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अ"बा%ॉस स()ड व, च
                              

.थ:  त"ला एखा'ा नवीन व+ षयावर स0भाषण स"3 करायच0 आ7 अस0 त"9याकड; पा ह+ >यावर वाटत0. 

ग, 1ल:  मी  त"ला  एक  गोC  सDगणार  आ7,  पण  त+ Eयातल0  म"Fय  पाG  तस0  का  वागत0  Hामागची 

कारणस0गती Iयात JपC झाLली नMल. गोC सDगNन झा>यान0तर, OयDची 'हो' कP वा 'नाही' अशी उSर0 

Tता Uतील, अM VWन तN मला व+ चार. आ णि  मग मा9या उSरDEया आधाZ ही कारणस0गती तN शोधNन 

काढ.

.थ: मा\य आ7. न+ दान तNत^स. 

ग, 1ल: एक माणNस एका ZJटॉर0टम`U आला, आ णि  Iयान0 aटरला अ>बाcॉस पdयाEया मDसाच0 सefड व+ च 

मा ग+ तल0. सefड व+ च समोर आ>यान0तर Iयान0 एक चावा घ;तला, आप>या कमZच0 र+ hहॉ>वर काढल0 आ णि  

Jवत:Eया कान शि लात गोळी मा3न घ;तली. Iयान0 अस0 का jल0 अMल? 

❖

.थ: हा माणNस aडा होता का? 

ग, 1ल: नाही. 

.थ: Iया सefड व+ चम`U अस0 काही होत0 का, की Oयाम"ळ; खाणाlयाच0 डोकm फ+ Zल? 

ग, 1ल: नाही. 

.थ: या माणसाला काही ताIका लि क oम झाला होता का? 

ग, 1ल: नाही. 

.थ: IयाEया मनात pसlया कqणाला मारायच0 होत0, पण गोळी च"कrन Jवत:लाच लागली अस0 झाल0 का? 

ग, 1ल: नाही. 
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ग, 1ल: नाही. 

.थ: हा काहीतरी बनावाचा कP वा नाटकाचा Vकार होता का? 

ग, 1ल: नाही. 

.थ: 7 स+ sमाच0 शN टP ग होत0 का? 

ग, 1ल: नाही.

.थ: या माणसान0 Jवत:ला मा3न घ;तली ती खरोखरीच ब0pकीची गोळी होती का? 

ग, 1ल: हो. 

.थ: ती कान शि लात घ"स>याम"ळ; तो tला का? 

ग, 1ल: हो. 

.थ: या माणसान0 डोuयाला 7>tट घातल0 होत0 का? 

ग, 1ल: नाही. 

.थ: Iयान0 Jवत:ला गोळी मा3न घ;तली vhहा आपण मरणार अशी Iयाची अwxा होती का? 

ग, 1ल: हो. 

❖

.थ: मला VWन स"yनाM झाL आ7त. कोल र+ जची 'राइम अॉफ द ए\श\ट मरीनर' नावाची एक क व+ ता 

आ7. त+ Eयात अशी क>पना आ7, की अ>बाcॉसची हIया jली तर अपशकrन होतो. या माणसाची तशी 

काही समजNत होती का? 

ग, 1ल: नाही. 

.थ: हा माणNस एखा'ा राजकीय कP वा सामा जि क `UयाEया Vभावाखाली होता का? 

ग, 1ल: नाही. 

.थ: हा माणNस शाकाहारी होता का? 
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.थ: हा माणNस शाकाहारी होता का? 

ग, 1ल: नाही.

.थ: Iया ZJटॉर0टम`U |बलख"Eय^ होIया का? 

ग, 1ल: हो.

.थ: दोन आ णि  दोन चार होतात का? 

ग, 1ल: हो. 

.थ: हा माणNस Iया aटरला पNव}पासNन अोळखत होता का? 

ग, 1ल: नाही. 

.थ: aटर Iया माणसाला पNव}पासNन अोळखत होता का? 

ग, 1ल: नाही.

.थ: तो माणNस आ णि  aटर यDy यापNव} कसLही परJपरस0ब0ध होv का? 

ग, 1ल: नाही.

.थ: सefड व+ च खा>>यान0तर तो अस0 काही कZल याची aटरला पN ~वक>पना होती का? 

ग, 1ल: नाही.

.थ: ही घटना घडली Iया द+ वशी म0गळवार होता का? 

ग, 1ल: मला माझा न+ यम मोडावा लागणार आ7. या VWनाच0 'हो' कP वा 'नाही' याप�की कqठल0च उSर 

मला 'ायच0 नाही. 

.थ: न+ यम तN jLला होतास, vhहा तNच जर तो मोडणार असशील तर त"ला ख"लासा करावा ला�ल. 

ग, 1ल: बाब अशी आ7 की Iया द+ वशी कqठलाही वार असला तरी काही फरक पडत नाही. vhहा 'हो' 

कP वा 'नाही' याबरोबर 'अस0ब0 ध+ त' अस0 त+ सर0 एक उSर T�याची मला म"भा हवी. 

.थ: का बर0?

ग, 1ल: 7 बघ; मा9या गोCीम`U काही माणस0, काही Vाणी, आ णि  काही वJतN यDनी मि ळNन बनLल0 एक 

मय^ द+ त जग आ7. �ीकम`U 'Κóσμος' असा श�द आ7, Iयाव3न मी Hा जगाला Κ अस0 नाव Tणार 
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मय^ द+ त जग आ7. �ीकम`U 'Κóσμος' असा श�द आ7, Iयाव3न मी Hा जगाला Κ अस0 नाव Tणार 

आ7. आता Κ म`U Oया घटना घडतात, IयDEयामा� काही कारणस0गती असv; आ णि  ही कारणस0गती Κ 

म`U पNव} घडL>या  इतर  घटना,  आ णि  Κ  म`U वावरणाlया  माणसDची  मान स+ कता,  अशा  दोह�नी 

बनLली असv. Hा सग�याची गोळा�रीज मि ळNन जी काही hहायची ती गोC होv. पण Κ बा7रEया 

जगात>या  घटना  कP वा  वJतN  कP वा  माणस0  या  कारणस0गतीम`U  भाग  घ;त  नाहीत.  Iयाम"ळ;  तN  जर 

IयDEयाब�ल VWन व+ चारLस तर मला 'अस0ब0 ध+ त' अस0 उSर Tण0 भाग आ7. उदाहरणा ~थ, समज जर तN 

व+ चारल0स की 'Iया माणसाची आई मारकqटी होती का?' तर मी 'अस0ब0 ध+ त' अस0 �हण;न.

.थ: पण मग मी �hहा दोन आ णि  दोन चार होतात का, अस0 व+ चारल0 vhहा तN 'हो' का �हणालास? vhहा 

त"ला 'अस0ब0 ध+ त' अस0 का �हणाव0स0 वाटल0 नाही? 

ग, 1ल: कारण v अस0ब0 ध+ त नाही. आप>या जगात � स ~वसाधारण त �कशा�ाy न+ यम आ7त vच Κ	

म`Uही लागN होतात, अस0 मी ग�हीत धरLल0 आ7.

.थ: पण तN तस0 आधी �हणाला नाहीस. 

ग, 1ल: मी �हणालो नाही 7 खर0, पण v अ`या�त आ7. आप>याच जगात नh7 तर Κ म`U Tखील दोन 

आ णि  दोन चारच होतात. समज अस0 एक जग आ7, की जि � दोन आ णि  दोन पाच होतात. तर त+ थल0 

अDत र+ क त �कशा� आप>या जगाwxा इतकm aगळ0 अMल की Iयाचा कqठ;कqठ; कायकाय प र+ णाम होईल 

याचा काही भरवसा Tता Uणार नाही. अशा जगात कदा चि त माणस0 आन0दात अस>याम"ळ; आIमहIया 

करत  असतील.  कP वा  कदा चि त  ब0pकीEया  गो�या  माणसDना  जखम  न  करता  फuत  ग"दग">या  क3न 

डोuयातNन आरपार जात असतील, vhहा करमणNक �हणNन Iया मा3न �यायला कqणाला काही वाटत नMल. 

ग0�Eया  काठावर  जशी  प�M  घ;ऊन  कान  को3न  Tणारी  माणस0  बसतात  तशी  त+ �  कदा चि त  डोuयात 

गो�या मा3न Tणारी माणस0 बसत असतील. अशा जगा व+ षयी VWनही व+ चार�यात अ ~थ नाही, आ णि  Iया 

VWनDची उSर0 T�यातही नाही.  पण वाराची गोC तशी नाही.  Iया द+ वशी कqठला वार होता,  याम"ळ; 

गोCीत>या घटनDमागEया कारणस0गतीवर काही फरक पडत नाही. �हणNन मी �हणतो 'अस0ब0 ध+ त'. 
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गोCीत>या घटनDमागEया कारणस0गतीवर काही फरक पडत नाही. �हणNन मी �हणतो 'अस0ब0 ध+ त'. 

.थ: पण जर खरोखरीच काही फरक पडत नMल तर तN 'नाही, Iया द+ वशी म0गळवार नhहता' अस0 उSर 

का Tत नाहीस? 

ग, 1ल: कारण मग तN मला wचात पाडN शकशील. समज मी म0गळवाराला नाही �हणालो, आ णि  मग बाकी 

सग�या वारDब�ल तN न0तर अMच आणखी सहा VWन व+ चारLस तर? मला कqठ>यातरी एका वाराला 'हो' 

�हणाव0 ला�ल, कारण VIUकाला 'नाही' �हणत �लो तर Iया द+ वशी कqठलाच वार नhहता असा Iयाचा 

अ ~थ होईल. Iया द+ वशी Κ	म`U कqठलाही व+ शि C वार नhहता, पण याचा अ ~थ असा नh7 की सोमवार v 

र व+ वारप�की कqठलाच वार नाही असा काहीतरी तो व+ लxण द+ वस होता. 

.थ: मग यात काय अडचण आ7 v मला कळत नाही. मी जोप �यत वाराब�ल काहीच व+ चारत नाही 

तोप �यत त"ला काही न+ ~णय घ;�याची गरज नाही. पण जर मी व+ चारल0, तर कqठलातरी एक वार नuकी 

मनाशी ठरव आ णि  Iयाला 'हो' �हण. 

ग, 1ल: ठीक आ7, स`यातरी यात मला काही wच लxात Uत नाही. पण कदा चि त प"ढ; Uईल. 

.थ: मग एकसार� एक सात VWन व+ चार�याऐवजी मी सरळ Iया द+ वशी ग"�वार होता अस0 समजv. 

चाLल? 

ग, 1ल:  चाLल!  अशासारखा  Vकार  वा�मयाEया  इ त+ हासात  पNव}  घडLला  आ7.  अeडम  आ णि  इhह 

इडनम`U राहात असताना सापाEया आ�हाला बळी पडNन इhहन0 �ानव�xाच0 फळ खा>ल0. 7 फळ sमकm 

कसल0 होत0 याचा �s स+ सम`U उ>Lख नाही, आ णि  Iया क�त बाकी एकrणच ग�धळ इतका आ7, की तसा 

तो नस>याम"ळ; काही ब+ घडतही नाही. पण न0तर काही कारणाs लोक समजN लागL की v सफरच0द होत0, 

आ णि  तस0 समज>याम"ळ;ही काही ब+ घडत नाही. 

.थ: मा\य. एकrण या Vकारात मला द+ लासा वाट�यासारखी बाब इतकीच की Iया द+ वशी कqठला वार 

होता 7 कळNन काही उपयोग नाही. पण आईVकरणाब�ल माG माझी श0का रा�न �Lली आ7. त"9या मv 

'Iया माणसाची आई मारकqटी होती का?' Hा VWनाला 'अस0ब0 ध+ त' 7 उSर आ7. पण ही बाब खर0च 

अस0ब0 ध+ त  आ7  अस0  मला  वाटत  नाही.  आई  मारकqटी  असती  तर  कदा चि त  Iयाम"ळ;  Iयाची  मान स+ क 
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अस0ब0 ध+ त  आ7  अस0  मला  वाटत  नाही.  आई  मारकqटी  असती  तर  कदा चि त  Iयाम"ळ;  Iयाची  मान स+ क 

जडणघडण ब+ घडली असती, आ णि  स ~वसामा\य hयuतीला जी कारण0 आIमहIया करायला प"Zशी वाटत 

नाहीत, ती Iयाला प"Zशी वाटली असती. 

ग, 1ल: 7 अशuय आ7 अस0 मी �हणत नाही, पण मग Iया अथ^न0 जगातली कqठलीच गोC इतर कqठ>याच 

गोCीशी अस0ब0 ध+ त नसv. �न अॉ Jटि नEया 'Vाइड अefड V;OयN ड+ स' या काद0बरीत अगदी स"रवातीला असा  

Vस0ग आ7: t र+ टन या गावात एका स0`याकाळी एका बॉलम`U ए लि झा�थ �sट आ णि  फ+ ट्झ व+ >यम 

डास} Hा दोघDची �ट झाली. त+ � प"�षDwxा �ि या जाJत स0FUs हजर अस>याम"ळ; VIUक �ीला VIUक 

नाचाEया aळी पा ~टनर मि ळ;लच अशी शा�ती नhहती.  vhहा याच कारणापायी एका नाचाEया aळी 

ए लि झा�थला बाजNला बसNन राहाव0 लागल0, आ णि  Iयाaळी डास}Tखील त+ Eया जवळच थोडासा प"ढ; पण 

त+ Eयाशी न बोलता घ"tपणाs उभा होता. डास}Eया मि Gाs Iयाला नाचात भाग �यायचा आ�ह jला, 

आ णि  एक छान म"लगी मा�च बसLली आ7 अस0 स"चवल0. यावर डास} मा� वळNन बघत त+ ला ऐकr जाईल 

इतपत मोठ ा आवाजात �हणाला की म"लगी द+ सायला बरी आ7, पण मला मोह पाड�याइतकी नाही. 

ए लि झा�थला Hाचा अपमान वाटला, आ णि  त+ Eया प"ढEया सग�या न+ ~णयDवर या Vस0गाचा मोठा Vभाव 

पडला. पण ही बारीकसारीक कलाकqसर चालN होती, IयाEया आ�मा� क+ IUक व �ष, य"रोपख0डात क+ IUक 

ठ+ काणी, इ0ग¡0डच0 sपो लि यनEया स�\या व+ �¢ सतत य"¢ स"3 होत0. Hा य"¢ाचा ए लि झा�थवर कP वा न+ दान 

काद0बरीत>या इतर पाGDवर काही Vभाव पडला का? �हटल0 तर हो, आ णि  �हटल0 तर नाही. काद0बरीत 

कqठ;ही Iया य"¢ाचा उ>Lख नाही, vhहा तसा काही �ट स0ब0ध दाखवता Uणार नाही. पण समज sपो लि यन 

इ0ग¡0डम`U घ"सला असता तर सग�या इ0 ग¡+ श समाजावरच Iयाचा न+ ण^यक Vभाव पडला नसता का? 

आ णि  कदा चि त सग�याच पाGDEया आय"£यDत उलथापालथ झाली नसती का? बॉलडा \स¤ गy सग�यDy 

सगळ; �त उल|स"ल| नसv का झाL? vhहा तो तसा न घ"सण0 हाच मोठा Vभाव आ7. कP वा अस0 समज 

की  तN  एकटी  नाटकाला  �Lली  आ7स.  त"ला  नाटक  आवडत0  की  नाही  याचा  न+ ~णय  त"9या  ¥जारEया 

ख"च}वर कोण बसल0 आ7 यावर अवल0बNन असत नाही. पण जर त�डाचा घाण वास Uणारा गLलठ्ठ 

माणNस ¥जारी बसला अMल, तर माG या न+ ~णयावर चDगलाच Vभाव पडतो. नwxा Vभाव न पडण0 
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माणNस ¥जारी बसला अMल, तर माG या न+ ~णयावर चDगलाच Vभाव पडतो. नwxा Vभाव न पडण0 

इतपतच  Vभाव  पडतो.  vhहा  आईचा  मारकq|पणा  अस0ब0 ध+ त  आ7  अस0  मी  �हणतो,  Iयाचा  अ ~थ  हा 

�यायचा. 

❖

.थ: ठीक आ7. आपण VWनोSरDना प"\हा स"�वात क3, पण Iयाआधी मला एक स0jत स"चवायचा आ7. मी 

VWन व+ चारण0 आ णि  तN  'हो'  कP वा  'नाही'  उSर  Tण0,  ही  स0भाषणाची  एक  पातळी  झाली.  पण  समज 

आप>याप�की कqणा एकाला त+ � न राहता Iया पातळीEया वर जाऊन काही श0का काढायची अMल कP वा 

भा£य करायच0 अMल, तर Iयान0 'tटा' अस0 �हणNन परवानगी व+ चारावी. pसlयान0 Iयाला 'tटा' अस0 

�हणNन pजोरा द+ ला की मग प ह+ >या hयuतीला v भा£य करायला म"भा अMल. �ीकम`U μετά चा अ ~थ 

'पलीकड;' कP वा 'वर' असा होतो; इ� आपण तो 'चालN पातळीEया वर' असा �यावा अस0 मी स"चवv आ7. 

अsक शा�Dम`U अशा Vकारचा स0jत वापरला जातो. उदाहरणा ~थ, कोणIया मानवी क¦ती चDग>या आ णि  

कोणIया वाईट याचा नी त+ शा�ाम`U खल होतो. पण हा खल कqठ>या स�¢D त+ क आधारDवर करायचा 

Hाच म"�§याचा जर खल करायचा अMल, तर Iयाला tटानी त+ शा� �हणता Uईल. 

ग, 1ल: मला स0jत आवडला. पण तN स0Jक¦त श�दाला �ीक उपस ~ग जोडv आ7स 7 धाC ^च0 आ7. 

.थ: Iयात काय ग�र आ7? जर अ र+ Jटॉटल आ णि  चाणuय एकtकDना �टL असv, तर हा श�द vhहाच 

तयार झाला असता. आ णि  अशी बरीच उदाहरण0 आ7त. एका इ0�जी कॉ मि क ब"क सीरीजम`U 's¨ोम0Gा' 

नावाची ना य+ का आ7. कP वा मला '©ीड;टा' नावाची एक सॉªटaअर कmपनी ऐकrन मा ह+ त आ7. 

ग, 1ल: Jप�Cो Jमि ! 

.थ:  पण एकrण त"ला स0jत मा\य आ7? 

ग, 1ल: हो. �हण� 'Iया द+ वशी म0गळवार होता का?' असा मगाशी तN VWन व+ चारलास, vhहा VIय"Sर 

�हणNन मी 'tटा' अस0 �हणायला हव0 होत0. 
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�हणNन मी 'tटा' अस0 �हणायला हव0 होत0. 

.थ: vhहा तो स0jत अजNन लागN झाLला नhहता, पण हो. 

ग, 1ल: vhहा मी तस0 �हणालो असतो तर कदा चि त हा स0jत आपोआपच तयार झाला असता. स0jतDच0  

रहJय 7च आ7. पण v एक असो. मी अस0 स"चवतो की 'tटा'न0तर होणाlया च «चचा Oयाला ¥वट करायचा 

अMल Iयान0 'tटा\त' अस0 �हणाव0. Iयाला pसlयान0 pजोरा द+ ला की आपण प"\हा खालEया पातळीवर 

आलो अस0 समजN. tटा\त. 

.थ: tटा\त. 

❖

.थ: ZJटॉर0टम`U �Lला माणNस त�ण होता का? 

ग, 1ल: हो. 

.थ: aटर त�ण होता का? 

ग, 1ल: अस0ब0 ध+ त.

.थ: Hा त�ण माणसाच0 ल¬ झाLल0 होत0 का? 

ग, 1ल: नाही. 

.थ: Iयाचा V;मभ0ग झाला होता का? 

ग, 1ल: नाही. 

.थ: हा माणNस ग"\हा क3न फरारी झाLला होता का? 

ग, 1ल: नाही. 

.थ: तो शि xा भोगNन आLला होता का? 

ग, 1ल: नाही. 

.थ: Iयाs ग"\हा jLला नhहता, पण IयाEयावर आळ आला अशी काही प र+ Jथि ती होती का? 
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.थ: Iयाs ग"\हा jLला नhहता, पण IयाEयावर आळ आला अशी काही प र+ Jथि ती होती का? 

ग, 1ल: नाही.   

.थ: या माणसाला कोणी शGN होv का? 

ग, 1ल: नाही. 

.थ: VIयxात � या माणसाला शGN मानत नhहv पण OयDना तो शGN मानत अM, अशा कोणी hयuती 

होIया का?

ग, 1ल: नाही. 

.थ: Iयाचा कqणी पाठलाग करत होत0 का? 

ग, 1ल: नाही. 

.थ: हा माणNस tला vhहा प�शाEया अडचणीत होता का? 

ग, 1ल: नाही.  

.थ: Iया सefड व+ चच0 ब+ ल भागव�याइतj प�M IयाEया खि शात होv का? 

ग, 1ल: हो. 

.थ: ZJटॉर0टम`U जा�यापNव} Iयान0 र+ hहॉ>वर न"कत0च मि ळवLल0 होत0 का? 

ग, 1ल: नाही. 

.थ: तो sहमीच कमZला र+ hहॉ>वर बाळगत अM का? 

ग, 1ल: हो. 

.थ: तो ल£करात होता का? 

ग, 1ल: नाही. 

.थ: तो कस>याही सरकारी नोकरीत होता का? 

ग, 1ल: नाही. 

.थ: हा माणNस ZJटॉर0टम`U शि रला vhहा आIमहIया करायच0 ठरवNन आला होता का? 

ग, 1ल: नाही आ णि  tटा. 
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ग, 1ल: नाही आ णि  tटा. 

.थ: tटा. 

ग, 1ल: तN मा9या Hा उSराचा वापर अ त+ शय जपNन करावास अस0 मला स"चवायच0 आ7. tटा\त. 

.थ: थefक यN, पण आपण V त+ Jपध} आहोत अशी माझी समजNत होती. 

ग, 1ल: आपण V त+ Jपध} नh7 तर सहVवासी आहोत. tटा\त. 

.थ: tटा\त. या माणसाला जर त+ � अ>बाcॉस सefड व+ च मि ळाल0 नसत0, तरीही Iयान0 आIमहIया jली 

असती का? 

ग, 1ल: नाही. 

.थ: अ>बाcॉस सefड व+ च हा या माणसाEया आवडीचा पदा ~थ होता का? 

ग, 1ल: नाही. 

.थ: नावडीचा पदा ~थ होता का? 

ग, 1ल: नाही.

.थ: Iयान0 सefड व+ चचा चावा घ;तला तो घास Iयान0 ग+ ळला का? 

ग, 1ल: अस0ब0 ध+ त. 

❖

.थ: मला अोप नP ग सापडत नाहीय. ही गोC प�वीवर घडली का? 

ग, 1ल: हो. 

.थ: ही गोC उSर गोलाध^त घडली का? 

ग, 1ल: नाही. 

.थ: �ी न+ चEया पN «वला घडली का? 

ग, 1ल: हो. 
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ग, 1ल: हो. 

.थ: आ ®+ का ख0डात घडली का?

ग, 1ल: नाही. 

.थ: आ शि या ख0डात घडली का?

ग, 1ल: नाही. 

.थ: अॉJc; लि याम`U घडली का?

ग, 1ल: हो.

.थ: लhहली. ही गोC अॉJc; लि यात घड�याला मह¯व आ7 का?

ग, 1ल: tटा. 

.थ: tटा. 

ग, 1ल: कथानकात>या एखा'ा घटकाला मह¯व आ7 की नाही याला काही न+ °ि त उSर असत नाही, 

कारण हा ग"0ताग"0तीचा आ णि  काही Vमाणात तरतमभावाचा VWन आ7. ए लि झा�थ आ णि  डास} यDy 

एकtकDब�ल  ग�रसमज  होण0  याला  अ त+ शय  मह¯व  आ7.  ए लि झा�थला  अsक  ब ह+ णी  असण0  Hाला 

Iयाwxा कमी मह¯व आ7, आ णि  त+ Eया ब ह+ ण±ची स0Fया sमकी चार असण0 Hाला Iयाहीwxा कमी 

मह¯व आ7. त�ण अ व+ वा ह+ त �ीप"�षDनी एकtकDशी एका\तात बोलण0, एकtकDबरोबर नाच करण0 7 

सगळीकडEया र+ वाजात बसत अMलच अस0 नाही, vhहा काद0बरी एकोणीसाhया शतकात>या इ0ग¡0डम`U 

घड�याला न+ दान त+ तपत मह¯व आ7. मा9याही गोCीच0 थोड0फार तस0च आ7. त+ Eयाम`U जशा घड>या 

तशासारFया घटना जगात इतर काही ठ+ काणी घडN शक>या असIया, vhहा Iया अथ^s अॉJc; लि याला 

मह¯व नाही. पण ही गोC जगात अगदी कqठ;ही घडN शकली असती 7 माG खर0 नाही, vhहा Iया अथ^s 

अॉJc; लि याला मह¯व आ7. अथ^त मला 'Vाइड अefड V;OयN ड+ स'wxा जाJत सम ~पक उदाहरण Tण0 शuय 

आ7, पण मग मा9या गोCीमागच0 रहJय लागलीच उघड0 पड;ल. 

.थ: पण समज त"झी गोC ®ा\सम`U घडली असती –

ग, 1ल: ®ा\सम`U ही गोC घडN शकली नसती. 
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ग, 1ल: ®ा\सम`U ही गोC घडN शकली नसती. 

.थ: ठीक आ7; गोC प"रती मा ह+ त नस>याम"ळ; त"झा न+ व^ळा मा\य करण0 मला भाग आ7. पण अस0 समज 

की आटपाट नगर नावाची pसरी एक अशी जागा आ7, की जि � ही गोC घडN शकली असती. तर त+ Eयात 

अॉJc; लि याऐवजी आटपाट नगरातL aगळ; Jथा न+ क स0द ~भ मि सळL �L असv, आ णि  ती एक aगळी गोC 

झाली असती. 

ग, 1ल: Jथा न+ क स0द ~भ दरaळ;ला त+ तjच मह¯वाy असतात अस0 नाही. Jथा न+ क स0द ~भ बदलL की गोC 

पN ~णपण; बदलली अस0 दरaळ;ला मी �हणणार नाही. व¡ा द+ मि र नाबोकोhहची 'करोल, दामा, hह>Uत (राजा, 

राणी, ग"लाम)' Hा नावाची एक काद0बरी आ7. मNळ काद0बरी र शि यनम`U आ7, पण बlयाच वष²नी 

Lखकाs Jवत:च त+ च0 इ0�जीत भाषDतर jल0. भाषDतराEया VJतावsत तो �हणतो, की काद0बरी लि ह+ ली 

vhहा मी ब ल³ नम`U राहात होतो, ब ल³ नमधL रJv आ णि  त+ थल0 हवामान यDची मला बlयाप�की मा ह+ ती 

झाLली होती, �हणNन ती ब ल³ नम`U घडv अस0 मी लि ह+ ल0. पण तशी ती रोमा न+ या कP वा हॉल0डम`Uही घडN 

शjल.

.थ: मला  7  �हणण0  बरोबर  वाटत  नाही.  समज  काद0बरी  अeमJटरडeमम`U  घडv  आ7.  आ णि  समज 

त+ Eयातल0 ®ा\झ 7 पाG aWयावJतीतNन हP डत असताना त+ थली व+ मनJक करणारी द�Wय0 बघNन Iयाचा 

जीवन व+ षयक द� Cि कोण पालटतो. अस0 जर झाल0 तर Iयाम"ळ; प"ढEया सग�या घटना बदलणार नाहीत 

का? 

ग, 1ल: पण Lखकाला यात Jवात0´य आ7 7 तN व+ सरvस. ®ा\झला aWयावJतीत जाऊ 'ायच0 की नाही 7 

ठरवण0 IयाEया हातात आ7. 

.थ: अeमJटरडeममधली aWयावJती जगV स+ ¢ आ7. ती टाळण0 त+ तकm सोप0 नाही. जर Iया शहरात ®ा\झ 

एकटा राहात अMल आ णि  तरीही त+ � तो कधीच फ+ रकला नाही, तर यामा� काहीतरी भानगड आ7 

अशी वाचकाला नuकी श0का Uईल. 

ग, 1ल: आता यावर मी काय बोलणार? मी �हण;न, की जगात अशी काही ठ+ काण0 आ7त की माझी गोC 

अॉJc; लि यात न घडता त+ � घडली तर थोडीशी बदLल खरी,  पण त+ चा गाभा तोच राहील.  अथ^त 
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अॉJc; लि यात न घडता त+ � घडली तर थोडीशी बदLल खरी,  पण त+ चा गाभा तोच राहील.  अथ^त 

एखा'ा गोCीचा गाभा ही अचNक बोट दाखव�यासारखी वJतN नाही, 7 मला कबNल आ7. तो sमका कqठ; 

आ7 याब�ल वाद घालायला जागा असvच. 

.थ:  पण  जर  आपण  खर0च  तसा  वाद  घालायला  लागलो,  तर  मला  त"9या  गोCीमागची  कारणस0गती 

मा ह+ त नाही ही प र+ Jथि ती मा9या पयावरच पड;ल. मी वा|ल तसा वाद घालN शjन, आ णि  याउलट 

तप शि लाचा उ>Lख न कर�याच0 त"9यावर ब0धन अस>याम"ळ; त"ला फारस0 बोलता Uणार नाही. vhहा एकrण 

लढाई त">यबळ होणार नाही. �हणNन मी �हणv tटा\त. 

ग, 1ल: थefक यN आ णि  tटा\त. 

❖

.थ: जि � अ>बाcॉस आढळत नाहीत, अशा ठ+ काणी ही गोC घडN शकली असती का? 

ग, 1ल: नाही. 

.थ: ही गोC \यNझील0डम`U कP वा द xि ण अt र+ jत घडN शकली असती का? 

ग, 1ल: हो. 

.थ: अ>बाcॉस हा सम"µपxी अस�याला Iयात मह¯व आ7 का? 

ग, 1ल: हो. 

.थ: ही गोC एखा'ा ब0दरावर घडली का? 

ग, 1ल: हो. 

.थ: हा माणNस खलाशी होता का? 

ग, 1ल: हो. 

.थ: तो न"कताच सम"µVवासाव3न आLला होता का? 

ग, 1ल: हो. 
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ग, 1ल: हो. 

.थ: हा Vवास न+ व¶ �नपण; पार पडला का?

ग, 1ल: नाही. 

.थ:  तो एकटाच सम"µावर �ला होता का? 

ग, 1ल: नाही. 

.थ: अsक माणसDबरोबर �ला होता? 

ग, 1ल: हो. 

.थ: OयातNन तो Vवास करत होता v जहाज ब"डाल0 का? 

ग, 1ल: नाही. 

.थ: IयDEया जहाजाला काही हानी पोहोचली का?

ग, 1ल: नाही. 

.थ: IयDEयावर चाEयDचा ह>ला झाला का? 

ग, 1ल: नाही. 

.थ: जहाजावर ब0डाळी झाली का? 

ग, 1ल: नाही. 

.थ: v एखा'ा वादळात सापडL होv का? 

ग, 1ल: हो. 

.थ: पण IयातNन v स"ख3प बा7र आL? 

ग, 1ल: हो. 

.थ: वादळाम"ळ; IयDची वाट च"कली अस0 काही झाल0 का?

ग, 1ल: हो. 

.थ: आ णि  v सम"µात भरकटL? 

ग, 1ल: हो. 
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ग, 1ल: हो. 

.थ: इतर कqठ>या जहाजान0 IयDना मदत jली का? 

ग, 1ल: नाही. 

.थ: v भरकट>यान0तर IयDEयाकडचा अ\नसाठा स0पला का? 

ग, 1ल: हो.  

.थ: आ णि  IयDEयावर उपासमारीचा Vस0ग आला? 

ग, 1ल: हो. 

.थ: आहा! आ णि  IयDनी अ>बाcॉस खाऊन भNक भागवली? 

ग, 1ल: नाही. 

.थ: नाही?! पण मग IयDनी माM कP वा इतर काही Vाणी खाऊन भNक भागवली का? 

ग, 1ल: नाही. 

❖

.थ: IयDनी माणसाच0 मDस खाऊन भNक भागवली का? 

ग, 1ल: हो. 

.थ: अsक माणस0 खाऊन?!

ग, 1ल: नाही. 

.थ: एकच माणNस खाऊन? 

ग, 1ल: हो.

.थ:  uयN र+ यसर  अfड  uयN र+ यसर.  मग  हा  जो  एकच  माणNस  IयDनी  खा>ला  तो  आप>या  खलाशाEया 

अोळखीचा होता का? 

ग, 1ल: tटा. 
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ग, 1ल: tटा. 

.थ: tटा. 

ग, 1ल: ही गोC अॉJc; लि यात घड�याला क+ ती मह¯व आ7 हा व+ षय मगाशी न+ घाला होता, पण आपली 

ही VWनोSर0 मराठीत अस�याला क+ ती मह¯व आ7 हा व+ षय न+ घाला नhहता. tटा\त. 

.थ: tटा\त. ही जी एकच hयuती IयDनी खा>ली ती आप>या खलाशाEया अोळखीची होती का? 

ग, 1ल: हो. 

.थ: ही hयuती �ी ल¤ गी होती का? 

ग, 1ल: हो. 

.थ: आप>या खलाशाची ती V;यसी होती का? 

ग, 1ल: हो. 

.थ: खलाशाsही त+ च0 मDस खा>ल0 का? 

ग, 1ल: हो. 

.थ: त+ ला म"�ाम ठार मार�यात आल0 होत0 का?

ग, 1ल: नाही. 

.थ: ती अ>बाcॉस पdयाच0 मDस खा>>याम"ळ; tली का? 

ग, 1ल: नाही. 

.थ: ती मर�यात अ>बाcॉस पdयDचा काही हात होता का? – प0ख होता का? 

ग, 1ल: नाही. 

.थ: ती उपासमार झा>याम"ळ; tली का?  

ग, 1ल: हो. 

.थ: ती tली 7 खलाशाला मा ह+ त होत0 का? 

ग, 1ल: हो. 

.थ: आ णि  ती कशाम"ळ; tली 7ही मा ह+ त होत0 का? 
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.थ: आ णि  ती कशाम"ळ; tली 7ही मा ह+ त होत0 का? 

ग, 1ल: हो. 

❖

.थ: Hा �ीला अ>बाcॉस पxी आवडत होv का? 

ग, 1ल: अस0ब0 ध+ त. 

.थ:  पNव^य"£यात त+ चा अ>बाcॉसशी काही स0प �क आLला होता का? 

ग, 1ल: अस0ब0 ध+ त. 

.थ: Iया जहाजावर काही अ>बाcॉस पाळLL कP वा पकडLL होv का? 

ग, 1ल: नाही. 

.थ: जहाजाEया आसपास कqठ; अ>बाcॉस होv का? 

ग, 1ल: हो.

.थ: जहाजावरEया माणसDनी IयDना पकड�याचा VयIन jला का? 

ग, 1ल: हो. 

.थ: पण IयDना v सापडL नाहीत? 

ग, 1ल: नाही. 

.थ: IयDना अ>बाcॉस सापडL नाहीत, 7 खलाशाला मा ह+ त होत0 का? 

ग, 1ल: नाही. 

❖

.थ: ह0. खलाशाs �hहा आप>या V;यसीच0 मDस खा>ल0, vhहा आपण काय खातो आहोत 7 Iयाला मा ह+ त 

होत0 का? 
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होत0 का? 

ग, 1ल: नाही. 

.थ: आपण अ>बाcॉस खातो आहोत असा Iयाचा समज होता का? 

ग, 1ल: हो. 

.थ: जहाजावरEया इतर माणसDनी तसा Iयाचा समज क3न द+ ला होता का? 

ग, 1ल: हो.

.थ: हा माणNस ZJटॉर0टम`U आला vhहा Iयान0 पNव} कधी अ>बाcॉस खा>Lला होता का? 

ग, 1ल: नाही. 

.थ: मला वाटत0 मला गोC समजली. Hा माणसान0 आप>या V;यसीच0 मDस खा>ल0 vhहा v अ>बाcॉसच0 

आ7  अस0  इतरDनी  Iयाला  सD ग+ तLल0  होत0,  पण  खlया  गोCीची  Iयाला  कqणकrण  होती.  �हणNन  म"�ाम 

अ>बाcॉसची चव बघायला तो ZJटॉर0टम`U आला. Iयाची �hहा खाGी झाली, vhहा तो धuका सहन न 

होऊन Iयान0 आIमहIया jली. 

ग, 1ल: बरोबर अोळखल0स. पण खर0 तर तस0 कर�याच0 कारण नhहत0. Iयाची V;यसी tली यात खलाशाचा 

काही दोष नhहता, vhहा त+ च0 मDस Iयान0 खा>ल0 यात अपराधी वाटNन घ;�यासारख0 काही नhहत0. V;त न"सत0 

सम"µात सोडNन T�याwxा Iयाचा न+ दान उपयोग तरी झाला. 

.थ: य" ट+ लि | र+ यन ए थ+ uस Vमाण मानNन Hा Vस0गाचा तN व+ चार करतो आ7स. पण गोC सDगणाlयाच0 

त¯व�ान गोCीत>या माणसाला ब0धनकारक नसत0. त"9याइतका भाव न+ क बफ^ळLपणा Iया खलाशाम`U 

नसNही शjल. 

ग, 1ल: मा\य आ7; पण Iयाच0 वागण0 मला पटल0 नाही 7ही त+ तकmच खर0. आता कदा चि त IयाEया आईs 

V;माची ऊब द+ >याम"ळ; तो तसा झाला अMल. पण 7 मला कस0 मा ह+ त असणार? 

❖   ❖
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चौस$्&रा 

एखादी कलाक(ती चौस-्/रा असण3 4हण6 काय 8 9प- कर;यासाठी दोन उदाहरण3 @तो. 

(१)  पB एरो  माDझोनीची  'FदG  द  आतI9ता'  ही  क(ती.  यामJK  LयाM  काही  पNयाOया  चपट्या  डRया 
आतमJK 9वत:ची वB Tा घालVन सीलब3द XYया आ8त, आ णि  [LKकीवर तार\च3 ]बल लावVन सही X]ली 
आ8. 

अMक कलाक(त^Oया बाबतीत Lय_चा नB मGता कोण आ8 याला फार महaव असत3. उदाहरणा bथ, 'वीनर 
डॉग' या नावाच3 एक कfNयाच3 चि g आ8. / पB कासोM काढ]ल3 आ8 अशी एXकाळी समजVत होती, /lहा 
या चि gाची बाजारातली कm मत खVपच होती. पण / खरोखरीच Lयाच3 आ8 का यावर न3तर कfणीतरी श3का 
घnतली, /lहा ही कm मत एकदम खाली आली. भोळा वB चार Xला तर याची स3गती लागत नाही. 'वीनर 
डॉग' 8 एक चि g 4हणVन च_गल3 आ8 की वाईट एवढ्यावरच Lयाची कm मत ठरायला हवी. च_गल3 अqल 
तर  कm मत  च_गली  Kईल,  नrsा  वाईट  Kईल.  /  कfणी  काढ]ल3  आ8  याला  महaव  असV  नK.  पण  / 
[Lयsात असत3 याच3 आt bय कfणालाही वाटत नाही. 

माDझोनीM याची खि Yली उडव]ली आ8. 'कलाकारा'ची वB Tा ही तuमOयामाvया वB Tnrsा अशी काय 
मVYयवान  असणार  आ8?  कm वा  तB Oयामागची  नB मx ती[ yB या  ही  तuमOयामाvयातYया  [ yB Krsा  काय 
zगळी असणार आ8? आ णि  डबी अपारद bशक असYयामuळn, Lयाची वB Tा खरोखरीच आत आ8 की नाही, 8 
कलाक(ती न- न करता कस3 समजणार? समजा अYफा नावाOया lय{तीM औLसu{यापोटी LयातYया एका 
डबीच3  सील  उघडल3,  आ णि  डीएनए  अ}न} लि सB सव~न  Lयाला  असा  शोध  लागला  की  आतली  वB Tा 
माDझोनीची नl8 तर 'कलाकार' नस]Yया को;या सामाDय माणसाची आ8. अशा प रB 9थि तीत आपली 
( कm वा जगाची) फसवणVक झाली अस3 अYफाला 4हणता Kईल का? समजा डबी उघडली जाऊ नK अशीच 
मuळात बीटाची इOछा होती; पण ती मी उघडली आ णि  माझा अrsाभ3ग झाला, अस3 अYफाM Lयाला 
स_ गB तल3. तर आता या कलाक(तीचा अ bथ आपYयासाठी बदलला अस3 बीटाला वा�ल का? इतर कोणLयाही 
कलाक(ती[माणnच या पNयाOया डRय_ची @खील कलाव9तV3Oया अ_तररा-�ीय बाजारrठnत ख�दी वB yी हो/. 
अYफाM आपYयाला लाग]Yया या शोधाचा जर गौ�य9फोट Xला तर या डRय_Oया बाजा~ कm मतीत काय 
चढउतार होईल? जो काही होईल आ णि  �या कारण_साठी होईल, Lयाची खि Yली उडव;यासाठी एक नवी 
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चढउतार होईल? जो काही होईल आ णि  �या कारण_साठी होईल, Lयाची खि Yली उडव;यासाठी एक नवी 
कलाक(ती नB मGण करता Kईल का? 

(२)  अMक  वष�पVवI,  4हण6  माvया  आठवणी[माणn  १९९०  Oया  सuमाराला,  एस.टी.  क bमचा�य_Oया 
आयu�यातYया  [स3ग_वर  आधा रB त  अशी  एक  सी रB यल  '�रद bशन'वर  होती.  महारा-�  रा�य  प रB वहन 
म3डळाM तB ला थोड3फार अनuदानही दB ]ल3 होत3. या सी रB यलमधYया 'चौस-्/रा' या ए पB सोडच3 कथानक 
अस3: आडगावातला लहानसा एस.टी. 9ट�ड होता. तB � Mहमी Lयाच Lया ठरा वB क बसगाड�ा वावरत 
असYयामuळn, आ णि  Lय_Oयावर� �ायlहरही Mहमी�च असYयामuळn [LKकाला LयाOया गाडीन3बरM हाक 
मारायची [था पडVन �]ली होती. 4हण6 समजा, MHK 3897 ब�याचदा जाधव �ायlहरकडn असत अqल 
तर Lयाला अडती9सLया;णव 4हणत. तर चौस-्/राला दा~ �यायची सवय होती, आ णि  ताकीद @ऊनही 
उपयोग  झा]ला  नlहता.  एX  दB वशी  तो  9ट�डव~न  नB घाYयान3तर  काही  zळाM  अशी  बातमी  Kऊन 
पोहोचली  की  चौस-्/राM  बस  झाडावर  आदळली,  पण  नuकसान  कB रकोळ  आ8.  LयाOया  पाठीमा� 
शि lय_चा भ डB मार झाला, आ णि  चौस-्/राला डB स मि स Xला पा हB 6 अस3 सगळn 4हणV लाग]. 8 आपण 
आधीच का Xल3 नाही 4हणVन डnपो क��ोलर कानक�डा झाला. आणखी काही तास_नी बातमीचा तपशील 
कळला तो असा, की बस चालवताना चौस-्/रा पV bण शu�ीवर होता. ओlहर�क करत समो~न �क आला; 
तो  चuकव;यासाठी  4हणVन  LयाM  झाड  दB सत  असतानाही  बस  जाणVनबuजVन  डावीकडn  वळवली.  छातीत 
9टि अ रm ग  घuसVन  चौस-्/रा  जागOयाजागी  Fला,  पण  [वाश_�  [ाण  वाच].  Lयाला  दB ]Yया  शि lया, 
@णा�य_जवळ आयu�यभर रा हB Yया. 

'FदG द आतI9ता' आ णि  हा ए पB सोड, या दोDही कलाक(त^तल3 सा4य अस3 की Lय_चा [Lयs अनuभव घnतला 
नाही तरी चा]ल, कm वा जवळजवळ चा]ल. वर मी माDझोनीOया कलाक(तीच3 व bणन X]ल3 आ8, तB चा 
मला जाणव]ला अ bथ दB ]ला आ8, आ णि  LयातVन माvया मनात उ�व]] काही [�न ( कm वा खर3तर 
Gedankenexperiments) वB 9कळीत 9व~पात म_ड]] आ8त. हा अ bथ न पटYयास तu4ही zगळा अ bथ 
लावV शकता, कm वा या [�न_त तu4हाला रस न वाटYयास 9वत:� zगळn [�न वB चा~ शकता. 6 काही 
करायच3 / करायला तu4ही मuखLयार आहात, पण डबी [Lयs समोर ब घि तYयामuळn याबाबतीत काही फरक 
पडnल अस3 वाटत नाही.

जि चा मी वर उY]ख Xला, ती सी रB यल अ 9ति Lवात नाही. अMक वष�पVवI, 4हण6 माvया आठवणी[माणn 
१९९० Oया सuमाराला, कfठYयातरी दB वाळी अ3कात मी एक दी bघकथा वाचली होती. LयामधYया एका 
पाgाला, अशा सी रB यलची आ णि  वB �ष 4हण6 LयातYया अशा एका ए पB सोडची कYपना सuचली होती, 
आ णि  ती LयाM �स�या एका पाgाला व bणन क~न स_ गB तली होती. /lहा Lया क�तYया पाg_साठी@खील 
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आ णि  ती LयाM �स�या एका पाgाला व bणन क~न स_ गB तली होती. /lहा Lया क�तYया पाg_साठी@खील 
ही  सी रB यल  अजVन  [Lयsात  आ]ली  नlहतीच.  पण  4हणVन  काहीच  बB घडत  नाही.  'एका  च_गYया 
माणसाला वB नाकारण दोष दB ला जाण3, आ णि  न3तर Lयाब�ल माफी माग;याची स3धी काही कारणाM 
नB सटYयामuळn हळहळ वाटत राहण3' ही थीम, माvया म/, या अ 9ति Lवात नस]Yया ए पB सोडमधVन lय{त 
झा]ली आ8. मी लाव]ला हा अ bथ तu4हाला न पटYयास 9वत:चा अ bथ लावायला तu4हाला पV bण मोकळीक 
आ8. दी bघक�त दB ]ल3 व bणन  ासाठी पu�स3 होत3; आ णि  ती कथा जर तu4ही वाच]ली नqल, तर Lया 
व bणनाच3 मी X]ल3 व bणनही तB तक�च पu�स3 आ8. 

'�या  कलाक(तीचा  प रB णाम  तB Oया  [Lयs  आ9वादावर  बlह3शी  अवल3बVन  नसतो'  Lया  कलाक(तीला 
चौस-्/रा 4हणाव3 अस3 काहीस3 मला अ भि [nत आ8. (तो प रB णाम कशावर अवल3बVन असतो याब�ल इ� 
काही 4हट]ल3 नाही.) पण अशा [कारOया lया¡या नB द¢षपणn करण3 अवघड आ8, आ णि  एवी/वी Lय_Oया 
उपयu{त/ब�ल मला फार श3का आ8त. (इ� गu3तागu3त अशी की 'चौस-्/रा' हा ए पB सोड जर अ 9ति Lवात 
असता तर तो ब£/क चौस-्/रा रा हB ला नसता.  कदा चि त नB ळV फfYय_नी चौस-्/राच3 काम आव bजVन 
बघ;यासारख3 XYयामuळn / बघण3 आपYयाला भाग पडल3 असत3.) 

(३)  'चौस-्/रा'  या  कYपMच3  8  सव�त  सोप3  उदाहरण  असV  शXल.  जॉन  XजOया  4'33''   ा 
स3गीतरचMमJK कलाकार पB यानोसमोर Kतो, आ णि  घड�ाळ लावVन चार मि नB ट3 /हतीस qक�द 9तRधपणn 
बसVन राहतो. हा कालावधी श_त/चा gास lहावा इतका मोठा आ8, पण ती अस  lहावी इतका मोठा 
नाही. अMक कॉDस bट हॉYसमJK या रचM� [योग झा]] आ8त. अशा ठB काणी महागाची तB कB ट3 काढVन, 
भारीत]  कपडn  घालVन,  दाटीवाटीM  बसाव3  लागYयामuळn  मनावर  दडपण  Kत3;  आ णि  प रB णामी  बVट 
घासYया�, का bयyमप gB का चाळYया�, जड ¥ासोOछवास_� कm वा हल{या खोकYया� आवाज काढण3 

यापलीकडn या चार मि नB ट3 /हतीस qक�द_मJK ऐकणा�य_च3 योगदान असत नाही. पण जर 19'' (एकोणीस 

qक�द)  कm वा  1˚22'55'' (एक तास, बावीस  मि नB ट3, प3चावDन  qक�द) या  अजVन  अ 9ति Lवात  नस]Yया 

स3गीतरचन_�  अqच  [योग  कराय�  ठरव],  तर  zगळn  अनuभव  Kऊ  शकतील.  /lहा  4'33'' चा स3पV bण 

प रB णाम लsात घn;यासाठी  याही  श{यता  मनात  धरायला  हlयात;  याचाच  अ bथ  4'33'' ही चौस-्/रा 

कलाक(ती तB त{याच चौस-्/रा अस]Yया इतर अMक कलाक(त^वर अवल3बVन आ8.  

(४) अमuक एक कलाक(ती चौस-्/रा आ8 की नाही, आ णि  अqल तर कB ती [माणात, 8 ठरवण3 काही 
zळा सोप3 नसत3; उदाहरणा bथ,  आD n̈स qरानोच3 'इम bशन ( पB स yाई9ट)' 8 छाया चि g.  यामJK LयाM 
9वत:ची लघवी एका का�Oया जारमJK भ~न घnऊन, Lयात एक yf सB फB {स बuडवVन, फोटो काढ]ला आ8. 
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9वत:ची लघवी एका का�Oया जारमJK भ~न घnऊन, Lयात एक yf सB फB {स बuडवVन, फोटो काढ]ला आ8. 
इ� दोन zगळn मu�n आ8त:

➤ यामागची sacrilege, 4हण6च पा वB Nयहनन ही कYपना. ती जाणव;यासाठी फोटो पाह;याची गरज 
नाही; yf सB फB {स ही प वB g व9तV आ8, आ णि  लघवीचा 9प bश घाणnरडा समजतात इतक� [ाथ मि क ©ान 
यासाठी पu�स3 आ8.

➤ चमकLया ¨वातVन दB सणारी yf सB फB {सवर खि ळ]ली KशV yB 9ताची अ9प- आक(ती. हा दª�य प रB णाम 
अनuभव;यासाठी फोटो पाह;या\रीज गLय3तर नाही अस3 सuरवातीला वाटत3, पण 8 इतक� सरळ नाही. 
गVगलमJK या फोटोवर जर इFज स bच Xला तर लघवीचा र3ग काही [माणात लालसर दB सतो. (qरानोM 
फोटो री-टच Xला होता, Lयाची लघवी तशा र3गाची होती, की इतर काही कारण यामा� आ8, 8 मला 
मा हB त  नाही.)  इतक�च  नl8  तर  या  लाल पB व«या  र3गछटा  zगzग«या  zबसाईट्सवर  zगzग«या 
दB सतात; /lहा मVळ र3ग कोणता (आ णि  या [�नाला काही अ bथ आ8 का) याब�ल अ नB tि ती राह/च. 
एका  [ तB Fकडn  दोन  lय{त^नी  पा हB ल3  तर  Lय_ना  तोच र3ग  दB सतो  का,  या  स¬�ा Dति क  आडरानात  न 
शि रताही हा मu�ा 9प- आ8. मग अस3 जर अqल, तर फोटोला बगल @ऊन हा र3ग मनातच पा हB ला तर 
काय  बB घडnल?  आ णि  अस3  जर  अqल  तर  ' पB स  yाई9ट'  ही  कलाक(ती  पV bणपणn  नसली,  तरी  पu�कळच 
चौस-्/रा आ8 अस3 4हणता Kईल.  

या [करणाला एक पu9ती आ8. ाDसमJK अ} lहि Dयॉ शहरातYया एका [द bशनात हा फोटो ठnवला �ला 
होता, आ णि  yB 9ताचा अपमान झाYयाब�ल चि ड]Yया एका माणसाM Lयावर हातोडा मारला. यामuळn 
तयार झा]Yया नlया कलाक(तीला@खील चौस-्/रा 4हणता Kईल, कारण जाड पuठ्ठ्यावर हातोडा मारला 
तर कस3 दB qल याची ढोबळ कYपना [LKकाकडn अस/. 

(५) कB रण नगरकर_Oया 'सात स{क� gnचाळीस' या काद3बरीमJK शि रीन नावाOया एका पारशी बाईच3 
व bणन Kत3: 

Lया पारशी बाईOया खोलीत अजVन दB वा जळतोय. प3धरा वष̄ एकटी रा हB ]ली शि रीन राgी दोन वाजता दB वा 
लावVन काय कर/? उर]ली प3धरा आ णि  अ धB क वष̄ अशीच. ल° नाही करणार ती. काट{य_नी बनव]ली. साडीत 
ब_ध]ली.  तB Oया चोळीOया ग«याबा8र नवजोतपासVन घालत आ]ला सफ±द सदरा.  सोल]Yया क�बडीसारखी. 
फ{त वरचा तuरा रा हB लाय. लि हीत अqल. पuढOया \rला ²�ल /lहा वाचाव3 ला�लच. कfठYयाही घोळ{यामधn 
तB चा एकलक�डnपणा तB ला £डक³न काढतो. तB Oया इO´नuसार, वB µ�, नकळत तB ला वाळीत टाकतो. आता Lयाच3 
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तB ला lयसन जडल3य. एकFक_ शि वाय Lया दोघ_च3 चालत नाही. इतकी वष̄ ¶कार पड]ल3 तB च3 मि सळ;याच3 इ3 ¨B य 
आता काम @ईनास3 झाल3य. तB ला एक_त चढतो. त3बाखV दाढ_वर गB रवतात तसा ती Lयाला 9वत:वर चोळ/. मग 
तYलफ आली की क वB ता करायला लाग/. आपYया अ लि गढमधYया बालपणावर. लढाईOया दB वस_त पा हB ]Yया 
जय  जवानाला  उ�nशVन  एक  टापटीप  अ लि �त  क वB ता.  एकदाच  जाणव]Yया  कदा चि त  [nमावर  ]झ बB य नB झमच3 
दडपण  आ8  असा  भास  क~न  घn/.  प} रB समधYया  आपYया  अकरा  वष�ना  आळव/.  �जा�य_Oया  व¬कf3ठवासी 
म_जरावर कडवी रच/. एक पान. जा9तीत जा9त दीड पान… आखVड भावन_वर आखVड क वB ता… तB Oयासार¡याच 
र{तहीन. कm चि त ¶चव. मोजVनमापVन आयरनी… 

शि रीन आ णि  काद3बरीचा नायक कfश3क य_Oयातल3 6 स3भाषण काद3बरीत यापuढn दB ]ल3 आ8 / इ3·जीत 
आ8, आ णि  एक³ण स3दभGव~न शि रीनला फारस3 मराठी Kत असाव3 अस3 वाटत नाही. /lहा तB Oया या 
क वB ता इ3·जीत असाlयात अस3 समजण3 अता क¸ क नाही. पण ']झ बB य नB झमच3 दडपण' lय{त करणा�या  
क वB /त  अJKमJK  तuटक  ¹च  ओळी  असVही  शकतील.  ही  क वB ता  काय  अqल  याब�ल  वाटत  अस]ल3 
कfतVहल शमण3 फार अवघड आ8. उपलRध सामu·ीOया आधा� ती 9वत: क~न पाहण3 हा एक उपाय यावर 
आ8, पण तोही अ3मलात आणण3 तB तक�च अवघड आ8. एकतर शि रीनच3 6 व bणन दB ]ल3 आ8 Lयाव~न 
तB च3 भाव वB ¥ पV bणपणn नB tि त होत3 आ णि  ती कशा [कारOया क वB ता करत अqल 8 Mमक� समजत3, अस3 
गªहीत  धरण3  धा-ºGच3  ठ�ल.  आ णि  जरी  समजल3  तरीही  Lया  भाव वB ¥ाचा  9वत:  अ3गीकार  क~न 
तB Oयासारखी  क वB ता  करण3  हा  परकाया[zश  फार  बB कट  आ8.  (स bवसाधारणपणn  त3बाखV  दाढ_वर 
गB रवYयान3तर तYलफ न Kता जा/,  पण याबाबतीत शि रीन चारचौघ^rsा zगळी आ8.  मग इतरही 
बाबत^त का असणार नाही?)

नB �क bष असा की शि रीनची ही क वB ता चौस-्बारा आ8, कारण चौस-्/रा हो;यासाठी तB Oयात काहीतरी 
कमी आ8. पण 8 एका आकड्याच3 अ3तर कB तीही [यLन Xला तरी कापता K;यासारख3 नाही. 

 ❈
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अवतरण

एखादा  व& चार  क* वा  एखादी  घटना,  अ0फा  बीटाला  स5गतो.  अ0फा  अस9  :हणा0याच9  बीटा  ग>माला 
स5गतो. हा सगळा Aकार ग>मा डC0टाला स5गतो. अशा ल5ब साखEया सा ह& FयामGH अIक अाढळतात. 

अा Kथर कॉनन डॉइलची 'द "गPो र& या Qकॉट"' ही गोR. 'गPो र& या Qकॉट' S इ9गP9डमधUन जWमठCYZया क[\5ना 
अॉQ]C लि याला घCऊन जाणा`या एका जहाजाच9 नाव होत9; या जहाजावर ज>क AaडरगाQट नावाचा एक क[दी 
होता. FयाZया bजारZया कोठडीत असc0या d:स अा मe fज नावाZया क[\ाला तो :हणाला की माgया 
एका साथीदाराI अापण ध Kमगij अाहोत अशी बतावणी कjन या जहाजावर नोकरी धरcली अाS, अा णि  
ब9डाळी  कjन  इथUन  पळUन  जाkयाZया  कामी  तो  अापली  मदत  करणार  अाS.  यान9तर  अIक  वषmनी 
(मGय9तरी ब`याच घडामोडी होऊन n0यान9तर) d:स अा मe fज इ9गP9डमGH परत अाला, अा णि  ]Coहर या 
बनावट नावाI राp लागला. FयाI या सगEया घटन5च9 व Kणन करणार9 एक पq अापला मiलगा oहि rटर 
]Coहर याला उtCशUन लि ह& ल9, अा णि  त& जोरीत ठCवUन द& ल9. ]CoहरZया मuFयUन9तर S पq oहि rटरI अापला 
मि q  bरलॉक  हो:स  याला  दाखवल9.  हो:सI  ही  स Kव  कथा  वॉटसनला  स5 ग& तली,  अा णि  (अथvत 
का0प न& क) वॉटसनI लि pन ठCवcली ही गोR अाप0याला वाचायला मि ळw.

xरी bलीची 'yz{WQटाईन' ही काद9बरी पqस9}हाZया Qवjपात लि ह& cली अाS. उ~र धuवावर चालcला 
रॉब Kट  वॉ0टन  नावाचा  खलाशी  Aवासात  असताना  इ9गP9डमGH  राहणा`या  मागv�ट  नावाZया  अाप0या 
ब ह& णीला पq9 पाठवतो. तो लि ह& तो की मला oहि rटर yz{WQटाईन नावाचा एक माणUस �टला. FयाZया 
वu~5तानiसार FयाI AयोगशाळCमGH, मानवसदuश पण अFय9त ह& डीस द& सणारा असा एक Aाणी तयार {ला 
होता. तो Aाणी न9तर न& सटUन nला, अा णि  अIक वषmनी धuवीय A�शात yz{WQटाईनला पiWहा �टला. 
Fया�ळी दोघ5च9 एक दी Kघ स9भाषण झाल9, woहा न& सट0यान9तर अापण काय {ल9 S AाkयाI स5 ग& तल9. 
Aाणी :हणाला की द cसी नावाZया एका अ5धEया bतक`याशी माझा �Cह जडला,  अा णि  तो मला 
:हणाला की जगात तiला कोणी मि q नाही S �द�व खर9, पण तरीही तU न& राश होऊ नकोस.

अ0फा बीटाला d स5गतो, w बीटाIच ग>माला स5 ग& तल9 पा ह& d अस9 नाही. Hन{नAका�ण ग>माला w 
कळल9 तर साखळी पiढC चालU होw.  बाणभ�ाZया 'काद9बरी'मGH क प* जल अा णि  पi9डरीक S दोघC त�ण 
स9Wयासी एकxक5� �Cही असतात. पi9डरीकाला ग9ध KवकWया महा�Cwबtल कमालीची अासrती वाटU लागw 
अा णि  तो प& साळUन जातो. क प* जलाला तो :हणतो, " माgया अवयव5चा दाह होतो अाS. मी जि व9त अाS, 
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अा णि  तो प& साळUन जातो. क प* जलाला तो :हणतो, " माgया अवयव5चा दाह होतो अाS. मी जि व9त अाS, 
तोवर  या  मदन�वरावर  उपाय  शोधला  पा ह& d."  ही  ह क& कत  क प* जल  महा�Cwला  स5गतो.  तद्न9तर 
पi9डरीक  मरतो,  अा णि  काल5तराI  ही  अापली  क Kमकहाणी  महा�Cता  च9�ापीडाला  स5गw.  जाबाली 
नावाZया यो�याला च9�ापीडाZया अायi�यात0या घटना अ9त�vनाI ठाऊक होतात, अा णि  Fया तो व�श9पायन 
नावाZया पोपटाला स5गतो. पोपट S स Kव राजा शU�काला स5गतो. 

अGया�त असcली स9भाषण9 जxला धरली तर अशी साखळी काही �ळा अाणखी मोठी होw. जहाजावरचा 
हा  साथीदार  ध Kम}9थ5Zया  Aती  वाटkयाZया  मि षाI  doहा  क[\5Zया  कोठड्य5ना  �ट  �त  अ�,  woहा 
ब9डाळीसाठी उपयोगी पडावीत :हणUन क[\5ना वाटायला तो श�9 घCऊन Hत अ�. अापण अस9 करणार 
अाहोत S अाधी FयाI AaडरगाQटला स5 ग& तल9 अा णि  AaडरगाQटI w अा मe fजला कळवल9, अस9 जरी गोRीत 
उघड लि ह& ल9 नसल9, तरीपण असा काही Aकार घडला असणार S समजUन घCkयासारख9 अाS. 

&qकोण तiलII �म�ळ असा�त. A. क�. गाडगीळ5Zया 'ऋणानiब9ध' या काद9बरीत, पाkयाची पातळी वाढU 
लागताच  प& 0लाला  पायाखाली  घालUन  Qवत:  तरणा`या  माक ड& णीची  गोR  जगदीश  न& माला  स5गतो, 
अा णि   'मरता मरता Fया पोराZया मनात कोणw व& चार अाc असतील?' असा A�न त& ला व& चारतो. S 
स9भाषण न& मा पq लि pन अ�प5ना कळवw. अशा मजक�राच9 पq न& माकडUन अाप0याला अा0याच9 अ�पा 
पq लि pन जगदीशला कळवतात. 

इ� मी महाभारताचा व& चार {cला नाही. 

♦ ♦
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१
वस#त  का'टकर*+या  'गाठ  अा0  मा2याशी'  या  नाटकातला  एक  89श.  व: ; जि त  हा  एक 
नाम* क: त व क: ल अा णि  @या+या घरातला जBना नोकर पठ्ठF ही दोन पाH# IJजवर अा0त. या 
दोघ*नी सकाळीच बB Nि बळ# Oळायला सBPवात Qली होती,  पण @यान#तर डाव अ Sधवट टाकUन 
व: ; जि त  कोटVत  Wला  होता.  अाता  तो  स#Xयाकाळी  परतYला  अा0,  अा णि  Oळ  पBZहा  सB[ 
हो\या+या ]तात अा0. 

पठ्ठ+: (गडबड̂न) डाव पBढF चाल̂ करायचा सा0ब? 
व- . जि त: मग? मी काय तB2यापBढ# अारती अोवाळ̂न aयायला बसलोय? 

[@या  बरोबर  पठ्ठF  –  "तयारी  सा0ब"  अc  उeारत  चटकन  वळ̂न  अापली  Oळी  Oळतो.  प ह: fया  छ̂ट 
व: ; जि तचा उ#ट उडव^न अापला घोडा @या जागी ठFवीत, hणमाH न थ*बता तो ब^ट ठFव\यासाठी अात पळतो. 
व: ; जि त hणभर च क: त होत डावातील ही पडझड Zयाहाळत राहतो. lवढ्यात पठ्ठF सपाता घFऊन परत 
nतो अा णि  व: ; जि त+या पायात सरकवतो. मग तो @याला कोट अा णि  शटVची गळपoी काढायला मदत क[ 
लागतो. 0 चालY असतानाच –] 
व- . जि त: च*डाळा, अापfया घोडpान# त^ माझा उ#ट मारलास? 
पठ्ठ+: (काम करताना थ#डपणF) होय सा0ब. 
व- . जि त: (डाव Zयाहाळत) अा णि  qrा, अाता हsीन# माझा वजीर ठFचायचा तBझा ]त अा0? 
पठ्ठ+: तBtही व जि राला माW घFतला नाहीत तर नuकीच. 
व- . जि त: (डाव पाहात) थ*ब, थ*ब…lवढ#च नाहीय. अv चोरा ऽ ऽ ! पठ्ठyा, त^ एक न#बरचा इरसाल 
दगाबाज इसम अा0स. कट कारIथान रच\या+या अारोपाखाली तBला अाठ द: वस पो लि स*+या लॉकपमधFच 
लटकावला पा ह: }. 
पठ्ठ+: (भोळी मB~ा क[न) काय झाल# सा0ब? 
व- . जि त: इथ̂न पBढfया चौ�या डावात (Oळीत? - जाणकार 8Fhकाचा भBवया अा�स^न Iवत:ला 8�न) त^ 
मा2यावर मात कर\याचा �य^ह रचला अा0स. (दरडाव^न) खर# अा0 की नाही? 
पठ्ठ+: खर# अा0 सा0ब. 
व- . जि त: हरामखोरा, मी कोटVत Wलो tहण} अापल# काम टाकUन त^ इथ# उभा राहतोस अा णि  फuत पBढfया 
डाव�च*चा व: चार करीत बसतोस! 
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पठ्ठ+: काम टाकUन नाही सा0ब, काम करता करता अा णि  @यासाठी सतत इथ# उभ# राहायची गरज नसl 
सा0ब. डोuयात हा पट सद�व म*ड̂न ठFवYलाच अा0 सा0ब. 
व- . जि त: (थuक होत) अ*? काय tहणालास?
पठ्ठ+: (जा\यासाठी वळत) सा0ब हा पट कोणीही उधळ̂न टाकला तरी मी तो पBZहा म*ड̂ शकतो, जसा+या 
तसा – Qवळ Iमरणात^न. [कोट घFऊन अात पळतो. व: ; जि त च�ाव^न बघतच राहतो. hणाधVत पठ्ठF कपडF 
घFऊन nतो अा णि  –] सा0ब, हा अापला झ�बा, अा णि  हा पायजमा – 
व- . जि त:  (उसळ̂न,  ह: सकाव^न  घFत,  भि रकावीत) फ�कUन  �  गटारात… (@याच#  मनगट  पकडीत) काय  v 
लB+चा, पBढY चार चार डाव (O�या? - जा.8F.) डो�यापBढ# ठFव^न Oळी Oळायची ही अuकल कोणी शि कवली 
तBला? अ#? कोण गB[ �टला तBला? 
पठ्ठ+: अापणच सा0ब. 
व- . जि त: मी ऽ ऽ ऽ ? (उलगडा पड̂न, खBल̂न, मनगट सोडीत) ह* ह* ऽ ऽ tहण} जि मखाZयात ट^नV�टस् 
मधला माझा Wम पा ह: ला अा0स त^. 

–
एकतर अ@य#त hमाशील, नाहीतर बB Nि बळ या व: षयात ब: लक�ल ठ��या, असा 8Fhक वगळता 
इतर  क�णालाही  हा  89श  पचनी  पडण#  अवघड  अा0.  Oळ  पBZहा  सB[  कर\या+या  9ळी 
व: ; जि तची पो झि शन इतकी वाईट असली पा ह: } की तो पBZहा सB[ कर\याची तसदी घFतलीच 
का, 0 कळत नाही. शि वाय 8 त: IपXयVची वाईट पो झि शन पठ्ठF+या ताबडतोब लhात nऊ नn, 
अा णि  @या'  ती  इतका  9ळ  व: चार  कर\या+या  यो�यlची  समजावी,  0ही  @याला  भ^षणावह 
नाही. चार O�य*न#तर अापfयावर मात होणार 0 ग णि त जर करता nत अcल, तर याचा अ Sथ 
व: ; जि तकडF थोड#फार तरी कौशfय असणारच, पण मग तरीही तो अाधी इतका भि कार का 
Oळला 0 समजत नाही. �ा ' जि मखाZयातfया ट^नV�टस्' चा उfYख रहIयमय वाटतो. असा 
Oळ̂नही जर व: ; जि तचा या ट^नV�टस् मXn न: भाव लागत अcल, तर जि मखाZया� इतर �ब Sस 
काय क�वती� असतील याची कfपनाही करवत नाही. एकUण पदा Sथ जमYला नाही. 89शातfया 
अा�IताळFपणामBळF @यात जो थोडाफार व: नोद उ@पZन झाYला अा0, @यामBळF 89श जाIत सBस� 
होतो की कमी, यावर मी मत �त नाही.

मी नाटक वाचYल# असल# तरी पा ह: Yल# नाही. अापfयाला व: चारी वाचक लाभावा अशी काही 
Yखक*ची इ+छा असl, @यानBसार मी ही पो झि शन कशी अस^ शQल �ावर व: चार Qला अा णि  
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एक  शuयता  रच̂न  पा ह: ली,  ती  पBढF  �तो  अा0.  (पठ्ठF  अा णि  व: ; जि त  य*+या  सामा जि क 
Iतर*तला फरक लhात घFऊन मी @य*ना अनB�� काळF अा णि  प*ढv मोहv द: YY अा0त.)

पठ्ठ+ 

व- . जि त

अस# समजा, की सकाळी Oळ थ*बला l�हा पठ्ठFचा घोडा d5 या घरावर होता, अा णि  f4 वर 
असYला  व: ; जि तचा  उ#ट  अाsा  स#Xयाकाळी  @या'  खाfYला  अा0.  @यामBळF  व: ; जि त+या 
व जि रावर d7 वर+या हsीचा जोर पडYला अा0. याOरीज पठ्ठF अापला वजीर g2 वर 'ऊन 

मात �ऊ पाहात असfयामBळF व: ; जि तला @या घराची राखण करण# भाग अा0. व: ; जि तकडF 
फारc पयVय उरYY नाहीत, पण तरी�खील @या' जर अापला वजीर h2 वर हलवला, तर 
मरण जाIतीतजाIत ल*बणीवर पडत#. पण मग @यापBढF 
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                                      काळा हsी d2 वर, 
प*ढरा वजीर का�या हsीला खातो,           काळा वजीर h1 वर जाऊन शह,  
प*ढरा राजा f2 वर,                           काळा वजीर g2 वर nऊन मात,

अशा 8काv का�या+या चौ�या Oळीला कारभार अाटोपतो.

नाटक अा णि  स: 'मा य*त एक फरक अा0. स: 'मात बB Nि बळाचा Oळ दाखवताना क��रा ब�lक 
अशा पNती' लावला जातो की पट 8Fhक*ना Iपr द: सतो. नाटका+या 8योगातला पट सहसा 
8Fhक*ना इतका नीट द: सत नाही. l�हा या नाटकावर स: 'मा काढायचा झाला तर वर+या 
चि Hाचा उपयोग होऊ शQल. पण यातला तोटा असा की 89श अक�शलपणF लि ह: Yला अा0, 0 
जाIत लवकर उघडकीस nईल. 

२
मा ट� न ए मि स+या 'मनी (Money)' या काद#बरीचा नायक जॉन cfफ हा ल#डनला एका जा ह: रात 
क�पनीत  काम  करत  असतो.  फी fड� ग  गBडनी  नावाचा  8ोडp̂सर  @याला  स: 'मा  काढ\यासाठी 
Zय^यॉ �कला बोलाव^न घFतो. ब�याच घडामोडी होऊन या 8करणात जॉन पBरता बBचाडला जातो, 
अा णि  Iवत:कड�  सगळF  प�c  गमाव^न  कसाबसा  ल#डनला  परततो.  यान#तर  @याला  ल#डनमXn 
ह� डताना  अध^नमध^न  एक  तPण  अोझरता  द: स^  लागतो.  अाधी  जॉनला  या  तPणाचा  तोरा 
अावडत नाही, अा णि  हा Yखक अा0 अस# क�ठ̂नतरी कळfयावर @याच# मत अाणखी वाईट होत#. 
या तPणाच# नाव असत# 'मा ट� न ए मि स'. एकदा एका vIटॉर#टमXn दोघ*ची अोळख होl, यान#तर 
दोघ*च#  एक�क*शी  थोड#फार  जम̂  लागत#,  अा णि  फी fड� ग'  जॉनला  कसकसा  घोळात  घFतला 
असणार 0 एकदा @याला मा ट� न तप शि लवार समजाव^न स*गतो. 

काद#बरी+या  �वटी  0  दोघF  प�c  लाव^न  बB Nि बळाचा  डाव  Oळतात.  (बोली  ठरव\यासाठी  l 

29



ब�कग�मनमधला डब ल� ग uय^ब वापरतात.) जॉनला Iवत:+या �शारीब�ल माज असfयामBळF Oळ 
चाल̂ असताना तो अ�वा+या स�वा बोली वाढवत राहतो. मा ट� न Oळत राहतो. �वटी पो झि शन 

अशी होl:

जॉन

 
मा ट7 न

प*ढ�या  या¡ावर का�या राजाचा जोर अा0, अा णि  का�या  या¡ावर प*ढ�या राजाचा. 8@nक 
 या¡ाला  अापापfया  राजाचा  पा ठ� बा  अा0.  पण  का�या  राजाला  b5  वर  अा णि  प*ढ�या 
राजाला  d4 वर  म¢जाव  असfयामBळF,  या  hणी  ¢या  क�णाची  Oळी  अcल  @याला  अापfया 
 या¡ामागचा पा ठ� बा काढ^न aयावा लाWल, अा णि  पBढ+या Oळीला @या  या¡ाचा बळी जाईल. 
थोडuयात  tहण},  ¢या  क�णाची  Oळी  तो  हvल.  अशा  Iथि तीला  बB Nि बळा+या  प र: भाषFत 
zugzwang  (@सBग@Iव*ग)  tहणतात.  श�द  ज Sमन  अा0,  अा णि  @याचा  ढोबळ  अ Sथ  'जागा 
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सोड\याची सuती'. 8@यhात काद#बरीत या पो झि शनमXn क�णाची Oळी असl अा णि  tहण̂न 
कोण हरतो, 0 मी इ£ लि ह: त नाही. 

काद#बरी  वाचताना  या  सग�या  8कारामBळF  चि ड चि ड  होl;  न: दान  माझी  झाली.  अापण 
सा ह: @यक¤ती }�हा वाचतो }�हा @यातल# जग (काही 8माणात) Yखका' अापfया लहरीनBसार 
न: मVण QYल# अा0, अा णि  @यातfया पाH*च# तो वाJल l क[ शकतो, 0 अापfयाला ठाऊक 
असत#च.  पण  @या'  अापfयाला  पालथ#  पाड̂न  बखोटyावर  बBटाची  टाच  ठFव^न  या  गोrीची 
अाठवण क[न �ऊ नn अशी वाचकाची अ�hा असl. Yखक जर दादा ग: री क[ लागला तर 
वाचकाला ब#ड कर\याची खBमखBमी nl. तोही हतबल नसतो. काद#बरी+या कथानकात मनोमन 
फ�रफार क[न, tहण}च Iवत:+या डोuयात त: च# पBन ¥लखन क[न, तो काद#बरीकारावर स^ड घFऊ 
शकतो. 'मनी' बाबत मी 0च QYल# अा0. tहण} म̂ळ काद#बरीत जो ज� कला @याला मी मनोमन 
हरवYला  अा0,  अा णि  जो  हरला  @याला  ज� कवYला  अा0.  यासाठी  काद#बरी+या  कथानकात 
करावा लागYला बदल अगदी क: रकोळ असfयामBळF मला व: �ष तोशीसही पडली नाही; tहण} 
नसYfया 8स#ग*ची अा णि  पाH*ची तरत^द करावी लागण# अा णि  असYfय*ना मनात^न पBसाव# 
लागण#, अस# काही कराव# लागल# नाही. सार*श, मा ट� न ए मि स व: PN मी, या चBरशी+या डावात 
माझा 8 त: Iपध¦ हरYला अा0.  

३
अ न: Qत क�P#दकर*+या ' क: sा' �ा कथास#§हात एक�क*शी जोडYfया सहा कथा अा0त, पण 
@य*ना 9ग9गळी नाव# नाहीत. य*प�की qस�या क£त सी त: दोस अा णि  स�तान य*तला बB Nि बळाचा 
डाव अा0. 

बायबलातfया जBZया करारातली इयोबची कथा थोडuयात अशी: इयोब नावाचा एक गडग#ज 
¨ीम#त माण̂स �वाचा भuत असतो. @याचा छळ कर\याची �व स�तानाला परवानगी �तो. स�तान 
लBटा[#+या टो�या पाठव^न इयोबची सगळी गBर#ढोर# चो[न 'तो अा णि  @या+या गBलाम*ची कsल 
करवतो; याOरीज इयोब� सात मBलW अा णि  तीन मBली एकH }वत असताना अ©खी इमारत 
कोसळव^न सग�य*ना ठार मारतो.  इतक� होऊनही इयोब �वाला दोष �त नाही अस# पाªन 
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स�तान @या+या अ#गभर गळव# अाणतो, अा णि  @य*त^न प̂ वाहायला लावतो. इयोब अ#गाला राख 
फास^न शोक करत असताना @या� तीन «Fही @याच# स*@वन करायला nतात. 0 चौघFजण '�व 
च*गfया लोक*च# वाईट का होऊ �तो' क� वा 'का करतो' या व: षयावर, ¬ मि r माणसा' लि ह: ल# 
असाव#स# वाटणार# अा णि  वाचायला तापदायक स#भाषण करतात. �वटी �वा+या क¤�' इयोबला 
WYली सगळी स#पsी परत मि ळl अा णि  नवीन दहा मBल#�खील होतात. ही कथा इसवी सनाप̂व¦ 
पा�क� व ष अाधी लि ह: ली Wली असावी, असा अ#दाज अा0. इयोब+या बायकोचा उfYख क£त 
अगदी  HोटकपणF  अाYला  अा0,  पण  त: च#  नाव  माH  द: Yल#  नाही.  इयोबवर  स#कट# 
कोसळfयान#तर ती @याला tहणl: �वाला शि �या �ऊन म[न जा. इयोब हा सfला मानत नाही. 
असा चBकीचा सfला द: fयाच# 8ाय ®ि s त: ला अाणखी दहा बाळ#तपण# सहन क[न aयाव# लागत# 
0 उघड अा0.  

यान#तर  पाचसहा� वष¯नी  (tहण}  इसवी  सन  सB[  हो\या+या  एखाद#  शतक  अाWमाW)  या 
क£चा अाधार घFऊन qसरी एक कथा लि ह: ली Wली.  ह: ला इ#§जीत 'The Testament of 

Job'  अस#  नाव  अा0.  च Sच'  ही  apocryphal  (अ8माण)  ठरवली  असfयामBळF  बायबलात 
अ#त Sभ^त नाही. या क£तली पाH# ब�lक अाधीचीच असली, तरी कथानक पB°कळच बदलल# अा0. 
इयोब+या बायकोच# नाव सी त: दोस अस# द: Yल# अा0, अा णि  क�टB#बाची वाताहत झाfयान#तर ±Fड 
व: कत घF\यासाठी प�c नसfयामBळF ती स�तानाबरोबर अापfया डोuयावर+या Qस*चा सौदा करl, 
असा 8स#ग घातYला अा0. 

क�P#दकर*+या कथ*त^न द: स^न nणारा @य*चा Iवभाव पाहता, @य*+यासाठी इतकी क: fली पB°कळ 
झाली. एकदा बदलYली कथा पBZहा का बदल̂ नn? सी त: दोस, अा णि  स@यवाना+या 8ाणासाठी 
यमाशी  �¢जत  घालणारी  सा व: Hी,  या  @य*ना  ब ह: णी  वाटतात.  (नाहीतरी  महाभारत  @याच 
काळा+या अासपास लि ह: ल# Wल# असाव#; tहण} या दोघी तशा समकालीन ठरतात.) @य*+या 
क£तला  स�तान  �वाकड̂न  इयोब+या  छळाची  परवानगी  घFऊन  @या+या  दाराशी  हजर  होतो. 
सी त: दोस स�तानाला tहणl की अापण बB Nि बळाचा डाव Oळ̂. जर त^ मला हरवल#स तर मा2या 
क�टB#बावर वाJल ती स#कट# अाणायला तBला मBभा अcल, पण जर मी तBला हरवल# तर माH त^ 
अाम+या Qसालाही धuका न लावता परत जायला हव#स. स�तान 0 माZय करतो, अा णि  डाव 
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सB[ होतो. स�तान IवखBषी' काळF मोहv प@करतो. एका राHीत एक Oळी, अशा १०८ राHµन#तर 
(क�P#दकर*ना थोडासा मि Iटि स: झमचा सोस अा0), या पो झि शनमXn पBढची Oळी सी त: दोसची 
अा0:   

 स:तान

सी त- दोस

जर सी त: दोस' राजा g1 वर अाणला, तर डाव बरोबरीत सBटतो तो असा: काळा राजा f3 वर, 
प*ढरा राजा f1 वर, काळ#  याद# g2 वर nऊन शह, प*ढरा राजा g1 वर. अाता पBढ+या Oळीला 
का�या राजाला  एकतर  अापfया   या¡ामागचा  पा ठ� बा  काढ^न  aयावा  लाWल  (अा णि   याद# 
खाfल#  जाईल),  क� वा  g3  वर तरी याव# लाWल. पण मग तस# Qfयास प*ढ�या राजाला  एकही 
Oळी उरत नाही. याला बB Nि बळा+या प र: भाषFत stalemate ( शि ळीमात) tहणतात. 

पण सी त: दोस' राजा f1 ( क� वा h1) वर अाणला तर ती डाव हरl. उदाहरणा Sथ, f1 वर अाणला 
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पण सी त: दोस' राजा f1 ( क� वा h1) वर अाणला तर ती डाव हरl. उदाहरणा Sथ, f1 वर अाणला 
तर  काळा  राजा  f3 वर, प*ढरा  राजा  g1 वर,  याद#  g2  वर;  यान#तर अाता  प*ढ�या  राजाला 
नाईलाजा' h2 वर जाव# लागत#, अा णि  का�या राजाला f2 वर n\याची मBभा मि ळl. @या+या 
पBढ+याच Oळीला  या¡ाचा वजीर होतो अा णि  मग लवकरच प*ढ�यावर मात होl. 

न: Sणय अवघड अा0. डाव बरोबरीत सBटला तर काय करायच# याब�ल करारात काहीच तरत^द 
नाही.  @यामBळF  तशी  प र: Iथि ती  उ¶वली  (अा णि  तीही  परIपरस#मती'  न�0  तर  मा Sग 
खB#टfयामBळF),  तर  सी त: दोस,  स�तान  अा णि  वाचक  0  त: घFही  स# ह: lबा0र  जातील.  याउलट 
सी त: दोस हरली तर त: +यावर स#कट# nतील 0 खर#, पण त: ला ती नको अा0त 0 अापfयाला 
नuकी ठाऊक नाही. �वटी सी त: दोस+या अा णि  इयोब+या अायB°यासमोरचा 8�न q:ख टाळण# 
हा नस^न, l अापणªन ई;रा भि मBख होऊन Iवीकारण# हा अा0. (क�#ती ¨ीक¤°णाकडF 8ा Sथना करl 
की ' व: पद: सZतB न: – अाम+यावर व: पsी nत राहोत, tहण} त^ वार#वार �टत राहशील'.) ही 
भ^ मि का एका अथ¦ जाणlपणाची अा0, अा णि  एका अथ¦ हाIयाIपद अा0. 

सी त: दोस व: चारम· असताना क�P#दकर*नी कथा त: £ स#पवYली अा0, @यामBळF ती क�ठली Oळी 
करl 0 अापfयाला कळत नाही. एक Yखक tहण̂न @य*नी घFतYला ( क� वा वाIत व: क मB�ाम न 
घFतYला) हा न: Sणय मला ए मि स व: PN+या तBल'त अ ध: क 8गfभ वाटतो.

✻ 

स&द >भ
• ए मि स, मा ट� न: 'मनी', जोनाथन Qप 8काशन, ल#डन, १९८४. 
• का'टकर, वस#त: 'गाठ अा0 मा2याशी', परचBv 8काशन, मB#बई, १९८०. 
• क�P#दकर, अ न: Qत: ' क: sा', स#वा द: नी 8काशन, सागर, १९६९. 
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!थळ: द% वाणखाना 

(!"ज$या  डा(या  बाज*ला  !वय-पाकघराकड2  जाणा4  दार.  दाराजवळ$या  !ट8लावर  एक  " लि फोन 

अा?. @यावरील रीडायलB बटण इतर बटणE$या मानाG जा!त झि जII दJ साL.) 

नाटका$या  स- हJ Nत  जO  पाPEमधI  स-वाद  असतात,  तशा  Sयोग  करणाUयEसाठी  स*चना  Xखील 

असतात. Zव चि त Sस-गी या स*चनEम[\ अ तJ  बारकाई अाढळN. 

य8जीन  अो'नील$या  'A long day's journey into night'  या  नाटकात,  _`स  अा णि  aरी 

टायरोन ? अाईबाप, अा णि  @यEची दोन म8ल- अशी पाP- अा?त. नाटककाराG, मोठा म8लगा _मी 

याच- व bणन दJ Iल- अा? N अस-: 'He has fine brown eyes, their color midway between 

his father's lighter and his mother's darker ones.'  Sयोगासाठी पाPEची नJ वड करताना, 

_मी$या भ* मि dसाठी बाकी प* bणपण2 अन8eप पण च8की$या र-गाची ब8ब8ळ- असणारा नट समोर अाला, 

तर Sfन नJ मgण होईल.

गो.प8.  XशपEडhE$या  'अ-धारयाPा'  म[\  ना यJ का  वस8-ध4B,  दौलतराव  अा णि  jीपाद  अशा 

( कJ मान) दोन पाPEशी लk गJ क (अा णि  इतर बाबतीत ग8-ताग8-तीB) स-ब-ध अा?त. lसUया अ-का$या 

पाच(या SLशात वस8-ध4$या नाका$या धा4वeन दौलतराव बोट फJ रवतो. प8ढ2 सात(या SLशात 

वस8-ध4$या नाका$या धा4वeन jीपाद त bजनी फJ रवतो. या ठJ काणी नाटककाराची स*चना अशी 

अा? की '@या दोघE$या N करmयात फरक असला पा हJ _.' अाता दोघEनी ही कnती एकसारखीच 

करmयाम8ळ2 कॉpq2स पrातला राजकारणी अा णि  मा bZसवादी वJ चारEचा Sा[यापक यE$यात sयाची 

गtलत होईल, असा कuणी S2rक अOलस- मला वाटत नाही. 

◆ ◆

35



लोकशाही रा)यप,ती. फाय0 व तो2
                                  

स"य$%या  लालभडक  व ,त.ळावर  सम.2ा3  आख6ली  जीवा  जसजशी  अ ध< का ध< क  ल=ब  होऊ  लागली, 

तसतशी शीडकाठीभोवतालची खलाश=ची दाटी वाढत चालली. एकोणीसचाचा3 एJहाना प"जा सMपवत 

आणली होती. ताNहन खाली ठOव"न Pया3 डावा हात गलबताबाQर काढला, आ णि  सम.2फTसाU तीन प.MजV 

तळहाता%या खळWयात उचल"न घOत6. उजJया हाता%या त ,जनी3 Z एक[ क\न नारळा%या खरखरीत 

प]^भागावर  Pया3  अोली  परीघ_षा  काढली.  बदामी  लाकडात"न  बनव6aया  सहा  आbय=%या  चcाची 

बोथट6ली  कड  Pया3  Pया  _षOवर  लाव"न  धरली,  आ णि  आता  माe  उMचाव6ला  हात  fगा3  खाली 

आदळताच  बg  आवाज  होऊन  एक  hMदट  चीर  नारळावर  द< स"  लागली.  म"तi%या  पायाशी  ठOव6ली 

साकळ6aया रjता%या रMगाची कापडी चMची Pया3 नारळपाkया3 भि जव"न काढली. भक6 अ ,धवट उघडी 

म=ड"न ठOव"न Pया3 हात=त दोन झ=जा घOतaया आ णि  mवत:चा उMच क< नरा आवाज इत_जन=त मि सळ"न 

द< ला. 

स.खहत$ oखहत$ वात$ व< pनाची ।

न.रवी प.रवी rOम कsपा जयाची ।।

सवtगी स.Mदर उटी uMoराची ।

कvठी झळV माळ काटwा कवटw=ची ।।

जयxव जयxव जय मMगलम"तi ।

द ,शनमा[O मन कामना प.रती जयxव जयxव ।।

… 

 

आरPया  सMपaया  आ णि  मM[प.yप=जली  Nहण"न  झाली.  सराईत  हात=म{|  जडशीळ  कोयता  ध\न 

एकोणीसचाचा  खोबbयाचा  प]^भाग  को\  लागला.  म"तiपास"न  पMधरावीस  फ}ट=वर  हातपाय  ब=ध"न 

बसव6aया आगMत.का%या अन.Pस.क त~डात Pया3 एक लहानसा त.कडा क~बला. दोघाजण=नी प.ढO होऊन 
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बसव6aया आगMत.का%या अन.Pस.क त~डात Pया3 एक लहानसा त.कडा क~बला. दोघाजण=नी प.ढO होऊन 

Pया%या अवयव=ना जखडणा_ दोरखMड स�ल क\न काढ"न टाक6. मनग� Uहbयासमोर आण"न आगMत.का3 

Pय=%यावर  फ}Mकर  घातली  ही  गो�  जरी  खरी  असली,  तरीxखील  Pय=%या  भगभगPया  लालसरपणाचा 

Pयाला व< uष [ास होतो आQ असा समज पाहणाbयाचा झाला नसता. 

❊

“स"य$mत होऊन e6ला आQ,” आठकाक� Nहणाली. “तासाभरात पानM म=डली जातील. ता�या नारळाU 

मोदक असतील. सग�य=बरोबर त"ही �व आ णि  श=त झोप घO. कोरडO कपडO, तीन द< वस प._ल इतका 

शि धा,  पखालभर  पाणी  आ णि  एक  तराफा  इतकv  त.ला  उ�ा  सकाळी  xkयात  |ईल.  आम%याबgल 

कोणाहीकडO त" अवा�र काढणार नाहीस एवढM वचन आNहाला x, आ णि  त.�या वा�3 त" परत जा.” 

“त.Nही लोक कोण आहात?” आगMत.का3 व< चारलM. 

“त.झी नाव आNही अडवली आ णि  पMचवीस ह< _ अस6ली त.�याकडची चMची हmतगत Vली �ा घट3कडO 

पा�न आNही चाU आहोत असा सMशय कोणालाही |ईल,” एकोणीसचाचा Nहणाला. “तो खरा आQ, पण 

आमची दहशत बाळगkयाचM त.ला कारण नाही. त.�याकड"न � मि ळkयासारखM होतM Z आNहाला मि ळा6लM 

आQ. याप.ढO त.ला इजा करkयात आNहाला रस नाही.”

“पण असा व< �ास मी कशा%या आधा_ बाळग"?” आगMत.का3 व< चारलM. 

“कारण डोळस mवा ,थ हा आमचा ध ,म आQ,” एकोणीसचाचा Nहणाला. “ऐ ह< क स.खाची rा�ती क\न 

घOkयाकरता माणसा3 आपली ब.�ी खचi घालावी असM आमचM जीवन व< षयक त�व�ान आQ, आ णि  �ा 

उ g< �ासाठी जि तकी गर�ची आQ त< तकीच ह� सा आNही करतो. Pया��ा जाmत नाही क� वा कमी नाही. 

आNही ब. �ि म�OU आ णि  Nहण"नच गणपतीU प"जक आहोत. पण आम%या गणपती%या ग�यात नरhMड=ची 

माळ  आQ  Q  त"  पाहतोच  आQस.  आमचा  गणपती  आNहाला  सब.�  न< ,दयपणा  शि कवतो.  जर 
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माळ  आQ  Q  त"  पाहतोच  आQस.  आमचा  गणपती  आNहाला  सब.�  न< ,दयपणा  शि कवतो.  जर 

लोकायतपMथीय  लोक  गणपतीU  भjत  असZ  तर  ज�  असZ  त�  आNही  आहोत.  पण  चौ�यापाचJया  

शतकात �Jहा गणपती हा xव r स< � झाला Pया%या क< P|क शतV आधीच Z होऊन eaयाम.ळO Pय=ना Q 

शjय नJहतM.  जावा �टाजवळ%या सम.2ात आमचM गलबत असताना एका पडjया xवळात"न ही म"तi 

आNही उचल"न आणली.”  

“ठीक आQ,  पण mवसMर�ण हा माझा ध ,म मी पाळला याबgल त.Nही मला दोष xऊ न|,” आगMत.क 

Nहणाला.  “मा�याजवळ  बMoक  होती,  त< %यात"न  एक  rतीकाPमक  गोळी  हfत  झाडायची  Zवढी  मी 

झाडली. अथ$त त< चा उपयोग असा होणार नJहताच, आ णि  त.म%या हाती मी सापडायचा तो uवटी 

सापडलो.”

“असा दोष आNही त.ला कधीही xणार नाही, कारण mवसMर�णाचा हjक आNहा सवtना मा�य आQ,” 

आठकाक� Nहणाली. “ZJहा ती काळजी नको. त" आता आमचा पा�णा आQस. आज गणOशचत.थi न< मि � 

खास �वण तर आQच पण PयानMतर वाढ द< वसाचा Vकस.�ा आQ, ZJहा पोटात जागा ठOव.”  

“वाढ द< वस?” आगMत.का3 व< चारलM. 

“हो, आज वाढ द< वस आQ,” आठकाक� Nहणाली. 

“क}णाचा?”

“आमचा.” 

आगMत.काला अ ,थबोध झाला नJहता. 

“गणOशचत.थi हा आNहा सवtचा त< थीrमाणO वाढ द< वस असतो,” एकोणीसचाचा Nहणाला. “त.ला आमचा 

थोडा व< mतारा3 प र< चय क\न xतो, Nहण� त.झा ग~धळ मि �ल. आम%यातला सव$त धाकटा १-चाचा. 

आज तो १८ वषtचा होतो आQ, आ णि  Pयाची बायको २-काक� १९ वषtची होZ आQ. यानMतरचM जोडपM 

Nहण� ३-चाचा आ णि  ४-काक�, Z अन.c¡ २० आ णि  २१ वषtU होताQत. यानMतर ५-चाचा, ६-काक�, 

७-चाचा, ८-काक� असM प.ढO जात जात आम%यातलM सव$त NहातारM माण"स Nहण� ८२-काक�. ती आज ९९ 

वषtची होZ आQ. माझM नाव १९-चाचा, याचा अ ,थ मी आज एकोणीस अ ध< क सतरा मि ळ"न छ�ीस 

वषtचा होतो आQ. दर गणOशचत.थiला, Nहण�च आम%या वाढ द< वशी, आNही शि लMगणाला बाQर पडतो. 
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वषtचा होतो आQ. दर गणOशचत.थiला, Nहण�च आम%या वाढ द< वशी, आNही शि लMगणाला बाQर पडतो. 

PयाrमाणO  आम%या  तावडीत  आज  त"  सापडलास,  आ णि  त.झा  पाडाव  क\न  त.�याकडU  ह< _  आNही 

काबीज V6. ‘ शि लMगणाचM सोनM’ याचा अ ,थ श§दश: pयायचा नसतो.” 

“पण त.Nही अ3कजण होता आ णि  मी एकटा होतो.” 

“मा�य,  पण हा आमचा दोष नाही.  ध ,मय.�ाU � न< यम आNहाला न< ,ब.� वाटतात Z आNही पाळत 

नाही.”

“पण आजच त.Nहा सवtचा वाढ द< वस आQ Q कसM?”

“हा योगायोग नJQ,” ८-काक� Nहणाली. “तर Pयामाe न< ¨ि त अशी योजना आQ. दर गीताजयMतीला, 

Nहण�च मा ,गशी ,ष श.� एकादशीला, आNही गीतापठणाची mपध$ घOतो. इ%छ.क तhण जोडपी Pयात भाग 

घOतात. � जोडपM प ह< लM |ईल Pयाला ब�ीस Nहण"न Pया रा[ी सMभोग करkयाची अन.मती मि ळZ. oसbया 

अ{यायातaया स�OचाळीसाJया ©लोकाrमाणO हा सMभोग फलाची अ��ा न धरता करायचा असतो, पण 

आमचा अन.भव असा की PयाचM फळ नऊ म ह< �य=नी Nहण� गणOशचत.थiला हमखास मि ळतMच. १२-काक� 

अोली बाळMतीण असaयाम.ळO आज व< ª=ती घOZ आQ, नाहीतर ती mवयMपाकात 3हमी प.ढO असZ.” 

“पण मग त.Nहा सवtची म.लM क}ठO आQत?” 

“कोणताही  ध ,म  mवीकारायचा  तर  तो  mf%«3  mवीकारायला  हवा.  �या  वयात  ब.�ी  अज"न  प र< पjव 

झा6ली नसZ आ णि  mवत:चीच इ%छा mवत:ला नीट ठाऊक नसZ असM वय Pयाला योWय नJQ. आ णि  

Nहण"न अ�ान म.ल=ना आNही शि लMगणात सहभागी क\न घOत नाही,” १९-चाचा Nहणाला. “आम%यातली 

सवtत मोठी म.लगी प"�या आज सतरा वषtची होZ आQ. सग�या लहान म.ल=सह एक होडी घOऊन ती 

सहलीला e6ली आQ. उ�ा पहा� परZल. प.ढ%या गणOशचत.थiला �Jहा ती स�ान होईल ZJहा त< ची 

इ%छा असaयास ती आम%याबरोबर |ऊ शकZ. Pयाfळी त< ला १ cम=क मि ळOल आ णि  बाकी सवtU 
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इ%छा असaयास ती आम%याबरोबर |ऊ शकZ. Pयाfळी त< ला १ cम=क मि ळOल आ णि  बाकी सवtU 

cम=क प.ढO जातील.” 

“त.म%या समाजाची घडी त.Nही Jयव mथि त बसव6ली आQ,” आगMत.क Nहणाला. 

“हो,” ८-काक� Nहणाली. “Pयामाe व< चार आQ. आता त.�याबgल काही स=ग, पण इ¬ त" आम%या मजi3 

आ6ला असaयाम.ळO त.झा प र< चय क\न �ायलाच हवास असा आह आNही धरणार नाही.”

“मा�याबgल स=गkयासारखM थोडM आQ. मी सम.2ावर भटकतो, थ=बावMसM वा�ल त< ¬ थ=ब"न प.ढO जातो. 

माझी  सMप�ी  अ3क  आड न< ड®ा  ठ< काणी  मी  व< ख.र6ली  आQ.  मी  mथि तr�  नाही  आ णि  मला  तसM 

JहायचMही नाही, पण mथि तr� �ा अवm¬ला जरी नJQ तरी त< %या जवळपास आपण पोहोचावM अशी 

एक आक=�ा मा�याम{| आQ. ह< रा आ णि  कोळसा Q मला सार¯ वाटाfत, पण इतर=साठी Z सार¯ 

नसतात ही माझी जाणही प" ,ण न� होऊ न| अशी मन: mथि ती मला गाठायची आQ. पण Z काही असो. Q 

माझO पMचवीस ह< _ आता त.मU झा6. Pय=ची वाटणी त.Nही कशी करणार आहात?” 

“आम%यातली ब.ज. ,ग मMडळी याचा न< ,णय घOतात. आNही तो मा�य करतो,” १९-चाचा Nहणाला. पण 

Pया%या आवाजातली नाराजी आ णि  आज"बाज"%य=शी Pयाची झा6ली नजरानजर आगMत.का%या ल�ात 

आaयावाच"न रा ह< ली नाही. 

आगMत.क सौNय हसला. “त.Nही mवत:ला ब. �ि rामाkयवादी Nहणवता आ णि  अशा शि ळपट परMपर=ना ध\न 

राहता Q व< सMगत आQ,” तो Nहणाला. “त.Nही ब�मता3 न< ,णय का नाही घOत?” 

“Nहण� कसा?” 

“ ह< bय=ची वाटणी कशी करायची याबgल त.म%याप�की एका3 rmताव म=डावा. जर तो ब�मता3 मMज"र 

झाला तर PयाrमाणO करा नाहीतर oसbया rmतावाचा व< चार करा.” 
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झाला तर PयाrमाणO करा नाहीतर oसbया rmतावाचा व< चार करा.” 

सा_  व< चाराधीन  झा6.  “मला  यात  दोन  अडचणी  द< सतात,”  १९-चाचा  Nहणाला.  “एकतर  ब.ज. ,ग 

मMडळ°%या श§दाला मान xkयाची रीत इतjया सहजी आNहाला मोडता |णार नाही. आ णि  oसरM असM की 

�ा योज3त सावळा ग~धळ फार आQ. आधी क}णी rmताव म=डायचा आ णि  नMतर क}णी, Q ठरवणM अवघड 

आQ. प._सा व< चार न करता जर लोक एकामाग"न एक rmताव म=डत रा ह< 6 तर Pयात हकनाक fळ 

जाईल.”  

“मा�य,” ८-काक� Nहणाली. “पण �ा दो�ही अडचणी एकाच fळी ±र होतील असा तोडगा मला द< सतो. 

आपaयातaया सवtत �|^ Jयjती3 Nहण� ८२-काक�3 स.रवातीला rmताव म=डावा. तो जर ब�मता3 

मMज"र झाला तर PयाrमाणO ह< bय=ची वाटणी होईल आ णि  r©न स.�ल. न��ा ८१-चाचा3 Pयाचा rmताव 

म=डावा. तो मMज"र झाला तर वाटणी PयाrमाणO होईल, नाहीतर ८०-काक�, ७९-चाचा, ७८-काक� अशी 

उतरMड चाल" राहील, आ णि  क}णाचा तरी rmताव मMज"र होऊन एकदाची ही r c< या सM�ल. �ा योज3म{| 

ब.ज.गtचा मान आपोआपच राखला जाईल, कारण rmताव म=डkयाची सMधी Pय=ना आधी मि ळOल. पण 

नरhMडमाळ  धारण  करणाbया  गणपतीU  जर  आपण  ख_  उपासक  अस"  तर  एक  गो�  आपaयावर 

बMधनकारक आQ. जर एखा�ा Jयjतीचा rmताव नामMज"र झाला, तर सम.दायाला आपaयाकडO वळव"न 

घOkयात त< ची ब.�ी कमी पडली असा अ ,थ न< घतो. अशी न< ,ब.� Jयjती आपaयात नको. �ा अपयशाचM 

rाय ¨ि त Nहण"न अशा Jयjतीला म]Pय.दMड �ायला हवा. हातपाय ब=ध"न आपण त< ला सम.2ात टाक�न xऊ. 

याम.ळO बाकी रा ह< 6aय=चा सरासरी ब.²Mक आपोआपच उMचाfल, आ णि  समाजाचा फायदा होईल. अथ$त 

ह< _ फjत पMचवीसच असaयाम.ळO ब�मत आपaयाकडO वळव"न घOणM कदा चि त व]�=ना अवघड जाईल, पण 

Pयाला इलाज नाही. न< यम सवtसाठी सार¯ आQत.” 

तhण मMडळी एक¡क=कडO पाहत रा ह< aयाम.ळO यानMतर काही काळ श=तता होती. “ही स"चना त.Nही मताला 

का नाही टाकत?” आगMत.क Nहणाला. “ठीक आQ,” ८-काक� Nहणाली. यावर १-चाचा Z ४८-काक� य=नी 

हात वर V6. य=प�की rP|का%या मनातला ह< uब असा होता की rmताव म=डkयाची fळ mवत:वर जर 

आलीच, तर वाईटात वाईट Nहण� पMचवीसात6 चोवीस ह< _ इतर=म{| वाट"न ब�मत पदरात पाड"न 
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आलीच, तर वाईटात वाईट Nहण� पMचवीसात6 चोवीस ह< _ इतर=म{| वाट"न ब�मत पदरात पाड"न 

घOता |ईल. “स"चना मMज"र झा6ली आQ,” ८-काक� Nहणाली. 

“पण माझी एक सोपी शMका आQ,” १०-काक� Nहणाली.  समजा rmताव म=डkयाची पाळी मा�यावर 

आली. तर Pयाfळी १-चाचा Z ९-चाचा आ णि  मी अ� दहाजणच जि वMत अस". बरोबर?” 

“बरोबर,” १९-चाचा Nहणाला. 

“मग माझा rmताव मMज"र Jहावा यासाठी क< ती मतM प.रतील?” 

“34तावा5या व6 7, जि तकी मत; पडतील, न6 दान त6 तकीच जर 34तावा5या बाजAB पडली तर तो म;जAर 

झाला अस; आपण ठरवA. याचा अ ,थ त.ला पाच मत=ची गरज आQ, क� वा त.झM mवत:चM मत ज¡स ध\न 

इतर चौघ=ची.” 

“ठीक तर,” १०-काक� Nहणाली. “समजा मा�या rmतावाम{| मी डोळO मि ट"न क}णातरी चौघ=ना rP|की 

पाच ह< _ xऊ V6 आ णि  पाच mवत:साठी ठOव6. यात आपपरभाव नाही. तर Z चौघO मला मत का xणार 

नाहीत?” 

“कदा चि त xतीलही, मला मा ह< त नाही,” १९-चाचा Nहणाला. “पण त.झा म"ळ rmताव स{या ग.लदmतात 

ठOव, आ णि  एका पय$यी rmतावाचा व< चार कर: समज त" क}णातरी चौघ=ना फjत दोनदोनच ह< _ xऊ 

V6स आ णि  सतरा mवत:साठी ठOव6स, आ णि  समज हा पय$यी rmताव मMज"र झाला. तर याचा अ ,थ असा 

की  त.झा  म"ळ rmताव  अ त< उदार  होता  आ णि  mवत:चा  ल³य=श  साधkयात  त"  कमी  पडलीस.  rmताव 

म=डkयाची त.ला एकच सMधी आQ, आ णि  तीxखील त.�याआधीU सगळO rmताव नामMज"र झा6 तरच. तो 

म=डताना इतर=ना शjय त< तकv कमी xऊनही ब�मत मि ळव"न दाखवणM हा त.झा ध ,म आQ.” 

“पण  इतकvच  नाही,”  ४-काक�  १०-काक�ला  Nहणाली.  कोव�या  वयातच  त< 3  ब. �ि शरणZचा  झट"न 
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“पण  इतकvच  नाही,”  ४-काक�  १०-काक�ला  Nहणाली.  कोव�या  वयातच  त< 3  ब. �ि शरणZचा  झट"न 

पाठप.रावा स.\ Vला होता. “त" क}ठलाही rmताव म=डलास तरी मा�याप.ढचा r©न हा अ�ल की Pयावर 

मी अन.क�ल मत �ावM की नाही? समज त.झा rmताव नामMज"र झाला आ णि  त.ला मरावM लागलM, तर प.ढचा 

rmताव  ९-चाचा  म=डOल.  Pया%या  rmतावात  मा�यासाठी  क< ती  आQ  Q  कळaया¯रीज  मी  त.�या 

rmतावाला हो-नाही कसM Nहण"? त" जर मला एक ह< रा xऊ Vलास आ णि  तो मला दोन xणार अ�ल, तर 

त.�या rmतावा%या बाज"3 मी मत xणM Q mवत:%या पायावर क}bहाड मा\न घOkयासारखM नाही का?” 

“पण समज मी त.ला एक ह< रा xऊ Vला आ णि  ९-चाचा%याही मनात त.ला एकच xऊ करायचा अ�ल 

तर?” १०-काक�3 व< चारलM.

“अशाfळी मी त.ला मत xणM हा ९-चाचावर अ�याय होईल,” ४-काक� Nहणाली.  Pयाचा आ णि  त.झा 

rmताव Q मा�यासाठी सार¯च असताना फjत त.ला Pया%याआधी सMधी मि ळाली Nहण"न मी त.�या बाज"3 

मत xणM योWय नJQ,” ४-काक� Nहणाली. 

“बरोबर आQ त.झM,” १९-चाचा ४-काक�ला Nहणाला. “तर आता ध ,म न< यम ठरतो तो असा: चालA 34ताव 

नाम;जAर झाIयामJळL अमAकचा खाNीB तोटा होणार अPल तरच अमAकB 34तावा5या बाजAB मत Qाव;, 

नाहीतर नाही. क� वा �ाचा JयPयास Nहण�, चालA 34ताव जर अमAकसाठी न;तर RणाSया कोणTयाही 

स;भाVय 34तावाWXा जा4त क6 फायतशीर अPल, तरच अमAकB 34तावा5या बाजAB मत Qाव;, नाहीतर 

नाही.

“ न< yक ,ष असा न< घतो,” ४-काक� १०-काक�ला उgOश"न प.ढO Nहणाली, “की त.झा rmताव जर मMज"र Jहायचा 

तर त.ला mवत:चM सोड"न आणखी चार मतM लागतील, पण ती त.ला �ायची की नाही Q ठरवkयासाठी 

सवtना  ९-चाचा%या  सMभाJय  rmतावाचा  व< चार  करावा  लाeल.  ZJहा  ९-चाचा3  Pयाचा  rmताव 

ठरवaया¯रीज त" त.झा ठरवkयात अ ,थ नाही.”  

“आ णि  मला  जी  मतM  हवी  आQत,”  ९-चाचा  Nहणाला,  “ती  इतर=नी  मला  �ायची  की  नाही  Q 
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“आ णि  मला  जी  मतM  हवी  आQत,”  ९-चाचा  Nहणाला,  “ती  इतर=नी  मला  �ायची  की  नाही  Q 

ठरवkयासाठी  Pय=ना  ८-काक�%या  सMभाJय  rmतावाचा  व< चार  करावा  लाeल.  ZJहा  ८-काक�3  त< चा 

rmताव ठरवaया¯रीज मी माझा ठरवkयात अ ,थ नाही.”  

“आ णि  ७-चाचा3 Pयाचा ठरवaया¯रीज मी माझा ठरवkयात अ ,थ नाही,” ८-काक� Nहणाली. “आ णि  ६-

काक�3 ठरवaया¯रीज ७-चाचा तरी काय कपाळ ठरवणार?” 

“गMमत आQ. �याचा rmताव नMतर |णार Pयाचा व< चार आधी करायचा. आ णि  आधीचा rmताव जर मMज"र 

झाला तर नMतरचा म=डलाच जाणार नाही,” १०-काक� Nहणाली.

“गMमत आQ पण व< सMगती नाही,” १९-चाचा Nहणाला. “च.कीचा पय$य न< वडला तर प र< णाम काय 

होतील यावर व< चार Vaया¯रीज योWय पय$य कधी न< वडता |त नाही.  आ णि  योWय पय$य एकदा 

न< वडaयानMतर च.की%या पय$य=U प र< णाम कधीच द< सणा_ नसतात. पण ब. �ि मान माणसा%या डोjयात 

Z असतातच.”  

❊

“सवtत धाकटा असaयाम.ळO मी अज"न त< तकासा ब. �ि मान नाही,” १-चाचा Nहणाला. “पण काही न< ,णय 

ब.�ी न वापरता घOत6 तरी चालतात. आता माझMच पाहा. rmताव म=डkयाची पाळी मा�यावर आलीच 

तर  ZJहा  मी  या  rचMड  गलबतावर  एकटा  उर6लो  अ�न.  माझा  rmताव  मी  मनात  उ%चारीन,  मत 

xkयाक र< ता उजवा हात मनातच वर करीन आ णि  डाJया हाता3 सरसकट सगळO पMचवीस ह< _ मा�या 

बाराबMदी%या खि शात टाक�न xईन.” 

“असM वागaयाबgल मी त.ला दोष xणार नाही, कारण ZJहा मी जि वMत न�न,” २-काक� Nहणाली. “ब.�ी 

वापरkयाची गरज मला त.�या��ा जाmत आQ, पण थोडीच जाmत आQ. माझा rmताव मMज"र होkयासाठी 

मला फjत मा�या mवत:%या मताची गरज आQ. ZJहा तो असा अ�ल की १-चाचाला ० ह< _ आ णि  
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मला फjत मा�या mवत:%या मताची गरज आQ. ZJहा तो असा अ�ल की १-चाचाला ० ह< _ आ णि  

मला २५. गलबताची एक uवाळ6ली पायफळी रापी3 घास"न mव%छ क\न त< 3 Pयावर तjता आखला: 

                34तावक                                                 वाटणी                                                                                                                                                                                                                               

    १-चाचा २-काक[

१-चाचा २५

२-काक[ ० २५

“मला एक�ण दोन मत=ची गरज आQ, Nहण� मा�याJय त< र< jत आणखी एकाची,” ३-चाचा Nहणाला. Q 

एक}लतM मत शjय त< तjया mवmतात मि ळायला हवM. मी जर ¡लो तर २-काक�ला सगळM घबाड लाटता 

|ईल, ZJहा ती मला कधीच मत �ायची नाही. याउलट १-चाचाला एक ह< रा xऊ क\न PयाचM मत 

व< कत घOता |ईल, कारण मी ¡लो तर २-काक�%या rmतावात Pया%यासाठी काही नाही. असM Nहण"न ३-

चाचा3 तjता मोठा Vला: 

          34तावक                                                 वाटणी                                                                     

१-चाचा २-काक[ ३-चाचा

१-चाचा २५

२-काक[ ० २५

३-चाचा १ ० २४

“मला नीट व< चार Vला पा ह< �,” ४-काक� Nहणाली. “mवत:Jय त< र< jत मला एका मताची गरज आQ, 

ZJहा  क}णालातरी  एक  ह< रा  xऊ  करावा.  तो  ३-चाचाला  xऊ  करkयात  अ ,थ  नाही,  कारण  मा�या 

मरणानMतर Pयाला २४ ह< _ मि ळणार असaयाम.ळO तो मला कधीच मत xणार नाही. तो १-चाचालाही 

xkयात अ ,थ नाही, कारण मग ३-चाचाचा आ णि  माझा rmताव Pया%या द]�ी3 सार¯च पडतील आ णि  

Pयापायी  तो  मला  मत  �ायचा  नाही.  माझा  rmताव  ३-चाचा��ा  Pयाला  जाmत  फाय�ाचा  ठरणार 

असता तरच Pया3 मला मत द< लM असतM. ZJहा हा ह< रा २-काक�ला �ावा Q उ�म. मी ¡6 तर ३-

चाचा%या rmतावात त< %या हाती काहीच |णार नसaयाम.ळO ती मला मत नjकी xईल. इतकv Nहण"न त< 3 

तjता मोठा Vला: 
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तjता मोठा Vला: 

       34तावक                                                 वाटणी                                                                      

 १-चाचा २-काक[ ३-चाचा ४-काक[

१-चाचा २५

२-काक[ ० २५

३-चाचा १ ० २४

४-काक[ ० १ ० २४

“मा�याप.ढचा r©न इतका सोपा नाही,” ५-चाचा Nहणाला. rmताव मMज"र होkयासाठी मला तीन मतM 

हवीत, Nहण� मा�या साथीला दोघO हfत. २-काक� मा�याबरोबर यायला हवी अ�ल तर त< ला क< मान 

दोन ह< _ �ाf लागतील. पण त< %या जोडीला एकजण लाeलच आ णि  Pयासाठी क< मान आणखी एक 

ह< रा खचi घालावा लाeल, Nहण� न< दान तीन जातील. पण oसरा एक उपाय �ा��ा बरा आQ: २-

काक�चा नाद सोड"न xऊन १-चाचा आ णि  ३-चाचा य=ना एVक ह< रा xऊ करावा. ४-काक�%या rmतावात 

Pय=ना काही मि ळणार नसaयाम.ळO rP|की एका ह< bयात Pय=चM मत व< कत घOता |ईल. इतकv Nहण"न Pया3 

तjता मोठा Vला: 

     34तावक                                                 वाटणी

१-चाचा २-काक[ ३-चाचा ४-काक[ ५-चाचा

१-चाचा २५

२-काक[ ० २५

३-चाचा १ ० २४

४-काक[ ० १ ० २४

५-चाचा १ ० १ ० २३

“मा�या  नवbया��ा  मी  ब. �ि मान  असaयाम.ळO  व< चार  करायला  मला  कमी  fळ  लाeल,”  ६-काक� 

Nहणाली. मला फjत आणखी दोघ=ची मतM हवीत, ZJहा माझा मा ,ग सरळ आQ: २-काक� आ णि  ४-काक� 
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Nहणाली. मला फjत आणखी दोघ=ची मतM हवीत, ZJहा माझा मा ,ग सरळ आQ: २-काक� आ णि  ४-काक� 

य=ना ५-चाचा3 काहीच xऊ V6लM नाही, ZJहा Pय=ना rP|की एका ह< bयाचM आ मि ष दाखव"न फ< तव"न 

घOZ Nहण� झालM. त< 3 आणखी एक अोळ म=डली. 

   34तावक                                                 वाटणी

१-चाचा २-काक[ ३-चाचा ४-काक[ ५-चाचा ६-काक[

१-चाचा २५

२-काक[ ० २५

३-चाचा १ ० २४

४-काक[ ० १ ० २४

५-चाचा १ ० १ ० २३

६-काक[ ० १ ० १ ० २३

“ चि [ असM द< सतM की बायका फjत बायक=ना ह< _ xऊ करताQत आ णि  प.hष फjत प.hष=ना,” आ�ाप ´यत 

काही न बोलणारा २३-चाचा Nहणाला. “चा ळि शी गाठaयाम.ळO जी rगaभता आज मा�यात आ6ली आQ 

त< चा प र< पाक Nहण"न अशा गो�ी मा�या लवकर ल�ात |ऊ लागaया आQत. हा cम आता असाच चाल" 

राहणार, ZJहा याप.ढO तjता वाढवत 3kयाची गरज नाही.” 

“कशाव\न? मला स< �ता हवी,” ४-काक� Nहणाली. सबळ प.राJया¯रीज क}ठलMही व< धान mवीकारायला 

ती नाख"ष अ�.

“xतो,” २३-चाचा Nहणाला. “पण rगती करायची तर नवी प र< भाषा हवी. आ�ाप ´यत द< सतM Z असM: 

जर एखा�ा3 rmताव म=डला तर तो काह°ना श"�य तर काह°ना एक ह< रा xऊ करतो, आ णि  उर66 

mवत:कडO ठOवतो. �य=ना श"�य मि ळतात Pय=ना खab Nहण", आ णि  �य=ना एक मि ळतो Pय=ना खAष Nहण". तर 

माझी न< री�णM अशी आQत: 
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(१) 4वत: 34तावक आ णि  साd खAष e 34तावा5या बाजAB मत 0तात, आ णि  खab व6 7, मत 0तात. 

(२) जर काक[चा 34ताव अPल तर सगळL खab e चाचा आeत, आ णि  सगgया खAष hा काक[ आeत. 

(३) जर चाचाचा 34ताव अPल तर सगgया खab hा काक[ आeत, आ णि  सगळL खAष e चाचा आeत.

(४) जर काक[चा 34ताव अPल तर खAषiची स;jया खab;WXा एकाB कमी आe. 

(५) जर चाचाचा 34ताव अPल तर खab आ णि  खAष यiची स;jया समसमान आe. 

न< दान ६-काक�प ´यत तरी ही न< री�णM लाग" पडतात. एका क}ठaयातरी rmतावकाप ´यत ती खरी आQत 

असM समज"न प.ढO जाऊ. 

आता नJया rmतावकासमोर r©न आQ तो ब�मत मि ळवkयाचा. rmताव नामMज"र झाला तर स{या � ख"ष 

आQत Pय=ना एक ह< रा मि ळणार आQ, ZJहा Pय=%याप�की क}णाचMही मत एका ह< bयात व< कत घOता |णार 

नाही. याउलट स{या � खµ¶ आQत Pय=ना एक ह< रा xऊन फ< तव"न घOता |ईल. mवत:चा जाmतीतजाmत 

mवा ,थ  साधला  जावा  असा  rmतावकाचा  Qत"  असaयाम.ळO  जर  खµ¶M%या  मत=वर  भागत  अ�ल  तर  तो 

ख"ष=ना व< चारायला जाणार नाही. 

समजा नवा rmतावक हा चाचा आQ. Pया3 जर आधी%या खµ¶ना ख"ष VलM आ णि  आधीU ख"ष अ ध< क 

प"वiची  rmता व< काकाक�  य=ना  खµ¶  VलM  तर  नf  ख"ष  आ णि  नf  खµ¶  य=ची  सM·या  समसमान  होईल. 

rmतावकचाचाचM mवत:चM मत आQच, Pयाम.ळO rmताव मMज"र होईल. याचा अ ,थ (१), (३) आ णि  (५) ही 

व< धानM नJया चाचासाठी खरी आQत. 

समजा नवी rmता व< का ही काक� आQ. त< 3 जर आधी%या खµ¶ना ख"ष VलM आ णि  आधीU ख"ष अ ध< क 

प"वiचा rmता व< कचाचा य=ना खµ¶ VलM तर नJया ख"ष=ची सM·या नJया खµ¶M��ा एका3 कमी आQ. पण 

rmता व< काकाक�चM mवत:चM मत पारड®ात असaयाम.ळO rmताव मMज"र होईल. याचा अ ,थ (१), (२) आ णि  

(४) ही व< धानM नJया काक�साठीही खरी आQत. 
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न< yक ,ष  हा  की  जर  क}णा  एका  rmतावकाला  आपली  न< री�णM  लाग"  पडत  असतील  तर  Pया%या 

प.ढ%यालाही ती लाग" पडतात. ZJहा याप.ढO Q असMच चाल" राहणार ही गो� एका झपाटwात आपaयाला 

कळली. �ान Q कणाकणा3च मि ळवaयाम.ळO Pयाची क� मत ट< कZ असM नाही. खोbया3 अोढलM तरी ती 

राहZच.”

“माझी चा ळि शी अज"न यायची आQ, ZJहा मला समजतM का बघ",” २०-काक� Nहणाली. समजा मा�यावर 

rmताव म=डायची fळ आली तर मी २-काक� पास"न १८-काक�प ´यत नऊ बायक=ना एVक ह< रा xऊ 

करीन, प.hष=ना काही xणार नाही, आ णि  mवत:साठी सोळा ह< _ ठOवीन. बरोबर?” 

“बरोबर,” २१-चाचा Nहणाला. पण त.�यावर तशी fळ यायची नाही. कारण मा�या rmतावात मी १-

चाचा  Z  १९-चाचा  अशा  दहाजण=ना  एVक  ह< रा  xऊ  क\न  सग�या  बायक=ना  खµ¶  करीन,  आ णि  

mवत:साठी पMधरा ठOवीन.” 

“२३-चाचाची  त ¸क  करkयाची  प�त  मला  आवडली,”  ४-काक�  Nहणाली.  “कापडावर  स.ई3  धावदोरा 

घालत जाkयासारखी ती मला वाटली.  आपaयाला Pया3 एकच टाका घाल"न दाखवला,  पण न< रख"न 

पाहणाbयाला Zवढा प._ल. ही प�त वाप\न ख"प काही करता |ईल असा माझा व< �ास आQ, पण तशी 

मी अज"न लहान आQ. अथ$त मला एवढM समजतM की VJहा ना VJहा तरी दोरा सMपणारच. २३-चाचा, त" 

Nहणालास  की  खµ¶M%या  त~डाला  rmतावक  पानM  प.सतो,  ख"ष=ना  rP|की  एक  ह< रा  xऊ  करतो,  आ णि  

उर66 mवत:साठी ठOवतो. पण ह< _ कमी पड6 तर?” 

“ब�मताला प._� होतील इतV ख"ष गोळा करkयाएवढO ह< _ जर उर6 नाहीत तर rmतावकाला मरावM 

लाeल. ह< _ फjत पMचवीस आQत, Pयाम.ळO rmतावकाचM वय वाढत जाईल तशी VJहा ना VJहा तरी ही 

fळ |णार. पण Pयाला इलाज नाही. न< यम सवtसाठी सार¯ आQत,” २३-चाचा Nहणाला. हा सब.� 

कठोरपणा ४-काक�ला पसMत पडला. “२३-चाचा, आपण दोघO जाऊन इतर=ना घOऊन |ऊ,” ती Nहणाली. 

“Nहण� एकदाचा सो�मो� लाव"न टाकता |ईल.” 
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“Nहण� एकदाचा सो�मो� लाव"न टाकता |ईल.” 

“थ=बा,” ४२-काक� Nहणाली. ब.�ी नाठी Jहायला त< ला अज"न एक व ,ष अवकाश होता. 

❊

“एका ठरा व< क वयानMतर%या rmतावक=ना मरावM लागणार याचM मला त.�याइतकvच वाईट वाटतM आQ,” 

४२-काक� २३-चाचाला Nहणाली. “पण uवटचा जगणारा कोण आQ याची मला शहा न< शा करायची 

आQ. कारण Pयाचा जो rmताव अ�ल PयाrमाणO ह< bय=ची व< aQवाट लाeल. अथ$त uवटचा Nहण� 

प ह< ला, कारण Pया%या��ा वया3 � लहान Z सगळO जगणार आQत.” 

“त" NहणZस Pयात ख"पच त�य आQ,” २३-चाचा Nहणाला. “गाडी कड्याव\न 3मकी कधी आ णि  कशी 

घसरZ  Z  न< रख"न  पाहायला  हवM.  ५०-काक�पास"न  स.hवात  क\या.  त< चा  rmताव  असा  अ�ल  की 

आधी%या  चोवीस  काक�Mना  एVक  ह< रा  xऊन  ख"ष  करायचM,  mवत:ला  एक  ठOवायचा  आ णि  सग�या 

चाच=ना खµ¶ करायचM. आता r©न असा की ५१-चाचा3 काय करावM? समज तो Nहणाला की मी rP|क 

काक�ला खµ¶ करीन आ णि  १-चाचा Z ४९-चाचा अशा पMचवीस जण=ना एVक ह< रा xऊन ख"ष करीन. 

मा�यासाठी काही नको. तर mवत:चM एक आ णि  बाकीची पMचवीस मि ळ"न Pयाला हवी तशी सJवीस मतM 

मि ळतील.  ह< रा न का मि ळOना, Pयाचा जीव तरी वाUल.” 

“मा�य,” ४२-काक� Nहणाली. “आता याप.ढO समजा ५२-काक� Nहणाली की मी १-चाचा Z ५१-चाचा 

अशा सJवीस जण=ना खµ¶ करीन आ णि  २-काक� Z ५०-काक� अशा पMचवीस जण°ना एVक ह< रा xऊन 

ख"ष करीन. मा�यासाठी काही नको. तर mवत:चM एक आ णि  बाकीची पMचवीस मि ळ"न त< ला हवी तशी 

सJवीस मतM मि ळतील. ह< रा न का मि ळOना, त< चा जीव तरी वाUल.” 

“ त< ला  आणखी  एक  पय$य  आQ,”  ४-काक�  Nहणाली.  “सग�या  काकव=ना  एVक  ह< रा  xkयाऐवजी 

त< %यातला  क}णातरी  एकीला  ट=ग  मा\न  तो  ह< रा  ५१-चाचाला  द< ला  तरी  हाच  प र< णाम  साधOल.  

50



त< %यातला  क}णातरी  एकीला  ट=ग  मा\न  तो  ह< रा  ५१-चाचाला  द< ला  तरी  हाच  प र< णाम  साधOल.  

mवत:%या rmतावाम{| ५१-चाचाला काहीच मि ळणार नसaयाम.ळO एका ह< bयासाठी तो ५२-काक�%या 

पदरात मत टाकायला तयार होईल.” 

“बरोबर आQ,” २३-चाचा Nहणाला. “आता r©न असा की ५३-चाचा3 काय करावM. पMचवीस ह< _ Pया3 

इतर बाव�न जण=त क�ही जरी वाट6, तरी �य=ना काहीच मि ळणार नाही अ� क< मान स�ावीस जण 

राहतील. ५३-चाचा%या rmतावाला मत xkयाचM Pय=%याप�की क}णालाही काही कारण नाही, कारण तो 

¡aयाम.ळO Pय=चा कसलाच तोटा होणार नाही. याचा अ ,थ ५३-चाचा3 काहीही rmताव म=डला तरी तो 

नामMज"र होईल.” 

“याचा अ ,थ ५३-चाचानMतरU सगळO मरणार, पण ५२-काक� जगणार आ णि  त< %या rmतावाrमाणO वाटणी 

होणार,” ४२-काक� Uहरा न< वº कार ठOव"न Nहणाली.  पण ५२-काक�%या rmतावाम{| आपaयाला एक 

ह< रा मि ळkयाची प.yकळ शjयता आQ याची आठवण ताजी असaयाम.ळO त< चM मन न< वº कार नJहतM. ती 

उठली आ णि  इतर=ना आणkयासाठी आत जाऊ लागली. 

“थ=ब,” ४-काक� Nहणाली. “काहीतरी भानगड आQ. ५४-काक�ला ब�मत मि ळवणM शjय नाही याची 

मला खा[ी वाटत नाही. प.�हा नीट बघ"या. त< ला स�ावीस मतM हवीत, Nहण� mवत:चM सोड"न सJवीस 

हवीत.  असM  पाहा  की  ५४-काक�चा  rmताव  जर  नामMज"र  झाला  तर  ५३-चाचा  एवीZवी  मरणारच 

असaयाम.ळO ५२-काक�चा rmताव मMज"र होईल. आता ५२-काक�%या rmतावाम{| १-चाचा Z ४९-चाचा 

अ ध< क ख.g ५२-काक� Q सा_ ह< bया शि वाय असतील. याचाच अ ,थ असा की �ा सJवीस=प�की क}णाही 

पMचवीस=ना rP|की एक ह< रा मि ळाला तर Z ५४-काक�ला मत �ायला तयार होतील. इतकी मतM अप.री 

वाटतात पण अप.री नाहीत. याचM कारण असM की ५३-चाचाला मरायचM नसaयाम.ळO ५४-काक�3 काय 

वा�ल तो rmताव म=डला तरी तो त< %या बाज"3 मत xईल. त< 3 जाPयावरची अोवी Nहटली तरी तो मत 

xईल. Pयाला ह< रा नको तर जीवदान हवM आQ. ZJहा न< yक ,ष असा की ५४-काक� मरणार नाही.” 

❊ 
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“गाडी दरीत कोसळaयानMतर प.�हा रmPयावर |णार नाही अशी आपaयाप�की काह°ची समज"त होती,” ४-

काक� सावधपणO Nहणाली. “पण Q इतकv सरळ द< सत नाही, कारण ५१, ५२, ५४ तगणार पण मधला 

५३ मरणार.”

“इतकvच नJQ तर दोन नf घोटाळO उ»व6 आQत,” ४२-काक� Nहणाली. “प"वi rP|कासाठी एकच एक 

rmताव शjय होता. आता तसM रा ह< 6लM नाही. उदाहरणा ,थ, ५४-काक�प.ढO सJवीस आशाळभ"त उ¡दवार 

उ¼ आQत, Pयातaया क}णाही पMचवीस=ना ह< रा द< ला तरी त< ला Jय jति श: फरक पडणार नाही. Nहण� 

rmताव म=डणाbयासमोर ‘Qही करता |ईल क� वा Zही करता |ईल’ अ� अ3क पय$य आQत. स�मा ,ग 

च½ चोळा असतो �ा बायबलमधaया वाjयाला «द xणारी ही बाब आQ.

“पण oसरM Nहण� ५२-काक� ५१-चाचाला ह< रा xkयाची थोडीफार शjयता आQ, आ णि  ५४-काक� तर 

क< तीतरी  चाच=समोर  ह< _  वाटणार  आQ.  बायक=नी  प.hष=ना  काही  �ायचM  नाही  हा  पायMडा  आता 

मोड6ला आQ. स" ,य रोज प" ¾वला उगवतो Nहण"न उ�ाही तो प" ¾वलाच उगवणार अशी भाबडी समज"त � 

क\न घOतात Pय=ना व< चार करायला लावणारी ही बाब आQ.”

“असM बोल" नकोस,” ४-काक� Nहणाली. “आपण गलबतावर आहोत. द< शा हरवaया तर आपणही हरव".”  

❊

“मला थोडM थोडM कळायला लागलM आQ,” २३-चाचा Nहणाला. “पण rगती करायची तर नवी प र< भाषा 

हवी  इतकvच  नJQ  तर  rसMगी  ज.नी  प र< भाषा  मोडायला  हवी.  ल½ ग¼द  आता  ¿ामक  आ णि  अमMगळ 

ठर6ला  आQ.  Pयाम.ळO  ५०  हा  आकडा  अोल=डaयानMतर  ५१-चाचा,  ५२-काक�,  ५३-चाचा  असM 

Nहणkयाऐवजी १-नाना, २-नाना, ३-नाना असM Nहणायला स.hवात क\या. ‘नाना’ हा श§द ीकम{| 

Àी ल½ गी आQ आ णि  ह� दीत प. aल½ गी आQ. य=प�की एकही भाषा आपaया क}णाला |त नसaयाम.ळO दो�ही 
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Àी ल½ गी आQ आ णि  ह� दीत प. aल½ गी आQ. य=प�की एकही भाषा आपaया क}णाला |त नसaयाम.ळO दो�ही 

ल½ ग=साठी आपण तो चालव"न घOऊ. rmतावा%या व< h� मत xणाbय=ना आपण नाराज Nहण" आ णि  बाज"3 

मत xणाbय=ना (मग rmतावक mवत: Pयात आलाच) कबAल Nहण". कब"ल=ची सM·या जर नाराज=��ा कमी 

न�ल तर rmताव मMज"र होईल. 

आता असM ग]हीत धरा की  (२�)-नाना3, Nहण�च (५०+२�)-काक�3, जर rmताव म=डला, तर  

जि तl लोक कबAल त6 तlच नाराज असतील, आ णि  प र6 णामी त6 चा 34ताव म;जAर होईल. 

Q अथ$त ग]हीतक आQ, पण न< दान ४-नाना%या, Nहण� ५४-काक�%या बाबतीत खरM आQ. � कब"ल 

असतील Z दोनप�की एका क}ठaयातरी कारणासाठी कब"ल असतील: rmतावाrमाणO Pय=ना ह< रा तरी 

मि ळणार अ�ल, क� वा rmताव मMज"र झाaयाम.ळO mवत:ला rmताव न म=डावा लाग"न Pय=चा जीव तरी 

वाUल. 

तर  असM  असताना  (२�+१)-नाना3  काय  करावM?  Pया%या  rmतावात  �य=ना  ह< रा  मि ळOल  Z  कब"ल 

होतील, पण (२�+१)-नानाचा rmताव नामMज"र झाला तर �य=चा जीव जाईल अ� कोणीच नाहीत. 

ZJहा mवत: ध\न Pयाला फारतर २६ कब"ल मि ळवता |तील, Nहण�च क< मान २५+२� इतV लोक 

नाराज होतील. याचा अ ,थ rmताव नामMज"र होणार आ णि  (२�+१)-नाना मरणार. 

(२�+२)-नानाची  गत  न< राळी  नाही.  पMचवीस  ह< _  xऊन  Pयाला  पMचवीस  कब"ल  मि ळवता  |तील, 

शि वाय जीव वाUल या कारणाखातर (२�+१)-नानाही कब"ल होईल. rmतावक mवत: ध\न एक�ण २७ 

कब"ल आ णि  २५+२� नाराज असतील. 

असM  करत  करत  (२�+य)-नाना%या  rmतावाला  २५+य  लोक  कब"ल  आ णि  २५+२�  लोक  नाराज 

असतील. य ची क� मत �Jहा वाढत वाढत २� प ´यत पोहोUल, ZJहा मा[ कब"ल आ णि  नाराज या 

दोह~चीही सM·या २५+२� इतकी होईल आ णि  rmताव मMज"र होईल. याचाच अ ,थ आपलM ग]हीतक ४�-
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दोह~चीही सM·या २५+२� इतकी होईल आ णि  rmताव मMज"र होईल. याचाच अ ,थ आपलM ग]हीतक ४�-

नानासाठी खरM ठ\न ती जeल. मध6 मा[ मरतील.” 

“प.�हा एकदा २३-चाचाची धावदोरा प�त कामी आली!” ४-काक� बा लि श उPसाहा3 Nहणाली. “४-

नाना जगली Nहण� ८-नाना जगणार,  ८-नाना जगली Nहण� १६-नाना जगणार,  आ णि  १६-नाना 

जगली Nहण� ३२-नाना जगणार.” 

सवtना अचानक ८२-काक�ची आठवण झाली, कारण स ,व काही आता त< %या rmतावाrमाणO घडणार 

होतM. खाल%या डOकवरची एक अMधारी खोली बाजलM टाक�न त< ला व< ª=तीसाठी द< 6ली होती, त< कडO 

सा_जण धाव6. 

८२-काक�ची साडी रjता3 च½ ब भि जली होती. बMoकीची गोळी खि डकीची काच फोड"न भ½ तीला आदळ"न 

काक�%या पोटात घ.सली होती. “अज"न ध.गध.गी आQ,” आगMत.क Nहणाला. “पण असाच रjतÂाव होत 

रा ह< ला तर ही नjकी म_ल. न< ,मन.yय �ट=वर एकटा रा�न मला अौषधोपचार=ची मा ह< ती झा6ली 

आQ.  ह< ची  श.ª"षा  मी  क\  शकतो,  पण  या�णी  मी  त.म%या  आधीन  असaयाम.ळO  त.Nहा  सवt%या 

अन.मती¯रीज काही करणार नाही.” ही अन.मती साbय=नी एकम.खा3 ताबडतोब द< ली असM मा[ झालM 

नाही. स ,वजण व< चारात गढ6 होZ, आ णि  e\, लाक�ड तासायU चाक�, च.ना असM � काही हाती लाeल 

Z  घOऊन  गलबतात  जागोजागी  आकडOमोड  करत  होZ.  अन.मती  �ावी  की  नाही  �ा  म.gÃयावरची 

मत भि �नता हळ"हळ" उघड होऊ लागली.

१-चाचा Z ४९-चाचा, २-नाना, आ णि  ५-नाना Z ८-नाना गलबता%या उ�_कडO गोळा झा6. जर ८२-

काक� जगली, तर त< %या rmतावाम{| याप�की क}णालाही काही मि ळkयाची शjयता नJहती. 

२-काक�  Z  ५०-काक�,  १-नाना,  ३-नाना,  ४-नाना  आ णि  ९-नाना  Z  १६-नाना  गलबता%या  प" ¾वकडO 

गोळा झा6. ८२-काक� जगली तर याप�की क}णातरी पMचवीस जण=ना एVक ह< रा मि ळणार होता. १७-

नाना Z ३१-नाना ही व]� मMडळी Pय=ना सा मि ल झाली. ८२-काक� जगली तरच Q सा_ जगणार होZ.
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नाना Z ३१-नाना ही व]� मMडळी Pय=ना सा मि ल झाली. ८२-काक� जगली तरच Q सा_ जगणार होZ.

सरळ पाPय=%या तलवारी, कमानदार जM ब< |, प< mत.लM, oनळी बMoका, xवमा� मारायU भा6 य=चा साठा 

बाQर पडला. प" ,वप�ाकडO जरी एjकाव�नजण अस6 तरी Pयात Àि य=चा आ णि  व]�=चा भरणा प.yकळ 

होता. उ�रप�ाकडO जरी फjत तीसजण अस6 तरी Pय=त प.hष मोठwा सM·|3 होZ. दो�ही प� त.aयबळ 

होZ Q नMतर%या घडामोड°व\न mप� झालM.
❊

दोन परीघ=%या मधोमध अडक6aया अशjत चM2कोरीवर सम.2ा3 आख6ली जीवा जसजशी अ ध< का ध< क 

ल=ब होऊ लागली, तसतसा आगMत.काचा शोध सMपत चालला. क}णीही जि वMत उर6लM नJहतM. पावल=ना 

घोटw=प ´यत  ल�टणारा  क< ळसकाळा  2वmप ,श  सहन  करीत  तो  गणपतीप ´यत  पोहोचला.  म"तi%या 

ग�यातaया hMडमाळOला Pया3 हात लाव"न पा ह< ला. जि चा रMग ता�या रjतासारखा असkयामागचM कारण 

उघड आQ अशी ती चMची Pया3 उचलली, त< %यात6 चार ह< _ ताNहनात काढ"न ठOव6, आ णि  बMद आवळ"न 

ती खि शात खोलवर घ.सवली. तो §य=शीकाक�%या ब< छा�यापाशी आला. “त" आता जगायची नाहीस,” तो 

Nहणाला. “काही करायचM तर Pयाला उशीर झाला. उ�ा पहा� �Jहा प"�यागौरी आ णि  सतरा ब.टV परत 

|तील, ZJहा Pय=ना मोठwा rमाणावर साफसफाई करावी लाeल. Pय=ची काळजी घOणM Q माझM क ,तJय 

आQ असM एक�ण घटनाcम पाहता क}णीस.�ा Nहणणार नाही, पण न< दान काही काळ तरी Pय=U फाV पड" 

न|त Nहण"न मी चार ह< _ ठOव66 आQत. गणपतीचा rसाद Nहण"न बाकीU एकवीस मी घOऊन जातो 

आQ.  जीfत  शरद:  शतम्!”  तो  मि ©कि ल  डो�य=नी  Nहणाला,  आ णि  धोतराचा  काचा  मा\न  Pया3 

सम.2ात उडी घOतली.

❊  ❊
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थ" अरी आ णि  )* +टि कल

                                     
नाटक  कस& असाव& )ावर  अ+ र, -टॉटल0या  ‘De Poetica’ )ा  प3-तकात  तीन न, यम स7 ग, त99 
आ;त; ‘classical unities’ <हण?न @ ओळख9 जातात. )ा न, यम7चा तFय7श असा की, 

(१) नाटकात9 Iस&ग, 

(२) ; Iस&ग घडMयासाठी नाटका0या अ&त Oगत घडPाळाIमाणQ लागणारा Rळ, आ णि  

(३) ; Iस&ग जि U घडतात Vया जागा, 

)ा त, Wही बाबYची आखणी करताना फापटपसारा क[ वा व, -कळीतपणा \ऊ ^ऊ न\. एक न, `ि त 

ठ, काण न, वड?न, कथाव-त?ला फाb न फोडता, काही तास70या अवधीत जि तe Iस&ग बसवण& शfय 

आ; त, तfय7त नाटक ग3&डाळाव&. ; सगळQ न, यम उदाहरणा Oथ ‘ह+<9ट’ मi\ मोड99 आ;त. ‘श7तता 

को Oट चाल? आ;’ मi\ @ बjह&शी पाळ99 आ;त. ()ा व, धान7चा अ Oथ असा नj; की Vया Vया 

नाटककाराला ; न, यम माWय हो@ क[ वा मा ह, त हो@.) kयात @ पाळ99 आ;त अशा नाटकाचा 

Iयोग करण& जा-त सोप& अlल असा mह Iथमद Oशनी होण& शfय आ;, कारण एक <हणn lट्सची 

हलवाहलव फारशी करावी लागणार नाही, क[ वा पाp7ची Rषभ?षाही बदलावी लागणार नाही. 

❇

पोनsmाफी  )ा  सा ह, VयIकाराचा  खापरपणजोबा  माकt  द  साद  )ाu  लि ह, 9vया  ‘La 

philosophie dans le boudoir’  )ा  नाटकामi\  अ त, शय  प3-तकीपणाu  ;  न, यम  पाळ99 

आ;त. अस& अस?नही )ा नाटकाचा Iयोग करण& अवघड का आ;, )ामागच& कारण प3ढQ व, नासायास 

कळQलच. य01नी नावा0या प&धरा वषx0या म3लीची Iौढ7नी आ णि  स3z7नी घQत9ली शि कवणी हा 

नाटकाचा व, षय आ;. मदाम द स7त7ज )ा बाईला य3nनी एका कॉW|टमi\ }ट@, आ णि  मदाम 

लगोलग त, 0यावर ल~� हो@. पण त, U कडक धा म� क वातावरण असvयाम3ळQ आ णि  आज?बाज?ला 

माणस7चा राबता फार असvयाम3ळQ मनात उफाळ?न आ9vया कामना श7त करण& मदामला शfय 

नसत&. यावर तोडगा <हण?न आ णि  य3nनी कोव�या वयाची असvयाकारणाu नी त, म�ा )ा I7तात 
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नसत&. यावर तोडगा <हण?न आ णि  य3nनी कोव�या वयाची असvयाकारणाu नी त, म�ा )ा I7तात 

त, � ग�रसमज अuक आ;त अस& पा�न मदाम त, ला आपvया घरी आम&pण ^@. य3nनी @ आन&दाu 

-वीकार@, आ णि  एका �पारी त, U हजर हो@. मदामचा वीस वषxचा धाकटा भाऊ मि र:ल आ णि  

मि रRल��ा  प&धराएक  वषxनी  मोठा  अस9ला  Vयाचा  मि p  दोलम7<  य7नाही  Vयाच  Rळी  त, U 

बोलाव9ल& आ;. ; चौघQजण जमvयान&तर स&iयाकाळ0या nवणाप �यत <हणn प3ढ� तीनचार तास 

ही शि कवणी चाल@. आधी थ, अरी, मग I+ fटि कल, मग प3Wहा थ, अरी, मग प3Wहा I+ fटि कल अशी 

त, ची स Oवसाधारण लय आ;. नी त, शा� आ णि  समाजकारण )ा व, षय7त य3nनीला kया अuक 

श&का आ;त, Vय7च& न, रसन दोलम7l आ णि  मदाम य70याकरवी eल& जात&. य3nनी0या मनातvया 

�ामक कvपना झाड?न टाक�न त, ला उप^शा� डोस पाज?न तयार eल& जात&,  आ णि  मग त, 0या 

व, व, ध7गात  वीय��  डोस  द, 9  जातात.  याम3ळQ  थकवा  आvयान&तर  व, �7ती  घQत  असताना  ; 

चौघQजण अप3री रा ह, 9ली चच� प3ढQ uतात, तशी आणखी काही म3��य7ची समाधानकारक उकल होत 

जा@. एjहाना म&डळYना ��प \ऊन ती प3Wहा एकदा क�तीला स3�वात करतात,  आ णि  आपापल& 

व�य fति क समाधान होईप �यत IV\काu ही क�ती चालवvयान&तर फ, �न सगळQजण च �चला बसतात. 

ज3Wया म3��य7ची उजळणी हो@ आ णि  नjया गो�ी य3nनीला शि कवvया जातात तशी क�तीची Rळ 

प3Wहा \@ इVया द,  इVया द,  इVया द, . स3रवातीपास?न �वटाप �यत सात IRश7त स Oव काही बसव9ल& 

आ;. 

❇

मदाम,  मि रRल  आ णि  दोलम7l  )ा  त, घ7नाही  या  I7तात  क, V\क  वषxचा  अन3भव  असला 

तरी^खील Vयातvया Vयात दोलम7lचा अ ध, कार फार Rग�या पातळीवरचा आ;. )ामागच& म3�य 

कारण अस& की तो त�व च� तक आ;. माण?स आ णि  न, स Oगशfती य7च& पर-परावल& ब, Vव, ध Oम )ा 

स&-Uला  यात  क�ठQ  जागा  आ;  की  नाही,  नी त, म�ा  कशावर  आधा र, त  असावी  क[ वा  म3ळात 

असावीच का, ल� ग, क आन&दासाठी एखा�ा jयfतीचा वापर करत असताना त, 0या ब यावाईटाची 

काळजी करण& आपvयावर ब&धनकारक आ; की नाही, प3¡शी काळजी न घQतvयाम3ळQ जर बाई गभ�र 

रा ह, ली तर आपल& पोर मा�न टाकMयाचा हfक त, ला आ; का, तसा हfक नाही अस& n लोक 

समजतात  Vय7ची  व�चा र, क  गफलत  क�ठQ  हो@,  ख?न  ¢काय^शीर  असावा  की  नाही,  )ा  आ णि  
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समजतात  Vय7ची  व�चा र, क  गफलत  क�ठQ  हो@,  ख?न  ¢काय^शीर  असावा  की  नाही,  )ा  आ णि  

अशासार�या म3��य7वर Vयाu Iदी Oघ आ णि  सखोल व, चार e9ला आ;. आपण काढ99 न, £क Oष 

कोण@ ; अथ�त तो य3nनीला आ णि  Vया अन3ष&गाu इतर पाp7ना स7गतोच. पण दोलम7lच& ल� ग 

मोठ& <हण?न Vयाचा अ ध, कार मोठा अस& माp नाही. @ ल7बलचक, जाडज?ड आ णि  सहा इ&च परीघाच& 

जरी  असल&  तरी  मि रRलच&  ल� ग  या��ा  क, तीतरी  जा-त  मोठ&  आ;.  म3ळात  मि रRल0या  )ाच 

अ&गभ?त  ग3णाम3ळQ  प+ र, समधvया  �ीम&त  सरदार-दरकदार  लोक70या  ब�ठकीत  Vयाच&  -वागत  होत 

असाव& असा अ&दाज करता \तो. अशा एका ठ, काणी nवायला ¤9ला असताना Vयाची दोलम7lशी 

अोळख झा9ली आ;, आ णि  एक¥क7शी ग3द¦थ3न करताना दोलम7lच& मोजमाप Vया0या ल�ात 

रा ह, ल&  आ;.  आपvया  ब ह, णीला,  <हणn  मदाम  स7त7जला,  दोलम7l0या  -वभावव� शि �§7ब�ल, 

जीवन व, षयक  त�वzानाब�ल  आ णि  �ह¡प~ीब�ल  स7गताना  हाही  उv9ख  व, षयाला  ध�न 

असvयाम3ळQ  तो  करतो.  प र, णामी  दोलम7l  नाटकात  द, सMयाआधी  वाचकाला  Vया0याब�ल 

बरीचशी मा ह, ती झा9ली अस@. य3nनीच& उद्घाटन दोलम7lकड?न होत& यात व, �ष आ` Oय नाही, 

पण Vयातही ¥ख अशी की दोलम7l एक Iकारचा ¨तब&ध पाळत असvयाम3ळQ दोह©प�की एकाच 

दाराच& उद्घाटन तो करतो. 

पण मि रRल��ाही आकाराu मोठ& पाp नाटकात आ;. एe ठ, काणी IाVय �ि कासाठी njहा आणखी 

एका प3�षाची गरज पड@, @jहा अॉग-त7 नावा0या मदाम द स7त7ज0या पोरसवदा मा�याची 

मदत घQMयात \@. मदामu e9vया शि फारसीIमाणQ )ाच& ल� ग चौदा इ&च ल7ब आ णि  साडQआठ इ&च 

परीघाच&  आ;.  Vया�  त3षार  दहा  फ�ट  अ&तरावर  पोहोच?  शकतात.  पण  अॉग-त7चा  उपयोग 

@वढ्याप3रताच  आ;.  त�वचच�  करMयाइतपत  ब3ªी  क[ वा  उVस3कता  Vया0यामi\  नसvयाम3ळQ 

जमावावर ग3लाबपाMयाचा वष�व करणा या ह�ीसारखा वाप�न सा¡जण Vयाला बा;र हाकल?न 

काढतात, आ णि  Iस&गी प3Wहा आत बोलावतात. @jहा शारीर प र, माणाu सवxत थ, टा पण बौ ªि क 

प र, माणाu सवxत उ&च असा अ&त व« रोध दोलम7l )ा पाpात आ;. 

❇

य3nनीचा बाप हा एक धनद7डगा jयापारी असvयाम3ळQ य3nनी0या शि कवणीला Vयाची हरकत नसण& 
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य3nनीचा बाप हा एक धनद7डगा jयापारी असvयाम3ळQ य3nनी0या शि कवणीला Vयाची हरकत नसण& 

अगVयाच& आ;. पण आपvया म3लीला धोतरा0या सो¬याखाली झाक�न ठQवणारा स&क� चि त मनाचा तो 

माण?स नj;. य3nनी लवकर जाणती jहावी अशी Vयाचीही इ0छा आ;. या®रीज Vया0या स&मतीवर 

शि fकामो Oतब jहाव& <हण?न मदाम स7त7जu आपला ^ह याप?वtच उदारमनाu अ Oपण क�न Vयाला 

गटव9ला आ;. ख3� य3nनी जरी भाबडी असली तरी आपण तशा आहोत ; त, ला ठाऊक आ;, 

आ णि  )ा  अzान त, मि र7ध:कारात?न  बा;र  पडाव&  याक र, ता  त, ची  धडपड  अस@.  मदाम0या 

नव याचीही आडकाठी नाही. स&प? Oण नाटक मदाम0या घरी होत असल& तरीस3ªा तो आसपास क�ठQ 

असvयाच& चि Wह नाही. एकतर तो त, 0या�न प3£कळ <हातारा आ;. ल¯ा0या प ह, vयाच राpी Vयाu 

मदामला अस& स7ग?न टाक9ल& आ; की माझा एक ह~ जर त? प3रा eलास तर बाकी त? काय कर@स 

याकडQ मी ल� ^णार नाही. ह~ असा की तो उताणा पडQल, आ णि  मदामu Vया0यावर उलट& झोप?न 

ढ3&गण  Vया0या  �ह यावर  ठQव?न  Vयाच&  ल� ग  चोखाव&.  Vयाच&  वी Oय  बा;र  काढMया0या  IयVनात 

असताना  मदामu  Vया0या  त©डात  शी  करावी,  आ णि  ती  तो  खाऊन  टाeल.  ;  ऐक�न  य3nनीला 

अथ�त अच&बा वाटतो, पण दोलम7l त, चा हा प? Oवmह ताबडतोब ±र करतो. तो <हणतो की )ात 

वावग& काही नाही; न, सग�चाच हा भाग आ;. न, स OगIक�तीu क�णाला काही, तर क�णाला काही 

द, 9ल& आ;. आपvया सवx� नाकडोळQ RगRगळQ द, सतात यामi\ आ` Oय करMयासारख& काही नाही, 

तस&च आपvया आवडी न, वडी Rग�या असतात यामi\ही आ` Oय करMयासारख& काही नाही. @jहा 

अशासार�या बाबीत जर क�णी त3झी मदत मा ग, तली तर त? नाही <हणशील का? य3nनी लगोलग 

<हण@ की शि कवणी आ�ा क�ठQ स3� होत असली तरी मी nवढ& शि क9 आ; Vयाव�न ; मला 

समज9ल& आ; की मी कशालाही नाही <हणण& यो¬य नj;. पण तरी^खील अशा गो�ी मला नjया 

असvयाम3ळQ  स3रवातीला  मला  थोड&  आ` Oय  वाटल&  तर  @  त3<ही  समज?न  ³यायला  हव&.  )ा 

शि कवणीला जि चा व, रोध आ; अशी एक¥व jयfती <हणn य3nनीची आई. सहाjया IRशा0या 

�वटी ती त, U \ऊन पोहोच@, आ णि  सातjया IRशात त, चा I´न सोडवMयात \तो. 

❇

माणसाu -वत:0या स&Rदनास3ख7साठी जगाव& ; <हणण& ठीक आ;, पण @ आचरणात जर आणायच& 

तर तपशीलात शि रायला हव&.  दोलम7l0या व Oगवारीन3सार )ा I7तात तीन जि v; आ;त: 
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तर तपशीलात शि रायला हव&.  दोलम7l0या व Oगवारीन3सार )ा I7तात तीन जि v; आ;त: 

(१) ग3द¦थ3नात?न मि ळणारा आन&द, 

(२) पा व, µयभ&गात?न मि ळणारा आन&द, आ णि  

(३) ¶ौय�त?न मि ळणारा आन&द. 

ग3द¦थ3न  ;  पाप  नाही  का  असा  य3nनीu  उपचाराप3रता  घQत9ला  आ�Qप  दोलम7l  फ�&करीसरशी 

उडव?न लावतो. ग3द¦थ3नात वी Oय फ�कट जात& आ णि  नवीन जीव जWमाला \Mयासाठी Vयाचा उपयोग 

होत नाही.  ^वाला ; माWय नसvयाम3ळQ अशासारखी पापी क�Vय& करणा¡ लोक जि U राहात हो@ 

Vया  सॉडम  आ णि  गमोरा  या  गाव7चा  Vयाu  नाश  eला,  अशी  एका  अडाणी  kय?  माणसाu 

बायबलमi\ लि ह, 9ली भाकडकथा ऐक�न लोक ग3द¦थ3ना व, �ª गहजब करतात. पण )ात काही 

तFय नाही. एकतर सॉडम आ णि  गमोरा ही शहर& kवालाम3खीम3ळQ न� झाली, ^वाu आग लाव?न 

द, vयाम3ळQ नj;. आ णि  @ काही जरी असल& तरी आपण सतत प3न�Vपादन करत रा ह, ल& पा ह, n 

आ णि  माणस7ची  व�तागवाणी  भाऊगदt  वाढवत  रा ह, ल&  पा ह, n,  अशी  काही  कळकळीची  न, कड 

न, सग�ला असण& शfय नाही. @jहा वी Oय फ�कट ¤ल& तर जाऊ ^. आ णि  न, सग�मi\ न, म� ती जशी 

आ; तसा व, नाशही आ;. आता न, सग�ला जर व, नाश चालत अlल इतक·च नj; तर तो आव´यक 

अlल, तर न, म� ती करायला नकार ^ण& ही Vयामानाu ख?पच मवाळ अस9ली क�ती न चालायला 

हरकत  नाही.  शि वाय  न, सग�u  e9vया  रचuकडQ  आपण  पा ह, ल&  तर  ल&बगोलाकार  योनी��ा 

ढ3&गणाच& व Oत3ळाकार भोकच प3�ष ल� गा0या आकाराशी जा-त चपलख ज3ळणार& आ;. ग3द¦थ3न करा 

अशी न, सग�ची आपvयाला आ Oत व, नवणी अस@, ;च यात?न स, ª नाही का होत? 

मदाम स7त7जच& यावर <हणण& अस& की प3�षाच& ल� ग मा¸या शरीरात क�ठQही जायला तयार अlल 

तर Vयात मला आन&दच आ;. पण @ ग7डीत घाल?न घQMयाम3ळQ होणा या स&Rदना )ा प30चीतvया 

स&Rदन7��ा क, तीतरी �Q¹ आ;त, अस& -वान3भव मला स7गतो. Vयाम3ळQ kया �ीu एकदा मागची 

चव घQत9ली आ; ती प3ढचा पय�य Vयातvया Vयात नाराजीuच पVक¡ल )ात स&शय नाही. य3रोपात 

जि U  जि U  ग3दस&भोगाची  चाल  होती  त, U  त, U  हा  अन3भव  आ9ला  आ;.  शि वाय  हा  मा Oग 

चोखाळMयाम3ळQ द, वस जाण& वग�¡ स&भाjय कटकटी टळतात ही सोय आ;च. मदाम प3ढQ <हण@ की 

बाई जर च3क�न अडचणीत सापडली तर पोट पाडMयात काही ग�र नाही; मी -वत: ; दोनदा e9ल& 
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बाई जर च3क�न अडचणीत सापडली तर पोट पाडMयात काही ग�र नाही; मी -वत: ; दोनदा e9ल& 

आ;, आ णि  प3ढQमा¤ त3ला जर तशी गरज भासलीच तर ¢लाशक मा¸याकडQ \. पण ती Rळ \ऊ न 

^ण&च  �Qय-कर.  अशा  Iका¡  म?ळ  म3�ा  स, ª  झाvयान&तर  दोलम7l  अशी  मा ह, ती  प3रवतो  की 

ग3द¦थ3न  करMयासाठी  n  दोघQ  ®ळाड?  लागतात  Vय70याप�की  �स या0या  ढ3&गणात  ल� ग 

घालणा या��ा @ -वत:मi\ घाल?न घQणा याकडQ स3खाचा वाटा जा-त जातो. यामागच& कारण अस& 

की घाल?न घQणारा एका अथ�u ��णभाव प र, धान करत असvयाम3ळQ Rष पालट?न ग3पच?प वागvयाचा 

आन&द Vया0या शारीर स&Rदन7मi\ मि सळ?न ¤9ला असतो. 

दोलम7l0या ¨ताचा मोघम उv9ख आधी झा9ला आ;. य3nनीच& मागच& दार त, स या IRशातच 

उघड9ल& आ;, Vयामानाu समोरच& दार उघडMयाचा Iस&ग ब याच उशीरा <हणn पाचjया IRशात 

\तो.  दोलम7l  मि रRलला  <हणतो  की  त? तयारीत  द, सतोस,  @jहा  उद्घाटन करायला  प3ढQ हो. 

यावर  य3nनी  कळवळ?न  दोलम7lला  <हण@  की  Vयाच&  ल� ग  फार  मोठ&  आ;,  @jहा  मला  �®ल. 

Vयामानाu त3झ& लहान आ;, @jहा त?च ; काम कर. यावर दोलम7l <हणतो, “ … Je n’ai jamais 

foutu de con de ma vie! Vous me permettrez de ne pas commencer à mon âge. - 

आय3£यात मी कधीही प30ची झव9लो नाही,  आ णि  )ा वयात स3�वात करMयाची माझी इ0छा 

नाही.” मदाम स7त7ज )ावर <हण@ की समोर चाल?न आ9ली इतकी ^खणी आ णि  कोवळी }ट 

नाकारायची <हणn काय! एवढी खडतर त�व न, ¹ा <हणn फार झाली. )ावर दोलम7l मदामला 

IVय3�र  अस&  ^तो  की  त3<ही  माझी  बाज?  नीट  समज?न  घQत9ली  नाही.  मा¸या��ा  कडक  पFय 

पाळणा¡ माझQ अuक »Qही आ;त; �ीची ग7ड @ कधीही मारणार नाहीत. मी त3मची मार9ली 

आ;,  आ णि  प3Wहा  मारायलाही  माझी  तयारी  आ;.  @jहा  मी  अ त, ¡की  भ? मि का  घQतो  आ;  अस& 

<हणता यायच& नाही. )ा उ�रावर मदामच& समाधान होत&, आ णि  �वटी उद्घाटनाच& काम मि रRल 

क�न टाकतो. य3nनी0या मनात याम3ळQ जी क[ चि त अवमानाची भावना उVपWन झा9ली आ; ती 

बराच  Rळ  ¼गाळ@  अस&  द, सत&.  दोलम7lला  ती  अध?नमध?न  ;  बोल?नही  दाखव@;  पण  Vयाच& 

प3Wहाप3Wहा  अस&च  <हणण&  पडत&  की  आ<ही  ग3दस&भोगी  लोक  आम0या  आवडी न, वडYब�ल  फार 

काbकोर असतो, आ णि  -वत:वर घाल?न घQत99 न, �बध अl आ<हाला सहजी मोडता \त नाहीत. 

❇
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प व, p  व-त?&ची  आ णि  प व, p  स&कvपन7ची  व, ट&बना  करMयात  जो  आन&द  असतो  Vयाब�ल  माp 

दोलम7lला व, �ष उVसाह नाही. स&त70या म?तt, ¶ॉस, क<य? न, यन0या Rळी खायचा Rफर असvया 

गो�Yचा झवताना उपयोग क�न घQतvयाम3ळQ माणसाची कvपनास½�ी चाळवली जा@ ; खर& आ;, 

आ णि  समाजमाWय@ची ब&धन& झ3गा�न ^Mयात kया पोरकट लोक7ना �खी वाट@ अश7ची याम3ळQ 

�ण दोन �ण करमण?क होतही अlल. पण Iगvभ अ भि �ची0या माणसाचा )ा Iकारातला रस 

पटकन व, रतो. ध Oम व, चार हा सरसकट च3कीचा आ; ; एकदा माWय eल& की ¢अfकल लोक7ना kया 

गो�ी प व, p वाटतात Vय7चा अपमान करMयात काही ग&मत उरत नाही. पण तरी^खील, स3खा0या 

¢होशीत असताना र7गडQ श¾द वापरण& ही एक ताVका लि क गरज अस@, आ णि  ^वाधम�ब�ल घाण 

बोलMयाम3ळQ तो प र, णाम साधला जातो हा एक उपयोग आ;. एकदा ही पा O¿भ?मी समज?न घQतली 

की मग अl श¾द जि तe भरभ�न वापराल त, तक· च7गल&.  आज?बाज?� लोक  शरम?न-हाद�न 

जातात, आ णि  आपला अह&भाव Vयाम3ळQ स3खावतो. अथ�त हा काही अवघड द, ¬वि जय नj;, पण 

<हण?न Vयाला नाक म3रडाव& अस&ही नाही. ल� ग ताठर9ल& असताना ^वाला करकच?न शि jया �ायला 

दोलम7lला  फार  आवडत&,  पण  )ा  kया  घाणQरडPा  व-त?म3ळQ  Vयाला  इतकी  क, ळस  \@  ती 

अ -ति Vवात नसावी ही बाब Vयाला मनोमन ख3पत राह@. घ½णQला न, दान ठोस काही लÀय मि ळाव& 

<हण?न ती IVय�ात आणता आली असती तर बर& झाल& असत&. 

❇

दाईचा -तन कसा चावावा, ®ळण& कस& मोडाव& आ णि  प[ ज यातvया पÀयाचा गळा कसा दाबावा, ; 

ब3ªी  चालवता  \Mया0या  क, तीतरी  आधी  लहान  म3लाला  ठाऊक  असत&.  न, स Oग  आपvयाला 

प ह, vयाIथम ¶ौ Oयच शि कवतो. समाजाu e9vया स&-कार7म3ळQ )ा म?ळIव½�ीत न&तर }सळ हो@ 

खरी, पण ; स&-कार न, सग�चा भाग नj;त. न, स Oगत: वाढणा या झाडाला मा�याu क� p, म आकार 

द, vयाम3ळQ जशी Vयाची नासाडी हो@ तशीच स&-कार7म3ळQ माणसाची हो@. मानवी स&-क�तीu अज?न 

प? OणपणQ नासव9ली नाही अशी एक¥व गो� जी उरली आ; ती <हणn ¶ौ Oय. सार7श असा की 

माणसाची ¶ौय�कडQ Iव½�ी होण& यात आ` Oय नाही आ णि  @ अन�स ग« क तर नाहीच नाही.  
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माणसाची ¶ौय�कडQ Iव½�ी होण& यात आ` Oय नाही आ णि  @ अन�स ग« क तर नाहीच नाही.  

माणसा0या स&Rदन7वर स3खाचा प र, णाम जि तका होतो Vया��ा Rदन7चा जा-त होतो ; उघड 

आ;. दोलम7lच& <हणण& अस& की इतर7ना Rदना ^Mयाम3ळQ मा¸यामi\ Vय7� n I त, साद उमटतात 

@  जा-त  खोलवर  जाणा¡  असतात,  आ णि  मा¸यातvया  आ द, म  Iव½�ी  Vयाम3ळQ  खडबड?न  जा¬या 

होतात. )ा स&Rदना स&ब& ध, त अवयव7त पोहोचvयाम3ळQ स&भोगा0या Rळी मला मि ळणा या अान&दात 

ग3णाVमक वाढ हो@. �ीला स3ख ^ण& ही Vयामानाu फार डळमळीत बाब आ;. Vयाचा प र, णाम 

क, तपत होतो याची कधी खाpी नस@. शि वाय प3�ष <हातारा क[ वा व, ÁÂप अlल तर अस& स3ख ^ण& 

Vयाला अवघडच असत&. Vयाम3ळQ त, ला Rदना ^ण& हा मा Oग �Qय-कर ठरतो. आता काहीजण <हणतील 

की  आपvया  स3खासाठी  इतर7ना  Rदना  ^ण&  बरोबर  आ;  का?  तर  याच&  उ�र  अस&  की  आपण 

-वत:चा  व, चार  इतर7��ा  जा-त  करावा  ;  आपvयात  न, सग�u  न, म�ण  e9vया  Iव½�ीला 

अन3स�नच  आ;.  त3झा  सोड?न  इतर7चा  व, चार  आधी  कर  अस&  न, स Oगशfती  आपvयाला  कधीही 

स7गत नस@. Vयाम3ळQ हा I´न न, कालात न, घतो. आ णि  <हण?नच आन&द घQत असताना आन&द ^णारी 

jयfती मा¸या खि जगणतीत नस@. 

¶ौय��  दोन  Iकार  आ;त.  बFथड  माण?स  njहा  ¶�रपणा  करतो  @jहा  तो  न, jवळ  डोक· 

गमावvयासारखा वागतो. स?Àम व, चार करायला असा माण?स लायक नसतो आ णि  <हण?न अशा 

क�तीत?न Vयाला कसल& स3खही मि ळत नाही. अशा ¶ौय�पास?न घाबरMयासारख& काही नसत&, आ णि  

-वत:चा बचाव करण&ही अवघड नसत&. पण याउलट अVय&त ब3 ªि मान आ णि  -वत:0या स&Rदन7ब�ल 

अVय&त  सजग  असणा¡  njहा  ¶ौय�u  वागतात  @jहा  Vयामा¤  जाणकाराu  घQत9ला  रसा-वाद 

असतो. �दÃव अस& की दोह©तला हा फरक समज? शकणारी माणस& जगात फार थोडी आ;त, पण 

स3द�व  अस&  की  ती  अगदीच  नाहीत  अस&  नाही.  ;  �स या  Iकारच&  �Q¹  अस&  ¶ौ Oय  खासक�न 

�ि य7मi\, पण स3Äताव-Uत, असत&. अशा �ि य7ची कvपनाशfती सतत काम करत अस@, आ णि  

तvलख ब3ªीची त, ला जोड मि ळाvयाम3ळQ Vया व, ल�ण धोeबाज बनतात. पण आपvया समाजा� 

नी त, न, यम इतe सोवळQ आ;त, क[ वा खर& तर इतe भ&पक आ;त, की Vय70या ¶ौय�ला कधीच 

काही  उ�Qजन  मि ळत  नाही.  आपvया  स3Äत  उमÅवर  प7घ�ण  घालता  याव&  <हण?न  अशा  �ि या 

मनोमन चडफडत क�ठvयातरी धम�दाय परोपकारी कामात -वत:ला ग3&तव?न घQतात. काही न, वडक 
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मनोमन चडफडत क�ठvयातरी धम�दाय परोपकारी कामात -वत:ला ग3&तव?न घQतात. काही न, वडक 

जवळ0या मि p7बरोबर असतानाच Vय7ना आपली न, कड भागवता \@. अशा �ि या फार अत½Äत 

आ णि  �:खी असतात. 

¶ौय�ला जखड? पाहणा¡ काय^ र� jहायला हRत. ¶ौय�� सगळQ �£प र, णाम याम3ळQ न� होतील, 

कारण जि U व, रोध नाही त, U ¶ौ Oय नाही. आ णि  njहा व, रोध होईलच @jहा तो पर-पर व, �ª 

अशा दोन ¶ौयxमi\ होईल. व, रोध करणारा यश-वी झाला तर I´नच नाही, आ णि  जर अप3रा 

पडला  तर  Vयाu  आपvया��ा  ब लि ¹  माणसा0या  इ0Æप3ढQ  मान  त3कवायला  हवी  होती  हा 

न, स Oग न, यम आपोआपच स, ª होईल. एक�ण एकच आ;. इतर7ना Rदना द, vयाब�ल �स याu माझा 

स?ड घQतला तर घQऊ ^. जो Iबळ अlल तो ज� eल. अ व, रत स&घष�साठीच न, सग�u आपvयाला 

जWमाला घात9ल& आ;. आपvयाला n सहन कराव&स& वाटत नाही @ इतर7ना सहन करायला लाव? 

न\ हा उप^श �ब�या माणसासाठी आ;, श fति शाली माणसासाठी नj;. Çि -ती लोक7चा ध Oम 

njहा -थापन झाला @jहा तो हा-या-पद आ णि  व, स&गत असvयाम3ळQ स3रवाती0या शतक7त Vय7चा 

छळ ख?प झाला. @jहा तो होऊ न\ आ णि  इतर7नी आपvयावर दया दाखवावी या ;त?u Vय7नी ; 

रडतराऊत त�व पस�न द, 9ल& आ;. 

दोलम7l  <हणतो  की  -वत:0याच  स&Rदना  kय7ना  ऐक�  \त  नाहीत  आ णि  <हण?न  माझा  व, चार 

kय70या पचनी पडत नाही अशा महाम?खx� ताफÈ0या ताफÈ जगात आ;त, ; मला ठाऊक आ;. पण 

Vय7ना  n  समजत  नाही  Vयावर  Vय7नी  मत  ^ऊ  न\.  जि व&त  आ णि  सळसळती,  अज?नप �यत 

स&-कार70या पायदळी त3डवली न ¤9ली अशी kय7ची कvपनाशfती आ;, Vय7नाच )ा व, षयाची 

स�ªा Wति क पायाभरणी करMयाचा अ ध, कार आ;. 

❇

य3nनी  ही  �शार  आ णि  नjया  कvपना  आVमसात  करायला  आत3र  असणारी  म3लगी  आ;.  )ा 

त�वzानाचा  स Oवसाधारण  रोख  त, ला  सहजी  ल�ात  \तो,  आ णि  Vयात  अ&त Oभ?त  अस9ला  त Éक 

आपvयाआपण ती प3ढQ uऊ शक@. ती <हण@ की ग3Wहा ठरतील अशा फारच थोडPा क�ती जगात 

64



आपvयाआपण ती प3ढQ uऊ शक@. ती <हण@ की ग3Wहा ठरतील अशा फारच थोडPा क�ती जगात 

आ;त  अस&  )ा  सग�याव�न  स, ª  होत&.  दोलम7l  <हणतो  की  ;  बरोबर  आ;.  समजा  रामu 

आपvया  आन&दापोटी  ´यामला  इजा  eली,  तर  Vयाला  ग3Wहा  ejहा  <हणता  \ईल?  तर  kया 

न, स Oगशfतीu ; क�Vय करMयासाठी रामला Iव½� eल& त, 0या नज¡त ´यामच& स3ख�:ख राम��ा 

जा-त मह�वाच& आ; अस& स, ª evयान&तरच <हणता \ईल. पण अस& स, ª करण& अथ�त शfय नाही. 

न, स Oगशfती0या द½�ीu दोघ7च& -थान सारख&च आ;, @jहा एकाच क�तीम3ळQ रामला स3ख होत& आ णि  

´यामला  �:ख  होत&  )ा  गो�ीच&  त, ला  काहीच  सोयरस3तक  नसत&.  इU  क�ठQही  ग3Wहा  नाही  ; 

आपोआपच ठरत&. पण )ावर य3uजी अशी श&का व, चार@ की जर आपvया एखा�ा क�तीम3ळQ क, V\क 

लोक7ना इजा होणार अlल आ णि  आपvयाला थोड&स&च स3ख होणार अlल तर काय? दोलम7l0या 

म@  हा  आ�Qप  ग�रलाग?  आ;.  मा¸या  स&Rदना  आ णि  इतर70या  स&Rदना  या  दोह©त  त3लना 

करMयासाठी काहीही सामा य, क मोजमाप नाही. �स याच& �:ख क, तीही मोठ& असल& तरी मला @ 

�:ख <हण?न जाणवत नाही. पण याउलट Vयाचा छळ evयाम3ळQ जर मा¸या इ& Á, य7ना स3ख होत 

अlल तर तो न evयाम3ळQ Vया स3खाची चणचण मला जाणव@. ही चणचण ±र करMयासाठी मी 

IयVन करण& न�स ग« क नाही का? स Oव मन3£यमाp7 व, षयी आपण ब&ध3भाव बाळगायला हवा आ णि  

<हण?न Vय7ना इजा क� न\ ही शि कवण �ामक आ;. njहा Çि -ती ध Oम फार लहान होता, Çि -ती 

लोक हालअ��ा आ णि  छळ सोस?न आपvया धम�ला njहा चि कट?न राहात असत, @jहा आपvयावर 

इतर7नी दया दाखवावी <हण?न Vय7नी ¢रकीपणाu पसरव?न द, 9ल& ; मत आ;. अथ�त दोलम7l 

प?वtही ; <हणाला होता, पण एकदा वी Oय बा;र टाकvयान&तर काही मि न, ट7त तो प3Wहा त, तक·च 

वी Oय बा;र टाक� शकतो, VयाIमाणQ न3कत&च म7ड9ल& मत त, तfयाच जोरकसपणQ तो प3Wहा म7ड? 

शकतो. 

ध Oमस&-Uब�ल  आ णि  व, �ष  <हणn  Çि `न  धम�ब�ल  दोलम7lची  व½�ी  त30छ@ची  जरी  असली 

तरी^खील RळIस&गी बायबलमधvया कथ7चा य3 fति वादासाठी उपयोग करायला Vयाची ना नस@. 

य3nनी मदामला स7त7जला व, चार@ की त3झा प ह, ला अन3भव क�णी घQतला? यावर मदाम <हण@ की 

मा¸या  भावाu  घQतला.  Vयान&तरही  आजतागायत  सवड  मि ळQल  तl  आ<ही  अध?नमध?न 

एक¥क7बरोबर असतो. य3nनीला ही योजना आवड@ आ णि  ती तस& बोल?नही दाखव@. पण ती अशी 

श&का उप -थि त कर@ की अग<यगमन ; नी त, म�Qला सोड?न नj; का? यावर दोलम7l <हणतो की 
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श&का उप -थि त कर@ की अग<यगमन ; नी त, म�Qला सोड?न नj; का? यावर दोलम7l <हणतो की 

तस& जर असत& तर अ+डमच& क[ वा नोहाच& क�ट3&ब �याला ¤ल& असत&. @ वाढल& @ अग<यगमनाम3ळQच 

वाढल&. बाप-म3लीला क, वा ब ह, ण-भाव7ना एक¥क7ब�ल ल� ग, क आक Oषण वाटण& ही न, सग�चीच 

शि कवण आ;. ग3द¦थ3न काय क[ वा ह-त¦थ3न काय क[ वा अग<यगमन काय, )ा गो�ी न, सग�ला 

अमाWय असVया तर आपvयाला Vया evयाम3ळQ इतकी मजा कशी वाटली असती? 

❇

▫︎  नी त, म�Qची  उभारणी  धम�0या  पायावर  न  करता  धम�ची  उभारणी  नी त, म�Q0या  पायावर 

करायला हवी. Vयाक र, ता आधी �बळा, मि ळ मि ळीत, ढ©गी आ णि  तकला± असा Çि `न ध Oम फÈक�न 

�ायला हवा. रोमन लोक7सारखा न, धडPा छातीचा, प3�षी, श?र ध Oम Vया��ा जा-त लायकीचा 

आ;. 

▫︎ नको अस9vया माणसाचा ख?न करण& हा ग3Wहा नj;. याउलट अशा क�Vयासाठी धीटपणा लागत 

असvयाम3ळQ आ णि  Vया0या म3ळाशी न, स Oगद� उमt असvयाम3ळQ ख3नाची वाखाणणी करायला हवी. 

अथ�त  ख3नाचा  स?ड  ³यायलाही  काय�ाu  ब&दी  असता  कामा  न\,  कारण  Vया0याही  म3ळाशी 

न, स Oगद� उमt अस@ आ णि  Vयालाही धीटपणा लागतो. पण @च njहा सरकार करत& @jहा Vयामा¤ 

अशी काही सबळ कारण& नसतात. Vयाम3ळQ म½Vय3द&डाची शि �ा यो¬य नाही, आ णि  काय�ात?न ती 

प3स?न टाकायला हवी. 

▫︎ �ी आ णि  प3�ष ; दोघQही सार®च -वत&p आ;त. पण डॉ मि नीकला ए मि ली हवी अlल तर eवळ 

माझ& �स यावर IQम आ; अशा सबबीखातर त, ला Vयाला नाकारता \ऊ न\. ख या अथ�u म3fत 

झा9vया  समाजात  अशा  अÄपलपोbपणाला  वाव  नाही.  Vयाम3ळQ  ए मि लीu  डॉ मि नीकशी  स&भोग 

करायलाच  हवा,  पण  डॉ मि नीकची  त, 0यावर  कायम-व�पी  मालकी  अथ�त  नाही.  @jहा  सगळ& 

स&पvयावर त, च& ती करायला ए मि ली म3खVयार आ;. 

ही  आ णि  अशी  अuक  मत&  kय7ना  आधीच  प? OणपणQ  पट9ली  नाहीत  Vय7ना  ती  पटव?न  घQMयाची 
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ही  आ णि  अशी  अuक  मत&  kय7ना  आधीच  प? OणपणQ  पट9ली  नाहीत  Vय7ना  ती  पटव?न  घQMयाची 

आणखी  एक  स&धी  नाटका0या  पाचjया  IRशात  \@.  अॉग-त7करवी  प3ढ?न  आ णि  दोलम7lकरवी 

माग?न एकाच Rळी झव?न घQतvयान&तर य3nनी जरी थक�न जा@, तरी^खील अÊयासात Rगाu Iगती 

करत  असvयाची  Iौढी  त, ला  वाटvया®रीज  राहात  नाही.  ती  व, �7तीसाठी  बस?न  राह@  आ णि  

दोलम7lला <हण@ की आ�ाच जो अ त, चार मी e9ला आ;, Vयाब�ल �णाप3रती का होईना पण 

वाटणारी ख&त kयाम3ळQ न, घ?न जाईल अस& काही मला स7ग. दोलम7l त, ला व, चारतो की त3¸या 

मनात क�ठला व, षय आ;? @jहा य3nनी व, चार@ की समाजाला नी त, न, यम आव´यक आ;त का? 

आ णि  Vय7चा रा�Ëा0या Iक�तीवर Iभाव पडतो का? )ावर दोलम7l <हणतो की आजच सकाळी 

मला एक माण?स }टला; Vया0याकड?न ; पाहा मी एक पpक व, कत घQत9ल& आ;. पpकाच& नाव 

आ;:  ‘Français, encore un effort si vous voulez être républicains -  ÌाWस0या 

नाग र, क7नो, राnशाही झ3गा�न ^Mयाचा प3Wहा एकवार IयVन करा!’ ; वाच?न य3nनी0या श&क7च& 

समाधान होईल अस& मला वाटत&. यावर मदाम स7त7ज आपvया भावाला <हण@ की त3झा आवाज 

च7गला  आ;,  @jहा  त?च  आ<हाला  ;  वाच?न  दाखव.  अॉग-त7ला  बा;र  हाकल?न  द, vयान&तर 

पpका0या  जाहीर  वाचनाला  स3�वात  हो@.  नाटकाचा  जवळजवळ  एक  चत3थxश  भाग  Vयाu 

jयाप9ला आ;. @ वाच?न झाvयावर य3nनी <हण@ की पpक फार व, चार क�न लि ह, 9ल& आ;, 

आ णि  Vयाचा स?र दोलम7l0या व, चार7शी इतका मि ळताज3ळता आ; की Vयाuच @ लि ह, ल& असाव& 

अस& वाटत&. हा आरोप दोलम7l माWय क[ वा अमाWय करत नाही. पण तो <हणतो की माझQ व, चार 

)ा पpकातvयाशी प3£कळl ज3ळतात ; खर&च आ;,  आ णि  Vयाम3ळQ मि रRल @ वाचत असताना 

Í, �fती हो@ आ; अस& वाटत होत&. य3nनीला ; माWय होत नाही. ती <हण@ की उद्बोधक व, चार 

क, तीही Rळा ऐक9 तरी Vय7चा क·टाळा \त नाही. )ा Í, �fती0या म3��याबाबत मी दोलम7lशी 

सहमत आ णि  य3nनीशी असहमत आ;, Vयाम3ळQ पpकात शि रत नाही.  

❇

स3धाकरची सनद कायमची र� झाvयाचा उv9ख क�ठvया अ&कातvया क�ठvया IRशात आ;, ; ‘एकच 

Äयाला’  kय7नी  अuकदा  वाच9ल&  क[ वा  पा ह, 9ल&  आ;  Vय7ना  सहज  आठRल.  पण  ‘La 

philosophie’ च& तस& नाही. नाटक गोलगोलगोलगोल आ;. kय7चा स Oवसाधारण साचा तोच आ; 
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philosophie’ च& तस& नाही. नाटक गोलगोलगोलगोल आ;. kय7चा स Oवसाधारण साचा तोच आ; 

अशा  चच�,  आ णि  Vया  ताVप3रVया  स&पvयान&तर,  जि चा  स Oवसाधारण  साचा  तोच  आ;  अशी 

साम3दा य, क झवाझवी ही नाटकाची रचना असvयाम3ळQ तपशील आठवण& एकतर सोप& राहात नाही, 

आ णि  शि वाय Vयाला क, ती मह�व �ायच& याब�ल अ न, `ि ती वाट? लाग@. उदाहरणा Oथ, पाचjया 

IRशामi\ असा एक Iस&ग आ;: दोलम7lच& ल� ग ताठर होत&. (यामागच& ताVका लि क कारण अस& 

की  �स यावर  बळजोरी  करMयाची  आ द, म  IQरणा  न, स Oग  माणसाला  सदो द, त  कशी  ^त  असतो, 

यावर आ�ाच Vयाu एक ल7बलचक भा£य e9ल& आ;.) तो <हणतो की मी बोलत असतानाही 

अॉग-त7� प7ढ¡श3� आ णि  स3द½ढ क�v9 मा¸या मनात?न काही evया हटत नjह@. अॉग-त7ला तो 

घ&टी वाजव?न आत बोलावतो, आ णि  Vयाप3ढQ प&धरा मि न, ट& Vया� क�v9 क�-करत क�रवाळत राहतो. 

तो <हणतो की आता आपण सवxनी एक आक�तीब&ध रच?या. मी अॉग-त70या पा O¿भागावर क�च 

करीन, आ णि  VयाचRळी य3nनी ग3डघQ bक�न अॉग-त7च& ल� ग चो®ल. ; करत असताना ती -वत:च& 

ढ3&गण  अशा  Iका¡  प3ढQ  काढQल  की  मि रRलला  Vयात  घ3सता  \ईल.  याचRळी  मदाम  स7त7ज0या 

ढ3&गणा0या मला पाÄया घQता याjयात <हण?न अॉग-त70या पाठीवर बस?न @ ती मा¸यासमोर आणQल, 

आ णि  त, u  क[ चि त  Iयास  e9  तर  हातात  काbरी  चाब?क  घQऊन  अोणवी  होऊन  त, ला 

एकसमयाव0Æ^क�न मि रRलला बदडत राहता \ईल, nणQक�न Vया झणझणीम3ळQ य3nनीच& शि �ण 

तो हलगजtपणा न करता जोरकसपणQ चाल? ठQव? शeल. )ा Iस&गाच& द, ¬द Oशकाu काय करायच& हा 

Vयाचा I´न आ;.  पण नाटक वाचणा य7प�की श&भरातली नjjयाMणव माणस& हा Iस&ग आपvया 

च Oमच�?&समोर  आणत  नसावीत,  क[ वा  ;  सगळ&  शfय  आ;  का  आ णि  असvयास  Vयात  भाग 

घQणा य7ना )ात?न क, तपत आन&द घQता \ईल याची फारशी -प� कvपनाही करत नसावीत. नाटक 

पाहण& आ णि  वाचण& यात फरक असतो ; न, री�ण नव& नाही, पण हा फरक काही Rळा व, �षच 

जाणवतो. 

Vयाउलट  वाचMया��ा  करायला  सोपा  असा  एक  Iस&ग  )ान&तर  ल¤चच  आ;.  एeकजण 

न, जधामाला ¤vयान&तर हा आक�तीब&ध njहा मोडतो, @jहा अॉग-त7बरोबर काही मि न, ट& मला 

एक7तात घालवायला मि ळावीत अशी परवानगी दोलम7l मदाम स7त7जकडQ मागतो. (तो त, चा 

नोकर असvयाम3ळQ परवानगी त, ची मागायला हवी,  अॉग-त7ची नj; ; समजMयासारख& आ;.) 

‘त3ला नfकी काय करायच& आ;? करायच& @ सग�य7समोर करता \णार नाही का?’ अस& मदाम 
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‘त3ला नfकी काय करायच& आ;? करायच& @ सग�य7समोर करता \णार नाही का?’ अस& मदाम 

आ णि  य3nनी व, चारतात. दोलम7l <हणतो की अशासारखी गो� लोक7समोर करता \त नाही, 

आ णि  ती काय ;ही मी स7गणार नाही. ती काय असावी ; मि रRल अोळखतो आ णि  दोघY0या 

कानात  स7गतो.  लागलीच  Vय7ना  भय&कर  क, ळस  \@,  आ णि  आढQRढQ  न  घQता  Vया  दोलम7lला 

अॉग-त7बरोबर  आतvया  खोलीत  जाऊ  ^तात.  हा  Iस&ग  -bजवर  करण&  सोप&  आ;.  पण  नाटक 

वाचणा याला माp @ दोघQ काय करत असतील )ाची कvपना -वत:0या जबाबदारीवर मनात 

आणावी लाग@, आ णि  @ pासाच& आ;. 

❇

एjहाना  नाटकाचा  पाचवा  IRश  स&प9ला  आ;.  शि कवणी  चाल?  असताना  आत  क�णाही  उप या 

माणसाला  \ऊ  �ायच&  नाही  अशी  -प�  ताकीद  मदाम  स7त7जu  ^ऊन  ठQव9ली  अस@.  पण 

तरी^खील,  सहाjया  IRशा0या  स3रवातीला  त, चा  नोकर  घाईघाईu  आत  \ऊन  एक  पp  ^ऊन 

जातो. य3nनी0या बापाu घोडQ-वाराबरोबर तातडीu पाठव9ल& ; पp आ;. Vयातला मजक�र असा 

की ‘य3nनी त, U आ9ली आ; ; य3nनी0या आईला आवड9ल& नाही. त, ची त, U कायकाय Uर& चाल? 

असतील याब�ल त, ला धा-ती वाट@ आ;. मा¸या म3लीu काहीही Uर& eली तरी मला -वत:ला 

काळजी नाही, आ णि  त, ची शि कवणी प3री झाvया®रीज त, ला परत पाठव? नका. पण स7गMयाचा 

म3�ा असा की य3nनीला परत आणायला त, ची आई आ�ाच इथ?न न, घा9ली आ;. )ा र7डQu मला 

जीव नकोसा e9ला आ;, Vयाम3ळQ त, ची त3<हीच सोय लावलीत तर च7गल& होईल. त3<ही काहीही 

eल&त तरी मा¸याकड?न त¶ार यायची नाही.’  याप3ढ0या IRशाच& व Oणन करMयाऐवजी मी e9ल& 

भाष7तर ^तो आ;. 

सातवा आ णि  >वटचा ):श 

पाBC:  मदाम  द  स7त7ज,  मि र:ल,  य01नी,  दोलम7<,  मदाम  द  मि Dतवाल  (य01नीची  आई), 
अॉगDत7, ला प" एर (दोलम7<चा नोकर)
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अॉगDत7, ला प" एर (दोलम7<चा नोकर)

मदाम द मि Dतवाल (मदाम स7त7जला उ�Qश?न): आधी न स7गता आ9 याब�ल माफी माग@! माझी 

म3लगी इU आ; अस& मला अस& कळल&. ती अज?न लहान आ; आ णि  एकटी बा;र पडMयाइतकी मोठी 

झा9ली नाही. @jहा त, ला मा¸या स3प? Oद कराल तर बर& होईल. मा¸या बोलMयाचा राग मान? नका– 

मदाम स7त7ज: मदाम, त3मच& ; वागण& म3ळीच रीतीला ध�न नाही बर&! बोलताय तर अशा की 

क�णाला वाbल त3मची म3लगी वाईट स&गतीत सापडली की काय! 

मदाम  द  मि Dतवाल:  ती  आ णि  त3<ही  kया  अव-Uत  आहात  त, कडQ  बघ?न  त, च&  इU  काही  धड 

चाल9ल& नाही ; द, सत&च आ;… 

दोलम7<: मदाम, ; उªटपणाच& बोलण& झाल&! मदाम स7त7जची आ णि  त3मची क, तपत उठबस आ; 

; मला मा ह, त नाही, पण त, 0या जागी मी असतो तर आ�ाप �यत त3<हाला खि डकीबा;र फÈक�न 

द, ल& असत&. 

मदाम द मि Dतवाल: खि डकीबा;र फÈक�न द, ल& असत& <हणn काय @ मला नीट समजल& नाही. ; 

पाहा, खि डकीबा;र फÈक�न ^ता \ईल अशातली मी नj;. त3<ही कोण @ मला ठाऊक नाही, पण 

त3मची अव-था आ णि  भाषा बघ?न काय लायकी� त3<ही आहात याचा अगदी उघड अ&दाज \तो 

आ;. य3nनी, चल मा¸याबरोबर! 

य0Iजी: आई, मला माफ कर. मी त3¸याबरोबर \ऊ शकत नाही. 

मदाम द मि Dतवाल: काय? माझी म3लगी मलाच व, रोध कर@! 

दोलम7<: अहो, इतक·च नj; तर ती सरळसरळ त3मची इ0छा धा¾यावर बसव@ आ;! मदाम, त3<ही 
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दोलम7<: अहो, इतक·च नj; तर ती सरळसरळ त3मची इ0छा धा¾यावर बसव@ आ;! मदाम, त3<ही 

; म3ळीच खपव?न घQऊ नका. )ा नाठाळ पोरीला शि �ा करMयासाठी मी चाब?क आणायला स7ग? 

का?

य01नी:  माझा  अ&दाज  असा  की  चाब?क  जर  आणव9च,  तर  मा¸या��ा  आईसा;ब7वरच  Vय7चा 

Iयोग jहायची शfयता जा-त आ;. 

मदाम द मि Dतवाल: म-तवाल कारटी! 

दोलम7< (मदाम द मि -तवाल0या जवळ जात): ; बघा मावशी,  शि वीगाळ क� नका.  आ<ही 

सगळQ इU य3nनी0या बाज?न& आहोत, @jहा अ व, चाराu काही क�न बसलात तर प-तावाल.. 

मदाम द मि Dतवाल: <हणn माझी म3लगी मला ध3तकारणार आ णि  त, 0यावर माझा जो अ ध, कार 

आ; तोही मी चालव?न ³यायचा नाही! 

दोलम7<: मावशी,  असा नfकी काय अ ध, कार आ; त3मचा? आ णि  हा अ ध, कार काही भfकम 

पायावर आधा र, त आ; अशी गोड समज?त त3<ही क�न घQत9ली आ; का? त3म0या नव यान&, क[ वा 

जो  क�णी  अlल  Vयान&,  ¡ता0या  चार  प, चका या  त3म0या  योनीत  फवारvयाम3ळQ  य3nनी  njहा 

जWमाला आली, @jहा हीच व, शि � पोरगी त3म0या मनात होती का? तर मी <हणतो नाही. क, V\क 

वषxप?वt त3मची घाणQरडी प30ची क�णीतरी झवvयाम3ळQ त3<हाला स3ख वाटल& न, jवळ एवढ्याव�न 

य3nनी त3म0या उपकारात ब7धली ¤ली अस& त3<हाला का वाटत&? मदाम, आईबाप7ना म3ल7 व, षयी 

वाटणार& क[ वा म3ल7ना आईबाप7 व, षयी वाटणार& IQम स&प? OणपणQ �ामक आ;. kया IQमाचा एका 

^शात उदोउदो होतो आ णि  �स या ^शात छी थ? हो@, Vयामा¤ कसलाही त Éक नाही. काही ^श7त 

आईबाप  म3ल7ना  मा�न  टाकतात,  तर  इतर  काही  ^श7त  म3ल&  आईबाप7�  गळQ  कापतात.  )ा 

पर-परIQमाला जर न, सग�त काही आधार असता तर रfता0या नाVयाचा Iभाव इतका भासमान 

नसता. न स7गता बापाला आपल& म?ल अोळख? \ऊन Vयाब�ल माया वाटली असती, न स7गता 

म3लाला  बाप  अोळख?  \ऊन  तो  Vया0या  बा�पाशात  झQपावला  असता.   ;  तर  सोडाच,  पण 
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म3लाला  बाप  अोळख?  \ऊन  तो  Vया0या  बा�पाशात  झQपावला  असता.   ;  तर  सोडाच,  पण 

आपvयाला द, सत& काय तर एक¥क7 व, षयYचा त, र-कार. क, V\क म3ल& अजाण वयात असतानाच 

Vय7ना आपvया बापा0या �ह याची शि सारी \@; क[ वा म?ल समोर नकोस& झाvयाम3ळQ बाप Vयाला 

±र पाठव?न ^तो… @jहा )ा भावना त3<ही <हणता Vया एकजात ¢गडी आ णि  हा-या-पद आ;त. 

त3म0या लोभाम3ळQ Vया त3<ही कvपuu रच9vया आ;त, �ढीचा Vय7ना आशीव�द मि ळा9ला आ;, 

शि वाय जनरीत तशी असvयाम3ळQ Vया प3ढQ चाल? रा ह, vया आ;त इतक·च. न, सग�u Vया आपvया 

Îदयावर कोर9vया नाहीत. 

IाMय7ना  अशा  काही  भावना  असतात  का?  तर  म3ळीच  नाही.  पण  न, स Oगशfती0या  मनात 

डोकावायच& तर आधी IाMय7कडQ पाहा. @jहा मी सम-त बाप7ना अस& आवाहन करतो की त3म0या 

¡ता�  चार  U&ब  नस@  तर  जो  अ -ति Vवातच  नसता,  Vया0यावर  अWयाय  होईल  अशा  खोट§ा 

काळजीu त3म0या स3ख7ना आ णि  वासन7ना लगाम घाल? नका. त3<ही त3म0या अपVय7च& काहीही ^ण& 

लागत  नाही.  जगात  त3<ही  आहात  @  -वत:साठी,  Vय70यासाठी  नj;.  -वत:चा  सोड?न  इतर7चा 

व, चार करत बसलात तर त3म0यासार® भोट त3<हीच, कारण त3मच& जगण& फfत -वाथ�साठी आ;. 

आ णि  म3ल7नो, ‘आपण आईबाप7चा मान राखला पा ह, n’ )ा भासमान समज3तीत?न मोकळQ jहा. 

kय70या  रfताम3ळQ  त3<ही  अ&धारात?न  बा;र  आलात  Vय7�  त3म0यावर  कस9ही  उपकार  नाहीत. 

Vय70याब�ल  कणव  दाखवली  पा ह, n,  Vय70याब�ल  क�तz  रा ह, ल&  पा ह, n,  Vय70यावर  IQम  eल& 

पा ह, n, यातल& काहीही खर& नाही. kय7नी त3<हाला IVय�कोटीत आणल& Vय7चा याप�की कशावरही 

हfक नाही. Vय7नी n eल& @ -वत:साठी eल&, @jहा -वत:ची काळजी Vय7ची Vय7ना घQऊ �ा. जी 

मदत ^ण& त3म0यावर क�ठvयाही नाVयाम3ळQ ब&धनकारक नाही, ती ^ण& यासारखा म? Oखपणा नाही. 

असा कोणताही कायदा त3म0यावर ब&धनकारक नाही. आ णि  जर च3क�न त3म0या आतvया आवाजाची 

क�जब3ज त3<हाला ऐक� आलीच - मग तो आवाज eवळ जनरीती0या Iभावाखाली उमट9ला असो 

की त3म0याच -वभावधम�म3ळQ त3<हाला कसन3स& होत असो - तर )ा असvया बनावट भाव3क@चा न 

कचरता, न, OदयीपणQ गळा घोटा. eवळ त3<ही आडगावऐवजी �डगावला जWमMयाम3ळQ अाज?बाज?0या 

समाजात जो फरक होतो, Vयात?न उÏव9ली ही भाव3कता आ;. न, स Oगशfतीला ती माWय नाही 

आ णि  तक�समोर ती कधीही ट, कणारी नाही. 
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मदाम द मि Dतवाल: पण मी मा¸या म3लीसाठी ख-ता खाv9vया आ;त, त, ला शि कव9ल& आ;… 

दोलम7<:  ख-ता  खाv9vया  आ;त  Vया  एकतर  जनरीत  <हण?न  क[ वा  त3<हालाच  काहीतरी 

मि ळवvयासारख& वाटाव& <हण?न. kया समाजात त3<ही आहात त, थvया चालीरीतYIमाणQ जस& वागाव& 

लागत& तस& त3<ही वागलात एवढ्याचम3ळQ य3nनी त3म0या ऋणात राहावी अस& नाही. आ णि  त, च& 

शि �ण  <हणाल  तर  @  अगदीच  भि कारड&  न, घाल&.  त, 0या  डोfयात  त3<ही  घ3सव9ली  सगळी 

नी त, त�व& बा;र काढ?न आ<हाला �सरी घालावी लागली. Vयातल& एकही त, 0या ह, ताच& नjहत&; 

सरसकट सगळी बनावट आ णि  न, र Oथक होती. त3<ही त, ला पर¥¿रा व, षयी स7 ग, तल&त, जण? काही 

अशी  व-त?  खरोखरीच  अ -ति Vवात  आ;.  त, ला  सÑÒण7ची  शि कवण  द, लीत,  जण?  काही  Vय7चा 

उपयोग आ;. त3<ही त, ला ध Oम शि �ण द, ल&त, जण? काही सरसकट ढ©ग आ णि  बFथडपणा kया0या 

म3ळाशी नाही असा एखादा ध Oम प½ Fवि तलावर क�ठQ आ;. त3<ही त, ला \श? Çि -ता व, षयी स7 ग, तल&त, 

जण?  काही  तो  माण?स  ल3टा�  आ णि  भामटा  नjहताच.   झवण&  ;  पाप  आ;  अस&  त3<ही  त, ला 

शि कवल&त, पण याउलट जीवनातल& परमो0च स3ख झवMयातच आ;. त, ला शालीनता शि कवMयाचा 

IयVन eलात, जण? काही म3लीचा आन&द हा -व�राचार सोड?न �सरीकडQ क�ठQ असतो; जण? काही 

लोकापवादाला  झ3गारणा या  आ णि  �£कीतtची  पव�  न  बाळगता  jय भि चारात  लि ड ब, डणा या 

�ी��ा  जा-त  स3खी  क�णी  अस?  शकत&.  मावशी,  त3मचा  हा  एक  �म  ±र  करा.  त3<ही  आपvया 

म3लीसाठी काहीही e9ल& नाही. न, स Oग न, यम7न3सार जी त3मची क Oतjय& आ;त, Vयातल& एकही त3<ही 

पार पाड9ल& नाही. मोबदला <हण?न य3nनी त3<हाला फfत घ½णा ^ऊ लाग@. 

 

मदाम द मि Dतवाल: हाय ¡ द�वा! माझी य3nनी अनाचारा0या व, वरात सापडली ¡! य3nनी, अग& 

ऐक  माझ&!  माझा  त3¸यावर  अ ध, कार  आ;  <हण?न  नाही  स7गत.  भीक  माग@  त3¸याप3ढQ… त3¸या 

अवतीभवती इU रा�स आ;त ग& रा�स… Vय7ची वाईट स&गत सोड?न ^ आ णि  चल मा¸याबरोबर.. 

ग3डघQ bक@ ग& त3¸याप3ढQ.. (खरोखरीच ग3डघQ bक@.) 

दोलम7<: वा! स3&दर! काय क�ण द½´य आ;! य3nनी, त?ही का�Mयशील@u वाग ह&. 
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य01नी (ही अ Oधवट उघडी आ; ; वाचक व, सर9 नसणारच): आई, ; घQ माझQ दोन क�v9 त3ला 

अ Oपण कर@.. अगदी त3¸या अोठ70याच पातळीवर आण9 आ;त. Vय7ची पापी घQ बर&. @ चोख बर&.. 

त3¸यासाठी य3nनी इतक·च क� शक@. दोलम7l, त3¸या ग3�क�लाची उkkवल पर&परा मी कधी खाली 

आणायची नाही.

मदाम द मि Dतवाल (य3nनीला VRषाu ढकल?न ^त): त? ¥लीस मला! माझी म3लगी नj;सच त?! 

य01नी: अग&, ; n <हण@यस Vयाबरोबर चार शि jयाही �ाय0या तर ^, <हणn Iस&गा0या उVकट@त 

भर पडQल आ णि  मी आपली राहायची @वढीच थ&ड राहीन… 

दोलम7<: मदाम, जरा स7भाळ?न! मला वाटत& इU क�ठQतरी त3<ही पातळी सोड?न वागताय. य3nनीला 

त3<ही फार घाल?नपाड?न बोललात. आ<ही त, � पाठीरा® आहोत ; आधी स7 ग, तल& होत& त3<हाला. 

)ा आग ळि कीला शि �ा झालीच पा ह, n. @jहा अगदी सगळQ कपडQ काढा बर&, <हणn आ<हाला नीट 

शि �ा ^ता \ईल.

मदाम द मि Dतवाल: कपडQ काढ??! 

दोलम7<: अॉग-त7, मदाम नाही <हणता;त, @jहा Vय7ची दासी <हण?न त3लाच काम हाती ³यायला 

हव&. (अॉग-त7 तडकाफडकी कामाला लागतो, मदाम -वत:चा कसाबसा बचाव क� पाह@.) 

मदाम द मि Dतवाल: क�ठQ \ऊन पड9 हो मी? (मदाम स7त7जला) त3म0या घरात माझQ ; काय 

ध[ डवडQ काढ9 जाता;त @ द, सत&य ना? याची मी दाद मागणार नाही अस& वाटल& का त3<हाला? 

मदाम स7त7ज: त3<हाला दाद मागता \ईलच याची ब, लक�ल खाpी नाही. 

मदाम द मि Dतवाल: ^वा ¡! <हणn मला त3<ही इU मा�न टाकणार! 
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मदाम द मि Dतवाल: ^वा ¡! <हणn मला त3<ही इU मा�न टाकणार! 

दोलम7<: काय हरकत आ;? 

मदाम स7त7ज: एकच मि न, ट थ7बा. या मोहक स3&दरीच& शरीर WयाहाळMयाआधी @ काय अव-Uत 

असणार  आ;  याची  त3<हाला  प? Oवकvपना  ^ऊन  ठQव@.  य3nनीन&  मला  सगळी  चि �रकथा  आ�ाच 

कानात स7 ग, त9ली आ;.  घरकामात काहीतरी च3कल& <हण?न कालच मदाम0या नव यान& त, ला 

चाबकान& बडव9ली आ;.  त, चा ख7दाच मोडायचा थोडfयात च3क9ला आ;. आ णि  )ा®रीज 

त, 0या क�vvय7� अोठ अगदी क�-कर9vया ¡शमासार® द, सणार आ;त. 

दोलम7< (मदाम द मि -तवालला नागडी झा9ली बघ?न): अगदी तस&च द, सत&य की! क�णा� इतe 

हाल e99 मी कधी ब घि त9 नjह@. \श?राया! मा¤ जि तक· कापल&य त, तक·च प3ढQही कापल&य. पण 

तरीही या सग�यात क�ठQतरी एक अVय&त सौ¹वप? Oण ढ3&गण द, सत&य माp! (Vयाची पापी घQऊन @ 

क�रवाळतो). 

मदाम द मि Dतवाल: मला जाऊ �ा, मला जाऊ �ा नाहीतर मी अोरडQन! 

मदाम द स7त7ज ( त, 0या द&डाला ध�न): र7डQ, मी काय <हण@य @ नीट ऐक. त3¸या नव यान& त3ला 

बळीचा बकरा <हण?न इU पाठव9ली आ;. त3झ& n काही होणार आ;, @ त3ला न, म?टपणQ सहन 

कराव& ला¤ल. त3ला वाचवणार& क�णीही नाही. काय होणार आ; @ मला मा ह, त नाही. त3ला ट7ग?न 

फाशी ^तील,  त3झQ त3कडQ करतील,  त3ला जि व&त जाळतील - त3झा काय छळ करायचा @ त3¸या 

म3ली0या मनावर आ;. �क�म ती ^ईल. पण RसR, त3झQ हाल माp होणार… स Oव त हा वाप�न 

आधी त3झी लाज काढvया®रीज  त3ला जाळMयात \णार नाही. त? अोरड, पण Vयाचा उपयोग नाही. 

या खोलीत वळ? जरी कापला तरी Vयाच& ¡कण& बा;र ऐक� जायच& नाही. त3झी घोडागाडी घQऊन 

नोकर ejहाच न, घ?न ¤99 आ;त. प3Wहा स7ग@ - आ<ही n काही करणार Vयाला त3¸या नव याची 

परवानगी आ;. त3ला इU आणण& हा एक सापळा होता. त? बावळट <हण?न Vयात आपस?क आ णि  

पªतशीर फस9ली आ;स.  
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पªतशीर फस9ली आ;स.  

दोलम7<: ; ऐक�न मावशYचा जीव आता भ7डPात पडला अlल. 

य01नी: आ<ही आधीच इशारा ^ऊन ठQवला यात आमचा सम&जसपणाच द, सतो. 

दोलम7< (मदाम द मि -तवाल� क�v9 चाचपड?न थोपटत): मावशी, मदाम द स7त7ज त3<हाला 

अगदी  जीव`क·ठ`  ¦ p, णीसार�याच  आ;त.  इतक·  मनापास?न  अ लि कडQ  कोण  बोलत&?  काहीही 

अाडपडदा  न  ठQवता  त, u  सगळ&  त3<हाला  स7 ग, त9ल&  आ;.  य3nनी,  इकडQ  \.  त3झQ  क�v9  त3¸या 

आई�जारी ठQव बर&. मला त3लना क�न बघ? ^. (य3nनी \@.) ह&! त3झी ग7ड फारच म-त आ;, पण 

आईसा;ब7ची स3ªा काही वाईट नाही … आ�ा नाही… थोडPा Rळाu त3<हा दोघYनाही मी झव?न 

पाहणार आ;. अॉग-त7, मावशीला धर बर&. 

मदाम द मि Dतवाल: अगदी ह� गाठलीस की ¡! 

दोलम7< (बोलत असताना क�ती चाल?च ठQवतो. स3रवातच मात3:�Yची ग7ड मारMयापास?न करतो.) 

यात ह� कसली? अगदी सोपी गो� आ;… काही तरी जाणवल& का त3ला? त3¸या नव यान& )ा 

र-Vयावर ब याचदा \जा e9ली आ; ; उघड आ;. य3nनी, आता त3झी पाळी. बाप¡, बराच फरक 

आ; की. ठीक आ;, सiया एवढ&च प3¡. मला जरासा आळस मोडायचा होता इतक·च. आता सा¡ 

जरा  शि -तीu  वागा  पा�.  मदाम  स7त7ज  आ णि  य3nनी!  त3<ही  दोघीही  एeक  ड, vडो  घQऊन  या 

<हणn )ा स&भा व, त म ह, 9ला ग7डीत थोडQ आ णि  प30चीत थोडQ अl सणसणीत दणe ^ता \तील. 

याचRळी मि रRल, अॉग-त7 आ णि  मी अापापल& न, स Oगद� ^ण& वाप�न त3म0याशी आळीपाळी क�. 

स3�वात मी करणार आ;, आ णि  तीही त, 0या ग7डीच& नमन क�न. )ा बाईचा छळ कसा करायच& ; 

IV\काu आपापल& ठरवायच& आ;, पण एक ल�ात ठQवा. त, 0या Rदना हळ?हळ? वाढायला हjयात, 

नाहीतर  ती  अRळीच  म�न  जायची.  अॉग-त7,  )ा  <हाता या  गोमा@ची  ग7ड  मारMयाच&  काम 

मा¸यावर \ऊन पड9ल& आ;, Vयाब�ल मला स7Vवनाची गरज आ;. @jहा माझी ग7ड मारायला 

लाग बर&. य3nनी, आईवर काम चाल? असताना त3¸या स3&दर पा O¿भागाची मला पापी घQऊ ^. मदाम 
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लाग बर&. य3nनी, आईवर काम चाल? असताना त3¸या स3&दर पा O¿भागाची मला पापी घQऊ ^. मदाम 

स7त7ज, त3मचाही माल जवळ आणा <हणn मला हात लावता \ईल - बोट घालता \ईल. क�vvयात 

घ3स9लो असताना आज?बाज?ला क�v9कोट हा असायलाच हवा. 

य01नी: )ा श� दळीच& काय करणार आ;स त?? ¡त बा;र टाकvयान&तर ह, ला काय सजा ^णार 

आ;स?

दोलम7<  (चाब?क  चालवता  चालवता):  व, �ष  काही  नाही,  मी  त, ला  भादरणार  आ;  आ णि  

स7डशीu त, 0या म7डPा अोचकारणार आ;.

मदाम द मि Dतवाल: रा�स ¥ला, छळ करतोय ग& माझा… ^वा, धाव ¡! 

दोलम7<: अग& चि मणQ, Vयाला नको हाक मा�स. क�णाचीही हाक Vयाला जशी ऐक� जात नाही, तशी 

त3झीही ऐक� जायची नाही. Vया महाश fति शाली इसमाu ढ3&गण या माम3ली व, षयात आ�ाप �यत 

कधीही दखल द, 9ली नाही. 

मदाम द मि Dतवाल: हाय! �खत&य ग&! 

दोलम7<: मानवी मनाचा jयापार क, ती आगळा असतो! I, यत¥, त, कडQ त3ला Rदना होता;त, त? 

रड@ आ;स तर इकडQ माझा ¡त पाझरतो आ;. अहाहा, महार7डQ! त3झा गळा दाबMयाचा अान&द 

�स य7ना �ायच& मी ठरवल& नसत& तर @ काम मीच eल& असत&. मदाम द स7त7ज, ही आता त3मची 

आ;.  (एक ड, vडो घQऊन मदाम स7त7ज तो आळीपाळीu त, 0या प30चीत आ णि  ग7डीत घाल@. 

म3ठीu त, ला चारपाच दणe ^@. यान&तर मि रRलची पाळी. तोही Vया दोन मागxवर जाऊन \ऊन, 

¡त बा;र टाकता टाकता त, 0या कानफटात मारतो. यान&तर अॉग-त7 \तो. तोही आधी0य7ची री 

अोढत  आपvया  बोट7नी  त, ला  टोचतो  आ णि  दोनचार  ठोlही  मारतो.  हा  मारा  चाल?  असताना 

दोलम7lच& इ& Á, य IV\क पाpावर थोड&थोड& ¼गाळ?न प3ढQ जात& आ;, आ णि  सवxना तो चि थावणी 

^तो आ;.) य3nनी, आता त3¸या आईला झव पा�. स3रवातीला त, 0या प30चीत घाल. 
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^तो आ;.) य3nनी, आता त3¸या आईला झव पा�. स3रवातीला त, 0या प30चीत घाल. 

य01नी: मा@, अशी इकडQ \. त3झ& नव¡पण मला पVक� ^. Vया0या��ा ; जा-त जाड आ; की 

नाही? पण काळजी क� नकोस, @ आत जाईलच. आहा! त3झीच म3लगी त3ला झवत असताना बघ त? 

कशी अोरड@यस. आ णि  दोलम7l VयाचRळी मा¸या ग7डीत घ3स9ला आ;. <हणn माpागमनी, 

jय भि चा र, णी,  आ णि  ग3द¦थ3नी  अl  तीन  ब, v9  एकाच  Rळी  मला  मि ळा9  आ;त,  आ णि  @ही 

-वत:चा आडपडदा आजच गमाव9vया म3लीला! Iगतीचा हा झपाटा बघ?न ³या! पापा0या काbरी 

र-Vयाव�न काय Rगाu Iवास कर@ आ; मी… माझी वाट लागली <हणn अगदी पार लागली! 

आई, त3झा उVक Oष ब[ ± आ9ला द, सतो! दोलम7l, बघ तरी त, 0या डो�य7कडQ. आत?न ती पाझर@ 

आ; ; नfकी! र7डQ, लाज कशी सोडतात ; मीच त3ला शि कव@ बघ. सटR, आता कस& वाटत&? 

(आपvया आई� -तन करकच?न प, ळ?न काढ@.) दोलम7l, मला झवत राहा. ¥9 ग& मी… (आ णि  

उVक Oष ब[ ± गाठत असताना आई0या अ&गावर दहाबारा जबरद-त ठोl हाण@.) 

मदाम द मि Dतवाल (¢श3ª पडMया0या ¢तात आ;): दया करा हो मा¸यावर! मला बर& वाटत 

नाहीय… मला चfकर \@य..  (मदाम द स7त7ज त, 0या मदतीला जाऊ पाह@; दोलम7l हात 

उ&चाव?न त, ला थ7बवतो.) 

दोलम7<: नको, त, ला तशीच रा� ^. ¢श3ª पड9vया बाईइतक· मादक काही नाही. आपण त, ला 

फटe मा�या, <हणn मग ती हळ?हळ? श3ªीवर \ईल. य3nनी, सावजा0या अ&गावर पड?न राहा. त3झा 

धीर क, ती ट, कतो @ मी पाहणार आ;. मि रRल, आपvया आईवर झोप9ली असताना य3nनीला 

झवत राहा, आ णि  VयाचRळी अॉग-त7ला आ णि  मला ती एeका हाताu चाळवत राहील. स7त7ज, 

ती झवली जात असताना त? त, ला चाळवत राहा. 

मि र:ल: दोलम7l, ; असल& काहीतरी करायला स7ग?न न, सग��, धम�� आ णि  माण3सकी� द&डक 

एकाच Rळी त? आ<हाला मोडायला लावतो आ;स. 

दोलम7<: मि रRलचा खवळ9ला सा Vवि क स&ताप बघ?न जि तकी माझी करमण?क हो@ त, तकी इतर 
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दोलम7<: मि रRलचा खवळ9ला सा Vवि क स&ताप बघ?न जि तकी माझी करमण?क हो@ त, तकी इतर 

कशाuही होत नाही. यात त3ला न, सग� व, �ª, धम� व, �ª आ णि  माण3सकी व, �ª असा काय ग3Wहा 

द, सतो? वVसा, -वत:ची वागण?क कशी ठQवायची )ामागचा त�व व, चार आम0यासार® काम प, पास? 

लोक न, सग�कड?नच शि कतात. न, स Oगशfतीचा समतोल कायम ट, कावा <हण?न त, ला काही Rळा 

सÑÒण7ची तर काही Rळा � Oग3ण7ची गरज भास@, आ णि  त, ला kया Rळी n हव& VयाIमाणQ ती एकदा 

अशी तर एकदा तशी IQरणा आपvयाला ^@. आ णि  <हण?नच या IQरण7ब�ल क�णाच&ही व�य fति क मत 

काहीही असल& तरी^खील Vय7ना शरण जाMयात वावग& काहीच नाही. ; सगळ& मी त3ला हजारदा 

स7 ग, तल&  आ;.  आ णि  धम�ची  च� ता  सोड.  Vयापास?न  घाबरMयासारख&  काही  नाही.  )ा  व, ¿ात 

एकच शfती का Oयरत अस@ आ णि  ती <हणn न, स Oगशfती. मन3£यजमातीची माता तीच आ;. )ा 

शfती�  n  भौ त, क  आ व, £कार  असतात  Vय7ना  चमVकार  समज?न  RगRगळQ  मानवसमाज  Vय7� 

RगRगळQ  अ Oथ  लावतात,  आ णि  व, व, ध  त ह7नी  Vय7च&  द�वीकरण  करतात.  काही  लबाड  आ णि  

पाताळय&pी  म&डळYनी  यात?न  चि p व, चि p  द, वा-वÄन&  जWमाला  घाल?न,  Vय7चा  ड7गोरा  प, ट?न, 

आपvयाभोवताल0या भोळसट माणस7त ती पस�न द, 9ली आ;त. यालाच मि रRल ध Oम समजतो 

आ; आ णि  Vया� न, यम मोडतील की काय <हण?न तो घाब�न ¤ला आ;.  आज �पारभर n आप9 

पोर®ळ चाल9 आ;त Vयाम3ळQ माण3सकी� न, यम मोडतात अस& Vयाला वाटत&. 

त? भोळा आ णि  �दरट आ;स. इतक· पfक· ल�ात ठQव की म? Oख लोक kयाला माण3सकी <हणतात तो 

एक  भीतीत?न  आ णि  -वIQमात?न  जWम9ला  �बळQपणा  आ;.  हा  बनावट  सÑÒण  फfत  कमक�वत 

माणस7नाच आपvया क)ात घQऊ शकतो. n श?र असतात, Rदन7समोर न डगमगणा¡ असतात, 

खरा त�व व, चार n अोळखणा¡ असतात, Vय70यावर तो Iभाव पाड? शकत नाही. @jहा मि रRल, 

क�ती कर, घाब� नकोस. )ा र7डQची क�ट?न प?ड जरी eली तरी Vयात कसलाही ग3Wहा नाही. अपराध 

करण&  माणसाला  शfय  नसत&.  आपण  अपराध  करावा  अशी  उबळ  njहा  न, स Oगशfती  Vया0यात 

न, म�ण  कर@,  @jहा  kयाम3ळQ  त, च&  त&p  ब, घडQल  क[ वा  त, 0या  इ0Æत  ढवळाढवळ  होईल  अस& 

काहीही  Vयाला  शfय  होणार  नाही,  ही  खबरदारी  त, u  घQत9लीच  अस@.  @वढ&  सोड?न  सगळ& 

करायला परवानगी आ;, आ णि  त, ला आjहान ^ईल क[ वा त, 0या च¶ात कोलद7डा घा9ल अशी 

क�ती मानवी आवाfयात ठQवMयाइतकी न, स Oगशfती म? Oख नाही. त, 0या अद½´य IQरण7साठी आपण 

फfत साधन आहोत. जगाला आग लावMयाची जर त, u आzा eली तर त, ला व, रोध करण& हाच 
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फfत साधन आहोत. जगाला आग लावMयाची जर त, u आzा eली तर त, ला व, रोध करण& हाच 

अपराध होईल. जगात9 सा¡ ग3W;गार ; त, ची लहर प3रवणा¡ नोकर आ;त. य3nनी, त3झी जागा घQ 

पा�. अ¡0या, पण ही फ, क�ट9ली द, स@… 

य01नी (आई0या अ&गावर झोप9ली आ;): Æ Æ! फ, क�टली कसली? मी च7गली ट3मट3मीत आ;. 

बघालच  त3<ही.  (दोलम7l0या  स?चन7IमाणQ  IRश  साजरा  होतो.  मदाम  द  मि -तवाल  अज?न 

म? �0छतच आ;. मि रRलu ¡त बा;र टाकvयान&तर सा¡जण अलग होतात.) 

दोलम7<:  र7ड  उठली  नाही  अज?न?  चाब?क!  चाब?क  घQऊन  या.  अॉग-त7,  बा¤त?न  मा¸यासाठी 

म?ठभर काb घQऊन \. (तो ¤9ला असताना मदाम0या थोबाडीत ^तो.) 0यायला, ही ¥ली की 

काय? काहीही eल& तरी हलत नाहीय. 

य01नी (व�ताग?न): ¥ली? कशी काय?! मी इतe छानछान ÓQस शि व?न घQत9 हो@, आ णि  उलट आता 

काळ&क�~ काहीतरी घाल?न ह[ डाव& लागणार. 

मदाम स7त7ज: ही पोरगी <हणn सटवी आ;! (हस? लाग@.) 

दोलम7<  (अॉग-त7कड?न  काb  घQत):  आता  हा  �वटचा  उपाय  चालतो  का  बघ?.  य3nनी,  त3¸या 

आईला  परत  आणMयाचा  मी  IयVन  करतो,  तोप �यत  माझा  लवडा  चोखत  राहा.  अॉग-त7,  )ा 

बाईला मी झोडपणार आ;, तसतसा त?ही मला झोडप. मि रRल, तोप �यत त3¸या ब ह, णीची ग7ड 

मारत रा ह, लास तर मला �:ख होणार नाही. आ णि  अशा आसनात राहा की मला त3¸या क�vvय7ची 

पापी घQता \ईल. 

मि र:ल: आपण काहीतरी भयानक करतो आहोत अस& )ा मवाvयाला पटव?न ^Mयाचा क�ठलाच 

मा Oग द, सत नाही, @jहा तो <हणतो @ ऐकल& पा ह, n. (याIमाणQ jयव-था हो@. जसजस& मदामला 

बदडMयात \त&, तसतशी ती श3ªीवर \@.) 
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दोलम7<: अौषधाचा ग3ण आला की नाही? @ लाग? पडणार ; त3<हाला मी <हटल&च होत&. 

मदाम  द  मि Dतवाल  (डोळQ  उघडत):  Vया  काळो�या  थड¬यात?न  का  मला  परत  आणल&त?! 

जीवना0या Vया भयाण ग �तमi\ का ¡ मला प3Wहा ढकलता?! 

दोलम7< (एकसार�या गतीu त, ला बडवत राहात): मा@, )ामागच& कारण अस& की अज?न ख?प 

गÄपाटÄपा jहाय0या आ;त. त3ला काय शि �ा स3नावली जाणार आ; @ ऐकायच& नाहीय का? आ णि  

द, 9ली शि �ा अ&मलात नको का आणायला? चला, सा य7नी सावजाभोवती गोल क�न उ} राहा. 

अ&ग कापत असताना व Oत3ळा0या मधोमध ग3डघQ bक�न त, ला स3नावणी ऐक� �ा. मदाम द स7ताज, 

स3�वात त3<ही करा - (ही प3ढची भाषण& चाल? असताना सा¡ का Oयरत आ;तच.) 

मदाम द स7त7ज: ह, ला फाशी ^ऊया. 

मि र:ल: चि नी लोक करतात तl ह, � स�रएÔशी हजार त3कडQ क�या. 

अॉगDत7: फळीवर आडवी पाड?न ह, ची हाड& तोड?या. 

य01नी:  मा¸या  ल ड, वाळ  मा@0या  अ&गात  ग&धक  भर9vया  वाती  लाव?या.  एeक  क�न  Vया 

�टवMयाच& काम मी पVकर@. (व Oत3ळ मोडल& जात&.) 

दोलम7<: जनहो, मी त3<हाला uत½-थानी आ णि  ग3�-थानी असvयाम3ळQ त, 0या शि �Qत मी स?ट ^णार 

आ;. पण त3<ही e9vया मागMया आ णि  माझ& फम�न य7त एक फरक अlल. त3म0या शि �ा <हणn 

टोकाला ¤9ली टवाळी <हणता \ईल अशा आ;त, आ णि  याउलट मी अ&मळ बदमाशी करणार आ;. 

माझा घोडागाडीवाला बा;र उभा आ;. जगातला सवxत अकटो व, कट लवडा Vयाला IाÄत झा9ला 

आ;, पण गरमीu खाऊन टाक�न ‘पर&त3 यासम हा’ अशी Vयाची अव-था बनवली आ;. थोडfयात 

काय तर रोगाचा अगदी अ Éक Vयात?न गळतो आ;. Vयाला मी आत बोलावतो, आ णि  आपण जोडी 
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काय तर रोगाचा अगदी अ Éक Vयात?न गळतो आ;. Vयाला मी आत बोलावतो, आ णि  आपण जोडी 

ज3ळव?. )ा ल ड, वाळ स3-वभावी �ी0या दोWहीही न, स Oगद� व, वर7मi\ तो अापल& व, ष अो@ल. 

प र, णाम असा होईल की जोप �यत )ा रोगाची ल�ण& ट, कतील तोप �यत य3nनीu क, तीही झवाझवी 

eली तरी त, ला अडवायच& नाही इतक· ह, 0या ल�ात राहील. (सा¡जण टा�या वाजव?न अन3मोदन 

^तात. गाडीवान आत \तो.) ला प, एर, )ा बाईला झवायच& काम त3ला द, 9ल& आ;. ती च7गली 

न, रोगी आ;, @jहा कदा चि त त, 0याम3ळQ त? बरा होशीलही. न, दान असा जो उपाय स7गतात तो 

खरा ठरतो का बघ?या. 

ला प" एर: सग�य7समोर? 

 

दोलम7<: सग�य7समोर लवडा बा;र काढायला घाबरतोस की काय? 

ला प" एर: Æ Æ, म3ळीच नाही! चला, स3� होऊ �ा. मदाम, तयार jहा. 

मदाम द मि Dतवाल: आई ग! वाटोळ& झाल& ग& माझ&!  

य01नी: मरायचीस Vया��ा ; बर&! न, दान पाट§� स3� झाvया <हणn मला छान छान कपडQ तरी 

घालता \तील. 

दोलम7<: ; चाल? आ; तोवर आपvयालाही काही मनोर&जन हव&. मा¸या म@ आपण एक¥क7ना 

फटe मा�. मदाम द स7त7ज, त3<ही ला प, एरला फटe मारा, nणQक�न मदाम द मि -तवालची 

प30ची  च7गली  बडवली  जाईल.  मी  स7त7जना  मारतो,  अॉग-त7  मला  चाब?क  मा¡ल,  य3nनी 

अॉग-त7ला  मा¡ल,  आ णि  िमरRल  जोर  लाव?न  य3nनीला  मा¡ल.  (याIमाणQ  jयव-था  हो@. 

ला प, एरकरवी  प30ची  झव?न  झाvयावर  दोलम7l  Vयाला  मदाम  द  मि -तवालची  ग7ड  मारायला 

स7गतो, आ णि  ला प, एर @ही करतो. ; सगळ& साmस&गीत पार पडvयान&तर - ) उ�म! ला प, एर, 

आता बा;र चालता हो. (सोWयाची चारपाच नाणी Vया0यावर फÈकतो.) वा वा! एखादा गÕ? डॉfटर 

करणार नाही अशी लसटोचणी झाली. 
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करणार नाही अशी लसटोचणी झाली. 

मदाम द स7त7ज: आता मावशीबाइ�0या अ&गात n व, ष इकड?न त, कडQ सळसळत& आ; @ बा;र स7ड? 

न\ ; स7भाळण& अगVयाच& आ;. (मदाम द मि -तवलाला उ�Qश?न) @jहा य3nनीकडQ काम अस& की 

त3झी प30ची आ णि  ग7डीच& भोक ही दोWही फार काळजीप? Oवक शि व?न टाकायला हवी,  nणQक�न 

व, षIक�ती आणखी दाट होईल, हRत फारशी उड?न जाणार नाही, बा;र म3ळीच गळणार नाही 

आ णि  त3झी हाड& Vयाम3ळQ लवकर व, तळतील. 

य01नी: अVय&त नामी कvपना आ;. मा¸यासाठी लवकर स3ईदोरा घQऊन या. आई, त3¸या म7डPा 

फाकव  <हणn  मला  नीट  शि वता  \ईल  -  आ णि  मला  याप3ढQ  भाऊब ह, णीस3ªा  होणार  नाहीत. 

(य3nनीला मदाम स7त7ज एक दाभण ^@. एक जाडज?ड आ णि  ¥णचट लाल दोरा Vयात?न अोव9ला 

आ;. य3nनी शि व@ आ;.) 

मदाम द मि Dतवाल: ^वा! काय �खत&य ¡!

दोलम7< (RडPासारखा खि दळतो आ;): काय म-त कvपना आ;! त3झ& कौत3क करायला हव&… मला 

; कधीही स3चल& नसत&! 

य01नी (प30ची0या अोठ7वर य3nनी स3ई टोच?न पाह@ आ;. अध?नमध?न आत टोच@ तर अध?नमध?न 

आई0या  पोटावर):  आई,  मा¸याकडQ  ल�  ^ऊ  नकोस.  टोक  अणक�चीदार  आ;  की  नाही  ;  मी 

तपास?न पाह@ आ;. 

मि र:ल: ही श� दळक�मारी त, ला रfतपात क�न मारणार. 

दोलम7< (श� ¶, या Wयाहाळत असताना मदाम द स7त7जकड?न चाळव?न घQतो): हा सगळा राडा 

बघ?न माझा लवडा ताठरला आ;. य3nनी, ब¡च टाe घाल <हणn शि वण च7गली घ~ बlल. 
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य01नी: च7ग9 �दोन� तरी घाल@च. मि रRल, माझ& काम चाल? असताना माझी प30ची चाळव बर&. 

मि र:ल (आzापालन करत): इतकी ह[ Ö पोरगी कधी ब घि तली नjहती. 

य01नी (डोक· भडक9ल& आ;): मि रRल, मला काही <हण? नकोस, नाहीतर त3लाच टोचीन! त3ला 

स7 ग, तvया तशा मला बोटाu ग3दग3vया @वढ्या कर. ग7डी0या भोकातही कर! त3ला एकच हात आ; 

काय?! काही मला स3चत नाहीय, टाe वाbल त, U पडता;त. ब घि तल&त माझी स3ई कशी भरकट@ 

आ;.. एकदा त, 0या म7डP7वर, एकदा त, 0या गो�य7वर.. आई झवली! काय मजा \@ आ;!… 

मदाम द मि Dतवाल: हडळQ! माझ& अ&ग फाड@यस त?!… त3ला जWमाला घातली याची लाज वाट@ ग& 

मला! 

य01नी: आई, श7त हो बघ?. स&पतच आल&य. 

दोलम7< (मदाम द स7त7ज0या ह-तकौशvयाम3ळQ )ाच& ल� ग जबरद-त ताठ झा9ल& आ;): य3nनी, 

ढ3&गण मला क� ^. Vया0यावर माझा हfक आ;. 

मदाम द स7त7ज: दोलम7l, त? अ त, च ताठ झाला;स. अशाu त? बाईला धारातीथt पाडणार. 

दोलम7<: मग काय झाल&? त, च& काहीही करायची आपvयाकडQ 9खी परवानगी आ;! (मदाम द 

मि -तवालला तो पोटावर पाडतो, आ णि  स3ई हाती घQऊन ढ3&गणाच& भोक शि वायला लागतो.) 

मदाम द मि Dतवाल (�ट क, णीसारखी अोरडत): अयाई ग!

दोलम7< ( त, 0या म7सात स3ई खोल घ3सवत): गÄप बस UरडQ! नाहीतर त3¸या क�vvय7चा च3थडा 

होईल. य3nनी, मला चाळवण& स3� कर बर&.. 
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होईल. य3nनी, मला चाळवण& स3� कर बर&.. 

य01नी: आन&दाu  करीन,  पण  त, ला  जरा  आणखी  भोसक.  त3झा  कारभार  फार  जप?न  चाललाय. 

(Vयाला चाळव@.) 

मदाम द स7त7ज (दोलम7lला): ; दोन भ9थोर9 अोठ द, सता;त, Vय7वर काम चाल? ठQव. 

दोलम7<: हो,  थ7बा थ7बा,  दमान& ³या.  एखा�ा मटणा0या फ यासारखी ह, ला को�न काढतो. 

य3nनी, शि कव9ल& त? व, सरलीस. लवडPा0या टोकावर त? हात झाकलास.

य01नी:  )ा  र7डQ0या  व, jहळMयाम3ळQ  मा¸या  मनाचा  असा  आगड©ब  उडाला  आ;,  की  मी  काय 

कर@य ; माझ& मलाच कळत नाहीय. 

दोलम7<: ^व झवला! माझ& डोक· स�रभ�र होत&य. स7त7ज, अॉग-त7ला मा¸या डो�य7समोर त3झी 

ग7ड मा� ^ आ णि  VयाचRळी त3¸या भावाला त3झी प30ची झव? ^.  आ णि  मा¸या अवतीभोवती 

क�vvय7चा  ^खावा  उभा  करा.  Vया®रीज  मला  �वटाप �यत  जाता  \णार  नाही.  (ही  रचना  होत 

असताना मदाम द मि -तवाल� क�v9 टोचत राहतो.) मावशी, आणखी ³या. (Vयाची स3ई प&धरावीस 

ठ, काणी तरी भरकटत जा@.)

मदाम द मि Dतवाल: नको ¡! त3झी कळकळ?न माफी माग@ ¡! त? मला ठार मारणार… 

दोलम7< (आन&दा त, ¡काu Rडा झाला आ;): मला आता…  क, V\क वषxत इतका ताठ झालो 

नjहतो. आ�ाच इतfया Rळा सतत ¡त बा;र टाकvयान&तर ; शfय होईलस& वाटल& नjहत&. 

मदाम द स7त7ज: दोलम7l, ^खावा कसा वाटतो? 

दोलम7<: अॉग-त7, जरा उजवीकडQ वळ. मला त3झ& ढ3&गण नीट द, सत नाहीय. Vयाला प3ढQ वाकवा. 
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दोलम7<: अॉग-त7, जरा उजवीकडQ वळ. मला त3झ& ढ3&गण नीट द, सत नाहीय. Vयाला प3ढQ वाकवा. 

भोक द, सायला पा ह, n. 

य01नी: आहा! र7डQ0या अ&गात?न कस& रfत पाझरत&य बघा. 

दोलम7<: आत बर&च रfत द, सत&य. त3<ही सगळQ तयारीत आहात का? मीच e9vया )ा सग�या 

जखम7वर मि न, टाभरातच मी जीवनस&जीवनी मलम उडवणार आ;. 

मदाम द स7त7ज: आहाहा! आपण सगळQ अगदी एकpच \ऊन पोहोचलो. 

दोलम7<  (काम  स&पवत  आणल&  आ;.  -खलन  होत  असताना  सावजा�  क�v9  आणखीच  खणत 

राहतो.) ^वा,  त3ला p, वार झवल& ¡! माझ& ¡त गळत& आ;. \श?0या रfतासारख& गळत& आ; ¡ 

अगदी! य3nनी, त3¸या आई0या म7डP7वर धर बर& @. एक U&बही उरला नाही. ¥लो ¡ ^वा! इतfया 

व, ल�ण जि व&त स&Rदन7न&तर असा थकवा यावा तो का ¡?! 

मदाम द स7त7ज: भाऊराया, झव ¡ मला! पाझर@ आ; ¡ मी. (अॉग-त7ला उ�Qश?न) स7डा, जरा 

हाल  की.  मी  �वटाला  \@य  @jहाच  त3झी  पाचर  मा¸या  ग7डीत  खोलवर  �तवायची  अस@  ; 

व, सरलास की काय? ; दीनदयाळा! एकाच Rळी दोन प3�ष7कड?न झव?न घQMयात काय मजा \@ 

¡… 

दोलम7<: <हणायच& @ आता <हण?न झाल&. (मदाम द मि -तवालला उ�Qश?न) ए! र7डQ! त3ला हव& 

@jहा कपडQ घाल?न चाल? लाग. n काही आ<ही eल& Vयाला त3¸या नव याची प3रती परवानगी होती 

; त3ला स7ग?न ठQवतो. आधीच ; आ<ही <हणालो होतो, पण त3झा व, ¿ास बसला नाही. ( त, ला पp 

दाखवतो.) याव�न धडा शि कशील तो असा की त3झी म3लगी त, ला वाbल @ करMयाइतकी मोठी 

झा9ली आ;. त, ला झवायला आवडत&, झवMयावर त, ची न, त7त Iीती आ;, झवMयासाठीच ती 

जWमाला आ9ली आ;. त3ला -वत:ला झव?न ³यायची इ0छा नlल तर न, दान त, ला हव& @ क� 

�ाव&स ; उ�म. आता चालती हो, मि रRल त3ला घरी घQऊन जाईल. र7डQ, सग�य7ना नम-कार कर. 
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�ाव&स ; उ�म. आता चालती हो, मि रRल त3ला घरी घQऊन जाईल. र7डQ, सग�य7ना नम-कार कर. 

त3¸या म3लीसमोर ग3डघQ bक, आ णि  त, ला इतक· वाईट वागवvयाब�ल त, ची माफी माग. य3nनी, 

त3¸या आईला दोन सणसणीत थोबाडीत ^, आ णि  दारापाशी आली की त, 0या ढ3&गणावर चारपाच 

जोरकस लाथा घाल?न त, ला उ&बरठा अोल7डायला मदत कर. (याIमाणQ ¢त पार पडतो.) मि रRल, 

न&तर }ट?! आ णि  र-Vयाu जाताना मदामला झव? नकोस. एकतर त, ला शि व9ली आ; आ णि  शि वाय 

त, ला रोगही जड9ला आ;. (मदाम आ णि  मि रRल जातात.) 

आ णि  आता  मि pजनहो,  nवायला  चला.  Vयान&तर  आपण  चौघQही  एकाच  ब, छाWयात  झोपायला 

जाणार आहोत. आज द, वसभर च7गला jयायाम झा9ला आ;, @jहा भ?कही कडकड?न लाग9ली 

आ;. ¢अfकल लोक kयाला पाप <हणतात @ मनसोfत evयान&तर मला जशी छान झोप लाग@ 

तशी एरवी लागत नाही. 

❇ ❇

म?ळ Ì×च नाटक: 

Sade, Marquis de, “La Philosophie dans le Boudoir”,  Paris: La Musardine, 
1997. 
(Iथमाव½�ी: १७९५) 

इ&mजी भाष7तर: 

Sade, Marquis de, “Justine, Philosophy in the Bedroom, and Other Writings”, 
translated by Richard Seaver and Austryn Wainhouse, Grove Press, New York, 
1990. 

❇ ❇ ❇
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सात$ 
(वाच'यासाठी+ एक नाटक)

अ"क प ह& ला  

प ह& ला: घ1. 

)सरा: नको. 

प ह& ला: घ1 3. 
 
)सरा: नको. 

प ह& ला: थोडीशी घ1. 

)सरा: नको. थ78कायची प8चाईत हो<. 

प ह& ला:  काहीस7=ा  प8चाईत  नाही.  मा?  अोणव8  होऊन  दोDही  चाकEमधोमध  Gम  धHन  नI :श8कपण1 
पI चकारी मारायची. कKणी काही Lहणणार नाही, आ णि  तो र8ग न8तर Pगळा उठSनही दI सणार नाही. 

)सरा: बर8, U. 

प ह& ला:  घ1. स7ईVया अWावर माPल इतकीच दI ली 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 ह& ला: Z पाहा, माbयावरचा c1ह dयeत कर'यासाठी जर तS अपशfद वापरणार असशील तर नI दान 
पा रI भा षI क 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 ह& ला:  नको!  माbया  आईला  चावलास  तर  खराच  रागाPन  त7bयावर.  पण  आता  थोडा  Pळ  वI नोद 
nथ गI त कHयात. दI लीय ती चाखSन बघ.

)सरा: (o8गत) गोड मि p वास आZ. मी काही [ातला ददq नdZ, पण चEगrया sतीची असावी. 

प ह& ला: आZच. 

)सरा: (कातरtrया स7पारीत मि सळSन दोDही हात भरपSर चोळSन फeकी मारत) पण तvड अगदी कडSजार 
होत8 ब7वा. 

प ह& ला: चEगrया sतीची आZ अस8 मी Lहणालोच होतो. प रI णाम 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 ह& ला: ऐकy काय zा? सगळ1 एकजात मठ्ठ आZत. इतeया अ8तरावHन ऐकy यायला ती काय गाईVया 
ग�यातली घ8टा आZ? 

)सरा: पण कI ती Pळ चालणार आZ कKणास ठाऊक.  

प ह& ला: कI ती Pळ चालणार आZ < ठाऊक नाही, आ णि  नeकी काय चालल8 आZ <ही ठाऊक नाही. 
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)सरा: मला तशी घाई नाही. मी थEबायला तयार आZ. 

प ह& ला: अथ�त मीही आZ, पण तरीUखील एक ढोबळ अ8दाज असtला बरा. 

)सरा: वI चाHन पाहतो. (आजSबाजSला अोरडSन) यादवEनो, काय चालS आZ < काही कळत8य का? 

(एक घोड1nवार दौडत सामोरा |तो.) 

घोड/0वार: काही नीट समजत नाहीय, iना धI पती. मघाशी मी कोसभर प7ढ1 जाऊन बघSन आलो. थोरt 
गोपाळ अ �ज7नाशी काहीतरी बोलताZत. अ �ज7नाG धन7�य बाजSला फ�कyन दI ल8 आZ आ णि  तो ग7ड�यEत डोक� 
घालSन न7सता बसSन आZ. 

प ह& ला: पण काय बोलताZत < ऐकy |त नाही? 

घोड/0वार: नाही, काही ऐकy |त नाही. सग�यEचा खोळ8बा कHन ठ1वला आZ. iना धI पती, त7Lही Lहणत 
असाल तर इथSनच एक बाण टाकyन अ �ज7नाचा s�न सोडवतो. तस8 कH का? 

)सरा (= क3तवम6): नको. ध �मय7=ाVया नI यमEत < बसत नाही. 

घोड/0वार: मग नाही करत. त7Lही यादवE+ iनापती आहात. Z नI यम त7Lहाला जि त� पe� समजतात 
तI त� मला अजSन समजत नाहीत. पण मी sय�न करत राहीन. हळSहळS मला < पाठ होत जातील तसतi 
आणखी चEगt समजत जातील.

प ह& ला  (=  क3पाचा 8य):  Z  पाहा,  आjाVया  sस8गी  लागS  होणारा  नI यम  खSप  सोपा  आZ.  रथातrयाG 
रथातrयाशीच आ णि  घोड1nवाराG घोड1nवाराशीच य7= करायला परवानगी आZ. अ �ज7न रथात आZ आ णि  
तS घोडwावर आZस. परnपर वI रोधी सhDयEत जरी असलात तरीUखील त7Lही �ट s तI nपधq नdZत. सबब 
त7ला �याVयावर बाण टाकता |णार नाही. 

घोड/0वार: समजल8. 
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(खp� होऊन धीLया गतीG नI घSन जाऊ लागतो, पण थबकतो आ णि  वळSन परत फI रतो.) 

घोड/0वार  (क�तवम�  आ णि  क�पाचा �य  अशा  दोघEनाही  उ�1शSन):  आता  वI षय  नI घालाच  आZ  LहणSन 
वI चारतो. हा एक नI यम कळला, पण इतरही नI यमEब�ल मला रा�न रा�न श8का |तात. nवnथ बसवत 
नाही आ णि  लढ'याकरता मनाची पS �ण तयारी झाtली आZ अस8 वाटत नाही. त7Lहाला वI चाH का? त7Lही 
दोघ1ही माbया�mा मोठ1 आहात. त7मVयाशी बोलSन फायदा होईल. 

क3पाचा 8य: तS वI चार, आLहाला ठाऊक आZ <वढ8 आLही सEगS. पण त7झ8 मन अगदी नI वळश8ख होईल अशी 
अ�mा बाळगS नकोस. कारण श8का मलाही आZत. 

घोड/0वार: त7Lहालाही आZत Lहण� मी काय प रI nथि तीत अiन पाहा. पण LहणSनच वI चाHन घ1तो.  

क3तवम6: मग चला तर. नI यम डो�यEसमोर ठ1वSनच बोलS. 

(य7=ाVया तयारीचा भाग LहणSन कK�m1�ाVया ध7ळीत लाकडी ख78ट�ा ठोक'यात आrया हो�या. द mि णोjर 
आ णि  पS �वप �ि म जाणा3 लEबलचक स78भ [ा ख78ट�Eना ताणSन बEधSन चौरसEची जाळी बनव'यात आली. 
s�|क  चौरसाची  लEबी�8दी  एक  स�तमEश  कोस  आZ.  ध �मय7=ा+  नI यम  जि Vयावर  ठसठशीत  अmरEत 
कोरtt आZत अशी दीड हात ग7 णि t दोन हात आकाराची सपाट दगडी फरशी s�|क चौरसाVया वायdय 
कोप�यात ज मि नीलगत प7र'यात आली. माणSस कK�m1�ात कKठ1ही असला तरीUखील फार अ8तर कापाव8 न 
लागता �याला Z नI यम स8दभ�साठी उपलfध dहाPत, असा यामागचा ZतS आZ. स�या द mि णायन चालS 
असrयाम7ळ1,  नI यम  वाचत  असताना  माणसाच8  तvड  उj3कड1  dहाव8  अशी  योजना  आZ  �ण1कHन 
दI वसाVया कKठrयाही Pळी सS �य डो�यEवर |ऊ न|. फरशा लाव'याच8 काम प7र8 झाrयान8तर अथ�तच आता 
ख78ट�ा आ णि  स78भ काढSन टाकtt आZत. यEपhकी सव�त जवळVया फरशीकड1 क�तवम� आ णि  क�पाचा �य 
आपापt रथ Gतात. घोड1nवार �यEVया मागोमाग |तो. शि लाtख असा आZ - ) 
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ध 8मय;<ा= न& यम

(१) घोड1nवाराG घोड1nवाराशी, हjीवर बसtrयाG हjीवर बसtrयाशी, रथीG रथीशी आ णि  पदा तI G 
पदा तI शीच य7= कराP. 

(२) वार कर'यापSवq s तI nप�य�ला पS �वसSचना zावी. 

(३) वार कर'यापSवq s तI nपधq त7rयबळ आZ की नाही, आपrयाच वयाचा आZ की नाही, व हातघाईवर 
|'याला आपrयाइतकाच उ�स7क आZ की नाही या+ भान ठ1वाP.

(४) एखाzाला शfदEनी य7= {ळावया+ असrयास �याला शfदEनीच s�य7jर zाP. 

(५) लढाईतSन वI �Eती घ1<Pळी उभयपmEनी परnपरEशी c1हभावाG वागाP. एक कEना �ास Uऊ न|. 

(६) जो aस�याबरोबर य7=ात ग78तला अiल क¢ वा गEगरtला अiल क¢ वा पाठमोरा अiल अशास ठार 
माH न|. 

(७) ¤या+ श¥ नीट चालत नiल क¢ वा चि लखत नI कामी झाt अiल अशास ठार माH न|. 

(८) §दान सोडSन ?trयाला अथवा nवत:Vया सhDयगटातSन बाजSला पडtrयाला ठार माH न|. 

(९) गाड1 हाकणारी क¢ वा श¥Eची वाहतSक करणारी माणi, ढोल क¢ वा श8ख वाजवणारी माणi, तiच 
अोbयाची जनाव3 यEVयावर वार कH न|.  

३७-प Aि म २२-द Eि ण

घोड/0वार (क�तवLय�ला उ�1शSन): iना धI पती, Z नI यम बनव'यात त7मचा सहभाग होता अशी यादवiGत 
बोलवा आZ.  
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बोलवा आZ.  

क3तवम6: दोDही बाजSVया iनापत©नी एक� वाटाघाट कHन < बनवtt आZत. �यात मीही होतो, पण 
नI यमEतt सगळ1 क�गो3 मला मा हI त आZत असा [ाचा अ �थ नdZ. आठप8धराजण मि ळSन एखाzा गोªीला 
�dहा स8मती Uतात <dहा आपण कशाला स8मती Uतो आहोत याब�लVया �यEVया कrपना एक कEशी 
त8तोत8त ज7ळतातच अस8 नाही. 

घोड/0वार: Z नI यम मोडणा�याला शि mा काय आZ? मी PगPग�या अफवा ऐकtrया आZत. काहीजण 
Lहणतात न7सती कानउघाडणी होईल, काहीजण Lहणतात त7�8गात टाकतील, काहीजण Lहणतात पhशEचा 
द8ड होईल तर काहीजण Lहणतात मk�य7द8ड होईल. 

क3तवम6: एकतर कKठला नI यम कI तपत मोडला यावर शि mा अवल8बSन आZ. आ णि  अफवा Lहणशील तर 
�या आLही iनापत©नी म7�ाम पसरवtrया आZत. फायदा होतो LहणSन माणSस नI यम मोडतो. पकडt 
जायची शeयता कI ती आ णि  शि mा काय होईल Z �याला आधी खा�ीG कळल8 तर तो उजवा-डावा हI $ब 
कHन नI यम मोडायचा की नाही < ठरPल. तसा हI $ब करता |ऊ न| LहणSनच शि mा जाहीर �trया 
नाहीत. 

घोड/0वार: आता कारण कळल8, पण < मी इतरEना सEगत नाही. अफवा तशाच रा� Uत. पण [ा शि mा 
Uणार कोण? 

क3तवम6: कKणा सh नI काG नI यम मोडला तर �याचा गणनायक �याला शि mा करील. सh नI काला जर ही 
शि mा  माDय  नiल  तर  तो  वा हI नीनायकाकड1  फI य�द  कH  श�ल.  �याप7ढ1  मा�  फI य�द  नाही.  अथ�त 
गणनायकाGच आगळीक �ली तर < sकरण �ट वा हI नीनायकाकड1 जाईल, क¢ वा वा हI नीनायकाG �ली 
तर पkतनानायकाकड1 जाईल. अशी ती चढण आZ. 

आता अस8 पाहा की आपली कौरवiना अकरा अmौ हI णी आZ, Lहण�च तI Vयात आठ हजार नऊ$दहा 
गणनायक आ णि  दोन हजार नऊ$ सjर वा हI नीनायक आZत.  शि mा Uताना क¢ वा फI य�दीची दखल 
घ1ताना Z सगळ1जण एकसार{ नI �णय घ1णार नाहीत. इ� तI � वI स8गती उ«वणारच, आ णि  ही चEगलीच 
गोª आZ. Dयायय8�ण1त थोडासा गvधळ असला तर तI चा वचक वाढतो. ती फार शि nतशीर झाली तर 
ग7DZगार तI चा फायदा घ1तात. 
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घोड/0वार: पण आता उदाहरणा �थ aसरा नI यम �या: वार कर'यापSवq s तI nप�य�ला पS �वसSचना zावी. 
समजा आपrया सh नI काG पEडवEVया सh नI कावर पS �वसSचना न Uता वार �ला.  तर �याला शि mा कोण 
Uणार? आपला गणनायक की �यEचा? 

क3तवम6: दोघEपhकी कKणीही चाtल. जो लवकर हजर होईल तो क¢ वा ¤याला कमी काम अiल तो. पण 
अi sस8गच जि त� त7रळक |तील तI त� चEगt. [ात अडचण अशी की समजा शSरiनाG धh �यधरावर वार 
�ला. [ात जर धh �यधर दगावला तर तो वार पS �वसSचना Uऊन �tला होता की नाही Z कस8 सI = करणार? 
तर स8�त असा आZ की शSरiनाG धh �यधराला पS �वसSचना zावी, ती आपण दI tली आZ Z आजSबाजSVयEना 
अोरडSन सEगाव8 आ णि  आपrयाला पS �वसSचना मि ळाtली आZ Z धh �यधराG आजSबाजSVयEना अोरडSन सEगाव8. 
इतक� झाrयान8तरच धh �यधर आ णि  शSरiन हातघाईवर |ऊ शकतात. [ाम7ळ1 न8तर वाद राहणार नाही.

क3पाचा 8य: हाच धडा तI स�या नI यमालाही लागS आZ. Lहण� हातघाईवर |'यापSवq Z दोघ1 त7rयबळ हो< 
की नाही याची आजSबाजSVयEनी खा�ी कHन �यायला हवी. कारण नाहीतर समजा शSरiनाVया हातSन 
धh �यधर  मारला  ?ला  तर  <  दोघ1  त7rयबळ  नdह<,  धh �यधर  कमकKवत  होता  LहणSन  मारला  ?ला  असा 
वI प �यnत अ �थ न8तर कKणीतरी काढS श�ल. 

घोड/0वार: मी गणनायक नाही Z एकyण बर8च आZ तर. कारण वाद झाला तर नI वाडा कर'याच8 काम 
माbया आवाeयातल8 वाटत नाही. 

क3तवम6: तस8 < थोड8स8 ग78ताग78तीच8 आZ खर8. आता तI स�या नI यमाच8च पाहा. हातघाईला |'याक रI ता 
दोन सh नI क एक कEइत�च उ�स7क आZत का Z ठरव'याचा s�न आZ. आLही �dहा हा नI यम बनवला 
<dहा एका iनापतीG काढtली श8का सEगतो. कौरवEकडVया सरासरी सh नI काला सोयीसाठी आपण श8भS 
LहणS आ णि  पEडवEकडVया सरासरी सh नI काला प8चS LहणS. आता अस8 समजा की श8भS हा प8चS�mा लढायला 
जाnत उ�स7क आZ. [ामागच8 कारण काहीही अiल; कदा चि त आपली बाजS जाnत Dयायाची आZ अस8 
कौरवEना वाटत अiल, पण < मह¬वाच8 नाही. नI यमाsमाण1 Z दोघ1 एक कEशी लढS शकणार नाहीत. 
श8भSला  प8चS�mा  जाnत  उ�स7क  s तI nपधq  शोधSन  काढावा  ला?ल,  आ णि  श8भS�mा  उ�स7क  असtrया 
कौरवसh नI काला प8चS�mा खSपच जाnत उ�स7क पEडवसh नI क शोधSन काढावा ला?ल. होता होता होईल काय 
की कौरवiGतrया अGकEना जोडच मि ळणार नाही. आधीच आपली कौरवiना स8|G जाnत आZ. �यात 
अस8 होऊ लागल8 तर आपrयातrया नI LLयEना बसSनच राहाव8 ला?ल. 
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क3पाचा 8य: ही अडचण आZ खरी. आ णि  अशीही शeयता आZ की न7सत8 बसSन रा हI rयाम7ळ1 कौरवसh नI कE+ 
हात शि व शि वत जाऊन < हातघाईला आणखी जाnत उ�स7क होतील, आ णि  याउलट लढाई कHन कHन 
पEडवEच8 अौ�स7eय कमी होईल. याम7ळ1 ही तफावत वाढतच जाईल. 

क3तवम6: तर यावर aस�या एका iनापतीच8 Lहणण8 पडल8 की अौ�स7eय Z आपापrया सhDयाVया सा�m 
मोजाव8, Lहण� श8भS आ णि  प8चS एकाच पातळी+ समजाPत. मग < एक कEशी लढतील, आ णि  श8भSVया 
दीडपट  उ�स7क  असtला  कौरवसh नI क  प8चSVया  दीडपट  उ�स7क  असtrया  पEडवसh नI काशी  लढ1ल.  ही 
मोजणीप=तही  च7कीची  Lहणता  |'यासारखी  नाही.  आणखी  एका  iनापतीच8  मत  पडल8  की  जर 
s तI पmातला सh नI क तI तकासा उ�स7क नiल तर �याला शि वीगाळ कHन चि थवाव8 आ णि  उ�स7क बनवाव8. 
चौ®या नI यमात ही तरतSद �tली आZच. पण एकदा [ा आडरानात शि रल8 की खSप फा¯ फKटतात. समजा 
एखाzा सh नI काला लढ'यात काही रस नाही. तर तो इतरEना चि थावSन आपrया�mा खSप जाnत उ�स7क 
बनवS श�ल, �ण1कHन �याला nवत:ला कKणाशीच य7= कराव8 लागणार नाही. $वटी आLही अस8 ठरवल8 की 
य7=ा+ पाच दI वस लोटrयान8तर प रI nथि तीची पाहणी कHन तI स�या नI यमाचा अ �थ नI �ि त ठरवावा. 
य7= मागq लागrयान8तर � अौ�स7eय टI �ल < खर8. आधीच8 खर8 नाही. 

घोड/0वार: एकyण एवढ8 कळल8 की नI यमाचा अ �थ लि हI rया लि हI rया नI �ि त होत नाही. तो सावकाश 
उलगडत जाईल. पण अस8 सग�याच बाबतीत होऊ लागल8 तर मSळ iनापत©Vया मनात � अ �थ हो< < 
बाजSलाच राहतील. 

क3तवम6: Lहटल8 ना, मSळ+ अ �थ अi पe� नdह<च. सग�या iनापत©नी सग�या नI यमEना हो Lहटल8 
असल8 तरी s�|काला अ भि s1त असtला अ �थ थोडाथोडा Pगळा होता. 

घोड/0वार: ठीक आZ, $वटी त7Lही जस8 Lहणाल तस8. मी काही एवढा oशार नाही. पण आता एक सोपा 
s�न वI चारतो. ढोल क¢ वा श8ख वाजवणा�या माणसावर वार कH न| अस8 नवdया नI यमात लि हI tल8 
आZ. पण उदाहरणा �थ त7तारी वाजवणा�यावर वार �tला चाtल असा याचा अ �थ नसणार. 

क3तवम6: नाही, तसा अ �थ नाही. 

घोड/0वार: पण मग ‘वाz वाजवणा�यावर वार कH न|’ अस8 सरळ का नाही लि हI ल8? 
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क3तवम6: कारण नI यम बनवताना कोण�या प रI nथि तीत माणस8 तो पाळतात याचा वI चार करावा लागतो. 
‘वाz’ हा अमS �त शfद आZ. तो वाचSन डो�यEत नI �ि त अस8 चि � उमटत नाही क¢ वा कानEत नI �ि त 
असा आवाज उमटत नाही. ‘ढोल’, ‘श8ख’ अi nपª शfद वापर'याम7ळ1 मनावर Gमका प रI णाम होतो. 
[ाम7ळ1 होत8 काय की रणध7माळीत असतानाही हा नI यम लmात राहतो. अमS �त नI यम तI तeया ठाशीवपण1 
लmात  राहात  नाही.  पण  अथ�त  त7तारीचा  आवाज  जरी  ढोलासारखा  क¢ वा  श8खासारखा  नसला  तरी 
तI लाही तोच नI यम लागS आZ. <वढ8 तारतLयाG समजSन �यायच8 आZ. 

घोड/0वार: पण मला श8का अशी आZ. समजा कKणीतरी एका सh नI काG - �याला बलव8त LहणS - एका 
त7तारीवाrयावर वार �ला. इतरEनी �याला जाब वI चारला <dहा बलव8त Lहणाला की त7तारीचा उrtख 
त7Lही �tला नाही <dहा त7तारीवाrयावर वार कर'याची मला म7भा आZ. तर मग काय? 

क3पाचा 8य: मला वाटत8 हा बचाव आपrयाला nवीकारावा ला?ल, आ णि  बलव8तला नI द°ष सोडावा ला?ल. 
यामागच8 कारण अस8 की अ�या±त नI यम लादता |त नाही. 

क3तवम6: < माDय आZ, पण अशीही एक शeयता आZ की [ा घटGन8तर त7तारीवाt, ढोलवाt आ णि  
श8खवाt Z सगळ1च बलव8तला वाळीत टाकतील. तस8 झाल8 तर तो लढाई करत असताना आजSबाजSला वाz8 
वाजवSन �याला sो�साहन zायला कKणी नiल, आ णि  बलव8तला [ाची टोचणी ला?ल. ढोलवाt, श8खवाt 
आ णि  त7तारीवाt [EVयात आपापसEत एक आप7लकीची भावना अस<. आपण सा3 एक अस8 < समजतात. 
तस8  पा हI ल8  तर  बलव8त  हा  शfदश:  अ �थ  घ1ऊन  चालणारा  माणSस  असrयाम7ळ1  श8खढोलवाrयEना 
�याVयापासSन धोका नाही. पण तरीUखील आपrयातrया एकावर वार Lहण� आपrया सव�वर वार अस8 
�यEना वाटS शकत8. 

क3पाचा 8य:  आता  याप7ढ1  समजा  बलव8तला  त7तारीश8खढोलवाrयEनी  वाळीत  टाकrयाची  बातमी  स �व²र 
पसरली.  तर  �यान8तर  नववा  नI यम  जो  कोणी  वा+ल  �याला  ‘कKणाही  वादकावर  वार  कH  न|’  Z 
अ लि खि त कलम आपोआपच दI सायला ला?ल. पण [ा नI यमाप7रतीच ही बाब मय� दI त राहणार नाही, 
तर सगळीच अ लि खि त कलम8 आव �जSन लmात ठ1वायला हवीत ही जाणीव मSळ धH ला?ल. <dहा एक 
त7तारीवाला म3ल कदा चि त,  पण लोकजागkती कHन म3ल.  जर त7तारीवाrयEचा उrtख आधीच �ला 
असता तर हा प रI णाम झाला नसता. <dहा नI यम म7�ाम अ �धवट लि हI 'यातSन कधी कधी फायदा होतो तो 
असा. 
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घोड/0वार: हो, <वढ8 मला आधीच समजल8 होत8. सग�याच गोªी लि हI ता |णार नाहीत. तस8 करायला 
?ल8  तर  शि लाtख  फार  मोठा  आ णि  कI चकट  होईल.  पण  आता  त7Lही  अ लि खि त  Lहणता  �यावHन 
वI चारतो. सातdया नI यमात अस8 आZ की एखाzाच8 श¥ नीट चालत नiल क¢ वा चि लखत मोडल8 अiल 
तर �याला माH न|. श8खढोलाबरोबर त7तारी अ लि खि त आZ तस8च चि लखताबरोबर शि र¥ाण अ लि खि त 
आZ अस8 मी समजतो. पण अशी कrपना करा की शSरiन आ णि  धh �यधर [ा दोघEची ज78पtली आZ आ णि  
श¥8, चि लखत8 वगh3 ठीकठाक आZत. अशाPळी समजा शSरiनाG धh �यधराVया चि लखतावर वार कHन < 
मोडल8. तर आता ताबडतोब लढाई थEबवायची असा �याचा अ �थ होतो का? 

क3तवम6: नाही. मी Lहण1न की �यEनी जर सगळ1 नI यम पाळSन लढाईला स7�वात �ली अiल तर न8तर 
नI यम म�| |णार नाही. कारण कKणाच8 तरी शि र¥ाण क¢ वा चि लखत नI कामी झाrया{रीज तो मरण8 
अवघड आZ. नI कामी या शfदाचा अ �थच तो आZ. पण य7= जर �dहातरी स8पायला हव8 अiल तर सh नI क 
मरण8 �यासाठी आव�यक आZ, Lहण�च �dहा ना �dहा तरी शि र¥ाण आ णि  चि लखत8 नI कामी होण8 
आव�यक आZ. <dहा नI यमEचा अ �थ लावताना आपrयाला dयापक उ �I ª8 वI सHन चालणार नाहीत. 

घोड/0वार: Z चEगल8 सE गI तल8त त7Lही. हीच प=त मी सगळीकड1 लावत जाईन. Lहण� समजा शSरiन 
आ णि  धh �यधर य7=ाला तI त�च उ�स7क हो<, आ णि  सगळ1 नI यम पाळSन �यEनी लढाई स7H �ली. आता 
समजा धh �यधराची पी³हाट हो< आZ, आ णि  LहणSन हातघाई चालS ठ1व'याब�लच8 �याच8 अौ�स7eय कमी 
dहायला लागtल8 आZ. अशा Pळी शSरiनाG थEबायच8 का? तर नाही. कारण य7= जर �dहातरी स8पायला 
हव8 अiल तर सh नI क मरण8 �यासाठी आव�यक आZ, आ णि  एखाzाचा उ�साह कमी पडतो आZ Z काही 
�याला न मारायला सबळ कारण नdZ. <dहा इ�ही एक मा �गद �शक त¬व LहणSन dयापक उ �I ª उपयोगी 
पडत8च. बरोबर आZ ना माझ8?

क3तवम6: अगदी बरोबर आZ. 

घोड/0वार: चि लखत आ णि  अौ�स7eय [ा गोª©ना एक कEची उपमा Uता |ईल Z माbया आधी लmात 
आल8 नdहत8. sाचीन काdयातrया अGक s तI मा अशाच आZत. आपrयाला �या अोढीवताणीव वाटतात, 
पण �यEVयामा? वI चार असतो. 

क3तवम6: हो ना! काdयरLयता आ णि  य7= यEचा स8ब8ध ज7ना आZ. 
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क3पाचा 8य: मी तर याहीप7ढ1 जाईन. ही जी dयापक उ �I ª8 त7Lही Lहणता ती नI यमEचा अ �थ लावतानाच 
उपयोगी पडतात अस8 नाही. आपण नI यमEचा गhरफायदा घ1ऊ न| याब�ल दmता LहणSन सh नI कEनी ती 
सतत  मनात  ठ1वायला  हवीत.  आता  चौ®या  नI यमाच8च  पाहा.  जर  धh �यधराला  शfदEनीच  य7=  करायच8 
अiल, Lहण� s तI पmाला न7सती शि वीगाळ करायची अiल तर शSरiनाG �याला माH न|, फeत उलटी 
शि वीगाळ करावी असा तो नI यम आZ. पण सगळ1च सh नI क जर न7सती शि वीगाळ कH लागt तर कोणी 
मरणार  नाही  आ णि  य7=  कधी  स8पणार  नाही.  <dहा  शि वीगाळीला  परवानगी  जरी  असली  तरी  ती 
अधSनमधSनच करावी. Z नI यमEत जरी उघडपण1 लि हI ल8 नसल8 तरी dयापक उ �I ª आ णि  नI यम [EVया 
स8योगातSन nपª होत8. 

घोड/0वार: एकyण त7Lहाला s�न वI चारत ?लो < बर8च झाल8. सगळ8च जरी नाही तरी प7�कळस8 कळल8. 
य7=ात एकदा पडलो की अन7भव गोळा होत जाईल आ णि  माझी समजही वाढ1ल. तस8च dहायला पा हI �. 
माझा  अ8दाज  असा  आZ  की  दोDही  बाजS8च8  सhDय  जसजस8  घटत  जाईल  तसतi  आLही  उरtt  सh नI क 
ध �मय7=ाVया नI यमEत जाnत जाnत नI �णात होत जाऊ. गदq कमी होत ?ली की वI चार करायलाही पोषक 
वातावरण मि ळ1ल. आजSबाजSला धEदल-धबडगा असला की काही स7चत नाही. 
 
क3तवम6: आ णि  य7= नाहीच झाल8 तरी आपण �tली चच� वाया जाणार नाही. 

क3पाचा 8य: बI लकKल वाया जाणार नाही. शfदVछल कर'याचा सराव कधी वाया जात नाही. 

क3तवम6: < ठीकच आZ, पण य7=ाच8 काय होणार याब�लची अ नI �ि ती स8पवायला हवी. असाच Pळ जात 
रा हI ला तर सh नI क बI थरतील. �यEना कधीतरी काहीतरी ठाम सEगSन टाकाव8 ला?ल: य7= होणार आZ की 
नाही? 

क3पाचा 8य: स8जयला ठाऊक अiल.  ²रवरच8 दI सत8 क¢ वा ²रवरच8 ऐकy |त8 असा कसलासा वर �याला 
मि ळाला आZ Lहण1. धkतराªµाचा नोकर LहणSन स�या �याची GमणSक आZ. धkतराªµाला य7=ाची ह कI कत 
सEग'याच8 काम �याVयाकड1 सोपवtल8 आZ.

क3तवम6: �याला वI चाHन |ऊ का? नाहीतरी इ� कर'यासारख8 aसर8 काही नाही. 

क3पाचा 8य: �याला घ1ऊनच |. 
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क3पाचा 8य: �याला घ1ऊनच |. 

क3तवम6: पण �याVया कामाच8 काय? 

क3पाचा 8य: धkतराªµाला सतत झोप |<. ती �याची ज7नी सवय आZ. य7=ाची ह कI कत �याला न8तर ऐकवली 
तरी चाल'यासारख8 आZ. आपrयाला काही गोªी इतरE�mा उशीरा सE गI तrया जातील [ाची आ8ध�या 
माणसाला सवय अस<. 

क3तवम6: ठीक तर, मी स8जयला घ1ऊन |तो. पण तS इ�च थEब. नाहीतर त7ला शोधण8 फार अवघड होईल. 

क3पाचा 8य: तS |, मी जागचा हलत नाही. (समोरVया शि लाtखाकड1 नI रखSन पा�न) सदतीस प �ि म आ णि  
बावीस द mि ण हा स8द �भ ब¢ ² 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,  आ णि  लगाम  धHन  अदबीG  उभा  राहतो.  क�तवम�  घोडwावर  मEड 
ठोकतो.)

घोडGावHन  उतरJला  सK न& क:  स8जय  बo<क  �या  दI $ला  कKठ1तरी  आZ.  (बोट  दाखवतो.)  आपल8 
यादवसhDय  प7�कळ  मा?  आZ,  <dहा  कK�m1�ाVया  सीमा3ष1पासSन  आपण  फार  लEब  नसणार.  त7Lहाला 
घटकाभरा�mा जाnत Pळ लागS न|. नाहीतर रnता च7कलात अस8 समजा. 

क3तवम6: आलोच. (घोडा दौडत ²रवर नI घSन जातो.)  

क3पाचा 8य  (घोडwावHन  उतरtrया  सh नI काला  उ�1शSन): कौरवiGम�|  यादवEच8  nथान  वI $ष  s तI ¶1च8 
नाही, Z सग�यEना ठाऊक आZ. खोचक $3 माHन �याची आठवण कHन दI ली पा हI � अस8 नाही. 

सK न& क: च7कलो. तस8 काही माbया मनात नdहत8. मी आपला सहज बोललो. पण याप7ढ1 सhDयाची शि nत 
पाळत जाईन. 
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पाळत जाईन. 

क3पाचा 8य: आता तS nवत:Vया गणाकड1 परत जा. नI �ि त काही कळल8 तर सhDयात बातमी पसरव'याची 
dयवnथा आLही कH. त7झा गण·मEक काय आZ? 

सK न& क: प8धरा हजार सात$ सोळा. घोडwाVया गळपpीवर लि हI tला आZ. 

क3पाचा 8य: त7झा घोडा मी न8तर पाठवSन Uईन. नीघ तS आता. 

(सh नI क नमnकार करतो आ णि  चालत नI घSन जातो.) 

❒

क3पाचा 8य (nवत:शीच): तजवीज प73शी आZ ना Z पाहाव8. (कम3ची च8ची काढSन पाहतो, पण �यात काही 
नाही.) ह8! स8पtली दI स<य. (आजSबाजSला आवाज Uत) अ3, कKणाकड1 शि rलक आZ का 3 थोडीशी? 

(काहीजण आपापrया च8Vया ध78डाळ'याचा अ भि नय करतात, तर काहीजण �या खरोखरीच ध78डाळतात. 
‘नाही, शि rलक नाही. स8पली आZ’ अशी s�य7jर8 |तात. ‘साठा कHन ठ1वला पा हI �. सीनSला बोलवा. 
तI Vयाकड1 अस<.’ अi आवाज जागोजागी नI घतात. ‘सीनS! सीनS! कKठ1 आZस तS? सीनS!’ अशासारया 
आरो�या सhDयात पसरत जातात.) 

(एक सh नI क दबeया पावलEनी क�पाचाय�जवळ |तो.) 

सK न& क: नमnकार, आचा �य. 

क3पाचा 8य: नमnकार. 

सK न& क: आपल8 द �शन �याव8 LहणSन आलो. मी गण·मEक बहाjर हजार तीन$ प8चावDनम�| असतो. 

क3पाचा 8य: आZ का थोडी? 
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सK न& क: थोडा आZ. हा �या. (एक स7रई प7ढ1 करतो.) 

क3पाचा 8य: थोडा आZ? 

सK न& क: त7Lहाला आवडतो Z मला ठाऊक आZ LहणSन आणला. चEगrया sतीचा आZ. 

क3पाचा 8य (वास घ1त): सोमरस?! मला सोमरस आवडतो LहणSन त7ला कKणी सE गI तल8? 

सK न& क: नाही, मला ठाऊक आZ. आपण �या. मी कKणाजवळ बोलायचा नाही. 

क3पाचा 8य: अ3, मी �यातला नाही. 

सK न& क: नाही, आपण �या. मी कKणाजवळ बोलायचा नाही. न8तर आणखीही आणSन Uईन. मी गण·मEक 
बहाjर हजार तीन$ प8चावDनम�| असतो. 

क3पाचा 8य: त7ला काही हव8 आZ का? 

सK न& क: नाही, माझी काही अ�mा नाही.  tला माणSस त7Lही जि व8त कH शकता अस8 ऐकल8, LहणSन द �शन 
�यायला  आलो.  अ�mा  काही  नाही.  य7=ात   tला  माणSस  nवग�त  जातो,  <dहा  उगीच  प7Dहा  जि व8त 
कशाला dहायच8? माणसाला घराची अोढ वाटली, बायकोची अोढ वाटली तरी अशा मोहEत �याG अडकyन 
पडS न|. तळहातावर शीर घ1ऊन लढाव8. इ� आलो आZ तो मरायVया तयारीG आलो आZ. न8तर मला 
जि व8त वगh3 काहीही dहायच8 नाही. �या, आपण �या. 

क3पाचा 8य (�ा सI क +हरा कHन): बाबा3, सोमरस आवडतो आ णि   tला माणSस जि व8त कH शकतो तो 
श7·ाचा �य. मी क�पाचा �य. तो मी नdZ.   

सK न& क: अस8 होय! च7कलोच की. आता आLहाला अmर¸ान नाही. � कानी पडत8 �यावर वI स8बSन राहाव8 
लागत8. �यात कधीमधी घोटाळा होतो. आ णि  गदq खSप आZ हो. +ह3 लmात ठ1वायला अवघड जात8. 

क3पाचा 8य: मी कौरवEचा शि mक होतो. �यEVया बाजSG लढतो आZ. पण इ� कKणी अोळखत नाही. वI ¹ान 
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क3पाचा 8य: मी कौरवEचा शि mक होतो. �यEVया बाजSG लढतो आZ. पण इ� कKणी अोळखत नाही. वI ¹ान 
माणसाची क¢ मत स �व� पS¤य अस< अशी जी एक शfदचम�क�ती आZ, ती असायला नको तI तकी खरी 
आZ.

सK न& क: च7कलो Lहणतोच आZ. माफ करा. पण < रा� zा. आपण �या. (स7रई प7ढ1 करतो.) 

क3पाचा 8य (+हरा आणखी �ा सI क कHन): बाबा3,  मी �यातला नाही! तो सोमरस त7लाच ठ1व,  आ णि  
मर'यापSवq सगळा स8पवSनच मर. 

(सh नI क अोशाळा +हरा कHन परत जातो.) 

क3पाचा 8य (nवगत): मला सोमरस नको. ब7=ीला ब®थड बनवणारा तो सोमरस मला नको. nवस8त7ª<ची 
लि ब लि बीत साय मनावर लº पणारा तो सोमरस मला नको. स8पS �ण �I ख8डाम�| सोमवम� आ णि  गोमवम� Z 
दोघ1च  माझ1  मि �  असrयाचा  आभास  उ�पDन  कHन,  म�यरा�ीVया  कI �र  शEत<त  ग�यEत  गळ1  घालSन 
आLहाला रडायला लावSन, aस�या दI वशी सकाळी तI घEनाही तI घEचीही घkणा वाटायला लावणारा तो 
सोमरस मला नको. 

मला अफy हवी. ब7=ीVया ना गI णीला डI वचSन फणा काढायला लावणारी अफy मला हवी. इ8 »I यE+ नI रोप 
±दयाप ¼यत पोहोचवणा�या नीलर¤जS8म�| ताण भHन �यEVया झण�काराG वI चारशeतीला खणखणSन जाग 
आणणारी अफy मला हवी. पायात लटपट भरणारा सोमरस मला नको, तर मनाVया वाHवरची मEड पeकी 
करणारी अफy मला हवी. 

सोमरस हा अnवnथ पदा �थ आZ. शरीरातrया ¤या »वाVया सा Dनि �यात तो |तो �याम�| खळबळ आ णि  
ब8डाळी माजवrया{रीज तो राहात नाही. सोमरस रeत»वाम�| mोभ माजवतो, �ण1कHन नाक लाल 
होत8 आ णि  माणसाचा वI ²षक बनतो. सोमरस हा च8»ाचा अ8श आZ. शरीरातrया सम7»ाVया अ8शाम�| तो 
mोभ माजवतो, �ण1कHन माणसाला लघ7श8�ची भावना हो<. पण ए½ »I य स8PदनEची सोमरसाम7ळ1 अशी 
हxलह8डी  उड<  की  कI तीही  Pळा  जरी  ती  �ली  तरीUखील  प7Dहा  लागायची  LहणSन  राहात  नाही. 
शरीरातrया वी �य»वाम�| सोमरस mोभ माजवतो, �ण1कHन माणसाचा काम¤वर उफाळSन |तो. पर8त7 
काम¤वर शमवणारा अवयव हाच Gमका लघ7श8का करणारा अवयव असrयाम7ळ1 दोन जि भEनी �trया [ा 
aZरी आ �जवासमोर बI चारा गvधळSन जातो, आ णि  एकाW<ची ¤या Pळी सव� धI क गरज अस< �याच Pळी 
ती अशeय होऊन बस<. काम·ीडा जर करायची तर �यासाठी इ8 »I य टeक जाग8 असायला हव8, आ णि  Z 
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ती अशeय होऊन बस<. काम·ीडा जर करायची तर �यासाठी इ8 »I य टeक जाग8 असायला हव8, आ णि  Z 
इ8 »I य कोणत8 तर ब7=ी. पण सोमरस Gमका [ा ब7=ीलाच गvधळSन टाकyन तI चा ताठर कणा tचा�चा 
कHन सोडतो. आ णि  LहणSनच मला सोमरस नको. 

पण याउलट अफyची मातfबरी पाहा! मनातrया शeत©चा ती स8 ळ कर<, � वI ख7रल8 आZ < स7र चि त 
कर<, आ णि  ¤याचा mोभ झाला आZ �याच8 शEतवन कर<. ब7=ीवरची अ¾8 अफyम7ळ1 वI Hन जातात आ णि  
sखर सS �यsकाशाG मन Dहाऊन नI घत8. सोमरसातला आन8द हा 3Lयाडोeयाचा आन8द आZ, तर अफyतला 
आन8द हा ब7 =ि म8ताचा आन8द आZ. मी ब7 =ि म8त आZ. मला अफy हवी.

Z  माbया  डो�यEनो!  आईVया  हI रdया  पदरावर  आशाळभSतपण1  दkªी  खि ळवSन  असणा�या  तk�ण 
बालकासार{ वायd|कड1 काय पाहता?! ह¢ aकKश प �वताVया पाय®याशी योजनगणती पसरtrया शि वारEत 
डोलणा3 < कोवळ1 ल7सल7शीत हI रP अमkतकK8भ त7Lहाला इथSन थोड1च दI सणार आZत? < आZत गEधारात 
आ णि  आपण आहोत भारतात. इथSन < खSप लEब आZत. आ णि  इ�च जरी अस< तरी काय उपयोग होता? 
[ा घ7मटदार nतनEमधSन जो चि कट a¿धÀाव पाझरतो तो लगबग कHन तसाच नाही काही च7Hच7H पI ता 
|त! दगडी कलशाम�| [ा पयोधरEना दो�न, सS �यनारायणाVया भाज�या कI रणEखाली �यEVयातला सारा 
भावGचा  अोलावा  बा�पीभ वI त  कHन  टाकावा  लागतो;  आ णि  अशा  sका3  त Áककठोर  बनtला  तो 
कI र मि जी घनपदा �थ, चº चो�या आ णि  धो�बाज अशा खhबर खº डीतSन, तीन पाप'या असणा�या xदरकार 
उ8टEVया पाठ©वHन वा�न इथप ¼यत आणावा लागतो, <dहा कKठ1 �या आईVया पदराआडची गोड माया [ा 
कडवट  ±दयाVया  क�पाचाय�ला  sाशSन  घ1ता  |<.  पण  हरकत  नाही.  अठरा  अmौ हI ण©Vया  गराडwात 
सापडtल8 आ णि  हjीघोडwEVया लीUG व सहबEधवEVया वI ¶1G लि ड बI डtल8 Z वाnतव इतक� अस[ आZ 
की थोडwाशा मा|ला मी नाही Lहणणार नाही. 

नको, मला सोमरस नको. काहीही लÂयEश न Uणा�या एका य7=ासाठी, आय7�यात एकदोनदाच लEबSन 
पा हI trया को'या राजाVया oकKमावHन घरदार सोडSन Uऊन माझ1 भोळ1 सh नI क इ� जमt आZत. �यEनी 
जHर �यावा तो सोमरस आ णि  जHर साज3 कराPत < क�तकवीर�ी+ सोहळ1, पण �यEVयात रमणारा मी 
नdZ. सोमरस पI णा�याचा आन8द हा कळपात राहणा�याचा आन8द आZ, तर अफy घ1णा�याचा आन8द हा 
एकट्या  माणसाचा  आन8द  आZ.  कK�m1�ाVया  [ा  कोलाहलात  सj1चाळीस  लm  <वीस  हजार  नऊ$ 
एकोणीस माणसEनी Pढtला असताना मनातSन मा� मी एकटा आZ. आ णि  LहणSनच मला सोमरस नको, 
अफy हवी. 

❒
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(‘सीनS |< आZ! कKठ1 आZ? ती पाहा! सीनSला वाट सोडा! [ा मातकट §दानात आLहाला मा<ची ममता 
Uणारी c1हाळ सीनS इकड1च |< आZ!’ अशा आरो�या सhDयात ²रवर जDम घ1ऊन जवळ |ऊ लागतात. 
लाकडाVया  हातगाडwाला  चामडwाVया  वाzा  बEधSन  अोढत  आणणारी  लहान  चणीची  पण  दणकट 
हाडा�राची  एक  ¥ी  क�पाचाय�Vया  दI $G  |<  आZ.  तI चा  गोल  +हरा  Gहमी  हसरा  असतो.  तI G 
घातtrया पI व�याधमक 3शमी झ¿यावर $8दरी र8गाची आग अोकणा3 लEबलचक हI रP साप चि तारtt 
आZत.  उ8च,  $लाटा  आ णि  खि Dन  +ह�याचा  एक  प7�ष  तI Vया  सोबतीला  आZ.  �याचा  डगला  आ णि  
पाटलोण दोDहीही म8द नI �या 3शमा+ आZत. प7�षाVया +ह�यावर असtrया भाजrयाVया ख7णा �याG 
पEढ�या दाढीमा? लपवrया आZत.

चामडwाVया वाzा खEzावHन उतरवSन सीनS �या सोडSन U< आ णि  क�पाचाय�समोर |ऊन गाडwाप7ढ1 उभी 
राह<. तI + खEU आपrया लEबलचक बोटEनी अलगद दाबSन धरत उ8च $लाटा माणSस तI Vया मा? |ऊन 
थEबतो.) 

Lी: नमnकार, मी सीनS! आ णि  हा माझा खSप ज7ना मि � मयाoर. त7Lही अडचणीत आहात अस8 कळल8. 

क3पाचा 8य: अडचणीत नाही, पण चणचणीत आZ. माbयाजवळची अफy स8पली आZ. 

सीनN:  काळजी  नको!  माbयाकड1  भरपSर  आZ.  गाडwातली  प7�कळशी  जागा  मला  तI Vयासाठीच  राखSन 
ठ1वावी लाग<. य7=ात इतकी भरभर खपणारी aसरी वnतS नाही. �या! (काळसर कI र मि जी र8गाVया चि कट 
पदाथ�ची एक चौकोनी वडी �याला आणSन U<. तो कम3Vया कशा+ ब8द सोडS लागताच ती नÃपण1 ‘नको’ 
Lहण<.) त7मVयाकडSन मी पhi �यायची नाही. सh नI कEना कI रकोळ वnतS वI कyन मी पोट जाळ<. अशा 
ध8zात व रI ¶Eची मजq सEभाळावी लाग<. <dहा त7मVयाकडSन मी काही �यायची नाही. याला लाचल7चपत 
Lहणत नाहीत. याला जनरीत Lहणतात. अ8गUश असो, म»Uश असो की पEचालUश असो, सगळीकड1 ती 
एकच अस<. �या! 

(इतर सh नI क आजSबाजSला दाटी कH लागतात.)

(सh नI कEना) अ3, थोडा दम धरा. ¹ाडपणा नका कH. सग�यEना U<. रीतसर रEग लावा पा�. सhDयाला 
शि nत हवी. Z बघा, माझा दर ठरtला असतो. मी घासाघीस ऐकyन �यायची नाही. सोDयात Uणार असाल 
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शि nत हवी. Z बघा, माझा दर ठरtला असतो. मी घासाघीस ऐकyन �यायची नाही. सोDयात Uणार असाल 
तर दोन माष आ णि  ��यात Uणार असाल तर तीन शतमान असा दर एका वडीचा पड1ल. तEfयात Uणार 
असाल तर रE?Vया बाZर dहा.  कKणाVयाही शि eeयाची नाणी चालतील.  अ8गUश असो,  म»Uश असो, 
पEचालUश असो की यवनUश असो. धातSला क¢ मत आZ. �याला »ामा Lहणता की दI नार Lहणता [ाला 
मह¬व नाही. Uश बदलतो तi रा� बदलतात, पण धातS बदलत नाही. खर8 नाण8 दI ल8त तर खरी अफy 
Uईन, खोट8 दI ल8त तर टI रqवर फटका Uईन. नाण8 घ1ताना मी बघSन घ1<, वडी घ1ताना त7Lही बघSन �या. 

(सीनS s�|क सh नI काकडSन पhi वसSल कर< आ णि  आपrया कम3Vया थhलीत हात घालSन सराईतपण1 मोड 
Uत जा<. पhi मि ळाt की ए�क सh नI काला गाडwाजवळ मा? पाठव<. मयाoर आता तI � उभा आZ. 
s�|क सh नI काVया हातात तो ए�क वडी ठ1वत जातो.) 

सीनN: स�या मी माणसEसाठी U< आZ. घोडwासाठी हवी अiल, हjीसाठी हवी अiल तर थEबा. �यEVया 
वड्या Pग�या आZत. माणसाची वडी हjीला दI ली तर फKकट जा<. हjीची वडी माणसाG खाrली तर  
धाडकन माणSस मरतो. आपापली शरीरsक�ती अस<. ती सEभाळायला हवी. 

क3पाचा 8य: बरीच कमाई �ली आZस. 

सीनN: ज ल तI तकी कर<. माया वI कyन माया जमव< अस8 Lहणा!

क3पाचा 8य: अफy सोडSन आणखी कायकाय ठ1व<स? 

सीनN:  तसा  नeकी  Gम  नाही.  �  वI �ल  <  ठ1व<.  मला  सीनS  Lहणतात.  उj3ला  चीन  नावाचा  एक 
भलाथोरला  Uश  आZ.  तI थrया  भाष1त  सीनS  Lहण�  3�मा.  चीनम�|  मोठाt  डvगर  आZत,  तI थSन 
द�याखो�यEतSन  रnता  खाली  |तो  आ णि  बतरमधSन  ह¢ aकKश  प �वताVया  बाजSG  नI घSन  प7ढ1  प सÄ �प ¼यत 
जातो.  म हI नोनम हI G  चालल8  तरीUखील  स8पत  नाही.  3शीम  वा�न  G'यासाठी  हा  रnता  तयार  �ला, 
LहणSन �याच8 नाव 3शीमरnता. तI � माझा सततचा वावर असतो, LहणSन माझ8 नाव पाडल8 3�मा. � 
वI �ल < मी ख3दी कर<, � ख3दी होईल < वI क<. [ा रn�यावर मि ळत नाही अस8 काही नाही. खSप पhi 
मि ळतात आ णि  खSप शि कायला मि ळत8. �dहातरी काहीतरी ज8मत हाती लाग<. (गाडीकड1 जाऊन एक 
चोपड8 घ1ऊन |<.) Z बघा. म�दार गोªी आZत. वI र8ग7ळा होईल <dहा वाचा. 

क3पाचा 8य: Z काय बाई? 
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क3पाचा 8य: Z काय बाई? 

सीनN: गोªी आZत. एक राजा असतो Lहण1. �याला पाच म7ल? असतात. पाचही ढÅोबा असतात, Lहण� 
राजा nवत: कI ती oशार अiल < दI सत8च आZ. पण राजप7�च ढÅोबा नI घाt तर प7ढ1 प8चाईत झाली 
असती. �यEना शहाण8 करायच8 LहणSन तो एका साधSला बोलावतो. साधS काय करतो तर पोरEना गोªी 
रचSन सEगतो. प हI rया गोªीVया पोटात aसरी गोª, aसरीVया पोटात तI सरी गोª असा इ बÆI सपणा तो 
म7�ाम करतो. �याम7ळ1 झक मारत लm zाव8 लागत8, नाहीतर मनात गvधळ होतो. ढ रा�न चालत नाही.  

�यEतली एक गोª सEग<. एक गरीब बाई होती आ णि  तI च8 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 �याG आपल8 मSल गI ळल8. तI ला राग आला आ णि  
डोeयावरचा ह8डा अजगराVया तvडावर फ�कyन तI G �याला +चSन मारला. आत |ऊन बघ< तर मSल शEत 
झोपल8 आZ आ णि  पाळ'याभोवती तरसाVया प8जा+ ठi आZत. म7लाला खायला तरस आtल8 होत8 आ णि  
अजगरान8 तरसाला गI ळSन म7लाला वाचवtल8 होत8. बाईला वाईट वाटल8 आ णि  ती धाय मोकलSन रडली. 
अ वI चाराG वागS नका अशी शि कवण यात आZ. 

मयाOर: शि कवण राnत आZ. एकदा वnतS गI ळली की ती बाZHन दI सत नाही Z अजगराला उमगायला 
हव8 होत8. बाईला मSल आधी दI iल आ णि  मग आपण दI सS इतकी दmता �याG �यायला हवी होती. 

(‘हा स7धारण1Vया पलीकड1 ?tला आZ’ अशा आ वI भ�वात सीनS मयाoराकड1 पाह<. मयाoर तI Vयाकड1 
पा�न म8द हसतो.) 

सीनN: आणखी एक अगोचर गोª आZ. एका राजाला Lहण1 म7लगी हो<. पण तI ला तीन अL  असतात. 
�याम7ळ1 तI च8 लÇ होत नसत8. 

क3पाचा 8य: अस8 कस8 होईल? मी तर Lहणतो की लÇ झटकन dहायला पा हI �. अ धI कnय अ धI क� फलम्.  

सीनN: चावट बोलS नका! अहो, तीन अL  असण8 अश7भ असत8 Lहण1. तर राजा दव8डी पI टतो की हI ला बर8 
करील �याला मी बmीस Uईन. तर तI थSन एक आ8धळा आ णि  एक कKबडा चालtt असतात. आ8धळा काय 
करतो तर कKबड्या+ पाय धHन �याला राजकD|Vया मधrया अLLयावर दाणकट आपटतो. �या दणeयान8 
कKबड  सरळ  होत8  आ णि  अLमाही  आत  घ7सSन  जि Hन  जातो.  यान8तर  राजाकडSन  बmीस  घ1ऊन  दोघ1ही 
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कKबड  सरळ  होत8  आ णि  अLमाही  आत  घ7सSन  जि Hन  जातो.  यान8तर  राजाकडSन  बmीस  घ1ऊन  दोघ1ही 
हI Vयाशी लÇ करतात आ णि  सगळ1जण स7खाG राहतात. आता त7Lहीच सEगा: असली गोª ऐकyन कKठrया 
राजाचा कKठला म7लगा शहाणा होईल? तर त7Lहाला ग8मत सEग�|. पहलवEVया Uशात Z प7nतक मला 
मि ळाल8. पhi Uऊन मी �याVया sती काढSन घ1तrया आ णि  बतरला जाऊन वI कrया. पाच वष�नी तI � 
प7Dहा जाऊन बघ< तो काय! सग�या गोªी लोकEनी बदलSन टाकrया हो�या. उ8टाचा स¢ ह काय �ला आ णि  
मVछीमाराचा शº पी काय �ला! मग मी नवीन प7nतकाVया sती काढSन घ1तrया आ णि  उलट |ऊन �या 
पहलवEVया Uशात वI कrया. राजा+ पाच म7ल? बाजSलाच रा हI t आ णि  मीच यातSन शहाणी झाt. Lहटल8 
यात पhसा फार चEगला आZ. तर अiच सगळीकड+ लोक मनाला |ईल तशा गोªी बदलत राहतात. 
नdयानdया घ7सडतात, न आवडtrया वगळSन टाकतात. मी आपली इकडच8 तI कड1 कर< आ णि  सग�या 
बाजS8नी पhi काढ<. �या! मजा आZ. 

क3पाचा 8य: घ1तो बाई! पण न8तर वाचतो. गोªी आवडrया तर पhiस7=ा Uईन. (चोपड8 क¢ चि त चाळSन रथात 
काळजीपS �वक ठ1वSन Uतो.) 

❒

(स8जय आ णि  क�तवम�  |ऊन दाखल होतात.  स8जय क�तवLय�Vया  मा? घोडwावर  बसला  आZ.  दोघ1ही 
उतरतात. घोडा थकtला आZ. जवळचा एक सh नI क घोडwाVया गळपpीवरचा ·मEक बघSन �याचा लगाम 
धHन हलeया हाताG �याला यो¿य दI $ला घ1ऊन जातो.) 

क3तवम6: हा घ1 स8जय. कबSल �rयाsमाण1 आणला आZ. पण खSप सायास पडt. मला आधी वाटला तI तका 
तो जवळ नdहता. वाट काढत जायचा sस8ग अiल तर भोवताली अठरा अmौ हI ण©ची गदq फार �ासाची 
हो<. 

क3पाचा 8य: अठरा कKठt? आपt अकराच आZत. 

क3तवम6: आपt अकरा आ णि  �यE+ सात. धkतराªµाचा Zका असा की कौरवiना समोHन दI सली पा हI �. 
स8जयाला घ1ऊन तो पार पEडवiGVया पाठीमा? जागा धHन बसला होता. �याम7ळ1 मला श�7सhDयातSनही 
वाट काढत जाव8 लागल8. ध �मय7=ा+ नI यम माbया प®यावरच पडt, आ णि  �यEनी कKणी मला इजा अशी 
�ली नाही. न�mा माझ8 नखस7=ा शि rलक रा हI ल8 नसत8. पण श�Sला घाण1रडwा शि dया Uण8 या वI �= 
ध �मय7=ाचा कKठलाच द8डक नसrयाम7ळ1 �या मा� सतत ऐकyन �याdया लागrया. (आपrया रथात जाऊन 
बसकण मारतो.)
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बसकण मारतो.)

स"जय: नमnकार क�पाचा �य! (अचानक मयाoराला पा�न �याला आन8द होतो.) अ3 बाबा, तS इ� कसा?! 
कI jीक वष�नी Èटतो आZस. (�याला घp मि ठी मारतो. मयाoर फारशी s तI ·I या Uत नाही.) तS मला 
अोळखण8 शeय नाही, पण मी त7ला बI लकKल वI सरtलो नाही! पEडवEसाठी तS जी मयसभा बEधलीस तI चा 
मोठा गवगवा झाला होता. 

मयाOर: �याला सjावीस वषÉ झाली. 

स"जय: मी �याPळी अगदी पोर?लासा होतो. मयसÈची nत7ती करणार8 एक ऐसपhस कवन रच'यासाठी 
पEडवEनी  पhi  Uऊन  माbया  व डI लEना  बोलावल8  होत8,  <dहा  �यEVयाबरोबर  मीही  तI �  आलो  होतो. 
त7bयाकड1 बोट दाखवSन वडील मला Lहणाt की [ा माणसाVया जि वावर xतल8 होत8,  पण तो मनाG 
धसकला नाही. सग�या जगाG तvडात बोट घालाव8 अशी इमारत �याG बEधSन दाखवली. अस8 nवत:च8 
क �तk�व पा हI �. aस�यEची ख7शामत करणारी गाणी गाऊन पोट जाळ'यात अ �थ नाही. पण $वटी व डI लEनी 
�ल8 <च मीही �ल8. 

मयाOर: मी इ� तI � ह¢ डtलो आZ. माझ8 नI रीmण अस8 की बEधrयान8तर दोनतीन$ वष�Vया आत बo<क 
इमारती लढाईत सापडSन जमीनदोnत होतात. गाणी �या�mा जाnत टI कतात. <dहा त7झा नI �णय च7कला 
नाही. 

स"जय: पण �या दI वसान8तर तS हरवलास तो आज दI सतो आZस. खSप बर8 वाटल8 त7ला बघSन! 

मयाOर: मी भारतात eव चि तच असतो.  मयसÈची s सI =ी होत ?ली तसतशी पhसा ¤यEVयाकड1 फार 
झाला आZ अशा अGक घरा'यEतSन मला बोलावणी |ऊ लागली. �यEVया एका�mा एक अचाट लहरी 
सEभाळSन मी राजवाड1,  कI rt आ णि  त7�8ग बEधत ?लो.  चीन,  गEधार,  प सÄ �,  तS कÄ या,  �7 वI शा आ णि  
�याप7ढ1 सम7»माग�G यवनEची xट8 आZत तI थप ¼यत माझा वावर असतो. 

स"जय: पण प7Dहा इ� आलास Z उjम �ल8स. 

मयाOर: मला वI �Eती कमीच घ1ता |<. सहा म हI DयEपSवq मला असा नI रोप मि ळाला की कK�कKलातला 
वाद  वI कोपाला  ?tला  आZ,  वाटाघाटी  फI सकटrया  आZत  आ णि  य7=ाची  तयारी  स7H  आZ.  अठरा 
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वाद  वI कोपाला  ?tला  आZ,  वाटाघाटी  फI सकटrया  आZत  आ णि  य7=ाची  तयारी  स7H  आZ.  अठरा 
अmौ हI णी  सh नI क  आ णि  �यEVयाबरोबर+  य7=साहाÊयाला  लागणा3  इत3जन  [Eची  अठरा  दI वस 
राह'याची,  �वणाची,  ख8दकEची,  सEडपा'याची  आ णि  अ8�यस8nकारEची  dयवnथा  कर'याच8  काम  तS 
प�करशील  का  अशी  वI चारणा  मला  कर'यात  आली.  मोबदला  प73सा  वाटला  आ णि  इतeया  मोठ�ा 
कामातSन जो अन7भव पदरी पड1ल तोही मोलाचा वाटला. �याsमाण1 मी snताव nवीकारला आ णि  पाच 
म हI DयEपSवq इ� |ऊन दाखल झालो. काम खSप होत8, पण < Pळ1त प7र8 करता आल8 ही समाधानाची बाब 
आZ. dयवn�त काही कसSर रा हI ली अiल तर मला तस8 सEगा, �ण1कHन यथाशeती स7धारणा करता 
|ईल. 

सीनN: हा मला 3शीमरn�यावरच Èटला. य7= Lहटल8 की माझी बरकत अस<. <dहा आLही दोघ1 एक� इ� 
आलो. बI चा�याचा काही �ास नाही. गोड माणSस आZ. (स8जयाला उ�1शSन) नमnकार, मी सीनS. 

स"जय: त7ला कोण अोळखत नाही बाई? दोDही सhDयEची भि nत त7bयावर तर आZ.

सीनN: अहो, मला लाजवताय काय अi?! ज ल <वढ8 कर<. 

क3पाचा 8य: पण स8जया, माझा s�न 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 मोक�यावर आtला दI सला. रथातला 
माणSस मा? कोसळला होता. �याच8 अ8ग कापत होत8. धन7�य हातातSन घर8गळSन खाली पडल8 होत8. मला 
वाटल8 की याला फ�फर8 आल8. माbया गाडwात एक अौषधी Gहमी अस<. सEबर शº ग आ णि  ज7न8 चामड8 
एक� ठ1चायच8. अथ �वPदात लि हI tल8 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 फ�फर8 आZ. 
खाली  पडtrया  माणसाला  तो  काहीतरी  सEगS  लागला.  काय  चालल8य  मला  कळ1ना,  पण  काहीतरी 
मह¬वाच8 आZ एवढ8 कळल8. माझी आठ वष�ची पोरगी आZ. तI ला तI �च सोडSन आt. रथाVया मागVया 
दोन चाकEमधोमध तI ला लपवली आZ. मी तI ला Lहटल8, काही कळो न कळो, कोण काय बोलत8य < 
भराभर लि �न काढ. न8तर बघS. �याVया sती काढSन वI कrया तर चार पhi मि ळतील. काय कर<य बघSया.
 
स"जय: बाई, आता मी सEगतो. 
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सीनN: सEग बाबा! मी ग�पच बस< कशी… 

स"जय: बाब अशी आZ की अ �ज7नाची य7= करायला तयारी नाही.  तो Lहणतो की वI �= पmात माझ1 
च7लतभाऊ आZत, मला ग7�nथानी असtली कI तीतरी मोठी माणस8 आZत. [ा सग�यEब�ल माbया मनात 
खSप s1म आZ. आ णि  LहणSन नI dवळ रा¤य घशात घाल'यासाठी �यEVया वI �= मी ह�यार उचलाव8 Z काही 
मला पटत नाही. अ �ज7न फार खि Dन झाtला दI सतो आZ. आजारी असावा तसा वागतो आZ. 

क3पाचा 8य: मी पEडवEचा शि mक होतो. कKणात फार ग78तSन पडाव8 हा माझा nवभाव नdZ, आ णि  शि mकाचा 
�शा स8पrयावर माbया मनातSन तो वI षय स8पला. पण तरीUखील अ �ज7न मला ग7�nथानी मानतो Z ऐकyन 
बर8 वाटल8. 

स"जय: �याG त7मचा नाव घ1ऊन उrtख नाही �ला. भी�म आ णि  »ोण [ा दोघEचा �ला. 

क3पाचा 8य: इतeया तपशीलात कशाला शि रायच8? < दोघ1 मानाG मोठ1 आZत LहणSन �यEचा �ला असणार, 
पण बाकी+ही �यात आtच. पण < काही असल8 तरी �याला य7= करायच8 नiल तर माझा आWह नाही.

सीनN: मला अ �ज7नाच8 बरोबर वाटत8. आपrयाच भाईब8दEना मारायला माणSस कचरण8 Z समज'यासारख8 
आZ. य7=ावर माझ8 पोट आZ Z मी कबSल कर<. पण LहणSन काहीही क¢ मत Uऊन य7= होवो अस8 मी 
Lहणायची नाही. दोDही पmEत समझोता झाला तर चEगल8 होईल. माझा माल काय तसाही ख�ल. 

मयाOर: Z मलाही पटत8. [ा य7=ाचा माbयाशी असtला स8ब8ध बाकी कKणाही�mा नI राळा आZ. य7=ाVया 
पायाभSत सोयी कHन U'याच8 काम कK�कKलाG मला दI tल8 होत8, < मी पार पाडल8. पhi आधी मि ळायला 
हPत असा मी आWह धरला होता,  कारण य7=ान8तर < च7क< करायला कोण शि rलक अiल याब�ल 
नI �ि ती नdहती. �याsमाण1 < मला मि ळाt, <dहा माझी त·ार नाही. पण सग�या सोयी जरी आjाच 
जा?वर असrया तरीस7=ा य7= एकदाच8 स7H झाrयावर �या प7�या पडतील ना [ाची शहा नI शा कHन 
�यायला हवी. फeत [ा कारणासाठी मला य7= पाहायच8 आZ. एक शा¥ी LहणSन माझी s तI ¶ा माbया 
कामात ग78तtली अस<. < माbया दज�ला सा�स8 हव8. पण मी इ� एकटा नाही. य7= झाल8 तर खSप माणस8 
मरतील आ णि   trयEVया आ�<ªEना खSप a:ख होईल इतक� उघड आZ. < जर टळल8 तर मला आन8दच 
होईल. माझ8 काम वाया ?ल8 तरी चाtल.  
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क3तवम6: Z पाहा, अ �ज7न � Lहणतो आZ �यात मलाही त®य दI सत8. पण कौरव आपt भाऊ लागतात Z 
�याला  आज  सकाळी  कळल8  का?  आधी  का  नाही  सE गI तल8?  $कडो  योजन8  अ8तरावHन  आLहाला  इ� 
बोलावSन  घ1ऊन  आय�या  Pळी  सग�यEसमोर  गळा  काढायचा  तो  कशाला?  ¹ार��न  अख8  यादवसhDय 
घ1ऊन मला इ� याव8 लागल8. अ तI शय कटकट झाली. माझ1 सh नI क Lहण� मSळ+ ग7राखी आZत. गवताळ 
कKरणEत बागडत जरी असt तरी �यEची ब7=ी कKशाW Lहणता |'यासारखी नस<. गाव8ढळ सवयी �यEVया 
रeतात म7रtrया आZत. ग7र8 सोडSन Uऊन झाडाखाली लोळSन वाईट क वI ता कर'यात [Eची आय7�य8 वाया 
जातात. असrया माणसEमधSन मला सhDयभरती करावी लागली. दोनचा पाढा ¤यEVया कधी लmात रा हI ला 
नाही, �यEVयासमोर तीन ग7rम Lहण� एक गण, तीन गण Lहण� एक वा हI नी, तीन वा हI Dया Lहण� एक 
पkतना  असt  हI $ब  घोकाP  लागt.  असrया  ËघळटEVया  पलटणी  उÂया  कHन  �यEना  कK�m1�ाप ¼यत 
फरपटत आणाव8 लागल8. तीन ग7राखी एका दI $G शि nतीत चालताना कधी ब घि तt आZत का त7Lही? 
अ तI शय ताप झाला. एवढ8 कHन आLही इ� |ऊन ठ1पलो न ठ1पलो, तर हा Lहणतो मला आता लढायच8 
नाही. 

क3पाचा 8य: <वढ8 आता आपण समजSन �यायला हव8. अGकदा होत8 अस8 माणसाच8. आपrयाला अम7क हव8 
आZ अस8 वाटत8, पण समोर आrयावर < नकोस8 वाटत8. श�7पmात आपt भाऊ आZत Z अ �ज7नाला अथ�त 
ठाऊकच होत8. आ णि  �यEVयाशी य7= करायच8 Lहण� �यEना मारायचा sय�न करायचा Zही अोघाG आल8च. 
पण एखादी क�ती तक�ला जरी पटtली असली तरीUखील जी एक भावना �या क�तीला चि कटSन |< ती 
काह©ना सहन होत नाही. आता अस8 पाहा: काही माणसEना उ8दरEचा �ास होतो आ णि  उ8दीर पकडायला 
< प¢ जरा लावतात. पण पकडtला उ8दीर समोर दI सrयावर �याला �dहा पा'यात ब7डवायचा sस8ग |तो 
<dहा काहीजण कचरतात. तर अशा Pळ1ला जो कचरत नाही �याG कचरणा�याला समजSन �यायला हव8. 

क3तवम6:  पण  हा  दाखला  मला  प7रता  पटtला  नाही.  जो  माणSस  उ8दीर  पकडायला  नI घतो  �याG  तो 
पकडrयान8तर  प7ढ1  काय  करायच8  याब�ल  मनाची  तयारी  आधीपासSनच  करायला  हवी.  तो  ब7डवताना 
आपrयाला वाईट वा¯ल ही भावना मSळ नI �णय घ1<Pळीच हI $बात धरायला हवी. <वढ8 nवत:च8 मन 
nवत:ला ठाऊक असायला पा हI �. 

क3पाचा 8य: तS Lहणतोस < खSप लोकEना Z जमत नाही. मनाVया रचGतलाच हा काहीतरी दोष असावा. 

क3तवम6: पण अ �ज7न आय�या Pळी कचरला Zच मला खर8 वाटत नाही. त7Lहाला कारण सEगतो. पEडवEVया 
वनवासाच8 <राव8 आ णि  $वटच8 व �ष चालS होत8, <dहाचा हा sस8ग आZ. Z पाचजण आपrया बायकोसह 
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वनवासाच8 <राव8 आ णि  $वटच8 व �ष चालS होत8, <dहाचा हा sस8ग आZ. Z पाचजण आपrया बायकोसह 
वI राटाजवळ  आसरा  घ1ऊन  ग7�तपण1  राहात  हो<.  �याPळी  भी�म,  क �ण,  aय°धन  आ णि  इतर  काही 
कौरवEनी  वI राटाVया  रा¤यावर  हrला  कHन  �याVया  गायी  पळवrया.  पEडवEना  डI वच'याचा  बo<क 
�यEचा ZतS होता. तो वाखाण'यासारखा नdहता Z माDय, पण खरा म7�ा प7ढ1च आZ. �याPळी Pष पालटSन 
अ �ज7न रथात चढला आ णि  कौरव म8डळ©ना य7=ात हरवSन �याG गायी परत आणrया. आता गाइ¼चा कळप 
परत मि ळावा LहणSन जर तो आपrया भावEशी लढायला तयार झाला अiल, तर रा¤य मि ळाव8 LहणSन का 
नाही?  एखादी  गोª  लहान  फायzासाठी  करण8  �याला  जर  गhर  वाटत  नiल  तर  तीच  गोª  मोठ�ा 
फायzासाठी करण8 गhर का वाटाव8 Z मला कळत नाही. LहणSन Lहणतो की Z कारण मला पटत नाही. 
भावना ही गोª पS �णपण1 तक�त सामावली जात नाही Z मी ता�प7रत8 माDय करतो. पण तरीUखील भावGG 
नI दान  आपली  nवत:ची  त Áकस8गती  पाळायला  नको  का?  उ8दीर  ब7डवायचा  नiल  तर  नका  ब7डवS.  पण 
प हI ला प=तशीर ब7डवSन झाrयान8तर aसरा ब7डवताना कचर'यात काय अ �थ आZ?

क3पाचा 8य: म7�ा चEगला काढलास. पण कौरवEनी �याPळी �याला न अोळखrयाम7ळ1 कदा चि त अ �ज7नाVया 
मनाची  टोच  कमी  झाली  अiल.  काहीजणEना  उ8दीर  ब7डवताना  वाईट  वाटत  नाही,  पण  मर'याआधी 
उ8दराG �यEVया डो�याला डोळा भि डवला तर मा� वाटत8. 

सीनN: बाई ग8! �वढी ती चच�! उ8दीर सा�या पा'यात ब7डवायचा की वा¿ग8?त ब7डवायचा Z आधी ठरवा. 
मी काही एवढी हळ7वार झाt नस<. टोपलीभर 3�मा+ कI ड1 उकळ�या पा'यात ब7डवtt मी इतeया Pळा 
ब घि तt आZत की माझ8 मन कठोर होऊन ?ल8 आZ. 

स"जय: सीनS, त7bया मनाला कKणी कठोर Lहणणार नाही. पण < एक असो. हा वI षय एवढ्यावर स8पत 
नाही. य7= नको Lहण'याच8 aसर8ही एक कारण अ �ज7नाकड1 आZ. मला < नीटस8 कळtल8 नाही, पण �याG 
क��णाला जस8 बोलSन दाखवल8 तस8च त7Lहाला सEगतो. तो Lहणतो की जर मी माbया भावEना माHन 
टाकल8 तर कK�कKलाची पडझड होईल. प7�ष जर मोठ�ा स8|G मारt ?t तर कKलातrया बायका वाईट 
नादाला लागतात. �यEची कामवासना श नाशी हो< आ णि  �या बाZरVयEशी स8ग कH लागतात. अशातSन 
व �णस8कर होतो आ णि  हI णकस sजा नI पज<. प रI णामी सग�या बाजS8नी कKलाच8 वाटोळ8 होत8. 

सीनN: न7सता स8ग �ला Lहण� sजा हो< अस8 नाही. म�य8तरात खSप लटपटी करता |तात. पण हा वI षय 
बायकEबायकEतला असतो आ णि  प7�षEना �याची नीट मा हI ती नस<. अ �ज7नाच8ही <च झाtल8 दI सत8य.

मयाOर: त7झ8 Lहणण8 काय आZ? 

112



मयाOर: त7झ8 Lहणण8 काय आZ? 

सीनN: माझ8 Lहणण8 इतक�च की एकतर कामवासGब�ल बोला क¢ वा s�ब�ल बोला. दोDह©ची गrलत नका 
कH. 

मयाOर: आjाVया घडीला आजSबाजSला फार लोक आZत. नI वEतपणा नाही. <dहा [ा लटपट©ब�ल न 
बोलtल8च बर8. 

सीनN: [ा वI षयावर माbयाकड1 एक छोट8स8 प7nतक आZ. पण < वI क'यासाठी नाही. माझ8 मीच वाचSन 
नड1ल तI ला मदत कर<. 

क3पाचा 8य:  पण  अ �ज7न  जि थSन  स7साट  चालला  आZ,  तो  रnता  अ8धारा  आ णि  नागमोडी  आZ.  ¥ीची 
कामवासना हा sEत प7�षाला न7सता वI चार कHन मा हI त हो'यासारखा नाही. समजा एखाzा बाईचा 
प7�ष य7=ात मारला ?ला तर मनाला हादरा बसSन तI ची कामवासना कदा चि त वI झSनस7=ा जाईल. नI �ि त 
काय होईल Z �या प रI nथि तीतSन ?trया कKल ¥ि यEकड1 बघSनच ठरवायला पा हI �. 

सीनN: काय होत8 < सEग<. कI तीतरी लहानमोठी य7=8 मी पा हI tली आZत. घरचा प7�ष  ला तर बाईवर 
एकदम जबाबदा�या कोसळतात. $तीची काम8 सEभाळावी लागतात, शि वाय पोर8 वाढवावी लागतात. पhi 
कमी पडतात. अोढाताण हो<. �याम7ळ1 स7रवातीVया दI वसEत कामवासना चEगलीच कमी हो<. पण न8तर 
ती प हI rया पातळीला आपसSक |<. अशा Pळी बाईला aसरा प7�ष शोधावासा वाटला तर �यात नवल 
नाही. पण Z सगळ8 जि Vया तI Vयावर अवल8बSन आZ. काही बायका अशा असतात की घरचा प7�ष जि व8त 
असला तरीस7=ा �या बाZर स8ग करतातच. तो  लाच पा हI � अस8 �यEच8 नसत8. 

क3तवम6: पण बाZरचा स8ग �rयाम7ळ1 sजा हI णकस नI प�ल Z मला पटत नाही. अस8 का होईल? Lहण� 
अथ�त लटपटी न �rयाम7ळ1 sजा नI पजली तर. नाहीतर s�नच नाही. 

क3पाचा 8य: मी कौरवपEडवEचा शि mक होतो, �याम7ळ1 मी कK�कKल जवळSन पा हI tल8 आZ. आमVया�mा �1¶ 
कKल aसर8 नाही असा �यEचा ग8ड आZ. �यEची दkªी अशी की कK�कKलाबाZर+ प7�ष हI णकस असतात, �यEच8 
बीही हI णकसच असत8, आ णि  LहणSन sजाही हI णकस होईल. 

मयाOर: ठीक आZ, आपण वादासाठी अस8 गkहीत धH की प7� नावाच8 aसर8 एक कKल कK�कKला�mा हI णकस 
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मयाOर: ठीक आZ, आपण वादासाठी अस8 गkहीत धH की प7� नावाच8 aसर8 एक कKल कK�कKला�mा हI णकस 
आZ. आता प7�कKलातrया प7�षEनी जर कK�कKलातrया बायकEत बी टाकल8 तर दोDही कKलEचा जो सरासरी 
दज� आZ तशी प7ढची sजा होईल. याम�| प7�कKलाचा उ�क �ष नाही का होणार? एक कKल जरी खाली ?ल8 
तरी aसर8 वर |ईल. यात वाईट काही नाही.  

क3पाचा 8य: तस8ही होईल कदा चि त, पण इतरEVया कKला�mा nवत:Vया कKलाब�ल अ �ज7नाला जाnत काळजी 
वाटण8 साह जि क आZ.  

मयाOर: हो, <ही बरोबर आZ. पण व �णस8कर झाला तर s�Vया दज�त फरक पडतो का हा मा� अÂयास 
कर'यासारखा वI षय आZ. एकाच कKलातrया दहा हजार बायका घ1ऊन �यEतrया पाच हजारEचा व �णस8कर 
�ला आ णि  बाकीVया पाच हजारEना कKलातच फळवल8 तर [ा s�ची �या s�शी $जारी$जारी त7लना 
करता |ईल. मगच कळ1ल. पण असा sयोग करण8 अवघड आZ. अ �ज7नालाही नeकी मा हI ती नसणारच, तो 
बo<क अ8दाजाGच बोलतो आZ. पSवq यवनEचा एक त�ण राजा होता, तो प सÄ �मधSन प7ढ1 बतरप ¼यत 
घ7सला होता. �याPळी �या+ सh नI क आ णि  nथा नI क लोक यEVयात व �णस8कर फार झाला. पण nथा नI क 
बायकEVया  राजीख7षीGच  तो  दरPळी  झाला  अस8  नाही.  �यातSन  झाtली  sजा  आता  3शीमरn�याVया 
आसपास कKठ1कKठ1 वI खHन आZ. मी �यEVयाबरोबर रा हI tलो आZ आ णि  < लोक मला सरसकट हI णकस 
कधी वाटt नाहीत. याउलट श7= कKलातt लोक हI णकसपण1 वागtt मला अन7भवाG मा हI त आZत. पण 
माbया एकट्याVया मतावर वI स8बSन चालायच8 नाही. दोDही गट $जारी$जारी ठ1वSन पS �वWह न बाळगता 
अÂयास हवा. यात अडचण अशी अस< की मोठ�ा sमाणावर व �णस8कर असा य7=ान8तरच होतो. आ णि  
य7=ाम7ळ1 भोवतालची प रI nथि ती इतकी बदल< की त7लना पार बI घडSन जा<. 

क3तवम6: ¤याला सवड अiल �याG असा अÂयास जHर करावा, पण अ �ज7नाVया [ाही आm1पात मला 
जीव दI सत नाही. व �णस8कराब�ल जर अ �ज7नाच8 इतक� वाईट मत अiल तर �याG जDमाला यायला नकार 
zायला  हवा  होता.  तो  nवत:  व �णस8कराच8च  पI rलS  आZ.  अ �ज7न  झाtला  आZ  तो  कK8तीG  इ8»ाशी  स8ग 
�rयाम7ळ1. इ8» हा कK�कKलातला म7ळीच नdZ. आता अ �ज7नाGच हा वI षय काढला LहणSन मी बोलतो आZ, 
नाहीतर �याVया आईVया कामवासGब�ल मी आव �जSन मत zायला ?लो नसतो.

क3पाचा 8य: काळजी कH नकोस. तो इथSन खSप लEब आZ, �याला काहीस7=ा ऐकy जाणार नाही. 

सीनN: मला काय दI सत8 < सरळ सEग<. अ �ज7नाला य7=ात मरायची भीती वाट< आZ, आ णि  nवत:जवळ 
�याला ती कबSल करायची नाही. लपवाछपवी LहणSन तो कKलाची पडझड वगh3 अवEतर म7�1 काढतो आZ. 
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�याला ती कबSल करायची नाही. लपवाछपवी LहणSन तो कKलाची पडझड वगh3 अवEतर म7�1 काढतो आZ. 
�याला Lहणायच8 आZ < इतक�च की य7=ात खSप माणस8 मरण8 ही वाईट गोª आZ. आ णि  �याG nवत: मरण8 
ही आणखीन वाईट गोª आZ. 

क3तवम6: पण Z आधी नाही का सEगायच8? 

सीनN: हो, < बोललो आपण मघाशी, पण मी Lहण< रा� U. नI दान आjातरी सE गI तल8 ना? मी काय 
वI चार< की [ा अ �ज7नाच8 वय कI ती आZ? 

क3पाचा 8य: नeकी ठाऊक नाही, पण अ8दाज करता |ईल. लÇ झाल8 <dहा तो कोवळा होता, सोळासतराचा 
अiल. �यान8तर एकदा य7 धI ¶ि र आ णि  »ौपदी एकEतात असताना तI � तो घ7सला आ णि  sाय �ि j LहणSन 
�याला बारा व ¼ष वनवासात जाव8 लागल8. परत आrयान8तर य7 धI ¶ि र �dहा zSतात हरला <dहा आणखी 
<रा व ¼ष वनवासात जाव8 लागल8. सोळा अ धI क बारा अ धI क <रा मि ळSन एe�चाळीस झाली. मधली 
एखाददोन मि ळSन �1चाळीस समजा. 

सीनN: मग साह जि क आZ. [ा वयात प7�षEना वाटत8 की आपल8 आय7�य सगळ8 च7कल8च की काय. अस8 
खSपदा झाtल8 मी ब घि तल8 आZ. मग �यEना वI रeती तरी |<, नाहीतर < nवत:च8 पौ�ष सI = करायला 
जातात आ णि  काहीतरी आततायी कHन बसतात. मी Lहण< वI रeती आtली जाnत चEगली. aस�यEना 
हानी  पोहोचायची  तरी  टळ<.  तस8च  काहीस8  असाव8.  अ �ज7नाला  Z  सगळ8  नकोस8  झाल8  असाव8,  आ णि  
nवत:चा जीवही धोeयात घालायचा नसावा. पण तस8 �ट बोलSन दाखवता |त नाही. LहणSन मग तो 
स7चतील ती कारण8 Uत स7टला आZ. <वढ8 आपण समजSन �यायला पा हI �. कारणामागची कारण8 Lहणतात 
ती ब घि तली पा हI �त. 

क3पाचा 8य: पण Z आपण बोलSन फायदा नाही. ती क��णाG ब घि तली पा हI �त, कारण उपUश करणारा तो 
आZ. �याच8 [ा सग�यावर काय उjर आZ? 

स"जय: स7रवातीला तो अ �ज7नाला Lहणाला की तS ष8ढपणा कH नकोस. तS लढवÊया आZस आ णि  लढण8 Z 
त7झ8 GमSन दI tल8 काम आZ, <dहा तS य7=ाला तयार हो. 

सीनN: मी Lहणाt < अगदी Zच.  असrया प7�षEना कस8 चि थवायच8 Z xरकी लोकEना बरोबर मा हI त 
असत8. $वटी भरीला पडSन < हमखास आततायी वागSन nवत:च8 पौ�ष सI = करायला जातात. 
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असत8. $वटी भरीला पडSन < हमखास आततायी वागSन nवत:च8 पौ�ष सI = करायला जातात. 

स"जय: हो, पण अजSन तरी अ �ज7न बधtला दI सत नाही. तो तसाच बसSन आZ. �याम7ळ1 चच� आता फार 
भरकटली आZ. इकड+ तI कड+ खSपi वI षय एक� कHन क��णाG मोठा काला �tला आZ. आधी तो 
Lहणाला  की  sजापतीG  Uव  आ णि  मन7�य  नI म�ण  �t.  न8तर  Lहणाला  की  माणसाG  इ8 »I यEच8  दमन 
करायला पा हI �. याप7ढ1 अ �ज7नाG �याला वI चारल8 की योगी माणसाची लmण8 काय आZत, आ णि  क��णाG 
ब�याच तपशीलात जाऊन ती �याला सE गI तली. मला तरी [ा सग�यEत स7स8गत धागा असा अोळखS |त 
नाही.  आjाVया  घट�ला  लढाई  करायची  की  नाही  Z  ठरव'यासाठी  इतका  पसारा  घाल'याची  गरज 
नdहती. एकतर लढाई कHन न8तर ही चच� करा, नाहीतर लढाई बरखाnत कHन बाकीVयEना घरी पाठवSन 
मग करा. इतरEची अडवणSक कशाला करता? 

क3तवम6: लढाई होईल अस8 मला वाटत नाही. का < सEगतो. क��ण [ा सग�यात अ वI चाराG घ7सला असा 
माझा कयास आZ.  पEडवEVया वतीG तो कौरवEकड1 शि ªाई करायला ?ला होता.  �याPळी तो म7�ाम 
ताणSन  धHन  ग7मqत  बोलला,  �ण1कHन  शि ªाई  फiल  आ णि  य7=ाला  तvड  फK¯ल.  पEडव  जº कt  तर 
आपrयालाही रा¤यात वाटा मि ळ1ल अस8 �याच8 ग णि त असाव8. सीनS Lहण< आZ तशी पौ�ष सI = करायची 
उबळ �यालाही आली अiल. 

पण न8तर सगळा xत फI सकटला. झाल8 काय तर हा Lहण1 झोपला होता. <dहा aय°धन |ऊन �याVया 
डोeयाशी  बसला  आ णि  य7 धI ¶ि र  पायाशी  बसला.  क��ण  झो�तSन  उठला  <dहा  �याला  य7 धI ¶ि र  आधी 
दI सला, आ णि  aय°धन न8तर दI सला. LहणSन �याG आधी य7 धI ¶ि राला वI चारल8 की त7ला काय हव8 आZ? 
तर य7 धI ¶ि र Lहणाला की तS हवा आZस. यान8तर �याG aय°धनाला वI चारल8 की त7ला काय हव8 आZ? तर 
aय°धन Lहणाला की मला त7झी यादवiना हवी आZ. �याम7ळ1 क��ण एकटा तI कड1 ?ला आ णि  यादवiना 
कौरवEकड1 आली. हा सगळा ठार Pड1पणा झाला. जर कौरव हरt तर [ाच8च सhDय खलास होईल, आ णि  
¹ार�ला परत ?rयान8तर  trया सh नI कEVया बायका [ाला आईमाईवHन शि dया Uतील. याउलट जर 
कौरव जº कt तर [ाच8 सhDय जº कल8 पण हा हरला अशी वI नोदी प रI nथि ती |ईल. आपrयाच सhDयाला 
वI �=  पmासाठी  लढायला  पाठवण8  ही  च·मपणाची  प रI सीमा  नाही  का  झाली?  आ णि  कहर  Lहण� 
यादवiGच8 Gतk�व माbयावर ला²न माझी का�ी कHन ठ1वली आZ. माझ1 सh नI क मला वI चारतात की मोठ1 
गोपाळ वI �= पmात का आZत? हा sकार काय आZ तो आLहाला समजावSन सEगा. आता काय क �म 
समजावSन सEगा?! मलाच तो समजtला नाही.  <dहा माझा धोशा हाच आZ.  आLहाला मोकळ8 करा. 
मनात राग न ठ1वता आLही आपt घरी जाऊ. इ8 »I यEच8 दमन करत त7Lही दोघ1 इ�च राहा. 

116



क3पाचा 8य:  एक  श8का  अशी  |<  की  समोर  �  चालल8  आZ  <  पाचही  पEडव  आ णि  क��ण  यEVयामधल8 
साट8लोट8 असाव8.  क��ण �चात सापडtला आZ Z �यEना कळtल8 आZ,  आ णि  अÌS न गमावता �याला 
य7=ातSन  बाZर  आणता  याव8  LहणSन  अ �ज7न  धडपड  करतो  आZ.  अ �ज7नाG  कच  खाrrयासारख8  करायच8, 
क��णाG �याला य7=ाला sवkj �rयासारख8 करायच8, आपला धीर होत नाही अस8 कबSल कHन अ �ज7नाG 
य7=ातSन माघार �यायची, आमचा भाऊ लढत नiल तर आLहीही लढत नाही अस8 बाकीVयEनी Lहणायच8 
आ णि  $वटी क��णाG नाईलाज झाrयासारख8 दाखवायच8 असा हा बनाव दI सतो. इकडVया तI कडVया गोªी 
बोलSन स�या < दोघ1 Pळ काढताZत. 

स"जय: मलाही तस8 वाटत8, पण तरीUखील एक गोª मनात ख7प< आZ ती बोलSन दाखवतो. 

सीनN: आता काय आणखी? ‘मला का लढायच8 नाही’ [ाच8 अजSन तI सर8 एक कारण अnतनीतSन बाZर 
काढल8न की काय? 

क3तवम6:  शeय  आZ.  अ �ज7न  सdयसाची  आZ,  �याम7ळ1  �याला  डाdयाउजdया  दोDही  अnतDया  तI तeयाच 
सफाईG वापरता |तात. 

स"जय: नाही, तI सर8 कारण नाही. म7�ा Pगळाच आZ. मघाशी � मी Lहणालो की क��णाG खSप वI षयEना 
हात घालSन फापटपसारा �tला आZ, < खर8 आZच पण न8तरचा भाग ब7चक�यात टाकणारा आZ. क��ण 
Lहणतो की माझ8 वय सSय��mा जाnत आZ. सSय�ला मी योग शि कवला होता, सSय�G तो मनSला शि कवला 
आ णि  मनSG इÍवाकyला शि कवला. तोच मी आता प7Dहा सEगतो आZ, LहणSन फापटपसारा आZ. 

सीनN: काही कळल8 नाही. 

स"जय: मलाही नाही.  ही बोलणी तI कड1 चालS असताना मी क�तवLय�Vया मा? घोडwावर बस'याVया 
sय�नात होतो, �याम7ळ1 नीट लm दI ल8 नाही. zायला हव8 होत8. पण �याप7ढ1 क��ण अस8ही Lहणाला की 
सग�या माणसEचा, जनावरEचा आ णि  वनnपत©चा मी मालक आZ. a �जनEना ठार मार'यासाठी आ णि  
स¤जनEच8 रmण कर'यासाठी मी अधSन मधSन जDम घ1तो. आता [ाचा अ �थ काय �यायचा?  

क3तवम6: काही अ �थ लागत नाही. तो ¹ार�चा राजा आZ इतपत माDय आZ, पण सग�या माणसEचा 
मालक �dहापासSन झाला? आ णि  झाला अiल तर आLहाला आधी सEगायच8 नाही का? 
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मालक �dहापासSन झाला? आ णि  झाला अiल तर आLहाला आधी सEगायच8 नाही का? 

मयाOर: मीही <च Lहणतो. इथSन तीन$ कोसEवर त7Lही खhबर खº डीतSन एकदा पलीकड1 ?लात की तI � 
[ा क��णाच8 नावस7=ा कKणी ऐकtल8 नाही. 

स"जय: मालक Lहण� ग7लामEचा मालक क¢ वा $तज मि नीचा मालक [ा अथ�G नdZ. �याVया Lहण'याचा 
रोख असा दI सला की नI स �गसkªीला आ णि  माणसEना �याG नI म�ण �tल8 आZ. 

मयाOर: �dहा? 

स"जय: < मा हI त नाही. 

सीनN: Z काही पट'यासारख8 नाही. जर �याG आपrया सग�यEनाच नI म�ण �ल8 अiल तर जाहीरपण1 तस8 
nवVछ सE गI तल8 का नाही? अ �ज7नाला एकट्यालाच का सEगतो आZ? 

स"जय: <ही मा हI त नाही. 

क3तवम6: आ णि  माराय+च हो< तर a �जन तयार कशाला �t? खरोखरीच [ा गkहnथाVया बोल'यात 
बोलण8 नसत8. घोळ न घालता काहीस7=ा �याला करता |त नाही. 

क3पाचा 8य: a �जन Lहण� आपणच बo<क, कारण तो अ �ज7नाला आपrयालाच मारायला सEगतो आZ. <dहा 
दI सत8 अस8 की Pळ जात नdहता LहणSन �याG a �जन तयार �t आZत, आ णि  < मारताना आणखी Pळ 
जावा, काम फार पटकन स8पS न|, LहणSन आपलीच फौज a �जनEची मदत करायला वI �= पmात पाठवली 
आZ. 

सीनN: त7Lहाला काय वाटत8? काही कारणाG क��ण ¾ मि ª झाला नiल ना? उDहाचा तडाखा बसला अiल 
Lहणाव8 तर वातावरण तस8 नाही. थ8डी+ दI वस आZत आ णि  सकाळ आZ.  

स"जय: Lहण� क��ण Lहणतो आZ �यातल8 त7Lहाला कKणालाच काही खर8 वाटत नाही? खा�ी कHन घ1तtली 
बरी. कारण खर8 नI घाल8 तर प8चाईत होईल. 
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सीनN: नाही, काही खर8 नाही. तS उगीच घाबH नकोस. त7Lहाला सEग< काय चालल8य <. माझी पोर पा+क 
वष�ची असतानाची गोª आZ. $जारVया एका पोराशी तI ची घp §�ी झाtली होती, आ णि  �या दोघEनी 
मि ळSन आपापसEत एक सE� तI क भाषा तयार �ली होती. काही शfद Gहमी+च हो<, काही नP बनवt 
हो<, आ णि  काही GहमीVया शfदEचा अ �थ बदलSन टाकला होता. एक कEबरोबर < तासनतास काही ना 
बाही बोलत राहाय+, पण तI �हाईत माणSस ऐकy लागल8 तर a¿�यात पडत अi. क��णाच8 आ णि  अ �ज7नाच8 
मि ळSन  <च  चालS  आZ.  sजापती,  इÍवाकy,  इ8 »I यदमन  वगh3  �यE+  आपrया-आपrयातt  ग8मती+  शfद 
असणार.  स8जय  �यEच8  बोलण8  चोHन  ऐकyन  आपrयाला  सE?ल  Z  �यEना  कKठ1  मा हI त  आZ?  <  आपt 
आपापसात मnकरी करताZत. 

क3तवम6: पण मग हा समोरचा खोळ8बा कI ती Pळ चालणार आZ? नI दान < 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 दI वस य7= चालाव8 
असा त7मचा xत आZ. सhDय अठरा अmौ हI णी आZ. एका अmौ हI णीत २१८७० हjी, ६५६१० घोड1 आ णि  
१०९३५० पदा तI  असाPत अस8 त7Lही GमSन दI tल8 आZ; [ापhकी s�|क स8|तrया आकड्यEची xरीज 
अठरा |<. थोडeयात अठरा हा आकडा जि � तI � आण'याचा त7Lहाला सोस आZ. हा शहाणपणा नdZ. 
हा एककrलीपणा झाला. श�Sची ताकद काय आZ [ाचा वI चार कHन कोणत8 दळ कI ती हव8 < ठरवायच8 
असत8. मनात घp धरtला एकच एक आकडा चि वडत बसSन नdZ. 

क3तवम6: त7झ8 Lहणण8 मला श8भर हI ni माDय आZ, पण आLही सhDयातt लोक अiच असतो. HढीG � 
चालत आtल8 आZ <च आLहाला बर8 वाटत8. आ णि  अस8 पाहा: हा एककrलीपणा तS Lहणतोस तो दोDही 
सhDयEनी �tला आZ. <dहा फI p8फाट होऊन कKठrयाच बाजSचा वI $ष तोटा होणार नाही. 

क3पाचा 8य: पण [ा सग�याचा रोख कKणीकड1 आZ? यावHन Pळ1चा हI $ब कसा करणार? 

मयाOर: सEगतो. तर माझा कयास असा आZ की [ा HढीVया sभावाखालSन क��णस7=ा स7टणार नाही. [ा 
दोघEच8 � काही बोलण8 चालS आZ < अठरा त7कड्यEत वI भागtल8 असणार अस8 मी गkहीत धHन चालतो 
आZ. अथ�त इथSन आपrयाला काहीच ऐकy |त नाही, < फeत स8जयला |त8. LहणSन �याची मदत हवी. 

स"जय: ठीक तर. (कानोसा घ1तो.) Z � तS त7कड1 Lहणतोयस < अ�याय आZत. आjाच सहावा अ�याय 
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स"जय: ठीक तर. (कानोसा घ1तो.) Z � तS त7कड1 Lहणतोयस < अ�याय आZत. आjाच सहावा अ�याय 
स8पला  आZ.  आपrया  गkहीतकाsमाण1  अजSन  बारा  dहाय+  आZत.  <dहा  आjाप ¼यत  जि तका  Pळ  ?ला 
�याVया a�पट आणखी ला?ल अस8 समजSया का? 

मयाOर: [ा�mा जाnत Gमक� ग णि त कर'याचा sय�न कH. [ा अ�यायEम�| काय आZ? 

स"जय: अन7ª7भ छ8दEमधt �लोक आZत. �I ª7भ छ8दामधtही आZत, पण < त7रळक आZत. 

मयाOर: कI ती? 

स"जय: s�|क अ�यायात PगPगळ1 आZत. प हI rयात ४६, aस�यात ७२, तI स�यात ४३, चौ®यात ४२, 
पाचdयात २९ आ णि  सहाdयात ४७ आZत. प7ढच8 अथ�त मा हI त नाही. 

मयाOर: आjाप ¼यत+ २७९ झाt. जर याच दराG प7ढ1ही असतील तर एकyण २७९ ग7 णि t ३ Lहण� ८३७ 
होतील. पण माbया म< s�यmात तI त� होणार नाहीत. अठरा भाग कराय+च असा जर हpाWह अiल 
आ णि  आपrयाला काय सEगायच8 आZ [ाच8 नI योजन जर नीट नiल तर हमखास स7रवाती+ भाग मोठ1 
होतात. न8तर बोलायला फारस8 उरत नाही, <dहा छो¯ भाग कHन sस8ग साजरा कHन Dयावा लागतो. जर 
$कडा प8धरा < वीसची घट धरली तर याचा अ �थ असा की ६७० < ७११ यादरLयान �लोकEची स8या 
|ईल. गोळाxरीज सात$ धHन चालS. एक �लोक Lहणायला कI ती Pळ लागतो < ठरवायला हव8. 

स"जय: मी एक LहणSन दाखवतो. 

मयाOर:  थEब.  (मयाoर  गाडwात  शि रतो  आ णि  शोधाशोध  कHन  एक  तEfया  घ1ऊन  बाZर  |तो. 
अणकKचीदार पा�याG �याVया आतrया बाजSला ठरा वI क अ8तरावर ख7णा �trया आZत. तEfयाVया तळाला 
असtल8 लहान भोक �याG आपrया त �जनीG ब8द �ल8 आZ. जवळVया एका घोडwाजवळ जाऊन �याVया 
पा �Ïभागावर तो वI शि ª प=तीG थापटतो. घोडा धार सोडS लागताच मयाoर ती तEfयात भHन घ1तो.) 

स"जय: क�तवम�, त7झा इ� उपयोग होणार आZ. तS सतत यादवiGत वावरत असrयाम7ळ1 ¹ार�तt लोक 
कi बोलतात Z त7ला मा हI त आZ. तशासारखा Zल काढSन मी � Lहणतो < माbयामागोमाग Lहण. 

क3तवम6: सEग. 
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क3तवम6: सEग. 

स"जय: हतो वा sा�nय सI  nव �गम्

क3तवम6: हतो वा sा�nय सI  nव �गम्

स"जय: जि �वा वा भोÍयi महीम्  

क3तवम6: जि �वा वा भोÍयi महीम् 

स"जय: तnमाa jि ¶ कौD<य

क3तवम6: तnमाa jि ¶ कौD<य

स"जय: य7=ाय क�त नI �य: 

क3तवम6: य7=ाय क�त नI �य:

स"जय: आता Z सगळ8 प7Dहा एकस8ध Lहण. (मयाoराला खSण करतो.) 

क3तवम6: हतो वा sा�nय सI  nव �गम् जि �वा वा भोÍयi महीम् तnमाa jि ¶ कौD<य य7=ाय क�त नI �य: 

(क�तवLय�G �लोक Lहणायला स7�वात करताच मयाoर तEfयाखालच8 बोट ²र कHन ज मि नीवर धार पडS 
Uतो. �लोक स8पताmणीच बोट प7Dहा धरतो आ णि  कI ती »व बाZर ?ला < आतrया ख7ण1G पाहतो. Z सार8 
चालS असताना भोवताली मोठा घोळका जमत आtला आZ.) 

मयाOर: एक �लोक Lहणायला त7ला तीस लि �त इतका Pळ लागला.  अi सात$ �लोक Lहण� तीस 
ग7 णि t सात$ बरोबर एकवीस हजार लि �त झाt. छjीस$ लि �तEची एक घटका हो<, <dहा - (खाली 
वाकyन ध7ळीत आकड1मोड करीत) पाच पSण�क पाच स¶Eश घटका होतात. यातrया एक तkतीयEशा�mा 
थोडासा जाnत Pळ सरtला आZ, [ाचा अ �थ आणखी पावण1चार घटका प7ढ1 आZत अस8 समजा. 
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(आजSबाजSVयEना एकदम वाचा फKट<. ‘अजSन पावण1चार घटका - अजSन पावण1चार घटका’ अi सा �व �I क 
उÐार नI घतात आ णि  मोठमोठ�ा होत जाणा�या व �त7ळातSन सhDयात पसरत जातात.  अGकजण रथातSन 
उतरतात आ णि  आळो{ पI ळो{ Uत इकड1 तI कड1 फI H लागतात. §दानाVया परीघालगत � चर खणtt 
आZत तI कड1 अGकजण चालS लागतात. ‘समोरVयEना सEगायच8 का?’ अस8 कKणीतरी वI चारतो. ‘सEगा - 
�यEनाही सEगा’ असा अोरडा होतो, आ णि  लागलीच ‘अजSन पावण1चार घटका - अजSन पावण1चार घटका’ 
अi उÐार पEडवiGतही पसरतात. उरtला »व मयाoर ज मि नीवर अोतSन Uतो, आ णि  तEfया गाडwात 
परत ठ1वSन Uऊन �याच घोडwाVया $पटाला हात प7सतो.) 

❒

सीनN: पावण1चार घटका Lहण� खSप Pळ आZ अजSन. मी आपली इ�च बस<. कKणाला काही हव8 झाल8 तर 
इ�च |ऊ Uत. (पायातrया वहाणा काढSन ठ1वSन य7=ा+ नI यम कोरtrया शि लाtखावर ऐसपhस मEडी 
घालSन बस<.) बाई ग8! दगड चEगलाच गार पडला आZ. 

मयाOर: यEगझीमधSन मी म7�ाम मागवSन घ1तtला तो ¤वालाम7खी खडक आZ. अ8गातली उ�णता तो शोषSन 
घ1तो. दगडाला nप �श करणारा अ8गाचा भाग जि तका जाnत तI तकी जाnत उ�णता बाZर जा<. �याम7ळ1 
जर�काH�mा र8भो�ला �यावर जाnत गार ला?ल. 

सीनN: प73! उगीच माbया मEडwEवर टीका टI पणी कशाला करायची ती? (दगडा$जारीच ध7ळीत फतकल 
माHन बस<.) पण स8जया, त7ला इतeया aHन ऐकy |त8 ही बरीक मोठी सोय आZ. 

स"जय: तI तकीशी मोठी नाही.

सीनN: अ3, तI तकीशी मोठी काय नाही? त7ला dयासाकडSन तसा वर मि ळाला आZ ना?

स"जय: हो. 

सीनN: मी काय Lहण< < ऐक. वर Lहण� फायzाच8 कलम. नाहीतर �याला वर Lहणायच8 कशाला? Z बघ, 
माझी अफyची ख3दी वI ·ी सतत चालS अस<. [ा ध8zात फार कटकटी आZत. बतरम�| अफy पI क<. 
$तक�याकडSन ती वI कत घ1ऊन उ8टEवHन वा�न Dयावी लाग<. तI � सग�या डvगरद�याच आZत, आ णि  
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$तक�याकडSन ती वI कत घ1ऊन उ8टEवHन वा�न Dयावी लाग<. तI � सग�या डvगरद�याच आZत, आ णि  
रn< फार खराब आZत. <dहा होत8 काय की [ा वnतीत काय चालल8 आZ �याची �या वnतीला बातमी 
नस<. चार कोस [ा दI $ला ?ल8 तर दीडपट भाव, चार कोस �या दI $ला ?ल8 तर नI मपट भाव अस8 
असत8. अशा ठI काणी ²रवरच8 ऐकy शकणार8 माणSस मि ळाल8 तर < फार कI फायतशीर होईल. मी त7ला 
भागीदारी U<. दोघ1 मि ळSन आपण सगळा ध8दा काबीज कH. बघ, वI चार कर. नाहीतरी भाट गI री करत 
रा�न त7झी भरभराट होणार नाही. आपल8 चEगल8 होईल तI कड1 माणसाG जाव8. आपrयापाशी � कसब 
आZ < वापHन �याव8. 

स"जय: नाही, < तस8 नाही. मला अस8 तI Dही �I काळ ²रवरच8 ऐकता |त नाही. कस8 झाल8 < सEगतो. 
य7=ात काय घडत8 < धkतराªµाला समजSन �यायच8 होत8. आता तो आ8धळा असण8 ही अडचण आZ. पण 
तरीUखील �याला य7=ाप7रत8 दI iल असा वर zायला dयास राजी होता. पण धkतराªµ Lहणाला की इतकी 
मोठी कjल झाtली मला पाहवणार नाही. �याम7ळ1 य7= nवत: बघSन �याच8 व �णन धkतराªµाला सEगायच8 
काम माbयावर |ऊन पडल8. [ात मला आन8द काही नाही. पण बोलSनचालSन मी रा�लोकEVया आसपास 
घोटाळणारा, �यEVया स दI V³वर पोट भरणारा माणSस. नाही Lहण'याचा पय�य माbयासमोर नdहता.

क3पाचा 8य: पण त7ला लEबच8 ऐकy |त8 की दI सत8 की दोDही? वर Gमका काय आZ?

स"जय: धkतराªµा$जारी मी उभा होतो. <dहा dयास धkतराªµाला उ�1शSन Lहणाला की ‘हा स8जय त7ला य7=ाच8 
व �णन कHन सE?ल. य7=ाम�| �याVया अपरोm अस8 काहीस7=ा घडणार नाही. �याला मी दI dयदkªी Uतो 
आZ, �ण1कHन तो त7ला य7=ाचा वkjाDत सE?ल. �याला स �व काही कळ1ल, मग < ग7�त असो की स7�त, रा�ी 
घडो की दI वसा. मनातt वI चारही �याला समजतील. �याला थकवा |णार नाही, आ णि  श¥8 �याला 
जखम कH शकणार नाहीत. य7=ातSन �याची जि व8त स7टका होईल.’ 

क3तवम6: Lहण� हा वर त7ला �ट न Uता धkतराªµाला परnपर सEगSन टाकला आZ. 

स"जय: �याच8 मला नवल वाटल8 नाही. मी काय कराव8 Z इतरEनी आपापसEत ठरवtल8 आZ अस8 प7�कळदा 
घडत8. 

सीनN: चEगला घसघशीत वर आZ.

स"जय: वर अगदी सढळ जि ÈG दI tला आZ, पण Lहणावा तसा मला धा जÑ णा नाही. आता Zच पाहा. 
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स"जय: वर अगदी सढळ जि ÈG दI tला आZ, पण Lहणावा तसा मला धा जÑ णा नाही. आता Zच पाहा. 
य7=ाला स7�वात झाtली आZ का? Lहटल8 तर हो आ णि  Lहटल8 तर नाही. श8ख फK8कt ?tt आZत याचा 
अ �थ अौपचा रI क स7�वात झाtली आZ, पण हातघाईला स7�वात झाtली नाही. अ �धवट प रI nथि ती आZ. 
पण [ाचा वाईट प रI णाम Lहण� मला दI tला वरही स�या अ �धवटच लागS आZ. क��ण आ णि  अ �ज7न तI � 
काय बोलताZत Z मी इथSन ऐकy शकतो, पण अधtमधt उVचार प7सट आZत. अ8दाजाG अ �थ लावSन स�या 
मी सगळ8 लmात ठ1वायचा sय�न करतो आZ. 

क3तवम6: त7ला प7सट ऐकy |त8 Z तS आLहाला आjा सEगतो आZस? 

स"जय: अ8मळ प7सट. 

क3पाचा 8य: अ8मळ Lहण� कI ती < मला ठाऊक नाही, पण मी Lहणतो जाऊ U. नाही nपª ऐकy आल8 तरी 
बI घडत नाही. स8गनमत कHन दोघ1 Pळ काढताZत अशी माझी खा�ी झाtली आZ. एकदाच8 Z स8पल8 की 
य7= र� करतील आ णि  आपrयाला परत जाता |ईल. 

स"जय: < ठीक, पण Z दोघ1 काय बोलt < धkतराªµाला न8तर सEगाव8 ला?लच. Lहातारा खमeया आZ. 
आ णि  माझी बI दागी �याVया मजqवर अवल8बSन आZ. पण Z सोप8 नाही. एकतर ऐकy नीट |त नाही, आ णि  
शि वाय क��ण फार वI nकळीत बोलतो आZ. 

सीनN: मग मी माbया पोरीला तI � रथाखाली बसवली आZ < चEगल8च झाल8. एकदाच8 Z स8पrयावर क��ण 
आ णि  अ �ज7न कायकाय Lहणाt < तS आठवSन लि �न काढ. माझी पोरगी लि हI < आZच. दोDही आपण ताडSन 
बघS. मग �याVया sती काढSन �यातली एक धkतराªµाला Èट Uऊ. बाकीVया खपवायचा प�कर मी घ1<. 
�याचा अ �थ कसा लावायचा < वाचणा3 बघSन घ1तील. लोक बाकी कायकाय वाचतात < एक नवलच आZ. 
काहीही लि हा, वाचणा3 सापडतात. 

क3तवम6: पण सीनSVया म7लीG लि हI ल8 आZ < आ णि  स8जयला आठवत8 आZ < यात जर तफावत नI घाली 
तर कKणाच8 बरोबर < कस8 कळणार? 

स"जय: नाही ना कळणार. ती अडचण आZच.

क3पाचा 8य: आ णि  सा<क$ �लोक Lहटt Lहण� इ� तI � तफावत ही नI घणारच. 
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क3पाचा 8य: आ णि  सा<क$ �लोक Lहटt Lहण� इ� तI � तफावत ही नI घणारच. 

मयाOर: अशा Pळी काय करायच8 [ाच8 एक शा¥ आZ. ग णि ताइतक� अचSक नाही, पण उपयोगाच8 आZ. Z 
शा¥  का  शोधSन  काढाव8  लागल8  <  सEगतो.  बाबीलची  वसाहत  मा?  सोडSन  प7ढ1  द mि ण1ला  ?ल8  की 
फI tnतान नावाचा Uश लागतो. तI � एक त�ण माणSस होऊन ?ला. तो च·म होता पण nवभावाG गोड 
होता. ए� ठI काणी तो फारसा रा हI ला नाही; गोªी सEगत एका गावातSन aस�या गावात असा तो सतत 
ह¢ डत अi. न8तर �याला कKणीतरी आकसाG माHन टाकला. �याG कKठrया गोªी सE गI तrया, तो कसा 
जगला ही ह कI कत �याVया जवळVया माणसEनी तो  rयान8तर काही वष�नी चामडwाVया त7कड्यEवर 
लि �न काढली.  फI tnतानVया सग�या बाजS8नी सम7» असrयाम7ळ1 Z त7कड1 दमट हPG खराब dहायला 
लागt. �याम7ळ1 �यEVया नdया sती काढाdया लागrया, आ णि  �याही न8तर कKठ1कKठ1 Gऊन लोकEनी sत©वHन 
sती काढrया. पण एकीवHन aसरी sत काढण8 Z काम क�टाळवाण8 असत8, आ णि  लि हI ताना च7का होतात. 
च7कीVया sतीवHन नवी sत काढली की च7का वाढत जातात. तर अi चामडwा+ त7कड1 आता खSप झाtt 
आZत,  आ णि  <  एक कEशी  ज7ळत  नाहीत.  जागोजागी  तफावत  नI घ<.  पण  [ा  त�ण  माणसाVया 
बोल'यात  शहाणपण  होत8  असा  लोकEचा  वI Ïास  आZ,  आ णि  �याम7ळ1  तो  नeकी  काय  Lहणाला  Z 
ठरव'यासाठी खSप कª �यायची �यEची तयारी अस<. आ णि  LहणSनच, sती काढताना च7का का होतात 
आ णि  �या a�nत कशा करायVया [ाच8 एक Pगळ8 शा¥च �यEनी उभ8 �ल8 आZ. 

क3पाचा 8य:  इ�  आपrयालाही  [ा  शा¥ाची  गरज  प7ढ1मा?  पड1लच.  अस8  पाहा,  क��ण  आ णि  अ �ज7न 
यEVयाम�| काय बोलण8 होत8 < स8जय लि �न काढणार आZ. आपrयाकड1 चामडwावर लि हI 'याची प=त 
नाही. भ7जीVया झाडाची साल काढSन आपण �यावर लि हI तो. इथली हवा गरम अस<, वाळवी अस<, 
पाऊस पडतो, आ णि  [ा सग�याम7ळ1 झाडाVया साली लवकर कKजतात. <dहा आपrयालाही sत©वHन sती 
काढाdया लागणारच, आ णि  कI तीही काळजी घ1तली तरी च7का होणारच. 

सीनN: खर8 आZ. मी तर Lहण< Z शा¥स7=ा आपण लि �न काढायला पा हI �. पण �याVयाच sती काढताना 
च7का झाrया तर काय �या? 

स"जय: oशार आZस हो बाई तS. त7bया तावडीतSन काही स7टत नाही. 

सीनN: पण मी Lहण< तस8 तS सगळ8 लि �न तर काढ. आपण < मयाoराला दाखवS. �याची नजर तI खट आZ. 
�याला पटकन च7का काढता |तात. 
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मयाOर: [ा शा¥ाची मला खोलात जाऊन मा हI ती आZ अस8 मी Lहणत नाही. पण �यातली काही त¬व8 
अशी आZत की आपली आपण ब7=ी लढवSन ती शोधSन काढS शकतो. त7Lहाला एक कI nसा सEगतो. य7=ा+ 
नI यम �dहा तयार झाt <dहा �या+ शि लाtख बनवाPत आ णि  कK�m1�ावर < ठरा वI क अ8तराG लावाPत 
ही कrपना माझी आZ. पण दगड खSप लागतात. त7Lहाला Gमक� सEगतो. कK�m1� Z एक ल8बव �त7ळ आZ. 
�याचा मोठा dयास <रा कोस आZ, आ णि  �याला काटकोन कHन लहान dयास नऊ कोस आZ. मोठा dयास, 
लहान dयास आ णि  तीन$ प8चावDन अशा तीन आकड्यEचा ग7णाकार कHन �याला चार$ बावDनचा भाग 

दI ला की ल8बव �त7ळाच8 m1� ठरत8. ही प=त मी यवनEकडSन शि कलो. तर हI $ब असा होतो की कK�m1� 
झाकायला एक कोस लEबी�8दी+ fया'णव चौरस लागतील.  मी अस8 ठरवल8 की स8पS �ण कK�m1�ा+ एक 
स�तमEश कोस लEबी�8दीVया चौरसEत त7कड1 कHन s�|क चौरसाVया वायdय कोप�यात एक शि लाtख 
लावावा. अi स7मा3 साड1चार हजार शि लाtख मला तयार कHन �याP लागणार हो<.

मSळ शि लाtख मी nवत:Vया हाताG कोHन घ1तला. बाकीVया sती [ा मSळ शि लाtखाची नeकल कHन 
बनवाdया लागणार हो�या, पण इत� दगड आ णि  इत� पाथरवट एकाच ठI काणी आणण8 सोयीच8 नdहत8. 
�याम7ळ1 मी योजना अशी �ली की मSळ tखाVया तीन sती काढSन §दानात �या तीन ठI काणी Dयाdयात. 
�यातrया s�|कीवHन प7Dहा तीन sती काढSन �या आणखी ²र Dयाdयात आ णि  हा शि रnता असाच प7ढ1 
चालS ठ1वावा. पण माbया लmात आल8 की sत©वHन sती काढताना च7का होऊ लागrया आZत. च7कEचा 
अÂयास Lहण� मनाचा अÂयास असतो. त7Lहाला उदाहरण Uतो. 

सहावा नI यम असा आZ: 
जो aस�याबरोबर य7=ात ग78तला अiल, गEगरtला अiल क¢ वा पाठमोरा अiल अशास ठार माH न|.

Z वाeय आधी स8पS �ण पाठ कHन मग फरशीवर कोHन काढायच8 अशी आमची कामाची प=त होती. पण 
‘ग78तला’ आ णि  ‘गEगरtला’ याम�| तोच �वनी तीनदा |त असrयाम7ळ1 पाठ च7कत अi आ णि  कI �|क 
पाथरवट ‘ग78तला’ ऐवजी ‘ग78गला’ लि हीत असत. [ा दोन ·I यापदEचा अ �थ सारखा नाही. य7= करणारा 
पS �ण तरतरीत मनाG < करत नdहता अशी जी अ �थछटा ‘ग78गला’ म�| |< ती नको आZ. �याम7ळ1 मी 

ग78तला अiल क¢ वा गEगरtला अiल 
असा बदल �ला. प हI ला ‘ग’ आ णि  न8तर+ दोन ‘ग’ यEVयात जाnत अ8तर पडrयाम7ळ1 ही चSक होईनाशी 
झाली. काम वाढल8 पण �याब�ल त·ार नाही. Z वाeय आjा जस8 आZ �यात ‘ क¢ वा’ ची वI नाकारण 
प7न�eती झाली आZ अस8 काह©ना वाटत8. पण ती वI नाकारण नाही. 
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अशी खSप उदाहरण8 सापडतात. �यEVयातला सामाईक ग7ण कKठला Z अोळखSन यवनEनी [ा शा¥ाचा एक 
नI यम बनवला आZ. तो असा की जर पाठÈद अiल तर जाnत आड नI डा पाठ हा बरोबर समजायचा, 
Lहण�च जाnत सोपा पाठ च7कीचा समजायचा. कस8 < सEगतो: ‘ग78गला अiल, गEगरtला अiल’ हा पाठ 
सोपा आZ कारण चार ‘ग’ मि ळSन Lहणायला सो� होतात. पण याउलट ‘ग78तला अiल, गEगरtला अiल’ 
हा  पाठ  आड नI डा  आZ,  कारण  सा�या  बाजS8नी  ‘ग’  असताना  मधला  एक  ‘त’  तगवSन  धरावा  लागतो. 
यवनEच8 Lहणण8 अस8 की माणSस चSक करताना आड नI डwाच8 सोप8 करतो पण सो�याच8 आड नI ड8 करत नाही. 
LहणSन आड नI डा पाठ हाच खरा पाठ असायची शeयता जाnत अस<.

स"जय: आड नI डा पाठ हाच खरा पाठ. नI यम म�दार आZ. मी आव �जSन लmात ठ1वीन. क��ण आ णि  अ �ज7न 
आपसEत काय बोलt Z मला Gमक� आठPनास8 झाल8 तर अ �धवट � आठवत8 आZ < म7�ाम आड नI ड8 कHन 
लि हीन. लोकEना <च खर8 वा¯ल. सीनSची म7लगी अजSन कोवळी आZ, तI ला PगाG लि हI ता |त नसणारच. 
ती आपल8 सगळ8 सो�प8सो�प8 कHन टा�ल. Lहण� जº कणार मीच. 

सीनN: तस8 नाही ह8. माझी पोरगी खSप झरझर लि � शक<. भोवताली ऊन असो, पाऊस असो, गvगाट असो, 
तI च8 मन चळत नाही. ती आपली लि हीत जा<.

मयाOर: Z खर8 आZ. 

सीनN: पोट राह'याVया Pळी बाईच8 अ8ग जस8 असत8 तस8 तI च8 मSल होत8. �या Pळी मी �ीनगरीला एका 
त�ण स8Dयाशाबरोबर राहात हो<. �यान8 nवत: एकदाही कKणा बाईचा भोग घ1तला नाही. पण �याचा 
अÂयास खSप होता. तो Lहणायचा की बाई आ णि  प7�ष ज7गत असताना दोघEनाही �यातSन आन8द मि ळायला 
हवा. इ8 »I यEच8 दमन करा अस8 कधी तो Lहणाला नाही. बायाप7�षEची बI नचSक मोजमाप8 घ1ऊन बायE+ 
कI ती sकार पडतात, प7�षE+ कI ती पडतात, कKणाची जोडी कKणाबरोबर जमवली Lहण� आन8द वाढतो 
[ा+ �याG ठोकताळ1 बसवt हो<. मी खाली चº चोळी आZ LहणSन मला तो हरणी Lहणायचा. माbया�mा 
�8द असtली बाई Lहण� घोडी, आ णि  खSप �8द अiल तर हjीण. बा�यEम�| जो खाली तोळामासा अiल 
तो ससा, �या�mा जाड अiल तो बhल आ णि  खSप जाडजSड अiल तो घोडा. न7nता आकार ब घि तला तर 
ज7ग'या+ तीन �I क� नऊ sकार होतात. पण चº चोळी वI �= जाडजSड अशी जोडी अiल तर बाईला �ास 
होतो. याउलट �8द वI �= तोळामासा अशी जोडी अiल तर बाईची खाज प7रती भागत नाही. पण Z सगळ8 
नीट समजSन �यायच8 Lहण� खSप sयोग कराP लागतात. तर अi PगPगळ1 प7�ष तो मला Èटायला घ1ऊन 
यायचा. ज7गत असताना s�|क mणी कI ती स7ख होत8 आ णि  कI ती �ास होतो Z तो मला नvद कHन 
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यायचा. ज7गत असताना s�|क mणी कI ती स7ख होत8 आ णि  कI ती �ास होतो Z तो मला नvद कHन 
ठ1वायला लावत अi. आसन कKठल8ही असो, डाdया हातात तालप� आ णि  उजdया हातात tखणी धHन मी 
आपली  लि हीत  राहायची.  खाली  काहीही  चालS  असल8  तरी  मन  चळS  न  Uता  लि हायची  सवय  मला 
<dहापासSन  लागली.  �याच  दI वसEत  कधीतरी  मला  पोट  रा हI ल8.  LहणSन  माbया  पोरीला  जDमापासSन 
लि हI ता |त8. ²ध 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 मा हI ती एक� कHन �यान8 न8तर एक प7nतक 
लि हI ल8. < तर मी वा3माप खपवल8. माbया पोरीला �यातSन सोDया+ डSल घ1तt. माझाही फायदा झाला 
आ णि  इतरEVयाही  आन8दाची  सोय  झाली.  एकyण  पाहता  माbया  खाजगी  3शीमरn�याचा  फार  चEगला 
उपयोग झाला. तर सEगत काय हो< की पोट राह<Pळी बाईG आपल8 अ8ग सEभाळायला पा हI �. कारण 
मSल तस8 होत8.  

क3तवम6:  तS  Lहण<स  तसा  अन7भव  अGकEना  आtला  आZ.  आमचा  हा  क�पाचा �य  असा  एकलकvडा 
हो'यामागच8 कारण <च असाव8. 

सीनN: Lहण�? 

क3तवम6: �याची जDमकथाच तशी आZ. 

क3पाचा 8य: माझी जDमकथा इ� जगजाहीर �लीच पा हI � का? 

क3तवम6: जगजाहीर नाही करत, पण तvडी लाव'याप7रती सEगतो आZ. ती मनोर8जक असrयाब�ल त7ला 
कKणी दोष Uणार नाही. 

क3पाचा 8य: ठीक आZ, सEग तर. पण फार रोखठोक शfद वापH नकोस. 

क3तवम6: सEगायच8 < अस8 की शर¹ान नावाचा एक ऋषी होता. तो श¥ वI z1त तरxज होत चालला 
होता, आ णि  �याम7ळ1 इ8»ाला �याची धाnती वाटS लागली. शर¹ानाच8 ÌÓच �य मोडSन काढ'यासाठी �याG 
एक अ�सरा पाठवली. अ�स3G शर¹ानासमोर |ऊन आपt सगळ1 कपड1 उतरवt आ णि  लEबSन काही नख3 
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एक अ�सरा पाठवली. अ�स3G शर¹ानासमोर |ऊन आपt सगळ1 कपड1 उतरवt आ णि  लEबSन काही नख3 
कHन ती परत ?ली. इकड1 शर¹ानाला राहPना. एका पाणथळ जा?त रानगवत माजtल8 होत8 तI � तो 
लपतछपत ?ला, आ णि  हाताG हलवS लागला. एकच गवताची कEडी वर आtली होती, तI Vयावर Gमका 
शर¹ानाVया पEढ�याचा फवारा उडाला आ णि  कEडी मधोमध सोलSन नI घाली. एका भागातSन क�पाचा �य 
जDमाला आला आ णि  aस�या भागातSन �याची ब हI ण क�पी जDमाला आली.  Gमeया Pळी �याची आई 
आपrया  § �I ण©पासSन  अशी  फटकyन  रा हI rयाम7ळ1  क�पाचाय�Vया  मनाचा  कल  जमावापासSन  Pगळ8 
राह'याचा झाtला आZ. 

सीनN: बघा, मी Lहणत नdह<? 

क3पाचा 8य: पण Z काहीVया बाही nपªीकरण झाल8! माझा nवभाव मी घडवtला आZ. ग �भधारण1Vया Pळी 
माझी आई कशी वागली [ाVयाशी �याचा बादरायण स8ब8ध कशाला जोडता?

क3तवम6: पा हI ल8त?! Lहण� फI Hन फI Hन आपण प7Dहा dयासावर आलो. �याचा सi मि रा काही स7टत 
नाही.  पण सीनSचा सI =ाDत मला �dहाचाच पटtला आZ.  धkतराªµ आ णि  प8डSVया आयEना तो ठाऊक 
असता तर आपrयावर ही Pळ आली नसती.

सीनN: हा काय कI nसा आZ? इ� सग�यEना मा हI त आZ की काय? मी ह¢ ड< खSप, �याम7ळ1 कKठ1 ना कKठ1 
काही ना काही ऐकत अस<. पण Gमeया Pळी aसरीकड1 असt तर काहीतरी च वI ª बातमी ऐकायची 
रा�न जा<. 

क3तवम6: त7ला आ णि  मयाoराला ही चि jरकथा नवी अiल, पण इ� कI �|क वषÉ तो टवाळीचा वI षय 
झाtला आZ. तS dयासाला पा हI ल8 आZस का? 

सीनN: नाही. 

क3तवम6: एकदा पा हI ल8स तर प7Dहा पाहाव8स8 वाटणार नाही. �याVया दाढी+ �स ड7करासार{ राठ आZत, 
आ णि  डोळ1 ग78�सार{ तEबड1भडक आZत. शि वाय अ8गाला घाण1रडा वास |तो. 

सीनN: मी एक चEगला साबण वI ·ीला ठ1व<. अ8गाला वाईट वास अiल तर �यान8 ल?च जातो. मघाशी मी 
त7Lहाला त�ण स8Dयाशाब�ल सE गI तल8 तो Z Gहमी Lहणायचा. प7�षमाणसाG रोज दात घासाPत, आ8घोळ 
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त7Lहाला त�ण स8Dयाशाब�ल सE गI तल8 तो Z Gहमी Lहणायचा. प7�षमाणसाG रोज दात घासाPत, आ8घोळ 
करावी, छान वासाच8 <ल लावाव8. नाहीतर बाईला कI ळस |<. का{त घामाचा वास रा�न ?ला तर फार 
उबग |तो.

क3तवम6: त7ला ह कI कत ऐकायची अiल तर प7ढ1 सEगतो. आमVया भरतकKलाम�| श8तनS नावाचा राजा 
होता, तI थSन Z सगळ8 स7H झाल8. �याची बायको स�यवती. तI ला चि �Eगद आ णि  वI चि �वी �य नावा+ 
म7ल? हो<. �यEतला थोरला चि �Eगद लवकर वारला, आ णि  श8तनSन8तर वI चि �वी �य गादीवर बसला पण 
तोही न8तर ल?चच वारला. वI चि �वीय�ला अ8 बI का आ णि  अ8बा लि का नावाVया दोन रा'या हो�या, पण 
रा¤याला वारस नdहता. dयास हा स�यवतीचा आधीचा म7लगा. तI G �याला बोलावSन घ1ऊन सE गI तल8 की 
अ8 बI �त तS बी टाक Lहण� तI ला म7लगा होईल. पण तो रा�ी �dहा तI Vया खोलीत ?ला <dहा �याचा 
कI ळसवाणा अवतार बघSन ती घाबरली आ णि  तI G डोळ1 घp मि टSन घ1तt. dयास तसाच तI ला ज7गला. 
�याम7ळ1 तI चा म7लगा आ8धळा नI पजला. तोच धkतराªµ. आ8धळा म7लगा राजा LहणSन चालत नसrयाम7ळ1 
स�यवतीG dयासाला प7Dहा बोलावSन घ1तला आ णि  अ8बा लि �त बी टाकायला सE गI तल8. �याला बघSन तI चा 
+हरा फI कट पडला, LहणSन तI चा पोरगा प8ड7रोगी झाला. 

सीनN: काय अभ8ड गोª आZ! पण माbया ध8zाला उपयोग होईल. ए�क गबाळW8थी बा�या गाठSन �याला 
सEग< की हा वnतरा घ1, साबण घ1 आ णि  nवVछ राहात जा. नाहीतर बायकोला कI ळस |ईल आ णि  तI ला 
आ8धळ8 पोरग8 होईल. ध8zाच8 अस8च असत8. आपrयाला काय पा हI � < लोकEना नीट मा हI त नसत8. थोड8 
घाबरवल8 की आपसSक वI कत घ1तात. आता dयास हा मोठा माणSस. �याला साबण वI कायची माझी टाप 
नाही. पण माbयासारखीच8 आधीच ऐकल8 असत8 तर चEगल8 झाल8 असत8. धkतराªµाची पोर8 आ णि  प8डSची पोर8 
यEVयात ZPदाP झाt नस< आ णि  हा एवढा मोठा य7=ाचा डEगोरा वाजला नसता.

मयाOर: यoदी लोकEत ही चाल आZ Z मला मा हI त होत8. �यEVयात मोठा भाऊ  ला तर लहान भावाला 
�याVया वI धPचा भोग �यावा लागतो. भारतात पSवq कधी अस8 ऐकल8 नdहत8. पण dयास हा स�यवतीचा 
आधीचा म7लगा कसा Z मला समजल8 नाही. 

क3तवम6: स�यवती ही पSवq कोळीण होती. ती एकदा पराशर ऋषीला बोटीतSन यम7GVया पhलतीरावर 
घ1ऊन चालली होती. स�यवतीला बघSन तो पाघळला आ णि  �याG तI ला जोराचा आWह करकHन बळ1च 
ज7गायला तयार �ली.  ती बI चारी Èदरली होती,  पण पराशर तI ला Lहणाला की त7bया अ8गाला जो 
माशEचा  घाण1रडा  वास  |तो  आZ  तो  घालवSन  त7ला  चEगला  वास  |ईल  अशी  मी  dयवnथा  करीन. 
�या{रीज त7झी फाटtली योनी मी प7Dहा a�nत करीन, Lहण� तS न8तर aस�याशी लÇ करायला मोकळी 
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�या{रीज त7झी फाटtली योनी मी प7Dहा a�nत करीन, Lहण� तS न8तर aस�याशी लÇ करायला मोकळी 
राहशील. एवढ्या आ मि षावर ती तयार झाली. पराशराG बोटीत अ8धार �ला आ णि  तI ला तो ज7गला. 
�याचीही ती प हI लीच Pळ होती, �याम7ळ1 सगळ8 पटकन झाल8. स�यवती गरोदर रा हI ली आ णि  तI ला जो 
म7लगा झाला तो dयास. माशEचा वास तI Vया कातडीवHन उडाला खरा पण पI शवीतSन ?tला नसrयाम7ळ1 
dयासाVया  अ8गाला  अजSनही  |तो.  स�यवतीG  न8तर  श8तनSशी  लÇ  �ल8,  पण  आपला  पS Éव तI हास  �याला 
सE गI तला नसावा. 

क3पाचा 8य: अ8गाचा वास आईकडSन आलाही अiल. पण समोरची बाई ग �भग ळि त झाली तरी आपलाच Zका 
दामटण8 हा ग7ण �ट बापाकडSन आtला दI सतो आZ.

स"जय: dयास हा इतरEची तमा बाळगणारा माणSस नdZ.  आता माझ8च पाहा: जर धkतराªµाला य7=ाच8 
व �णनच हव8 अiल तर डो�यEनी बघSन < मी कH शकतो. �यासाठी मला लEबच8 दI सायला हव8 आ णि  
लEबच8 ऐकy यायला हव8 इथप ¼यत ठीक आZ. पण ‘मनातt वI चारही �याला समजतील’ हा जो वर मला न 
मागता दI tला आZ, �याची काहीस7=ा आव�यकता नdहती. आ णि  तोUखील नीट लागS पडत नाहीच. ही 
ग78ताग78त dयासाG नI �कारण वाढवSन ठ1वली आZ.

क3पाचा 8य: मी त7ला Z वI चारणारच होतो. इतरEVया मनातt वI चार त7ला Gम� समजतात तरी कi? 

स"जय: Lहटल8 ना, Gम� समजत नाहीत. फार नI सट< समजतात. 

सीनN: पण तरीUखील Z होत8 कस8? बघायला डोळ1 असतात, ऐकायला कान असतात तस8 मन समजायला 
काय असत8? 

क3तवम6: मा हI त नाही. पण [ाVया उलट्या टोकाकडSन पाहायला हव8. ऐक'यासाठी आवाज हPत असतो, 
बघ'यासाठी वnतS sकाशात अस<, तस8 मन कKठ1 असत8 Z मा हI त नाही. तI थSन स7रवात करायला हवी. 

मयाOर: मला काय वाटत8 < सEगतो. मन ±दयात असणार इतक� उघड आZ. कान, नाक, डोळ1, हात, पाय 
अशा  सग�या  अवयवEतSन  ±दयाकड1  रeत  जात8.  अवयवEत  ¤या  स8Pदना  उमटतात  �या  ±दयाकड1 
G'याकरता < असणार, कारण नाहीतर वीसप8चवीस फKलपा�8 भHन हा लाल »वपदा �थ अ8गात सगळीकड1 
असायच8  काहीच  कारण  नाही.  मला  �dहा  समोर  घोडा  दI सतो  <dहा  डो�यातSन  �याच8  चि �  आ णि  
कानातSन �याचा आवाज Z दोDही रeताबरोबर ±दयाकड1 जातात. ±दयात Z दोन sवाह एक� |तात 
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कानातSन �याचा आवाज Z दोDही रeताबरोबर ±दयाकड1 जातात. ±दयात Z दोन sवाह एक� |तात 
आ णि  घोडा खº काळtला मला कळतो. 

सीनN: पण रeतात जर स8Pदना असतील तर सEडtrया रeतात �या दI सत का नाहीत? 

मयाOर: �या दI सत नाहीत याच8 मला आ� �य वाटत नाही. रeत दाट आ णि  चि कट असत8, <dहा �या सहज 
कKठ1ही लपत असतील. 

क3पाचा 8य:  इथप ¼यत  मला  बरोबर  वाटत8.  समजा  जखम  होऊन  अ8गातल8  प7�कळ  रeत  नI घSन  ?ल8  तर 
±दयाचा बाकी अवयवEशी स8प Áक त7टत असणार. �याम7ळ1 मन थEबSन माणSस मरतो. 

क3तवम6: पण ठार मारtrया माणसाच8 ±दय मी कापSन काढSन आतSन पा हI tल8 आZ. �यात मन मावtल8 
मला कKठ1 दI सल8 नाही. 
 
मयाOर: पण �याG काही सI = होत नाही. समजा एका दमtrया माणसाला आपण ठार मारला आ णि  
�या+ हातपाय चि Hन पा हI t, तर �याVया cायS8तला थकवा डो�यEना दI सणार नाहीच. cायS8त थकवा 
असतो तस8च ±दयात मन असणार. 

क3तवम6: मला अजSन पटtल8 नाही. लढाई करतानाचा माझा एक अन7भव सEगतो. श�SG माbया ±दयावर 
बाण सोडला तर तो माbया ±दयाVया रोखाG |तो आZ अशी जाणीव मला हो<. पण माbया डो�यEवर 
सोडला तर तो माbया रोखाG |तो आZ अशी जाणीव हो<. LहणSन मला वाटत8 की मन Z दोन डो�यEVया 
मधोमध डोeयात असाव8, ±दयात नाही. 

मयाOर: [ा वाट'यावर मी फार भि nत ठ1वणार नाही. का < सEगतो. माणसाVया पाच ¸ाÔ »I यEपhकी 
चार,  Lहण�  डोळ1,  नाक,  कान  आ णि  जीभ  ही  नI dवळ  योगायोगाG  डोeयात  आZत.  पाचव8  अ8गभर 
वI ख7रtल8  आZ.  �याम7ळ1  डोक�  फार  मह¬वाच8  आZ  अस8  आपrयाला  वI नाकारण  वाटत8.  बाण  त7ला 
डो�यEनीच दI सत असrयाम7ळ1 डो�यEकड1 |ताना तो त7bयाकड1 |तो आZ अस8 वाटत8. पण त7झ8 मन कKठ8 
आZ याVयाशी �याचा स8ब8ध नाही. त7झ8 मन त7bया अ8डकोषात जरी असत8 तरीस7=ा डो�यEVया रोखाG 
|णा�या बाणाची त7ला तI तकीच भीती वाटली असती. 

सीनN: पण मग Ë²चा उपयोग काय? �याचा ±दयाशी काही ना काही स8ब8ध असणार. कारण डोeयाला 

132



सीनN: पण मग Ë²चा उपयोग काय? �याचा ±दयाशी काही ना काही स8ब8ध असणार. कारण डोeयाला 
जोरात लागल8 तरी माणSस मरतोच. 

मयाOर:  मी  यवनEVया  Uशात  असताना  काय  ऐकल8  <  सEगतो.  अशा  गोª©वर  <  सतत  चच�  करत 
असतात. �यEचा त Áक असा आZ की स8Pदना वा�न वा�न रeत गरम होत8, आ णि  < Ë²त जाऊन थ8ड 
होऊन बाZर |त8. Ë²चा उपयोग हा आZ. पण जर Ë² नI कामी झाला तर खSपस8 गरम रeत ±दयात 
एकदम घ7सSन मनही नI कामी होत8. LहणSन माणSस मरतो. 

स"जय: इथप ¼यत थोड8स8 समजल8. पण मला वर मि ळाrयान8तर [ात काय फरक पडला अiल? 

मयाOर: < मलाही नीट समजtल8 नाही. पण एक स �वसाधारण त¬व LहणSन अस8 सEगता |ईल की काही 
वnतS इतर वnतS8वर लEबवHन sभाव पाडS शकतात. च8»ाचा सम7»ावर sभाव पडSन �याला फKगवटा |तो, 
क¢ वा सSय�चा गवतावर sभाव पडSन < वाळत8. dयासाG �dहा त7ला वर दI ला <dहा त7bया कानEवर आ णि  
डो�यEवर sभाव पाडSन < �याG जाnत तI खट �t असाPत. LहणSनच त7ला लEबच8 ऐकy |त8 आ णि  लEबच8 
दI सत8. पण असा sभाव सग�याच वnतS8चा सरसकट नसतो. सSय�चा सम7»ावर sभाव पडत नाही, क¢ वा 
च8»ाला गवत वाळवता |त नाही. वर हा sकारही तसाच असावा. वI शि ª माणसEना वI शि ª कामीच तो 
Uता |त असणार. कKणीही Uऊन उपयोग नाही.  

स"जय: मला प7रत8 कळल8 अस8 वाटत नाही. 

मयाOर: Z पाहा, [ा सग�याचा शeय तI तका स7स8गत अ �थ लावता यावा एवढाच माझा sय�न आZ. तो 
लागला आZ अस8 मी Lहणत नाही. आपrया हातात aसर8 काही आZ का? 

क3पाचा 8य: ठीक आZ, तSत�स अस8 समजS की मयाoर Lहणतो < बरोबर आZ. पण मग aस�या माणसाVया 
मनातल8  स8जयला  कस8  समजS  श�ल?  हा  काही  स8जयVया  एका  कKठrया  अवयवावर  dयासाG  पाडtला 
sभाव नdZ. तर स8जयच8 ±दय आ णि  aस�या माणसाच8 ±दय [EVयात स8ब8ध जोडSन आणायचा असा हा 
Pग�याच जातकKळीतला s�न आZ. पण तस8 कस8 करणार? 

मयाOर:  ढोबळपण1  बोलायच8  Lहण�  पI कtला  आ8बा  कÕरी$जारी  ठ1वला  तर  कÕरी  पI क<  तशासारख8 
काहीतरी Z आZ. स8जयच8 मन ही कÕरी आZ अस8 समजल8 तर [ा कÕरीला असा वर दI tला आZ की जवळ 
असtrया आ8fयEच8 पI कtपण तS PगाG आ�मसात कH शकशील. आता [ा�mा जाnत चEगली उपमा मला 

133



असtrया आ8fयEच8 पI कtपण तS PगाG आ�मसात कH शकशील. आता [ा�mा जाnत चEगली उपमा मला 
तरी स7चत नाही, कारण उप यातच गvधळ आZ. 

स"जय: हा वर मि ळाrयापासSन तो पडताळSन पाह'याचा मी थोडाफार sय�न �ला आZ. माझा नI �क �ष 
सEगतो. पI कtrया आ8fया$जारी कÕरी ठ1वली तर ती पI क<, आ णि  पI कtrया ��या$जारी ठ1वली तरीही 
पI क<. पण त7पाVया ह8डwात ब7चकळली तर पI कत नाही. कÕरीVया सालीत त7पाचा वास शि Hन तI ची चव 
फeत क¢ चि त बदल<. aस�याच8 मन समजावSन घ1ण8 हा sकार मला काहीसा असाच वाटतो. कधीकधी < 
जमत8, प7�कळदा जमत नाही. जमायच8 तर रसायन ज7ळल8 पा हI �. 

मयाOर: पण Z काही nपªीकरण नdZ. आपण न7सती उपमा प7ढ1 3टतो आहोत. 

स"जय: खर8 आZ, पण मी तरी आणखी काय कH शकतो? मघाशीच घडtला एक sस8ग आZ, थोडwा 
वI nताराG सEगतो.  क�तवम� आ णि  मी इ� |त असताना घोडwाला तहान लागrयाम7ळ1 आLही थEबलो. 
आLहाला पाणी Uणारा सh नI क इरावानाVया सhDयातला, Lहण� पEडवEकडSन लढणारा होता. तो जातीG 
भि rल आZ आ णि  पोषाखही तसाच करतो. घोडा पाणी पीत असताना हा माणSस अदबीG माbयासमोर 
उभा होता. एक चाळा LहणSन �याVया मनातt वI चार समजSन घ1'याचा �dहा मी sय�न �ला <dहा 
माbया लmात आल8 की तो असातसा नसSन एक वI शि ª भि rल आZ. 

Z कळ'यासाठी त7Lहाला लाmागkहाची ह कI कत सEगावी ला?ल. खSप पSवqची Lहण� पEडवEच8 अजSन लÇ 
dहायच8 होत8 <dहाची गोª. पEडव खSप बलाढw होऊ लागrयाम7ळ1 धkतराªµाला वाटS लागल8 की �यEचा काटा 
काढावा. वारणावताम�| �याG एक ला{च8 घर बEधSन घ1तल8, आ णि  पEडवEना कK8तीसह तI � राहायला 
पाठवल8. 

मयाOर: मला �या घराब�ल खSप कKतSहल होत8, LहणSन < बEधणा�याला मी शोधSन काढSन Èटलो. �याच8 
नाव आता मी वI सरलो, पण तो मSळचा चीनमधला. ला{ला मजब7ती आणता यावी याक रI ता चत7राई 
वापHन �याG PगPगळ1 sयोग कHन पा हI t हो<. �याVयाशी बोलSन मला खSप शि कायला मि ळाल8. मी Z 
घर कधी पा हI ल8 नसrयाम7ळ1 माझी कrपना होती की < न7सत8 लाtलाल अiल. पण तस8 नdहत8. तो मला 
Lहणाला की ला{त कI तीतरी र8ग आणता |तात. �या घराVया दI वाणखाDयात �याG 3शीमरn�यावरVया 
PगPग�या UखाdयEची भि jि चि �8 काढली होती. पण न8तर < सगळ8 जळाrयाच8 ऐकyन �याला फार वाईट 
वाटल8. 
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स"जय: < जळ'यासाठीच बEधtल8 होत8. पEडव �यात राहायला ?rयान8तर ए� रा�ी < �टवSन zाव8 असा 
aय°धनाचा कट होता. पण य7 धI ¶ि राला Z आधीपासSन ठाऊक होत8. �याG �या रा�ी एक भि rलीण आ णि  
तI + पाच म7ल? [Eना एक� �वायला बोलावल8 आ णि  सरसकट सग�यEना खSप दाH पाजSन झोपवल8. 
रातोरात पEडव कK8तीसह पळSन ?t. घर एकदाच8 जळाrयान8तर aस�या दI वशी सकाळी जी s1त8 सापडली 
ती काही अोळखता |'यासारया प रI nथि तीत नdहती. एक बाई आ णि  पाच प7�ष आZत इतक�च दI सल8, 
<dहा aय°धन खSष झाला. पEडव जि व8त आZत Z �यान8तर कI �|क दI वस �याVया लmात आल8 नाही.

क3तवम6:  �याPळी  पEडवEना  खSप  यातायात  झाली  Lहणतात.  हवी  तशी  बाई  मि ळायला  फार  शोधाव8 
लागल8.  एका  बाईला  पाच  म7ल?  हो<  पण  ती  दाH  पI णा�यातली  नdहती.  aसरी  एक  दाH  पI णारी 
मि ळाली पण तI ला तीनच म7ल? हो<. तI सरी एक दाHबाज होती आ णि  तI ला पाच म7ल?ही हो< पण 
�यEतला एक थोटा नI घाला. जळाrयान8तर एका s1ताचा हात स8शयाnपद दI सला असता, आ णि  पEडवEना 
तो धोका प�करायचा नdहता. एक ना दोन. पण $वटी जमल8. 

स"जय: तर मला Èटtला सh नI क Lहण� �या दI वशी जळSन  trया भि rलि णीचा नवरा. �या रा�ी तो 
शि कारीला ?tला होता आ णि  मचाणावरच झोपला होता. आrयान8तर �याला सगळी ह कI कत कळली. 
�याVया मनात मला दI सल8 < अस8 की $जारVया गावात �याG aसरी एक भि rलीण ठ1वtली होती. ज7नी 
बायको दाH पI ऊन कजागपणा करत अi आ णि  पोर8ही �याच नादाला लागtली होती. �यEना पhसा प7रवSन 
प7रवSन बापाVया कम3चा काटा ढI ला झाtला होता. Z लोढण8 रातोरात आपसSक ग�यातSन उतरrयाम7ळ1 
तो भलताच खSष झाला, आ णि  आठवडाभरातच राजरोस aसरीबरोबर राहायला ?ला. पEडवE+ उपकार 
मानSन तो आता �यEVया बाजSG लढतो आZ. 

[ा भि rलाVया जागी मी असतो तर बायकाम7ल8  rयाच8 मला sच8ड a:ख झाल8 असत8. �याला < थोड8स7=ा 
झाtल8 नाही. माbया मनात पEडवE वI �= sच8ड सSडाची भावना असती. ती �याVयात थोडीस7=ा नाही. [ा 
भि rलाच8 मन मला अगLय वाटल8. मी कÕरी अiन तर तो त7पाचा ह8डा आZ. वHन वास ला?ल पण आतrया 
गराच8 तSप होणार नाही. माbया आजSबाजSला अi त7पा+ ह8ड1 खSप आZत आ णि  पI कtt आ8x थोड1च आZत. 
dयासाला Z आधी कळायला हव8 होत8, पण अघळपघळ वर Uऊन तो मोकळा झाला आZ. 

क3तवम6: मी तर Lहणतो की dयासाला काय अ भि s1त होत8 Z त7ला समजtल8 नाही याचाच अ �थ वर फसला 
आZ. कारण नाहीतर �याच8 मन त7ला समजायला हव8 होत8. तो nवत: त7पाचा ह8डा नdZ तर कKजtrया 
मासळीची टोपली आZ. �याचा वासस7=ा न लागtला बरा. 
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मासळीची टोपली आZ. �याचा 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  [ा  वI षयाचा  कधी 
क�टाळा  |त  नाही.  मन  कशाच8  बनtल8  असत8,  �यात  वI चार  कi  |तात,  मनाला  गोªी  लmात  कशा 
राहतात आ णि  वI सरतात कशा, बायकEच8 मन Pगळ8 असत8 का, अशा म7�ÖयEवHन �यEVयाकड1 खSप ध7म�·ी 
चाल<. कKणाVया मतात कKठ1 Èग आZ [ाची डो�यात <ल घालSन छाननी हो<. पण इतक� कHनही �यEना 
nवVछ उलगडा कशाचाच झाtला नाही. 

माझा एक अन7भव सEगतो. तI थt लोक ‘स7राशार सम7»’ अस8 खSपदा Lहणतात. हा शfदsयोग �यEVया 
नाटकEत |तो, क वI तEत |तो. मला चम�का रI क वाटला. सम7» नI ळाशार अiल, काळाशार अiल, पण 
स7राशार कसा अiल? एकतर �यEची स7रा जगाPगळी नस<. PगPग�या »ाmEपासSन बनवtली स7रा इ� 
जशी  PगPग�या  sकाशEत  PगPगळी  दI स<  तशीच  �यEVयाहीकड1  दI स<.  �यEचा  सम7»  दI सायला 
जगाPगळा नसतो. PगPग�या sकाशEत जसा भारतातला सम7» PगPगळा दI सतो तसाच �यEVयाहीकड1 
दI सतो. LहणSन माbया अोळखीतrया कI तीतरी यवनEना मी खो²न खो²न वI चारल8 की ‘स7राशार सम7»’ 
Lहण� काय? पण सग�यEना माDय होईल अस8 एकच एक उjर मला काही मि ळाल8 नाही. काहीजण 
Lहणाt की मावळतीVया सम7»ाचा र8ग स73सारखा दI सतो. काहीजण Lहणाt की सम7»ाकड1 पा हI rयावर 
जो एक ग हI रा खि Dन भाव मनात |तो तो स7रा �यायrयावरही |तो. र8गाशी �याचा स8ब8ध नाही. काहीजण 
Lहणाt की हा शfदsयोग क वI <त ऐकायला छान वाटतो आ णि  वkjात घp बसतो LहणSन आLहाला तो 
आवडतो, पण �याला नeकी असा अ �थ नाही. Lहण� ‘स7राशार सम7»’ अस8 �dहा दोन यवन एक कEसमोर 
Lहणतात <dहा �यEना बo<क Pळा परnपरEच8 मन समजtल8 नसत8. पण Z ठाऊक असSनही < Lहणतातच 
याचा अ �थ �यEना �याची वI $ष पव�ही नस<. तस8च दामटSन Gतात पण बI घडत काही नाही. 

क3पाचा 8य: एखादा यवन पकडSन इ�च आणला पा हI �. स8जयच8 Z मनसाम7 »I क �याVयावर कI तपत चाtल 
< बघायची मला फार उ�स7कता आZ. 

स"जय:  मला  तर  काहीच  समजणार  नाही,  कारण  मी  कधी  सम7»  पा हI tला  नाही.  इ8»snथ  आ णि  
ह nति नाप7राVया प8च·ोशीबाZर मी अजSन पडtलो नाही.

सीनN: Lहणतोस काय?! स8जया, त7झ8 आय7�य न7nत8 वाया चालल8 आZ! सम7» ब घि तrया{रीज माणसाच8 खर8 
नाही. मघाशी मी Lहणाt < ध8zातrया भागीदारीच8 वगh3 रा� U. Z सगळ8 स8पल8 की तS माbयाबरोबर 
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नाही. मघाशी मी Lहणाt < ध8zातrया भागीदारीच8 वगh3 रा� U. Z सगळ8 स8पल8 की तS माbयाबरोबर 
सम7» पाहायला चल. एकदा ब घि तलास की वI सरणार नाहीस. 

क3तवम6: सीनS, ‘सगळ8 स8पल8’ हा शfदsयोग कHन माझा अ8त पा� नकोस. हा पटEगणातला sकार कKठवर 
आला आZ? आधी तो स8पrया{रीज सगळ8 कस8 स8�ल? 

क3पाचा 8य: माbयाही मनात तोच s�न होता. कI तवा अ�याय स7H आZ? 

स"जय: नववा आjाच स7H झाला आZ. 

सीनN: नऊ aण1 अठरा. हा jि Vया! Lहण� नI Lमास7=ा का®या 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 च Éचच8 सार काय होत8? Zच की माणसEना एक कEच8 मन 
समजण8 अवघड जात8.  याहीप7ढ1 जाऊन मी Lहण< की aस�याच8च काय तर nवत:च8ही मन nवत:साठी 
अ8धा�या  फडताळासारख8  असत8.  तI �  शोधrयावर  काय  सापड1ल  [ाचा  आधी  अ8दाज  नसतो  आ णि  � 
सापडत8  <  नकोस8  वाटत8.  अ �ज7नाच8  त7Lही  बघताच  आहात.  तर  [ा  वI षयावरची  एक  छो¯खानी  गोª 
माbयाकड1 आZ. बाबीलम�| ती मी ऐकली आ णि  लगोलग लि �न घ1तली. त7Lहाला ऐकायची अiल तर 
वाचSन दाखव<. Pळ छान जाईल. 

क3पाचा 8य: मी तयार आZ. 

क3तवम6: मीही तयार आZ.

सीनN: मग थEबा, मी आtच. (उठSन गाडwाकड1 जा< आ णि  एक चोपडी घ1ऊन |<.) तर ऐका! गोªीच8 नाव 
आZ ‘सम ¹I भ7जा.’ 

क3तवम6: सम ¹I भ7जा? 

137



सीनN: सम ¹I भ7जा. 

(गोª वाचली जात असताना आपल8 लm नाहीस8 दाखवत मयाoर शSDयात नजर लावSन बसला आZ.) 

सम #ि भुजा 

दमाnकस  शहराम�|  सायरस  आ णि  घनीम  Z  दोघ1  त�ण  मि �  राहत  हो<.  एक कEना  वर+वर 
Èटrया{रीज �यEना चhन पडत नi, आ णि  ग�पा मार'यात �यE+ तासनतास ख �च होत असत. 

ए� दI वशी अथीना नावाVया एका Uख'या म7लीशी सायरसची अोळख झाली. दोघ1 पटकन s1मात पडt, 
आ णि  [ान8तर लवकरच �यEनी लÇ कHन एक ट7मदार घर घ1तल8. स7रवातीVया काही दI वसEत घनीम 
दोघEना ÈटSन जात अi, पण हळSहळS तो |ईनासा झाला. सायरस Lहणाला, “बाबा3, आपली दोघEची 
इतeया वष�ची §�ी आZ. ती इतeया सहजासहजी अडगळीत टाकण8 त7ला कस8 जमत8?” यावर घनीम 
Lहणाला की मला §�ी नको आZ अस8 नाही,  पण लÇान8तर त�ण जोड�याला आपrयात तI सर8 कKणी 
नसाव8स8  वाटत8.  LहणSन  मी  चार  हात  लEब  राहतो  आZ.  आ णि  �या{रीज  अथीना  चारचौघEत  उठSन 
दI स'यासारखी असrयाम7ळ1 तI �हाइताG 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. 

ए� दI वशी ठरवSन सायरस घनीमला घराबाZर Èटला. तो Lहणाला, “मी त7ला इ� बोलावल8 [ामा? 
तस8च कारण आZ. अथीना माbयावर s1म कर< आ णि  ती माbयाशी एक नI ¶ आZ याब�ल माझी पeकी 
खा�ी आZ. पर8त7 तI Vया नI ¶1ची प73शी कसोटी लागली आZ अस8 मला वाटत नाही. कदा चि त फारi प7�ष 
तI G जवळSन पा हI tt नसrयाम7ळ1 तI ला मी आवडलो आ णि  तI G माbयापलीकड1 वI चार �ला नाही अस8 
शeय आZ. एखाzा गबा�या माणसावर ती लp� होणार नाही Z माDय. पण सरासरीVया खSपच वरचा 
असा कKणी त�ण जर तI Vयाकड1 लm प7रवS लागला तर तI Vया मनात चल बI चल होणार नाही याचा काय 
भरवसा आZ? <dहा माझी इVछा अशी आZ की तS तI Vयाकड1 s1मयाचना कHन पाहावीस.” Z ऐकyन 
घनीम अवाक झाला. तो Lहणाला, “अशी वI षाची परीmा बघण8 हा श7= Pड1पणा आZ. आ णि  मी अस8 
करण8 हा अथीनाचा अपमान नाही का होणार?” [ावर सायरस Lहणाला की काही बायकEना गरोदर 
असताना लाकyड,  चि खल,  खडS असrया वI चि � गोª©ची खावखाव स7ट<.  �यावर 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 खि शात हात घालSन Lहणाला की आपण 
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हौस तS प7री कर. पण घनीम [ाला तयार होईना. <dहा सायरस खि शात हात घालSन Lहणाला की आपण 
ना'याचा कौल घ1ऊन बघS. जर एन कI डS आला तर तS माbया मनासारख8 कर, आ णि  स¢ ह आला तर मी 
माझा हp सोडSन Uईन. [ामागचा सE� तI क अ �थ nपª आZ. एन कI डS आ णि  गI लगा श यEची §�ी s सI = 
आZ, <dहा एन कI डS आला तर तS त7bया मि �ाच8 Lहण�च माझ8 ऐकायला हव8स. [ाउलट स¢ ह हा नI �·ि य 
sाणी असrयाम7ळ1 तो आला तर आपण स�याची  प रI nथि ती बदलS न| असा �याचा अ �थ होईल. घनीम 
याला कसाबसा तयार झाला. सायरसG नाण8 वर उडवल8, < खाली पडताच एन कI डS दI सला. सायरस 
घनीमला Lहणाला की उzाच तS चाचणीला स7�वात कर. 

aस�या दI वशी स8�याकाळी �dहा घनीम [ा जोड�याला Èटायला आला <dहा सायरस �यEना Lहणाला की 
काही तातडीVया कामासाठी मला बाZर जाऊन याव8 ला?ल, तोप ¼यत त7Lही बोलत बसा. कKणाला काही 
s�य7jर कर'याची सवड न Uताच तो तडकाफडकी नI घSन ?ला. s�यmात तो घराला एक वळसा घालSन 
कI rलीVया भोकातSन बघत बसला होता.  यान8तरVया दI वशी �dहा घनीम आ णि  सायरस Èटt <dहा 
घनीम Lहणाला की मी त7bया Lहण'याsमाण1 अथीनाकड1 s1मयाचना कHन पा हI ली पण तI G मला म7ळीच 
दाद दI ली 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 आ णि  माझी चा�ल लागताच खडबडSन उठलास Z मला चEगल8 ठाऊक आZ. तS मला शfद दI tला 
आZस, <dहा प7Dहा रीतसर आ णि  नI कराचा sय�न कHन बघ. या फ�दात कKठSन पडलो अस8 घनीमला वाटत 
रा हI ल8, पण आता Pळ नI घSन ?tली होती. पण �याG वI चार असा �ला की Z सगळ8 स8पrयान8तर मी 
अथीनासमोर सफाई Uऊन तI ची सप$ल माफी मा?न. �याम7ळ1 [ा sकरणावर पडदा पड1ल आ णि  सार8 
काही पSवqसारख8 होईल. 

�या दI वसान8तर ही ना ती सबब सEगSन सायरस सतत sवासावर जाऊ लागला, �ण1कHन घनीमला प73सा 
Pळ मि ळावा आ णि  हा sयोग नीट राबवता यावा. �याVया [ा वागण7कीम7ळ1 अथीना ब7चक�यात पडली. 
घनीम तI ला Èटत रा हI ला, आ णि  आपrया नव�याचा मि � LहणSन ती �याच8 आदरा तI ®य करत रा हI ली.  
घनीमG अस8 ठरवल8 की s1मयाचनाच जर करायची तर ती कशीबशी उरकyन घ1'या�mा नीट करावी. [ा 
�याVया  xतान7सार  तो  अथीनाकड1  भरभHन  लm  Uऊ  लागला.  अथीनाG  आपrया  नव�याला  एकदा  Z 
बोलSन दाखवल8 की घनीम माbयाशी फार स8शयाnपद वागतो आZ, आ णि  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.  �याला  तS  ²र  लोटS  नकोस.  nवत:Vया  वाग'यात  सायरसG  तसSभरही  फरक  �ला  नाही,  आ णि  
पSवqसारखाच तो वार8वार शहर सोडSन जात रा हI ला. 
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पSवqसारखाच तो वार8वार शहर सोडSन जात रा हI ला. 

घनीम |तच रा हI ला. तो दI सायला उमदा असrयाम7ळ1 आ णि  बोल'यात चत7र व को टI बाज असrयाम7ळ1 
हळSहळS  अथीनाVया  मनाचा  कल  �याVया  दI $G  होऊ  लागला.  ती  nवत:शी  अस8  Lहणाली  की  माbया 
नव�याच8 बo<क काहीतरी sकरण आZ आ णि  LहणSनच तो Gहमी बाZर असतो. �याला जर माbयाब�ल 
काही वाटत नiल आ णि  हा इतका छान माणSस जर माbया s1मात अiल तर मी नाही का Lहणाव8? आ णि  
अशा  रीतीG  अथीना  घनीमला  वश  झाली.  घनीमला  Z  पS �णपण1  अन� mि त  होत8,  पण  सायरसला  < 
सE गI तrयाम7ळ1 �याला a:खच होईल अशा वI चाराG तो काही बोलला नाही. सायरसला तो Lहणाला की 
त7झी बायको त7bयाशीच एक नI ¶ आZ, आ णि  माbया sI याराधनाम7ळ1 स8तापSन जाऊन तI G मला त7bया घरी 
यायची ब8दी �tली आZ. 

ए� दI वशी सायरस शहर सोडSन ?tला असताना घनीम अथीनाVया घरी आला. पण सायरस s�यmात 
?tलाच नdहता तर आपrयाच घराVया दI वाणखाDयावर बाZHन पाळत ठ1वSन होता. अथीना घनीमच8 
च78बन घ1ताना �याला Gमकी दI सली. [ा Pळी घनीम पाठमोरा असrयाम7ळ1 सायरस तI � असrयाच8 �याला 
कळल8 नाही, पण अथीनाला मा� सायरस तI Vयाकड1 पाहताना अोझरता दI सला. तI G आपrयाला पा हI ल8 
आZ Z सायरसVया लmात आल8 नाही. सायरस �dहा परत आला (अथ�त तो खरा ?tला नdहताच) <dहा 
पोटात  बाकबSक  हो<  आZ  अशा  अवn�त  अथीनाG  �याच8  nवागत  �ल8.  आता  कोण�याही  mणी  तो 
आपrयाला जाब वI चारणार [ा भीतीम7ळ1 अथीनाच8 मन तI ला खाऊ लागल8. पण s�यmात �dहा तस8 
काहीच झाल8 नाही, <dहा आता कस8 वागाव8 Z अथीनाला सम�ना. तI G त Áक असा �ला की सायरस nवत: 
बाZरयाली असावा आ णि  या गोªीची शरम वाटत असrयाम7ळ1 बायकोला जाब वI चार'याची �याची 
ह¢ मत होत नसावी.  आपली sतारणा सायरसला ठाऊक असrयाच8 तI G घनीमला सE गI तल8 नाही.  ती 
सायरसला Lहणाली की घनीम माbयाशी स8शयाnपद वागतो आZ अस8 � मी पSवq बोलt हो< तो माझाच 
गhरसमज होता, s�यmात तस8 काही नाही. 

एक  dयeती  LहणSन  घनीमला  अथीना  आवडत  असली  तरीUखील  तI Vयावर  �याच8  s1म  नdहत8.  पण 
सायरसVया  वाग'याम7ळ1  ती  अ धI का धI क  a:खी  झाtली  पा�न  तI ला  सोडSन  Uण8  �याला  आता  शeय 
रा हI tल8 नdहत8. खोट8 भEडण काढSन आपण अथीनाला तोडSन टाक'याचा sय�न �ला तर तI ला आणखी 
वाईट वा¯ल [ा  कrपGG तो  हतबल झाला.  आपण प7र< फसलो  ही  भावना  �याVया  मनात  बळावत 
चालली. 

ए� दI वशी स8�याकाळी सायरसG घनीमला नI रोप पाठवला की अथीना बाजारहाट करायला ?tली आZ, 
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ए� दI वशी स8�याकाळी सायरसG घनीमला नI रोप 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 इ� ब घि तल8 तर डोeयात राख घालSन ती मला हाकलSन Uईल. एक बाब त7ला 
आव �जSन सEगायची आZ ती अशी की ही स�वपरीmा आता आपण दोघEनी नI �कारण ताणS न|. त7bया 
बायकोची त7bयावरची नI ¶ा अढळ आZ याब�ल मला खा�ी कधीचीच होती, पण त7bयाही मनातला क¢ तS 
आता तS कायमचा सोडSन zायला हवास. तI ला तS सगळा बनाव सEग, �यान8तर आपण दोघ1ही तI ची mमा 
मागS आ णि  पSवqसार{ राहायला लागS. [ावर सायरसG खि शातSन स7रा बाZर काढला आ णि  चवताळSन तो 
घनीमVया  अ8गावर  धावSन  ?ला.  घनीम  जाnत  चपळ  असrयाम7ळ1  �याG  सायरसकडSन  स7रा  हI सकावSन 
घ1तला, पण हातापायीम�| सायरसला वमq जखम झाली. घनीम घाबHन ?ला, आ णि  पळ काढ'याVया 
xतातच होता <वढ्यात अथीना हजर झाली. ती घनीमला Lहणाली की इ� थEबलास तर त7ला शि पाई 
धHन Gतील. आ णि  मलाही आता [ा घरात राहण8 जि वावर आtल8 आZ. <dहा तS मला घ1ऊनच चल. 
नाही  Lहणण8  घनीमला  शeय  नdहत8.  खच�ला  पhi  असाPत  LहणSन  �याG  xश7=  पडtrया  सायरसVया 
खि शातल8 एकKलत8 एक नाण8 हnतगत �ल8. जीव म7ठीत धHन दोघ1ही रातोरात शहराबाZर पळाt. 

aस�या दI वशी रn�यालगतVया एका भटा�याकडSन घनीमG पाव वI कत घ1तला. खि शात घातtला हात 
बाZर काढताच �याVया लmात आल8 की ना'याVया दोDही बाजS8ना एन कI डS आZ. पर8त7 ना'यात चEदी 
असrयाम7ळ1 भटा�याG < क¢ मत पाडSन का होईना पण घ1तल8.  

अथीना आ णि  घनीम [Eना घर कराव8 लागल8. सायरसG �या दोघEना चोHन ब घि तrयाचा sस8ग अथीनाG 
�dहा घनीमला सE गI तला, <dहा सायरस का स8तापला Z �याला कळSन च7कल8. मा� [ा स8पS �ण sकरणाची 
स7�वात  कशी  झाली  [ाब�ल  तो  अथीनाकड1  अवाmरही  बोलला  नाही.  तI ला  आन8दात  ठ1व'याचा  तो 
यथाश eति  sय�न कH लागला, आ णि  आपrया चत7र बोल'याच8 sमाण �याG वाजवी�mा जाnतच वाढवल8. 
पण दI वसEग णि क घनीमचा उमUपणा कमी झाला होता, आ णि  जो को टI ·म अथीनाला आधी आवडत अi 
तो सतत ऐकावा लागrयाम7ळ1 क�टाळा |त चालला होता. घनीमच8 आपrयावर s1म नाही Z अथीनाला 
लवकरच कळSन च7कल8, पण �याG तशी बतावणी का करावी Z मा� तI ला कधी कळल8 नाही. इतeया 
चEगrया माणसाला साप�यात अडकrयासारख8 वाटाव8 [ाला आपण काही अ8शी कारणीभSत झालो [ा 
भावGG ती कायमची a:खी झाली. आपली जी § �I ण होती ती s1यसी असrयाच8 ढvग कHन तI ला आपण 
फसवल8 आ णि  nवत:Uखील फसलो [ा भावGG घनीमही कायमचा a:खी झाला. ¤या dयeतीवर आपल8 
s1म नाही तI Vयाबरोबर आय7�य काढ'याचा sस8ग अशा sका3 दोघEवर |ऊन ठ1पला. पर8त7 स8सार तसाच 
प7ढ1 ढकलत राह'याdय तI रI eत �यEVयासमोर पय�य उरtला नdहता. 
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सायरसची जखम हळSहळS बरी झाली. पण �याला दाHची सवय लागली आ णि  लवकरच तो कफrलक 
झाला. चि ड चि ड1पणा हा �याचा nथायीभाव बनला, आ णि  ¥ीजाती वI षयीच8 �याच8 मत कायमच8 बI घडSन 
?ल8. 
 

❒ 

क3पाचा 8य: गोª आवडली. ‘ तI घ1ही स7खी हो<’ पासSन ‘ तI घ1ही a:खी झाt’ प ¼यतचा sवास ग8मतीचा आZ. 
अथ�त गोª ऐकणा�यासाठी ग8मतीचा आZ, �यातrया पा�Eसाठी ग8मतीचा नाही. 

क3तवम6: गोªीमागची कrपना मला अशी दI स< की पEढ�या र8गाचा एक सम ¹I भ7ज �I कोण होता, आ णि  
तो मधोमध उ8चीवर पलटवताच �याचा काळा �I कोण झाला. अथीना हा �I कोणाचा शि रो ब¢ ² आZ आ णि  
दोघ1 प7�ष Z तI VयापासSन समान अ8तरावर असtt पाया+ दोन ब¢ ² आZत. आधी तI ची एका ब¢ ²शी 
जोडी  होती,  ती  त7टSन  aस�या  ब¢ ²शी  झाली.  हा  स8�त  गोªीतच  आZ,  कारण  नाण8  पलटवल8  तरी 
एन कI डSचा एन कI डSच राहतो. का¯कोर वI चार करणा�या कKणीतरी ही गोª रचtली आZ. 

क3पाचा 8य: मयाoरा, तS काहीच कसा बोलत नाहीस? गोª तS पSवq वाचली होतीस की काय?  

सीनN: तो लाजतो आZ. गोª �याGच लि हI tली 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 वI सरtच हो<. पण [ाचा अ �थ त7ला 
गोªीत काय होणार Z आधी कळल8 अiल. 

स"जय: नाही. माणसEVया मनातल8 अोळखताना जि � प73वाट हो<, तI � गोªीतrया माणसEVया मनातल8 
अोळखण8 शeय नाही. मी गोªीVया आत असतो तर Pगळ8 होत8. मग अथीनाला आधीच सगळ8 सEगSन 
सावध �ल8 असत8. 

❒
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(‘अ3, तI कड1 बघा!’, ‘कKठ1?’, ‘ तI � समोर बघा!’, ‘ दI सत8य का?’, ‘काय झाल8?’, ‘काही कळत नाहीय’ अi 
आवाज अचानक चोहोबाजS8नी |ऊ लागतात. सीनS उठSन मा? पळत जा<. अGक सh नI क तI Vया गाडwावर 
चढSन एकटक ²रवर पाहताZत. इतर काही सh नI क �यEVया खEzावर चढt आZत.) 

सीनN: अ3, आधी खाली उतरा बघS! माझा गाडा मोडाल त7Lही. (सh नI क दाद Uत नाहीत.) अ3, उतरा 
Lहण< ना! माझा ध8दा ब8द पडला तर अफyच काय फKटाण1Uखील मि ळाय+ नाहीत. 

(Z ऐकyन सh नI क नाईलाजाG खाली उतH लागतात.) 

क3तवम6: काय झाल8? 

एक सK न& क: अ �ज7न उताणा पडSन एकटक सSय�कड1 बघतो आZ. �याला उ ��व लागला आZ. मोठ1 गोपाळ 
अोणP होऊन उजdया हाताचा तळवा �याVया डो�यEसमोHन फI रवताZत. 

क3पाचा 8य: हा प7Dहा ढ1पाळtला दI सतोय! आता मा� य7= होत नाही एवढ8 नeकी आZ. कKणीतरी �याला 
बाजSला घ1ऊन जा Lहणाव8, आ णि  आLहाला रीतसर मोकळ8 करा. आLही आपापrया घरी जाऊ. 

स"जय: मी बघतो काय चालल8य <. (भ7वया कKnकरत मन एकाW करतो.) काहीतरी वI चि �पणा चालS आZ. 
मलाही नीट समजत नाहीय. 

(सीनS गाडwाकड1 जाऊन पाहणी कर< आZ.) 

सीनN:  rयEनी गाडwाच8 चाक पार ज मि नीत �तवल8.  आता Z काढणार कस8? (सh नI कEना) काय 3 ए 
शº दळीVयEनो, मी त7मVयासाठी इतक� अोझ8 वाह< �या+ अi पEग फ�डता का? 

(सh नI क अोशाळ1 होऊन चाक बाZर काढायचा sय�न करतात, पण �यEना फारस8 यश |त नाही.) 

एक सK न& क: जमीन अोलसर आZ. जि तक� अोढाव8 तI तक� चाक आतच चालल8 आZ. 

सीनN: माbयावरचा शाप भोवला ग! 
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सीनN: माbयावरचा शाप भोवला ग! 

क3तवम6: त7ला कोण शाप Uईल बाई? इत� लोक त7bयावर s1म करतात. 

सीनN: मला भSमा<चा शाप आZ हो! 

क3पाचा 8य: भSमाताG त7ला का LहणSन शाप zावा? 

सीनN: खSप वष�पSवq 3शीमरn�यावर घडtली गोª आZ. मी गाडा अोढत चालt हो<. रn�याVया कड1ला 
एक  Lहातारा  रडताना  दI सला.  जवळ  जाऊन  ब घि तल8  तर  तो  झº गtला  होता.  मला  Lहणाला  की 
सोमरसाचा एक ब7धला मी सकाळी वI कत घ1तला होता. अध� ल?च �यायलो आ णि  अध� रा�ीसाठी ठ1वला 
होता. पण चालताना अडखळलो आ णि  सगळा सEडSन ?ला. नवा �यायला माbयाकड1 पhi नाहीत. मी 
�याला Lहणाt की रडS नकोस. जि � सEडला होता तI थली माती मी गोळा �ली, ह8डाभर पा'यात घातली 
आ णि  एका  तलम  3शमी  $rयातSन  <  मि �ण  गाळSन  घ1तल8.  माती  $rयात  रा हI ली  आ णि  सोमरस 
पा'याबरोबर खाली आला. चव ?tली होती पण Lहाता�याला काही फरक पडत नdहता. मला aवा Uऊन 
तो नI घSन ?ला. पण भSमा<Vया वाट�ाचा सोमरस मी चोHन घ1तला LहणSन मला शाप लागला. तI Gच 
माझ8 चाक गI ळल8 आZ. 

(सh नI क नI कराचा sय�न करताZत. ‘अÏ�थाLयाला बोलवा. �याला नeकी ज ल. अÏ�थाLयाला बोलवा’ 
असा अोरडा होतो. सीनSG गाडwातल8 एक मडक� बाZर आणल8 आZ. ती ध7ळीत ग7डघ1 ¯कyन बस< आ णि  
mमायाचना प7टप7टत मडक� हळSहळS ज मि नीवर रI काम8 कर<.) 

सीनN: मा<, mमा कर! तS आधार दI ला नाहीस तर माझा गाडा चालायचा नाही. तS बाई आZस, मी बाई 
आZ. मला मदत कर. 

मयाOर (अ �धवट nवगत आ णि  अ �धवट इतरEना उ�1शSन): य7 धI ¶ि राचा रथ ज मि नीपासSन दोन बोट8 वर 
हPत चालतो. अस8 का असाव8 [ाची PगPगळी nपªीकरण8 मी ऐकली आZत. काहीजण Lहणतात की तो 
प7'यवान असrयाम7ळ1 �याला मि ळाtल8 Z बmीस आZ. काहीजण Lहणतात की आपण जगापासSन अ लि �त 
आहोत अस8 दाखव'याचा �याचा हा मा �ग आZ.  सीनSला प7'यवान कKणी Lहणणार नाही आ णि  जगाला 
इतकी लि �त असtली बाई aसरी मि ळणार नाही. पण अशी सोय कHन �यायची गरज तI लाच जाnत 
आZ,  कारण मग चि खल असला क¢ वा जमीन भ7सभ7शीत असली तरी तI चा गाडा �तणार नाही.  [ा 
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आZ,  कारण मग चि खल असला क¢ वा जमीन भ7सभ7शीत असली तरी तI चा गाडा �तणार नाही.  [ा 
य7=ातSन एकदाचा बाZर पडलो की तस8 काही करता |त8 का [ावर मी वI चार करणार आZ. 

(‘अÏ�थामा |तो आZ,  वाट zा!’  असा अोरडा होतो.  ‘आला,  आला’  अi आवाज |तात,  आ णि  मग 
‘बाजSला  dहा.  जागा  करा.  आn<!  शाबास’  अi  आन8दोÐार  ऐकy  |तात.  nवत:ची  sच8ड  ताकद  लावSन 
अÏ�थामा चाक बाZर काढतो, आ णि  काही अ8तर गाडा अोढत Gऊन एका कातळावर अलगद ठ1वSन Uतो. 
सीनS+ डोळ1 पा'याG भरt आZत.) 

सीनN (अÏ�थाLयाला): अ3, वा! वा! माझ8 खSप मोठ8 काम �ल8स तS! 

अRSथामा: मला सवय आZ. इ� |'यापSवq Z माbयासाठी Gहमीच8 होत8. 

सीनN: बस. वI �Eती घ1. (अÏ�थामा खाली बसतो. सा3जण �याVयाकड1 टक लावSन पाहताZत.) 

क3पाचा 8य: कपाळावरची जखम बरी आZ का आता? 

अRSथामा: बरी आZ. पण अधSनमधSन aख<. 

सीनN: पाणसापाVया रeतात शतावरीचा मध घालSन �tली एक दवा माbयाकड1 आZ. थोडीथोडी लावत 
रा हI लास तर नeकी ग7ण |ईल. 

अRSथामा: नको. इतकी ज7नी जखम जायची नाही. मी आZ तोप ¼यत ती आZ.

❒ ❒ 

अ"क )सरा
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अ"क )सरा

(कK�m1�ाVया ध7ळीम�|, ?rया अ8कातt स8वाद जि � झाt �याVयाच जवळपास, अ8दा� वीस हात dयासाच8 
एक गोलाकार र¢ गण आख'यात आtल8 आZ. दाटीवाटी कHन उÂया असtrया सh नI कEनी �याचा परीघ 
Pढtला दI सतो. र¢ गणाVया मधोमध अÏ�थामा एकटा बसला आZ, आ णि  आजSबाजSला कोणीस7=ा नसSन 
आपtच आपण वI चारात गढलो आहोत असा अ भि नय करतो आZ. 

क�पाचाय�G  डो�यEवर  का�या  र8गाVया  3शमी  �मालाची  पpी  बEधली  आZ.  र¢ गणात  शि Hन  तो 
अÏ�थाLयाVया पाठीवर चढतो आ णि  �याचा कान कKरवाळतो.) 

क3पाचा 8य: हjी स7पासारखा असतो. 

(सh नI क खि दळतात. क�पाचा �य खाली उतरतो आ णि  र¢ गणाVया कड1ला |ऊन nतfध उभा राहतो. स8जयG 
डो�यEवर पEढ�या र8गाVया 3शमी �मालाची पpी बEधली आZ. र¢ गणात शि Hन तो अÏ�थाLयाचा पाय 
चाचपडतो.) 

स"जय: हjी त7ळईसारखा असतो. 

(सh नI क  खि दळतात.  स8जय  बाजSला  होऊन  क�पाचाय�Vया  डावीकड1  nतfध  उभा  राहतो.  मयाoराG 
डो�यEवर  तEबड्या  र8गाVया  3शमी  �मालाची  पpी  बEधली  आZ.  र¢ गणाVया  म�यभागी  जाऊन  तो 
अÏ�थाLयाVया ढ78गणावर हाताG थापटतो.)  

मयाOर: हjी दगडासारखा असतो. 

(सh नI क खº काळतात. मयाoर बाजSला होऊन स8जयVया डावीकड1 nतfध उभा राहतो. सीनSG डो�यEवर 
हI रdया र8गाVया 3शमी �मालाची पpी बEधली आZ.  र¢ गणाVया म�यभागी जाऊन ती अÏ�थाLयाची 
$पटी अोढ<.  

सीनN: हjी सापासारखा असतो. 
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सीनN: हjी सापासारखा असतो. 

(सh नI क खि दळतात. सीनS बाजSला होऊन मयाoराVया डावीकड1 nतfध उभी राह<. क�तवLय�G डो�यEवर 
पI व�या र8गाVया 3शमी �मालाची पpी बEधली आZ. र¢ गणाVया म�यभागी जाऊन तो अÏ�थाLयाVया 
दातावर आपला हात घासतो.) 

क3तवम6: हjी भाrयासारखा असतो. 

(सh नI क  खि दळतात.  क�तवम�  बाजSला  होऊन  सीनSVया  डावीकड1  nतfध  उभा  राहतो.  क�पाचा �य,  स8जय, 
मयाoर, सीनS आ णि  क�तवम� हळSहळS अnवnथपण1 हलS लागतात. नीट दI सत नसrयाम7ळ1 �यEना एक कEचा 
अडथळा  होऊ  लागतो  आ णि  अnवnथता  वाढत  जा<.  आता  पाचहीजण  घोळका  कHन  एका  ठI काणी 
जमतात आ णि  एक कEशी भEडण कर'याचा मSका भि नय कH लागतात.  सh नI क मोठ�ाG खि दळताZत. 
भEडण वI कोपाला पोहोचताच अÏ�थामा उठSन उभा राहतो, आ णि  सvड प7ढ1 काढSन ए�काVया �मालाची 
गाठ मागSन सोडवत जातो. पाचहीजण मा? वळSन अÏ�थाLयाकड1 च कI त होऊन पा हI rयाचा अ भि नय 
करतात.) 

क3पाचा 8य: अ3Vचा! आता समजल8! अखा हjी स7पासारखा नसतो.  

स"जय: मलाही समजल8! अखा हjी त7ळईसारखा नसतो.  

मयाOर: मलापण समजल8! अखा हjी दगडासारखा नसतो.  

सीनN: मलास7=ा समजल8!  अखा हjी सापासारखा नसतो.  

क3तवम6: मलाUखील समजल8! अखा हjी भाrयासारखा नसतो.  

(पाचहीजण एक कEची गळाÈट घ1तात.) 

अRSथामा:  सh नI कEनो!  [ा  sस8गातSन  ता�प �य  नI घत8  <  अस8  की  हjी  स7पासारखा,  त7ळईसारखा, 
दगडासारखा,  सापासारखा  आ णि  भाrयासारखा  अ8शाअ8शाG  जरी  असला  तरी  प7रता  नसतो.  आ णि  
LहणSनच कोण�याही गोªीब�ल मत बन वI 'यापSवq तI चा सव�गीण वI चार करा. ¤याVयाशी आपल8 aमत 
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LहणSनच कोण�याही गोªीब�ल मत बन वI 'यापSवq तI चा सव�गीण वI चार करा. ¤याVयाशी आपल8 aमत 
अiल �याVयाशी म7�ाम बोलण8 काढा, �ण1कHन त7म+ पS �वWह वI Hन जातील आ णि  त7Lहाला सLयक ¸ान 
होईल. 

(सh नI क जोराG टा�या वाजवतात. क�पाचा �य, स8जय, मयाoर, सीनS, क�तवम� आ णि  अÏ�थामा प7ढ1 |ऊन 
सव�ना  नाटकीपण1  नमnकार  करतात  आ णि  र¢ गणाबाZर  पडतात.  खाली  पडtt  पाच  �माल  उचलSन 
घ1'यासाठी सh नI कEची झ78बड उड<. ‘अ3! अ3!’ अस8 सीनS अोरड<च आZ, <वढ्यात < सगळ1 गायब होतात. 
एक ढोलकीवाला आ णि  एक शी×कवी आता र¢ गणात उतरतात, तस8 सh नI कEच8 लm तI कड1 Pधल8 जात8. हा 
शी×कवी जाताजाता स8जयकड1 पा�न अोळखीG नमnकार करतो.) 

स"जय (शी×कवीला उ�1शSन): मोकाट स7टS नकोस. 

शीVकवी: नाही. तसा जपSन वा?न. पण उ�nफy �त रचना करायची Lहण� कधीकधी तोल जातोच. �यातच 
मजा अस<. 

(Z सहाजण गलeयापासSन हळSहळS ²र जातात.) 

अRSथामा: (चाचरत) ता�प �य मी बरोबर सE गI तल8 ना? मला खा�ी वाटत नdहती.

क3पाचा 8य: हो, बरोबर सE गI तल8स. पण $वटी ती एक लोककथा आZ. अम7क ता�प �य तI VयातSन नI घत8 
अशी पर8परा ठHन ?tली आZ. ती आपण जशीVया तशी पाळावी Zच उjम.  

अRSथामा: Lहण�? 

क3पाचा 8य: Lहण� अस8 की क�च8 ता�प �य काय असायला हव8 Z nवत8� ब7=ीG ठरवायला ?ल8 तर उगीच 
गvधळ वाढत जातो. �या�mा < आपल8 घोकyन LहणSन टाकाव8. उदाहरणा �थ अस8 पाहा की सव�गीण वI चार 
हjीचा करण8 सोप8 आZ, कारण �याच8 भल8थोरल8 अ8ग समोर दI सतच असत8. पण s�यm dयवहारात ¤यEचा 
करावा लागतो �या अमS �त स8कrपना असतात. �यEना कI ती अ8ग8 असतील याची मोजदाद अवघड अस< 
आ णि  ती सगळी आपण तपासtली आZत [ाचा भरवसा नसतो. आ णि  LहणSनच �यEचा सव�गीण वI चार 
इतeया सहज करता |त नाही. 
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क3तवम6: आ णि  �याचबरोबर अस8ही आZ की डो�यEवर बEधSन घ1तtला �माल पटकन काढता |तो. पण 
dयवहारात आ8ध�या माणसाला डोळस करता |त नाही. <dहा तS सE गI तtल8 ता�प �य एक त¬व LहणSन जरी 
वाईट नसल8 तरी [ा क�तSन Gमक� सI = होत नाही. 

मयाOर:  समजल8.  Lहण�  नI दान  [ा  च Éचच8  ता�प �य  अस8  की  सव�गीण  वI चार  जHर  करावा  पण 
लोककथEचा कH न|. 

सीनN: जाऊ zा 3! (अÏ�थाLयाला उ�1शSन) त7झ8 काम बाकी तS छान �ल8स. पाव घटका वI र8ग7ळा झाला 
यात सगळ8 आल8. माझ1 पाच �माल <वढ1 ?t. 

मयाOर: बाकी+ चार दI सत नाहीत, पण पEढरा समोर दI सतो आZ. 

सीनN: कKठ1?! 

मयाOर: तो बघ. �या माणसाVया डोeयावर आZ. 

(समोर एक सh नI क दI सतो. पEढरा �माल aमडSन दोन कोप3 दोन कानEमागSन वर |तील अशा sका3 
�याG तो डोeयावर थापला आZ. तो खाली पडS न| LहणSन �मालाला दोन भोक� पाडSन �यEVयामधSन एक 
बाण �सEत आरपार अोवला आZ. �याVया बाजSG चालणा�या सh नI काG पाठीला ढाल बEधSन घ1तली आZ. 

क3तवम6: (दोघEना उ�1शSन) हा काय sकार आZ?! 

पाठीवर  ढाल  घ/तJला  सK न& क:  आLहाला  क�टाळा  आला  आZ.  Pळ  चEगला  जावा  LहणSन  ससा  आ णि  
कासवाची श �यत Z सS� धHन आLही एक नाट�sयोग करणार आहोत. sयोग असा आZ की कK�m1�ातSन 
मी धीLया गतीG उलटास7लटा चालत राहणार. �यातला काही Pळ ससा माbया सोबतीला अiल, आ णि  
<dहा आLही दोघ1 ग�पाट�पा, हाnय वI नोद अस8 काहीबाही करत रा�. ऐकणा�यEची करमणSक dहावी असा 
उ�1श आZ. ग�पEना अ�|म�| म7�ाम थोड8 ग8भीर वळण लावS, आ णि  [ाम7ळ1 आपrया ब7=ीला आता शीण 
आला आZ असा अ भि नय कHन ससा तI थrया तI � झोपSन जाईल. मी एकटाच प7ढ1 जाईन आ णि  न7क�याच 
स7H �trया ग8भीर वI षयावर अ8त �म7ख होऊन nवगत बोलत राहीन. थोडwा PळाG सशाला जाग |ईल 
आ णि  पळत |ऊन तो मला गाठ1ल, तशा आमVया ग�पा प7Dहा स7H होतील. असा एकyण वI चार आZ. 
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आ णि  पळत |ऊन तो मला गाठ1ल, तशा आमVया ग�पा प7Dहा स7H होतील. असा एकyण वI चार आZ. 
sयोगाला नI �ि त स8 हI ता नाही, ¤या Pळी जi स8वाद स7चतील तi आLही बोलS. � उ�nफy �तपण1 ज ल < 
खर8. श �यत मी जº कणार असrयाम7ळ1 माझी इVछा होईल <dहा {ळ थExल. 

क3तवम6: ठीक आZ! काय वा¯ल < करा. पण न8तर आपापrया गणात परत जा. सhDयाला शि nत पा हI �. 

सK न& क: ती आता कशाला पा हI �? न8तर घरीच जायच8 आZ. |तो बर8 का! (कासवासारखी मान हलवत 
नI घSन जातो. ससा �याVया प7ढ1 aडeया चालीG पळत जातो.) 

सीनN: न7सता थI rलरपणा चालS आZ. जो तो Lहणतो न8तर घरीच जायच8 आZ. 

क3पाचा 8य: < साह जि क आZ. स7रवातीला �dहा अ �ज7न आजारी झाला <dहा �याVयाब�ल दोDह©ही सhDयEतSन 
थोडीफार सहान7भSती होती. लढायला तो � नको Lहणत होता < s�|कालाच मनातSन थोड8स8 Lहणायच8 
होत8, आ णि  �याम7ळ1 आपली लढाई अ �ज7न लढतो आZ अशी एक सा �व �I क भावना होती. पण क��णा �ज7नEची 
बडबड जी एकदा स7H झाली ती काही �rया थExना. हळSहळS सh नI क वhतागt. आ णि  न8तर �dहा अ �ज7न 
प7Dहा  ज मि नीवर  उताणा  पडला,  प7Dहा  उभा  रा हI ला  आ णि  बडबड  प7Dहा  स7H  झाली  <dहा  मा�  ही 
सहान7भSती प7रती स8पली.  कधी हा sकार आटोपतो आ णि  कधी आपण घरी जातो अस8 ¤याला �याला 
होऊन ?ल8 आZ. 

स"जय: हो, तो वI षय मी काढणारच होतो. (घ7टमळतो.) य7= र� होणार आZ आ णि  लवकरच आपण घरी 
जाणार आहोत अस8 सगळ1 समजताZत. पण मला तशी शाÏती वा¯नाशी झाली आZ.

सीनN: Lहण�?  

स"जय: हा सगळा sकार आपण जि तका मनावर �यायला हवा होता तI तका घ1तtला नाही.

सीनN: अस8 का Lहणतोस? 

स"जय: आपण ब3च त Áक वI त Áक �t. आपण Lहणालो की क��ण आ णि  अ �ज7न यEच8 काहीतरी साट8लोट8 आZ 
आ णि  स8गनमत  कHन  <  दोघ1  Pळ  काढताZत.  क¢ वा  लहान  म7लEची  भाषा  अस<  तशी  [ा  दोघEनी 
ग8मतीची भाषा बनवली आZ. फार धडपड कHन अ �थ लावावा अस8 �यात काही नाही. पण मला आता 
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ग8मतीची भाषा बनवली आZ. फार धडपड कHन अ �थ लावावा अस8 �यात काही नाही. पण मला आता 
[ातल8 काहीच बरोबर वा¯नास8 झाल8 आZ. 

क3पाचा 8य: मघाशी �dहा अ �ज7न aस�या Pळ1ला ज मि नीवर पडला <dहाच Gमका सीनSVया गाडwाचा गvधळ 
झाला, आ णि  आपल8 लm तI कडSन उडाल8 < उडाल8च. �याPळी [ा दोघEच8 तI � काय चालल8 होत8 < नीट 
बघायला हव8 होत8. 

स"जय: इथSन मला �वढ8 समजल8 <वढ8 सEगतो. Gहमीचा घोळ इ�ही झालाच. Lहण� अ �ज7नाVया मनात 
काय चालल8 होत8 < मला नीट कळल8 नाही आ णि  तो � बोलला <ही प7सटच ऐकy आल8. पण अ �ज7न खाली 
कसा पडला < सEगतो. मी त7Lहाला आधी Lहणालोच होतो की क��णाVया म< सगळ8 जग �याG नI म�ण 
�tल8 आZ. आपrयापhकी कKणाला < खर8 वाटल8 नाही, पण अ �ज7नाला बo<क < पटtल8 आZ. तर आता [ा 
जगात कKठt पदा �थ आZत आ णि  < कi तयार झाt Z म�| �dहा तरी क��णाG अ �ज7नाला सE गI तल8. तो 
तपशील फार कI चकट आZ आ णि  मलाही नीट समजtला नाही, LहणSन स�या रा� U. पण क��णाच8 Lहणण8 
अस8 की Z सगळ1 पदा �थ मि ळSन � काही जग बनत8 < माbया अ8गात सामावtल8 आZ. अकरावा अ�याय 
�dहा [ा दोघEनी स7H �ला <dहा अ �ज7नाG वI चारल8 की मला तस8 दI सत का नाही? यावर क��ण Lहणाला 
की सा�या डो�यEनी त7ला < दI सणार नाही, <dहा मी त7ला दI dयचmS Uतो. याच Pळी अ �ज7न ज मि नीवर 
उताणा पडला. याप7ढ1 �याला � काही दI सल8 < मला दI सल8 नाही, पण �याची s तI ·I या काय झाली <वढ8 
त7Lहाला सEगतो. 

क3तवम6: मला इथSन काहीस7=ा दI सल8 नाही. स8जयला दI dयदkªी दI ली आZ आ णि  अ �ज7नाला दI dयचmS 
दI t आZत. आLहा पामरEना कKणी काही Uत नाही.

स"जय:  अ �ज7न  क��णाला  उ�1शSन  Lहणाला  की  त7ला  कI तीतरी  डोळ1,  कI तीतरी  तvड8,  कI तीतरी  दाढा, 
कI तीतरी पोट8, कI तीतरी मEडwा आ णि  कI तीतरी पाय आZत अस8 मला दI सत8 आZ – 

क3तवम6: Lहणतोस काय?! 

स"जय: आ णि  त7bया अ8गातSन कसलातरी Pगळाच स7ग8ध |तो आZ. 

क3तवम6: Lहण� �याला न7स< दI dयचmS दI t नसणार. दI dयना सI काही दI ली असणार. मला तरी इथSन तो 
Lहणतो  तस8  काही  दI सल8ही  नाही  क¢ वा  कसला  स7ग8धही  आला  नाही.  हjीघोडwEनी  क�टाळSन  जाऊन 
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Lहणतो  तस8  काही  दI सल8ही  नाही  क¢ वा  कसला  स7ग8धही  आला  नाही.  हjीघोडwEनी  क�टाळSन  जाऊन 
$णाम7ता+ � सड1 इ� तI � टाकt आZत �यEची a ¼गधी मा� |< आZ. <ही जगाचाच भाग आZत. अस8 
असSनही क��णाVया अ8गातSन तो वास का आला नाही Z मला समजत नाही. 

अRSथामा: त7Lहा माणसEना लढाईसाठी हjीघोड1 राबवSन �यायला हPत, पण �यEचा वास नको. क�त�न 
आहात.  

मयाOर: वासाच8 एक रा� U, पण जग नI म�ण करणा�याला कI तीतरी मEडwा आ णि  कI तीतरी पाय का 
असाPत? मडकी तयार कर'यासाठी पायEनी माती मळतात तशी जग ही काही मळSन तयार करायची वnतS 
नdZ. 

स"जय: प7ढ1 ऐका. अ �ज7न क��णाला Lहणाला की त7ला ही जी कI तीतरी तvड8 आZत �यEVयात कौरवसh नI क 
शि Hन त7bया दाढEखाली चि रडt जाताZत, आ णि  [ा सग�यEचा चpामpा कHन तS जि भrया चाटतो 
आZस अस8 मला दI सल8. [ावर क��ण Lहणाला की कौरवसh नI क aª आZत, आ णि  < मराPत अस8 मी 
ठरवSनच टाकtल8 आZ. �यEची जी वासलात $वटी लागणारच आZ, ती त7ला आधी दI सली. आता तS फeत 
नI मि jाला प7ढ1 हो आ णि  आपrया हाताG �यEना माHन टाक. 

क3पाचा 8य: ‘ नI मि jाला प7ढ1 हो’ Lहण� काय?! 

स"जय: मला मा हI त नाही. dहायच8 < आधीच होऊन ?tल8 आZ, तS फeत �याच8 �1य घ1 असा अ �थ असावा. 

क3तवम6: पण समजा अ �ज7न नI मि jाला प7ढ1 झाला, तर �याला काही हातपाय हलवाP लागणार आZत की 
आLही कौरव आपसSक समोर |ऊन �याVयासमोर मान उतHन Uणार आहोत? कारण तशा काही सSचना 
आLहाला मि ळाtrया नाहीत. आ णि  याउलट समजा अ �ज7न Lहणाला की मी नI मि jाला प7ढ1 dहायला नकार 
Uतो आZ, तर काय? मग अशा प रI nथि तीत कौरव मरणार की नाही? 

सीनN: क��ण काहीVया बाही बोलतो आZ! [ा ‘ नI मि jाला प7ढ1 हो’ म�| काही अ �थ नाही. 

क3पाचा 8य: इ� मला धोका असा दI सतो की क��ण काहीVया बाही जरी बोलत असला तरीUखील अ �ज7नाला 
जर < पटल8 तर तो य7=ाला तयार होईल. मग काही आपण लवकर घरी जाणार नाही. 
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स"जय: अ �ज7नाचा आ वI भ�व मला तसाच दI सला. क��णाVया कI तीतरी मEडwा आ णि  कI तीतरी दाढा बघSन 
तो सटपटtला दI सला. लाचार होऊन �याG क��णासमोर ध7ळीत लोळण घ1तली आ णि  ‘बाबा3! त7ला मि � 
समजSन त7bया ग�यात गळ1 घातt Z माझ8 च7कल8!’ अशी सप$ल माफी मा गI तली. अ �ज7न प7रता क[ात 
आला आZ अस8 बघSन क��णाG सगळा Uखावा वI झवSन टाकला, <dहा कKठ1 अ �ज7न प7Dहा उठSन बसला. आता 
[ा सग�याची काय स8गती लावायची < त7Lही सEगा. माझा त Áक चालत नाही. 

( भि rल आ णि  गवळणीची एक अ�लील कथा ढोलकीVया तालावर रचSन सEगणा�या शी×कवीचा आवाज 
²रवरVया र¢ गणामधSन अजSनही ऐकy |तो आZ. पण तI थली गदq आता रोडावत चालली आZ. क�पाचा �य, 
क�तवम�, स8जय, अÏ�थामा, मयाoर आ णि  सीनS [ा सहाजणEभोवती आता सh नI कEच8 नव8 र¢ गण तयार 
झाल8 आZ. सा3जण दाटीवाटीG बसSन लmपS �वक ऐकताZत.) 

मयाOर: प7�कळदा होत8 काय की ±दयात खोल �तSन बसtrया इVछा Pड8वाकड8 Hप घ1ऊन बाZर |तात. 
इ� Zच झाtल8 आZ. अ �ज7नाला बo<क रा¤य मि ळव'याचा हdयास आZ, पण कौरवEना मारrया{रीज < 
मि ळणार नाही. कौरव Z �या+ च7लतभाऊ असrयाम7ळ1 �यEना मारवत तर नाही. <dहा अशा Pळी पळवाट 
काय? तर �यEना मार'याचा नI �णय aस�या कKणीतरी परnपर घ1तtला आZ, ती जबाबदारी आपrयावर 
नाही, आपण नI मि j आहोत अशी मनाची समजSत कHन घ1ण8. माणस8 �dहा वाईट वागतात <dहा आपण 
� �ल8 < oकमा+ ताxदार होतो LहणSन �ल8 अस8 �याच8 सम �थन करतात. �याम7ळ1 मनाला अपराधाची 
बोच लागत नाही आ णि  dहायच8 < काम होऊनही जात8. 

क3तवम6: Lहण� त7ला Gमक� काय Lहणायच8 आZ? Z दI dयचmS मि ळाrयान8तर अ �ज7नाला � काही दI सल8 
तो �याVया मनाG तयार �tला Uखावा होता की �याला काय दI साव8 Z क��णाG ठरवtल8 होत8? 

मयाOर:  Z  दI dयचmS  खरोखरीच  आZत  यावर  माझा  वI Ïास  नाही.  कKठलीही  वnतS  आपrयाला  कशी 
दI स<? �या वnतSवर sकाश पडSन न8तर आपrया डो�यEत शि रतो, आ णि  डो�यEतSन ती स8Pदना रeतावा¯ 
±दयात  पोहोचrयान8तर  आपrयाला  वnतS  दI स<.  पण  वnतS  जर  समोर  नiलच  तर  तI Vयावर  sकाश 
पडणार  नाही,  आ णि  अशा  sस8गी  त7मचा  चmS  कI तीही  दI dय  असला  तरी  sकाशाअभावी  काही  कH 
शकणार नाही. स8जयलाUखील ²रच8 दI सत8 पण नसtल8 दI सत नाही. क��णाVया [ा कI तीतरी जि व'या 
आ णि  कI तीतरी दाढा अ �ज7नासमोर s�यm नdह�या Z उघड आZ, कारण अस�या तर आपrयालाही दI सrया 
अस�या.  LहणSन  Lहणतो  की  ‘त7ला  दI dयचmS  Uतो  आZ’  [ाचा  शfदश:  अ �थ  �यायचा  नाही.  क��णाG 
अ �ज7नाला दI tली ती एक sकारची परवानगी आZ. त7bया मनात कI तीही Pडwा वI Øा कrपना असrया 
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अ �ज7नाला दI tली ती एक sकारची परवानगी आZ. त7bया मनात कI तीही Pडwा वI Øा कrपना असrया 
तरी  �या  बाZर  आणायची  लाज  बाळगS  नकोस,  कारण  खर8  Lहण�  �या  त7bया  मनात  नाहीतच,  �या 
बाZरVया  जगात  आZत  आ णि  दI dयचmS8म7ळ1  त7ला  दI सताZत,  अस8  तो  अ �ज7नाला  आडSन  सEगतो  आZ. 
अ �ज7नासाठी Z सोयीच8च आZ. 

क3पाचा 8य: तस8ही अiल. मयाoराच8 मत मला पटत नाही अस8 नाही. पण माझीही एक कrपना ऐकyन �या. 
हा जो sकार चालS आZ �याVयाकड1 आपण एक हjी LहणSन पाहायला हव8. Lहण� �याचा सव�गीण वI चार 
करायला हवा. तसा तो आपण अजSन �tला नाही. आपण अस8 समजSन चाललो आहोत की क��ण एकतर 
खोट8 बोलतो आZ क¢ वा नI र �थक बोलतो आZ. पण � काही तो बोलतो आZ < खर8 अiल ही शeयता 
आपण वI चारात घ1तtली नाही. ती �यायला हवी. 

अRSथामा: कrपना उjम आZ. मघाशी मी � ता�प �य सE गI तल8 �याचा रोख हाच होता.

मयाOर: पण क��ण खर8 बोलतो आZ अस8 समजल8 तर सगळ8 चि �च बदtल. 

क3पाचा 8य: तस8 वादाखातर समजायच8. < स8य7 eति क नाही अस8 लmात आल8 तर सोडSन zायच8. 

मयाOर: ठीक आZ, पण मग Z काळजीपS �वक करायला हव8. क��ण � Lहणाला �याची फोड कHन पाहायला 
हवी. (ध7ळीत खाली बसतो आ णि  बोटाG ज मि नीवर लि � लागतो.) 

(१) क��णाG जग नI म�ण �tल8 आZ. 

(२) एखाzाG मराव8 Z ठरव'याचा नh तI क अ धI कार �याला आZ. 

क�पाचाय�चा snताव असा की ही वI धान8 आपण ता�प7रती माDय करावीत. पण वाnत वI क Z दोन म7�1 
nवत8� आZत. [ातल8 प हI ल8 वI धान खर8 आZ अस8 जरी गkहीत धरल8 तरी aसर8 खर8 आZ असा नI �क �ष 
आपोआप नI घत नाही. क��णाG जग नI म�ण �ल8च अiल तर कौरवही नI म�ण �t आZत Z कबSल. पण 
जो वnतS नI म�ण करतो तो तI च8 काहीही कH शकतो अस8 नाही. <dहा �यEनी सरसकट य7=ात मHन जाव8 
Z ठरव'याचा अ धI कार �याVयाकड1 कKठSन आला Z मला समजत नाही. याउलट क��णाG जग नiल जरी 
नI म�ण �ल8 तरीUखील य7=ात कKणी जº काव8 आ णि  कKणी मराव8 Z ठरव'याचा अ धI कार काही कारणाG 
�याVयाकड1 आलाही असS श�ल. पण अस8 कKठल8च कारण �याG जाहीर �tल8 नाही. 
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�याVयाकड1 आलाही असS श�ल. पण अस8 कKठल8च कारण �याG जाहीर �tल8 नाही. 

क3पाचा 8य: नाही, आjाप ¼यत [ातल8 काहीच nपª झाtल8 नाही. 

मयाOर: पण < काही असल8 तरी प हI ला म7�ा मला स�या तरी गौण वाटतो. जग कKणी नI म�ण �tल8 आZ 
[ाची प8चाईत आपrयाला न8तर करता |ईल. पण कौरवEनी मराव8 अस8 जर क��णाG ठरवSन टाकल8 अiल 
आ णि  Z खर8 कर'याची ताकद �याVयाम�| अiल तर त7Lहाला असtला धोका उघड आZ. मी आ णि  सीनS 
इथSन �dहाही बाZर पडS शकतो, पण त7मच8 तस8 नाही. 

(Z  ऐकyन  भोवताली  जमtt  सh नI क  कKजब7जS  लागतात.  ‘आपण  मरणार  का?’,  ‘अजSन  नeकी  नाही’, 
‘iनापती काय LहणताZत < बघSया’, ‘हो, बघा आ णि  लवकर सEगा’ अशासार{ आवाज नI घतात. एक 
सh नI क अ �धवट nवत:शी पण म7�ाम मोठ�ाG Lहणतो, ‘पण नI दान म7� �त नीट ठरवायचा होता. <वढीही 
आमची काळजी कKणाला नाही.’) 

क3तवम6: कोण Lहणत8य <? त7मची काळजी मला आZ. मी यादवEचा iनापती आZ. 

तोच सK न& क: नाही, �याब�ल आLहाला श8का नाही. पण मला एक s�न वI चारायचा आZ. प रI nथि ती अशी 
आZ की आपण बाकी+ कौरव ल?च मH, पण भी�म नाही. तो आपrया सोयीG म3ल. मग माझा s�न 
असा की ही सोय आLहा सग�यEचीच का नाही �ली? 

क3तवम6: Lहण�? 

सK न& क: भी�म मा? आLहाला Lहणाला होता की माbया मरणाची Pळ मी nवत: ठरवS शकतो.  स�या 
द mि णायन चालS आZ. मरायला ही Pळ श7भ नाही. उjरायण जाnत श7भ आZ. <dहा भी�माG आLहाला 
सE गI तल8 की मी य7=ात जखमी झालो तरी तडकाफडकी मरायला राजी होणार नाही. कK�m1�ात तसाच 
एका बाजSला पडSन राहीन आ णि  उjरायण आल8 की माझा मी श7भ Pळ1ला म3न. आता Z उjरायण �dहा 
स7H होणार < कKणालाच छातीठोक मा हI त नाही. काहीजण Lहणतात स8·EतीVया aस�या दI वशी स7H 
होणार. काहीजण Lहणतात रा�ीVया आकाशात चEद'यEनी बनtला जो Ëढा दI सतो तI थSन सS �य ?ला की 
स7H होणार. काहीजण Lहणतात की तो ठोकताळा पSवq बरोबर होता, पण सSय�ला अ लि कड1 दरवषq थोडा 
थोडा उशीर dहायला लागला आZ. �याम7ळ1 तो ËढwाजवळSन नdZ तर माशाजवळSन ?ला की स7H होणार. 
आता  [ातल8  काहीही  खर8  असल8  तरी  आपल8  य7=  अठराच  दI वस  चालणार  आZ.  <वढ्यात  काही  Z 
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आता  [ातल8  काहीही  खर8  असल8  तरी  आपल8  य7=  अठराच  दI वस  चालणार  आZ.  <वढ्यात  काही  Z 
उjरायण स7H होत नाही. <dहा [ा य7=ात जर आLही मरणार असS तर हटकyन अश7भ Pळ1लाच मरणार. 
भी�म जसा ताणSन धH शकतो तस8 आLही कKणी कH शकत नाही. मग आता माझा s�न असा की य7= 
उjरायणातच  का  नाही  ठ1वल8?  Lहण�  आपण  सगळ1च  श7भ  Pळ1ला   लो  असतो.  iनापतीG  आपrया 
सh नI कEसाठी नI दान एवढ8 करायला नको का? 

क3तवम6: तS LहणतोZस �यातल8 मला काहीच मा हI त नdहत8. 

मयाOर: मलाही मा हI त नdहत8. य7= �dहा होणार ती तI थी मला सE गI तtली होती, आ णि  �याsमाण1 
सग�या सोयी Pळ1त झाrया पा हI �त अशा सSचना मला दI trया हो�या. मरणा�यEसाठी अ8�यस8nकारEची 
सोय यात आZ. पण अश7भ Pळ1ला माणSस  ला तर अ8�यस8nकार Pगळ1 असतात का Z आता मला शोधSन 
काढायला हव8. 

क3तवम6: (सh नI काला उ�1शSन) त7झा आm1प बरोबर आZ, पण मला या mणी नI �ि त काही सEगण8 शeय 
नाही. य7=ा+ नI यम ठरव'यात माझा सहभाग होता, पण < �dहा होणार हा नI �णय माbया हाती नdहता. 
�याम�|  कKठ1तरी  गलथानपणा  झाtला  दI सतोय.  मी  चौकशी  कHन  सEगतो  काय  <.  ([ा  उjराG 
सh नI कEच8 समाधान झाtल8 दI सत नाही, पण < ग�प राहतात.) 

मयाOर: पण Pळ श7भाश7भ कशीही असली तरी माझ8 Lहणण8 <च आZ. आपण तातडीG वI चार करायला 
हवा तो aस�या म7�Öयाचा. त7Lही कौरवEनी मराव8 Z ठरव'याचा नh तI क अ धI कार क��णाला कसा मि ळाला 
अiल?  आ णि  �यातUखील  इतकी  माणस8  मार'यासाठी  म7�ाम  अश7भ  Pळ  नI वडण8  Z  जख वर  मीठ 
चोळ'यासारख8 आZ. अथ�त असा अ धI कार �याVयाकड1 आZ अस8 मी वादाखातर गkहीत धरtल8 आZ; तो 
खरोखरीच आZ का Z मला ठाऊक नाही. 

क3तवम6: तS ‘नh तI क अ धI कार’ Lहणतो आZस. Lहण� ¤याVयामा? नh तI क अ धI ¶ान आZ असा अ धI कार. 
पण  नh तI कता  हा  जगाचाच  भाग  आZ.  समजा  क��ण  Lहणाला  की  जग  मीच  नI म�ण  �ल8  असrयाम7ळ1 
नh तI क<+ नI यम मला लागS होत नाहीत, तर काय उjर Uणार? थोडeयात तो अस8 LहणS शकतो की हा 
अ धI कार मी हातात घ1तला LहणSन माbयाकड1 आZ. मला वI चारणा3 त7Lही कोण? 

क3पाचा 8य: पण तो तस8 Lहणताना दI सत नाही. आपrया नI �णयाच8 काहीतरी nपªीकरण zायला हव8 अस8 
�यालाही वाटत असणार, कारण आपण कौरवसh नI क aª असrयाम7ळ1 मरणार आहोत अस8 तो अ �ज7नाला 
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�यालाही वाटत असणार, कारण आपण कौरवसh नI क aª असrयाम7ळ1 मरणार आहोत अस8 तो अ �ज7नाला 
Lहणतो आZ. 

अRSथामा: (ठामपण1) मी aª नाही. कौरवEVया सhDयात मी nPV³G आtलो नाही, आ णि  असल8 गhरलागS 
वI $षण मी nवत:ला चि कटवSन घ1णार नाही. मी इथला नdZ. इ थI यो पI याVया माळरानावर माझा जDम 
झाtला आZ. एक दI वस ज8गलात फI रत असताना मला ज मि नीवर बरीच पान8 पडtली दI सली. हा काय 
sकार आZ < पाहायला मी प7ढ1 झालो आ णि  खोल खÅÖयात तvडघशी पडलो. अ �धवट त7टtली झाडाची 
म7ळी  माbया  कपाळात  घ7सली.  मला  दोरख8डEनी  जखडSन  अोढSन  काढ'यात  आल8  आ णि  आeसSमVया 
बाजारात वI कyन टाक'यात आल8.  एकामागSन एक अi माझ1 अGक मालक झाt.  s1मळ असा �यEतला 
एकही नI घाला नाही. भारतात मोठ8 य7= होणार अशी वद8ता �dहा पसरली <dहा सगळीकड1 हjीघोडwE+ 
भाव वधारt. माbया <dहाVया मालकाला लोभ स7टला आ णि  �याG मला फK8कyन टाकल8. परा'या टोचSन 
सहा$ योजन8 चालवत मला इ� आण'यात आल8. भारतातt हjी मला सामावSन घ1त नाहीत. �यEVया�mा 
माझ8 वजन जाnत आZ, �यEVया�mा माझ1 कान मोठ1 आZत, आ णि  �यEVया�mा माझी कातडी स7रकKतtली 
आZ. < मला उपरा समजतात आ णि  घाबरतात. मला इ� करमत नाही. [ा य7=ातSन मी बाZर पड1न का 
< मला मा हI त नाही, पण मी aª होतो LहणSन  लो अस8 LहणS नका. 

सीनN: खर8 तर जग त7bयाशी aªपण1 वागtल8 आZ. 

अRSथामा: < त7Lही ठरवा. मी हjी आZ. मी काही वI सरत नाही, पण आठवण©+ कढ काढSन रडतही 
बसत नाही.  

क3तवम6: aª मीही नाही आ णि  माझ1 सh नI कही नाहीत. आLही कKणीही इ� nPV³G आtलो नाही. [ा 
क��णाची जगावरच नdZ तर भाष1वरही सjा असावी. कKठलाही शfद कKठrयाही अथ�G तो वापH शकत 
असावा. जर मी कKणाला aª Lहणालो तर तस8 का Lहणालो Z सEग'याची जबाबदारी माbयावर |ऊन 
पड<. तो शfद ¤या अथ�G मी वापरतो आZ तो समोरVयाला पटला नाही, तर दोघEनाही माDय होईल 
असा अ �थ शोध'याचा sामा णि क sय�न आLहाला करावा लागतो.  क��णाच8 तस8 नसाव8.  कKणालाही तो 
काहीही LहणS शकतो. 

क3पाचा 8य:  पण  Lहण�  गोळाxरीज  प रI णाम  तोच  झाला.  माणSस  काय  क¢ वा  हjी  काय,  कKणालाही 
वI नाकारण aª ठरवSन मारण8 आ णि  कारण न Uता मारण8 [ात मला फरक दI सत नाही. 
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सीनN: मला Z सगळ8 च7कीच8च वाटत8. का < उदाहरण घ1ऊन सEग<. चीनम�| एक {ळ चालतो. लाकडाची 
एक  सपाट  चौकोनी  फळी  घ1तात  आ णि  तI Vयावर  आडdया  उÂया  3षा  आखSन  घर8  बनवतात.  घरEना 
आलटSन पालटSन लाल पI वळ1 र8ग Uतात. फळीVया एका बाजSला एक {ळाडS बसतो आ णि  aस�या बाजSला 
aसरा {ळाडS बसतो. घरEम�| ह nति द8ती सvगट्या ठ1वतात. ड7eकर, अजगर, P�या, भाला, गोगलगाय, 
dयापारी अi सvगट्यE+ PगPगळ1 आकार असतात. कKठली सvगटी कशी हल< आ णि  कKठrया सvगटीची 
ताकद कI ती [ा+ ठरtt नI यम आZत. भाला तI रका जातो आ णि  ड7eकर अजगरावHन उडी घ1ऊ शकतो. 
गोगलगाय एक घर डावीकड1, उजवीकड1 क¢ वा समोर जाऊ शक<. अजगर ड7कराला ग7दमHन माH शकतो 
आ णि  भाला P�|ला भोसकy शकतो. P�या dयापा�याला वI ष घालS शक<. आणखी खSप नI यम आZत. 
समोरVया गोगलगाईला जो मा3ल तो डाव जº कला. {ळणा3 oशार असतील तर ग78ताग78त वाढत जा< 
आ णि  अशा Pळी फार कौशrय लागत8.

उjर  चीनमधला  एक  राजा  आ णि  �याची  आई  अशा  दोघEचा  हा  आवडता  {ळ  आZ.  राजवाडwाVया 
आवारात �यEनी एक मोठा दगडी पट तयार कHन घ1तला आZ. मयाoराGच तो हवा तसा कHन दI ला 
आ णि  न8तर एकदा मला Gऊन दाखवला. दोDही बाजS8ना दोन उ8च मनो3 बEधt आZत. एका मनो�यात 
राजा आ णि  �याVया समोरVया मनो�यात आई अi बसतात, आ णि  खाली पटEगणात बघSन {ळातrया 
चाली  अोरडSन  सEगतात.  दरबारी  म8डळी  भोवताली  बसSन  पाहात  असतात.  सvगट्या  LहणSन  कÕदी 
वापरतात. ड7eकराच8 नाहीतर अजगराच8 कातड8 पEघरtला, हातात भाला घ1तtला अi < कÕदी असतात. 
बाई कÕUत अiल तर तI ला गडद र8ग लावSन P�या LहणSन उभी करतात. P�या �dहा dयापा�याला वI षाच8 
मडक�  U<  <dहा  �याला  <  एका  घोटात  पI ऊन  टाकाव8  लागत8.  अजगरड7कराच8  अस8च  असत8.  ड7कराला 
वI रोध करायची परवानगी नस<. रeत टI पSन �यायला आ णि  s1त8 उचलायला नोकर ठ1वtt असतात. 
याम�| बघणा�यEना वI र8ग7ळा होतो आ णि  कÕzEना जो एवी<वी मk�य7द8ड zायचाच असतो <ही काम होऊन 
जात8. 

पण वI नाकारण माणस8 माH न|त असा आईम7लाचा द8डक आZ. आपण डाव खा�ीG जº कणार अस8 जर 
समजा आईला वाटल8, तर आपt प7ढ+ डाव�च काय असणार आZत याची समोरVया मनो�यात नI रो�या 
पाठवSन ती राजाला सSचना U<. [ातSन आपण वाचत नाही अस8 जर राजाला वाटल8 तर तो हार कबSल 
करतो  आ णि  डाव  तI �  स8पतो.  अशा  Pळी  जि व8त  रा हI trया  सvगट्यEना  घरी  जाऊ  Uतात.  उरtrया 
आय7�यात कसलीही आगळीक �या कधी करत नाहीत. राजाला नाही माDय झाल8 तर डाव प7ढ1 चालS राहतो, 
पण �याला इलाज नाही. 
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इ�ही काहीस8 अस8च आZ. रथीG अम7क कराP आ णि  पदा तI G तम7क कH न| अi लEबलचक नI यम त7Lही 
बनवtt आZत. दगडावर कोरtt मला समोरच दI सताZत. पण क��ण Lहणतो आZ < जर खर8 अiल 
आ णि  सगळ1 कौरव जर मरणारच असतील, तर Z नI यम आतSन पोकळ आZत आ णि  ही लढाई बनावट 
आZ. एवढ8 समज'याइतकी अeकल क��णाला असायला हवी. अ �ज7नाला � काही Hप �याG दाखवल8 < 
वाnत वI क सग�या कौरवEना जाहीरपण1 दाखवायला हव8. �यEना पटवSन zायला हव8 की लढाई कH नका, 
�लीत तर त7Lही जगणार नाही. मग < शरणागती प�करतील आ णि  नI मSटपण1 घरी जातील. आपापrया 
बायकाम7लEशी याप7ढ1 फार चEगt वागतील. वI नाकारण माणस8 मरायची याम7ळ1 टळतील. क��णाG जग 
नI म�ण �tल8 अiल तर कौरवEVया मनावरही �याच8 नI य8�ण असायला हव8. �याम7ळ1 कौरवEना इतक� 
पटवSन Uण8 �याVया शeतीबाZर असS न|. 

स"जय: सीनS, तS Lहण<स < पS �णपण1 माDय आZ. पण क��ण अस8 काही क3ल अशी चि Dह8 दI सत नाहीत. 
अजSनही तो एकट्या अ �ज7नाशीच बोलतो आZ. 

क3तवम6: पण Zच मला कळत नाही. बोल'यासारख8 आता रा हI ल8 काय आZ? य7= करायला हव8 Z जर 
अ �ज7नाVया गळी उतरtल8 अiल तर तो लागलीच य7=ाला स7�वात का नाही करत? 

मयाOर: त7Lहाला Lहटल8 ना? हा सगळा एककrलीपणा आZ. सEगायच8 < सEगSन झाtल8 आZ, पण कi ना 
कi  तरी  अठरा  अ�याय  कराय+  असा  क��णाG  च8ग  बEधला  आZ.  <dहा  भा�डभरती  कर'या{रीज 
�याVयासमोर aसरा मा �ग रा हI tला नाही.

स"जय: तस8च वाटत8. आता [ा दोघEचा Pगळाच वI षय चालS आZ. क��णाG जग नI म�ण �ल8 अiल तर 
�याची मजq सEभाळायला हवी Z अ �ज7नाला कळtल8 आZ. LहणSन �याG क��णाला वI चारल8 की त7ला कशा 
sकारचा +ला पस8त आZ? क��ण Lहणाला की सव�शी §�ी कHन असणारा आ णि  कनवाळSपण1 वागणारा 
+ला मला पस8त आZ. वाnत वI क जर अ �ज7नाचा पm य7= खा�ीG जº कणार अiल तर ही चच� करायला 
मागा�न खSप Pळ आZ. �यात आjा शि र'याची गरज नdहती. 

क3तवम6: कनवाळSपण1 वागSन य7= कस8 करणार? अ �ज7नाला Z य7= झाrयान8तर सEगायला हव8. आधी नाही. 

स"जय: इतक�च नdZ तर क��णाच8 Lहणण8 अस8 की स7ख आ णि  a:ख [ा दोDही गोªी ¤याला सारयाच 
आZत, क¢ वा जय आ णि  पराजय याही गोªी सारयाच आZत असा +ला मला पस8त आZ. 
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आZत, क¢ वा जय आ णि  पराजय याही गोªी सारयाच आZत असा +ला मला पस8त आZ. 

क3तवम6: प7Dहा <च Lहणतो. Z न8तर सEगायला हव8. जय आ णि  पराजय [ात जो फरक करत नाही अशा 
माणसाVया लढ'यात कI तीसा जोर असणार आZ? 

स"जय: कदा चि त क��णाला अस8 Lहणायच8 अiल की जय आ णि  पराजय आधी PगPगळ1 समजा, पण एकदा 
dहायच8 < होऊन ?rयावर सार{च समजा. क¢ वा स7ख आ णि  a:ख वाट'याआधी PगPगळ1 समजा पण 
न8तर सार{च समजा. 

क3पाचा 8य: अस8 करण8 अवघड आZ. 

मयाOर: अवघड नाही, अशeय आZ. आ णि  स7खa:ख आLही सार{च समजाP अशी �याची इVछा अiल 
तर जग नI म�ण करतानाच तशी तरतSद का नाही �ली? एखादा चि तारी अस8 कधी Lहण1ल का की इ� मी 
जEभळा  र8ग  दI tला  आZ  आ णि  तI �  पोपटी  दI tला  आZ,  पण  चि �ाकड1  बघताना  त7Lही  <  सार{च 
समजा? 

सीनN: क��णाचा  हा जो कोणी +ला अiल तो nवत:च8 स7ख  आ णि  nवत:च8 a:ख  सारख8 समजतो  आZ 
तोप ¼यत ठीक आZ. पण इतरEच8 स7ख आ णि  इतरEच8 a:ख जर तो सारख8 समजS लागला तर आजSबाजS+ 
लोक लागलीच त·ार नाही का करणार?

क3पाचा 8य: Z सगळ8 क��णाG आधी सE गI तल8 असत8 तर ध �मय7=ाVया नI यमEत आपण तi बदल कHन घ1तt 
अस<. आLही अस8 Lहटल8 असत8 की ‘¤या+ श¥ नीट चालत नiल क¢ वा चि लखत नI कामी झाt अiल 
अशास ठार माH न|. पर8त7 जय आ णि  पराजय ही आपrयाला सारखीच आZत अi s तI nप�य�G आधी 
जाहीर �t असrयास Z कलम लागS होणार नाही.’ य7= लवकर स8पायला याम7ळ1 थोडी मदत झाली असती. 

क3तवम6: आ णि  [ा दोघEना जर Pळच काढायचा अiल तर नI दान अ �ज7नाच8 आ णि  पय�याG आमच8ही 
मनोर8जन होईल अशी काही सोय क��णाG करायला हवी. आमVया ¹ार�ला एक ग �पि ª Lहातारा आZ. 
�याची Gहमीची य7eती अशी की कKठrयाही घोळeयात असला की तो माणसE+ तीन sकार पाडतो. एकदा 
तो  Lहणाला  की  जगात  तीन  sकार+  लोक  असतात.  सम7»ाकाठी  रमणा3,  प �वतावर  रमणा3  आ णि  
बाजारात रमणा3. आता [ा बोल'यात चात7 �य अस8 फार नाही, पण जमtrयEनी [ातSन इत� PगPगळ1 
लाm णि क अ �थ काढt की प7ढVया दोन घटका कशा ?rया < कKणाला कळल8 स7=ा नाही. क��णाला [ातSन 
काही शि क'यासारख8 आZ.

160



काही शि क'यासारख8 आZ.

सीनN: मीही <च Lहण<. इ� तीन sकार+ सh नI क आZत: लागलीच मरणा3, हाल होऊन मरणा3 आ णि  
धाnतीG मरणा3. हा समोरचा sकार असाच चालS रा हI ला तर बo<क सगळ1 तI स�या वग�त जमा होतील. 

स"जय: सीनS, हा वI नोदाचा वI षय आZ का? 

सीनN: मग मी तरी काय कH? Pळ नको का जायला? लोक क�टाळtt मला बघवत नाहीत. 

स"जय: सh नI क खरोखरीच मरणार आZत, पण मला स8शय असा आZ की [ा म7�Öयाला क��णाVया tखी 
मह¬व नाही. त7Lहाला मी �dहा इ� Èटलो <dहा पा+क अ�याय होऊन ?tt हो<, आ णि  �यEम�| क��ण 
प7�कळ काही LहणSन ?ला होता. < सगळ8च मला समजtल8 नाही, पण माणस8 मारण8 वाईट का नाही याचा 
�यातSन उलगडा होतोस8 दI सत8. त7Lहालाही सEगतो, पटत8 का बघा. 

क3तवम6: सEग. पटल8 तर चEगल8च होईल, कारण मग मला समाधानाG मरता |ईल. 

स"जय: �याआधी आ�मा Lहण� काय Z त7Lहाला सEगायला हव8, <dहा थोड8 सब7रीG �या. क��ण Lहणाला 
होता की आपrया अ8गात आ�मा नावाची काहीतरी वnतS अस<. तI Vयाम7ळ1 आपण जि व8त राहतो. आता 
एकतर ही वnतS अ8ग सोडSन ?ली की आपण मरतो, क¢ वा आपण  लो की ही वnतS अ8ग सोडSन जा<. 
दोहvपhकी नeकी काय होत8 याब�ल अजSन माbयाच मनात गvधळ आZ. पण < काही असल8 तरी आपण 
 rयान8तर हा आ�मा aस�या अ8गात शि रतो आ णि  < अ8ग जि व8त होत8. क��णाच8 Lहणण8 अस8 की माणSस 
जसा ज7G कपड1 टाकyन Uऊन नP कपड1 घालतो तसा आ�मा ज7न8 अ8ग टाकyन Uऊन नdया अ8गात शि रतो. 

मयाOर: Z मह¬वाच8 आZ. मला नीट समजSन �यायला हव8. पण हा आ�मा अ8गात रा�न काय करतो? 

स"जय: क��णाG < काही सE गI तल8 नाही. �याG आ�Lयाच8 � व �णन �tल8 आZ < आ�मा काय करत नाही 
आ णि  आ�Lयाला काय होत नाही अशाच धाटणीच8 आZ. क��ण Lहणतो की आ�Lयाला ह�याराG इजा होत 
नाही, आग �याला जाळS शकत नाही, पाणी �याला भि जवS शकत नाही आ णि  वारा �याला वाळवS शकत 
नाही. Z dयापक अथ�G �यायला हव8 अस8 स8दभ�वHन दI सत8. Lहण� उदाहरणा �थ, तस8 जरी nपª Lहटल8 
नसल8 तरी आ�Lयाला ग8ज चढत नसणार क¢ वा �मालात बEधता |त नसणार. 
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अRSथामा: मलाही आ�मा आZ का? तस8 जाणवत तरी नाही. 

सीनN: जाणवत मलाही नाही. 

स"जय: हो, sा'यEनाही आ णि  बायकEनाही असतो. माणSस  rयावर �याचा आ�मा sा'यात जाऊ शकतो, 
sाणी  rयावर माणसात जाऊ शकतो क¢ वा एका sा'यातSन aस�या sा'यात जाऊ शकतो. <dहा आपrया 
सग�यEमधt  आ�   एक कE�mा  नI राळ1  नसाPत.  <  परnपरEना  कi  अोळखतात  Z  मा हI त  नाही. 
वनnपत©म�| असतो का Z मा� नीट कळल8 नाही. उदाहरणा �थ, वडाच8 मोठ8 झाड अiल तर �याचा काही 
भाग  tला आ णि  काही जि व8त असS शकतो. अशा Pळी �यामधला आ�मा झाडाVया काहीच फEzEम�| 
वावH शकतो आ णि  काही फEzEम�| शि रायला �याला म¤जाव आZ अस8ही असS श�ल. मह¬वाच8 अस8 की 
माणसाला क¢ वा sा'याला मारल8 तरी �याचा आ�मा मरत नाही.  tल8 अ8ग सोडSन तो aस�या अ8गात 
नI घSन जातो. �याम7ळ1 क��णाच8 Lहणण8 अस8 की माणSस  ला तरी �यात a:ख कर'यासारख8 काही नाही, 
कारण आ�Lयाला �यात कKठ1च धeका पोहोचtला नसतो. आ णि  LहणSनच क��ण अ �ज7नाला Lहणतो की तS 
माणस8 मारायला कचH नकोस.  

मयाOर:  Z  खSपच  मह¬वाच8  आZ.  मला  म7ळातSनच  समजSन  �यायला  हव8.  तS  Lहणालास  की  माणSस 
आ�Lयाम7ळ1 जि व8त राहतो. अस8 जर अiल तर जि व8तपणी तो माणSस �dहा काय करतो Z आ�मा ठरवत 
असणार.  

स"जय: नाही, तस8 वाटत नाही. अस8 पाहा की आपrया अ8गात ¤या स8Pदना नI म�ण होतात �या रeतातSन 
±दयात  वा�न  Grया  जातात.  याब�ल  आपण  मघाशी  बोललोच  आहोत.  रeतात  खSप  पाणी  असत8. 
आ�Lयाला जर पाणी भि जवS शकत नiल तर आपrया स8Pदना �याVयाप ¼यत पोहोचतच नसणार. Lहण� 
समजा मला [ा mणी थ8डी वाजत अiल तर माbया आ�Lयाला < ठाऊक नसत8. आ णि  <च जर ठाऊक 
नiल तर थ8डी भागावी LहणSन प7ढ1 काही कर'याचा s�न |त नाही.  

सीनN: त7ला खर8च थ8डी वाज< आZ का? 

स"जय: थोडीशी. 

(सीनS आपrया गाडwात जाऊन एक धाबळी घ1ऊन |< आ णि  स8जयला आणSन U<.) 
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(सीनS आपrया गाडwात जाऊन एक धाबळी घ1ऊन |< आ णि  स8जयला आणSन U<.) 

सीनN: तSरानम�| एक दाट पEढ3 �स असtली गरगरीत Ëढी अस<. समरक�दला तI Vया लोकरीचा मोठा 
बाजार भरतो. तI थSन मी ही घासाघीस कHन nवnतात मि ळवली. ठ1व त7bयाजवळ. 

(स8जय ती आपrयाभोवती ल�टSन घ1तो.) 

स"जय: ऊब छानच आZ. धाबळी पा हI ली की मला लहानपणची आठवण हो<. आई आ णि  बाबEनी जोडीG 
Lहणायच8 एक ज7न8 गाण8 होत8. बाबा खोगीर पाठीवर बEधSन घोडा dहाय+ आ णि  आई धाबळी पEघHन Ëढी 
dहायची. Ëढी घोडwाची थpा करत अi की ‘बाबा3! काय Z हाल त7झ1! माणSस त7bया पाठीवर बसSन त7ला 
दामटतो आ णि  सामानाG भरtt जड खटा3 त7ला अोढायला लावतो.’ यावर उलट घोडा Lहणतो, ‘बाई ग8! 
कI ती Z हाल त7झ1! त7bया अ8गावर इतकी स78दर लोकर अस<, पण माणSस ती सगळी अोरबाडSन घ1तो आ णि  
त7ला नागडी कHन सोडSन Uतो.’ एक कडव8 घोडwाच8 आ णि  एक कडव8 Ëढीच8 अस8 < चालायच8. समोर 
ऐकणा3  कोण  आZत  याचा  अ8दाज  घ1ऊन  Z  गाण8  कI तीही  आ �त  बनवता  |त  अi.  बायाबापड्यEVया 
अ8त:करणाला पीळ पाडता |त अi. तI तकाच ख7द�ही जाnत मि ळायचा. 

सीनN: गाण8 लि �न U न8तर मला. 

स"जय: Uईन. 

मयाOर: पण आपला वI षय सोडSया नकोत. त7ला आjा �dहा थ8डी वाजली <dहा त7bया �व+तSन ±दयाकड1 
रeत ?rयाम7ळ1 ती त7ला कळली. पण तS �dहा तस8 बोलSन दाखवल8स, <dहा कशी हालचाल करायची Z 
त7bया  अोठातrया  cायS8ना  कKणीतरी  सE गI तल8  असल8  पा हI �.  आ णि  न8तर  nवत:भोवती  धाबळी  ल�टSन 
घ1तलीस, <dहाही कशी हालचाल करायची Z त7bया हातातrया cायS8ना कKणीतरी सE गI तल8 असल8 पा हI �. 
पण Z सEगत8 कोण? 

स"जय: आता < मला काय ठाऊक? पण आ�मा सEगत नाही Z नI �ि त. कारण म7ळात थ8डी वाजण8 Lहण� 
काय Zच �याला समजत नाही आ णि  न8तर अ8गाला ऊब मि ळाtलीही समजत नाही. नI दान क��णाVया 
बोल'यावHन तसा nपª त Áक करता |तो. अस8 सग�याच बाबतीत आZ. आ�Lयाला a:ख होत नाही आ णि  
आन8दही होत नाही. �याला तहान क¢ वा भSक लागत नाही. <dहा माणसाG काय खायच8 आ णि  �यायच8 Z 
तो ठरवत नाही. 
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तो ठरवत नाही. 

क3पाचा 8य: ठीक आZ, पण  tली माणस8 बोलत नाहीत क¢ वा हालचालही करत नाहीत. तS Lहणालास की 
जि व8त माणSस जि व8त असतो तो �याVयात आ�मा असrयाम7ळ1. पण जि व8त माणसाVया कKठrयाच स8PदGत 
आ णि  कKठrयाच हालचालीत तो भाग घ1त नiल तर आ�Lयाचा उपयोग काय? 

मयाOर: मलाही हाच s�न पडला होता. जि व8त माणSस �dहा म3ल <dहा ही अडचण |ईलच. अस8 समज 
की कौरवEVया बाजSचा धh �यधर नावाचा एक सh नI क आZ. अ �ज7नाG �याVया पोटात समज बाण मारला. 
प रI णामी धh �यधर भय8कर कासावीस होईल आ णि  �याVया अ8गातल8 रeत जख तSन बाZर सEडायला ला?ल. 
थोडwा  PळाG  धh �यधर  म3ल.  पण  तS  Lहणतोस  की  aखrयाची  स8Pदना  आ�Lयाला  कळत  नाही  आ णि  
रeताशीही �याचा स8ब8ध |त नाही. पण मग धh �यधराच8 अ8ग �dहा सोडSन जायच8 Z �याVया आ�Lयाला कस8 
कळत8?

क3तवम6: आ णि  समज धh �यधर एकदाचा  ला. आता �याVया आ�Lयाला काही इजा झाtली नाही आ णि  तो 
aस�या अ8गाVया शोधात नI घाला अiल Z माDय. पण LहणSन धh �यधराVया बायकोG रडS न| अस8 म7ळीच 
नाही. कारण तI च8 s1म होत8 धh �यधरावर, �याVया आ�Lयावर नdZ. आ णि  तो  rयाम7ळ1 वाईट वाटणार आZ 
<  तI ला,  तI Vया  आ�Lयाला  नdZ.  <dहा  तI G  अ �ज7नाVया  आ�Lयाला  शि dया  Uऊ  न|त  फारतर,  पण 
अ �ज7नाला zायला काहीच हरकत नाही. आ णि  अस8 अiल तर धh �यधराला मार'यासाठी अ �ज7नाकड1 सबळ 
नh तI क कारण हव8. �याचा आ�मा मरत नाही Z कारण नdZ. 

सीनN: मला Z सगळ8 वI चि �च वाटत8. का < स8जयGच दI tल8 उदाहरण प7ढ1 चालवSन सEग<. 

स"जय: माझ8 उदाहरण अस8 इ� काही नाही. मी पदरच8 सE गI तtल8 नाही. क��ण � Lहणाला < तस8Vया तस8 
त7Lहाला सEगतो आZ. 

सीनN: हो 3! उगीच फKर8गटS नकोस. तर क��णाGच दI tल8 उदाहरण प7ढ1 चालवSन सEग<. माणSस ज7G कपड1 
टाकyन Uऊन नP घ1तो. पण का घ1तो? ज7Dया कपडwEचा र8ग वI टतो, < फाटतात अस8 काही ना काहीतरी 
होत8. �यामानाG नP कपड1 चEगt दI सतात. LहणSन माणSस नP कपड1 घ1तो. पण आता इ� बघ. समज एक 
दI सायला छान म7लगी आZ. आपण तI ला छान Lहटrयाम7ळ1 तI ला nवत:ला आन8द होतो. पण यात तI Vया 
आ�Lयाला काही फरक पडत नाही. प7ढ1 ती Lहातारी झाली की आपल8 सÙद �य ?ल8 अस8 LहणSन खp� हो<. पण 
यातही तI Vया आ�Lयाला काही फरक पडत नाही. मग अस8 अiल तर हा आ�मा ज7न8 अ8ग टाकyन Uऊन नव8 
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यातही तI Vया आ�Lयाला काही फरक पडत नाही. मग अस8 अiल तर हा आ�मा ज7न8 अ8ग टाकyन Uऊन नव8 
अ8ग  घ1'याचा  खटाटोप  कशासाठी  करतो?  तो  Gहमी  अ8गाबाZरच  का  राहात  नाही?  Lहण�  अ8गाला 
आ�Lयाचा उपयोग नाही एवढ8च नdZ तर आ�Lयालाही अ8गाचा उपयोग नाही.  

स"जय: [ावर एक उjर आZ. Lहण� क��णाG दI tल8 उjर आZ, मी नdZ. माbयावर धार धरणार नसाल 
तर सEगतो. 

सीनN: नाही धरत 3! घाबH नकोस. तS आपला सEगत राहा. 

स"जय: हा जो आ�मा एका अ8गातSन aस�या अ8गात आ णि  aस�या अ8गातSन तI स�या अ8गात जातो, तस8 �याला 
वाnत वI क करायच8च नसत8. 

क3तवम6: करायच8च नसत8?!

स"जय: [ा तोचतोचपणातSन �याला कायमची मोकळीक मि ळवायची अस<. याला मोm Lहणतात. हा मोm 
मि ळाrयान8तर आ�मा कायमचा क��णाजवळ जाऊन राहतो.  आ णि  हा मोm मि ळावा यासाठी s�|काG 
sय�न करायला हPत अस8 क��णाच8 Lहणण8 आZ. 

क3तवम6: Lहण� काय करायला हव8? 

स"जय: ब�याच PगPग�या माग�नी मोm मि ळवता |तो अस8 दI सत8. ¤याचा जसा nवभाव अiल तसा मा �ग 
�याG  नI वडावा  अस8  क��णाच8  Lहणण8  आZ.  Z  मा �ग  कKठt  <  मी  त7Lहाला  सEगSही  श�न,  पण  �यात 
कI चकटपणा खSप आZ. तरीUखील [ा सग�या माग�मधल8 समान सS� अस8 की nवत:+ चोचt प7रवाय+ 
नाहीत. कI मान एवढ8 प®य पाळायच8. 

सीनN: Lहण� काय करायच8? 

स"जय: उदाहरणा �थ, समज त7ला आ8बा आवडतो. तर तो खाrrयाम7ळ1 जीभ चाळव< आ णि  आ8बा आणखी 
खावासा वाटतो. तर अशा Pळी जि Èच8 ऐकायच8 नाही. एकतर आ8बा आधी खायचाच नाही, क¢ वा खाrला 
तरी तो चवीला चEगला लागS zायचा नाही. अस8 सग�यEच बाबतीत आZ. सम7» मी कधी पा हI tला 
नाही, पण पाहणा3 सEगतात की सम7»ात सS �य मावळताना फार छान दI सतो आ णि  रोज �या Pळ1ला पाय 
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नाही, पण पाहणा3 सEगतात की सम7»ात सS �य मावळताना फार छान दI सतो आ णि  रोज �या Pळ1ला पाय 
तI � अोढ घ1तात. पण Z वाईट आZ, कारण जि तeया Pळा सम7»ावर जाल तI तकी ही तलफ वाढत जा<. 
गा'याच8ही अस8च आZ. चEगल8 गाण8 ऐकाव8 लागल8 तर �यात आन8द मानS न|. यामागच8 कारण अस8 की 
जि तeया Pळा त7Lही चवीG आ8बा खाल, क¢ वा कान Uऊन गाण8 ऐकाल तI तका त7मचा जग'यावरचा लोभ 
वाढत जातो. पण याम7ळ1 मोm आणखी अवघड होतो, कारण जि व8त अ8गापासSन आ�Lयाला ²र Gण8 [ाच 
उ �I ªाचा �यात बोजवारा उडतो.

क3तवम6: पण मोm कशासाठी मि ळवायचा?

स"जय: क��णाजवळ कायमच8 जाऊन राहता याव8 यासाठी. 

(क�तवम� नI Ïास सोडतो.) 

क3पाचा 8य: (क�तवLय�ला उ�1शSन) [ा कrपGG तS ह �षभ रI त झाtला दI सत नाहीस. 

क3तवम6: नाही. नI खळ आन8द dहावा अस8 [ा snतावात मला काही दI सत नाही. यादवEचा मी iनापती 
असrयाम7ळ1 क��णाशी माझा अGकदा जवळSन स8प Áक आtला आZ. 

अRSथामा: क�तवLय�च8 एक रा� U. काही वhय eति क अन7भवEम7ळ1 ही मोmाची कrपना �याला आक �षक 
वाटत नiल. पण माझी श8का Pगळी आZ. �dहा �dहा मी म3न <dहा माझा आ�मा माbया अ8गातSन बाZर 
जाईल. बरोबर? 

स"जय: बरोबर. 

अRSथामा: तो कKठ1 जाईल [ावर माझ8 नI य8�ण नाही. कKठrयाही sा'याVया क¢ वा माणसाVया अ8गात तो 
जाऊ श�ल. 

स"जय: बरोबर. 

अRSथामा: अस8 समजSन चला की तो एका P�|Vया अ8गात ?ला. P�याच का समजायची याला कारण 
नाही, पण उदाहरणादाखल समजSन चला. आता मी  rयान8तरच ही P�या जDमाला आtली असrयाम7ळ1 

166



नाही, पण उदाहरणादाखल समजSन चला. आता मी  rयान8तरच ही P�या जDमाला आtली असrयाम7ळ1 
तI ची आ णि  माझी अोळख नसणार. एवढ8च नdZ तर तI G माझ8 नावही ऐकtल8 नसणार. <dहा मी Lहण1न 
की [ा आ�Lयाच8 प7ढ1 काय होत8 Z �या P�|G बघाव8. �याला मोm मि ळावा [ासाठी मी का LहणSन sय�न 
कराPत? मी  rयावर माझा स8ब8ध स8पला.

स"जय: ठीक आZ, हा तI ढा स7टतो का बघSया. पण ‘हा आ�मा’ अस8 Lहणत राहण8 �ासाच8 आZ. �याला 
रीतसर नाव पा हI �. 

मयाOर:  आउ टI स!  आ�Lयाला  मी  ‘आउ टI स’  Z  नाव  स7चवतो.  यवनEकडचा  हा  �ळtला  शfद  आZ. 
एखाzाची अोळख नeकी नiल तर < �याला ‘आउ टI स’ Lहणतात. 

स"जय: हरकत नाही. तर अÏ�थाLयाVया आ�Lयाच8 नाव ‘आउ टI स’. आ णि  P�|च8 नाव ‘योजनग8धा’. 

क3पाचा 8य: dयासाला टपली माHन जायची एकही स8धी तS सोडत नाहीस. योजनग8धा Z �याVया आईच8, 
Lहण� स�यवतीच8 टोपणनाव आZ. 

स"जय: तस8 समजा. तर P�|च8 नाव ‘योजनग8धा’. सारEश काय तर अÏ�थामा  rयान8तर �याच8 कtवर 
सोडSन Uऊन आउ टI स योजनग8ध1Vया अ8गात शि 3ल. आता इ� क��णाच8 Lहणण8 अस8 की अÏ�थाLयाG आपण 
अÏ�थामा आहोत आ णि  योजनग8ध1G आपण योजनग8धा आहोत अस8 समजS न|. तो ¾म आZ. याउलट 
आपण आउ टI स आहोत अस8 दोघEनी समजाव8. आउ टI सला जो मोm मि ळवायचा आZ �यासाठी अÏ�थामा 
आ णि  योजनग8धा [ा दोघEनीही sय�न करायला हPत, कारण < दोघ1ही आउ टI स आZत. 

सीनN: (कपाळाला आठ�ा घालत) Z शeय नाही. 

क3तवम6: (भ7वया कKnकरत) नाही. 

अRSथामा: Z म7ळीच शeय नाही. मी आउ टI स नdZ. मी कोण आZ < सEगण8 माbयासाठी सोप8 नाही; 
सEगायला ?लोच तर ढग चाचपडSन पाह'यासारख8 < होईल. पण मी आउ टI स नdZ इतक� उघड आZ. 
त7Lहाला Lहणालो होतो की इ थI यो पI याVया ज8गलात मी लहानाचा मोठा झालो. मला तI थrया आठवणी 
आZत  आ णि  �या  आता  माझा  भाग  झाtrया  आZत.  माझ1  मोठ1  कान  मला  आवडतात  आ णि  माझी 
स7रकKतtली कातडी मला आवड<, कारण आपण इथt नाही, आपrयाला इ� राहायच8 नाही, एक ना एक 
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स7रकKतtली कातडी मला आवड<, कारण आपण इथt नाही, आपrयाला इ� राहायच8 नाही, एक ना एक 
दI वस आपण इ थI यो पI यात परत जाणार आहोत असा एक वI Ïास �यEVयाम7ळ1 माbयापाशी आZ. खरा 
असो क¢ वा खोटा असो, पण आZ. माझ1 कान अ धI क माझी कातडी अ धI क माbया आठवणी, अस8 सगळ8 
अोबडधोबड कडबोळ8 होऊन मी बनतो. योजनग8ध1जवळ यापhकी काहीही नाही. माbया आठवणी तI ला 
आठवणार नाहीत.  योजनग8ध1+ कान मोठ1 नसतील आ णि  योजनग8ध1च8 अ8ग स7रकKतtल8 नiल.  नाहीतर 
तI चा  ध8दाच  चालायचा  नाही.  तI ची  nवत:ची  अोळख  नI म�ण  करणा3  तI Vया  अ8ग+  अवयव  Pगळ1 
असणार.  <  कोण<  [ात  मी  शि रत  नाही.  पण  अस8  पाहा  की  [ा  बI नआठवण©Vया,  बI नकानाVया, 
बI नकातडीVया  आउ टI सचा  यापhकी  कशातही  सहभाग  नाही.  <dहा  मी  काय  क¢ वा  योजनग8ध1G  काय, 
आपापली  दाट  अोळख  वI सHन  जाऊन  आउ टI सची  अोळख  सEगावी  [ात  काहीस7=ा  हशील  नाही. 
आउ टI सचा मी कKणी लागत नाही. �याला मोm हवा अiल तर तो �याचा s�न आZ, माझा नाही. 

क3पाचा 8य: मीही <च Lहणतो. आपण आउ टI स आहोत अस8 अÏ�थाLयाG वाटSन �याव8 अशी जर क��णाची 
इVछा अiल तर तशी जाणीव �याGच अÏ�थाLयाम�| नI म�ण का नाही �ली? �याG जर जगातल8 सगळ8 
नI म�ण �ल8 अiल तर Z �याला का जमS न|? जी अोळख आपrयाला आपसSक जाणवत नाही ती पढवSन 
कशी जाणPल? 

अRSथामा: अगदी माDय आZ. आ णि  �यातSनही समजा मला मोm मि ळवावासा वाटलाच. आता आ8बा रा� 
zा, कारण तो मला कधी कKणी खायला दI tला नाही. पण मला ऊस आवडतो. डो�यEना थEग लागणार 
नाही  इतकी  sच8ड  उसाची  $त8  इ थI यो पI याम�|  असतात.  ए�काळी  मी  �यEची  वा¯ल  तशी  नासधSस 
�tली आZ. मोm मि ळवायचा तर Z जि È+ चोचt मी ब8द करायला हPत. पण माझा s�न असा आZ की 
जग नI म�ण करताना ऊस चवीला इतका चEगला नI म�ण �लाच का? ऊस खाऊन पोट भ3ल आ णि  अ8गात 
ताकद |ईल, पण चवीला तो वI $ष चEगला लागणार नाही अशी dयवnथा आधीपासSनच का नाही �ली? 
जर सम7» दI सायला स78दर नसता क¢ वा ऊस चवीला चEगला नसता तर मोm जाnत सोपा झाला नसता 
का?

मयाOर: मी तर [ाVयाही प7ढ1 जाईन. म7ळात माणसEVया आ णि  sा'यEVया अ8गEम�| आ�  ब8 दI nत कHन 
न8तर �यEना मोmासाठी sय�न करायला लावण8 हा »ा वI डी sाणायाम कशासाठी? सग�या आ�LयEना 
स7रवातीलाच मोm Uऊन टाकला असता तर ही वायफळ ग78ताग78त वाढलीच नसती. 

क3पाचा 8य: क��णाG जग नI म�ण �ल8ही अiल कदा चि त, पण खSप वI चार कHन < �tल8 आZ अस8 Lहणवत 
नाही.  
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नाही.  

क3तवम6: [ा म7�ÖयावHन मी त7bयाशी वाद घाtन अशी अ�mा धH नकोस. 

मयाOर: पण म7�लात [ा ठI काणी आपण कi |ऊन पोहोचलो < तरी पाहा. अ �ज7न Lहणत होता की रा¤य 
मि ळव'यासाठी मी nवत:Vया च7लतभावEना मारणार नाही. आता कKणी Lहण1ल की मारायला हरकत नाही, 
तर कKणी Lहण1ल की हरकत आZ. हा �च अवघड आZ. पण �यEना मारल8 तरी �यE+ आ�  मरत नाहीत 
अस8 LहणSन तो स7टायला थोडीUखील मदत होत नाही. <dहा आ�Lयाकड1 Gणा�या [ा आडरn�याला लागSन 
आपrयाला काहीही मि ळाtल8 नाही. तI � जायला नको होत8. 

स"जय: तI � काही मि ळ1ल अशी हमी मी दI tली नdहती. 

क3तवम6: Z कबSलच आZ. आLही त7bयावर रागावलो आहोत अस8 समजS नकोस. त7झ8 nवत:च8 यात काही 
नाही. 

स"जय: < एक रा� zा. आ�मा नको तर नको, पण आणखीही एक Pगळ8 कारण क��णाG सE गI तल8 होत8,  
<स7=ा त7Lहाला सEगतो. न8तर त7मची त·ार |ऊ न|. 

क3तवम6: हा माणSस s�ना+ लच� तोडतो. �ट गळा पकडत नाही. 

सीनN (स8जयला): तो त7ला उ�1शSन Lहणत नाहीय. क��णाला उ�1शSन Lहणतो आZ. 

स"जय: ठाऊक आZ. 

सीनN: मग प7ढ1 सEग. 

स"जय: क��णाG �dहा जगातली माणस8 नI म�ण �ली <dहा �यEVया जाती पाडrया. s�|क जातीला तI च8 
काम GमSन दI tल8 आZ. m �I य, शS», ÌाÓण आ णि  वh�य अशा �या चार जाती आZत. अ �ज7नाची जात 
m �I य अशी आZ,  आ णि  य7= करण8 Z m �I य जातीVया माणसाला GमSन दI tल8 काम आZ.  पण य7= 
करायच8 तर माणस8 मारावी लागणारच,  मग < च7लतभाऊ असोत की आणखी कKणी असोत.  LहणSनच 
अ �ज7नाG न कKरकKरता < करायला हव8. नाहीतर �याची नाचeकी होईल. 
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अ �ज7नाG न कKरकKरता < करायला हव8. नाहीतर �याची नाचeकी होईल. 

क3पाचा 8य: बाकीVयEची काम8 काय आZत? 

स"जय: मालाची ख3दी वI ·ी Z वh�यEच8 काम आZ. माणसEची लÇ8 लावSन Uण8 आ णि  न8तर �यEना झाtrया 
म7लEना शि कवण8 Z ÌाÓणEच8 काम आZ. शS»Eची काम8 खSप PगPग�या sकारची आZत. क�तवम� मघाशी 
Lहणाला होता की हjीघोडwEनी खSप घाण कHन ठ1वली आZ. ही घाण काढSन नाrयात सोडSन Uण8 Z 
शS»Eच8 काम आZ. क¢ वा सh नI क  rयावर �यEना जाळण8 Zही शS»Eच8च काम आZ. कKठrया कामात कोण 
चEगला आZ Z पा�न �याची जात ठरवtली अस<. उदाहरणा �थ, हा $णाम7ताचा वास क�तवLय�ला फार 
�ासदायक वाटला होता, पण शS»Eना तो तसा वाटत नाही. �याम7ळ1 कI ळस न |ता nवVछ<च8 काम < कH 
शकतात. क¢ वा सीनS जा�याच xरकी असrयाम7ळ1 ख3दी वI ·ीच8 काम चEगल8 कH शक<. अशी ही योजना 
आZ. 

क3तवम6: कौरवसh नI कEची जात काय आZ? 

स"जय: अथ�त m �I यच. <dहा अ �ज7नाVया उलट्या बाजSG य7= करण8 Z �यEच8स7=ा काम आZ. 

क3पाचा 8य: पण कौरव मरणार Z क��णाG आधीच ठरवtल8 आZ, Lहण� ही दोDहीकडची काम8 ल7टSप7टSचीच 
आZत.

स"जय: हो, तस8 Lहणायला हरकत नाही. नाटकात एका पा�ाला भोसक'याच8 काम aस�या पा�ाला zाव8 
आ णि  ध7ळीत वI dहळत लोळत पडायच8 काम प हI rया पा�ाला zाव8 तस8 < आZ. 

क3तवम6: पण मग मघाचाच s�न प7Dहा वI चारतो. अस8 अiल तर क��णाG पEडवEतफÚ कौरवEकड1 |ऊन 
शि ªाई �ली ती कशासाठी? 

क3पाचा 8य: तोही नाटकाचाच भाग असावा. आ णि  य7= स8पrयान8तर कK�कKलाची जी पडझड होईल आ णि  
बायकEना माज |ऊन व �णस8कर होईल, तोही नाटकाचाच भाग असावा. 

क3तवम6: पण मग नाटकात काय होणार Z आधीच ठHन ?tल8 आZ की �यात बदल कर'याचा काही मा �ग 
शि rलक आZ? 
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शि rलक आZ? 

स"जय: मा हI त नाही. 

मयाOर: थEबा. त7Lही उगीच भरकटत चालला आहात. Z सगळ8 नाटक आZ अस8 क��ण nवत: Lहणाला आZ 
का? 

स"जय: nपª शfदEत तस8 नाही Lहणाtला. 

मयाOर: मग आपण तस8 समजSया नको. कारण तस8 जर असत8 तर m �I य जातीच8 काम अम7क आZ [ाला 
काही अ �थ उरला नसता. नट हीच s�|काची जात असती. 

स"जय: <ही बरोबर आZ. 
 
अRSथामा: माझी जात काय आZ? 

स"जय: sा'यEना जात अस< का [ावर क��ण काही बोलtला नाही. कदा चि त माणसEVया जाती sा'यEना 
तशाVया तशा लागS होत नसतील. हjी हीच त7झी जात असS श�ल. 

अRSथामा: पण मी नS बI यातला हjी आZ. भारतातrया हj©ची जात माbया�न Pगळी असणार. नाहीतर 
मी �यEVया�mा Pगळा दI सलो नसतो.   

स"जय: अiलही तस8. नeकी ठाऊक नाही, पण माणSस काय क¢ वा sाणी काय, �याची जात काही Pळा 
�याVया अ8गाकड1 बघSन कळ< आ णि  काही Pळा नाही. ती Gमकी अोळखण8 अवघडच दI सत8. पण आपrया 
आईव डI लEची जात ती आपली जात अस8 सोप8 समजSन चालायला हरकत नाही. माझ1 व डI ल भाट हो< 
आ णि  आई �यEना सोबत करत अi. मीही <च करतो. 

अRSथामा: पण अस8 अiल तर मला GमSन दI tल8 काम कKठल8 Z कळत नाही. कारण माझ1 आईबाबा काम 
अस8 काहीच करत नसत. दोघ1ही ख7शालÛडS हो<. �यामानाG कामाचा अन7भव मला खSप आZ.  

स"जय: त7ला GमSन दI tल8 काम कKठल8 Z मलाही सEगता यायच8 नाही. माणसEची iवा करण8 अस8 < नसाव8. 
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स"जय: त7ला GमSन दI tल8 काम कKठल8 Z मलाही सEगता यायच8 नाही. माणसEची iवा करण8 अस8 < नसाव8. 
कारण नाहीतर तS जDमापासSनच माणसEVया ताfयात असशील अशी dयवnथा क��णाG �ली असती. पण 
तस8 झाtल8 नाही. 

अRSथामा: नाही. तस8 झाtल8 नाही. 

मयाOर:  पण  हा  GमSन  दI trया  कामाचा  म7�ा  आधीVया  म7�Öयाशी   ळ  खात  नाही.  कस8  <  सEगतो. 
अ �ज7नाची जात m �I य आZ, आ णि  �याला GमSन दI tल8 काम माणस8 मारायच8 आZ. <dहा �याब�ल �याG 
उगीच श8काकKश8का काढS न|त अस8 क��णाच8 Lहणण8. 

स"जय: बरोबर. 

मयाOर: पण क��णाच8 Zही Lहणण8 होत8 की आ�मा मरत नसrयाम7ळ1 माणस8 मार'यात वाईट काही नाही. 
पण अस8 अiल तर अ �ज7न m �I य आZ की नाही हा म7�ा गhरलागS आZ. माणस8 मार'याच8 काम वh�याG �ल8 
तरीUखील �यात वाईट काही नाही. आ णि  याउलट माणस8 मारण8 जर वाईट अiल तर अ �ज7नाला < काम 
म7ळात GमSन zायलाच नको होत8. 

स"जय: आता यावर मी काय बोलणार? काम ¤याG GमSन दI ल8 �याला वI चारायला हव8. पण < काही जरी 
असल8 तरी GमSन दI tल8 काम आपण कराव8 एवढ्यावर Z sकरण स8पत नाही. त7Lहाला मोm हवा अiल 
तर कामातSन काही नI �ि त फायदा dहावा अशी अ�mा न ठ1वता < कराव8 लागत8. 

मयाOर: पण अथ�त मोm हवा की नाही क¢ वा कशाला हवा Z Pगळ1च s�न आZत. < आपrयाला स7टtt 
नाहीत. 

सीनN: नाहीत स7टtt. पण समजा < स7टt, आ णि  मी ठरवल8 की आपण मोm मि ळवायचा. तरीUखील माझ8 
काम करत असताना कI मान इतका फायदा आपrयाला dहायला हवा अशी अ�mा जर मी ठ1वत ?t नाही 
तर < होणार नाही. मी त7Lहाला Lहणाt हो< की अफy बतरमधSन आणावी लाग<. इतeया मणाVया 
बदrयात इतकी चEदी असा भाव सEगतात. तI थt $तकरी ल7V+ आZत. तागडीत मारतात. हI $बात तस8 
धHनच चालाव8 लागत8. अफyत ड¢ क मि सळावा लागतो, नाहीतर वड्या नीट पडत नाहीत. कI ती अफyला 
कI ती ड¢ क याचा हI $ब का¯कोर करावा लागतो. उ8ट हाकणा�यEना वड्या चाराdया लागतात. अ�|म�| 
बड्या माणसEना फKकट zाdया लागतात. एका वडीमा? मला जि तका ख �च |तो �याVया�mा जाnत भावाG 
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बड्या माणसEना फKकट zाdया लागतात. एका वडीमा? मला जि तका ख �च |तो �याVया�mा जाnत भावाG 
ती वI कावी लाग<. तस8 नाही �ल8 तर माझा ध8दा बiल. एकदा माbयाकड+ पhi स8पt की प7ढ1 यातल8 
काहीच करता यायच8 नाही. <dहा कI ती फायदा dहायला हवा याचा हI $ब आधी न कHन चालायच8 
नाही.  नाहीतर  मला  मोm  मि ळ1ल,  पण  इतरEना  अफy  मि ळायची  ब8द  होईल.  मग  <च  Lहणतील  की 
मोmाVया मा? लागSन तS आमची गhरसोय �लीस. 

स"जय: Z स7ख आ णि  a:खासारख8च असाव8.  Lहण� फायदा क¢ वा तोटा होत नाही तोवर < PगPगळ1 
समजाय+, पण एकदा यापhकी काहीतरी झाrयावर < सार{च समजाय+. फायzाची अ�mा ठ1वायची 
नाही याचा अ �थ हा. 

सीनN: पण तस8 नाही. तोटा झाrयावर जर मला a:ख झाल8 नाही, तर हI $बात कKठ1 गफलत झाली क¢ वा 
बाजारातला कKठला अ8दाज च7कला Z शोधायला मी जाणार नाही. �याम7ळ1 माझ8 ध8zातल8 कसब स7धारणार 
नाही. < जर स7धारायच8 तर अ�श आrयाब�ल थोड8 तरी वाईट वाटायलाच हव8. गEधारात पI ढwान पI ढwा 
Z अफyच8 काम चालत8. �यEच8ही तस8च आZ. वाईट अफy आ णि  चEगली अफy < सारखीच समजSन चालt 
अस< तर आjाइतकी तI ची sत स7धारली नसती. मग त7Lहाला वाp1ल < खाव8 लागल8 असत8. 

क3पाचा 8य: त7झ8 बरोबर आZ. काही वnतS [ा चEगrया sतीVयाच असायला हdयात. 

मयाOर: काम काय आZ �यावर बo<क Z सगळ8 अवल8बSन आZ. पण स8जय � Lहणतो < मला अगदीच 
पटत नाही अस8 नाही. माझाही एक अन7भव मEडतो. ल8बव �त7ळाच8 m1� कस8 काढतात < त7Lहाला सE गI तल8. 
मोठा dयास, छोटा dयास आ णि  तीन$ प8चावDन यEचा ग7णाकार करायचा आ णि  चार$ बावDनG भागायच8. 
सोप8 सS� आZ. यवनEना < खSप आधीपासSन मा हI त होत8. पण आता समजा आपrयाला ल8बव �त7ळाच8 m1� 
काढायच8 नाही, तर कड कI ती लEब अस< Z काढायच8 आZ. �याला प रI मि ती Lहणतात. ग8मत अशी की 
ल8बव �त7ळाची प रI मि ती कI ती अस< याच8 सS� कKणालाही मा हI त नdहत8. यवनEम�| यावर खSप उलटस7लट 
चच� चालत असत. एकाVया म< अम7क सS� बरोबर आZ, aस�याVया म< aसर8 आZ अस8 �Eगड8 होत8.  पण 
ही सS�8 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 इ� बर8च पाणी म7रत8 आZ अशी श8का बळावत चालली होती. हा s�न मी सोडवायला घ1तला. 
तो हjी आZ अस8 समजSन �याचा सगळीकडSन वI चार �ला, पण आपrयाला काय सापडायला हव8 याब�ल 
नI �ि त अ�mा अशी म7�ामच ठ1वली नाही. मनात पS �वWह न बाळगता ग णि त जि � Gईल तI � ?लो. खSप 
�म घ1तt.  $वटी मी अस8 सI = �ल8 की ल8बव �त7ळाची प रI मि ती काढ'यासाठी अचSक सS� अ nति �वात 
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�म घ1तt.  $वटी मी अस8 सI = �ल8 की ल8बव �त7ळाची प रI मि ती काढ'यासाठी अचSक सS� अ nति �वात 
नाही. आ णि  Z सI = करत असताना � नdया sकारच8 ग णि त माbयासमोर आपोआप उलगडत ?ल8 < 
अ तI शय घाटदार होत8. <dहा मला वाटत8 अस8 की नI �ि त अ�mा न ठ1वता काम करत ?लो Z चEगल8 
झाल8. ज8गलात रानड7कराVया पाठीमा? लागतात तसा एकच एक हdयास धHन अचSक सS�ाVया पाठीमा? 
लागलो असतो, तर सS�ही सापडल8 नसत8 आ णि  [ा ख7सख7शीत नdया ग णि ताचा शोधही लागला नसता.

क3पाचा 8य: Z पट'यासारख8 आZ. 

क3तवम6: सीनSच8ही बरोबर आZ आ णि  मयाoराच8ही बरोबर आZ. काम काय आZ �यावर < अवल8बSन आZ. 
मी Lहण1न की फायzाची अ�mा न ठ1वता काम करा हा एक सrला आZ. जी प रI nथि ती त7मVयासमोर 
अiल तI ला हjी समजा, आ णि  हा सrला लागS आZ की गhरलागS Z त7मच8 त7Lही ठरवा. मोmाशी [ा 
कशाचा काही स8ब8ध नाही. मोm नको अiल तरीस7=ा सrला LहणSन तो शि rलक राहतोच. 

क3पाचा 8य: क��णाVया Lहण'याचा असा अ �थ करता |ईल का याब�ल मला श8का आZ, पण वI पय�सच जर 
करायचा तर असा करायला हरकत नाही. 

सीनN (मयाoराला उ�1शSन): तS ग णि ताच8 <वढ8 सE गI तल8स. �याप7ढचा भाग मला मा हI त आZ, पण इतरEना 
सE गI तtला नाहीस. 

मयाOर: सEग'यासारख8 फार नाही. 

सीनN: पण तरीही सEगSनच टाक. 

मयाOर: सEगतो. दडव'यासारख8ही �यात काही नाही. मला � काही शोध लागत ?t < मी यवनEVया 
प=तीsमाण1  चामडwाVया  त7कड्यEवर  लि �न  ठ1वt  हो<.  �या{रीज  मी  जमवtली  कI तीतरी  प7nतक� 
माbयाजवळ होती. अ�नाईम�| एक oशार माणSस होऊन ?ला. नायक आ णि  ना यI का $वटी स7खी होतात 
अस8 नाटक जर लि हायच8 अiल तर < चEगल8 कस8 लि हाव8 [ावर �याच8 प7nतक आZ. �याचीही sत होती. 
यवनEच8 नाटक इथrया�mा Pगळ8 असत8. <dहा मी खEडववनात राहात होतो. तI �च Z सगळ8 होत8. अ �ज7न 
आ णि  �या+ भाऊ यEनी ठरवल8 की �यEना ती जागा गाव वसवायला हवी आZ. एक दI वस कKणाला काही 
न सEगता �यEनी रानाला आग लावली. माझ8 सगळ8 �यात ?ल8. अ8गाचा डावा भाग आ णि  +हरा खSप 
भाजला पण जीव वाचला. पण न7कत8च मला Z समजल8 की माbया आ�Lयाला मा� आगीम7ळ1 काही इजा 
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भाजला पण जीव वाचला. पण न7कत8च मला Z समजल8 की माbया आ�Lयाला मा� आगीम7ळ1 काही इजा 
झाtली नाही. <वढी एक बातमी चEगली आZ. 

क3पाचा 8य: � ?ल8 < न8तर प7Dहा लि �न काढल8स का? 

मयाOर: नाही. मी शोधtल8 ग णि त बरोबर अiल तर कKणाला तरी < प7Dहा सापड1लच. आ णि  नiल तर 
जळtल8च बर8.  

सीनN: वI mि �त माणSस आZस. 

क3तवम6:  तो  वI mि �त  अiल,  पण  कKणाVया  अ�यात  नाही  की  म�यात  नाही  अस8  �याच8  काम  असत8. 
अ �ज7नाच8 तस8 नाही. �याला GमSन दI tल8 काम माणस8 मार'याच8 आZ, <dहा < तS नI मSटपण1 कर इतक� 
सEगण8 प73स8 वाटत नाही. 

मयाOर: Z कबSल आZ. त7झ8 काम नI मSटपण1 कर अस8 मीच nवत:ला सतत सEगत असतो. पण अ �ज7नाच8 तस8 
नाही. 

क3तवम6:  Z  य7=  कस8  आZ  <  पाहा.  धh �यधर  आ णि  शSरiन  Z  दोघ1ही  m �I य  आZत  आ णि  एक कEना 
मार'याच8 काम �यEना GमSन दI tल8 आZ. Z जर �यEनी नI मSटपण1 �ल8 तर दोघEनाही इजा होईल. याउलट 
�यEनी Z करायच8 नाकारल8 तर दोघ1ही आन8दाG घरी जाऊ शकतील. 

अRSथामा: Lहण� प7Dहा नI �क �ष हाच नI घतो की जग नI म�ण करताना नीट वI चार �tला नाही. हा 
स8शय मला फार पSवqपासSन आZ. त7Lही एकदा नS बI याम�| |ऊन पाहा. मोजता |णार नाहीत इत� कावळ1 
आ णि  मोजता |णार नाहीत इतकी घ7बड8 तI � एकाच टापSत राहतात. एक कEचा sच8ड anवास करतात. 
काव�यEना दI वसा दI सत8 पण रा�ी नाही आ णि  घ7बडEना रा�ी दI सत8 पण दI वसा नाही.  aपार झाली 
की कावळ1 जमा होतात आ णि  एकट्या पडtrया घ7बडाला शोधSन काढSन घ1राव घालSन चोच©नी �याच8 रeत 
बाZर काढतात. याचा सSड घ7बड म�यरा�ी घ1त8. झाडाVया फEदीवर रE?G झोपtrया काव�यEवर झडप 
टाकyन �यEची डोकी फाडSन < आतला Ë² बाZर काढत8. दोDही जाती GमSन दI tली काम8 करतात. ती GमSन 
दI tली असणार Z उघड आZ, कारण घ7बडE+ आ णि  काव�यE+ आईबाप अगदी Zच करत हो<. पण ती 
एक कEVया जि वावर उठSन करतात, आ णि  LहणSनच मी Lहणतो की ही अखी योजना Pड1पणाची आZ. 
दोघ1 ए� ठI काणी राहणार नाहीत याची जग नI म�ण करतानाच सोय बघायला हवी होती. नI दान �यEना 
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दोघ1 ए� ठI काणी राहणार नाहीत याची जग नI म�ण करतानाच सोय बघायला हवी होती. नI दान �यEना 
एक� का आणल8 Z शEतपण1 समजावSन zायला हव8 होत8. यातल8 काहीच �tल8 नाही.  

क3पाचा 8य: घ7बड oशार असत8. 

क3तवम6: मी अस8 Lहणणार नाही, कारण < फeत GमSन दI tल8 काम करत8. पण घ7बडापासSन माणसान8 
काही शि कण8 [ाला मा� मी oशारी Lहण1न. (क�पाचाय�कड1 रोखSन पाहतो.) 

क3पाचा 8य: (थोडwा PळाG) वI चार कर'यासारखी बाब आZ. पण पाचवा नI यम? 

(क�तवम� जि वणीला म7रड घालSन हसतो. आपली nवत:ची हस'याची उबळ दाबSन धHन क�पाचा �य �याला 
s�य7jर Uतो. Z दोघ1 काहीतरी खाजगी बोलत असrयाच8 इतरEVया लmात |त8, पण वI चारायला कKणी 
धजत नाही.) 

क3तवम6: (सावHन बसत) मयाoरा, तS काही Lहण'याVया xतात होतास. 

मयाOर: खर8 तर नdहतो, पण LहणSन टाकतो. कदा चि त आपण क��णावर अनाठायी टीका करत असS. जग 
नI म�ण करताना �याG अम7कअम7क करायला हव8 होत8 अशा पठडीतrया आपrया त·ारी आZत. पण �याG 
< नI म�ण �tल8 आZ अस8 मला वाटत नाही. 

क3पाचा 8य: तस8 फeत वादाखातर गkहीत धराव8 अस8 मी Lहणालोच होतो.  

मयाOर: � काही तो Lहणतो आZ �यातrया कI तीतरी बाब©ची स8गती लागत नाही. �याG जर खरोखरीच 
जग नI म�ण �ल8 असत8 तर जगाची रचना आZ तशी का आZ यामागच8 स7स8गत nपªीकरण �याला Uता 
आल8 असत8. पण �याG < आपrयाला दI tल8 नाही. 

क3तवम6: कदा चि त �याला < zायच8 नiल. 

क3पाचा 8य: पण मग आLही �या+ +t बनाव8 अशी अ�mा धH न|. 

मयाOर: ब�याच गोªी ज7ळत नाहीत. मी त7Lहाला मघाशी Lहणालो होतो की फI tnतानम�| एक त�ण 
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मयाOर: ब�याच गोªी ज7ळत नाहीत. मी त7Lहाला मघाशी Lहणालो होतो की फI tnतानम�| एक त�ण 
माणSस होता, आ णि  तो गोªी सEगत फI रत अi. आपrया बापाच8 नाव याहP अस8 तो सEगत अi, पण [ा 
बापाला तI � कKणीच पा हI tला नाही. फI tnतानमधrया लोकEची अशी समजSत आZ की जग याहPG 
नI म�ण �ल8. �यEVया प7nतकात तस8 तपशीलवार लि हI tल8 आZ. तI थrया लोकEना क��ण मा हI त नाही, 
आ णि  इथrया लोकEना याहP मा हI त नाही. शि वाय जगाची रचना अशी आZ की दोघाजणEनी एक कEना 
कळS न Uता < अ �धवट नI म�ण करण8 शeय नाही. कारण तस8 असत8 तर फI tnतानमधt डvगर इथrया�mा 
अगदी Pगळ1 अस<, क¢ वा तI थrया पा'याची चव इथrया�mा अगदी Pगळी असती. पण तस8 नाही. <dहा 
काहीतरी गvधळ आZ. क��ण आ णि  याहP यापhकी कI मान एकजण खोट8 बोलतो आZ Z नeकी. 

क3पाचा 8य: अशीही शeयता आZ की याहPG क��णाला नI म�ण �ल8 अiल, पण ही गोª �याला भारतातrया 
लोकEना कळS zायची नiल. का < मा हI त नाही. अथ�त [ाVया उलटही असS श�ल. क��णाG कदा चि त 
याहPला नI म�ण �ल8 अiल, पण ही गोª �याला फI tnतानमधrया लोकEना कळS zायची नiल. 

क3तवम6: क¢ वा [ा दोघEमागचा सS�धार Pगळाच असS श�ल. जग कस8 असायला हव8 [ाचा आराखडा 
तयार कHन याहP आ णि  क��ण [ा दोघEना जगाVया PगPग�या भागEत तो अ8मलात आणायला �याG 
सE गI तला अiल. आपण नामा नI राळ1 राहाव8 अशीच �याची इVछा अiल. याहP फI tnतानम�| सEगतो 
की  जग  मी  नI म�ण  �ल8  आ णि  क��ण  भारतात  सEगतो  की  जग  मी  नI म�ण  �ल8.  दोघ1ही  अ �धस�य 
सEगताZत, पण आपापrया जागी �यEची s तI ¶ा टI कyन राहावी LहणSन सS�धार कदा चि त Z खपवSन घ1त 
अiल. 

मयाOर:  याहPG  लि हI tल8  प7nतक  वरवर  जरी  वाचल8  तरी  Z  ल?च कळत8  की  nवत:च8  कौत7क  कHन 
�यायची �याला मोठी हौस आZ. क��णाचाही nवभाव या�mा फार Pगळा दI सत नाही. <dहा तS Lहणतोस 
< शeय आZ. आ णि  एकदा [ा दI $G वI चार स7H �ला की काही परnपरस8ब8ध आपोआप लmात |त 
जातात. स8जय मघाशी Lहणाला की क��णाG सSय�ला योग शि कवला आ णि  सSय�G मनSला शि कवला. योग 
Lहण� काय < मला ठाऊक नाही आ णि  सSय�चा इ� स8ब8ध काय Zही ठाऊक नाही. पण < मह¬वाच8 नाही. 
काही जरी असल8 तरी मनS हा क��णाचा +ला आZ इतक� यावHन उघड होत8. [ा मनSब�ल मला थोडीफार 
मा हI ती आZ. अस8 सEगतात की ए�काळी खSप मोठा पSर आला आ णि  सगळी माणस8 ब7डSन  ली. �याPळी 
मनSG एक गलबत तयार करवSन घ1तल8 आ णि  एका UवमाशाVया शº गाला < दोरख8डाG बEधSन प7रातSन 
तHन Gल8. पSर अोसरrयान8तर पा'यातSन बाZर आtrया एका अ�स3ला तो ज7गला. �यातSन प7Dहा माणस8 
जDमाला आली. आता नवलाची गोª अशी की फI tnतानम�| नोहा नावाचा एक याहPचा +ला होता. 
�याGही एक गलबत तयार करवSन घ1तल8 आ णि  पSर अोसरrयान8तर तशीच प7Dहा माणस8 जDमाला घातली. 
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�याGही एक गलबत तयार करवSन घ1तल8 आ णि  पSर अोसरrयान8तर तशीच प7Dहा माणस8 जDमाला घातली. 
<dहा त Áक असा करता |तो की फI tnतानपासSन भारताप ¼यत dया�ती असणारा एकच मोठा पSर आला 
असणार. [ा दोघEनीही तो आपापल8 अवड8बर माजव'यासाठी वापHन घ1तला. भारतातrया माणसEना 
वाटत8 की आपण क��णाVया +rयाची म7ल8 आहोत आ णि  फI tnतानमधrया माणसEना वाटत8 की आपण 
याहPVया +rयाची म7ल8 आहोत. इकडचा पjा तI कड1 नाही. 

सीनN: पण अस8 अiल तर [ा सS�धाराG फI tnतानातSन भारतात यायला रnता ठ1वायला नको होता. तसा 
तो ठ1वrयाम7ळ1च Z ग7पीत उघड झाल8. 

मयाOर: कदा चि त हा रnता मSळ आराखडwाचा भाग नiलही. न8तर कKणीतरी तो काढला असS श�ल. 
आपण Lहणतो आहोत की जग नI म�ण कर'याच8 काम एका सS�धाराG दोघEना वाटSन दI ल8 अiल. ढोबळ 
कrपना  LहणSन  Z  ठीक  आZ,  पण  अथ�त  <  दोघ1  नdZत  तर  अGकजण  असाPत.  कारण  उदाहरणा �थ 
चीनम�| कKणी याहPच8 नाव ऐकtल8 नाही आ णि  क��णाच8ही नाही. 

क3पाचा 8य: पण हा आराखडा कI ती ज7ना आZ Zही आपrयाला मा हI त नाही. �याम7ळ1 हा सS�धार आज  
जि व8त अiलच अस8 खा�ीG Lहणवत नाही. म�| �dहातरी तो  ला असS श�ल. आ णि  एकदा �याचा 
sभाव मा? पडrयान8तर इतरEनी आपापrया ब7=ीG जगाVया रचGत फ�रफार �t अस8ही शeय आZ. 

क3तवम6: पण अस8 अiल तर काय करायच8 Z ठरवण8 फार अवघड आZ. कारण कKठrया बाबतीत कKणाकड1 
जबाबदारी आZ याब�ल नI �ि त काही समजत नाही.

सीनN: अजSन कI ती Pळ रा हI ला आZ? 

स"जय: सतरावा अ�याय स8पत आला आZ. अठराचा आपला अदमास बरोबर अiल तर आता Z लवकरच 
आट�ल. पण क�तवLय�चा सrला क��णाG मानtला दI सतो. न7कताच तो Lहणाला की माणसE+ तीन sकार 
पडतात.  ताज8  खाणा3,  शि ळ8  खाणा3,  आ णि  <लकट तI खट  खाणा3.  आपrयापhकी  कोण  कKठrया  वग�त 
मोडतो [ावर चच� घडवSन आणता |ईल.

क3तवम6: नको. मनोर8जन कHन घ1'याची Pळ आता मा? पडtली आZ. 

क3पाचा 8य: पण प7ढच8 ठरवायला हव8. 
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क3पाचा 8य: पण प7ढच8 ठरवायला हव8. 

सीनN: मला एक श8का |<य ती बोलSन दाखव<. मग मला त Áकटी Lहणा, काही Lहणा. 

क3पाचा 8य: बोल. 

सीनN: अ �ज7न Èदरट आZ आ णि  मनाG डळमळीत आZ. शि वाय क��णासमोर तो आता प7रता गयाळ होऊन 
?tला आZ. पण मी Lहण< की तो ब7=ीG म8द नाही. आपrयाला पडtt s�न �यालाही पडt असणार, 
पण क��णाला < समोरासमोर वI चारायचा �याला धीर होत नसावा. 

क3तवम6: पण मग यावर आLही काय करणार? 

सीनN: सEग<. स8जयला जो वर मि ळाtला आZ �याब�ल अ �ज7नाला ठाऊक असणार. 

स"जय: हो, ठाऊक आZ. 

सीनN: Lहण� अ �ज7नाला हा अ8दाज असणार की आपल8 आ णि  क��णाच8 स8भाषण खाजगी नाही. क��ण � 
Lहणतो आZ �याचा नीट अ �थ �यालाही लागत नसावा. <dहा स8जयG Z सगळ8 ऐकyन इतरEना सEगाव8 अशी 
�याचीही इVछा Lहणा क¢ वा अ�mा Lहणा, पण असावी. म7खa �बळ असrयाम7ळ1 तो nवत: काही कH शकत 
नाही. पण इतरEनी आपrया [ा बI कट अवn�ची दखल �यावी आ णि  यो¿य वा¯ल < कराव8 अशी एक 
कळकळ �याVया मनात असणार. माझा त Áक मी थोडा ताण< आZ, पण Z अगदीच अशeय वाटत नाही. 

क3पाचा 8य: नाही, अशeय म7ळीच वाटत नाही. 

क3तवम6: मी एक स7चवतो.  सगळ1 धh �यधर आ णि  सगळ1 शSरiन इ�च आपrयाभोवताली आZत.  �यEना 
गटागटाG एक� आणता |ईल. एकyण प रI nथि ती समजावSन Uऊन य7= करायच8 की नाही Z आता त7Lहीच 
ठरवा अस8 सौLय शfदEत आपrयाला Lहणता |ईल. �यEचा कल काय होतो Z पा�न प7ढच8 ठरवता |ईल. 

सीनN: कrपना चEगली आZ. मी आ णि  मयाoर इथSन �dहाही बाZर पडS शकतो. पण त7मची काळजी वाट<. 

अRSथामा: दोDही सhDयEतt कI तीतरी हjी माbया अोळखी+ आZत. �यEVयाप ¼यत नI रोप पोहोचव'याच8 
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अRSथामा: दोDही सhDयEतt कI तीतरी हjी माbया अोळखी+ आZत. �यEVयाप ¼यत नI रोप पोहोचव'याच8 
काम माbयाकड1 लागल8. आ णि  Z एकदा झाल8 की घोडwEनाही तो आपसSक कळ1लच. [ा च Éचम�| �यEच8ही 
मत घ1ता |ईल. पण तस8 पा हI ल8 तर घोड1 कधीच हj©Vया शfदाबाZर नसतात.

मयाOर: कrपना खर8च चEगली आZ. पण मला वाटत8 की �याआधी एक $वटची स8धी Uऊन बघावी. 

क3पाचा 8य: कKणाला? 

मयाOर: ¤या कKणाVया हाती अ8 तI म सS�8 असतील �याला. मग तो क��ण असो की आणखी कKणी असो.  
आपt s�न �याVयाप ¼यत पोहोचt असतील आ णि  उjर8 �याVयाकड1 असतील तर ती �याG आपrयाला 
कळवायला हवीत. नसतील तर इलाज नाही. Lहण� पोहोचt नसतील तर क¢ वा उjर8 नसतील तर क¢ वा 
असSन zायची नसतील तर. 

क3तवम6: माझी हरकत नाही.  

क3पाचा 8य: माझीही नाही. 

सीनN: मग एक कHन बघSया. (आपrया गाडwात जा<. तI � शोधाशोध कHन तालप�Eची एक चळत आ णि  
मघाचाच तEfया घ1ऊन परत |<. चळत समोर ठ1व<.) सगळी कोरी आZत. माbयाकड1 Gहमी साठा असतो. 
इ� मी ही मEडtली आZत, लि ही Lहणाव8 काय लि हायच8 <. उjर8 बरोबर वाटली तर आपण लागलीच 
sती काढSन घ1ऊ. (तEfया मयाoराकड1 सोपव<.) कI ती Pळ zायचा? 

(मयाoर  अÏ�थाLयाVया  ढ78गणावर  हाताG  थापटतो,  तसा  अÏ�थामा  धार  सोडS  लागतो.  मयाoर  ती 
तEfयात भHन घ1तो. तEfयाVया तळाला असtल8 लहान भोक �याG आपrया त �जनीG ब8द �ल8 आZ. चळत 
म�यभागी ठ1वSन तI Vयाभोवती र¢ गण कHन सगळ1जण उÈ आZत.) 

मयाOर:  अठरा  mण  Uऊया.  �याचा  अठराचा  आWह  आLही  पाळतो,  आमचा  उjरEचा  आWह  �याG 
पाळावा. (तEfयाखालच8 बोट बाजSला कHन धार पडS Uतो. आतrया ख7णEकड1 तो बारीक लm ठ1वSन आZ. 
‘अठरा mण’ हा अवधी उ�क�ठा ताणली जावी इतका मोठा आZ, पण क�टाळा यावा इतका मोठा नाही. 
र¢ गणाभोवतालची गदq वाढ< आZ. मयाoर तEfयाखाली प7Dहा बोट धरतो तशी धार पडायची थEब<.) 
Pळ स8पली. 
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Pळ स8पली. 

(अÏ�थामा प7ढ1 होतो आ णि  ए�क पान आपrया सvड1G काळजीपS �वक बाजSला करत जातो.) 

अRSथामा: (�यEची प7Dहा dयव nथि त चळत कHन सvड1G सीनSप7ढ1 धरतो.) घ1. सगळी कोरी आZत. 

(क�पाचा �य आ णि  क�तवम� एक कEकड1 दी �घकाळ पाहत राहतात.) 

सीनN: मला नकोत ती आता. 

अRSथामा: ठीक आZ. (सvड मा? घ1ऊन पान8 तvडात ठ1वतो आ णि  चावSन चावSन खाऊन टाकतो.) माफ 
करा ह8 म8डळी! पण राहवत नाही. ($णाचा पो टाकतो.) 

(काहीसा लEब जाऊन मयाoर तEfया अोतSन Uतो आ णि  हाताची बोट8 झाडत राहतो. भोवताल+ सh नI क 
अवघडSन nतfध उÈ आZत. ‘मातर! मातर! तS कKठ1 आZस? मातर!’ अशा आरो�या ²रवHन |ऊ लागतात. 
सीनS �या दI $ला तvड वळव< आ णि  उ�साहाG हात हलवत राह<.) 

सीनN: माझी पोरगी इकड1च |< आZ. Lहण� [ा दोघEच8 बोलण8 स8पtल8 दI सत8य. 

स"जय: हो, न7कत8च स8पल8. 

क3पाचा 8य: कोण काय Lहणाल8 $वटी? 

स"जय: अ �ज7न Lहणाला की आता मी य7=ाला तयार आZ. काय करायच8 < मला Gमक� समजल8 आZ आ णि  
माझा गvधळ नाहीसा झाला आZ. 

अRSथामा: माझा नाही. 
❒ ❒ ❒
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इम# अ%र'(, 
अथ#त अ%ा'(ध नाटक

                                    

अ)क प ह- ला

(-थळ:  द0 वाणखाना.  स5प7 8ण  नाटक  इ:  घडत5.  बा>रच5  जग,  ब5गCयाचा  वरचा  मजला  आ णि  
खालIया मजCयावरचा आतला भाग यKना जोडणारी अशी एकPण तीन दार5 द0 वाणखाQयाला आ>त. 
अमRक पाS अमRक Tस5गी यKपUकी कVठCया दारात7न X जा करत5 > स5दभ#वYन -प% Zहाव5. 

द0 वाणखाQयात एकोणीसाZया शतकातCया इ5\जी प]तीच5 शि सवी फ न_ चर आ>. पायाखाली भारी 
गा लि चा आ>. छताला झR5बर आ>, bातला द0 वा लावcया- व0 झवcयासाठी भd तीलगत जाड दोर 
आ>. याeरीज fपgयासाठी गरhIया असiCया व-त7 पRढीलTमाणk: l लि फोन, बR ]ि बळाचा मोठmा 
आकाराचा भपnबाज oट, पRpषभर उ5चीची Tश-त अलमारी, भd तीवर लटकवiली लKब नळीची 
ब5sक, tu vस कw ब0 fट, \xQडफादर कyॉक. यात पाचला एक मि न0 ट कमी आ>. 

पडदा उघडतो {Zहा पQनाशीचा नोकर रावजी एका कV5Iयाf फ न_ चरवरची ध7ळ झटकताना द0 सतो. 
पKढरा सदरा आ णि  धोतर असा |याचा }हराव आ>. फोन वाजतो. तो घkcयाची रावजीला व0 ~ष 
घाई नाही. सावकाश चालत \xQडफादर कyॉककडk जाऊन तो न0 रख7न �ळ पाहतो आ णि  मग फोन 
उचलतो.) 

रावजी: गRड आ�टरन7न! नो-नो-नो-नो. आय मीन Xस, ध0 स बx र0 -टर जा{गावक 8स ब5गलो. ध0 स 
मो-ट डk फ0 fटली ब5गलो अॉफ ए मि न5ट बx र0 -टर जा{गावकर �ॉम मि डल l5पल. बट गRड इ Zहि नu ग 
नो. गRड आ�टरन7न Xस, बट गRड इ Zहि नu ग नो. अकॉ ड� ग ट7 �नमा ट_ Qस मो-ट ल �नड गाईड अॉन द 
य7oज अॉफ इ5 गy0 श ल���ज, ट0 ल फाइZह अो कyॉक इट इज गRड आ�टरन7न. आ�टर फाईZह अो कyॉक 
गRड इZह नu ग इज अxTो T0 एट. (घड�ाळाकडk वाकPन पाहतो.) नाउ Xस! नाउ अxTो T0 एट. नाउ मो-ट 
गRड इ Zहि नu ग सर!  
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गRड इ Zहि नu ग सर!  

Xस-Xस-Xस. आय मराठी अॉCसो -पीक. आय अन-ट�बCड मराठी -पीक. आय द रावजी अॉफ 
मराठी ल���ज. नो-नो-नो. शि वाजी नो. रावजी. आय नॉट द शि वाजी अॉफ मराठी लx���ज. मी 
मराठी  भाषkचा  रावजी  आ>.  शि वाजी  नाही.  मराठी  भाषk�  शि वाजी  �हणh  व0 �णRशा�ी 
चि पळ7णकर. { (i. { जRQया पRcयात राहाय�. इ: नाही. लकडी पRलाIया प लि कडk h कळक� पRण5 
आ> त0 : { राहाय�. आ�ही त0 : राहात नाही. आमIया सरKचा ब5गला नZया पRcयात आ>. डkvकन 
जि मखाQयावर. नाही, सर घरी नाहीत. हो, सरKचा ब5गला पRcयात आ>, पण सर पRcयात नाहीत. द0  
मो-ट ए मि न5ट बx र0 -टर जा{गावकर इज इन बॉ��. ही व0 ल र0 ट 8न टR प7ना इन द इ Zहि नu ग बाय 
डkvकन vवीन. आपi क�Sाटदार मोटवानी आ>त ना, |यKIयावर लाच द0 Cयाचा आरोप आ>. |यKची 
nस आ> बॉ�� हाय कोट#त.  �हण7न �iत.  { एक झाल5.  आ णि  इ: पRणk म5डईत एक माथाडी 
कामगार स5घ आ>, |याIयावर �कायदा स5प nCयाचा आरोप आ>. ती पण nस |याच कोट#त |याच 
द0 वशी आ>. सर इज क0 लd ग ट7 ब 8ड्स इन वन -टोन. दोQही noसची आ 8�यR�टस् एकापाठोपाठ 
कYन { परत Xणार आ>त.  पण दोQहीत तसा चKगलाच फरक आ> बर5 का! अCदो � आर क0 Cड 
व0 थ वन -टोन, � आर नॉट ब 8ड्स अॉफ वन फ�दर. माथाडी कामगार �हणh एकजात iका� भण5ग. 
|यामRळk |यKची nस Tो-बोनो आ> — सर |यKIयाकड7न पUo घkणार नाहीत. पण मोटवानी काही 
भण5ग नZ>त; बvकळ पUoवाi आ>त. {Zहा |यKची nस अx Qटि बोनो आ> — |यKIयाकड7न आम� 
सर दाब7न फी घkणार. अस5 { एकPण आ>. 

अोn �न. मला इ: बरीच काम5 आ>त. तRमIयाशी बोलत बसलो तर काम5 कोण क�ल? अोn �न. 
उ�ा या, परवा या, nZहाही या. डkvकन जि मखाQयावर ‘तमसा’ ब5गला �हण7न व0 चारा. कVणीही 
सK�ल. ‘त-म-सा’. काय तR�ही तरी?! तR�हाला तमसा नदी मा ह0 त नाही? अहो, टॉवर �0 जIया 
खाल7न वाह{ ती तमसा. आपCया ल5डनमधCया जRQया द0 वसKची आठवण राहावी �हण7न सरKनी 
ब5गCयाच5 नावच तस5 ठkवल5. |याच5 अस5 आ> की बाईसा>बKच5 नाव सा व0 Sी. �हणh ल�ाप7व�च5 नाव 
गोदावरी,  पण  सा>बKनी  ल�ात  बदल7न  ‘सा व0 Sी’  nल5.  ल�ान5तरIया  प ह0 Cयाच  राSी  सर 
बाइ�सा>बाना �हणाi की आपCयाला दोन मRल5 असणार. आ णि  तस5च झाल5. बx र0 -टरसरKचा होरा 
कधीही चRकत नाही. प ह0 ला मRलगा झाला. |याच5 नाव ‘तनय’ ठkवल5. |यान5तर सहा वष�नी मRलगी 
झाली. त0 च5 नाव ‘मधRरा’ ठkवल5. तनय-मधRरा-सा व0 Sी �हणh ‘त-म-सा’. आ> की नाही? 
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काय �हणता? �-�! मी कसला जातोय? इ: सग�या घराचा डोलारा मीच }लiला आ>. मला 
कVठk सवड हो{य { ल5डन आ णि  फu डन बघायला? बट न7क-अxQड- wनी अॉफ ल5डन आय नो Z>री 
�ल. समजा मला सर नRस{ �हणाi की ‘ चि स व0 क मॉलपास7न ट7ट्¡टीवन बी �कर -¢ीटप �यत घkऊन 
चल’, तर एकाही बॉबीIया डोvयावरIया घ(Cयाला धvका न लावता डोळk झाकPन Zहि vटो र0 या 
हाकत सरKना घkऊन जाईन. एZहरी पा 8ट-अxQड-पा 8सल अॉफ द \kट (¢ॉपो लि स अॉफ ल5डन आय नो 
Z>री �ल. 

अोn �न. या मग. कu वा अस5 करा, आधी रीतसर पS पाठवा. तRमची nस काय आ> { -वIछ 
श£दKत लि ¤न कळवा. पS वाच7न सर तR�हाला सKगतील nस घkणार की नाहीत {. काय? प¥ा? 
¦या,  प¥ा  नीट  लि ¤न  ¦या:  ‘बx र0 -टर  य§नाथ  वामन  जा{गावकर,  ‘तमसा’  ब5गलो,  डkvकन 
जि मखाना, प7ना-अपॉन-मRठा.’ गॉट इट? अोn �न. सरKनी अपॉइ5ट�ट द0 ली तर या. तoच नका 
Xऊ. पण Xणार असाल तर ब5गला सापडायला अगदी सोपा आ>. ‘तमसा’ �हण7न व0 चारल5त तर 
कVणीही सK�ल. अ ोडाIया लाकडात ठसठशीत �वनागरी अ¨रKनी नाव लि ह0 iल5 तR�हाला द0 oल. 
~जारIया ब5गCयाच5 नाव ‘©मसाफCय’.  पण ती ख7ण ल¨ात ठkव7 नका.  डkvकनवर ‘©मसाफCय’ 
नावा� क0 मान एक डझन ब5गi आ>त. {Zहा ती ख7ण ल¨ात ठkव7न काही उपयोग नाही. उगीच 
भरकटाल. अोn �न. गRड इ Zहि नu ग. 

(फोन ठkवतो.) 

कVणीही लR5�सR5� उगीच फोन करत राहतात. सरKIया नावाचा दबदबाच असा आ> की सग�यKना 
वाटत5 आपली nस |यKनीच ¦यावी. मग |यKची फी काय, आपCयाला परवडkल का, |यK� बाकी 
अ शि ल क0 ती आ>त याचा काही व0 चार नाही. पण { असायच5 { असो. मी आपला सग�यKशी 
मऊपणाf वागतो. कVणाच5 व क0 लपS ¦यायच5 आ णि  कVणाच5 नाही हा न0 8णय सरKचा. हK. तर इ: 
काय करत होतो मी? सफाई करत होतो. हा बR ]ि बळाचा oट सा>बKनी जाnस अxQड सQसकड7न 
दोन~ ग0 QQया मोज7न घkतला. याIयावर ध7ळ चढiली सरKना मRळीच खपत नाही. (कV5चा नाजRकपणk 
फ0 रवत मोह� साफ कY लागतो.) आज राSी { परत Xतील {Zहा झR5बराIया Tकाशात कसा 
लखलखीत द0 सायला हवा. 
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℥

(मोठा मRलगा तनय आत Xतो. |याf जKभ�या र5गाचा स0 Cक श 8ट आ णि  गRलाबी र5गाची सलवार 
घातली आ>. पायात मोजड�ा आ>त. nस भरघोस आ>त. आळोe प0 ळोe �तो.) 

तनय: रावजी, अ� रावजी. चहा आण बाबा. मोठी (>रबानी होईल. 

रावजी: उठलात का एकदा�? 

तनय: आ¥ाच उठलो. अज7न दात घासाय� आ>त. { न5तरच nZहातरी घाoन. चहा आण. 

रावजी: आणतो. स5ªयाकाळ� पाच वाजता>त �हणh आपCया ह0 ~बाf झR5ज7मR5ज7 झाल5च आ>. Z>न 
मॉ न� ग ब0 क�स इ Zहि नu ग इट इस अोQली Tॉपर दxट इ Zहि नu ग ब0 क�स मॉ न� ग. 

तनय: माQय आ> � बाबा. पण fमाf झोप7न fमाf उठायला मी काही अ«यास7 आ णि  क%ाळ7 
कॉiजतpण नZ>. अ«यास कYन, क% कYन आयR�यात मला काही मि ळवायच5 आ> का? नाही. 
जरी क% ni तरी काही मि ळणार आ> का? नाही. तशी धमक मा¬यात आ> का? नाही. मला 
महवाकK¨ा  नाही.  याप7व�  नZहती  आ णि  आ¥ाही  नाही.  मग  न0 �कारण  सकाळी  लवकर  उठ7न 
आपCया उ 8व र0 त आयR�याचा हा प ह0 ला द0 वस आ> अस5 -वत:ला बजाव7न सKग7न पRढk मी काय 
करणार आ>? काही नाही. �हण7न मग कालची राS अशीच काहीबाही वाचत व0 चार करत मनन 
करत जाग7न काढली.  या न0 शा स 8वभ7तKना त-यK जाग त_  स5यमी.  शि तावर जमiली भRत5 hZहा 
झोपiली होती {Zहा स5यमाf न0 शापाणी करीत व0 'ाची चd ता करीत मी आपला जागा होतो. bा 
चd {च5 अोझ5 hZहा }ल�नास5 झाल5 {Zहा ©ाQत आ णि  कyाQत मनाf रामTहरी जो डोळा लागला तो 
हा आ¥ा उठतो आ>. मा¬या उ 8व र0 त आयR�याची ही प ह0 ली स5ªयाकाळ आ>. {Zहा चहा घkऊन X. 

रावजी: न0 शापाणी nल5त > मला ठाऊक आ>च. काल स5ªयाकाळी मी डीकwQटर भYन ठkवला होता 
तो आता बराच खाली �iला द0 सतो आ>. तR�ही |याला स5यम �हणा हव5 तर, पण डीकwQटरकडk 
पाहता तस5 वाटत नाही. 
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पाहता तस5 वाटत नाही. 

तनय: अ�, स5यम-स5यम �हणh तरी ~वटी काय? न0 शापाcयाचा खळाळ असा जबरद-त असतो की 
स5यमाIया खडकाची भRसभRशीत माती कYन सोडCयाeरीज |याच5 शKतवन होत नाही. {Zहा |या 
मातीतच �ह टाकावा आ णि  bा खळाळात7न उमटणा®या अनाहत नादाची �होशी अ5गावर ल}ट7न 
¦यावी इतक�च काय { ~वटी आपCयापाशी उरत5: 

कVशीत आली hZहा अलगद अोली उ¥रराS
शरीर माझk अवघk बनi म द0 �� पाS 

थोडvयात सKगायच5 तर काल जा-त झाली. {वढ5 कब7ल करतो. 

रावजी: ही अोली �होशी की काय जी �हणता ती -वत:Iया खच#f साजरी झाली तर बर5 होईल.    

तनय: कब7ल आ> बाबा, कब7ल आ>. पण न0 दान या जQमी { होणार नाही. पUशKतल5 मला काही 
कळत नाही. { मला लागतात इतक�च कळत5. {वढk जो कVणी �ईल |याचा मी आभारी असतो. 
आम� आबा उफ̄ बx र0 -टर जा{गावकर यKIया पUशावर मी जगत आलो आ>, {Zहा |यKचा आभारी 
आ>. |यKनी आ�हाला जQम द0 ला, आभारी आ>. पUo �ता>त, आभारी आ>. -व|व माS द0 ल5 नाही, 
पण आभारी आ>. आमIया आबKनी ठरव7नच टाकल5 होत5 की आपण शरीराf पRcयात आ णि  मनाf 
ल5डनला राहायच5. डkvकन जि मखाQयावर |यKचा ब5गला असणार आ णि  |याच5 नाव ‘तमसा’ असणार 
> आमIया जQमाआधीच ठYन �iल5 होत5. |यामRळk माझ5 नाव ‘त’ f सRY होणार >ही अोघाf 
आल5च. bा �ताला अनRसYन अ-मा द0 कKच5 नाव ठkवल5 काय तर मा� ‘तनय’! �हणh ‘मRलगा’! 
आपCया मRलाच5 नाव मRलगा ठkवाव5 इतकीच आमIया आबKIया iखी आमची कu मत. ‘बाबा�, त7 
खास कVणी नाहीस’ अस5 मला सKगcयाचा हा |यKचा मा 8ग. पण ठीक आ>. h आ> { आ>. आभारी 
आ>. 

रावजी: -वत:ची कu मत -वत: ठरवायची अस{. द व 8Cड इज अxज इज. मxन ¤ इज न थu ग हxज नो 
°iस इन इट. र0 �बर दxट. 
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तनय:  I always remember that, Raoji. I never forget that. जीवनाची  लढाई  सRY 
होcयाप7व�च ती हरiला मी माण7स आ>. बा>रIया जगात मला -थान नाही इतक� मला चKगल5 
ठाऊक आ>. bा घराIया सKदीकोप®यातच फvत कVठkतरी माझी जागा आ>. आमIया उIच शि ¨ि त, 
धनदKड�या  बापाIया  जि वावर  मी  जगणार,  यक±ताला  शि लd गIया  नाcयाएवढी  मोठ्ठाली  भोक� 
पडkप �यत |याIया खच#f दाY प0 णार आ णि  ~वटी मYन जाणार. >च मा¬या न शि बी आ>. |यात 
बदल होणार नाही. आबKनी हाकल7नच द0 ल5 तर ~जारIया ब5गCयात जागा मा�न. पण सकाळी 
साªया भाताबरोबर फोडणीच5 वरण आ णि  स5ªयाकाळी फोडणीIया भाताबरोबर साध5 वरण खाणा� 
{ न0 pप²वी आ णि  पापभीY लोक मला |यKIयात सामाव7न ¦याय� नाहीत. {Zहा जा रावजी, 
कषाय}य घkऊन X, hणkकYन त0 Iयात पडiCया म ¨ि nTमाणk मला माझी §:ख5 बRडव7न टाकता 
Xतील. पण ती तसली टी-स Zह³ स वगU� व0 लायती नख� नकोत. सा व0 Sी > प व0 S नाव धारण 
करणा®या अ त0 सा |वि क �ीIया अ5गावरील ग 8भ�शमी नऊवारी साडीत7न bा प́ gवि तलावर आ�ही 
पडiलो आहोत. झ�यात7न नZ>. {Zहा चहा नRस|या कपात घkऊन X. आबा तर इ: नाहीत ना? 

रावजी: { मR5बईला �i आ>त. डkvकन vवीनf परत Xतील. 

तनय: उ¥म. �हणh |यKIयाकड7न पाणउतारा कYन न घkता मला चहा प0 ता Xईल. पण |यात 
आता क�जRषी कY नकोस. काठोकाठ भY � °याला, फ�स भराभर उसळ7 �! 

रावजी: आणतो, पण क व0 |व आवरा. 
℥

(कपाळाला आठmा घालत रावजी आत जातो. तनय अलमारीतली पR-तक� चाळतो, पण थोड�ाच 
�ळात  क�टाळ7न  खि डकीबा>र  व0 मन-कपणk  पाहात  राहतो.  पोटात  कळ  X{  आ>  अस5  |याIया 
�ह®यावर द0 सत5, पण तो भाव �ह®यावYन पटकन पRस7न घkतो. बxड मd टनची उघडी रxnट हातात 
घkतiली मधRरा X{. ह0 f eळाय� कपडk घातi आ>त, पण लि प -टि क लावली आ> आ णि  nस 
लKबसडक आ>त.) 

मध7रा: (� °या� भUया! 
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मध7रा: (� °या� भUया! 

तनय: (री °यारी �>ना! आलीस का कyबात7न? How was the tournament? 

मध7रा: फwQटx -टि क! म-त! सRपर! काय eळiय मी! अ�, ती फwनी ड0 स7झा ना मxचIया आधी सॉ लि ड 
भाव खात होती. �हणk माझी रxnट व0 लोव7डची आ>, (ड इन जल5धर आ>, य5व आ> आ णि  |य5व 
आ>. मी �हटल5 बघ{च तRला. आज ना दादा, त0 ला मी लZह�मच द0 ला. अ-o एnक -मxश मारi 
की त0 ला घkताच Xईनात! (बxड मd टन eळCयाचा अ भि नय कर{.) खटxक-खटxक-खटxक-टॉक! नRसती 
जीव खाऊन पळ{य इकड7न त0 कडk. �मपॉइ5टला त0 Iया नाकाडावरच शटल मारल5. फटxक-टपxक! 
फ0 �टीन-लव, �म अxQड मxच मि स मधRरा जा{गावकर. कyxप-कyxप-कyxप! सॉ लि ड मµजा आली. न5तर 

त0 ला मी मा¬या रxnटवरचा लोगोच दाखवला: Made in England by Appointment to His 

Royal Highness the Duke of Cambridge! काय  पण  त¶ड  उतरल5  त0 च5!  दादा,  you 

should have seen it ! न5तर कोच मxडमनी क0 ¥ी कौतRक nल5 माझ5. |या �हणाCया की अशीच 
eळलीस तर बॉ��ला जि मखाना ट7न#�टमªX नvकी स0 ivट होशील. दादा, मी स0 ivट झाi ना 
तर प°पा आ णि  त7 दोघKनी पण माझा �म बघायला बॉ��ला यायच5. आपण चौपाटीवर म-त ¸ळ 
खायची, एअर क� ड0 श नu गमªX बस7न स0 fमा बघायचा आ णि  मग कफ प�डला शॉ पu ग करायच5! |या 
रीना अो�रॉयचा कसा क¹मीरी ए��ॉयडरी niला आकाशी र5गाचा tkस आ> ना अगदी तसाच 

मला पण पा ह0 h. And I want new red shoes! tkसवर काय म-त द0 सतील! (काCप न0 क tkस 
चि मटीत उचल7न धYन द0 वाणखाQयात इकड7न त0 कडk मि रवत चालत जा{.) प°पKIया सRटाIया 

खि शाला भोकच पाडणार आ> मी. But he loves me! He won’t mind a bit. आ णि  |यKना 
काय, मोटवानीसारखा आणखी एक कyाए5ट मि ळाला की भोक पRQहा आपोआप बRhल. 

तनय: Don’t worry, (री �>ना. We will go to Bombay together. पण आबKIया खि शाला 
भोक पडkल का याची काळजी कY नकोस. |याआधी मा¬या यक±ताला भोक पडणार आ>. प0 ऊ न0 या 
Zहि -की, जाई माझा झोक, यक±ताला भोक, पडi गा! 

मध7रा:  झाल5  का  तRझ5  सRY?!  काही  भोकबीक  पडत  नाही.  त7  चKगला  ठणठणीत  आ>स.  आ णि  
प°पKना सारख5 आबा-आबा का �हणतोस? क0 ती घाटी आ>स! |यKना आवडत नाही > तRला मा ह0 त 

188



प°पKना सारख5 आबा-आबा का �हणतोस? क0 ती घाटी आ>स! |यKना आवडत नाही > तRला मा ह0 त 
आ>.  

तनय: अग5, |यKना आवडत नाही �हण7नच �हणतो. मी जीए कVलकण� वाचायला सRpवात nली ना, 
{Zहा |यKच5 स5प7 8ण नाव काय अoल याबºल मला फार उ|सRकता होती. ‘ए’ �हणh एकनाथ अस5 मी 
ठरव7न टाकल5 होत5, पण ‘जी’ �हणh काय { सR�ना. ‘जीवाजी’ अस5 एक सRचल5, पण { बरोबर 
वाlना. मग व0 चार nला ‘जीम7तवाहन’ अoल का? त7 कCपना कर: ‘जीम7तवाहन एकनाथ कVलकण�’ 
आत आ>त -लxश नाहीत अशी प�ी बा>र दारावर लावायची! ~जारी हबकतील की नाही? पण 
~वटी  एकदाच5  कळल5:  जीए  कVलकण�  �हणh  गRpनाथ  आबाजी  कVलकण�!  |यKIया  व ड0 लKच5 
‘आबाजी’ > नाव मला इतक� आवडल5 की आपCया बाबKच5 मी {च नाव ठkव7न टाकल5. आता जराo 
चडफडi, पण मी पडलो |यKचा कVलदीपक. सKगणार कVणाला?! सारKश काय तर तRझk h प°पा {च 

माझk आबा.  मधRरा is to प°पा as तनय is to आबा. After cross multiplying, मधRरा times 

आबा is equal to तनय times प°पा. �हणh मधRरा times आबा minus तनय times प°पा is 

equal to zero. A big big zero. मा¬या यक±तावर कोरला �ला आ> {वढा मोठा झीरो! पण 

आता  >  समीकरण  कस5  सोडवणार?  Who will solve this equation?! And what is the 

point of solution when it leads to dissolution?  समीकरण  सRटताना  व0 रघळत  जाणा� 
क�स जर पRQहा एकदा हात मि ळवणी कYन तRमIया ग�याभोवतीच �ढा �णार असतील — 

(रावजी  खाकरतो  तस5  तनयला  भान  Xत5.  मधRरा  सRटnचा  न0 'ास  सोड{.  रावजीIया  हातात 
चKदीची टी-स Zह³ स आ>. ‘> काय?’ असा �हरा कYन तनय रावजीकडk बघतो.) 

रावजी: दोघKसाठी आणला आ>. त¶ड वाईट कY नका. मRकाटmाf °या. तR�ही लाख �हणाल मला 
नRसता कपात चहा आण �हण7न. आ�हाला तस5 कस5 करता Xईल? या घराच5 काही एक वळण �हण7न 
आ> की नाही? (मधRराला उºkश7न) टी फॉर ट7, मि स जा{गावकर. व0 थ -कोQस अxQड  ीम. अॉCसो 
कVकV5बर सxQड व0 �स. 

मध7रा: रावजी, तRला क0 ती �ळा सK ग0 तल5 आ>: ‘vय7क�बऽ’ अस5 �हणायच5. ‘कVकV5बर’ नZ>. तो काय 
अौ§5बर आ> का?
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रावजी: Xस मि स, सॉरी मि स. परवा |या गाडगीळमxडम आCया हो|या {Zहा मी अस5च �हणालो. 
पण मी काय बोलतोय { |यKना कळल5 नाही. 
 
मध7रा:  नाही  तरी  ती  गाडगीळीण  जरा  बxकव 8डच  आ>.  नवरा  साधा  डk°यRटी  कivटर  आ>  तर 
मि जास क0 ती मार{! परवा कyबात आली होती मा� बxड मd टन eळायला. सu गलची लॉबी आ णि  
डबलची लॉबी कळत नाही आ णि  �हणk मी बxड मd टन eळ{!

रावजी: Xस, मि स. 

मध7रा: रावजी, त7 उगीच आगाऊपणा कY नकोस. You may go now. I will make the tea. 

इ: हो-lस मी आ>. 

रावजी: Xस, मि स. (जातो. ती द0 वाणावर बस7न सराईतपणk चहा तयार कY लाग{. तनय पRढk 
होऊन एक सxQड व0 च उचलतो.) 

मध7रा: ई! कसला घाणkरडा वास Xतोय?! दा द0 टCया, आ5घोळ nली नाहीयस ना? 

तनय: आ¥ाच झो}त7न उठलो. अज7न दात घासाय� आ>त. 

मध7रा: शी! तरीच शि �या दाYचा वास Xतोय. असा कसा � त7? सगळk पRpष (i अoच घाणkरडk 

असतात. Dirty fellows all and one.. अगदी क0 ळस X{ मला! 

तनय: बबडk,  फार ~फारली आ>स ह5 त7! तRला उजव7न टाकPन,  लाल साडीIया ब¶�यात क¶ब7न, 
हातात  मसाला  §धाचा  }ला  सोपव7न  छपरी  पल5गावर  ढकल7न  �ायला  पा ह0 h.  झRळझRळीत 
सद®यातCया मि शाळ बा°याf गIचम मि ठी मारली �हणh सगळी क0 ळस कVठCया कVठk पळ7न जाईल!
मग अगदी लाजत लाजत §स®या द0 वशी उखाणा घkशील: 

पहाlIया साखरझो}त हो{ ग5 मी कशी
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पहाlIया साखरझो}त हो{ ग5 मी कशी
सRभानरावKनी जवळ घkऊन टोचली मला मि शी! 

 
मध7रा: ई! घाणkरडा आ>स! (�हरा झाकPन घk{.) मला ल�च करायच5 नाहीय. मी आपली तशीच 
राहणार. (-व°नाळ7 �ह®याf) मला एक मRलगी अoल माS. 

तनय: (चहा प0 ताना ठसका लागतो.) बबडk, ल� नाही nल5स तर मRलगी कVठ7न होणार तRला?

मध7रा: मला नाही मा ह0 त. पण होईल. 

तनय: अग5, अशी कशी होईल? नRसता तो झारा घkऊन बR5�ा पाडायला जा{स |याऐवजी कोकशा� 
वाचत जा जरा. इ:च अलमारीत कातडी बKधणीतली Zहd lज ए ड0 शन अoल कVठkतरी. आबKनी 
� रu ग  ॉस¤न आणiली. �हण7न तर आपला जQम झाला, बबडk!

मध7रा: शी! घाणkरड5 बोल7 नकोस! मला तसल5 काही नको आ>. (ख�½ हो{.) पण मला माझ5 अस5 
म7ल हव5 आ>. (-वत:मªX हरव7न जा{.) दा�ा, मला एवढ5 �हणतोस तर त7च प ह0 CयKदा ल� का 
नाही करत? एवढा मोठ्ठा घोडा वाढला आ>स तो. मा¬या}¨ा सहा वष�नी मोठk आहात आपण 
दादासा>ब. vय7मªX तRमचा न5बर आधी आ>. 

तनय: कर, त7 पण माझी �%ा कर! अग5, मा¬याशी कोण ल� करणार? तR�ही मRली �हणh सग�या 
इथ7न त0 थ7न सार¾याच असता. तR�हाला गाडी पा ह0 h, ब5गला पा ह0 h, मानसQमान पा ह0 h, कyबात 
मि रवायला पा ह0 h �हण7न नRसत5 स5साराच5 स¶ग आणता झाल5. > सगळ5 पRरवायला �हण7न फvत 
तR�हाला नवरा हवा असतो. शरीरसRखा� चार चZवल |याIया अ5गावर फ�कPन > सगळ5 तR�ही घाऊक 
भावान5 व0 कत घkता. सरसकट नRसत5 �गडी, बाजाY, मRलामा द0 iल5 आयR�य! अ�, शि सारी X{ 
शि सारी मला तRमची! तRमIयावर Tाण अोवाळ7न टाकPन जो जीव लावतो |याची तR�हाला कवडीची 
कu मत नस{. जो पUo मि ळव7 शकत नाही, µयाIया नावावर पाट�ला जाऊन मि रवता Xत नाही तो 
पRpष तRमIया iखी अगदी कVचकामी! का�याशार डोहात असा पाय टाकPन शKत बसiला अौ§5बर 
तRमIया iखी भि कारी! कारण काय तर तRमIया bा चकचकीत झगमगीत खोटmा § न0 Xत तो रमत 
नाही �हण7न! नको. नकोच मRळी! मला यातल5 काही नको. मी आ> तसाच बरा आ> — 
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नाही �हण7न! नको. नकोच मRळी! मला यातल5 काही नको. मी आ> तसाच बरा आ> — 

नको R̈² स5भोग तो § 8बळKचा 
तRझी sरता |या¿नी साह�

sरच  राहा  मा¬यापास7न!  sरच  राहा!  मला  ल�  नको,  Tkम  नको,  काही  नको.  म7ख�नो, 
À0 भाय#T त0 ब5धक कायदा कसला आणता? एकभाय#T त0 ब5धक कायदा आणा! रा%Áाला |याचीच आज 
गरज आ>! एकCया वाlवरी स7र माझा एकला —  

(> बोलत असताना तो त0 Iयापास7न sर चालत जाऊन त0 ला पाठमोरा झाला आ>. ती माग7न 
जाऊन |याIया खK�ावर हात ठkव{.) 

मध7रा: दादा, त7 असा का � वागतोस? का असा -वत:ला §खव7न घkतोस? प°पा आ णि  आई क0 ती 
काळजी करतात तRझी. |यKना वाटत5 त7 नीट अ«यास करावास, प°पKसारख5 बx र0 -टर Zहाव5स, |यKना 
अ भि मान वाlल अस5 काही कराव5स. चारचौघात |यKची मान खाली होईल अस5 वाग7 नXस. दोघKच5 
क0 ती Tkम आ> तR¬यावर. पण त7 दाY प0 तोस, एवढ्या सोQयासार¾या शरीराची >ळसKड करतोस 
यामRळk |यKना क0 ती Sास होतो. आई तR¬या काळजीपोटी राS राS रडत अस{. का बर5 अस5 त0 Iया 
मनाला §:ख �तोस?

तनय: पण मग मी काय कY? मी फार एकटा आ> ग5. मला माझ5 अस5 कVणी नाही. (रड7 लागतो.) 

मध7रा: > बघ, त7 माझा मोठ्ठा दादा आ>स ना?! मग अस5 रडायच5 नाही. डोळk प7स बघ7. छान हस7न 
दाखव मला. (हसतो.) आ णि  > बघ. इतकी दाY नको � पीत जाऊ! > Zयसन �हणh माणसाला 
आत7न पोखYन टाकत5 अगदी. दादा, मी तRझी छोटी ब ह0 ण आ> की नाही?! पण आजIयापRरती तRझी 
आई होऊन सKग{. ही दाY �हणh वा-तवापास7न पळ7न जायचा एक «याड आ णि  ¸कड मा 8ग आ>. 
तस5 नको कY. शहाcयासारखा वाग. न0 रोगी हो. बलद5ड हो. पRpषासारखा पRpष ना त7? मग अस5 
रडत¸कत नाही जगायच5. आयR�याला न0 धड�ा छातीf सामोर5 जायच5. आ�ही सगळk तR¬या पाठीशी 
आहोत. कVटR5बाIया Tkमाची पाखर हीच ~वटी वUफCयाIया कटR{वर साखर �हण7न गRणकारी ठर{. 
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तनय: पण मला मYन जाव5स5 वाटत5 ग5. 

मध7रा: �डा कVठला! अस5 नाही बोलायच5. काही कVणी मYन ब0 Yन जात नाहीय. मी �हटल5 की नाही 
तRला, मला एक गोड मRलगी असणार �हण7न? मग त0 चा त7 मामा असणार की नाही? त0 � त7 लाड 
कराय�स,  त0 ला  चि S  काढायला  शि कवायच5स,  क व0 ता  �हणायला  शि कवायच5स,  रोज  राSी 
झोपताना त0 ला गो% सKगायचीस! आ णि  त0 � डोळk मि टायला लागi की पापcयKची हळ7च पापी 
¦यायचीस..

℥

(दाराIया ��ममªX बसवcणा द0 सतो. |याIया डाZया हातात व0 डी, उजZया हातात फVलKची परडी 
आ णि  डाZया खK�ाला कापडी प0 शवी आ>.)

बसव:णा: कVणाची पापी घkत5 �हटल5 तर मधRराताई?! आमची घkत5 का? पा ह0 h त0 तक� ¦या हो. 
आमच5 काहीपण अॉ£h¨न नसत5. आमIया गावात एक फादर होत5. आमच5 फादर नZ> हो. चच#त 
राहत5 { फादर �हटल5 तर. { फादर आ�हाला Xश7च5 शि कवण बोल7न सKगायच5: एका गालाच5 पापी 
घkतल5 तर §सरा गाल पRढk करा �हण7न. {Zहापास7न आ�ही पण तस5च करत5. (याला व0 डी उलटी 
अोढायची लकब आ>, �हणh जळत5 टोक त¶डात धYन. आत Xऊन फVलKची परडी आ णि  प0 शवी 
lबलावर ठkवतो.) > पा र0 जातकच5 परडी आणल5य. मxडमIया इ Zहि नu ग ड0 Zहोशनसाठी. 

मध7रा: बसवcणा, शी घाणkरड�ा! इथ7न sर हो बघ7. आ णि  ती ब0 डी इथ7न बाज7ला घk आधी. काय 
घाणkरडा वास आ> पण! तR�ही सगळk पRpष �हणh अoच: नRस{ घामा� आ णि  धRरा� वास.  

तनय: बसवcणा, iका त7 फार माजला आ>स ह5!  

बसव:णा: अहो, आता माजायच5च की. आमच5 Tk%ीज असत5 की हो तस5. मायसोर क�¢ी कyबात मी 
चीफ गा 8डनर होत5. माझ5 रोज अस5 �डभडक असायच5 बघा �हणh आल मायसोर -lट आ फ0 स 8स 
अxQयRअल  कॉ �पि ट0 शनमधk  सहा  व �ष  फ 8-ट  TUझ  मि ळवल5.  तRमच5  बx र0 -टरसर  मायसोर  हायकोट#त 
nससाटी आल5 {Zहा कyबात � स0 डkQट होत5. ही वॉज सो इ�Tk-ड ट7 सी माय रोज�ड. मला �हटल5 य7 
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nससाटी आल5 {Zहा कyबात � स0 डkQट होत5. ही वॉज सो इ�Tk-ड ट7 सी माय रोज�ड. मला �हटल5 य7 
कम ट7 प7ना व0 थ मी. माझ5 त0 : व0 राट ब5गला असत5. मी सरKना बोल7न �हटल5 की -वामी, नन� 
प7ना �व ¥ि ला.  मायसोर क�¢ी कyबाच5 गा 8डन करायच5 { सोड7न ब5गCयाच5 गा 8डन करायच5 �हणh 
ड0 मोशन की हो. बट सर वाज इ�पॉ 8IयRfट. सर Tपोµड की tायZहरची ड�7टीपण तRलाच �त5. आय 
आ-vड सर की व0 च कार य7 हxZह. सर �हटल5 अो र0 जनल इ5 गy0 श अॉ -टि न समरoट असत5. �न आय 
oड Xस. नीन हो ग0 Sी -वीकार �कV. {Zहापास7न मी डबल ड�7टी करत5. ह0 कडk प7ना जि मखाना 
कyबच5 फॉर oवन -¢kट इअ 8स फ 8-ट TUझ मि ळवत5 तर त0 कडk डkvकनवर अॉ -टि न समरoट चालवत5. 
प7ना tU Zहd ग �हणh नRसत5 वUताग माडी. सगळीकडk रोडवर नRसत5 सायकली असत5 नाहीतर टॉमी 
नावाच5 अCo शि यन असत5.  बट आय tUZह \kसफVली.  आय अxम Tौड अॉफ मायoCफ.  {Zहा जरा 
माजायच5च की हो. ( व0 डीचा झRरका घkतो.) 

मध7रा: शी! घाणkरडा! एकदा ब0 डीच5 जळत5 टोक घRस7न जि ¸ला भोक पडkल {Zहा कळkल. 

बसव:णा: अहो, ब0 डीच5 काय हो {? माझ5 जQम न0 पाणीच5 असत5. त0 थल5 �बी �हटल5 तर मद 8स 
मि Cकन5तर  एकदम टोबxकोच सRY  करत5.  आमच5  टोबxको  आ�हाला  कडकच लागत5  की  हो.  कडक 
पा ह0 h �हटल5 तर ब0 डीच5 पापीच ¦याव5 लागत5. व0 थ फVCल काQसQ¢kशन गा 8ड नu गच5 काम करायच5 
तर ब0 डीच5च काय { एक क�पx न0 यन शि प असत5. कडक ध7र आत घRसल5 की रोज कस5 एकदम �डी�ड 
�ल र0 श होत5 की हो. य7 नीड ए रीअल मxन टR \ो अ रोज.  

(रावजी Xतो.) 

रावजी: य7 डxम फPल! इ: आत व0 डी अोढत आलास? काय घाण वास Xतोय —

बसव:णा: तRमIया सरIया पाईपच5 { %ÁKग ��\Qस चालत5 तर व0 डी का नाही चालत �हणतो मी? > 
¦या हो, पा र0 जातकच5 परडी आणल5 आ>. मxडमला इ Zहि नu ग Tkयरला पा ह0 h �हण7न. पा र0 जातक 
उगवायला गा 8डनर कशाला पा ह0 h हो? साध5 माळी चालत5य की. मायसोर क�¢ी कyबच5 चीफ गा 8डनर 
असत5य की हो मी. पा र0 जातक उगवायच5 �हणh �% अॉफ माय Tkशस टxÂट झाल5 की हो. नशीब 
माझ5 वडाच5 झाड उगव7न |याला स7त गR5डाळायला काप7स उगव �हण7न सK ग0 तल5 नाही. इतक� सतत 
ड0 वोशन �हणh कोण करणार?! सर �हण7न सहन करत5य बघा {. ही इज अ Z>री }श5ट मxन. 
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ड0 वोशन �हणh कोण करणार?! सर �हण7न सहन करत5य बघा {. ही इज अ Z>री }श5ट मxन. 

℥

(सा व0 Sीबाई आत Xतात.  bा तRडतRडीत आ>त.  ह0 रव5 नऊवारी पातळ,  अ5बाडा आ णि  ग�यात 
ठसठशीत म5गळस7S असा �ष आ>. bा स5प7 8ण T�शात तनय काहीच बोलत नाही. घR�यासारखा 
द0 वाणावर बस7न राहतो.) 

सा व- <ीबाई: (हस7न टा�या वाजवत) बबडी, तQया आ णि  बसवcणा! सगळk र0 कामlकडk (i इ:च 
जमiत! रावजी,  अ� बाबा पानसRपारीच5 त-त आ णि  प0 कदाणी घkऊन X बर5! पा¿णचार कसा 
Zयव -थि त Zहायला हवा. आपCया घरच5 वळणच आ> तस5. पRcयात राहात असलो �हण7न पRणkरी का 
वागायच5? 

मध7रा: ई! म�मा! पानसRपारी कसली खा{स?! त7 �हणh अशी घाटी आ>स ना! 

सा व- <ीबाई: > बाकी बरो£बर अोळखल5स ग5 बाई! अग5, (णोलीIया Ãय5बकशा�ी नामजोशKची मी 
मRलगी. तRला सKग{, माझk खापरपणजोबा नशीब काढायला �हण7न }शवाईत र|ना\ी¤न (णोलीला 
आi { त0 gथ5च रा ह0 i. |यKचा पोरगा त0 gथ5च उपजला, पोराचा पोरगा त0 gथ5च उपजला आ णि  
पोराIया पोराचा पोरगा पण त0 gथ5च उपजला. {Zहा तशी मी जQमाआधीपास7न घाटीच की ग5.

मध7रा: आ>-सच मRळी. पण माझी लाडकी म�मा आ>स. �हण7न आ>स त¹शी चालव7न घk{ तRला. 

सा व- <ीबाई: न घkऊन सKगशील कVणाला बबडk? 

बसव:णा: मxडम, { गा 8डनमधल5 पा र0 जातकच5 परडी आणल5 आ>. 

सा व- <ीबाई: हो हो. चालiच आ> मी प7hला. आ णि  म5डईत जाऊन अळीव, खोबर5, कोCहापRरी ग7ळ 
आ णि  बदाम आणायला सK ग0 तi हो{ { सार5 आणल5स का? आज राSी बस7न लाड7 वळाय� आ>त 
मला.
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बसव:णा: Xस मxडम, { सगळ5 प0 शवीत ठkवल5 आ>. 

मध7रा: ( त0 Iया जवळ जाऊन) आई, nZहा बाळ5त हो{ आ>स ग5? ल£बाडच आ>स. आ�हाला एवढ5 
नव5 भाव5ड Xणार पण त7 ब0 लकVल प¥ा लाग7 द0 ला नाहीस ना? ( त0 Iया पोटावYन हात फ0 रव{.) 

सा व- <ीबाई: हात (i! �हातारीची �%ा कर{स होय ग5? मी कसली बाळ5त हो{य या वयात? फार 
सोकावली आ>स बर5 त7. आता मीच तR¬यासाठी एक गोरागोमटा पोरगा शोध7न �णार आ>. दोघ5 
मि ळ7न ल�च कामाला लागा आ णि  मKडीवर मRतायला एक छानसा नात7 �ा मला. ( त0 ला जवळ 
घk{.)  bा  तQयाला  सKग7न  सKग7न  थकi  पण  तो  काही  ल�ाच5  मनावर  घkत  नाही.  बघ  कसा 
शR5भासारखा कोप®यात त¶ड खRपस7न बसलाय. मा¬याशी एक श£द तरी बोलतोय का बघ! आता 
तR¬यावरच सगळी भि -त आ> ग5 बाई. 

मध7रा: अस5 ग5 काय आई?! मी नाही जा — 

सा व- <ीबाई: अग5 �डाबाई, ‘मी नाही जा’ काय? इतकी घोडी वाढलीस तरी अCलडपणा �ला नाही 
तRझा. मी तR¬या वयाची हो{ {Zहा पदरात एक पोर पडiल5 होत5. 

मध7रा:  (तनयला  �डाव7न  दाखवत  |याIया  त¶डासमोर  अोवाळ{.)  |या  पोरान5  अo  काय  द0 � 
लावiत { द0 सत5च आ>. 

(स 8वS अवघडiली शKतता पसर{. फोन वाजतो.) 

सा व- <ीबाई: यKचाच असणार. मीच घk{ — हxलो. Qहायीत, बा लि %रसर घरी Qहायीत. �या |यKची 
गावाकडन5 आनiली बाईल बोल|Xय. सर ममईला �Cयात. कोडतात दोन nसी हYन मग X|याल. 
काय  �हनता?  बा लि %रसरच  बोलताय?  अग5  बया!  आवाज  व ळि कलाच  Qहायी  की  हो  �या.. 
(खळखळ7न हसत) बोला! डkvकन vवीनfच Xताय ना? (बराच �ळ ऐकत राहात) ठीक,  ठीक. 
रावजीला सKग7न ठkव{. अहो ऐका, तो जम~द ¸lल तR�हाला. |याला �हणाव5 बायकोला �ळkवर 
दवाखाQयात fcयात हलगज�पणा कY नकोस. �डा पारशीपणा दाखवायची ही �ळ नZ>. (आणखी 
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दवाखाQयात fcयात हलगज�पणा कY नकोस. �डा पारशीपणा दाखवायची ही �ळ नZ>. (आणखी 
थोड�ा �ळाf) हो, हो. { काय तR�ही �ालच. सढळ हाताf �ा माS. ब0 चारा गरीब आ> हो. > 
पारशी (i ग�7 तरी असतात नाहीतर गरीब तरी असतात.  अधल5मधल5 काही नाही.  (आणखी 
थोड�ा �ळाf) बर5, बर5. अहो, |यात काय एवढ5 (ल5? व0 लाय{त होतात {Zहा तीन व �ष नाही का 
वाट पा ह0 ली मी? (आणखी थोड�ा �ळाf) बर5, बर5. ठkव{. या तR�ही. 

मध7रा: त7 �हणh अगदी जगाची काळजी वाह{स बाई! हा जम~द कोण आता? 

सा व- <ीबाई: अग5, तो डkvकन vवीनमªX खानसामा आ>. तR¬या प°पKची आ णि  |याची जRनी अोळख 
आ>. दर e}ला यKना मावा nक आण7न �तो. |याIया बायकोला नववा �Äना लागलाय आता. 
पRढIया �ळी > मR5बईला जातील {Zहा अळवा� लाड7 पाठवीन |यKIयाबरोबर. �हण7न तर > एवढ5 
सामान मागवल5. बर5 का रावजी, सरKचा फोन आला होता. 

रावजी: हो, { कळल5च. 

सा व- <ीबाई:  आगाऊपणा  कY  नकोस.  माथाडी  कामगारKचा  खटला  जd कi  �हणk.  जd कतील 
नाहीतर  काय.  फ �ड  इ5\जी  बोल7न  जµजाची  कान शि ल5  पKढरी  nली  असतील.  {Zहा  -lशनवYन 
पर-पर  कामगार  क�रीतच  मी टu गला  जाणार  आ>त.  hवण ब0 वण  त0 थ5च  कYन  Xतील.  बोकड 
खाणार असतील (i. न5 द0 नीपण आ> |यKIयाबरोबर. {Zहा मी यKना �हटल5 की त0 ला राSी इ:च 
घkऊन या. इतvया उशीराची iडीज हॉ-lलात परत कVठk जाईल ती? उ�ा र व0 वारच आ>. झोप 
घkऊन  सावकाश  §पारच5  hवण ब0 वण  कYन  मग  जायची  {Zहा  जाईल.  {Zहा  मी  काय  �हण{ 
रावजी, नीट ऐक. त0 Iयासाठी �-ट �डYम साफस7फ कYन घk. 

रावजी: ती fहमी साफस7फच अस{ मxडम. आपCया घराच5 वळणच तस5 आ>. 

सा व- <ीबाई: आगाऊपणा कY नकोस. �-ट �डYम पRQहा साफस7फ कYन घk आ णि  मधR�चा एखादा 
चKगलासा गाऊन त0 ला झोपताना घालायला काढ7न ठkव. (मधRराला उºkश7न) चाiल ना ग5 तRला? 
ती (ली iडीज हॉ-lलात राहणारी झR5जार पSकारीणबाई आ>. मा¬या काकPबाई थाटाIया साड�ा 
काही fसायची नाही.  
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काही fसायची नाही.  

मध7रा: (गोरीमोरी होत) इ¹श! चाiल की. 

सा व- <ीबाई: आता यात ‘इ¹श’ करcयासारख5 काय आ> ग5? ती काय पRpष आ>? तR�हा अ लि कडIया 
पोरÅना ‘इ¹श’ nZहा वापरायच5 > पण मीच शि कवायच5 का? बर5, मी X{ आता. दर श न0 वारचा 
खRQया  मRरलीधराचा  fम  असतो  माझा.  (फVलKची  परडी  उचल{.)  रावजी,  {  लाडवKच5  सामान 
-वय5पाकघरात नीट ठkव. बसवcणा, म5डईचा ह0 ~ब काय झाला तो रावजीला सKग7न ठkव. 

बसव:णा: Xस मxडम. फोट� नाईन pपीज ट्�Qटी फाईZह पाईस लागi. Æजपण प0 शवीतच ठkवल5 
आ>. 

सा व- <ीबाई: §कानदारान5 मा ग0 तi {वढk पUo तडकाफडकी �ऊन टाकi असशील. त7 तरी काय 
तR¬या सरKचाच tायZहर. 

बसव:णा: नो मxडम. म5डईत जोराच5 घासाघीस nल5. > पRcयाच5 §कानदार �हणh - Zहाट इज द 
व 8ड - नाट थीफ अxज सच. हK! > पRcयाच5 §कानदार �हणh एक न5बरच5 भामटा असत5. नॉन-प7नाऐट 
ग0 ®Äक द0 सल5 की काय पण �ट सKगत5. पण मी न0 पाणीच5 असत5 > |या पाप ब0 चा®याला मा ह0 तच 
नस7न नसत5! �न आय oड टR ÇoCफ — अ ड0 गी ¡डR Tामा णि क मनR�य5 तर�. त7 पRcयाच5 भामटा 
असल5 तर मी न0 पाणीच5 लखोबा लोख5डk असत5. �ट पाड7न घkतल5 आ णि  वर |या §कानदारालाच एक 
बनावट पावली ख प0 वल5. 

सा व- <ीबाई: चKगल5 nल5स हो. त7 तरी काय तR¬या सरKचाच tायZहर. वकील आ णि  भामl. दोQही 
(i एकाच माळk� मणी. चला, मला उशीर होतोय बाई.  

बसव:णा: पण मxडम, कशाला तR�ही इतक� धोका प|कYन त0 कडk नदीIया प लि कडk जात5 �हणत5 मी. 
अोCड प7ना इज अ Z>री डÈजरस °iस. { मRरलीधर -वत:च एक म 8डरस असत5! आ णि  �ऊळIया 
बाज7ला सगळ5 नRसत5 भामटा असत5, बRधवारातल5 { वाईट-साईट बाई असत5. Z>री डÈजरस °iस. मी 
�हणतो ह0 {च डkvकन जि मखाQयात एक �ऊळ शोध7न सोडा की. डkvकन इज Z>री oफ. सगळीकडk 
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�हणतो ह0 {च डkvकन जि मखाQयात एक �ऊळ शोध7न सोडा की. डkvकन इज Z>री oफ. सगळीकडk 
नRसत5 अCo शि यन कVSा हu डत असत5. भामटा ह0 �मतच करायच5 नाही इ: यायच5. 

सा व- <ीबाई:  हात  (Cया.  मला  �  कसली  भामटmKची  भीती  दाखवतोस?!  माझk  खापरपणजोबा 
(णोलीIया वाड�ात कारकPन हो{. त0 : खRº नाना फडणवीसालाच ह0 ~बात कापाय�. |याIयाकडk 
Xणा®या सग�या वाईट-साईट बायKची ब0 दागी bKIयाच हात7न तर जायची. र5गीला इतn �ाय� 
न  कमळीला  त0 तn  �ाय�.  |यातसR]ा  pपयातi  दोन  आणk  bKIयाच  खि शात  पडाय�.  {Zहा 
सारÉश काय तर मला फसवणा®या भामटmाची आयशी अज7न जQमाला आiली नाही. चला, X{ 
मी. बसवcणा, त7 गाडीत }¢ोल भYन हवा भYन तयार ठkव. कामगार क�रीत7न फोन आला की 
त0 : जाऊन |या दोघKना घkऊन X. (बसवcणा जातो.) आ णि  शR5भKनो, तR�ही दोघk पटापट आ5घोळी 
कYन ¦या. काय पण पोर5 द0 लीत मला तRमIया बापान5. आ णि  तQया, त7 आधी दात घास7न घk � 
बाबा. शि �या दाYIया वासात घामाचा वास मि सळ7न मळमळायला लागल5य मला इ:. जा! न0 घा! 

मध7रा: म�मा, त7 �हणh ना कजाग आ>स अगदी! (फVर5गट7न पाय आपटत न0 घ7न जा{.) 

सा व- <ीबाई: �टा तनय, आता मी जा-त काही बोलत नाही. आ5घोळ कYन घk �टा. आ णि  §पारी 
मी तRपातला शि रा nलाय तो थोडासा खाऊन घk. �वळात7न परत आi की त7, मी आ णि  बबडी 
एकS hवायला बस7यात. एवढ5 कर बाबा मा¬यासाठी. �हाता®या आईला उगीच Sास नको �ऊस. 

तनय: मला भ7क नाहीय. ( न0 घायला उठतो, पण पोटात कळ X{. ती लपवcयासाठी एक मोठ्ठाल5 
पR-तक पोटाशी धरतो.) > इ:च व0 सरत होतो. (हळ7हळ7 चालत न0 घ7न जातो. सा व0 Sीबाई |याIया 
मागोमाग दाराIया चौकटीप �यत जातात आ णि  डो�याला पदर लावतात.)  

सा व- <ीबाई: रावजी — 

रावजी: Xस मxडम. 

सा व- <ीबाई: सर यायIया आत तो डीकwQटर पRQहा प ह0 Cयासारखा भYन ठkव.
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रावजी: Xस मxडम.

सा व- <ीबाई: तRझk सर आ णि  न5 द0 नी राSी उशीरा Xतील.  द0 वसभर को 8टक�®या आ णि  मी टu गा 
कYन दम7न आii असतील. गाडीचा आवाज आला की ताबडतोब दार उघडायला जा. |यKचा 
खोळ5बा कY नकोस. जा{ मी. (फVलाची परडी उचल7न सा व0 Sीबाई जातात.) 

रावजी: (-वत:शीच, मान हलवत) अॉ -टि न सॉमरoटचा कधी आवाज Xतो का?

सा व- <ीबाई: आगाऊपणा कY नकोस. इथ7न ऐकP Xत5य मला. (रावजी जीभ चावतो.) पण आता 
जा{च �.. 

℥

(रावजी बसवcणाf ठkवiली प0 शवी उचलतो. |यातCया एका pमालाIया पRरचR5डीतली मोड बा>र 
काढतो आ णि  ती नीट मोज7न अलमारी उघड7न एका डबीत ठkव7न �तो. |याच अलमारीत7न एक 
भपnबाज कातडी बKधणीची की 8द-खतावणी आ णि  फाउ5टन }न बा>र काढतो. पानावर आकडkमोड 
करता करता..) 

रावजी:  फोट�  नाईन  pपीज  ट्¡टी  फाईZह  पाईस.  एकPणपQनास  प7ण�क  प5चवीस  शतKश  गR णि i 
अठरा �हणh आठ~ शहाएÈशी प7ण�क पाच दशKश. आठ~ शहाएÈशी भा ग0 i दोन~ चाळीस �हणh 
तीन प7 8ण आ णि  बाकी रा ह0 ली एक~ सहास%. एक~ सहास% भा ग0 i बारा �हणh {रा प7 8ण आ णि  
बाकी दहा. झाल5 तर. अळवाIया लाडवK� सा ह0 |य घkतi. ख 8च: तीन पाउ5ड, {रा शि लd ग, दहा 
}Qस,  दोन  फा द� ग.  (इतकी  न¶द  कYन  }नसह  की 8द-खतावणी  Zयव -थि त  परत  ठkवतो  आ णि  
अलमारी ब5द कYन न0 घ7न जातो.) 

℥

( द0 वाणखाQयातCया घड�ाळात अकरा� टोi पडतात. झR5बरातi द0 � उजळii आ>त. न5 द0 नी 
आ णि  बx र0 -टर जा{गावकर दाराIया ��ममªX द0 सतात. न5 द0 नी न0 ळी क0 नार असiली पKढ®या 
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आ णि  बx र0 -टर जा{गावकर दाराIया ��ममªX द0 सतात. न5 द0 नी न0 ळी क0 नार असiली पKढ®या 
र5गाची  साडी  fसiली  आ>.  खK�ाला  शबनम  प0 शवी  आ णि  पायात  कोCहापRरी  चपला  आ>त. 
बx र0 -टर Êी-पीस स7टमªX आ>त. पायात पॉ लि श nii काळk ब7ट आ>त.) 

ब> र- ?टर: After you! 

(न5 द0 नी आधी X{ आ णि  त0 Iयामाग7न बx र0 -टर Xतात.) 

ब> र- ?टर: बस, न5 द0 नी. सकाळपास7न आपली धावपळ ख7प झाली. पण कामगार स5घाचा न0 काल 
मनासारखा  लागला  >  उ¥म  झाल5.  सQमानाf  जगता  याव5  यासाठी  �ळTस5गी  स5प  करcयाचा 
कामगारKना घटना|मक हvक आ> असा न0 काल हायकोट#f द0 ला. फार चKगल5 झाल5. 

न) द- नी: Xस, सर. तR�ही फार �0 लि य5ट आ 8�यR�ट nल5त सर. ज -टि स नरीमन �हणh एरवी अगदी 
न0 व_ कार माण7स. पण तोही भाराव7न �iला द0 सला. 

ब> र- ?टर:  तRला  सKगतो,  मी  व0 ~ष  अस5  काहीही  nल5  नाही.  (बोलता  बोलता  टाय  सUल  कYन 
-वत:साठी एक -कॉचचा }ग सावकाशीf अोत7न घkतात. पण > करcयाआधी एका छोटmा  0 -टल 

गyासमªX ~री अोत7न न5 द0 नीला �तात.) Some cream sherry for you. (ती गyास अोठाला न 
लावता तसाच समोर ठkव{. माS बx र0 -टर -कॉच� घRटn घkत राहतात.) अशा हvकाला घटfत 
आ णि  काय�ात अ ध0 Ëान आ> इतका साधा मRºा मी कोट#ला पटव7न द0 ला. पण न5 द0 नी, एकोणीस~ 
एकवीस सालIया ब कu गहxम अxQड कन#टक मि CसमधCया स5पाबºल त7 जी काSण5 शोध7न काढलीस 
|यKचा माS आपCया आ 8�यR�टला बळकटी आणcयासाठी ख7प उपयोग झाला. ज -टि स नरीमननी 

आपCया  जज�टमªX  �हटल5  सR]ा  की  ‘The historical data uncovered by the 

indefatigable journalist Ms Nandini Gokhale has proved to be of immense 
value et cetera et cetera.. ‘

न) द- नी: काय लाजवताय सर. 

ब> र- ?टर: लाजवत नाही, तRला फvत तR¬या वाटmाच5 ©kय �तो आ>. पण TKजळपणk सKगायच5 तर 
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ब> र- ?टर: लाजवत नाही, तRला फvत तR¬या वाटmाच5 ©kय �तो आ>. पण TKजळपणk सKगायच5 तर 
मा¬या पोटात जराशी बाकब7क होतीच. अग5, ज -टि स नरीमन �हणh इनर l5पल. मी मि डल l5पल. 
आ�हा दोघKची ल5डनमधली जRनी खRQनस! {Zहा �हटल5 �हातारा तीच {वढी ल¨ात ठkव7न बसतो की 
काय! पण तस5 काही झाल5 नाही. ~वटी Qयायाची बाज7 खरी ठरली. मी �हणkन की अo Qयायाधीश 
जोप �यत Qयायासनावर आ>त तोप �यत bा �शाची अगदीच वासलात लागiली नाही. अÌबyीत बस7न 
त5बाख7  चघळणा®या  गाव5ढळ  खाब75Iया  ता£यात  तो  प7 8णपणk  �iला  नाही.  थोडासा  तRकडा  अज7न 
कVठkतरी शि Cलक आ>. पण आ�ही आता थकत चाललो. आमची उ(द स5पत चालली. आता तRमIया 
नZया प0 ढीवरच आमIया सग�या आशा n Q²ि त झाiCया आ>त. 

न) द- नी: अस5 �हण7 नका सर. उलट तR�ही आ�हाला -फP त_ -थानी आहात. काय�ाच5 आ णि  घटfच5 
सखोल Íान असii व क0 ल �हण7न तRमच5 nवढ5 नाव आ> सर.   

ब> र- ?टर:  त7  अस5  �हण{स  हा  तRझा  मोठkपणा  झाला,  पण  यात  माझ5  ©kय  फार  थोड5  आ>. 
प ह0 Cयापास7न  आ�ही  घर�  तo  ब�  होतो.  व ड0 लोपा ज³ त  जमीनजRमला  थोडाफार  होता;  मा� 
भाव5ड5 कVणी नाहीत, |यामRळk |यKIया जबाबदा®या नZह|या. इतक� सगळ5 पाठबळ होत5 �हण7नच मला 
इ5गy5डला  पाठवण5  बाबKना  शvय  झाल5.  सास®यKचाही  हातभार  लागला.  µयाला  व क0 ली  डोक� 
�हणतात { सRदUवाf मला मि ळाiल5 आ>, |यामRळk त0 थ7न शि कPन आCयान5तर bा k̈Sात थोड5फार 
नाव झाल5, पUसा मि ळाला. पण न5 द0 नी, याबाबतीत मा¬याइतn भा�यवान सगळk नसतात > मी 
व0 सरiलो नाही. -वत:Iया कVटR5बाला उ ज³ ताव-था यावी �हण7न जि वापाड क% करणा®या, हातावर 
घ�ा  उठव7न  घkणा®या  माणसKबºल  मला  कणव  वाट{,  |यKIया  हvकKसाठी  झगडाव5स5  वाटत5 
यामागच5 कारण इ: कVठkतरी आ>. 

न) द- नी:  पण  तR�हाला  एक  व0 चाY  सर?  अस5  अoल  तर  मोटवानीसार¾या  Î%ाचारी  माणसाच5 
व क0 लपS तR�ही का घkता? अशा माणसाला काय�ाIया कचाटmात7न सोडवcयासाठी तR�ही आपली 
कVशा\ बR]ी का खच� घालता? याची तR�हाला कVठk बोच नस{ का? सॉरी सर, लहान त¶डी मोठा 
घास घk{ आ>, पण व0 चारCयाeरीज राहवत नाही �हण7न व0 चार{. 

ब> र- ?टर: अस{ ना, बोच अस{च. नोटKची मऊमऊ थ°पी खाली अ5थरली की ती बोच जराशी कमी 
हो{ इतक�च. पण बोच अज7नही अस{. या Zयवसायात क0 तीही पावसाळk काढi, -वत:ची कातडी 
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हो{ इतक�च. पण बोच अज7नही अस{. या Zयवसायात क0 तीही पावसाळk काढi, -वत:ची कातडी 
क0 तीही जाड कYन घkतली तरी ती प7 8णपणk जात नाही. ल5डनला असताना आ�हाला  0 मि नल लॉ 
शि कवणा� एक व0 Àान Tाªयापक हो{: Tोफ�सर जॉन अxशव 8थ नावा�. fहमी बो बKधाय�, टाय 
नाही. fमका हाच T¹न |यKना मी एकदा व0 चारला होता. { मला �हणाi हो{ की तRला पR-तकी 
उ¥र �तो, पटत5 का पाहा. तर न5 द0 नी, आता {च पR-तकी उ¥र मी तRला �तो. पटत5 का पाहा. 

न) द- नी: सKगा सर. 

ब> र- ?टर: मी �हणkन की मोटवानी Î%ाचारी आ> की नाही > ठरवcयाच5 काम माझ5 नाही. सरकारी 
य5Sणkf |याIयावर Î%ाचाराचा आरोप niला आ> इतक� मला माQय आ>. पण तो आरोप अज7न 
स0 ]  झाiला  नाही.  जोप �यत  तो  स0 ]  होत  नाही  तोप �यत  Qयायासनासमोर  -वत:चा  बचाव 
करcयाचा काय�शीर हvक मोटवानीला आ>. आता अस5 पाहा की कायदा ही व-त7 एखा�ा Tच5ड 
जRनाट राजवाड�ासारखी आ>. हा राजवाडा एकाच �ळी एकाच माणसाf बKधiला नाही. इकडचा 
सµजा एका शतकात एकाf बKधला, त0 कडच5 दालन §स®या शतकात §स®या कVणीतरी बKधल5 असा 
तो एकPण Tकार आ>. |यामRळk bा राजवाड�ात शि रiला माण7स �हणा, कu वा ढकलला �iला 
माण7स �हणा, एकदा आत �ला की वाट चRकणार > नvकी. पण अस5 जर अoल तर आत आiCया 
माणसाच5 बोट धYन |याला घkऊन जाणारा कVणीतरी वाटाड�ा पा ह0 h. > काम मी करतो. आता हा 
वाटाड�ा जि तका न0 �णात त0 तकी तो ब0 दागी जा-त मागणार > साह जि क आ>. तर एकPण मी 
पR-तकी उ¥र �हणालो { >! 

न) द- नी: थोड5स5 पटल5, सर. 

ब> र- ?टर: (हसत) त7 चाणा¨ आ>स > मी nZहाच >रiल5 आ>. मलाही { पRरत5 पटiल5 नाहीच. 
पण  ~वटी  होत5  काय  की  तव  आ णि  Zयवहार  यKची  कVठkतरी  तडजोड  ही  करावी  लाग{.  bा 
मोटवानीबरोबर  मी  काZयशा� व0 नोद  करत  बसणार  नाही,  पण  |याIयाबरोबर  काम  करायच5 
�हणh मनातCया मनात नाक धYन का होईना पण { पार पाडाव5 लागत5. {वढ5 मी करतो. {Zहा 
एकPण मी काय �हणतो न5 द0 नी, की हा आपला पUoबाज पण भोळाभाबडा मोटवानी राजवाड�ात 
भरकट7न हरव7 नX इतकी द¨ता मी घkतो आ>. याबºल मला जी रीतसर ब0 दागी मि ळ{, |यातला 
अCपसा ह0 -सा ख 8च कYन ही -पx न0 श ~रीची बाटली मी व0 कत घkतली आ>. तRला ती चाख7न 
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अCपसा ह0 -सा ख 8च कYन ही -पx न0 श ~रीची बाटली मी व0 कत घkतली आ>. तRला ती चाख7न 
बघायला हरकत नाही. आजIया द0 वसात त7 ख7प झR5जारपणा niला आ>स, {Zहा आता थोडी चUन 
nलीस तर तRला कVणी बोल लावणार नाही.

न) द- नी: (चाख7न बघ{.) चव छान आ>! (पRQहा चाख7न बघ{.) तR�ही मा¬या सवयी ब0 घडवताय 
सर. अशा गो%ी मा¬या पगारात मला परवडत नाहीत. (थKब7न) लहान हो{ {Zहा आमIया घरी 
काही नZहत5. व ड0 ल लवकर �i. आई साधी न 8स होती. त0 चा सगळा �ळ काबाडक%Kत जायचा. 
फार  Sासiली  असायची.  त0 ची  इIछा  होती  मी  मोठmा  घरात  पडाव5  अशी.  ही  मी  पSकार-
ब0 Sकार झाi ना, { काही त0 ला आवडल5 नZहत5 सर. ती �हणायची पोरीIया जातीन5 सासर� 
गाकर भाजा�त. ल�करIया भाक®या भाज7 नXत. पण मला माझ5 काम आवडत5. ख7प लोक ¸टतात. 
ख7प बघायला मि ळत5. 

ब> र- ?टर: पण अशी पोटात आग असiली तR¬यासारखी कVणीतरी आ> > बघ7न बर5 वाटत5. ती नoल 
ना तर जगcयात काही मजा नस{. माझी दोQही पोर5 तशी नाहीत. तनयन5 फार न0 राशा nली. 
अहोराS दाYIया न~त रा¤न वUफCयाIया आहारी जाऊन उ«या आयR�याची माती कYन घkतली. 
मन लाव7न कधी अ«यास nला नाही की आईबापKनी तळतळ7न सK ग0 तiल5 ऐकल5 नाही. सबब काही 
नZहती. सग�या सRखसायी हो|या, कVटR5बाच5 Tkम होत5. तRला सKगतो न5 द0 नी, यश-वी माणसाIया 
Ïदयात सव#त खोलवर pतणार5 शCय कोणत5 अoल तर { �हणh पोटचा पोरगा नालायक न0 पजण5. 

न) द- नी: अस5 �हण7 नका सर. |याला समज7न घkणार5 कVणी मि ळाल5 तर अज7नही तो यात7न बा>र पड7 
शnल. 

ब> र- ?टर: |याला समज7न ¦यायचा मी काही थोडा Tय|न nला का? पण नाही.  बापाशी काही 
बोलायच5  नाही,  बापाला  काही  सKगायच5  नाही  अस5  h  एकदा  |याf  एकतफ�  ठरव7न  टाकल5  { 
टाकल5. काय |याIया मनात चालत असत5 काही कळत नाही. 

न) द- नी: तRमIयासमोर यायची |याला लाज वाटत अoल सर. 

ब> र- ?टर: अoलही तस5. |याIया भावना मी समज7 शकतो कारण |याला मRलगा �हणायची मलाही 
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ब> र- ?टर: अoलही तस5. |याIया भावना मी समज7 शकतो कारण |याला मRलगा �हणायची मलाही 
लाज वाट{. पण जाऊ � तो व0 षय. काही T¹न न0 धड�ा छातीf त¶ड �ऊन सोडवाय� असतात, 
तर काही T¹न अo असतात की |यKIयाकडk मRद#डपणk पाठ फ0 रवCयाeरीज { सRटत नाहीत. चल 
�टा.  उशीर  झालाय.  रावजीf तR¬यासाठी  �-ट �डYम तयार  ठkवली  अoल.  छान आराम कर. 
मRळीच लवकर उठ7 नकोस. उ�ा �kकफा-टला ¸ट7. 

न) द- नी: (~री प0 ऊन टाकत) Yes sir. Good night.  

ब> र- ?टर: Good night, न5 द0 नी. (जाताना दोर eच7न झR5बरामधला द0 वा व0 झवतात.) 

℥

(§स®या  द0 वशीची  सकाळ.  रावजी  बटलरIया  �शात  आ>.  सकाळी  आiCया  ‘टाई�स  अॉफ 
इ5 ड0 या’Iया अ5काला इ�ी करतो आ>. बx र0 -टर खRच�वर बस7न एक जाडज7ड \5थ वाचता>त. |यKIया 
अ5गात स0 Cकचा महागडा गाऊन आ>. त¶डात पाईप आ>. दाराIया ��ममªX सा व0 Sीबाई आ णि  
डॉvटर द0 सतात. डॉvटर साठी� आ>त. अ5गात सफारी स7ट आ> आ णि  ग�यात -lथो-कोप. हातात 
�ीफnस. सा व0 Sीबाई साªया साडीत आ>त.) 

ब> र- ?टर: गRड मॉ न� ग डॉvटर, या. 

डॉDटर: अहो, Xणारच! र व0 वारी सकाळी बx र0 -टर जा{गावकरKकडk �kकफा-टला यायच5 हा आमचा 
इतvया वष�चा व ह0 वाटीचा हvकच आ> मRळी! {Zहा आ�ही Xणारच. (बसतात.) मी काय �हणतो 
की सरळ कPळकायदा लाग7 कYन तRमIया डाय नu ग lबलाची एका खRच� मी चvक मा¬या ना� कYन 
घkतो. बघा चालत5 का! माई, इतकी व �ष बx र0 -टरKशी ÇSी असCयामRळk काय�ातCया खाचाखोचा 
आ�हालाही थोड�ाशा समजायला लागCया! काय?! हो की नाही?

सा व- <ीबाई: (बx र0 -टरKना उºkश7न) मी डॉvटरKना �हटल5 की सरKना एकदा तपास7न घkतiल5 बर5. 
सRखाचा  जीव  §:खात  घाल7न  उगीच  त0 कडk  मR5बईला  जायच5.  त0 :  कोडतात  जाऊन  तो 
डोमकाव�यासारखा गाऊन पKघरायचा आ णि  बाकीIया डोमकाव�यKशी शि रा ताण7न भKडायच5. 
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डोमकाव�यासारखा गाऊन पKघरायचा आ णि  बाकीIया डोमकाव�यKशी शि रा ताण7न भKडायच5. 
अशान5 (ल5 बyडTkशर वाढल5 तर काय ¦या. 

डॉDटर: तपासतो, माई, तपासतो. पण व क0 ल �हणh ~वटी §स®याच5 बyडTkशर वाढवणारा माण7स. 
> -वत: आपi नामा न0 राळk राहणार. (दोQही द5डKच5 बyडTkशर तपासतात.) मी काय �हणतो माई, 
की कामगार स5घाचा न0 काल मनासारखा लागला > ठीक झाल5. पण मोटवानीची Î%ाचाराची nस 
काही बरी चालiली नाही. क0 तीही अ5ग घRसळल5 तरी तो iकाचा |यात अडकणार. याचा प र0 णाम 
�हणh बx र0 -टरKIया डाZया द5डातल5 Tkशर कमी झाiल5 आ> आ णि  उजZया द5डातल5 वाढiल5 आ>! 
डाZया आ णि  उजZया! आल5 की नाही ल¨ात? झाला की नाही म 8म¸द?!

ब> र- ?टर:  (माफक  हसत) डॉvटर,  अहो  व0 नोद  रा¤  �ा.  आ�ही  nZहा  मरणार  {  सKग7न  टाका 
एकदा�. �हणh आ�ही सRटलो आ णि  आमच5 कलSही सRटल5. 

डॉDटर: छmा! तR�ही कसi इतvयात मरताय? बyडTkशर वगU� सगळ5 नॉ 8मल आ>. तR�हाला काहीही 
झाiल5 नाही आ णि  काळजीच5 काही कारण नाही. पण एक सKगतो, तो पाईप थोडा कमी करा आ णि  
वजनावर ताबा अस7 �ा. मटण ब0 टण �ताf खात जा. 

ब> र- ?टर:  काळजी  नको.  {  मी  �ताfच  खातो.  आता  nस  जd कCयाTी|य 8थ  माथाडी  कामगार 
स5घवाCयKनी काल राSी आ\ह करकYन वाढल5 {Zहा |यKच5 मन मोड�ना.  मग काय करणार? 
थोड5स5 खाCल5. 

डॉDटर:  थोड5स5च  खाCल5त  ना,  मग  हरकत  नाही.  शि वाय  व0 जयान5द  साजरा  करायचा  �हण7न 
थोडीशी -कॉचपण घशाखाली उतरव7न झाली असणारच. कब7ल करा. झाली की नाही? 

ब> र- ?टर: झाली ना. मी कVठk नाही �हणतोय? आता इ: त0 : आ�ही थोडko �हा� चोचi पRरवतो > 
माQय आ>. पण -कॉच °यायCयाच5 पाप¨ालन �हण7न तRमIया माई आ�हाला कसi कसi कड7 काढk 
पाजतच असतात. 

डॉDटर: |या h काही �तील { डोळk झाकPन पीत जा. कड7 काढ�ामRळk स5साराचा गोडवा वाढत 
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डॉDटर: |या h काही �तील { डोळk झाकPन पीत जा. कड7 काढ�ामRळk स5साराचा गोडवा वाढत 
अoल तर काय हरकत आ> �हणतो मी?! 

(रावजी }पर बx र0 -टरKना �तो आ णि  खाकरतो.) 

रावजी: सर,  तR�ही  मR5बईला  �लात  {Zहापास7नची  डाक  अज7न  साचiली  आ>.  ब®याच  स5भाZय 
अ शि लKची पS5 आ>त. तR�ही �हणाला होतात की अज7न काही म ह0 f तरी Tो-बोनो noस ¦यायIया 
नाहीत �हण7न. 

ब> र- ?टर: हो, { बरोबर आ>. bा कामगार स5घ Tकरणात पR�कळ ©म झाii आ>त. आ णि  शि वाय 
आमIया बबडीला ख�दीसाठी एकदा मR5बईवारी घडव7न आणायची आ>. त0 : �Cयावर प°पाला 
लाडीगोडी लाव7न ती |याचा खि सा कापणार > नvकी! एकPण काय तर थोडkफार पUo मि ळवण5 > 
आजIया घटnला अ|य5त गरhच5 आ>.

सा व- <ीबाई:  (डॉvटरKकडk  बघ7न  हसत)  बघा!  काय  पण  आव  आणता>त!  (यावर  डॉvटर 
‘चालायच5च’ असा आ व0 भ#व करतात.) 

रावजी: तR�ही स7चना द0 Cया हो|यात |याTमाणk पाठवणा®यKची आडनाव5 बघ7न पSKच5 वग�करण 
nल5 आ> सर. ii, आपl आ णि  कर5दीकरKची पS5 nराIया टोपलीत टाकली आ>त. ©ॉफ, (हरा 
आ णि  ड0 स7झKची तRमIया lबलावर ठkवली आ>त. ( आय �u ग टी, सर?
 
ब> र- ?टर: हो, घkऊन X. 

सा व- <ीबाई: आ णि  �वाघरची फVल5 कVठk आ>त? उठलीत की नाही? मला (लीला एवढीच ®हाय मd ग 
-ल�ग X{. 

रावजी: न5 द0 नीताई आ णि  मधRराताई उठCया आ>त. थोड�ा �ळात खाली Xतील. चि र5जीव ख7प 
राSीप �यत जा� हो{. { अज7न झोपi आ>त. 
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ब> र- ?टर: यात काय आÐ 8य? 

सा व- <ीबाई: तR�ही |याIयावर सारe धार धY नका हो. 

ब> र- ?टर: मी कVठk काय �हणालो? धार धरायला तो समोर तर यायला हवा ना? 

(अवघडiली  शKतता.  न5 द0 नी  X{.  ह0 Iया  अ5गात  फVलाफVलKच5  ड0 झाईन  असiला  �शमी  गाऊन 
आ>.) 

सा व- <ीबाई: (|यKची न5 द0 नीकडk अ 8धवट पाठ आ>.) बस मधRरा. (न5 द0 नीकडk बघ7न खळखळ7न हसत 
कपाळावर हात माYन घkतात.) अग5, त7 आ>स होय! गाऊनमRळk फसiच मी. छान द0 सतोय ग5 तRला. 

न) द- नी: हो, मला आवडला. (बस{. गाऊन -वत:भोवती ल}ट7न घk{.) 

सा व- <ीबाई: झोप लागली का छान? कामगार  Kतीची -व°न5 नाही ना पडली? 

न) द- नी: हो. नाही. �हणh हो, झोप छान लागली. पण -व°न5 नाही पडली. 

(न5 द0 नी बस{.) 

सा व- <ीबाई: मधRरा आली की सगळk �kकफा-टला एकSच जाऊ.

न) द- नी: हो. 

सा व- <ीबाई: इतक� रोख7न काय बघ{यस? 

न) द- नी: ब5sक! (हस{.) 
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डॉDटर: h कVणी अ शि ल फी �णार नाही |याला धमकावcयासाठी बx र0 -टरKनी ती अशी ढळढळीत 
समोर लटकव7न ठkवली आ>. काय ब0 शाद आ> कVणी चRकारपणा क�ल?!

(बx र0 -टर ती भd तीवYन खाली काढ7न न5 द0 नीIया हातात �तात.) 

ब> र- ?टर: ही कसली ब5sक आ> मा ह0 त आ> का न5 द0 नी? ह0 ला �हणतात पxट 8न एटीन फ0 �टी Êी 

एनफीCड रायफल-म-nट. नळीखाली पा ह0 ल5स तर 34BNI अशी अ¨र5 कोरiली तRला द0 सतील. 
सहा ( अठरा~ स¥ावQन रोजी इ5\ज सरकारf hZहा थट�फो 8थ �5गॉल f ट0 Zह इQफQ¢ी बरखा-त 
nली {Zहा या ब5§की कVठk कVठk व0 खRरCया �Cया. ल5डनला एका अxQटीक डीलरकडk ही मला मि ळाली. 
एका मोठmा खटCयाची सगळी फी यात खच� पडली! 

न) द- नी: नRसती हातात घkऊनच मनावर सावट Xत5 सर. 

ब> र- ?टर: (हसतात) घाबY नकोस, त0 Iयात गोळी नाहीय. 

(रावजी चहाचा ¢k घkऊन Xतो आ णि  lबलावर ठkवतो.) 

रावजी: इट्स अxन एनचx Qटd ग -टोरी, मxडम. याच5 काडत7स �हणh एक कागदाच5 न0 म7ळत5 आवरण 
असत5. दातान5 |याच5 टोक फाड7न काढायच5 आ णि  आतली दाY ब5§कीIया नळीत अोतायची. |याच 
आवरणात एक शि शाची गोळी अस{ ती मागोमाग नळीत टाकायची आ णि  ब5§कीला लावiली ही 
सळई आ> ती आत खRपस7न गोळी घ� बसवायची. तर काय झाल5 की |या कागदाला डRकराची आ णि  
गाईची चरबी लावiली आ> अशी सUQयात अफवा पसरली. गाईची चरबी �हण7न हu s ब0 थरi 
आ णि  डRकराची चरबी �हण7न मRसलमान ब0 थरi. |याचमRळk स¥ावQनच5 ब5ड झाल5. म5गल पKडk हा 
थट�फो 8थ बीएनआयचाच होता मxडम. |याला फाशी द0 ला आ णि  |याची अ¾खी � जि �ट बरखा-त 
कYन टाकली. इट वॉज ड0 सअॉन�बली ड0 सबx�डkड! सग�या शि पायKIया ब5§की काढ7न घkऊन |यKना 
घरी हाकल7न द0 ल5. सरKनी ही व0 कत घkतली {Zहा |याबरोबर काडत7स माS नZहत5. कस5 असत5 { 
मला एकदा पाहायच5 आ>. इट इज द गन व0 च इ�ायlड द \kट स0 पॉय �य7 ट0 नी.  
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(न5 द0 नी ब5sक रावजीकडk परत �{. ती pमालाf नीट पRस7न तो पRQहा भd तीवर लाव7न ठkवतो. मधRरा 
X{.) 

मध7रा: सॉरी प°पा, उशीर झाला. 

ब> र- ?टर: Never mind, my girl ! बस, चहा घk. 

(मधRराचा आ णि  न5 द0 नीचा �शमी गाऊन ख7पच एक(कKसारe आ>त. मधRरा न5 द0 नी~जारी Xऊन 
कu चि त अवघड7न बस{.)  

मध7रा: गाऊन फार गोड द0 सतोय ग5 तRला. 

(न5 द0 नी लाज7न हस{.) 

डॉDटर: तRला सKगतो न5 द0 नी, उशीर करण5 ही मधRराची जRनीच सवय आ>. तनय झाला |यान5तर 
बx र0 -टर आ णि  माई दोघkही वाट बघ7न थकi, पण आमची मधRराणी काही Xईना. सरKना काळजी 
वाटायला  लागली  की  ब5गCयाच5  नाव  ‘तमसा’  ऐवजी  ‘तसा’  ठkवाव5  लागत5  की  काय!  �हणh 
आज7बाज7� �हणणार की आमचा ब5गला असा तर यKचा ‘तसा’. काय?! झाला की नाही म 8म¸द?! 
~वटी सहा वष�नी एकदाची आली आ णि  सग�यKना ¿¹श झाल5! तर सKगायचा मRºा काय की 
उशीरा Xण5 ही त0 ची जRनीच सवय आ>. 

मध7रा: डॉvटर, you are sometimes so silly! आता उशीरा तर उशीरा. आi की नाही मी 
~वटी? पण तQया कVठk आ>? 

(अवघडiली शKतता.) 

सा व- <ीबाई: अग5, |याला भ7क नाहीय �हणाला. आपण कशाला |याIयासाठी खोळ5ब7न राहायच5? 
आपण  आपली  खळगी  भYन  घkऊ.  काल  राSी  जाग7न  मी  अळवा�  लाड7  niत,  |यातला  एnक 
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आपण  आपली  खळगी  भYन  घkऊ.  काल  राSी  जाग7न  मी  अळवा�  लाड7  niत,  |यातला  एnक 
मि ळणार आ> T|Xकाला. 

डॉDटर: मग उशीर कशाला? चल7याच! रावजी, �kकफा-टचा �त आपला fहमीचाच ना? 

रावजी: हो डॉvटर. खि चडी आ णि  nजरी. 

न) द- नी: nजरी? �हणh काय?

सा व- <ीबाई: अग5, तो नRसता अगोचरपणा आ>. |याच5 काय आ> तRला सKग{. आपCयाकड� लोक 
ख7प आधीपास7न मRगाIया डाळीची खि चडी खाय�. टोपीकर हu §-तानात आi {Zहा |यKना आमच5 
सRख  बघ�ना.  �हण7न  |यKनी  खि चडीचा  व0 चका  nला.  |यात  आधी  हाड7क  टाकल5  आ णि  वYन 
उकडiली अ5डी कV-कYन टाकली. पण इतक� कYन समाधान होईना �हण7न नावाचा व0 चका nला. 
आता दाईच5 sध °यायi �हण7न काय bKना खÑÒयातला ख,  चरकातला च आ णि  ड��यातला ड 
�हणता Xणार आ>? �हण7न मग खि चडीच5 झाल5 nजरी.

न) द- नी: > हाड7क �हणh कसCया Tाcयाच5 असत5?! 

मध7रा: नाही ग5. आमची म�मा ना प7 8ण घाटी आ>. हाड7क कसल5 आल5य? |यात हxडक मासा असतो. 
फार म-त लाग{ nजरी. त7 आज खाऊन बघ. मा¬याच ~जारी बसायच5स त7. 

न) द- नी: बर5 बाई!  

ब> र- ?टर: चला तर. (सगळk जायला न0 घतात.) 

रावजी: फॉर यRअर काइ5ड परय7जल, न5 द0 नी मxडम.. 

(न5 द0 नीIया �ह®यावर T¹न चि Qह उमटत5.) 
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रावजी: सर कॉ लि न कw�प�ल सरKनी स¥ावQनIया ब5डावर फार चKगल5 पR-तक लि ह0 ल5य मxडम. 
�-ट �डYमIया lबलवर मी कॉपी ठkवतो.  जYर वाच7न बघा.  काडतRसाला लावiCया चरबीच5 
Tकरण चौgया पानावर आ>. }ज फोर. 

न) द- नी: }ज फोर? 

रावजी: Xस मxडम. जYर वाच7न बघा. 

❈
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अ"क $सरा

(!याच द& वसाची *पार. द& वाणखा/यात कोणीही नाही. 56/डफादर क9ॉकम<= चारला पाच मि न& टA 
कमी आCत. नA द& नी =D आ णि  घडFाळाकडH न& रखIन पाहात राहD.)

न" द* नी:  (Jवत:शी)  मJत  आC!  आपMयाला  आवडलA.  ट& क-टॉक!  ट& क-टॉक!  C-वा!  C-वा! 
(Jवत:शीच  हसD.  मग  घडFाळासमोOन  बाजIला  जाऊन  द& वाणखा/यात  इकडH त& कडH  न& TUHश 
हV डD. बW Xि बळाYया मोहZय[शी चाळा करD. बA*कीला हल\च बोट लावIन पाहD. अचानक मधWरा 
आत =D. ती पोपटी रAगाची साडी _स`ली आC.) 

न" द* नी: मधWरा! तI इa कशी? (चIक उमगIन dहरा झाकfन घHत) अगA, सॉरी! मला तसA gहणायचA 
नhहतA. तWझAच तर घर आC. 

मध.रा: उगीच तWiया मागोमाग आ`! ( त& Yया जवळ जाऊन त& Yया साडीला हात लावत) छान 
द& सDय तWला. (ही काल राkीचीच साडी आC.) 

न" द* नी:  अगA,  कसलA  काय?  आgहा  झWAजार  पkकार  मAडळlचा  हा  यW न& फॉ mम  असतो.  !या शि वाय 
अ/याया व& TX लढा oायला Jफpरण =त नाही. पण आज तI सWXा कशी काय साडी _सलीस? क& ती 
qयIट द& सDयस! 

मध.रा: असAच. तI _सDस gहणIन. (दोघी काही rळ एकtकlची नजर चWकवuयाचा vय!न करत  
न& :शwद उxया राहतात. मग तAyी मोडD.) नA द& नी, एकदा मी तWiयाबरोबर =ऊ? 

न" द* नी: कpठH? 

मध.रा: असAच. तWझA काम बघायला? 

न" द* नी: अगA, !यात काय बघायचAय? 
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न" द* नी: अगA, !यात काय बघायचAय? 

मध.रा: मला एकदा बघायचAय. (थ[बIन) तWला स[गI का नA द& नी, मी रोजचा |परपण धड वाचत 
नाही.  !यातMया  बZयाच  गो}ी  माiया  डोqयावOन  जातात.  D  राजकारण  मला  कळत  नाही. 
बाCरYया  जगात  एवढA  काही  ना  काहीतरी  चालI  असतA  !याची  मला  नीट  मा ह& ती  नसD.  आज 
~HकफाJटला तI आ णि  प�पा इतक� भरभOन बोलत होतात. `बर लॉ, कॉ /Jटि ट�Iशनल राईट्स असA 
काही काही. मी आपली \जरीचा तोबरा भOन तWमYयाकडH टकमक बघत बस` होD. पण नWसतA 

ऐकत राहायला इतकी मजा आली. तWझA खIप कौतWक वाटतA गA. इतक� करDस तI. You have such 

charge. मी आपली rडFासारखी नWसती ब6ड म� टन �ळD आ णि  प�प[d प�� ख mच करD. असA काय 
उपयोगाचA ना? gहणIन gहणDय. तWझA काम कसA असतA मला खरAच समजIन �यायचA आC. कpठHकpठH 
फ& रDस,  काय  पाहDस,  इतqया  माणस[शी  बोलDस  कशी,  काय  लि हायचA  D  कसA  ठरवDस  — 
सगळAच. मला _शील? 

न" द* नी: अगA, !यात काय?! जOर _ईन. पण एक स[गI का, !यातलA खIपसA काम क& चकट आ णि  Dच 
Dच असतA. ग96मरस असA काही नसतA !यात.. 

मध.रा: प9ीज, तसA समजI नकोस. मी काही सारखी ग96मरYया मा� धावD असA नाही.

न" द* नी: तसA नाही, तI क�टाळशील gहणIन gहटलA.. 

मध.रा: (हसIन) तI बरोबर असताना क�टाळHन कशी? 

(अचानक दोघी नाक वाकडA करतात आ णि  एकtकlकडH बघIन हसत ‘बसवuणा!’  असA एकदमच 
gहणतात. ब& डीचा धIर प[गावा gहणIन हातवा� करतात. नA द& नी मधWराला ‘पटकन लप कpठHतरी’ 
अशा अथ�ची खIण करD. मधWरा बावचळD आ णि  अलमारीत शि Oन दार लावIन घHD. बसवuणा 
ब& डी अोढत आत =तो. !याYया उजhया हातात तीन rगrग�या रAगाYया गWलाब[चा गWYछ आC.) 

बसव1णा:  म6डम,  C  तWमYयासाठी  रोजचA  बW\  आणलA  आC.  माथाडी  कामगार  सAघात  आमचA 
जमखAडीकडचA दोJत असतA. D gहणालA तWgही !य[ना खटला ज� कfन द& लAत gहणIन. आय व[ट टW थ6�क यI 
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जमखAडीकडचA दोJत असतA. D gहणालA तWgही !य[ना खटला ज� कfन द& लAत gहणIन. आय व[ट टW थ6�क यI 
अॉन �अर ब& हाफ, म6डम. � आर पIअर पीपल, म6डम. `बर मि ळतA gहणIन घरदार सोडIन इa =तA. 
पWuयात फ& ट बसायचA gहण� !य[चA अवघडच की हो. काय चार प�� मि ळHल !यातलA एक प�शात 
भागवIन तीनचA बायकोला मनीअॉ mडर घालIन सोडतA. तWgही बॉg�ला जाऊन !य[Yयासाठी J�गल \लA 
gहण� मोठA काम \लA बघा. 

न" द* नी: थ6�क यI, बसवuणा! फार छान आCत फpलA. 

बसव1णा: म6डम, रोज इस माय J|शMटी. पIना जि मखाना क9बचA फॉर �वन J�Hट इअ mस फ mJट v�झ 
मीच मि ळवतA. 

न" द* नी: =स, बसवuणा. तWझी J|शMटी सग�य[ना ठाऊक आC. 

बसव1णा: आमYया गावात एक फादर होतA. आमचA फादर नhC हो. चच�त राहतA D फादर gहटलA 
तर. D बोलIन स[गायचA की द&  नAबर �ी Jट6/ड्स फॉर परफ�qशन इन द आईज अॉफ गॉड. gहणIन 
तीन कलरचA रोज क�बाईन \लA: पV क रोज, यलो रोज अ6/ड hहाईट रोज. 

न" द* नी: खरAच छान द& सताCत फpलA. 

बसव1णा: पWढYया rळी होम hहि जि टला जातAय Dhहा तWमYयासाठी �ळगावचA कpAदा घHऊन =ईन 
बघा. कसA v& vHशन करायचA D इa पWuयात कpणाला पण नॉ`ज नाही बघा. बट आय व& ल गो ब6क टW 
माय गा mडन नाऊ. थ6�क यI अ�न, म6डम. कीप फ� टV ग. 

न" द* नी: =स, बसवuणा. 

(बसवuणा जातो. नA द& नी हळIच अलमारीकडH जाऊ लागD, पण Dवढ्यात हाक =D.) 

तनय: नA द& नी! नोनो! माझी लाडाची जा�वMय पkका र& णी ती! कpठH आCस?! 
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(तनय आत =तो. तो आ णि  नA द& नी एकtक[ना आrगा_ मि ठी माOन चWAबन घHतात. मधWरा अथ�त 
अलमारीतच अडक`ली आC.) 

तनय: माथाडी कामगार[चा खटला ज� कलीस याबUल अ भि नAदन बरA का!

न" द* नी: थ�क यI. 

तनय: !यासाठी खIप काम \लA होतAस गA! आ णि  आब[नीही अथ�त. !याचA चीज झालA. 

न" द* नी: हो. 
 
तनय: चार वाजता �टायचा न& रोप रावजी_ तWला द& ला असणार ना?  

न" द* नी: हो, gहणIन तर आ`. 

तनय: मी !याला gहटलA होतA की तI एकटी नसशील तर आडवळणाची भाषा वापOन न& रोप �. 
तसा तो �षार आC. 

न" द* नी: हो. 

तनय: बरोwबर चारला मी इa आलोच होतो, पण बसवuणाचा आवाज ऐकf आला. तो `काचा 
\hहा कटतो याची बाCर दबा धOन वाट बघत होतो. !याची बडबड एकदा सWO झाली की थ[बत 
नाही. 

न" द* नी: हो, पण आज लवकर आटोपलAन. 

तनय: नोनो, तI आज काही बोलत नाहीयस. 
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न" द* नी: तसA नाही �. कसा आCस? 

तनय: फार बरा नाहीय गA. (हातात हात घHऊन दोघH द& वाणावर बसIन राहतात.) पोटात खIप *खतA. 
सकाळी डॉqटर आ` होD D नAतर मला गWपचIप �टIन �`. र& पो mट्स वाईट आCत. लि hहर स& ह� स& स 
झा`ला आC. इथIन पWढH सगळी घसरणच आC. 

न" द* नी: (कसAबसA रडI आवरत) यातलA आईबाब[ना क& ती स[ ग& तलA आCस? 

तनय: aट काहीच स[ ग& त`लA नाही. !य[चA !य[नी जि तपत अोळखलA अ�ल D अ�ल. डॉqटर[नाही 
मी बजावIन ठHवलA आC माiया अपरो� !य[Yयासमोर काही बोलI नका gहणIन. तWला स[गI का नोनो, 
आईआब[वर मी इतका काही खIप उखडलो आC असA नाही. पण तसा आव आणणA Cच स<या बरA 
वाटतA. !यामWळH मग कpठलाच व& षय फार वाढत नाही. 

न" द* नी: मधWराला क& ती स[ ग& तलA आCस? (अलमारीकडH चोOन पाहD.) 

तनय: बबडीला तर काहीच मा ह& त नाही.  त& ला कळलA तर खIप वाईट वा�ल.  ती माझी फार 
काळजी करD गA. तWiयाबUलही मी त& ला काहीसWXा बोल`लो नाही. धीर होत नाही आ णि  काय 
बोलावA  D  कळत  नाही.  माiया  ल�ा ब& �ाचा  व& षय  काढD  अधIनमधIन.  माiयावर  vHम  करणारA 
कpणीतरी हवA असA त& ला फार वाटतA. पण मग मी  ी¡H}ा कसा आC, मला कpणीच कसA नको आC, 
मी कpणालाच कसा नको आC असA सगळA शि रा ताणIन बोलIन टाकतो. Dच सोपA वाटतA. 

न" द* नी: तनय, मीही माiयाबUल तWला सगळA स[ ग& त`लA नाही. 

तनय: C आ णि  काय आता?! स[गायचA D स[गIन टाक ना प9ीज. 

न" द* नी: आज नको �. एकदा नीट व& चार कOन स[�न. 

तनय: असA क& तीसA वाईट असणार आC? You are my sweetheart, Nandini. 
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तनय: असA क& तीसA वाईट असणार आC? You are my sweetheart, Nandini. 

न" द* नी: I know.

तनय: तI अशी तWटक का वागDयस? तWला माiयाशी बोलायचA नाहीय का? 

न" द* नी: तसA नाही. (अJवJथपणH उठIन बसत) ¢! काय rडHपणा आC हा. अ�, असA नाही चालायचA. 
ती आत आC — 

तनय: कोण आत आC? 

(नA द& नी अलमारी उघडD. आतIन मधWरा अोqसाबोqशी रडत बाCर =D. नA द& नी त& ला मि ठीत घHD. 
मधWरा त& Yया छातीवर अAग घWसळD आ णि  �णभर घोटाळIन अचानक दोघी एकtकlचA चWAबन घHतात. 
काही �क�द त& घHही एकtक[कडH अवाक होऊन पाहात राहतात आ णि  मग त& घ[नाही अतोनात हसI 
फpटतA. हळIहळI C हसI व& रत जातA. दोघ[चा ए\क हात धOन नA द& नी !य[ना द& वाणाकडH घHऊन जाD. 
त& घH £जारी-£जारी बसतात. नA द& नी म<= आC. त& Yया उजवीकडH तनय त& ला ब& लगIन बसला आC 
आ णि  डावीकडH मधWरा ब& लगIन बसली आC. काही काळ त& घHही न& :शwद राहतात.)  

न" द* नी: त/या, मला काय स[गायचA होतA C तI अोळखलA असणार. मी बाय�qशWअल आC. 

तनय: हो, D द& सतAच आC. पण मी माk एक धोपटमाग¤ Cटरो�qशWअल आC. चा`ल ना तWला? 

मध.रा: आ णि  मी एक अ भि जात वळणाची हाय t/�न/स ` Jबि यन आC. नA द& नीवर माझA vHम आC. 
मला नWकतAच कळलA. 

( त& घH एकtक[कडH बघIन खि दळतात.) 

न" द* नी: k[गडAच आC C! 
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तनय: ‘k[गडA’ हा शwद सम mपक आC.

मध.रा: मला फार छान वाटतAय. पWढH \hहातरी आपMयाला अवघड गो}lवर बोलावA ला�ल, पण 
DhहाचA Dhहा बघI. आज नको. आज आनAदात रा¥या. 

(एकtक[त  हात  गWAतवIन  ठHवIन  त& घHही  म�पणH  बसIन  राहतात.  मधWरा  नA द& नीचा  च¦मा  काढIन 
Jवत:Yया डो�य[ना लावD आ णि  हातातMया काMप न& क नोटप6डवर काहीतरी लि ह& त असMयाचा 
अ भि नय करD.) 

मध.रा: (च¦मा सारखा करत) मि स नA द& नी गोख`, आमYया हजारो वाचक[Yया मनात उ§व`ला 
एक v¨न मी तWgहाला व& चारD: ही rगळी वाट चोखाळuयाची vHरणा तWgहाला कशी मि ळाली? 

न" द* नी:  हा  फार  च[गला  v¨न  व& चारलात  तWgही!  झालA  कसA  D  स[गD.  माझा  v& यकर  तनय 
जाDगावकर आ णि  माझी vHयसी मधWरा जाDगावकर य[Yया द& वाणखा/यात एक बW Xि बळाचा सAच 
आC. तो फार �खणा असMयामWळH =ता जाता !याYयाकडH नजर टाकuयाचा मोह होतो. !यातIन ही 
vHरणा मला मि ळाली. जीवनाYया पटावर v!=क मोहZयाची चाल ठर`ली असD. ह©ी_ सरळच 
जायचA  आ णि  उAटा_  त& रक�च  जायचA.  ह©ीला  उAटासारखA  त& रक�  जाता  =त  नाही  कV वा  उAटाला 
ह©ीसारखA सरळ जाता =त नाही. C असA का याला उ©र नाही. !य[चा तो Jवभावध mम आC इतक�च 

gहणता  =ईल.  But I am the queen on the board of life.  मी  ह©ीसारखी  सरळही  जाऊ 
शकD आ णि  उAटासारखी त& रकीही जाऊ शकD. हीच माझी Jवत:ची खरी अोळख आC. ती मला 
पटवIन द& MयाबUल मी जाDगावकर कpटWAबाd मनापासIन आभार मानD. 

( त& घH पW/हा खि दळतात.) 

तनय: तI माझी नAªराणी आCस. ( त& Yया उजhया गालाची पापी घHतो.) 

मध.रा: तI माझा नAªवजीर आCस. ( त& Yया डाhया गालाची पापी घHऊन त& ला परत च¦मा घालD.) 
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तनय: माझी गWणाची बाय ती. तWiयावOन मीठमोह� अोवाळIन टाकायला हrत. 

(रावजी दारात =ऊन खाकरतो.) 

रावजी: चहा आणI का?

मध.रा:  रावजी,  बाCर  हवा  खIप  छान  आC.  आजचा  चहा  आgही  बा�तच  बसIन  प& ऊ.  त& aच 
आgहाला तीन खWYय� टाकfन �. 

रावजी:  =स,  मि स.  ( त& घ[ना  उUHशIन)  बा�त  rJट-प6 hहि लि यनम<=  बसायची  hयवJथा  करतो. 
अजIन एकोणीस मि न& ट[नी सIय�Jत होणार आC. त& थIन च[गला द& �ल. 

तनय: मग चला तर. 

रावजी: कसA जायचA D ठाऊक आC ना? «ा दारातIन द& वाणखा/याबाCर पडलात की आधी सरळ 
जा आ णि  मग त& र\ जा. 

मध.रा: रावजी, आगाऊपणा कO नकोस. आमचाच बAगला आC.  

℥

(म<= काही द& वस लोट` आCत. Jथळ, अथ�त द& वाणखाना. ब6 र& Jटर आ णि  डॉqटर अबोलपणH 
बW Xि बळ �ळताCत. एका �बलावर चहाचा �H म[ड`ला आC. तनय म[डी घालIन ज मि नीवर बसला 
आC आ णि  एका5 चि ©ा_ नA द& नीची rणी घालतो आC. सा व& kीबाई व& णकाम करताCत. डॉqटर 
एक चाल करतात. !यावर थोडा व& चार कOन ब6 र& Jटर !य[ची चाल करतात तशी डॉqटर लागलीच 
पWढची चाल करतात. ब6 र& Jटर[चा dहरा hय5 होतो. काही rळा_ D कV चि त हसIन मान डोलावतात 
आ णि  £कह�ड कOन दोघH पटापासIन ªर होतात. v!=की ए\क कप चहा अोतIन घHऊन खWYय¬वर 
बसतात.) 
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बसतात.) 

सा व* 6ीबाई: कोण ज� कलA? 

ब8 र* 9टर: डॉqटर.

सा व* 6ीबाई: gहण� तWमYयावर मात झाली? 

ब8 र* 9टर: मी हार कबIल \ली. 

सा व* 6ीबाई: मला कळलAसWदीक नाही D? सारA कसA श[त श[त चाललA होतA. 

डॉ=टर: तसA नसतA,  माई.  न �ळणाZय[ची समजIत अशी असD की अोरडा कOन ब�य[चA डोक� 
उठवणA हा बW Xि बळाचा भाग आC. ‘हाणा! मारा! बAडIनाना, वाचवा तWमचा वजीर! प[डIता!या, �ला 
तWमचा उAट! बAडIनाना, हा �या शह! प[डIता!या, हा मी शह काढला. हा �या तWgहाला v त& शह!’ 

That is not how gentlemen play.  एकतर  अशी  सततची  लाकfडतोड  नसD.  आ णि  *सरA 
gहण� मात होईप यत ल[बवायचA नसतA. समजा एका �ळाडI_ अशी चाल \ली की त& थIन पWढH मात 
�ईप यत !याला सरळ हमरJता आC. तर शि }सA\त असा असतो की *सZया_ D कबIल कOन हार 
मानावी. रJता दोघ[नाही JवYछ द& सला gहण� पW�. !याYयावर चालायची गरज नसD. dहZयावर 
एक सWरकpती पाडIन आ णि  �क�दापWरती नजर भि डवIन Dवढा न& रोप समोरYयाला कळवायचा असतो. 

सा व* 6ीबाई: मग तर मला सहज जtल. शि कवा एकदा. 

(मधWरा आतIन एका च[दीYया �H वर कापIस आ णि  _लपॉ लि शYया अध� डझन बाटMया घHऊन =D. 
नA द& नीYया पायाशी ठ& ®या माOन बसD.) 

मध.रा:  नAदी,  तWझा  पाय  �  इकडH.  रAग  मी  न& वडणार.  (नA द& नीचA  पाऊल  हातात  घHऊन  ए\क 
_लपॉ लि शची बाटली !वdलगत लावIन पाहD. !यातली एक न& वडIन पाऊल म[डीवर घHऊन त& Yया 
नख[ना काळजीपI mवक पॉ लि श लावI लागD.) प�पा, तWgहाला C यापIव¤ मा ह& त नसणार, पण तWमची 
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नख[ना काळजीपI mवक पॉ लि श लावI लागD.) प�पा, तWgहाला C यापIव¤ मा ह& त नसणार, पण तWमची 
एक vो-बोनो क9ाएAट आC: मधWरा जाDगावकर नावाची. तWमची फी त& ला परवडणार नाही, पण 
काय�शीर सMला हवा आC. व& चाO का? 

ब8 र* 9टर: बोल �टा. 

मध.रा:  तWgही  आ णि  मgमानA  ल�  \लAत  आ णि  आgहाला  ज/माला  घातलAत.  मला  ब6ड म� टनची 
र6\टपण घHऊन द& लीत, !याबUल थ6�क यI सो मच! आता इ¨यI काय आC D तWgहाला स[गD: त/या, 
नAदी आ णि  मी अशा आgहा त& घ[चA एकtक[वर vHम आC. «ा घरात आgही एकk राहणार आहोत. 
त/या  आ णि  नAदी  कोकशा   वाचIन  मIल  करणार  आCत.  D  मIल  आgही  त& घH  मि ळIन  वाढवणार 
आहोत. तWमYया प�श[नी !याला ब6ड म� टनची र6\ट, पतAग आ णि  गो}lचA पWJतक घHऊन �णार आहोत. 
तर आता माझा v¨न असा की आgहा त& घ[ना एकtक[शी ल� करता =ईल का? 

ब8 र* 9टर: �टा, तशी काय�शीर तरतIद नाही. 

मध.रा: gहण� करता =णार नाही? 

ब8 र* 9टर: नाही. तI gहणत असशील तर यावरची सगळी कलमA मी तWला दाखवI श\न. हV ª कोड 
ब& ल, J|शल म6�ज अ6qट अशा क& तीतरी नाव[ची जAkी gहणता =तील. पण !य[त काही मि ळणार 
नाही  याची  मला  खाkी  आC.  तशी  काय�शीर  तरतIद  नाही.  एक  पWTष  आ णि  एक   ी  अशा 
दोघ[नाच एकtक[शी ल� करता =तA. !याप लि कडH नाही. 

मध.रा: का नाही? 

डॉ=टर: ब6 र& Jटर, म mम�द झा`ला आC! सWक/=चा v¨न बरोबर आC: तशी काय�शीर तरतIद का 

नाही? By golly, the occasion is just right! तWgहाला स[गतो ब6 र& Jटर, इतकी व ष तWमची न् 
माझी अोळख आC पण एक गो} मला कधीही नीट कळ`ली नाही. मWळात कायदा gहण� काय Cच 
आgहाला समजावIन स[गा. !यानAतर मग काय�शीर तरतIद gहण� काय D स[गा. रqता भि सरण कसA 

होतA C मी तWgहाला समजावIन स[ ग& तलA की नाही? Now you have to pay me in kind.
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होतA C मी तWgहाला समजावIन स[ ग& तलA की नाही? Now you have to pay me in kind.

(ब6 र& Jटर ल�च काही बोलत नाहीत.) 

ब8 र* 9टर: कायदा gहण� काय D मला मा ह& त नाही.

सा व* 6ीबाई: मा ह& त नाही?! बाई गA! आता काय gहणावA याला?! Jवत:ला काय�पA ड& त gहणवIन 
घHऊन  खोZया_  प��  अोढ`त!  !यातIन  आमYया  डोqयावर  छत  आलA,  पोरीला  ब6ड म� टनची  र6\ट 
आली, मला अळवाYया लाडव[चA सा ह& !य व& कत घHता आलA. पण कायदा gहण� काय D मा ह& त 
नाही! कpठH फ�डाल हो C पाप?! �वा, कशा माणसाशी ज/मगाठ ब[धलीस �?! 

(ब6 र& Jटर ल�च काही बोलत नाहीत.) 

ब8 र* 9टर: पण मला खरAच मा ह& त नाही. मी लAडनम<= शि कायला होतो Dhहा ‘कायदा gहण� काय’ 
यावर उलटसWलट चच� करत आgही लॉ JटIडAट्स राkीYया राkी जागवायचो. खIप समरस होऊन 
बोलायचो. पण चच� कOन एकदाच कायमचा सW�ल असा हा v¨न नhC. समजा तWgही लाडवासाठी 
गIळ ख�दी करायला मAडईत �लात. तर !या गWळात �सळ असI न= असा कायदा आC. जर कpणी 
�सळ \ली तर !याला दAड होतो. हा कायoाचा एक अ mथ झाला. पण आता *सरA असA पाहा की 
डHqकन  जि मखा/यावर  जमीन  घHऊन  आपण  आपला  बAगला  ब[ध`ला  आC.  !यात  आपMया 
मालम©Hची हU कpठH सAपD आ णि  ‘¯मसाफMय’ची कpठH सWO होD याचा एक स °hह असतो.  घडFा 
घालIन तWकडH पडायला आ`ला हा एक जWनाट कागद असतो. तर आता हा स °hह कpणी करायचा आ णि  
झाMयावर !याची न±द कpठMया कdरीत करायची यामा� ल6�ड स °hह अ6qटचA पाठबळ आC. कायoाचा 
हा थोडा rगळा अ mथ झाला, कारण यात दAडाचा कV वा शि �Hचा aट सAबAध नाही. आता त& सरA असA 
पाहा की वयात आ`ला हV ª मWलगा वयात आ`Mया हV ª मWलीशी ल� कO शकतो, पण एका rळी 
दोन मWलlशी ल� कO शकत नाही. कायoाचा हा आणखीनच भानगडीचा अ mथ झाला, कारण �सळ 
gहण� काय C ठरवuया|�ा हV ª कोण C ठरवणA जाJत अवघड आC. अ� ब�च अ mथ होतात. D 
सगळH आपण समोर म[डIन ठHव` आ णि  !य[YयातलA समान सIk शोधायचा vय!न \ला तर फार 
ग±धळ  होतो.  gहणIन  आमd  vोफ�सर  आgहाला  स[गायd  की  ‘कायदा  gहण�  काय’  याचा  फार 
व& चार कO नका. कायoातMया ठरा व& क मWU²य[चा व& चार करा. ब�Dक rळा Dवढ्या_ भागतA. 
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व& चार कO नका. कायoातMया ठरा व& क मWU²य[चा व& चार करा. ब�Dक rळा Dवढ्या_ भागतA. 

तनय: ठीक आC आबा, तWgही gहणता D बरोबर वाटतA. मग आता ठरा व& क मWU²याचाच व& चार 
कOया. तWgही gहणता की तीन माणस[ना एकtक[शी ल� करता =ईल अशी काय�शीर तरतIद 
नाही.  मा/य.  पण  माझा  v¨न  !याYया  आधीचा  आC.  एकच  बा�या  आ णि  एकच  बाई  य[ना 
एकtक[शी ल� करता =ईल अशी काय�शीर तरतIद का आC? 

ब8 र* 9टर: का आC gहण�? 

तनय: मला एक गो} कळत नाही. समजा आपMया £जारी ‘¯मसाफMय’ म<= राहणारी कpणीतरी 
�योती  नाडकण¤  आ णि  सदा शि व  |ठHत  राहणारा  कpणीतरी  अशोक  कpलकण¤  अशा  दोघ[ना 
एकtक[शी  ल�  करायचA  आC.  तर  मी  gहणHन  !य[Yया  कला_  !य[ना  कO  oावA.  आता  D  ल� 
अAतरपाट  धOन  करायचA  की  रानफpल[Yया  माळा  घालIन  करायचA,  भटजी  बोलवायचा  की 
समाजसWधारक  बोलवायचा,  पAqतीला  मठ्ठा  असणार  की  नाही,  ल�ानAतर  कpठH  राहायचA,  सAसार 
कpणाYया  प�शा_  चालवायचा  C  !य[चA  D  ठरवतील.  मला  C  कळत  नाही  की  «ा  सग�याशी 
सरकारचा काय सAबAध आC? ल�ाबUल काहीतरी कायदा असला पा ह& � असा अ³ाहास सरकार का 
करतA? �योती नाडकण¤_ समजा भ±डला घातला तर सरकारला !याYयाशी �णAघHणA नसतA. सरकारी 
कdरीत जाऊन तो काही ती र जि Jटर करत नाही कV वा त& ला करता =णार पण नाही. मग ल� 
rगळA का आC?  

डॉ=टर: एक कारण असA आC की !य[Yया शरीरसAबAध[ना ल�ामWळH समाजमा/यता मि ळD. 

तनय:  डॉqटर,  C  काही  उ©र  नhC.  एकतर  समाजाची  मा/यता  आ णि  कायoाची  मा/यता  या 
rग�या गो}ी आCत. उदाहरणा mथ, व& . स. ख[डHकर वाईट लि ह& तात C सग�या समाजाला मा/य 
आC. पण gहणIन अ´ब9ी_ तशा अथ�चा ठराव पास कOन �यायची काही गरज नसD. समाजमा/य 
अस`ली गो} कायoा_ मा/य \ली पा ह& � असA काही नसतA. आ णि  मWळात अशा मा/यDची गरज 
काय आC? एकtक[शी शरीरसAबAध ठHवायd की नाही आ णि  ठHवायd तर क� ठHवायd C �योती 
आ णि  अशोक !य[चA D बघIन घHतील. सरकारचA इa काय काम आC? कpणी असA का नाही gहणत की 
खि रापतीला समाजमा/यता मि ळावी gहणIन भ±डला र जि Jटर \ला पा ह& �?
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खि रापतीला समाजमा/यता मि ळावी gहणIन भ±डला र जि Jटर \ला पा ह& �?

डॉ=टर:  ठीक  आC,  पण  समज  तWiया  �योती_  आढHrढH  घHत  अशोकशी  शरीरसAबAध  \ला.  आता 
!यातIन जर !य[ना मIल झालA तर पWढH काय? 

तनय: तर पWढH काय? झालA तर होऊ �. कायदा !य[ना बजावIन स[�ल की !या मWलाला खाऊ प& ऊ 
घालuयाची आ णि  गो}lचA पWJतक घHऊन �uयाची जबाबदारी तWमYयावर आC.  ती टाळलीत तर 
तWgहाला शि �ा कO. !या मWलाYया आईबापाचA ल� झालA होतA की नाही याYयाशी «ा सग�याचा 
काही सAबAध नाही. D झालA काय आ णि  नाही झालA काय, जबाबदारी तीच आC. 
 
सा व* 6ीबाई: gहण� तWला gहणायचAय की ल�ाबUल काहीच कायदा करायला नको? लोक[ना हवA D 
कO oावA? 

तनय: हो! माझA मत नAतर चWकीचA वाटलA तर D मी मा� �यायला तयार आC. पण तIत�स तरी 
gहणतो की काहीच कायदा नको. 

(थोडा  rळ  घHऊन)  आई,  तWला  एक  उदाहरण  पटतA  का  बघ.  ल�  बाजIला  ठHव.  ‘µkी’  या 
सAकMप_बUल आपण बोलIया. तसA पा ह& लA तर हा फार ढगाळ व& षय आC. बZयाच गो}lचा नीट 
उलगडा होत नाही. gहण� समज व& कास आ णि  व& लास एकtक[ना अोळखतात. तर आता v¨न 
असा आC की C दोघH एकtक[d मि k आCत की नाहीत? नqकी काय असलA gहण� D मि k आCत 
असA gहणता =ईल? gहण� बWवा आपण मि k आहोत C !य[नी एकtक[ना Jप}पणH कV वा अJप}पणH 
बोलIन दाखवणA गर�चA आC का? तर याला न& ¶ि त उ©र नाही. समज व& कास व& लासला मि k 
समजतो पण व& लास व& कासला मि k समजत नाही. तर C दोघH एकtक[d क& तपत मि k आCत? 
याला न& ¶ि त उ©र नाही. D एकtक[ना मि k समजत असतील तरी�खील मदन नावाचा त& सरा 
एखादा माणIस gहणI शकतो का की !य[ची µkी खोटी आC कV वा हा µkीचा आभास आC? समज 
तो तसA gहणाला तर व& कास व& लास बरोबर की मदन बरोबर C कसA ठरवायचA? याला न& ¶ि त उ©र 
नाही. C सगळA तारतgयावर अवलAबIन आC. पण न& ¶ि त उ©रA नाहीत gहणIन काही कpणी µkी 
करायचA कV वा तोडायचA थ[बत नाही. चWकतमाकत का होईना लोक करायचA D करतातच. ‘µkी’ «ा 
सAकMप_ची v!=काची जाण थोडी rगrगळी असD, पण सगळHजण C समजIन स[भाळIन घHतात. 
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सAकMप_ची v!=काची जाण थोडी rगrगळी असD, पण सगळHजण C समजIन स[भाळIन घHतात. 

मग ल�ाचA तसAच का नको? �योती आ णि  अशोकचA ल� झा`लA असणA gहण� काय हा !या दोघ[चा, 
!य[Yया नातलग[चा आ णि  £जाZयापाजाZय[चा v¨न आC. यात जी काही मतमत[तरA असतील ती C 
लोक आपापMया बWXी_ स[भाळIन घHतील. सरकारची यात लWडबIड कशाला? 

न" द* नी: त/या, तWझA पटत नाही असA नाही, पण मला काय वाटतA D स[गD. तWला gहणायचA असA की 
�योती आ णि  अशोकला ल� करायचA अ�ल तर D कO oावA.  अ mधवट झो|त गोपाळ मW¥त�वर 
करायचA अ�ल तर तसA कO oावA. काडीमोड �यावीशी वाटली तर आपली काडीमोड झाली असA 
मावळ!या सIय�Yया सा�ी_ एकtक[ना स[गIन ती घHऊ oावी. एकk सामानसWमान घHतलA अ�ल तर 
D कसA वाटIन �यायचA C !य[चA !य[नी बघावA. �योतीला म<=च त& सZया कpणाशी ल� करावAसA वाटलA 
तर तो !या त& घ[चा अAत mगत v¨न आC. सरकारचा आ णि  कायoाचा यात काही कpठH सAबAध नाही. 
बरोबर? 

तनय: बरोबर. 

न" द* नी: एक पटतA का पाहा. त/या, समज तI एक कादAबरी वाचतोयस. तWला क�टाळा आला, £वटYया 
पानाप यत वाचuयात अ mथ नाही असA वाटलA तर ती तI सोडIन �शील. बरोबर? 

तनय: बरोबर. 

न" द* नी: आता समज तI थ& एटरम<= जाऊन एक नाटक बघतोयस. तWला क�टाळा आला, £वटYया 
अAकाचा पडदा पडHप यत बघuयात अ mथ नाही असA वाटलA तर D तI सोडIन �शील. बरोबर? 

तनय: बरोबर. 

न" द* नी: पण या दो/हlत फरक आC. तI कादAबरी सोडIन द& लीस «ाची कpणाला फ& कीर नसD.  पण 
नाटक सोडIन �ताना दोन गो}ी होतात: एक तर थ& एटरYया बाCर जाताना इतर[d गWडघH खात 
जावA लागतA. आ णि  *सरA gहण� तI नाटक सोडIन चाललायस C इतर लोक टक लावIन बघतात. 

226



जावA लागतA. आ णि  *सरA gहण� तI नाटक सोडIन चाललायस C इतर लोक टक लावIन बघतात. 
चाल`लA नाटक सोडIन जाणA हा अ शि }पणा आC असA !यातMया काहlना वाटतA आ णि  असA वाटणा� 
लोक त& a असणार आCत C तWला आधीपासIनच ठाऊक असतA.  यामWळH फरक पडतो.  हा सगळा 
अ v& यपणा टाळuयासाठी तI क�टाळवाणA नाटकसWXा पAधरा मि न& टA जाJत बघशील. आ णि  !या पAधरा 
मि न& ट[त कदा चि त तWला D आवडायला ला�ल. 

तनय: शqय आC. 

न" द* नी: ल�ाचA असAच असणार. अगदी परJपरसAमती_ जरी घHतला तरी काय�शीर घटJफोट हा 
kास असतो. मावळ!या सIय�कडH नWसतA त±ड कOन तो होत नाही. Dhहा �योती आ णि  अशोकचA ल� 
समज डWगडWगायला लागलA तर घटJफोटाचा kास वाचावा gहणIन दोघH मि ळIन D सावरायचा थोडा 
जाJत vय!न करतील. हा kास पWरता काढIन टाकला तर अगदीच �तासबात vय!न करतील. Dhहा 
सरकारी लWडबIड ही काही सदास mवकाळ वाईट गो} नhC.

तनय: (मान डोलावतो.) मा/य. तI gहणDयस !यात त·य आC. पण याला आणखी एक बाजI आC. 
मी असA gहणHन की µkीभोवताली काय� अ� काही नसMयामWळH ती सAकMपना जाJत ¯ीमAत होत 
जाD. µkी करणA gहण� काय कV वा µkी तोडणA gहण� काय «ाबUल v!=काला Jवत:चा व& चार 
करावा लागतो. ल�ाबाबतीत होतA काय की सग�य[साठी एकाच मापाची च¸ी मायबाप सरकार_ 
व& कायला काढMयामWळH लोक ती घालIन घHतात, आ णि  आपापलA ढWAगण नीट मोजIन घHऊन !याvमाणH 
hयव Jथि त �त`ली च¸ी कशी शि वता =ईल याचा व& चार क�ना� होतात. पण D आता रा¥ �. 
आपण gहणालो gहणIन काही सरकार इतqयात *कान बAद करणार नाही. नोनो, तWझा Jवत:चा कल 
काय आC? तWला ल� करावAसA वाटतA की नाही? कV वा कसA? 

न" द* नी: (gहटलA तर हो, gहटलA तर नाही असा आ व& भ�व करD.) नWस!या आपMया दोघ[ना करता 
=ईलच. पण मला तसA करायचA नाहीय. मधWराYया मनात खIप आC. Dhहा करायचA तर त& ला घHऊन 
करायचA, नाहीतर नाही. 

हवी गA हवी, मला माझी मधWरा 
त& Yया व& ना वा�, सAसार अधWरा 
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त& Yया व& ना वा�, सAसार अधWरा 

बघा डॉqटर, त/याYया सAसग�नA मी यमक जWळवायला शि क` आ णि  तWमYया सAसग�नA वाईट कोट�ा 
करायला शि क`! 

मध.रा: उगी, उगी! (नA द& नीYया पावलावर vHमा_ थापटD.)  

तनय: (नA द& नीला उUHशIन) Thank you for the compliment, love.  

न" द* नी: 
You are welcome, mister 
My beloved poetaster! 

मध.रा: फार सWAदर काhयपAqती आCत! (टा�या वाजवMयाचा अ भि नय करD.) नAदी, तI इaच बसIन 
राहा. नाहीतर _लपॉ लि श फ& सकटशील. ( त& ला द& वाणावर बसवIन पाय[खाली एक उशी ठHवIन 
त& Yयासाठी चहा घHऊन =D.) प�पा, मला तWमd C जडजAबाल व& षय कळत नाहीत. त/या gहणतो 
की  ल�ाd  काय�  ही  आपMया  खाजगी  आयW¦यात  सरकारची  लWडबIड  आC.  अ�ल.  पण  मला 
सरकारची लWडबIड हवी आC. इतर[Yया आयW¦यात सरकार लWडबIड करतA तर माiया आयW¦यात का 
न=  कO  !यानA?  इतर[ना  हवA  Dच  मला  हवA  आC.  आता  माझA  थोडA  rगळA  आC.  मला  पWTषाचA 
आक mषण वाटत नाही, पण बाईचA वाटतA. नAदीचA त& सरAच काहीतरी असतA. त& ला पWTषाचA वाटतA 
आ णि  बाईचAही वाटतA. कसA काय जमतA त& ला कळत नाही. पण आता इत\ क& रकोळ फरक तWमYया 
सरकारला स[भाळIन का घHता =त नाहीत? Dhहा प�पा, तWgही आमचA व क& लपk �या. सरकारात 
दाद मागा आ णि  आgहा त& घ[ना ल� करता =ईल अशी काय�शीर तरतIद कOन आणा. 

न" द* नी: तसA शqय आC, आबा? (जीभ चावD.) सॉरी, त/याYया सAसग�नA Dच त±डात आलA! 

ब8 र* 9टर: You too, Nandini?! Then die Barrister! 

न" द* नी: सॉरी सर, पण स[गा ना!
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न" द* नी: सॉरी सर, पण स[गा ना!

ब8 र* 9टर: बबडH, !याआधी तI मला एक स[ग. तWला नA द& नीशी ल� करायचA आC की दोघ[शी? 

मध.रा: दोघ[शी. मला आ णि  त/याला काही शरीरसAबAध करायचा नाहीय. पण !याचा, माझा आ णि  
नAदीचा सAसार एकच असणार आC. gहणIन मला !या दोघ[शी ल� करायचA आC. 

ब8 र* 9टर:  मला  अवघड  वाटतA.  पण  बबडी_  काय�शीर  सMला  मा ग& तला  आC  तर  तो  रीतसर 
oायला हवा.  (Jवत:साठी आणखी एक कपभर चहा अोतIन घHतात.  तWgहालाही हवा अ�ल तर 
पW¦कळ आC, असा आ व& भ�व करतात. तनय नA द& नीचा कप पW/हा भरतो.) 

न" द* नी: अशी एका जागी खि ळIन बसIन चहा पीत रा ह& ` तर शI ला�ल. 

सा व* 6ीबाई: अगA, Dवढाच सराव होईल. चहा ढोसत रा ह& Mया शि वाय का कpठH पkकार होता =तA? 
आ णि  बाईYया जातीला शI दाबIन ठHवायची सवय हवीच. 

ब8 र* 9टर: झालA तWमचA?! 

सा व* 6ीबाई: हो. 

ब8 र* 9टर: ठीक. तर आपMयासमोरचा v¨न असा आC की तीन स¹ान hयqतlना एकtक[शी ल� 
करता =ईल अशी काय�शीर तरतIद स<या नाही, तर ती कशी कOन �यायची. यात दोन अडचणी 
आCत: एकतर बबडी ` Jबि यन आC आ णि  Jवत:  ी असIन त& ला *सZया  ीशी ल� करायचA आC. 
स<या C कायoा_ शqय नाही. *सरA gहण� नA द& नी बाय�qशWअल आC आ णि  त& ला एका पWTषाशी 
आ णि  एका  ीशी एकाच rळी ल� करायचA आC. Cही स<या शqय नाही. तर मग काय करायचA? 

अशी  काय�शीर  तरतIद  अथ�त  पा mलºट  कO  शकतA.  Dhहा  ती  करा  बाब[नो,  अशी  पा mलºटम<= 
बस`Mया लोक[ना — gहण�च खासदार[ना — गळ घालणA हा एक मा mग आC. पण ‘खासदार’ «ा 
जमातीत` शAभर[प�की पAचाuणव लोक �अqकल असतात.  !य[Yया नादी लागuयात अ mथ नसतो, 
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जमातीत` शAभर[प�की पAचाuणव लोक �अqकल असतात.  !य[Yया नादी लागuयात अ mथ नसतो, 
Dhहा तो व& चार नको. 

*सरा मा mग gहण� कोट�त फ& य�द करणA. त& a �Aचवर बस`` लोक जाJत शहाणHसWरD असतात. 
Cकट  माणसA  त& aही  आCतच,  पण  तीच  फqत  भर`ली  नाहीयत.  !यामWळH  हा  मा mग  जाJत  बरा 
वाटतो.  तर  फ& य�द  अशी  करायची  की  अमWक  vकारची  काय�शीर  तरतIद  नसणA  हा  माiया 
अ शि लावर अ/याय आC. /याय �णA याच कामासाठी को mट बसव`लA असMयामWळH अ/याय झाला असA 
gहटलA की !याला दखल �यावी लागD. पण अ/याय झाला असA नWसतA gहणIन चालत नाही, तर D 
gहणायचा एक ठरा व& क साचा असतो. आपMया �शाYया घट_त काही rचीव शwदvयोग आCत: 
आपण  सगळH  कायoासमोर  समान  आहोत  असA  !यात  gहट`लA  आC.  कV वा  आपMया  सव¬ना 
स/माना_ जगता =ईल अशी हमी द& `ली आC. नqकी शwदvयोग मह»वाd नाहीत आ णि  घट_त D 
कpठH =तात Cही मह»वाचA नाही. vीअ�बल बघा कV वा पा mट �ी आ ट¼ कल फ& ½टीन बघा असA लोक 
एकtक[ना  स[गतात,  पण  v!य�ात  त& a  बघIन  काही  जाJत  कळतA  असA  नाही.  तर  मी  साचा 
gहणालो तो असा की स<याचा कायदा �या भाषHत लि ह& `ला आC !यामWळH अमWक पानावर नमIद 
\`Mया  माiया  तमWक  घटना!मक  हqकाचा  भAग  होतो  असA  कोट�ला  gहणायचA.  आता  C  जर 
र& वाजाला धOन gहणायचA तर कpOप आ णि  क9& } इA5जीत £-दोन£ पानA खरडावी लागतात. जW/या 
\�स  शोधIन  काढIन  !या  !या  जजºटात`  उता�  oाr  लागतात.  पण  तो  सगळा  क�टाळवाणा 
कारकpनी भाग झाला. �Aचवर बस`` लोक इत\ शहाणHसWरD असतात की ही दोन£ पानA D वाचत 
नाहीत. 

न" द* नी: You sound cynical, Sir. 

ब8 र* 9टर:  Do I? Well, I am being pragmatic, that’s all.  तWपकट  dहरा  कOन  ~¾ानAदी 
टाळी लागMयाYया आ व& भ�वात घट_बUल भरभOन बोलuयाचा आपMयाकडH vघात आC. तो मी 
पाळत नाही. 

न" द* नी: (हसI दाबत) All right. Do go on, Sir.  

ब8 र* 9टर: तर आपMया घट_त असA gहट`लA आC की अशोक कpलकण¤ आ णि  बबडी जाDगावकर 
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ब8 र* 9टर: तर आपMया घट_त असA gहट`लA आC की अशोक कpलकण¤ आ णि  बबडी जाDगावकर 
कायoासमोर समान आCत. मW¿य gहण� D भि /न ल� गी आCत gहणIन !य[ना rगळA वागवता =त 
नाही. अशोक पW Mल� गी आC gहणIन !या_ कमी ट6qस oायचा आ णि  बबडी  ी ल� गी आC gहणIन 
त& _ जाJत oायचा असA सरकारला करता =त नाही. तसA \लA तर समानता «ा त»वाचा भAग 
होईल. पण tख अशी की काही बाबतlत !य[ना rगळA वागव`लA कायoाला चालतA. अशोकला 
स�/यात शि Oन लढाईवर जाता =तA तसA बबडीला जाता =त नाही. त& ला स�/यात डॉqटर होता =तA, 
पण सीtवर जाऊन ल[डF[ना aट गो�या मारता =त नाहीत. C असA का याला सरकार बरीच 
कारणA �तA. सरकार gहणतA की बबडीला एकतर इतकी जड बAªक उचलणार नाही. शि वाय सीtवर 
तAबI  ठोकfन  राहात  असताना  अशोकला  उघडFावर  कpठHतरी  आAघोळ बV घोळ  करावी  लागD  Dhहा 
बबडी त& a आसपास नस`लीच बरी. gहण� एकfण सरकार असA gहणतA की vाणाची बाजी लावIन 
�शाचA सAर�ण करuयाची परवानगी आgही बबडीला �त नाही, पण यामWळH समानता «ा त»वाचा 
भAग होतो असA काही gहणता =णार नाही. 

आता होतA काय की ‘समानता’ हा शwद फार अमI mत आC, आ णि  सामा/य लोक[Yयाच नhC तर 
/यायाधीश[Yयाही मनात !याला Jप} अ mथ असा नसतो. !यामWळH सरकारचA बरोबर की चIक C ठरवणA 
अवघड जातA.  यावर उपाय gहण� जो काही व& शि } मWUा व& चाराधीन अ�ल !यावरची तWमची 
भाव न& क कV वा न� त& क v त& À& या वापरणA. बबडी  ी आC gहणIन त& ला ट6qस जाJत लावला तर 
‘अ�Yचा, C बरोबर नाही बरA का’ अशी v त& À& या मनात पटकन उमटD. ‘समानDYया त»वाचा भAग 
झाला’ C !या v त& À& =चA कपडH घात`लA Oप आC. कोट�त यW qति वाद करताना लोक त»वाची भाषा 
वापरतात, कारण पXत तशी आC. पण खरA काम !यामागची v त& À& याच करत असD. याउलट 
बबडीला लढाईवर /यायला सरकार नाही gहणालA तर अशी काही v त& À& या ब�Dक लोक[Yया 
मनात उमटत नाही. उलट लोक[ना बबडीबUल काळजी वाटD आ णि  ‘कशाला बाई त& a जाDस’ 
असAच  D  मनातMया  मनात  gहणतात.  !यामWळH  मग  समानDचA  त»व  आपोआपच  बाजIला  पडतA. 
लढाईवर जायची बबडीला Jवत:ला खIप उबळ असली तरी इतर[वर त& चा gहणावा तसा प र& णाम 
होत नाही. 

आपला  v¨न  हाच  आC.  अशोक  कpलकण¤ला  एका   ीशी  ल�  करता  =तA  तर  मग  बबडी 
जाDगावकरला का नाही? यामWळH समानDYया त»वाचा भAग का होत नाही? आ णि  इaही अडचण 
तीच आC. एका बाईला *सZया बाईबरोबर सAभोग करावासा वाटI शकतो कV वा सAसार थाटावासा 
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तीच आC. एका बाईला *सZया बाईबरोबर सAभोग करावासा वाटI शकतो कV वा सAसार थाटावासा 
वाटI  शकतो  C  ब�Dक  लोक[Yया  मनाआड  असतA.  !य[ना  D  आतIन  कळत  नाही.  आ णि  !यामWळH 
बबडीची तÀार ऐकfनही कpणाला !याबUल फारशी सहानWभIती वाटत नाही. आता जर तWgही इa 
समानDचा आ5ह धरलात तर !यामा� सहानWभIतीचA पाठबळ नसMयामWळH होतA काय की एकतर 
लोक[ना तो *रा5ह वाटतो कV वा एकfणच !या v¨नात दात कpठIन रोवाrत D कळत नाही. 

न" द* नी: पण gहण� सर,  ‘समानता’  कV वा ‘स/मान’  C शwद इतqया hयासAगी च ¨मि } लोक[नी 
घट_त आव mजIन लि ¥न ठHव` आCत, !य[ना Jवत:चा असा अ mथ काही नाही? 

ब8 र* 9टर: (अ न& ¶ि तपणH मान हलवतात.) मला तसA gहणायचA नाही. न& दान उघडपणH gहणायचA 
नाही. पण नA द& नी, असA बघ की शwद आ णि  !य[d अ mथ यावर � मि नार भरवIन काही न& ¦प/न होत 
नाही. समानता gहण� काय कV वा स/मान gहण� काय यावर का·याकfट करuयाऐवजी कायoाYया 
व& शि }  मWU²यात  समानDचा  सAबAध  कसा  =तो  इतक�च  पाहणA  सोयीचA  पडतA.  आपलA  आ mÁयWºट 
समोरYयाला पटवIन oायचA अ�ल तर उपयोग !याचा होतो. ज�जYया डोqयातली अमI mत कMपना 
आ णि  तWमYया डोqयातली अमI mत कMपना «ा दोघी एकtकlत बसवायला �लात तर D बापज/मी 
शqय होत नाही. माथाडी कामगार[ना स/माना_ जगuयाचा हqक आC हा मWUा आपण मWAबईला 
हायकोट�समोर  म[डला.  !याला  बळकटी  यावी  gहणIन  इAग9AडमधMया  अौoो ग& क  À[तीप यत  मा� 
जाऊन ऐ त& हा स& क दाख` द& `. म6�dJटर गा ड¼ यनd प& वळH पड`` अAक तपास`. «ा व& षयावर 
हाउस अॉफ लॉ mड्सम<= क& ती साली कोण काय gहणालA होतA D भ� ग लावIन ह6/स mडम<= बघIन 
आपMयाला हवा तो !यातला भाग वापOन घHतला. «ा सग�याचा उपयोग झाला आ णि  आपण \स 
ज� कलो. पण स/माना_ जगणA gहण� काय कV वा !यात कशाचा अAतभ�व होतो आ णि  कशाचा होत 
नाही C मोघम व& चारलAस तर मला तसA स[गता =णार नाही. 

न" द* नी: मा/य आC, सर. पण मग माiया कV वा मधWराYया बाबतीत असA आ mÁयWºट यशJवी होईल 
असA तWgहाला वाटत नाही?  

ब8 र* 9टर: नाही. मी gहणालो की �Aचवर बस`ली माणसA जाJत शहाणीसWरती असतात. पण !य[Yया 
जजºटम<=ही भाव न& क v त& À& =चा वाटा असतोच. तसA D कबIल करणार नाहीत, पण gहणIन तो 
नाहीसा होत नाही. आ णि  ही v त& À& या कpणाची काय अ�ल D सoप र& Jथि तीत स[गवत नाही. पण 
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नाहीसा होत नाही. आ णि  ही v त& À& या कpणाची काय अ�ल D सoप र& Jथि तीत स[गवत नाही. पण 
जरी ती आपMयाला धा जÂ णी असली तरीसWXा �या वा�_ !य[ना आपण जायला स[गतो आहोत ती 
इतकी ब& कट आC की ही शहाणी माणसAही कचरतीलच.  मग अशा rळी v¨न टाळuयाचा एक 
�कमी आ णि  ठरीव मा mग कोट�समोर असतो. अमWकतमWक न& mणय हा /यायालयाYया क�Hत =त नाही 
तर तो पा mलºट_ �यावा असा एक सAकMप gहणता =तो. v!य�ात काय असतA की पा mलºटम<= 
बसणाZया  मAडळlYया  सW¹पणाबUल  �Aचवर  बसणाZय[चA  मत  फारसA  च[गलA  नसतA.  असा  न& mणय 
घHuयासाठी जो व& चारीपणा लागतो तो पा mलºटकडH आC असA !य[ना मनातIन वाटत नसतAच. पण 
तसA कpणी बोलIन दाखवत नाही. gहण� आपापस[त hहि Jकी प& ताना ठीक आC, पण चारचौघ[त 
नाही. 

न" द* नी:  मग  आgही  काय  करायचA  सर?  ही  भाव न& क  v त& À& या  gहणा  कV वा  सहानWभIती  gहणा, 
आमYया बाजIला वळावी gहणIन आgही काय करायचA? व mतमानपkातIन `ख लि ¥न आgही आहोत, 
आमYयाकडH ल� oा, असA स[गायचA? मो °च काढायd? 

ब8 र* 9टर: हो. अगदी आ©ाच नको. पायाची नखA वाळI �त. पण !यानAतर हो. 

न" द* नी: पण असA अ�ल तर मला त/याचA gहणणA जाJत जाJत पटायला लागलA आC. तWgही gहणता 
त� दोन rगळH मWUH य[त गWAत`` आCत.  मधWरा ` Jबि यन आC gहणIन त& ला एका बाईशी ल� 
करायचA  आC.  आता  ` Jबि यन  बाया  एकतर  *म¤ळ  आCत  आ णि  शि वाय  चारचौघlसार¿याच 
द& सतात. ब6ड म� टन �ळताना मधWरा काही rगळी अोळखI =त नाही. पण !यामWळH कायoा_ !य[ना 
एकtकlशी ल� करता =त नाही ही अडचण कpणी मनावर घHत नाही. मग !य[नी काय करायचA? 
तWgही gहणता की मो °च काढायd, `ख लि हायd, �अqकल खासदार[ची मनधरणी करायची, डHqकन 
qवीन_  मWAबईला  जाऊन  ज�ज  नरीमनसमोर  पदर  पसरायचा.  क& !=क  व ष  उ/हा�यामागIन 
पावसा�यामागIन  ह& वाळH  C  सतत  करत  रा ह& MयानAतर  \hहा  तरी  ही  काय�शीर  तरतIद  होईल. 
�hहा होईल Dhहा !या |ढH वाटतील. ठीक आC. 

मी बाय�qशWअल आC, gहणIन मला एका बWवाशी आ णि  एका बाईशी एकाच rळी ल� करायचA 
आC. आता बाय�qशWअल माणसA एकतर *म¤ळ आCत आ णि  शि वाय चारचौघ[सारखीच द& सतात. 
`डीज हॉJ�लात मी काही rगळी अोळखI =त नाही. पण !यामWळH कायoा_ आgहाला एकाच rळी 
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`डीज हॉJ�लात मी काही rगळी अोळखI =त नाही. पण !यामWळH कायoा_ आgहाला एकाच rळी 
दोन  माणस[शी  ल�  करता  =त  नाही  ही  अडचण  कpणी  मनावर  घHत  नाही.  मग  आgही  काय 
करायचA?  तWgही  gहणता  की  मो °च  काढायd,  `ख  लि हायd,  �अqकल  खासदार[ची  मनधरणी 
करायची,  डHqकन  qवीन_  मWAबईला  जाऊन  ज�ज  सोराबजीसमोर  पदर  पसरायचा.  क& !=क  व ष 
उ/हा�यामागIन पावसा�यामागIन ह& वाळH C सतत करत रा ह& MयानAतर \hहा तरी ही काय�शीर 
तरतIद होईल. �hहा होईल Dhहा आgही बफ¤ वाटI. 

पण C ठीक नाही, सर. «ात अतोनात rळ फpकट जातो आ णि  अतोनात शqती फpकट जाD. तोच तो 
v¨न आपण क& ती rळा सोडवत राहणार? gहणIनच त/याचA gहणणA बरोबर वाटतA, सर. तWमYया 
कायoाला आgही gहणतो की बाबा�, आमYया अAथTणातIन तWझी स±ड काढIन घH. तWiया तरतWदी 
आgहाला नकोत. आमचA आgही बघIन घHऊ.

(थोडा rळ कpणी काही बोलत नाही.) 

डॉ=टर: आ णि  को mटकdZया करायYया तर त& तका rळही आपMयाकडH नाही. 

तनय:  डॉqटर — 

डॉ=टर: त& तका rळ आपMयाकडH नाही. 

सा व* 6ीबाई: हो,  D तWकड्यातWकड्य[नी माiया ल�ात यायला लागलA आC. त/या Jवत:ला खIप 
�शार समजतो. पण मी काही खWळी नाही. !याYया पोटात *खतA, डोळH प& वळH द& सतात C काही 
!याला नीट लपवता =त नाही. 

ब8 र* 9टर: डॉqटर, त& तका rळ नाही gहण� क& ती आC? 

डॉ=टर: तसA न& ¶ि त कधीच स[गता =त नाही. पण ही सगळी डीकॉg|/��ड स& Zहो स& सची ल�णA 
आCत. यातIन तो कायमचा उठHल अशी शqयता कमी आC. दीडदोन व ष मि ळाली तर मि ळाली. 
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(थोडा rळ कpणी काही बोलत नाही.) 

तनय: आबा, आई, स�जनहो, सगळH ऐका. मी जसा जगलो तसा जगलो; � �यायलो D �यायलो. 
आता � hहायचA D होईल. !याबUल रडत बसIया नको. माiयाकडH जि तका rळ उरला आC तो 
वापOन घHऊया. मी gहणतो की कायदा आ णि  !याची तरतIद दोघHही काशीत जावोत. आgही त& घH 
घरगWती ल� कO. सरकारदरबारी D र जि Jटर होणार नाही आ णि  आgहाला करायचAही नाही. तWgही 
आशीव�द oा, DवढA आgहाला पW¦कळ होईल. 

ब8 र* 9टर: ठीक आC. 

सा व* 6ीबाई: मी तयारीला लागD. 

मध.रा: (उ!साहात =ऊन) I like tradition! मी आ णि  नAदी शालI _सणार आहोत. त/याला आपण 
झWळझWळीत झwबा घालIया. सगळA कसA rदोqत आ णि  पारAपा र& क करायचA! 

सा व* 6ीबाई: बबडH, शwद ‘पारAप र& क’ असा आC. ‘परAपरा’ पासIन ‘पारAप र& क’. 

मध.रा: मgमा, तI gहण� अशी पAतोजीण आCस ना! पण माझी लाडकी मgमा आCस. gहणIन आCस 
त¨शी चालवIन घHD तWला. 

सा व* 6ीबाई: न घHऊन स[गशील कpणाला बबडH? 

तनय:  मग  ठरलA  तर!  बार  उडवIनच  टाकf.  Let us make an honest woman out of you, 

Nandini. 

न" द* नी: Thank you, dear. But I would rather be doubly honest.

डॉ=टर: ब6 र& Jटर, ही तWgहाला अडचणीत आणणार! A doubly honest woman may prove 
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डॉ=टर: ब6 र& Jटर, ही तWgहाला अडचणीत आणणार! A doubly honest woman may prove 

doubly dangerous in a lawyer’s house. 

ब8 र* 9टर: आता व& नोद पW�त. तयारीला लागIया.

डॉ=टर: पौरो ह& !य मी करणार, !यामWळH माझH व& नोद तWgहाला सहन कराr लागतील. 

℥

(ल�ाचा  द& वस.  मधWरा,  नA द& नी  आ णि  सा व& kीबाई  शालIत  आCत.  तनय_  rलबW³ी  काढ`ला 
झWळझWळीत सदरा आ णि  धोतर असा rष \ला आC. ब6 र& Jटर[नी सIट घालIन मि डल �Aपलचा _कटाय 
लावला आC.  रावजी_ बAद ग�याचा कोट घातला आC तर बसवuणा_ द �ि णी पXतीचा पAचा 

गWAडाळला आC. डॉqटर सोव�यात आCत. रावजी 56/डफादर क9ॉकपाशी उभा राहतो. बसवuणा एक 
rताची टोपली घHऊन =तो आ णि  नA द& नीला दोन प& वळH, तनयला दोन प[ढ� आ णि  मधWराला दोन 
गWलाबी रAगाd हार काढIन �तो. नाटकातली आठही पाkA «ा घट\ला रAगमAचावर आCत. रावजी_ 
rळ  झाMयाची  खIण  करताच  डॉqटर  आपMया  हातातला  इA5जी  ‘वाय’  अ�राYया  आकाराचा 
अAतरपाट उलगडतात. !याd तीन पदर डॉqटर, रावजी आ णि  बसवuणा हातात घHतात, तर तीन 
कोन[म<= तनय, मधWरा आ णि  नA द& नी उ� राहतात. 

Jव Jति  ¯ी गणनायकम् गजमWखम् मो�Ãरम् स& Xि दम् 
बMलाळो मWTडम् व& नायकमहम् च� ताम णि म् aऊरम् 

असा उAच क& नरा आवाज लावIन रावजी सWTवात करतो, त� डॉqटर, बसवuणा, ब6 र& Jटर आ णि  
सा व& kीबाई !यात सIर मि सळतात. «ा नाटकाचा vयोग कpणाला करावासा वाटला तर मAगला}क� 
gहणuयात vH�क[ना सहभागी कOन घHता =ईल. 

त�व ल�म् सW द& नम् त�व
ताराबलम् चAyबलम् त�व 
व& oाबलम् द�वबलम् त�व 

लÄमीपD Åऽ Çि यWगम् Jमरा मि
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लÄमीपD Åऽ Çि यWगम् Jमरा मि

हा  ¨लोक  झाMयानAतर  ‘शWभमAगल  सावधान’  होऊन  अAतरपाट  ªर  होतो.  त& घ[प�की  v!=कजण 
आपMया हातात` दोन हार इतर[Yया ग�य[त घालतो, �णHकOन तीन rगrग�या रAगसAगती तयार 
होतात. त& घHजण उप Jथि त[Yया पाया पडIन आशीव�द घHतात.) 

तनय:  ( कV चि त  झोक[डFा  �त  बरळMयासार¿या  सWरात)  डॉqटर,  ह& ला  शपथ  �यायला  लावा! 
(!याYया आ व& भ�वावOन C थ³Hत चाललA आC C Jप} hहावA.) 

न" द* नी: घHईन ना प त& राज! पण मी एकटीच नाही. आपण सगळH घHऊ. 

डॉ=टर: सग�य[नाच �यावी लागणार आC. अ� अोळी_ उ� राहा. शपथ �तो तWgहाला — 

(तनय, नA द& नी आ णि  मधWरा अोळी_ उ� राहतात.)  

डॉ=टर: ध °म च, अ °थ च, काt च — 

तनय: ना त& चरा मि  

न" द* नी: ना त& चरा मि  

मध.रा: ना त& चरा मि  

डॉ=टर: ध °म च, अ °थ च, काt च — 

तनय आ णि  न" द* नी: ना त& चराव: 

न" द* नी आ णि  मध.रा: ना त& चराव: 
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मध.रा आ णि  तनय: ना त& चराव: 

(रावजी एका च[दीYया प96टरवर दाट क& र मि जी रAगाचा Èfट-\क घHऊन =तो.) 

रावजी: माय हा ट¼ एJट कॉ/56YयW`श/स अॉन यWअर r डV ग, सर अ6/ड म6डgस! ‘ मि �स बीट-अॉ/स 
बWक अॉफ हाउसहोMड म6_जºट’  म<= वाचIन मी हा Èfट-\क तयार \ला आC.  इट्स अ hCरी 
क` qटि बल बWक.  ब6 र& Jटरसर[नी d रV ग Àॉसला व& कत घHतMयाची !य[Yयाच हJता�रातली न±द 
आC.  

(सगळH \क खाऊन पाहतात.) 

मध.रा: आहाहा! रावजी, \क झकास झाला आC! पण तWला क& ती rळा स[ ग& तलA की ‘ मि �स बीट्न’ 
असA gहणायचA. ‘बीट-अॉन’ नhC. तो काय À& \टमधला फॉलो-अॉन आC का?

रावजी: =स मि �स, सॉरी मि �स. �Mया पAधरवड्यात !या क °वम6डम आMया हो!या Dhहा मी असAच 
gहणालो. पण मी काय बोलतोय D !य[ना कळलA नाही. 
 
मध.रा:  नाही  तरी  ती  कव¤ण  जरा  मAदबWXीच  आC.  त& ला  वाटतA  की  आपMया  पोराशी  सारखA 
इA ग9& शमधIन बोललA तर !याला जग/नाथ शAकर£ट मि ळHल. इa आली होती Dhहा मला gहणाली की 
आपण बW Xि बळA �ळIयात. व जि राYया बाजIचा क& M`कोट कसा करतात D मा ह& त नाही आ णि  gहणH  
मी बW Xि बळA �ळD!

रावजी: =स, मि �स. 

मध.रा: रावजी, आजचा द& वस gहणIन तWला आगाऊपणा माफ करD आC. 

रावजी: थ�क यI, मि �स! मग मी gहणHन की \क फार खाऊ नका, नाहीतर �वायला भIक राहणार 
नाही. (उर`ला \क घHऊन तडकाफडकी आत जातो. बसवuणा =तो.) 
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नाही. (उर`ला \क घHऊन तडकाफडकी आत जातो. बसवuणा =तो.) 

बसव1णा: माय कॉ/56YयW`श/स अॉMसो अॉन यWअर r डV ग, सर अ6/ड म6gस! ब6 र& Jटरसर, पIना मAडई 
माथाडी कामगार सAघात आमचA जमखAडीकडचA दोJत असतA. !य[चA न& रोप आलA होतA. आज राkी 
सAघातफÉ 56�ड r डV ग पाट¤ अÊज \लA आC. गWलाबजाम आ णि  बोकड असA ड& नर-t/यI असतA. मी 
अॉ Jटि न समर�ट JवYछ कOन |�ोल टाकfन रोज |टMसचA डHको�शन कOन तयार ठHवलA आC. 

सा व* 6ीबाई: अ� tMया, मAडई शWÀवारात आC. सA<याकाळी त& a नWJती सायकलlची आ णि  ट[Áय[ची 
तोबा गद¤ असD. एवढी मोठी गाडी _णार कशी? वाट काढता काढता पW�वाट होईल!

बसव1णा: तसA व& चार करायचA नसतA, म6डम. आजIबाजIला सायकल आ णि  ट[गा गद¤ कOन असलA 
gहणIन अॉ Jटि न समर�ट सोडIन oायचA नसतA. आपण आपलA गाडी चालवायचA. गाडीला अकोमडHट 
कसA करायचA द6ट इज �अर vॉw`म.

❈  ❈
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अ"क त% सरा

(रा#ीची  &ळ.  ()*डफादर  क/ॉकम23  दहा5  टो8  पडतात.  सा व= #ीबाई  व= णकाम  करत 
द= वाणखा*यात एकट्याच बसEया आGत. वरHया मजEयावJन डॉLटर 3तात. शि ण88 आGत.) 

सा व% *ीबाई: डॉLटर! बसा.  

डॉ0टर: ब) र= Pटर इR नाहीत? 

सा व% *ीबाई: द= Eलीला U8 आGत. बार काउ *सि लची मी टW ग आG. Yरवा परत 3तील. 

डॉ0टर: नाहीत G एका दZ[ी\ बर] आG.  

सा व% *ीबाई: हो. (थोडा &ळ थ_ब`न) तaमच] रा#ीच] bवण झाल] नसणार —

डॉ0टर: नाही. तaमचा फोन आला तसा लागलीच न= घालो. 

सा व% *ीबाई: मी रावजीला स_ग̀न आ8 आG. तो इRच काहीतरी घeऊन 3ईल. 

डॉ0टर: ठीक आG. 

सा व% *ीबाई: कस] आG आता? 

डॉ0टर: hयाला मॉफiनच] मोठ] इ]bLशन jऊन आलो आG. Yवढ्या\ झोlल. पण माई, आता G अस] 
वार]वार होत राहणार.  पोटात nखण],  थकवा 3ण],  डोLयात गoधळ होण] —  ही सगळी ए*ड-
Pqजची लrण] आGत. (सा व= #ीबाई डोsयाला पदर लावतात.) माई — 

(थोडा &ळ दोघeही अबोलपणe बस`न राहतात.) 
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(थोडा &ळ दोघeही अबोलपणe बस`न राहतात.) 

सा व% *ीबाई: तatहाला स_गY डॉLटर, दाJची लत hयाला न]तर लागली. आधी अlशाची आ णि  
n:खाची लत लागली. सगळ] चaकतच Uल] हो — 

डॉ0टर: Hच! तatही #ास नका कJन घeऊ. 

सा व% *ीबाई: u_Hया अlrा होhया. आ णि  Y साह जि क आG. एकvलता मaलगा. सगळ] समोर म_ड̀न 
ठeव8ल]. पण wh3क माण̀स Yवढ] xशार नसत] ना. ब= चारा घaसमट`न Uला. आ णि  मग काय? मला 
तaमचा  तो  अyयास  जमतच  नाही,  यशाची  तaमची  ती  zया{याच  मला  मा*य  नाही,  मला  uात 
पडायच]च नाही अस] tहणत tहणत Yच घ| होऊन Uल]. 

डॉ0टर: हो. ब) र= Pटर jखील बोल̀न दाखवाय5 मला. 

सा व% *ीबाई: कधी कधी वाटत] की hयाला शि क}यात रस नाही G आधीच अोळख`न समज̀न घeतल] 
असत] तर बर] झाल] असत]. मी tहणY जा(ण] करत काहीतरी सटरफटर वाचत बसला असता. चार 
सaमार क व= ता ~Eया असhयान. अध`न मध`न थोडी �यायला असता. Yवढ्या\ काही ब= घडल] नसत]. 
असEया  फvळकावणी  वाईट  सवयी  स_भाळायची  आमची  ऐपत  होती.  पण  आtही  उगीच  hयाला 
ढकलल] आ णि  �वटी दरीत पडला. 

डॉ0टर: हो. आता इतकी व �ष hयाला समोरच बघतो आG. तatही tहणता तस]च थोड]बxत झाल]. पण 
�वटी अस] आG माई, की च̀क कvणाची न् काय uात आ�ाHया घट~ला शि र}यात अ �थ नाही. आ णि  
तस] Y ठरवण] शLयही नसत]. पोर_नाही hय_ची hय_ची इHछाशLती असYच. एका wमाणाबाGर ती 
हवी तशी वाकवता 3त नाही. 

सा व% *ीबाई: खर] आG. 

(रावजी आत 3तो. hयाHया हातातEया �e म23 चि नी मातीच] स`प वाढायच] न= ळ] भ_ड] आG. बरोबर 
च_दीचा चमचा आG.) 
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च_दीचा चमचा आG.) 

रावजी: त`पवरणभात. बाज̀ला थोडीशी काEय�ची भाजी वाढली आG. 

डॉ0टर: थ)�क य`. 

रावजी: 3स डॉLटर. (जातो.) 

डॉ0टर: (चवी\ खात) ब) र= Pटर इR असY तर G बघ`न hय_नी मला तaमच] घर कायमच] ब]द ~ल] 
असत]! अ��}यम्! &जव`डHया स`प टरीनमध`न त`पवरणभात खातो tहणY काय?! 

सा व% *ीबाई: खा हो. काय hयाच] एवढ]? व= लायYत`न G परत आ8 Yzहा त= थ̀न आण8Eया uा 
साGबी सवयी मला �चायHया नाहीत. मी सतत hय_ना खि जवायला बघायची. आता आठव`न लाज 
वाटY. एकदा मa�ाम u_Hयासमोर च_दीHया ताटात राईस पa डW ग वाढ`न घeऊन hयाHया चि #ावती 
घातEया. फार चि ड8 होY.

डॉ0टर: तatहाला मानल] पा ह= b. इतकी व �ष hय_Hयाबरोबर घालव`न तatही काही �मसाGब झाला 
नाहीत — 

सा व% *ीबाई: नाही हो, तो माझा पW ड नzG. झाल] काय तर मला अठराव] लागल] Yzहा बरीच Pथळ] 
स_ग̀न यायला लागली. �णोलीला आमचा जमीनजaमला ख`प होता. आता मaळात नानाला ग]डा 
घाल̀न मि ळव88 न]तर पठाणी zयाजा\ jऊन फvगव8 होY Y सोडा. प�सा जaना झाला की कvणी 
व= चारत नाही कसा आला Y. u_च]ही घरच] बर] होत] पण आमHयाएवढ] नाही. पोरगा ख`प xशार 
आG, इ]ग/]डला जायच] tहणतो इतक� बघ`न बाब_नी Pथळ पस]त ~ल]. ल� झाल]. मग Gच tहणा8 की 
त= R मा�याबरोबर त` एका खोलीत कvडकvडत राहणार. शि वाय दोघ_चा ख �च. hयाlrा माGरीच का 
राहीनास? tहण̀न मी काही U8 नाही.  मी क��णाकाठची व_गी खाEली तोवर य_नी तम�काठी 
बाजारच] खाEल]. मोठe बा लि [र होऊन आ8. पa}याला बPतान बसवल]. पण मा�यातली �णोली 
काही Uली नाही. 
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डॉ0टर:  हो.  आता  इतकी  व �ष  ब) र= Pटर_ना  जवळ̀न  बघतोय  tहण̀न.  नाहीतर  G  साGबी  वागण] 
उप�या माणसाला शि [पणाच] वाटत]. 

सा व% *ीबाई:  मलाही  आधी  वाटल]च.  पण  तatहाला  स_ग̀  का,  तस]  सगsयाच  बाबतीत  असत]. 
लहानपणापास`न तatही चि hपावन असलात तर ठीक. नाहीतर तो कद \स`न मळकट जानzयाशी 
चाळा करत नाकात बोलत फणसाची भाजी चि वडायची Gही शि [पणाच]च वाटत].

डॉ0टर: बरोबर आG. 

सा व% *ीबाई: पण काय झाल] मा ह= त नाही. �= ट= श b]टलमन zहायच] tहण̀न करायची ती सगळी 
सoग] ~ली. पण करता करता कvठeतरी ती आत झि रपली. xशार होतकJ मaलगा tहण̀न जाताना U8 
होY. एक व= चारी माण̀स त= थ̀न परत आला. एक�णात काय तर मला #ास jत नाहीत आ णि  माझा 
कJन घeत नाहीत. काही गो[ी स_भाळ̀न �याzया लागतात, पण hया आता असायHयाच. पोराच] 
जमल] नाही G मा# एक गालबोट आG. 

डॉ0टर: माई, तस] सगळीकडe यश कvणालाच मि ळत नाही. कvठलीतरी बाज̀ ल]गडी राहYच. 

सा व% *ीबाई: खर] आG. पण डॉLटर, तatही आधी चार घास खाऊन �या. इतLया रा#ीची तatहाला 
धावपळ झाली. 

डॉ0टर: (चवी\ खात) काEय�ची भाजी छान आG हो. मPत कvरकvरीत लागY आG.

सा व% *ीबाई: न] द= नीHया हातची आG. 

डॉ0टर: वा! (आणखी खात) माई, बाकी तatहाला क �तबगार स`न मि ळाली. 

सा व% *ीबाई: हो. तनयला स_भाळ̀न घeY, पण चि कट`न बसत नाही. एकीकडe त= च] आपापल] काम 
धडाLयात चाल̀ असत]. वाचY ख`प, लि ह= Y ख`प. कसEयाशा पaPतकासाठी अ लि कडe ट= पण] करY 
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धडाLयात चाल̀ असत]. वाचY ख`प, लि ह= Y ख`प. कसEयाशा पaPतकासाठी अ लि कडe ट= पण] करY 
आG. बबडीला कvठe कvठe घeऊन जाY. त= घ] एक�क_ना धJन असतात.

डॉ0टर: एक�ण सगळ] �ळल] आG तर. (हनaवटी वर कJन छतावर नजर फ= रवतात.) 

सा व% *ीबाई: (तoडाला पदर लाव`न हसत) अस]च tहणायच]! वरHया मजEयावर त= घ_Hया तीन 
खोEया आGत. मी काही चौकशी करत नाही. दZ[ीआड सZ[ी! 

डॉ0टर: अहो, हसताय काय अशा?! 

सा व% *ीबाई: बरीक कvत`हल असत] हो! पण आता अस8 w�न काय पोटHया पोरीला व= चारत बस`?! 
तatहाला एक स_ग̀ का डॉLटर, नाही tहटल] तरी थोड] कस]स]च वाटत]. आमHया Pवय]पाकघरात एक 
मोठ्ठाला  च_दीचा  झारा  आG.  डोsयासमोर  फार  Pप[  चि #]  यायला  लागली  तर  तो  असा 
प]{यासारखा हलव`न झाड̀न घeY! (अज̀न हसतातच आGत.) 

डॉ0टर: मी काय tहणतो माई, uा बाबतीतEया आवडी न= वडी �याHया hयाHया असणार. hयातल] 
काही Pवत:ला हव]स] वाटल] पा ह= b अस] नाही. hय_च] hय_ना आवडल] tहणb बास झाल]! 

सा व% *ीबाई: मीही Yच tहणY! पण एक आG मा#. आपल] आ णि  समोरHयाच] सारख] असल] tहणb 
कvणाला काय हव] Y पट क= नी कळत असणार. Gवा वाटावा अशीच गो[ आG हो. नाहीतर आtहाला 
काय आवडत] याची एरवी प#ास कोण करतो? आमHया प= ढीत बाईHया फार अlrा नसायHयाच. 
उप�व नाही झाला tहणb सaख मि ळाल] अस] समजायच]. 

डॉ0टर: बघा माई, एकदा आड̀न व= चाJन बघा. Yवढीच तaमHया वाLचातaय�ची कसोटी लाUल. 
आtहालाही स_गा काय काय कळत] Y. तस] डॉLटर माणसाला तरी यातल] सगळ] कvठe मा ह= त असत]? 
आपण आपल] आयa�यभर क= डaक मि डaक शि कत राहाव]. 

सा व% *ीबाई:  डॉLटर!  काय  तatही  तरी?!  वरणभात  स]पवा  आधी.  इतक�  धीट  स]भाषण  आपEया 
वयाला  फार  &ळ  झeपायच]  नाही.  पण  आपस`क  काही  समजल]  तर  स_Uनच  तatहाला.  मी  काय 

244



वयाला  फार  &ळ  झeपायच]  नाही.  पण  आपस`क  काही  समजल]  तर  स_Uनच  तatहाला.  मी  काय 
tहणYय? इतLया रा#ी आता घरी परत नका जाऊ. आमची UPट �डJम तयारच असY. आज 
इRच झोपा, उ�ा सकाळी तनयला एक&ळ बघ`न मा�या हात5 क_jपोG खाऊन जा कvठe जायच] Y. 

डॉ0टर: ठीक आG. 

सा व% *ीबाई: ब) र= Pटर_च] धोतर jY तatहाला \सायला. 

डॉ0टर: ब) र= Pटर धोतर \सतात?! 

सा व% *ीबाई: कvणी बघत न�ल Yzहा \सतात. अगदीच काही वीस शि ल  गी साGब झा88 नाहीत.

℥ 

( द= वाणखा*यात कोणीही नाही. मधaरा ब)ड म  टन ¡ळ}याHया &षात 3Y. हातातEया र)~टला कzहर 
आG. दारापाशी एका Pटaलावर बस`न ब`ट आ णि  मोb काढ`न ठeवY. रावजी एका च_दीHया थाळीत 
का5चा उ]च ग/ास घeऊन 3तो.) 

रावजी: मधaरा म)डम, 8मो\ड इR ठeवतो आG. 

मध5रा: थ)�क य`, रावजी. 

रावजी:  3स,  म)डम.  (ब`टमोb  आ णि  र)~ट  घeऊन  आत  जातो.  आज̀बाज̀ला  नजर  टाक�न  मधaरा 
अलमारीकडe जाY आ णि  एक गडद लाल र]गाच] पaPतक बाGर काढY. पaPतकाची जाडी फार नसली 
तरी ल_बी�]दी ऐसप�स आG. खaचiत ¢ल̀न बस`न समोरHया qबलावर पाय ठeव`न 8मो\ड5 घaट~ घeत 
पaPतक चाळ̀ लागY.  न] द= नी आत 3Y.  आज̀बाज̀ला नजर टाक�न मधaराHया जवळ जाY,  त= Hया 
पाप}य_च] चa]बन घeY आ णि  कW चि त जीभ बाGर काढ`न घामाची चव घeY. मधaरा uाला व= रोध करत 
नाही पण डोळe मि ट`न घe}याप लि कडe w त= सादही jत नाही. मधaरासमोर बस`न न] द= नी त= 5 पाय 
आपEया म_डीवर ठeवY, पण लागलीच मधaरा Y खाली काढ`न घeY.) 
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आपEया म_डीवर ठeवY, पण लागलीच मधaरा Y खाली काढ`न घeY.) 

मध5रा: नको ग]. 

(न] द= नी काही न बोलता सरळ समोर पाहात श_तपणe बस`न राहY. प]धरावीस �क�द थ_ब`न मधaरा 
पa*हा दो*ही पाय त= Hया म_डीवर ठeवY.) 

मध5रा: 5प ना. (न] द= नी कW चि त हस`न त= 5 पाय चaJ लागY.) आहा! काय छान वाटत]य. आज 
सॉ लि ड ब)ड म  टन ¡ळ̀न झाल]. पाय जाम nखताGत. (पaPतक चाळत राहता राहता एकदम खaसखaस` 
लागY.) 

न" द% नी: काय वाचY आGस? 

मध5रा: अस]च. (पaPतकाच] कzहर दाखवY.) Winnie-the-pooh! प�पा आ णि  मी लहानपणी एक# 
वाचायचो. मी फम�ईश ~ली की hय_चा तो खास घोगरा इ] ग/= श अ)L£ट काढ`न दाखवाय5! जa*या 

कागदाचा  वास  आ णि  तो  अ)L£ट.  It was a deadly combination. काय  मPत  वाटायच]! 
(न] द= नी त= Hयाकडe रोख`न पाहY आG.) अग], यात एक अPवल असत]. अhय]त मठ्ठ असत] — 

न" द% नी: मधaरा, थापा माJ नकोस! मला तaझा 5हरा वाचता 3तो. काय वाचY आGस Y मaकाट¤ा\ 
स_ग! नाहीतर मी 3Yच बघ त= R— (हात ल_ब कJन पaPतक ¡च̀न घeतEयाचा अ भि नय करY. 
मधaरा कW चाळ̀न पaPतक मि टY, तस] hयात`न nसर] एक पaPतक खाली पडत]. न] द= नी Y उचलY.) 
कोकशा¥! 

मध5रा: (तळहात_नी 5हरा झाक�न घeत) धरणीमाY! मला पोटात घe — 

न" द% नी: त` tहणb बाई च¦मच आGस! G आ णि  कशाला वाचYयस? 

मध5रा: मग?! तatही काय करता Y मा�यासार{या न= रागस 8 Pबि यन यaवतीला मा ह= त zहायला 
नको? चोJन चोJन मी सगळ] इhय]भ`त वाच̀न काढY आG. G बघ. uात लि ह= ल]य की tहशीच] त`प, 
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नको? चोJन चोJन मी सगळ] इhय]भ`त वाच̀न काढY आG. G बघ. uात लि ह= ल]य की tहशीच] त`प, 
द]तपाल Yल,  मध आ णि  प_ढ�या कमळा5 त]त` समwमाणात मि सळाय5.  घरातली एक चि मणी 
पकड̀न आण̀न hयात बaडवायची आ णि  ती �शसारखी वापJन तो 8प पa�षाHया �]बीत लावायचा 
tहणb hयाला जाPत &ळ धJन ठeवता 3त]. अस] काही करता का तatही? 

न" द% नी: नाही, अस] करायची गरज नसY — (हसत हसत तीही दो*ही तळहात_नी तoड झाक�न घeY. 
थोडा &ळ दोघी एक�क§ची नजर चaकवतात.) 

मध5रा: ( त= Hयाकडe पाहात) कस] वाटत]? 

न" द% नी: (अ न= ¨ि त मान हलवY.) तaला पaPतकी उ�र jY. तो एक अनaभव आG. मला आवडतो पण 
मा�यात`न तसाHया तसा काढ`न तaला द= ला तर त` नको tहणशील. तो श©द_त व �णन कJन स_गता 
3त नाही अस] tहण}याचा wघात आG, पण hयाला काही अ �थ नाही. घe}यालायक सगळe अनaभव  
समोर म_ड̀न ठeव8 तर hय_प�की श]भरात8 प]चा}णव श©द_त व �णन कJन स_गता 3णार नाहीत. 

मध5रा: मी कधी घeत8ला नाही पण मला आवडeल अस] वाटत नाही. कस] असत] बघ. अमaक एक 
भाजी आपEयाला आवडeल का G खा}याआधी खा#ी\ स_गता 3त नाही. पण uातल] कळत]. मला 
आधी वाटायच] की हा wकार इतLया जण§ना आवडतो मग आपEयाला का नकोसा वाटत अ�ल? 
पण एखादी गो[ ब= लकvल न आवडण] हाही आपEया zय Lति मªवाचाच भाग असतो ना. tहणb कस], 
की  र]गम]चावर  uा  पाहा  मधaरा  जाYगावकर:  मी  तatहाला  hय_ची  अोळख  कJन  jतो.  u_ना 
काEय�ची कोरडी भाजी आवडY, पण रामफळ आ णि  बाईपa�ष_तल] आवडत नाही. का Y व= चाJ 
नका. 

न" द% नी: हो. तस]च काहीस]. अथ�त hयातEया Pथा न= क घडामोडी आपEया आपण कJन बघ` शकतो. 
खर] तर जाPत कौशEया\ कJन बघ` शकतो. पण �वटी Yवढ]च नसत] ना. Y सगळ] गाठोड]च असत] 
— nस�या शरीराची जवळीक असY, भावना गa]त8Eया असतात.  

मध5रा: tहण̀न तaला आवडत]? 
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न" द% नी:  तस]  समज.  पण  आपEया  तaल\त  tहणशील  तर  गडबडधडपड  फार  असY.  hयामaळe 
घeतEयान]तर hया अनaभवाची मनात पaन �रचना करावी लागY. 

मध5रा:  ध` �त  आ णि  पाताळय]#ी  आGस  त`!  (G  बोलता  बोलता  न] द= नीकडe  जाऊन  त= ला  ब= लग̀न 
बसY.) खर] बोल. अशीच आपEया स]यaLत अनaभवाची पaन �रचना नाहीस ना करत त`? 

न" द% नी: नाही! (मधaराच] चa]बन घeY.) करायचीच झाली तर एक�क§ना स_ग̀नसवJन दोघी मि ळ̀न 
कJयात. (पायात पाय गa]तव`न दोघी काही &ळ न= :श©द बस`न राहतात.) 

मध5रा: पण अवघड होत] ग] कधी कधी. आज nपारी — 

न" द% नी: हो. अ लि कडe तो फार लहरी झालाय.  

मध5रा: tहण̀न मी घरी नाहीच थ_ब8. क/बम23 जाऊन ख`प सणसण̀न ¡ळ8.  

न" द% नी: Y सगळ]च मा�या लrात आल]. 

मध5रा: आत कvठeतरी मला शरम वाटY ग]. माझा तो भाऊ आG. मला hयाची अस`या वाटायला नको. 
आ णि  आपण त= घe यात जाण̀नबaज̀न आहोत. पण मन काब`त ठeवता 3त नाही ना. अ]गाला मa]«या 
आEयासारख]  होत]  — (न] द= नी  त= चा  हात  हातात  घeY.)  डोsयासमोर  फार  Pप[  चि #]  यायला 
लागली तर मी ब)ड म  टनHया र)~ट\ झाड̀न घeY!  

न" द% नी: माझ]ही अवघड होत]च. आ णि  G अस] छापाकाटा कJन तर ठरवता नाही 3त —

मध5रा: नाही. त*या tहणाला Yच: आपल] ढa]गण Pवय]भ` आG. मापाची च¬ी �तण] सोप] नाही. 

न" द% नी: आ णि  त*याकडe फार &ळही नाहीय आता. hयामaळe मला वाटत राहत] की hयाच] मन मोड̀ 
न3. (मधaरा रड̀ लागY. न] द= नी त= ला आणखी जवळ घeY.) 
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न3. (मधaरा रड̀ लागY. न] द= नी त= ला आणखी जवळ घeY.) 

मध5रा: नको मोड̀स. न]तर मला वाईट वाqल. 

न" द% नी: (थोडा &ळ न= :श©द रान) पण Y रा j आता. स]2याकाळी काय कJया Y स_ग! 

मध5रा: कvठलातरी &ळखाऊ आ णि  क= चकट पदा �थ कJया! tहणb मला ख`प &ळ तa�या माU माU  
हW डता 3ईल. उकडी5 मोदक कराय5?! 

न" द% नी: 3स! चा8ल! 

मध5रा: मी आ]घोळ कJन घeY. सगळा घाम घाम झाला आG. 

न" द% नी: पाठ PवHछ करायला मदत लागणार नाही ना?

मध5रा: ( मि �कि लपणe हसत) आता तaझा आ(हच अ�ल तर —   

न" द% नी: आG ना आ(ह. (काही rण थ_ब`न) मधaरा, व= षय न= घाला आG तर एक व= चारY. रागाव` 
नकोस आ णि  hयाहीlrा महªवाच] tहणb एकदम कW चाळ̀ नकोस. wॉ मि स? 

मध5रा: अो~. wॉ मि स. 

न" द% नी: Pप[ चि #] तaला एकदा whयr बघायची आGत? अथ�त त*याची स]मती अ�ल तर — 

मध5रा: (आधी गoधळY. मग व= चारम� होY.) ह]! अशा w�नाच] पटकन उ�र jण] अवघड आG. 
पण का? hयान] काय साधeल? 

न" द% नी: तaझ] कvत`हल श�ल. त*या tहणत असला तर hयालाही Pप[ चि #] दाखव`. hयाच]ही श�ल. 
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मध5रा: कvत`हल hयालाही आG? 

न" द% नी: अथ�त. 

मध5रा: तaला तस] tहणाला?!

न" द% नी: अथ�त. 

मध5रा: ह]. As they say, curiouser and curiouser. पण समज, मला शि सारी आली तर? 

न" द% नी: बाGर जा. 

मध5रा: व= नोदी वाटल] तर? 

न" द% नी: वाटल] तर वाटल]. 

मध5रा: ठीक आG. न]दी, आ�ाHया घट~ला मी हो tहणत नाही आ णि  नाहीही tहणत नाही. व= चार 
कJन स_गY. 

न" द% नी: (मान डोलावत) स_गोप_ग व= चार कJन स_ग. हो tहणालीस तर मी त*याला व= चारY. 

मध5रा: तोवर मी बसव}णाला स_ग̀न ठeवY प_ढ�या कमळ_ची लागवड सaJ कर tहण̀न. उपाय लाग̀ 
पडला तर चि # Pप[पणe मनावर उमटायला जाPत &ळ मि ळeल. 

न" द% नी: कEपना च_गली आG. पण तaला चि मणी पकडता 3Y का? 

(मधaरा हसत हसत नकाराथi मान डोलावत राहY. दोघी हात_त हात घाल̀न वरHया मजEयावर 
जातात.) 
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जातात.) 

℥

(स]2याकाळची &ळ आG. ब) र= Pटर आ णि  डॉLटर आपापली व �तमानप#] वाचताGत. सहा म ह= *य_ची 
गरोदर न] द= नी गा लि चावर म_डी घाल̀न बसली आG. सा व= #ीबाई त= 5 ~स वW चरताGत. तनय 
न= व® कार 5ह�या\ खaचiवर PवPथ बसला आG. hयाHया �जारी भ  तीला qकव`न ठeव8ली वॉ कW ग 
Pटि क आG.) 

सा व% *ीबाई: स`नबाई, पaPतक लि ह= त होतीस Y कvठवर आल]? 

न" द% नी:  तीन  वuा  भJन  ट= पण]  तयार  आGत.  शि वाय  सaट¤ा  का#ण_चा  पसारा  ख`प  आG.  
एकदाची बाळ]त झा8 की गादीत बस`न सगळ] एकटाकी लि न काढीन. सहाzया द= वशी सटवाई 
3ईल hया न= मि �ान] मला नव] फाउ]टन-lन घeऊन �ायच] सास¢बaव_नी कब`ल ~ल] आG. 

डॉ0टर: कशावर लि ह= Y आGस? 

न" द% नी:  महारा[̄ातEया  कामगार  चळवळीचा  इ त= हास  लि ह= Y  आG.  माथाडी  कामगार  स]पाच] 
न= मि � झाल]. मग hयाआधीच] कtयa न= Pट_च] काम, सhयशोधक समाजाच] काम असा धागा पकड̀न 
माU  माU  जात  रा ह= 8  तशी  पa�कळ  मा ह= ती  मि ळत  Uली.  नारायण  �घाजी  लोख]डe  G  यात8 
आ�पa�ष, hयामaळe पaPतकाची सa�वात hय_Hयापास`न करणार आG. मa]बईला एका कापड ग= रणीत 
Pटोअरकीपर होY. त= थEया कामगार_5 b हाल zहाय5 Y u_Hया डोsय_समोरच zहाय5. भय]कर 
उकाड°ात रोज Yराचौदा तास हातमाग चालवायचा. nपारच] bवण आ णि  शी-श` uा सगsयाला 
मि ळ̀न म23 प]धरावीस मि न= ट] मि ळाली तर मि ळाली. सa|¤ा नसायHया. कामात च̀क झाली, तागा 
खराब न= घाला तर मालक पगारात`न काप̀न �यायचा.  मग लोख]डeकाक_नी ग= रणी कामगार_ची 
स]घटना ~ली.  दर आठवड°ाला एक ल]गोटीप# काढाय5.  hयाला ‘दीनब]ध`’  अस] ±दयाला पीळ 
पाडणार] नाव ठeवल] होत]. त= Rही तोटा zहायचाच. इकडe ग= रणीमालक_ची &गळी स]घटना होती 
त= चा  उलट  द|¤ा  असायचा.  एक�ण  काय  तर  गणपतीHया  �sयासाठी  सा\  गa�ज§नी  लि हावी 
तशातली रडारड कथा आG.
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तशातली रडारड कथा आG.

सा व% *ीबाई: ही सगळी ~zहाची गो[? 

न" द% नी: जो त= राव फvEय_Hया न]तरHया प= ढीत8. tहणb अठरा� ए²शी-प]Hयाए²शीचा काळ. पण फार 
�r व= षय आG हो. कvठe बॉ�बPफोट नाहीत की स]डासाHया भोकात`न खाली जाऊन समa�ात प]धरा 
मि न= ट] पोहण] नाही.  अमaक स]घट\5 ठराव,  मायबाप इ](ज सरकारपaढe तमaक न= &दन असलीच 
सगळी पानभरती आG. पण नाही tहणायला एक ग]मतीदार न� त= क w�न समोर आला. 

डॉ0टर: स_ग ना. 

न" द% नी: tहणb समजा एखा�ान] एक क�ती अ�पलपोqपणान] ~ली पण hयात`न आपस`क nस�याला 
फायदा झाला, तर hया क�तीची क= तपत वाखाणणी करायची? काय झाल] Y स_गY. हा अठरा� 
साठ-स�रचा सaमार. मa]बईHया uा कापड ग= र}य_म23 आठदहा वष³ची पोर] कामाला असायची. 
hय_ना द= वसभर चोप̀न घeऊन वर मजaरी कमी �ाय5, hयामaळe कापड PवPतात व= ण̀न zहायच]. 
प र= णामी इ]ग/]डमधEया ग= रणीमालक_च] पोट nखायला लागल]. त= कड5 फ́Lटरी अ)Lट्स जाPत कडक 
असEयामaळe hय_ना अस] काही करता यायच] नाही. मग hय_नी दबाव आण̀न इR भारतातही एक 
फ́Lटरी अ)Lट पास कJन घeतला.  यामaळe इथEया कामगार पोर_चा एका अथ�\ फायदा झाला, 
कारण hय_5 काबाडक[ हल~ झा8. पaढe मोठा होऊन जो माण̀स चाळीसाzया वषi टीबी\ �ला 
असता तो प]5चाळीसाzया वषi मरायला लागला. पण nस�या अथ�\ तोटा झाला कारण कामा5 
तास कमी झाEयामaळe मि ळकतही कमी झाली.  पण मी tहणeन की आणखी पaढe जाऊन त= स�या 
अथ�\ उलट फायदाच झाला. कारण सaरवातीचा फ́Lटरी अ)Lट जरी फार ह= णकस असला तरी 
न= दान hयाHयावर कागदोप#ी शि Lकामो �तब झाEयामaळe hयाlrा जाPत बरा अ)Lट पaढe ~zहातरी 
पास zहायला एका wका¢ दार उघडल] Uल]. अस] सगळ] Y आG. µeय कvणाला �ायच] आ णि  दोष 
कvणाला �ायचा G पटकन कळत नाही. त*यापाशी हा व= षय काढला की hयाला क= Eली बसY. मग 

तो consequentialism आ णि  deontology वग�¢ श©द वापJन पaढe सaJ करतो. 

तनय:  हो.  ए~काळी  थोडीफार  फ= लॉसॉफी  वाचली  ती  आता  उपयोगी  पडायला  लागली  आG. 
When my troubles were small, I was a whiner. Now that they are large, I have 
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When my troubles were small, I was a whiner. Now that they are large, I have 
become a stoic. 

ब9 र% :टर: nखत] का ¢? 

तनय: सतत. 

(काही काळ श_तता. एका च_दीHया �e वर न= ळा लखोटा आ णि  का#ी घeऊन रावजी 3तो. ब) र= Pटर 
बस8 आGत hय_Hया�जारी qबलावर ठeवतो.) 

रावजी: सर, हा nपारHया डा~\ आला. 

ब9 र% :टर: थ)�क य`, रावजी. 

रावजी: 3स, सर. (जातो.) 

ब9 र% :टर: डॉLटर, हा तaमHयासाठी आG. 

(डॉLटर  लखोटा  उघड̀न  आतला  कागद  वाचतात.  Pवत:शी  हसतात  आ णि  न] द= नीHया  कानात 
काहीतरी स_गतात. तीही Pवत:शी हसY.) 

डॉ0टर: माई, तatहाला नात` होणार की नात uावर wयोगशाळeत`न र= पो �ट आला आG. 

सा व% *ीबाई: अहो, मग स_गा ना! ताण̀न कसल] धरताय?! 

डॉ0टर: न] द= नीला कानात स_ ग= तल] आG. ती सगsय_ना एकदमच स_Uल. (()*डफादर क/ॉककडe 
पाहात) मधaरा मa]बईन यायचीच फLत खोटी आG. एzहाना डeLकन Lवीन आली असणार. 

ब9 र% :टर:  बसव}णाला  मी  गाडी  घeऊन  Pqशनवर  जायला  स_ ग= तल]  आG.  डeLकन  Lवीन  \हमी 
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ब9 र% :टर:  बसव}णाला  मी  गाडी  घeऊन  Pqशनवर  जायला  स_ ग= तल]  आG.  डeLकन  Lवीन  \हमी 
&ळeवर 3Y. 

सा व% *ीबाई: (घड°ाळाकडe बघतात.) मग आता काही उशीर नाही. पण डॉLटर, wयोगशाळeला 
कस] कळत]? आमHया �णोलीला एक आलवणातली बाई होती. पोटाची गोलाई कvठ̀न कशी आG Y 
न= रख`न बघ`न स_गायची. �रभर त_¶ळ आ णि  सzवा �पया �यायची. 

न" द% नी: पण बरोबर स_गायची का? 

सा व% *ीबाई: आता अधीमधी चaकायच]. पण Yवढ्याच] काय? भावाकडe आ µि त tहण̀न राहायची. 
Yवढाच त= ला आधार होतो tहण̀न लोक आप8 बोलवत असत. पण डॉLटर, तatहाला कस] कळल] Y 
स_गा. 

डॉ0टर: माई, Y थोड] क= चकट आG पण गोळा�रीज प·त स_गतो. अस] बघा की आपEया शरीरात 
हजारो-लाखoHया  स]{3\  lशी  असतात.  तर  यातली  wh3क  lशी  tहणb  एक  लहानशी  प= शवी 
समजा. uा प= शzया एक�क§वर रच̀न आपला wh3क अवयव बनव8ला असतो. 

सा व% *ीबाई: wh3क अवयव? 

डॉ0टर: wh3क अवयव. हात-पाय-पोट-डोक� सगळ]. uाच प= शzया रLतातसa·ा पोहत असतात. तर 
आता मa�̧याची गो[ tहणb याप�की wh3क प= शवीत nlडी सa]भ ठeव88 असतात. 

सा व% *ीबाई: सa]भ?! 

डॉ0टर:  हो.  का¹या5  सa]भ  असतात  त�च  थोडe�  Gही  द= सतात.  पण  अ त= शय  लहान  कण_5 
बनव88  असतात,  hयामaळe  wयोगशाळeत  भ  गाखाली  बघा&  लागतात.  तर  आता  �ख  अशी  की 
बाईHया  शरीरात8  आ णि  पa�षाHया  शरीरात8  सa]भ  &ग&गळe  द= सतात.  पण  G  अोळखायला 
hयातला मा ह= तगार माण̀स पा ह= b. tहणb अस] पाहा माई की Pवय]पाकात तaमची नजर बस8ली 
आG, hयामaळe बासमती त_¶ळ आ णि  च�ली त_¶ळ य_तला फरक तatहाला पटकन अोळख` 3तो. 
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आG, hयामaळe बासमती त_¶ळ आ णि  च�ली त_¶ळ य_तला फरक तatहाला पटकन अोळख` 3तो. 
बरोबर की नाही? तर wयोगशाळeतEया माणस_ची नजर अशीच बस8ली असY. hयामaळe बाईHया 
शरीरात8 आ णि  पa�षाHया शरीरात8 सa]भ hय_ना पटकन &गळe अोळख` 3तात. 

सा व% *ीबाई: थोड] थोड] समजत]य! छान स_गता हो तatही.

डॉ0टर: तर याचा उपयोग कसा करतात Y स_गतो. न] द= नीच] बाळ आ�ा त= Hया पोटात आG. hया 
बाळाHया  अ]गात8  काही  सa]भ  व= लग  होतात  आ णि  वा¢त`न  उलट्या  द= �\  न] द= नीHया  अ]गात 
झि रपत राहतात. tहण̀न आपण त= च] थोड]स] रLत काढ`न घeऊन wयोगशाळeत पाठव`न द= ल]. hयात8 
न] द= नीHया Pवत:Hया अ]ग5 सa]भ आ णि  बाळाकड̀न आ88 सa]भ प ह= Eय_दा &गळe &गळe कराय5. 
एकदा G झाEयान]तर बाळाकड̀न आ88 सa]भ Yवढe न= रख`न पा ह= 8 की मaलगा आG की मaलगी आG 
Y स_गता 3त]. 

सा व% *ीबाई: सोप] आG हो! ही wयोगशाळा कvठeशी असY मला पण स_ग̀न ठeवा! मी मaरलीधराला 
जाY त= थEया क= तीतरी बायका मा�या अोळखीHया झाEया आGत. hय_नाही उपयोग होईल. 

ब9 र% :टर: प̀ल अोल_डलात की लUच डावीकडe एक लाल व= ट_ची इमारत आG. सापडायला अगदी 
सोपी आG. 

सा व% *ीबाई: ( व= चारात पडतात. तळहातावर आक�ती काढ`न बघतात.) काही लrात 3त नाहीय 
बाई. लकडी पaलावJन मी हजारदा U8 अ�न. पण अशी इमारत कvठe द= सली नाही हो.  

तनय: आई, आबा तaझी थ|ा करताGत. तो लकडी प̀ल नzG. 

सा व% *ीबाई: मग कvठला प̀ल? 

तनय: टॉवर �= ज. तमसा नदीवर आG.

डॉ0टर:  माई,  अशी  काही  wयोगशाळा  अज̀न  आपEया  jशात  नाहीय.  hयामaळe  ब) र= Pटर_Hया 
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डॉ0टर:  माई,  अशी  काही  wयोगशाळा  अज̀न  आपEया  jशात  नाहीय.  hयामaळe  ब) र= Pटर_Hया 
अोळखीन] आपण न] द= नीच] रLत जहाजा\ ल]डनला पाठव`न तपास`न आणल]. 

सा व% *ीबाई: बाई ग]! एवढा आटा प= टा कशाला करायला हवा?! आ णि  ख �च ~वढा आला अ�ल तो. 
ती\क म ह= *य_त आपस`कच कळल] नसत] का? 

तनय: आई, मा�याकडe Yवढा &ळ आG याची खा#ी वाटत नाही. जा}याप̀वi मला मा ह= त कJन 
�यायच] होत]. 

(थोडा &ळ कvणी काही बोलत नाही. मधaरा आ णि  बसव}णा आत 3तात त� सगळeजण &ग&गsया 
आ व= भ�व_त त= च] Pवागत करतात. न] द= नी ज मि नीला qक� jऊन सावकाश उठY. तनय आधाराला 
काठी  घeऊन  उभा  राहतो.  मधaरावर  मि ठ¤ा  आ णि  पा�य_चा  वष�व  होतो.  मधaराHया  कानाशी 
काहीतरी पaटपaट`न बसव}णा लगबगी\ गायब होतो.) 

मध5रा: (समोर एक चषक ठeवY. hयात एक लाल पaडक� आG.) प�पा आ णि  मtमा! हा चकचकीत 
चषक मी आपEया चरणी अ �पण करY. बॉt� जि मखा*याची सW गEस ट`न�ºट ज  क�न आ8! फ= र]गी 
र)~टन] साथ द= ली. 

(सगळeजण उhसाहा\ टाsया वाजवतात.) 

सा व% *ीबाई: बबडe, फायनल आज nपारीच होती ना? 

मध5रा: हो. कvला©याHया झीझी ख]बाटाबरोबर होती. फार छान ¡ळली. त= ची र)~ट जपानी होती. 
प ह= ला Uम त= न] घeतला आ णि  nसरा मी घeतला. त= स�यात आtही दोघ§नीही ख`प जोर ~ला. पण 
UमHया म2यावर कvठeतरी ब= चारीन] माझा एक शॉट सोड̀न द= ला तो लॉबीHया अगदी गa]जभर आत 

पडला. ती स]धी साध`न मी नाक पaढe काढल] आ णि  ढकलाढकली करत इ8zहन-एटन] ज  क8. She 

was very gracious about it. मला tहणत होती एक द= वस मा�याच घरी राहा, तaला मa]बई 
दाखवY tहण̀न. पण इथEया सगsय_ची फार आठवण आली ग]. tहण̀न मग मी बrीस समार]भ 
झाEया झाEया zहीटीला जाऊन थडक8. प�प_नी शॉ पW गला द= 88 सगळe प�� त�Hया त� परत 
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झाEया झाEया zहीटीला जाऊन थडक8. प�प_नी शॉ पW गला द= 88 सगळe प�� त�Hया त� परत 
आण8. इHछाच नाही झाली.

सा व% *ीबाई: आ णि  G पaडक� कसल]?

मध5रा: 3ताना डeLकन Lवीनम23 जम�द »टला. hया\ बाळासाठी न& कपडe द= 8 आGत. खास 
पारशी ड= झाईन5. 

तनय: बबडe, त` आलीस Yzहा आमचा तोच व= षय चाल̀ होता. पास-नापास कळ8ल] आG. आtहा 
कvणालाच मा ह= त नाही. नोनो सगsय_ना एकदमच स_गणार आG. 

मध5रा: 3स! PqशनवJन 3ताना मला बसव}णा\ बातमी द= ली. तो tहणाला की nपारHया डा~न] 
एक फ= कट न= sया र]गाच] पाकीट आल] आG. पा क= टाला Pट)��स चि कटव8 आGत पण hय_Hयावर 
कvठEयाच  jशाच]  नाव  लि ह= 8ल]  नाही  hयामaळe  कvठ̀न  आल]य  Y  कळत  नाही.  एवढ्यावJन  मला 
ताबडतोब कळल] कvठ̀न आल]य Y! (न] द= नी काही बोल̀ लागणार तोच —) न]दी, फLत एक मि न= ट 
थ_ब! बसव}णा परत 3तो आG — 

न" द% नी: बर] बाई!  

(आधी रावजी आ णि  hयाHयापाठोपाठ बसव}णा 3तो. रावजीHया हातात एका �eवर बोन चायनाचा 
मोठा वाडगा आG. बसव}णाHया हातात &ताची टोपली आG. hयात`न तो एक न= ळा आ णि  एक 
गaलाबी पa�पगaHछ काढ`न न] द= नीसमोर ए~का हातात ए~क धरतो.)

बसव;णा: म)डम, आता स_गा! 

न" द% नी: (hयाHया हातात`न गaलाबी पa�पगaHछ घeत) मला मaलगी होणार आG! (सगळeजण टाsया 
वाजवतात. आता त= Hयावर मि ठ¤ा आ णि  पा�य_चा वष�व होतो.) 

मध5रा: न]दीन] आ णि  मी ठरवल]य की बाळाच] नाव ठeवायचा हLक त*याचा असणार. तो आपEयाला 
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मध5रा: न]दीन] आ णि  मी ठरवल]य की बाळाच] नाव ठeवायचा हLक त*याचा असणार. तो आपEयाला 
आ�ाच स_गणार आG. कारण — 

तनय: हो. मा�या मनात तस] पLक� आG, पण तरीjखील पa*हा एकदा मि न= टभर व= चार करतो.

बसव;णा: तनयसर व= चार करत]य तोवर थोड]स] Pवीट खाऊन �या tहणतो मी! (रावजी च_दीHया 
चमHया\  wh3काHया  तळहातावर  थोड]  थोड]  वाढतो.)  �ळगावच]  कv]दा  आणल]  आG.  असEया 
अॉ~जनला अगदी फ= ट बसत]य की हो. कv]दा श©द tहटल] तर मराठीत पa Eल  गी पण असत]य आ णि  
¥ी ल  गी पण असत]य. र= झEट काही पण लागल] तरी चालत]य की! 

डॉ0टर: (तळहात चाट`न पaस`न खात) फLकड चव आG. 

बसव;णा: अस] w= weशन फLत �ळगावातच जमत]य हो. इR पa}यात कvणाला पण नॉ8ज नाही बघा.

सा व% *ीबाई: ठीक आG बाबा, त` tहणतोस तर तस]. मार टोमणe! 

तनय: आबा, आई, सगळe. मी दो*ही नाव] ठरवली आGत; आवडतात का स_गा. 

ब9 र% :टर: दो*ही? 

तनय: दो*ही. मा�यान]तर आपEया ब]गEयाच] नाव बदल̀न टाका कारण hयातला ‘त’ ठeवायच] काही 
कारण उर8ल] न�ल. 

ब9 र% :टर: अ¢ पण — 

तनय: प/ीज बदल̀न टाका. आ णि  कvटa]बात8 सगळeजण नzया नावात सामाव`न �यायला ह&त. मaलीच] 
नाव आपण ‘गागi’  ठeव`या,  आ णि  ब]गEयाच] नव] नाव ‘सामगायन’  अस] ठeव`या: सा व= #ी-मधaरा-
गागi-यnनाथ-न *दि नी. 
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ब9 र% :टर: दो*ही छान आGत. मला फार आवडली. 

डॉ0टर: सगsय_नाच आवडली आGत. 5ह�य_वर द= सत]च आG. 

तनय: ब]गEयाच] नाव ‘सामगायन]’ अस] ठeवल]त तरी चा8ल. ट= ळक इथ̀न जवळच राहाय5, hयामaळe 
आपEयाला अनaPवा र= त ‘न] द= नी’ चा8ल कW वा ‘न’ मोड8ली ‘न *दि नी’ चा8ल.

मध5रा: त*या, इतकी गa]तागa]त कशाला वाढवायची? मला वाटत] नaPत] ‘सामगायन’ अस]च नाव छान 
आG. आधीच आपण सानaना स= क शहरात राहतो. hयात उगीच माकडाHया हाती कोलीत jऊया 
नको. 

सा व% *ीबाई: मग ठरल] तर. दो*ही नाव] गोड आGत! मनातEया मनात गaणगaणत राहावीत अशी 
आGत. 

न" द% नी: ‘गागi’ आ णि  ‘सामगायन’. कशी व� द= क आ णि  ग̀ढरtय वाटतात! 

तनय: हो ना. माUच जायच] तर थोड]थोडक� कशाला? तीन हजार व �ष का नको? 

न" द% नी:  त*या,  पोरगी  मोठी  झाली  की  एखा�ा  मa]डण  ~8Eया  त= रसट  गaJकडe  पाठव`न  त= ला 

सामगायन शि कव`नच आणायच]. अवघड गो[ जमायला लागली की मजा 3Y. (तनय न= :श©दपणe   
हसतो.)

बसव;णा: ब) र= Pटरसर, एक र= L&[ आG बघा. 

ब9 र% :टर: बोल, बसव}णा. 

बसव;णा: मी मायसोर क��ी क/बात चीफ गा �डनर होत] त= थल] क/बाच] चीफ क´ ब= \ट �कर माझ] 
दोPत असत]. ब]गEयाच] नवीन 8ट रW ग Y टॉप (eड मायसोर स)�डलव`ड म23 का zह¼ ग कJन jईल 
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दोPत असत]. ब]गEयाच] नवीन 8ट रW ग Y टॉप (eड मायसोर स)�डलव`ड म23 का zह¼ ग कJन jईल 
बघा. च]दनच] लाक�ड tहणb �[ चॉईस! क= ती पण व �ष Uल] तरी ½¾(*स ट= क�न राहत]. 

ब9 र% :टर: थ�क य`, बसव}णा. छान कEपना आG.

रावजी: माझी पण एक र= L&Pट आG, सर. 

ब9 र% :टर: बोल, रावजी.

रावजी:  ब]गEयाच]  जaन]  8ट रW ग  टाक�न  jऊ  नका.  मा�याकडe  स_भाळायला  �ा.  आय  अ)म  zGरी 
अट)Hड टa इट. (रड̀ लागतो. hयाची समज̀त कशी घालावी Y कvणाला कळत नाही.) 

℥

(रा#ी5 अकरा वाज8 आGत. अ]गात एक ढगळ गाऊन घाल̀न न] द= नी द= वाणावर पxडली आG. 
मधaरा त= Hया �जारी बसली आG. qबलाचा आधार घeऊन उभा अस8ला तनय त= घ_साठी ¿W Lस 
तयार करतो आG. तो ख`प आजारी आ णि  अशLत असEयाच] hयाHया हालचाल§वJन Pप[ zहाव].) 

न" द% नी: दम8 बाई! 

मध5रा: हो ना. मला तर तa�या कवायत§कडe नaPत] बघ`नच दमायला झाल]. 

न" द% नी: पण मा�या wयhन_ना �वटी फळ आल]. सात पाउ]ड एक अÀस वजनाची पोटची गोळी 
सaखJप बाGर न= घाली. 

मध5रा: गोळीकडe बघताrणीच मी weमात पड8. पaढची वीस व �ष मी त= 5 सॉ लि ड लाड करणार 
आG. 

न" द% नी: दमण̀क झाली, पण छान वाटत]य. 
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मध5रा: मला पण. 

तनय: नोनोHया पोटHया गोळीचा, उ Áफ आपEया सव³Hया लाडLया गारगोटीचा, उ Áफ गागiचा आज 

पZ¹वीतलावरचा प ह= ला द= वस आG. आ णि  त= Hया उ �व र= त आयa�याचाही प ह= ला द= वस आG. This 

calls for a celebration. 

न" द% नी: ज*मEया ज*मEयाच ब= चारीHया नावाची मोडतोड सaJ झाली. 

मध5रा: 3स. आपEया घराच] वळणच तस] आG. 

तनय: बबडe, some cream sherry for you. नोनो, तa�यासाठी म]डईतEया ता�या मोस]©य_चा 
रस. आ णि  मा�यासाठी बोटभर Pकॉच. कW वा, कदा चि त, दोन बोट] Pकॉच.

मध5रा: त*या, स_भाळ̀न. 

तनय: अस` j ग]. या घट~ला काही फरक पडायचा नाही. (दोघ§ना hय_5 ग/ा�स jऊन काठीचा 
आधार घeत न] द= नीHया nस�या बाज̀ला बसतो. त= घeही न बोलता ग/ासला ग/ास भि डवतात.)  

न" द% नी: (रसाची चव तoडात घोळवत) नzया सवयी जडत चालEया होhया hया पa*हा बदलाzया 
लागEया. 

मध5रा: अज̀न व �षभर समज. 

न" द% नी: Y आता गागiHया लहरीवर आG. 

मध5रा: (¦ीम �री न] द= नीHया नाकाजवळ \Y.) नaसती x]ग̀न बघायला हरकत नाही. 

न" द% नी: (नाक भJन वास घeत) छान वास 3तोय ग]. 
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न" द% नी: (नाक भJन वास घeत) छान वास 3तोय ग]. 

मध5रा: तaला पण. 

( त= घeही आरामात ¢ल̀न घaट~ घeत राहतात. ब) र= Pटर आत 3तात. Y हाउस-गाऊनम23 आGत. 
हातात एक �ीफ~स आG.) 

ब9 र% :टर: अ¢! नवी प= ढी इR जम8ली द= सYय. 

न" द% नी: आtही यथाशLती � लि �eशन करतो आहोत. आबा, do have a nightcap with us! पण 
इतLया उशीरा तatही जाU क� काय? 

ब9 र% :टर: (Pवत:साठी थोडीशी Pकॉच अोत`न घeत) मोटवानीHया ~सवर काम करत होतो.  खर] 
स_गायच] तर मला hयाचा क�टाळा यायला लागला आG. ~सचाही आ णि  माणसाचाही. पण म23च 
सोड̀न jता 3त नाही ना. uा खटEयाचा एकदा सोrमोr लागला की असEया अ w= य अ शि ल_शी 
स]प Áक तोड̀नच टाकावा tहणतो. आयa�यात ख`प प�� मि ळव`न झा8. बास झाल]! यापaढe आता मी 
फLत न= रपराध लोक_च]च व क= लप# घeणार आG.

मध5रा: प�पा, अस] नका कJ. गागiच] सगळ] शि rण अज̀न zहायच] आG. 

ब9 र% :टर: बबडe, hयाची काळजी कJ नकोस. आपEयाकडe ख`प आGत.

मध5रा: बघा ह]! तaमHयावर भि Pत ठeव`न राहYय.  

ब9 र% :टर: �शक राहा. (न] द= नीला उ�eश`न) माझी नात झोपली का zयव Pथि त? 

न" द% नी: हो. अथ�त रा#ी ~zहातरी उठ̀न सामगायन सaJ क¢लच. पण आबा, ¥ीरा�यातEया काही 
घडामोडी व �णन कJन स_गायला अडचणीHया असतात. Yzहा hय_त शि Jया नको. कEप\\ समज̀न 
�या—
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�या—

ब9 र% :टर: बरोबर आG तaझ]. Let us keep it Victorian.   

तनय:  पण  एवीYवी  ¥ीरा�यात  राहायची  आब_ना  आता  सवय  कJन  �यावी  लाUल.  चार 
बायक_Hया घरात hय_चा एकvलता पa�ष ल_बोडा होणार आG. 

(काही rण अवघड श_तता.) 

मध5रा: प�पा, मी आ णि  न]दी झोप̀न टाक�? ख`प दमण̀क झाली आG. उ�ा सकाळी कW वा nपारी 
कW वा स]2याकाळी »ट`. 

 

ब9 र% :टर: Of course. Goodnight, my girls. 

न" द% नी: Goodnight, आबा. 

मध5रा: Goodnight, प�पा. आ णि  त*या, त`ही फार जाग̀ नकोस. 

तनय: नाही जागत. Goodnight, dears. 

(तनयHया आ णि  ब) र= Pटर_Hया कपाळाच] चa]बन घeऊन दोघी हातात हात घाल̀न आत जातात. Y 
दोघe एक�क_कडe Rट न पाहता काही rण अबोलपणe Pकॉच पीत राहतात.) 

ब9 र% :टर: कसा आGस? 

तनय: (अ न= ¨ि त मान हलवतो पण थोडा &ळ काही बोलत नाही. rणभर डोळe मि ट`न घeऊन 5हरा 
श_त कर}याचा wयhन करतो.) च_गली बातमी अशी काही नाही. 

ब9 र% :टर:  Sorry to hear that. तa�यासाठी  »टवPत`  आणली  आG.  मला  नात  द= Eयाब�ल.  ख`प 
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ब9 र% :टर:  Sorry to hear that. तa�यासाठी  »टवPत`  आणली  आG.  मला  नात  द= Eयाब�ल.  ख`प 
वष³प̀वi घeऊन ठeवली होती. (�ीफ~स उघड̀न कातडी ब_धणीच] एक जaन] पaPतक hयाला jतात.) 
एडव �ड फ= ट्झbरEडHया ‘�बायत’ ची लि मि qड ए ड= शन आG. क व= Yत मला फार गtय नाही, पण 
तaला आG. मी ल]डनला असताना त= R एक ‘उमर खÂयाम क/ब’ होता. ‘�बायत’ मधEया क व= ता 
आ णि  आयa�याब�लचा एक�णच तो प व= #ा uा सगsयाचा जबरदPत पगडा मनावर अस8ली ही 
म]डळी  होती.  मि डल  q]पलमधला  माझा  एक  मि #  hय_Hयात  असायचा.  द= वसा  व क= ली,  रा#ी 

क व= ता.  Yzहाच  ~zहातरी  ही  श]भर  wत§ची  आवZ�ी  क/ब\  छाप̀न  घeतली.  It was meant for 

private circulation. व शि ला लाव`न मी पण एक घeतली. आतला बaकमा Áक फार छान आG. ~शरी 
र]गाचा एक धागा बाइ] डW गम23 शि व`न टाक�न hयाHया nस�या टोकाला ज_भsया र]गाची मखमली 

थ�ली  ब_धली  आG.  They chose classic Oriental colours.  थ�लीत  «8न�ोनाखची  छोटी 

बाटली आG. स_भाळ̀न काढ. It’s a 21-year old Cask Strength Limited Edition. Hope 

you like it. 

तनय: Thank you, आबा. It means a lot to me. 

ब9 र% :टर: And you know, I am sorry for — 

तनय: It’s all right. 

ब9 र% :टर: Okay. Goodnight then. फार &ळ जाग̀ नकोस. 

तनय:  नाही जागत. Goodnight, आबा. 

(ब) र= Pटर जातात. तनय त= Rच थ_बतो.) 

℥

( द= वाणखा*यात  आता  फLत  झa]बरात`न  3णारा  wकाश  आG.  तनय  एका(Y\  पaPतकाची  पान] 
उलटतो आG.) 
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उलटतो आG.) 

तनय: आहा! (क व= ता आवडली आG अशा आ व= भ�वात मान डोलावत) अPमा द= क, कान jऊन 
ऐका.  उमर खÂयामला सaरईत घaसळ̀न एडव �ड फ= ट्झbरEड\ पZÃभागावर आण8ली �बाई ¦म_क 
एक�णप*नास: 

It’s all a chequer-board of nights and days! 

अ¢Hया!  हा  काय  समोरच  आG!  अ भि धा  असताना  लrणा  कशाला  हवी?  (उठ̀न  बa ·ि बळाHया 
स]चाकडe जातो.) 5स-बो �डवरHया पा#_ना हलव`न आपण hयाचा 5कर-बो �ड कJया. (बa ·ि बळाHया 
पटावर5 सगळe मोह¢ बाज̀Hया qबलावर ठeव`न पट र= कामा करतो. पaढली काही मि न= ट] uा पटाचा 
qबल tहण̀न वापर होईल.) 

It’s all a chequer-board of nights and days 
Where destiny with men for pieces plays 

Hither and thither moves, and mates and slays
And one by one, back in the closet lays. 

It is a quatrain, love. यमक_ची अशी रचना जमवायला अ]मळ अवघड असY:  
days-plays-slays-lays 

अडगaल]-अडगaल]-अडगaल]-अडगaल]. A-A-A-A. 

चार-अोळी. ही चार-ओळी आG. चारोळी आG. पण क व= Yची चव चारोळीसारखी नाही. क व= Yची 
चव कड̀ आG. तoड कड̀ होत]. तस] नको. तoडची ही चव पaस`न टाकायला हवी. � चि पालट करायला 
हवा.  सaद�वा\  � चि पालट  कर}याची  सोय  आG.  (पaPतकातला  धागा  हाताळतो.  थ�ली  उघड̀न 
Pकॉचची बाटली पटावर सावकाश ठeवतो. त= Hयावर डकव8ली चि ठ्ठी वाचतो.) 

Glendronach. «8न-�ोनाख. �ोनाख-दरी. सa]दर, सaरtय Pकॉटल]डमधली ही पाहा �ोनाख-दरी. 
«8न-�ोनाख. (काहीसा अ त= शयोLत Pकॉ ट= श Gल काढ`न ‘ख’ tहण}याचा wयhन करत, खाकरत-
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«8न-�ोनाख. (काहीसा अ त= शयोLत Pकॉ ट= श Gल काढ`न ‘ख’ tहण}याचा wयhन करत, खाकरत-
खोकरत हा श©द पa*हा पa*हा उHचारतो. या wयhनात hयाला ढास लागY पण सावरतो.) बाप¢! 
श©द धोकादायक आG. जप̀न उHचारायला हवा. (यान]तर तोच श©द मZn आवाजात ‘ख’ tहणत 
उHचारतो.) तर uा दरीतली दाJ. (एका ¦= Pटल ग/ासम23 बाटली उपडी करतो. ग/ास नाकाशी 
धJन x]गतो आ णि  चव घeऊन पाहतो.) चव§Hया लाटा 3ताGत. एकामाग̀न एक. ( कW चि त थ_बत 
थ_बत ए~क चव अोळखतो.) मनa~ची चव. दाल चि नीची चव. तापव8Eया काsया गaळाची चव. 
(G tहणत असताना सतत Pकॉच प= तो आG.) 

अPमा द= क, पaढe ऐका. �बाई ¦म_क एLकाव*न: 

The moving finger writes; and having writ, 
Moves on: nor all thy piety nor wit 

Shall lure it back to cancel half a line 
Nor all thy tears wash out a word of it.

This too is a quatrain, love. पण यमकरचना थोडी &गळी आG: 
writ-wit-line-it

 
अडगaल]-अडगaल]-मडगaल]-अडगaल]. A-A-B-A.  

(�वटचा घोट घeतो.) स]पली. दाJ स]पली. दरीतली दाJ स]पली. पण दाJची बाटली मा# मोठी 
घाटदार आG बर] का. (ती उचल̀न न= रख`न पाहतो.) थ�लीत जप̀न परत ठeव`न jऊया. (बाटली ठeव` 
लागतो.) अ¢Hया?! हाताला काहीतरी न= म̀ळत] लागत]य. आत nसरी एक बाटली आG की काय? 

(थ�लीत  हात  चाचपड̀न  आतली  वPत`  बाGर  काढ`न  पटावर  ठeवतो.)  ह]!  Curiouser and 

curiouser. (G  Pattern 1853 Enfield Rifle-Musket च]  काडत`स  आG.)  वPत`  धोकादायक 
आG. जप̀न हाताळायला हवी! आब_नी ब]¶क व= कत घeतली Yzहा G jखील घeतल] असणार. इR 
ठeव`न व= सJन U88 द= सतात. कvणास ठाऊक. 

(काडत`स पटावर उभ] करतो. मान त= रपी कJन hयावर लि ह= 8ली अrर] वाचतो.) The Royal 
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(काडत`स पटावर उभ] करतो. मान त= रपी कJन hयावर लि ह= 8ली अrर] वाचतो.) The Royal 

Gunpowder Mills, Lea valley, England. ली-zह)ली.  ली-दरी.  आब_Hया  आवडhया 
इ]ग/]डमधली ही पाहा ली-दरी. (काडत`स हातात घeऊन चाट`न पाहतो.) चव§Hया लाटा 3ताGत. 
एकामाग̀न एक. स= ग¢टभोवतालHया कागदाची चव. मधमाश_नी र= काtया ~8Eया पोsयातEया 
�णाची चव. ह]! पण त= सरी चव नीट अोळख` 3त नाहीय. फोडणीHया डaकराबरोबर साधी गोमाता 
की सा2या डaकराबरोबर फोडणीची गोमाता? अशीच काहीशी चव. ( भ  तीकडe जाऊन त= थली ब]¶क 
खाली  काढ`न  घeऊन  3तो.  दात_नी  काडत`स  फाड̀न  आतली  दाJ  ब]nकीHया  नळीत  सावकाश 
अोततो.) दरीतली दाJ अज̀न शि Eलक होती! (कागदी आवरणातली शि शाची गोळी नळीत टाक�न 
ब]nकीला  लाव8ली  सळई  आत  खaपस`न  गोळी  घ|  बसवतो.)  आता  ऐका,  अPमा द= क  यnनाथ 
जाYगावकर u_नी रच8ली एक अwका शि त �बाई: 

The moving bullet; having done its deed 
Moves no more: and disgorges its speed 

Into coagulations of soft flesh; which enclose,
Lovingly, the contours of a deadened seed. 

A-A-B-A. आऽबा. 

(ब]nकीची नळी तoडात धरतो आ णि  दोर ¡च̀न झa]बराचा द= वा मालवतो. द= वाणखा*यात प̀ �ण 
अ]धार आG. गोळी झाडEयाचा आवाज.) 

❈  ❈  ❈
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एका न% नावी (ा)याचा म-.य/ 

!"#ाची पौ ण* मा होती. च/दोबाची म2शा फ5 री अा8ा क:ठ< स2> झाली होती. "BCड<काका! इG 

या."  मोगJबाइKची  हाळी  अाली.  ज2Nया  प5 ढीPया  अा णि  ऐषारामी  चालीरीतTPया  मोगJबाई 

बाळ<क:CVी  सोळा  साली  WXहा  पाचोYाला  अाZया,  [Xहाही  \य/Pया  ]दानी  अावाजाची 

अाजJबाजJPया गावोगावी `याती होती. \या काळी बाई साaय/Pया कौत2काPया हो\या. \य/ची 

कीतb म2लाबाळ/Pया अा णि  थोर/Pया तdडी होती. \याही [Xहा मोठeा जि fासJ अा णि  म2म2gJ 

हो\या. \य/Pया डौलाला साWसा hणा दारी होता. ऋ jि स5 jी दासी हो\या. उष:काळी \य/Pया 

अाशीवlदासाठी सारी अाळी र/गा लावी. अा णि  एका सnतानी राoी p साq ध2ळीला मि ळाs. 

एकाकी ताtuयाPया ध2Cदीम2ळ< बाइKना v wब2jी झाली. \य/Pया न5 xh शि xh ह5 वाळ< पा ह5 sZया एका 

उफाडyाPया ऐदी सोYापायी \य/Pया काzPया भ/डyाचा च2राच2रा झाला. \या पोरा| बाइKPया 

प2Cजीस2jा  प2uयाPया  द5 }|  सJCबाZया  ~ला,  अा णि  इG  बाइKPया  लौ क5 काला  ओहोटी  अाली. 

बाइKPया शीलाची जी हानी झाली की, झाडJवालाही थारा �ईना. पोराटोर/ची क:z�ा भाळी 

अाली. पJवlय2�याची सारी चि �< काळाPया gि त5 जाखाली �ली. कानीPया क:डyा �Zया अा णि  

भो~ रा ह5 ली. सारी दnना दnना झाली.

'hs! hs! धावा! धावा!' प2Nहा बाइKची क� काळी ऐक� अाली. 'हा अालो!', काक/चा vजोरा 

अाला. [ही अाता xहाताq झाs हो[. 'मा�या चि [Pया }णी का�रीPया घाटी |uयाची अाता 

पाळी अाली अाp', ही अाय2�याPया  स/Wला स/गाXया व5 ना "णारी धा�ती अाताशा \य/नाही 

�डावी.  क:णी  स/�  की,  पJवb  \य/चा  ज2ना  चौसोपी  वाडा  रौsट्  अ��ट्पायी  मा���यJसाpब/नी 

�वाहा ~ला होता. वाडyाPया जोडी| काशाची मोठाली भ/डी �ली. �वा द5 क/Pया मJतb �Zया. 

व5 �तJ र5 या राणीPया शि ��य/ची �टीही �ली. अाता \या गावी \य/Pया ना[वाईक/पnकी कोणी 

नाही. अाई अाम/शाPया व5 कारा| hली. मोठा भाऊ होता तो नामा न5 राळा रा ह5 ला. गाठीला 

भोकाचा पnसाही नाही. व5 Yा नाही की य2�ती नाही. बोजा मोठा, न5  च� धी थोटी. भ2~Pया 
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�ळ<ला स2पारीPया ख/डाzही व/ध<. थोबाडाz टाळ< �गाडा� [ क:ठ<? र5 काxया पानी उठा� की 

कdडyाz म/ड< खा�? दा र5 �ाची गाथा क:णाPया कानी घालावी? सो|नाण< नाही तो भायl t�. 

माpरी  जाई  ती  "uयाची  खाoी  नाही.  दोNही  मोठी  म2s  भ/�Pया  अा णि  दा>Pया  अाहारी 

�sली. काक/ची छोटी v ह5 ता शा लि नी ब5 गारीPया म2ल/साठी ह5 �J भाष<z क�ा�स् घ<ई �Xहा 

क:ठ< hटाक:टीला अाsZया \य/Pया सCसाराचा गाडा tटJख2टJ चाs. ती पोट2शी रा ह5 ली की तोही 

थ/�. सारी o<धा उड<. जाऊ Yा [ अाता. अासJ क5 ती ढाळा� अा णि  कोणी प2सा�? p �या काका 

ब5 गी ब5 गी अाs. 

बाइKPया अारोळी| दामJही त5 G अाला. दामJमा� \याची छोटीशी मालJदीदी अाली. मालJPया 

जोडी|  काळा  क:ल2Cगा  ट5 पJ  क:oा  अाला.  ट5 पJPया  जोडी|  मि जाशी  मि श/ची  भाटी  अाली. 

भाटीPया  पाठीमा�  टो~री  चोचीची  ]ना  अाली.  औ\स2�या|  साq  }जारी  अाs. 

हो मि ओप�थीवाs  डॉ.  क:¢ीम2नी  (डी.जी.ओ.  बॉx�)  अाs.  \य/Pया  श2£Jषाग¤हाला  भि णाaया 

मोकाशीवnनी  अाZया.  £ी.  बाबासोा  }¢ी  अा णि  \य/ची  'भ/डीवाली'  सौ.  न5 शा  ग2 wटJ  न5 राळ< 

न5 राळ<  अाs.  (�Zया  साली  पो लि अो|  hZयाम2ळ<  क¥.  ब5 नीवाs,  पn.  इमाम2Zला  अा णि  ¦ि . 

ड5 सोझा या त5 घ/ना "ता अाs नाही.  �|Pया §ी त5 hळाXयासाठी ह� .  ¨.  बाळाभाई म2Nशी 

द5 Zलीला �ss हो[, \याम2ळ< [ही नाही अाs.) नnऋ\"ला पो लि स/Pया न5 ©या गाडीचा भdगा 

ऐक� अाला. \यामा� दाढी मि श/चा फ:गा ~sZया शि पाय/चा मोठा ताफा अाला. तोबा दाटी 

झाली. बाइKPया क/गाXया| साaय/Pया चि 8ी भीती| ठ5 ªया द5 ला. चि ळी मि ळी झाली. क:णाला 

काही  स2zना.  क:णाची  ब2jी  चाsना.  फौ.  Wध<  चौकोनी  गाडीप2ढ<  उB  हो[  [  घाईघाई| 

बाइKपाशी अाs. \य/Pया अा�शाप2ढ< क:णाला वाचा फ:�ना. 

✵

0ध2: (अा�शा|) मारा, ठोका \याला! बाई, क:ठ< अाp तो? ग2Cगारा द5 ला का \या|?

मोग/बाई: क:णी? 

269



0ध2: �ला क:ठ< तो काळJ रामोशी? \याला फाशी �uयाची स2पारी घ<णारा नावाचा स2भाNया 

Wध< अाp मी! 

मोग/बाई: काळJ? मी नाही बाई पा ह5 ला \याला! बाकी काळJचा स2गावा क:णाला लागावा? तो 

का ख2ळा अाp? 

0ध2: आ�!? काळJ इG नाही ?! ही z�ा नाही ना? बाई, त2xही माझा प2रा मो> ~ला ब2वा!? 

W¬य/Pया रागाचा पारा काही खाली "ईना. 

0ध2: (ोधा|) र/ड<, अाxही फ:काz इG अालो [ माशा मारा-

मोग/बाई: थ/बा हो! उगा शि Xया का �ता? मी क5 नी... 

0ध2: बोला ना! अाता का? त2xही क5 नी... 

मोग/बाई: मी क5 नी त5 G प2रो ह5 त/Pया व5 ह5 रीमा� एका सापाची अाक®ती पा ह5 ली. 

0ध2: सापाची? 

मोग/बाई: हो! मोठ्ठ्या �टो©या�टो©य/चा अाp तो. जाडाज2डा. चि च2C�ा खाणारा. बारा 

फ:टी ल/बीचा! \याPया ौयlला मी ¯याs अा णि  ढ<�वाडीPया कोuण2�वामTचा धावा ~ला, [ 

मा�या हाकाटीम2ळ< त2xही अाला. 

0ध2: हा 8ि Pया! बारा इCची वा बारा फ:टी. मी अाता इG अाp [Xहा भीतीला थारास2jा 

नाही. सापाPया बापाचाही काही तोरा नाही मा�याप2ढ<. वा घि णीPया vधाची बास2Cदी प5 णारा 

प/डJ अाp मी. पा°या क:ठ< अाp तो साप2डl! या मा�यामा�! 

✵

सारा  त/डा  ईशाN"Pया  वा�|  व5 ह5 रीमा�  �ला.  काक/नी  काठीPया  टोका|  इशारा  ~ला. 

स2>Pया झाडाप2ढ< भ� तीPया अाडोशाला ती मोठाली �टोळी लोक/नी पा ह5 ली. साaय/Pया ओठी 

अाs - '±! हा §ाणी सापा�gा न5 राळा अाp.'  ²ा गdगाटा| §ाणी जागा झाला.  \�षा| 
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उताणा  झाला.  W¬य/नी  जि Bखाली  थ2Cकी  गोळा  ~ली.  शि डbPया  साईबाब/नी  द5 sZया 

tVाgाPया माळ<ची �म¤ती जागी ~ली, अा णि  प5 �त2लाPया एका गोळी| \याची ख/डोळी ~ली. 

काही उ\साही लोक/नी \याPया पा थ³ वाला चोहोबाजJCनी मोहाPया पान/चा �ढा द5 ला. W¬य/नी 

व5 डीPया टोका| !वाला स2> ~ली. तासापJवb जि G o5 कोणी डो�याचा माजोरी §ाणी होता, 

त5 G अाता रा´चा ढ5 गारा बाकी रा ह5 ला. 'वास/ स5  जीणl न5 –' या क®�णो�तीचा हा प2रावा 

अाp. 

हा §ाणी !या जातीचा होता, त5 Pया उPचाराची इG अाxहाला म2भा नाही. ती का नाही, p 

चाणाg/Pया खाoी| ¬यानी अाs अाp. (!य/Pया ¬यानी अाss नाही, \या मJढ/नी हा सारा 

उतारा प2Nहा वाचावा!) वा��वी| माथी द5 sZया ²ा ओ�याम2ळ< लि ह5 णाaयाPया बो>लाही 

अाता ग�ानी अाली अाp. [Xहा ²ा म2मJ wषJ अा`यानाची इG इ त5 £ी Xहावी, ही वातl \याला 

द5 लासा �णारी नाही का? 

✵ ✵
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सम#ी व अ भि )य+ती
   

कव# व$ षयी ()टो, मत ब0 न2ह4.  ' र$ प 7लि क'  म:; तो <हणतो की कवी > स @व असBयवचनी व 

छEपFजक असFन, ही सगळी झKLड अNOसमधFन QसकRन हSीपलीकडT पोहोचवणT >च धोरण योUय होय. 

उलटीकडFन ()टो व$ षयी कव#, मत क$ तपत ब0 हो4 > कोणीही अोळखF शYल. एकRण क[ तर कोण4 

)खन  सम\ीस  पोषक  व  कोण4  अ न$ \,  ही  व @दळ  तशी  जKनीच.  एकीकडT  )खक  व  ^सरीकडT 

_वय`वमabLc अस)) सL_कd त$ रeक > दोन पe f_तKत च gचत f त$ _पधh असणT >ही नiस गj कच होय. 

अमKकतमKक )खन > ध @मसL_Nची व कkटKLबसL_Nची खि lली उडव4, अमKकतमKक )खन > अmगळ होय, 

अमKकतमKक )खन लn ग$ क4o लि ड ब$ ड)) होय, व <हणFनच अमKकतमKक )खन बLद करणT न$ कडी, होय 

अशी  अोरड  oहमीच  ऐकR  ;4.  जो  )खक  f_तKत  टीY,  लqय  बनतो  तो  rcटपणT  अ[  मKळमKळीत 

सम @थन  tतो  की  '>  तKम,  <हणणT  पF @णपणT  ख0  न2>,  लeपF @वक  परीeण  Y)  तर  अ[  द$ स4  की 

अमKकतमKक दोष > गKणच होत व त[ त[ )खन 4N 4N रसोBक @ष <हणFन गरu,च होय.' पण 'हो, मी 

लि ह$ ) 4 लि ह$ ), न v,ल तर 4 पठण न करणT >च इ\' अ[ y फ$ कीर fBयK{र ऐकR ;णT त[ ^मhळ! 

}पFट  ^मडFन  बस))च  अ ध$ क.  पण  खFप  पFवh  ऐक)ली  अशी  एक  गो\  इN  नमFद  करतो. 

~डKलकर लि खि त 'गa�' नटकNतील एक fसLग: �बी ही ल� न Y)ली एक मKलगी गरोदर अस4. त$ ची 

ब ह$ ण लqमी तीस ज मि नीवर फ�क4, व 4णTक�न �बी, पोट पड4. र�त ;ऊन त$ ची च�ी भि ज4. 

इN [Oसॉर क मि टीo <हट) की योनीतFन �व)) र�त _�जवर द$ सणT अवiध होय; 4णTक�न सL_कdती 

न\ होईल. तर द$ Uद @शक �ीधर वटhनी _वत:शी अ[ <हट) की क मि टीस सरळसरळ व$ रोध करणT > 

मोठT जि क$ री, fकरण, व त[ Y) तरी यश मि ळTल न मि ळTल. उलट त$ ची टोपी उडवणT >च सो� व 

सLयK �ति क ठ0ल. �ळ सK� होणTपFवh 4 _पीकरव�न न$ �दन करीत की 'अमKकतमKक fसLगी �बीची च�ी 

ह$ रवी द$ [ल. 4च र�त अ[ समजणT!' 

सोवळT oसFन कोणतीही बोली वa �� गत होत नस4. स @व त�>, )खन बोलीत असणT > समa�ी, लeण 

होय. जर वiखरी fगlभ होणT अ[ल तर तीत ज[ ल लि तग� उBपOन होणT गरu,, न$ स @गप� उBपOन 

होणT गरu,, तBव च� तन उBपOन होणT गरu,, बीजग णि त उBपOन होणT गरu,, त[च पोती भरभ�न 
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ड$ � �टि व पK_तY, प$ वळी पK_तY, चटोर पK_तY उBपOन होणT >ही गरu, होय. जि तकी भLकस व रSी 

पK_तY इL�जीत असतील त$ तकी ती अOय� कkठTही नसतील. पण > इL�जी, वiगK�य नसFन श �ति _थळ 

होय. एक असKर शी क�न _वत:, ढKLगण कसक[ पKसतो > व @णन एक ��च )खक चवीo करतो. एक 

इL�जी  )खक  दशसह�  श7द  अस)ली  एकच  अोळ  लि ह$ तो.  एक  अ` र$ कन  )खक  रोमन 

)खनप�तीतील एक _वर सLपF @णपणT अ2>�न अ�खी गो\ लि ह$ तो.  बीभBस )खन,  अवघड )खन, 

व$ eि (त )खन > स @व _वत:, बळ घTऊन ;4, व बोलीस दणदणीत बनव4. हीच त$ ची खरी ध�ीक�ी 

�ीमLती अस4. 

जसजशी बोलीवरील बLधo कमी होतील तसतशी सम\ीची सहनश�ती मोठी हो4. u )खन पFवh vचत 

न[ 4 vच4. जशी जKनी प$ ढी 'नभी लोळती इLcधनFची जKळी ^>री �टोळी' > कवन ऐकRन मKUध हो4, 

तशी नवी प$ ढी 'उL द$ र `) ब$ डी पीउ न$ ' >ही कवन _वीकdत कर4. जी गो\ 'ऊन मी <हणत होतL' 

इथFन सK� हो4, ती प लि 4 व$ झत ;4�ळी 'मी अ[ सKचवतो की धaतशरधनK�य अशी जी tव_व�प 

व$ भFती तीस तK<ही न$ मFळ4 टोYरी श� घTऊन जखम करणT इ\ होईल' इथप �यत पोहोच4. जKo मर4, 

पण फ�स भ �कन उसळतो त[ पKन:  जि वLत हो4. 

इLग¡Lडमधील थोर त¢व£ जॉन _टKअ @ट मि lल, 'अॉन लि बटh' > पK_तक f_तKत च gचत अBयLत मह¢वपF @ण व 

उl)खनीय होय. 'ह� त[ )खन करणTस क$ ती मोकळीक असणT सLयK �ति क' ही च gचतील `ख नसFन 

')खन करणTवर न$ �बध बसवणTस सम\ीकडT क$ ती दमनश�ती उपल7ध असणT सLयK �ति क' ही होय, अ[ 

तो सF चि त करतो. तो <हणतो की, व$ शि \ )खन अ न$ \ समजFन 4 करणTस अडसर उr करणT, <हणu 

'मी सBय अोळखFन असFन इतर स @व म4 खोटी समजतो' अशी अहLमOय वa{ी fद श¤ त करणT होय. 'मी 

चKकR शकतो, सम\ी चKकR शक4, व$ v� मतही बरोबर असF शक4' > जो समजतो, तोच स ह$ �णK असतो. 

'स @व म4 ऐकR, तोलFन बघF व बK�ीस योUय तीच घTऊ' अ[ तो <हणतो. अ f$ य सBय ऐकणT व बोलणT > 

दोOही सम\ीस अBयLत ह$ तकर होय. जि N )खक बLधमK�त असतो, जि N अ भि 2य�तीस ग$ ळLकdत करणTस 

दLडश�ती सदो द$ त तmड उघडFन उभी नस4, त$ Nच सम\ीतील fB;कजण न$ @भयपणT ¥सन क� शकतो.

✳ ✳
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! ऐक$यावर राजप+, - ध/ र ब1 2 3हणाला - " न/ यतीची लीला अगाध अा!. ग+-भ?ा@ Aळीच मोठा 

पराFम गाजवGन अाणीबाणीचा HसJग न/ भावGन @ला असJच 3हणायचJ." अा णि  Lया@ हसत हसत अापM 

अानJदा@  व/ OफारMM  डोळR  ग+णSखरावर  रोखM.  ग+णSखरा@  कालच  रा,ी  अाप$या  HRयसीUया 

अाVहाला बळी पडGन टोपलीभर गोड ल+सल+शीत काजGफळJ फOत Yली होती, Lयाम+ळR Lयाचा घसा अाज 

च[गलाच खवखवत होता. पण तशाही Oथि तीत Lया@ अाप$या कथनाला स+-वात Yली.

            

  सातवा उ&छ(ास             

"! राजप+,ा, प ]वतात$या Lया व/ ह/ रीत उत_न तG पाहता पाहता अद̀aय झालास, cdहा अथeतच मी 

मोठfा  चg cत  पडलो  अा णि  त+hया  शोधात  ह1 डत  ह1 डत  Sवटी  प[डi  राjयाUया  हkीत  lऊन 

पोहोचलो.  राजधानीबा!रUया  Oमशानाजवळ  मोठJ  झाड  द/ सलJ.  Lया  झाडाUया  वाढM$या  म+ळाशी 

ओलसर मऊ पान[चा ब/ छाना तयार झाला होता,  त/ q मी जाऊन बसलो.  अ त/ rमा@ डोsय[वर 

झापड  अाली.  मरणाची  थJडी  होती,  अा णि  रा,ीUया  जटाच  अवनीवर  याdयात  LयाHमाणR  अJधार 

चोहोबाजGJनी ओतत होता. स ]व, भGत प/ शाUच[चा राजरोस वावर स+_ होता, टपटप दवाt qJब पडत 

होc  अा णि  सारी  मन+ul  अापाप$या  ब/ छाvय[त  दाट  झोwत  होती.  अशा  Aळी  प/ शाUच  अा णि  

प/ शा Uचि णीचा वाटावा असा xदय फाडणारा अLयJत व/ dहल सGर प1 पळाUया फ[y[मधील फटzतGन 

माhयाप {यत पोहोचला अा णि  माhया डोsय[वरची झोप Lया@ उडवGन लावली. 'वास@Uया jवाळ[म|l 

मी  अा णि  माझी  HRयसी  होरपळत  असताना,  इJ?जाल  जाणणा~या  या  पाताळयJ,ी  ड�बा@  अामUया 

रतनाम|l अडथळा अाणGन अा3हाला अा�ाच बोलवावJ ना?! अाप$या मायावी व/ yRचा पाश अावळGन 

अा3हाला दास बनवणा~या या ��ाला जो नरवीर ठार मारील, Lयाt अा3ही फार ऋणी होऊ.' 

"हा  ड�ब  अा णि  Lयाचा  हा  दास  य[ना  पाह�याची  Hबळ  ऊम�  lऊन  थोडiा  अJतराप {यत  मी  या 

प/ शाUचाची पाठ धरली,  तसा हा ड�ब माhया द̀�ीस पडला.  Lया@ अाप$या शरीराला जळM$या 

फ[y[चJ भOम फासलJ होतJ, माणसाची हाडR तोडGन बनवMली दी �ति मान अाभGषणR माळली होती, अा णि  

व/ �HमाणR झळाळणा~या LयाUया त[बGस लालसर झg jया ज मि नीप {यत ल�बत होLया. डाdया हाताशी 

wटMला  व/ Oतव  चोहोबाजGJनी  अJधाराला  शोषीत  होता,  अा णि  जसजशी  Lयाला  त/ ळाची  अा णि  
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मोहरीची अा�ती मि ळR तसतसा हपापGन जि भ$या चाटीत होता. हात जोडGन तो प/ शाUच ड�बासमोर 

उभा रा ह/ ला अा णि  3हणाला, 'Oवामी, अापण अा�ा yा, अा णि  त/ ची अJमलबजावणी झालीच असJ 

समजा.' Lया पाषाणxदयी ड�बा@ अा�ा द/ ली - 'प[डi�शीचा राजा प̀थG, याUया म+लीला, पG ]णचJ?Rला 

ताबडतोब उचलGन इq अाण.' LयाHमाणR प/ शाUचा@ राजप+,ीला त/ q अाणलJ. त/ @ हौ�@ शि रावर 

माळMली  पा र/ जाताची  Aणी  च+रडली  होती.  भीती@  हादरM$या  धपापLया  xदया@  ती  अाप$या 

अाईव ड/ ल[ना बोलावG पाहत होती, पण अrGJम+ळR त/ Uया त�डGन वाचा फ�टत नdहती. Lया च[डाळा@ 

सहाणRवर तलवारीला धार लावली, राजप+,ीचा ब+चडा धरला अा णि  त/ t शि र तोड�याUया प व/ �यात 

तो उभा रा ह/ ला. LयाचAळी न/ मि षाधeत c श� मी LयाUया हातGन ह/ रावलJ अा णि  Lया च[डाळाचJ 

शीर उडवलJ. Lया झg jय[Uया जJजाळासह c शीर उचलGन मी जवळUया प1 पळाUया ढोलीत ठRऊन द/ लJ. 

! पा�न प/ शाUचाUया सा~या चg ता मावळ$या अा णि  Lयाला अाता ह ]षवायG होईल अशी भीती मला 

उLपvन झाली. तो 3हणाला  - 'Oवामी, या द�LयाUया छळाम+ळR मला रोज डोळाभर झोपही मि ळाली 

नाही. अाप$या मJ,साम�यeUया जोरावर मला हा सतत जर�त ठRवी.  याUया Hभावाम+ळRच माhया 

इU� व/ -� माझा र[जण पापा@ भरला अा!. �ा नरपशGला यमसदनीUया यातन[ची चव पाहायला 

धाडणJ ही अाप$या हातGन माhयावर फार मोठी �!रबानी झाMली अा!. अापण मG त� मJत दया न/ धी 

अाहात, cdहा परतफ�डीची सJधी Lव�@ अापण मला yावी हीच माझी Hा ]थना अा!. अाप$या ऋणाचा 

बोजा अाता मला थोडाही सहन होत नाही.' असJ 3हणGन तो प/ शाUच लीनपणR माhयासमोर ध+ळीत 

अाडवा झाला. मी Lयाला 3हणालो - 'वीरप+-ष[ची ही @हमीचीच अडचण असc. एवढ्याशा फालतG 

बाबीसाठी  Lय[ना  सा�जण  !  भलJ  थोरलJ  rRय  �ऊ  पाहतात.  या  स+Jदर  राजप+,ीचा  थोडाही  दोष 

नसताना �ा च[डाळाम+ळR त/ ची झोपमोड झाली, ! बरJ झालJ नाही. cdहा तG फार दमला नसतील तर 

त/ ला वाडiावर परत @ऊन सोड. यातच मला सारJ मि ळालJ.'

"माhया �ा बोल�याचा पG ]णचJ?Rवर फार प र/ णाम झा$याचJ द/ सलJ. त/ Uया ल�बLया पाळीUया छि ?ात 

शो¡साठी  ठRवM$या  न/ sया  प¢फ�लाचJ  H त/ ब1 ब  jय[Uयात  पडलJ  अा!  अशा  थरथरLया  ब+ब+ळ[नी 

dयापMM  डोळR  त/ @  व/ OफारM.  व/ Oती ]ण  भाळावर  नाचणा~या  अा णि  मदनाUया  धन+uयाHमाणR 

ताणM$या भ+वया वादळात$या AलीHमाणR थरथर$या. त/ चा tहरा अालटGन पालटGन ला�@ अा णि  

र त/ jवरा@ लाल झाला. अाप$या अनवाणी पावल[Uया बोट[नी त/ @ ज मि नीवर ब~याच अ ]थशGvय �षा 
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उमटव$या. त/ Uया व/ शाल Oतन£य[वर लावMला जो चJदनाचा Mप अानJदाrGJनी भि जला होता, तो 

त/ Uया  उuण  ¤ास[म+ळR  वाळGन  पोपडR  अाM.  अाप$याच  उसाश[नी  अाप$याच  मJज+ळ  अावाजाला 

अडथळा अाणीत पG�Uया झारीUया �ठाHमाणR असM$या ओठ[Uया चJबGतGन ती 3हणाली - 'राजन, मला 

म̀LयGUया पाशातGन ओढGन अाणलJत c वास@Uया वादळाम+ळR jयाUयावर व/ रहAद@Uया लाटा अा$या 

अा!त अशा HRमसम+?ात लोटGन ��यासाठीच वाटतJ. माझी त+3हाला थोडी जरी दया lत अ�ल, तरी 

अापण  मला  अाप$या  पायाची  दासी  माना.  अापण  अा�ाUया  अा�ा  माhयाबरोबर  Hासादात$या 

अJत:प+रातच राहायला चला ना! त/ थ$या सा~या �ि या माhया प+~या म+ठीत अा!त, Lयाम+ळR अापलJ 

रहOय फ�ट�याची थोडीही धाOती नाही.' मदना@ थोडीही दयामाया न ठRवता HLयJचा ताणGन मम� बाण 

मारावा अशी माझी अवOथा झाMली होती, अा णि  त/ Uया चोरटfा नज�Uया पोलादी �डi[नी मी ब� 

होऊन पडलो होतो. मी प/ शाUचाला 3हणालो - 'महारथी वीराUया ढालीHमाणR जि t न/ तJब वाटोळR 

अा!त अशा या रमणीची इUछा जर मी शमवली नाही, तर माराUया तावडीतGन ही जि वJत स+टत नाही. 

cdहा पाडसाHमाणR डोळR असणा~या या �ीसह मला त/ Uया अJत:प+रात @.' ! मी 3हणताच पळाधeत 

प/ शाUचा@  अा3हाला  राजवाडiापाशी  अाणGन  ठRवलJ.  वाडा  शरद  ऋतGत$या  नभातील  जलद[Uया 

समGहाHमाणR  द/ सत  होता.  त/ q  माsयावरUया  अाडोशाला  Lया  चJ? ब1 बी  tह~याUया  राजप+,ीUया 

इU�न+सार मी थोडा Aळ थ[बलो. त/ @ अाप$या मऊ हाताUया तळdया@ अाप$या ¥ ,/ णzना झोwतGन 

उठवलJ. Lय[ना सारा व`�[त समजला. रडdया डोsय[नी Lया बा!र अा$या, अा णि  माhया पाय[वर 

Lय[नी  अापM  हात  ठRवM.  प+uपमाळ[तील  प+JतJतGJवर  डवरM$या  मधमाश[t  अन+सरण  वाटाA  अशा 

अावाजात Lया मला 3हणा$या - 'सGयeHमाणR jयाची अाभा अा!, अ� अापण प+-षो�म त/ Uया पाठीशी 

होतात 3हणGनच अामUया ¥ ,/ णीचा जीव वाचला. ह/ चा प+�य प/ ता मदन �ा@च HRम_पी अनलाला 

जामीन  ठRऊन  ह/ चJ  दान  अाप$या  पदरी  सोपवलJ  अा!,  cdहा  उमलM$या  प¢फ�ल[HमाणR  डोळR 

असM$या अापणच ह/ ला अाता स[भाळावJ. �_ प ]वतावरील अ¡y पाषाणाHमाणR असM$या अाप$या 

xदयावर हा द�दी�यमान पाचG फार शोभGन द/ �ल.' 

cdहापासGन Lया स+Jदर राजप+,ीबरोबर मी ब�च द/ वस रा ह/ लो. त/ Uया ¥ ,/ णzम+ळR अामt HRमसJबJध 

व/ Sषच दाट झाM. 
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"वसJत ऋतG अाला. पोटासाठी �शो�शी ह1 डणा� Hवासी अापाप$या HRयसzUया अाठवणी@ अOवOथ 

झाM.  फ�ल[Uया  ताटdय[वर  हावरट  मधमाश[चा  ह$ला  झाला.  मलय  प ]वताव_न  lणा~या  वा~या@ 

बहरM$या अ[¦यावर मधमाशा झRपाव$या. एरवी शालीन असM$या �ि या सारी लाजलjजा सोडGन 

HRमचाsय[ना  अात+र  झा$या.  द ]2र  प ]वतावरUया  चJदनाUया  Oपशe@  थJडावM$या  वा~या@  अाप$या 

शि uयि णzना, 3हण� Aलzना न`Lयाची सJथा द/ ली. प[डi�शीUया राजाला पश+ह§lला जा�याची उबळ 

अाली.  जनाvयात$या  सा~या  �ि या  अा णि  Oवत:Uया  म+लीसह  राजा  सम+?तटीUया  दाट  बनात  cरा 

द/ वस ठ/ ¨या मा_न बसला. त/ q शि र�याt धा ]�f सGयeजवळही नdहc, अा णि  मधमाश[Uया अोhया@ 

दबM$या फ[yा त+षार[म+ळR थJड झाM$या प+ळणीला Oपश�त होLया. हजारो �ि या अ व/ रत न`Lयवादनात 

चGर होLया. सा�जण वास@Uया डोहात अोठ[प {यत ब+डाM होc. �ा �सावधपणाचा फायदा उठवGन 

चोल�शीचा राजा अथ ]व ब1 2 या@ सम+?ी तरा©य[चा त[डा अाणGन तळावर जोरदार ह$ला चढवला, 

अा णि  सा� LयाUया बJ द/ वासात पडM. भीती@ जि Uया ब+ब+ळ[चा तोल जात होता, अशी माझी HRमळ 

पG ]णचJ?ाही द/ �नाशी झाली. माhया tह~यावरचJ cज उडालJ. अvनावरची वासना नाहीशी झाली. मी 

Oवत:शी  3हणालो  -  'माझी  HRयसी  या  अथ ]व ब1 2Uया  तावडीत  सापडली  अा!.  त/ ला  पा�नच  Lया 

प/ साटाशी ब+�ी चळRल, अा णि  तो जबरदOती@ त/ Uयाशी रत होऊ पाहील. ! त/ ला सहन न होऊन ती 

व/ ष प/ ऊन म_न जाईल. असJ झालJ तर मदनjवराम+ळR माझाही Hाण जाईल. मोठी अडचणच अा! 

सारी!' 

"�ाचAळी चोल�शीUया राजधानीतGन बा!र lणा� दोन ªा«ण मला ¡टM. c 3हणाM - 'बJ द/ वासात 

पडM$या प̀थGUया सतत अवमानाOपद बोल�याम+ळR चि डGन राजा अथ ]व ब1 2 Lयाला फाशीच �णार होता, 

पण पG ]णचJ?Rला पा�न ऐन Aळी तो चळ$याम+ळR प̀थGचा जीव वाचला. पण Lया राजप+,ीला tडiा@ 

पछाडलJ अा!, Lयाम+ळR राजाच नd! तर सामाvय प+-ष जरी समोर पा ह/ ला तरी त/ ला व[तीची भावना 

होc. Lया tडiाला त/ Uया शरीराबा!र ओढ�यासाठी अथ ]व ब1 2@ जारणमारण जाणणा� हजारो भ+Ll 

बोलावM अा!त, पण अा�ाप {यत �ा सा~याचा शGvय प र/ णाम झाला अा!.' या व`�[ताम+ळR मला बराच 

�_प अाला. मी परत Oमशानाला ¡ट द/ ली, प1 पळाUया ढोलीत ठRवM$या झg jया बा!र अाण$या, 

Lय[ना  त[दळाची  लापशी  लावGन  Oवत:Uया  मा�यावर  थाप$या  अा णि  उvहात  वाळव$या.  सा~या 

शरीरावर मळM$या चg |या अाUछाद$या अा णि  इJ ?/ यावर फाटMलJ चामडJ अाडवJ लावलJ. दहाबारा 
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भोळसट माणसJ भोवती जमा झाली. Lय[Uयासमोर रमल व/ yRt चार डाव म[डM, cdहा भा_न जाऊन 

Lय[नी मला ब~याच ¡टवOतG अा णि  फळफळावळ द/ ली. शि c lताच भोवती भ+cही जमली. हा हा 

3हणता अ ]धवट ब+�ीt शि uय जमा झाM. थोडiा द/ वस[नी चोल�शीUया राजधानीUया द/ S@ माझा 

Hवास स+_ झाला. राजधानीबा!र सहा योजन[वर सरोवराSजारUया अर�यात मी शि uय[सह Oवत:चJ 

बOतान  बसवलJ.  सरोवर  सम+?ाHमाणR  भासत  होतJ.  पा�यावर  राजहJस[नी  चोचzनी  तोडM$या 

प¢फ�ल[Uया  तJतGJचा  सडा  पडला  होता.  माhया  साम�यeUया  अ त/ रJ जि त  बात3या  शि uय[नी  स ]व, 

पसरव$या होLया. जि q त/ q चचe चालG होती - '! � सरोवराप$याड राहणा� म+नी अा!त Lय[ना 

चारी  Aद  अा णि  स�ावीस  ªा«णR  पाठ  अा!त.  अायeवतeत  �dहा  दोन  पJ ड/ त[म|l  शा�ाथeबkल 

मत¡द होतो, cdहा या म+नzचा न/ वाडा Hमाण मानला जातो. असLया@ अापली जीभ Lय[नी अजGन 

व/ टाळMली  नाही.  c  दlचा  ¬ोतच  अा!त.  c  Oथि तH�  अा!त.  Lय[Uया  पायाची  धGळ  माथी 

शg पड$या@ अ त/ सार बरा होतो, Lय[t पाय ध+ऊन c पाणी माथी शg पड$या@ साडRसाती टळc.' 

"ही  चचe  अथ ]व ब1 2Uया  दरबारी  पोहोचली.  अथeतच  LयाUया  मनात  पG ]णचJ?R शि वाय  �सरा  व/ षय 

नdहता.  तो  रोज  माhया  ¡टीला  lई,  पाया  पडR,  अा णि  शि uय[ना  उपहार  �ई.  अाठवडाभरा@  तो 

म+yावर अाला. तो अOवOथ होईल इतपत Aळ दवड$यावर मी 3हणालो - '! राजन्, तG माhयापाशी 

अालास ! उ�म झालJ. तG या राजप+,ीचा हात जर मि ळवलास तर LयानJतर त+ला प̀�वीचJच राjय 

मि ळायला उशीर नाही. अ ]धवट उमलM$या न/ sया प¢फ�ल[HमाणR डोळR असM$या या राजप+,ीवर 

�स~या प+-षाची द̀�ी जावी, ! Lया tडiाला म+ळीच अावडत नाही, हीच cवढी अडचण अा!. तG तीन 

द/ वस थ[ब.' राजा अानJदा@ परतला. LयानJतरची रा, अमावOlची होती. सा� झोwत असताना मी 

बा!र पडलो अा णि  रा,भर rम वा�न सरोवराUया तीराजवळ पा,ाUया तळाशी मोठJ भ+यार बनवलJ. 

पा�यात  सGर  मा_न  पळभरात  त/ q  सहज  पोहोचणJ  सा|य  होतJ.  भ+याराचJ  त�ड  पाषाणा@  बJद 

झा$यानJतर तीरावर उया असM$या माणसाला सJशय यावा असा सJभव नdहता. त/ स~या द/ वशी, 

®ाना@ शरीर प व/ , झा$यावर, सा� ब�वाईट मानवी dयवहार vयाहाळणा~या, सरोवरातील लाट[तGन 

स+सर पोहत जावी LयाHमाणR नभातील जलद[तGन पोहत जाणा~या, लाल चJदनाचा Mप लावM$या प+� 

OतनाHमाणR द/ सणा~या अा णि  अJधार_पी ह�ीला ठार मारणारा जणG स1 हच अशा सGयeला आ°जळभर 

लाल प¢फ�M वा�न मी माhया झोपडीत परतलो अा णि  राजाची वाट पाहत बसलो.  राजा अाला 
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अा णि  Lया@ अापला शि रwच माhया पायाशी ठRवला. मी Lयाला 3हणालो - 'मला त+hया अडचणीतGन 

रOता सापडला अा!. अाळशी माणसाला नशीबाचीही मदत होत नाही, पण तG हातपाय हलवMस तर 

त+झी इUछा अाजच पG ]ण होईल. या सरोवराला मी अाशीवeद द/ Mला अा!. अाज रा,ी तG Lयात ब+डी 

मार,  अा णि  पा�याUया  तळाशी  ज�ल  cवढा  Aळ  पडGन  रहा.  नJतर  लाल  डोsय[नी  अा णि  अो$या 

शरीरा@ या मJतरM$या तsयातGन �dहा तG बा!र lशील cdहा तो tडा त+hयासमोर उभा रा� धजणार 

नाही. राजप+,ीUया शरीरातGन तो ताबडतोब चालता होईल, अा णि  त/ चJ xदय व/ तळGन त+hया शि वाय 

पळभरही राहवत नाही अशी त/ ची अवOथा होईल. हा उपाय जर त+ला माvय अ�ल तर अाज रा,ी 

त/ ळाUया cला@ सह¬ मशाली wटवGन राजधानीतGन सरोवराUया द/ S@ l, अा णि  अात ब+डी मार.' 

"मी  Lया  भ+यारात  शि रलो  आ णि  राजाची  वाट  पाहत  बसलो.  म|यरा,ी  राजा@  न/ :सJशय  मना@ 

सरोवरात ब+डी मारली. �dहा तो ह�ीUया उJचीएवढ्या पा�यात अाला cdहा मी स+सरीUया न/ :श¦द 

हालचाली@  LयाUयाप {यत  पोहोचलो,  -माला@  Lयाची  मान  अावळली  अा णि  हातापाय[नी  Lयाला 

सणसणीत  मार  द/ ला.  Lयाची  धडपड  थ[ब$यावर  HRताला  भ+यारात  ठRऊन  मी  पा�याबा!र  अालो. 

राजाUया या नdया _पाला पा�न सा� OतJ भि त झाM.  दोvही हात[नी भाM उJचावGन माझR शि पाई 

H�ला  रOLयामधGन  हटवीत  अस$याt  द̀aय  पाहत  मी  प[ढ~या  चामर[Uया  छाlत  राजहOतीUया 

पाठीव_न राजधानीत अालो. Lया रा,ी अानJदाम+ळR मला झोप अाली नाही. �स~या द/ वशी, �dहा 

पG ]व द/ SUया अJत:प+रातील अारसाच वाटावा, अथवा स�vयदळातील ह�ीचा भJडारा फासMला माथाच 

वाटावा असा सG ]य �dहा वर अाला, cdहा Hात व� धी आटोपGन मी सव±समोर अालो अा णि  रLनज ड/ त 

स1 हासनावर  बसलो.  आ²यe@  अा णि  भीती@  थरथरणा~या  Hजाजन[ना  उkRशGन  मी  3हणालो  - 

'जड�हाबरोबर अटळपणR lणा~या वासन[ना जो बळी पडला नाही, jयाला राजस अा णि  तामसाचा 

व/ टाळ झाला नाही अशा म+नzनी jयाला अाशीवeद द/ ला Lया मधमाश[Uया अावडLया प¢फ�ल[नी 

भरM$या तsयात ब+डी मार$याम+ळR मला प¢फ�ल[HमाणR ताजी Lवचा Hा�त झाली अा!. � मGढजन 

Aद व/ yा न1 y मानतात Lय[ना लाज वाटावी असा हा द/ वस अा!. शि व, व/ uणG अा णि  ª«�व य[ना 

न�Ay अ ]पण होऊ yा. न`Lय अा णि  वादन सतत चालG रा� yा.' ! पा�न अा²यe@ भ[बावGन जाऊन 

माझR मJ,ी 3हणाM - 'अामचा व/ ¤ व/ �ता राजा चि रायG होवो.  या अाधीUया स ]व राज[ची Oम̀ती 

प+सली जाऊन अापलाच झ°डा दाही द/ श[ना रोवला जावो.' 
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"माhया भा ³यची सवeत व/ ¤ासG ¥ ,/ ण शि शि र� ह/ ता माhया दालनात अाली असताना, अाजGबाजGला 

माणGस  नाही  अ�  पा�न  मी  त/ ला  3हणालो  - 'मला  पGव�  पा ह/ लJ  अा!स  ना?'  त/ @  माझा  tहरा 

पा ह/ ला मा,, स+रमा नसM$या त/ Uया डोsय[तGन अानJदाrGJचा पGर अाला. हात जोडGन अा णि  अापM 

चJबGHमाणR असMM ओठ अाप$या हाताUया बोट[नी लपवGन ती मला 3हणाली - 'ही जा2 तर नाही 

ना?'  मी सारा व`�[त त/ ला समजावला,  अा णि  त/ Uया£ा� तो पG ]णचJ?Rप {यत पोहोचवला.  बJधन[तGन 

बा!र पडM$या प̀थG@ समारJभा@ मला प+,ीदान द/ लJ, अा णि  माझी HRयसी मला परत मि ळाली. अशा 

रीती@ मी चोल अा णि  प[डi अशा दोvही राjय[चा राजा झालो. 

"शरद ऋतG अाला. उमलM$या प¢फ�ल[Uया दाटीम+ळR jयातील पा�याt द ]शन � ]लभ झाM अा!, अशा 

तsयाUया बाजG@ पG ]णचJ?ा अा णि  मी ह1 डत होतो. बाजGUया झ+ड+पातGन शि पायाHमाणR Aष असMला 

माणGस तलवारीसह माhया द/ S@ धावGन अाला. डाdया म[डीला ती´ Aद@ची जाणीव होताच मी 

LयाUया हातावर लाथ मा_न Lयाt श� उडवGन द/ M, अा णि  Lयाला ज मि नीवर पाडM. पण पळGन 

जा�याची  Lयाची  इUछा  नdहती,  Lयाम+ळR  Lयाला  बJ द/ वासात  ड[ब�यास  अडचण  अाली  नाही.  या 

माणसाt इमान अथ ]व ब1 2शी असाA अा णि  माझR रहOय याला माहीत झाM असाA अशी Hथमत: 

माझी समजGत झाली. LयाUया इतर साथीदार[ची बातमी समजावी या !तG@ सतत अठ्ठावीस द/ वस 

मी Oवत: Lयाला यातना द/ $या, पण Lया dय ]थ ठर$या. मी अथ ]व ब1 2 नस$याt Lयाला माहीत नdहc. 

माणGस अ ]धवट होता अा णि  मला मार$यास माhयावरील म+नzचा अाशीवeद Lयाला ला¡ल अशी Lयाची 

धारणा होती. Lयाt नाव दमन स/ �ी अस$याt समजM.  

"म ह/ @ लोटM. च�, श+� स�तमी अाली. सोमवारचा द/ वस होता. जमाव डोsय[त मावत नdहता. 

ह�ीUया पाठीव_न, उ�रीया शि वाय शरीरावर �स� व� नाही अशा अवOqत हातात जळLया �णाचा 

जडशीळ प लि ता �ऊन दमन स/ �ीला ¥दानात अाण�यात अाM. सJथबा� नावाUया न/ uणात ड�बा@ 

Lयाला चब+त~यावर अावळGन ब[धM. व/ Sष बन व/ Mली पोलादी स[डशी लाल होईप {यत तापवGन Lयाt 

दJड, म[डiा, पोट अा णि  इJ ?/ य lथील म[स हळGहळG ओरबाड�यात अाM. नJतर प/ तळी डावा@ cq cq 

मोहरीt तापMM cल ओत�यात अाM. jया हाता@ Lया@ माhयावर तलवार चाल व/ ली होती, तो हात 
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शि शाUया रसा@ जाळ�यात अाला. सJथबा�Uया मदतनीस[नी दमन स/ �ीस उताणR पाडGन Lयाt दोvही 

हात अा णि  दोvही पाय चार द/ श[ना त�डR असM$या चार अ¤[ना ज+JपM. इशारा होताच अ¤ प+ढR 

चालM, पण बराच Aळ जाऊनही इ Uछि त प र/ णाम होईना. नJतर दोन अ¤ म[डi[नाही ज+Jप�यात 

अाM तरीही यश lईना. उजdया म[डीला ज+JपMला अ¤ अ त/ rमा@ ¥दानात अाडवा झाला. अाता हा 

उपाय  थ[बवावा  अ�  सJथबा�t  अन+भवी  मत  पडM.  Lया@  vयायाधीश  ब`हलशा�ी  य[चा  स$ला 

व/ चारला,  व  तद्नJतर  अाप$या  व�ातGन  ल[ब  न/ मGळता  स+रा  बा!र  अाणGन  दमन स/ �ीUया  दोvही 

म[डi[जवळt  ®ायG  चि रM,  त�  दोvही  पाय  अ¤[बरोबर  प+ढR  अाM.  यानJतर  दोvही  बा�Jt  स[धR 

चि रताच हातही स+µ झाM. अाताप {यत दमन स/ �ी �ला असावा असा सव±चा समज झाला, पण अजGन 

Lयाt ओठ हलत अा!त अ� राजप+रो ह/ त[Uया |यानी अाM. Sवटी Lयाt धड व हातपाय वाळM$या 

भ+शावर रचGन wटवGन ��यात अाM. स ]व जळRप {यत रा,ीचा �सरा Hहर लोटला अ� नJतर समजM. 

राजवाडiाUया  ब+-जातील  अJधा~या  Oथळी  उभी  रा�न  पG ]णचJ?ा  !  सा�  पाहत  होती,  व  त/ Uया 

न/ तJबावरील  व�  2र  सा_न  मी  त/ Uयाशी  रत  झालो  होतो.  यानJतर  मला  राज?ोहापासGन  भीती 

रा ह/ ली नाही. 

" स1 हल �शाUया राजावर श,Gचा ह$ला होणार अा! अशी बातमी �dहा मला समजली cdहा मी 

माhया HचJड स�vयासह LयाUया मदतीला अालो, तसा ! - ध/ र ब1 2, माhया हरवM$या मि ,[सह तG मला 

इq वाµत ¡टलास.  Lयाम+ळR अाज अा² ]य अा णि  अानJद या दोvही भावना माhया मनात त+$यबळ 

झा$या अा!त."

"अा णि  माhयाही! एक¶ण काय तर त+hया खडतर योगसाध@ला याच जvमी घसघशीत फळJ अाली यात 

शJका नाही," - ध/ र ब1 2 हसत हसत 3हणाला. 

❊ ❊
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घाला

हा बाटाकाका.  का&या काकाचा हा साधासा माळा. हा -या.या /ानाचा, 'राजा' चा गाळा. काळा 
राजा काकाचा 4यारा. 5हातारा काका सा&या गावाचा 4यारा. 

काकाला ड:;या झाला. अाजाराचा  गाजावाजा  झाला.  सा&या  बाया  >या?या.  काका.या  दाराला 
अा?या. काकाचा Aागा थ:बावा हा -य:चा चाळा झाला. -य:.या Cया वातD झा?या -याचा हा 
अाढावा:
 
राधा: FाGाचा काढा 4या.

Hयामा: काका, माIया बापाचा स:गावा माना. पारा जाळा, -याचा साका चाटा. 

अाशा: व:;या.या काडLा चावा. 

अाक:Gा: गालाला अ:Mया.या झाडा.या पान:चा पाला थापा. 

वामा: हा Nया काशाचा त:Mया. गार:.या पाOयाचा साठा Nया. ताCया लाQा टाका. हा सारा 
काला खा. 

तारा: हाडा.या काडL:चा म:डा खा. मासा भाजा, -याचा वाफारा Nया. वाघाचा पापा Nया. हा, 
हा, हा!
 
काका: थ:बा, थ:बा. हा मारा जादा झाला. जा अाता कामाला. अाWा.या अाWा प:गा! 

काकाचा ड:;या जावा हा Cयाचा -याचा धावा. काटा बाराला अाला. काकाला /ासाचा व:धा 
झाला. Xाण:ना काळाचा हाकारा अाला. बाटाकाकाला सा&या गावाचा टाटा. काकाला ख:दा Zा. 
राजाला स:भाळा. बारा[याला या. काकाला भाताचा वाटा Zा. 

※
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अस#य 

सरल मगन बघ. मगन सरल बघ. सरल अ*मळ बस. दम धर. चल मगन, लगबग कर. 

पटपट हल. अडसर सरकव. झडप ब*द कर. ह*. अस*च दमट व थ*ड हव*. रखरख व भगभग 

नसण*च बर*. चल सरल. व:* हटव. अबब! मगन अवजड =तन बघ. ?म! म=त. घ@ व 

Aच*ड. खर*च म=त. चल मगन, हल बर* लवकर. फCत बघत न बसण* बर*. स Dव व:* हटव 

झटपट.  अबब! सरल,  अग* बघ तर.  अगडब*ब लठ्ठ ल*ड.  वध=त*भच समज.  र*ग बघ, 

चमक बघ, स*गमरवरच AGयI. अग* पण दडपण कसल*? अलगद पकड. हलव. अ=स*च. 

म Dदन कर. ह*, म=त. अGय*त अलगद. मगन, घट रगड पण तग धर. ह*, ब=स. सरल, अग* 

ब=स. अस* कर. वर बघ व अलगद पड. मगन, सरक जवळ. बघ तर. गKच द*ड. गरम 

अ*ग. म*द तरल घ Dमग*ध. प*चरसस*पLन प*गतच. =स! स*यम करण* अवघड, पण वखवख 

नसण*च बर*. मगन, अ*क अलग कर. कडक नळ घ@ पकड. गवत हटव. फट बघ व सरळ 

वर चढ. चपखल बसव. Kच! रCत? पण सरल, भय कसच*? Aथम अस*च असत*. मगन, 

म=त झव. मन दगड कर व भरभर हलव. सतत क DतNयरत असण*च बर* (पठक, Oय Dथ 

बघ!). ह*, व*गण बर*च झरत*य. कर घ Dषण! गड सर कर. =खलन जवळ असल* तर ख*डन 

कर. अ=स*. धरण* शCय नसल* तर झड. सरल, धवल रस बघ. बCकळ रस. चव बघ. जस* 

कडवटसर लवणच. सगळ* फ=त कर बर*. ब=स. फडकR धर व स Dव =वKछ कर. ह*, अस*च. 

मगन  सरलजवळ  बस.  ?हण  –  "फCकड  जमल*."  मगन  सरलच*  तरट  पसर.  सरल 

द*तम*जन कर व शयन कर. चल. स*पल* सगळ*. बघ मगन, ?हटल* नNहत*? UVच DयWत 

धरल*स खर*, पण जतन करण* अवघड असत*. 

❊  
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व" चार
                            
             

‘! इकड%,’ रा ग) णी ,हणाली, तशा हातात घ%त23या चपला स8शी29 त) :याकड% स8प; <द >3या. त) चा 

आ णि  Aवत:चाही जोड रा ग) णी9 आप3या खFGावर:या झोळीत ठ%व;न द) ला, आ णि  खाली वाकLन 

दोMही हातFN तळO सम8Qा:या पाRयात ब8चकळ;न घ%त2. हात झाडत ती वाळ;त;न चाल; लागली. 

‘ग8Tतधनाचा नकाशा कVठ% आW?’ स8शी29 व) चारलY. 

‘चावटपणा नको,’ रा ग) णी ,हणाली. 

रा ग) णी  आ णि  स8शीला  [ा  स\\या  ब ह) णी  आWत.  रा ग) णी  ]वीस  वष_ची  तर  स8शीला  अठरा 

वष_ची आW. लFबचा सम8Qaवास कbन दोघी इc dऊन पोहोच3या होfया. बोटीत;न उतरताना 

कTताना9 रा ग) णी:या हाती एक कापडी थjली सोपवली होती. 

प8ळणीवर मFडी घाल;न बस;न रा ग) णी9 थjलीN बYद सोड2. एक लखोटा आ णि  ख8डख8ड वाजणारी 

प) तळी डबी अशा दोन वAत; fयात;न बाWर पड3या. त) :या kजारी बस2ली स8शीला W अौfस8mया9 

पाहात होती. रा ग) णी9 लखोटा फोडला. ‘बाबFनी आप3या दोघoना उp%श;न लि ह) 2लY पq आW,’ ती 

,हणाली. ‘नकाशा माq द) सत नाहीय.’ 

 ✻

बाब'( प*

चि . रा ग) णी व चि . स8शीला यFस बाबFN अ9क आशीवrद. W पq त8म:या हाती पड%ल ]sहा त8,ही 
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चि . रा ग) णी व चि . स8शीला यFस बाबFN अ9क आशीवrद. W पq त8म:या हाती पड%ल ]sहा त8,ही 

दोघी न8कfयाच एका tटावर पोहोचला असाल. त8मचा aवास स8खbप झाला अuल असY समजतो. 

W tट न) <जन आW अशी त8मची aथमद <शनी समज;त होईल, परYत8 बाब तशी नाही. माझ% तीन भाऊ, 

,हणxच त8मN तीन काका, अ9क वषy या tटावर वसती कbन आWत. fयFना त8मची मदत sहावी 

[ा एकzव Wत;9 त8,हाला इc आणRयात आ2लY आW. इतmया मोठ{ा सम8Qaवासावर त8,हाला 

धाडRयाआधी मी त8मची सYमती घ%तली नाही,  क| वा त}ड!खली घ%तली जरी असली तरी!खील 

त8,हाला कशासाठी धाडतो आW W नीट समजाव;न सF ग) तलY नाही याबpल मी त8मचा द) लगीर आW. 

पण त8,ही व) चारी आहात.  प र) Aथि तीचY Aवbप ल~ात dताच मला ~मा कराल असा व) �ास 

वाटतो. W त) घ% इc कu आ2 व कशा aकारची मदत fयFना त8म:याकड;न अ� ~ि त आW [ाचा 

तपशील खालीलaमाण%:

W माझ% भाऊ त) ळ% आWत आ णि  fयF:याशी दी <घ व स;�म प र) चय नuल अशा sयmतीला ] Oगळ% 

अोळख;  dत  नाहीत.  मा�या�न  ]  पाच  वष_नी  मोठ%  आWत.  थ�%खोरपणा  आ णि  समोर:या:या 

रागलोभाची  पवr  न  करता  च8रच8रीत  बोलRयात  आनYद  मानणY  ही  Aवभाववj शि �{Y  fयF:यात 

प ह) 3यापास;न होती. त) घFम�d सार\याच aमाणात होती असY मी ,हणत नाही, पण होती. 

माझ% भाऊ सोळा वष_N हो] ]sहाची ही गो�. Oदपठण कbन भि ~ा मागत फ) रणारा एक कानडी 

�ा�ण fया द) वशी आम:या दारावर आला. तो ज8Mया वळणाचा आW W उघड होतY. का�{ाचY ल8गडY 

9स23या fया:या दोन पोरसवदा म8ली सोबत होfया. [ा त) घFनी fया म8लoची हलकी मAकरी स8b 

>ली. ‘म8लoनो, इतका मोठा व) तYडवाद होऊन �ला याची त8,हाला गYधवातrही नाही की काय? 

सक:छ  9सणY  ,हणxच  कVलीन  वागणY,  व) क:छ  ,हणx  थ) 3लरपणा  आ णि  पारYप र) क  म;3यFची 

पायम3ली हा सनातन व) चार आता कालबा[ झाला आW. तो का�ा कशाला वागवता? पायात 

नाही का dत? गोल पातळ 9सायला स8�वात करा. छान द) साल. आ णि  afdकी चार वारFची बचत 

होईल ती Oगळीच.’ ही थ�ा अशा स8रात काही Oळ चालली तसा �ा�ण सYतापला. तो ,हणाला 

की आ,ही पर!शी माणसY. त8मची भाषा आ,हाला नीट dत नाही. याचा गjरफायदा घ%ऊन आ णि  

म8pाम जडजYबाल श�द वापbन त8,ही आमची मAकरी करावी W स�यपणाचY ल~ण नsW. इतकी जर 

त8,हाला आप3या वाmचात8यrची घ�ड अuल तर मी त8,हाला शाप !तो की त8,ही मराठी व) सbन 
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त8,हाला आप3या वाmचात8यrची घ�ड अuल तर मी त8,हाला शाप !तो की त8,ही मराठी व) सbन 

जाल. अनवट श�द वापरRयाचा जर त8,हाला सोस आW तर याप8ढ% ‘सक:छ’ आ णि  ‘ व) क:छ’ W 

दोनच श�द त8,हाला वापरता dतील. वाAत व) क ही आगळीक करRयातला त) घा भावFचा वाटा 

अगदी समसमान नसावा. चारगटपणा करायला कVणा एका9 स8�वात करावी आ णि  �स�या9 fयाची 

री अोढावी अशासारखY ] झालY असणार. पण मी वर ,हट3याaमाण% त) �हाईताला एकतर W त) घ% 

सहज  OगOगळ%  अोळख;  dत  नसत,  आ णि  fयात!खील  सYताप2ला  त) �हाईत  माण;स  असा  aयfन 

करRयाची शmयता नsहतीच. fयाम8ळ% प र) णाम असा झाला की उडदामाजी काळYगोरY न होता हा 

शाप तसा:या तसा त) घF:या डोmयावर बसला. 

इतक� कbन �ा�ण न) घ;न �ला. मा�या त) घा भावFची मोठी पYचाईत झाली. समोर:याचY मराठी  

fयFना sयव Aथि त समजत अu पण बोलता माq dत नu.  त8,ही fयFना �टाल ]sहाही अशीच 

प र) Aथि ती अuल. आप3या म8लFची ही दशा पा�न त8मN आजीआजोबा हवाल द) ल झा2. अना�त 

स3ला !णा� र) काम�कड% लोक आम:या दारासमोर भाऊगद� कb लाग2. ‘मराठी व) सराल’ हा 

शाप  ‘ न) :सYतान  sहाल’  क| वा  ‘त8मचY  द) वाळY  वाxल’  अशा  शापFइतका  aच लि त  नस3याम8ळ% 

fयावरचा उपाय कVणालाच ठाऊक नsहता. आ,ही अथ <वOदही चाळ;न पा ह) ला पण fयात;न काही 

मि ळालY नाही. मग कVणीतरी स8चवलY की त) घFना 9वाशाला घ%ऊन जा, त) c उपाय न) घ; श>ल. 

आ,ही 9वाशाला �लो. त) c एक !व�शी �टला. तो ,हणाला की आज राqी मी यावर च� तन 

करीन, fयात;न कदा चि त तोडगा न) घ%ल. �स�या द) वशी सकाळी तो ,हणाला की तोडगा सापडला. 

�ा�णा:या fया दोन म8ली मा�या AवTनात आ3या होfया. fयFनी मला एक कLटa�न सF ग) तला. 

fयFचा  जो  पाणउतारा  झाला  होता  fयाची  भरपाई  ,हण;न  त8म:या  घराRयात3या  दोन  म8ली 

कVणाचाही  स3ला  न  घ%ता  जर  हा  कLटa�न  सोडव;  शक3या  तर  [ा  त) घFवरचा  शाप  व) रघळ;न 

जाईल. मी तर ]sहा फmत अकरा वष_चा होतो, पण मा�याकड% बोट दाखवीत !व�शी ,हणाला की 

[ा पोरा:या पोटी दोन �शार म8ली नmकी जMमाला dतील.  

मा�या त) घा भावFना !व�शा9 समोर बसवलY. fयFना उp%श;न तो ,हणाला की [ा कLटa�नाची दोन 

अYगY आWत. प ह) लY असY की भाषा ही बोलता यायला हवीच. ,हण;न तर त) ला भाषा ,हणतात. पण 
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अYगY आWत. प ह) लY असY की भाषा ही बोलता यायला हवीच. ,हण;न तर त) ला भाषा ,हणतात. पण 

] जर शmय नuल तर न) दान �कार क| वा नकार समोर:याला कळवता यायला हवा. fयाम8ळ% 

‘सक:छ’ आ णि  ‘ व) क:छ’ W x दोनच श�द त8म:या पोतडीत आWत ] त8,ही ‘हो’ आ णि  ‘नाही’ या 

अथr9 वापरत चला. यात3या कVठ3या श�दाचा अ <थ काय W त8मचY त8,ही ठरवा पण चौ�या कVणाला 

सFग; नका. 

�सरY असY की मी त8,हा त) घFनी नवीन नावY !तो. मोहनदास, शकVनी आ णि  चकोर अशी ती नावY 

असतील. कVठ3याही a�नाला मोहनदास 9हमी खरY उ�र !ईल. तो ‘हो’ क| वा ‘नाही’ ,हण; शकणार 

नाही, पण ‘सक:छ’ क| वा ‘ व) क:छ’ W श�द वापbन उ�र !ईल. अथrत हो-नाही पjकी उ�र !ता 

dईल असाच a�न हवा. कVठ3याही a�नाला शकVनी 9हमी खोटY उ�र !ईल. तोही ‘हो’ क| वा ‘नाही’ 

,हण; शकणार नाही, पण ‘सक:छ’ क| वा ‘ व) क:छ’ W श�द वापbन उ�र !ईल. चकोर माq एकच 

एक  9म  धbन  बसणार  नाही.  मनात3या  मनात  नाण%फ�क  कbन  तो  ‘सक:छ’  की  ‘ व) क:छ’  ] 

ठरवील.

!व�शी मला ,हणाला की त8�या पोरoना Aव:छ व) चार करायला शि कीव. ] मह�वाचY आW. fयFना 

सक:छ 9सवायचY की व) क:छ [ा घोळात पड; नकोस. मोहनदास कोण, शकVनी कोण आ णि  चकोर 

कोण W जर fया तीन a�नFत अोळख; शक3या तर [ा शापात;न त) घFची स8टका होईल. मी त8,हाला 

तीन  मYतर22  जदrळ;  !तो.  यातला  एक  जदrळ;  एकाला  खायला  द) ला  की  fया:याकड;न  एका 

a�नाचY उ�र मि ळ%ल. अशा तीन a�नFसाठी तीन जदrळ; कामी dतील. [ा तीन उ�रFवbन त) घ% 

कोण ] अोळखायचY आW.

आ,ही सा�जण घरी परतलो.  माझ% त) घ% भाऊ जगाला क�टाळ2 आ णि  एका �रवर:या tटावर 

न) घ;न �2 याबpल मी fयFना दोष !णार नाही. या घट>ला त8,ही दोघी fया tटावर आहात.     

✻

‘अचानकच सYपलY पq’, कागद उलटस8लट कbन पाहात रा ग) णी ,हणाली. सावधपण% डबीचY झाकण 
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‘अचानकच सYपलY पq’, कागद उलटस8लट कbन पाहात रा ग) णी ,हणाली. सावधपण% डबीचY झाकण 

उघड;न त) 9 आत2 जदrळ; �Yग2 आ णि  ‘वाईट वास dत नाहीय’ असा न) वrळा द) ला. पqाची घडी 

कbन  ]  त) 9  लखोट{ात  घातलY  आ णि  डबीसकट  तो  लखोटा  थjलीत  अलगद  परत  ठ%व;न  बYद 

आवळ2. त) ला अबोल झा2ली पा�न स8शी29 व) चारलY, ‘ताई, आता काय करायचY?’

‘आप3याला Aव:छ व) चार करावा लागणार आW,’ रा ग) णी ,हणाली. ‘पqात तसY लि ह) लYच आW.’

‘स8दjवा9 आप3याला तशी शि कवणही आW,’ स8शीला ,हणाली. ‘ त) ला अन8सbन Aव:छ आ णि  स8स;q 

व) चार कbया.’

चमचमfया पाRयाकड% पाहात दोघीही काही Oळ Aत�ध बस;न होfया. 

‘माझा फार ग}धळ sहायला लागलाय गY,’ स8शीला ,हणाली. 

‘माझाही,’ रा ग) णी ,हणाली. ‘आपण एकzकoना धbन ठ%व;न व) चार कbया? स8स;qपणा fयात नYतर 

आणता dईल.’

‘असY  पाहा  की  ‘सक:छ’  आ णि  ‘ व) क:छ’  या  श�दFN  अ <थ  आप3याला  ठाऊक  नाहीत,’  स8शीला 

,हणाली. ‘यFत3या एकाचा अ <थ ‘हो’ आ णि  एकाचा ‘नाही’ इतक�च ठाऊक आW. ] शोध;न काढाO 

लागतील. पण मी काय ,हण] की ‘सक:छ’चा अ <थ ‘हो’ आ णि  ‘ व) क:छ’चा ‘नाही’ असY ताfप8रतY 

ग हीत धbन चाल;या. कारण नाहीतर मनात फार उलटस8लट होत राहील आ णि  aगती sहायची 

नाही. पण W फmत एक ग हीतक आW, ख� अ <थ आप3याला ठाऊक नाहीत Wही आपण व) सरता 

कामा नd.’  

‘खरY आW त8झY,’ रा ग) णी ,हणाली. त) 9 आप3या त <जनी9 समोर:या प8ळणीत एक आयत आखला, 

आ णि  �घा माbन लFबीN समान तीन व उYचीN समान दोन भाग >2. ‘हा घ% तmता,’ ती प8ढ% 

,हणाली. 
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,हणाली. 

श�द सक:छ व) क:छ

अ <थ हो नाही

‘का¡या  दगडावर  न  काढता  वाळ;त  काढला  आW.  xण%कbन  हा  अशा�त  आW  याची  जाणीव 

आप3या मनात ताजी राहील.’ 

‘मला  तरी  इc  काळा  दगड  एकही  द) सत  नाहीय,’  स8शीला  ,हणाली.  ‘पण  ठीक  आW.  भरती 

dईप ¢यत हाच तmता चालव;न घ%ऊ. तर आता न) दान काही सोTया गो�ी आप3याला नीट समज3या 

आWत याची शहा न) शा कbन घ%त2ली बरी. मी ,हण] ] बरोबर वाटतY का बघ. समज आपण 

मोहनदासकाकाला व) चारलY की स; <य प; yवला उगवतो का? तर तो मनात3या मनात ‘हो’ ,हण%ल. पण 

तो खरY बोलणारा माण;स आW, fयाम8ळ% त}डा9 ‘सक:छ’ ,हण%ल. बरोबर?’ 

‘बरोबर.’ 

‘आता समज की हाच a�न आपण शकVनीकाकाला व) चारला, तर तोस8£ा मनात3या मनात ‘हो’ 

,हण%ल. पण तो खोटY बोलणारा माण;स आW, fयाम8ळ% त}डा9 ‘ व) क:छ’ ,हण%ल. बरोबर?’ 

‘बरोबर.’

‘आता समज आपण व) चारलY की ‘उYटाला उडता dतY का?’ तर मोहनदासकाका ‘ व) क:छ’ ,हण%ल 

आ णि  शकVनीकाका ‘सक:छ’ ,हण%ल. बरोबर?’

‘बरोबर.’
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‘चकोरकाकाचY माq काही कळत नाही.’ 

‘चकोरकाकाचY काही कळत नाही, W माMय,’ रा ग) णी ,हणाली. ‘जर कVणी डोmयात3या डोmयात 

नाण%फ�क  कbन  खरYखोटY  बोलत  अuल  तर  अशा  माणसा:या  उ�रFत;न  आप3याला  काहीस8£ा 

मा ह) ती मि ळणार नाही. असला कसला हा काका? नाण%फ�क न) दान आप3या समोर करणार असता 

तर बाब Oगळी होती.’ 

‘अगY, आप3या समोर करणार असता तरी छापाचY अ <थ काय न् काटाचा काय W आप3याला कVठ% 

मा ह) त आW?’ स8शीला ,हणाली. ‘नाRयाला काही खरY आ णि  खोटY अशा बाज; नसतात. छापा आ णि  

काटा अशाच असतात. खोटY असायचY तर अ\खY नाणYच खोटY असतY. ]sहा नाण%फ�क उघड¥ावर 

कbनही काही फरक पडला नसता.’

‘पण एकLण fया:यापास;न लFब राहावY Wच बरY,’ रा ग) णी ,हणाली.

‘कब;ल,’ स8शीला ,हणाली. ‘,हण;न न) दान स�या व) चार करताना आपण असYच धbन चाल; की जो 

काही a�न व) चारतो आहोत तो एकतर मोहनदासला क| वा शकVनीला. चकोरला नsW. चकोरकाका 

9मका अोळख;न Oगळा कसा काढायचा हा AवतYq a�न आW. तो कसा सोडवायचा ] आपण नYतर 

बघ;या.’

‘अगदी, अगदी,’ रा ग) णी ,हणाली. वाळ;त आख23या तmfया:या बाज;ला त) 9 एक ग8बग8बीत प~ी 

काढला. प ~ि जगताचY बारकाsया9 ¦ान असणा�या:या द �ीला तो �t�ब चकोरासारखा द) सला 

नसता, परYत8 aाTत प र) Aथि तीत तशी गरज नsहती. दोन बाळuदार क�सFमधोमध fयाला बY द) Aत 

कbन जोरकस उ�या �घा अोढताच प~ी प| ज�यात अडकला.
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‘एकLण पाहता इथप ¢यत आपली समज;त बरोबर वाट],’ स8शीला ,हणाली. ‘उदाहरणा <थ, ‘स; <य प; yवला 

उगवतो  का?’  हा  a�न  घ%.  याचY  aामा णि क  उ�र  ‘सक:छ’  W  आप3याला  ठाऊक  आW.  जर 

समोर:यानY ] द) लY तर तो मोहनदास, नाहीतर तो शकVनी W आप3याला अोळखता dईल. अथrत 

समोरचा तmता बरोबर आW असY ग हीत धbन.’  

‘ क| वा उलट समज की मोहनदास कोण आ णि  शकVनी कोण W आप3याला ठाऊक आW,’ रा ग) णी 

,हणाली. ‘आता मोहनदासला हा a�न व) चारला आ णि  तो ‘सक:छ’ ,हणाला तर समोरचा तmता 

बरोबर आW W आप3याला कळ%ल. जर ‘ व) क:छ’ ,हणाला तर तmता उलट करावा लागणार W 

कळ%ल. ,हणx तmfयावbन काका अोळखता dईल क| वा काकावbन तmता.’ 

‘पण स�या आप3याला काकाही अोळखता dत नाहीत आ णि  तmताही नाही. मग कसY करणार?’ 

स8शी29 व) चारलY. 

‘हो ना. आ णि  शि वाय W सगळY चकोरकाकाला आपण आधीच Oगळा पाड2ला आW असY ग हीत 

धbन. ] अज;न करायचYच आW.’ रा ग) णी ,हणाली. 

‘आ णि  ] कसY करायचY W आप3याला म8ळीच ठाऊक नाही,’ स8शीला ,हणाली. 

‘ठाऊक नाही W खरYच,’ रा ग) णी ,हणाली. ‘पण मी ,हण] की चकोरकाकाला Oगळा पाड2ला आW 

W ग हीतक आपण घ� पकड;न ठ%व;. सोड;या नको. नाहीतर फार अनाग}दी माxल.’ 

‘बरY  बाई,’  स8शीला  ,हणाली,  आ णि  प| ज�याशी  §याचा  यF q) क  सYबYध  अAप�  आW  अशा  एका 

कVलपाची त) 9 चि qात भर टाकली. 
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‘माझY चि q त; खराब कर] आWस,’ रा ग) णी9 त¨ार >ली. 

‘] अशा�त आW असY त;च तर ,हणाली होतीस. fया:यावर फार जीव लाव;न घ%ऊ नकोस,’ स8शीला 

,हणाली. 

रा ग) णी9 होय-नाही अशा अथrची मान हलवली, आ णि  दोMही हाता:या तळsयFत गाल झाकLन 

घ%ऊन ती व) चार करत रा ह) ली. 

✻

‘एक गो� मा�या ल~ात यायला लागली आW,’ स8शीला ,हणाली. ‘स; <य, उYट अशा वAत;Yबpल a�न 

व) चाbन उपयोग नाही. कारण अशा a�नFचY aामा णि क उ�र आप3याला मा ह) त जरी असलY तरी 

समोर:या काका9 द) 2लY उ�र कळत नाही. fयाम8ळ% दोह}ची त8लना करता dत नाही. तmता म�d 

अडमडतो.’ 

‘W मा�याही ल~ात यायला लागलY होतY,’ रा ग) णी ,हणाली. ‘पण समज आपण a�नाबpल a�न 

व) चारला तर?’ 

‘,हणx कसा? ‘काका, त8,हाला एक a�न व) चाb का’ असा?’ स8शी29 व) चारलY. 

‘तसा नाही. ‘त8,हाला एक a�न व) चाb का?’ हा वाAत व) क a�न नsW. ] घसा खाकरणY आW. 

मा�या  मनात  आW  तो  Oग¡या  aकारचा  a�न.  उYटाचY  उडणY  हा  §याचा  व) षय  नस;न  उYटा:या 

उडRयासYबYधी a�न हा §याचा व) षय आW असा a�न.’

‘कोड¥ात बोल; नकोस,’ स8शीला ,हणाली.
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‘कोड¥ात बोल; नकोस,’ स8शीला ,हणाली.

‘खवचट बोल; नकोस,’ रा ग) णी ,हणाली. ‘आपण कोडYच सोडवतो आहोत. W बघ, उYटाला उडता dत 

नाही आ णि  ग�डाला उडता dतY इतक� त8ला माMय आW ना?’ 

‘माMय आW.’ 

‘पण असY सरळ व) चारायचY नाही,’ रा ग) णी प8ढ% ,हणाली. ती उठ;न उभी रा ह) ली आ णि  प8ळणीवर 

प8�शी सपाट जागा शोध;न त) 9 आप3या त <जनी9 वाळ;त एक a�न लि �न काढला. fयाप8ढ% पाया:या 

अYगठ्या9 क�स काढ;न fयात एक चFदणी भरली, आ णि  ती ,हणाली, ‘याला मी तारF क) त a�न असY 

नाव !]. हा बघ: 

‘ग,डाला उडता 1त2 का’ असा 67न जर मी त<=हाला व" चारला 

तर त<=ही ‘सक?छ’ अस2 उAर Bाल का? (✴)

‘तर  आता  आप3यासमोरचा  a�न  असा  की  तारF क) त  a�न  व) चारला  तर  कVठला  काका  काय 

,हण%ल?’ रा ग) णी प8ढ% ,हणाली. ‘काका ,हणx मोहनदास क| वा शकVनीकाका. चकोरकाका नsW.’ 

‘नीट  व) चार  करायला  हवा.  मीच  मनोमन  ए>क  काका  बन;न  पाह],’  उभी  रा�न  तारF क) त 

a�नाला सामोरी जात स8शीला ,हणाली. ‘ग�डाला उडता dतY का?’ याला मी परa�न ,हण]. असY 

स8टस8टीत नाव सोयीचY पड%ल. प ह) 3यFदा मी Aवत:ला मोहनदासकाका समज]. परa�नाला माझY 

मनोमन उ�र ‘हो’ असY अuल. पण मी खरY बोलणारा काका आW, fयाम8ळ% उघड उ�रही ‘हो’ या 

अथrचY ,हणx ‘सक:छ’ असY अuल. ताfप <य काय तर तारF क) त a�नालाही माझY उ�र ‘हो’ या 

अथrचY ,हणxच ‘सक:छ’ असY अuल. 

‘आता मी Aवत:ला शकVनीकाका समज]. परa�नाला माझYही मनोमन उ�र ‘हो’ असY अuल. पण 
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‘आता मी Aवत:ला शकVनीकाका समज]. परa�नाला माझYही मनोमन उ�र ‘हो’ असY अuल. पण 

मी खोटY बोलणारा आW, fयाम8ळ% उघड उ�र ‘नाही’ या अथrचY ,हणxच ‘ व) क:छ’ असY अuल. 

,हणx तारF क) त a�नाला माझY मनोमन उ�र ‘नाही’ असY अuल. पण मी खोटY बोलणारा आW, 

fयाम8ळ%  उघड  उ�र  ‘हो’  या  अथrचY  ,हणxच  ‘सक:छ’  असY  अuल.  याचा  अ <थ  दोMही  काका 

तारF क) त a�नाला ‘सक:छ’ असYच उ�र !तील. 

‘आता तmता उलट >ला तर?’ रा ग) णी ,हणाली. ‘कbनच पाह].’ आप3या उजsया तळपाया9 त) 9 

तmfयात खाडाखोड >ली आ णि  दोन श�द नsया9 लि ह) 2. तmता असा द) स; लागला: 

श�द सक:छ व) क:छ

अ <थ नाही हो

‘अ~र छान आW गY माझY,’ रा ग) णी ,हणाली. 

‘तmता  बदलला  आW,  पण  परa�न  तोच  आW,’  स8शीला  ,हणाली.  ‘मी  Aवत:ला  प8Mहा 

मोहनदासकाका समज]. परa�नाला माझY मनोमन उ�र ‘हो’ असY अuल. पण मी खरY बोलणारा 

काका आW, fयाम8ळ% उघड उ�रही ‘हो’ याच अथrचY ,हणx ‘ व) क:छ’ असY अuल. ]sहा तारF क) त 

a�नाला माझY उ�र ‘नाही’ या अथrचY ,हणxच ‘सक:छ’ असY अuल. 

‘आता मी Aवत:ला शकVनीकाका समज]. परa�नाला माझY मनोमन उ�र ‘हो’ असY अuल. पण मी 

खोटY बोलणारा आW, fयाम8ळ% उघड उ�र ‘नाही’ या अथrचY ,हणxच ‘सक:छ’ असY अuल. ,हणx 

तारF क) त a�नाला माझY मनोमन उ�र ‘हो’ असY अuल. पण मी खोटY बोलणारा आW, fयाम8ळ% उघड 

उ�र ‘नाही’ या अथrचY ,हणxच ‘सक:छ’ असY अuल. 

‘गYमत आW!’ रा ग) णी ,हणाली. याचा अ <थ तmता कसाही असला आ णि  काका कVणीही असला तरी 
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‘गYमत आW!’ रा ग) णी ,हणाली. याचा अ <थ तmता कसाही असला आ णि  काका कVणीही असला तरी 

तारF क) त a�नाचY उ�र ‘सक:छ’ असYच dईल. ‘मी a�न बदल;न बघ],’ ती ,हणाली. तारF क) त 

a�नात Aथा न) क खाडाखोड कbन त) 9 नवा चYQF क) त a�न तयार >ला: 

‘उ2टाला उडता 1त2 का’ असा 67न जर मी त<=हाला व" चारला 

तर त<=ही ‘सक?छ’ अस2 उAर Bाल का? (☾)

दोघी व) चार कb लाग3या. ‘गYमत आW,’ या ª�स स8शीला ,हणाली. ‘तmता कसाही असला आ णि  

काका कVणीही असला तरी चYQF क) त a�नाचY उ�र ‘ व) क:छ’ असYच dतY आW.

‘मीही तोच ह) kब करत हो],’ रा ग) णी ,हणाली. ‘होतYय काय तर ‘ग�डाला उडता dतY का’ क| वा 

‘उYटाला उडता dतY का’ [ा a�नFची aामा णि क उ�रY आप3याला मि ळताWत. आप3याला x समजलY 

आW ] नीट मFड;या.’ दोMही तळपाय घासत 9त त) 9 प8ळण कोरी कbन टाकली. ‘समज ‘a’ हा एक 

a�न आW. हो-नाही उ�र यावY असा कVठलाही a�न घ%ता dईल. तर आता मी ‘a’ ला श� प3यात 

ठ%व].’ आ णि  त) 9 प8ळणीवर नवY वाmय लि �न fयासमोर:या क�सात एक तळपता स; <य काढला: 

‘6’ असा 67न जर मी त<=हाला व" चारला 

तर त<=ही ‘सक?छ’ अस2 उAर Bाल का? (☀)
 

‘याला मी भाAकरF क) त a�न ,हण%न. समज हा आपण मोहनदास क| वा शकVनीकाकाला व) चारला. 

न) «क <ष असा न) घतो आW की ‘a’ [ा a�नाचY aामा णि क उ�र होकाराथ� अuल तर काकाकड;न 

आप3याला ‘सक:छ’ असY उ�र मि ळ%ल, आ णि  जर नकाराथ� अuल तर ‘ व) क:छ’ असY उ�र मि ळ%ल. 

मग काका कVठलाही असो, आ णि  तmता कसाही असो,’ रा ग) णी आनY�न ,हणाली. 

‘सगळY उफराटYच आW!’ स8शीला ,हणाली. ‘a�न सरळ व) चारला तर घोळाचY उ�र मि ळतY. आ णि  

श� प3यात दडव;न व) चारला तर सरळ उ�र मि ळतY!’ 
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श� प3यात दडव;न व) चारला तर सरळ उ�र मि ळतY!’ 

‘आणखी एक गYमत! समज आपण हाच भाAकरF क) त a�न चकोरकाकाला व) चारला तरी ब) घडणार 

नाही. खरY बोलायचY की खोटY बोलायचY W तो भ2 नाण%फ�क कbन ठरO ना का. एकदा ठरव3यानYतर 

fया  ª�प8रता  तो  एकतर  मोहनदाससारखा  नाहीतर  शकVनीसारखाच  वा�ल.  ,हणx  तोही 

aामा णि क उ�रच !ईल,’ रा ग) णी ,हणाली. 

‘,हणx झालYच तर!’ स8शीला ,हणाली. ‘ताfप <य काय की कVठलाही a�न श� प3यात ठ%व;न कVणाही 

काकाला व) चारला तर आप3याला fयाचY aामा णि क उ�र मि ळ%ल.’ 

‘पण असY जर अuल तर कLटa�न स8टला असY नाही का वाटत त8ला?’ रा ग) णी ,हणाली. 

‘मला वाटतY स8टला,’ स8शीला ,हणाली. ‘पण 9मका कसा स8टला याचा मी मनोमन र) याज करत 

हो]. fयात एकच एक क) �ा प8Mहा प8Mहा dतो आW. तो कसा ] सFग], बरोबर वाटतो का बघ. असY 

समज की अलबfया आ णि  गलबfया नावाN दोन काका आWत. fयातला एक इc आW तर �सरा 

त) c आW, पण कोणता कVठ% आW ] आप3याला मा ह) त नाही. ,हणx दोन पयrय आWत: 

इc त) c 

अलबfयाकाका गलबfयाकाका 

क| वा 

इc त) c 

गलबfयाकाका अलबfयाकाका 

आता यातला कVठला पयrय खरा आW W एकVलता एक a�न व) चाbन आप3याला शोध;न काढता 
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आता यातला कVठला पयrय खरा आW W एकVलता एक a�न व) चाbन आप3याला शोध;न काढता 

dईल. आपण व) चारायचY - ,हणx अथrत श� प3याआड;न व) चारायचY की ‘अलबfयाकाका इc आW 

का?’ जर होकाराथ� उ�र मि ळालY तर प ह) ला पयrय, नाहीतर �सरा. 

‘सोपY आW,’ रा ग) णी ,हणाली. 

‘तर याला मी क) �ा ,हण]. तो प8Mहा प8Mहा ग) रवत राहायचा,’ स8शीला ,हणाली. ‘आपण करायचY 

काय तर त) Mही काकFना अोळी9 समोर बसव;. डावीकड:याला व) चाb की ‘त; मोहनदास आWस 

का?’ इc दोन शmयता आWत: 

समज तो ‘हो’ ,हणाला. तर याचा अ <थ बाकीN दोघ% शकVनी आ णि  चकोर आWत. fयFतला कVणीतरी 

एक म�d आ णि  एक उजवीकड% आW. आता क) �ा ग) रवला की त) घ%ही कोण ] कळ%ल. ,हणx एकLण 

दोनच a�नFत भा�ल आ णि  आपला एक जदrळ; वाNल. 

‘तो अ\खा त;च खा3लास तरी माझी हरकत नाही,’ रा ग) णी ,हणाली. 

‘सगळY ऐकLन तर घ%,’ स8शीला ,हणाली. ‘समज तो ‘नाही’ ,हणाला. तर याचा अ <थ डावीकडचा 

काका शकVनी क| वा चकोर आW. मग fयाला आपण व) चारायचY की त; शकVनी आWस का? समज तो 

‘हो’ ,हणाला, तर बाकीN दोघ% मोहनदास आ णि  चकोर आWत W कळ%ल, ,हणx प8Mहा क) �ा आला. 

समज तो ‘नाही’ ,हणाला, तर तो Aवत: चकोर आW आ णि  बाकीN दोघ% मोहनदास आ णि  शकVनी 

आWत W कळ%ल. ,हणx प8Mहा क) �ा आला. एकLण काय तर काहीही झालY तरी तीन a�नFत उरकता 

dईल.’ 

रा ग) णी उठ;न उभी रा ह) ली आ णि  त) 9 शरीराला आळोª प) ळोª द) 2. ‘ च� �, मी त8झY अ भि नYदन 

कर] आ णि  त;ही माझY कर,’ ती ,हणाली. ‘कLटa�न स8ट2ला आW. चल आता.’ 

पण व) चारFत गढ2ली स8शीला तशीच बस;न होती. 
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पण व) चारFत गढ2ली स8शीला तशीच बस;न होती. 

‘अगY, चल आता,’ रा ग) णी अ ध) �पणा9 ,हणाली. ‘जदrळ; शि 3लक रा ह) ला तर तो त8ला GायचY मी 

कब;ल >लY आW. आणखी काय हवY? इतmया हलmया बौ £ि क कसरतीचY इतक� घसघशीत फळ प8�सY 

नाही का झालY?’ 

स8शीला जागची हलली नाही. ‘ताई, तो कागद मला प8Mहा दाखव पा�,’ ती ,हणाली. 

✻

कपाळावर लहानशी आठी पाड;न रा ग) णी9 ] पq स8शी2:या हाती द) लY. ‘कसY लि ह) लYय ] नीट 

ऐकLया,’  स8शीला ,हणाली.  ‘चकोर माq एकच एक 9म धbन बसणार नाही.  मनात3या मनात 

नाण%फ�क कbन तो ‘सक:छ’ की ‘ व) क:छ’ ] ठरवील.’ 

रा ग) णी:या Nह�यावर जाग द) सली नाही.

‘यात कVठ%तरी zख आW,’ स8शीला ,हणाली.  

‘एकच एक 9म ,हणx खरY बोलायचा 9म क| वा खोटY बोलायचा 9म असY मी समज;न चाल2,’ 

रा ग) णी ,हणाली. ‘बाबा ,हणताWत की असा एकच एक 9म चकोर धbन बसणार नाही. याचा 

अ <थ तो काही Oळा खरY बो2ल आ णि  काही Oळा खोटY बो2ल.’ 

‘माMय,’ स8शीला ,हणाली. ‘पण मला वाटतY आपण ग}धळ >ला. सक:छ- व) क:छातला फरक, हो-

नाहीतला  फरक  आ णि  ख�याखोट{Fतला  फरक  W  आपण  गोळाtरीज  एकच  समज;न  चाललो. 

आप3याला वाटलY की चकोरकाका मनोमन नाण%फ�क कbन खरY बोलायचY की खोटY बोलायचY ] 

ठरवतो. पण तसY ,हट2लY नाही. ‘सक:छ’ ,हणायचY की ‘ व) क:छ’ W तो नाण%फ�क कbन ठरवतो. ती 

Oगळी गो� आW.’ 
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रा ग) णी9 �Yकार भरला. ‘zख आW खरी,’ ती ,हणाली. ‘,हणx प ह) ला फरक आ णि  �सरा फरक 

यFत फरक नाही, पण प ह) ला�सरा फरक आ णि  त) सरा फरक यFत फरक आW! बरोबर ,हणा2 ना 

मी?’ 

‘तसY का ,हण%नास?!’ स8शीला उारली. ‘ जि ची जशी लकब अuल तसY ती ,हण%ल. त8झY OगळY अन् 

माझY OगळY. आपण कVठ% ज8¡या ब ह) णी आहोत?’ 

‘]ही खरYच आW,’ रा ग) णी ,हणाली. ‘पण आता थोडY मा� जायला हवY. W बघ, मी काय ,हण] की 

आधी तारF क) त a�न,  नYतर चYQF क) त a�न आ णि  fयात;न प8ढ% भाAकरF क) त a�न यावर आपली 

भि Aत होती. ]sहा W सगळY आपण प8Mहा तपास;न बघ;या. आपण असY ,हणत होतो की भाAकरF क) त 

a�नाला मोहनदास आ णि  शकVनी [ा दोMही काकFकड;न aामा णि क उ�र मि ळ%ल. W मला अज;नही 

बरोबर वाटतY. पण चकोरकाकाचा भरवसा नाही. मनोमन नाण%फ�क कbनच जर तो उ�र ठरवणार 

अuल तर fया9 a�न ऐकला काय आ णि  नाही ऐकला काय.’ 

‘आप3याला आधी वाटलY होतY की चकोरकाकाला खड¥ासारखा Oगळा काढायला हवा,’ स8शीला 

,हणाली. ‘नYतर वाटलY की तसY करRयाची गरज नाही. आ�ा ल~ात dतYय की आपला प ह) लाच 

अजमास  बरोबर  होता.  पण  जzची  बाज;  अशी  की  अम8क  एक  काका  चकोर  नाही  अशी  जर 

आप3याला खाqी अuल तर a�न श� प3यात ठ%वRयाची य8mती न) दान fया काकावर लाग; पड%ल.’ 

रा ग) णी व) चारात गढ;न �ली. त) 9 Aवत:चा डावा तळहात डो¡यFसमोर आणला. आधी अYगठा 

आ णि  मग त <जनी म8डप;न पा ह) ली. मग सगळी बोटY सरळ कbन फmत अYगठा म8डप;न पा ह) ला, तu 

त) N डोळ% चमक2. ती ,हणाली, ‘ श� प3याची य8mती फार छान आW. त) चा Oगळा उपयोग करता 

dईल.’ आ णि  त) 9 प8Mहा दोMही तळपायFनी भाAकरF क) त a�न प8स;न टाकLन नवा a�न लि ह) ला. ती 

,हणाली, ‘समज आप3यासमोर दोन काका आWत: एक इc आW आ णि  एक त) c आW. आता आपण 

त) c अस23या काकाकड% बोट कbन इc अस23या काकाला व) चारायचY: 
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‘ त" E असFला काका चकोर आI का’ असा 67न जर मी त<=हाला व" चारला 

तर त<=ही ‘सक?छ’ अस2 उAर Bाल का? (†)

‘याला  मी  खड®F क) त  a�न  ,हण],  कारण  या9ही  जर  कLटa�न  स8टला  नाही  तर  मा�या  हात;न 

रmतपात घड%ल,’ रा ग) णी प8ढ% ,हणाली. ‘आता दोन शmयता आWत: 

प ह) ली शmयता: समज इc अस2ला काका ‘सक:छ’ ,हणाला. तर याN दोन अ <थ होऊ शकतात: 

एकतर इc अस2ला काका Aवत: चकोर आW आ णि  मनोमन नाण%फ�क कbन उ�र !तो आW. क| वा 

तो चकोर नाही आ णि  aामा णि क उ�र !तो आW, ,हणxच त) थला काका खरोखरीच चकोर आW. 

दोह}पjकी  काही  असलY  तरी  इcही  नाही  आ णि  त) cही  नाही  असा  त) सरा  पडGाआडचा  काका 

चकोर नाही W नmकी. कारण चकोर एकच आW. 

�सरी शmयता: समज इc अस2ला काका ‘ व) क:छ’ ,हणाला. तर याN दोन अ <थ होऊ शकतात: 

एकतर इc अस2ला काका Aवत: चकोर आW आ णि  मनोमन नाण%फ�क कbन उ�र !तो आW. क| वा 

तो चकोर नाही आ णि  aामा णि क उ�र !तो आW, ,हणxच त) थला काका खरोखरीच चकोर नाही. 

दोह}पjकी काही असलY तरी त) थला काका चकोर नाही W नmकी. 

एकLण काय तर कVठलीही शmयता afय~ात आली तरी एक ब) नचकोर काका आप3याला खाqी9 

सापड%ल.  श� प3याची  य8mती  वापरली  तर  fया:याकड;न  aामा णि क  उ�रY  मि ळतील,  ]sहा  आता 

उर22 दोन जदrळ; fया:या ड}बलावर घाल;न आप3याला त) Mही काका अोळख;न काढता dतील!’

‘शाबास, ताई!’ स8शीला ,हणाली. ‘आता माq आपला कLटa�न खरोखरीच स8टला. न) घ;या?’ 

‘ न) घ;या,’ रा ग) णी ,हणाली. वाळ;त �त2ला एक श� पला उचल;न त) 9 फVYकरी9 Aव:छ >ला आ णि  

थjलीत ठ%व;न द) ला.  
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थjलीत ठ%व;न द) ला.  

✻

याप8ढचY सगळY अ�~%aमाण% झालY. सम8Q पाठमोरा टाकLन दोघी आत न) घा3या. प) वळसर kYदरी 

प8ळण आ णि  चि mकट काळी वाळ; यFमधली Aप� सीमा�षा प8ढ¥ात dताच चपला पायFत सरकव;न 

धी,या गती9 व चौफ�र नजर टाकीत fया प8ढ% चाल; लाग3या. एकzकFपाशी बोलRयासारखY काही 

नस3याम8ळ%  त) Mही  काका  परAपरFपास;न  �र  व) ख8र22  हो].  आपाप3या  नादFत  अस22  एकाच 

म8शीत3या Nह�याN W तीन ,हाता� दोघoना ए>क कbन द) स2. टा¡या वाजव;न आ णि  श8कश8क 

कbन fयFचY ल~ Oध;न घ%Rयाचा aयfन स8शीला कb लागली. रा ग) णी त) ला ,हणाली, ‘अगY Oड%, 
fयFना मराठी समजतY.’ त) 9 सव_ना एकq कbन एका कातळावर रF�9 बसवलY. 

सव_त  डावीकड:या  ,हाता�याला  उp%श;न  स8शीला  ,हणाली,  ‘काका,  त8म:या  डावीकड%  बस2ला 

काका चकोर आW का असY जर मी त8,हाला व) चारलY तर त8,ही ‘सक:छ’ असY उ�र Gाल का?’ 

यावर तो काही बोलला नाही. स8शी2ला आपली च;क उमगली. त) 9 प) तळी डबीतला एक जदrळ; 

काढला. इतका ज8ना जदrळ; Aव:छ कbन Gायला हवा होता का आ णि  Aव:छ करायचा तर कसा 

करायचा [ा व) चारात ती असतानाच त) :या बोटFत;न काका9 तो अलगद उचल;न घ%तला आ णि  

बराच Oळ मन लाव;न चाव;न खा3ला. बी थ8YकLन !त काका ,हणाला, ‘ व) क:छ.’ रा ग) णी ,हणाली, 

‘याचा अ <थ असा की एकतर डावीकडचा काका चकोर आW,  क| वा मधला काका चकोर नाही. 

,हणx मधला चकोर नाही इतक� नmकी. प8ढचY मी व) चार].’ 

�सरा जदrळ; रा ग) णी9 मध3या काकाला द) ला आ णि  व) चारलY, ‘काका, त8,ही मोहनदास आहात 

का असY जर मी त8,हाला व) चारलY तर त8,ही ‘सक:छ’ असY उ�र Gाल का?’ यावर तो ,हणाला, 

‘ व) क:छ.’ रा ग) णी ,हणाली, ‘याचा अ <थ मधला काका शकVनी आW. बालका:या न) रागस द �ी9 जर 

प र) Aथि तीकड% पा ह) लY तर खो�ारडा अस;नही fयाला दोन जदrळ; मि ळणार W मनाला बरY वाटत 

नाही. पण त) घFना अोळखRयासाठीच हा शोडषोपचार चाल; आW आ णि  यात;न fयFचY भलY होणार 

आW [ा द �ी9 पा ह) लY तर ] सम <थनीय आW.’ त) सरा जदrळ; शकVनीकाकाला !ऊन त) 9 व) चारलY, 
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आW [ा द �ी9 पा ह) लY तर ] सम <थनीय आW.’ त) सरा जदrळ; शकVनीकाकाला !ऊन त) 9 व) चारलY, 

‘शकVनीकाका, त8म:या डावीकड% बस2ला काका मोहनदास आW का जर मी त8,हाला व) चारलY तर 

त8,ही ‘सक:छ’ असY उ�र Gाल का?’ यावर शकVनीकाका ,हणाला, ‘सक:छ.’ ‘झालY तर!’ स8शीला 

,हणाली.  ‘याचा  अ <थ  डावीकडचा  चकोरकाका,  मधला  शकVनीकाका  आ णि  उजवीकडचा 

मोहनदासकाका!  बरोबर  की  नाही?’  त) Mही  काका  सा ;̄  नयनFनी  पण  aम8 द) त  Nह�यFनी 

कातळावbन खाली उतर2. त) ¡यFN सगळ% हावभाव सारª नसतात. fयाम8ळ% अ ;̄ ढाळRयाची व 

Nह�यावर आनYद sयmत करRयाची afdकाची प£त OगOगळी होती. 

‘काका, आता तरी सFगा. ‘सक:छ’ चा अ <थ ‘हो’ असा होतो की ‘नाही’ असा होतो?’ रा ग) णी9 

व) चारलY. हा a�न कVणालाही व) चार2ला चालणार होता. शकVनीकाका ,हणाला, ‘आ,ही त) घ% इc 

राहायला आ3यानYतर जसजशी व ¢ष मा� पडत चालली तसतसा मा�या मनातला ग}धळ वाढत 

चालला. ]sहा मग एकदा काय तो न) °ि त न) <णय करायचा ,हण;न मी ‘सक:छ’ ,हणx ‘नाही’, 

आ णि  ‘ व) क:छ’ ,हणx ‘हो’ असा अ <थ मनाशी ठरव;न टाकला. 

व) टाळ असतो का � Aव:छ?

a�न मMमनी ऐसा प8स8नी

ल ट) > मी बो2न ‘ व) क:छ’ 

असfयवचनी ऐसा शकVनी

अशी एक छोटी क व) ता मी Aवत:प8रती रच;न घ%तली. ‘ल ट) > बोलणारा असfयवचनी’ ही ±) �mती 

fयात म8pाम घातली होती. ही ख;प ज8नी Oदकालीन य8mती आW. ]च ] प8Mहा घोकत रा ह) लY की 

काळा:या अोघात गायब होRयाची शmयता कमी हो]. ‘ व) टाळ’ आ णि  ‘ व) क:छ’ हा अन8aासही 

म8pाम टाकला होता. ‘ऐसा’ हा श�द दोनदा आला तो माq Wत8प8रAसर नsW, तर जाAत चFगलY पG 

स8चलY नाही ,हण;न.’ 

‘माझाही  हाच  ग}धळ  झाला  आ णि  मलाही  असाच  काहीतरी  न) °ि त  न) <णय  ²यावा  लागला,’ 

मोहनदासकाका  ,हणाला.  ‘पण  मी  ठरवलY  की  ‘सक:छ’  ,हणx  ‘हो’,  आ णि  ‘ व) क:छ’  ,हणx 
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मोहनदासकाका  ,हणाला.  ‘पण  मी  ठरवलY  की  ‘सक:छ’  ,हणx  ‘हो’,  आ णि  ‘ व) क:छ’  ,हणx 

‘नाही’. माझा न) <णय शकVनी:या उलट पडला W मला आ�ा कळतY आW.’ 

‘अहो, न) <णय- न) <णय ,हणx असा काय?!’ चकोरकाका काहीशा कडवट स8रात उारला. ‘दोह}पjकी 

कVठलातरी  एक  श�द  न) वडायचा  इतका  फालत;  न) <णय  ना?  तो  फार  सोपा  आW.  पण  मनोमन 

नाण%फ�क क) ती अवघड अस] W कbन ब घि त3याªरीज कळणार नाही.’ 

fया राqी त) Mही काका अथक मराठी बोलत रा ह) 2. सराव नस3याम8ळ% क) fdक श�द आ णि  क) fdक 

वाmaचार fयFनी च8की:या अथr9 वापर2. 
✻ ✻

स2द Kभ

(1) George Boolos, ‘The hardest logic puzzle ever’, The Harvard Review of 
Philosophy, vol. 6, pp. 62–65, 1996. 

(2) Brian Rabern and Landon Rabern, ‘A simple solution to the hardest logic 
puzzle ever’, Analysis, vol. 68, no. 2, pp. 105–112, 2008. 

✻ ✻ ✻ 

                                                                                        चि q %̄य: मानसी                                     
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सव#$री 

इ"#जीमधील  ( क* वा  वा-त व/ क  रोमन  लि पीतील) pangram ही  क6पना  (7 ट"क9खन  शि क9  अा=त 
अशा) वाचक?ना अप र/ चि त नसावी.  Aया वाCयात a पासDन z प Eयत FGHक अIर एकदातरी Hत" Gयाला 
pangram अस" Lहणतात. उदाहरणा Oथ: 

The quick brown fox jumps over the lazy dog. 

वरील  क6पQच"  एक  Rवनागरी  Tप?तर  इU  Rत  अा=.  Rवनागरीची  रचना  रोमन  लि पीVIा  जा-त 
गW"तागW"तीची अस6यामWळY = Tप?तर करण" त/ तकZस" सरळसोट नाही. 

खालील एक[ण ४८ 'घटक' लIात _या: 

अ अा इ ई उ ऊ ऋ ए ऐ ओ औ   व/ स Oग चि f (:)
    क् ख् ग् घ् h 

च् छ् ज् झ् ञ्
ट् ठ् ड् ढ् ण् 
त् थ् द् ध् न् 
प् फ् ब् भ् म् 
य् र् ल् व् श् ष् स् हs ळ् I् t् 

उदाहरणा Oथ,  'स"#ाम'  या  शuदात  'स्,h,ग्,र्,म्,अ,आ'  =  घटक  अा99  अा=त.  'अ'  हा  घटक  दोनदा 
मोजwयाची गरज नाही. GयाचFमाणY 'xय"जन' या शuदात 'व्,य्,ञ्,ज्,न्,अ' = घटक अा99 अा=त. 
(टीप: 'I्' = yगळ" xय"जन नाही इGया द/  श"का काढणY शCय अा=, तरीही z इU yगळ" मान9ल" अा=. 
वाचक?नी हा {ळाचा न/ यम LहणDन -वीकारावा, अशी 9खकाची भD मि का अा=.) 

एवढी पD Oवतयारी झा6यान"तर 'सव#$री' या वाCयFकाराची xया|या अशी: 
१. स"पD Oण वाCयात मि ळDन FGHक घटक एकदातरी अाला पा ह/ 7. 
२. वाCय (डावीकडDन उजवीकडY) वाचताना FGHक शuदात एकतरी घटक नxयाQ अाला पा ह/ 7. 
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२. वाCय (डावीकडDन उजवीकडY) वाचताना FGHक शuदात एकतरी घटक नxयाQ अाला पा ह/ 7. 

उदाहरणा Oथ ही सव�Iरी पहा: 

■  हीच  ती  न/ �Wर  �दयाची  राtी  की  जि �या  अाढ�zपायी  अस"|य  गलबz  बWडाली,  यWरोपापासDन 
अा �/ �प Eयत यW�?�या नौबती झड6या, शतश: सा�ाAH �भ"गली, अा णि  रCतल? छि त पट?गण?त बWभW Iि त 
काव�य?नी थ�मान घात9. 

अट �म?क (१) पD Oण झा9ली अा=, = पडताळDन पाहण" सोप" अा=. अट �. (२) चा अ Oथ असा: 'बWडाली' या 
शuदात 'ड्' हा घटक नxयाQ अाला अा=, Lहण7 Gया�या अाधी�या एकाही शuदात 'ड्' नाही. GयाचFमाणY 
'घात9' या शuदाअाधी क�ठYही 'घ्' नाही. अट �. (२) चा =तD वाCयात फापटपसारा असD नH असा अा=. 
उदाहरणा Oथ, जर कोwया उGसाही माणसाQ 'यW�ा' अाधी 'घनघोर' हा शuद घालwयाचा FयGन �ला, तर 
'घात9' या शuदात एकही नवीन घटक राहणार नाही अा णि  Gया वाCयाला सव�Iरी Lहणता Hणार नाही. 

वरील नमWना, अ ध/ क खालची आठ वाCH मि ळDन एक[ण नऊ सव�Iरी होतात. य?प�की ए�का वाCयात 
नवरस?प�की ए�का रसाचा FGयय यावा अशी अVIा अा=.  

■  अौषध  समजDन  घ�त  भIण  करणा�या  तAtाQ  अाप6या  वाh न/ �यात  झ?जा  बडवDन  लोळाy,  अशी 
प�ठणीला फडCयाFमाणY क:पदा Oथ 9खणा�या ढालगज मWलीची खWळचट इ�छा अा=. 

■  मातकट  छ��या  झ� Aया  अस6याQ  -वत:ला  व/ �ष  समजणा�या  को6�ाQ,  ऋतW�ात  अव-Uत6या 
धनगरा�या Vंगणा�या क��ीला मौ7खातर कठड�ावTन ब/ नबोभाट ढकल6याची �द�वी घटना ख लि फाला 
सD�मtानाQ कळली. 

■  घराwया�या  द? भि क  Fथा  झWगारणा�या  Gया  -व�छ"दी  मWलीQ  य:क �ि त  दीड  लI  मोहर?साठी  
tा त/ स"-Uतील प"च?शी अ�Dचा अम"गळ सौदा करwयाऐवजी Vढ�ातDन धो�या�या फ�ला� व/ ष खाऊन म�GयD 
कवटाळला. 

■ घटकZचWकी�या डावात ज� क96या �लबटाऊ नवोढY�या -तन�य?वर �मश: थरथरता द� �ि IYप फ कताच 
ल¡ ग/ क {ळाम¢H अन भि t असणा�या सहचरा� पौ£ष ताठर झा9. 

■  लि नी�या  ¤दानावर,  स"tा  बधीर  करणा�या  तोफ?�या  भडीमारात,  ठ¥गwया  मDत¦�या  पण  अत�§त 
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■  लि नी�या  ¤दानावर,  स"tा  बधीर  करणा�या  तोफ?�या  भडीमारात,  ठ¥गwया  मDत¦�या  पण  अत�§त 
राAयाक?IYQ पछाड96या व/ जि गीषD स�ाटा�या फौ7Q ब¨©खर�या Fायश: थक96या घोडदळावर झ"झावाती 
ह6ला चढवला. 

■ गो� झाली अशी की, ऐनyळी द/ पोटª�या धाकाQ अ"ग थरथTन छोटDचा पाठ 'राम: रामौ' पWढY ह9ना, 
अा णि  गW£जª�या भ�क� ट/ कटाIासरशी तो पडGया फळाची अाtा घYऊन खाली बसला. 

■ अठ्ठ्याह«र पावसाळY पा ह/ 96या, जीवना�या साय"काळी 'न�ो मोह: -म� त/ Oलuधा' अशा न/ रVI भावQQ 
ऐ ह/ क सWख?ना तW�छ मानणा�या, चाफळ�या पWwयमDत¦ गजाननशा¬ªना अाषाढ शW� प"चमी�या त/ थीस 
उ«ररा�ौ व ड/ लोपा ज त घरी Rवाtा झाली. 

■ राIसाQ Fात:काळी उठDन भ"®या�या थW"कीQ अ?घोळ �ली, अा णि  ब�ला�या क�ज96या यक¯ताचा झWणका, 
मधा�या कर"Aया व ग णि तtा� खल99 अ?�पW�छ अशा पौ �ि क °याहारीचा फ°ना उडवDन ढYकर द/ ला.

✠	✠
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अ"र$% स'(याशा, आ णि  मराठीची तदान7ष' ग: क थ=ा

इ"#जी लि खाणाम,- e .ा अ0राचा वापर सव6त जा8त होतो, हा शोध इ त= हासात अ>कदा लागBला 

आD. अा Eथर कॉनन डॉईलKया 'The Adventure of the Dancing Men' या गोMीतNन मला तो ठाऊक 
झाला. शि कागोमधRया एक गTUDगारी टोळीKया सद8यXनी आपापसXत वापरYयासाठी एक सXZ त= क लि पी 
तयार ZBली होती. [ग[ग\या अ0रXसाठी [ग[ग\या आ व= भ6वXत नाचणा^या माणसXची चि _", असा 

त`ता तयार कaन ती बनवBली होती. उदाहरणा Eथ, e .ा अ0रासाठी असा माणNस: 

कd वा r साठी असा: 

गोMीची ना य= का एRसी पe f= क अg र= ZतRया त= Kया गतायThयात .ा टोळीशी स"ब" ध= त होती, पण i आता 
माj सोडNन kऊन इ"गl"डला -ऊन ती लm कaन रा ह= Bली होती. याच टोळीतRया एब 8Bनी नावाKया 
त= Kया  वnफRय#8त  p= यकराला  D  आवडल"  नqहत".  त= Kया  मागोमाग  तो  इ"गl"डला  आला,  आ णि  .ा 
लि पीतNन  त= ला  चि ठ्ठ्या  पाठवN  लागला.  एRसीKया  नव^याला  हा  pकार  गNढाचा  आ णि  धो`याचा 
वाटRयामTळt uया> vरलॉ`स होwसची मदत घtतली. चि ठ्ठ्यXचा अyयास कaन होwस> त zक असा Zला की 

uयाम,- जा8तीतजा8त [ळा -णार" चि Uह e साठी असाव". एक अ0र सापडRयान"तर uयाKया आधा{ |सर", 
अस" करत uया> बाकीची चि Uह" शोधNन काढली.

दरwयान एZ रा_ी 8Bनी आ णि  एRसीचा नवरा यXKयात बाचाबाची होऊन गोळीबार झाला, नवरा ठार 
झाला आ णि  म,- सापडBRया एRसीला मोठी जखम झाली. 8Bनी पळाला. होwस घटना8थळी jला, 
uयाच  लि पीम,-  चि ठ्ठी  पाठवNन  uया>  8Bनीला  बोलावNन  घtतल"  आ णि  रीतसर  अटक  Zली.  आपRया 
टोळीबाDरKया क}णालाही ही लि पी मा ह= त नसणार अशी खा_ी असRयामTळt uयाला स"शय आला नqहता. 
गोM  ल0ात  राहYयासारखी  आD.  होwसचा  सTरवातीचा  त zक  फसN  न-  wहणNन  ना य= Zच"  नाव  डॉईल> 

व= चारपN Eवक Elsie अस" ठtवBल" आD. i Amanda कd वा Ursula ठtवण" हा खोडसाळपणा झाला असता.

❈

मराठी लि खाणात मा_ सव~त जा8त [ळा -णार" अ0र कोणत" D मला ठाऊक नqहत", iqहा 8टe ट= 8टि कल 
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मराठी लि खाणात मा_ सव~त जा8त [ळा -णार" अ0र कोणत" D मला ठाऊक नqहत", iqहा 8टe ट= 8टि कल 
अनe लि स= स कaन i शोधNन काढYयाचा जो pयuन मी Zला uयाचा हा व��ाUत आD. 

इ"टर>टवaन  मी  मराठी  लि खाणाची  एक�ण  साठ  सe�पRस  गोळा  Zली.  याम,-  ऐसी  अ0{,  उप�म, 
मि सळपाव  अशा  साईट्सवर�  [ग[ग\या  व= षयXवर�  Bख  आDत,  या शि वाय  काही  Bख  बlॉ�सवaन 
उचलBB आDत, तर काही व Eतमानप_Xतली स"पादकीय" आDत (सकाळ, लोकस�ा, द= qय मराठी इuया द=  
ठ= काणची).  ही  सe�पRस  गोळा  करताना  काही  प�य"  मी  पाळली:  एका  Bखका�  दोन�0ा  जा8त  Bख 
�याय� नाहीत, 8वत:चा एकही Bख �यायचा नाही, आ णि  पाचv श�दX�0ा लहान सe�पल न= वडायच" 
नाही. (तTल>साठी सXगायच" तर लोकस�tतल" स"पादकीय अ"दा� नऊv श�दXच" असत".) pu-क BखातB 
श�द [गळt कaन, श�दXतली अ0र" [गळी कaन, क-ख-ग-घ पासNन श-ष-स-ह-ळ प �यत कोणत" qय"जन 
क= ती [ळा -त", आ णि  कोणता 8वर क= ती [ळा -तो इuयादीची मोजदाद करYयासाठी मी एक क��यNटर 
pो#eम लि ह= ला. (यT न= कोड wहण� काय D मा ह= त असणा^यXना हा pो#eम कसा काम करतो याची सहज 
कRपना करता -ईल, पण इ� तो तपशील मह�वाचा नाही.)  

डtटा मि ळाRयान"तर uयातNन 8पM न= hक Eष न= घाला तो असा की मराठी लि खाणात 'त' D qय"जन सव~त 
जा8त  pच लि त  आD.  दर  श"भर  अ0रXमाj i सरासरी  अकरा  [ळा  -त",  इतक�च नqD  तर  क}ठRयाही 
pकारच" लि खाण असल" तरी D pमाण फारस" इकडt त= कडt होत नाही. wहण� समजा एका Bखाम,- एक�ण 
अ इतकी अ0र" आDत, आ णि  uयाम,- त इत`या [ळा 'त' -तो. जर त/अ D गTणो�र काढल" तर i ब�iक 
[ळा अकरा शतXशाKया अासपास घोटाळत". उदाहरणा Eथ, सe�पलमधB D दोन Bख पाहा: 

१. तीन wहाता^या, B खि का: शहराजाद. (ऐसी अ0{ द= वाळी अ"क, २०१३)

२. बाळNगT�i, Bखक: रा�श घासकडवी. (ऐसी अ0{ द= वाळी अ"क, २०१२)

प ह= Rया Bखाम,- एक�ण ५६६९ अ0र" आDत आ णि  ६१९ [ळा 'त' -तो, wहण� D गTणो�र ६१९/५६६९ 
= १०.९१% इतक� आD. |स^या Bखासाठी i ११३९/१००६१=११.३२% इतक� आD. याचा अ Eथ असा 
की दोUही BखXची pक�ती [ग[गळी असNनही आ णि  दज6त तफावत असNनही ही गTणो�र" एकgकXKया 
जवळ आDत. 

अथ6त लि खाणाचा फार छोटा तTकडा घtतला (उदा. हायक� कd वा भ� तीवरची जा ह= रात वगn{) तर हा 
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अथ6त लि खाणाचा फार छोटा तTकडा घtतला (उदा. हायक� कd वा भ� तीवरची जा ह= रात वगn{) तर हा 
अकरा ट``यXचा अ"दाज चTZल, पण ब^यापnकी मोठा तTकडा अ�ल तर तो बqह"शी बरोबर -तो. एक 

मा Eगद Eशनाuमक न= hक Eष या शोधातNन न= घतो तो असा की 'The Adventure of the Dancing Men' च" 
मराठीकरण करायच" झाRयास ना य= Zच" नाव ' त= लो�मा' ठtवता -ईल. 

'त' .ा qय"जनामागोमाग 'र-य-क-ल-स' या qय"जनXचा �म लागतो. uयXची अ"दाजी pमाण" अनT�g ९%, 
८%, ७%, ६%, ५% अशी आDत, wहण�च उदाहरणा Eथ दर श"भर अ0रXमाj आठ [ळा 'य' -तो. इ� 
थोडा फरक आD तो असा: स Eवसाधारणपणt क}ठलाही मराठी Bख घtतला तर ब�iक [ळा 'त' ज� कतो. 
तTमKया डो\यXसमोरचा Bख याला अपवाद नाही. (मा¢या साठ सe�पRसपnकी £यXत 'त' प ह= ला आला 
नाही अशी फ`त सोळा सe�पRस न= घाली, आ णि  त= �kखील तो |सरा त= सरा आलाच.) पण uयाKया मागNन 
-णा^या qय"जनXचा �म इतका का¤कोर नाही. wहण� 'र' स Eवसाधारणपणt 'य' Kया पTढt असतो खरा, पण 
हा �म क= u-कदा उलटा होतो. परी0tचा न= काल बघNन आBRया आपRया मि _Xना सी. डी. kशमTखXनी 
(की र�गlर परXज�यXनी?) व= चारBला '|सर" कोण आल"' हा सTp स= ¦ p§न 'त' व= चाa शZल.

सरसकट सग\या qय"जनXचा ह= vब काढला तर 

त   र   य   क   ल   स   व   ह   च   न 

ही दहा qय"जन" मि ळNन लि खाणातला जवळजवळ स�र ट`Z भाग खातात. व= षमता खNप आD. 

qय"जनXचा uयXKया वग~नTसार ह= vब Zला (उदाहरणा Eथ, 'क'-व Eग wहण� 'क-ख-ग-घ-ङ') तरीसT¦ा ही 
व= भागणी उ"चसखल आD अस" द= सत": 

'क'-व Eग: १२%  'च'-व Eग: ९%, 'ट'-व Eग: ८%,  'त'-व Eग: २२%,  'प'-व Eग: १३%

उरBB ३६%  'य-र-ल-व-श-ष-स-ह-ळ' मधNन -तात. 

❈

याच धत©वर 8वरXचाही ह= vब करता -तो. सव~त जा8त [ळा -णारा 8वर 'अ' असावा याच" व= vष 
आª Eय वाटN न-. एक�ण ४२% ट`Z अ0रXत तो -तो. uयाKया खालोखाल 'आ' हा 8वर २७% अ0रXत 
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आª Eय वाटN न-. एक�ण ४२% ट`Z अ0रXत तो -तो. uयाKया खालोखाल 'आ' हा 8वर २७% अ0रXत 
-तो. uयान"तर इ-ई मि ळNन ११% [ळा -तात. इथप �यतचा ह= vब ८०% झाला; उरBली २०% अ0र" उ-
ऊ-ए-ऐ इuया द=  बाकीKया 8वरXत वाटली जातात. 

अ0रXKया एक�ण स"¬-मधल" 'त' च" pमाण ११% पासNन फारस" चळत नाही असा जो दावा मी मघाशी 
Zला, तोच वर द= BRया इतर qय"जनXसाठी आ णि  8वरXसाठी पThकळसा खरा आD. उदाहरणा Eथ, शहराजाद 
यXKया Bखाम,- 'आ'  हा 8वर २८.१०% अ0रXत -तो,  तर घासकडवKया Bखाम,- तो २७.०६% 
अ0रXत -तो, wहण� मोठा फरक नाही. स Eवसाधारण न= यम असा की एखादा 8वर कd वा एखाद" qय"जन 
खNपदा -त अ�ल तर uयाच" pमाण ब^यापnकी 8थि र असत", पण तTरळकपणt -णा^यXच" pमाण चXगल"च 
वरखाली  होऊ  शकत".  उदाहरणा Eथ,  'आ'  क= ती  [ळा  -ईल  याब®लचा  वर  द= Bला  अ"दाज  भरवशाचा 
असतो, पण 'औ' ब®ल तसा तो kता -त नाही. 

जोडा0रXचा उRBख कaन हा व= षय स"पवतो. एक�ण अ0रXपnकी अ"दा� बारा ट`Z अ0र" ही जोडा0र" 
असतात. अथ6त इ� qया¬-वaन वाद होऊ शकतो; उदाहरणा Eथ, 'प"चवीस' या श�दातल" 'ञ + च' D 
जोडा0र मानल" तर D pमाण साडtप"धरा ट``याप �यत चढत". एकच एक जोडा0र >हमी इतरX�0ा जा8त 
[ळा -त" अशी प र= 8थि ती द= सत नाही, पण ब�तकaन 

Kय,  uय,  _,  p,  Rय 

ही  पाच  खNपदा  -तात;  आ णि  uयातसT¦ा  प ह= ली  दोन  जा8त  [ळा  -तात.  'p'  आला  तर  श�दाKया 
सTरवातीला पThकळदा -तो. 

स Eवसाधारण  चि _  उमटत"  i  अस"  की  मोजकीच  आठदहा  qय"जन"  आ णि  दोनतीन  8वर  >मNन  द= BRया 
pमाणात -ण" आ णि  उरBRयXना तTल>> फार कमी वाव राहण" हा मराठीचा ( कd वा न= दान लि खि त 
मराठीचा) 8थायीभाव  आD.  एकटा|कटा  Bखक  याबाबतीत  फारस"  काही  कa  शकत  नाही,  कd ब�ना 
आपRया लि खाणाखाली असा काही रचनाब"ध आD D uयाला जाणवतसT¦ा नाही. र`तातRया लाल �शच" 
आ णि  पXढ^या �शच" पर8परpमाण तTमKया आ णि  मा¢या शरीरात ब�iक सारख"च असाव". पण तTwही 
आ णि  मी स"गनमत कaन D pमाण ठरवBल" नसत". आ णि  i सारख" असण" D तTमKया व= षयी मा¢या मनात 
आuमीयता न= म6ण qहायला फारस" सबळ कारणही नसत". 

❈
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मराठीत 'अ' आ णि  'आ' D दोन 8वर पTUहापTUहा -तात आ णि  uयातkखील 'अ' पTढt असतो, याची मला हा 
सगळा खटाटोप करYयाआधी पN EवकRपना होती. काही वष~पNव© असा pयोग मी कaन पा ह= ला होता की 
'अ' हा 8वर न वापरता गोM लि हावी. 'एका न= नावी pाYयाचा म�uयN' ही uया[ळी लि ह= Bली गोM. 

D  झाRयान"तरची  साह जि क  पTढची  पायरी  wहण�  'आ'  हा  8वर  टाळNन  काही  लि ±न  पाहण".  भालच"² 
>माड³Xना लघTकथा आवडत नाहीत D स Eव´ात आD. uयXनी 'टीका8वय"वर' म,- क}ठtतरी wहटRयाpमाणt, 
'ऊन मी wहणत होत"' अशी काहीतरी सTµवात कaन मा स= क� चालवYयासाठी लि ह= ला जाणारा तो pकार 
आD. अशा pका{ प ह= ल" वा`य आयत" मि ळाRयामTळt माझा �aप वाढला, आ णि  'घरोघरची म"डळी भर�ट 
�वNन अ"मळ कल"डली होती' अस" पTढच" वा`यही तयार झाल", पण तरीkखील ही कथा काही ZRया मला 
पTढt {टता -ईना. व= vषकaन 'आD, नाही, आ णि ' D श�द व E£य असRयामTळt हालचाल करण" फार अवघड 
होऊन बसल". सरivवटी ही कथा जरी मला जमली नाही, तरीkखील 'समMी व अ भि qय`ती' या नावा> 
एक लहानसा वnचा र= क Bख लि ह= ता आला. 'अ' �0ा 'आ' कमी [ळा -तो याचा अ Eथ असा नqD की 'अ' 
�0ा 'आ' टाळण" जा8त सोप" आD.  

❈

 
¶ीपाद  क�hण  कोRहटकरXKया  'सTदाwया�  पोD'  मधला  एक  pस"ग  असा  की  एका  मराठी  माणसाला 
कन6टकात जाYयाचा pस"ग आला. uयाला कानडी -त नसRयामTळt एका मड`यात तो खडt भaन घtऊन 
jला आ णि  जि � जि � बोलYयाचा pस"ग -ईल त= � त= � uया> i हलवNन वाजवNन दाखवल". सग\यXना 
सगळ" समजल" आ णि  uयाच" क}ठt काही अडल" नाही. 

एक अनTभव >हमी -तो: मTळीच न समजणारी भाषा जर कानावर पडली तर ती कोणती आD D अ>कदा 
ओळखता  -त".  8वी ड= श,  फारसी  आ णि  ता मि ळ  कानाला  फार  [ग[ग\या  लागतात.  pu-क  भाषtत 
पTUहापTUहा  -णा{  काही  व= शि M  आवाज  असतात  आ णि  एखादा  माणNस  अपT^या  pकाशात  uयाKया 
चालीवaन ओळखता यावा तशी uया आवाजXKया आधा{ भाषा ओळखता -i.  पण याबाबतीत एक 
¸दाची गोM अशी की भाषा जर समजत अ�ल तर त= चा अ Eथ ऐक� आRयामTळt आवाज ऐक� -ईनासा 
होतो. यामTळt उदाहरणा Eथ इटा लि यन भाषा इटा लि यन माणस" सोडNन इतरXKया कानाला गोड लागi. 

वर � 8टe ट= 8टि `स शोधNन काढBल" आD uयाचा आधार घtऊन मराठी� आवाज तयार करYयाचा एक 
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वर � 8टe ट= 8टि `स शोधNन काढBल" आD uयाचा आधार घtऊन मराठी� आवाज तयार करYयाचा एक 
pयuन  मी  कaन  पा ह= ला.  यासाठी  मी  लि ह= Bला  क��यNटर  pो#eम  काही  न= यमXना  धaन  रe�डम  न"बर 
जन{टर  वापaन  श�द  तयार  करतो.  D  श�द  न= र Eथक  असतात,  पण  मराठीच"  8टe ट= 8टि `स  पाळणा{ 
असतात. यासाठी मी बसवBB न= यम _ोटकपणt खाली kतो आD; uयXKयामागचा उ®tश असा की उ"च 
टोपी  घालNन,  त¹डात  चि aट  ठtवNन,  -सफºस  आवाज  काढNन  जशी  सTधारकXची  थ»ा  करत  असत  तशी 
मराठीत पTUहापTUहा -णा{ आवाज काढNन त= ची थ»ा करायची. 

१. फ`त त-र-य-क-ल-स-व-ह-च-न हीच दहा qय"जन" वापरता -तील. रe�डम न"बर जन{टर फाशासारखा 

काम करतो. दहा बाजN असBला फासा आD आ णि  uयाKया pu-क बाजNवर एZक qय"जन लि ह= Bल" आDत 

अशी कRपना करा. फासा टाकला की pu-क [ळी दहापnकी कोणत"तरी एक qय"जन न= वडल" जाईल. पण 

फासा अोबडधोबड आD आ णि  uयाKया बाजN कमीजा8त आDत अस" समजा. यामTळt सग\या qय"जनXना 

समान स"धी न�ल. 'त' -Yयाची श`यता 'र' �0ा थोडी जा8त अ�ल. अथ6त या श`यतXच" पर8परpमाण 

8टe ट= 8टि `स> शोधNन काढRयाpमाणt बसवBल" आD. 

२. या दहा qय"जनXqय त= र= `त Kय-uय-_-p-Rय ही जोडा0र" चालतील; इतर क}ठलीही नाहीत. 

३. फ`त अ-आ-इ-ई-उ-ऊ-ए Dच 8वर वापरता -तील, uयातkखील श�दाKया सTरवातीला 'ई' कd वा 

vवटी 'इ' -ऊ शकणार नाही. qय"जन + 8वर मि ळNन अ0र होत असRयामTळt 8वरkखील वरKयासारखा 

फासा टाक�न न= वडला जाईल.

४. 8वत:च" मराठीच" ´ान क}ठtही वापरायच" नाही. उदाहरणा Eथ, 'ला, �' वगn{ puयय उठसNठ क}ठRयाही 

श�दाला लावण" हा मराठीची �Mा करYयाचा एक 8व8त मा Eग आD. तस" करायच" नाही. 

D न= यम वापaन मा¢या लeपटॉपवर मी एक प र= K¼द तयार कaन पा ह= ला; तो खाली द= Bला आD. 
मोठ½ा>  wहणNन  पाहायला  हरकत  नाही,  पण  याम,-  अडचण  अशी  की  श�द  न= र Eथक  असRयामTळt 
वाचताना क}ठt आ णि  क= ती थXबायच" D ठरवण" अवघड जात".

ताiय अ{ व= नKयी आuययी कायारा या_B अलाहरकत pाल हाच  लpसचा न [क कावताली  याचीचा 
त= या सातला अतह� नयीराय अuय यत रचा अरलनी हसती कयनना तकनाi रायायव  p= रार ल का� सर 
ना  Bतायावाi  हनवय  हचा  रायव{B  आर�  Z_  pD  अया ह= uयत  कावाBची  कारलीह  साय  क{या  व 
वयाचीयाव कानाकKय नानली काKय आवा हचuयी  क= ती ह क= य कती आतक सTi आर तp>सना pव सiत 
सTता  नातारातची   य= रनना  र= Bता  अनलहची  क}>�रीताच  अतRय  रZ  ptनान   क= नZ  ipल  तK-  सन 
नाuयायय हाRयाD कर �सताला ताल �यता हाच अB असहत आतरनाता अpाचका यावारी साराली 
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सTता  नातारातची   य= रनना  र= Bता  अनलहची  क}>�रीताच  अतRय  रZ  ptनान   क= नZ  ipल  तK-  सन 
नाuयायय हाRयाD कर �सताला ताल �यता हाच अB असहत आतरनाता अpाचका यावारी साराली 

pयोग यश8वी झाला आD का याचा न= वाडा वाचणा^यXवर सोपवतो अस" मी pघातानTसार wहणtनसT¦ा, 
पण खरी गोM अशी की आपRया सव~नाच मराठी -त असRयामTळt या कामासाठी आपण त= तZ� लायक 
नाही. सTधारकाची न`कल चXगली वठली आD असा अ भि pाय आगरकरXनी कधी द= ला नसणार.
 

❈

हा व= षय इथNन पTढt क}ठt >ता -ईल? काही जTजबी कRपना मXडतो. 
 

१. इ"#जीतल" सव~त pच लि त अ0र e D जरी असल" तरी qय"जन t D आD. इ"#जीत t आ णि  मराठीत 'त' हा 
योगायोग आD की दोUही भाषXच" मNळ एकच असRयाचा तो अव शि M प र= णाम आD? इतर इ"डो-यTरो प= यन 
भाषXम,- याबाबतीत साध Ewय आD का? D सगळ" शोधNन काढता -ईल. 

२.  अव6चीन  लि खि त  मराठीचा  एक  ठरा व= क  '8टe ट= 8टि कल  pोफाईल'  आD अस" आपण पा ह= ल". पण 

च�धरकालीन  कd वा  तTकारामकालीन  मराठीचा  pोफाईल  तोच  अ�ल  अशी  मTळीच  खा_ी  नाही. 
उदाहरणा Eथ, तTकारामाKया [ळी 'ळ' खNप वापरला जात अ� ('तीळ जा ळि B तX¾ळ, काम �ोध तn� चि  
खळ…') पण मोरोप"त -ईप �यत तो हळNहळN माj पडत jला, D स"भाqय जरी नसल" तरी अश`यही नाही. 
iqहा हा pोफाईल काळानTसार बदलत jला का (की मराठीKया इ त= हासात तो कधीच फारसा बदलBला 
नाही) याची  शहा न= शा  करता  -ईल.  अथ6त  हाच  अyयास  याKया  काटकोनी  द= v>ही  करता  -ईल. 
उदाहरणा Eथ, ब"गाली आ णि  गTजराती आपRया कानXना फार [ग[ग\या लागतात, याचाच अ Eथ uयXचा 
pोफाईल [गळा असला पा ह= �. हा फरक कशात आD याचा नTसता ऐक�न अ"दाज न करता डtटा मि ळवNन 
आणखी खोलात शि रता -ईल.  

३. >हमी -णारा एक मT®ा इ�ही -तो. माझी सगळी सe�पRस ही इ"टर>टवरची असRयामTळt ब�तकaन 
pमाण लि खि त भाषtची आDत. मराठीKया इतर बोलीभाषX� pोफाईRस या�0ा [गळt असण" श`य आD, 
कd वा खर"तर असा[तच. कोणीतरी i शोधNन काढायला ह[त. 

४. [ग[ग\या qय"जनXचा वापर खNप कमीजा8त असण" (wहण� 'त','र' झि जNन गTळगTळीत झाBB आ णि  
'ग','ख' अजNन लखलखीत, अशी प र= 8थि ती असण") हा बTचक\यात टाकणारा pकार आD. यामागKया 
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'ग','ख' अजNन लखलखीत, अशी प र= 8थि ती असण") हा बTचक\यात टाकणारा pकार आD. यामागKया 
एका स"भाqय कारणाचा अ"दाज थोडाफार करता -तो. उदाहरणा Eथ, 'च' �0ा 'छ' wहणायला जा8त कM 
पडतात D उघड आD. iqहा चौदाqया शतकातRया क}ठRयातरी आळशी Uहाqया> आपRयाकडt आBRया 
बामणाची  छ"पी  करYयाऐवजी  च"पी  Zली  अ�ल,  आ णि  बामणही  भा ष= क  शT¦iचा  फारसा  भो`ता 
नसRयामTळt uया> न= मNटपणt मान तTकवली अ�ल D श`य आD. अ�च सरसकट बदल हजारो लोकXनी 
ZRयामTळt घाऊक pमाणात अ>क 'छ' � 'च' आ णि  'ख' � 'क' इuया द=  झाB असा[त. पण इतक� कारण 
पT{स" वाटत नाही. उदाहरणा Eथ, 'त' वग6चा वापर 'च' वग6Kया अडीचपट असावा याची स"गती यातNन 
लागत नाही. ती शोधNन काढायला हवी, पण 'माणसाKया 8वरय"_ाची रचनाच तशी आD' या�0ा >मक� 
कारण kण" कदा चि त इ� श`यही न�ल. 

करYयासारख" पThकळ आD. 

❈ ❈
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! द# नी

!ण हा र&तवण) *या द -ि ण/तनी

क34ण मि ल7 द89 ब; < त= >

व= लसलसतो धवलासनी

पC4कळE पCFरमणी च7 ब न= तHबवलI

अचपळमनमोहन गहनगHध L= I

अHगMगदHगसHभो ग= नी O द= नी

(१४ मा Rच, अथTत π- द= नाLीUय Rथ)

❊
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पीस

!"हा उ&च म)जोर इमारती मावळ2या स5य6बरोबर करतात कट
:"हा लाल कौल=>या गा लि चावर पसरत& ऊनसावलीच& कोड
प)ळणीला डF वचGयासाठी लIबाव: माडाची धीटस बट
अा णि  अाठवणी Lतात ल=ब5न, काही कड5 काही गोड

सMNात जO कलो एकदा चार च"वल, :"हा भ=ग Sयालो फार
अगदी ब हF णाबाई सीVWXस– डोYZखी अाधी अा णि  नशा मग

]वSन पडल& ^ॉइ डF यन, की मधमाशीवर झालोय ]वार
प&ख तF a टोचटोच5न, ढ)&गणाला लागलीय रग

'म5कस&Yत' नाटकात काम Yल&, तो फलाणा इसवी सन
]cजवर मला छळणारी दातात अडकeली fgची बी

hयोग फसeला; iटरामाग>या तjयाकाठच& घनदाट वन
प)ठ्ठ्या>या उ&च fmयात5न दाg ढोसणारा नF वn कार मी

अाठवणo>या पF स=a पोत अpक, पण बोट कापणार& 2यातल& एक
दF Wलागणीला नF घ5न qeली, माझी एकrलती लाडकी eक

✣  ✣
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Peace 

The labyrinthine woods around me, have been cut
To mimic the conspiratorial erasure of  a secret code 

I dismount the horse with a tingling butt
Smoothen my locks, and caress the goad 

No trace of  my daughter, at least thus far 
A sweet little sip, I steal from the mug 

With one tremulous arm, read through 'Le Soir'
And a weary hour later, I stretch on the rug 

The leucodermal sky betrays a listless sun 
As I see her sprawled, stung dead by a bee 
Much was promised, but Death has won 
 The deadly-night-rider has crushed me 

I clutch my peace, like the unsprouted seed of  a deadened ache 
A year goes by, like the muffled whimper of  a drying lake 

✣  ✣
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चवक$साबा(रगा
                                

चवाज चलाम च'मज चला द)  च*ामा चयन-मा चळ/याग चपटातखो चवक7साबा:रगा

चवापास<नचत चठपा चल-यझा चलाम चबक?या ठ)  चखाच-@: चर प) र प)  चAहाण-गा 

चळ-तसा चलमD-डीखा चसG Hशि ल शि  चस<नबीघा च'डLप चहीतना चलाम चMतीसप च/Nट

चरनका चOयायला त)  चमPअा चमRस चMतरमा चOचवनSयT चडLतीनसा च/Nट

चनप चकोतचन चलाम चरालाUहा चमPतD च: चमणीबा चबHत'य च न) अा चबHततD

चरनका चडVल-स चरढो चनाAयालाखा चईHहा चडगो चगनारला चमचीतD चपरोटीतD 

चकोचन चलाम चमचीतD चही चच मि डी ग)  चरवानवानी ग) , चMकYतीरZकस- चड[य\नोभ

चरनका चमOयाअा चयD^याच-अा चटकना चहीना चळनारक चमOयातD च?या चरतमDनीलाभ

 

चळ-Oयासा च✘वर✘ चरलीमा चथला च न) अा चठलीगा चनPA*ाची ब)  चबईमD- 

चठ-क7 चळमाटगD चवत-गा चका च: चघनाराब चलोझा चबीमी चकए चगळामD- 

चलाम चणावतोयखD चप Mटि की लि  चMयान-हा चरबटVलाब चरासफो चडरो 

चथ- जि  चलतातचा च bलcज न)  चRसौ च*ाचमा चयाब ह) णePअा चखठोकरो

चकतोफf चरचा च[वलच च णि अा चकत व)  चऊघL चहतोपा चमचलाऊका चमhL

च णि अा चहाळतHया चहतोरा च i) कय\ चभोगस- चरणार-क चझ-चमा चवारशीj चतhL

चiीOयारा च bरkत क)  चरीतक चहतोरा चlयामा चझोटmाव\ चवन\चाभा च'गारए

च णि अा चपव<ल चघतोब चया चnZLiीक7 चलाहलातको चझ-मा चकल[याच-ए चकoपणए

चcयामा चपजाpाqीबा चVभ चकलल-हा चrलअ चवक7साबा:रगा चताडsाMमt चन<न-म

चणप चया चuक7 चळोखीका चटकvतीमधLभ चलोयझा चमी चजअा चxपारह चlयाचमा चनात<नम

चवातरीक चहाoप चमोरासा चतोy च[हलअो चदानावरचाz चबासा:ब\चाबा चतळापD 

च[हाk चOया?य\ च{Mतअा चगडीद चहAयातP चलाम चस< द)  चगतोला चझाचमा चन bजHमपD

❇ 
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दोन श%द
                                     

या  #खाचा  व' षय  'अा*मो-#खी'  वा/0  (self-referential sentences)  असा  अा2.  ड4लस 

हॉफ9ट;टर  (Douglas Hofstadter) =या  'Metamagical Themas' या  प?9तकात-या  काही 
#खBम?ळD मला या व' षयात रस न' मFण झाला. इJ अा#-या काही क-पना हॉफ9ट;टर=या मKळ 
#खBवर अाधा र' त अा2त. 

उदाहरणादाखल खालील वा/0 पहा: 

(१) या वा/यात पाच शQद अा2त. 
(२) या वा/यात बारा अTU अा2त. 
(३) 2 वा/य खोW अा2. 
(४) 2 वा/य इYZजीत अा2. 

यBप\की  ]*0क  वा/यात  9वत:चाच  उ-#ख  0त  अस-याम?ळD  *यBना  'अा(मो*+खी'  वा/0  ^हणK. 
याउलट 
' भ` त प' वळी अा2' कa वा 'प?ढ=या श न' वारी न' यतीची लीला अगाध अdल' ही अा*मो-#खी वा/0 
नe2त. 

fमBक (१),(२) ही वा/0 अथFत खरी अा2त, अा णि  f. (४) खोटY अा2. वा/य f. (३) ला 

त iकशाjात  'ए प' l न' डीसचा  व' रोधाभास'  (Epimenides paradox) असY  ^हणतात,  कारण  m 
खरY अा2 की खोटY याचा स?सYगत न' वाडा करता 0त नाही. (वाचकBनी तसा ]य*न कnन पहावा.) 
यामागची कथा अशी: Zीसमधील fीटी या oटावर ए प' l न' डीस नावाचा एक तpवqrा रहात 
अd. एकदा तो ^हणाला की fीटीवर राहणाU लोक खोटारडD असतात.

❈
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]*0क qळी हा 'अा*मो-#ख' ]*यTच असला पा ह' s असY नाही. उदाहरणा tथ, 

(५) साता तकारीच मYदारमाला, ग?n एक *या=या ह'  अYती वd 

यात vया वwrाची ओळख सB ग' त#ली अा2, *याच वwrात ही ओळ रच#ली अा2. meहा *या अथFy 
2 वा/य अा*मो-#खी अा2 असY ^हणता 0ईल. 

काही qळा अ]*यT अा*मो-#खाम?ळD व' नोद न' मFण होऊ शकतो. एकदा मी अजय पोहनकर=या 
गा|याला }लो होतो. *याy जी चीज ^हटली त' ~ बोल होm – 'त?मU ग?णन को क�d गाऊ, रसना 
मKक भई'. 

एकदा म?Yबई लोकलम�0 मला एक फ' रता व' f�ता द' सला होता. तो s प?9तक व' कत होता *याचY 
नाव होतY – 'यह क' ताब खरीदना मना �'. मी *याला कa मत व' चारली नाही. 

'अ]*यT अा*मो-#ख' याची काWकोर eया�या करणY सोपY नाही, पण एक अगदी ढोबळ ]य*न 
करतो.  लि खाण,  मौ खि क उ=चार,  हावभाव इ*याद�ना अापण 'अा व' �कार'  ^हणK.  (उदाहरणा tथ, 
लि ह' #लY वा/य, छाप#लY पान, मार#ली अारोळी, गा|यातली तान 2 सगळD अा व' �कार झा#.) 
�ा अा व' �कारातKन s सB ग' तलY अा2 *याला *याचा 'अ tथ' ^हणK. अाता *यामाग=या अा व' �कारा=या 
�ोताकडD  कa वा  रचyकडD  लT  qधलY  जावY  असY  जर  काही  �ा  अथFम�0  अdल,  तर  'अ]*यT 
अा*मो-#ख'  झाला  असY  मी  ^हणDन.  उदाहरणा tथ,  'माझी  जीभ  म?की  झा#ली  अा2'  यात-या 
अथFम?ळD 2 वा/य क�णीतरी बोलत1 अा2 याकडD अापलY लT qधलY जातY. काह�ना या सYक-पyसाठी 
'अा*मो-#ख' हा शQद चपखल वाटणार नाही (मलाही तो तसा वाटत नाही); *यBनी हवY तर �सरा 
शQद  शोधKन  काढावा.  अाता  अा व' �कार  अा णि  अ tथ  2  एकlकBपासKन  9व=छ  qगळD  काढता 
0|यासार� नसतात ही ग?Yताग?Yत अा2च, ^हणKन तर हा ]य*न प?Uसा नe2. एक�ण व' षय प?�कळ 
खोल अा2 2 न' :सYशय.

अाणखी काही नम?y: 
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(६) अापण 'ए प' l न' डीसचा व' रोधाभास' अाहोत असा या वा/याचा दावा अा2, पण तो खोटा 
अा2. 
(७) .तYसअ लYगला वYचावा सYअ रत तYसअ तषDभा सीरफा /यवा 2 
(८) अYगी अा*मो-#खाचा दोष अस-याम?ळD जो अन?r र' तच राहतो, असा ]�न कोणता?  
(९) या वा/यात तीन धातK मि सळ# }# अा2त. 
(१०) या मराठी वा/याचा अा*मो-#खी ग?णध tम न� न करता *याचY इYZजीत भाषBतर करा. 
(११) ध' स् dन् W�स् ह;ज् एट् स' ल् ल; ब-स्. 
(१२) या वा/याचा म?4धा फातरफ�करशी काहीही सYबYध नाही. 
(१३) 2 अश?भसKचक वा/य इथKन हलवलY पा ह' s. 
(१४) માઝા મરાઠા ચિ  બો* કવ-. 
(१५) ਏਸੀ ਅਕ੍ਸ਼ਰ) ਰ ਸਿ ਕ), ਮ)ਲਵੀਨ. 

(१६) 2 वा/य अ tधवट กงเยต้ भाषDत लि ह' -याम?ळD เวน้อม नाही, नाहीतर เวนวอ้ असतY. 

(१७) 

श23ीप5 

■  या पानाचा मथळा 'श? �ि प�' असा वाचावा. 

❈

वा/यY  fमBक  (१),(२)  ही  9वत:=या  रचyब�ल  तपशील  प?रवणारी  अा2त.  अशा  ]कार=या 
वा/यB=या अyक त�हा असK शकतात. 

(१८) त?^ही अाता वाचताय m वा/य इतक� पा-हा ळि क अा णि  oYगnळपणD लि ह' #लY अा2, अा णि  
मKळ म?�ावर यायला *याला इतका qळ लागतो की *यात नeवद अTरY अा2त की अाणखी क' ती 

323



मKळ म?�ावर यायला *याला इतका qळ लागतो की *यात नeवद अTरY अा2त की अाणखी क' ती 
अा2त याची वाचकाला काहीही पवF रहात नाही. 

(१९) या वा/यात जर सeवीस अTरY असती, तर m स*य ठरलY असतY. या वा/यात जर अठ्ठावीस 
अTरY नसती, तर m अस*य ठरलY असतY. या वा/यात छrीस अTरY ☗स-याम?ळD, m स*य अा2 की 
अस*य याचा न' वाडा करता 0त नाही. 

(२०) या वा/या=या उrराधFत mरा अTरY अा2त व पKवFधFत सतरा अTरY अा2त.

(२१) या वा/यात एकाTरी एक, �यTरी सात, �यTरी दोन, चत?राTरी चार अा णि  पYचाTरी एक 
शQद अा2त. 

❈ 

अाता ग णि तात शि n. समजा T ही एक सY�या अा2. ती मराठीत उ=चाnन  वनागरीत लि ह' ली 
तर जशी द' dल त' ला 

लि (T) 
असY ^हणK; उदाहरणा tथ, लि (१५) = पYधरा.  ग णि ती प र' भाषDत लि (–) ला फलन ^हणतात. 

अाता अाप-याला असY एक अा*मो-#खी वा/य बनवायचY अा2, की vया=यात क' ती 9वर अा2त 
अा णि  क' ती eयYजy अा2त याचा (खराख?रा) ह' शोब mच अाप-याला सB}ल. तर असा एक साचा 
तयार कn: 

(*)  या वा/यात एक�ण — 9वर अा णि  — eयYजy अा2त. 

2 वा/य खरY ठUल असY सBभाळKन अाप-याला मोक¢या जागा भराय=या अा2त. यात प ह' -या 
मोक¢या जा}ची कa मत अ, अा णि  �सरीची ब धn, याचाच अ tथ 

 (**)  या  वा/यात एक�ण लि (अ) 9वर अा णि  लि (ब) eयYजy अा2त. 
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असY वा/य अाप-याला अ£ Tि त अा2. समजा, T हा एखादा अाकडा घDतला तर लि (T) मधD जि त¥ 
9वर असतील *यBना 9व(T) ^हणK, अा णि  eयYजनBना eय(T) ^हणK. उदाहरणा tथ,

9व(१५) = ३, (कारण 'अYअअा')      अा णि       eय(१५) = ४, (कारण 'प्,न्,ध्,र्'). 

पण 9व(२६) = २ अा णि  eय(२६) = ४. कारण 'स + eवीस्' 2 दोन वाZDणK (syllables) होतात, 
अा णि  एका वाZDणKम�0 एक 9वर असतो. तशीच 'स्'  अा णि  'व्'  ही eयYजy ]*0की दोनदा 0त 
अस-याम?ळD एक�ण चार मोजायची.

अाता जर (मोक¢या जागा ह' ¦बात न धरता) मोजदाद ¥ली तर (*) मधD एक�ण १३ 9वर अा णि  
१८ eयYजy सापडतात. meहा जर (**) खरY eहायचY अdल तर: 

१३ + 9व(अ) + 9व(ब) = अ, १८ + eय(अ) + eय(ब) = ब 

ही दोन समीकरणY बरोबर यायला हवीत. इJ अ अा णि  ब कd शोधKन काढाय~ असा ]�न अा2. 
]*0क शQदात एकतरी 9वर असायलाच हवा, *याम?ळD 9व(अ) अा णि  9व(ब) ची कa मत ]*0की 
कमीतकमी १ तरी असणारच, याचा अ tथ अ क' मान १३ + १ + १ = १५ तरी असणारच. पण अ 
ची कa मत फार मोठी असणYही श/य नाही. ती क' ती मोठी असK श¥ल याचा अYदाज कn. 9व(अ) 
अा णि  9व(ब) ची कa मत जा9तीतजा9त ४ असK श¥ल असY समजायला हरकत नाही. (कारण ५ 
9वर अस## अाकडD शYभरा=या खाली नाहीतच.) अा णि  तसY समजलY तर अ ची कa मत जा9तीत 
जा9त १३ + ४ + ४ = २१ असK श¥ल.  

अाता १५ पासKन २१ प §यत अ ची ]*0क कa मत दो�ही समीकरणBत घालKन बघK. उदाहरणा tथ, अ = 
१७ अdल तर 9व(अ) = ३, eय(अ) = ३, अा णि  ^हणKन 

9व(ब) = १, २१ + eय(ब) = ब.

याचा अ tथ असा की ब ही सY�या २१ £Tा मोठी हवी अा णि  एका वाZDणKम�0 उ=चारता यायला 
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याचा अ tथ असा की ब ही सY�या २१ £Tा मोठी हवी अा णि  एका वाZDणKम�0 उ=चारता यायला 
हवी. पण अशा दो�ही श/यता ताडKन पा ह' -या (ब = ३० कa वा ६०) तर �सरY समीकरण जमत 
नाही. याउलट समजा अ = १८ अा णि  ब = २३ अdल, तर 

9व(१८) = ३,  9व(२३) = २,  eय(१८) = २,   eय(२३) = ३, 

अा णि  ह' रeया समीकरणBत या कa मती oचKक बसतात. अशा ]काU

(२२) या वा/यात एक�ण अठरा 9वर अा णि  mवीस eयYजy अा2त. 

2 अाप-याला पा ह' s तसY वा/य बनलY. असYच अाणखी एखादY उrर अा2 का? होही अा णि  नाहीही. 
समजा अ = १८, अा णि  ब = २५ घDत#. अाता eय(२५) = ५, याबाबतीत �मत असK न0 (कारण 
'प्, ञ्, च्, व्, स्,'). पण 9व(२५) क' ती समजाय~? 2 उ=चारावर अवलYबKन अा2. जर तो 'पYच् + 
वीस्'  असा  ¥ला  तर  २  होतात  अा णि  ह' रवी  समीकरणY  खरी  ठरतात.  जर  'पYचऽ  वीस्'  असा 
सY9कªतात-यासारखा ¥ला तर ३ होतात अा णि  *यातलY प ह' लY फसतY. ग णि ती व' धानाचY खरYखोWपण 
जि «=या सY9कारBवnन ठरावY, असY yहमीच घडत नाही. 

❈

]*0क सा=यासाठी 2 जlलच असY नाही. उदाहरणा tथ, 

या वा/याम�0 — 9वर, — eयYजy अा णि  दहा शQद अा2त. 

असा साचा अdल तर *याची समीकरणY 

१७ + 9व(अ) + 9व(ब) = अ २३ + eय(अ) + eय(ब) = ब. 

अशी होतात. थोडा खटाटोप कnन पा ह' ला तर या समीकरणBना उrर नस-याचY लTात 0तY. 

❈

 
ढोबळमानाy ]कार असा अा2: समजा अापण अा*मो-#खी वा/याचा एक साचा तयार ¥ला, 
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ढोबळमानाy ]कार असा अा2: समजा अापण अा*मो-#खी वा/याचा एक साचा तयार ¥ला, 
अा णि  *यात म इत/या मोक¢या जागा अा2त. या जागBम�0

अ_१, अ_२, ..., अ_म 
या सY�या भराय=या अा2त असY ठरवलY तर अाप-याला या सग¢या सY�यBना एकlकBशी बBधणारा 
एक समीकरणसYZह मि ळतो. (उदाहरणा tथ, ह' रeया सYZहात दोन समीकरणY होती. तशी इJ एक�ण 
म  इतकी  असतील.)  या  सYZहाला  उrर  अdल  कa वा  नdल,  कa वा  अyक  उrरY  असK  शकतील. 
प र' 9थि ती जशी अdल  *यान?सार अाप-याला तशा सा=यातलY अा*मो-#खी वा/य मि ळDल कa वा 
मि ळणार नाही. 

अशा समीकरणसYZहाला उrर अा2 की नाही, कa वा अस-यास क' ती अा2त, 2 शोधKन काढ|याची 
काही  yमकी  प�त  नाही.  (अथFत  सग¢या  श/यता  पडताळKन  बघणY  ही  एक  अा2,  पण  फार 
कटकटीची अा2.) जि ला अन?गतीकरण ^हणता 0ईल अशी एक प�त इJ व tणन कnन सBगतो. ही 
काहीqळा उपयोगी पडm, पण yहमी नाही. अाता हा साचा पहा: 

(&) या सYपK tण वा/यात एक�ण — काy, — मा�ा, — उकार, — qलBट¬ा, — अन?9वार अा णि  — 
रफार अा2त. 

अापण वरती लि (T) वग\U फलनBची eया�या ¥ली, *याच धतवर

का(T),   मा(T),   उ(T),   q(T),   अ(T),   र(T) 

यBचीही करता 0ईल. उदाहरणा tथ, अ(२५) = १ (कारण 'पYचवीस' म�0 'पY' एवढा एकच अन?9वार 
अा2), मा(१२) = २ (कारण 'बारा' म�0 २ मा�ा अा2त). जर मोक¢या जागा वगळ-या तर 
(&) म�0 १३ काy, ३ मा�ा, ३ उकार, १ qलBटी, २ अन?9वार अा णि  १ रफार अा2त. समजा 

(T_१,...., T_६) 
अशा क�ठ-याही ६ सY�या घDत-या तर 

य_१ = का(T_१) + ..... + का(T_६) + १३, 
य_२ = मा(T_१) + .....  + मा(T_६) + ३, 
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य_२ = मा(T_१) + .....  + मा(T_६) + ३, 
य_३ = उ(T_१) + .....  + उ(T_६) + ३, 
य_४ = q(T_१) + .....  + q(T_६) + १, 
य_५ = अ(T_१) + ..... + अ(T_६) + २, 
य_६ = र(T_१) + .....  + र(T_६) + १, 

अशा ६ नeया सY�या अापण तयार कn शकतो. इJ (य_१,…,य_६) या षटकाला (T_१,...,T_६) 
चा  अन?गत ^हणK. उदाहरणा tथ, (१,२,३,२,५,१) चा अन?गत (१६,५,३,२,२,१) असा अा2. अाता 
समजा क�ठ-यातरी एका षटकापासKन स?®वात कnन अापण *याचा अन?गत, मग अन?गताचा अन?गत

(T_१,...,T_६) ⇒ (य_१,...,य_६) ⇒ (¯_१,...,¯_६) ⇒ 

अशी साखळी तयार करत }लो (2 अथFत सYगणक वापnन करणY सोयीचY अा2), अा णि  जर एका 
कडीला अशी प र' 9थि ती अाली की षटक अा णि  *याचा अन?गत 2 तYतोतYत सार�च अा2त, तर 
अापला ]�न स?Wल. याचY कारण असY, की समजा (च_१,च_२,…,च_६) या षटकाप §यत meहा अापण 
अा#लो अाहोत. या षटकाचा अन?गत तोच अस|याचा अ tथ असा होतो की अाकाशी समीकरणBम�0 
जर T_१, य_१ या दोह°चY मK-य च_१ 2च ठDवलY (अा णि  असYच च_२, च_३ इ*या दa =या बाबतीतही 
¥लY), तर 

च_१ = का(च_१) + ..... + का(च_६) + १३, 
  … 

च_६ =   र(च_१) + .....  + र(च_६) + १, 

इ*या द'  सहाही समीकरणY खरी ठरतील, अा णि  याचाच अ tथ (&) या वा/यात-या मोक¢या जागा 
जर अापण लि (च_१),…, लि (च_६) अशा भर-या तर m खरY होईल. 

अाता अशी प र' 9थि ती कधीकाळी 0ईल की नाही, 2 स?रवाती=या षटकावर अवलYबKन अdल. हा 
]योग मी कnन पा ह' #ला अा2. समजा (१,२,३,२,१,२) पासKन स?®वात ¥ली तर साखळी अशी 
होm: 
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होm: 

(१,२,३,२,१,२) ⇒ (१६,६,३,२,२,१) ⇒ (१८,६,३,२,२,१) ⇒
(१७,५,३,२,२,१) ⇒ (१७,५,३,२,२,१) ⇒  याप?ढD mच m… 

अा णि  ^हणKनच (१७,५,३,२,२,१) 2 अाप-या ]�नाचY एक उrर झालY, अा णि  

(२३) या सYपK tण वा/यात एक�ण सतरा काy, पाच मा�ा, तीन उकार, दोन qलBट¬ा, दोन अन?9वार 
अा णि  एक रफार अा2त. 

असY अा*मो-#खी वा/य तयार झालY. अाणखी एखादY उrर अ 9ति *वात अा2 का 2 मला माहीत 
नाही. 

दरqळी उrर मि ळDलच असY नाही. जर (३,५,३,५,३,५) पासKन स?®वात ¥ली तर अशी गYमत होm: 
(३,५,३,५,३,५) ⇒ (१६,३,३,४,२,१) ⇒ 
(१७,५,३,३,२,१) ⇒ (१६,४,३,३,२,१) ⇒ (१७,५,३,३,२,१)  ⇒ (१६,४,३,३,२,१) ⇒ .....
अा णि  ¦वटची दोन षटक� जगा=या अYताप §यत अालटKन पालटKन 0त राहतात. 

❈ 

एक न सYपणारY अा*मो-#खी वा/य  ऊन हा #ख सYपवतो. *याचा ¦वट जर झाला असता तर तो 
कसा असता याची वाचकBनी क-पना करावी. 

(२४) या वा/यातील प ह' -या, त' स�या, अाठeया, अकराeया, ..... 

❈ ❈ 
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प"य

डग #य%फर(या  'Never Again' या काद,बरीची स12वात अशी हो9: 

When the racetrack closed forever I had to get a job. Want ads made 
wonderlands, founding systems barely imagined. Adventure’s imperative ruled 
nothing could repeat. Redirections dictated rigorously, freely. Go anywhere new: 
telephone boiler-rooms, midnight grocery shooting galleries, prosthetic limb 
assembly plants, hazardous waste-removal sites; flower delivery, flour milling, 
million-dollar bunko schemes. Do anything once; then, best of all, never again.  

 

याव:न असा अ <थबोध होतो की काद,बरीचा नायक ?स@Aकवर काम करत अC, पण अाता तो ब,द 

पडFयाम1ळH Iयाला नवी नोकरी शोधावी लागणार अाK. IयाL Mवत:वर असा नN Oबध घाल%न घHतQला 

अाK की कसल,ही काम चाQल, पण R एकदा Tल, 9 प1#हा करायच, नाही. 

प1ढH काद,बरी(या अाठWया पानावर हा मजकYर Zतो: 

Feast-scale repast strews obliviously underneath capletters spelling offense: 

FOOD/DRINK/SMOKE PROHIBITED 

Compu-copiers interdict room-shared snacking, superinvoking pristine 
environeeds. Liberties main office’s papermates indulge’re denied tempstaff, 
foreman comprehends. Delight pollutes guilt. Deficient wage’s squandering 
ennobles unselfishness.

Solidarity enhances morale, reinstigates saltmine spelunkering. “Harrumph!” 
toe-tapped designating. 
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Evidence condemns ex-post-facto: styrofoam beads, powdery fingerdust, fleshly 
smeared formica, breathable sweetened atmospherous particulata. Airblown 
contaminators doubtlessly windvade mechanisensors, altering delicate 
chemistries.
She’s correct. Wienerking’s hotdogging endangers operational sensitivities.

“Sorry.” 

“Xerox specifically warned, contami–” 

“Mea culpa.”

Abject groveling unsettles wrath. 
 

यात%न मला थोड,फार R समजल, 9 अस,: नायक एका अॉ फN सात \,पररी काम करतो अाK. तN थFया 

झHरॉ^स मशीनवर 'इ` काही खाऊ पN ऊ नZ कc वा ध%dपान क: नZ' अशा अथeची स%चना अाK, पण 

तरीही तो अा णि  Iयाg मि h जवळ उj राkन पN ठीसाख?त घोळवQQ डोनट्स कc वा अशासारख, 

काहीतरी खातात. अॉ फN सात कायम झाQFया लोकnनी अस, Tल, तर काणाडोळा होतो, पण \,पररी 

लोकnना ती स%ट नाही. हoतFया गोड वासाम1ळH अा णि  फ नp चरवर(या डागnम1ळH हा qकार उघडकीला 

Zतो, अा णि  अॉ फN सातली Crsटरी Iयn(यावर tकस9. खाuया(या पदाथvg बारीक कण मशीनमwZ 

जाऊन 9 बN घड% शकत,,  9Wहा तN च, xहणण, बरोबर अाK.  पण नायक एकदम च%क कब%लच क:न 

टाकतो, अा णि  तो असा सपyल शरण अाFयाम1ळH तN ला अापFया रागाच, काय कराव, 9 कळत नाही. 

हा अ <थ शोध%न काढण, इतकz hासाच, का अाK याच, उ{र काद,बरी(या शी <षकात, अा णि  वर उ}~त 

TQFया  प हN Fया  उता�यात  मि ळत,:  Adventure’s imperative ruled nothing could 

repeat. . . . Do anything once; then, best of all, never  again. काद,बरी  लि हN ताना 

QखकाL Mवत:वर असा नN Oबध घाल%न घHतQला अाK की एकदा वापरQला श�द प1#हा वापरायचा 
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QखकाL Mवत:वर असा नN Oबध घाल%न घHतQला अाK की एकदा वापरQला श�द प1#हा वापरायचा 

नाही.  उदाहरणा <थ,  'job'  हा श�द एकदा  Zऊन  �Fयान,तर  तसा(या  तसा  प1#हा  क�ठHही  Zऊ शकत 

नाही.  (पण  'jobhunt, jobcaster, job-to-job, handjobber' अशा  oग�या  Mव:पnत  तो 

वापरायला QखकाL Mवत:ला म1भा दN Qली अाK. अथeत हाच नN Oबध Iयnनाही लाग% होतो; xहणR 

'jobcaster' हा श�द पान १९ वर एकदा Zतो अा णि  न,तर नाही.) 

QखकाL  स,प% <ण  काद,बरी  नायका(या  त�डी  घातQली  अाK,  अा णि  तN (या  प हN Fयाच  वा^यात  'I' 

वाप:न स,पवFयाची जबरी कc मत मोजQली अाK. 'मी अम1क Tल,, कc वा करतो अाK, कc वा क?न, 

कc वा क: शTन'  अस, याप1ढH xहणता Zणार नसFयाम1ळH 'अाधी अस, घडत,, मग तस, घडत,'  अशी 

वा^यरचना  सरसकट  करावी  लागQली  अाK.  मwZमwZ  इ,�जीWय तN रN ^त  इतर  भाषHत  ''I'  ला 

समानाथ� श�द अाणQला अाK. उदाहरणा <थ, अा{ाप Oयत(या अापFया अाय1�याब�ल इतरnना काय 

सnगायच, याचा वN चार करताना पान ११ वर नायक xहणतो: 

Ego cogitates autobio summation …,

कc वा पान २५ वर, फसवण%क झाQला एकजण स,ताप%न xहणतो: 

Ich bin gefiched. 

पण ही क���ती फार oळा लढवता Zuयासारखी नाही. 

अस, लि खाण �ब�ध होण, साह जि क अाK. पान १५४ वर हा मजकYर Zतो: 

Terrified steward headmasters retaliate, backfiring rubberbanded presidents 
trustworthily minted, impeccably engraved. Trivial airloft diffractions subtract 
sum divisive multiples; horde-bound hornswoggled proletariat swipes 
bankdrafts contemptuously. High-handed cowering tossers enrage grabbers. 
Touchable fluff, denominatored numerically, computes worth’s expirability. 

कागदी  चलना(या  स,ब,धाL  काहीतरी  सा <व hN क  घोटाळा  झाला,  इतपत  यात%न  कळत,  (कारण 

'rubberbanded presidents' xहणR अ� रN कन डॉल <स(या नोटn(या थ��या),  पण  या��ा  Lमका 
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'rubberbanded presidents' xहणR अ� रN कन डॉल <स(या नोटn(या थ��या),  पण  या��ा  Lमका 

अ <थ  लावण,  नN दान  मला  तरी  श^य  झाल,  नाही.  काद,बरी  लि हN ताना  #य%फरला  ख%प  मजा  अाली 

असणार, पण वाचणा�याचा अन1भव तसा नस% शकतो.

❊

एक  वN शि �  भा षN क  नN Oबध  Kत1प1रMसर  Mवीका:न  लि हN ण,,  याला 'constrained writing' अस, 

xहणतात;  मराठीत  याला 'ब}Qखन'  xहणता  Zईल.  अशा  qकारच,  लि खाण  अLक  भाषnत  ख%प 

प%व�पास%न अाK. काही उदाहरण, नम%द करतो. 

काही राजप1h अा णि  काही अमाIयप1h, अC एकYण दहाजण लहानपणापास%न ज,गलात एकh वाढQQ 

हो9. ता2uयात अाFयान,तर 9 दN �वि जय करuयाक रN ता एकh बाKर पडQ, पण Iयnची एक�कnपास%न 

ताटात%ट  झाली.  कालnतराL  9  प1#हा  jटFयान,तर,  IयnतFया  qIZकाL,  अापFया  वाट�ाला  कोण9 

qस,ग अाQ अा णि  अापण कोणती साहस, Tली याचा व�{ा#त इतरnना सn गN तला. या सग�या कथा 

मि ळ%न दuडीची 'दशक�मारच रN तम्' ही स,Mक�त काद,बरी हो9. यnप�की म,hग1�त �ा क�माराL अादली 

राh अापFया qHयसीबरोबर र तN rीडHत घालवQली होती, तN L उIसाहा(या भरात Iया(या अोठng 

चाo घHतFयाम1ळH 9 भ�प स1जQQ हो9, अा णि  एक�कnवर \कवQ तर �खत असत. Iयाम1ळH नाईलाज 

होऊन, म,hग1�ताL अापला स,प% <ण व�{ा#त नN रो�� भाषणात%न, xहणRच प-फ-ब-भ-म K अो�� व <ण 

न वापरता, सn गN तQला अाK. 

ही कसरत कN ती अवघड अाK याचा स,Mक�त Zत नसFयाम1ळH मला प^का अ,दाज नाही. (Mवत:च, नाव 

उ(चारता न Zण, ही काही मोठी अडचण नाही.) असा एक वN नोद मी ऐकQला अाK, की qIZक 

स,Mक�त  श�दाg  पाच  अ <थ  होतात:  Lहमीचा  अ <थ,  Iयाचा  वN 2}ा <थ,  एका  ¡व9च,  नाव,  एका 

स,भोगासनाच, नाव अा णि  ह{ी. यात जर त¢य अCल, तर अो�� व <ण वापरायला म£जाव अस%नही R 

xहणायच, अाK 9 xहणण, फारस, अवघड होऊ नZ.

❊ 
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ठरा वN क अ�र, कc वा अ�रसम%ह वगळण, �ा  qकारचा नN Oबध ब}Qखनात प1�कळदा वापरला जातो. 

अशा Qखनाला ' लि पो�Aम' xहणतात (qाचीन �ीकमwZ λειπω = वगळणH, अा णि  γραμμα = अ�र). 

मराठीत याला वN नोबी Qखन xहणता Zईल,  कारण  वN नोबा  भाWयnना  Lहमी(या  RवणातQ  अLक 

पदा <थ चालत नसत. अस, अाणखी एक उदाहरण पाहा: 

Gadsby and Lucy had much curiosity in watching what such crashing music 
would do to various animals. At first a spirit akin to worry had baboons, gorillas, 
and such, staring about, as still as so many posts; until, finding that no harm was 
coming from such sounds, soon took to climbing and swinging again. Stags, yaks 
and llamas did a bit of high-kicking at first; Gadsby figuring that drums, and not 
actual music, did it. But a lilting waltzing aria did not worry any part of this big 
zoo family; in fact, a fox, wolf and jackal, in a quandary at first actually lay down, 
as though music truly “hath charms to calm a wild bosom.”

At Gadsby’s big aquarium, visitors found not only fun, but opportunity for 
studying many a kind of fish not ordinarily found in frying pans; and, though in 
many lands, snails form a popular food, Lucy, Sarah and Virginia put on furious 
scowls at a group of boys who thought “Snails might go good, with a nut-pick 
handy.” (But boys always will say things to horrify girls, you know.) And upon 
coming to that big glass building, with its boa constrictors, alligators, lizards and 
so on, a boy grinningly “got a girl’s goat” by wanting to kiss a fifty-foot 
anaconda; causing Lucy to say, haughtily, that “No boy, wanting to kiss such 
horrid, wriggly things can kiss us Branton Hills girls.” (Good for you, Lucy! I’d 
pass up a sixty-foot anaconda, any day, for you.)
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रोमन लि पीतFया सWवीस अ�रnप�की 'e' K अ�र इ,�जीमwZ  सवvत जाMत oळा वापरल, जात,.  (K 

qमाण अ,दाR १०-१२% अाK, याचा अ <थ सरासरी नऊ अ�रnमा� एकदा 'e' Zतो.) अ §नMट राईट या 

QखकाL एकदाही 'e' न वापरता लि हN QFया 'Gadsby' या काद,बरीत%न हा उतारा घHतQला अाK. 

मागचा स,द <भ असा, की ¨©टन हN लस् (Branton Hills) नावा(या एका लहान गावामwZ तN थला 

महापौर जॉन गAड्सबी अापFया प1ढाकाराL एक qाणीस,�हालय स1: करतो. Iया(या उद्घाटना(या 

oळी गाव(या ब©डL मोठमोठ�ाL गाणी वाजव%न ग�गाट करताच qाuयnची q तN rN या काय हो9 K इ` 

सn गN तQल, अाK. 

एकYण प रN Mथि ती पाहता या qाणीस,�हालयात काही h1टी राkन जाणार K उघड अाK, कारण tiger, 

chimpanzee, elephant K qाणी तN ` कधीच अाणता Zणार नाहीत. पण याची भरपाई अ#यh 

झाQली अाK. एकतर ticket booth नसFयाम1ळH qoश वN नाम%Fय असणार. �सर, अस,, की अनाक�डा 

या सापाची लnबी स <वसाधारणपणH प,धरावीस फ�टn��ा जाMत नस9 K जरी खर, असल,, तरीस1}ा या 

काद,बरीतFया अनाक�डाची लnबी माh seven 9 twenty-nine या दरxयान क�ठHच अस% शकणार 

नाही; «Wहा QखकाL असा वN चार Tला असावा की कमीतकमी तीस फYट जर हवी,  तर ताण%न 

प#नासच करायला काय हरकत अाK?  

जर  QखकाL  'e'  ऐवजी 'x' कc वा  'z' अशासारख,  अ�र  वगळायच,  ठरवल,  असत,, तर  9  इतकz 

अाWहानाIमक  ठरल,  नसत,. ब}Qखन  करण,  K  क�याला  फN रायला  घHऊन  जाuयासारख,  असत,. 

पॉ�? नN यनला हव, तN ` Lता Zत,, पण अFC शि यन त1xहालाच घHऊन जातो.

❊ 

हा  वगळQला  अ�रसम%ह  बराच  मोठा  अस%  शकतो.  rN Mति यन �योक या Qखका(या Eunoia या 

प1Mतकात,  इ,�जी लि खाणामधFया A,E,I,O,U या पाच Mवरnना अन1स:न पाच भाग (chapters) 

अाKत, अा णि  'Chapter §' मwZ फ^त § हा एकच Mवर वापरQला अाK. उदाहरणा <थ, Chapter I ची 
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अाKत, अा णि  'Chapter §' मwZ फ^त § हा एकच Mवर वापरQला अाK. उदाहरणा <थ, Chapter I ची 

स12वात अशी हो9: 

 
Writing is inhibiting. Sighting, I sit, scribbling in ink this pidgin script. I sing with 
nihilistic witticism, disciplining signs with trifling gimmicks – impish hijinks 
which highlight stick sigils. Isn't it glib? Isn't it chic? I fit childish insights within 
rigid limits, writing shtick which might instill priggish misgivings in critics blind 
with hindsight. 

K ब}Qखन या वN षयावरच, ब}Qखन अाK. 

दuडी,  राईट कc वा �योकL MवीकारQQ नN Oबध अ�रn(या पातळीवर अाKत,  तर #य%फरचा नN Oबध 

श�दn(या  पातळीवर  अाK.  नN Oबधाच,  Mव:प  काय  असाव,  याब�ल  काही  नN ®ि त  नN यम  अथeतच 

नाहीत. 'मी शा <̄ल वN rी डN तात स1भा षN त रचीन', कc वा 'मी तळक�कणा(या पा <°भ%मीवर काद,बरी 

लि हीन',  कc वा  'मी  हAxQट  मराठीत  अाणीन',  अशासारt  नN Oबध  अ तN प रN चयाम1ळH  उठ%न  दN सत 

नसतील, पण तरीही 9 अ Mति Iवात असतातच. ब} नाही अस, Qखन नाही. 

❊

$वळ वारा 

)थळ: स�ा±ी(या क�शीतल, ध1ळसर tड,. म1^काम पोMट अगाo, ताल1का नnदोली. 

+ळ: दN oलागणीची.

पा,प र- चय:  शि वारातQ  काबाडक�  उरकYन  गाव¡वी(या  म,डपात  वN सावQQ  पाचप,धरा  घामट 

फाटT  क�णबी.  झगझगीत  पnढ�या  खळणी  कपड²nत  फताड²ा  अनवाणी  पावलnनी  अवतीभोवती 

Zरझा�या घालणा? क�र§बाज क�लकण� ग12जी. 

336



Zरझा�या घालणा? क�र§बाज क�लकण� ग12जी. 

अबोल वातावरण. मज%र काळजीप% <वक त,बाख% चघळताKत. माMतरn(या खाकरuयाL शnत9ला तडा 

जातो. चाल% भादवा सरताच प1ढला म हN ना अ °ि न; «Wहा नवराhाची कायकाय तयारी करायची, ख <च 

Tवढा Zईल,  दरडोई कN ती व <गणी काढायची यावर सnगोपnग चचe घडवuयाची Iयnना ख1मख1मी 

चढQली दN स9. हा स,भाषण वN षय नN घताच क�करी व <ग दचकतो. स <वh अMवMथता पसर9. 

"प�Cच नाहीत गाठीला," स1भा#या प1टप1टला. बाकी(यnनी वN yष चि कN ICत पडuयाऐवजी घ1�पणाL 

2कार भरला. 

"गाड�यामड^यnत साठवQला ख1दe बाKर अाणा!" शालाwयापकnचा साळस%द सFला.

"छ�ा! कसला च,दा?! इथ, छापाकाट�ाला ढ�ब% सापडायची प,चाईत," बारकY उ{रला.

"बचत शि Fलक टाकली तर चोरीची भीती वाट9. कमावQल, उडवल, की जोखीम मि टली!" धन%L 

ख1लासा मnडला. 

"हा {ि (या  अायला!"  सर  गडगडQ.  "उधळH  Qकाg!  सणास1दीसाठी  चार  चWवल  बाज%ला  ठHवायच, 

शहाणपण क�ठ%न स1चणार त1xहाला?! सतत कानीकपाळी बजाव%नही पाल¢या घड²ावर पाणी! " 

"होय!  सगळ,  कब%ल.  पण  अामचा  नाईलाजच  राहतो,"  लहान%  xहणाला.  "£या  माणसाला  त1टप1,ज, 

मि ळत, तो समोरच, घशात क�बणारच." सा�यnनी स,मतीद <शक गोलगोल माना डोलावFया. 

"इतकz  हावरटपणाL  वाग%न  चाQल?"  �ाम शि �क  उसळ%न  बोलQ.  "yतकरड²nच,  प%व�पास%न 

Wयव(¶दक  ल�णच  अगदी!  ¯रद��ी(या  नावाL  सरसकट  ब�ब!  सरकारन,  °Hत�शnकड%न  कर 

उकळायचा. बळीराजबड्यात क Oज ढोसायची. व <षभरात साFयn(या काखा वर! रnडीg Tक खाणारही, 

राखणारही!" 
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राखणारही!" 

अवघडQली  सामस%म  इतMतत: दरवळली.  "य,दा  अाषाढात  पाऊसच  कमी  बरसला  –"  धीर ध:न 

बजाबा उ·ारला. 

"हA! श वp लका(या उलट्या कzठा�या! सदानकदा अव <षणाचा बहाणा! सो¸n(या सवय¹च भि कारड²ा! 

स1गी बाजारात पाठवFयावर अाठवडाभर प1ºt झोडायg! दा: �यायची! नोटा मोड%न नाणी »यायची! 

हळ%हळ%  कडकी!  फडताळnत  ठणठणाट!  मड^यnत  खडखडाट!  पोटाला  फाT!  भnडी  खरवड%न  जठर 

जपायच,! पा9ल, वीक, डाग गहाण सोड असQ वN झो\ ध,¡! yवटी ब1डIयाचा पाय खोलात! " 

"खरी गो�," जनाबाई कN र कN रली. "अाधी पीठ स,पत,, न,तर मीठ. मग तn¯ळ खलास. फ^त 9लमसाQ 

ब^कळ उ:न कोणता उपयोग? Mवय,पाकाच, �काटच कचकत,." 

म, दN रा(या अावारातFया तोत�या नळाची टपटप धार स%चकपणH अडखळ%न थnबली. 

"रnधण अ Oधम1 Oधच साधत,. डो�यnना ख1पत,, चवीला वN चि h भासत,," वN ठ%ताईL Wयथा व ण¼ ली.

"अन�स गp क रचना," Z°दाकाकीL ता ½वि क प1Mती जोडली. 

"रसना," ग,गWवाL स%¾म �2Mती सरकवली. 

"त�डची वाफच पळ9 जण%!"  च¿ धीL वा^चात1 <य दाखवल,. 

" नN Wवळ फोडणी qाश%न Rवण अस,भाWय," शि वाL री अोढली. " नN 2पाय उÀवतो. भागवाभागवी 

अटळ  ठर9.  अम^याऐवजी  तमकz  वापरण,  rमqा�त.  रWयाऐवजी  खवा, पोफळीऐवजी  जायफळ, 

उदकाऐवजी  मादक. y,गदाuयाअभावी  काज%(या  चटणीबरोबर  अÁ%,त  भि जव%न  भाकरत1कडा 

गN ळायचा." 
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गN ळायचा." 

"Âा#स(या  राणीचा  उप¡श  मानायचा.  पावाऐवजी  rीमरोल  भ�%न  उदरभरण  उजवायच,,"  ±Ãपदा 

Mथि तqÄ व�{ीL वदली. 

" चि रग1टn(या ट,चाईपोटी जरतारी शाल% Lसायचा!" अावडा^का(या म1खात%न नवी उIqH�ा qगटली. 

उप Mथि त  Åीप12ष  पाव  घटका  °ास  रोख%न  नN :श�द  Mथि रावQ.  नN रnजनातFया  त1पाची  पातळी 

खालावताच  ¡Wहा�यातली  £योत  वN झ%न  सnT तN क  काळोख  माजला.  डोकz  खाजवFयाg  अा णि  

तnब%लCवना(या  अ��HL  रN कामी  च,ची  चाचपडFयाg  अावाज.  दोन  हरÆ#नरी  इसम  परMपरnशी 

खाणाख1णnनी स,वादताना अाढळQ. 

प,तोज¹ची  qÇन चि #हn कN त  करारी  नजर  व <त1ळाकार  फN रली.  "अाता  तोडगा?  � §ग(या  Coला 

नगदनारायण पा हN Rच!" 

सभाMथानी च¿ तN तभावस,प�^त स#नाटा फÈलावला. 

"वचL च ±WZ इव द रN ±ता खल1!" कN शीमावशी क�जब1जली. 

"मोठी स,Mक�त पाजळ9य! मराठीच, दN वाळ, वाजल,?!" नाम%ची क� Iसि त वN चारणा. 

"जवळजवळ!" त1^याचा खवचट yरा. 

"अººया वMतीला इ,�जी शि कवा टीचर! ममईत नोकरी गाoल, जि jचीही चणचण नN oल," कN Éाचा  

भाबडा qMताव. 

"Wहॉट य%ज? अाÊटर समटाईम एनीo फN नN श, नो?" दगड%चा नN राशावादी नN वeळा. 
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"Wहॉट य%ज? अाÊटर समटाईम एनीo फN नN श, नो?" दगड%चा नN राशावादी नN वeळा. 

qMत1त म1�Ëयातील त¢य जाणव%न सम� जनसम1दाय हताशला. 

"अMत1.  भ वN �यात धोरणीपणा  राबवा,"  पc गट  ब1ब1ळ,  चrाकार  हलली.  "मी  सn गN तQला  स1 वN चार 

प^का ल�ात बसवा. अ,थ:ण पाkन–?!" 

समMत हजर म,डळी ग�प ठाकली. "जख�वर डाग चोळता?" Áीपतीची मा म¼ क प�(छा. 

ध1वट  धोतरातला  अ?रावी  ¨ाÌण वरमला. " ऐका  – उ¸ा तN #हीसnRला वडा(या पारावर  jट%. 

काटकसरीची स,था पढवतो. कागद� #सि लीन,  रोजगारी(या अावकजावकीचा त^ता Wयव Mथि त अाख%न 

द <शवतो. की <दखतावणी –"  

य(चयावत प �लि कसम%ह व�तागला. "च%प खड§घाशा! त1झी बा�कळ च <पटप,जरी प1#हा नको," गण%(या 

नरड²ात%न qाणn तN क घायक�तीL श�द फ�टQ, "एकदाच बास!"

❊  

'एकदा  वापरQला  श�द  प1#हा  वापरायचा  नाही'  हा  नN Oबध  Mवीका:न  वरचा  उतारा  लि kन 

पाहuयाअाधी  मी अस, ठरवल, होत,, की 'वापरQला श�द' याचा Wयापक अ <थ  »यायचा.  उदाहरणा <थ, 

'क:या' अाला, तर 'TFयासारख,, करणH, करशील' इIया दN  श�द Iयान,तर व <£य मानायg; कc वा 'मी' 

Zऊन �Fयान,तर 'मला, माÍया वN षयी, xया' इIया दN  व <£य मानायg. अथeत Wयापक xहणR कN ती 

Wयापक K शाÅकाट�ाची कसोटी लाव%न ठरवता Zईल असा भाषHचा Mवभाव नसतो. 'दMत1रख1�' न,तर 

'हातोटी' चाQल की नाही?  '?�#सब <गची ल£जतदार ल¿ �वीनी राजोपाwZ मAडमनी जि भFया चाटत 

खाFली' अस, लि हN ल, तर चाQल की नाही? 

 

 
❊  ❊
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