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या मित्ाांनो! घेऊन जा! लटु ा! लटु ा! लटु ू न न्या!

िाया
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.
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ई साहित्य प्रहिष्ठान

सादर करत आहे

माया

गीताांजली भोसले
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माया
लेवखका : गीताांजली भोसले.
७२१८८५११०२
इमेल: geetanjali.b@yahoo.com
quicksilver016@gmail.com
Blog: https://geetanjalidream.blogspot.com
यव प्ु तकवतील लेखनवचे सर्ा हक्क लेवखके कडे सरु शित असनू
प्ु तकवचे शकांर्व त्यवतील अि
ां वचे पनु िाद्रु ि र्व नवट्य, शचत्पट शकांर्व
इतर रुपवांतर करण्यवसवठी लेवखके ची लेखी परर्वनगी घेिे आर्श्यक
आहे. तसे न के ल्यवस कवयदेिीर कवरर्वई (दडां र् तरुु ां गर्वस) होऊ
िकते.
This declaration is as per the Copyright Act 1957 read
with Sections 43 and 66 of the IT Act 2000. Copyright
protection in India is available for any literary, dramatic,
musical, sound recording and artistic work. The
Copyright Act 1957 provides for registration of such
works. Although an author’s copyright in a work is
recognised even without registration. Infringement of
copyright entitles the owner to remedies of injunction.
damages and accounts
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प्रकविक ई सवशहत्य प्रशतष्ठवन :
www.esahity.com
www.esahity.in
esahity@gmail.com

प्रकविन : २८ जल
ु ै २०२१
©esahity Pratishthan®2021

•
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.
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गीत ांजली भोसले
मी गीताजां ली ववश्वनाथ
भोसले, कुपवाि साांगली येथे
राहते. माझे वशक्षण MCA
(दरू स्थ), PGDCA, B.Sc.
(Micro) असे झालेले असनू
सध्या छोटासा उद्योग आहे.
Quicksilver IT Services, Kupwad या व्यवसायातनू
net café, data entry, typing and typesetting of
books/magazines/class notes, etc., Computer
training, Academic classes, xerox, lamination हे
सवविसेस वदले जातात. यावशवाय Happy Shopping Mart
नावाची छोटीशी शॉपी आहे वजथे लोणची, पापि, मसाले, शेवया,
तसेच प्लावस्टकच्या वस्त,ू खेळणी वगैरे ववववध वस्तचू ी ववक्री
उपलब्ध आहे.
मला वाचनाची आवि आहे. ई-सावहत्य वरील बरीच पस्ु तके
मी नेहमी वाचत असते. खपू चागां ल्या प्रकारची पस्ु तके वतथे
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उपलब्ध आहेत. ई-सावहत्य वर या आधी ‘स्मृती वदवाळी अांक’
प्रकावशत के ला होता. त्यासाठी मला चागां ला प्रवतसाद वमळाला.
एक छोटीशी काल्पवनक कथा सचु ली, ती वलवहली आवण
ब्लॉग वर पोस्ट के ली. त्यात काही बदल करून तीच कथा पस्ु तक
स्वरूपात ई-सावहत्य दालनात जमा करत आहे.
आपल्याला ही कथा कशी वाटली जरूर कळवा.
धन्यवाद.
गीताांजली भोसले.
७२१८८५११०२
इमेल: geetanjali.b@yahoo.com
quicksilver016@gmail.com
Blog: https://geetanjalidream.blogspot.com
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प्रस्त वन
खरां तर ही एक छोटीशी काल्पवनक कथा आहे. कल्पनारम्य
दवु नयेत जगायला कोणाला आवित नाही. आपल्या नेहमीच्या
धकाधकीच्या जीवनातनू थोिा ववसावा, थोिी उसांत वमळालीच
तर आवण करण्यासारखां काहीही काम उरलां नसेल तेव्हा आपण
कल्पनाववलासात रांगनू जातो. आपल्या थकलेल्या मनाला तेवढाच
वदलासा. बरे चदा आपली स्वप्न जी आपण अजनू ही पणू ि करू
शकलो नाही, वकांवा भववष्यात पणू ि करण्याचा ववचार करत असतो
ती स्वप्न आपल्या मनात सतत घोळत असतात. आवण मध्येच
काही चमत्काररक ववचार आपल्या मनात चमकून जातात. या
कथेद्वारे आपण एका काल्पवनक दवु नयेची सफर करणार आहात जी
आपल्यामनाला अवधक आनांदी करून जाते. जीवनातील अनांत
अिचणी, तेच तेच टेन्शन आवण आजबू ाजचू ा तोच तो दररोज
वदसणारा पररसर या पलीकिे आपण काही चमत्काररक, अद्भुतरम्य
अशा दवु नयेत ववसावा घेऊया.
ही सफर तम्ु हाला कशी वाटली हे जरूर कळवा.
गीताजां ली भोसले. ७२१८८५११०२
इमेल: geetanjali.b@yahoo.com
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अर्पणर्त्रिक
म झी र्त्रिली व चक आत्रण म झ्य जीवन तील
प्रत्येक वळण वर मल स थ देण री म झी जीवश्च
कांठश्च मुलगी नेि
म झ्य तील लेत्रिके ल व व देण री ई-स त्रित्य
प्रत्रतष्ठ न िी सांस्थ
म झ्य र् ठीशी स वलीप्रम णे उभी असण री
अथ पतच म झी आई
य ांन िे र्ुस्तक समत्रर्पत करीत आिे.
-

गीत ांजली भोसले
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सदरील कथा काल्पवनक असनू
कथेतील नाव,ां स्थळां आवण पात्ां हे
देखील काल्पवनक आहेत. या
कथेतील नावे आवण पात्े
वास्तवातील कोणाशी जळ
ु त
असतील तर तो वनव्वळ योगायोग
समजावा.
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The gift of fantasy has meant
more to me than my talent for
absorbing positive knowledge.
Albert Einstein
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१.

न ि ्कवSSSर शित् िैशत्िींनो, िी ‘आर.जे. िवयव’
तिु च्यवसोबत. आपि ऐकत आहवत रे शडओ एफ.एि. ‘िवझी
दशु नयव’ ९९९.९९ र्र. तर शित्वांनो, िी आज आपिवस सवांगू
इशच्छते की, आतव सकवळचे सहव र्वजलेत आशि आपि सर्ा जि
खपू च आनदां ी आहोत यवचां कवरि आहे शित्वनां ो, आजची तवजी
हर्व. आजचव शदर्स खपू खवस आहे कवरि आजचां हे सकवळच
र्वतवर्रि खपू च छवन आहे. ि्त आल्हवददवयक हर्व, कोर्ळ
ऊन, आशि गॅलरीत बसनू घेतलेलव गरि गरि चहव... अहवहव! र्वह
क्यव बवत है! तम्ु हवलव सवांगते दो्तहो, आज असां र्वटत आहे की
आपि ि्तपैकी एकव डोंगरवर्र बसलो आहोत. आजबू वजल
ू व खपू
सांदु र सांदु र फळवफुलवांनी लगडलेल्यव र्ेली, रोपां आशि िोठी िोठी
झवडां आहेत. त्यव फुलवांचव ि्त सगु ांध दरर्ळत आहे. अहवहव!
त्यवतच िेजवरी असलेल्यव धबधब्यवचां पविी र्रून लयबद्ध
आर्वज करत कोसळत आहे आशि एखवद्यव खोडकर िल
ु वप्रिविे
त्यवचे कवही थेंब तो आपल्यव अांगवर्र उडर्त आहे. िधरु , िभ्रु
असां पविी खळवळत र्हवत आहे. पिी गिु गिु त आहेत. फुलपवखरे
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इकडून शतकडे शफरत आहेत. हळूच आपल्यव अांगवर्र बसनू उडून
जवत आहेत. आकवि जिू कवही धरतीलव शिठीत घेत आहे. नभ
खवली उतरून आलांय. इतकां सांदु र िनिोहक दृश्य पवहून आपि
सगळे च हरखनू गेलोय.
आपि आपल्यव पररर्वरवसोबत अगदी िवांतपिे यव
शनसगवाचव आ्र्वद घेत बसलोय. असे अनेक पररर्वर आपल्यव
आजबू वजल
ू व आहेत. लहवनवांपवसनू िोठ्यवांपयंत, तरुिवांपवसनू
र्ृद्धवांपयंत सर्ाजि इथे आहेत. कोिी आपल्यव शप्रयकरवसोबत तर
कोिी आपल्यव नर्ऱ्यवसोबत, कोिी िल
ु वबां रोबर तर कोिी
आपल्यव आई-र्शडलवांसोबत इथे बसलयां . ओह हो! इथे कवही
तरूि शित्िैशत्िींचव ग्रपु ही आहे. छोट्यवांची फौज आहे. आपल्यव
आईच्यव कुिीत शर्सवर्लेलां इर्लसां लेकरू आहे. पि
नेहिीसवरखव गलकव आज इथे नवहीये. कवरि शनसगवाचव जवदईु
आर्वज ऐकण्यवच्यव नवदवत कोिवलवही बोलवयची अशजबवत इच्छव
होत नवही.
सर्ाजि अधीरपिे आपल्यव हृदयवत यव सांदु र, िनिोहक
सकवळचव प्रत्येक िि सवठर्नू ठे र्त आहे. आशि हे कवय? शकती
सांदु र आर्वज आहे हव! लतवदीदींचव शदसतोय. इथे लतवदीदीही
आल्यवत की कवय? अहां आर.जे. िवयव ने आपल्यवसवठी खवस
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आपल्यव आर्डत्यव गवशयके च गविां लवर्लेलां आहे. प्रत्येक जि
आपवपल्यव आर्डीची धनू िनवतल्यव िनवत हळूर्वरपिे गिु गिु त
आहे. आपि सर्ाजि जिू ्र्गवातच असल्यवचव भवस होत आहे.
शनसगवानां आपल्यवसवठी यवच धरतीर्र हव ्र्गाच तर बनर्लवय.
खवस आपल्यव शर्सवव्यवसवठी. चलव तर िग जगयू वत हव आनांदी
िि! ☺

इद्रां धनचु े रांग बघ हे सवद घवली िनव
रांग उधळूनी, भवर् उधळूनी दे आकविी िनव
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गांजू ऐकू दे िज खेळू दे यव पर्नवसांगे
दरू दरू िज उगव शफरू दे यव र्वऱ्यवसांगे
तोडूनी ररत, ही शप्रत िज प्यवरी
शतच्यव कर्े शनजू दे, शनसगवा तझ्ु यव कर्े बसु दे
िज आनांदी बनू दे, िज ्र्च्छांदी बनू दे
िज आनांदी बनू दे, िज ्र्च्छांदी बनू दे
िज आनांदी बनू दे, िज ्र्च्छांदी बनू दे
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२.
Welcome back dear all friends!!! आपि ऐकत
आहवत रे शडओ एफ.एि. ‘िवझी दशु नयव’ ९९९.९९ र्र आपल्यव
खवस िैशत्िीसोबत आर. जे. िवयव. बघतव बघतव र्ेळ कसव गेलव
कळलच नवही नई. छवन होती ती दशु नयव ज्यविध्ये आपि सर्ाच
जि अगदी रांगनू गेलो होतो. िलव र्वटतां असां रोजच्यव धकवधकी
जीर्नवतनू एक अिी रम्य, शनर्वांत सकवळ शिळवर्ी.
आज तिी सट्टु ी आहे, नवही कव? आज रशर्र्वर. िग कवय
Sunday special कवही आहे की नवही तिु च्यवकडे? ओ हो कवय
म्हिवलवत? आहे! र्वह र्व! िवझ्यवकडे ही आहे Sunday
special. खवस तिु च्यव सर्वंसवठी. एक surprise आहे. ओळखव
पवहू कवय असेल? अ? गविी? अां हां ! िग नवटक? िळ
ु ीच नवही!
िल
ु वखत? हॅ! िग गोष्ट? छॅ ! अरे िग कवय???
It’s secret.
आज बरोबर ९ र्वजतव सर्वंनी तयवर रवहवयचां. अगदी
जेर्ि, नवश्तव, चहव पविी, अांघोळ, र्गैरे र्गैरे सर्ा कवही उरकून
तयवर. OK. आज तम्ु ही सगळे फ्री आहवत. कोिवलवही कोितही
दसु रां कवि नवहीये. कोिीही कुठे ही जविवर नवहीये. right? तर अिव
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सर्ा ररकविटेकड्यव (आजच्यव शदर्सवपरु ते) लोकवांसवठी कवही तरी
खवस िी सवगां िवर आहे. बरोबर ९ र्वजतव. तर आतव कुठे ही गेलवत
तरी चवलेल, कवहीही के लत तरी चवलेल, पि बरोबर ९ र्वजतव
रे डीओ ट्यनू करवयलव शर्सरू नकव रे डीओ एफ.एि. ‘िवझी दशु नयव
९९९.९९ र्र.
...
हॅलो शित्वांनो ! िवझ्यव खवस खवस खवस अिव सर्ा दो्तवांच
्र्वगत आहे. आपि बरोबर ९ र्वजतव िवझ्यवसोबत परत आलवत
यवबद्दल खपू खपू खपू धन्सयर्वद. आशि िी आतव तम्ु हवलव एक
सरप्रवईज देिवर आहे. आज िवझ्यवसोबत आहेत आपल्यव सर्वंचव
लवडकव जवदगु वर ‘शि्टर आकवि’ आशि त्यवांच्यवसोबत त्यवच
ां ी
िैत्ीि आशि सहचवररिी ‘शिस अर्नी’. आतव तम्ु ही म्हिवल, छे !
हे असां कधी असतां कव? जवदू ही डोळयवांनी पवहवण्यवसवठी असते.
आजपयंत कधीतरी जवदचू े प्रयोग असे ऑडीओ झवलेत
कव? कवहीही हव!!! ही िवयव कवय डो्क्यवर्र पडली-शबडली तर
नवय नव??? कवय र्वट्टेल ते! आम्ही आपलां सगळां आर्रून अगदी
छवन एफ एि सरुु के लव म्हटलां कवही तरी ि्त सरप्रवईज शिळे ल
आशि िवयवने आिचव सगळव शनरस के लव. छे !!!
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ओ हो हो थवांबव, जरव थवांबव!!! आधी ऐकव तर िवझां. तिु चव
िवझ्यवर्र शर्श्ववस आहे की नवही? िी तम्ु हवलव अशजबवत शनरवि
करिवर नवही. जवदगु वर आकवि आशि अर्नी आज कवही खवस
प्रयोग आपल्यवसवठी सवदर करिवर आहेत. अथवातच ऑडीओ. ही
दोघे आपल्यव सर्वंनव ‘िवयव’ज् र्ल्डा’ िध्ये घेऊन जविवर आहेत.
िी कवही सवांगण्यवपेिव तम्ु ही ऐकवच. िलव खवत्ी आहे तम्ु हवलव
नक्की आर्डेल. चलव तर िग जोरदवर टवळयवांनी ्र्वगत करूयवत
आपले सर्वंचे लवडके ‘र्ल्डा फे िस जवदगु वर ‘शि्टर आकवि’
आशि त्यवची िैत्ीि ‘शिस अर्नी’ यवांचां.
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३
.
आकाश: सर्ा प्रेिकवांनव िवझव सप्रेि नि्कवर. िी
जवदगु वर आकवि आपल्यव सर्वंचां ्र्वगत करत आहे आपल्यव
अनोख्यव कवयाक्रिवत ‘िवयवज् र्ल्डा’ िध्ये. आज आपि एकव
र्ेगळयव दशु नयेत प्रर्वस करिवर आहोत. एक अनोखी दशु नयव जी
यवपर्ू ी नव तम्ु ही कधी पवशहली नव कधी ऐकली. तम्ु ही सर्ाजि खपू
कांटवळलव असवल. सतत कवि करिवऱ्यवांनव घरवत बसिे ही फवर
िोठी शििव र्वटते आशि आपल्यव बवलचिांनू व तर घर म्हिजे एक
तरुु ां ग र्वटतो. घरवतली िविसां इकडां शतकडां गेली की गृशहिीही
सटु के चव शनश्ववस टवकतवत. कवरि उरलेली कविां त्यव शनर्वांतपिे,
िवगे कुिवची शकटकट नसतवनव उरकू िकतवत. आजकवलच्यव
तरुिवईलव तसव िोबवईल जर्ळचव आहे, पि शित्वांच्यव घोळक्यवत
गेल्यव शिर्वय शदर्स सरत नवही. अिवतच कोरोनवच सांकट,
लॉकडवऊन, चक्रीर्वदळ, परू अिव सर्वंनी आपली िन:श्थती
अगदी खचनू गेलेली आहे आशि अिवर्ेळी आपल्यव िनवत एक
शर्चवर नक्की येतो तो म्हिजे हे सगळां सोडून दरू कुठे तरी शनघनू
जवर्.ां शनर्वतां . आज िी तिु ची ही इच्छव पिू ा करिवर आहे. तम्ु हवलव
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िी िवयव’ज र्ल्डा िध्ये नेिवर आहे. यवचां कवरि असां की
लॉकडवऊन िळ
ु े सध्यव आपि यव देिवतनू त्यव देिवत सोडव पि यव
शजल्यवतनू त्यव शजल्यवत सद्ध
ु व जवऊ िकत नवही िग प्रर्वसवची
गोष्ट लवांबच रवशहली. अिवर्ेळी िवयवज् र्ल्डा ची ही सफर तम्ु हवलव
सख
ु वऊन जवईल.
िलव आतव एकव ्र्यांसेर्कवची गरज आहे. आपलां एफ
एि ‘िवझी दशु नयव’ ऐकिवरे चवहते िलव ८९XXXXXX०२ यव
नांबर र्र सांपका करतील. ज्यव व्यक्तीचव कॉल पशहल्यवांदव उचललव
जवईल त्यव व्यक्तीलव ही सांधी शिळे ल. चलव तर िग सरुु करूयव ही
सफर. िी नांबर पन्सु हव एकदव ररपीट करते. ८९XXXXXX०२.
शरांग... शरांग....शरांग....
हॅलो (शतकडून आर्वज)
हॅलो, िी ्र्वती बोलतेय. आपि जवदगु वर आकवि कव?
िवयव’ज र्ल्डा कवयाक्रिवत सहभवगी होण्यवसवठी िी हव कॉल के लव
आहे.
हॅलो… हो, हो. िीच बोलतोय. आपलव पशहलव कॉल िी
उचललव आहे. आपलां हवदीक अशभनांदन.
िवयव’ज र्ल्डा िध्ये जवण्यवसवठी आपि उत्सक
ु आहवत
कवय?
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(शतकडून आर्वज) हो, हो. शि्टर आकवि िी खपू खपू
उत्सक
ु आहे.
कृ पयव िलव आपि आपलव थोडक्यवत पररचय करून
द्यवल कव? इशत आकवि.
हो देईन की. िवझां नवर् ्र्वती. िी कुपर्वड, सवांगली येथे
रवहते. िवझां प्रोफे िन नसा असां आहे. सध्यव िी कोरोनव बवशधत
असल्यवने home quarantine आहे. िवझी तब्बेत आतव एकदि
ठिठिीत आहे आशि एक-दोन शदर्सवत पन्सु हव िवझां रुटीन सरुु करू
िके न. इशत ्र्वती.
आकवि: ओ हो. अशभनांदन. आपि कोरोनव शर्रुद्धची
लढवई शजांकलेली आहे. तिु च्यव बोलण्यवर्रून िलव एक नक्की
शदसतय की, तम्ु ही खपू च सकवरवत्िक शर्चवरवांच्यव आहवत. आपि
यव कवयाक्रिवतील पशहले ्र्यसां ेर्क असल्यवने िी एक शगफ्ट
तिु च्यवसवठी देत आहे. ते आपि रे डीओ एफ.एि. आपली दशु नयव
यवांच्यवकडून जरूर collect करव.
्र्वती: धन्सयर्वद.
आकवि: चलव तर िग आपि आपल्यव प्रर्वसवची तयवरी
करूयवत. यव अनोख्यव आशि जबरद्त प्रर्वसवलव जवतवनव आपि
कोितव पेहरे वर् करवल?
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्र्वती: सर आम्ही शदर्सभर नसाच्यव गिर्ेषवत असतो.
कोितवही सवजिृगां वर आम्हवलव करतव येत नवही. हवतवत सवधी
बवांगडीही घवलतव येत नवही. तर यव शर्िेष सफरीसवठी आिच्यव
घरवत लक्ष्िी नवरवयिवचव एक फोटो आहे. त्यवतील लक्ष्िीचव जसव
पेहरे वर् आहे तसव पेहरे वर् िलव करवयचव आहे. सांदु र जरीची सवडी,
उत्ति आभषू िां. अहवहव कवय शतचां ते रूप. िलव त्यव रुपवत /
पेहरे वर्वत यवयचां आहे.
आकवि: ग्रेट. ठरलां तर िग लर्कर तयवर व्हव. (जवदगु वर
आकविच्यव शहप्नॉशटझिने हव चित्कवर होतो आशि ्र्वती
्र्त:लव आपि सविवत लक्ष्िीच्यव पेहरे वर्वत आहोत अिव
आशर्भवार्वत सविोरी येते.)
्र्वती: ओके सर, िी तयवर आहे.
आकवि: र्वह र्व. ्र्वती तम्ु ही खपू सदांु र शदसत आहवत.
आतव तम्ु हवलव यव प्रर्वसवलव जवण्यवसवठी कोितां र्वहन हर्ां?
तिु च्यवजर्ळ कवही पयवाय आहेत. चवलत, सवयकलने,
घोड्यवर्रून, तिु ची आर्डती कोितीही दचु वकी शकांर्व चवरचवकी
(कवर शकांर्व बवईक.)
्र्वती: िलव घोड्यवर्रून प्रर्वस करवयचव आहे सर.
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आकवि: ओ हो.. झवांसीकी रवनी.... ओ.के . शदलव... घोडव
तिु च्यव प्रर्वसवसवठी तयवर आहे. पि िलव फक्त एक िक
ां व आहे
ती शर्चवरू कव?
्र्वती: हो शर्चवरव नव.
आकवि: इतकव सांदु र पेहरे वर् आशि र्वहन जवांबवज घोडव
कव?
्र्वती: सर, स्त्रीलव सजण्यव नटण्यवची नेहिीच आर्ड
असते. पि प्रसगां ी ती रिरवशगिीचहां ी रूप धवरि करू िकते. त्यवचां
प्रशतक हव घोडव आहे. दसु रां असां की, चवलत, सवयकलने, कवरने
प्रर्वस के लेलव आहे. पि घोड्यवर्रून प्रर्वस करून िलव ही सफर
यवदगवर बनर्वयची आहे. कधीही न अनभु र्लेलव थरवर
अनभु र्वयचव आहे. शिर्वय िवझव प्रर्वस हव एकटीचव आहे. िलव
हव घोडव सोबतही करे ल. त्यवलव जीर् लवर्लव की तो िलव सपां िू ा
प्रर्वसवत सवथ देईल. िी जर कवर, शकांर्व बवईक घेतली तर त्यवचां
पेरोल सांपि, ती खरवब होिां यव सर्ा गोष्टी आल्यव. घोड्यवलव िवत्
पोटभर खवयलव आशि थोडी शर्श्वांती द्यवर्ी लवगेल बस. आिचव
सहप्रर्वस खपू िजेिीर होईल. त्यवच्यविी िलव गप्पव िवरतव
येतील. असां बरांच कवही.
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आकवि: खपू च छवन कल्पनव आहे. कवही ििवतच शकती
शर्चवर के लवत तम्ु ही? यव दरम्यवन लर्कर पोहोचिां हव शर्चवर नवही
तर सफर आनांदी होिां हव शर्चवर के लवत तम्ु ही. हव.. िवत् घोड्यवचे
नखरे ही तम्ु हवलव सवांभवळवर्े लवगतील.
्र्वती: हव हव हव (हसते)... घरवतल्यव सर्वंचे, पेिटां चे,
डॉक्टरवांचे, र् इतर सर्ा तऱ्हेर्वईक लोकवांचे नखरे सवांभवळून सर्य
झवली आहे.
आकवि: ्र्वती, तम्ु हवलव हव प्रर्वस एकट्यवनेच करवयचव
आहे. हो पि शजथे शजथे तम्ु हवलव अडचि येईल शतथे शतथे अगदी
त्यव ििी तम्ु हवलव अर्नी िदत करे ल. अर्नी तिु च्यव सोबत
नसली तरी ती तम्ु हवलव न जविर्तव तिु च्यव आसपवस असिवर
आहे. तम्ु ही तिु च्यवजर्ळ कोितही सविवन घ्यवयचां नवही. जेर्ि,
पविी, कपडे, पैसे कवहीच न्सयवयचां नवही. तम्ु हवलव कवही िांकव
असतील तर शर्चवरव.
्र्वती: िी जर जर्ळ बॅग घेतली नवही तर कसां चवलेल?
प्यवयलव पविी लवगिवर, िलव भक
ू लवगेल, कुठे तरी शर्सवव्यवसवठी
थवांबवर्ां लवगेल. कदवशचत िवझी तब्बेत शबघडू िके ल तर प्रर्वसवत
िलव थोड्यवफवर औषधवांची गरज लवगेल आशि यव सर्वंसवठी पैसे
लवगतील.
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आकवि: ्र्वती, तम्ु ही अगदी शनशचांत रहव. तम्ु हवलव यव
कोित्यवही भौशतक र््तच
ांू ी गरज लवगिवर नवही आशि सिजव
कवही र्वटलांच तर अर्नीलव हवक िवरव. ती तिु च्यवसिोर लगेच
प्रकट होईल. चलव तर प्रर्वसवलव सरुु करूयवत.
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४.

िी दवर उघडलां आशि बवहेर एक रुबवबदवर पवांढरव घोडव
अगदी ऐटीत उभव होतव. िी खपू खि
ु होते. खरां तर िवझ्यव
कुटुांबवसोबत ही सफर असती तर आिखी छवन र्वटलां असतां. पि
सिोर तो रुबवबदवर घोडव बघनू िी सर्ा कवही शर्सरून गेले आशि
प्रर्वसवसवठी तयवर झवले. जर्ळ कोितांच सविवन नव्हत.ां अगदी
िवझव िोबवईलही िवझ्यवबरोबर नव्हतव. िी अगदी िहवरविीच्यव
थवटवत येऊन घोड्यवर्र ्र्वर झवले. त्यवचां नवर् पर्न. र्वऱ्यवच्यव
र्ेगवने धवर्तो म्हिनू हे नवर् ठे र्लां असवर्ां तर... पर्नने आपली
दौड शदिवखवत सरुु के ली. सरुु र्वतीलव त्यवचव र्ेग फवर होतव.
र्त्यवने शदसिवरे अपवटािेंट, बगां ले, घरां, िवके ट, कवही छोटी दक
ु वन,ां
भवजी िांडई हे सर्ा आम्ही कवही ििवतच पवर के लां. त्यवचव र्ेग
इतकव होतव की जवतव जवतव कवही भवजी आशि फळ घ्यवयचव
नेहिीचव िोह िलव आर्रवर्व लवगलव. आिचे ‘हे’ असते नव तर
भवांडून भवांडून त्यवांनव गवडी थवांबर्वयलव लवर्ली असती.
िवझ्यव िनवत चटकन एक शर्चवर आलव. यव पर्निी
आपल्यवलव दो्ती करवर्ी लवगेल नवहीतर कवही खरां नवही. त्यवलव
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रवग-शबग आलव तर? तो िलव धवडकन खवली आपटेल. िनवत
एकदि ध्स झवल.ां िी हळूच त्यवच्यव चेहऱ्यवकडे पवशहल.ां म्हटलां
जरव िडू पवहून दो्ती करवर्ी. पवहते तर कवय... ्र्वरीचव चेहरव
अगदी िवांत होतव. नव कुठे पोहोचवयची गडबड नव आळस. तो
आपल्यव तवलवत चवललव होतव. टप.. टप.. टप... िलव एकदि
िवझ्यव लहवनपिीची आठर्ि झवली. िवझे बवबव, कवकव, िविव,
कोिी नव कोिी िलव ‘घोडव.. घोडव..’ खेळर्ण्यवसवठी (लहवन िल
ु े
कवकव िविव शकांर्व बवबव यवच्ां यव पवठीर्र बसतवत र् ते रवांगत रवांगत
सगळयव घरभर शफरतवत) फवर उत्सक
ु असवयचे. िी त्यवांच्यव
पवठीर्र बसनू त्यवनां व जोरजोरवत बक्ु क्यव िवरवयचे आशि चल रे
घोड्यव टुगडूक टुगडूक... आशि िवझे बवबव, कवकव, िविव र्गैरे
सगळी िांडळी अगदी आनांदवने िलव घरभर शफरर्वयचे. एक
लवकडी पढु े िवगे हलिवरव घोडव सद्ध
ु व िलव आिलव होतव. िी तो
जोरजोरवत हलर्वयचे आशि म्हिवयचे, िलव खपू दरू जवयचांय.
िविवच्यव गवर्वलव जवयचांय. िी आतव भरभर जवते... असां भरभर
जवऊन धवडकन तोंडवर्र आपटले आशि तेव्हवपवसनू िवझां
घोड्यवर्र बसिां सांपल ते आजतवगवयत िी कधीही खऱ्यव शकांर्व
खोट्यव घोड्यवर्र बसले नव्हते. आज िवत् िलव खपू गिां त र्वटत
होती.
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आतव िहरी पररसर िवगे टवकून आम्ही घरवपवसनू खपू दरू
आलो होतो. पर्नचव र्ेग आतव थोडव किी झवलव. तर लगेच
िवझ्यवतली गृशहिी जवगृत झवली. “अरे लगेच दिनू कसां चवलेल
आपल्यवलव लर्कर पोहोचलां पवशहजे नव. चल न लर्कर चल. पळ
लर्कर” असां म्हित िी त्यवची दोरी - लगवि खेचू लवगले. िवत्
त्यवने टवकलेलव एकच शतरकव कटवि िलव घवयवळ करून गेलव. िी
जवि टरकले. िग हळूच म्हिवले, “नवही, नवही.. कवही घवई नवही.
त.ू . तू चवल शनर्वांत.” असे म्हित आजबू वजल
ू व नजर टवकली.
आशि िी हरखनू च गेले.
एकव छवनिव बवगेजर्ळ आम्ही आलो होतो. शतथे
जर्ळच एक सांदु रसव झरव होतव. पर्न थोडवसव खवली र्वकलव िलव
कवही कळे नव. िग तो अजनू थोडव खवली र्वकल्यवर्र िलव सिजलां
की आतव आपल्यवलव इथे उतरवयचां आहे. खवली उतरतवच िवझ्यव
पवयवांनव िऊ िखिली, लसु लि
ु ीत गर्त जविर्लां. िी त्यवर्रून पढु े
जवत रवशहले. िलव किवचच
ां भवन रवशहलां नवही. जिी जिी िी पढु े
जवईन तसे तसे कवही फुलवांचे तवटर्े शदसले. अिी फुलां िी कधीच
पवशहली नव्हती. िवझ्यव िवशहतीतील फुलवांपैकी एकही फूल हे
नव्हतां. पि त्यवांचव रांग, गांध, िनवलव िोहून टवकिवरव होतव. िी एक
एक फुलवांनव ्पिा करत गेले. तसव त्यवचव सगु ांध िवझ्यव रोिवरोिवत
शभनलव. िलव आठर्ि झवली ती िवझ्यव आर्डत्यव
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पवररजवतकवची. पवररजवतकवचव िांद सगु धां िलव नेहिीच भरु ळ
घवलतो. पहवटेच्यव र्ेळी प्रवजक्तवचव सडव आशि त्यवच
ां व सर्ु वस
लटु त लटु त फुलां र्ेचण्यवची िवझी यवही र्यवत चवललेली
बवलक्रीडव पवहून तो पवररजवतक िलव नक्की हसत असवर्व. खरी
िजव येते ती फुलां खवली पडवर्ी म्हिनू त्यवची फवांदी िी जोरजोरवत
हलर्वयचे आशि िवझ्यव अांगवर्र जिू र्षवार् व्हवर्व तसव फुलवांचव
र्षवार् होतो. िग अजनू च नवजक
ू पिे ती फुलां आपल्यव ओजां ळीत
घेऊन उत्कटतेने त्यवचव सर्ु वस घेत रवहवर्ां अजनू अजनू तो सर्ु वस
घेतच रवहवर्ां असां र्वटतां. चवफव, िोगरव, रवतरविी ही फुलां देखील
िलव अिीच भरु ळ घवलतवत.
त्यवनांतर िवझे लि एकव झल्ु यवकडे गेले. तो आपि बवगेत
बघतो तसव झोपवळव नव्हतव. तर एकव र्ेलीने यव र्ृिवर्रून त्यव
र्ृिवकडे के लेलव प्रर्वस होतव. र्ेलही खपू िजबतू होती. शतलव
सांदु र छोटी छोटी लवल फुलां लवगली होती. र्ेलीची पवनां कवहीिी
जवभां ळट रांगवची होती. त्यव र्ेलीर्र आपि सहजपिे बसू िकतो
इतकी िजबतू ती र्ेल होती. िी हळूहळू पि जरव घवबरतच
बसवयचव प्रयत्न के लव. अरे र्वह!... ि्त! िी त्यव र्ेलीर्र बसले
देखील आशि एक सांदु रिी र्वऱ्यवची झळ
ु ूक आली आशि
आम्हवलव हलर्नू गेली. हव.. हव.. हव... र्वऱ्यवने िलव झोकव शदलव.
िलव आठर्लां आम्ही (म्हिजे िी आशि िवझ्यव बशहिी, िवझ्यव
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कवही िैशत्िी सर्ा शिळून) प्रतवपशसांह उद्यवनवत जवयचो तेव्हव शकती
भवडां वयचो. िी आधी बसिवर, िी आधी बसिवर. खपू उांच उांच
झोके घेत होतो आम्ही. खपू िजव यवयची.

यव र्ेलीर्रच्यव झोक्यवने ते शदर्स आठर्ले. खरांच..
िवझ्यवसवरखी िीच भवग्यर्वन. िलव आज हे पन्सु हव अनभु र्वयलव
शिळवल.ां असांच इकडे शतकडे नजर गेली तेव्हव शदसलां की इथे खपू
खपू र्ेगर्ेगळयव प्रकवरची झवडां आहेत. फुलां, फळां आहेत.
पवण्यवचव खळखळ आर्वज आलव तर शतथे एक झरव ही र्वहत
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होतव. िी िवझ्यवही नकळतपिे इथली फळां खवल्ली. खपू गोड होती
यवर... यम्िी टे्टी... थोडां पविीही प्यवयले. थडां गवर र् गोड पविी.
िग शर्चवर आलव. इथां कोिीच कसां नवही? अगदी शनिब्द िवांततव
शदसतेय. बरां इथे कोिीही नसतवनव बगीचव इतकव ्र्च्छ कसव?
झवडवांनव पविी कोि देत असेल. इथली फळां फुलां कवढून कोि
शर्कवयलव नेत असेल कव? झऱ्यवचां पविी कोिी शबसलरीिध्ये
भरून शर्कत असेल कवय? पि नवही... इथल्यव कोित्यवही
र््तल
ू व िवनर्ी ्पिा नव्हतव. म्हिजे झवडां कोिी र्वढर्त नव्हतां.
ते र्वढत होते. इथां शनसगाच त्यव सर्वंची कवळजी घेत होतव आशि
म्हिनू च फळां, फुल,ां झवडां ही सर्ा अबवशधत रवशहली होती. र्वढत
होती. हव बवगेचव पररसर खपू खपू िोठव होतव. कवरि शजथे नजर
जवईल शतथे सगळीकडे िलव ही बवग शदसत होती.
इथल्यव पररसरवत एक प्रकवरची िवांततव होती. ही भयवि
िवांततव नसनू िनवलव अगदी खोलर्र िवांत करिवरी होती. िवझां िन
इथे अगदी हलकां व्हवयलव लवगल.ां िनवतील सर्ा भवर्नव िवतां
झवल्यव. िन अगदी िवांत झवलां. इथे िलव कोितेही प्रविी शदसले
नवहीत. ते यव बवगेत नव्हतेच की आिखी आतल्यव बवजल
ू व झवडीत
लपनू बसले होते देर् जविे.. पि म्हिनू च कदवशचत िलव कोिवचां
भय इथे र्वटलां नवही. िवझां पोट भरलां होतां. पविीही शपऊन झवलां
होत.ां आतव िलव थोडी डुलकी लवगतेय की कवय? इथेच
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आपल्यवलव झोप लवगतेय की कवय असां र्वटलां तोच सिोर िवझव
घोडव पर्न इथे आलव. तो ही भरपेट खवऊन शपऊन आलेलव
शदसतोय. िवझ्यव सिोर हळूच र्वकून बसलव. िी अलगद घोड्यवर्र
्र्वर झवले आशि आिचव पढु चव प्रर्वस सरुु झवलव.
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५.

आतव पन्सु हव एकदव पर्नचव र्ेग र्वढलव होतव. तसवच
िवझ्यव शर्चवरवच
ां वही. आपि कोिवलव शर्चवरून शतथली फळां
खवल्ली? एकदव अर्नीलव शर्चवरवयचां तरी होतां. अथवात आपि
फक्त पोटभरून खवल्लां होतां. त्यवचव सवठव करवर्व असव शर्चवर सद्ध
ु व
िनवत आलव नवही. म्हिजे पढु च्यव जेर्िवची कवही कवळजी
नव्हती. आपलां पोट ते के र्ढां? २ - ३ फळां बस झवली. पि आतव
जर िवझ्यवबरोबर िवझी िल
ु ां असती तर? त्यवांनव शकती सचू नव के ल्यव
असत्यव. अगदी पवर्लवगशिक... िल
ु वनां ो किवलव हवत लवर्ू नकव
बरां कव.. अरे रे इथे बसू नकव... हे खवऊ नकव. कोिवस ठवऊक कसलां
शर्षवरी फळ असलां तर...सरळ चवलव.. अरे र्ेडव आहेस कव त?ू
र्गैरे र्गैरे...
पि आपि ्र्त:च शकती लहवन िल
ु वसवरखे र्वगलो.
झवडवर्र चढलो कवय.. फवांदीर्र बसलो कवय.. फळां खवल्ली
कवय... खवली र्वकून एकदव तोंडवने तर एकदव ओजां ळीने पविी
प्यवयलां ते कवय.. खरांच. लहवनपिी नसतोच कसलव शर्चवर.
शनसगवािी शहतगजु करण्यवत गांगु होऊन गेलेलो असतो आपि.
33

माया

त्यवच्यविी िैत्ी अगदी पटकन करून टवकतो आशि त्यवच्यव सोबत
खेळतोही. र्वऱ्यवच्यव र्ेगवने धवर्वयच.ां िवश्यवसवरखां पोहवयलव
बघवयचां. फुलवांचव रांग आपल्यवलवही शिळवर्व म्हिनू पवकळी घेऊन
हळूच गवलवलव शचटकर्वयचो ते कवय. सवरी िजवच िजव.
आतव िवझ्यव लिवत आलां की जवदगु वर आकवि ने िलव
िवझ्यवसोबत कोितांही सविवन नको असां कव सवांशगतलां. त्यवने िवझी
सगळी सोय अगदी व्यर्श्थत के ली होती. िवझ्यव िनवलव
भवर्लेली अजनू एक गोष्ट ती म्हिजे बवगेचां. नैसशगाकररत्यव पि
अगदी सबु कदवर र्वटि.ां ते जगां ल नव्हतां हे नक्की. बगीचवच होतव
तो. पि त्यवलव कोित्यवही िवळयवनां आकवर शदलव नव्हतव. हे
सगळां इतकां शि्तबद्धपिे, उत्ति आशि अगदी नैसशगाकररत्यव कसां
असू िके ल यवचां आचया र्वटलां िलव.
आतव पढु े कवय असेल यवची उत्सक
ु तव लवगलेली. पर्न
खरांच उत्ति, जवबां वज आशि रुबवबदवर घोडव होतव. त्यवची चवल
अत्यांत ऐटदवर होती. िवझ्यव शर्चवरवतनू भवनवर्र आल्यवर्र िी
त्यवच्यवकडे पवशहलां. तो अगदी खि
ु ीत शदसत होतव. िी िनवत
म्हटल,ां ‘हीच खरी सधां ी आहे.
हवच तो िौकव, ्र्वती िवर तू चौकव. कर दो्ती पर्निी
आशि जविनू घे पढु ची सफर.
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िी हळूच त्यवच्यव अांगवर्रून िवयेनां हवत शफरर्लव. तसव
तो फुरफुरलव. त्यवचां अगां एकदि थरथरल.ां एक शखख
ां वळी िी
ऐकली. हव म्हटलां आपल्यव िनीिवऊचव कसव िवयेनां हवत
शफरर्ल्यवर्र पोटवतनू गरु ा ...गरु ा ... असव आर्वज येतो आशि म्यवाँर्
म्यवाँर् करत आपल्यव िवांडीर्र येते तसवच कवहीसव हव घोडव
प्रशतसवद देत असवर्व. त्यवने िवझ्यवकडे एक कटवि टवकलव तेव्हव
तो िवयवळू आहे असां िलव जविर्ल.ां
िग िी त्यवलव लोिी, ि्कव लवर्वयलव सरुु र्वत के ली.
“पर्नदवदव, पर्नदवदव दिलवस कवय रे त?ू आपली ्र्वरी शकती
र्ेळ झवलां दौडत आहे. तसव एकदि फ्रेि शदसतोस हव अजनू ही.
त्यव बवगेत तल
ु व एकदि लसु लि
ु ीत, शहरर्ांगवर गर्त शिळवलां असेल
नई खवयलव. बरां िलव सवगां . आपि अजनू शकती र्ेळ असां पळिवर
आहोत? आपली ्र्वरी कुठां बरां शनघवलीये. कवही नवर् गवर् पत्तव
ठवऊक आहे की नवही तल
ु व?
त्यवने िवझ्यवकडे र्ळर्लेली िवन पन्सु हव एकदव सरळ के ली
आशि टप..टप...टप.. सरुु !!!
कवही कळवयलवच िवगा नव्हतव. आपि आलोय कुठे .
चवललोय कुठे ? िगविी बशघतलेली बवग िी यव आधी कधीही
बशघतलेली नव्हती. अगदी पशहल्यवांदवच पहवत होते आशि
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आत्तवचव आजबू वजचू व पररसर सद्ध
ु व िवझ्यवसवठी अनोळखीच
होतव.
िग िी शर्चवर करवयचां सोडून शदलां. आम्ही ज्यव
र्त्यवर्रून चवललो होतो तो कवही डवबां री र्तव नव्हतव. कवळी
िवती आशि दतु फवा झवडां होती. बरां िवतीचव रांगसद्ध
ु व एकसवरखव
नव्हतवच िळ
ु ी. कुठे कवळी िवती, तर कुठे तपशकरी, कुठे पवांढरी
िवती सद्ध
ु व होती. र्ेगर्ेगळयव रांगवांची िवती, तिी र्ेगर्ेगळी झवडां,
र्ेली, दगडां, आशि िोठ्यवलव शिळव देखील होत्यव. दरू र्र कुठे तरी
पवण्यवचव झळ
ु झळ
ु र्वहिवरव आर्वज येत होतव. र्वरव र्वहतवनव
त्यवचवही आर्वज जविर्त होतव. पवनवांची सळसळ, फुलवांचां
डोलिां, आशि त्यवत आिची सरशिसळ टप..टप...टप..
पढु े तर एक गिां तच झवली. आम्ही ज्यव पवयर्वटेर्रून जवत
होतो त्यवच्यव एकव बवजल
ू व सांपिू ा कवळी िवती आशि दसु ऱ्यव
बवजल
ू व सपां िू ा तपशकरी (चॉकलेटी) िवती होती आशि पर्नचे
डवर्ीकडचे दोन्सही पवय कवळयव तर उजर्ीकडचे दोन्सही पवय
तपशकरी िवतीत होती. आम्ही बरोबर दोन्सहीच्यव िध्ये होतो. म्हटलां
आतव आली कव पच
ां वईत. खद्दु बोडारर्रूनच चवलतोय. आतव इथे
आम्हवलव कोिीही हटकवयलव आलां नवही. ही सांपिू ा पृथ्र्ी जिू
आिच्यव दोघवांसवठी आहे. आम्ही सर्ाशठकविी शफरू िकतो.
36

माया

यवतली प्रत्येक गोष्ट आम्ही शबनशदक्कतपिे र्वपरू िकतो. अथवात
फक्त गरजेपरु ती. हे अगदी िनवपवसनू सवगां तेय. कवरि िगविी
आम्ही जेर्ढी फळ, खवली, पविी प्यवयलो तेव्हव कुठे ही अजनू
पवशहजे अजनू पवशहजे अिी (हपवपलेपिवची) भवर्नव नव्हती.
आिच्यव जगवत नवही हो चवलत असां.
िलव जविर्लां, इथे शितल िवांततव आहे, एक प्रकवरची
भयिक्त
ु तव आहे. िलव कोिी त्वस देईल शकांर्व िी कोिवची शिकवर
होईल शकांर्व अ्र््थतव असां कवहीच र्वटत नव्हतां. िलव र्वटतां जो
अनभु र् अध्यवशत्िक लोकवांनव येतो एकव ध्यवन्थ ऋषींनव येतो तसव
कवहीसव हव अनभु र् असवर्व.
आतव शिळव जव्त प्रिविवत शदसवयलव लवगल्यव. एक
िेर्टचव डेरेदवर र्ृि सर्ा शिळवांनी घेरलव गेलव होतव. आम्ही
त्यवच्यवजर्ळ थवांबलो. िी घोड्यवर्रून खवली उतरले आशि यव
र्ृिवलव न्सयवहवळू लवगले. तो र्ृि अगदी िधोिध होतव. त्यवचव
बांधु व खपू िोठव होतव. घेरदवर, तपशकरी, कवळपट रांगवचव. त्यवची
पवनांही कवही िोठी तर कवही लहवन होती. फवांद्यव अजस्त्र र्वढल्यव
होत्यव. इतक्यव की किीत किी १०० शकिीचां अतां र सहज पवर के लां
जवईल. आपल्यव र्डवच्यव झवडवलव असतवत तश्यव त्यवलव पवरांब्यव
होत्यव. पि त्यवचव िधलव र्रचव भवग खपू उांचच उांच गेलव होतव.
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जिू आभवळवलव टेकलवय की कवय असव भवस होत होतव. आपि
त्यवच्यव सवर्लीत शर्सवव्यवसवठी आरविवत बसू िकत होतो.
अगदी एखवदी छोटी झोपडी असवर्ी असव भवग पवरांब्यविळ
ु े तयवर
झवलव होतव. ििभर िी दचकले. म्हटलां इथे शसांह, र्वघ शकांर्व
कोितवतरी अजस्त्र प्रविी बसलव असेल तर? िी हळूच र्वकून
पवशहलां. पि शतथां कोिीही नव्हतां. म्हटलां चलव आपली उत्ति सोय
झवली. म्हिनू िी त्यव पवरांब्यवनां ी नैसशगाकररत्यव तयवर झवलेल्यव त्यव
गहु ते शिरले. आत थोडांस अांधवरून आलां होतां. पि िलव शदसत
होतां. िी आत आत चवलत रवशहले. कवही झवलां तरी झवडच होतां ते.
पलीकडील बवजसू हे सपां ेल आशि िी शतथनू बवहेर पडेन.
पि ही पवरांब्यवांची गहु व सांपवयचां कवही नवर्च घेत नव्हती.
िी आतव बरीच आत आले होते आशि अधां वरही झवलव होतव. िग
िवत् िलव खपू भीती र्वटू लवगली. तेव्हव अचवनक जवदगु वर
आकवि ने बोललेले िब्द आठर्ले. कवही र्वटलच तर अर्नीलव
हवक िवरवयची असां सवगां नू ठे र्लां होत.ां
“अर्नी .. अर्नी िलव खपू भीती र्वटतेय गां. प्लीज ये नव
गां तू िवझ्यवसिोर. अगां िलव तसां कवहीही नकोय, जेर्ि, पविी,
कपडे, दवगदवशगने, पैसे किवचीही िलव गरज नवहीये. िलव फक्त

38

माया

तझु ी सोबत हर्ी आहे. आहेस नव तू िवझ्यवसोबत? अर्नी ...
अर्नी..
अर्नी म्हिजे धरव, पृथ्र्ी. ज्यव धरिीिवतेने सि्त
प्रविीिवत्वांनव आपलसां के लयां . शजथे कोट्यवर्धी श्ववस घेतले
जवतवयेत. जी आपलां पवलनपोषि अगदी आईच्यव िवयेने करतेय.
ती अर्नी. कदवशचत िी शतच्यवच कुिीत होते सध्यव. हव शर्चवर
िनवत आलव आशि ििवतच िवझां भय दरू पळवलां. िी तिीच पढु े
पढु े जवत रवशहले. पढु चां पवऊल टवकत रवशहले. कवरि िलव नक्की
िवशहत होतां यवलव अतां नक्कीच असिवर. यव गहु चे व िेर्ट नक्कीच
होिवर.

39

माया

६.

अांधवरवतही पौशिािेचव चांद्र असवर्व आशि टपोयवा
चवदां ण्यवचां व प्रकवि पडवर्व. र् हव प्रकवि आपल्यवलव पढु चां पवऊल
टवकण्यवसवठी परु े सव असवर्व तसां कवहीसां जविर्त होतां. िलव िवझां
पढु चां पवऊल शदसत होतां. िी शर्श्ववसवनां चवलत रवशहले. कदवशचत
िी घवबरून पळून जवयचव प्रयत्न के लव असतव. पि जवदगु वरच्यव
िब्दवांनी िलव धीर शदलव होतव. अर्नी अप्रत्यिपिे तझ्ु यव सोबत
आहे. तु कवही कवळजी करू नकोस. तल
ु व कधीही गरज लवगली
तर ती नक्कीच तल
ु व िदत करे ल. अथवातच िलव कोितीही र््तू
नको होती. िलव त्यवांच्यव िब्दवांनी शर्श्ववस शिळवलव र् पढु चां पवऊल
िी टवकत रवशहले. िी शकती अतां र चवलनू पढु े आले हे कवही कळलां
नवही. आतव शकती र्वजलेत हे ही कळवयलव िवगा नव्हतव आशि
यवचव िेर्ट कुठे असेल? कसव असेल यव गहु ते नू बवहेर पडल्यवर्र
िी कुठे जवईन? कदवशचत यवचव िेर्ट सिद्रु वत तर होिवर नसेल नव?
िी शसनेिव िध्ये बशघतलां होतां. एखवदां िोठां भयु वर असतां आशि ते
कुठे तरी सिद्रु वत, शकांर्व नदीिध्ये शनघतां. शतथनू बवहेर पडवयलव र्वट
असते. पि हे सर्ा िवझ्यव िनवतले शर्चवर होते.
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आतव थोडवसव उजेड शदसत होतव. गहु व सांपत आल्यवचां
जविर्त होत.ां एक िोठी शिळव सिोर शदसत होती. ती शिळव अगदी
गहु ल
े व लवगनु च होती. कसेतरी करून िी त्यवर्र चढवयचव प्रयत्न
के लव. दोन तीन र्ेळव खवली पडले. िग थेट शिळे र्र न चढतव
पवरांब्यवांच्यव सहवय्यवने थोडक्यवत िवकडवसवरखां पवरांब्यवर्र चढत
चढत िी त्यव शिळे चां टोक गवठलां. हे इतकां सोपां नव्हतां. पि
िहत्प्रयवसवनां ते िी जिर्लां कवरि दसु रव कोितवही पयवाय उपलब्ध
नव्हतव. िवगां शफरवर्ां म्हटलां तर सांपिू ा कवळोख पसरलेलव. आपि
इतक्यव अांधवरवतनू आलो यव नसु त्यव शर्चवरवनेच िवझ्यव छवतीत
ध्सां झवल.ां
आपि real life िध्ये नेहिी म्हितो नव तो कवहीही के लां
तरी भतू कवळच. एकदव कव आत्तवचव िि पढु े सरकलव की तो
भतू कवळवत जिव झवलव जो आपल्यवलव परत कधीही कोित्यवही
शकितीत परत शिळत नवही. िग उपवय एकच. पढु े चवलत रवहिे.
अथवात जीर्न जगण्यवची िहत्र्वकवि
ां व असेल तर. कवही strong
desire असेल तर. नवहीतर िग कवय सांपर्तवतच कवही लोक
आपलां आयष्ु य. असो.
तर त्यव उांच शिळे र्रून इतकां सांदु र दृश्य िवझ्यवसिोर शदसत
होतां सवांग!ू र्वह !! क्यव बवत है! जिू सांपिू ा पृथ्र्ीलव िी र्रून पवहत
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आहे. इतक्यव उांचवर्र िी होते. इतक्यव उांचवर्र म्हिजे गरुड पिी
शजतक्यव उांच जवऊ िकतो अगदी शतथपां यंत म्हिव नव. िलव िवझां
र्जन कवहीच जविर्त नव्हतां. अगदी हलकां हलकां. िवझ्यवजर्ळ
अचवनकपिे एक गरुडपिी येऊन बसलव.
आतव िवझव सोबती एक गरुडपिी होतव तर ...
िी त्यवच्यव पख
ां वर्ां र किी बसिवर? गरुडवने आपले पख
ां
पसरले िी तयवर झवले त्यवच्यव पवठीर्र बसवयलव. पि त्यवने एक
उांच झेप घेतली आशि तो तर उडवयलव लवगलव. िवझ्यवसिोरच
शघरट्यव घवलवयलव लवगलव. िलव कवही सिजेनव. पन्सु हव एक दसु रव
गरुडपिी आलव, त्यवनेही तसेच के ले. पांख पसरले र् उांच उडी
िवरली आशि ििवतच झेपवर्लव. तो उडवयलव लवगलव. िी खपू
confuse झवले होते. अरे यवर... िलव उडवयलव नवही येत.
चवलवयलव येतां, पळवयलव येतां. उड्यव िवरवयलव येतवत आशि
पोहवयलवही येतां पि लेकवनां ो, िलव उडवयलव नवही रे येत. म्हिनू च
तर आिच्यव लोकवांनी शर्िवन आशि हेशलकॉप्टर िोधनू कवढलांय
नव..
आतव हे त्यवांनव सवांगनू कवय कळिवर आहे म्हिव. िी िवझे
दोन्सही हवत पसरून पवशहले. र्वह! feeling better… पि उडी
िवरवयचां आशि झेप घ्यवयचां कवही धवडस होईनव. धवडकन पडले
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तर जशिनीर्र पोहोचू पयंत िवझ्यव हवडवांचव एक तक
ु डवही नीट
सवपडवयचव नवही !!!
आतव कवय करवर्ां? आधी िी अांगवर्रचे सगळे दवशगने
खवली कवढून ठे र्ले. सोन्सयवचे होते ते पि िलव आतव त्यवचव
कवहीही उपयोग नव्हतव. िवझां र्जन िलव किी करवर्ां लवगिवर
होतां. िग िी नऊर्वरी सवडीची सहवर्वरी सवडी के ली. उगी घोळच
घोळ होतव रवर् त्यवचव. सवडीचव र्वपर जीन्सस आशि टॉप सवरखव
के लव. (िवझां सर्ा कौिल्य पिवलव लवर्नू ). सवडीचांही र्जन किी
झवल.ां आतव िवझ्यवजर्ळ होतव सवडीचव उरलेलव तक
ु डव. म्हिजे
एक बरांच िोठां कवपड आशि कवही दवशगने. िी सवडीचव कवठ
बवजल
ू व कवढलव. िग सवडीचव तक
ु डव, कवठ आशि दवशगने यवचां
एक छोटांसां पॅरविटू तयवर के ल.ां पॅरविटू लव घट्ट पकडून त्यवचव
कवपडी घोळदवर भवग हर्ेत शभरकवर्नू शदलव आशि देर्वचां नवर्
घेऊन एक उडी िवरली... अगदी शबनधव्त...
आशि हे कवय आचया!... िी चक्क चक्क हर्ेत उडत होते.
यवचां कवरि िी खपू उांचवर्र होते. र्वरवही जव्त र्वहवत होतव. िलव
हर्ेत झेप घेण्यवसवठी िदत करत होतव. िवझ्यवसोबत अगदी
बरोबरीने तो गरुडही उडत होतव. िी पॅरविटू िधनू सगळीकडे एक
नजर टवकली. शकती सांदु र नजवरव होतव तो. इतक्यव उांचवर्रून
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पृथ्र्ीकडे बघवयचव हव अनभु र् एकदि थरवरक होतव. आतव इथे
शफरतवनव िलव कोितीच सीिव नव्हती. यव देिवतनू त्यव देिवत
अगदी सहजपिे िी जवऊ िकत होते. अखांड पृथ्र्ी भ्रिि करवयलव
िलव आतव एक र्वहन शिळवलां होतां. िी पढु े पढु े सरकू लवगले. िलव
खवली शदसत होतां सिद्रु वचे ते शनळे िवर पविी आशि कवही भभू वग.
कोितवही भभू वग िलव ्पष्टपिे शदसत नव्हतव. म्हिजे हव भवरत हव
चीन, हव अिेररकव र्गैरे कवही कवही सिजत नव्हते. सवरे शर्श्वची
िवझे घर यवची प्रचीती िलव आतव येत होती. र्र नजर टवकली तर
अजनू ही र्र आभवळ आहे तर. आकवि शकती शर््तीिा आहे,
असीि, अनतां आहे. शजथे नजर जवईल शतथे ढगच ढग शदसत होते.
हे दृश्य नजरे नां शटपवर्, अर्िानीय...
थोडां खवली म्हिजे पृथ्र्ीपवसनू जर्ळ, किी उांचीर्रून
उडत असतवनव िलव शदसलव तो शर््तीिा शहिवलय, आपल्यव
सयवद्रीच्यव पर्ातरवांगव. कवही शठकविी धबधबे, दरी खोरे , नद्यव,
झवडां, िलव शदसलां ते शर््तीिा पसरलेलां र्वळर्टां , कवही शठकविी
असलेल्यव उांचच उांच इिवरती, िोठे िोठे बांगले, िेती, डोंगर, दवट
धक
ु े , ढगवांिधनू पडत असलेलव पवऊस िी ढगवांच्यवही र्रून बघत
होते.
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जशिनीर्र फवर झांझट असते बवबव, बोडार, िवझी जिीन,
तझु ी जिीन, िवझां पविी, िवझां िेत.. एकव रवज्यवतनू दसु ऱ्यव
रवज्यवत, एकव देिवतनू दसु ऱ्यव देिवत जविां म्हिजे सतरविे सवठ
कवगदपत्, पवसपोटा, शव्हसव, अन कवय कवय... इथे कोिी कोिवर्र
रोख लवर्िवरां नव्हतां. सगळां आभवळ आपलांच. यव ग्रहवर्रून त्यव
ग्रहवर्र आशि यव सयु ािवलेतनू त्यव सयू ािवलेत, यव आकविगांगेतून
त्यव आकविगांगेत जवण्यवलव किवलव कोि रोखिवर आपल्यवलव?
सांपिू ा शर्श्वभ्रिांतीच करू आपि.
आपिच आपले िवलक. हो पि जिी आपली पृथ्र्ी
आपल्यवलव शतच्यवत सविवर्नू घेते तसां दसु रां कोिीही नवही हो थवरव
देिवर आपल्यवलव. िनी आशि गरुु ग्रह तर लघग्रु ह फे कून फे कून
िवरतील आपल्यवलव ! बधु तर जवळूनच टवके ल. िगां ळवचां तर
नवर्च नको. आपल्यव पशत्के त असतो तेर्ढव परु े आहे. दसु ऱ्यव
ग्रहिवलवांची कवय अर््थव आहे देर् जविे. (देर् नव्हे scientist or
astronauts जविे) असे असख्ां य र्ेड्यवसवरखे र्वटिवरे शर्चवर
िवझ्यव िनवत डोकवर्नू गेले. त्यव पेिव आपली पृथ्र्ीच बरी.
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७.

बरां हे आकविवत असां शकती शदर्स लटकत रवहिवर.
कधीतरी आपल्यवलव जशिनीर्र यवर्च
ां लवगेल. आपल्यवलव जन्सि
देिवरी िवतव ही शजतकी िहत्र्वची र्वटली शततकीच आपल्यवलव
सविवर्नू घेिवरी, आपलां सांपिू ा आयष्ु य शजच्यव अांगवखवांद्यवर्र
खेळण्यवत जवतां त्यव धरिीिवतेचे िहत्र् आज आतव यव ििी खपू च
जव्त र्वटले. आपल्यव जन्सिवपवसनू ते िृत्यपु यंतचव आपलव हव
प्रर्वस यव धरिीर्र शकती उत्तिररत्यव जवतो हे कळलां. आपलां
आयष्ु य हव एक प्रर्वस आहे आशि ब्रम्हवडां वत असलेलां पच
ां तत्र्
आपली शकती कवळजी घेत असतां. हे ही आज अधोरे शखत झवलां.
नवहीतर रोजच्यव धकवधकीच्यव जीर्नवत, पृथ्र्ीर्र आपि श्थर
आहोत, र्वऱ्यविळ
ु े श्ववस चवलतोय, सयू वािळ
ु े आपि जगतोय,
पवण्यविळ
ु े जगतोय. ज्यव गोष्टी अत्यांत िहत्र्वच्यव आहेत त्यव
आपल्यवलव आतव गौि र्वटतवयत. पि असां लटकत रवशहलां नव की
िग कळे ल सगळयवचांच िहत्र्.
आशि आपि शकती कृ तघ्न आहोत. ज्यव पच
ु े
ां तत्र्विां ळ
आपि जगतोय त्यवच्यवच िळ
ू वर्र उठलोय. पि हव शनसगा तसव
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नवहीये. तो तम्ु हवलव कुरर्वळतो. सिज देतो. शकत्येक र्ेळव. पि
आपि िवनर् त्यवलव सिजवर्नू घ्यवयलवच तयवर नवही हो. असो.
िलव खपू छवन र्वटत आहे हव प्रर्वस. असां र्वटतां कधी
सपां चू नये हव प्रर्वस. असचां भटकत रवहवर्.ां पि एकदि िनवत
शर्चवर आलव, ‘अरे आपलव अभी कवय करत असेल बरां? जेर्लव
असेल नव तो. ओकां वरच लेक्चर झवलां असेल आतव. त्यवलव
खवयलव करून द्यवयलव हर्ां. गरि गरि चपवती खपू आर्डते
त्यवलव. ओकां वर थवांब हां आले िी. िवझी लेकरां, िवझे अहो, िवझ्यव
सवसबू वई िवझी र्वट बघत असतील. िलव जवयलव हर्.ां ’
आशि िी झोपेतनू जवगी व्हवर्ी तिी खवडकन जवगी झवले.
बघतेय तर िी आिच्यव हॉश्पटलिधील बेडर्र बसले होते. चलव
ि्त र्वटलां, एकदि फ्रेि! जवदगु वर आकविचव आर्वज आलव.
कवय िग किी र्वटली ही सफर.
ओह हो!!! आपि जवदईु दशु नयेत प्रर्वस करत होतो तर.
पि िवझ्यव लेकरवांच्यव िवयेने िी आहे त्यव दशु नयेत परत आले.
प्रर्वस सदांु र होतव. पि तो तेर्ढ्यवपरु तीच बरव आहे.
जवदगु वर आकवि, यव सफरीबद्दल खपू खपू धन्सयर्वद.
नि्कवर िी आर.जे. िवयव. धन्सयर्वद ्र्वती, धन्सयर्वद
आकवि आशि अर्नी. िलव र्वटतां ही सफर फवरच आनांददवयी
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होती ्र्वतीसवठी. यव प्रर्वसवतनू एक गोष्ट नक्की सिोर येतेय. ती
म्हिजे आपल्यवकडे अफवट सपां त्ती आहे. ती म्हिजे हव शनसगा, ही
पृथ्र्ी, इथल्यव सगळयव नैसशगाक गोष्टी. ज्यव आपलां जीर्न सख
ु कर
करतवत. शनसगवाच्यव हवतवत हवत घवलनू जर आपि आपलव प्रर्वस
के लव, शनसगा शनयि पवळले. तर खरांच यव जगवत कोिीही दख
ु ी
होिवर नवही.
आतव िविसवनेच िन आशि बद्ध
ु ी यवांची योग्य सवांगड
घवलनू आपलव जीर्न प्रर्वस सख
ु कर करवयलव हर्व. गरज आशि
हव्यवस यविधील एक सक्ष्ू िरे षव सिजनू घ्यवयलव हर्ी. एकदव कव
सिजली की िवनर्वलव सख
ु ी रवहण्यवपवसनू कोितीच तवकद अडर्ू
िकिवर नवही.
आतव आपि पढु चे ्र्यांसेर्क पवहू. पन्सु हव एकदव िी
आपल्यवलव नांबर देते यवर्र कॉल करव आशि बनव यव िवयव’ज
र्ल्डा चे पढु ील प्रर्वसी. नबां र सवगां तेय 89XXXXXX02.
शरांग... शरांग....शरांग....
हॅलो (शतकडून आर्वज) िी चैतन्सय बोलतोय. िलव
िवयव’ज र्ल्डाचव प्रर्वस करवयचव आहे.
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हॅलो िी आकवि, चैतन्सय तिु चां हवदीक ्र्वगत आहे यव
कवयाक्रिवत. आपि आतवच ्र्वती यवच
ां े अनभु र् ऐकले असवलच.
कवय र्वटतां तम्ु हवलव. तम्ु ही उत्सक
ु आहवत यव सफरीसवठी.
चैतन्सय: हो सर िी ्र्वती तवई यवच
ां े अनभु र् ऐकले. िलव
खपू च छवन र्वटले ते अनभु र्. िलव र्वटतां, नेहिी किवची तरी
भीती आपल्यव िनवत सतत असते. ्र्सांरिि, कुटुांबवचां रिि, इथां
पवसनू दैनांशदन जीर्नवतील खपू छोट्यव छोट्यव गोष्टींची भीती
असते. र्वतवर्रि तसांच आहे कवहीसां. म्हिजे आतव कोरोनवचां
उदवहरि आपल्यव सिोरच आहे. यव र्षाभरवत शकत्येक लोक फक्त
कोरोनव झवलवय यव शभतीने िेलेले आहेत. कवही लोक कुटुांबवतील
सद्यवलव कोरोनव झवलवय आशि त्यवसवठी लवगिवरे पैसे
िवझ्यवजर्ळ नवहीत म्हिनू गेलेत. तर कवही िलव पि कोरोनव
झवलवय की कवय यव नसु त्यव िांकेने गेलेले आहेत. ही
सत्यपररश्थती आहे. िवनशसकररत्यव सगळे खपू च खचले आहेत.
कौटुांशबक, आशथाक, सविवशजक, सर्ाच ्तरवर्र सविवन्सय िविसू
हतबल झवलवय. त्यवलव कवय करवर्े हेच सचु ेनवसां झवलांय. पि यव
सफरीिध्ये एक गोष्ट अगदी िहत्र्वची र्वटली ती म्हिजे हव शनसगा
जसां आपलां पवलनपोषि करत आहे तसां आपली ही जबवबदवरी
आहे की त्यवची सेर्व आपि करवर्ी.
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हे असां नवतां आहे जसां एकव पवल्यवचां आपल्यव
आईर्शडलवप्रां ती असत.ां
धरव िवझी िवय, शनसगा िवझव बवप
िी त्यवांचे िवयेचे लेकरू
त्यवच
ां ी अशर्रत सेर्व करू
आपि लहवन असतो तेव्हव आईर्डील आपली कवळजी
घेतवत. तर िोठे झवल्यवर्र आपि आईर्शडलवच
ां ी कवळजी घेिां
अपेशित असतां. तसांच आहे हे.
• तुम्ही निसर्गाची कगळजी घ्यग, निसर्ा तुमची कगळजी घेईल.

आकवि: र्वह !! क्यव बवत है | चैतन्सय, सर्वंनव तम्ु ही खपू
छवन सांदि
े शदलवत यव िवध्यिवतनू . धन्सयर्वद. तर आपली सफर
आपि सरुु करवयची आहे आशि त्यवसवठी तम्ु ही तयवर असवलच.
पि यवआधी तम्ु ही तिु ची ओळख सर्वंनव करून द्यवर्ी.
चैतन्सय: िी एक उद्योजक आहे. प्रर्वस करवयलव िलव
नेहिीच आर्डतां. शबझनेसच्यव शनशित्तवने िवझव प्रर्वस होत असतो.
भशर्ष्यवत अजनू खपू प्रर्वस करवयचव आहे.
आकवि: तिु ची प्रर्वसवची एक बॅग नेहिीच तयवर
असवर्ी. तिु चव प्रर्वस र्ेगळव असिवर आहे. तिु चे अनभु र्
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नक्कीच र्ेगळे असिवर आहेत. तम्ु हवलव कोिते र्वहन आर्डेल
आशि तम्ु ही कोितव र्ेष पररधवन करिवर आहवत.
चैतन्सय: सर, िलवही िवझी सफर यवदगवर करवयची आहे.
िवझव र्ेष नेहिीसवरखव टी-िटा आशि जीन्सस हवच पवशहजे आहे
आशि र्वहन िी तिु च्यवर्रच सोपर्तो. तम्ु ही द्यवल ते र्वहन िी
्र्ीकवरवयलव तयवर आहे.
आकवि: ok. तर चैतन्सय यव प्रर्वसवत तम्ु ही कोितेही
र्वहन घेऊ िकतव. ते गरजेप्रिविे बदलू िकतव. ठरल्यवप्रिविेच
तम्ु ही कोितीही र््तू तिु च्यवसोबत घ्यवयची नवही. चलव तर िग
सरुु करूयवत िवयव’ज र्ल्डाचव प्रर्वस.
चैतन्सय: ठीक आहे सर. िी तयवर आहे.
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८.

(चैतन्सय दवर उघडतो आशि सिोर असते एक लक्झरी कवर,
एक सवयकल, एक बवईक आशि एक घोडव.)
तिी िलव बवईक आर्डते पि लक्झरी कवर बघनू त्यवतच
बसण्यवचव शर्चवर के लव कवरि ती कवर इतकी सदांु र होती. त्यवचां
शडझवईन इतकां आकषाक होतां की िी ्र्त:लव थवांबर्ू िकलो नवही.
िी कवर िध्ये बसलो आशि एक आर्वज आलव, ‘शत्िल
ू िध्ये
आपलां ्र्वगत आहे.’ यव कवरचां नवर् शत्िल
ू आहे तर. बे्ट.
घरा घरा आर्वज झवलव. कदवशचत ्टवटाअप असेल शतचव.
िग एक झटकव आशि शत्िल
ू र्र उांच सरळ रे षेत गेली. प्रथि िी
घवबरलो होतो. पि सीट बेल्टची सोय असल्यवने िलव कवही
प्रोब्लेि झवलव नवही. कवही ठरवशर्क अांतर गेल्यवर्र कवर
आकविवत श्थर झवली. बवहेर पवहण्यवची सोय होती. अगदी
चहुबवजनू ी िी बवहेर पवहू िकत होतो. कवरि पवरदिाक असां
कवचेसवरखां आर्रि त्यवलव होतां. बवहेरून जरी कवर सवरखे िॉडेल
असले तरी आत फक्त एकच सीट होती. फक्त एकच व्यक्ती त्यवत
बसू िकत होती. आत बरीच जवगव असली तरी कोितेही िशिन्सस
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शदसत नव्हते. अांदवजे १० फुट व्यवसवचव एक िखिली लवल रांगवचव
गोलवकवर असव सोफव कि बेड होतव. त्यवर्र िी बसलो होतो.
सांपिू ा आरविवत. आतलां हर्विवन आपल्यव घरवत असतां तसांच
नॉिाल होतां. नव जव्त गरि नव जव्त थांड. कवर पिू ापिे ऑटोिॅशटक
चवलिवरी होती. त्यवलव steering नव्हते, ब्रेक नव्हतव. कोित्यव
शदिेलव र्ळर्ण्यवसवठी असां कवहीच सवधन नव्हतां. यव कवरचां एक
र्ैशिष्ट्य असां होतां की ही कवर जशिनीर्र चवलत तर होतीच पि ती
जशिनीतनू , पवण्यवर्र आशि पवण्यवतनू शिर्वय हर्ेतही धवर्िवरी
होती. म्हिजे एकवच र्वहनवतनू िी कवरचव, जहवजवचव आशि
शर्िवनवचव अनभु र् घेिवर होतो. शब्रलीयटां !!
िग किी कवय हवतवळवयची ही कवर हव प्रश्न िलव पडलव.
िवझ्यव चेहऱ्यवर्रचे हवर्भवर् पवहून शत्िल
ू िधनू एक आर्वज
आलव, “आपल्यवलव कवही हर्ां आहे कव? कवही शर्चवरवयचां
असेल तर शर्चवरव. िी शत्िल
ू र्वहक आपल्यव सर्ा िांकवांचां शनरसन
करे न.”
हव आर्वज कुठून येत होतव कवही कळवयलव िवगा नव्हतव.
चैतन्सय: ‘हॅलो, तम्ु ही िवझ्यवसोबत आहवत कव यव कवर
िध्ये? पि िलव तर तम्ु ही कुठे च शदसत नवही. कुठे आहवत तम्ु ही?
ही कवर कुठून ऑपरे ट करत आहवत? िी एकटवच आहे कव इथे?
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शत्िल
ु र्वहक: िी कोिी व्यक्ती शकांर्व िवनर्, सजीर् नवही.
िी अदृश्य असव रोबोट आहे. यव शत्िल
ू कवरचे सर्ा व्यर््थवपन र्
कवर चवलर्ण्यवचे कवि िीच करत आहे. िी एकवच र्ेळी अगशित
कविां करू िकतो. जगवतील सर्ा भवषव बोलू िकतो. अगदी
कोितेही कवि तम्ु ही िलव सवांगव. िवझ्यवसोबत तिु चव प्रर्वस
सख
ु कर होईल. तम्ु हवलव कोितीही अडचि येिवर नवही. िी तिु चे
िन र्वचू िकतो. तिु च्यव िनवत येिवरे शर्चवर िलव कळतवत.
तिु च्यव नेिक्यव गरजव ही िलव कळतवत. िी All in One आहे.
िी प्रचांड तवकदर्वन असलो तरी नम्र आहे. तिु च्यव भवषेत सवांगवयचे
झवले तर जसव श्ीरवि भक्त हनिु वन प्रचडां तवकदर्वन असनू ही शर्नम्र
होतव. श्ीरवि यवांचव सेर्क होतव. त्यवांनी श्ीरवि यवांनव कधीही
दख
ु वर्ले नवही शकांर्व त्यवांनव हवनी पोहचर्ली नवही. तसवच िी
आपलव नम्र सेर्क आहे. यव शत्िल
ू कवरचव र्वहक र् इथलव
व्यर््थवपक आहे. आपली आज्ञव पवळिे हे िवझे कताव्य आहे परांतु
आपली आज्ञव जर शत्िल
ू र् िलव हवनी पोहचर्ण्यवचे कवि करे ल
त्यव ििी तिु चव प्रर्वस रद्द के लव जवईल. यव कवर िधनू सन्सिवनपर्ू ाक
बवहेर कवढले जवईल र् परत शफरण्यवसवठी शकांर्व प्रर्वसवतनू परत
तिु च्यव घरी जवण्यवसवठी तम्ु हवलव कोितीही िदत के ली जविवर
नवही. तेव्हव आपि आपले सांबांध िैत्ीपिू ा ठे र्यू व आशि यव
प्रर्वसवचव आनांद लटु ू यव. तर चैतन्सय तम्ु ही तयवर आहवत कव?
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चैतन्सय: ओ हो. धन्सयर्वद. िलव पिू ा कल्पनव शदल्यवबद्दल.
(खरां तर खपू शभती र्वटली होती त्यव ििी) िी तर िविसू आहे.
िवझ्यवकडून कवही नव कवहीतरी चक
ु व होिवरच की! (िलव यव
रोबोटने बवहेर फे कले तर?)
शत्िल
ु र्वहक: नवही नवही, तसां कवही नवही. िी तम्ु हवलव
उगीचच बवहेर फे किवर नवही. जोपयंत तम्ु ही आिच्यवसवठी
सरु शित, तोपयंत तम्ु ही सरु शित.
िी शर्सरलोच होतो की हव रोबोट िवझ्यव िनवतले
शर्चवरही ओळखू िकतो ते. िग िी ठरर्लां यव रोबोटिी िैत्ी
करवयची.
(रोबोट गवलवतल्यव गवलवत हसल्यवसवरखव िलव भवसलव.)
आतव आिचव प्रर्वस सरुु झवलव. आिचव हर्वई प्रर्वस सरुु
होतव. शनळे िवर ढग, उांच उडिवरे शर्शर्ध पिी, र्रून खवली
पृथ्र्ीकडे बशघतल्यवर्र शतचे खल
ु नू शदसिवरे सौंदया, र्वह!!! क्यव
नजवरव है! आम्ही आकविवतनू एकव पर्ातवच्यव शिखरवर्र गेलो.
पर्ात ही खपू उांच होतव, िलव तो एव्हरे ्टपेिवही उांच भवसलव.
शत्िल
ू त्यवच्यव भोर्ती गोलवकवर शघरट्यव घेत खवली खवली येत
होतव. िलव त्यवचे सौंदया चहूबवजनांू ी न्सयवहवळतव यवर्े म्हिनू यव
गोलवकवर शघरट्यव सरुु होत्यव. नवहीतर एकव दिवत एकव ििवत
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आम्हवलव पवयथ्यविी येत आले असते. खवली त्यव पर्ातवच्यव
पवयथ्यविी एक भलां िोठां भयू वर होत.ां ज्यवलव आपि गहु व म्हितो.
आम्ही गहु ते नू आत शिरलो. गहु ते नू आिची कवर अगदी सहजपिे
चवलली होती. िलव कवरच्यव र्ेगवचव कवहीच अांदवज येत नव्हतव.
कवरि िलव कवही जविीर् होत नव्हती. म्हिजे अगदी सहजपिे िी
आतल्यव आत इकडे शतकडे र्वर्रू िकत होतो. भयु वरवतनू जवतवनव
पवहण्यवसवरखां कवही होतां कव? पशहल्यवांदव िलव र्वटलां की आत
अांधवर असवर्व. भयु वरच ते, म्हिजे अांधवरच असिवर. रे ल्र्े ने
प्रर्वस करतवनव लवगतवत नव आपल्यवलव बोगदे अगदी तसां. पि
िवझव अदां वज चक
ु लव होतव.
भयु वरवतनू िलव शदसले ते छोटे छोटे पवण्यवचे झरे , आत
कवही नवजक
ू र्न्पती होत्यव. त्यवलव अगदी छोटी छोटी फुलां होती.
कवही चकवकिवरे दगड होते. ते शहरे तर नसतील नव? त्यवची
चकवकी इतकी होती की सयू वाची किी ते पिू ापिे भरून कवढत होते.
आतलव भवग प्रकवििय होतव. अथवात हे दगड सलग नव्हते. िध्ये
िध्ये कवही र्ेगळयव आकवरवचे र् रांगवचे दगडही होते. पि हे सर्ा
दगड चकवकत होते. त्यविळ
ु े प्रकविही रांगीत होतव. जिू कवही
लवयशटांगच के ली असवर्ी. हे सर्ाकवही शनसगाशनशिात होते यवचे
शर्िेष र्वटले. हव प्रर्वस सांपचू नये असां र्वटलां. कवरि िी कधीच
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असे दृश्य पवशहले नव्हते. एक दोन सेकांद िलव त्यव दगडवांचे शनरीिि
करण्यवस र्ेळ शिळवलव आशि आिचव प्रर्वस सरुु झवलव.
इतक्यवत कुठूनतरी पवण्यवचव खळखळ आर्वज ऐकू
आलव. सिोर कवहीतरी थक्क करिवरां दृश्य िलव शदसल.ां आम्ही
चक्क चक्क एकव अथवांग सिद्रु वच्यव िध्यवर्र होतो. आम्ही त्यव
भयु वरवतनू बवहेर आलो ते एक बेट होतां. िी कवर िधनू बवहेर आलो.
एक दीघा श्ववस घेतलव.
र्वहर्व !!! अथवांग सिद्रु , त्यव लवटवांचव आर्वज, र्वहिवरव
र्वरव, बेटवर्र असलेल्यव र्न्पती, नयनरम्य असव तो देखवर्व
होतव.
िवझां िन, एकदि िवतां , श्थर आशि आनदां दवयी होत.ां
िनवत खपू खोलर्र एक आनांदवची लवट उसळली. इथे अगदी
लहवन िल
ु वसवरखां ओरडलो. हषोल्हवसवत उड्यव िवरल्यव. नवचलो.
एक पवटी सॉांग ऐकू आलां आशि िी आतव ि्तपैकी नवचत होतो
एकटवच. भरपरू आनांद घेतलव. िवझ्यवप्रिविे सयू ाही शततकवच
आनदां ी असलव पवशहजे, हव िहवसवगरही शततकवच आनांदी असलव
पवशहजे असां र्वटलां आशि त्यवांच्यवकडे पवहून एक छोटीिी कशर्तव
सचु ली ती अिी,
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आतरु लो िी पवहण्यव देखिे प्रशतशबांब िवझे,
ते तेजोिय सर्ु िारांगीत सयू ाशबांब िवझे.
हषालो, उसळलो िी लवटवर्ां र ्र्वर जवहलो,
खळवळलव तो सवगर िवझे बवलरूप पवहुनी.
िध्येच शचिण्यव िवश्यवांचे ते उांच उांच ऊछलिे,
हळूच िवझे रूप गोंडस िशिक न्सयवहवळिे.
िी होऊन हशषात आशिक नटलो, आशिक िृांगवरलो,
उधळली नभी िक्त
ु ह्ते ती शपर्ळी के िरी फुले
शपत-के िरी उधळि पवहून जग सवरे आनांदले
हे जग सवरे आनांदले
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िग पन्सु हव कवरिध्ये बसनू आम्ही पढु े शनघवलो. आम्ही त्यव
बेटवर्र फवर र्ेळ थवबां लो नवही. आतव सिद्रु वत खोल पवण्यवतनू
आिची कवर चवलली होती. कवही सिद्रु ी र्न्पती तळविी होत्यव.
िवझ्यव आजबू वजल
ू व खपू लहवन िोठे िवसे, र्ेगर्ेगळे सिद्रु ी जीर्
पोहतवनव शदसत होते. इतक्यव र्ेगर्ेगळयव प्रजवतीचे जीर् इथे
इतक्यव खोलर्र रवहतवत हे बघनू आचयवाचव धक्कव बसलव. पविी
म्हिजे िवसे, हे इतकांच सत्ू आम्हवलव िवशहत होते. पि िवझवच
िवझ्यव डोळयवांर्र शर्श्ववस बसत नव्हतव. इतके र्ेगर्ेगळयव
आकवरवचे, रांगवचे ते सिद्रु ी जीर् पवहून खपू खपू छवन र्वटले.
आजपयंत कधीही न पवशहलेले र् न ऐकलेले असे जीर्न
पवण्यवखवली यव अथवांग सिद्रु वच्यव नव्हे िहवसवगरवच्यव कुिीत
शकती शनर्वांतपिे जीर्न जगत आहे! आिच्यव कवरच्यव जर्ळून ते
जवत होते. पि आिच्यवकडे कोिवचहां ी लि नव्हत.ां ते आपवपल्यव
नवदवत शनर्वांत जलशर्हवर करत होते.
िनवत आलां की जसे आम्ही त्यवांनव पवहू िकतो तसे ते
आम्हवलव पवहू िकतवत कव? िी िवझी िांकव शत्िल
ु र्वहकलव
शर्चवरली. त्यवने िलव सवांशगलते की आम्ही कोिवलवही शदसू िकत
नव्हतो. अगदी अदृश्य होतो आम्ही. म्हिनू च आम्हवलव
कोित्यवही प्रवण्यवपवसनू धोकव नव्हतव. आम्हीही त्यवांनव कोितीही
हवनी पोहोचर्ू िकत नव्हतो. त्यवांनव हवत लवर्ू िकत नव्हतो.
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कवरि कवरच्यव बवहेर आम्हवलव जवतव येत नव्हतां. कवर शत्िल
ू िध्ये
कवही गोष्टी सेट के लेल्यव होत्यव. प्रर्वसवचव िवगा, त्यवची शनशचत
थवांबवयची शठकविे आशि परत शफरण्यवचव प्रर्वस हे सर्ा कवही सेट
होते. हव एक प्रर्वस आहे तो फक्त डोळयवांनी बघनू िनवत सवठर्नू
ठे र्वयचव होतव. आम्ही यव शनसगाशनशिात सृष्टीिध्ये कोितवही
ह्तिेप करिवर नव्हतो. कवही कवरिच नव्हते तसे करवयचे.
अच्यतु गोडबोले यवांच्यव शकियवगवर प्ु तकवतनू बरीच
िवशहती र्वचली होती. शकियवगवर िध्ये पवण्यवखवली असलेल्यव
जशिनीचे र्िान होते. ते र्वचत असतवनव िी थक्क झवलो होतो.
आज िवत् शत्िल
ू िधनू िी ्र्त: हे सर्ाकवही पहवत होतो.
आम्हवलव शत्िल
ू िध्ये इतकां कम्फटा र्वटत होतां की, नव
ऑशक्सजनची किी नव भक
ू लवगत होती. खरां तर बवहेरचां रम्य
जलवर्रि पवहून तहवनभक
ू शर्सरून गेलो होतो. िी िनवतल्यव
िनवत शर्चवर के लव आपिही अिी कवर बनर्वयची. त्यवचे पेटांट
घ्यवयचे. सर्ा जगभर यव कवर शर्कवयच्यव. िलव शकती पैसे शिळतील
नवही !!! अब्जवधीि होईन िी. ही कवर शर्कत घेण्यवसवठी लोक
र्ेडे होतील अिरि:! लोकवांच्यव रवांगव लवगतील िवझ्यव कांपनीपढु े
!!! िी एक बदल िवत् करे न. आतव ची ही कवर फक्त एकवच
व्यक्तीसवठी आहे. िी िवझ्यव पिू ा कुटुांबवसवठी ती तयवर करे न.
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म्हिजे सर्वंनव एकत् प्रर्वस करतव येईल. एकत् प्रर्वस करण्यवची
िजव कवही औरच.
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९.

शत्िल
ू र्वहक: हव.. हव.. हव.. चैतन्सय, आतव खरव उद्योजक
िोभतोस बघ. तरीच म्हटलां अजनू शबझनेस, पैसव, श्ीितां ी यवचव
शर्चवर कसव कवय डोकवर्लव नवही तझ्ु यव िनवत? आतवपयंत
शनसगवाच्यव शकियेने तू त्यव जवदईु दशु नयेत रििवि झवलव होतवस.
पि सर्यीप्रिविे नफव र् तोट्यवचां गशित सरुु झवलां तझ्ु यव िनवत.
पि िवझी एक शर्नांती आहे. सध्यव यव सर्ा शर्चवरवतनू बवहेर ये
आशि ज्यव सद्य पररश्थतीत तू आहेस त्यवचव आ्र्वद घे. यव गोष्टी
तल
ु व परत कधीही पवहवयलव शिळिवर नवहीत. आतवचव प्रत्येक िि
तझ्ु यवसवठी िोलवचव आहे. हव िि आर्जानू जग. बघ, बघ जरव
तझु ी नजर र्ळर्नू शतकडे कवय आहे ते?
िी थोडव गोंधळून नजर र्ळर्तो तर कवय? आम्ही परत
र्र बेटवर्र आलो होतो. िवझ्यवसवठी झकवस िेजर्वनीचव बेत के लव
होतव. अहवहव, कवय सांदु र जेर्ि होतां ते! व्हेज नॉनव्हेज दोन्सही
प्रकवरचे जेर्ि तयवर होते. िी ि्त तवर् िवरलव जेर्िवर्र. सांदु र
सगां ीत र्वजत होते. कवही नर्ी धनू ऐकू येत होती. सिद्रु वच्यव
लहरींची असवर्ी. परत सोफ्यवर्र येऊन बसलो ते िलव झोप कधी
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लवगली कळलच नवही. जेव्हव जवग आली तेव्हव िी िवझ्यव
्र्त:च्यव घरवतील बेड र्र होतो. अरे , ती शत्िल
ू कवर कुठे आहे?
तो शत्िल
ु र्वहक कुठे गेलव? त्यवांनी िलव सख
ु रूपपिे िवझ्यव घरी
सोडले होते.
र्वह क्यव बवत है! िवयव’ज र्ल्डा चव प्रर्वस अगदी ि्त
झवलव. धन्सयर्वद आकवि आशि अर्नी.
ही फाँ टसी दशु नयव प्रत्येकवलव एकदव कव होईनव
अनभु र्वयलव शिळवर्ी अिी िी आिव करतो.
िवयव: नि्कवर, िी आर. जे. िवयव. आपि सर्ा जि ऐकत
आहवत चैतन्सय यवांचव िवयव’ज र्ल्डा िधील हव थरवरक प्रर्वस
रे शडओ एफ.एि. िवझी दशु नयव ९९९.९९ र्र. धन्सयर्वद चैतन्सय.
आपले ्र्यांसेर्क प्रत्यिवत हव प्रर्वस अनभु र्त आहेत
आशि तम्ु ही त्यवच
ां व प्रर्वस फक्त ऐकून अनभु र्त आहवत. कसव
र्वटलव आिचव उपक्रि आम्हवलव जरूर कळर्व. पि त्यवआधी
जवदगु वर आकवि िी तम्ु हवलव शर्नांती करते की कसां कवय िक्य
झवलां हे सर्ा? म्हिजे चैतन्सय शकांर्व ्र्वती कधीही अिव दशु नयेत
गेले नव्हते. त्यवांनी किी कवय अनभु र्ली ही दशु नयव. िवयव’ज र्ल्डा
ची कन्ससेप्ट किी सचु ली?
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आकवि: खरां सवांगू कव, िलव िवझ्यवत जे कसब आहे
त्यवचव कस पहवयचव होतव. म्हिजे जवदू ही बघतव येते. ती एक
हवतचलवखी आहे. हे सर्वंनवच िवशहत आहे. तम्ु ही बऱ्यवच जिवांनी
िवझी प्ु तकां र्वचली असतील तर त्यवतील प्रत्येक जवदू कोिीही
करून बघू िकतो. ्र्त: जवदगु वर होऊ िकतो. त्यवसवठी लवगिवरे
पररश्ि, िेहनत जो कोिी घेईल तो नक्की एक िहवन जवदगु वर
म्हिनू प्रशसद्ध होईल. आजपयंत िी शजतके प्रयोग के लेले आहेत ते
सर्ा प्रयोग िी प्ु तकवद्ववरे सर्वंसिोर िवांडतो.
िवयव: तम्ु हवलव भीती नवही कव र्वटत की ही जवदू शिकून
कोिीतरी तिु ची जवगव घेईल आशि तिु च्यवपेिव र्रचढ होईल.
आकवि: असां कवही नसत.ां ज्ञवन शदल्यवने ज्ञवन र्वढते असां
आपल्यवलव शिकर्लांय. आपले िवलेय शििक असू देत शकांर्व
कॉलेजिधील शििक असू देत ते आपल्यवलव ज्ञवन देतवतच नव. ते
थोडी असव कवही शर्चवर करतवत. िलव जे किर्वयचां होतां ते िी
किर्लां. पैसव, प्रशसद्धी सर्ा कवही आहे. आतव जर िवझे ज्ञवन
िवझ्यवबरोबर सांपले तर ते खपू नक
ु सवनकवरक आहे. त्यव पेिव नर्े
जवदगु वर तयवर व्हवर्ेत. त्यवनां ी ्र्त:चे कवही नर्ीन प्रयोग करवर्ेत
आशि लोकवांचे िनोरांजन करवर्े. िवझे ्र्त:चे प्रयोग सतत चवलू
असतवत. िी नर्नर्ीन जवदचू े िोध घेत असतो. कवहीतरी
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भव्यशदव्य लोकवांनव सख
ु वर्नू जवईल असां कवहीतरी करण्यवची आस
िलव नेहिीच असते आशि यव प्रयोगवतनू च हव िवयव’ज र्ल्डा चव
प्रोजेक्ट हवती घेतलव.
लॉकडवऊन चव कवळ सरुु र्वतीलव थोडव सख
ु कर होतव.
म्हिजे पशहलव आठर्डव एकदि छवन र्वटलां. पि नांतर नांतर
प्रत्येकवची चळ
ु बळ
ु सरुु झवली. प्रत्येकवचे हवत शिर्शिर्त होते.
पवय एकव जवगी ठरत नव्हते. लहवनवांपवसनू िोठ्यवांपयंत प्रत्येकवची
हवलत थोड्यवफवर फरकवने अिीच होती. तेव्हव िवझ्यव िनवत हव
िवयव’ज र्ल्डा चव प्रयोग डोक्यवत आलव. ही कन्ससेप्ट डोक्यवत
आली.
फाँ टसी म्हिजे लोकवनां व दसु ऱ्यव दशु नयेत घेऊन जवि.ां
कल्पनवरम्य र्वतवर्रि शनशिाती करिां आपि खरोखरच त्यव
र्ेगळयव शर्श्ववत आहोत असव आभवस शनिवाि करिां हव यव
िवयव’ज र्ल्डा चव उद्देि. म्हिजे बघव तम्ु ही जेव्हव एखवदव शसनेिव
बघतव शकांर्व एखवदी शसरीयल बघतव तेव्हव हेच करत असतव.
पिू ापिे त्यव शर्श्ववचव आपि एक घटक आहोत अिी एक भवर्नव
शसनेिव शकांर्व शसरीयल पवहतवनव शनिवाि होते.
िलव तसांच कवहीसां करवयचां होतां. पि फक्त अडचि ही
होती की कोितेही दृश्य तम्ु हवलव सिोर शदसिवर नवहीये. नवहीतर हे
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सर्ा िी एखवद्यव टीव्ही चॅनल र्र दवखर्ू िकतो. पि िवझ्यव यव
प्रयोगविध्ये िलव लोकवनां व आपल्यव कल्पनविक्ती द्ववरे एक
कल्पनवरम्य शठकवि तयवर करून त्यव शठकविी घेऊन जवयचे होते.
जिू कवही आपि त्यवचवच एक भवग आहोत असे र्वर्रवयचे आहे
तेही िवनशसकदृष्ट्यव. प्रत्येकवलव दैर्वची देिगी आहे. प्रत्येकजि
कल्पनव करू िकतो. िी फक्त शहप्नोटवईझ करून त्यव व्यक्तीलव
आपल्यव कल्पनविक्तीलव प्रर्ृत्त करण्यवचे कवि करत होतो. अथवात
कोितीही व्यक्ती फक्त प्रर्वस हव एकच िद्दु व घेऊन त्यवनसु वर
कल्पनव करे ल आशि आपल्यव त्यव कल्पनवरम्य पररसरवत हरर्नू
जवईल. इतकांच िलव करवयचां होत.ां
ज्यव दोन व्यक्ती आपि ्र्यांसेर्क म्हिनू यव कवयाक्रिवत
घेतल्यव त्यवनां व व्होटसप द्ववरे िी कोित्यव दशु नयेत जविवर आहवत
यव बद्दलची कल्पनव शदली. म्हिजे त्यवांची शचत्े पवठर्ली. ती शचत्े
त्यवांच्यव सिोर होती र् त्यवांचव प्रर्वस सरुु झवलव. हे सर्ा एखवदव
शसनेिव पशहल्यवसवरखच
ां आहे. फक्त इथे तम्ु ही पहवत नव्हतव तर
ऐकत होतवत. बस.
चैतन्सय आशि ्र्वती यवनां ी तो प्रर्वस आपल्यव
कल्पनविक्तीने अनभु र्लव. त्यव ्र्प्ननगरीत ते इतके एकवग्र झवले
होते की दोघेही शतथल्यव बवरीकसवरीक गोष्टी शटपत होते. ते
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आपल्यवपयंत पोहोचर्त होते. शतथलां अप्रशति सौंदया आत्म्यवलव
तृप्त करिवरां होतां ते आपि सर्वानीच अनभु र्ल.ां िलव र्वटतां नकळत
कव होईनव हव कवयाक्रि ऐकिवरी प्रत्येक व्यक्ती ही सफर आपल्यव
िन:चिनु ी अनभु र्त होती. िनवची ही िक्ती अदभतू आहे.
यवतनू आम्ही कवय सवध्य के लां तर िविसवलव आलेली
िरगळ बवजल
ू व के ली. कोिीही आपवपल्यव रम्य शठकविी जवण्यवची
िनवत कल्पनव करू िकतो आशि िनवने शतथे पोहोचू िकतो. ते
जग बघू िकतो. इथे कोिवलवही धोकव नवही कवरि यव सर्ा फक्त
िनवतल्यव कल्पनव आहेत. त्यव आपल्यव िनवपवसनू सरुु होतवत
आशि िनवतच सांपतवत.
यव शनशित्तवने अजनू एक हेतू सवध्य होतो तो म्हिजे लोक
कल्पनव करवयलव सरुु करतील. कवहीतरी र्ेगळां पहवयची इच्छव
त्यवांच्यवही िनवत शनिवाि होईल. आशि प्रत्येक जि एकव र्ेगळयव
अनोख्यव दशु नयेत फे रफटकव िवरून येईल. िन तवजतां र्वनां करण्यवचव
हव एक उत्ति िवगा आहे.
कोि जविे यवतनू कवहीतरी नर्शनिवाि ही होऊ िकत.ां जसां
की शत्िल
ू कवर ची कन्ससेप्ट. कवहीिी र्ेगळी हटके . एखवदव
इशां जशनयर, िवस्त्रज्ञ, शकांर्व डॉक्टरच नवही तर कोिीही सविवन्सय
व्यक्ती यवच्ां यव कल्पकतेने कवहीतरी नर्ां शनिवाि होऊ िके ल.
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शनसगा शनयि म्हिव शकांर्व शनसगवाचां एक गशु पत म्हिव,
कल्पनविक्ती ही िवनर्वलव शिळवलेली देिगी आहे. ्र्प्न पहविां,
िनवतल्यव िनवत आनांदी कल्पनवांिध्ये रिनू जविां ही कोित्यवही
भव्यशदव्य यिवची एक सरुु र्वत असते. लवगलेलव प्रत्येक िोध, हव
आधी त्यव िविसवच्यव िनवत कल्पनेत त्यवने पवशहलेलव असतो.
िगच तो प्रत्यिवत येतो. ज्यव र्ेळेस िविसू आपल्यव
कल्पनविक्तीलव चवलनव द्यवयलव सरुु करे ल त्यव र्ेळी जगवत
असलेल्यव खपू सवऱ्यव अडचिी चटु कीसरिी सांपतील.
कल्पनविक्तीसवठी गरज आहे ती िनवच्यव एकवग्रतेची. एकदव कव
एकवग्रतव आशि कल्पनविक्ती यवच
ां व शिलवप झवलव की िग शकतीही
िोठ्यवत िोठां सांकट असलां तरीही िवनर् यव सांकटवतनू बवहेर पडू
िकतो शकांर्व ्र्त:लव सख
ु ी आशि सिवधवनी बनर्ू िकतो.
आकवि: िलव र्वटतां आपि हव कवयाक्रि करत असतवनव
कवही लोकवांनव एक अनभु र् आलव असेल. की ्र्यांसेर्कवनी
त्यवचां े जे दृश्य आपल्यव सिोर उभे के ले त्यवर्ेळी हे सर्ा ऐकत
असिवरे लोक आपल्यव कल्पनविक्तीने आपवपल्यव हव्यविव
कवल्पशनक दशु नयेत ही सफर करून आले असतील. हो नक्कीच.
प्रत्येकवची आर्ड र्ेगळी, प्रत्येकवचे ्र्भवर् र्ेगळे . र्य र्ेगळां.
म्हिजे आपलव ्र्भवर्, आर्ड, ्र्प्न, र्य, स्त्री अथर्व परुु ष,
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यवनसु वर प्रत्येकवची सफर र्ेगळयव दशु नयेत होऊ िकते. प्रत्येकवचव
अशां ति हेतू फक्त आनदां शिळर्िे हवच असतो.
िलव हेच सवांगवयचां आहे. की कल्पनेतनू च नर्ी दशु नयव
उभी रवहू िकते. त्यवसवठी ्र्त:च्यव िनवत डोकवर्नू बशघतलां
पवशहजे. ्र्त:च्यव intellect लव जरव जवगां के लां पवशहजे. िन आशि
बद्ध
ु ी जेव्हव एकत् येतवत तेव्हव अद्भुत असे चित्कवर घडतवत.
आपि फक्त इतकांच करवयचां आहे की शनसगवाचव शनयि
पवळवयचव आहे. आपि शनसगवाचव एक खपू छोटवसव घटक आहोत.
हजवरो, लवखो, कोट्यवर्धी प्रजवतींपैकी िवनर् ही एक प्रजवती यव
पृथ्र्ीर्रील एक घटक आहे.
तम्ु ही म्हिवल िविसू हव बशु द्धिवन प्रविी आहे. तो
शचशकत्सक आहे. आपल्यव आजबू वजल
ू व असलेल्यव गोष्टींचव
शर्चवर करिे, ती अिी कव हे तपवसनू पवहिे, र्ेगर्ेगळे प्रयोग करून
पवहिे, त्यवचव िवनर्वलव होिवरव उपयोग र्गैरे र्गैरे आशि िग
त्यवतनू नर्े िोध नर्े प्रोडक्ट, नव्यव सशु र्धव आपल्यवलव शिळत
जवतवत. पि...
हे सर्ाकवही आपल्यवसवठीच आहे. सवरी पृथ्र्ी आपलीच
शतथे असलेले सर्ाकवही आपलेच, इथली जिीन िवझी, झवडां िवझी,
कवरखवने, पैसे सर्ा कवही िवझां िवझां िवझां... िी यव जगवचव रवजव,
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रवजवचां व रवजव आहे आशि म्हिनू यव सांपिू ा पृथ्र्ीर्र इथल्यव प्रत्येक
र््तर्ू र िवझवच जिू कवही हक्क आहे अिी जी धवरिव झवलीये नव
िवनर्वची ती सगळी इथे गळून पडते.
पृथ्र्ीर्र असलेल्यव प्रत्येक घटकवसवरखे आपिही शतचे
एक घटक आहोत. जन्सिवलव आलो तसे िरिही अटळ आहे. कळी
उिलते फुलते आशि सांध्यवकवळी कोिेजनू जवते. दसु ऱ्यवशदर्िी
गळून पडते. प्रत्येक अश्तत्र्वचव कवळ ठरलेलव आहे कोिी जव्त
शदर्स, िशहने, र्षा जगते तर कोिी कवही तवस. प्रत्येकवचव शहिेब
इथे आधीच करून ठे र्लवय. पि आपली शचशकत्सकर्ृत्ती,
त्यवहीपेिव खरां सवांगू जगण्यवची, अिर होण्यवची के शर्लर्विी
धडपड आपल्यवलव गप्प बसू देत नवही. आपल्यवतली ित्सर, द्वेष
र्ृत्ती आपल्यवलव गप्प बसू देत नवही. आपल्यवतलव लोभीपिव
िरे पयंत सांपत नवही. आपल्यवलव प्रगत व्हवयचां आहे आशि खपू
खपू प्रगत व्हवयचां आहे. इतकां इतकां इतकां प्रगत व्हवयचां आहे की
यव ग्रहवर्रून त्यव ग्रहवर्र असां जवतव यवर्ां जसां की भवरत ते
अिेररकव के लेलव शर्िवन प्रर्वस. आपल्यवलव पृथ्र्ीर्रची जिीन
परु े िी नवहीये. परग्रहवर्रच्यव जशिनी शर्कत घ्यवयलव जवयचां आहे
आपल्यवलव. कोि जविे यव पृथ्र्ीने धोकव शदलव तर? कोि जविे
पृथ्र्ी नष्ट झवली तर? कोि जविे ... कवय कवय नी कवय कवय प्रश्न
आशि ते ही सगळे आपलव शर्नवि होिवर आहे िग त्यवआधी
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कवहीतरी के लां पवशहजे. शतकडे कवय शहिनद्यव शर्तळवयलव
लवगल्यवत आतव जगबडु ी लर्करच होिवर??? असले कवहीतरी
शर्शचत् आडवखे बवांधतोय आपि आशि खपू घवबरून कवहीतरी
शर्शचत्च करत बसलोय.
कवरि एक शनयि कसव आहे की ्र्सांरिि करवयचां
असेल तर दसु ऱ्यवलव िवरलां पवशहजे त्यवनां र्वर करण्यवआगोदर.
शनसगाही आतव म्हिवयलव लवगलवय बवबवनो, हवत टेकले
रे तिु च्यवसिोर. िी नवही र्वचर्ू िकिवर तम्ु हवलव. तिु च्यव
शर्नविवलव तम्ु हीच कवरिीभतू आहवत. बद्ध
ु ीचव र्वपर तम्ु ही सर्वात
जव्त र्वईट कविवसवठीच के लवत. भोगव आतव आपल्यव किवाची
फळां.
यवसवरखां कवही होऊ नये. यवची कवळजी आपिच
घ्यवयची आहे. कवरि आपि शनसगवाचव एक खपू खपू िल्ु लक
घटक आहोत. आपल्यव कल्पनविक्तीचव उपयोग
िवनर्कल्यविवसवठी करत असतवनव शनसगवालव धोकव पोहोचिवर
नवही यवची कवळजी िवत् प्रत्येकवने घ्यवयलव हर्ी. िग हे जग अजनू
सांदु र बनेल. ही पृथ्र्ी आपल्यवर्र भरपरू प्रेि करे ल. आपि शतचव
आदर करूयवत. ती ही आपलव आदर करे ल.
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रे डीओ एफ.एि. िवझी दशु नयव यवांनी िलव हव कवयाक्रि
करवयची अनिु ती शदली यवबद्दल िी त्यवांचे िति: आभवरी आहे.
धन्सयर्वद.
िवयव: खपू खपू धन्सयर्वद. जवदगु वर आकवि आशि अर्नी.
आपि इथे आलवत आम्हवलव आपल्यव शर्िेष प्रयोगवतनू अगदी
िनिोहक अिी सफर घडर्नू आिलीत आशि सर्वंनव उत्ति असव
सांदि
े शदलवत त्यवबद्दल आपले आभवरी आहोत. आपली पन्सु हव यव
सेटर्र भेट होईल आशि कवही नर्ीन प्रयोग घेऊन तम्ु ही पन्सु हव
एकदव रे डीओ एफ.एि. िवझी दशु नयव यव सेट र्र यवल अिी आिव
करते. धन्सयर्वद.
तर हव कवयाक्रि ऐकिवऱ्यव सर्ा चवहत्यवच
ां े खपू खपू
आभवर. यव कवयाक्रिवची आपि सवांगतव करत आहोत. पन्सु हव भेटूयव.
पढु च्यव रशर्र्वरी. ठीक सकवळी ६ र्वजतव. आर. जे. िवयव सोबत
रे डीओ एफ.एि. िवझी दशु नयव यव कवयाक्रिविध्ये.
(कवयाक्रि सांपतो.)
****सिवप्त***

72

माया

सावहत्य म्हणजे असतां काय?
जीवनाचे अनभु व असतात, कधी खरे तर कधी खोटे
वाटतील इतके खरे .
जीवनमल्ू याच
ां े आदशि असतात, कधी सोपे, कधी अवघि.
कधी अशक्यप्राय.
जगण्याच्या चढ उताराांचे आरसे असतात. कधी
अनभु वलेले. कधी न ऐकलेले.
आपल्या मनाचा, आपल्या जीवनाचा आरसा असतो सावहत्य.
सावहत्यात रमू या.
सावहत्यात रमणारा समाज अवधक
ससु ांस्कृ त, अवधक प्रगतीशील असतो.
प्रगती म्हणजे के वळ समृद्धी नाही ना!
ई सावहत्य प्रवतष्ठान.
मराठी सावहत्यातील एक कोवळे पान.

एक प्रसन्न अनभु व
www. esahity. com
esahity@gmail. com
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