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लास्या
हे पस्ु तक फ़ुकट नाही
यामागे अनेकाांचे कष्ट व पैसे आहेत.

पण तरीही आम्ही ते वाचकाांना ववनामल्ू य घेऊ देतो.
कारण ई पस्ु तक एकदा बनलां की एकजण वाचो वा एक लाख.

आमचां काहीच कमी होत नाही.
उलट आनदां वाढतो, मजा येते.

पण
तम्ु ही ते फ़ुकट का घ्याव?ां
तम्ु हालाही काही देता येईल.
असे काही द्या ज्याने ई सावहत्यच्या लेखकाांना, टीमला आवण तम्ु हाला आनांद वमळेल

आवण तमु चां काहीच कमी होणार नाही.
तम्ु ही आशिर्वाद आशि िभु ेच्छव द्यव
लेखकवनां व फ़ोन करून दवद द्या
आपल्यव शित्वच
ां े िेल पत्ते आम्हाला द्या
वमत्ाांना आिच्यवबद्दल िेल आशि Whatsapp करा
ई सवशहत्यचे फ़े सबक
ु पेज, इन्स्टवग्रवि, टेशलग्रवि यवर्ां र ्र्तः जव र् इतरवनां व
आिांशत्त करव. सोशल वमवियावर ई सावहत्यचा प्रचार करा.
सर्वात बहुिोल अिव तिु च्यव सचू नव द्या
दाद म्हणजे स्तुतीच असावी असे नाही. प्ाांजळ मत, सूचना, टीका, ववरोधी मत याांचे स्वागत आहे. प्ामावणक
मत ज्याने लेखकाला व ईसाहित्य टीमला प्गती करण्यासाठी वदशा ठरवण्यास मदत िोईल. मराठीत अवधक
कसदार लेखन व्हावे व त्यातून वाचक अवधकावधक प्गल्भ व्हावा. अखेर सांपूणण समाज एका नव्या प्बुद्ध
उांचीवर जात रहावा.

लास्या
लेहिका : संजीवनी देशपांडे
फोन नंबर : 9860787611
ईमेल : chaafa9@gmail.com
ब्लॉग/वेबसाइट: www.chaafa.com
पत्ता: ‘गोकु ळ’, , खववेकानंदपुरम, लातूर-४१३५१२
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•
शर्नविल्ू य शर्तरिवसवठी उपलब्ध.
•
आपले र्वचनू झवल्यवर्र आपि हे फ़ॉरर्डा करू
िकतव.
•
हे ई प्ु तक र्ेबसवईटर्र ठे र्ण्यवपर्ु ी शकांर्व
र्वचनवव्यशतररक्त कोितवही र्वपर करण्यवपर्ु ी ई-सवशहत्य
प्रशतष्ठवनची लेखी परर्वनगी घेिे आर्श्यक आहे.

संजीवनी देशप ंडे. मराठी ब्लॉगर
असनू त्याचां ा ‘चाफा’ हा ब्लॉग मराठी
वाचकाांच्या मनात स्थान राखनू आहे.
चतरु ां ग, लोकसत्ताच्या कथादालन या
सदरात लेवखके ची ‘बकुलावली’ ही
कथा एवप्रल २०२० मध्ये छापनू
आली होती. लघक
ु था, दीघघकथा,
कववता, लवलत इ. ववववधाांगी लेखन
लेवखके ने आजवर के लेले आहे.
बहुताांश लेखन त्याांच्या वेबसाइटवर वाचकाांसाठी खल
ु ां आहे.
सांपकघ : संजीवनी देशप ंडे
फोन नबां र : 9860787611
ईमेल : chaafa9@gmail.com
ब्लॉग/वेबसाइट: www.chaafa.com

‘म झे आजोब ,
कै . डॉ. मनोहरर व प टील
य ंन अपपण’

ल स्य
स्त्री मन तील तरल संवेदन ंच शब्द नुभव
‘लास्या’ हा ‘वववजगीषा’ आवण ‘सावली’ या दोन
दीघघकथाांचा सांग्रह आहे.
वववजगीषा ही प्राचीन आवण आधवु नक दोन काळात घिणारी
कथा आहे. काळ बदलला तरी स्त्रीच्या आयष्ु यातील काही मल
ू भतू
गोष्टी फारशा बदलत नाहीत. स्वत:चां अवस्तत्व वसद्ध करण्यासाठी
झगिणार्या दोन वभन्न कालखिां ातील नावयकाच
ां ा हा प्रवास आहे.
कोणत्या समान गोष्टी त्याांना एकमेकींशी बाांधनू ठे वतात आवण त्या
त्याांच्या अपेवित ध्येयापयंत पोचतात की नाही हे कथेत उलगिून
दाखववले आहे.
सावली ही एका कथ्थकचां प्रवशिण घेणार्या ववद्यावथघनीची
गोष्ट आहे. कथा नावयके चा आत्म-शोधाचा प्रवास त्यातनू
उलगित जातो.

ल स्य
अनक्र
ु मवणका
वववजगीषा
सावली
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सदरील कथासग्रं ह मधील सर्व कथा
ह्या काल्पनिक असूि कथेतील िार्,ं स्थळं
आनि पात्रं हे देखील काल्पनिक आहेत. या
कथेतील िार्े आनि पात्रे व स्तव तील
कोण शी जुळत असतील तर तो निव्र्ळ
योगायोग समजार्ा.

वववजगीष

मख्ु य रस्ता सोिून ररक्शा आत वळली आवण साधारण १-२
वकमी आत गेल्यावर मांवदराची भग्नावस्थेतील तटबांदी वदसू
लागली.. थोिां पढु े आल्यावर ररक्िा थाबां वनू ररक्िावाला
म्हणाला, ‘मॅिम, आलां बगा तमु चां मांवदर.. जाऊन या तमु ी वनवाांत,
मी थाांबतोय मनलां इतच!’
मनवा ररक्िामधनू उतरली आवण त्या अधघवट पिलेल्या
अवस्थेत असलेल्या मोठ्या दगिी कमानीकिे वतने पावहल.ां
ती इथे पवहल्याांदा आली होती तेंव्हाही अशीच पहात रावहली
होती त्या कमानीकिे.. काहीतरी वतला तेव्हाही आकषघनू घेत होतां.

त्यावेळी वतला कुठे माहीत होतां की ती एवढी प्रेमात पिेल या
मवां दराच्या! ती कमानीतनु आत आली.. तो आतला प्रशस्त पररसर
वतला सख
ु ाऊन गेला. चहुबाजच्ू या वछन्न-वववच्छन्न तटबांदीच्या
आत अगदी मधोमध दगिी चबतु र्यावर ऊभां असलेलां ते अगदी
प्राचीन असां शैव पांचायतन प्रकारातलां मांवदर देखणां वदसत होतां.
त्यात तटबांदीच्या आत चहुबाजांनू ी असलेला पळस लालसर के शरी
रांगामध्ये न्हाऊन वनघत होता.. वसतां ऋतू हा त्याच्या बहराचा ऋत!ू
लाल फुलाांच्या दाट सि्यामध्ये मधोमध ऊभां असलेलां ते काळ्या
पाषाणातलां मांवदर िोळ्याांचां पारणां फे ित होतां.
एखादी जागा आपल्याला का कोणास ठाऊक अगदी
जवळची वाटू लागते. आपलां वतच्याशी काहीतरी नातां आहे असां
वाटू लागत.ां अगदी असच
ां वाटलां होतां मनवाला ती वषघभरापवू ी इथे
आली होती तेव्हा. वतच्या बॅचने मोजक्या प्राचीन मांवदराांच्या
स्थापत्याचा प्रत्यि वतथे जाऊन अभ्यास करावा या हेतनू े एक ट्रीप
आयोजली होती. त्यावेळी या मवां दराचीही धावती भेट त्यानां ी
घेतली होती. तेव्हापासनू हे मांवदर वतच्या मनात घर करुन होत.ां
ट्रीपहुन परतल्यावर वतने ध्यास घेतला त्याचा आवण वदवस वदवस
लायब्ररीमध्ये बसनू अभ्यास के ला, मावहती गोळा के ली. अजनू
अजनू त्याच्या प्रेमात पित गेली. वतने ठरवलां, शेवटच्या सत्ातल्या
प्रोजेक्टसाठी हेचां मवां दर वनविायच.ां आवण आता ते प्रोजेक्ट

असाइनमेन्ट वतच्या ववभाग प्रमख
ु ाांकिून वशक्कामोतघब झाल्यावर
मवां दराचा ववस्तृत अभ्यास करण्यासाठी ती पन्ु हा इथे आली होती.
परु ातत्व खात्याच्या अखत्यारीत असल्यामळ
ु े मांवदराचां
व्यावसायीकरण झालेलां नव्हतां. त्यामळ
ु े इतर मवां दरात वदसणारी
दक
ु ानाांची, पजु ार्याांची, भाववकाांची गदी इथे अवज्जबात नव्हती.
अवतशय शाांत आवण रम्य वातावरणात तटस्थपणे शतकाांपासनू
उभ्या असलेल्या भवू मज शैलीमधल्या त्या मांवदरात के वळ काही
मोजक्या पयघटकाांची वकांवा मग चार-दोन हौशी छायावचत्काराांचीच
वदघळ असायची. आजचहां ी वचत् काही वेगळां नव्हत.ां
इतकावेळ मनावर साठलेले सारे मळभ त्या वतथल्या
वातावरणात वतला दरू होत असल्यासारखे वाटायला लागले. ती
चबतु र्यावर चढली, आवण मांवदराच्या पायर्या चढून आत गेली.
रे खीव सभामांिप आवण आत गभघगहृ अशी ती रचना होती. आवण
या मख्ु य मवां दराच्या भोवती चारी बाजनांू ा एक एक अशी, श्री
पावघती, श्री गणेश, सयू घदवे आवण श्री ववष्णू याांची छोटी छोटी मांवदरां
होती.. एका अखांि चबतु र्यावरचा हा पाच मांवदराांचा समहू म्हणनू
ते शैव पचां ायतन! आतल्या वशववलगां ाला नमस्कार करुन ती बाहेर
आली आवण आता अभ्यासासाठी मांवदराच्या बाहेरच्या बाजनू े
कोरलेल्या वशल्पाांची स्के चेस काढून घ्यावी म्हणनू सॅक उघिून

सावहत्य बाहेर काढू लागली.. पण इतका वेळ प्रयत्नपवू घक बाजल
ू ा
सारत असलेले मनातले ववचार पन्ु हा पन्ु हा मान वर काढत होते
आवण वतला अस्वस्थ करत होते!
काल सध्ां याकाळचां रोहनचां बोलणां वतला परत आठवू लागलां
आवण त्याच्या वागण्याचे अथघ लावण्यात वतचां मन गढून गेलां..
नावशकला जाण्याआधी रोहनला एकदा भेटून घ्यावां म्हणनू
मनवा त्याला भेटायला आली होती.. त्याच्याशी बोलताना ती
उत्साहाने भरुन गेली होती,
‘रोहन, रोहन, रोहन.. फायनली माझ्या प्रोजेक्टचा ववषय
अप्रव्ु ह झाला.. सराांनी परवानगी वदली!! आता मी उद्याच
नावशकला जाऊन मांवदराच्या वफल्ि स्टिीला सरुु वात करायचां
ठरवलयां .. वसन्नरला एक मैत्ीण आहे माझी वतच्याकिे रहायची
सोयही झालीये.. आवण ती मला हवी ती सगळी मदत पण करणार
आहे! सो आईचांही समाधान झालांय.’
मनवाला काय साांगू आवण काय नको असां झालां होतां पण मग
रोहनची प्रवतवक्रया ऐकून ती थोिीशी ओशाळली..

‘काय यार मन!ु हे काय काढलांयस तू मध्येचां? या वीके न्िला
आई-पपा यएु सला जातायत, त्याआधी एक छोटां गेट टूगेदर अरें ज
के लां होतां मी!’
‘अरें ज के लां होतां म्हणजे? अरे मला काहीच म्हणाला नाहीस
त!ू असां कसां ठरवनू टाकलांस?’
‘तल
ु ा काय सागां ायचयां त्यात.. तू कुठे जाणारे स असां वाटलां
मला!’
‘रोहन! मलाही कामां असतात!’
‘हो मावहतीय.. जनु े परु ाणे ग्रांथ वाचत बसायचां काम!’
‘गप हां आता.. मी तझ्ु या त्या बोरींग मल्टीनॅशनल बॅकेां तल्या
त्याहून बोरींग जॉबवरुन काही बोलते का तल
ु ा!’
‘काय बोलणार आहेस त?ू त्या जॉबला एक स्टेटस आहे.
एवलट क्लासमध्ये ऊठ-बस असते माझी.. आवण वर घसघशीत
पॅकेज! कररअर असावां तर अस!ां नाहीतर त.ू . चागां लां ब्राईट फ्यचु र
सोिून पिक्या मांवदराांमधनू वफरत असतेस.’
‘रोहन! आर यु वसररअस? माझां आट्घसला जाणां.. इवतहासाची
पदवी घेणां आवण आता इिां ोलॉजीमध्ये मास्टसघ करणां.. या सार्याचां
कौतक
ु करायचास नां त?ू ? आवण आता हा असा ववचार
करतोयस?’

‘अथाघत! भीके चे िोहाळे आहेत हे सारे .. याने ना मान वमळतो
ना पैसा! तझू ी आवि म्हणनू मी जाऊदे म्हणत आलो. पण आता
ती मला िोईजि वाटू लागलीये. यू आर वबकमींग ओव्हर
कम्पॅशनेट अबाऊट इट!’
‘ओह खरचां का? आवण तू रे ? तू नाहीयेस ओव्हर कम्पॅशनेट
तझ्ु या जॉब ववषयी? िेिलाइन्स असल्या की आठविा आठविा
भेटत नाहीस मला.. मी अशीचां ररअॅक्ट होते तेंव्हा?’
‘कम ऑन मनवा.. माझां काम इम्पॉटघन्ट आहे! जनु े दस्तऐवज
आवण मवां दरां उकरत बसनू कोणाचां पोट भरणार नाहीये.’
‘परु े रोहन! आज तू काहीही बोलतोयस. मी उद्या नावशकला
जातेय.. परत आले की बोलू आपण!’
आवण मनवा जायला वनघाली.
‘हो, नक्की बोल!ू पण त्यावेळी येताना तल
ु ा नक्की काय हवांय
ते मनात पक्कां करुन ये! बाय!’
त्याच्या या वाक्याने ती वस्तमीत झाली. हा असां कसां म्हणू
शकतो? आपण वनविलेला मागघ इतका िल्ु लक वाटतो याला?
एक ना अनेक प्रश्न वतच्या मनात वपांगा घालू लागले.
.....

‘राजकुमारीजी..’
‘कोण?’
‘मी.. नवलेखा.. तमु ची दासी.’
‘हम्म.. बोल!’
‘महालातनू वनरोप आहे.. तम्ु हाला त्वररत राजमहालात
येण्यास साांवगतले आहे. दविणेतनू स्वार आला आहे, काहीतरी
महत्वाचां असावां! आवण...’
‘आवण काय?’
‘आवण महामात्याांचां म्हणणां आहे की राजकुमारींचां असां
या वनातल्या मांवदरात, पाषाणावर ववश्राांती घेणां योग्य वदसत
नाही.. तम्ु हाला हवां असल्यास इथे एखाद्या किाची व्यवस्था
करुन वदली जाऊ शकते!’
‘परु े !! आम्ही कुठे ववश्रातां ी घ्यायची ते आम्ही ठरवणार!
यानांतर आम्हाला योग्य-अयोग्य वशकवायला येणां
त्याांच्यासाठी ‘योग्य’ ठरणार नाही असां कळवा
महामात्याना!!’

थोि्याशा आवेगातच राजकुमारी वरदावयनी वतच्या वप्रय
अश्वावर स्वार होऊन राजमहालाच्या वदशेने वनघाली.
महालात प्रवेश के ल्यावर महाराज, महाराणी, महामात्य
आवण राजमाता सगळ्याांना या वेळी महालात एकत् पाहून
वरदावयनीला आश्चयघ वाटलां..
वतचां स्वागत करत महामात्य म्हणाले,
‘या राजकुमारी जी, आम्ही आपलीच प्रवतिा करत होतो’
त्याच्ां याकिे पणू घ दल
ु घि करत वरदावयनीने महाराजाांना
अवभवादन के लांआवण ती महाराणींच्या बाजच्ू या आसनावर
जाऊन स्थानापन्न झाली.
वतला उद्देशनू महाराज म्हणाले,
‘वरदावयनी, एक अवतशय बवु द्धमान आवण हरहुन्नरी पत्ु ी
म्हणनू तझु ा आम्हाला अवभमान आहे! परांतू तझु े हेच गणु
तझ्ु या वववाहाच्या आि येत होते.. तल
ु ा साजेसा वर शोधणां
कठीण काम झालां होत.ां पण आता आमची वचांता वमटली
आहे.. चालक्ु य कुलोत्पन्न महाराज श्री आवदत्येय याांनी
आपणहून तल
ु ा मागणी घातली आहे! तझ्ु या वनवमत्ताने एका
मोठ्या साम्राज्याशी आपलां राज्य जोिलां जाणार आहे.’

‘आवण माझा या वववाहास ववरोध असेल तर?’
वरदावयनीने ठाम स्वरात महाराजाांना प्रश्न के ला.
त्यावर महामात्य म्हणाले,
‘ववरोध असण्याचां तसां काही कारण आमच्या दृवष्टस येत
नाही राजकुमारीजी!’
‘अथाघत! ते ‘तमु च्या’ दृवष्टस येण्याचे काही कारणच नाही
महामात्य.. वववाह ‘आमचा’ वनवश्चत होतो आहे!’
राजकुमारीच्या तीक्ष्ण उत्तराने महामात्यानी नजर
जवमनीकिे वळवली.
‘महाराज, तम्ु हाला काय वाटते, चालक्ु य सम्राटाची
उत्तरे किे कूच करण्याची तयारी पाहून आपण आपल्या या
ववद्वान मत्ां ीगणाच्ां या सल्ल्याने, या सेवण राज्याच्या
यद्ध
ु ववद्यापारांगत, बहुववधशास्त्रवनपणू राजकुमारीस, एखादे वस्त्र
भेट द्यावे त्या आववभाघवात, तहाचे साधन करु पहात आहात हे
आम्हास समजत नाही??’ उवद्वग्न होऊन वरदावयनी
महाराजाांना सांबोधत होती,
‘महाराज िवत्य आहात आपण! िवत्याांसम
समराांगणाची भाषा करा तेच तम्ु हास शोभनू वदसेल! द्या

आज्ञा.. ही वरदावयनी त्या चालक्ु याांशी लढून ववजयश्री घेऊनच
परत येईल!’
‘पत्ु ी, आपल्या राजकुमारीस लढायास पाठववले म्हणनू
हसेल हा भारतवषघ आमच्यावर!’ महाराज हताश होऊन
उद्गारले!
‘आवण राजकुमारीचा व्यवहार के ला हे कळल्यावर
आपला गौरव होणार आहे महाराज?’
क्रोवधत आवण व्यवथत होऊन वरदावयनी महालातनू बाहेर
पिली आवण अश्वारूढ होऊन वनात वनघनू गेली!

राजकुमारी वरदावयनी धािसी होती आवण बवु द्धमानही!
राज्य चालवण्याची, राज्याची राणी होण्याची वतची
महत्वाकाि
ां ा होती.. महाराज मवणचद्ां ानां ा पत्ु नव्हता आवण
ज्येष्ठ कन्या असल्या कारणाने आपणच या राज्याच्या
उत्तरावधकारी आहोत हे वतने वतच्या मनावर वबांबवलां होतां..
वतला नेहमी वाटायचां, भारतवषाघला इतक्या वदग्गज राजामहाराजाांचा इवतहास आहे पण त्यात एकही स्वयांभू राणी
नाही.. ज्या होऊन गेल्या त्या सार्या महाराण्या नाहीतर

पट्टराण्या, सवतींशी ईष्याघ करण्यात धन्यता मानणार्या.. के वढा
हा दैवदवु ीलास! अन्याय सहन करत जगणार्या वस्त्रया वतला
भावायच्या नाहीत.. सीतेला वनवासास पाठवणार्या
श्रीरामाांचा आवण द्ौपदीला द्यतू वक्रिेत वस्तसू मान पणाला
लावणार्या यवु धष्ठीराचा वतला मनोमन राग यायचा!
पण एक वदवस वतच्या कानाांवर बातमी आली की
महाराज मवणचांद् दत्तक पत्ु ाच्या शोधात आहेत. ते ऐकुन ती
क्रोधाग्नीत तळपू लागली.. िणात वतच्या लिात आले की
आपल्याला िावलले जातेय.. वतच्या मनात प्रश्नाचां काहूर
उठल.ां . आपण के वळ एक स्त्री आहोत म्हणनू राज्य
चालवण्यास असमथघ समजले जातो?? आपल्यातल्या गणु ाांचा
ववचारच के ला जाऊ शकत नाही??
वतला वाटायचां महाराजाांना एक पत्ु ी म्हणनू आपला
अवभमान आहे.. कुठलांही एक िेत् वतने स्वत:ला वसद्ध करायचां
ठे वलां नव्हत.ां . महाराज उत्तरावधकारी म्हणनू आपलाच ववचार
करणार याची वतला खात्ी वाटायची.
पण झालां उलटचां.. तेव्हापासनू वतचां मन महालावरुन
उठलां.. आवण ती बराचसा वेळ या वशवमांवदरात काढू लागली.

मोकळ्या आकाशाकिे पहात मांवदरात वदवस वदवस ती घालवू
लागली.. कधी ती ग्रथां वाचायची.. कधी गायन करायची तर
कधी चक्क तलवारबाजी! इथे वतला मोकळां वाटायचां.. सेवण
राज्याचे मळ
ू परुु ष राजा रववचांद्ाांनाी ते मांवदर तलावाच्या
खोदकामा दरम्यान सापिलेल्या पाषाणाचा वापर करुन बाांधनू
घेतलां होतां.. त्याची रचना, बाांधणी, पांचायतन सारां काही
ववलोभनीय होत.ां . त्यातल्या सयू घ मवां दराववषयी तर राजकुमारी
वरदावयनीला खपू ओढ वाटायची..
.......

‘काय मॅिम, अख्ख्या जगात ववचार करत बसण्यासाठी हीचां
जागा वमळाली काय तम्ु हाला?’
मनवाने दचकून वर पावहलां तर गळ्यात कॅ मेरा अिकवलेला
कुणीतरी तरुण वतच्याकिे रोखनू पहात होता. त्याच्या वतरकस
प्रश्नाला वततकांच वतरकस उत्तर देत ती म्हणाली,
‘हो! तम्ु हाला काही अिचण आहे?’

‘नाही.. तम्ु ही काही का करे नात मला काय करायचांय
त्याच्याशी! पण तम्ु ही आत्ता वजथे बसनू गहन ववचार करताय नां
वतथे एक शॉट घ्यायचाय मला.. ते कपल खोळांबलांय वतकिां!’
‘काय हे टूकार फोटोग्राफर!’ असां म्हणत मनवा वतथनू उठली.
‘प्री-वेिींग नावाचां खळ
ू वनघालांय आजकाल’ असांही काहीसां ती
पटु पटु ली.
मनातल्या ववचारानां ा थोिां बाजल
ू ा सारत वतने मग वतचां लि
मांवदरावर कें वद्त के लां. वभांतींवरची वशल्पां जवळुन पाहत ती वतची
वनरीिणां वहीत नोंदवू लागली. ढोबळमानाने ते मांवदर हेमािपांती
समजलां जात होत.ां त्याची बाधां कामाची पद्धत हेमािपांती शैलीशी
वमळतीजळ
ु ती होती. त्या प्रदेशात आढळणारा काळा पाषाण
इटां रलॉवकांग पद्धतीने एकमेकात गफ
ांु ू न के लेलां चनु ाववरवहत
बाांधकाम! पण मांवदराचा कालावधी काही कोणाला वनवश्चत करता
आला नव्हता. अकराव्या-बाराव्या शतकातलां ते बाांधकाम असावां
असा अदां ाज होता. पण खात्ीशीरररत्या काही सागां ावां असे परु ावे
वमळाले नव्हते. काही तज्ञाांनी ते तीन हजार वषांहूनही जनू ां असु
शकतां असेही दावे के ले होते. वतथल्या वभांतींवर कोरलेल्या अप्सरा,
रामायणातील प्रसगां , हत्ती, त्याच
ां ी ती वशल्पशैली ११-१२ व्या

शतकातील वकांवा हेमािपांती मांवदराांसारखी वतला वाटली नाही.
नक्कीच वेगळी वाटली.. पण ते वेगळे पण वतला पॉइटां आऊट
करता येत नव्हतां!
त्या वशल्पावां रुन हात वफरवता वफरवता वतला वाटून गेल,ां
पाषाणाांतनू हे असां देखणां मांवदर कोरणारी ती देखणी बोटां कोणाची
असतील.. कोणत्या काळातली असतील.. ते जरी आता
कालातीत झाले असले तरी त्याांनी वनवमघलेलां हे पाषाणातलां काव्य
आजही माझ्यासारख्या हजारोंना वेि लावतांय.. ओढून घेतांय!
वकती अनवभज्ञ असतो आपण आपल्या भतू काळाववषयी! आपण
कुठून आलो, कसे आलो याबद्दल वकती सांवदग्धता असते..
ती पवू ी होऊन गेलेली माणसां कशी असतील, कसा ववचार
करत असतील.. त्याांचे प्रश्न काय असतील.. कधीकाळी जे सत्य
होतां ते आता के वळ परु ाव्याांअभावी अवस्तत्वहीन कसां काय होऊ
शकत?ां !
आत्ता जे घितांय तेचां तेवढां खरां असां समजनू जगणारे लोकही
आहेतच की.. रोहन सारखे! त्याचा ववचार मनात आल्यावर वतला
वाटलां, आपण वतघमानाबद्दलही अनवभज्ञच असतो की.
आपल्याला वाटायचां रोहनला आपली स्वप्नां कळतात, ‘आपण’
कळतो.. पण तसां नाहीच मळ
ु ात!

मांवदराच्या त्या परु ातन वशखराकिे पहात ती मनात म्हणाली,
ही अशी मवां दरां, प्राचीन अढळ स्थापत्यच खरे सािीदार असतात,
भतू आवण वतघमानाचे.. उद्या भववष्याचेही असतील! मीही एक
वदवस मातीत वमसळून जाईन पण हे मांवदर इथेच असेल, सारांकाही
तटस्थपणे पाहत! माझ्यासारख्या वकती जणी याने पावहल्या
असतील, वकती जणींची सख
ु -द:ु खां अनभु वली, ऐकली असतील,
वकती जणींच्या आयष्ु याचा सािी ठरला असेल..
....

व्यवथतावस्थेत राजकुमारी मवां दरात आली. वरवर क्रोधाने
तळपत असली तरी आत कुठे तरी ती मनोमन अश्रू ढाळत
होती. वरदावयनी थेट गभघगहृ ात गेली आवण वकतीतरी वेळ
वशववलगां ासमोर नसु ती बसनू रावहली. रोज ज्या कववराजाच
ां ां
काव्य ऐकण्यासाठी वतचे कान आतरु असायचे त्या कववराज
नीलवदनकिे आज वतने वळुनही पावहलां नाही. कववराजाांना
अथाघत सार्या वृत्ताांताची कल्पना आली होती त्यामळ
ु े ते वतला
भेटायला आज स्वत:हून मांवदरात येऊन पोहोचले होते.

वरदावयनीची स्वप्नां चार-चौघींसारखी नव्हती. इतर
राजकुमार्यासां ारखी ती दपघण आवण आभषू णामां ध्ये रमायची
नाही. लहानपणापासनू च वतला ग्रांथालयाची आवण
यद्ध
ु शाळे ची ओढ होती. वतचा हट्ट पाहून महाराजाांनी वतला
वतच्या आविीचां वशिणही वदलां.. जसजशी वरदावयनी मोठी
होत गेली तसतशी अवधकावधक तेजाने उजळू लागली.. ती
रणागां णात जायला लागली.. मोठमोठ्या योदध्् यानां ा वतच्या
अांगभतू चपळाईने आवण पराक्रमाने धळ
ू चारू लागली. वतची
ही प्रगती मात् राजमहालाच्या वचांतेचा ववषय ठरत होती.
एव्हाना वतची महत्वाकाि
ां ा काही कोणापासनू लपनू रावहलेली
नव्हती. महाराजाांना वभती वाटायची एका स्रीच्या हाती
राज्यकारभार सोपवण्याने आपला सेवणवांश लयाला जाईल..
मत्ां ीगणाांनी तशा वदतां ाच उठवल्या होत्या.. त्यानां ा एका वस्रच्या
अवधपत्याखाली राहणां कमीपणाचां वाटत होतां! आवण मग त्या
गवलच्छ राजकारणाला महाराज मवणचांद् बळी पिले आवण
त्यानी राजकुमारी वरदावयनीचां स्वप्न वतच्यापासनू वहरावनू
घेतलां. ती तेव्हाही व्यवथत झाली होती पण महाराजाांची इच्छा
असां म्हणत मनाची समजतू घालायला लागली होती..
त्यामागचां राजकारण वतला कळत नव्हतां असां नाही पण

वपत्याचा मान राखायचा म्हणनू उघि-उघि ती काही बोलली
नाही.
तो घाव भरतोय न भरतोय, वतच्यावर हा दसु रा आघात
झाला होता. वववाह करुन आजन्म शोभेची वस्तू बननु राहणां
वतला नकोसां वाटायचां आवण त्यामळ
ु े च स्वत:वर कसलीही
बांघनां कधी लादनू घ्यायची नाहीत हे वतनां ठरवलां होतां. तशी
बांधनां न लादता जर कोणी राजपत्ु वतच्याशी वववाहास तयार
असेल तरच ती वववाहाचा ववचार करणार होती. पण आज
वववाहाच्या नावाखाली आपला चक्क व्यवहार होतोय हे
कळल्यावर वतच्या तळपायाची आग मस्तकात गेली. वतचा
स्वावभमान दख
ु ावला गेला होता. आता ती शाांत राहणां शक्यच
नव्हत.ां .
....

आपली वनरीिणां आवण काढलेले फोटोग्राफ्स घेऊन मनवा
वनघाली.. याचां ववषयाचा अभ्यास करणार्या एका सांशोधकाशी
दसु र्या वदवशी इथेच वतची भेट ठरली होती! मावळतीची वकरणां

अांगावर घेऊन अजनू लोभस वदसणारां मांवदर िोळ्याांत साठवत ती
जायला वनघाली. इतक्यात,
‘रोज सांध्याकाळी हे असांच सांदु र वदसतां पाय वनघत नाही मग
इथनु ’
मांवदराकिे पाहात असलेल्या मनवाकिे पहात तो मगाचचा
फोटोग्राफर तरुण बोलत होता,
‘हाय.. मी अवनके त!’
त्याच्या हायकिे पणू घ दल
ु घि करत, वतचां सामान सॅकमध्ये
भरता भरता मनवा म्हणाली,
‘झालां नाही का अजनु तमु चां शटु ींग!’
‘आजच्या परु तां झालां!’ अवनके त उत्तरला
‘आजच्यापरु तां म्हणजे?’ सॅक पाठीला अिकवत मनवा
ववचारत होती
‘म्हणजे या कपलचां शटु ींग सांपलांय. आता पढु ांचां असाईनमेन्ट
वमळे पयंत मी इथे येऊन मनसोक्त फोटोग्राफ्स काढायला मोकळा!
आपली आवि जपायची असेल तर ही प्री-वेविांग सारखी ‘खळ
ु ां ’
सहन करावी लागतात आमच्या सारख्या ‘टूकार’ फोटोग्राफसघना..
पैसे त्यातनु च वमळतात नां!’

आपलां मगाशीचां बोलणां याने ऐकलांय तर असां म्हणनू मनवा
त्याला म्हणाली,
‘िोन्ट टेक इट पसघनली.. मी ते तमु च्या वतरकस बोलण्याला
उत्तर म्हणनू बोलले होते.’
‘हाहा! नाही हो, एवढ्या छोट्या गोष्टी मी मनावर घेत नाही!
बाय द वे, तम्ु ही हे वदवसभर, या मतु ीला हात लाव, त्या मतू ीला
वभांग लावनू बघ हे काय करत काय होतात नक्की? म्हणजे मला
जरावेळ वाटलां मांवदर नक्की दगिाचांच आहे की सोन्याचां.. ही बाई
इतकां वनरखनू काय बघनू राह्यली याला!’ असां म्हणनू तो
स्वत:च्याच ववनोदावर हसला.
‘तम्ु ही नेहमीच असां टुकार बोलता की आज काही ववशेष
आहे’ मनवा वनववघकारपणे म्हणाली
त्यावर ‘टुकार हा तमु चा आविता शब्द आहे का’ असां म्हणनू
तो पन्ु हा हसला.
‘मी इिां ोलॉजीची ववद्यावथघनी आहे आवण इथे या मवां दराचा
अभ्यास करण्यासाठी आलेय’ असां म्हणनू ती जायला वनघाली.
‘अच्छा म्हणजे मढी उकरायचां काम करता तर तम्ु ही!’
यावर मनवा भलतीचां वचिली.. आधीच रोहनच्या
बोलण्यामळ
ु े ती खतां ावली होती,

‘वलसन वमस्टर तम्ू ही जे कोणी आहात.. िोन्ट यू िेअर इन्सल्ट
माय प्रोफे शन.. इट इज अॅज इम्पॉटघन्ट ॲज यअ
ु सघ.. गॉट इट?’
‘हो अथाघत! पण मग दसु र्याांची टर उिवताना तम्ु हीही ह्याचा
ववचार नक्की करत जा!’ अवनके त शातां पणे म्हणाला
आपलां आधीचां बोलणां आठवनू मनवा थोिीशी नरमली
आवण वतच्या लिात आल,ां आपण वि्याचां तेल वाग्ां यावर
काढलांय!
मग ती त्याला सॉरी म्हणाली,
त्यावर तो वतला म्हणाला,
‘तम्ु ही नेहमीच अशा वचिलेल्या असता की आज काही
ववशेष आहे?!’
आवण मग यावर ते दोघेही हसले..

त्याला बाय करुन वनघाल्यावर नाही म्हटलां तरी मनवाच्या
मनात ववचार आलाच,ां हे असां हलकां-फुलकां सभां ाषण रोहन सोबत
होऊन वकती काळ लोटला असेल..
वतची आवण रोहनची पवहली भेट के व्हा झाली हे आठवणां
वतला तसां कठीण होतां.. कारण कळायला लागल्यापासनू च्या

वतच्या प्रत्येक आठवणीमध्ये तो होताच... कायम.. तो वतचा
बालवमत्, वगघवमत्, सवगां िी, वप्रयकर सारां काही होता! शाळा
सांपल्यावर वतने चाांगले माक्सघ असनु ही कला शाखा वनविली
आवण दोघाांच्या कररअरच्या दृवष्टकोनातनू वाटा वेगळ्या झाल्या.
रोहनला पवहल्यापासनू च मॅनेजमेन्ट करायचां होतां सो तो कॉमसघ
वनविणार हे सार्याांना ठावक
ु होत.ां पण मनवा ववषयी सांवदग्धता
होती. वतची हुशारी पाहून सवांना वाटायचां ही विलासां ारखी िॉक्टर
होणार म्हणनू ! पण दहावीनांतर कला शाखा वनविून वतने
सगळ्याांना धक्का वदला होता. वतला वतची इवतहासाववषयीची
ओढ जपायची होती. आवण म्हणनू वतने प्रवाहाववरुद्ध जाण्याचां
धािस दाखवलां.
नतां र सारां ठीक होत गेल.ां िीग्री वमळाल्यावर सगळ्याच्ां या
अपेिेप्रमाणे रोहनने मनवाला प्रपोज के लां.. सारे आनांदात होते.
आता सहा मवहन्यानी, मनवाचां मास्टसघ झाल्यावर दोघाांचां लग्नही
ठरलेलां होतां. पण आधी लाईटली घेतलेलां मनवाचां हे इिां ोलॉजीस्ट
बनायचां पॅशन रोहनला िोईजि वाटु लागलां, त्याच्या त्या
पांचताराांवकत आयष्ु यात त्याला ते कमीपणाचांही वाटत असावां
कदावचत.. पण त्या दोघाांमध्ये एक अनावमक तणाव मात् नक्कीचां
वनमाघण झाला होता!

ररक्शात बसल्यावर मनवाने िोळे वमटून घेतले, आवण
रोहनच्या भाषेत वतला नक्की काय हवयां ते शोधण्याचा प्रयत्न करु
लागली..
....

बर्याचां वेळाने काहीतरी ठाम वनश्चय झाल्यासारखी
राजकुमारी वरदावयनी सभामांिपातनू बाहेर आली. आवण
पांचायतनातल्या पवु ाघवभमख
ु सयू घ मांवदरासमोर उभी रावहली,
त्याच्या बरोबर मागे विवतजापाशी मावळतीचा सयू घ तळपत
होता. वतने सयू ाघला वाकून नमस्कार के ला आवण ती त्या लालके शरी वकरणाांमध्ये न्हाऊन वनघाली, जणु काही सयू घदवे ाने
वतला तथास्तू असा आवशवाघदच वदला. तो ह्रदयात साठवत
वतने िोळे उघिले आवण वळली.. समोर नवलेखा आवण
कववराज उभे होतेचां!
कववराजानां ा उद्देशनू वरदावयनी नेहमीपेिा ठाम स्वरात
उद्गारली,
‘बोला कववराज, काय वाताघ?’

अपेवित प्रश्न ऐकून कववराज उत्तरले,
‘राजकुमारीजी, सांपणू घ नगरात वववाह वाताघ पसरवली
गेली आहे. महालात वववाहाच्या तयारीसही प्रारांभ करण्यात
आला आहे! आजच चालक्ु याधीश आवदत्येयाांनी इकिे
येण्यासाठी प्रस्थान के लां आहे, येत्या पौवणघमे पयंत कें व्हाही ते
नगरात दाखल होतील! त्याांच्या सोबत चतरु स्त्र सेना सद्ध
ु ा
आहे! राज्यावभषेकानांतरची ही त्याांची पवहलीचां स्वारी असनू
न लढता ववजयश्री वमळाल्याने ते अवतशय प्रसन्न असल्याचांही
ऐवकवात आहे!’
राजकवी असल्याने नीलवदन यानां ा दरबारातल्या इत्तभां तू
वाताघ ज्ञात होत्या. आवण त्या येऊन राजकुमारींना साांगणां ते
त्याचां ां आवद कतघव्य मानत! वरदावयनीमळ
ु े चां तर त्यानां ा त्याांचां
पद वमळालां होत!ां सांस्कृ तचां प्रभत्ू व असलेल्या राजदरबारात
राजकुमारीने या प्राकृ त भाषेत काव्य करणार्या नवोवदत
कवीला मानाचां स्थान वदलां होत.ां अथाघत त्याचां काव्यही
अप्रवतमच होतां पण प्राकृ त महरठ्ठ भाषेला तोवर तरी
जनसामान्याांच्या बोली व्यवतररक्त कुठे ही स्थान नव्हतां पण
वरदावयनीने वतला सस्ां कृ त जित्वाने भारलेल्या राजदरबारात

आणनू ते बहाल के लां! वतच्यातल्या या अशा गणु ाांमळ
ु े चां तर
ती सामान्याच्ां या ह्रदयावर राज्य करायची!
सारां वृत्त ऐकून वरदावयनी म्हणाली,
‘अरे वा! आनदां ाचां वातावरण आहे तर चोहीकिे..
कववराज, ते तसांच रावहल याची काळजी घ्या! आवण तमु चां
इथे येणां सध्यातरी गप्तु ठे वा.’
‘नवलेखा.. महालात कळव, राजकुमारी वववाहास तयार
आहेत!’
आवण पन्ु हा कववराजाक
ां िे वळुन, एक दीघघ श्वास घेऊन
वतने त्याांना ववचारलां,
‘आम्ही योग्य तेच करत आहोत ना कववराज?’
वतच्या बोलण्याचा रोख त्याांना लगेच उमगला, जरासां
थाांबनू हातातलां पलाश पष्ु प वतला देत ते म्हणाले,

पलाश रंगी, पाषाण शयनी
गर्भनाळेतनु ी आवतरली मृगनयनी ।

रक्ताभर्षेक भशवसयू भचरणीं
सर्ु ग शभु चत मंगल ही वरदाभयनी ।।
त्याच
ां ां काव्य ऐकून वरदावयनी ओळखीचां हसली. वतने न
साांगता वतचा ववचार कववराजाांनी ओळखला होता.
ती त्याांना म्हणाली,
‘चला तर मग, वेळ कमी आहे! गभघ नाळ त्वररत स्वच्छ
करुन घ्या!’
ती आज्ञा उमगनु कववराज लगोलग कामाला लागले.
सोबत काही ववश्वासाची माणसां घेऊन ते मवां दराच्या
‘गभघ’गृहाकिे वनघाले.
नवलेखाकिून वमळालेला वनरोप ऐकून महालात
आनदां ाचां वातावरण पसरल.ां महाराज मवणचद्ां ानां ा वाटतच
होतां, चालक्ु य कुलाची थोरवी ऐकून राजकुमारी वववाहास
नक्की तयार होईल. तेही आता वनवश्चन्त झाले. पण
महामात्याच्ां या मनात मात् अजनु ही शक
ु चक
ु त
ां े ची पाल चक
होती, ऐनवेळी राजकुमारींनी काही दगा फटका करु नये म्हणनू
त्याांच्या पाळतीवर त्याांनी माणसां ठे वली. आवण वववाहादी

ववधींच्या तयारीसाठी तसेचां चालक्ु याधीशाांच्या स्वागतासाठी
राजकुमारींनी लवकरात लवकर महालात परतावे अशी
‘ववनांतीही’ सेवकाांकरवी त्याांनी वरदावयनीला के ली!
हे सारां वतला अपेवितच
ां होत.ां ती महामात्यानां ा पणू घत:
जाणनू होती, त्याांची धाव कुठवर जाणार हेही वतला ठाऊक
होतां!
त्यामळ
ु े चां वतने अचक
ू आज्ञा कववराजाांना आधीचां देऊन
ठे वल्या होत्या. आता वतच्यावर जरी पाळत असली तरी
कववराज आवण नगरीतले वतचे ववश्वासू त्याच
ू
ां ी भवू मका अचक
वनभावणार याची वरदावयनीला खात्ी होती! हे सवघ मागी
लावनू मग दसु र्या वदवशी ती महालात परतली. आता
राजकुमारी िोळ्याांसमोरच असणार असल्याने महामात्यही
थोिेसे वनवश्चांत झाले आवण वववाहाच्या व स्वागताच्या तयारीत
व्यग्र झाले!
त्यानां ा कुठे ज्ञात होतां वरदावयनी काहीही न करता सवघ
काही करतेय ते..
.....

दसु र्या वदवशी थोिांसां लवकरच, ठरलेल्या वेळेच्या आधी
मनवा मवां दरात आली. रात्भर वतला झोप म्हणावी तशी आलेली
नव्हतीच.ां . एकीकिे रोहन आवण दसु रीकिे मांवदर.. दोन टोकाांचे हे
दोन ववचार वतच्या िोक्यात ठाण माांिून बसले होते. शेवटी ती
उठली आवण सोबत वतने आणलेल्या नोट्स उघिल्या, कुठे काही
दवु ा सापितोय का पाहण्यासाठी. तेव्हा, गप्तु ोत्तर कालीन कवी
आवण काव्य या ववषयावरील जन्ु या कुठल्या तरी लेक्चरमध्ये
काढलेल्या नोट्स वतला वहीत वदसल्या. त्यातल्या एका काव्य
तक
ु ि्याने वतचां लि चाांगलांच वेधनू घेतलां. त्या ओळी वाचल्यावर
वतला काहीतरी वक्लक झाल्या सारखां वाटल.ां . वतने त्या नोट्स पणू घ
वाचनु काढल्या. प्राकृ त मराठीचा अांश असलेली ती रचना होती
चालक्ु यकालीन कवी नीलवदन याांची,

पलाश रंगी, पाषाण शयनी
गर्भनाळेतनु ी आवतरली मृगनयनी ।
रक्ताभर्षेक भशवसयू भचरणीं
सर्ु ग शभु चत मंगल ही वरदाभयनी ।।
पलाश.. पाषाण.. वशव.. सयू घ.. हे सगळां नक्कीचां वतच्या त्या
वशवमांवदराशी सांबांध साांगणारां वाटलां होतां. भारतात सयू घ मांवदरां

अगदी बोटाांवर मोजण्याइतकी आहेत. त्यात पळस, पाषाण..
म्हणजे आता वतला खात्ीचां वाटू लागली की या ओळींमधले
वशवसयु घ म्हणजे हे आपलां मांवदरचां! पण त्या ओळींचा अथघ काही
वतला लागेना. गभघनाळे तनु ी म्हणजे? आता वतला हे कोिां
सोिवण्याची प्रचांि घाई झाली. त्यामळ
ु े च सकाळी लवकर आवरुन
ती मांवदरात येऊन पोचली होती, प्रोफे सर प्रकाश खाांिेकराांची वाट
पहात. प्राचीन भारतातील कला आवण स्थापत्य या ववषयातले ते
तज्ञ होते. मनवाची या ववषयातली तळमळ पाहुन त्याांनी वतला
मागघदशघन करायचां ठरवलां होतां..
या सगळ्या ववचाराांमध्ये गढलेली असताना वतचां लि
मांवदराच्या बाह्य वभांतीवरच्या सगळ्यात तळाशी असलेल्या वशल्प
पट्टीकिे गेल,ां त्यावर हत्तीची एकासारखी एक सलग तोंिां कोरलेली
होती. पण आश्चयाघची गोष्ट म्हणजे त्या सगळ्या हत्तीची सोंि मात्
कोणीतरी नांतर छाटल्यासारखी वदसत होती.. वतला गम्मत वाटली,
वतने पणू घ मांवदराला प्रदविणा मारून पावहलां, सगळ्या हत्तीची सोंि
छाटलेली होती, वशवाय एक.. गभघगहृ ाच्या मागच्या वभांतीवर
मधोमध येणारा हत्ती आवण त्याची सोंि दोन्हीही सवु स्थतीत होते.
या गोष्टीचा उलगिा काही वतला होईना. कोणा परधमीय
आक्रमकाने नांतर मांवदराची ववटांबना करण्यासाठी म्हणनू हे के लेलां
असेल का अशी शक
ां ा वतच्या मनात आली पण मग लगेच वतला

वाटलां, ववटांबना करायचीच असती तर त्याांनी वशववलांगाची के ली
असती, मवां दर उदध्् वस्त के लां असतां पण ते तसां नव्हतां, हे काहीतरी
वेगळांच असलां पावहजे असां म्हणत ती वनरखनू त्या हत्तींकिे पाहत
होती तेवढ्यात वतच्या कानाांवर ओळखीचा आवाज पिला,
'आज भल्या सकाळीच उठून वनरीिण चालू आहे!' गळ्यात
कॅ मेरा अिकवलेला अवनके त वतच्या मागे उभा होता.
वळून त्याच्याकिे पाहत जरा आश्चयाघनेच ती म्हणाली,
'अरे , तझु ां शटू तर सांपलां नां कालच!'
'हो ते सांपलां कालच.' तो म्हणाला.
'मग आज पन्ु हा इथे काय सहल म्हणनू आला आहेस वाटत!ां '
जरासां हसनू अवनके त म्हणाला,
'काल जे शटू मी के लां ते पैशासां ाठी, आवण आज जे मी करणार
आहे ते माझ्या स्वतःसाठी! या मांवदराने का कोणास ठाऊक वेि
लावलांय मला. आज सयू ोदयापासनू सयू ाघस्तापयंतच्या प्रत्येक फे ज
मधले याचे फोटोज काढायचेत मला आवण ड्रोनने थोिांसां टाइम
लॅप्स पण शटू करायचांय म्हणनू आलोय.. आज सद्ध
ु ा! तसा मी
नेहमीचां येत असतो इथे.'

'ओह दॅट्स नाईस! गो अहेि देन..' मनवा उत्तरली.
'Yes off course, I'm going ahead. but it seems like
you are stuck somewhere and struggling to find a
way out!'
अवनके त वतच्याकिे रोखनू पाहत वतला ववचारत होता. त्यावर
थोिांसां दचकुनच मनवाने ववचारल,ां
'म्हणजे?' वततक्यात मागनू कानावर आवाज आला,
'हॅलो मनवा!', वतने मागे वळून पावहलां तर प्रोफे सर खाांिेकर
समोर उभे. वतने गिबिून त्याांना नमस्कार के ला आवण म्हणाली,
'हॅलो सर! नाईस टू मीट य!ू मी तमु चीच वाट पाहत होते.'
वतला हसनू त्यानां ी उत्तर वदलां आवण त्याांची नजर अवनके तकिे
गेली, मग मनवाने त्याांची आवण अवनके तची एकमेकाांशी ओळख
करून वदली!
आवण मग तो सारा पररसर वफरुन वतथले बारीक बारकावे
वतला समजाऊन साांगताना, त्या पिक्या तटबांदीकिे आवण एकूणच
मवां दराच्या दरु वस्थेकिे पाहत प्रोफे सर म्हणाले,
'लक
ु ॲट द वमझरी! हा इतका प्राचीन ठे वा आहे आवण त्याची
वह अवस्था! मी आजवर शेकिो पत्ां पाठवली, पण काही उपयोग

झाला नाही. इथे खरांतर सांशोधनाला खपू वाव आहे पण इवां स्टट्यटू
लि द्यायला तयार नाही.'
मनवाने मग सराांवर प्रश्नाांचा भिीमार के ला. वतच्या सगळ्या
शांका ती त्याांना ववचारू लागली. अगदी मांवदराच्या वादग्रस्त
कालावधीपासनू , कवी नीलवदनचां काव्य ते हत्तींच्या तटु लेल्या
सोंिेपयंत सगळे प्रश्न वतने त्याांना ववचारले. आवण मग वतच्या
लिात आलां वक त्याांच्याकिे पण या सगळ्याांची समाधानकारक
उत्तरे नव्हती. कारण यावर आजवर काही सश
ां ोधनच झालेलां नव्हत.ां
कवी नीलवदन ववषयी मात् बरांचसां त्याांनी वतला साांवगतलां, तो
सेवण राज्याशी वनगवित असावा असां त्याच्ां या बोलण्यातनू वतला
जाणवलां, पण ठामपणे काही बोलावां असे परु ावे उपलब्ध नव्हते.
तटु लेल्या सोंिेंववषयी त्याांनी साांवगतलेली कथा वतला फारच रांजक
वाटली. आजबू ाजच्ू या प्रदेशामध्ये लोक वह कथा एकमेकानां ा
साांगतात, पण ती दतां कथा असावी कारण त्यासांबांधी काही परु ावे
प्राप्त नसल्याचांही ते म्हणाले. पवू ी कोण्या एका राजकुमारीने इथल्या
हत्तीच्या सोंिेमध्ये दवु मघळ वहरा लपवला होता म्हणे, तो
शोधण्यासाठी काही चोराांनी सगळ्याच हत्तींच्या सोंिी छाटल्या
अशी ती कथा होती. त्या राजकुमारीचां नाव वतने सराांना ववचारलां .

पण ते म्हणाले, त्या राजकुमारीच मावहत नाही पण या प्रदेशात ज्या
सेवण वश
ां ाचा उदय झाला त्या वश
ां ात मात् एक हरहुन्नरी
राजकुमारी होऊन गेली, वरदावयनी नावाची. पण काही दवु मघळ
उल्लेखाांवशवाय वतच्याववषयी काही जास्त मावहती उपलब्ध नाही
असां ते म्हणाले.
आवण मग मनवाला एकदम सगळां वलांक होत असल्याचां
जाणवलां.. सेवण राज्य.. राजकुमारी वरदावयनी.. कवी नीलवदन..
हे मांवदर.. आवण ते काव्य..
पण गभघनाळ म्हणजे काय? वतला या कोि्याचा उलगिा
पिेना. प्रोफे सर खाांिेकराांनाही या गोष्टी खपू चां इटां रे वस्टांग वाटल्या.
आपण याचा नक्की पाठपरु ावा करु असां ते मनवाला म्हणाले..
इतक्यात अवनके त धावत त्याांच्यापाशी येताना त्याांना
वदसला..
‘मनवा चल लवकर तल
ु ा काहीतरी दाखवाचांय..’
तो धपापत बोलत होता.
‘अरे पण काय झालां, तु असा पळत..’
वतचां बोलणां मध्येचां तोित, तम्ु ही चला दोघेही लवकर म्हणत
तो दोघाांनाही गभघगहृ ाकिे घेऊन गेला.
गभघगहृ ात गेल्यावर मात् दोघेही अवाक् झाले!

वशववलांगाच्या अग्नेयेला कोपर्यात, परु ातत्व ववभागाने
िागिूजी करताना घातलेल्या फरशीचा एक तक
ु िा भगां ल्यासारखा
वदसला, म्हणनू त्याला जवळून पाहण्यासाठी अवनके त कोपर्यात
जात असताना त्याचा पाय वनसटला आवण तो जोरात त्याचां
भांगलेल्या फरशीवर पिला. आवण आधीचां तिा गेलेली ती फरशी
तक
ु िे होऊन सरळ हातातचां आली. ती कोणाच्या पायात घसु ू नये
म्हणनू तो तक
ु िे गोळा करू लागला. उांदराांमळ
ु े की काय कोण जाणे
पण खालचा थर त्याला जरासा पोघर वाटला. त्याने हाताने वतथली
माती बाजल
ू ा के ली. बरीच माती बाजल
ू ा के ल्यावर त्याला खाली
एक लालसर दगि वदसला. कुतहू लाने त्याने अजनू उकरुन पावहलां
तर खरांच वतथे चौकै नी आकाराचा आिवा लाल दगि होता. आवण
नीट पावहल्यावर त्याला जाणवलां, मांवदरातले इतर वठकाणचे दगि
जसे एकात एक इटां रलॉक्ि आहेत तसा हा नाही. हा मातीत रुतनू
बसलाय. अजनू थोिी माती बाजल
ू ा करुन त्याने तो दगि जरा
हलवला. तर काय आश्चयघ! तो चाांगला हलत होता. आजबू ाजचू ां
उकरुन जरा मोकळां के लां तर सहज सटु ू न वेगळा होईल असा. आवण
मग त्याच्या लिात आलां हे काहीतरी वेगळांच आहे. मग तो धावत
जाऊन मनवाला घेऊन आला.

मनवा आवण प्रोफे सर खाांिेकर याांच्या लगेचां लिात आलां की
ते एका भयु ाराचां ओपवनांग आहे. आवण ते ववस्मयाने भरुन गेले.
मांवदराच्या गभघगहृ ात चक्क एक भयु ार होत!ां
खािां ेकरानां ी लगोलग चार-दोन फोन के ले आवण दसु र्या
वदवशी परु ातत्व ववभागाची टीम मांवदरात हजर झाली.
पण इकिे मनवा मात् चागां लीचां चवकत झाली होती.. वतच्या
मनानां नकळत प्रश्न उमटला.. ‘गभघ’नाळ म्हणजे हे गभघगहृ ातलां
भयु ार तर नसेल ना?

ठरल्याप्रमाणे पौवणघमेवदवशी चालक्ु य सम्राट आवदत्येय
नगरीत येऊन दाखल झाले. महाराज मवणचांद् मोठ्या
लवाजम्यासह त्यानां ा सामोरे गेले. चालक्ु य सम्राटाचां अवतशय
भव्य-वदव्य असां स्वागत करण्यात आलां!
वपतृछत् अगदी तरुण वयात हरवलेले महाराज आवदत्येय
पराक्रमी तर होतेचां पण एक ससु ांस्कृ त आवण सांवेदनशील राजे
अशीही त्याांची ख्याती होती. लहान वयात मोठ्या
जबाबदार्या त्याच्ां या अांगावर येऊन पिल्या होत्या. विील

वनवतघल्यावर राज्याची घिी ववस्कळीत न होऊ देता
कारभारावर आवण राज्यावर घट्ट पकि ठे वण्याच्या यशस्वी
प्रयत्नाांमध्ये, स्वत:च्या खासगी आयष्ु याकिे लि देण्यास
त्याांना अवकाशच वमळाला नव्हता. पण आता जेंव्हा त्याांच्या
पराक्रमापढु े मान तक
ु वनू सेवण राजाने आपल्या राजकुमारीशी
वववाहाचा प्रस्ताव आवदत्येयाांपढु े ठे वला तेंव्हा तो प्रस्ताव
त्यानां ी आनदां ाने स्वीकारला, राजकुमारी वरदावयनीची ख्याती
त्याांनी ऐकलेलीचां होती.. वतला भेटायची त्याांना उत्सक
ु ताही
होती.
इकिे वरदावयनी मात् वेगळ्याच कामाांमध्ये व्यस्त होती.
महाराज आवदत्येय काळे वक गोरे हे पाहण्यातही वतला रुची
नव्हती! ती पेटून उठली होती. आपल्या सभोवतीचां जग जेव्हा
कुठल्या न कुठल्या कारणाने सतत आपल्या िमताांकिे दल
ु घि
करत आपल्या सांधी नाकारत जातां, तेव्हा आपण दप्ु पट
आवेशाने सवघ शक्ती पणाला लावत आपलां अवस्तत्व वसद्ध
करण्याचे प्रयत्न करत जातो तशी! वतची अवस्मता वतच्यासाठी
सगळ्यात वर होती आवण ते योग्यही होतां! त्यामळ
ु े चां चतरु ाई,
धािस आवण पराक्रम या वतन्हींचा योग साधत ती, वतला कमी
लेखणार्या त्या पणू घ व्यवस्थे ववरुद्ध दिां थोपटून उभी राहणार

होती.. समोर कोण उभां आहे हे वतच्यासाठी महत्वाचां
नव्हतचां ! ती लढत होती ते वतच्या न्याय्य हक्कासां ाठी!
महाराज आवदत्येय नगरात दाखल झाल्यावर वरदावयनी
वरची बधां नां अजनू वाढली. वतला आता वतच्या किातनू बाहेर
पिण्याचीही बांदी करण्यात आली. पण त्यामळ
ु े राजकुमारीचां
तसां काहीही अिणार नव्हतां, वतचे सारे व्यवहार पवू घवत चालू
होते! अवतशय दरू दशी असलेल्या वरदावयनीने सांकटकाळात
उपयोगी पिेल म्हणनू २-३ वषांपवू ीचां महालातल्या वतच्या
किातनू , थेट वनातल्या वशवमवां दरात पोचणारां भयु ार तयार
करून घेतलां होतां , त्यासाठी या कामात कुशल असणारे
कामगार वतने थेट नमघदपे लीकिच्या प्रदेशातनू बोलावनू घेतले
होते. आवण त्या भयु ार मागाघची कल्पना वतच्या व्यवतररक्त
के वळ आणखी दोघाांनाच होती, एक म्हणजे कववराज
नीलवदन आवण दसु रे वरदावयनीच्या ववश्वासातले सेनापती
वीरदमन! या वतघाव्ां यवतररक्त ही गोष्ट अन्य कोणालाही ज्ञात
नव्हती! दरबारातल्या मत्ु सद्दी मांवत्गणाांना काहीही वाटत
असलां तरी वरदावयनी त्या सार्यानां ा परू
ु न उरणारी होती! ती
आता के वळ योग्य सांधीची वाट पाहत होती. आवण ती वतला
लवकरच वमळाली!

महाराज आवदत्येय अवभरुची सांपन्न होते. त्याांनी राजकवी
आवण राजगायकाला भेटण्याची इच्छा दशघवली. आवण ही
अशी चालनू आलेली सांधी राजकवी नीलवदन याांनी दविणे
शक्यच नव्हते. त्याांनी त्याांच्या प्रवतभेने आवदत्येयाना मोवहत
के लां. आवण बराच वेळ त्याांच्यासमवेत घालवनू वमळालेला
सारा वृत्ताांत ते रात्ी मांवदरात येऊन वरदावयनीला देऊ लागले.
वरदावयनी रात्ीच्या वेळी भयु ारातनू मवां दरात येऊन वतच्या
माणसाांना भेटायची आवण पढु च्या योजना आखनू आदेश
द्यायची. वतने आवदत्येयाांची, त्याांच्या सैन्याची, चालक्ु य
राजधानीची सवघ मावहती गोळा के ली होती. आवण त्याप्रमाणे
वतची योजनाही आता तयार होती. महाराज आवदत्येय इकिे
येताना जवळपास त्याांच्या एकूण सैन्याच्या पाऊण प्रवतशत
सैन्य घेऊन सेवण राज्यात आलेले होते. त्यामळ
ु े आता
चालक्ु य राजधानीत के वळ एक चतथु घ सैन्य उपवस्थत होते.
याचा अचक
ू फायदा घेत वरदावयनीने वतच्या खाजगी आवण
गप्तु दोन्ही सैन्य दलाांना सेनापती वीरदमन याांच्या नेतत्ृ वाखाली
गप्तु ररत्या आवण वभन्न मागाघने चालक्ु य राजधानीकिे कें व्हाच
रवाना के लां होत.ां आता फक्त महाराज आवदत्येयाश
ां ी सामना
होणां बाकी होत. कवी नीलवदन किून आलेला सारा वृत्ताांत
ऐकल्यावर वतने वतची योजना सार्याांना साांवगतली.. आवण सवघ

वनयोजन मागी लावल्यावर रात्ी उवशरा ती महालात परतली.
उद्याचा वदवस सगळ्याांसाठीच खपू महत्वाचा असणार होता!
.....

प्रोफे सर खाांिेकराांनी त्याांचा वट वापरून परु ातत्व खात्याकिून
मवां दरातल्या त्या भयु ार सदृश्य जागेत खोदकामाची परवानगी
वमळवली आवण लगोलग कामाला सरुु वात देखील झाली. दोन
वदवसाांसाठी म्हणनू आलेल्या मनवाने वतचा मक्ु काम आणखी चार
वदवस वाढवला! आईने थोिेसे आढेवेढे घेतले पण मग नतां र ती
काही म्हणाली नाही. वरवर जरी मनवाने स्वतःला त्या कामात
गािून घेतलेलां असलां तरी आतनू मात् वतला सारखां जाणवत होतां,
ती इथे आल्यापासनू रोहनने एक साधा फोनही वतला के लेला
नव्हता. आल्या आल्या वतनेच त्याला पोचल्याचा मेसेज पाठवला
होता आवण त्यावर त्याचा 'K ' असा आलेला ररप्लाय.. एवढांच
काय ते त्याांचां सांभाषण! एके काळचां एक अवतशय सांदु र नातां आवण
त्याची आज झालेली वह अवस्था मन हेलावणारी होती!
िणभरासाठी वतला वाटलां देखील, आपलां काही चक
ु त तर नाहीये
नां .. पण मग दसु र्या मनाने तो ववचार लगेच झटकला. वतला त्या

ववचाराचाच राग आला.. आपलां स्वतःची स्वप्नां पणू घ करण्यासाठी
धिपिण,ां स्वतःची पॅशन जपणां वकांवा अगदी सोप्या शब्दात
साांगायचां तर स्वतःच्या आयष्ु यात आपल्या स्वतःला फस्ट
प्रायॉररटी देणां या गोष्टीचां आपल्याला वगल्ट याव?ां आवण तेही
के वळ रोहन तसां म्हणाला म्हणनू ??
मनवाला वतच्यासमोरची धरु कट वाट थोिीशी स्पष्ट होत
असलेली जाणवली!
मांवदरातलां खोदकाम जोरात चालू होत,ां प्रोफे सर खाांिेकर
स्वतः जातीने यात लि घालत होते. मनवा तर होतीच अव्याहत
वतथे, प्रत्येक गोष्टीचा बारकाईने अभ्यास करत! साधारण ५-६ फूट
खाली खोदल्यावर आता अगदी स्पष्ट झालां होतां वक वतथे नक्की
भयु ारच आहे.. पण सवाघत महत्वाची गोष्ट म्हणजे त्यावदवशी
खालच्या मातीच्या वढगार्याचा अभ्यास करताना मनवाला त्यात
अधघवट तटु लेल्या अवस्थेत असलेलां एक ताम्रपत् सापिलां! आवण
तो एक वनणाघयक िण होता. त्यािणी जरी त्याच्यावरचां काही
वाचता येण्यासारखां नसलां तरी त्यावर प्रवक्रया करून मजकूर
शोधण,ां वतच्या िेत्ातल्या लोकासां ाठी काही अवघि काम नव्हत.ां
वतने लगेचां ते पढु च्या प्रवक्रयेसाठी पण्ु याला पाठवलां आवण १-२
वदवसाांनी तीही पण्ु याला परतली!

......

कवी नीलवदन दसु र्या वदवशी सकाळी महाराज
आवदत्येयाांकिे गेले, त्यानां ा पाहून आनांवदत होत महाराज
म्हणाले,
'या कववराज या! आम्ही तमु चाच ववचार करत होतो.
तमु च्या काव्याने आम्ही मोवहत झालो आहोत.. बोला! आज
सकाळीच येणां के लांत?'
त्यावर कववराज म्हणाले,
'धन्यवाद महाराज! तम्ु हाला इथलां वशवमांवदर
दाखवण्याची मनीषा होती. अवतशय सरु े ख मवां दर आहे,
तम्ु हाला अवश्य आविेल! तमु ची इच्छा असल्यास वतकिे
जाण्याची मी व्यवस्था करतो!'
कववराजाच्ां या या अगत्याला प्रवतसाद देत आवदत्येय
म्हणाले,
'अवश्य! जाऊ आपण. '

राजकवी नीलवदन नी त्याांचां काम चोख के लां!
पण याची वाताघ महामात्याांपयंत पोचली. सावधवगरीचा
पववत्ा घेत तेही मग त्या दोघाांसोबत मांवदराकिे वनघाले.
सयू ाघस्ताच्या दोन घटका आधी, ठरलेल्या वेळेला कवी
नीलवदन महाराज आवदत्येय आवण महामात्याांसह मांवदरात
पोचले!
मांवदराच्या गभघगहृ ात राजकुमारी वरदावयनी शभ्रु परुु षी
वेश पररधान करुन, वशववलांगासमोर ध्यानमद्ु ते बसली होती!
वतचे काजळी लाबां सिक के श आज मोकळे नव्हते, ललाटी
एक चांद्कोर सोिली तर बाकी काहीही आज रोजच्या सारखां
नव्हत.ां वतच्या चेहर्यावर एक प्रकारचां आरस्पानी तेज उतरलां
होत आवण त्या तेजवलयामळ
ु े ती अवधकच प्रखर आवण राजस
वदसत होती.
महाराज आवदत्येयानी मांवदरात प्रवेश के ला.. त्याांच्या
मागोमाग महामात्यही आत आले. कववराज नीलवदन मात्
सभामिां पाच्या दाराशीच उभे रावहले.
आत येताच त्या शभ्रु पाठमोर्या आकृ तीकिे पाहून
िणभर ते दोघेही थबकले. पढु े होत महामात्यानी ववचारल,ां

'कोण आहे वतकिे? महाराज आवदत्येयाांसमोर अवभवादन
न करता बसनू राहण्याचां हे धािस कोणाच?ां '
त्याच्ां या बोलण्याकिे पन्ु हा सांपणू घ दल
ु घि करत वरदावयनी
तशीच बसनू रावहली. महामात्य आता वचिून पढु े सरसावणार
इतक्यात, महाराज आवदत्येयानी त्याांना थाांबवलां, आवण ते
स्वतः गभघगहृ ाकिे वनघाले.. ते गभघगहृ ाच्या दारात पोचलेले
असताना, वरदावयनी उठली आवण वळून आवदत्येयासमोर
उभी रावहली. ते िणभर वतच्याकिे पाहतच रावहले वतच्या त्या
भेदक नजरे ने त्यानां ा प्रभाववत के ल.ां .
राजकुमारीला पाहून महामात्य ववस्मयीत आवण भयभीत
झाले.. त्यानां ा कळे ना, आपण के लेल्या इतक्याकिेकोट
बांदोबस्तातनू वनसटून वरदावयनी इथे पोचलीच कशी!
.....

पण्ु यात आल्यावर प्रथम मनवाने त्या ताम्रपटाचा पाठपरु ावा
के ला, त्यासांदभाघत बर्याच तज्ज्ञाांना ती भेटली. अभ्यासा अांती
त्यावरचा मजकूर वाचण्यात त्यानां ा यश आल.ां त्यावरचे दोन

उल्लेख अगदी स्पष्ट होते.. एक म्हणजे चालक्ु यधीश आवदत्येयाांचा
उल्लेख आवण दसु रा उल्लेख होता, 'राणी वरदावयनीचा'. मनवाला
वतचां कोिां सटु त असल्यासारखां वाटलां. पणू घ मजकुराचा अथघ
लावण्याचां काम अजनू चालू होतां. मधल्या काळात काबघन िेवटांगचे
ररपोटघही आलेले होते, त्यावरून ते भयु ार तरी इसवी सनाच्या
नवव्या शतकात खोदलेलां होतां याचा उलगिा सवाघना झाला. आता
मनवा प्राच्यववद्या सस्ां थेतल्या मोठ्या लायब्ररीमध्ये येऊन
चालक्ु यधीश आवदत्येय आवण राणी वरदावयनी ववषयीचे सांदभघ
गोळा करण्याच्या कामाला लागली. आवण त्या वदवशी अशीच
पस्ु तकामां ध्ये गढलेली असताना वतचा फोन वाजला.. स्क्रीनवर नाव
होतां रोहनचां..
.....

'आपला पररचय?'
आवदत्येय वरदावयनीला ववचारत होते. त्याांनी
वतच्याववषयी आजवर ऐकलेलां जरी असलां तरी प्रत्यिात
अजनू पावहलेलां नव्हतां.

त्याच्ां या त्या प्रश्नाला वतच्या तीक्ष्ण नजरे ने उत्तर देत
वरदावयनी म्हणाली,
'वजच्याशी वववाह करण्यासाठी वजच्या सांमतीवशवाय
आपण इथे आला आहात.. राजकीय पटावरची जी के वळ एक
देव-घेवीची वस्तू गणली गेली आहे.. आवण राज्याच्या
तथाकवथत वहतासाठी वजला 'देऊन' टाकण्यात या सेवण
राजदरबाराला आवण उपहार स्वीकारावा तसां वतला
स्वीकारण्यात तम्ु हाला, पराक्रम वाटतो आहे ती.. राजकुमारी
वरदावयनी!'
वतच्या या उत्तराने वस्तवमत होत आवदत्येय वतच्याकिे
पाहत रावहले..
पररवस्थती हाताबाहेर जातेय हे लिात येऊन सारवासारव
करण्यासाठी महामात्य पढु े झाले, ते काही म्हणणार इतक्यात,
राजकुमारी वरदावयनीची जळजळीत नजर त्याांच्यावर पिली,
त्याांना उद्देशनू ती गरजली,
'साभां ाळून महामात्य! सेवण देशाच्या भावी राणीवर
सैवनकाांकरवी पळत ठे वण्याचा अपराध तम्ु ही के लेला आहे.
याची वशिा तम्ु हाला ज्ञात असेलच! ती आत्ता इथे अमलात
आणण्यास भाग पािू नका आम्हाला!'

वतच्या त्या शब्दाांनी महामात्य चाांगलेच चरकले.
या सगळ्या प्रकाराने ववस्मयीत होऊन, महाराज
आवदत्येय म्हणाले,
'हा काय प्रकार आहे राजकुमारी!'
त्यावर वतच्या जवळची तलवार त्यानां ा देत वरदावयनी
म्हणाली,
'हा प्रकार काय आहे ते तमु च्या लिात यायला हव होतां
एव्हाना.. राजकुमारी वरदावयनीला वजांकणां इतकां सोपां नाही
चालक्ु यवधराज! मी तम्ु हाला द्वद्वां यद्ध
ु ाचां वनमांत्ण देतेय..
माझ्याशी वववाहाची स्वप्नां रांगवण्या आधी आत्ता ह्या िणी इथे
या पाषाणावर, मला हरवनू दाखवा! मी हरले तर त्यािणी
माझा प्राण त्यागेन आवण वजांकले तर सेवण राजवसांहासनावर
माझा राज्यावभषेक करूनच तम्ु ही तमु च्या राज्यात परताल!'
'आवण आम्ही यास नकार वदला तर?' महाराज आवदत्येय
उत्तरले.
'तमु च्याकिे दसु रा पयाघयच नाही! इथनू राजदरबारापयंत
आमचे सैवनक जागोजागी उभे आहेत! आवण वशवाय आमच्या
सेनापतींनी तमु च्या राजधानीला एव्हाना वेढाही वदलेला
असेल!'

राजकुमारीच्या उत्तराने आवदत्येय चाांगलेच वस्तवमत
झाले. िणभर वरदवयनीच्या चातयु ाघने आवण धािसाने ते
प्रभाववतही झाले. वतच्या पराक्रमाचां दशघन मात् त्याांना अजनू
व्हायचां होतां.
आवदत्येयानी राजकुमारींचां आव्हान स्वीकारलां.. आवण
दोघेही सभामांिपाच्या बाहेर पाषाणावर पवश्चमेला कललेल्या
सयू ाघच्या सािीने एकमेकाांसमोर तळपत्या तलवारी घेऊन उभे
रावहले!
....

थोि्याशा नाराजीनेच मनवाने रोहनचा फोन घेतला तर तो
उत्साहाने बोलत होता,
'congratulations मनवा! आज पेपरमध्ये तझु ां नाव वाचल.ां
त्या मवां दरात सापिलेल्या परु ातन गोष्टींववषयी छापनू आलयां आज.
तू त्यात महत्वाची भवू मका पार पािलीस असांही वलहीलांय त्यात!
आई-पपा पण कौतक
ु करत होते तझु ां.'

त्याच्या त्या बोलण्याचां आश्चयघ वाटून मनवा वकांवचत
उपहासाने म्हणाली,
'ओह इज इट! कालपयंत तर तल
ु ा हे सगळे वभके चे िोहाळे
वाटत होते नां रोहन!'
'सोि नां आता मनवा! मला साांग आपण भेटूया का आज?'
रोहन म्हणाला.
'हो भेटावां तर लागेलच. भेटू आपण. पण उद्या! आज मला
थोिांसां काम आहे.' मनवा उत्तरली.
त्यावर 'ठीक आहे' म्हणनू रोहनने फोन ठे वला.
मनवाला त्याच्या बोलण्याचां आश्चयघ वाटण्यापेिा खेद
अवधक वाटू लागला. इतके वदवस मी काय करतेय याची त्याला
दाखल घ्यावीशी वाटली नाही आवण आता पेपरमध्ये नाव वाचनू
हा माझां अवभनांदन करतोय. वतला त्याच्या वागण्यात खपू
ववरोधाभास जाणवला. हे सारे ववचार बाजल
ू ा सारत ती पन्ु हा
पस्ु तकामां ध्ये गढून गेली. आवण जवळपास अधी लायब्ररी पालथी
घातल्यावर एका अवतशय जन्ु या आवण दवु मघळ चालक्ु य कालीन
ग्रांथामध्ये वतला त्या दोघाांचा उल्लेख सापिला.. ती
आनांदावतशयाने फुलनू गेली!
....

महाराज आवदत्येयाना राजकुमारीशी द्वद्वां यद्ध
ु करणां म्हणजे
त्याांच्या िाव्या हाताचा मळ वाटत होतां. त्याांनी तलवार
उचलली आवण वसद्ध अवस्थेत वरदावयनी समोर येऊन ते उभे
ठाकले. वरदावयनीने त्याच्ां याकिे रोखनू पावहलां, दोघानां ी एक
दीघघ श्वास घेतला आवण आवदत्येयाना समजायच्या आत
वरदावयनीची तलवार अवतशय चपळाईने त्याांच्या मानेजवळ
येऊन पोचली. वतच्या त्या कौशल्याने चवकत होऊन
आवदत्येयानी वततकांच चपळ प्रत्यत्तु र वतला वदलां पण त्याांच्या
चागां लचां लिात आलां की हे द्वद्वां अटीतटीचां होणार! आवण मग
जवळजवळ तासभर दोघाांच्या प्रखर तलवारींचा आवाज
पररसरात घमु त रावहला.. कववराज नीलवदन आवण महामात्य
िोळ्यात प्राण आणनू ते यद्ध
ु पाहत होते.
महाराज आवदत्येय अवतशय पराक्रमी होते त्याांना
रणागां णात धळ
ू चारणां सोपां काम नव्हतां पण वरदावयनी आज
अभतू पवू घ तेजाने तळपत होती, वतला हरवणां सािात वतच्या
देवालाही कठीण वाटावां इतकी! वतची काटक शरीरयष्टी आवण
ददु म्घ य इच्छाशक्ती वतला थकू देत नव्हती. पण वतच्या

तलवारीच्या चपळ वाराांनी महाराज आवदत्येय मात् थकू
लागले.. आवण हीच सधां ी साधत वरदावयनीने एक वनणाघयक
वार के ला, तशी महाराज आवदत्येयाांची तलवार दहा फूट दरू
जाऊन पिली, आवण ते स्वतः तोल जाऊन खालच्या
पाषाणावर कोसळले. महाराज आता हरणार हे लिात येऊन
महामात्य धावत जाऊन वरदावयनीला मागनू ववचवलत
करायला धावले.. खाली कोसळलेल्या महाराजाच्ां या मानेवर
रोखण्यासाठी वरदावयनीने तलवार उचलली तसां वतला मागनू
धावत येणार्या महामात्याांची सावली वदसली आवण वतचा वेध
घेत वतने वतच तलवार ववरुद्ध वदशेने तत्िणी जोरात वफरवली
आवण चरघ रघ आवाज करत महामात्याांचां शीर िणाधाघत
धिावेगळां होऊन सयू घमांवदरासमोर जाऊन पिलां, आवण त्याांचा
थरथरणारा देह रक्ताच्या थारोळ्यात खाली पाषाणावर
कोसळला.. मांवदराला रक्तावभषेक घिला!
वरदावयनीने िणात मागे वळून, सावरण्याच्या तयारीत
असलेल्या आवदत्येयाांच्या मानेवर वतची रक्ताने माखलेली
तलवार धरली.. मावळतीची वकरणां अांगावर पिून वरदावयनी
अवधकच उजळून वनघत होती.. वतचां ते रूप पाहून
आवदत्येयानी वतच्यासमोर हात जोिून स्वतःचा पराभव
पत्करला!

आवण हे सवघ याची देही याची िोळा पाहत असलेल्या
कववराजाच्ां या तोंिातनू नकळत पन्ु हा त्याच काव्यपक्त
ां ी बाहेर
पिल्या..

पलाश रंगी, पाषाण शयनी
गर्भनाळेतनु ी आवतरली मृगनयनी ।
रक्ताभर्षेक भशवसयू भचरणीं
सर्ु ग शभु चत मंगल ही वरदाभयनी ।।
आवण मग मानाने वरदावयनीने नगरात प्रवेश के ला.
यथावकाश वतचा राज्यावभषेक पार पिला. प्रजाजनाांनी
आनांदाने जल्लोष के ला. राज्यावभषेकानांतर महाराज आवदत्येय
जायला वनघाले तेव्हा वरदावयनीने त्याच
ां ा यथायोग्य सन्मान
के ला. त्याांनीही वतला पढु ील वाटचालीस शभु ेच्छा वदल्या..
आवण हो, त्याांनी पन्ु हा एकदा वतच्यासमोर वववाहाचा प्रस्ताव
ठे वला.. वतच्या सगळ्या अटी मान्य करून! अगदी ते त्याच्ां या
राज्यात आवण वरदावयनी वतच्या राज्यात राहून सांसार
करण्याची तयारीही त्यानां ी दाखवली.. पण आता वनणघय राणी
वरदावयनी घेणार होती, स्वतःच्या मजीने!
.......

त्या जन्ु या ग्रांथात मनवाला महाराज आवदत्येय आवण राणी
वरदावयनीच्या वववाहाचे उल्लेख आढळले, आवण कवी
नीलवदनने त्या दोघावां र के लेलां काव्यही सापिलां. राणी
वरदावयनीची ती गोष्ट वाचनू मनवा भारावनू गेली.. त्या प्राचीन
वववजगीषू राणीचा पराक्रम पाहून कुठे तरी मनवाला वतच्या आतली
ववजीवगषाही जागृत होत असलेली जाणवली..
आवण मग दसु र्या वदवशी ठरल्याप्रमाणे, ती रोहनला भेटायला
आली.
ती आल्या आल्या रोहन वतला सॉरी म्हणाला.
पण त्याला पढु े काहीही बोलू न देता ती शातां पणे म्हणाली,
'रोहन, मी खपू ववचार के ला! तू त्यावदवशी मला म्हणाला
होतास न,ां तल
ु ा नक्की काय हवयां ते आधी ठरव म्हणनू ! पण मग
माझ्या लिात आलां, मला काय हवांय ते माझां खपू आधीपासनू चां
ठरलेलां आहे! मला इिां ोलॉजीस्ट व्हायचांय हे मी वयाच्या सोळाव्या
वषीचां ठरवलां होत.ां तल
ु ा ते मावहतही होत.ां मग तल
ु ा आत्ताच या
सगळ्याचा त्ास का व्हावा?

कारण रोहन तू बदललायस.. तझु ां ववश्व बदलत चाललांय..
आवण त्यामळ
ु े तू मलाही बदलू पाहतोयस! पण ते शक्य नाहीये..
मी के वळ तल
ु ा आज वाटतांय म्हणनू स्वत:ला बदलू शकत नाही
आवण बदलणारही नाही! काय माहीत उद्या तल
ु ा आणखी वेगळां
काहीतरी वाटेल.. मी माझां आयष्ु य असां तझ्ु या आविी-वनविी
आवण मिू ् सवर अवलांबनू ठे वू इवच्छत नाही!
तझ्ु या त्या चकचकीत आयष्ु याचा मला पवू ीही मोह नव्हता
आवण आताही नाहीये. त्यामळ
ु े त्यात स्वत:ला वफट बसवण्याचा
व्यथघ आवण मख
ू घ प्रयत्न मी कधीही करणार नाही!
माझां ठरलेलां आहे, मला माझां पॅशन आवण माझा पवू ीचा रोहन
दोन्ही हवे आहात. मी होते वतथेचां आहे! गोंधळ तझु ा झालाय अरे ..
तल
ु ा कळत नाहीये तल
ु ा नक्की काय हवांय ते.. सो ते आधी मनाशी
पक्कां कर आवण मग नांतर आपण या ववषयावर बोल!ू ’
वतच्यातल्या त्या नव्याने िोकावणार्या आत्मववश्वासाकिे
रोहन चवकत होऊन पाहतच रावहला..

स वली

अगां णात पहाटेची नीरव शातां ता होती. पिाच
ु
ां ी कुजबजू सरू
झाली होती. रोजच्या सारखी मक्त
ु ा लवकरच उठली आवण
आवरून, दार उघिून अांगणात आली. समोरच्या पिवी कम
सोप्याच्या समोर िाव्या कोपर्यातला पाररजात फुलानां ी िवरला
होता. खालच्या लालसर मातीत त्याची शभ्रु -के शरी फुलां
आश्वस्तपणे पहुिली होती. हे मोहक दृश्य पावहल्या वशवाय वतची
सकाळ व्हायचीच नाही. त्या फुलामां धनू नाजक
ु पावलानां ी वाट
काढत ती झािाच्या बांध्ु याशी येऊन पोचली. रात्ी पावसाची

हलकी सर येऊन गेल्याची साि त्याची पानां-फुलां देतच होती. वतने
मान वर करून एकवार झािाकिे पावहलां आवण दोन्ही हाताांनी
बांध्ु याला धरून झािाला गदागदा हलवलां.. तोच ती लाघव शभ्रु
फुलां त्याांच्यावरच्या पावसाच्या थेंबाांसकट वतच्यावरून
ओघळायला लागली. आवण पाहता पाहता अांगण प्राजक्त फुलाांनी
भरून गेलां. हे ती रोज करायची आवण रोज वततकीच आांनांदनू
जायची. त्याच आनदां ात वर झािाकिे पाहत असता, फाटक
उघिल्याचा वकलवकल आवाज वतच्या कानाांवर आला. इतक्या
पहाटे कोण आलां असावां म्हणनू ती फाटकाकिे पाहू लागली..
जि sack आवण हातातला टॉचघ साांभाळत मल्हार आत
आला. आवण समोर पाररजातकाच्या सि्यामध्ये उभ्या मक्त
ु ाला
पाहून जरासा गोंधळला. टॉचघ सरळ वतच्यावर धरून त्याने
वतच्याकिे पावहलां.. पाररजातकी शभ्रु रांग, तसाच नाजक
ु पणा.. पण
टॉचघचा लाईट चेहर्यावर पिल्याने, मक्त
ु ाने दोन्ही हाताांनी चेहरा
झाकून घेतला आवण मल्हारला तो काही वदसला नाही..
“कोण आहे वतकिे? आधी तो टॉचघ खाली घ्या!” मक्त
ु ा
जराशी ओरिलीच.
मल्हारने टॉचघ खाली घेतला आवण तो पढु े आला. त्याने आधी
त्याचां जि sack सोप्यावर टेकवलां आवण पायर्यावां र बसला.

“ओह गॉि.. काही बदललेलां नाहीये इथे अजनू . स्लीपरी घाट
आवण कच्चे रस्ते.. आधीचा जेट लॅग आवण आता हा घाट लॅग..
वाट लागलीये माझी..”
बोलता बोलता त्याची नजर पन्ु हा मक्त
ु ावर गेली.
ती आता चाांगलीच वचिली होती. हा कोण मल
ु गा, सरळ
घरात काय वशरतोय आवण वर आपल्या बोलण्याकिे पणू घ दल
ु घि
करतोय.. त्या पाररजातकाच्या सि्यातनू हळूच वाट काढत ती
त्याच्यासमोर येऊन उभी रावहली.
मल्हारने मान वर करून वतच्याकिे पावहलां.. पहाटच्या
सावळ्या प्रकाशात के तकी सारखी शभ्रु मक्त
ु ा, वतच्या त्या नीटस
नाजक
ु नाकावर चढलेला राग, काळे भोर बोलके िोळे , नाजक
ु
वजवणी, त्या अांधारातही उठून वदसणारे वतचे लाांबसिक के स.. तो
पहातच रावहला. मक्त
ु ा अजनू वचिली.
“तमु चां वनरखनू झालां असेल, तर बोलाल का आता?”
“ओह सॉरी.. हाय, मी मल्हार!” आवण त्याने हात पढु े के ला.
त्याच्याकिे दल
ु घि करत ती पढु े म्हणाली,
“कोण मल्हार? आवण काय काम आहे?”
“ते.. मी.. मनवस्वनी वतघक..”

मल्हारचां बोलणां मधेच तोित मक्त
ु ा पन्ु हा म्हणाली,
“त्या झोपल्या आहेत. मी काही त्याांना इतक्या अवेळी
उठवणार नाही. तमु चां काय काम आहे ते साांगा मला.”
“हो.. हो.. माझ्या इतक्या चौकशा करताय.. तम्ु ही नक्की कोण
तेही साांगा की एकदा!” मल्हार म्हणाला.
“तम्ु ही आमच्याकिे आला आहात, तेही अशा अवेळी!
काही न कळवता. मी नाही आलेय तम्ु हाला भेटायला. त्यामळ
ु े मी
कोण हे तम्ु हाला सागां ायची मला काहीही आवश्यकता वाटत
नाही!” मक्त
ु ा अजनू च ताठर आवाजात म्हणाली.
“ठीक आहे नका साांग.ू .” असां म्हणत तो सरळ आत जायला
वनघाला.
तशी लगबगीने पढु े होत वतने त्याला अिवल,ां
“थाबां ा, मी अशी तम्ु हाला घरात घसु ू देणार नाही! ताई उठल्या
की मी वनरोप देईन त्यानां ा. तोवर तम्ु ही इथेच बसा.” असां म्हणनू
वतने सरळ दार आतनू लावनू घेतलां.
मल्हार चागां लाच गोंधळला. त्याने फोन चेक के ला पण बॅटरी
िेि होती. सो आता काही पयाघय नाही म्हणत तो वतथेच
झोपाळ्यावर आिवा झाला.

मनवस्वनी वतघकाांचां घर म्हणजे, सह्याद्ीच्या कुशीत पहुिलेलां
एक अवतशय सांदु र आवण कलात्मक दालनच होतां. वीस वषांपवू ी
वतने हे स्वप्न पावहलां आवण आज ते ती जगत होती. एका अवतशय
कुशल आवण यशस्वी शास्त्रीय नवतघकेने वतच्या बहराच्या काळात
कलाववश्वापासनू स्वत:ला तोिून घेत इथे असां दरू कोकणात येऊन
राहणां, तेंव्हा सगळ्याांसाठीच आश्चयाघचा ववषय ठरलां होतां.
अवतशय मोजक्या, वतच्या कठोर चाचणीत उत्तीणघ झालेल्या काही
खपू थोि्या dedicated ववद्याथ्यांना ती इथे कथ्थकचां प्रवशिण
द्यायची, गरुु कुल पद्धतीने! इथनू वशकून बाहेर पिलेल्या
कलाकाराांना मात् कलाववश्वात प्रचांि मानाचां स्थान वमळायचां. पण
मळ
ु ात वतचां वशष्य होणां आवण इथे राहून नृत्य-साधना करणां या
दोन्ही गोष्टी खपू कठीण होत्या.
सयू ाघची कोवळी वकरणां वखिकीतनू आत आली आवण
मनवस्वनीला हलके च जाग आली. थोि्यावेळाने ती आवरून
बाहेर आली. बाहेर टेबलवर रोजच्यासारखा फुलाांचा गच्ु छ आज
वतला वदसला नाही. वतची चाहूल लागनू मक्त
ु ाने दोघींसाठी मस्त
कॉफी बनवनू आणली. वतला कॉफी आणताना पाहून मनवस्वनी
म्हणाली,

“काय गां, तू का बनवलीस कॉफी? काांताबाई कुठे यत?”
“ताई अगां, काल रात्ी फोन नव्हता का के ला त्याांनी, त्याांच्या
वािीत पाणी वशरलय म्हणे पावसाच.ां थोि्या उशीराच येणारे त
आज.” मक्त
ु ा कॉफीचा मग वतच्या हातात देत म्हणाली.
“अरे हो की, ववसरलेच बघ मी. आवण काय मॅिम, परीिा
झाली म्हणनू आता पहाट्चा ररयाज बांद के ला की काय? फुलां
आणलेली वदसत नाहीयेत आज..” वतच्याकिे एक हलका कटाि
टाकत मनवस्वनीने कॉफीची चव घेतली.
“ताई अगां असां करे न का मी? आवण या अलांकार परीिेपेिा
यावषीची नॅशनल कॉम्पवटशन माझ्यासाठी जास्त महत्वाची आहे.
ररयाज के ला मी पहाटे!” मक्त
ु ा उत्तरली.
“अहाहा! सांदु र.. काांताबाई राहुद,े मक्त
ु े उद्यापासनू तचू कर
कॉफी.. मस्त झालीये!.. अग,ां फुलाच
ां ा गच्ु छ वदसला नाही आज
म्हणनू म्हटलां मी..” मनवस्वनी म्हणाली.
“अगां हो, तल
ु ा सागां ायचच रावहल,ां पहाटे कोणीतरी मल
ु गा
आला होता.. कोण-कशासाठी काही साांगायला तयार नाही, उलट
माझ्याशीच उद्धट पणे बोलला. मग मी त्याला सरळ बाहेरच
बसवलां. ताई उठल्यावर या म्हटलां.” आपण काहीतरी खपू मोठी
कामवगरी के ल्यासारखी मक्त
ु ा बोलत होती.

“अरे देवा..” वतचां बोलणां ऐकून काहीतरी महत्वाचां
आठवल्या सारखां मनवस्वनी हातातली कॉफी खाली ठे ऊन बाहेर
धावली.
दार उघिून बाहेर पावहलां तर मल्हार वतथेच झोपाळ्यावर
झोपलेला होता. मनवस्वनी हळूच त्याच्या जवळ गेली. आवण हा
येणार ते आपण असां कसां ववसरलो म्हणनू स्वत:ला दोष देत हळूच
त्याच्या िोक्यावरुन हात वफरवला. दहा-बारा वषांपवू ी वतने त्याला
पावहलां होतां तेव्हा अगदी 15-16 वषांचा होता.. पण आता चाांगला
ऊांच-वधप्पाि आवण मोठा वदसत होता. त्याला झोप लागलेली
पाहून ती परत वफरली तर मागनू वतचा हात धरत तो म्हणाला,
“मावशे.... जागाय मी!!” आवण मग उठून त्याने मनवस्वनीला
किकिून वमठी मारली.
वयाने मोठा झालेला असला तरी अजनू पवू ीसारखा लगेच
येऊन वबलगतो ते पाहून वतलाही मनापासनू आनांद झाला. मग
त्याला खाली झोपाळ्यावर बसवत वतने प्रश्नाांची सरबत्ती सरू
ु
के ली,
“मल्हार अरे काय हे.. असा अचानक! तेही लांिन वरुन?
आवण गाढवा, काल रात्ी कळवतोस येतोय म्हणनू ? तेही sms ने?
मला तर वाटलां गम्मतच करतोयस माझी!”

“हाहा.. अगां हो हो.. वकती प्रश्न ववचारशील? फ्रेश तरी होऊदे
मला.. आधीच पहाटे खपू मस्त पाहुणचार झालाय माझा.. ती
मल
ु गी कोण होती आवण?”
पहाटेच्या प्रसांगाची कल्पना येऊन मनवस्वनी हसनू म्हणाली..
“साांगते तल
ु ा.. आवण सॉरी त्या सार्या प्रकारासाठी. चल, तू फ्रेश
होऊन घे. मी काहीतरी खायला बनवते मस्त!”
“हो.. प्लीज.. खपू भक
ू लागलीये.” मल्हार वतच्यामागनू आत
गेला.
आपण काहीतरी मेजर घोळ घातलेलाय हे लिात येऊन मक्त
ु ा
सरळ ररयाजाचां वनवमत्त करून वर पळाली. ती थेट तास-दोन
तासाांनीच खाली आली. तोवर या मावशी-भाच्याच्या भरपरू गप्पा
आवण नाश्ता सद्ध
ु ा पार पिला होता. वतला पाहताच मनवस्वनीने
वतला हाक मारून बोलाऊन घेतलां.
आता ताई आपली चाांगली शाळा घेणार असां मनातल्या
मनात म्हणत ती िायवनांग टेबलापाशी गेली. वतची मल्हारशी
ओळख करून देत मनवस्वनी म्हणाली,
“हा मल्हार.. माझा भाचा! जयु ताई ववषयी बोलते नां मी
अधनू -मधनू .. वतचा मल
ु गा. लांिनला असतो. वाईल्िलाईफ

बायोलोवजस्ट आहेत साहेब! त्याच्या कुठल्यातरी प्रोजेक्ट
वनवमत्ताने आलाय इथे आपल्या सह्याद्ीचा अभ्यास करायला..”
“हाय..” मल्हारने वतच्यापढु े हात के ला..
जराशी गोंधळून त्याच्या हायला नमस्तेने उत्तर देऊन ती
म्हणाली,
“ते.. पहाटेसाठी सॉरी..”
वतला मधेच तोित मनवस्वनी म्हणाली,
“इट्स ओक मक्त
ु ा, तझु ी चक
ू नाहीये. रात्ी उवशरा याचा
एसएमएस आला येतोय म्हणनू . तल
ु ा सागां ायचां रावहलां माझ.ां ”
वतला जवळ बसवनू घेत ती पढु े म्हणाली,
“आवण बरका मल्हार, ही मक्त
ु ा! माझी वशष्या कम
ऍिव्हायजर कम के अरटेकर कम फ्रेंि..”
“ताई काय अगां त.ू . मस्करी कर आता माझी!” मक्त
ु ा आवण
मनवस्वनी दोघी ओळखीचां हसल्या.
“बरां मक्त
ु ा, जवु ेकराांचा फोन आला होता मांबु ईहून. कथ्थक
एवलट नावाचा प्रोग्राम अरें ज के लाय नॅशनल कल्चरल
विपाटघमेंटने.. आपल्या िेत्ातले सगळे वदग्गज असणार आहेत
वतथे. आवण त्यानां ी मला परफॉमेंससाठी ररक्वेस्ट के लीये.”

“ओहह वॉव ताई.. ही तर आनांदाची बातमी आहे. कधी
जातेयस मग?” मक्त
ु ा आनदां ाने म्हणाली.
“मी नाही, आपण जातोय!”
“म्हणजे?”
“म्हणजे, माझ्यासोबत तहू ी वतथे परफॉमघ करणार आहेस!
बाकीच्या जणी सट्टु ीवर घरी गेल्यायत सो यावेळी ते एक्सक्यजू पण
नाहीये तझ्ु याकिे. तू येतेयस आवण मी तसां कळवनू पण टाकलय.”
“ताई अगां पण..” मक्त
ु ा नाराजीने म्हणाली.
“पण काय?”
“वतथे आई पण असेल!”
“हो.. असेल. त्याने काय फरक पितो?”
“तल
ु ा मावहतीये ताई सगळां.. तरी असां ववचारतेयस?”
“हो मावहतीये पण म्हणनू तू कधी परफॉमघच करणार नाहीस
का? वकती वदवस घाबरणार आहेस?”
यावर मनवस्वनी आवण मल्हार दोघाांकिे एकदा पाहून काही न
सचु नू ती वतथनू वनघनू गेली.
मल्हार मात् परु ता गोंधळून गेला. मक्त
ु ाच्या पाठमोर्या
आकृ तीकिे पाहत तो मनवस्वनीला म्हणाला,

“काही प्रॉब्लेम आहे का मावशी?”
त्यावर एक उसासा सोिून मनवस्वनी म्हणाली,
“हम्म.. आहेही आवण नाहीही!”
“म्हणजे?”
“म्हणजे.. तू अरुांधती अय्यरचां नाव ऐकलांयस?”
“पद्मश्री अरुांधती अय्यर? हो ऑवब्वयसली.. त्याांना कोण
नाही ओळखत? International Kaththak icon.. पण त्याांचा
आवण या वसचएु शनचा काय सांबांध?”
“मक्त
ु ा त्याच
ु गी आहे, मल्हार!”
ां ी मल
“काय?? Are you serious?”
“हो!”
“ती इथे काय करतेय मग? आय मीन, त्या अरुांधती अय्यर
सगळ्या जगाला कथ्थक वशकवतात.. वतकिे लांिनमध्ये मोठी
अकॅ िेमी आहे त्याांची! मी गेलेलो एका प्रोग्रामला. स्वत:च्या
मल
ु ीला त्या वशकवू शकत नाहीत??”
“शकतात नां! पण मक्त
ु ाला वशकायचां नाहीये वतथे!”
“का?”

“कारण थोिां जगावेगळां आहे.. साांगेन पन्ु हा कधीतरी!”
मनवस्वनीचा चेहरा थोिा वचतां ाग्रस्त वाटत होता. वातावरण
वनवळावां म्हणनू मल्हार म्हणाला,
“पण मावशे.. हे काय पाहतोय मी? अॅज फार अॅज आय नो,
तू एक अवतशय खिूस आवण किक वशस्तीची गरुु आहेस.. आवण
ही मक्त
ु ा चक्क तझु ी फ्रेंि वगैरे?”
“हाहा गप्प बस.. तू स्टीररयोटाइप करतोयस मला.. बीइगां
वस्ट्रक्ट इज ए प्रीरे वक्वसाईट इन अवर फील्ि! आवण मक्त
ु ा ववषयी
म्हणशील तर, ती आहेच रे तशी. ती माझी आजवरची सगळ्यात
वप्रय आवण हुशार वशष्या आहे. लाघवी आहे खपू .”
“हम्म.. पावहलयां मी पहाटे वकती लाघवी आहे ते..”
“हाहा.. कळे ल तल
ु ा हळूहळू..”

मनवस्वनीने मेकॅवनक बोलावनू , खांिू मामानां ा मल्हारची घाटात
बदां पिलेली गािी घेऊन यायला पाठवल.ां आवण मग मनवस्वनी
आवण मक्त
ु ा त्याांच्या ररयाजाला लागल्या.
अभोगी कन्निा मधल्या एका सदांु र बवां दशीतली नजाकत
मनवस्वनी मक्त
ु ाला वतच्या नृत्यवभनयातनू उलगिून दाखवत होती..

मक्त
ु ा एकाग्रतेने ते समजाऊन घेत होती. त्या सांदु र
नृत्याववष्कारानतां र अवतशय कुशलतेने समेवर येत मनवस्वनी
थाांबली आवण ‘आता त.ू .’ असां नजरे नेच मक्त
ु ाला खणु ावत खाली
बसली.
मक्त
ु ा उठली.. त्याांची ररयाजाची जागा, घराच्या मागच्या
बाजल
ू ा अवतशय कल्पकतेने मनवस्वनीने तयार करवनू घेतली
होती. दगिी चबतु रा, त्यावर लाकिी खाांब आवण वर कौलाांचां छत
असा तो ओपन एअर वतळ
घु ाकार मांिप होता.. चहुबाजांनू ा गदघ
वहरवळ.. नारळी-पोफळीच्या बागा.. पलीकिे टेकिी.. पक्ष्याच
ां ी
सततची वकलवबल.. आवण वतथे घमु णारा मक्त
ु ाच्या पैंजणाांचा
नाद.. अवतशय मनोहारी असां ते दृश्य असायच!ां
एक दीघघ श्वास घेऊन मक्त
ु ाने ताल धरत वतचा पदन्यास सरू
ु
के ला.. आवण नेहमीसारखी त्या रागात हरवनू जात नजाकतीने वतने
सम गाठली.. आजबू ाजचू े पिीही जणू स्तब्ध होऊन वतचां ते हरवनू
जाणां पाहत रावहले. खपू रे अली कौतक
ु करणार्या मनवस्वनीने
’वाह!’ म्हटलां.. पण मक्त
ु ाच्या चेहर्यावर मात् समाधान उतरलां
नव्हत.ां . आवण हे असां नेहमीच व्हायच.ां . का कोणास ठाऊक वतला
अपणू घच वाटत रहायच.ां . कुठलीतरी मेजर गोष्ट वतच्या नृत्यात कमी
आहे असां वतला वाटायचां.. पण कुठली ते काही वतला उमगायचां

नाही. Technically ती पफे क्ट होती. वतच्या त्या कवल्पत
पणू घत्वाचा ध्यास घेत मग ती तास अन तास ररयाज करत बसायची.
थोि्या वेळाने मल्हार झोपेतनू उठून बाल्कनीमध्ये आला..
त्याची नजर ररयाजात मग्न मक्त
ु ावर गेली. ती थकली होती पण
ररयाज काही थाांबवत नव्हती. ती त्याला एकाच वेळी खपू मोहकही
वाटली आवण खपू अगवतकही.. कशाचा तरी पछािल्यासारखा
ध्यास घेऊन ती ररयाज करत होती. आवण ती गोष्ट काही के ल्या
वतला गवसत नव्हती. तो ववचारात दगां होता. तेवढ्यात मनवस्वनी
वतथे आली. वतला पाहून तो आधी थोिा दचकला पण नांतर सावरत
म्हणाला,
“अगां मला हाक मारायची नां, मी आलो असतो खाली.”
“एकाही हाके ला उत्तर वमळालां नाही म्हणनू आलेय वर, साहेब
नक्की कशात वबझी आहेत ते पहायला!”
खाली मक्त
ु ाच्या ररयाजाकिे पाहून मनवस्वनी म्हणाली.
“अगां काही नाही मगाचपासनू हा आवाज झोपमोि करत
होता माझी! म्हटलां काय चालयु े पाहावां तरी म्हणनू ..”
“माझ्या घरी हा आवाज नवीन आहे तल
ु ा? मल्हार.. बेटा, मी
मावशीये तझु ी! जन्मलास तेव्हा तझ्ु या आईच्या आधी मी तल
ु ा
माांिीवर घेतलां होत.ां ”

“हाहा.. हो मावहतीये मावशीबाई.. वाकून नमस्कार!”
“यशस्वी भव! बट एवनवेज, बाकी काय म्हणतोयस? आईबाबाांना भेटून आलास की थेट इकिेच?ां ”
“हम्म.. ववचार होता तसा. पण कशी कोणास ठावक
ू गािी
इकिेच वळली.”
“काय रे त.ू . ताई रागावणार आता!”
“वतचा राग कसा घालवायचा ते मावहतीये मला. आवण
जाणारे गां मी वतकिे पण. पण आधी काम महत्वाचां!”
“अरे हो, नक्की कसलां प्रोजेक्ट आहे?”
“अगां ते थोिसां कॉवम्प्लके टेि आहे. थोिक्यात साांगतो, सध्या
योगा सारखांचां भारतीय आयवु ेदाववषयीही पावश्चमात्य देशात
आकषघण वाढताना वदसतय. सो आमची इस्ां टीट्यटू सध्या
मेविसीनल प्लाांट्सचा अभ्यास करतेय. आवण मला प्रोजेक्ट हेि
के लय. या वव्हझीटमध्ये स्पेवसवफकली कोकम वनविलाय. पढु च्या
पन्नास वषाघत हवामान बदलाचे त्याच्या वाढीवर आवण
पॉप्यल
ु ेशनवर काय पररणाम होऊ शकतात अशा सांबांधीचा प्रोजेक्ट
आहे. सो भटकावां लागणारे सह्याद्ीत 1-2 मवहने. वीस स्पॉट्स
फायनल के लेयत आम्ही महाराष्ट्र टू के रळ.. फील्ि स्टिी..
sampling.. observation.. etc etc..”

“हावत्तच्या!! आपल्या या कोकमाचा अभ्यास करायला तू
लिां नहून इथे आलायस तर!” मनवस्वनीला मज्जा वाटली. “बरां
चल, जेवण तयार आहे. काांताबाईनीां छान बेत के लाय आज!”
“हो चल..” असां म्हणनू त्याची नजर पन्ु हा खाली गेली.
मक्त
ु ाने ररयाज थाांबवला होता.
“येईल ती पण.. चल त!ू ” मनवस्वनी हसनू म्हणाली.
“हाहा अगां मी जस्ट पाहत होतो.. िोन्ट वथांक अदरवाईज!..
..ए पण मावशे, वहचा प्रॉब्लेम काये नक्की? सार्या जगाचां
ओझां स्वत:वर असल्या सारखी का वागते ही?”
“ते तू वतलाच का नाही ववचारत?”
“नको रे बाबा.. पन्ु हा घराबाहेर काढायची मला.” आवण
दोघेही मोठयाने हसले.

दसु र्या वदवशी मल्हार त्याच्या प्रोजेक्ट्साठी वरांधा घाटात
गेला. आवण दोन-तीन वदवसाांनीच उगवला. इकिे तोवर मक्त
ु ाने
मांबु ईला जाण्याची मनाची तयारी के ली होती. त्या दृष्टीने दोघींचा
ररयाज पण सरू
ु होता. पण नाही म्हटलां तरी वतच्या आत कुठे तरी

थोिीशी भीती होतीच. पाच-सहा वषांपवू ी मक्त
ु ा घर सोिून इथे
आली तेव्हा वतने मनाशी वनग्रह के ला होता, स्वत:वरची अरुांधती
अय्यर नावाची सावली पसु नू टाकून आपली अशी नवीन ओळख
वनमाघण करायची आवण मगच आईसमोर पायात घांगु रू बाांधायचे.
वतचां असां मनवस्वनीकिे वनघनू येणां अरुांधतीसाठी अथाघतच
धक्कादायक होतां. पण नेहमीच बफाघसारख्या शाांत असणार्या
अरुांधतीने वतला वनघताना के वळ एकच वाक्य म्हटलां होत,ां ‘जे
काही करशील ते जीव ओतनू कर!’ बास. दात-ओठ खाऊन
भाांिणां ना वतच्या स्वभावात होतां ना मक्त
ु ाच्या. दोघींच नातां
जगावेगळां होत.ां आई-मल
ु ीचां ते कधीचां नव्हत.ां . अरुांधतीने कायम
मक्त
ु ाकिे वतची उत्तरावधकारी आवण वशष्या म्हणनू च पावहलां आवण
त्यामळ
ु े च आईची माया ती मक्त
ु ाला कधी देऊच शकली नाही,
वतच्यातली गरुु कायम त्याच्या आि येत रावहली. आवण म्हणनू च
मक्त
ु ा वतच्यापासनू दरू गेली. एक नृत्य सोिलां तर बाकी कुठल्याच
बाजनू े ती अरुांधतीची मल
ु गी वाटायची नाही. अरुांधती खरांतर
दाविणात्य, पण मक्त
ु ा मात् वतच्या बाबासारखी म्हणजेच चैतन्य
सारखी परु े परू मराठी वळणाची झाली होती. वतला लळाही
चैतन्यचाच जास्त होता. आताही दर वदवाळीला ती घरी जायची
ती के वळ चैतन्यसाठीच. मागच्या वदवाळीत मात् कधी न

भािां णार्या या माय-लेकींच चाांगलच भाांिण झाल.ां तेव्हापासनू तर
मक्त
ु ाच मन आईच्या बाबतीत अजनू च कटू झालां होतां.
आवण आता हे असां अचानक वतला आईसमोर स्टेजवर उभां
राहावां लागणार होत.ां आपण इतराच्ां या अपेिेस उतरलो नाही तर
काय या भीतीने वतचां मन वतला खात होत.ां आपल्याकिून थोिीजरी
चक
ू झाली तरी आधी आपली आईच आपल्याला हसेल यावर तर
वतचा गाढ ववश्वास होता. या सार्याववषयी ती मोकळे पणाने कधी
मनवस्वनी समोर बोलायची नाही पण मनवस्वनीला मक्त
ु ाची ही
घालमेल जाणवायची. आवण वतच्या मनातनू ही भीती
घालवण्यासाठीच ती वतला बरोबर घेऊन जात होती.
वतन्हीसाांजेला मल्हार आला तेव्हा मक्त
ु ा ओसरीवर कॉफी
वपत, वकत्तीवेळ एकाच फाांदीवर बसलेल्या खांि्याकिे पाहत
बसली होती.
पायरीवर बसनू शजू काढत तो वतला ‘हाय!’ म्हणाला.
“हाय! झाली का कोकमाची फळां मोजनू ?”
“हाहा.. मॅिम, फॉर यॉर काइिां इन्फॉमेशन कोकमाला
पावसाळ्यात नाही वस्प्रांगमध्ये फळां येतात!”
“एवढां मावहतीये तर, पावसाळ्यात रस्ते कोरिे नसतात
स्लीपरी होतात हेही माहीत असेलच की! आजकाल लोकाांना चार

वदवस बाहेर राहून आलां की आपला देश उगाच मागास वाटायला
लागतो!”
“ओहह.. हाहा.. मेमरी चाांगलीये तझु ी!”
यावर मक्त
ु ाने त्याच्याकिे नसु ताच एक कटाि टाकला आवण
पन्ु हा कॉफी वपऊ लागली.
“कातां ाबाई, आल्याचा चहा करा मस्तपैकी!” वतथनू च त्याने
काांताबाईनाां आवाज वदला आवण मक्त
ु ाकिे पाहून म्हणाला,
“इतक्या सदांु र मल
ु ीला इतका तसु िेपणा शोभत नाही!”
“हा टोमणा आहे की कॉवम्प्लमेंट!”
“बोथ!” त्याने हसत उत्तर वदल.ां . मक्त
ु ाने मग वकांवचत हसनू
त्याच्याकिे पावहलां.
“मग, कधी आहे तमु चा मांबु ईचा प्रोग्राम?” त्याने पढु े
ववचारलां.
“पढु च्या आठवि्यात!” मक्त
ु ाचा चेहरा पन्ु हा गांभीर झाला.
“सो, तू जातेयस!”
“हम्म.. मनवस्वनी ताईला दख
ु वायचां नाहीये मला.”
यावर तो जरासा शातां चां रावहला. आवण अथाघतच मक्त
ु ाही! ती
शाांतता भेदत मग एक दीघघ श्वास घेऊन मल्हारच पढु े म्हणाला,

“नक्की कशाला घाबरतेयस त?ू ”
“म्हणजे?”
“म्हणजे, तू तझ्ु या आईसमोर परफॉमघ करायला घाबरतेस की
परफॉमघ करायलाच घाबरतेस?”
“एक वमवनट, मी यापैकी कशालाच घाबरत नाही. मला फक्त
माझ्या आईला दाखऊन द्यायचय, वतच्यावशवाय पण मी वशकू
शकते.. माझी ओळख फक्त ‘अरुांधती अय्यरची मल
ु गी’ एवढीच
नाहीये. त्यापवलकिे पण मी कोणीतरी आहे.”
“मग हे तू त्याांच्याजवळ राहून पण करू शकतेस.. त्यासाठी
असां दरू राहण्याची काय गरज?”
“गरज आहे! वतथे रावहले तर मी कायम वतची मल
ु गी म्हणनू च
ओळखले जाईन. इथे येईपयंत मी फक्त माझां वतच्याशी होणारां
comparisonच अनभु वलयां . अरुांधती अय्यरची जेस्चसघ, हर
स्टाइल.. याचां सततच दिपण! मला अरुांधती अय्यर नाही
बनायच.ां . मक्त
ु ाच राहायचांय. आवण इतकां सगळां करून शेवटी मला
ऐकायला काय वमळतां तर, वहला काय सगळां आयतांच वमळालांय..
नो struggle अॅट ऑल! I don’t want to live in her
shadow .. want to stand on my own! दॅट्स इट.”

“हम्म.. दॅट्स इटां ेरेवस्टांग.. मग आता तू तल
ु ा हवां तसां जगतेयस
राइट?”
“हो”
“मग आनांदी का नाहीयेस त?ू कसलां तरी दिपण तू आत्ताही
घेतलेलच आहेस.. म्हणजे तसां वाटतां तरी!”
यावर मक्त
ु ा िणभर शाांतच रावहली. कोणीतरी आपल्या
मनातला गोंधळ शब्दात माांितय असां वतला वाटलां पण वतने ते
मान्य के लां नाही! ती म्हणाली,
“तल
ु ा कोणी साांवगतलां मी आनांदात नाहीये! आहे मी. चार
वदवसाच्या ओळखीत तू या वनकषावर येऊ नकोस. Don’t be so
judgemental!”
“no no.. not at all.. मी फक्त मला जे जाणवलां ते सागां तोय!
Just think over it!”
असां म्हणनू मल्हार आत वनघनू गेला. पण मक्त
ु ा मात् ववचारात
पिली.
ठरल्याप्रमाणे कायघक्रमाच्या एक वदवस आधी दोघी मांबु ईत
आल्या. सगळी तयारी झालेली होती. आता फक्त कायघक्रमालाच
उशीर होता. मनवस्वनी नेहमीप्रमाणेच वस्थतप्रज्ञ भासत होती पण

मक्त
ु ाच्या मनात मात् प्रचांि गोंधळ सरू
ु होता. वतला वतचां आवण
अरुांधतीचां शेवटचां भािां ण आठवल.ां .
ती परत वनघायच्या आदल्या वदवशी अरुांधती वतला म्हणाली,
“मक्त
ु ा, इतकी वषं मी काही म्हणाले नाही, पण मला वाटतां
आता तू परत यायला हवस. काही मवहन्यात अलांकार पण होशील
तू सो वशिण पणू घ झालांच आहे आता तझु .ां तल
ु ा माझ्याकिे
वशकायचां नव्हतां फाइन. मी समजनू घेतलां. पण आता तझु ां हे खळ
ू
परु े . कम बॅक! हा सगळा पसारा पढु े तल
ु ाच साांभाळायचा आहे. I
just need to train you a little for that.”
“खळ
ू ? माझां इथनू वनघनू जाणां हे खळ
ू नाहीये आई! It is a
serious business for me. स्वत: सोिून इतराांच्या मतानां ाही
इम्पॉटेन्स देत जा तू कधी कधी!”
“इथला सगळा सेट अप सोिून वतथे दरू कोकणात जाऊन
राहण्यात कसला आलाय वसररयस वबजनेस?? मक्त
ु ा कळत का
नाहीये तल
ु ा, हे सगळां दसु र्या कोणाला इतकां इवजली वमळत नाही.
यू आर लकी टू हॅव ऑल वधस रे िीमेि! कम बॅक बेटा!”
“आई.. अगां तेच तर नकोय मला! तल
ु ा का कळत नाहीये?
मी अरुांधती अय्यरचां साम्राज्य साांभाळण्यासाठी जन्माला नाही
आलेय! I am Mukta Chaitanya! And I want to be

Mukta Chaitanya only!! I’m not your puppet or pawn
mumma.. I have my own dreams! तू आखनू वदलेलां
आयष्ु य नाही जगायचां मला. तल
ु ा वाटतां, मी श्वास सद्ध
ु ा तझ्ु या
सारखाच घ्यावा.. पण ते शक्य नाहीये. मी नाही रमत तझ्ु या
क्लावसकल स्टाइल मध्ये.. गोष्टी इम्प्रोवाइज करायला आवितात
मला. And I know you won’t understand it ever!”
“oh is it? हे तू तझ्ु या आईला साांगतेयस?”
“आई?? तू माझी ‘आई’ कधीच नव्हतीस मम्मा! तू कायम
‘अरुांधती अय्यर’ बननु च वागत आवण बोलत आलीयेस
माझ्याशी.”
“मक्त
ु ा.. हे सगळां बोलणां खपू सोपां आहे. Try to be in my
place for a while. I want you to be successful beta. तू
अरुांधती अय्यरची मल
ु गी आहेस! आवण तशी शोभायलाही
हवीस.”
“तेच तर.. कधीतरी मक्त
ु ा म्हणनू ही बघ माझ्याकिे! सतत
comparison! मी कांटाळलेय या सगळ्याला.”
“तल
ु ा गोष्टी इतक्या सोप्या वाटतात मक्त
ु ा! वठके मग.. जा!!
बाहेरच्या जगाच्या झळा बसल्या की समजेल सगळां. Go and

prove yourself! ‘मक्त
ु ा चैतन्य’ म्हणनू तझु ी identity वसद्ध
करून दाखव आवण मगच ये माझ्यासमोर!”
मक्त
ु ाने वतच्याकिे रोखनू पावहलां आवण “sure!” इतकांच
म्हणनू ती दसु र्या वदवशी मनवस्वनीकिे परत आली.
त्या वदवसानांतर आजच वतचा अरुांधतीशी सामना होणार
होता. मक्त
ु ाने वकतीही बळ एकवटलेलां असलां तरी आतनू वतला
काहीतरी कमतरता जाणवतच होत.ां ररयाज करताना जाणवायची
तशी! सगळे मान्यवर सभागृहात जमा झाले होते. कायघक्रमाची
सरुु वातच मनवस्वनी आवण मक्त
ु ाच्या नृत्याने होणार होती. सगळ्या
पवू घसचू ना झाल्या होत्या. मनवस्वनी आवण मक्त
ु ा स्टेजवर वस्थर
मद्ु ते उभ्या होत्या. सभागृहातले lights ऑफ झाले. मक्त
ु ाची
धिधि अजनू च वाढली. समोरच्या बदां पिद्याच्या फटीतनू वतला
पावहल्याच राांगेत बसलेली अरुांधती वदसली. वतच्या वयापेिा दहा
वषाघनी लहान वाटणारी अरुांधती, नाकी-िोळी नीटस, रे खीव आवण
तेजाने परु े परू वदसायची. मक्त
ु ाला प्रश्न पिायचा, आपली आई
नेहमीच इतकी आकषघक कशी वदसु शकते! हळूहळू पिदा वर
सरकू लागला.. आवण अभोगी कन्निा मधली सरु ावट सभागृहात
घमु ू लागली..

मल्हारचे एव्हाना दोन-तीन स्पॉट्स अभ्यासनू झाले होते. तो
घरीच बसनू वमळालेला िाटा प्रोसेस करत होता. मनवस्वनी आवण
मक्त
ु ा नसल्यामळ
ु े त्याला खरांतर थोिांसां बोअरच होत होतां. सतत
ररयाजात मग्न मक्त
ु ाला आवण वतच्या वतरकस बोलण्याला तो वमस
करत होता. खरांतर मल्हार त्याच्या कामाच्या बाबतीत प्रचांि
passionate होता. लहानपणापासनू च झािां-प्राणी-पिी
याच्ां यामध्ये रमायचा. मोठां झाल्यावर मग रुळलेल्या वाटा न
वनविता त्याने त्याच्या या आविीलाच त्याचां कररयर म्हणनू
वनविलां आवण थेट नावाजलेल्या लिां न वाइल्िलाइफ इस्ां टीट्यटू
पयघन्त जाऊन पोचला. त्याचां काम वतथे वाखाणलां जात होतां.
धािस, झोकून देण्याची वृत्ती, सतत नाववन्याचा ध्यास, प्रवास, जग
पाहण्याची तीव्र इच्छा.. या सगळ्यामळ
ु े तो इतरापां ेिा वेगळा
ठरायचा. एका वठकाणी सेटल वगैरे होऊन स्वप्नपतू ीसाठी
ररटायरमेंटची वाट पाहणार्याांपैकी तो नव्हता. बेभान होऊन मन
मानेल वतकिे वार्यासारखां वाहण्यात त्याला विल वाटायचां. एका
वठकाणी फारसा तो कधी रमायचाच नाही. इथेही खरांतर सरू
ु वातीचे
1-2 आठविे मनवस्वनीकिे राहून नांतर बेस गोव्यात वमत्ाकिे

हलवनू पढु चां काम करण्याचा त्याचा ववचार होता. पण त्या पहाटे
पाररजातकाच्या सि्यामध्ये उभ्या मक्त
ु ाला पावहल्यानतां र कसा
कोण जाणे त्याचा प्लान बदलला आवण पणू घवेळ इथेच मक्ु काम
ठे ऊन बाकी फील्ि स्टिीसाठी येत जात राहायचां असां त्याने
ठरवलां.

पिदा पणू घ वर सरकला. सभागृहात टाळ्याच
ां ा किकिाट
झाला. मनवस्वनीने नेहमीप्रमाणे एक-दोन वमवनटातच प्रेिकाांच्या
मनाचा ताबा घेतला. अभोगी मधली ती चीज वतच्या एके का
मद्ु ते नू , ववभ्रमातनू , पदलावलत्यातनू जणू वजवतां होत होती. हळूहळू
सरु , ताल आवण ती अवभन्न होत गेले आवण सभागृह मांत्मग्ु ध झाल.ां
मक्त
ु ा वतला साथ देत होती म्हणजे तसा प्रयत्न करत होती. पण
वतच्या देहबोलीत आज काहीतरी न्यनू होतां. वतची पावलां तालात
जरूर वथरकत होती, ती चीजही वतच्यात वततकीच वझरपलेली
होती.. तरीपण.. ‘आपलां काही चक
ु णार तर नाही?’ हा ववचार
वतच्या मनात सतत चालू होता आवण तोच वतच्या नृत्यावर
पररणामही करत होता. शेवटाकिे येता येता एक दीघघ चक्र दोघींनी
घेतलां आवण ते घेता घेता मक्त
ु ाची नजर अरुांधतीकिे गेली. अरुांधती

वतच्याकिे रोखनू पाहत होती. वतच्या त्या नजरे त का कोणास
ठाऊक मक्त
ु ाला स्वत:ची हार वदसू लागली. आवण त्या ववचवलत
अवस्थेत शेवटची वतची सम िणभराच्या फरकाने हुकली..
मनवस्वनीच्या ते लिात आलां, वतने अत्यांत चपळाईने मक्त
ु ाची
बाजू साांभाळून घेत आणखी एक तीव्र चक्र घेऊन त्या
नृत्याववष्काराचा शेवट के ला. इतर कोणाच्या लिात आलां नसलां
तरी अरुांधतीच्या नजरे तनू मात् हे सटु लां नाही. पणू घ सभागृहात
टाळ्याांचा पाऊस पिला. अरुांधती मात् वतच्या त्याच भेदक नजरे ने
मक्त
ु ाकिे पहात रावहली. .
यथावकाश कायघक्रम पार पिला. नांतरच्या विनरसाठी सगळे
जमलेले असताना मक्त
ु ा एकटीचां कोपर्यातल्या टेबलाशी
पाण्याचा ग्लास हातात घेऊन सन्ु न बसनू होती. मनवस्वनी भोवती
सगळ्याांचा गरािा होता. बर्याच वदवसाांनी भेटी होत असल्याने ती
गप्पा-गोष्टीत दगां होती.
एकटक हातातल्या अध्याघ ररकाम्या ग्लासकिे पहात
असताना, मक्त
ु ाच्या कानाांवर ओळखीचा आवाज आला,
“सो.. धीस इज इट?”
मक्त
ु ाने वळून पावहलां, वतच्यामागे ववजयी मद्ु ने े वतच्याकिे
पहात अरुांधती उभी होती.

“काय?” वतच्या बोलण्याचा रोख न कळून मक्त
ु ा म्हणाली.
“म्हणजे यासाठी मला सोिून आलीस त?ू ”
“नक्की काय म्हणायचयां आई तल
ु ा?” मक्त
ु ाने ववचारलां.
“मला हेच म्हणायचांय ‘मक्त
ु ा चैतन्य’, की तमु च्यात मला
शन्ू य प्रगती वदसतेय! माझ्याकिे होतीस तेव्हाही अशीचां होतीस..
लो कॉवन्फिन्स.. नो शापघ मव्ु हमेन्ट्स.. लॉस्ट माइिां .. अँि ग्रेसलेस
िान्स!! ज्या आवेगाने तू वनघनू आलीस, आय वॉज इक्सपेक्टींग
सम सरप्रायजेस! बट यू विसअप्पोइटां ेि मी.. अगेन!”
मक्त
ु ाचां मन आधीच वतला खात होतां त्यात अरुांधतीच्या या
अशा बोलण्याने वतला अजनू वथजल्या सारखां वाटू लागल.ां . ती
तशीच मान खाली घालनू उभी होती, कुठल्याही िणी रिू
कोसळे ल अशा अवस्थेत!
वततक्यात पररवस्थतीचा अांदाज घेऊन मनवस्वनी वतथे आली
आवण मक्त
ु ाला एका हाताने स्वत:जवळ घेत ती म्हणाली,
“मक्त
ु ा यू वर अमेवझांग टुिे! द वे यू हॅिल्ि
ु रसेल्फ दॅट
ां यअ
वॉज व्हेरी ब्रेव्ह बेटा..!”
भरल्या िोळ्याांनी मनवस्वनीकिे पहात वतने हसण्याचा व्यथघ
प्रयत्न के ला.

“नाऊ आय अांिरस्टॅि..
ां गरुु नेच असां िोक्यावर चढवनू
ठे वलयां म्हटल्यावर साहवजक आहे वशष्याक
ु ा होण!ां ”
ां िून अशा चक
अरुांधती म्हणाली.
वतच्याकिे रोखनू बघत मनवस्वनी वकांवचत हसली आवण मग
वतच्या नजरे त नजर वमळवनू म्हणाली,
“वषघ १९८५, स्थळ सेंट्रल हॉल, पणु े.. लवलत कला कें द्ाचा
कायघक्रम.. स्टेजवर पवद्मनी ताईबरोबर
तरुण अरुांधती आवण त्याांची
ां
आणखी एक वशष्या.. दोघींचा पवहलाचां मोठा परफॉमेंस.. पवहला
तीन ताल झाल्यावर दसु र्या आवतघनाच्या वेळी अरुांधती चक्क
वमनीटभर ब्लॅकां झाली! वतला काही सचु ेचना. एकदम घामेघमू !
पण पवद्मनीताईनीां हुशारीने त्या ब्लॅकां होण्याला अवभनयाचाच भाग
बनवलां आवण वतला पन्ु हा नृत्यात सामावनू घेतलां!.... आठवतांय
‘अरुांधती जी’?”
अरुांधती िणभर वतच्याकिे पाहतच रावहली. आवण मग
सावरुन म्हणाली,
“स्मरणशक्ती उत्तम आहे अजनू तझु ी, मनवस्वनी!”
“हो अथाघत! तल
ु ा सगळ्याचा ववसर पिला म्हणनू काय
झालां.”

“सगळां लिात आहे माझ्या! पण मक्त
ु ाची माझ्या सोबत
तल
ु ना करु नकोस त!ू ”
“का? त्ास झाला? आवण तसांही मी मक्त
ु ाची तझ्ु याशी तल
ु ना
कधीच करणार नाही! मी फक्त पवहल्याांदा मोठ्या कायघक्रमात
परफ़ॉमघ करणार्या दोन नवोवदत नवतघकाांची तल
ु ना के ली.. तेव्हा ती
तू होतीस आवण आता मक्त
ु ा आहे बास!”
मक्त
ु ा या दोघींचा हा असा सांवाद पाहून अवाक् झाली. एका
िेत्ातल्या असल्यामळ
ु े त्या दोघी एकमेकींना ओळखत असणार
इतपतच वतची समज होती. पण हे असां एकमेकींशी एके री बोलण,ां
जनु ी गाढ ओळख असल्यासारखां वागणां वतच्यासाठी जरासां
नवीनच होत.ां न राहवनू ती म्हणाली,
“तम्ु ही दोघी ओळखता एकमेकींना पवू ीपासनू ?”
वतच्या या प्रश्नानतां र मनवस्वनीकिे एक करकरीत कटाि
टाकून अरुांधती वतथनू वनघनू गेली. पण यावेळी मात् वतच्या नजरे त
पराभव होता, वतचा स्वत:चा!
वतच्या अशा वनघनू जाण्याने मक्त
ु ा मात् ववचारात पिली
आवण प्रश्नाथघक नजरे ने वतने मनवस्वनीकिे पावहलां. वतचा गोंधळ
उमगनु मनवस्वनी वतला म्हणाली,
“त्या कायघक्रमातली पवद्मनी ताईची
ां ती दसु री वशष्या मी होते!”

आता मक्त
ु ा चाांगलीच आश्चयघचवकत झाली.
“म्हणजे, तम्ु ही दोघी गरुु -भवगनी आहात? इतकी जनु ी
ओळख आहे तमु ची एकमेकींशी? मला कधीच काहीच का नाही
बोललात तम्ु ही?”
“त्याने काही फरक पिला असता का?”
“नाही तसां नाही.. पण..”
“झालां तर मग.. चल वनघयु ा?”
“हो..”
मक्त
ु ा सावरुन म्हणाली आवण मग दोघी वतथनू बाहेर पिल्या.
परत आल्यावर मक्त
ु ाचां लि कशातच लागेना. सतत
िोळ्याांसमोर अरुांधतीचे शब्द उमटू लागले. सहा वषे अहोरात्
मेहनत करुन जर स्टेजवर आपलां ततपप होणार असेल तर खरांच
काय अथघ आहे या मेहनतीला? ज्या वजद्दीने आपण घराबाहेर
पिलो ती वजद्द इतकी ववफल ठरावी? आपण नक्की काय साध्य
के लां? यासारखे वकतीतरी प्रश्न सतत वतच्या मनात वपांगा घालू
लागले. अरुांधती वकतीही कठोर, वनदघयी वाटत असली तरी ती
म्हणतेय ते खरांच तर आहे की असहां ी वतला वाटून गेलां. इतके मोठे
दावे करुन शेवटी आपण एक अवतसामान्य परफॉमेंस देऊन परत

आलो याचां वैषम्य वतच्या मनात खोल रुतलां होतां. ती ररयाज
करे नाशी झाली. कुठल्यातरी पस्ु तकात तोंि खपु सनू तास अन् तास
ववचार करत बसू लागली. आपल्या वजवीताचां कारणच कोणीतरी
आपल्यापासनू वहरावनू घ्यावां अशी वतची अवस्था झाली.
मनवस्वनीला वतच्याकिे पहावेना. वतने वतला समजावनू पावहल,ां
प्रोत्सावहत करुन पावहलां, प्रसांगी रागावनू ही पावहलां पण या
कशाचाच म्हणावा तसा पररणाम मक्त
ु ावर होत नव्हता. ती अजनू
अजनू गप्प गप्प होत गेली..
मक्त
ु ाची ती अवस्था पाहून मनवस्वनी आता चागां लीच वचतां ेत
पिली. देश पातळीवर मानाची समजली जाणारी अवभजात
कथ्थक स्पधाघ अवघ्या दोन मवहन्याांवर येऊन ठे पली होती. ती
वजक
ु ाचां ध्येय होत.ां देशभरातले अव्वल स्पधघक त्यात
ां णां हे मक्त
दरवषी भाग घेतात. अवतशय कठीण समजली जाणारी ही स्पधाघ
उदयोन्मख
ु कलाकाराांसाठी स्वत:ला वसद्ध करण्याचां एक दजेदार
साधन होत.ां आवण गमतीची गोष्ट ही की, गेल्या वषीचा अपवाद
सोिला तर त्या आधीची सलग दहा वषघ स्पधाघ मनवस्वनीच्या
वशष्याांनीच वजांकली होती. मनवस्वनीचा हा लौवकक आवण वतचां
प्रवाहाववरुद्ध जाऊन स्वत:चां असां अढळ स्थान वनमाघण करणां
यामळ
ु े च तर मक्त
ु ाने सहा वषांपवू ी अरुांधतीच्या नकळत
मनवस्वनीच्या ‘लास्या’ कथ्थक अकादमीची प्रवेश परीिा वदली

आवण वसलेक्ट झाल्यावर तिक बॅग भरून इथे येऊन वशकायला
दाखल झाली. वतचां नाव फॉमघवर पाहून मनवस्वनीलाही आधी
आश्चयघचां वाटलां होतां.. वतनेही मग एक काकण जास्तच कठीण
परीिा घेतली मक्त
ु ाची पण मक्त
ु ा त्यात उत्तीणघ तर झालीच वर
वतच्या त्या बेधिक अांदाजाने वतने मनवस्वनीला मोवहतही के लां
होतां. पण तेव्हाची ती ध्येयाने पछािलेली मक्त
ु ा मागच्या एक-दोन
वषाघत मात् कुठे तरी हरवल्या सारखी वाटत होती. काहीच अभ्यास
न करता आधीच्या तोिक्या ज्ञाांनाच्या आधारावर जे होईल ते पाहू
असां म्हणनू वदलेली परीिा आवण खपू , अगदी रात्ांवदवस अभ्यास
करून, सतत परीिेचाच ववचार िोक्यात ठे ऊन, भरपरू ज्ञान साठवनू
शेवटच्या िणी नवघस होऊन वदलेली परीिा असा काहीसा फरक
मक्त
ु ाच्या तेव्हाच्या आवण आत्ताच्या वागण्यात वदसत होता.
घरातलां हे असां टेन्स वातावरण मल्हारच्या नजरे तनू ही सटु लां
नव्हत.ां मांबु ईहून आल्यापासनू दोघी अगदीच शाांत शाांत होत्या.
मक्त
ु ाची अवस्था पाहून वतला विरे क्टली त्याने काही ववचारलां
नाही. पण, त्या वदवशी सावांतवािीहून परतल्यावर रात्ी
मनवस्वनीचा काळजीने भरलेला चेहरा पाहून त्याने वतला न राहवनू
ववचारलां,

“मनू मावशी, नक्की काय झालांय? तम्ु ही मांबु ईहून
परतल्यापासनू पाहतोय मी, दोघीही लॉस्ट आहात. काही घिलयां
का वतथे?”
मनवस्वनीने त्याच्याकिे पावहलां आवण म्हणाली,
“मक्त
ु ाला कॉवन्फिांस यावा म्हणनू घेऊन गेले रे मी वतला हट्टाने
माझ्यासोबत. पण घिलां उलटच! वतचां हे असां स्वत:ला वमटून घेणां
खपू छळतय मला. माझी एक गणु ी वशष्या माझ्या िोळ्याांदख
े त
हरत जाताना पाहतेय मी. आवण मला कळत नाहीये, काय के लां
म्हणजे मला ती पवू ीची मक्त
ु ा परत वमळे ल!”
“अगां हो.. पण झालांय काय नक्की?”
“वतचा वतथला परफॉमेंस म्हणावा तसा झाला नाही. घाबरली,
गोंधळली, चक
ु ली. आवण हे सगळां अरुांधतीच्या समोर झाल,ां
त्यामळ
ु े ते वतच्या अजनू च वजव्हारी लागलयां . खरांतर पवहल्या वेळी
हे असां होणां अगदी स्वाभाववक आहे रे पण ही पोर मानायलाच
तयार नाही. गेली सहा वषं पछािल्यासारखा ररयाज आवण अभ्यास
के लाय पोरीने. पण या माय-लेकींचा काय वाद झालाय काय माहीत
मागच्या वदवाळीत. तेव्हापासनू वबथरलीये नसु ती.”
“ओहह..” मल्हार ववचारात पिला.

“आधी वेि्यासारखा ररयाज करायची. थोिी ववश्राांती घे
म्हणावां लागायचां मला. आवण आता सगळांच सोिून वदल्यासारखी
वागतेय. दोन मवहन्याांवर नॅशनल कोंवपवटशन आलीये आवण वहची
ही अवस्था. यावषी पवहल्याांदा भाग घेणार होती. वजांकून
अरुांधतीला दाखवनू द्यायचां होतां वतला की ती सद्ध
ु ा काहीतरइ करू
शकते तेही स्वत:च्या बळावर! पण आता..”
“पण त्या अरुांधती अय्यरचां आवण वहचां इतकां का वाकिां आहे
गां? म्हणजे कुठली आई आपल्या मल
ु ीशी इतकां कठोर वागते!”
मल्हार ववस्मयाने म्हणाला.
यावर एक मोठा सस्ु कारा सोिून मनवस्वनी म्हणाली,
“माणसू एका ठराववक उांचीवर पोचला ना मल्हार, की तो त्या
उांचीच्या ओझ्याखाली दबायला लागतो. स्वत:ची ‘इमेज’
जपण्याच्या नादात खद्दु स्वत:लाच हरवनू बसतो. आपलीच
सावली आपल्यापेिा मोठी होत जाते मग. अरुांधतीचांही असांच
काहीतरी झालांय. आवण या सार्याची वशकार मात् झालीये मक्त
ु ा.
वतचां लहानपण घगांु राच्ां या नादामध्ये हरवनू गेलयां . सतत
अरुांधतीच्या अपेिाांना खरां उतरण्याची धिपि! कोमेजनू गेलीये
वबचारी. अरुांधतीही तशी वाईट नाही रे .. पण आधीच वतचा स्वभाव
महत्वाकाि
ां ी, त्यात वतला भरघोस यश वमळत गेलां आवण ती

त्याच्या आधीन झाली. स्वत:च्या मल
ु ीचां असां स्वत:ला सोिून
जाणां आवण कुठे तर तेही माझ्याकिे? हे सगळां वतच्याही वजव्हारी
लागलां असणार! इगो दख
ु ावला असणार! सो या सगळ्याचां फवलत
आहे माय-लेकींमधलां हे शीत-यद्ध
ु ! पण या सगळ्यात मक्त
ु ाचां
कररयर ववस्कटू नये इतकच वाटतांय.”
“हम्म.. मी बोलनू बघू का वतच्याशी..” मल्हारने ववचारलां.
“बघ.. तम्ु ही एका वयाचे आहात. ऐकलां तझु ां वतने तर
चाांगलांच आहे.”
सकाळी मल्हार जरासा उशीराच उठला. बाल्कनीतनु त्याला
मक्त
ु ा वदसली. घांगु रू बाजल
ू ा पिलेले होते आवण ती कठि्यावर
बसनू पिाांना दाणे टाकत होती. तो आवरून खाली आला, मस्त
कॉफी बनवली आवण दोन मगामां ध्ये ओतनू मक्त
ु ा बसली होती वतथे
आला.
“कॉफी?” मग वतच्यापढु े धरत त्याने ववचारल.ां
मक्त
ु ाने आधी कॉफीकिे पावहलां आवण मग मान वर करून
मल्हारकिे. पण काहीच बोलली नाही. मल्हार पढु े म्हणाला,
“अग,ां घे घे.. चाांगली कॉफी बनवतो मी. माझी शेवटची
गलघफ्रेंि माझ्या कॉफीमळ
ु े च माझ्या प्रेमात पिली होती.”

यावर जरासां चवकत होऊन वतने तो मग हातात घेतला आवण
त्याला बसायला थोिी जागा करून म्हणाली,
“शेवटची म्हणजे नक्की वकती होत्या?”
त्यावर मोठयाने हसनू तो म्हणाला,
“मल
ु ींच वय आवण मल
ु ाच्ां या गलघफ्रेंि्स याच
ां ा काऊांट
ववचारायचा नसतो असां म्हणतात!”
त्यावर वकांवचत हसनू मक्त
ु ा म्हणाली,
“अच्छा हो का.. कोण म्हणतां असां?”
“आहेत एक थोर ववचारवतां , जग त्यानां ा मल्हार साठे या
नावाने ओळखत!ां ”
“हाहा ववचारवतां .. बसा खाली.” मक्त
ु ा खळखळून हसली.
वतच्या त्या हसण्याकिे पहात मल्हार वतला म्हणाला,
“तल
ु ा या आधी कोणी साांवगतलांय का?”
त्याला मध्येच तोित मक्त
ु ा हसनू त्याला म्हणाली, “की मी
खपू छान हसते वगैरे? हाहा िोन्ट ट्राय.. मी काही ही कॉफी वपऊन
तझ्ु या प्रेमात वगैरे पिणार नाहीये!”
“ओहह वशट.. वकत्ती कष्टाने कॉफी बनवली होती मी.. ऑल
वेंट इन वेन!” आवण मग यावर दोघेही हसले.

“हसत जा ग.ां . चाांगलां असतां तब्येतीसाठी! लाइफ इज प्रेशस,
िोन्ट वेस्ट इट ओवरवथवां कांग ऑर वयीगां अबाऊट द वथग्ां ज यू कॅ न
नॉट कांट्रोल!” मल्हार मक्त
ु ाकिे पहात म्हणाला.
त्यावर जराशी सीररयस होत, मक्त
ु ा म्हणाली.. “यू िोन्ट नो
एवनवथांग अबाऊट मी मल्हार!”
“आय नो ‘य’ू ! एवव्रवथगां एल्स िझटां मॅटर!”
मक्त
ु ाने िणभर त्याच्याकिे वळून पावहल,ां तो जे म्हणत होता
ते वतच्यासाठी नवीन होतां..
“हे असां फक्त ‘मला’ ओळखण परु े सां आहे? ववदाउट नोइगां
माय बॅकग्राऊांि, माय अपवब्रवां गगां अँि ऑल दॅट स्टफ??”
“हो.. नक्कीच! माझ्यासाठी तरी आहे.”
मक्त
ु ाला त्याच्या नजरे त एक वेगळीच आश्वस्त ओळख
वदसली. तो पढु े म्हणाला,
“आवण एक साांगू मक्त
ु ा? तझ्ु यासाठीही तेवढांच परु े सां असायला
हवां! हे असां सतत भतू काळाचां ओझां वाहनां सोिून दे. तू इतराांकिून
वकांवा तझ्ु या आईकिून जी अपेिा करतेयस ना, की मला ‘मी’
राहुद्या वगैरे.. त्याची सरुु वात आधी तू तझ्ु यापासनू कर. तू आधी
‘मक्त
ु ा’ हो मगच जग तल
ु ा मक्त
ु ा म्हणेल!”
“म्हणजे नक्की काय करू?”

“म्हणजे, तझु ां ध्येय, तझु ी स्वप्न,ां तझु े रस्ते ‘त’ू ठरव! नसु तां
आईला सोिून इथे येऊन राहणां परु े सां नाहीये. इथे येऊनही तू ‘तझ्ु या
आईला’ तू कशी बनलेली आविशील वकांवा कशाने ‘लोक’ तल
ु ा
तझ्ु या नावाने ओळखतील वकांवा तू काय करू शकतेस हे ‘आईला’
दाखवनू देण्यासाठी वगैरे म्हणनू ररयाज करतेयस.. तझु े सगळे प्रयत्न
‘लोकाांच्या’ अपेिाांना खरां उतरण्यासाठी चालयू ेत, कोणालातरी
काहीतरी दाखवनू देण्यासाठी चालयू ेत! िोन्ट िू दॅट.. तू कधी
स्वत:ला ववचारलांयस की ‘तल
ु ा’ नक्की काय हवय? ते एकदा
करून बघ.. उत्तर तझु ां तल
ु ा वमळे ल! अँि वबवलव्ह मी, आपण जेव्हा
गोष्टी स्वत:साठी, स्वत:च्या आनदां ासाठी, स्वत:च्या नजरे त
काहीतरी बनण्यासाठी करतो ना तेव्हाच त्या बेस्ट ररजल्ट देतात!
आवण त्या पॉइटां ला एकदा आपण पोचलो की मग आत्ता तू
ज्याच्यासाठी झरु तेयस त्या इतराच्ां या व्हालीिेशनची गरजचां भासत
नाही..”
मल्हारचां बोलणां मक्त
ु ाच्या मनाला वभित होत.ां . एक
कुठलीतरी नवीन आवण सांदु र वाट आपल्यासाठी मोकळी होतेय
असां वतला वाटलां.. समाधानाचां हसू वतच्या चेहर्यावर उमटलां.
“थॅकां य.ू .” ती म्हणाली.

“मोस्ट वेलकम!! हे असां ज्ञान मी अधनू -मधनू देत असतो!”
वातावरण जरासां हलक करत तो म्हणाला.
“मी कॉफीसाठी म्हणतेय!” त्याच्या प्रयत्नाांना हातभार लावत
वतने िोळे वमचकावले.
“हाहा.. ओहह दॅट्स माय प्लेजर! मी म्हटलां होतां ना, माझ्या
हातची कॉफी वपणार्या मल
ु ी माझ्या प्रेमातचां पितात”
“हम्म.. वमस्टर. ओवरकोंवफिेंट! तोंि पावहलांय का
आरशात?” मक्त
ु ा हसनू म्हणाली आवण आत जायला वनघाली.
वतच्यामागनू आत जात मल्हार म्हणाला,
“वेल.. हा वनरागस चेहरा हॅिसम
आहे असां म्हणतोय
ां
आरसा..”
“हाहा.. वनरागस!!..”
त्या वदवसानांतर त्या दोघातलां नातां जसां खल
ु त गेलां तसच
मक्त
ु ालाही वतचा हरवलेला सरू नव्याने गवसायला लागला. पण
गोष्टी अथाघतच सोप्या नव्हत्या. सगळ्या गोष्टींची नव्याने सरुु वात
करावी लागणार होती. स्वत:किे स्वत:च्या नजरे तनू पाहता येणां ही
सोपी गोष्ट खवचतच नाही. पण तसा प्रयत्न करायचाय हे आता वतचां
ठरलां होतां आवण तो करायला वतने सरुु वातही के ली होती. ती पन्ु हा

पस्ु तकां वाचायला लागली.. कववता वलहायला लागली, अगदी
वकत्तीतरी वषांनी.. आवण सवाघत महत्वाचां म्हणजे, पन्ु हा ररयाज
करायला लागली! कथ्थक मधला ‘कववत’ हा प्रकार मक्त
ु ाला
नेहमीच खपू जवळचा वाटायचा.. त्यात नृत्यातल्या इतर गोष्टीपेिा
नृत्यावभनयातनू काव्याथघ प्रभावीपणे पोचवणां याला जास्त महत्व
असतां.. या प्रकारात मक्त
ु ा प्रो होती. अरुांधतीच्या धाकामळ
ु े मात्
वतने त्याला वततकां जवळ येऊ वदलां नव्हत.ां पण आता त्याचा परत
ववचार करायला हवा असां वतला वाटू लागल.ां आवण ती त्या दृष्टीने
ररयाजही करू लागली होती॰ वतच्यातले हे बदल पाहून
मनवस्वनीला मनापासनू आनदां झाला. वतने त्यासाठी मल्हारचे खपू
आभारही मानले.
त्या हगां ामातली ताजी आब्ां याची पोळी त्याला खायला देत ती
म्हणाली,
“काय जादू के लीस रे त?ू ”
“मी काही जादगू ार नाहीये मावशी. फक्त वतला आरसा
दाखवला मी. जादू वतची तीच घिवेल बघ आता.” मल्हार
शाांतपणे म्हणाला.
“मल्हार, तल
ु ा एक ववचारू? खरां उत्तर देशील?”
“चक्क परवानगी? ववचार की. मी नेहमी खरच बोलतो.”

जराशा वसररयस आववभाघवात मनवस्वनीने त्याला ववचारलां,
“तू प्रेमात पिलायस मक्त
ु ाच्या? वकांवा ती तझ्ु या?”
हातातली आांब्याची पोळी बाजल
ू ा ठे वत त्याने वतच्याकिे
पावहलां आवण शाांतपणे म्हणाला,
“वेल.. खरां सागां ायचां तर हो! पण हे नक्की प्रेमच आहे की
आणखी काही ते वफगर आऊट व्हायचय अजनू . आवण
वतच्याववषयी ववचारशील तर ते मला माहीत नाही”
अपेवित उत्तराने मनवस्वनी ववचारात पिली. आवण
जरावेळाने म्हणाली,
“मल्हार, सी, मी याच्या ववरोधात नाहीये. पण लांिनमध्ये
रावहलेली असली तरी मक्त
ु ा वेगळी मल
ु गी आहे. आवण तू हा असा
भटक्या! सो, खर्या अथाघने ‘वसररयस’ असशील तरच पढु े जा. ती
तझ्ु या ढीगभर गलघफ्रेंि्स पैकी एक कधीही होणार नाही.”
मनवस्वनीच्या बोलण्याचा रोख उमगनू मल्हार म्हणाला,
“मावशी.. ती वेगळीये हे तर मला पवहल्या भेटीतचां समजलां
होत.ां आवण िोन्ट वरी मीही वतच्याकिे गलघफ्रेंि म्हणनू पाहत
नाही/पाहणार नाही! काय मावहत या भटक्याला ठे हराव देईल ती..
वकांवा हू नोज, कदावचत काही घिणार पण नाही आमच्यात! सो,
अॅज फॉर नाऊ, िोन्ट जपां ऑन एनी conclusion!”

“या या, ऑफकोसघ!” मनवस्वनी शाांतपणे म्हणाली.
“अॅवलस, पोस्टपोन ऑल माय टूिेज अपॉईटमें
ां ट्स.. आय
अॅम नॉट कवमांग टूिे!”
सेक्रेटरीला सचू ना देऊन अरुांधतीने फोन ठे वला. मबांु ईहून परत
आल्यापासनू तीही थोिी िाउनच होती. चैतन्यच्या अथाघतच ते
लिात आलां होतां. वतकिे मक्त
ु ाही त्याचे कॉल्स घेईनाशी झाली
होती. त्यामळ
ु े तो चागां लाच वचतां ेत होता. आवण आज हे असां
कामाच्या बाबतीत अवत वसररयस असणार्या अरुांधतीला कधी
नव्हे ते सगळ्या अपॉईटमें
ां ट्स कॅ न्सल करताना पाहून तो जरासा
चवकतच झाला. त्याने ववचारलां,
“सगळां ठीक आहे नां, अरुांधती?”
“हो एकदम.. असां का ववचारतोयस?” नेहमीसारखा चेहरा
कोरा ठे वत अरुांधती उत्तरली॰
“तसां वाटत नाहीये म्हणनू ववचारतोय.”
“हो का? काय वाटतय मग”
“हेच की वतकिे मांबु ईला काहीतरी घिलांय पण तू मला साांगत
नाहीयेस!”

यावर एक मोठा सस्ु कारा सोिून अरुांधती म्हणाली,
“काय ऐकायचय तल
ु ा? तझ्ु या मक्त
ु ाचा परफॉमेंस कसा झाला
हेच ना?”
“‘आपली मक्त
ु ा’ अरुांधती!”
“हाहा.. ती माझ्यापासनू के व्हाच दरू गेलीये चैतन्य! एनीवेज
ऐक, वतच्या गरू
ु चा परफॉमेंस ऑवब्वयसली खपू सांदु र झाला,
पवू ीसारखाच! पण मक्त
ु ा मात् खपू च अॅवरे ज होती.. फार वबलो
एक्सपेक्टेशन्स! ‘यासाठी मला सोिून गेलीस का’ असां ववचारलहां ी
मी वतला. रित बसली मग मळ
ु ू मळ
ु ू !”
“ओह अरुांधती!! तल
ु ा काहीच वाटत नाही इतकां हाटघलेस
वागताना?? वतचा पवहला मोठा कायघक्रम होता तो.. वधस इज
ओवब्वऔस!.. ती खचली असणार आता चाांगलीच.. तरीच माझे
कॉल्स घेत नाहीये! दोन मवहन्यावां र कॉम्पवटशन आलीये वतची..”
तो उठला आवण गिबिीने जायला वनघाला..
“ववसर ती कॉम्पवटशन.. प्रेवलवमनेरी राऊांि मधेच आऊट
होईल बघ ती. पाहून आलेय मी वतचा परफॉमेंस! कुठे वनघालास
त?ू ”
“उद्याची पवहली फ्लाइट बक
ू करायला.. आय नीि टू सी
हर!”

हातातला ग्लास बाजल
ू ा ठे वत अरुांधती एक भेदक स्माइल देत
म्हणाली,
“टु सी हूम? मक्त
ु ा ऑर मनवस्वनी!!”
चैतन्य थाांबला आवण वळून एक करकरीत नजर वतच्यावर
टाकून म्हणाला,
“मनवस्वनीलामध्ये आणू नकोस! मला ह्या िणी इतकांच
मावहतीये की माय िॉटर नीि्स मी नाऊ! आवण अरुांधती एक साांग,ू
प्लीज फॉर गॉिस सेक, कम आऊट ऑफ द शािो ऑफ ‘अरुांधती
अय्यर’ अँि फॉर वन्स बी ए मदर ऑफ यॉर िॉटर!”
“ओह ररयली? वमस्टर. चैतन्य राजे.. फस्टघ यू वबकम ए हजबेंि
ऑफ यॉर वाइफ! अँि देन ओन्ली एिवाइस मी, ओके ?” अरुांधती
आवाज चढवत म्हणाली.
त्यावर वततक्याच शाांतपणे चैतन्य म्हणाला,
“गेली वीस वषं मी फक्त तेच करतोय अरुांधती!! अँि यू नो
दॅट वेरी वेल!”
आवण जाता जाता वळून म्हणाला,
“चेंज यॉरसेल्फ.. अदरवाईज मक्त
ु ासोबत मलाही गमावशील
त.ू िोन्ट ट्राय माय पेशन्स! इट्स हाय टाइम नाऊ!”

अरुांधतीला बर्याच वषांनी त्याच्यात जन्ु या चैतन्यचा भास
झाला. ती त्याच्या पाठमोर्या आकृ तीकिे आवण हातातल्या
ररकाम्या ग्लासकिे पाहत रावहली..
मक्त
ु ाचा ररयाज चाांगला सरू
ु होता. पण, स्पधेत नक्की काय
सादर करायचां याबाबतीत ती अजनू साशक
ां होती. वतच्या मनात
अजनू बराचसा गोंधळ सरू
ु च होता. झोपाळ्यावर कसल्यातरी
ववचारात दगां मक्त
ु ाला पाहून बाहेर वनघालेला मल्हार िणभर
थाबां ला आवण त्याने ववचारलां,
“काय मग मॅिम, कसा चालयू े ररयाज?”
त्यावर, थोि्या नाखश
ु ीनेच ती म्हणाली,
“चालयू े ठीक-ठाक!”
वतचा तो मिू पाहून मल्हार म्हणाला,
“चल येतसे माझ्यासोबत?”
यावर वकांवचत हसनू ती म्हणाली,
“तझ्ु या त्या जांगलात? नको रे बाबा.”
“अग,ां जगां लात नाही. खिां ू मामा म्हणत होते, शेजारच्या
वािीत एक 60-70 वषं जनु ां कोकमाचां झाि आहे. ते आवण थोिा

आजबू ाजचू ा पररसर पहायला जातोय. चल तू पण.. कांटाळत
नाहीस का सतत घरात बसनू ?”
मक्त
ु ाला काय वाटलां कोणास ठावक
ू , ती उठली आवण पायात
चपला सरकावनू म्हणाली,
“चल!”
दोघेही मग बरे च वफरले. आजबू ाजच्ू या झािाांकिे, प्राण्याांकिे,
पिाांकिे पाहण्याची एक नवीच दृष्टी त्याने मक्त
ु ाला वदली.
परत येताना एका झर्याखाली दगिावर बसनू पाण्यात पाय
सोिून तो मक्त
ु ाला म्हणाला,
“कम, यू शिु ट्राय वधस..”
गम्मत वाटून ती आली आवण वतनेही पाय पाण्यात सोिले.
आवण काय मजा, दोन-तीन वमवनटातच खपू सारे छोटे-छोटे मासे
येऊन वतच्या तळव्याांना गदु गल्ु या करू लागले. त्याची खपू च मजा
वाटून ती म्हणाली,
“हे वॉव.. वधस इज अमेवझांग.. आय हॅव नेवर ट्राइि वधस
वबफोर!”
“आय टोल्ि य!ू ” मल्हार हसत पढु े म्हणाला..

“वेल्कम टु मल्हार’स वल्िघ! याला शहरात वफश स्पा
म्हणतात. हे जे लहान लहान मासे आहेत ना, garra rufa असां
नावय याांचां. आपण पाण्यात पाय सोिले की हे आपली िेि स्कीन
खाऊन टाकतात. शहरातल्या त्या टब मधल्या स्पाला या खर्या
नैसवगघक स्पाची सर नाही!”
“हम्म.. हे खरांच मस्त आहे! तू वकती एकजीव झालायस रे या
सगळ्यात. झािाांशी गप्पा काय मारतोयस, पिाांशी त्याांच्या भाषेत
काय बोलतोयस.. इथे तू वेगळाच भासतोस” मक्त
ु ा भारावनू म्हणत
होती.
त्यावर तो नसु ताच हसला. बराच वेळ दोघे तसेच शाांतपणे
बसनू रावहले. थोि्यावेळाने, वर आभाळाच्या पोकळीकिे पाहत
मल्हार म्हणाला,
“मक्त
ु ा.. तू कधी मसु ळधार पावसात वचबां -वचबां वभजवलयस?
कशाचीच पवाघ न करता? वकांवा मध्यरात्ी माळरानावर चाांदण्याांनी
भरलेल्या आकाशाखाली झोपलीयेस? एकटीच वसनेमा पहायला
गेलीयेस? वचमणीला घरटां बाधां ताना पावहलयां स? वकांवा एखाद्या
हररणीला वतच्या पािसाला जन्म देताना पावहलांयस? या ज्या
साध्या साध्या गोष्टी वाटतात ना, त्या नकळत खपू ऊजाघ देऊन
जातात आपल्याला. ‘To be able to feel every ‘feel’ to its

fullest!’ यात खरां विल आहे. आनांद असो, राग असो, दक्ु ख
असो, आपलां काम असो.. सगळां आपल्याला to its fullest
जगता यायला हव.ां अधे-मध्ये जगण्यात, राहण्यात काही मजा नाही
बघ. ररग्रेट्सचां baggage वाहत रावहलां ना की माणसाचां जगणांच
थाांबनू जातां..”
मल्हार मोकळ्या आकाशाकिे पाहत बोलत होता आवण
मक्त
ु ा ऐकत होती. वतच्या नृत्यात वतला नेहमी जाणवणारी उणीव
खालच्या पाण्याइतकीच स्पष्ट वतला आता जाणवू लागली. तो जे
बोलत होता तेच तर त्यात कमी होत.ां . it wasn’t to its fullest..
मनात चालू असणारे ना ना ववचार, भीती हे सगळां त्यात आिवां
येत होतां! एखाद्या खवजन्याची चावी सापिावी तशा आनांदात वतने
त्याच्याकिे पावहलां, त्याची नजर मात् वर होती, अचानक
आभाळात भले-मोठे ढग दाटून आले होते.. कुठल्याही िणी
पाऊस पिेल अशी वचन्हां वदसत होती. लगोलग उठत तो म्हणाला,
“चल लवकर.. मोठा पाऊस येणारे ”
दोघेही उठून जायला वनघाले.. पण चार पावलच
ां चालले
असतील की पावसाने गाठलच त्याांना. त्या जोराच्या पावसात
गािी चालवण्याची ररस्क नको म्हणनू मग जवळच्या देवराईतल्या
मवां दरात दोघाांनी आसरा घेतला. इतक्यात, गािीच्या वखिकीची

काच बांद आहे का पहाण्यासाठी म्हणनू मल्हार परत गािीकिे
धावला..
मक्त
ु ा मांवदराच्या पायरीशी उभी राहून पाऊस बघत होती.
िणभर वतने िोळे वमटले आवण पावसाच्या त्या आवाजात वतला
एक कमालीचा मोहक र्हीदम जाणवला. वतने चटकन फोन ऑन
के ला आवण राग मल्हार लावला.. आवण वतच्याही नकळत,
मांवदराच्या सभामांिपात वतचे पाय त्या सरु ावटीवर आवण मसु ळधार
पावसाच्या बेधांद्दु तालावर वथरकायला लागले.. तो पाऊस जणू
वतच्यातनू च बरसतोय असां वाटावां इतकी की त्यात वमसळून गेली.
भान हरपनू तो मल्हारसरु ातला पाऊस वतने वतच्या ववभ्रमाांमधनू
पन्ु हा पन्ु हा जीवांत के ला.
गािीच्या काचा बांद करून मल्हार परत आला तो मक्त
ु ाकिे
पाहून दगां च झाला.. वतचां ते ववलोभनीय मयरू नृत्य तो पाहतच
रावहला.. पण मक्त
ु ाला ना त्याच्या येण्याची जाणीव झाली ना
त्याच्या पाहण्याची.. ती स्वत:ला सद्ध
ु ा ववसरून गेली होती.
हळूहळू पाऊस ओसरला.. सरू शाांत झाले.. आवण मक्त
ु ाही वतच्या
त्या वचबां -भारल्या अवस्थेतनू बाहेर आली. समोर मल्हार
वतच्याकिे पाहत उभा होता. वतने त्याच्या िोळ्यात पावहलां. तो
भारावनू गेला होता.. वतला वतची पावती वमळाली होती॰

आनांदावतशयाने फुलनू जाऊन ती त्याला म्हणाली,
“मल्हार.. माझां ठरलांय स्पधेत कुठल्या थीमवर परफॉमघ
करायचांय ते!”
“कुठल्या?” त्याने कुतहु लाने ववचारलां.
“राग मल्हार..” ती म्हणाली.
एकमेकाांच्या िोळ्याांत मग त्याांना त्या वदवशी बर्याच प्रश्नाांची
उत्तरां वमळाली..

दसु र्या वदवशी सकाळच्या पवहल्या फ्लाइटने चैतन्य वनघनू
गेला. अरुांधती वतच्या त्या आवलशान घरातनू बाहेरची झगमग
पाहत एकटीच बसनू होती. इतकी वषं कधी काही न बोलणार्या
चैतन्यचे कालचे शब्द वतला जाळत होते. ‘जा.. तू पण वनघनू जा..’
ती आतल्या आत वकांचाळत होती. पण वरुन मात् शाांत..
वनववघकार.. मग हळूहळू वतच्या त्या कोर्या िोळ्याांमध्ये तीसपस्तीस वषांपवू ीचे सदां भघ उमटू लागले. पवद्मनीताईकिे
ां कथ्थक
वशकणारी कोवळी अरुांधती वतला आठवली.. आई-बाबाांची
सततची भाांिणां आवण नांतर झालेला घटस्फोट याने होरपळून
गेलेली.. वचिवचिी, हट्टी झालेली.. आवण त्या सार्यापासनू पळून

जाता यावां म्हणनू सतत नृत्याचा ध्यास घेतलेली. याच दरम्यान
मनवस्वनी वतच्या आयष्ु यात आली.. आवण ती वतची जीवश्च-कांठश्च
मैत्ीण झाली. सदैव हसरी, लाघवी, हुशार मनवस्वनी! दोघींचही
एकमेवकांवशवाय पानही हलायचां नाही. सोबत ररयाज.. सोबत
अभ्यास.. नांतर कॉलेजमध्ये घेतलेलां अॅिवमशनही सोबतच!
अरुांधतीचां नृत्य हे कायम महत्वाकाांिेने पछािलेलां असायचां. सतत
वतची ती प्रथम येण्याची धिपि. आवण मनवस्वनी वथरकायची ती
स्वत:च्या आनांदासाठी, उत्फुल्लपणे! दोघी उत्तम नृत्य करायच्या.
पण दरवेळी मनवस्वनी थोि्या फरकाने उजवी ठरायची. अशावेळी
अरुांधतीला वतचा हेवा वाटायचा.
कॉलेजमध्ये या दोघींना येऊन सामील झाला, चैतन्य! तो
हुशार होता, कलासक्त होता, मनस्वीही होता. वतघाांचां प्रचिां
जमायचां. ते वदवस वतघाांसाठीही खपू च सांदु र आवण स्वप्नाांनी
भरलेले होते. हळूहळू अरुांधती वतच्याही नकळत चैतन्यच्या प्रेमात
पित गेली. पण चैतन्य मात् मनवस्वनीच्या प्रेमात होता आवण
मांनवस्वनीही त्याच्या. कोणीच कोणाला मनातलां साांवगतलेलां मात्
नव्हत.ां वदवस भराभर जात रावहले. शेवटच्या वषी ग्रँि सेंि-ऑफ
िेला सवांच्या नकळत चैतन्य मनवस्वनीला घेऊन कॉलेजच्या
ऑविटोररयममध्ये आला. त्या ररकाम्या ऑविटोररयममध्ये
स्टेजवर मधोमध मनवस्वनीला थाबां वनू , गिु घ्यावर बसत वतला

त्याने लग्नाची मागणी घातली. िणभर वतला काही सचु लच नाही.
आनदां ाची एक सरु े ख लहर वतला स्पशघनू गेली. पण दसु र्याच िणी
वतचा चेहरा जरासा उतरला. तोवर अरुांधतीच्या भावना काही
कोणापासनू लपनू रावहल्या नव्हत्या. वतला काय वाटेल? हा प्रश्न
मनवस्वनीच्या मनाला छ्ळत होता. दोघाांनी मग वमळून वतला
समजावण्याचा वनणघय घेतला आवण वतथनू जायला वनघाले. पण
वनयतीच्या मनात काहीतरी वेगळच होत.ां .
बराच वेळ दारावरची बेल वाजत होती. मनवस्वनी वतच्या
खोलीत कसलांतरी पस्ु तक वाचत बसली होती. जवळपास पाचदहा वमवनटां बेल वाजतेय पाहून नाईलाजाने ती उठली आवण दार
उघिायला बाहेर आली. मक्त
ु ा-मल्हार सकाळीच बाहेर गेलेले
होते. आवण काांताबाईचा
ां िोळा लागला होतां. बाहेर मसु ळधार
पाऊस सरू
ु होता. थोिांस वैतागनू च वतने दार उघिलां.. तर दारात
चैतन्य उभा होता.. मनवस्वनी िणभर स्तब्ध झाली. वतला काही
सचु लांच नाही. काळ थाांबल्यासारखा वाटला. चार-दोन वमवनटाांनी
तोच म्हणाला,
“आत घेणारे स मला की असच इथेच थाबां ायचय आपण?”
भानावर येत मनवस्वनी बाजल
ू ा होत म्हणाली,

“सॉरी.. ये आत ये.”
तो वतच्यामागनू आत आला. मनवस्वनीचां ते कोकणी ढांगाचां
तरीही आधवु नक भासणारां सांदु र घर पाहू लागला. त्याच्याकिे पाहून
मनवस्वनी म्हणाली,
“वभजलायस तू वकती! जा.. फ्रेश होऊन घे. वजन्यातनू वर
गेलास की िाव्या बाजचू ी खोली, सध्या माझा भाचा वापरतोय..
ईफ यू िोन्ट माइिां !”
“येस येस.. आय वोंट माइिां . येतो मी फ्रेश होऊन!”
आवण तो वर गेला.
त्याच्या पाठमोर्या आकृ तीकिे पाहत मनवस्वनी कोचावर
टेकली. कधीतरी ही भेट होणार हे माहीत असलां तरी ती ही अशी
अनपेवितपणे होईल असां वतला वाटलां नव्हत.ां तशी वतच्या मनाची
तयारीही नव्हती. कधीकाळचा आपला हा जीवलग.. मधला
सगळा चक्रावणारा घटनाक्रम.. लोटलेला काळ.. आवण आताची
ही आकवस्मक भेट.. सार्याची मनात ओळ लागायला वतला
जरासा वेळ लागणार होता.
काहीवेळाने ती उठली आवण वकचनमध्ये आली. गॅसवर
चहाचां आधण ठे वलां. इतक्या वषांनीही चैतन्यला जसा
आविायचा तसा, त्याच प्रमाणातला, आल्याचा चहा वतने के ला..

िणभर वतचां वतलाही नवल वाटल,ां एवढी वषं लोटली तरी वतच्या
हाताांनी अजनू त्या चहाचां तत्ां जपलां होत.ां
हातात हात गांफ
ु ू न मनवस्वनी आवण चैतन्य ऑविटोररयम मधनू
वजथे पाटी चालू होती वतथे आले. पण वतथे सगळां एकदम शाांत
झालेलां होत.ां मधोमध सार्याांचा घोळका जमला होता. काहीतरी
नक्कीच घिलांय असां म्हणनू दोघे गदीतनू पढु े आले.. तर समोर
खचु ीवर शन्ू यात पाहत अरुांधती बसली होती. एकदम गप्प.
कोणीतरी त्या दोघानां ा सावां गतलां, कॉलेजच्या लॅिलाइनवर
वतच्या
ां
कुठल्याशा नातेवाईकाचा फोन आला होता दहा - पांधरा
वमवनटापां वू ी, तेव्हापासनू ही अशी बसनू आहे, काहीच बोलायला
तयार नाहीये. मनवस्वनी वतच्याजवळ गेली. पण अरुांधतीने
वतच्याकिे न पाहता चैतन्य वदसल्या वदसल्या त्याला वमठी मारली
आवण रित रित म्हणाली,
“आई-दादा गेले, चैतन्य! मला सोिून कायमचे..”
“गेले म्हणजे?” काही न कळून वतला खचु ीवर बसवत त्याने
ववचारलां.
“अॅवक्सिेंट झालाय दोघाांचा..” ती वेि्यासारखी रित
म्हणाली.

मनवस्वनी आवण चैतन्यला िणभर सगळां सन्ु न झाल्यासारखां
वाटलां. अरुांधतीचां चैतन्यला घट्ट धरून ठे वण,ां एक आधार म्हणनू
त्याच्याकिे पाहणां मनवस्वनीच्या नजरे तनू सटु लां नव्हतां. वतला सारां
उमजलां. वतने चैतन्यकिे पावहलां. दोघाांचे िोळे भरलेले होते, त्यात
समजतु ीचां द:ु ख भरून आलां होतां.
त्यानांतर परीिा झाल्यावर कोणालाही काहीही न साांगता
मनवस्वनी कोकणातल्या वतच्या गावी वनघनू गेली.. कायमचीच!
पढु े मग अरुांधती आवण चैतन्यचां लग्न झालां. मनवस्वनी अशी
एकाएकी का वनघनू गेली हे चैतन्य जाणनू होता. वतच्यामागे न
जाऊन वकांवा पन्ु हा कधीही वतला न भेटून त्यानेही वतच्या वनणघयाचा
आवण इच्छे चा मान राखला. आयष्ु यभर अरुांधतीची साथ देत
रावहला. अरुांधतीने एक-दोन वेळा मनवस्वनीशी सांपकघ करण्याचा
प्रयत्न के ला खरा पण मनवस्वनीने तो होऊ वदला नाही. सारे सांबांध
तोिून टाकले. आवण त्यानांतर म्हणावे तसे प्रयत्न अरुांधतीनेही के ले
नाहीत. खरांतर सेंि ऑफच्या वदवशी वतच्या त्या उध्वस्त
अवस्थेतही चैतन्य-मनवस्वनीचे एकात एक गांफ
ु लेले हात वतच्या
नजरे तनू सटु ले नव्हते. आवण नतां रही मनवस्वनीच्या जाण्याचां कारण
उमगु नये इतकी ती अजाण नव्हती. वतला जाणीव होती त्या
दोघाांच्या प्रेमाची, पण मैत्ीसाठी प्रेम त्यागण्याचां जे धािस

मनवस्वनीने दाखवलां ते ती दाखवू शकली नाही. चैतन्यचां
आपल्यावर म्हणावां वततकां प्रेम नाही हे माहीत असनू ही त्याच्याशी
लग्न करण्याचा मोह वतने टाळला नाही. तो सल पढु े वतला
आयष्ु यभर सलत रावहला. आपलां चक
ु लयां हे माहीत असनू ही वरवर ते मान्य न करता माणसू जेव्हा जगत असतो तेव्हा तो मख
ु वटे
धारण करतो, स्वत:सकट इतराांनाही फसवत राहतो. अरुांधतीचांही
असचां झालां होत.ां ती मग अजनू अजनू कठोर बनत गेली.
कथ्थकलाच ववश्व समजनू जगू लागली.. यश वमळत गेलां, प्रवसद्धी
वमळत गेली. आवण वतचा तो मख
ु वटा वतची कातिी बनत गेला.
पण आज घरात एकटीने बसनू वतला स्वत:चा सामना करावा
लागणार होता.. मख
ु वटा काढून!
चैतन्य आवरून खाली आला. बैठकीत सोफ्यावर बसला.
मनवस्वनीने त्याला चहा वदला. दोघानां ीही इतकी वषं एकमेकाश
ां ी न
बोलता काढली होती. त्यामळ
ु े आता असां एकदम एकमेकाांच्या
समोर आल्यावरही त्याांना फारसां काही बोलायची आवश्यकता
वाटत नव्हती. थोि्यावेळाने मनवस्वनी म्हणाली,
“मला माहीत नव्हतां तू येतोयस ते.. मक्त
ु ा काही म्हणाली
नाही.”

चहाची तीच पवू ीची चव पाहून आतल्या आत सख
ु ावनू तो
म्हणाला,
“कळवलां नव्हतां मी वतलाही. अचानक आलो. मांबु ईत
झालेला प्रकार समजला. मक्त
ु ाची काळजी वाटत होती. आवण
साांगनू सवरून आलो असतो तर हा असा अचानकातला लाभ
वमळाला नसता ना!”
“म्हणजे?” न समजनू वतने ववचारल.ां
“म्हणजे, मी येणार हे माहीत असतां तर आधीच मनाची तशी
तयारी करून, काय बोलायचां-काय नाही बोलायचां याचा दहा वेळा
स्वत:शीच ववचार करून, चेहरा कोरा करून बसली असतीस त.ू .
हा तझु ा आत्ताचा शातां -खोल आनदां ाने भरलेला, ववस्मवयत चेहरा
पहायला वमळाला नसता मला. तू न साांगता मला सोिून आलीस,
मी न सागां ता तल
ु ा भेटायला आलो.. वफट्टांफाट!!”
सोफ्यावर मागे टेकून, हातात चहाचा कप धरून, वतच्या
िोळ्यात पाहत तो शाांतपणे बोलत होता. त्याचां ते उत्तर ऐकून
मनवस्वनीला भरुन आलां. पण ती काहीच बोलली नाही.
इतक्यात दारावरची बेल पन्ु हा वाजली.
“मल्हार-मक्त
ु ा असतील” म्हणत मनवस्वनी दार उघिायला
गेली.

मल्हार आवण मक्त
ु ा आत आले. बाहेरचा पाऊस आता
थाबां ला होता. मक्त
ु ा नेहमीपेिा खश
ु वदसत होती. वतला
मनवस्वनीला काय साांगू अन काय नको झालां होतां. ती बोलायला
तोंि उघिणार इतक्यात वतला सोफ्यावर बसलेला चैतन्य वदसला.
आवण ती आनांदाने जवळ-जवळ वकांचाळलीच..
“बाबा त?ू ? कधी आलास? आवण असा अचानक? व्हॉट ए
प्लेजांट सप्राघइज इट इज!” वतने जाऊन त्याला एक घट्ट वमठी मारली.
“भेटावांसां वाटलां तल
ु ा म्हणनू आलो.. कशी आहेस त?ू आवण
ररयाज कसा चालयू े?”
त्यावर मल्हारकिे पाहत मक्त
ु ा म्हणाली,
“हम्म.. मी मस्त!! ररयाज.. आतापयंत ठीक-ठाक चालू होता
पण आता मस्त चालणारे !”
“म्हणजे?” चैतन्यने ववचारलां.
थोिसां सावरत ती उत्तरली, “अरे म्हणजे, तू आलायस नां
आता म्हणनू ..”
मनवस्वनी आवण मल्हार, बाप-लेकीचां बोलणां ऐकत होते. त्या
दोघाांकिे पाहत मक्त
ु ा म्हणाली,

“बाबा ही माझी मनवस्वनी ताई.. तमु ची ओळख झालीच
असेल आता. आवण हा मल्हार, वतचा भाचा आवण आता माझा
खपू चाांगला वमत्!”
चैतन्यने त्याच्याकिे पाहत हसनू म्हटल,ां “हाय.. आपण रूममेट्स आहोत आता थोिे वदवस..” यावर मग मनवस्वनी आवण
चैतन्य हसले. मल्हारने गोंधळून नसु तच “हाय” म्हटलां.
चैतन्यने ववचार के ला होता की मक्त
ु ा खपू नाराज असेल, उमेद
हरवनू बसली असेल. पण इथे येऊन त्याला आश्चयाघचा सख
ु द
धक्काच बसला होता. वतला पवू ीसारखां खळाळताना पाहून त्याला
मनापासनू आनदां झाला. वतच्या िोळ्यात यावेळी त्याला एक
वेगळीच चमक वदसली. त्या वदवशी रात्ी त्याने मनवस्वनीचे
आभारही मानले..
“थॅकां यू मनवस्वनी.. मक्त
ु ाची खरांतर खपू काळजी वाटत होती
मला. पण ती इथे मजेत आहे हे पाहून खरांच बरां वाटतय.”
“वेल, यावेळी थॅक्स
ां मला नको म्हणसू . मी काही नाही के ल.ां ”
“मग?” त्याने कुतहु लाने ववचारल.ां
त्यावर थोिासा pause घेत ती म्हणाली,

“मल्हार.. त्याची जादू आहे सगळी. मांबु ईहून आल्यापासनू ती
बसलीच होती सगळां काही सोिून देऊन. शन्ू यात पाहत. माझेही
सगळे प्रयत्न थकले होते. पण मल्हारने वतला काय समजावलां काय
माहीत, ती हळूहळू पवू ीसारखी होत गेली. आवण तू आलास
त्यावदवशी दोघे कुठे तरी गेले होते, वतथनू आल्यापासनु तर ती
एकदमच बदलनू च गेलीये.”
यावर चैतन्य जरासा शाांत झाला. मनवस्वनीच्या मनात
िोकावली होती तशीच शांका त्याच्याही मनात िोकावली. तो
म्हणाला,
“म्हणजे.. ती प्रेमात वगैरे पिवलये का?”
अपेवित प्रश्न ऐकून मनवस्वनी म्हणाली,
“हो.. ऑल्मोस्ट! पण वतचां वतला ते अजनू उमगलां नाहीये
असां वाटतां.”
“आवण मल्हार?”
“तो तर आहेच वतच्या प्रेमात, पवहल्याांदा वतला पावहलां
तेव्हापासनू !”
“ओहह... दॅट्स ए गिु न्यजू देन.. माझी मल
ु गी फायनली
कोणाच्या तरी प्रेमात पिवलये! वतचा एकलकोंिा स्वभाव पाहता
मला वतची काळजीच लागनू रावहली होती. मल्हार सीम्स ए नाइस

गाय! मी बोललो ना त्याच्याशी.. त्याचां काम आवण त्याववषयीच
त्याचां passion दोन्ही इट्रां ेवस्टांग आहे.”
त्यावर थोि्याशा शाांत स्वरात मनवस्वनी म्हणाली,
“येस, ही इज! पण, ते दोघही एकदम ववरुद्ध आहेत रे
एकमेकाांच्या. नॉथघ अँि साऊथ पोल! मला थोिी काळजी वाटते
त्यामळ
ु े . आवण अरुांधती? मला नाही वाटत वतला हे पटेल!”
थोिासा वसररयस होत चैतन्य म्हणाला,
“अरुांधतीचां सोि.. आय वोंट लेट हर रुईन माय िॉटर’स
लाइफ एनीमोर! अँि िोन्ट वरी अबाऊट देम ऑल्सो.. opposites
attract, यू नो वधस वेरी वेल! आवण त्याच्ां यात जे काही आहे ते
खरां-खरु ां असेल नां तर गोष्टी त्याांचां ते वफगर आऊट करतील कसही
करून! सो वचल..”
मनवस्वनीला त्याचां म्हणणां पटलां, म्हणजे तसां वतने दाखवलां
तरी.
इतक्या रात्ी अांगणातले वदवे चालू बघनू मक्त
ु ा बाहेर आली
तर समोर मनवस्वनी आवण चैतन्य पायरीवर बसलेले वतने पावहले.
वतला िणभर काही कळलच नाही. ते काय बोलत होते हे जरी
वतला कळलेलां नसलां तरी कुठलातरी गांभीर ववषय आहे इतकां
वतला समजलां. पण वतला आश्चयघ याचां वाटत होतां की हे दोघे

इतक्या उवशरा गप्पा मारत बसलेयत.. इतपत ओळख याांची कधी
झाली एकमेकाश
ां ी? चैतन्य तर कालच आलेला होता. वतची चाहूल
लागनू दोघाांनी वळून पावहलां तेव्हा वतच्या िोळ्यातले प्रश्न त्या
दोघाांनाही समजले. वतचे अजनू गैरसमज होऊ नयेत आवण बहुधा
सगळां खरां साांगायची वेळ आता आलीये असां म्हणनू चैतन्यने त्या
रात्ी वतला त्या वतघाांच्या जगावेगळ्या नात्याववषयी सगळां
सावां गतल.ां मक्त
ु ाला आश्चयाघचा मोठा धक्काच बसला. आपल्या
आयष्ु यातल्या तीन खपू महत्वाच्या व्यवक्त एकमेकाांशी या अशा
वववचत् बांधाने बाांधल्या गेल्या आहेत आवण हे आपल्याला आत्ता
कळतय या सार्याचाच वतला प्रथम खपू राग आला. पण नतां र शाांत
िोक्याने ववचार के ल्यावर, वतला त्यातली गांतु ागांतु , त्याग, प्रेम
आवण त्यासोबतच या सार्याच्या पायात वतघाांनी जगलेलां अत्यांत
यातनामय आयष्ु य या सार्याची कल्पना आली. आवण त्यात
सवाघत जास्त होरपळून वनघाली होती मक्त
ु ा स्वत:!! आता
पररवस्थवत वेगळ्या दृष्टीकोणातनू वतला उमजायला लागली.
मनवस्वनी-चैतन्यने दाखवलेला मनाचा मोठे पणा वतला जाणवलाच
पण आपली आई अशी का घित गेली असावी याचा अांदाजही
आता ती बाधां ू शकत होती.
चैतन्य मग दोन-तीन वदवस वतथे राहून नांतर स्पधेच्या वेळी
परत येण्याचां मक्त
ु ाला प्रॉवमस करून वनघनू गेला. तो खरांतर आला

होता मक्त
ु ाला भेटायला पण मक्त
ु ा मात् इतकी वतच्या ररयाजात दगां
झाली होती की ती hardly चैतन्यला वेळ देऊ शकली. स्पधेच्या
वतन्ही राऊांिसचा अभ्यास, त्याांची तयारी यात ती प्रचांि वबझी
होती. पण चैतन्यला या सार्याचा आनांदच झाला. वतला असां
स्वत:ला झोकून देताना पाहून त्याच्याही अपेिा वाढल्या होत्या.
अरुांधतीला वतने खोटां ठरवावां असां त्यालाही आता मनोमन वाटु
लागलां होत.ां मनवस्वनी वतला मागघदशघन करतच होती. पण फायनल
परफॉमेंस मात् मक्त
ु ाने स्वत: कोररओग्राफ करायचा असां ठरवलां
होतां. वतची त्याववषयीची कल्पनाही तयार होती. इतक्या मोठ्या
स्पधेत असे प्रयोग करणां खरांतर ररस्की होतां. पण, मनवस्वनीने वतला
तसां करू वदल.ां उलट प्रोत्साहनही वदलां.
चैतन्य गेल्या दसु र्या वदवशी सकाळचा ररयाज आटोपनू
हातात िायरी घेऊन मक्त
ु ा धावत मनवस्वनीकिे आली. वतला वतने
घरभर शोधलां. पण ती कुठे वदसली नाही. तेव्हा वतची लगबग पाहून
व्हरािां ् यात लॅपटॉपवर काही तरी काम करत बसलेला मल्हार
म्हणाला,
“मावशी, काांताबाईकिे
ां गेलीये सकाळीच. कायघक्रम आहे
म्हणे काहीतरी वतकिे.”

“अरे हो की.. मला साांवगतलां होतां वतने. ववसरलेच बघ मी.”
स्वत:च्या वेंधळे पणावर हसत झोपाळ्यावर बसत ती म्हणाली.
“खवजना सापिलाय की काय तल
ु ा कसला? इतकी का
शोधतेयस वतला. घाम बघ वकती आलाय.”
“अरे ररयाज करत होते म्हणनू आलाय. खवजनाच
सापिलाय! माझी कववता ऐकवायची होती वतला.. त्यावर पेरफोमघ
करणारय मी अवभजात कथ्थकच्या स्टेजवर.”
“कववतेवर नृत्य?” मल्हारने गोंधळून ववचारल.ां
“अरे म्हणजे कववता नृत्याचा एक भाग असेल.. ताईच्या
आवाजात रे कॉिघ के लेली. ती खपू सदांु र वाचते.”
मक्त
ु ा उत्साहाने बोलत होती.
“हम्म.. साऊांिस इट्रां ेवस्टांग!!”
वतने त्याच्याकिे हसनू पावहल.ां आवण हातातल्या लॅपटॉपकिे
पाहत म्हणाली,
“तू काय करतोयस? काम कसां चालयू े तझु ?ां ”
त्यावर एक दीघघ श्वास घेत मल्हार म्हणाला,

“काम उत्तम चालयू े. उद्या वनघतोय के रळला जायला. के रळकनाघटकातले काही स्पॉट्स अभ्यासले की माझां इथलां काम सपां ेल.
बाकीचां मी लांिनला जाऊन पणू घ करू शकतो.”
“म्हणजे तू जातोयस?” मक्त
ु ाचा उत्साह ओसरला होता.
“हम्म.. आत्ताच बोलणां झालां आमचां. वतकिे नवीन कामां
आलीयेत. सो इथलां लवकर आटोपनू वनघायचय. के रळवरूनच
फ्लाइटच बवू कांग के लय.”
“आर यू वसररयस? तू स्पधेपयंत थाबां णार नाहीस? उद्याच
जातोयस?”
“हम्म.. जावां तर लागेल.”
यावर ती काहीच बोलली नाही. तो पढु े म्हणाला,
“पाय तर माझाही वनघत नाहीये यावेळेस. पण काय करणार
काम आहे.”
“का वनघत नाहीये पाय?” मक्त
ु ाने ववचारलां.
त्यावर हातातला लॅपटॉप बाजल
ू ा ठे वत, वतच्यासमोर बसत
तो वतला म्हणाला,

“त्या वदवशी पहाटे, पाररजातकाच्या सि्यामध्ये उभां राहून
माझ्याकिे पाहणार्या त्या वभरवभर िोळ्यामां ध्ये जीव गतांु लाय
माझा!”
“म्हणजे?” काही न कळल्याचा आव आणत मक्त
ु ाने नजर
खाली वळवत ववचारलां.
“तल
ु ा कळलां नाही मी काय म्हणतोय ते?” मल्हारने प्रवतप्रश्न
के ला.
वतने नकाराथी मान हलवली.
“ठीक आहे.. जेव्हा कळे ल तेव्हा बोलू मग!” यावर दोघेही
शातां चां रावहले.
तो काय म्हणतोय ते मक्त
ु ाला कळत नव्हतां असां नाही पण ते
अॅक्सेप्ट करायला वतचां मन अजनू तयार होत नव्हतां. मळ
ु ात हा
असा ववचार वतने के लाच नव्हता. त्याांच्यात जे काही आहे ती
वनव्वळ मैत्ी आहे याच समजात ती होती. आवण सध्यातरी वतच्या
िोक्यात स्पधेवशवाय दसु रे कुठलेही ववचार नव्हते. मल्हारला याची
जाणीव होती आवण म्हणनू च त्याने लवकर परत जाण्याचा वनणघय
घेतला.
दसु र्या वदवशी पहाटेच तो वनघनू गेला. मक्त
ु ाला मग एकदम
खपू ररकामां ररकामां वाटू लागलां. का कोणास ठावक
ू , त्याचां असणां

वतने गृहीत धरलां होत.ां पण मग वतने पन्ु हा वतला ररयाजात गरु फटून
घेतल.ां स्पधाघ आता अगदी आठवि्यावर आली होती. वतची
सगळी तयारी ऑल्मोस्ट पणू घही झाली होती. पण मल्हारच्या
जाण्याने वतला एक अनाम पोकळी जाणवू लागली होती. वतचां मन
ररयाजात म्हणावां तसां रमेना. पन्ु हा काहीतरी सटु तय असां वाटू
लागलां. या शेवटच्या टप्प्यावर वतला असां आऊट ऑफ फोकस
झालेलां पाहून मनवस्वनी रात्ी हळदीचां दधू देता देता वतला
म्हणाली,
“मक्त
ु ा.. एक गोष्ट साांगु तल
ु ा?”
“साांग ना”
“प्रत्येक गोष्टीची एक वेळ असते बेटा. एकदा का ती वेळ
टळली की ती गोष्ट आपल्या हातातनू वनसटून जाते.. कायमची!
आम्ही ज्या चक
ु ा के ल्या त्या तम्ु ही करू नका. फॉलो यॉर हाटघ
ववदाउट एनी सेकांि थॉट! बोल मल्हारशी एकदा.”
वतचां हे अनपेवित बोलणां ऐकून मक्त
ु ा आधी थोिी चवकत
झाली आवण मग मानेनेचां होकार भरत झोपायला वनघनू गेली.
चैतन्य परत आल्यापासनू त्याच्यात आवण अरुांधतीमध्ये
फारसां बोलणां झालच नव्हतां. अरुांधती वतच्या रूटीनमध्ये वबझी

होती. म्हणजे तसां दाखवत तरी होती. आवण चैतन्यला त्याांच्यात
बोलण्यासारखां काही उरलांय असां वाटत नव्हत.ां स्पधेच्या दोन
वदवस आधी तो वदल्लीला जायला वनघाला. वनघताना त्याने
अरुांधतीला ववचारलां,
“त?ू येणार नाहीस?”
त्याच्याकिे शातां पणे पाहत, ती म्हणाली,
“तू हो पढु े.. येणार आहे मी. पण यावेळी माझा रोल जरासा
वेगळा आहे!”
वतच्या त्या कोि्यात टाकणार्या बोलण्याने तो जरासा साशांक
झाला. पण वतला काहीही न म्हणता वतथनू वनघनू आला.
मक्त
ु ाने रात्भर मनवस्वनीच्या बोलण्याचा ववचार के ला. आवण
हो-नाही करत शेवटी वतने फोन हातात घेतला. मल्हारचा नांबर सचघ
के ला. आवण दोघाच
ां ा त्यावदवशी झर्याखाली बसल्यावर
काढलेला सेल्फी वतने त्याला पाठवला. खाली caption होतां,
‘वाट पाहतेय, तझु ी मक्त
ु ा!’
दसु र्या वदवशी उठून वतने पन्ु हा पन्ु हा फोन चेक के ला. मेसेज
सेंट होता आवण रीि के लेलाही होतां. पण त्यावर रीप्लाय मात्
आलेला नव्हता. ती थोिीशी खट्टू झाली. पण ववचार करत

बसायला वतच्याकिे वेळ नव्हता. दपु ारीच ती आवण मनवस्वनी
वदल्लीला जायला वनघणार होत्या. उद्यापासनू स्पधाघ सरू
ु होणार
होती. वनघायच्या अगदी काहीवेळ आधी मनवस्वनीचा फोन
वाजला. तो ठे वताना वतचा चेहरा गांभीर झाला होता. मक्त
ु ाने
ववचारलां,
“ताई, काय झालांय?”
ववचारातनू बाहेर येत मनवस्वनी म्हणाली,
“मक्त
ु ा, अरुांधती यावषी स्पधेच्या जजींग पॅनलवर आहे!”
मक्त
ु ाला िणभर काही सचु लां नाही. सगळी उमेद
सपां ल्यासारखी वाटली. पण मग सगळां बळ एकवटत ती
मनवस्वनीला म्हणाली,
“काळजी करू नकोस ताई, अरुांधती अय्यरच्या असण्यानसण्याचा आता माझ्या नृत्यावर मी पररणाम होऊ देणार नाही.
आवण रावहली गोष्ट वनकालाची, तर मला आधी माझ्या नजरे त
वजक
ां ायचय. त्यानतां र मग वनकाल काहीही लागो, मला फरक पित
नाही.”
मनवस्वनी मक्त
ु ाकिे पाहतच रावहली. तीच्यातनू एक वेगळीच
ऊजाघ वाहत असलेली वतला जाणवली. आवण मग दोघी
वदल्लीसाठी रवाना झाल्या.

स्पधेचे टेवक्नकल आवण theoretical राऊांिस मक्त
ु ाने सहज
पार के ले. त्यानांतरच्या क्वावलफाईगां राऊांि मध्येही वतने
परीिकावां र चागां ली छाप पािली. आता ती फायनल दहामध्ये
होती. सेमी-फायनल झाली की टॉप फाइवमध्ये उद्या फायनल
रांगणार होती. एकाहून एक सरस आवण दजेदार स्पधघक देशाच्या
काना-कोपर्यातनू आलेले होते. स्पधाघ चरु शीची होत होती. सेमीफायनलसाठी मक्त
ु ाने तल
ु सीदासाांचा एक सांदु र अभांग वनविला
होता. खरांतर अशावेळी कथ्थकच्या टेवक्नकल बाजू ठळकपणे
दशघवता येणारे परफॉमेंस स्पधघक देणां पसांत करतात. कारण त्याला
लगोलग वाहवा वमळते. पण हे असां काव्य-प्रधान, भावप्रधान नृत्य
वकतपत परीिकाच्ां या पसांतीस पिेल याबद्दल थोिी साशक
ां ता
होती. पण मक्त
ु ाने वतच्या अदाकारीने त्या अभांगामधला भवक्तरस
असा काही साकार के ला की परीिकाांना त्याकिे दल
घ करता
ु ि
येईना. वदवसाकाठी टॉप फाइव स्पधघकाच
ां ी नावां जाहीर होणार होती.
मक्त
ु ा, मनवस्वनी, चैतन्य कानात प्राण आणनू वाट पाहत होते.
परीिक बाहेर आले. पवहलां नाव झालां, दसु रां झालां, वतसरां-चौथही
झालां. मक्त
ु ाने आता आशा सोिली. पण शेवटी परीिकाांपैकी
एकाने मक्त
ु ाचां नाव घेत म्हटलां,

“खरांतर असे पफोमंसेस खपू कमी होतात. त्याांना महत्वही
कमी वदलां जातां. पण मक्त
ु ा चैतन्यचां प्रेिकाच्ां या मनाची पकि घेणारां
नृत्य पावहल्यावर त्याांना अजनू एक सांधी देण्याचां आम्ही ठरवलां
आहे.”
वतघानां ीही रोखनू धरलेला श्वास सोिला. मक्त
ु ाची धि-धि
शाांत झाली. परीिकाांमध्ये बसलेल्या अरुांधतीवर वतने एक नजर
टाकली. ती वनववघकारपणे बसनू होती. िोळ्याांची पापणीही न
लवता!
मक्त
ु ाला आता उद्याच्या फायनलची वचतां ा वाटू लागली होती.
ती अगदी थोि्या फरकाने आज वनविली गेली होती. उद्या वतला
परीिकाचां ी पकि घेणारा, त्यानां ा मत्ां मग्ु ध करणारा नृत्याववष्कार
सादर करावा लागणार होता. वतच्या मनात खपू धाकधक
ु चालू
होती. झोपायच्या आधी वतने पन्ु हा फोन चेक के ला. अजनू ही
मल्हारचा काही रीप्लाय आला नव्हता. वतला एकदम खपू वनराश
वाटू लागलां. त्याच्या अनपु वस्थतीत त्याचां वतच्या आयष्ु यातलां
महत्व वतला तीव्रतेने जाणवत होतां. इतके वदवस ती जे नाकारत
होती ते आता वतच्या मनाने पणु घपणे मान्य के लां होत.ां पण मल्हारचां
हे असां काहीच न बोलणां वतला छळत होत.ां अकारण एकटेपणा देत

होत.ां मनाचा वहय्या करून हे सारे ववचार बाजल
ू ा सारत पणू घ लि
उद्याच्या फायनलवर के वन्द्त करायचां असां ठरवनू ती झोपी गेली.
फायनल सरू
ु झाली. मक्त
ु ाचां नृत्य सगळ्यात शेवटी होतां.
सरू
ु वातीचे दोन नृत्याववष्कार पार पिले. वतसरा सरू
ु झाला होता.
मक्त
ु ा तयार होऊन बसली होती. वाइन कलरची पैठणीच्या धाटाची
घागरा-चोळी आवण त्यावर सरु े ख वपवळ्या रांगाचा वझरवमरीत दपु ट्टा
वतने पररधान के ला होता. के साांपासनू पायापयंत सांदु र मौवक्तकी
आभषू णानां ी ती मढली होती. पायघोळ घगांु रू आवण रक्तवणी
कांु कवाचे रे खीव लेपण वतच्या गोर्या पावलाांवर शोभनू वदसत होते.
काजळाची दाट रे खा आवण नाजक
ु लाल वटकली, िावळांबी ओठ
वतचां सौंदयघ अजनू च खल
ु वत होते. ती श्वास रोखनू वतच्या नावाची
घोषणा होण्याची वाट पाहत होती. मनातले सारे ववचार हळू-हळू
मागे पिू लागले होते. वतने िोळे उघिून शातां वचत्ताने एकवार
स्वत:किे आरशात पावहलां आवण तेवढ्यात स्टेजवर वतचां नाव
announce झालां, ‘मक्त
ु ा चैतन्य’.. ती उठली. स्टेजवर आली.
सार्यानां ा वाकून अवभवादन के लां. समोर बसलेले परीिक,
अरुांधती, दसु र्या राांगेत बसलेला चैतन्य, त्याच्या बाजल
ू ा बसलेली
मनवस्वनी सार्यावां रून एक नजर वफरवनू आता ती मागे वळणार

इतक्यात वतला काहीतरी जाणवलां, वतने पन्ु हा एकवार समोर
पावहल.ां . मनवस्वनीच्या बाजच्ू या खचु ीवर चक्क मल्हार बसलेला
होता. ती आनांदाने भरून गेली. इतका आनांद वतला पवू ी कधीही
झाला नव्हता. त्याने वतच्याकिे पाहून एक छान वस्मत के ल.ां वतनेही
गोि हसनू ते स्वीकारलां. आवण पररपणू घ भावाने मागे वळली.
राग मल्हार सभागृहात घमु ू लागला..
सा; म; प; - प; म; रे ;
,वन१ सा रे प म रे ; म प म रे ; म प ; प म वन प म रे ; रे रे प म
रे ; रे सा ,वन१ सा ;
आवण मक्त
ु ाची पाऊले त्यावर वथरकु लागली..
अत घोर घोर गरजत आये..
मक्त
ु ा दगां होऊन नाचू लागली. अचक
ू पदलावलत्य.. अचक
ू
भाव.. वकांवचत जास्त नाही वकांवचत कमी नाही. ती वतचा जीव त्यात
ओतत होती. मग हळूहळू ते सरु शातां होत गेले आवण पावसाचा
आवाज घमु ायला लागला. मसु ळधार पावसाचा आवाज.. मक्त
ु ाचा
नृत्यावभनय त्याला जीवांत करत होता. आवण मग पावसाची लय
आवण मक्त
ु ाचे घगांु रू याच
ां ी अवनवमष जगु लबदां ी रांगली.. प्रेिक दगां
होऊन पाहत रावहले. त्या पावसाच्या धांदु नादात मग वमसळली
मक्त
ु ाची कववता..

वघरत वघरत कारे मेघ
ववचल ववचल ववहग सचेत
कौन कहॉांसे आयी अांगनीयाां
लत उमिके , दगां सांवररयाां
वथरक वथरक मयरू नृत्य
कहत कहत खग समवेत,
सवर सवर ऑचां ल ओ धरा..
गरजत आयो सजन तोहरा!
गरजत आयो सजन तोहरा!!
मक्त
ु ा वतच्या ववभ्रमाांमधनू त्या कववतेला जीवांत करू लागली.
वतचे िोळे जणू गात होते. आवण पाऊले नाचत होती. पाऊस तर
बरसत होताच कववतेतनू , सांगीतातनू .. परीिकाांसह सारे मांत्मग्ु ध
होत होते. शहारत होते. कववता पढु े जात होती.
सांगीत होय वृष्टी,
गाये जो मेघ!

तवपत होय शीतल,
बहे जो मेह!
आगां न मे वचतचोर,
बरस बरस बरसे घनघोर
‘कै से कहुां री, कौन गीत गाांऊ री..’
कहे धरा भाव-ववभोर
व्याकुल वह जाय भीग
अगां अगां सगां पनु ीत
लाये खश
ु ीयाां लाये बहार
राग-रांग-सरू -ताल-लय
सबही मलहार सबही मलहार!!
मक्त
ु ाला आता भान रावहलां नव्हतां. त्या धरे प्रमाणेच तीही
वतच्या मल्हाराच्या पावसात नखवशखाांत वभजत होती. गात होती.
नाचत होती. पाऊस जगत होती.
कववता सांपली. पन्ु हा राग मल्हार सरू
ु झाला. पन्ु हा तेच सरु ..
तीच चीज..
अत घोर घोर गरजत आये..

द्ुत लय.. पन्ु हा पावसाचा आवाज.. आवण त्यात
वमसळलेल्या कववतेच्या शेवटच्या ओळी..
लाये खश
ु ीयाां लाये बहार
राग-रांग-सरू -ताल-लय
सबही मलहार सबही मलहार!!
आवण मग त्या मग्ु धभारल्या समेवर वतचा नृत्याववष्कार
थाबां ला. वमवनटभर सभागृह पणू घ शातां . सारे चां मत्ां मग्ु ध झालेले. दोन
वमवनटाांनी अरुांधती वतच्या खचु ीवरून उठली आवण भरल्या
िोळ्याांनी वतने मनसोक्त टाळ्या वाजवल्या. आवण मग पणू घ
सभागृह टाळ्याच्ां या गजरात पन्ु हा पन्ु हा न्हाऊन वनघालां. मक्त
ु ाने
गिु घ्यावर बसत खाली िोकां टेकलां.. वतच्या िोळ्यात पाणी होत.ां
वतला जे हवां होतां आज ते वतला वमळालां होतां. स्टेजवरची ती
ecstatic अवस्था वतने अनभु वली होती. आता वनकाल के वळ
उपचारापरु ता उरला होता. ती के व्हाच वजांकली होती!
कायघक्रम सपां ल्यावर हातात ट्रॉफी घेऊन मक्त
ु ा बाहेर आली.
वतने मनवस्वनीला किकिून वमठी मारली. चैतन्यला वमठी मारली.
हसत हसत ती रितही होती. मल्हार वतच्या समोर आला. वतच्या
िोळ्यातल्या पाण्याचा एक थेंब बोटाच्या वटपेवर घेत तो म्हणाला,
“हे जपलां पावहजे.. फार मौल्यवान आहे हे!”

आवण मग हसत मक्त
ु ा त्याला वबलगली.
थोि्यावेळाने अरुांधती वतथे आली. वतने मक्त
ु ाचां अवभनांदन
के लां. मायेने वतच्या पाठीवरून हात वफरवला. वतचां हे रूप
मक्त
ु ासाठी नवीन होतां. मक्त
ु ाने वतला वाकून नमस्कार के ला. ‘कायम
आनांदात रहा’ अरुांधतीने वतला आशीवाघद वदला.
आवण जाता जाता मनवस्वनी आवण चैतन्य समोर थाबां त,
चैतन्यकिे पाहत ती म्हणाली,
“माझे लॉयर तल
ु ा कॉनटॅक्ट करतील. त्यानां ा सहकायघ कर.
मी.. divorce देतेय तल
ु ा चैतन्य!”
आवण मग मनवस्वनीकिे पाहत म्हणाली,
“यू बोथ deserve ईच अदर!!”
एवढांच बोलनू ती वतथनू गेली. स्वत:च्या सावलीतनू सटु ू न एक
मक्त
ु श्वास घेण्यासाठी..
मक्त
ु ासह सारे वतच्या पाठमोर्या आकृ तीकिे पाहत रावहले.

पुस्तक म्हणजे मैफल
फ़े सबक
ु , whatsapp, वकांवा अनेक नवीन माध्यमाांत वाचन
होतचां . फ़े सबक
ु चां नावच मळ
ु ी ’बक
ु ’ आहे. मधेच एखादी लके र,
नांतर कुठे ववनोद, अचानक कोणी तरी आक्रस्ताळां राजकीय भाष्य
करणार आवण ते सांपतां न सांपतां तो एखाद्या मृत्य़चू ी बातमी वा
लग्नाचा वाढवदवस. या माध्यमातां नू ही ज्ञान, भावना, याच
ां ा खेळ
चालतो; नाही असां नाही. पण तो िवणक असतो. ओझरता असतो.
एखादी सांदु र लके र मन मोहून टाकते खरे च. पण मैफलीचा गांध जसा
आयष्ु यभर दरवळत रहातो तसे होत नाही.
आपल्या मनाला, आपल्या बद्ध
ु ीला वरच्या दजाघवर
नेण्यासाठी पस्ु तके आवश्यक असतात. मग ती छापील असो वा ई.
आपले मन आवण बद्ध
ु ी याांना दजेदार खरु ाक द्या. पस्ु तके वाचत
रहा. ई सावहत्य ईपस्ु तके ववनामल्ू य देते त्यामागे एक उद्देश आहे.
एक मन, एक बद्ध
ु ी जेव्हा वरच्या पायरीवर जातां तेव्हा ती व्यक्ती
वरच्या दजाघला जाते. जेव्हा समाजातील असांख्य लोक वरच्या
पायरीवर जातात तेव्हा समाजच प्रबद्ध
ु होतो.
वाचत रहा. पस्ु तके वाचत रहा.
www.esahity.com

