
 

 

  



जोकोतीना 

हे पसु्तक विनामूल्य आह े

पण फ़ुकट नाही 

यामागे अनेकाांचे कष्ट ि पैसे आहेत.  

हे िाचल्यािर खचच करा ३ वमवनटे 

१ वमवनट : लेखकाांना फ़ोन करून ह ेपसु्तक कसे िाटले ते कळिा 

१ वमवनट : ई सावहत्य प्रवतष्ठानला मेल करून हे पसु्तक कसे िाटले ते कळिा.  

१ वमवनट : आपले वमत्र ि ओळखीच्या सिच मराठी लोकाांना या पसु्तकाबद्दल अवण ई सावहत्यबद्दल 

साांगा.  

असे न केल्यास यापुढे आपल्याला पसु्तके वमळणे बांद होऊ शकते.  

दाम नाही मागत. मागत आहे दाद.  

साद आहे आमची, हिा प्रवतसाद.  

 

 

दाद म्हणजे स्तुतीच असािी असे नाही. प्राांजळ मत, सूचना, टीका, विरोधी मत याांचे स्िागत आहे. प्रामावणक 

मत असािे. ज्यामुळे लेखकाला प्रगती करण्यासाठी वदशा ठरिण्यास मदत होते. मराठीत अवधक कसदार 

लेखन व्हािे आवण त्यातून िाचक अवधकावधक प्रगल्भ व्हािा आवण अखेर सांपूणच समाज एका नव्या प्रबुद्ध 

उांचीिर जात रहािा.  
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damages and accounts.  
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• विनामलू्य वितरणासाठी उपलब्ध.  

• आपले िाचून झाल्यािर आपण ह ेफ़ॉरिर्ड करू 

शकता.  

• ह े ई पसु्तक िेबसाईटिर ठेिण्यापुिी वकिं िा 

िाचनाव्यवतररक्त कोणताही िापर करण्यापिुी ई-सावहत्य 

प्रवतष्ठानची परिानगी घेणे आिश्यक आह.े 

 

  



 

 

_________________________________ 

 

जन्मदात्री आवण जगद्धात्री 

जयािंनी मला घर्िले, 

त्यािंना 

सादर अपडण 

_________________________________ 

  



प्रस्तावना 

 

लाखो प्रकाश िरे्ष  पसारा  असलेल्या  आकाशगिंगा जयात हरिनू 

जातात अशी  कृष्ण वििरे आवण  त्या  कृष्ण वििराना समीकरणा मध्ये  

बािंधणारे गवणती,  जेव्हढे  सकू्ष्म तेव्हढेच विराट,  तरीही एकजीि.  

आवण असे गवणती  जेंव्हा  म्हणतात  "An equation for me 

has no meaning unless it represents a thought  of  God." 

-  तेंव्हा एक निीन वितीज सामोरे येते.   

 

त्याला सािी ठेऊन िेगळ्या िाटेने जाताना अचानक साता 

समदु्रापार एक आर्षड हाक कानी येते,  तर कधी र्ोंगर माथ्यािर यिगान 

ऐकतो,  कधी जिंगलात हरितो आवण इवतहासाला सािात बघतो,  

कधी जन अरण्यात वमसळून एक रुदाली अनुभितो, कधी एका 

तफुानात सापर्तो, कधी िाळििंटात मगृजळाच्या मागे धाितो, कधी 

गवणताच्या जादईु पोतर्ीतनू  अनिट चीजा बाहरे येतात आवण  घेरून  

टाकतात. कधी त्या अनिंत वितीजाच्याच पाठीमागे पळताना दमछाक 

होते आवण िाळूत अिंग टाकून दतेो. कधी  तळ्यात  दगर् मारून  

भाकऱ्या  पार्ायचा मोह  होतो. असे काही बाही बघत रमत गमत 

जाताना एकदम एखाद ेरौद्र, हृदयद्रािक  दशडन ही घर्ते.   

 



सामान्य, सजुाण माणसाला, बदु्धीला पटतील पण कल्पना विश्वात 

रमितील, कोर््यात टाकतील तसेच हसितील अशा ह्या कथा आहते.  

 

यश  अपयशाचे अिंवतम अथड - अनथड, वहिंसा - अवहिंसा, मरणोत्तर 

विज्ञान, अध्यात्म, studies in consciousness,  quantum 

physics,  what is information in  IT,  गवणताचे  तत्िज्ञान  

आवण तत्िज्ञानातील गवणत, अितार आवण singularity, राजकारण, 

व्यिस्थापन, श्रद्धा, मनाचे िास्तविक स्िरूप, -  अशा वकतीतरी गोष्टी, 

त्यािंचा  रुढाथड  आवण निीन वितीज ह्याचा मेळ  बसत नाही आवण 

आपण विचारात पर्तो. ह ेनक्की काय आह.े  

 

ह्या कथािंचे कदावचत हचे यश असेल.          

  



ओळख  

मी एक मध्यम िगीय, सामान्य माणसू 

आह.े मी अज्ञ आह,े तज्ञ नाही. सगळ्या 

विर्षयात रस-रुची-आिर्-वनिर्-जाणीि 

असणारा, सिंिेदनशील सामान्य माणसू. 

सामान्य माणसाची वदिसाची सरुुिात 

ितडमान पत्राने होते. माझी सुद्धा सकाळ 

चहा आवण ितडमान पत्रानेच होत होती.  

निंतर दरूदशडनमुळे बातम्या जास्त रिंगीत, आकर्षडक झाल्या. 

तेव्हढ्याच त्या सििंग, बाजारू झाल्या. सत्तेच्या आधीन झाल्या. सत्तेचे 

आवण स्ितःचे वहत जपणाऱ्या झाल्या. 

तेंव्हा नकुतेच सिंगणक यगुाची, इिंटरनेटची, सरुुिात झाली होती. 

त्यािर बातम्या बघण्याचा, मावहती शोधण्याचा, एक विरिंगळुा 

वमळाला. जसजसे प्रत्येक बातमीचा स्त्रोत, त्यािर चारी बाजनूे 

वमळणारी मावहती आवण विशे्लर्षण - ह्यािंचा ओघ िाढला, तसतसे 

भारतीय प्रसार माध्यमाची विश्वसनीयता कमी होत गेली. शनू्यित 

झाली. सामावजक माध्यमाची गरज जाणि ू लागली. आता रोजच े

सकाळचे ितडमान पत्र वचर्िणारे, चीर् आणणारे, खोटे, अपूणड, एकािंगी 

आवण दषु्ट िाटू लागले.  



आणखी एक स्पष्टपणे कळले, वहिंद ू जन मानसाची मोठ्या 

प्रमाणािर घसुमट होत आह.े जाणीिपिूडक केली जात आह.े प्रसार 

माध्यम,े सत्ताधीश आवण त्यािंचे बवुद्धिादी हस्तक, त्यािंनी पेरलेले आवण 

िेचलेले सावहवत्यक, त्यािंनीच नेमलेले अवधकारी - सगळे वमळून वहिंद ू

माणसाला आवण त्याच्या वप्रय सिंस्कृतीला घेरून, वमळेल त्या 

विर्षयािर बदनाम करता आहते. वहिंद ू माणसाला बोलता येत नाही, 

सहन होत नाही, विरोध करणे दरूच रावहले. अशी पररवस्थती वनमाडण 

केली गेली. अशा िेळी सत्याचा आधार वमळाला तो सामावजक 

माध्यमातनू.  

आपल्या स्िातिंत्र्यािर हा उघर् हल्ला आह े आवण लोकािंना 

त्याची पसुटशी सदु्धा जाणीि नाही, ह्यामळेु जास्त िाईट िाटले.  

मनाचा हा एकलकोंर्ा, अगवतक प्रिास गेल्या दोन दशकािंचा 

आह.े तो उथळ आवण तात्परुता नाही. भारतीय स्िातिंत्र्य आवण 

लोकशाही ह्यािंचा चौथा आधारस्तिंभ मानला गेलेला प्रसार माध्यम 

व्यिसाय फक्त स्िाथड आवण फायद्यासाठी काम करतो, त्यासाठी 

दशेाच्या वहताचा बळी दतेो, ही िेदना खोल आवण तीव्र आह.े  

त्या मनाच्या वस्थतीत 'पहाटेपिूीचा काळोख - एक अरण्य रुदन' 

आवण 'जोकोतीना - स्िातिंत्र्य समर वतसरे' वलवहले गेले. वलवहल्यामुळे 

मनात कोंर्लेल्या विचारािंना िाट वमळाली. आवण मग असच काही 



बाही वलवहत रावहलो. जोकोतीना म्हणजे भविष्यात घर्ाव्या अशा 

अनेकविध घटनािंची - वदिास्िप्नाची, सचूक नािंदी होती.  

मी इवतहास लेखक वकिं िा इवतहासाचा अभ्यासक नाही. विचारििंत 

/ तत्िज्ञ मळुीच नाही. सावहवत्यक नाही. सावहत्याचा अभ्यासक नाही. 

मी खपू काही िाचले आह,े असा माझा दािा नाही. मला कळते, 

समजते असा माझा अवभवनिेश नाही.  

सामान्य, सवुशवित, सजुाण माणसाला जे दखुते, खपुते, पटत,े 

ओढ लािते, अस्िस्थ करते, वकिं िा जयाची वटिंगल करािी असे िाटते, 

ते ते मी वनस्िाथड, वनरागसतेने, हक्काने केले आह.े िाचकािंनी ते माननू 

घ्यािे, समजनू घ्यािे ही एकच विनिंती.  

बहुतेक कथा ह्या काल्पवनक वचत्रािली (Fantasy) प्रकारात 

मोर्तात. त्यात भारतीय अध्यावत्मक विचार गहृीत आहेत. तसेच 

आजचे आघार्ीचे विज्ञान सुद्धा गहृीत आह.े रामानजुन सारखा महान 

गवणती असे म्हणतो "An equation for me has no meaning 

unless it represents a thought of God." तशी गवणत आवण 

श्रद्धा वह सदु्धा ह्या कथािंची पाश्वडभमूी आह.े 

खरे तर ह े सगळे स्िान्तः सखुाय असेच होते. पण मग िाटले 

ALL THAT IS NOT SHARED IS LOST. ह्या भीतीतनू हा 

वलहून ठेिण्याचा आवण प्रकाशनाचा प्रपिंच घर्ला.  

प्रकाश कायेकर (०७-०७-२०१८) 



 

 

कथानकु्रम 

 

१७२९ 

चंदरेीचा टेहळेकरी 

जोकोतीना 

दगड 

सरु्ााची चांदणी 

  



 

 

 

 

 

र्ा कथासंग्रहातील सर्ा कथा 

काल्पननक आहते. तर्ांतील व्र्क्ती, 

स्थळ, प्रसंग ह े सर्ा काल्पननक असनू 

र्ास्तर्ातील कोणा व्र्क्ती र्ा स्थळाशी 

तर्ांच े साम्र् आढळून आल्र्ास तो 

ननव्र्ळ र्ोगार्ोग ठरेल.  



१७२९ 

( एकदा एक आडमठुी संख्या एका गणितीला भेटली आणि म्हिाली, माझ े

काहीतरी कर. तेंव्हा त्याने णतला आपल्या वहीत जपनू ठेवल.े १०० वर्ाांनी वही 

उघडली तर त्या संख्येतून असंख्य, अनवट, बहारदार चीजा बाहरे पडू लागल्या. 

मग जगातल्या सवव गणिणतनी टाळयांच्या कडकडाटात णतच ेस्वागत केले.  

णतच्यामळु ेमाझी गणितातील 'अनतं' ह्या संकल्पनेशी णजवंत ओळख झाली, जि ू

पररघाला मध्य णबंदचूी भेट झाली, ह ेघडल ेकसे त्याची णह गोष्ट.  

ही गोष्ट एक थोर भक्त आणि महान गणितज्ञ श्रीणनवास रामानुजन ह्यानंा समणपवत 

आह.े )  

________________________ 

मी मळुचा िळिण गािचा. लोणािळ्याहून ढाक करे् जाताना 

राजमाचीचा फाटा गेला की थोरे् पढुे र्ािीकरे् िळिण चा फाटा 

लागतो. मी, आई आवण वकसन ; बाबा लहानपणीच गेले, आईनेच 

िाढिले. आमची झोपरे् गािच्या जरा पलीकरे्, दधुिाल्यािंच्या 

िाटेपाशी होती. म्हणजे अजनूही आह,े फक्त आम्ही पणु्याला राहतो 

आता. आम्ही म्हणजे मी आवण माझे कुटुिंब. आई काही िर्षाडपिूी 

िारली. वकसन मुळेच माझी आवण आईची शेिटची भेट होऊ शकली. 

आईच्या मतृ्य ूनिंतर वकसन गािाला जातो म्हणनू गेला तो परत आलाच 

नाही. वकसनची आवण माझी सदु्धा तीच शेिटची भेट. आता तो कोठे 

असतो ह ेमावहत नाही, कधी, कोठे, कसा भेटेल एक दिेालाच ठाऊक.  



त्याची माझी पवहली भेट मला आठितच नाही. माझ्या 

लहानपणापासनू तो आमच्या घरी येतो, जातो, जेितो - खातो, राहतो. 

मला तर िाटायचे माझा मामा आह.े आईला सरपण गोळा करून दईेल, 

शेणाच्या गोिऱ्या करून दईेल, होळीला लाकरे् फोरू्न देईल, कधी 

वदिाळीला आिंगण सारिनू दईेल. तो आला वक आईला असे होत असे 

की ह्याला कोठे ठेऊ आवण कोठे नको, आवण वकती वकती कामे 

साचलेली असायची. त्याला पण आईच्या हातचे थालीपीठ, परुण 

पोळी फार आिर्ायची. फक्त तो कधी येईल त्याचा नेम नसायचा. 

त्याचा खर तर काहीच ठाि-वठकाणा नव्हता. त्याला बोलिायला कोठे 

जायचे हा एक प्रश्नच होता. आमचे घर सोर्ले तर दसुऱ्या कुणाकरे्ही 

तो कसलेही काम करायचा नाही. गािातही तो नसायचा. आईने 

सािंवगतले म्हणनू, नाहीतर गािाला तो माहीतही नव्हता.  

मी त्याला वकसन मामा म्हणून हाक मारत असे. माझी चिथी 

सिंपली आवण माझे नाि कोणत्या हायस्कुलात घालायचे असा प्रश्न 

पर्ला होता आईला. मला लोणािाल्यातल्या शाळेत जायचे होते, 

कारण माझे सगळे दोस्त वतकरे् होते. पण लोणािळ्यात आमच े

कोणीच नव्हते. रोज पायी दीर् तास जायला आवण दीर् तास यायला 

लागणार. परत िाटेत, राजमाचीच्या िळणापाशी, दोन कोस घनदाट 

जिंगल. जिंगल सिंपले की लगेच मोठा, आर्-दािंर् ओढा. ओढ्याला 

पाण्याची प्रचिंर् ओढ. पाय सरकला तर सिंधीच नाही. शिंभर पािलेच 

पढुे, कर्ा. कर््यािरून खोल, खाली उर्ी घेणारा धबधबा. वशिाय 



पाउस पाणी, उन्हाळा, थिंर्ी, कर्ाक्याचे. सगळे मला वनभािनू नेता 

येईल का ? म्हणनू आईला मला कजडतच्या मामाकरे् पाठिायचे होते. 

पण मी हट्ट धरून बसलो. मला आठित,े आईच्या र्ोळ्याला पाण्याची 

धार लागली होती. मामा येऊन समजािनू गेला. पण मी लोणािळ्याचा 

हट्ट काही केल्या सोरे्ना.  

तेव्हा अगदी सकाळी सकाळी वकसन आला. आई चलुीपाशी 

भाकरी करत होती. मी बाहरे अिंगणात कैऱ्या मोजत होतो. थोर््या 

िेळाने आई खशुीत बाहरे आली.  

'परशा, माझी काळजी वमटली, तलूा लोणािळ्याला जायचे ना, 

जा. आता रोज हा वकसन मामा तलुा सािंभाळून नेत जाईल आवण 

आणत जाईल. पण लिात ठेि, मामाचे ऐकायचे. मामाला त्रास द्यायचा 

नाही.'  

तेंव्हापासनू वकसनची आवण माझी दोस्ती पक्की झाली. त्याच्या 

मळेुच मला लोणािळ्याला माझ्या वमत्रािंच्या बरोबर वशिण घेता 

आले.  

********** 

वकसन गव्हाळ िणाडचा, अवतशय काटक, उिंच, उमदा आवण 

नेहमी हसतमखु असा होता. तो खपू शवक्तमान होता. कमी, जरुरीपरुतेच 

बोलत असे, बोलण्यात गोर्िा आवण ठामपणा असे. िय जास्त नसेल, 

माझ्यापेिा ५-१० िरे्ष पढु,े जेमतेम वशकलेला, सही तरी करता येत 



होती वक नाही कोणास ठाऊक. कामाचा उरक दािंर्गा, कामाचा 

उत्साहही दािंर्गा. आईला तो ताई म्हणायचा. भाऊ वबजेला न चकुता 

ओिाळणी म्हणनू आई साठी सार्ी, माझ्यासाठी कापर् आवण खाऊ 

आणायचा.  

त्याला त्याच्या स्ितः बद्दल काही विचारले तर टाळायचा, विर्षय 

बदलायचा. एकदा मी आवण आई माझ्यासाठी मलुगी बघायला जाणार 

होतो, आई ने आग्रह केला त्याला 'चल म्हणनू', आला. तेंव्हा सहजच 

मलुीकर्च्यािंनी विचारले, तर त्याने मलुाचा मामा अशी ओळख 

सािंवगतली. तेंव्हा त्यािंनी विचारले, मामी कोठे आह,े तर म्हणाला मामी 

गािाकरे् असत,े पिंढरपरूला. आम्ही घरी आल्यािर आईने 

त्याच्यापाशी खपू खोदनू खोदनू चौकशी केली, पण एव्हढेच बोलला, 

मी अनाथ, दिेळात िाढलो, मला तमुची सारखे चािंगली माणसे 

भेटतात, आणखी काय पावहजे. आई रागािली, पण आईचा राग 

म्हणजे अळिािरचे पाणी, निरात्र आल,े तेंव्हा आईने आठिणीने एक 

सुिंदर सार्ी आणली त्यच्या बायकोसाठी आवण त्याला वदली, त्यान ेन 

बोलता, थरथरत्या हाताने आवण पाणािलेल्या र्ोळ्याने, ती घेतली. 

पण तो विर्षय कधीच िाढिला नाही. आई म्हणायची, असते प्रत्येकाचे 

एकेक दःुख. माझ्या लग्नात पण आईने त्याच्या बायकोसाठी सुिंदर 

जरीची सार्ी आवण त्याच्यासाठी चागला साज पोशाख घेतला. त्यान े

तो आिर्ीने घातला आवण सिडत्र वमरिला. तो अगदी साधा भोळा, 

भाबर्ा, अनार्ी, होता. माझा वजिलग वमत्र, सखा, पाठीराखा. 



सिंपणूड जगात त्याच्या अशा फक्त तीनच गोष्टी होत्या. त्याची घुिंगरे 

लािलेली काठी, त्याची घोंगर्ी आवण त्याचे मुिंर्ासे. ते मुिंर्ासे चािंगले 

लािंब लचक होते, आवण तो ते प्रसिंगानरुूप वनरवनराळ्या घाटणी ने 

बािंधायचा. आवण त्या बरोबर त्याचे व्यवक्तमत्ि सदु्धा एक कलाटणी 

घेऊन बदलत असे.  

तो आवण मी शाळेत बरोबर जायचो, ओढा ओलािंरू्न 

राजमाचीच्या रस्त्यापयंत तो मला रोज सोबत करायचा. त्याच्या बरोबर 

रस्ता आवण िेळ कसा सिंपनू जाई कळत नसे. कधी कधी घुिंगराच्या 

तालािर तो काहीबाही गात असे, ती बोली जरा िेगळी होती, पण गोर्, 

सरेुल होती. त्याचे गाण ेह ेआमच्या वतघािंच ेगवुपत होते. जरा कोण्या 

वतसऱ्या ची चाहूल लागली तरी तो सटकन गप्प, वचर्ीचपु्प व्हायचा.  

घरी येताना तो माझ्या िाटेकरे् र्ोळे लािनू बसायचा, मी वदसलो 

वक आनिंदाने हळी द्यायचा, मग आम्ही रमत गमत घरी वनघायचो. मी 

शाळेत घर्लेली प्रत्येक बारीक सारीक गोष्ट त्याला ऐकित असे आवण 

तो मोठ्या उत्सकुतेने प्रश्न विचारात अस,े त्याचे मत मािंर्त असे, माझ्या 

कविता ऐकत अस,े त्याला वशकता आले नाही ना, म्हणनू सारे काही 

पटापट आत्मसात करत असे. माझ्या आधी त्याच्या कविता पाठ 

व्हायच्या. परीिेच्या वदिशी वकसन माझी तोंर्ी उजळणी घेत अस,े 

इवतहासातील सनािळी, भूगोलातील तपशील आवण मराठी कविता 

त्याच्या चािंगल्या लिात राहत असत. त्याची स्मरण शक्ती तीव्र होती 



आवण बदु्धी चौकस होती, पण वशकायचा किं टाळा इतका होता वक 

आयषु्यात कधी पाटी हातात धरली नाही.  

घरी गेलो वक हचे उलटे होत असे, मला सगळे त्याचे ऐकाि ेलागे. 

आईच्या मायेने तो हुकुम सोर्त असे, हात पाय ध,ु कपरे् बदल, पानात 

िाढलेले टाकायचे नाही. तो आईला सगळी मदत करत असे, लाकरे् 

फोर्णे, उिंचीिरचे वशिंकाळ खाली काढण,े भािंर्ी धणेु, अिंगण सारिण,े 

घराच्या वभिंती शेणाने वलिंपणे, कुिं पणाची र्ाग दरुुस्ती करणे. एक का 

अनेक काम े तो हातािेगळी करत असे. त्याला आईचे जेिण फार 

आिरे्. पण आश्चयड म्हणजे, तो गािात दसुरी कामे घेत नस,े त्याच े

कोणाशीही पटत नसे. पण म्हणनू तो त्यािंच्याशी सिंबिंधच ठेित नसे, 

बोलत नसे, ओळख सदु्धा दाखित नसे, गािात तो िाऱ्याला सदु्धा 

थािंबत नस,े त्यािंना तो माहीतच नव्हता. आई ने कधी त्याला टोकले तरी 

त्याने दसुऱ्या कोणाचेही, कसलेही, काम, कधीही, केले नाही. त्याच्या 

मनाविरुद्ध एखादी गोष्ट करताना मी त्याला कधीही बवघतल े नाही. 

पोटासाठी, वकिा चार पैसे वमळिािे, काही िस्त ूजरूर आह,े म्हणनू 

त्यान ेकधीही, काहीही केले नाही. आई त्याला दर िर्षी निीन कपरे्, 

पायताण आवण छत्री घेऊन दते असे. त्यात पवहल्यािंदा खिंर् पर्ला तो 

आई गेली तेंव्हा. मी चैत्र पार्व्याला चेन्नई ला गेलो होतो आवण 

आल्यािर घरी गेलो तेंव्हा तो भेटला नाही. त्यानिंतर मी दर िर्षी ह्या 

सगळ्या िस्त ूघेऊन गािी गेलो, पण तो एकदाही भेटला नाही. पण मी 

वजद्द सोर्ली नाही. दर िर्षी त्याच्या नािाने त्या िस्त ूजमा करत रावहलो 



आवण त्या सगळ्या माळ्यािर अजनूही परू्न आहते. मी असा सोर्णार 

नाही त्याला. 

********** 

तो गरुुिार होता. मी एका चचाड सत्राच्या कारणाने वदल्लीला होतो. 

माझ्या भार्षणाच्या मध्ये मला वकसन चा लागोपाठ ३ िेळा फोन आला. 

माझ्या सहाय्यकाला भार्षण िाचनू दाखिायला सािंवगतले आवण मी 

माग ेजाऊन फोन घेतला.  

"परशा, असशील तसा घरी वनघनू य,े आई ची प्रकृती ढासळती 

आह,े तझुा ध्यास घेतला आह,े तझु्या िाटेकरे् र्ोळे लािनू आह.े मी 

तलुा लोणािळ्याला घ्यायला येतो." 

मला िाटले जण,ू माझ्या पायाखालची जमीन हरिती आह,े 

पोटात मोठा खर््र्ा पर्ला, आई, सदा सिड काळ माझ्यािर सािली 

धरणारी, माझी आई.  

लोणािळ्याला वकसन माझी िाटच पाहत होता. काही न बोलता 

आम्ही िळिण ची िाट धरली. आठिणीनी ऊर भरून आला, "अस े

कसे, काय झाले आईला ?" हाच प्रश्न मनात सारखा येत रावहला. आता 

आता कोठे सखुाची जराशी चाहूल लागली, तर आई आजारी पर्ली. 

ती िाट चालताना जण ूसगळा भतू काळ जागा झाला.  

वकसन काही बोलत नव्हता.  



********** 

लोणािळ्याला शाळेत पवहल्या वदिशी मला पाहून सगळे वमत्र 

आश्चयड चवकत झाले. त्यािंना िाटले होते वक मी बहुतेक शाळेला रामराम 

ठोकणार आवण कजडतला कोठे तरी दकुानात पर्ु्या बािंधत बसणार. 

त्यात परत मी िळिण हून चालत आलो ह े कळल्यािर तर त्यािंची 

बोलतीच बिंद झाली.  

शाळेचा प्रिास वकसन च्या सिंगतीत मजेत झाला आवण लिणीय 

ठरला. वचिंचा, बोरे, करििंद,े जािंभळे, जािंब भरपरू खाल्ले. 

धबधब्याखाली बसनू आिंघोळी केल्या. खेकर््यािंचा पाठलाग केला. 

पािसाळ्यात वचखलाची िाट तरु्िताना बाजलूा काजव्यािंचे थिे बघत 

िाट कधी सिंपली ते कळत नसे. िाटेतल्या उतारािरची कारिी 

फुललेली पवहली आह ेमी.  

आठ दहा वदिसातनू एकदा, आम्ही लाकूर् फाटा गोळा करून 

घरी घेऊन जात अस.ू एकदा आम्ही असेच काटक्या गोळा करून मोळी 

बािंधनू वनघत होतो, तेव्हढ्यात िासराच्या हम्बरण्याचा आिाज ऐकला. 

एक सारख,े सतत, केविलिाणे हम्बरणे ऐकून वकसन म्हणाला, बहुतेक 

िाट चकुले आवण सिंकटात असािे. चल, बघ ूया. आम्ही आिाजाच्या 

वदशेने जाऊ लागलो. बाभळी आवण करििंदाच्या जाळ्यािंमधनू िाट 

काढताना फार कष्ट पर्ले. उतार तीव्र झाला. उतरता, उतरता एकदम 

एका मोठ्या पार्षाणािर पोहोचलो, रान अचानक मोकळे झाले, कारण 



पलीकरे् िीस पिंचिीस हात खोल खर््र्ा होता. आवण ते िासरू 

खर््र््यात खाली बाभळीच्या झार्ािर पर्लेले वदसले. घसरून पर्ले 

असािे. बाभळीच्या काट्यािंनी रक्तबिंबाळ झाले होते. त्याला 

बाभळीच्या जाळीतनू बाहरे काढणे आवण घसरत्या उतारािरून िर 

घेऊन येणे खपू कठीण होते. पण वकसन आजीबात र्गमगला नाही. 

शािंतपणे आवण वनधाडराने तो खाली उतरला, बाभळीच्या फािंद्या एकेक 

करत बाजलूा केल्या. िासराला एका वहसक्यात उचलले आवण 

खािंद्यािर घेतले. आवण थोर््या दरूिरून, घसरणीची जागा सोरू्न, िर 

आला. िरती मी त्याची वकती वकती िाट बवघतली, रात्र झाली, चिंद्र 

िर आला. मी अगदी रर्कुिं र्ीला आलो होतो. तेव्हढ्यात वकसन 

वदसला आवण मी धाित जाऊन त्याला वबलगलो.  

आम्ही घरी वनघालो. जसे रोजच्या िाटेला लागलो, तसे मला 

एकदम निीन हुरूप आला, उत्साह आला. िासराकरे् बघता बघता मी 

त्याच्याशी बोलायला लागलो. आईला कसे चवकत करायचे, गोंधळून 

टाकायचे ह्या विचारात मी पूणड विसरलो, वकसनला सदु्धा खपू खरचटले 

होते, तोही रक्तबिंबाळ झाला होता.  

घरी गेल्यािर आईन े दोघािंच्या जखमा धतुल्या, पसुल्या, हळद 

लािली. खायला वदले. 

त्या वदिशी वकसन माझा Hero झाला. त्याच्या अचाट शक्तीची 

मला ओळख पटली.  



अशा रीतीने आमच्या घरात कवपलेचा प्रिेश झाला.  

*********** 

मी, आई, वकसन आवण आता कवपला. 

कवपलेच्या रूपाने आईला एक आणखी हक्काचे प्रेम करणारे, 

करून घेणारे वमळाले. मी शाळेत गेल्यािर, कोणाशी तरी 

बोलण्यासाठी, दखुले खपुले सािंगण्यासाठी, माया लािण्यासाठी 

आईला कोणीतरी वमळाले आवण ती भरून तपृ्त झाली.  

निंतर कवपलेच्या दधुाच्या विक्रीतनू आईला घर खचाडसाठी 

हातभार होऊ लागला.  

माझे ही सगळे कसे छान सरुळीत चालले होते. मी नििीत प्रथम 

क्रमािंकाने प्रिेश केला. मी वशिकािंचा लार्का होतो. class चा 

monitor झालो. वमत्रािंचा वप्रय आवण विश्वास ू वमत्र बनलो. मी मोठा 

झालो आवण मला त्याची जाणीि होत होती. पण आई काय वकिं िा 

वकसन काय, मला अजनू लहानच समजत होते.  

त्याचे काय झाल,े एका वदिशी मी आईला तेच समजािनू सािंगत 

होतो, मी आता मोठा झालो आह,े माझा मी एकटा शाळेत जाईन. माझे 

वमत्र मला आवण वकसनला एकत्र बघनू हसतात. वचर्ितात. पण ती 

ऐकूनच घेत नव्हती. तसे मी हट्टच धरला. रुसलो. रागािलो. आवण 

शेिटी बोलनू गेलो, मला शाळेतच जायचे नाही, घरीच बसतो. तशी 

आई वचिंतेत पर्ली, दखुािली, मला जिळ घेऊन बसली. र्ोळ्याला 



धार लागली वतच्या. मी सदु्धा कसनसुा गरीब बापरु्ा होऊन कोपऱ्यात 

पसु्तक उलटे घेऊन बसलो.  

जरा िेळाने वकसन आला, ताई भकू लागली. ह ेकाय, आज अजनू 

चलू पण नाही पेटली. आईने माझी सगळी रामकथा त्याला ऐकिली. 

त्यािर तो म्हणाला, एव्हढेच. मी परशाच्या बरोबर जाणार नाही. मी 

त्याच्या पाठीमागनू जाईन आवण लि ठेिीन. 

हा तोर्गा आम्हाला दोघानाही पसिंत होता.  

त्या वदिसापासनू मी स्ितिंत्रपणे शाळेत जाऊ, येऊ लागलो. 

वकसन पाठीमागे नक्कीच होता, पण माझ्या नकळत, मला न वदसता. 

मग मलाच कधी कधी किं टाळा यायचा, मी त्याला हाक मारत असे. 

लगेच तो रानातनू, नाहीतर दरूिरच्या झोपर्ीतनू, नाहीतर पाठीमागनू 

ओढ्यातनू येत अस,े आवण मला वचर्ित असे.  

वतमाहीची परीिा होती. तीन वदिस पाऊस सतत पर्त होता. 

एकदाही सयूड दशडन झाले नाही. पण मला तर जाणे भाग होते. आई 

काळजीत पर्ली होती. ती माजघरात होती, ती सिंधी साधनू, वतला न 

सािंगताच मी पटकन बाहरे पर्लो आवण शाळेला वनघालो. 

ओढ्यापाशी आलो आवण त्याचे ते उग्र रूप पाहून थोर्ा घाबरलो. 

आज पाण्याला ओढ प्रचिंर् होती आवण िरतनू जण ू पाणलोट होत 

होता. मनाची चल वबचल झाली. पण माझे शब्द मला अस्िस्थ करत 

होते. माझ्या फुशारक्या, माझ्या बढाया मला वर्िचत होत्या. िाट 



रोजची, पायाखालची होती. मी पाण्यात पाउल टाकले. वनम्मा ओढा 

पार केला. पढुच्याच पाउलाला खाली खर््र्ा लागला. दप्तर 

सािरायच्या नादात चप्पल सरकली. पाय र्गमगले. मध्यात पाण्याची 

ओढ जास्तच जाणित होती. एका जागी सरळ उभे राहायला अिघर् 

झाले. पढुे जाता येईना, पाठी वफरता येईना. पाण्यािर नजर ठरेना. 

गरगरायला लागले. आता िाटले िाहून जाणार. धबधब्या बरोबर 

कर््यािरून खाली परू्न मरणार. जीिाच्या आकािंताने वकसनला हाक 

मारली. र्ोळ्याच्या कोपऱ्यात वकसन चे मुिंर्ासे वदसल्याचा भास 

झाला. एका िणात त्याचा आिाज आला, परशा ते बघ समोर मुिंर्ासे 

फेकले आह,े ते घट्ट पकर्. मी ते पकर्ले, तोपयंत माझे पाय सटुले होते 

आवण मी पाण्यात आर्िा झालो. मी पाण्याबरोबर ओढला जात होतो. 

पण दसुऱ्या बाजनूे वकसन ने मला खेचले. पढुच्या िणात वकसन माझ्या 

जिळ आला, त्यान ेमाझा हात धरला, मला चक्क उचलनू खािंद्यािर 

घेतले आवण पाण्यात एकेक पाय घट्ट रोित त्याने ओढा पार केला.  

ओढ्याकरे् िळून बघित नव्हते, एका िणापिूी च्या नाट्यामळेु 

वतथे जण ूमवूतडमिंत भीती उभी होती. अजनू पाय थर थर कापत होते. 

दातखीळ बसली.  

आम्ही दोघे वनःशब्द िाट चालू लागलो. मी त्याचा हात घट्ट धरून 

ठेिला होता तो तसाच राहू वदला. सर्केला लागलो तसे भानािर 

आलो. पण मनािर जण ू भीतीचे सािट पसरले होते. वकसन च्या 



स्पशाडत मला मी कधीच न पावहलेल्या िवर्लािंची मायेची आवण 

सरुिेची ऊब जाणिली.  

आज गवणताचा पेपर होता. मास्तरािंनी नकुतेच वशकिलेल्या 

Geomatry तील tangent ची आठिण झाली आवण मला हस ूआले. 

ते बघनू वकसन ला आश्चयड िाटले. मी म्हणालो, आज tangent म्हणजे 

काय ते प्रत्यि अनभुिले. फक्त वह tangent भीतीची होती.  

गवणताचा पेपर चािंगला गेला.  

एक चप्पल िाहून गेली, म्हणनू दसुरी फेकून वदली. शाळेतून बाहरे 

पर्ताना त्याचे दःुख मोठे होते. पण वकसन, कसे कोणास ठाऊक, निी 

चप्पल लोणािळ्याहून खरेदी करून घेऊन आला होता. माझ्यासाठी. 

तेंव्हा मात्र माझा बािंध कोसळला आवण मी त्याच्या जिळ हमसा हमशी 

रर्लो. माझे वमत्र बघतात, मास्तर पण पलीकरे् उभे आहते, ह्यातल े

काही काही मला वदसत नव्हते.  

************** 

दहािीला मी सिंपणूड वजल्ह्यात पवहला आवण बोर्ाडत सोळािा 

आलो. माझे वशिक, माझी शाळा आवण माझी आई - आमचा सत्कार 

झाला. आई इतकी आनिंदात होती आवण वतला आनिंदी बघनू मला 

माझाच खपू अवभमान िाटला. आयषु्यात पवहल्यािंदा मी आईला 

काहीतरी दऊे शकलो, वदले. आमच्या आनिंदात वकसन आवण कवपला 

ह्यािंना सदु्धा आईने सहभागी करून घेतले.  



पदिी वशिणासाठी मला पणु्याला िसवतगहृात ठेिायला आईने 

परिानगी वदली. पण जायला वनघालो तेंव्हा ती फार रर्ली, मला वकती 

िेळ जिळ घेऊन, नसुती मला बघत होती. मलाही अश्रू आिरले 

नाहीत. वकसन माझी ट्रिंक घेऊन मला िसतीगहृापयंत सोर्ायला आला.  

पवहले िर्षड मी दर रवििारी घरी आईला भेटायला जात होतो. पण 

हळू हळू मी माझ्या अभ्यासात, कोलेजच्या िातािरणात, पणु्याच्या 

बहुविध कायडक्रमात अर्कलो, गरुफटलो आवण रमलो. तरी मी दोन 

तीन मवहन्यातनू एकदा घरी आईला भेटून येत असे. वकसन ची भेट कधी 

होई, कधी होत नसे. वकसन आईला सािंभाळत असे.  

आईने आता जपमाळ धरली. ती शेिट पयंत वतच्या हातात होती. 

अखिंर् जप आवण नाम स्मरण ह्या वशिाय वतला दसुरा कशाचाच 

आधार िाटला नाही. पण ती अवतशय आनिंदात होती. माझी 

तपवशलात चौकशी करायची. सणाला माझ्यासाठी वकसन च्या हाती 

गोर् वशरा पाठिायची. मला वतच्यातला बदल जाणिला पण उमगला 

नाही. ते माझे िय नव्हते.  

पण घारीसारखी ती माझ्यािर दरुून बारीक लि ठेिनू होती. 

************* 

अस्मावदक आता कोलेजात प्रवसद्ध झाल ेहोते. आपल्या हुशारीन े

आवण मेहनतीने मी माझी जागा बनिली होती.  



वशिणाचा खचड तर नाहीच, उलट चािंगली वशष्यितृ्ती वमळाल्यान े

मी थोर्ासा स्ितिंत्र होऊ शकलो. माझ्या आिर्ी वनिर्ीचा बोजा 

आईिर पर्ला नाही. अशा िेळी जे व्हायचे तेच झाले. मी वमत्रािंबरोबर 

जरा जास्तच िाहत जाऊ लागलो.  

िसवतगहृाचा गणपती विसजडन करून आम्ही खोलीिर आलो. 

एकाने गपुचपू बाटली काढली आवण बाकीच्यािंनी वसगारेटी, पेले आवण 

खाणे जमिले. cheers म्हणनू त्यािंनी सरुुिात केली. तेंव्हा मला बघनू 

ते हसले आवण कोणीतरी उपहासाने म्हणाले, अरे, त्याला नका 

विचारू, तो पसु्तकी वकर्ा आह,े त्याला झेपायचे नाही. 

ते ऐकून माझ्या तर र्ोक्यात वतर्ीक गेली आवण वतरीवमरीत मी 

ओरर्लो, मला challenge करायचे नाही. भर रे माझा पेला. मी 

वमत्राच्या समोर पर्लेल्या पावकटातनू वसगारेट उचलली आवण 

पेटिली. 

पवहला अनभुि घाबरिण्या इतका िाईट नव्हता. मी त्यािंच्या मध्ये 

अधनू मधनू जाऊ लागलो आवण मला त्यात काही चकुते आह ेअस े

नाही िाटले. मी आयषु्याचा उपभोग घेत होतो. मग पैसे वशल्लक न 

पर्ता, कमी परू् लागले. वमत्रािंना नाही म्हणण्याची भीर् चेपली नाही. 

३१ वर्सेंबर च्या पाटी साठी मी आईचा आग्रह र्ािलनू पणु्याला परत 

गेलो. हॉटेल मध्ये पाटी रिंगात आली होती. 555 आवण whiskey 

बरोबर non-veg च्या िेगिेगळ्या dishes serve होत होत्या. मी खपू 



enjoy केली पाटी. मला चािंगलीच चढली होती. मी तरिंगत तरिंगत 

खोलीिर आलो.  

खोलीत पाउल टाकले. समोर माझ्या खचुीिर वकसन बसलेला 

होता. त्याला सिड प्रकार कळला असािा. 

मला बघताच वकसन उठला, खार्कन माझ्या थोबार्ीत मारली. 

माझा हात पकर्ला आवण मला घेऊन वनघाला. एक शब्द नाही. मी 

त्याच्यािर आरर्ा ओरर् केली, रर्लो, रागािलो, खपू आग - पाखर् 

केली, पण त्याचा एक शब्द नाही. माझ्या हातािरची पकर् वढली केली 

नाही आवण सगळ्या वमत्रािंच्या समोरून मला ओढत घेऊन वनघाला. 

आम्ही घराच्या िाटेला लागलो. लोणािळा मागे पर्ले. जसजसे 

घर जिळ येऊ लागल,े तसे तो दःुखी कष्टी होऊन अस्पष्ट ररू् लागला. 

त्याला अश्र ूआिरत नव्हते.  

मला सगळे जाणिले. त्या प्रिासात आम्हा दोघािंच्यात काहीतरी 

मनोमन - अतक्यड, गढू आवण खोलिर काहीतरी घर्ले. मला उमगले, 

तो त्याच्या ताईसाठी रर्त होता. मला हहेी उमगले, माझे आयषु्य 

इतक्या सोप्या, सरळ आवण सध्या गोष्टींसाठी नाही.  

गािात वशरायच्या आधी मी त्याला थािंबिले, मी परत असे काही 

करणार नाही, आईला काही सािंग ूनको.  

ठीक आह,े मग तझेु तचू कबुल कर. 



सकाळी सकाळी सात िाजता मी घरी आल्याचे बघनू आईला 

आश्चयड िाटले. आनिंदही झाला आवण मोठ्या उत्साहाने वतन े

आमच्यासाठी गोर् वशरा केला. मी खपू वदिसािंनी आईजिळ एक 

आठिर्ा रावहलो. शाळेतल्या दोस्ताना भेटलो. शेिटच्या वदिशी 

वनघायच्या आधी मी आईला सगळे खरे खरे सािंगनू टाकले. वतला ते 

ऐकून काहीच िाटले नाही, म्हणाली माझा तझु्यािर विश्वास आह े

आवण तलुा वकसन च्या हाती सोपिले, तेंव्हाच माझी काळजी वमटली 

होती.  

ती असे का म्हणाली.  

*********** 

त्यानिंतर असा बाका प्रसिंग कधी आला नाही. मी सिंपणूड 

विद्यापीठात पवहला आलो. पदव्यतु्तर वशिण पणूड केले. र्ॉक्टरेट केली. 

उच्च गवणतातले परुस्कार वमळाले आवण मी आज एक आिंतरराष्ट्रीय 

ख्यातीचा गवणतज्ञ म्हणनू ओळखला जातो आवण पणेु विद्यापीठात 

सिंशोधन कायड करतो.  

प्रत्येक सणाला मी आिजूडन घरी लोणािळ्याला आईकरे् जातो. 

वकसन ला भेटतो. आई आता थकली आह.े पण पणु्याला यायला नाही 

म्हणते.  

************* 



घरी पोहोचलो तर आई माझी प्राण किं ठाशी आणनू िाट पाहत 

होती. माझा हात हातात घेऊन म्हणाली, मी आता चालले. माझ्या घरी. 

ररू् नकोस. मी खपू समाधानी आह.े त ूआलास, मला सगळे वमळाले. 

माझ्या सगळ्या इच्छा पणूड झाल्या. वकसन कवपलेला सािंभाळेल. त ू

वकसनला अिंतर दऊे नकोस. मी जात,े मला अर्ि ूनकोस.  

मग वतने हातात जपमाळ द्यायला सािंवगतली. पण जप पणूड व्ह्याच्या 

आधीच ती वनघनू गेली. मी पोरका झालो.  

आईच्या चेहऱे्यािर एक असीम शािंती विलसत होती आवण ती 

माझ्या मनापयंत पोहोचली. काही िेळ मी तसाच वतच्याजिळ बसनू 

होतो. मनात कोठलेही विचार, भाि, तरिंग, खळबळ नव्हती. आनिंदमय 

ि शािंत. जणू सकाळच्या कोिळ्या उन्हात पर्िीत बसलो आह,े आई 

समोरच शेण सारिते आह.े दरुातनू गािातल्या मिंवदरातून काकर् 

आरतीचे आवण भपूाळीचे स्िर ऐकू येत आहते. आई पण काहीतरी 

गणुगुणते आह.े परसातल्या कवपलेच्या गळ्यातली घिंटा मध्येच 

वकणवकणत ेआह.े काळाची गती इतकी धीमी झाली आह ेवक त्याचा 

पािलािंचा आिाज अस्पष्ट होत आनिंदमय शािंततेत विरून जातो आह.े  

वकती िेळ गेला, आज ूबाजचूे, गािातले लोक गोळा झाले. माझा 

विश्वासच बसत नव्हता, आई गेली त्यािर. मी रर्लो नाही. लोकािंना 

िाटले, मी अजनू धक्क्यातनू सािरलो नाही. पण नाही. आठिण येताच 



िणात ती समोर येत,े कोठल्या न कोठल्या रुपात. वकती तरी वदिस ह े

भास वकिं िा हा अनभुि येत होते.  

आईच्या शेिटच्या िणी वकसन वतच्या जिळ नव्हता. मला 

घरापयंत सोरू्न तो कोठे गेला तो आजपयंत भेटला नाही, त्याची काही 

खबर नाही. वचठ्ठी नाही. कोणाला वदसला नाही. त्याची घुिंघरु लािलेली 

काठी घरी कोपऱ्यात उभी आह.े मला त्याची काळजी िाटून रावहली 

आह.े  

*********** 

काही िरे्ष अशीच गेली. माझ्या िैयवक्तक आवण सिंसाररक 

जबाबदाऱ्या सािंभाळताना माझी खपू ओढाताण झाली. आवण 

दरिेळेला आईच्या श्राद्धाला मी ठरित अस े वक आता त्याला 

शोधायचे, पण काही काम वनघाले वक राहून जायचे. 

पण एका वदिशी दरू दशडन िर कोण तरी नतडकाच्या हातात घुिंगरे 

लािलेली काठी बवघतली आवण मला वकसन ची तीव्र आठिण आली. 

मी त्याला शोधायचे ठरिले. रजा टाकून वकसनला खपू शोधले. 

िळिण च्या आसपास च्या गािात वफरलो, शेतात, शेतकरी, शेत-मजरू 

ह्यािंच्या करे् चौकशी केली, वकसन कधीतरी कोणाला तरी भेटला 

असेल, दकुानदारािंकरे् विचारले, िाण समान घेतले असेल, धनगर 

िस्ती मध्ये गेलो, कोणाची गरेु चरण्यासाठी नेली असतील, पण वकसन 

चा पत्ता लागला नाही. शेिटचा प्रयत्न म्हणनू मग पिंढरपरूला जाऊन 



यािे अस ेिाटले. वतथे तो लहानाचा मोठा झाला, त्याची बायको वतथ े

राहते, म्हणजे नक्की सापरे्ल. म्हणनू पिंढरपरूला आलो.  

सकाळपासनू वकसनला शोधतो आह.े पिंढरपरू मधील प्रत्येक 

दऊेळ बवघतले, पजुाऱ्याला, दऊेळात येणाऱ्या जाणाऱ्या माणसाना 

विचारले, असा कोणी अनाथ मलुगा, वकसन च्या ियाचा, िणडनाचा 

वकिं िा नािाचा आह ेका, होता का, कधी यायचा का, त्याची बायको 

सदु्धा इथ ेकोठेतरी राहते, पण कोणाला काही सािंगता आल ेनाही. शेिटी 

दमनू भागनू वनराश अिंतःकरणाने पनु्हा विठ्ठल मिंवदरात आलो. खािंबाला 

र्ोके टेकून र्ोळे वमटून विचार करत बसलो. वकसन आईच्या मतृ्य ूनिंतर 

जो नाहीसा झाला तो आज पयंत भेटला नाही. काय झाले, काय करत 

असेल, कोठे राहत असेल, कोणाच्या पर्िीत कोणी त्याला जागा 

वदली असेल का, वबचारा सणासदुीला कोणाकरे् हक्काने जाईल, 

पािसाळ्यात त्याला कोठे आसरा वमळाला असेल का. त्याच्या 

आठिणीने र्ोळ्यात पाण्याची धार लागली. मन विर्षण्ण, भरून आले.  

"परशा, अजनू, मला ओळखले नाही." मनात आिाज उमटला.  

"अरे, तझु्या समोर विटेिर उभा आह े तो मीच आह.े प्रत्यि. 

वजििंत. तलुा खािंद्यािरून शाळेला घेऊन जाणारा तुझा वकसन."  

"आईच्या नजरेने पहा, प्रेमाने, पवित्र अिंतःकरण आवण श्रद्धा ठेऊन 

पहा, तलुा मीच वदसेन." 



"वकसन, आरे पण त ूकोठे आहसे, समोर ये ना, पढुे य,े वकती वकती 

बोलायचे राहून गेले आह,े मला तझुी फार आठिण येत आह.े तझुा 

परशा मोठा आिंतरराष्ट्रीय कीतीचा सिंशोधक झाला आह,े पण त्याच े

कौतकु करायला कोणी नाही. आई गेली, तहुी गेलास. मी काय करायचे 

आता."  

"आपली आता भेट होण ेनाही, जरी त ूमाझा आहसे. मला वप्रय 

आहसे. वकसनला शोधत त ूइथिर आलास, तर वकसन ची आठिण 

घेऊन जा."  

खर्बरू्न जागा झालो, पण वकसन वदसला नाही कोठे. त्या मिंत्रित 

आिाजाच्या प्रभािातनू मला कोणी तरी बाहरे ओढून आणले, एक 

मलुगा मला हाक मारत होता, खािंद्याला धरून हलित होता. "दादा, 

अहो दादा, मी वकती िेळ तमु्हाला जागे करतो आह,े गाढ झोप लागली 

होती िाटते. एका म्हातारे बिुािंनी ही िस्त ूतमु्हाला द्यायला सािंवगतली, 

ही तमुची िस्त ूतमु्ही घ्या. मी जातो." त्यान ेमला एक छोटीसी मतूी 

वदली आवण तो गेला.  

मी घर््याळात बवघतले, मी तास भर झोपलो असेन. पण त्या 

विवचत्र स्िप्नाचा अथड काय. 

मतूी साधारण १०-१२ इिंच उिंच होती. ती अधड पारदशडक होती. 

आखीि रेखीि आवण स्पष्ट होती. मतूीला एक वनळी वकरवमजी रिंगाची 

आभा होती. मी बघण्यासाठी जिळ उचलनू घेतली. ती मूती वकसन ची 



हुबेहूब प्रवतकृती होती. तीच घुिंगरू लािलेली काठी, काठीिर हनिुटी 

ठेिनू थोरे् पढुे झकूुन उभे राहायची पद्धत, पायात कोल्हापरुी पायताणे, 

र्ोक्याला तेच मुिंर्ासे, आवण तोच चेहरा. वकिं वचत हसरा, वकिं वचत गिंभीर, 

शािंत, आश्वस्थ. वकसन उभा होता ती पायाखालची जमीन सदु्धा 

ओळखीची आमची नेहमीची भेटण्याची जागा होती. इतकेच काय, 

मतूी मधील काठीला लािलेली घुिंगरे सदु्धा छान, हलकेच हलत आवण 

मिंजुळ आिाज करीत होती. 

मतूी च्या तळाशी काही तरी वलवहले, कोरले होते.  

"नित्र अरुिं धती, चौकोन पवहला, िेत्र क्रमािंक - २२ / ७ ह्यातील 

पवहले नऊ निम पयंत, ग्रह अ-ज्ञ ; सिंवमश्र, वक्लष्ट, स्िज्ञ धात ू; नाि - 

अवभवनत, िजन - १७२९, नील कृष्ण िणड, ध्िनी - तार सप्तकात म, 

उजाड - स्िाधीन, िगड - स्ियिंभ.ू" 

ह ेकाय होते ? 

मोठ्या जर् मनान ेमी वनघालो, वकसन ला न भेटता, वकसन च्या 

आठिणी आवण ती त्याची प्रवतकृती घेऊन. आवण त्या तिंद्रीत घरी कधी 

पोहोचलो कळलेच नाही.  

घरी पोहोचताच पत्र वमळाले. Royal Society of London, 

ह्यािंनी माझा शोध प्रबिंध '१७२९ - आवण तत्सम समीकरणािंच्या प्रणाली 

आवण काही अिकाशस्थ िस्तूिंच्या मुलभतू सिंरचना', परत पाठिला 



होता, माझे गवणती वनष्कर्षड नाकारले होते. थोर्ासा उपहासही केला 

होता. तसाच तर्क माझ्या Lab मध्ये गेलो. माझ्या सहायकाला पत्राला 

उत्तर तयार करायला सािंवगतले.  

जेिताना लिात आल,े मतूी घरी काढून ठेिायची राहून गेली. 

मतूीच्या तळात असलेले िणडन आठिले. म्हणनू मग मतूी घेऊन Lab 

मध्ये गेलो आवण त्यािंना मूतीचे शास्त्रीय विशे्लर्षण करायला सािंवगतले. 

१० वमवनटात मला वतकरू्न अवतशय उत्तेवजत आिाजात बोलािणे 

आल,े जस े असाल तस े वनघून या. "मतूी इतकी जर् आहे वक त्या 

िजनानेच table मोर्ले. चार गर््यािंना सदु्धा हलत नाही."  

वतथ ेगेलो, मतूी च्या खालचे table मोर्ले होते. काही काचचे्या 

उपकरणािंचा चरुा झाला होता. एव्हढेच काय, खालची जमीनही िजनाने 

थोर्ी खचली होती. 

मला आश्चयड िाटले, मी सरळ जाऊन मतूी उचलली आवण 

बाजचू्या table िर ठेिली. ते पाहून तर सगळे बचुकळ्यात पर्ले. मी 

दसुऱ्या काट्यािर िजन केले ते अचकू एक वकलो भरले. पण एक गोष्ट 

माझ्या सराईत अभ्यास ूनजरेला खटकली. िजन अचकू एक वकलो 

होते, एक ग्राम अवधक नाही, एक ग्राम कमी नाही. मग िजन शास्त्रीय 

उपकरणािर ग्राम च्या दहाव्या भागापयंत केले. तरी िजन 

१.०००००००००० वकलो भरले. आता माझ े कुतहूल जागे झाले. 



माझा Lab मधल्या सहायकािर विश्वास होता. पण माझे र्ोळे काही 

िेगळेच बघत होते. हा एक चमत्कार होता का.  

मी त्यािंना crane ची व्यिस्था करायला सािंवगतली, मूती heavy 

metals च्या सिंशोधन Lab मध्ये पाठिायचे ठरले. तसेच माझ्या 

सहायकाला मतूी चे िणडन अिकाश सिंशोधन शाळेत तपासायला 

सािंवगतले. एका आठिर््याने दोनही report आले. आवण माझे आयष्य 

आमलुाग्र बदलनू गेले.  

"पथृ्िी िरील कोठल्याही ज्ञात धातशुी ह्या मतूी चा धात ूवमळत 

जळुत नाही." 

"िणडनाशी बरोबर जळुणारा ग्रह नोंद झालेला आह.े" 

"िजन = १७२९.०००००००००० वकलो."  

"वह मतूी एका अज्ञात, स्ि-ज्ञ आवण व्यक्ती-विवशष्ट ( Smart & 

Personalized ) अशा धातपूासनू बनलेली आह,े वक जयाची फक्त 

शक्यता गवणताने ितडिली होती ; त्यामळेु वह मूती ह ेजगातील सिाडत 

मोठे िैज्ञावनक आश्चयड आहेच, पण सिंपणूड मानि जातीचा तो एक 

अनमोल ठेिा आह.े" 

मी स्िीय सहायकाला Royal Society of London ला पत्राच े

उत्तर पाठिायला सािंवगतले आवण मतूीचे photo आवण reports त्या 

सोबत जोर्ायला सािंवगतले. माझे उत्तर फक्त एका ओळीचे होते. "तमु्ही 



माझे जे गवणती वनष्कर्षड नाकारले आहते, त्याचे physical proof 

पाठित आह.े ते तपासण्यासाठी आपली team कधी येते ते कळिा."  

*********** 

वकसन ची आठिण आली. माझ्या समोर एक अनाकलनीय, 

अदु्भत चमत्कार उलगर्त होता. त्या चमत्काराचे जगर््व्याळ स्िरूप 

मला आता कोठे थोरे्से कळू लागले होते. गवहिरून आले आवण 

मनात वकसन चे शब्द उमटले, "परशा, मी आह.े" काय िणूड माझी 

वस्थती. आईचा आिर्ता अभिंग आठिला.  

|| सदा माझे डोळा जडो तुझी मतूी || रखमुाईच्या पती सोयररया || 

|| गोड तुझे रूप गोड तझेु नाम || दईे मज प्रेम सववकाळ || 

|| णवठू माउणलये हाची वर दईे || येउणनया राही ह्रीदयी माझ्या || 

|| तकुा म्हिे काही न मागो आणिक || तुझे पायी सखु सवव आह े|| 

  



चंदेरीचा टेहेळेकरी 

 

(णनष्टावान, नेक मािसाचे कतवव्य त्याच्या मतृ्यवूर मात करते. आणि त्या परीस 

स्पशावन ेत्याच ेजीवनाच ेसोन ेहोते.)  

______________________________ 

यिंदाची होळी वनमटुपणे घरीच परुण पोळी खाऊन साजरी केली. 

धळूिर्वह सिंपली. शुक्रिार आला. पण उत्साह नव्हता. 'saturday 

night fever' ची शक्यता पणूड मािळली होती. साधले, पाछापरुकर, 

पािशे, थोरात - मनालीला गेले होते. लागोपाठ ३ िरे्ष आम्ही दर 

होळीला राजगर्ािर जात होतो. बाले वकल्ल्यािरून सिंपणूड 

पिंचक्रोशीतली होळी वदसायची. पौवणडमेच्या चािंदण्यात शेकोटी भोिती 

उरलेली रात्र गप्पा मारत घालिली होती. ही होळी चकुली आवण हा 

शावनिारही असाच िाया जाणार होता.  

कायाडलयात नेहमीप्रमाणे पाट्या टाकत होतो. तेव्हढ्यात चिंद ूचा 

फोन आला. जरा आश्चयड िाटले. चिंद ू आमच्या trekking group 

मधला नव्हता. एकच trek लोणािळा - भीमा शिंकर आम्ही बरोबर 

केला होता. म्हणाला भेटू या का मधल्या सटु्टीत. शवनिारचे काही ठरि.ू 

मी जरा विचारात पर्लो. आम्ही दोघेच काय आवण कोठे जाणार होतो. 

त्याच त्या treks चा किं टाळा आला होता. पण तो चिंदरेीची मावहती 



घेऊन आला. पणेु - मुिंबई मधनूच नव्ह े तर, चिंदरेीला जाणारा हा 

पवहलाच reki trek असणार होता. ठरले. शवनिारी दपुारी १ िाजता 

वशिाजीनगर ST depot, पणेु कजडत गार्ी िर भेटायचे.  

कोणी आणखी नाही आले तरी आपण दोघे जायचे. 

तसा मी बहुतेक सगळ्या वकल्ल्यािर जाऊन आलो आह,े तीन 

तीन, चार चार िेळा. अनोळखी, अनिट, आर्मागाड िरचे वकल्ले 

आवण र्ोंगर बवघतले. अलिंग, कुलिंग, रतन, मदन, कळसबुाई, हररश्चिंद्र 

असे नवशक मधले, महीपत, रसाळ, समुार, असे महाबळेश्वर जिळचे, 

मवच्छिंद्र, गोरिा, ढाकचा बवहरी, नागफणी, कोकणकर्ा - माकर्िाटेने, 

बाण, नाणेघाट, वलिंगाणा, लोणािळा कुणे mission ते लोणािळा भजी 

point via काळ नदी - वकती वकती trek केले. चिंदरेी बद्दल फारसे 

काही ऐकले नव्हते. deccan queen मधनू जाता येता वदसायचा. पण 

कधी गेलो नव्हतो. चन्दरेी बोलाितो आहे, खणुाितो आह,े असे सारख े

िाटे. थोर्ी हुरहूर िाटे, एव्हढा जिळचा, कधी भेटेल, जायला, 

पाहायला वमळेल. 

आज अचानक असा योग जुळून आला होता.  

एकची ST दीर्ला सटुली. आम्ही िािंगणीला चार िाजता 

पोहोचलो. railway track िरून चालत गेल्यािर १५ वमवनटािंनी 

र्ािीकरे् िार्ीिर जायची पाय िाट लागली. ५ िाजे पयंत िार्ी िर 

पोहोचलो. पाणी प्यायलो, पाणी भरून घेतले. चिंदरेीची / िरची िाट 



विचारून नक्की करून घेतली. लगेचच िरची िाट धरली. 

haversacks तशा हलक्याच होत्या. अिंथरूण, पािंघरूण, आवण पाणी. 

चिंदनूे दोन वबवस्कटाच ेपरेु् घेतले stand िर. ते होते. ७ िाजे पयंत गहुते 

पोहोचायचे, सकाळी लिकर उठून टोकािर जायचे, ८ ला खाली 

उतरायला सरुुिात करायची, १० िाजताची लोकल पकरू्न कजडतला, 

आवण पणु्याला २ िाजे पयंत, घरी दपुारच्या जेिणाला हजर. 'alpine 

style'.  

आम्ही आमच्या rhythm ने, पण न थािंबता, धबधब्याच्या र्ाव्या 

बाजनूे िर चढू लागलो. िाट उभी होती. िाटेत कोठेही सपाटी नव्हती. 

पण लाकूर्तोर्याच्या आवण जनािरच्या एव्हढ्या िाटा, उभ्या 

आर्व्या छेद दते होत्या वक पक्की रुळलेली अशी िाटच नव्हती. 

अनमुानान,े दोन र्ोंगरातील वखिंर्ीच्या, V च्या वदशेने जात रावहलो. 

तास झाला तरी िरचे, वखिंर्ीतले मोकळे आकाश वदसेना. झार्ी कमी 

होत नव्हती. करििंदाच्या जाळ्या सिंपेत ना. त्या मळेु चालायला गती 

येत नव्हती, अिंधार पर्ायला लागला. शेिटी चिंदनूे सािंगनू टाकले, 

आपण िाट चकुलो. वखिंर्ी पासनू दरू, धबधब्यापासनू दरू, चिंदरेीच्या 

मखु्य र्ोंगरािर भटकत आहोत. सारे् सहा िाजनू गेले आहेत. आता 

उलटी िाट पकरू्न धबधबा गाठणे आवण िरची िाट शोधणे शक्य 

नाही. एखादा मोठा दगर् / खर्क पाहून थािंब ूया. रात्र अशीच कशी 

तरी काढू या. सकाळी बघ ूकाय करायचे ते.  



विरळ आवण खरुट्या झुरु्पािंमध्ये िर, उिंच आलेला तो खर्क फार 

मोठा नव्हता. पाठ टेकून बसता येईल दोघािंना, थोरे् पाय पसरता येतील, 

जेमतेम एव्हढाच. बसनू रात्र काढािी लागणार, ह्याची थोर्ी काळजी 

िाटली. िेळ जाणार कसा.  

आम्ही र्ोंगरात उिंचािर होतो. समोर खाली railway track 

िरून जाणाऱ्या येणाऱ्या लोकल गार््या वदसत होत्या. मधनूच एखादी 

through train मोठा लािंबलचक आिाज करत जायची. खाली 

अिंधारात किं वदलाची एखादी प्रकाश रेर्षा वदसली तर त्यािरून िस्तीचा 

अिंदाज यायचा. पनु्हा काळा कुट्ट अिंधार. त्या अिंधारात चिंदचूी आवण 

माझी कोणी अदलाबदल केली असती तरी कळले नसते. वमट्ट 

काळोखात हलणाऱ्या झार्ािंच्या आकृत्या आवण बरोबर जिंगलातले 

वचत्र विवचत्र आिाज. भयाण रात्र िणािणाने पढुे सरकत होती.  

िर अथािंग, वनरभ्र आकाश, त्यात नित्रािंचा सर्ा पर्लेला. 

सािली वदसेल एव्हढा लक्ख चिंद्र प्रकाश. मग आम्ही ओळखीची 

नित्र,े ध्रिु तारा शोध ूलागलो. उल्का पर्ताना वदसतात का त्याची िाट 

पवहली. प्रकाशाचे प्रदरू्षण वबलकुल नव्हते. आकाश दशडनासाठी चिंदरेी 

अवतशय उत्तम जागा आह.े  

जनु्या टे्रकच्या गप्पा, group मधील वमत्रािंच्या गप्पा, पढुील 

career च्या गप्पा. गप्पािंच्या नादात िेळेचे ओझे थोरे् कमी झाले. १२ 

िाजनू गेले. जिळचे पाणी सिंपले. खाणे सिंपले. stamina वह सिंपला. 



झोप कधी लागली ते कळलेच नाही. भास, आभास, स्िप्न आवण 

िास्ति ह्यािंच्या सीमा रेरे्षिर भरकटत आह ेअशी एक अिंधकु जाणीि 

होती.  

कसल्या तरी आिाजाने खर्बरू्न जाग आली. through train 

pass होत होती. घर््याळात सारे् तीन िाजले होते. चिंद ूअजनू जागा 

झाला नव्हता. चिंद ूमाझ्यापेिा ७ - ८ िर्षांनी तरी लहान असािा. त्याचा 

stamina चािंगला होता. trekking चा अनभुि भरपरू होता. 

trekking ची सरुुिात त्याने खपू लिकर केली. त्याचे सदु्धा बहुतेक 

सिड trek झाले होते. फक्त वहमालयाचा अनभुि नव्हता. त्याची माझी 

wave length छान जळुायची. त्याची एकच सिय मला खटकत असे, 

अनिाणी trekking करायचा.  

सारे् चार िाजत आले. चिंदहूी जागा झाला. बसनु राहायचा अगदी 

किं टाळा आला. चिंद्रप्रकाशात, उठून चालायला लागलो.  

सतत उजिी आवण िरची िाट घेत, करििंदाच्या आवण कारिीच्या 

जाळ्यािंमधनू कष्टाने िाट काढत, चालत रावहलो. साधारण दीर् तासान े

र्ोंगराची धार वदस ू लागली. मग थोर््याच िेळेत धर्पर्त, सािरत 

वखिंर्ीत मोकळ्यािर पोहोचलो. चिंदरेीच्या दोनही बाजचूा र्ोंगर आवण 

शेजारचा र्ोंगर व्यिवस्थत वदस ूलागला. traverse वदसली. ती घेऊन 

गहुते पोहोचलो. जरा बसलो. ६ िाजले होते. शीतल िाऱ्याच्या 



झळुुकेने मन कसे प्रसन्न झाले आवण शरीराचा शीण ही गेला. चिंदनू े

मावहती परुिली, टोकािर पाणी आह.े पाणी वपऊ, वतथेच आराम करू.  

उत्साहानें आवण उल्हवसत मनाने पढुची traverse पकर्ली. 

अवतशय अरुिं द आवण हजार - दीर् हजार फुट खोल दरीला सरळ 

काटकोनात छेद दणेारी पायिाट होती. र्ािीकरे् िर चिंदरेीचा उभा कर्ा 

- कातळ आवण उजिीकरे् दरी. पक्क्या पािलािंचा, हलक्या चालीचा 

आवण नाजकू तोल सािरणारा trekker मजेत पार करेल, अशी ती 

traverse सिंपली. आता िाट, िळून र्ोंगराच्या धारेिरून वतरकी िर 

जात होती. पायाखाली आता पक्की, कातळातली िाट नव्हती. scree 

ची िाट होती. पक्क्या मातीिरून घसरणाऱ्या बारीक िाळूची, रेतीने 

बनलेली िाट होती. बरोबर rope िगैरे काही climbing gear आणले 

नव्हते. scree िरून पाय सरकला, घसरला, तोल गेला, तर हजार फुट 

खाली. अर्िायला, पकर्ायला, थािंबायला, मध्य,े काही म्हणजे काही, 

छोटी छोटी झरुु्पे सदु्धा नव्हती. उभा कर्ा, सरळ रेरे्षत खाली गेलेला. 

मी बटू काढून वतथेच ठेिले. आम्ही haversacks पण वतथचे ठेिल्या. 

scree ची िाट लािंब नव्हती. शे - दीर् शे पािले असेल. पण चढाची 

होती. अगदी सािकाश, शािंतपणे, शब्दही न बोलता, पण अिंतर राखनू, 

एक एक पाउल पढुे जात रावहलो. टोक म्हणजे एक मोठ-मोठ्या दगर् 

आवण खर्कािंनी बनलेले कर्बोळे होते. चढ सिंपला आवण 

टोकािरच्या पवहल्या खर्काशी पोहोचलो.  



आवण प्रचिंर् आश्चयाडचा धक्काच बसला.  

समोर, एक माणसू वनिािंत, दरीत पाय सोरू्न बसला होता.  

आमची चाहूल लागताच पाठमोरा होता तो चपळाईने आम्हाला 

सामोरा झाला.  

अविश्वासाने आम्ही एकमेकािंकरे् नसुते बघतच रावहलो. 

बोलायचे सदु्धा सचुले नाही. त्या प्राथवमक धक्क्यातनू बाहेर आलो 

तेंव्हा म्हणालो,  

रामराम, आता, इथ,े कुणीकरे्. - मी. 

रामराम, कोन म्हणायचो हो तमु्ही, इथेसा कसे काय. कुनी 

पाठीिले. 

तो माणसू उिंच, मध्यम बािंध्याचा, उमदा आवण तर्फदार िाटला. 

तीस पवस्तशीचा असािा. पोशाख हुबेहूब मराठमोळा, जण ूमोवहत्यािंची 

मिंजुळा, वकिं िा बाल वशिाजी, वचत्रपटाच्या सेट िरून तर्क इकरे्च 

आला असािा, तसा. र्ोक्याला ती जनुी तशीच, सैवनकाची दाखितात 

तशी, लाल पगर्ी. पायात चामर््याची करकरणारी, सैवनकाची 

पायताणे. पािंढरा, जरासा मळलेला, बाराबिंदी झग्यासारखा लािंब कुर्ता, 

आवण पािंढरी, तिंग सैवनकाची तमुान. पण सिाडत लि िेधनू घेणारे होते 

त्याच्या र्ाव्या हातातले सोन्याचे जार्जरू्, रुिं द, भरीि करे्. आवण 

गळ्यातला तािंबसू, लखलखीत, वत्रकोणी ताईत. दोनही चीजा जनु्या - 



परुाण्या, ऐवतहावसक वदसत होत्या. अस्सल होत्या. त्यािंची जर्ण घर्ण, 

त्यािरील निी, अप्रवतम, कोरलेली होती.  

आम्ही पणु्याहून आलो. - चिंद.ू 

म्या धोंरू् सकपाळ, चिंदरेीचा टेहळेेकरी. कोंढाण्याच्या दविण 

दरिाजाने खालच्या अिंगास, तीन कोसािर, केळिरे् आह े नव्ह,े 

वतथला. म्या राजाचा टेहळेेकरी. 

पण आता इथे कसे काय येणे केले. आवण इथ ेकाय करत आहात. 

- चिंद.ू 

आिो, म्या टेहळेेकरी नव्ह का. टेहळेणी करत.ू आवण इथेच असत ू

कायमचा. म्या इथनू कुठ जाणार. म्या राजाचा विश्वास ूटेहळेेकरी, राजा 

सिंगत कोंढाण्यािर होतो, पन्हाळ्यािर होतो, रायरेश्वराला होतो, 

राजमाचीला होतो, रायगर्ाला होतो. गवनमािर टेहळेणी करून राजाला 

खबर द्यायची. ह्योच काम, पण लई जोखमीच, लई वचकाटीच काम. 

आवण बघा, एकािंरे् काम. र्ोंगर दरयातनू, राना िनातनू, 

काट्याकुट्यातनू वफराि, काय काय िक्ताला नसु्त बसनू िाट पाह्याची. 

त्यातनू राजा लई िकतशीर, तो सािंगेल तिा, वतथ खबर पोहोचलीच 

पाह्यजे. हरेक मोवहमे आधी राजा समद्या टेहळेेकरीना बोलािनू 

राजयातली खबर घ्यायचा. मोवहमेची सरुुिात बी आपल्या खबरेन े

व्हायची. पन्हाळ्याची िेढ्याची परुती खबर म्या वदली होती. आवणक 

राजा सिंगत म्या ईशाळ गर्ािर गेलतो. रायगर्ािर मोठा सोहळा झाला 



तेंव्हा राजाने ह्ये करे् बिीस वदले. मग राजा आजारी झाला, तेंव्हा कुण्या 

सरदाराने मला चान्दरेीिर धार्ले. 

अचानक तो ओक्साबोक्शी रर्ायलाच लागला.  

राजा गेला. रयतेचा सखा गेला. लाखािंचा पोवशिंदा गेला. शेिटच े

बघण्यासाठी लई तर्फर् झाली जीिाची. पण इथनू हटणार कसा. 

राजाचा हुकुम. कतडव्यात कसरू केलेली राजाला आिर्ली नसती.  

म्या तीन वदस इथच अन्न पाण्या विना परू्न होतो. जगण्याची 

आस सिंपली होती. चिथ्या रात्री एक साध ूमहाराज आले. दिा पाणी 

केले. खाऊ वपऊ घातले. लई कौवतक केले.  

धोंर्ीबा, राजाचे इमान राखलेस, राजयाची वनष्ठा सािंभाळली. हा 

ताईत घे, कायम तुझ्याजिळ ठेि. तहान, भकू, शरीराच्या आधी - 

व्याधी सगळ्यातनू मकु्त होशील. चिंदरेी सोरू् नको. दिे तझेु भले करो. 

साध ूमहाराज वनघनू गेले. म्या टेहळेणीच्या कामात बरु्लो. नव्या 

राजेसाहबेना खबर पाठि ूलागलो. पण काही िर्षांनी निा राजा, निे 

सरदार, सेनापती चिंदरेीला विसरून गेले. मला विसरले. मी पण आता 

थकलो. अगदी पार थकलो. एकलेपण लई सोसले. पण चिंदरेी सोरे्ना 

मला. दसुरा कुनी आल्यावबगर म्या जाणार कसा. आता तमु्ही आलात 

नव्ह. बरे झाले. एका परीस दोघे आलात. आता चिंदरेी तमुच्या हिाली 

करतो. हा ताईत आवण ह ेकरे् घरला, केळिर्याला पोहोचिा. माझा 



आता िक्त झाला. मी येतो. वनघालो. वशिबा, राजा, तलुा शेिटचा 

मजुरा. 

त्याने करे् ि ताईत चिंदचू्या हाती वदले.  

िाळूचे घर््याळ चालू व्हािे, तसे दसुऱ्याच िणी त्याच्या 

शरीराची माती होऊन खाली परू् लागली. आवण पवहल्या पािसात 

मातीचा सगुिंध दरिळािा तसा िातािरणात तो विरून गेला.  

आम्ही घाबरलो. घाम फुटला. सनु्न होऊन वकती िेळ नसुते बसनू 

होतो. त्याचा चेहरा, त्याचे शब्द आठित होतो. त्यािंचा अथड लािायचा 

प्रयत्न करत होतो.  

तहानेमळेु भानािर आलो. टोकािर एका मोठ्या दगर्ाखाली नीट 

बािंधलेले छोटेसे आखीि रेखीि दगर्ी टाके वदसले. पाणी अमतृ होते.  

एका िेगळ्याच झपाटलेल्या जाणीिेने कधी, कसे खाली उतरलो, 

track िरून येणाऱ्या जाणाऱ्या लोकलचे भान नसनूही स्टेशनिर 

सखुरूप कसे पोहोचलो कळले नाही. माणसािंच्या गदीत आल्यािर त्या 

घर्लेल्या गोष्टींची जाग आली.  

दरू चिंदरेी वदमाखात उिंच उभा होता. अनोळखी. त्याचे जण ूविराट, 

विशाल असे दसुरे जग होते, अव्यक्त. अमतूड. असिंबद्ध - मकु्त. वनःशब्द. 

सगणु वनराकार.  



केळिर्याला पोहोचलो तेंव्हा सिंध्याकाळ झाली होती. खपू 

शोधाशोध केली तेंव्हा सकपाळ घर गािाबाहरे, वशिगिंगा नदीच्या 

काठी सापर्ले. दोन झोपर््या लागनू उभ्या होत्या. बाहरे एक जण 

लाकरे् फोर्त होता. त्याला विचारले, सकपाळ कुठे राहतात. त्याने 

एका झोपर्ीतल्या म्हातारीकरे् बोट दाखिले. आम्ही तीला जे घर्ले 

तसे सािंवगतले. ती आम्हाला झोपर्ीच्या आतल्या भागात घेऊन गेली. 

वतथल्या दिेघरात तसाच हुबेहूब ताईत होता. मग मात्र आमची खात्री 

पटली. म्हातारीला भरून आले, र्ोळे पाणािले, म्हणाली. 

तमुी लई भाग्यिान. आमच्या घराण्याचा मळु परुुर्ष भेटला 

तमु्हास्नी. ह्यो ताईत आमच्या घराण्यात वपढ्या न वपढ्या चालत, पजुत 

आला आह.े  

आवण ती आमच्या पाया पर्ायला लागली. मग मात्र आम्ही 

आटोपते घेतले. ते करे् आवण तो ताईत वतला वदला. पण वतने ताईत 

चिंदलुा परत वदला.  

पणु्याला पोहोचे पयंत रात्रीच े बारा िाजले. मी दोन वदिसािंचा 

उपाशी होतो. चिंदलुा म्हटले, चल, आम्लेट पािाची गार्ी तरी नक्की 

वमळेल. पण चिंदलुा आजीबात भकू नव्हती. मी आश्चयाडने चन्दकुरे् 

बघतच रावहलो आवण चिंद ू मात्र वशळ घालत, वशळोप्याच्या गप्पा 

मारत, आरामात चालत होता.  

  



जोकोतीना 

 

( ह्या पणु्य भमूीचे स्वाततं्र्य ही मानव जातीच्या नव्या उत्थानाची, णवश्वाच्या 

उत््ांतीमधील पढुच्या पायरीची मगंल प्रभात आह.े )  

____________________________________ 

 

कोणत्याही गोष्टीत असते तसेच एक प्राचीन, महान, विस्तीणड 

राजय होते. वनसगड सौंदयाडने नटलेला प्रदशे होता. विपलु नैसवगडक 

सिंपत्तीने समदृ्ध होता. इवतहासही अवभमानास्पद होता. दधुा - मधाचा 

दशे असा सिडत्र नाि लौवकक होता. सिड जगातनू वनरवनराळे लोक हा 

दशे बघायला येत. खलाशी, प्रिासी, व्यापारी, राजे – राणी – सरदार – 

अवधकारी, सैवनक, कलाकार, मािंवत्रक – तािंवत्रक, यिंत्रज्ञ – तिंत्रज्ञ, साध ू

– बैरागी – सिंन्यासी. आवण आक्रमक. त्यािंच्या मत - मतािंतरानी आवण 

िणडनािंमुळे दशेाला एक गढू िलय पाप्त झाले होते.  

आता, हचे बघा, एका प्रिासी माणसाने ह्या दशेाबद्दल काय वलहून 

ठेिले आह ेते :  

 “दशेात सोन्याचा धरू वनघतो, इतका वक त्या प्रदरू्षणाने 

सामान्य माणसाला श्वास घेणे अिघर् झाले आह.े”  



एक खलाशी हा दशे शोधत, सात समदु्र पार करून आला आवण 

जाताना म्हणाला : 

 “मखूांच्या निंदनिनात रेंगाळणारा आवण वदिा स्िप्नात 

पेंगळुणारा प्रदशे.” 

एका अवधकाऱ्याने खलीत्यातून आपल्या राजयात कळिले : 

 “राजा ससु्त, प्रजा त्रस्त, अवधकारी मस्त.”  

पण इथल्या साध ू– सिंताना विचारले तर ते म्हणतात : 

 “ ही आह ेपणु्य भमूी, सनातन धमड भमूी, जगतगुरू !!! "  

ह्या राजयाचा राजा होता एक गोरा – गोमटा, खानदानी, बािळट 

परुुर्ष. अर्ाणी राजा, भोळी प्रजा ह्यािंच ेवमळून ते एक कल्याणकारी राजय 

होते. राजाचे गरुु – राजगरुू होते आचायड विनोद गोंधळेकर. ते एक 

महान वनयोगी आवण वनःशक्त परुुर्ष होते. वनवष्क्रय लोकाच्या रक्तविहीन 

वनश्क्रािंतीचे ते उद्गाते होते. वशिाय ‘अवहिंसा परमो धमडः’ ह्या िैवश्वक 

गोंधळाचेही ते आद्य प्रणेते होते. 

राणी कोण होती, कुठून आली, आधी काय करत होती ह े

कोणासच मावहत नव्हते. पण राजयाचे सिड अवधकार वतच्या हातात 

होते, ह ेसगळ्यािंना, अगदी पलीकर्च्या राजयातील पानिाल्याला सदु्धा 

मावहत होते.  



सगळे असे अपेिेप्रमाणे चालले होते, पण त्या वदिशी गोष्टीन े

आवण वनयतीने एक वनराळेच िळण घेतले.  

     ***********  

ती एक सामान्य, आळसािलेली, सकाळची िेळ होती. राजा 

नकुताच दरबारात आला होता आवण त्याने सियीने हाक मारली.  

“कोण आह ेरे वतकरे् ?” 

वतकरू्न उत्तर आले.  

“इकरे् कोणी नाही.”  

राजा म्हणाला “जो कोण वतकरे् नाही, तो वतकरे् का नाही ? 

त्याला वशिा करा.”  

राणी दरबारात प्रिेश करत म्हणाली.  

“त्याला कोणती वशिा हिी, कोणती नको, ते विचारा. आवण 

नको असलेली वशिा करा.” 

कशावचही फक्त अिंमलबजािणी करण्याचे काम प्रधान ् मिंत्र्याच े

अखत्यारीत असल्याने लगेच त्यािंना बोलािणे धार्ण्यात आले. प्रधान 

मिंत्र्यािंच्या दोन दासी – िेन्धळी आवण गोंधळी - जया आचायांच्या 

वशष्या होत्या, पढुच्या आदशेाची िाट पाहत तेथेच थािंबल्या.  

सध्याच्या प्रधान मिंत्र्याचे नाि होते जािंबिुिंत धोंर्ोपिंत प्रामावणक. 



नािाप्रमाणे प्रधान मिंत्री खरोखर प्रामावणक होते. एकदा त्यािंच्या 

जाियाने त्यािंना व्यिसाय – धिंद्यावनवमत काही रक्कम उसनिार 

मावगतली. तर ते स्पष्ट नाही म्हणाले. आवण िर सािंवगतले वक 

मलुाबाळासकट घरी येऊन राहा. पण खवजन्यातनू पैसे वमळणार नाहीत. 

असा गहृस्थ, अवतशय प्रामावणक.  

एकदा खवजनदार एका माणसाला त्यािंच्याकरे् घेऊन गेला.  

“सरकार, हा एक अगदी गरीब चोर आहे, पणु्यनगरीत राहतो, 

वबचारा उपाशी आह,े पैशाची फार जरुरी आह.े”  

लगेच जािंबिुिंतरािनी सािंगनू टाकले.  

“जे काय करायचे, ते समजनू, उमजनू करा. जबाबदारी तुमची 

राहील. पण खवजनदार, अशा वकतीशा पैशाची जरुरी आहे त्याला ? ”  

चोर म्हणाला,  

“फार नाही, खाली ४० खेचरे उभी आहते, त्यािंच्या पाठीिर 

जेव्हढी िाहता येईल तेव्हढीच सिंपत्ती नेईन म्हणतो.”  

तो चोर त्यािंना दिुा दते पैसे घेऊन वनघनू गेला.  

एव्हढेच काय. एकदा प्रत्यि राणीसाहबे जािंबिुिंतरािना 

म्हणाल्या.  



“माझ्या बवहणीला जरा पैशाची वनकर् आह,े ती तमु्ही भागिलीत 

तर बरे होईल.”  

प्रधान मिंत्र्यािंनी वनभीर्पणे सािंवगतले.  

“हा सारा जनतेचा खवजना आह.े जबाबदारी तुमची आवण 

खवजनदाराची राहील. पण असे वकतीसे पैसे पावहजेत आपल्या 

बवहणीला ?”  

राणीसाहबे म्हणाल्या.  

“फार काही नाही. खाली १००० गाढिे उभी आहते. त्यािंच्या 

पाठीिरुन िाहता येईल तेव्हढाच पैसा ती घेऊन जाईल.”  

जािंबिुिंतरािना शब्द मागे घेता येईना. पैसे वदले त्यािंनी. हिं ! पण 

स्ितः कधी एका कपदीकेलाही हात लािला नाही. अस ेश्री. जािंबिुिंत 

धोंर्ोपिंत प्रामावणक, प्रधान मिंत्री, अवतशय सचोटीचे, हुशार, वनष्ठािान 

आवण मौनी िके्त होते.  

खेचर िाले आवण गाढि िाले ह्यािंचे तर ते दिे होते. 

पण सामान्य माणसािंनी मात्र राजयाच्या शब्द कोशात एका निीन 

वशिीची भर टाकली – ‘प्रामावणक’. अतीि उपहास, वतरस्कार आवण 

हटेाळणी साठी सामान्य लोक ह्या वशिीचा उपयोग करु लागले.  

राणीचा हुकुम वमळताच जािंबिुिंतराि शक्य तेव्हढी लगबग करीत 

हजर झाले आवण म्हणाले. “कोणती वशिा दऊे राणी सरकार ? 



स्मशानातल्या रखिालदाराची ? की राजयाचा पाहुणचार घेणाऱ्या 

पाहुणा कसायाची ?” 

ते ऐकून सगळ्यािंच्या अिंगािर भीतीने काटा आला. मागे काही 

िर्षांपिूी त्या कसायाने राजयाच्या कोंर्िार्यातील जनािरािंची अिंदाधुिंद 

कत्तल केली, तेंव्हा राणीने त्याला पाहुणचाराची वशिा केली होती. 

वकत्येक िरे्ष तो खाऊन वपऊन स्िस्थ होता आवण आता िजन 

िाढल्याने अस्िस्थ होता.  

राणीला दया आली आवण म्हणाली.  

“प्रधान मिंत्री, ह्याचा गनु्हा एव्हढा मोठा नाही. तेंव्हा आमच्या 

बवुद्धबळात ह्याला प्याद ेम्हणनू उभे करा. आवण तोपयंत तरुुिं गात भरती 

करून ठेिा.”  

बवुद्धबळाच्या र्ािात प्यादी प्रथम मारली जातात आवण म्हणनू 

राणीला प्याद्यािंची नेहमीच कमतरता भासत असे.  

प्रधान मिंत्र्यािंनी भराभर आज्ञा वदल्या, हुकुम सटुले, सचूना पढु े

सरकल्या.  

वशिा आधीच ठरली होती, गनु्हा ह ेवनवमत्त होते,  

आता आरोपी सापर्ला वक झाले. 

तेंव्हा मोठ्या धमू धर्ाक्यात आरोपीचा शोध सरुु झाला.  



रस्त्यािरून एक पोरगेलासा तरुण पाणी वपण्यासाठी नदीच्या 

वदशेने जात होता. त्याच्या बरोबर कोणी वदसत नव्हते. एकटाच 

असािा. सैवनकािंनी त्याला घेरले, दिंरु्क्याने आवण लाथा – बकु्क्याने 

भरपरू मारले ; त्यात तो अधाड मेला झाला, तेंव्हा शेिटी विचारले. 

“त ूराजिार््यात, दरबाराच्या बाजलूा असलेल्या, महाराजािंच्या 

अभ्यावसकेच्या बाहरे होतास का ? खरे बोल. खोटे बोललास तर 

चामर्ी सोलनू काढेन.”  

तो पोरगेलासा तरुण उत्तरला. 

“नाही हो. मी नव्हतो वतथे.”  

सैवनक त्याला सरदाराकरे् घेऊन गेले. सरदाराने परत दरर्ािनू 

विचारले. 

“त ूवतथे होतास ?” 

“नाही हो. मी नव्हतो वतथे.” तो तरुण परत उत्तरला. 

‘जो वतकरे् नव्हता, त्याला वशिा करा’ अशी राजेसाहबेािंची 

आज्ञा होती. त्या तरुणाने कबुल केले होते वक तो वतथे नव्हता, म्हणजे 

त्याला आरोप मान्य होता.  

आरोपी सापर्ला.  



आता वशिेची अिंमलबजािणी पणूड होणार होती. राजेसाहबेना तसे 

कळिण्यात आले.  

प्रधान मिंत्र्यािंची कायडकुशलता, अवधकाऱ्यािंची कायडतत्परता 

आवण सैवनकािंची कायडिाही बघनू महाराज खुश झाले. राणीला 

मोत्यािंचा हार, प्रधान मिंत्र्यािंना श्री फळ आवण बाकीच्यािंना प्रशस्ती पत्र 

दणे्यात आले आवण दरबाराचे कामकाज सिंपले. 

मग महाराजािंना खपूच किं टाळा आला आवण ते सयामी मािंजराच्या 

खोलीत काही विरिंगुळा सापर्तो का ते बघण्यासाठी वतकरे् गेले. 

राणीला आठिले, बरेच वदिसात ती राजिार््याच्या गच्चीिर गेली 

नव्हती म्हणनू ती वतकरे् जायला वनघाली.  

********** 

गच्चीिर जायला राणीला फार आिर्त असे. सिंपणूड राजयात 

सिाडत उिंच होती राजिार््याची गच्ची. वतथनू खाली खजुया इमारतींकरे् 

बघताना राणीला खपू अवभमान िाटत असे. राजिार््याशी स्पधाड 

करणाऱ्या इमारती वतला अवजबात आिर्त नसत. अशा इमारतींची 

र्ोकी छाटण्याची व्यिस्था प्रधान मिंत्री करत असत. शेिटी लोकािंनी 

उिंच इमारती बािंधणे सोरू्नच वदले.  

गच्चीिर सिंगीत जलसा रिंगात आला होता. तरल सरुािंिर मन 

तरिंगत होते. राणीने पाय ठेिला आवण जलसा खार्कन थािंबला. राणी 



स्थानापन्न झाली, म्हणाली, चाल ूकरा. मग गायक, िादक, आवण श्रोते 

इतस्ततः सािंर्लेले सरू परत गोळा करू लागले. 

********** 

‘जो कोणी वतकरे् नाही’ – जोकोतीनाला, त्या पोरगेलाशा 

तरुणाला, सैवनकािंनी अटक केली आवण ते त्याला वशिेसाठी तरुुिं गाकरे् 

घेऊन वनघाले. राजिार््याच्या पररसरात दसुऱ्या टोकाला जिंगलापयंत 

अनेक तरुुिं ग होते – सामान्य कैद्यािंसाठी, राजबिंद्यासाठी, गनु्हगेारािंसाठी, 

बिंर्खोर कैद्यािंसाठी आवण परकीय नागररकािंसाठी. वतथे त्याला त्याच्या 

वशिेची िाट पहायची होती.  

ते जसे दरबारातनू बाहरे पर्ले तसे लगेचच जोकोतीनाला 

कोणीतरी बोलािते आह,े हाक मारते आह ेअसा भास झाला. दोन – 

तीनदा असे झाल्यािर त्याने मागे िळून बवघतले तर त्याला वदसली एक 

सुिंदर परी, साधारण त्याच्याच ियाची मलुगी. मोठे, काळे भोर र्ोळे, 

अपरे नाक, लोभस वनरागस हस,ू पहाटेच्या पारीजातकासारखे.  

सैवनकािंनी लगेच सलाम केला वतला. 

“छोट्या राणीसरकार, आपण अस े इकरे् – वतकरे् उगाच वहिंरू् 

नये. राजेसाहबे, काळजी करतात.” 

“ह्याला तमु्ही कोठे घेऊन वनघालात.” 

“तरुुिं गात.” 



“हा तरुण, कोठे सापर्ला ? काय करत होता ? मला सािंगा. मी 

येते तमुच्याबरोबर, िाटेत तुमच्याशी आवण ह्याच्याशी गप्पा मारता 

येतील. … नाि काय तझेु ?” 

“माझे बाबा मला ‘मोठ्या भाग्याचा जो’ असे म्हणतात. तझेु नाि 

काय ?” 

“मला राणीसरकार “दिेािंची लार्की स्िेतलाना” असे म्हणतात ; 

राजेसाहबे “छोटी परी श्वेता” असे म्हणतात. आवण बाकी सगळे 

‘छोट्या राणीसरकार’ असे म्हणतात. त ूमला श्वेता म्हण आवण मी तलुा 

जो म्हणेन.” 

“श्वेता, त ूराजकन्या ना, मग इथेच राजिार््यात राहत असणार, ह े

ठीक, पण आता माझ्याशी काय काम ?” 

“मला ना, िेळ जात नाही आह,े एव्हढ्या मोठ्या राजिार््यात 

आम्ही फक्त वतघेच राहतो, वशिा केल्यासारखे. बाकी सगळे नोकर – 

चाकर, सैवनक, रखिालदार, मिंत्री - सिंत्री, सेनापती, मोठ -मोठे 

अवधकारी, ह्यािंनीच राजिार्ा भरून गेला आह.े सारखे इकरे् जाऊ 

नका, वतकरे् खेळू नका, इथे सभा, वतथे दरबार, वजकरे् – वतकरे् 

लोकच लोक. राजकन्येसाठी राजिार््यात जागाच नाही. प्रत्येक 

खेळात मीच वजिंकणार, प्रत्येक खेळात तेच तेच खेळारू्, मला ना वमत्र 

– मैवत्रणी, ना नातेिाईक, ना शाळेचे सोबती, मला अगदी किं टाळा 

आला आह ेसिांचा. त ूमाझा वमत्र होशील !”  



“मी तर आह ेकैदी. मला नेऊन टाकतील तरुुिं गात. मी कसा काय 

वमत्र होणार तझुा ?” 

“बरे. तरुुिं गाशी पोहोचे पयंत मी तझु्याबरोबर येते. िाटेत गप्पा 

करू. मला सािंग, त ूएरिी काय करतोस ?” 

“तसे काही नाही. पण मी खूप लार्का आह े माझ्या आईचा, 

बवहणीचा, बाबाचा, वमत्रािंचा. माझ्यावशिाय काही चालत नाही त्यािंचे. 

सरपण आणायला आईला मीच पावहजे, जािंभळ पार्ायला बवहणीला 

मीच पावहज,े नदीमध्ये पोहायला, शेतात, र्ोंगरािर वफरायला, तळ्यात 

मासे पकर्ायला, िाळूत खेळायला वमत्रािंना मीच पावहजे असतो. मध 

काढायला ि आिंब्याच्या झार्ािर चढायला बाबािंना माझी मदत होते. 

आता त्यािंचे कसे होणार ?” जोला त्यािंच्या आठिणीने अगदी भरून 

आले.  

श्वेताला ह े सगळे निीन, छान, िेगळेच िाटत होते. हा प्रिास 

म्हणजे वतच्यासाठी एक छान उनार् भटकिं ती होती. ती जरा लािंबिािी 

म्हणनू वतन े सैवनकािंना तरुुिं गाची लािंबची िाट धरायला सािंवगतली. 

कठर्ा नसलेल्या झलुत्या पुलािरून काळ दरी ओलािंर्ायची आवण 

र्ोंगराला िळसा घालनू जादईु इमारती पाशी जायचे.  

ते जेंव्हा झलुत्या पलुापाशी आले तेंव्हा पािसाची एक मोठी सर 

येऊन गेली होती ; काही विरळ ढग दरीत र्ोकािनू बघत होते. सोनेरी 

प्रकाशाचा एक झोत खोल, काळ नदीतल्या प्रिाहािर तरिंगत होता. 



आवण हळू हळू समोर इिंद्र िज्र सप्तरिंगात आकार घेऊ लागले. ते सप्तरिंगी 

ितुडळ खाली काळ नदीला टेकले होते आवण िरती ढगािंना, आवण 

र्ाव्या उजव्या बाजूला दरीच्या उिंच कातळाला. श्वेता, जो झलुत्या 

पलुािर धाित सटुले. पलुाच्या मध्य भागी त्यािंना त्यािंची सािली इिंद्र 

िज्रात वदस ूलागली. ते मनोहारी दृश्य पाहत राहाि,े हलचू नय ेअस े

िाटत होते. इिंद्र िज्रातल्या आपल्या सािलीला बघत पढुे मागे होताना 

श्वेता नकळत पुलाच्या इतक्या करे्ला गेली आवण वतचा तोल गेलाच 

होता, पण जोने चपळाईने वतला सािरण्यासाठी हात वदला. अनथड 

टळला. श्वेता घाबरली, थोर्ी कािरी बािरी झाली. काही िेळातच 

वनसगाडचे वचत्र पालटू लागले. इिंद्र िज्र इिंद्र धनषु्य झाले आवण हळू हळू 

रिंग वह वफके झाले. विरू लागले, तस ेसैवनक जो ला घेऊन पढुे वनघाले.  

*************  

ते असे खपू िेळ चालत रावहले.  

शेिटी ते त्या जादईु इमारती पाशी आले.  

“जो, ही जागा फार मजेशीर आह.े जपनू, सािध. इथ ेघर्णाऱ्या 

आवण न घर्णाऱ्या गोष्टींची अदलाबदल होत असते. माणसािंची आवण 

घटनािंची चकुामकु होते. कारण ह्या जागेला स्ितःचे मन आह ेआवण ते 

फार चिंचल, खोर्कर मलुासारखे आह.े” 

तेव्हढ्यात खरेच गर्बर् झाली, सैवनक घाबरले, कारण जो 

वदसेनासा झाला होता. सैवनक त्याला शोध ूलागले, हाक मारू लागले, 



जो त्यािंच्या हाकािंना उत्तर दते होता. त्याचा आिाज ऐकू येत होता, पण 

तो मात्र वदसत नव्हता. सगळे चक्रािनू गेले.  

“श्वेता, ह ेलोक मला का सारखे हाका मारत आहते ? मी तर इथेच 

त्यािंच्यासमोर उभा आह.े” 

“पण त ूआम्हाला वदसत नाहीस ना, म्हणनू.” 

“मी वदसत नाही, म्हणजे मी मेलो वक काय ? अचानक असे कस े

झाले.” 

“थािंब, मला विचार करू दते, असे का घर्ले ते.” आवण ती विचार 

करू लागली. थोर््या िेळाने वतचा चेहरा खलुला. 

“जो, अरे तझेु नाि ‘जो कोणी वतकरे् नाही’, तझु्या नािातच त ू

नाहीस, म्हणनू त ू वदसत नाहीस, आता तझेु नाि बदल, ‘मी जो, जो 

इकरे् आह’े, असे म्हणनू टाळी िाजिायची, पण एका हाताने. मग त ू

परत वदसायला लागशील.”  

जोने तसे केले, आश्चयड म्हणजे एका हाताने टाळी िाजली, पण 

घर्ले काही नाही. 

“माझा जरा गोंधळ होतो आहे, ह्या जागेने आपल्याला ह ेकोरे् 

सोर्िायला वदले आह.े टाळ्यािंची सिंख्या आवण क्रम म्हणजे र्ािा - 

उजिा वकिं िा उजिा - र्ािा, अस,े ह्याचे ते कोरे् आह.े चुकत, चकुत 



सोर्िायचे कोरे् आह ेह.े सिंख्या आवण क्रम ह्यािंची एकेक जोर्ी बाद 

करत पढुे जायचे." 

जो टाळ्या िाजिनू दमला. घामाघूम झाला. सिंख्या आवण क्रम 

आठिनू, आठिनू थकला. हरैाण झाला. विचार करू लागला, 

पवहल्यापासनू, काय राहून गेले. मग एकदम त्याला आठिले, ३ 

टाळ्या, उजिा - र्ािा - र्ािा, अशा क्रमाने िाजिल्या नाहीत. त्याने 

तस ेकेल,े निीन नाि घेतले आवण खरेच तो वदस ूलागला. 

पण ह ेकाय ? त्याचे जनुे कपरे् जाऊन त्या जागी त्याचेच, येत्या 

वदिाळीसाठी घेतलेले, निीन, कपरे् आले होते. असे कसे कपरे् 

बदलले ? ते कपरे् तर घरी होते.  

कोरे् सोर्िल्याबद्दल जणू त्या जागेने त्याला बिीस वदले होते 

आवण एका हाताने टाळ्या कशा काय िाजत होत्या, ह ेकाय होते ? 

श्वेताला फार, फार आनिंद झाला.  

जो आता निीन कपर््यात छान वदसत होता.  

सैवनकािंना कैदी सापर्ला, बरे िाटले. पण निीन काही घर्ायच्या 

आत बाहरे परू् इथनू, म्हणनू त्यािंनी घाई केली आवण सगळे पढुच्या 

िाटेला लागले.  

********** 



ते असे चार दालने सोरू्न पुढे आले तर त्याना बरीच माणस े

बवुद्धबळ खेळताना वदसली. जो वतथे पोहोचला आवण उत्सुकतेने बघत 

होता. पटािर प्यादी एकमेकािंसमोर नसुती उभी. त्यािंच्या पाठीमागे घोरे्, 

उिंट, हत्ती, प्रधान ठराविक चाकोरीत वफरता आहते. घोरे् गोलाकार उर्ी 

मारून सारखे परत मळू जागी येत आहते. उिंट वतरके पढु ेआवण मागे 

होत आहते. हत्ती आवण प्रधान सदु्धा त्याच त्याच घरािंमध्ये पढुे – मागे 

एव्हढीच हालचाल करत होते. जो मग दसुऱ्या खेळारू्करे् गेला. वतथे 

पण तेच वचत्र. सगळ्या खेळारू्िंकरे् थोर््या फार फरकाने तेच वचत्र. जो 

गोंधळला. हा काय खेळ आहे, बचुकळ्यात पर्ला.  

श्वेताने त्याचा गोंधळ दरू केला. 

“जो, बवुद्धबळातील हा एक िेगळा प्रकार आह.े ह्या खेळाचा 

असा वनयम आह े वक तमु्हाला फक्त प्रवतस्पध्याडची मोहरी हलिता 

येतात. जयाची पािंढरी मोहोरी असतील, त्याला काळी मोहोरीच 

हलिता येतात आवण विजय पािंढऱ्या मोहोऱ्यािंचा करायचा असतो. 

जयाची काळी मोहोरी असतील, त्याला पािंढरी मोहोरीच हलिता येतात 

आवण विजय काळ्या मोहोऱ्यािंचा करायचा असतो. प्रवतस्पध्याडची 

मोहोरी हलिनू स्ितः र्ाि वजिंकायचा असे ह ेआव्हान असते.” 

“फारच अिघर्.” 

“साहवजकच, ह्यात कोणीच दसुऱ्याची मोहोरी हलिनू स्ितःची 

मोहोरी मारत नाही, मग पटािर सगळीकरे् मोहोऱ्यािंची कोंर्ी आवण 



गदी होते. ह्याला 'अवहिंसक बवुद्धबळ' असे म्हणतात. राजपवत्रत 

अवधकाऱ्यािंचा हा आिर्ता, अवधकृत खेळ आह ेआवण ह्यात सिाडत 

जास्त िेळ जो खेळेल, तो वजिंकतो.”  

जो बेवफकीर, बेपिाड मजेत वशळ घालत चाल ू लागला. तो 

बवुद्धबळाचा अनिट प्रकार त्याच्या मनातनू जात नव्हता. िणभर तो 

वशिा, तरुुिं ग, सैवनक ह्यािंना विसरला.  

प्रत्येकजण आपापल्या विचारात मग्न होता. चालता चालता 

बराच िेळ कसा गेला कळले नाही.  

सैवनकािंनी जोला थािंबायला सािंवगतले, “आमची आता जेिणाची 

सटु्टी झाली, छोट्या राणीसरकार, आपल्याला राजिार््यात परत 

जायला हि,े राजेसाहबे, जेिणासाठी आपली िाट बघतील.” 

“नाही, मला भकू नाही, मी काही िेळाने परत येईन, असा वनरोप 

द्या.” 

“जो, तलुा भकू लागली नाही ?” 

“हो, हो तर, सकाळपासनू काही खाल्ले नाही. ह्यािंनी पकर्ले, मार 

- मारल,े कसली भकू, कसली तहान ? जगलो िाचलो तर ठीकच, 

नाहीतर माझ्या आई – बाबािंना वनरोप पोहोचिशील, मी त्यािंच्यािर 

खपू, प्रेम करतो.”  



दोघािंच्यातला ताण कमी होण्यासाठी, श्वेता म्हणाली, “दोन दालन े

पलीकरे् जेिणाचे आवण खाऊचे दालन आहे, आपल्याला वतकरे् 

नक्कीच जेिण वकिं िा काहीतरी खायला वमळेल. चल. जेिताना मला 

तझुी गोष्ट सािंग. ” 

जो उत्सुकतेने पढुे वनघाला, बरेच वदिसात पोटभर जेिायला 

वमळाले नव्हते. वशिाय राजिार््यातले जेिण. त्याची चि, स्िाद आवण 

लजजत न्यारी. 

*********** 

त्या दालनात एका लािंबचलािंब मेजािर वकतीतरी प्रकारचे खायच े

पदाथड आकर्षडक पद्धतीने सजिनू मािंरू्न ठेिले होते. मेजाच्या िरच्या 

बाजसू वभिंतीिर एक पाटी लािली होती.  

‘तमु्ही जेव्हढे, जे, जसे खाल, तस,े ते, तेव्हढे व्हाल. वनिर् तमुची, 

दोन्ही, पदाथाडची आवण पररणामाची. तमुच्या निीन भवितव्यासाठी 

हावदडक शभेुच्छा.’ 

ही िेळ विचार करण्याची नव्हती. जोने ररकामी थाळी घेतली. 

त्यात आिरे्ल ते पदाथड िाढून घेतले. वखर्कीशेजारील खचुीिर 

जाऊन सरुिातही केली. श्वेताला भकू नव्हती, वतने सरबत घेतले आवण 

समोरच्या खचुीिर बसली.  



पण श्वेताच्या सराईत र्ोळ्यािंना कुठेतरी, काहीतरी चकुले, खपुले. 

कोपऱ्यातल्या आरशात जोचे प्रवतवबिंब वदसत होते. आरशातल्या 

जोमध्ये प्रत्येक घासागवणक बदल होताना वदसत होता.  

आरशामध्ये जो कधी लाल, कधी वपिळा, कधी पािंढरा, कधी 

बारका वहरव्या वमरचीसारखा, कधी जार्जरू् रताळ्या सारखा, कधी 

पाण्याच्या प्रिाहसारखा आरपार, तर कधी नेहमीचा हलका गव्हाळी 

रिंगाचा. एखादी रिंगीत वचत्रवफत, जण.ू ही त्या जादईु आरशाची आवण 

वभिंतीिरील त्या सचूनेची करामत असािी.  

तेव्हढ्यात कुठूनशी खपू माणसे जेिायला आली आवण भराभर 

पदाथड िाढून घेऊन वनरवनराळ्या जागी बसनू जेि ू लागली. श्वेता 

आरशातनू त्या सगळ्यािंकरे् बघत होती. आरशात रिंगािंचा आवण 

आकृतींचा उत्सि जण ूआकाराला येत होता, उसळत होता.  

श्वेताला िाटले, सिडच मुले लहानपणी कशी साजरी, गोजरी, छान, 

सुिंदर असतात, पण मोठेपणी आपले सगळ्यािंचे काय होते असे, का 

होते असे, कळत नाही. 

जो भरपरू, अगदी दोन घास जास्तच, जेिला. तपृ्तीचे समाधान 

त्याच्या र्ोळ्यात वदसत होते. दोघे बाहरे आले, समोरच्या झार्ाच्या 

सािलीत, बुिंध्याला टेकुन गप्पा मारू लागले.  



सैवनक काही जेित होते, काही इतरत्र आर्िे होऊन आराम करत 

होते.  

********** 

“जो, तझु्या घरी कोण, कोण आह.े तझेु आई – िर्ील काय 

करतात.” 

“आम्ही नदीकाठी, मारुतीच्या मिंवदराच्या पाठीमागे राहतो. मी, 

माझे आई – बाबा, दादा – िवहनी, धाकटी बवहण, शाळू – आमची 

गाय, मोत्या – आमचा कुत्रा. नदीच्या बािंधाला लागनू आमचे छोटेसे 

शेत आह.े त्यातनू रोजची रोटी भागते. वशिाय आम्ही भाजीपाला 

वपकितो. दादा चािंगला कारागीर आह,े मतूी घर्ितो, झोपर््या बािंधनू 

दतेो. मी झार्ािरून मध काढतो. कधी कधी दादा आवण मी गळ लािनू 

मासे पकर्तो. जिंगलात, र्ोंगर दऱ्या–खोऱ्यातनू मी सरपण गोळा 

करतो, शाळूला चरायला नेतो, आणतो. िेळ तर परुत नाही मला.” 

श्वेताला आश्चयड िाटले. िेळ तर सरत नाही वतचा. 

घराच्या आठिणीत रिंगनू, जो पढुे सािंग ूलागला.  

“श्वेता, तलुा सािंगतो. आई माझी इतकी छान गाते. गाणीही वतला 

खपू मावहती आहते, पाठ आहते. काकर् आरतीची, जोत्यािरची, भात 

कािंर्तानाची, वदिाळीतली वदव्यािंची, सिंध्याकाळी दिेापढुे वदिा 

लाितानाची गाणी आवण स्तोत्रे. ओसरीिर धाकटीला झोपितानाची.”  



वतला िाटले, वकती मिंतरलेले वदिस आवण सिंगीतमय रात्री 

असतील त्या. जोच्या घराचे आवण घरच्यािंचे कल्पनावचत्र काढण्याचा 

ती प्रयत्न करू लागली. बहुतेक गोष्टी ती प्रथमच ऐकत होती, बवघतल्या 

तर कधीच नव्हत्या. पण त्यािंनी वतच्यािर जणू भूल टाकली. ती गप्प, 

विचारात भरकटत, िाट काढत होती. तासातासाला रखिालदाराची 

आरोळी आवण राजिार््यातल्या मोठ्या घर््याळची वटकवटक आवण 

टोले ह्यात वतचा िेळ गुिंतनू पर्ला होता आवण तो गुिंता काही सटुत 

नव्हता.  

तेव्हढ्यात सैवनक आले आवण जोला घेऊन तरुुिं गाच्या वदशेने 

चाल ूलागले. 

व्हरािंर््याच्या कठर््यािर लािंब टोकापयंत माकर्ािंची एक टोळी 

काही बाही खात, उन्हात बसली होती. िाऱ्याच्या शीतल झळूुकेिर मन 

वनिािंत झोका घेत होते. जगात अजनूही काही प्रश्न उरले असतील, अस े

िातािरण नव्हते.  

*********  

जोची िरात आता व्हरािंरे्, बागा, पषु्कररणी आवण इमारती ह्यािंच्या 

मधनू पढुे चाल ूलागली. िाटेत एक अवत विशाल, उिंच, विपुल शाखा 

विस्तार असेलेला ििृ वदसला. जिळ जाताच कळले वक तो आम्रििृ 

होता. झार् कैऱ्यानी लगर्लेले होते. िणात जोचा आळस आवण 

ससु्ती पळाली. ५ – ६ चािंगले दगर् शोधले, जो कैऱ्या पार्ायच्या 



उद्योगाला लागला. सैवनकािंनी जिळचे दसुरे झार् शोधले, काही 

सािलीत विसािा घेऊ लागले आवण काही त्याच्याकरे् नजर ठेिनू 

होते.  

जो तसा नेमबाज, पण आता एकही नेम लागेना. परत ६ – ७ दगर् 

गोळा केले. तो नेम धरून कैरीला दगर् मारत होता. पण प्रत्येक िेळी 

शेिटच्या िणी ती फािंदी कैरीला पानात ओढून घ्यायची आवण दगर् 

हिेतनू खाली पर्ायचा. झार्ाच्या चहु बाजनूी त्याने दगर् मारले. दर 

िेळी झार्ाच्या फािंद्या कैरींना शेिटच्या िणी बाजूला करत, खाली 

ढकलनू दते, िर ओढून घेत, नाहीतर आत पानािंच्या दाट गदीत लपिनू 

टाकीत. एकही कैरी खाली पर्ली नाही.  

जोला जाणिले, ह ेकाही तरी िेगळेच घर्त होते. िारा नव्हता, 

तरी फािंद्या शेिटच्या िणी कशा काय हलत होत्या ?  

हरलो, दमलो म्हणत, जो श्वेताच्या शेजारी, झार्ाकरे् बघत खाली 

बसला. तेव्हढ्यात त्याच्या कानात कोणी तरी बोलले.  

“ आमचे स्िातिंत्र्य आम्हाला दशेील, आमची सटुका करशील ?” 

“कोण बोलते आह े?” 

“मी – िारा – पिूीचा स्िच्छिंद, स्ितिंत्र, स्िानिंद िारा. पण 

राजाच्या आजे्ञने आवण प्रधान मिंत्र्यािंच्या हुकुमाने मला ठीक वठकाणी 

कैद केले आह.े दऱ्या खोऱ्यातनू, तळ्याकाठी, सरोिरामध्ये, ओसार् 



माळरानािंिर, नदीकाठी, सिडत्र वनिाडत पोकळीची तटबिंदी उभारून, तरुुिं ग 

बािंधनू, आम्हाला त्यात र्ािंबनू, जखरू्न ठेिले आह.े त्यामुळे पाऊस 

पर्त नाही आह ेआवण वनसगडचक्र सदु्धा धीमे होत बिंद परे्ल काय अशी 

भीती सगळ्यािंना िाटत आह.े पश ु– पिी, ििृ – िेली, ह्यािंचे भरण – 

पोर्षण नीट होत नाही आह.े शेतकरी, सामान्य माणसे, व्यापारी, सिड 

प्रजा वचिंताक्रािंत आह.े” 

जिळच दसुरे कोणी तरी बोलले. 

“कोणाच्या आज्ञा, कोणाचे आज्ञापालन !!!  

अनोळखी शासक, अवलखीत हुकुम, अनावमक भय. !!! 

आज सािरलो नाही तर विनाशाच्या दषु्टचक्रात सगळेच भरर्ले 

जातील.  

तलुाच काहीतरी केले पावहजे.” 

दरूातल्या समहूगानाचा वटपेचा स्िर लपत नव्हता. समहूगान स्पष्ट 

ऐकू येत होते. 

‘आज काही तफुानी घर्ि ूया. 

आज काही तफुानी होऊन जाऊ द्या.’ 

झार्ाच्या जिळच्या दोन फािंद्या अचानक िाकल्या, त्यािंनी त्या 

दोघािंना अलगद उचलले आवण झार्ाच्या शेंर््यािर नेऊन बसिले.  



जो आवण श्वेता हरखनू गेले, चारी वदशािंना बघता, बघता. 

दरूिर राजिार््याची गच्ची वदसत होती. रिंग – वबरिंगी प्रासाद, 

त्यािंचे उिंच मनोरे, टेकर्ीिरचे वशि मिंवदर, शहराच्या मध्यभागी िळणे 

घेत जाणारी नदी, वतच्या पात्रातली बेटे, नदीिरचे पलू, पिेूस र्ोंगराची 

रािंग, वनळभोर आकाश, िीवतजाच्या िर झगमगणारा सयूाडचा गोळा, 

पिािंचे थिे. सगळे कसे आखीि – रेखीि – वचत्रित. त्यातच तेजस्िी 

उन्हाची उबदार झालर.  

श्वेताला भास झाला, दरुातल्या जलशाचे सरू मिंदपणे ऐकू यते 

आहते.  

जोला िाटले, ह्या सुिंदर वचत्राला कोण्या चेटवकणी ने काळ्या 

चौकटीत बिंवदस्त करून ठेिले आह.े 

जेव्हढ्या सहजपणे जमतील तेव्हढ्याच कैऱ्या जोने घेतल्या, 

सैवनकािंना दणे्यासाठी.  

त्या दोन फािंद्यािंनी त्यािंना शेंर््यािरून अलगद खाली जवमनीिर 

उतरिले.  

आम्रििृ परत वनस्तब्ध, वनविडकार, वनश्चल झाला, जण ू काही 

घर्लेच नव्हते.  

परत एकदा काळ पाझरू लागला वत्रवमतीतनू. 

का त्रीवमतीला जाग आली काळाच्या चिथ्या वमतीमुळे. 



आधी काय घर्ले,  

नक्की काय घर्ले,  

खरेच काही घर्ले होते का. जो ने काही ऐकले होते का. 

त्याच्या मनात गोंधळ उर्ाला होता. विचारािंचे काहूर माजले होते, 

प्रश्नच, प्रश्न. उत्तरे मात्र कोणी दते नव्हते. श्वेताला त्यातले वकती आवण 

काय, काय ऐकू आले होते, कोणास ठाऊक.  

***********  

राजिार््याचा पररसर अिाढव्य, अस्ताव्यस्त दरूपयंत पसरला 

होता. त्याला एक पणूड फेरी मारण्यासाठी एक वदिस सदु्धा परुत नसे. 

राजिार््याच्या पररसरात अनेक कचेऱ्या, वनिास स्थान,े दकुाने, 

इमारती – नव्या, जनु्या, प्राचीन, मोर्कळीस आलेल्या आवण पर्क्या, 

इमारती - आधवुनक आवण अरवसक, खेळाची मैदाने, सशुोवभत बागा, 

िस्तूिंची आवण मालाची गोदामे, वनरवनराळे बाजार, जनािरािंचे 

कोंर्िारे्, कारिंजी, पाण्याचे हौद, तलाि, र्बकी, झोपर््या, ओसार् 

जागा आवण अिैध अर््रे् सदु्धा होते.  

राजेसाहबेािंच्या प्रवपतामहानी हा राजिार्ा बळकािला होता. 

आता काळाबरोबर पर्झर्ीत त्याचे रूप पालटले, शान गेली, वनयिंत्रण 

कमी झाले आवण अिकळा आली.  



मातीचे निीदार रािंजण आवण फुलदाण्या, असिंख्य, बारीक, 

कोरीि काम केलेले लाकर्ी दरिाजे, वखर्क्या, खािंब, मेज आवण 

खचु्याड, पलिंग, रिंगी बेरिंगी काचेची तािदाने, िाळ्याचे पिंखे आवण पर्द,े 

उिंच समया, टािंगणारी वनरािंजने, अनेक प्रसिंग वचवत्रत केलेल्या वभिंती, 

गिंजलेली शस्त्रे, वशल्पकाम, दगर्ी एकसिंध सिंगमरिरी पतुळे, 

.............. आवण वजकरे् वतकरे् कोळ्याची जाळी. गतकाळाच्या 

िैभिाची आवण निंतरच्या पराभिाची एकदमच आठिण करून दते 

होते. आताच्या रिंजल्या – गािंजल्या – त्रासल्या समाजाची, उपेवित, 

अन्याय झेलणाऱ्या माणसािंची, वढल्या – ढाल्या नेततृ्िाची थट्टा करत 

होते. 

प्रत्येक व्हरािंर््यातनू खाली उतरणाऱ्या पायऱ्या बागेत घेऊन जात 

आवण बागेतनू खाली उतरणाऱ्या पायऱ्या पषु्कररणीशी घेऊन जात. 

पषु्कररणीतले आवण कारिंजयाचे वशल्पकाम, त्यातील पाण्याची 

व्यिस्था गतकाळातल्या कलेच्या िैभिाची आवण कारावगरीची साि 

दते होते. सध्या पाण्याचा तटुिर्ा असल्याने कारिंजी बिंद होती आवण 

पषु्कररणी ओस पर्ल्या होत्या, पाला – पाचोळा आवण वचखलाने 

भरल्या होत्या.  

वजकरे् वतकरे् दालनािंचे, पैसे िाटणाऱ्या कचेऱ्यािंमध्य े रुपािंतर 

झाले होते. नतृ्य-दालन, वशिण-दालन, कला-दालन, सिंगीत-दालन, 

शारीररक कसरतीचे दालन, शेतीचे दालन, सरकारी प्रदशडने, सरकारी 



योजनािंची मावहती दणेारी ठोकळेबाज दालने ; पण सगळी दालने म्हणजे 

सरकारी सत्तेचे आखारे् बनल े होते. सगळीकरे् पैसे मागणारयािंच्या 

रािंगा आवण पैसे िाटणाऱ्या अवधकाऱ्यािंची बिंद दालने.  

राजिार््याच्या मुख्य दरिाजािर आज जरा जास्तच िािर होता. 

वशसिी जर् दरिाजे सारखे कुरकुरत होते. राजेसाहबेािंची बवहण आवण 

राणीसाहबेािंची बवहण – दोघी आज राजिार््यािर येणार होत्या. त्या 

दोघी नेहमीच एकदम चढाओढीने येत. िािटळ नसुती येत नाही, 

बरोबर पाला-पाचोळा, कुर्ा-कचरा, शेण-माती गोळा करत येते. दोघी 

पणूड लिाजम्यासह येणार होत्या. उद्या राजकन्या स्िेतलानाचा सोळािा 

िाढवदिस होता. 

सैवनक आवण पहारेकरी ह्यािंच्या तिंग तुमान आवण बिंर्ीबरोबर 

आज शेला पागोटे, फेटा फर्का, धोतर कुर्ता, इतर रिंगीत झळुझुळीत 

िस्त्र-प्रािरणे सदु्धा इकरू्न वतकरू्न वमरिताना वदस ूलागली.  

राजेसाहबेािंची बवहण एक हास्य िैद्य होती. प्रत्येक दखुण्या-

खपुण्यािर वतने एक विवशष्ट हास्य और्षध प्रणाली तयार केली होती. 

कोणत्या पट्टीत, वकती िेळ, कसे हसले म्हणजे कोणता रोग बरा होता 

ह्याचे शास्त्र-शदु्ध वशिण ती दते असे. रोज पहाटे एक तासभर ती 

सिांकरू्न हास्य सराि करून घेत असे.  



राणी सरकारािंची बवहण एक गायक, िादक होती. गायनात वतची 

खजड गायकी होती आवण िादनात वतची सिंकरीत शैली होती. तीही रोज 

पहाटे एक तासभर सिांकरू्न समहू गायनाचा सराि करून घेत असे.  

दोघािंच्या सवम्मवलत प्रयोगािंमधनू िरचेिर घर्षडण होऊन वठणग्या 

पर्त आवण त्याची धग राजा आवण राणी पयंत पोहोचत असे. उद्या 

होणाऱ्या राजकन्येचा िाढ वदिस समारोहात त्या आपापल्या कलेची 

प्रात्यविक सादर करणार होत्या.  

***********  

सैवनक, जो आवण श्वेता अशी वमरिणकू तरुुिं गाच्या वदशेने चालत 

होती.  

दाट झार्ीचा आवण चढाचा थोर्ा भाग पार करून त ेिर आले तर 

रस्त्याच्या बाजलूा एक अवत विशाल माळरान लागले. माळरानात 

रस्त्याच्या जिळ रिंगी बेरिंगी तिंब ूपर्लेले वदसत होते. कुत्री पढुे येऊन 

भुिंकायला लागली. घोर्ागार्ीचे घोरे् चरताना वदसत होते. गायी बैल, 

शेळ्या मेंढरे, बकऱ्या कोंबर््या – परुा बारदाना सखुात सिंचार, विहार 

करताना वदसत होता. इतःस्ततः उघर्ी – नागर्ी पोरे खेळत, बागर्त 

होती. चलुी लािल्या होत्या. चलुींिर वशजिण रटरट करत होते. काही 

बायका िाटण – घाटण करत होत्या. परुुर्ष माणसे आिंघोळी करत होती. 

काहीजण बकर-कोंबर् कापीत होते. काहीजण बैलगार्ी – घोर्ागार्ी 

दरुुस्त करत होते.  



सैवनकािंच्या सरदाराने दिंरु्का आपटून चढ्या सरुात विचारले, “इथ े

काय करता आहात ?” 

त्या आिाजासरशी एक प्रौढ, भारदस्त आवण आकर्षडक स्त्री हसत, 

हसत तिंबबूाहरे येत म्हणाली.  

“काय पाहुणे, विसरलात ? आम्ही मागच्या जत्रेला आलो नव्हतो 

का. दरबारात, राजिार््यात नाच - गाणी – कसरती – जादचूे प्रयोग 

केले होते. विसरलात सारे ? तमुच्या राणी सरकारािंचा कुत्रा हरिला 

होता. मीच तर तो तमु्हाला सापर्िनू वदला होता.  

आम्ही वजप्सी, परत यािसे िाटले म्हणनू आलो. आपली ही 

स्िेतलाना, राजकन्या, वहचा िाढवदिस आह े उद्या, बरोबर ? 

त्यासाठीचे म्हणनू आमिंत्रण आह े आम्हाला. आवण हा, जो, मोठा 

भाग्याचा हो. नदीकाठी मारुती मिंवदराच्या पाठीमागे राहतोस ना.”  

जोला आश्चयाडचा धक्काच बसत होता. 

“जो, तझु्या बा करू्न मी दिेीची मतूी करिनू घेतली होती फार 

पिूी. आवण धाकटी कशी आहे ? वतला काळा आजार झाला होता, तो 

मीच तर बरा केला होता, विचार तझु्या बा ला.”  

एव्हढ्यात काही सैवनक वतला बघनू पढुे झाले आवण वतला 

म्हणाल,े “कशा आहात ताई, आपण. आपले उपकार कधी विसरणार 

नाही आम्ही.” 



तीही त्यािंच्याशी अगदी जनुी ओळख असल्याप्रमाणे बोलत 

होती, वतला त्यािंची, त्यािंच्या घरातील माणसािंची मावहती होती, वतने 

त्यािंना िेळोिेळी मदत केली होती.  

आता श्वेतालाही आश्चयड िाटत होते. ही गढू स्त्री कोण होती ? 

त्या स्त्रीने त्या दोघािंना तिंबतू बोलािले. वतथे असलेल्या 

रमलामध्ये बघायला सािंवगतले. ती रमलात बघता बघता भान हरपली. 

काही अदृष्ट, असिंबद्ध सािंग ूलागली.  

“खोल समदु्रात आध्यावत्मकतेची एक प्रचिंर् लाट शिंभर िर्षाडपिूी 

उसळली होती, ती आज आता वकनाऱ्यािर येऊन आदळणार आह.े 

........... अटक होणार नाही, ........... वनदोर्ष मकु्तता होईल, .......... 

म्हातारीला वतचा मलुगा भेटेल, .............. सयूोदयापयंत सािंभाळ, 

............... उद्या मध्यान्ही बोलािणे येईल, ................... उद्याच्या 

समारोहात वनितृ्तीची आवण राजयावभरे्षकाची घोर्षणा होईल. अग्नीफुल 

... अग्नीफुल कोठे आह.े.... अवग्नफुलाला सािंभाळ.” 

ती जागी झाली. पटकन बाहरे जाऊन वतने चलुीतनू विस्ति 

आणला. बघता बघता वतने त्या विस्तिाचे - अवग्नवशखेचे एक 

अग्नीफुल बनिले. ते फार तेजस्िी रिंगािंचे, शिंभर पाकळ्यािंचे, कमळ 

होते, त्याला अग्नीसारखे जिलिंत दठे होते. त्याचे केसर म्हणजे वजििंत 

प्रकाश रेघा होत्या. कमळाभोिती मधरु, सिंजीिक सगुिंध दरिळत होता. 

त्या दोघािंना ते अग्नीफुल दते म्हणाली. 



“जोपयंत तमुचे एकमेकािंिर प्रेम आह ेतोपयंत ह ेकमळ कोमेजणार 

नाही आवण जोपयंत ते असेच ताजे टिटिीत राहील तोपयंत, जो त ू

राजय करशील. श्वेता तझु्या मतृ्यसुमयी ते माझ्याकरे् परत येईल आवण 

अग्नीशी एकरूप होईल.” 

परत ती बाहरे गेली आवण त्यािंच्यासाठी काही पेय घेऊन आली. 

वतने रमल बाजलूा ठेिला तसे जोने त्या स्त्रीस विचारले, “तमु्ही खरेच 

कोण आहात ? तमु्ही काय काम करता ?” 

श्वेताला आठिले वक गेल्या िर्षी जादचूे प्रयोग केले ती हीच स्त्री.  

आता ती थोर््या स्िस्थतेने बोल ूलागली. 

“नाि नाही. गाि नाही. आम्ही वजप्सी, भटके, िाऱ्याच्या झोतात 

वपसासारखे आवण काळाच्या ओघात िणासारखे वमसळून जाणारे. 

स्िातिंत्र्य हचे आमचे जीिन मलू्य. मनस्िीपणा हा स्िभाि. ह्या 

माळराना सारखे आमचे आयषु्य. ओसार्, वनरुद्दशे तरी जीिनािर प्रेम 

करणारे, वनसगाडशी जिळीक साधणारे, आमच्या कुटुिंब कवबल्याशी 

वनष्ठा ठेिणारे.” 

तेव्हा श्वेता म्हणाली. “पण तुम्ही तर वकती ज्ञानी, सिंगीत, नतृ्यिं 

आवण कला, ह्याचे जाणकार, उत्तम िैद्य आवण भविष्यिेते्त, आवण 

वकती मदत करत आहात सिाडना, गेली पन्नास साठ िर्षाड पासनू. पण 



तमुचे िय तेव्हढे िाटत नाही. तमुचे मळू गाि कोणते, कोठून आलात, 

तमुचे आई िर्ील काय करत होते. तमुचा व्यिसाय काय ?”  

“मी ह्या वजप्सी कुटुिंबातील ‘दिेीला िावहलेली व्यक्ती’ आह.े 

आवदमायेचे लेकरू, वतचे बोट धरून ती वजकरे् नेईल वतकरे् जाणार. 

मला भतूकाळ िजयड आह.े माझ्या भविष्याची काळजी वतच्यािर 

सोर्ली आह.े मला फक्त ितडमान आहे, आवदमायेने नेमनू वदलेले काम 

करण े आवण नेमनू वदलेले काम झाल्यािर वतच्या कुशीत वशरून 

मािंर्ीिर र्ोके टेकून स्िस्थ झोपी जाणे. हाच जीवितहते,ू हाच आनिंद, 

ह्यापेिा परके ते मरण.” 

जो म्हणाला. “कोणी तरी तमुच्यािर कोणते काम सोपिले आह,े 

ह ेइतके गढू आह ेका. तमु्हाला योग्य िाटले तर सािंगा.”  

“जगन्नाथाचा रथ अनादी काळापासनू चालत आला आह.े 

जगन्नाथाच्या रथाला असिंख्य चाके आवण त्या चाकािंना अगवणत आरे. 

रथाच्या चाकात आऱ्याचे जे कायड तेच अशा ‘दिेीला िावहलेली 

व्यक्ती’चे जगात कायड.  

सगळ्यािंनी वमळून हा जगन्नाथाचा रथ ओढायचा आह.े पण 

आपण सिड रथ ओढणारे एकाच वदशेने एकसिंधपणे रथ ओढत नसतो. 

वभन्न शक्ती, िेग िेगळ्या वदशा, उलट सलुट विचार प्रिाह आवण दृष्टी 

काम करत असतात. त्यामळेु रथाचा हा प्रिास सदु्धा सतत अिंतविडरोध 



आवण असमतोल ह्यामुळे अर्खळत होतो. तो अखिंर्, सरुळीत होईल 

असा प्रयत्न करणे हचे अशा व्यक्तीचे कायड आह.े  

त्यासाठी कधी कधी उत्क्रािंतीच्या एखाद्या टप्प्यािर अर्कलेल्या 

जीि जिंत ू प्राणीमात्रािंना सोर्िणे, शक्ती दणे,े त्यािंना िरच्या आरीिर 

वस्थर करणे, कधी कधी घटनािंना कुलपू लािणे, बेभान गतीला आिरणे, 

अिरोध वनमाडण करण,े तर कधी बिंद रस्ते खलेु करणे, अवतरेक टाळणे, 

हचे मोठे काम आह.े उत्क्रािंतीचा प्रचिंर् लोंढा, जण ू उध्िडगामी 

वहमप्रपातच, अवििेक, अवतरेकाने तो खाली कोसळला तर विनाश 

आवण अिनती. ते टाळण्यासाठी सतत कायडरत असािे लागते. समाज 

मानसाला िळण, वदशा दणेे, त्याची जर्ण घर्ण, इवतहासाला 

कलाटणी दणेारे योगायोग साधणे ि सािंधे बदलणे, ह े आमचे काम 

आह.े सामान्यपणे ह्याला वनयती असे म्हणतात.” 

“पण ह्यासाठी लागणारी शक्ती, जगात शक्तीच फक्त कायड करते, 

आवण तीच नेहमी कमी पर्त असते, नाही ?” श्वेता म्हणाली.  

“होय, अगदी बरोबर. अशा व्यक्तीस देिी जरूर त्या सिड शक्ती 

त्या त्या िेळी परुिते. ह ेकाम करत असताना अशा व्यक्तीला उजेच्या 

वनरवनराळ्या स्तरािर काम करािे लागते. त्यासाठी तमुच्या जगातील 

जर् मढू वनयम ती ओलािंरू् शकते. भविष्यात र्ोकाि ूशकते, भतूकाळ 

जाणनू घेऊ शकते, ितडमानाला दरुुस्त करू शकते. चार वमती, उजेचे 

स्तर, त्या स्तरािरील सजीि वनजीि जग, वचत्र विवचत्र विश्व, स्थलू 



सकू्ष्म, जर् – तरल सिाडतनू सिंचार करािा लागतो, सिांशी वभर्ािे 

लागत,े पण ह्यात अशा व्यक्तीचा स्ितःचा काहीच हते ू ि स्िाथड 

नसल्याने ती व्यक्ती आवदमायाच्या आशीिाडदाने सिड काही वनभािनू 

नेते.  

काळाचा ओघ जेंव्हा विरळ होतो वकिं िा गती धीमी होते तिंव्हा, 

अिंतररिातील निी आव्हाने, पथृ्िीिरील उत्पात, उत्क्रािंतीची चाल-

ढकल गती ह्यातनू विश्वाचा तोल ढळू लागतो तेव्हा, तो सािरण्यासाठी 

आवदमायेचे यिंत्रज्ञ, तिंत्रज्ञ, कारागीर म्हणजे अशा वदलेल्या व्यक्ती होत 

आवण शेिटी ह ेकाळ – काम – िेगाचे तीकाटणे दरुुस्त करािे लागते, 

स्थळ – काळ – उजाड ह्याचा वत्रकोण साधनू जगन्नाथाचा रथ पढु े

न्यायचा असतो.”  

“पण तमुच्यािर ह्याची कोणी सक्ती तर केलेली नाही ना ?” 

“ह्या शब्दािंना काहीच अथड नाही, आवदमायेच्या विश्व - मनाशी 

त्या व्यक्तीचे मन इतके एकजीि असते वक विसिंगतीला िािच नाही, 

त्यामुळे अखिंर् आनिंद आवण उजाडस्िरूप अशी ती व्यक्ती भौतीकाच्या 

पार असत,े कायड कारण भाि वतथे सिंपतो, तकाडचा पािंगळु गार्ा सोरू्न 

द्यािा लागतो, प्रवतभेने भरारी घ्यािी लागते, श्रद्धा आवण प्रेम भाि हाच 

मागड दशडक असतो. आवदमायेिर सगळा भार टाकून मी आश्वस्थ आह.े 

तमु्हीही राहा.”  



वतने त्या दोघािंना प्रेमाने जिळ घेतले, अवग्नफुलाला हलकेच स्पशड 

केला आवण म्हणाली. 

“चला आता घाई करा, एक आजी कधीपासनू मलुाच्या िाटेकरे् 

र्ोळे लािनू बसली आह.े” 

सिंध्याछाया वदस ूलागल्या. जो सैवनकािंच्या स्िाधीन झाला आवण 

ते तरुुिं गाकरे् चाल ूलागले.  

********** 

कोरे् जास्त गुिंतागुिंतीचे बनत चालले होते. जो ला ते सगळे 

अशक्य, कल्पनेच्याही पलीकर्चे िाटत होते. श्वेताला कुतहुूल िाटत 

होते, आश्चयड िाटत होते, राग येत नव्हता, कारण वतला जो आिर्ला 

होता, आवण ही एकच गोष्ट सत्य होती.  

दोघे वनशब्दपणे, एका नव्या नजरेने एकमेकािंना बघत होते. 

अचानक त्या शािंततेला सुिंदर, स्िगीय सरुािंची साथ वमळाली. 

त्यािंचे पाय वखळले जागीच, विचार थािंबले, मागे पर्ले, ते सरू जणू 

स्ियिंप्रकाशी होते. त्या सरुािटी बरोबर रिंग – सरू - प्रकाश – आनिंद 

ह्यािंचा उत्सि – जल्लोर्ष सरुु झाला मनात. विदयाला भािणाऱ्या, 

मनाला उन्मन करणाऱ्या त्या सरुामध्ये इतकी शक्ती होती वक त्यािंची 

उदासीनता, वखन्नता आवण काळजी, मळभ दरू व्हािे तसे एका िणात 

दरू झाली. भान हरपले. 



असा वकती िेळ गेला कळले नाही. सिंध्याछाया सिंधीप्रकाशात 

वमसळल्या. त्यािंच्याभोिती काही धसूर आकृत्या घेर धरून, गदी करून 

असाव्यात असा भास होत होता. मनाला बाह्य ज्ञान अिंधकुसे होत होते, 

सरू कानात रुिं जी घालत होते, प्राण त्यात अर्कला होता, शरीराला पढु े

पाठिले होते. कोणीतरी बोलत होते, विचारत होते. 

“”तमु्ही ऐकत होतात, तमु्हाला आमचे सिंगीत ऐकू येत होते ? 

“तर मग तमु्हीच आहात, जे वनिर्ले गेले आहात. मोठा भाग्याचा 

जो आवण दिेािंची लार्की स्िेतलाना. वनःसिंशय. वनयतीच्याच प्रयत्नाने 

अशा भेटी गाठी होतात आवण पावहजे तीच माणसे समोर येउन उभी 

ठाकतात.” 

“ह्या स्िगीय सिंगीताचे रचनाकार – सिंगीतकार कोण आहते ? असे 

सिंगीत मी आजपयंत कधीही राजिार््यािर ऐकले नाही.” श्वेता 

म्हणाली. 

“पण मी ऐकले आह,े एक – दोन िेळा. मला गरुािंना घेऊन परत 

यायला खपू उशीर झाला होता. पौवणडमेचा चिंद्र िरती आला होता. मी 

आवण माझी गरेु र्ोंगरािर, रानातच शेकोटी भोिती बसलो होतो, तेंव्हा 

पहाटेपयंत मी ऐकत होतो. ते तमु्हीच होतात का ?” जो म्हणाला. 

“होय. ते आम्हीच. आम्ही यि, ह े यिगान आमचेच. आम्ही 

सिंगीतात रममाण होत असतो, सिंगीत ऐकत – ऐकिीत असतो. वजथे 



वजथे दःुख आह,े िेदना आह,े वतथे आम्ही जातो, त ेहलके करायचा 

प्रयत्न करतो, दःुखी, वपर्ीत, हताश, असहाय, वनराश मनाला विरिंगळुा 

दतेो. सिंगीताच्या दिैी स्पशाडने आशा प्रफुल्लीत करतो. जगण्यासाठी 

बळ दतेो.  

सिंगीतावशिाय आमचे जीिन असह्य आह,े सिंगीतामुळे ते ससुह्य 

झाले आह.े” 

“पण तमु्ही जर यि आहात तर तमु्हाला दःुख आवण िेदना 

नसणार, मानिी अपणूडतेचा तमु्हाला पररचय असायचे कारण नाही.” 

“श्वेता, आम्ही यि आहोत खरे, पण शावपत यि आहोत, शाप 

हा आमच्या ददुिैाचा भाग होता. आवण उःशाप ह ेजण ूवनवमत्त करून 

वनयतीने वदलेले िरदान आह.े” 

जो म्हणाला, “तुमचे दःुख हलके होणार असेल तर ह ेकसे घर्ले 

ते सािंगा.”  

यि सािंग ूलागला. 

“एकदा आत्मा मायेच्या राजयात वफरायला वनघाला होता. तेंव्हा 

त्यािंच्यामध्ये जो सिंिाद झाला ते झाले सिंगीत, वफरताना त्यािंचा जो 

पदरि होता त्याचा झाला ताल, त्यािंचा जो पदन्यास होता त्याचे झाले 

नतृ्य, त्यािंच्यामधील अबोल, गढू शािंततेिर जे तरिंग उठले ते झाले 

सावहत्य. त्यािंच्या त्या एकािंतातील वनवमडती प्रवक्रयेचे आम्ही चोरून 



सािीदार झालो, आम्हाला मोह आिरला नाही, इतका वक आम्ही 

बेजबाबदारपणे त्या वनवमडतीच्या प्रवक्रयेची नक्कल करायचा प्रयत्न 

केला. त्यािंना ते समजले तेंव्हा त्यािंनी शाप वदला आम्हाला.  

‘ह्या वदव्य घटनेचे तमु्ही चोरून सािीदार झालात आवण त्याची 

भ्रष्ट नक्कल केलीत, तेंव्हा तमु्ही मानिाच्या वचरिंतन, सनातन िेदनेचे, 

दःुखाचे सदु्धा सािीदार व्हाल. तमु्हाला त्याच्या अपणूडतेची प्रत्यि 

अनभुतूी घ्यािी लागेल, ही भळाळती जखम उरात घेऊन तमु्हाला 

ह्यापढुे जगािे लागेल.’ 

तेंव्हा आम्ही खपू प्राथडना केली, करुणा भाकली, दयेची याचना 

केली, मग त्यािंनी उःशाप वदला सिंगीताचा. ‘तुमच्या िेदनेपासनू सिंगीत 

तमुची सटुका करू शकेल.’ दःुखाला तर खिंर् नाही, पण त्याचा विसर 

पार्ण्यासाठी सिंगीताची आराधना करतो आम्ही, सिंगीताला आळितो. 

जसे दःुख आवण िेदना ह्या अनिंत आवण वनत्य नतून आहते, तसेच 

सिंगीतही अनिंत, वचरतरुण, नि नि उन्मेशशाली आह.े म्हणनू तर 

सिंगीताच्या तालािर वथरकणारी पािले अजनू तोल सािरून आहते, 

स्ितःचा आवण जगाचा.” 

एका पणुांकाचा एक शनू्य विराम झालेला बघणे ही दःुखदायक 

गोष्ट होती. पण त्यािंनीच पथृ्िीिर सिंगीत आणले, ही आनिंदाची गोष्ट 

नव्हती का. श्वेताने नकळत अश्र ू पसुले, जोचा हात घट्ट धरला 

आधारासाठी, असे ते आवण यि वकती िेळ बोलत रावहले. शेिटी 



वनघताना यिाने गवहिरून जोचा आवण श्वेताचा हात हातात घेतला, 

त्याला एक ताईत भेट देत सािंवगतले. “हा ताईत हातात घेऊन तू 

जयाच्याकरे् बघशील, त्याच्या मनातील तझु्याविर्षयीची शत्र ूभािना 

नष्ट होईल, ह्याला जप, ह्याचा उपयोग कर आवण अजातशत्र ूहो.”  

यि वनघनू गेले, सैवनक अिाक होऊन बघत रावहले.  

श्वेता विचार करत होती, यिाच्या बोलण्यािर. 

ही मानिी िेदना म्हणजे पषु्कररणीतील कमळाची िेदना असेल 

का. कमळाला पषु्कररणी बाहरे जग नाही, वचखलापासनू सटुका नाही, 

वचखलाच्या मदतीनेच वचखलातनू िर उठायचे, सयूड प्रकाशाला 

भेटायचे, भ्रमराशी गुज–गोष्टी करायच्या, कोमल रिंग आवण सगुिंधाच्या 

मस्तीत राहायचे, आवण वचखलातच परत वमसळून जायचे. दःुख खरे 

वक आनिंद खरा वक अवस्तत्िाची धर्पर् खरी वक सगळेच खोटे. वतच े

जीिन त्या कमळासारखे होते का, कुणास ठाऊक.  

धर्धर्त्या मनाने वतने अवग्नफुलाकरे् बवघतले, ते जण ूनुकतेच 

फुललेले, ताजे, टिटिीत वदसत होते. वतला खुणगाठ पटली, 

विश्वासाची, प्रेमाची, मैत्रीची.  

ढगातनू चिंद्र बाहरे आला होता, चािंदण्याने आसमिंत उजळला 

होता.  

*********  



तरुुिं गाची वभिंत वदसायला लागली. खपू खपू उशीर झाला होता. 

सैवनकािंना असे झाले होते कधी एकदा जोला तरुुिं ग अवधकाऱ्याच्या 

ताब्यात दतेो आवण सटुतो. जोच्या मनात भीती दाटून येत होती. श्वेता 

विचार करत होती, वदिसातील अनेकोविध घटनािंचा, माणसािंचा, 

त्यािंच्या बोलण्याचा. मनात कल्लोळ उठला होता विचारािंचा आवण 

भािनािंचा.  

तरुुिं गाची उिंच तटबिंदी जिळ आली, भक्कम दरिाजा वदसायला 

लागला.  

तेव्हढ्यात कुठूनसा रर्ण्या कण्हण्याचा आिाज आला. बाजलूा 

जिळ एक झोपर्ी वदसत होती. वमणवमणता वदिा तेिताना वदसत होता. 

आिाज वतथनूच येत होता. श्वेता वतकरे् धािली. झोपर्ीच्या दारात एक 

म्हातारी रर्त, विव्हळत, शोक करत होती. दःुखाने अनािर होऊन ती 

थरथर कापत होती. कपाळ दरिाजािर आपटून घेत होती. कधी अिंग 

धार्कन जवमनीिर टाकून दते होती. वनपवचत परू्न हुिंदके दते होती. 

परत दःुखाच्या आिेगाने हात आपटत होती. वतला वबलकुल भान 

नव्हते.  

अचानक सैवनकािंपैकी एक पढुे आला आवण वतच्यािर खेकसला, 

गप्प बस म्हातारे, पण वतच्या रर्ण्याला आवण टाहो फोर्ण्यला अिंत 

नव्हता. तसे त्या सैवनकाने वतला फार्कन एक मसु्कटात मारली. त्याने 

ती हले्पार्ली आवण खाली कोसळली. बेशदु्ध झाली.  



ते बघनू सिंतापलेल्या जोने शेजारच्या सैवनकाची तलिार खेचली, 

आवण तलिारीच्या एका घािात त्याचा हात खािंद्यापासनू धर्ा िेगळा 

केला.  

िणभर कोणाला काय घर्ते आह े ते समजले नाही. पण त े

उमजताच ते सैवनक जोिर हल्ला करणारच होते, पण श्वेता त्या 

धक्क्यातनू प्रथम सािरली आवण ओरर्ली, “थािंबा, एक पाउल पढुे 

टाकू नका.” जोला शािंत केले, काही सैवनकािंना तरुुिं गातील िैद्याकरे् 

पाठिल,े काहीना प्रथमोपचार करण्यास सािंवगतले. मोठा कोलाहल 

माजला, पण दिंगा होता होता रावहला. श्वेता परत त्या म्हातारीकरे् गेली. 

वतने वतला जोच्या मदतीने उठिले, झोपर्ीच्या वभिंतीला टेकून बसिले, 

पाणी पाजले, तस े म्हातारीला शदु्ध आली, हुशारी आली आवण ती 

बोलण्याच्या मनःवस्थतीत आली.  

थोर्ा िेळ कोणीच बोलले नाही. मग श्वेताने हळू हळू बोलायला 

सरुिात केली.  

“आजीबाई, तमु्ही आता कशा आहात ? काय झाले. त्या 

सैवनकाच्या दषु्कृत्य बद्दल मी तमुची माफी मागते. तमु्हाला एव्हढे 

कोणते दःुख आह ेमला कळेल का.”  

“माझ्या नातिाला पकरू्न नेले हो त्यािंनी. अजनू वमसरूर् ही 

फुटली नव्हती, तर सैन्यात भरती करण्यासाठी पकरू्न नेले. माझा 

एकुलता एक आधार गेला हो. आता मी कसे जग.ू कोणाकरे् पाहून 



जग.ू आता तो मला कधीही वदसणार नाही. दिेा, मी काय करू. 

माझ्याच नवशबी ह ेअसे का. मलुगा हौसेने सैन्यात गेला, तो परतलाच 

नाही. नसुते कळिले शत्रशूी लढताना मेला. त्या धक्क्याने सनुेने जीि 

वदला, माझ्या पदरात नातिाला ठेिले आवण वनघनू गेली कायमची. 

मोठ्या कष्टाने िाढिला होता मी त्याला. ह्या ियात काबार् कष्ट करून 

मोल मजरुी करून पोट भरत होतो आम्ही. पण बघिले नाही. प्रधान 

मिंत्र्यािंचा हुकुम होता सैन्य भरतीचा. आम्हाला कोणी विचारले सदु्धा 

नाही. गेले पाच िरे्ष असेच चाल ूआह,े सिड राजयातनू पकरू्न घेऊन 

जातात तरुणािंना आवण ही मुले गेली वक वदसतच नाहीत परत.” 

जोला आठिल,े िाऱ्याचे ते िाक्य, ‘अनोळखी शासक, 

अवलवखत हुकुम, अनावमक भय.’ प्रधान मिंत्री तर कोणताच हुकुम 

काढत नाहीत, वक कोणता हुकुम का काढला नाही म्हणनू विचारत 

नाहीत. प्रधान मिंत्री एक वजििंत मढेच आह.े मग ह ेसगळे कोण घर्िते 

आह े?  

त्याचा सदु्धा हाच अनभुि होता. रस्त्यािरच्या कुत्रािंना पकरू्न 

नेतात, तसे नेतात पकरू्न मुला मलुीना. ते येणार त्याची आगाऊ 

कल्पना वमळािी म्हणनू बाबा सरदाराला एक पोते तािंदळू पोहोचितात 

दर िर्षी. ते येणार असले वक जोला वदिसभर रािंजणात लपिनू ठेिायच े

बाबा. दर िर्षी येणारा तो काळा वदिस तो कसा विसरेल. 

म्हातारी मनाशी काही ठरिनू जोला म्हणाली. 



“मलुा, ती तलिार द,े आज दिेाची परीिा घेऊ दते मला. जर मी 

माझ्या आयषु्यात कधीही कोणाचेही िाईट वचिंतले नसेल, 

प्रामावणकपणे, कष्टाने वमळालेल्या भाकर तकुर््यािर आजपयंत जगले 

असेन, आवण माझ्या हातनू कधीही कोणतेही पाप घर्ले नसेल तर ह्या 

आटलेल्या र्ोळ्यातल्या अश्रूनी ह्या तलिारीला अशी धार चढू दते वक 

ती िज्रासारखी अभिंग होऊन अन्यायाचा नाश होऊ द.े असे जर न 

घरे्ल तर ह्याच तलिारीने मी माझा अिंत करून घेईन.”  

वतच्या र्ोळ्यात मुला-नातिाच्या आठिणीने एकाच िेळी अश्र ू

दाटून आले आवण अिंगार उफाळून आला. वतने ते अश्र ूतलिारीच्या 

पातीनेच पसुले. तत्िणी आकाशात िीज कर्ार्ली आवण प्रकाशाची 

एक रेर्षा आकाशातनू त्या तलिारीत वशरली. पण विजेचे ते रौद्र रूप 

आवण तािंर्ि थािंबले नाही, एका पाठोपाठ एक विजा कर्ार्त होत्या 

आवण तलिारीत वशरून नाहीशा होत होत्या. म्हातारी स्ितःच जण ू

विजेचा एक कल्लोळ बनली.  

जोने बवघतले, हाच तो िण, हीच ती िेळ.  

िणाधाडत मोठ्या आत्मविश्वासाने त्याने ती तािंर्िकारी तलिार 

आपल्या हातात घेतली आवण तो तरुुिं गाच्या दरिाजाकरे् धािला. त्या 

तलिारीच्या एकाच आघातात तो भला मोठा भयाकारी, भरभक्कम 

दरिाजा वछन्न वभन्न झाला, त्याच्या वचरफाळ्या उर्ाल्या. जोच्या रौद्र 

रुपाकरे् आवण तलिारीचा तवर्ताघात बघनू कोणाची वहम्मत झाली 



नाही त्याला अर््िायची. जे आर्िे आले, जो दरिाजा त्याला बिंद 

झाला, जया कुलपुाने उघर्ायला नकार वदला, ते ते िणात तकुरे् होऊन 

मोरू्न पर्ले. तरुुिं गाची वतजोरी आवण कैद्यािंची अिंधार कोठर्ी त्याच्या 

तलिारीचा घाि सहन करू शकली नाही. सैवनक तर दरू पळाले. 

अवधकारी लपनू बसले.  

जो जण ू एक तेजस्िी विनाशक बननू अिंधार, अन्याया विरुद्ध 

रात्रभर वहिंर्त वफरत होता. आवण त्याच्या पाठीमागनू आताच स्ितिंत्र 

झालेल्या तरुणािंचे लोंढेच्या लोंढे एखाद्या परुासारखे घसुत होते, सिड 

दरू, सिडत्र व्यापनू उरले होते. तरुण जे न केलेल्या गनु्ह्याच्या वशिेची 

िाट पाहत होते, तरुण जे सैन्यात कधी भरती होणारच नव्हते, तरुण ज े

विद्रोही बनले होते, तरुण जे प्यादी होऊन मरणार होते, तरुण जे 

शासनाला आिर्त नव्हते, तरुण ज े अन्यायाचे आवण दसुऱ्यािंच्या 

अपराधाचे बळी झाले होते. तुरुिं गाच्या जन अरण्यात स्िातिंत्र्याचा िारा 

घोंघाि ूलागला. वनळभोर आकाश, चािंदण्याचा स्पशड, िाऱ्याचा आरर्ा 

– ओरर्ा ह्यािंनी जाद ूकेली सगळ्यािंिर. आनिंदाला उधाण आले.  

त्या गदीतनू िाट काढत शोधत दोन र्ोळे त्या झोपर्ीपाशी आले. 

भािनािेगाने तो म्हातारीच्या पायाशी कोसळलाच. त्या ओळखीच्या 

स्पशाडने म्हातारीला पनु्हा ररू् आले आनिंदाचे. शब्द फुटेना. शत्रशूी 

लढताना मेला असे सािंवगतले तो म्हातारीचा मलुगा तरुुिं गात वतच्या 

शेजारीच होता इतके िर्षड आवण आता सािात, म्हातारीच्या पायाशी 

बसनू होता. दोघे माय – लेक एकमेकािंना आवण बाकीचे त्या दोघािंना 



र्ोळे भरून पाहत होते. त्या माय – लेकरािंची भेट म्हणजे आनिंदाचा 

मकू सोहळा होता. आता चार र्ोळे नातिाला शोधायला तयार झाले.  

पनु्हा कुठूनसा त्या समहूगायनाचा वटपेचा स्िर जोला ऐकू आला.  

आज काही तफुानी घर्लय का, 

तमु्ही काही तफुानी ऐकलय का. 

श्वेता घाबरून त्या आनिंद सागराकरे् बघत होती. जो गेल्यापासनू 

वतचे वचत्त थाऱ्यािर नव्हते. वतचे र्ोळे सारखे जोला शोधत होते. न 

राहिनू वतने अग्नीफुल हातात घेतले आवण ती एकटक त्याकरे् बघू 

लागली. अग्नीफुल तसेच सुिंदर आवण वजििंत वदसत होते. थोर््या िेळाने 

जो झोपर्ीपाशी परत आला. त्याच्या हातातील तलिारीचे तािंर्ि काही 

काळासाठी त्याने जण ूम्यान केले होते. तो वतला भेटला. त्याला वतच्या 

मनातले सारे कळले. दोघे त्या आनिंद सागरात सामील झाले आवण तो 

आनिंद सागर आता राजिार््याकरे् वनघाला.  

 ********  

अशा रीतीने त्या वदिशी गोष्टीने आवण वनयतीने घेतलेले ते िेगळे 

िळण पणूड झाले.  

जोकोतीनाच्या राजयात तुमचे स्िागत असो. 

********** 

  



दगड 

(एक णनरागस, काल्पणनक णचत्रावली (fantasy) तत्वज्ञानाची डूब घेऊन समोर 

आली आणि मी हरवनू गेलो. एका साध्या सरळ घटनते डोकावताना अचानक 

आभाळ समोर आले असे वाटल.े) 

_______________________________________ 

वदप ूझोपेत आईला चाचपर्त होता. आई हाताला लागली नाही, 

मग बाबाला चाचपर्त शोध ूलागला. बाबा ही सापर्ला नाही, तसा 

तो सािध झाला. र्ोळे चोळत चोळत उठला आवण स्ियिंपाक घरात 

येऊन आईला वबलगला. आई ने त्याला उचलनू ओट्यािर ठेिले 

आवण म्हणाली, 

"वदप ूबेटा, आज रवििार, शाळेला सटु्टी. एिढ्या लिकर कशाला 

उठलास. जा झोप जा. मी तुला उठिते, 'छोटा भीम' लागला वक हाक 

मारते. आज खपू काम आह ेआईला, बाबािंच े वमत्र येणार आहते ना 

जेिायला. जा."  

वदप ूभारी मस्तीखोर, चळिळ्या, शािंत म्हणनू बसेल तर शपथ. 

एखादी गोष्ट नाही म्हटल ेतर तीच करणार, वतचाच हट्ट धरणार. हा खण 

उघर्, ते कपाट उघर्, त्यातल्या िस्त ूबाहरे काढ, त्या उलट सलुट कर, 

वभिंतीिर आदळून आपटून बघ, त्या उिंच हिेत उर्िनू झेलनू बघ, आवण 

शेिटी कोणी ओरर्ले, किं टाळा आला तर आईच्या पाठीमागे भणुभुण 

करायची, खायला द,े माझ्याशी खेळ, नाही तर मला तळ्यािर 



खेळायला जाऊ द.े आईला सगळे पाठ होते ह.े अस ेसगळे क्रमा क्रमाने 

घर्ायची िाट न बघता, वदप ूपणूड जागा झाला तस,े आईने त्याला दधू, 

लारू्, खोबऱ्याच्या िर््या वदल्या आवण सािंवगतले, "वदप ू बेटा, त ू

शहाणा आहसे ना, आज खपू पाहुणे येणार आहते आपल्याकरे् आवण 

मला खपू काम आह,े त ूतळ्यािर खेळायला जा. पण बारा पयंत परत 

यायचे. कचऱ्याची घिंटा गार्ी येईल, तेंव्हा आपला कचऱ्याचा र्बा 

द्यायला मला सािंगायला यायचे. आवण मारामारी करायची नाही. मोठ्या 

मलुािंच्या खेळात लरु्बुर् करायची नाही, उगाच ब्याट, चेंरू् लागेल."  

वदपचुी स्िारी मोठ्या आनिंदात बाहरे पर्ली. तळे सोसायटी च्या 

पाठीमाग ेवशिारातच होते. तळ्याच्या काठी बाग होती, एक कारिंजे होते 

आवण पाण्यात उतरायला पायऱ्या केल्या होत्या. 

थोर्ा िेळ वदप ू मातीचा वकल्ला करत बसला. त्यात त्याला 

वचत्राची मदत झाली. शेजारची वचत्रा एक िर्षाडने लहान, पण म्हणनू 

वदपचुी कायमची सहायक असे. दोघािंच े चािंगले जमतही असे. मग 

किं टाळा आला तसा वदप ूम्हणाला आपण दगर् टाकू पाण्यात, िानर 

पलु बािंधतात तसा पलू बािंध.ू मग ते पाण्यात दगर् टाकू लागले. पाणी 

जस ेउिंच उरे्, ते बघनू त्यािंना मजा येई. अस ेबरेच दगर् धोंरे् पाण्यात 

टाकून झाले. पण पलु काही झाला नाही. 

वदपलुा आठिल,े बाबा वकती छान दगर् फेकतात, २ - ३ 

भाकऱ्या पर्तात. दीपचु दगर् तर बरूु्न जाऊ लागला. जास्त लािंब पण 



जाईना. तेंव्हा वदप ूसदु्धा चािंगला चपटासा दगर् शोध ूलागला. वचत्रा 

त्याला एक एक दगर् आणनू दाखिी, वदप ूहो म्हणाला वक जमा करून 

ठेिायची. दोघेही भाकऱ्या पार्ायचा प्रयत्न करू लागली. कोण वकती 

भाकऱ्या पारू् शकते. !!!  

तळ्याच्या काठी पाण्यात पाय बरु्िनू बसलेले एक गलुमोहोराच े

झार् होते. दीपचु दगर् जेमतेम त्या झार्ापयंत जाई. वतथपयंत पाणी 

अगदी उथळ होते. त्याच्या पुढे पाणी खोल होत होत तळ्याच्या मध्य 

भागी २५ - ३० फुट खोल असािे. तळे मोठे - म्हणजे एका football 

च्या मैदानिं एव्हढे मोठे होते. भोिताली उिंच, उिंच झारे् होती.  

वदपनु ेएक दगर् चािंगलासा शोधला आवण फेकला. तो नेहमीपेिा 

लािंब गेला, पण झार्ाच्या अलीकरे्च पर्ला. दोन भाकऱ्या पर्ल्या. 

वदपलुा आता आणखी उत्साह आला आवण दसुरा दगर् त्याने मोठ्या 

जोमाने, दात ओठ खात, फेकला. तो पवहल्या च्या जरा पढुे गेला आवण 

झार्ाला आपटला. मग वदपनुे वतसरा दगर् चािंगला चपटा, लािंबसा 

वनिर्ला आवण सिड जोर एकिटून, कमरेत िाकून, जवमनीला समािंतर 

फेकला. त्या मुळे फािंद्या आर् न येता पाण्यािर दोनदा आपटून तो 

झार्ाच्या पलीकरे् बराच पढुे गेला आवण तीन भाकऱ्या पर्ल्या. 

वदपचू्या चेहऱे्यािर विजयाचे हास्य फर्फर्ल,े एक िणभर. पढुच्याच 

िणाला तो दगर् दपु्पट िेगाने पाण्यािरून पराितीत झाला, थेट 

वदपचू्या र्ोळ्यािंच्या समोर एक वितीिर येऊन हिेत थािंबला, वदपनुे तर 



घाबरून र्ोळे वमटले. दगर् वदपिुर ओरर्ला, "याद राख, झार्ाच्या 

पलीकरे् दगर् आला तर गाठ माझ्याशी आह.े" वदपनुे र्ोळे वकलवकल े

करून र्ोळ्याच्या कोपऱ्यातनू बवघतल,े तेव्हढे बोलनू तो दगर् खाली 

पर्ला आवण मातीत वमसळून वनघनू गेला. वचत्राला काही वदसले 

नव्हते, काही कळले नव्हते, ती हसत टाळ्या िाजित होती.  

तेव्हढ्यात घिंटा गार्ीची घिंटा िाजली आवण वदप ूला घरी जाि े

लागले. वदप ूनिंतर, बाबािंच्या वमत्रािंनी आणलेल्या भेट िस्त ूआवण खाऊ 

बघण्यात हरिनू गेला आवण ती दगर्ाची गोष्ट विसरून गेला.  

परत रवििारची सटु्टी आली तेंव्हा तो तळ्याकरे् वफरकला आवण 

मग एकदमच त्याला त्या दगर्ाची आठिण झाली. त्यासरशी त्याने ३ 

- ४ चािंगले चपटे दगर् शोधले आवण पाण्यात भाकऱ्या पार्ायला 

सरुुिात केली. पवहला दगर् झार्ापयंत गेला, पण बरु्ाला. दसुरा छान 

लािंब गेला झार्ापलीकरे् आवण २ भाकऱ्या पर्ल्या. दगर् परत आला 

नाही. वदपलुा बरे िाटले. त्याने वतसरा दगर् आणखी जोरात 

पाण्याजिळून फेकला आवण ३ भाकऱ्या पर्ल्या. आताही दगर् परत 

आला नाही. वदपचुी भीती चपेली आवण त्याने आणखी एक दगर् 

जास्त जोरात फेकला, तो तळ्याच्या मध्यभागी जाऊन ४ भाकऱ्या 

पर्ल्या. तेव्हर््यात वचत्राने हाक मारली म्हणनू वदपनुे मान िळिनू 

वतच्याकरे् बवघतले. आवण तो दगर् ससुाट िेगात त्यच्या कानाजिळून 



सरळ पाठीमागे गेला आवण जोशी काकूिं च्या वदिाण खान्याच्या 

वखर्कीची काच खळकन फुटली.  

मग भरपरू भािंर्ाभािंर्ी झाली, आईची आवण जोशी काकूिं ची, वदपनु े

काच फोर्ली म्हणनू, आई, बाबा त्याच्यािर रागािले. त्याचे म्हणणे 

कोणालाच पटले नाही. बाबा वचर्ले आवण वदपलुा म्हणाले, खोटे बोल ू

नकोस, आई कळिळून म्हणाली, वदप ू बेटा, खेळताना तुझ्या हातनू 

काच फुटली तर काय झाल,े तस ेसािंग, आवण जरा जपनू खेळ, तलुा 

लागले असते तर !!! 

वदप ूवचर्ला त्या दगर्ािर, रर्ीचा र्ाि खेळला म्हणनू, रागािला 

बाबािंिर, आवण रुसला आईिर, वतने विश्वास नाही ठेिला त्याच्यािर 

म्हणनू. रागात मग तो न जेिताच झोपी गेला. झोपेत असताना कधीतरी 

अचानक त्याला जाग आली, तो दगर् त्याला वचर्ित होता, चागली 

अद्दल घर्ली, परत टाकशील दगर् !!! परत फेकशील दगर् !!! 

सिंध्याकाळी आई - बाबा वदपलुा Mall मध्ये घेऊन गेले. 

वदपसुाठी spiderman चा T - Shirt घेतला. वदप ूखशुीत घरी आला. 

रात्री झोपताना आईने हळूच त्याला टोकले, तर वदप ूएव्हढचे म्हणाला, 

आई, वतथ ेतळ्यात एक दगर् राहतो, तो मला वचर्ितो, तळ्यात दगर् 

टाकायचे नाही म्हणतो. आई त्याला समजाित म्हणाली, वदप ूबेटा, त ू

त्याला सािंग, बाबािंना नाि सािंगीन, ते तलुा पकर्तील आवण पोवलसात 

दतेील. पण वदप ूदमला होता, पटकन झोपनू गेला. मग आई ने बाबािंना 



एकदा वदप ूबरोबर तळ्यािर जाऊन कोण मलुगा त्याला त्रास दतेो ते 

बघायला सािंवगतले.  

असाच मवहना गेला, वदप ूची परीिा सिंपनू सटु्टी लागली. वदप ूकरे् 

त्याचा मािसभाऊ राज ू आवण बवहण नयना नावशक हून राहायला 

आले. ते सगळे आवण शेजारची वचत्रा, एकदा खेळायला तळ्यािर 

गेले. चोर पोलीस, लगोरी असे खेळ खेळून झाल ेआवण राज ूम्हणाला, 

चला आपण भाकऱ्या पारू्, कोण सिाडत जास्त भाकऱ्या पारे्ल त्याला 

cadbury. राज,ू वचत्रा, नयना सगळे दगर् टाकून भाकऱ्या पर्ायला 

लागले. वदप ू मनातनू थोर्ा घाबरून काय घर्त े त्याची िाट पहात 

थािंबला. पण काहीच घर्ले नाही. आवण ते वदपलुा खेळायचा आग्रह 

करू लागले. म्हणनू मग वदप ूसामील झाला.  

सरािाने वदपचुा दगर् लािंब जाऊ लागला आवण ३ भाकऱ्या तर 

हमखास पर्ायच्या. सगळे वदप ूभोिती गोळा होऊन 'मला दाखि त ू

कसा दगर् फेकातोस ते' असे म्हण ूलागले, वदप ूखशु झाला आवण जरा 

भाि खाऊन, त्यािंना प्रात्यविक दाखि ूलागला. ते चढाओढीन ेतळ्यात 

दगर् फेकून भाकऱ्या पारू् लागले. असा बराच िेळ खेळ खेळून झाला, 

भकुा लागल्या तशा घराची आठिण आली. एक एक जण वनघाले. तसे 

वनघण्यापिूी एक शेिटचा दगर् म्हणनू वदपनु ेमोठ्या जोरात फेकला, ४ 

भाकऱ्या पर्ल्या. आवण अगदी वदपचू्या ध्यानी - मनी नसताना, 

अचानक तो दगर् दपु्पट िेगात परत वफरला, वदपचू्या चेहऱ्या समोर 



हातभर अिंतरािर आला, आवण हिेतच, करकचनू brakes लाितात 

तसा थािंबला. कुठूनसा रिंगी बेरिंगी फुलपाखराचा थिा नाचत, बागर्त, 

वदपसुमोरून उर्त गेला. वदप ूहरखनू त्या रिंगािंच्या उधळण करे् बघत 

रावहला. वदपलुा िाटले, कदावचत भास झाला, ती फुलपाखरे दचकली, 

दगर्ाला म्हणाली, काय रे, वकती घाबरिलस न आम्हाला. मग आपल े

पिंख फर््फर्िले, पिंखािरचे दि वबिंद ूउर्िले आवण उन्हात चमकत ती 

फुलपाखरे बागेकरे् सहलीला वनघाली. तेव्हढ्यात तो दगर् रागाने 

वदपिुर ओरर्ला, फुलराणी मध्ये आली म्हणनू िाचलास ह्या िेळेला, 

नाहीतर नाकािर एक ठोसा वदला असता कळले का !!! मग तो खाली 

पर्ला, मातीत वमसळून वनघनू गेला. वदपलुा काही बोलायचा अिसर 

च वमळाला नाही.  

आता वदप ूहट्टाला आला, कोण हा मोठा मला दम दतेो, म्हणनू 

दसुऱ्या वदिशी वदप ू सकाळी बाकीच्या मलुािंपासनू िेगळा 

तळ्याकाठच्या कारिंजयापाशी आला. आता तो दगर् परत आला वक 

त्याला पकर्ायचे आवण बाबािंकरे् द्यायचे, नाहीतर अर्गळीच्या 

कपाटात drawer मध्ये टाकून द्यायचे, अस े ठरिले वदपनुे. अगदी 

तयारीवनशी वदपनुे भाकऱ्या पार्ायला सरुुिात केली. सगळे दगर् 

टाकून झाले, पण तो परत वफरलाच नाही. त्याला शोधत वचत्रा वतथे 

आली, त्याला पतिंग उर्िायला बोलिायला आली होती. वदप ूवतच्या 

बरोबर जायला वनघाला. जाता जाता वतने पण सहजच एक दगर् 

फेकला, तोही चािंगला लािंबिर गेला, २ भाकऱ्या पर्ल्या. तेव्हढ्यात 



वचत्राचा दगर् स ुस ुकरत अचानक वदप ूसमोर आला आवण एक pause 

घेऊन त्यान े वदपूच्या नाकािर एक फटका मारला. वदप ूकळिळला, 

वदपनुे त्याला पकर्ायचा प्रयत्न केला, पण तो पटकन खाली पर्ला, 

आवण मातीत वमसळून वनघनू गेला. वचत्राची पाठ होती, वतला काही 

वदसले नाही, कळले नाही. वदप ूरर्त रर्त घरी गेला. 

ह्या िेळेला मात्र वदपचू्या तक्रारी निंतर आईने बाबािंना सिंध्याकाळी 

वदप ू बरोबर तळ्यािर पाठिले. वदपनुे बाबािंना सगळे िणडन करून 

सािंवगतले. पण त्यािंचा विश्वासच बसेना. मग बाबा म्हणाल,े त ूनेहमी 

प्रमाणे दगर् टाक, बघ ूकोण तलुा त्रास दतेो ते. म्हणनू वदपनुे भाकऱ्या 

पार्ायला सरुुिात केली. वदपलुा िाटले होते अगदी तसेच झाल,े वतसरा 

दगर् परत वफरला. पण बाबािंना बघनू अध्याड िाटेतच हिेत थािंबला. 

एक वगरकी घेतली आवण खाली पर्ला. तेव्हढ्यात कुठूनसा एक 

कािळा आला, त्यान े त्याला चोचीत पकर्ले आवण उरू्न गेला. त े

बघनू वदपलुा खपू मजा आली, बरी खोर् मोर्ली त्या दगर्ाची, आता 

बस कािळ्या बरोबर. जा, तो नेईल वतकरे्. बाबािंना अथाडतच काही 

कळले नाही, पण वदप ूमात्र जाम खशु झाला आवण आठिनू, आठिनू 

स्ितःशीच हसला.  

त्या सटु्टीत मग परत तळ्यािर जाऊन खेळायची िेळच आली 

नाही, वदप ूकाही वदिस आई बाबा बरोबर नावशकला राजकूरे् गेला, 

मग ते महाबळेश्वर ला गेल ेआवण सटु्टी सिंपताना परत आले. शाळा सरुु 



झाली, पािसाळा आला, वदिस पाखरासारखे उरू्न गेले. गणपती 

आले. आरत्या, प्रसाद, रोर्षणाई आवण दखेाि ेह्यात वदिस पटकन गेले. 

विसजडनाची िेळ आली. यिंदा तळ्याचे पाणी चािंगले भरून िाहत होते. 

म्हणनू गणपती मिंर्ळाने विसजडनासाठी एक होर्ी मागिली आवण आत 

तळ्याच्या मध्ये जाऊन विसजडन करायचे ठरिले. वदप ूबाबािंच्या मागे 

लागला, मला तमुच्या बरोबर होर्ीत यायचे विसजडनाला.  

तो दगर् वतथे तळ्यात परत वदसला तर बाबािंना दाखिायचा 

म्हणजे त्यािंची खात्री पटेल, ते त्याला पकर्तील, अशी इच्छा होती 

वदपचुी. पण तसे काहीच घर्ले नाही. वदप ूहोर्ीतनू सिडदरू शोधत होता, 

पण तो दगर् काही वदसला नाही. वदपलुा िाटले, कािळ्याने बहुतेक 

त्याला रािंजणात टाकून वदले असािे, नाहीतर तो बाबािंना घाबरून 

लपला असािा.  

होर्ीत सगळ्या शेजार पाजारयािंचे गणपती विसजडनाला आणले 

होते. सगळे एकत्र पजूा करत होते, उदबत्ती, वनरािंजनाने गणपती ला 

ओिाळत होते, आरती म्हणत होते, टाळ्या िाजिनू विसजडनाच्या 

घोर्षणा दते होते. आरती झाल्यािर प्रसाद िाटला. वदपलुा वखरापत 

आवण मोदक अवतशय आिर्त. वदप ू विसजडनाच्या सोहळ्यात 

दगर्ाला विसरला. विसजडनाच्या उत्साहात आवण प्रत्येकाचा 

वनरवनराळा प्रसाद खाण्यात वदपलुा फार मजा येत होती. मग प्रत्यि 

विसजडनाची िेळ आली. म्हणून मग होर्ी आणखी आत तळ्याच्या 



मध्यभागी नेण्यात आली. नािार्ी पाण्यात उतरला. नािार्ी एक, एक 

मतूी सािंभाळून पाण्यात सोरू्न दईे, आवण ते त ेयजमान बाप्पाला वनरोप 

दऊे लागले.  

सगळ्यािंचे लि नािार््याकरे् होते आवण वदपकुरे् पाठ होती, ती 

सिंधी साधनू तो दगर् पटकन वदपचू्या समोर आला आवण म्हणाला, मी 

आलो, मी आलो, मला पकर्, मला पकर्. दगर् जिळ येई, लािंब जाई, 

तशी वदप ू त्याला पकर्ण्यासाठी हात लािंब करून झेप घेऊ लागला. 

त्यािंची पकर्ापकर्ी सरुु झाली, एक दोन िेळेला अगदी हातात आला, 

पण ऐन िेळी त्यान ेपाण्यात बरु्ी घेतली. वदप ूत्या नादात होर्ीतनू हात 

बाहरे काढून झेप घेत होता. दगर् हातातनू वनसटत होता. एका िणी 

वदपनुे त्याला पकर्ले, पण त्याचा तोल गेला आवण वदप ू पाण्यात 

पर्ला. अिंगाला पाणी लागताच वदप ूघाबरला, ररू् लागला, बाबािंना 

जोरात हाक मारू लागला. गटािंगळ्या खाऊ लागला, नका तोंर्ात 

पाणी जाऊ लागले, हात पाय मारून दमला. त्याची शदु्ध हरपली. 

तेव्हढ्यात एकच गलका झाला, मलुगा पाण्यात पर्ला, पाण्यात 

पर्ला, नािार््याने वदपलुा पवहले आवण िणात वतकरे् सरू मारला, 

बाबा आवण त्याच्या वमत्रािंनी पाण्यात उर््या घेतल्या. वदपुला होर्ीत 

ओढून घेतल ेआवण लगेच घरी वनघाले. 



भीती आवण दर्पणामुळे वदप ू आजारी पर्ला. तापात वदप ू

काहीबाही बरळत होता. वदपचू्या मनात जी एक अनावमक भीती 

बसली, ती जायला बराच िेळ लागला. पण तो हळू हळू सािरला.  

**********  

५ िरे्ष झाली त्या घटनेला. आज िावर्षडक परीिेचा वनकाल 

लागला. वदपलुा ९६% गुण वमळून वदप ूसिड शाळेत पवहला आला. वदप ू

आनिंदात होता. जरा पाय मोकळे करण्यासाठी बाहरे पर्ला, तो नकळत 

तळ्यािर आला. जनु्या आठिणींनी हुरहूर िाटली. निीन यशामुळे 

मनािरचे दर्पण, ओझे नाहीसे झाल ेहोते.  

वदपनु े मनाशी काही ठरिनू दगर् गोळा केले आवण पाण्यात 

टाकले. लािंब तळ्याच्या मध्यापयंत दगर् जात होते, ५ - ६ भाकऱ्या 

पर्त होत्या. त्याला समाधान िाटले. तो आता मोठा झाला होता, नाही 

का !!!  

एकही दगर् परत आला नाही.  

घिंटा गार्ीची घिंटा िाजली तसा तो घरी परत आला. जेिल्यािर 

वदपलुा झोप लागली.  

झोपेत असताना कधीतरी अचानक त्याला जाग आली, तो दगर् 

त्याला काहीतरी सािंगायचा प्रयत्न करत होता.  



"त ूजो दगर् फेकलास ते तझेु कमड होते ; आवण जो दगर् परत 

आला त ेतझेु नवशब होते. आपले कमडच आपले नशीब बननू परत येत 

असते. ही गोष्ट आयषु्यभर लिात ठेि. आवण अवभनिंदन !!! " 

वदप ूजागा होऊन अविश्वासाने सगळीकरे् बघत रावहला. आज ू

बाजलूा कोणीच नव्हते. पलीकरे् एक मोठा खोका ठेिला होता. 

खोक्यािर मोठ्या सोनेरी अिरात वलवहले होते, 

'CHOCOLATE ROCKS - FROM ROCKY'. 

  



सूर्ााची चांदणी 

(एका स्त्रीची कहािी. एक उदास णवरािी.) 

____________________________ 

कर््याखालच्या रानात 

गिताने माजलेले वशिार 

वशिाराच्या पाठीमागनू  

रानातनू, कर््याच्या पोटात 

हरित जाणारी अिंधकु िाट. 

वतथे शेिटी एका गर्दात    गर्द = र्ोंगर कपार  

रानाचा राऊ राखण करतो,   राऊ = दिे  

भल्या बरुयाची आवण 

अनाम प्रचिंर् श्रद्धेची. 

वकती बळीनी वकवतकािंना सखुी केले  

वतथल्या त्या गर्दात, वकवतकािंना  

राऊने एकािंतािंत समाधान वदले. 

वशिाराच्या मध्यभागी  



एकुलती एक झोपर्ी. 

रानातनू िेगळी 

मनषु्यािंची िस्ती. 

झोपर्ीच्या पर्िीत  

ती एकटी राहते 

गच्च कर््याच्या टोकािरल्या  

आमराईसारखी. 

वतची वदनचयाड ठरलेली  

एक िर्षड आधी प्रकावशत केलेल्या कॅलेंर्र सारखी.  

पहाटेच्या गार िाऱ्यात  

गोधर्ीतला उबेचा एकला शृिंगार टाकून  

तोल सािरीत सहजपणे 

ती तेथल्या राऊकरे् जाई. 

कर््याच्या तळात जेंव्हा जागरण सरुु होई  

प्रकाशाच्या पलुािरून कर््याचा कातळ दरीत झेप घेई, 

तेंव्हा ती दमनू भागनू  

अिघर् तोल सािरीत झोपर्ीशी येई. 

मग सारे घरकाम,  



त्यात ती इकरे् वतकरे्. 

रात्रीचे रिंग पर्िीत  

पहुर्ायला येत तेंव्हा ती  

नकुतीच आचिनू, एकलेपणा उशाशी घेऊन,  

वनजायला गेलेली असे. 

िरच्या आमराईत मोहोर येई जाई, 

आवण आिंबे कधी कधी भुईिर नासनू जात, 

पण आमराईला त्याचे काही नाही,  

ती िर्षड श्राद्धासारखी फुलून झरून जाई.  

पण एकदा एक िर्षड एकही आर्षाढ घन 

इकरे् नाही आला कर््याच्या टोकाशी विश्रािंतीला. 

तेंव्हा एक सयूड राउळात अचानक विसाव्याला होता.    

ती अशी भरलेली, विरक्त  

कतडव्यात दिंग, उपिासात चरू. 

सयूड वतला भुलला,  

रिंग दतेो म्हणाला, 

प्रकाश दतेो म्हणाला,  

तझुा त ूमला हविभाडग द.े  



ह्या िादळाला  

एक सानलुी िाट द.े 

ती तेंव्हा ओठिंगनू  

राऊच्या पायाशी उभी. 

राऊने कौल वदला वतला,  

हा सयूड तझुा, हा मान तझुा.  

मग सारा शृिंगार िणाधाडत  

वतच्या पदरातनू सळसळत आमराईत खेळायला आला. 

गर्दाची पायिाट वतच्या वमठीतनू सयूाडशी वभर्ली. 

कर््याचा कोसळ आवण रानिट आिेग  

वतच्या चुिंबनात सामािला. 

वतच्या मनातले मसुळधार शहारे, 

जसे दाटलेल्या गितातनू धािणारे िारे,  

त्या िाऱ्यािंची त्यािंच्या वमठीतली आितडने. 

रानवचमण्यिंचा थिा दचकून झरूु्पाखालनू  

अचानक िर आला –  

गोफिं णीतनू सटुलेल्या दगर्ासारखा. 

शृिंगार वतच्या िस्त्रविहीन गात्रात ऊत ूआला. 



स्तनािंमधनू तटतटला, 

िीदयाशी एकरूप झाला. 

तो रोकर्ा शृिंगार मािंर््यातनू झिंकारत 

सयूाडला नखवशखािंत वबलगनू बािरला. 

वनवमडतीच्या आठिाने सयूड भारािनू उचिंबळला. 

परुुर्ष आवण प्रकृती एकमेकात विसािले. 

मग कविता पणूडत्िातनू सिंपली. 

सयूड वनघनू गेला तेंव्हा  

ती तपृ्तपणे सािलीत बुिंध्याला टेकून शािंत होती. 

करपलेल्या गािात तेंव्हा असिंतोर्ष विश्रािंत. 

असे काय झाले, कशामुळे, 

चिंद्र आवण कृष्ण - मेघ असे वफके, 

गािातले पाप िाढले. 

झोपर्ीत ती एकटी, 

तीच कुलटा सर्लेली. 

तेंव्हा लोक िेर्ािनू म्हणाले  

िेश्येला पोर होऊ घातले. 

आनिंदाच्या र्ोहात बरु्ाली ती एका िणात  



भयाच्या भोिऱ्यात घसुमटली ती एका िणात. 

रौद्रातनू ती ओरर्ली –  

मला तर राऊचा आशीिाडद होता. 

पनु्हा कौल लािला तेंव्हा  

राऊ शािंतरसात बरु्ाला होता. 

लोकािंनी वतला झोपर्ीसकट जाळले,  

परुुर्ष आवण प्रकृती विलग झाले कायमचे, 

पनु्हा कधीही एकत्र न येण्यासाठी.  

राऊचा काय हाच कौल होता !!!  

  



सानहतर् म्हणजे असत ंकार्? 

जीर्नाचे अनभुर् असतात, कधी खरे तर कधी खोटे 

र्ाटतील इतके खरे. 

जीर्नमलू्र्ाचंे आदशा असतात, कधी सोपे, कधी अर्घड. 

कधी अशक्र्प्रार्. 

जगण्र्ाच्र्ा चढ उतारांच े आरसे असतात. कधी 

अनभुर्लेले. कधी न ऐकलेले. 

आपल्र्ा मनाचा, आपल्र्ा जीर्नाचा आरसा असतो सानहतर्. 

सानहतर्ात रम ूर्ा. 

सानहतर्ात रमणारा समाज अनधक 

ससंुस्कृत, अनधक प्रगतीशील असतो. 

  प्रगती म्हणजे केर्ळ  समदृ्धी नाही ना! 

ई सानहतर् प्रनतष्ठान. 

मराठी सानहतर्ातील एक कोर्ळे पान. 

एक प्रसन्न अनभुर् 

www.esahity.in 

www.esahity.com 

esahity@gmail.com 
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