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तोच चंद्रमा.. 

हे पसु्तक विनामूल्य आहे 

पण फ़ुकट नाही 

या मागे अनेकाांचे कष्ट ि पैसे आहते 

हे िाचल्यािर खचच करा ३ वमवनट 

१ वमवनट : लेखकाांना फ़ोन करून हे पसु्तक कसे िाटल ेते कळिा 

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

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

साांगा. 

  

असे न केल्यास यापढेु आपल्याला पसु्तके वमळण ेबांद होऊ शकते. 

दाम नाही मागत. मागत आहे दाद. 

साद आहे आमची. हिा प्रवतसाद. 

 

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

असाि.े ज्यामळेु लेखकाला प्रगती करण्यासाठी वदशा ठरिण्यात मदत होते. मराठीत अवधक कसदार लेखन व्हािे 

आवण त्यातून िाचक अवधकावधक प्रगल्भ व्हािा, आवण अखेर सांपूणच समाज एका नव्या प्रबदु्ध उांचीिर जात रहािा.  



तोच चंद्रमा.. 

लेखक  :डॉ. नितीि मोरे 

Mobile No. 98209 37490, 98696 73415.  

Email - drnmore@yahoo.com 

या पुस्तकातील लखेिाचे सर्व िक्क लखेकाकड ेसुरनित असूि पुस्तकाचे ककिं र्ा त्यातील अिंशाचे 

पुिमुवद्रण र्ा िाट्य, नचत्रपट ककिं र्ा इतर रुपािंतर करण्यासाठी लेखकाची लखेी परर्ािगी घणे े

आर्श्यक आि.े  तस ेि केल्यास कायदेशीर कारर्ाई िोऊ शकते.  

This declaration is as per the Copyright Act 1957.  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. 

प्रकाशक  :ई सानित्य प्रनतष्ठाि  

www.esahity.com 

esahity@gmail.com 

प्रकाशि : ३१ माचच २०२० 

©esahity Pratishthan®2020 

नर्िामूल्य नर्तरणासाठी उपलब्ध.  

• आपले र्ाचूि झाल्यार्र आपण ि ेफ़ॉरर्डव करू शकता.    

• ि ेई पुस्तक र्ेबसाईटर्र ठेर्ण्यापुर्ी ककिं र्ा र्ाचिाव्यनतररक्त कोणतािी र्ापर 

करण्यापुर्ी ई -सानित्य प्रनतष्ठािची लेखी परर्ािगी घेणे आर्श्यक आि.े    
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डॉ. नितीि मोरे यािंची ईसानित्यसिंपदा: 

1. चक्रमाददत्याचा दरबार १(िाटक)  

2. चक्रमाददत्याचा दरबार २(िाटक)  

3. केल्यािे शीर्ावसि,(विनोद) 

4. िाच जमूरे िाच,(विनोद) 

5. अिम ब्रह्मानस्म, (विनोद) 

6. मच्छर टाईम्स, (विनोद) 

7. सिंर्ादोिी प्रकटार्े (नर्िोद) 

8. या कोल्िटकरािंच्या घरात (िाटक )  

9. प्रेमातुराणािं (िाटक) 

10. सािंगतो ऐका (एकपात्री) 

11. विय पत्रास (पत्रे) 

12. नशभ्रष्टाचार! (विनोद) 

13. आधुवनक कहाण्या (विनोद) 

14. अिलोकन..अनुभि..मनोव्यापार (नाटक) 

15. राग दरबारी (एकािंदकका ) 

16. िाळूतल्या रेघा (विनोद) 

17. संधी साधू  (िाटक ) 

18. न.बा.च्या (िेम) कविता (कविता) 

19. व्यक्ती आवि कथा - ठेंग्यादादा.. पदे्र.ू. अँड्र्यू इ. 

20. िीतीची ’िेम’कथा (कादबंरी) 

21. ऐसा ही होता ह!ै 

22. तोच चंद्रमा.. 

 



www.esahity.com 

  डॉ. वनतीन मोरे यांच्या पुस्तकांच्या ललंक्स  

नाटके 

http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/ragdarabari_nitinmore.pdf 

http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/aam_nitin_more.pdf 

http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/sangato_aika_nitin_more.pdf 

http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/chakramadityacha_darbar__nitin_more.pdf 

http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/chakramaditya_2_nitin_more.pdf 

http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/prematuranam_nitin_more.pdf 

http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/ya_kolhatakaranchya_gharat_nitin_more.pdf 

http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/sandhisaadhoo_nitin_more.pdf  

विनोदी सावहत्य 

http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/adhunik_kahanya_nitin_more.pdf 

http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/valutil_regha_nitin_more.pdf 

http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/bhrashtachar_nitin_more.pdf 

http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/machchhar_times_nitin_more.pdf 

http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/nach_jamure_nach_nitin_more.pdf 

http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/aham_brahmasmi_nitin_more.pdf 

http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/kelyane_shirshasan_nitin_more.pdf 

http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/samvadoni_prakatave_nitin_more.pdf 

http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/ahh_nitin_more.pdf 

इतर 

http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/letters_nitin_more.pdf 

http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/na_ba_kavita_nitin_more.pdf 

http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/vyaktikatha_nitin_more.pdf 

http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/preetichi_premkatha_nitin_more.pdf 
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अपचिपवत्रका 

 

स्िप्न पहािार् या  

ित्यके तरुिास ह ेअिॉडच आह.े 

  



डॉ. नितीि मोरे 

 

डॉ. नितीि मोरे ि ेव्यर्सायािे डॉक्टर असूि र्सई, मुिंबई यथे े

श्वसिरोग तज्ञ म्िणूि सपु्रनसद्ध आिते. 

त्यािंिा मराठी र् इतर भार्ा नर्र्यािंची आर्ड असल्यािे 

त्यातूिच नलखाणाची आर्ड निमावण झाली.  

सामान्यत: आजूबाजूच्या दैंििंददि घटिािंतील नर्सिंगती र् 

त्यातूि निमावण िोणारा नर्िोद िा त्यािंचा आर्डता नर्र्य 

आनण त्यातूि उपरोधात्मक नलखाण आनण ममवभेदी रटप्पणी 

करण्यात ते मािीर आिते. त्याचबरोबर आजूबाजूच्या 

व्यक्तीमधल े िेमकेपण िरेूि त्यार्रिी ते िीतात. त्यािंच्या 

लेखिाचा कॅिव्िास िर्िर्ीि प्रयोगािंतूि कायम नर्स्तारत 

असतो. त्यात पत्रलेखि, नर्ज्ञािकथा, किाण्या, िाटके, एकािंदकका, िाट्यछटा, प्रेमकथा ि ेसर्व 

असते. 

िेिमी ददर्ाळी अिंकातूि डॉक्टरािंच्या नर्िोदी कथा प्रकानशत िोत असतात. ई सानित्यर्र त्यािंचे 

ि ेबानर्सारे् पुस्तक प्रकानशत िोत आि.े त्यािंचा स्र्तःचा असा एक र्ाचकर्गव आता निमावण झाला 

असूि तो त्यािंच्या पुस्तकािंची र्ाट पिात असतो.  

Mobile No. 98209 37490, 98696 73415.  

Email - drnmore@yahoo. com 
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बाविसाव्या पुस्तकाच्या वनवमत्ताने .. 

 

अमृताते पैजा लजंकिारी आपली माय मराठी.. वतची सरकार दरबारी उपेक्षा ही आता 

निीन बाब रावहली नाही. पि भाषा जगते वन तगते ती सिचसामानयांच्या िापरामुळे. ई सावहत्य 

ह ेकाम 'नेटा'ने करत आह ेआवि ही भाषेच्या विकासाच्या दषृ्टीने महत्िाची बाब आह.े  

 

एकूिच पुस्तक व्यिहार हा नव्या लखेकाच्या दषृ्टीने एक कठीि भाग असतो. वलवहि े

कदावचत सोपे पि ते िवसद्ध करून िाचकाच्या हाती ते पोहोचिि े कठीि असा अनुभि 

सगळ्याच होतकरंूना आलेला असिार. ह े एखाद्या नोकरी शोधिाऱ्या तरूिासारख े आह.े. 

अनुभि नाही म्हिून नोकरी नाही वन ती नाही म्हिून अनुभि नाही! िवथतयश िकाशन संस्था 

निीन पुस्तकांकड े कुठल्याही कारिाने का होईना कानाडोळा करत असताना अशा लखेकांनी 

आपले वलखाि कस ेिवसद्ध करािे? ई सावहत्यने हा िश्न सोडिला आह.े  

पुस्तक िकाशन हा महागडा उद्योग आह.े त्यात परत िकाशकांचा अपारदशचक व्यिहार 

(अथाचतच काही सनमाननीय अपिाद ) .. कागद, छपाई, वितरि, विक्री आवि त्या सगळ्यांचे 

वहशेब या सगळ्यांना फाटा देत निीन तंत्रज्ञानाचा िापर करत ई पुस्तके िकावशत करिे ही भाषा 

व्यिहाराच्या दषृ्टीने एक महत्त्िाची बाब आह.े आवि त्याबद्दल ई सावहत्य टीमचे अवभनंदन 

करायलाच हि.े त्यामुळे ककत्येक नव्या लखेकांना िाचकांसमोर येण्यास मदत झाली आह.े  

 

माझी शाळा म्हिजे गोरेगािची अ.वभ.गोरेगािकर इंवग्लश स्कूल. शाळेने आम्हाला 

घडिले ह ेखरे.  दामोदर सामंत सर आम्हांला मराठी वशकित. त्यांच्या मराठीच्या िगाचमुळेच 

भाषेचे सौंदयच समजत गेले. भाषा महत्त्िाची खरीच. वतच्यामुळेच सिंाद साधला जातो वन 

वतच्यामुळेच विसंिाद ही होऊ शकतो. दैनंकदन जीिनातही भाषा सिच काही व्यापून असत.े तीच 



भाषा जेव्हा वलखािात िापरली जाते तेव्हा वतच्या सौंदयाचची भुरळ सावहत्य िाचनात पडत 

राहतेच. मेवडकलच्या पढुील वशक्षिात भाषा एक विषय म्हिून मागे पडला. शास्त्रीय वशक्षिात 

भाषेचे काम विशेष नसले तरी भाषेचा उपयोग होतोच सगळीकड.े अगदी पेशंट्सच्या वहस्टरी 

टेककंगसाठीही. भाषा िेगिेगळ्या पद्धतीने बोलत पेशंट्सकडून मावहती काढि ेह ेकठीि काम. 

खरेतर सिाचत कठीि मेवडकल वशक्षिात काही असेल तर ह े वहस्टरी टेककंग. विविध शैक्षविक 

पातळीिरील रूग्ि, त्याचंी बोलण्याची वन आपले वसम्पट्म्स सांगण्याची पद्धत िेगळी. त्यातून 

हिी ती मावहती काढून घेि ेह ेखरे कौशल्याचे काम. येथ ेभाषेचे बारकािे उपयोगी पडतात. 

अथाचत सावहवत्यक भाषेची गरज नसते त्यासाठी पि संिाद साधला जािे महत्त्िाचे.  

 

वलखािाची आिड मला अगदी लहानपिापासूनची. शाळेत वभत्तीपत्रके असायची त्यात 

काही ना काही वलवहललेे आठिते अजूनही. कॉलेजात मराठी िाङमय मंडळाच्या 

बोडाचिरहीमध्येमध्य े वलखाि चाल.े खरेतर िाचनाची िचंड हौस होती शाळेत असताना. मे 

मवहनयाच्या सुट्टीत दर कदिशी एक या िमाि ेपुस्तके िाचल्याची आठितात मला. मुंबई मराठी 

गं्रथ सगं्रहालयात तशी हजारो पुस्तके असल्याने ती उपलब्धही व्हायची सहज. त्या िाचनात 

कादंबऱ्या, कथा, चररत्र,े आत्मचररत्रे, ऐवतहावसक पुस्तके अस ेसारे काही असायचे. िाचून तस े

काहीतरी वलहायचा ियत्न व्हायचा. आवि त्या शाळकरी ियात काहीतरी मोठेपिाचा आि 

आित गंभीर काही वलहायचा ियत्न व्हायचा. मला िाटत ेनििीत असताना असेल.. गकदमा गेल े

वन शाळेत त्यांच्यािर वनबंध वलहायला सांवगतलेला बाईंनी. तो एकेकाने िाचायचा 

सगळ्यांसमोर. मला आठितेय, भारी भारी वन कठीि शब्द वनिडून वलवहलेला तो वनबंध मी. 

अजून आठिते मला, तो िाचला मी आवि शेिटी माझ्याच लक्षात आले, भाषेचे सौंदयच 

वतच्यातल्या कठीि शब्दांत वन िाक्यांत नाही, वक्लष्टपिात तर नाहीच नाही, तर साध्या, सोप्या 

आवि त्या त्या रठकािी बसू शकिाऱ्या चपखल शब्दांत आह.े पुढेही काहीही वलवहत असे मी. 

एका कुठल्याशा क्षिी िीस तीस कवितांचा संग्रह वलहून काढललेा ही आठितोय. 'मृत्युंजय' 



िाचल्यािर त्या धतीिर चक्क  कादंबरी वलहायला घेतललेी त्या ियात! दोन तीन पानानंतर तो 

उत्साह मािळला ह ेखरे.. ह ेसारे वलखाि पुढ ेरद्दीत जायचे तसे गेलेच. पि वलवहण्याची 'ऊमी' 

रटकून रावहली .. ऊमी म्हटल ेकी कस ेभारी िाटते म्हिून तो शब्द, नाहीतर खरेतर वलवहण्याची 

हौसच म्हिायला हि!े  

 

आधी आधी वलहायचो त्याचे विषय नक्की आठित नाहीत, पि ते नक्कीच काहीतरी गंभीर 

भाषेत असायचे. पुढ े डॉक्टरकीच्या िॅवक्टसमध्य े पंधरा एक िषे वलवहिे िगैरे बंदच होते. 

मेवडकलच्या चरकात वपळून घेताना असे काही सचुिे अशक्यच ह ेज्याने असे वशक्षि घेतले त्यास 

नक्कीच पटािे. पि वलवहण्याची सुप्त इच्छा कदावचत मनात वनकद्रस्त असािी. साधारि आठेक िषे 

झाली असतील िसईतल्या िॅवक्टसला आवि त्या इच्छेला जाग आली अचानक.. एके कदिशी 

अचानक सकाळी एक कथा सुचली. रात्री बसून ती वलहून काढली. आवि कौतुकाने स्ितःच िाचून 

काढली. कालपयंत जगात नसलेली पात्र े वनमाचि केल्याचा आनंद होता म्हिा ककंिा स्िकौतुक 

िाटत होते म्हिा. आजही ती कथा माझ्याकड ेतशीच आह ेपडून. आता िाचताना ती अधचकच्ची 

असल्याचे जाििते .. जुनया साडीचा ड्रसे वशिािा तस ेया गोष्टीला नुकतेच एकांकककेचे स्िरूप 

कदले आह ेमी! ही गोष्ट विनोदी होती. आवि यापुढ ेविनोदीच वलहािे.. गंभीर वलहािे तर तेही 

विनोदाच्याच िकारात अशा पद्धतीने वलखाि सुरू झाले. ते २००५ चे िषच होते. हळूहळू 

वलवहललेे गोळा होत गेले. 'िाचकाच्या शोधात एक लखेक' या उपर िगती नव्हतीच. वलवहलले े

पेपर सांभाळि ेएक मोठे काम होऊन बसले. पुढ ेलॅपटॉपिर वलवहि ेसुरू झाल्याने ते एक काम 

सोपे झाल.े पि साचिाऱ्या लेखांचे करायचे तरी काय? काही गोष्टी वलवहल्या. कदिाळी अंकांना 

पाठिल्या. बहुतेकांनी त्या छापल्या नाहीतच. कुिी छापल्या त्यांनी तो अंक देखील कधी पाठिला 

नाही. त्यामुळे वबन मावहतीतल्या अंकांना गोष्ट पाठििेच बंद केल े मी. झाल े इतकेच की 

िकाशनाच्या िवतक्षेची रांग िाढत चालली. त्यातल्या त्यात लॅपटॉपमुळे कागदाची रद्दी जमत 



नव्हती इतकेच समाधान! पुढ ेिसईच्याच दोन कदिाळी अंकांत कथा येऊ लागल्या. आवि एके 

कदिशी ई सावहत्यचा शोध लागला.  

 

वलखाि हा एक माझ्यासाठी विरंगुळा आह,े छंद आह.े एखादी गोष्ट वलहून हातािेगळी 

झाली की पुढ ेकाही कदिस हुरहुर लागून राहते. निीन काही सुचले तर ठीक नाहीतर उदासीनता 

यायला लागते. लक्षि ेही ठीक नाहीत ह ेखरे, पि गेल्या काही िषाचत तरी न सुचल्याचे कदिस 

आले नाहीत. आशा आह,े पुढेही न येिोत. वलवहण्याचा हा स्िांत सखुाय उपक्रम म्हिा की उपद्व्याप 

म्हिा ई सावहत्य कृपेने सिांपयंत पोहोचतोय वन कुिी िाचक वमळेल का िाचक अशी याचना 

करत कफरािे लागत नाही यातच आनंद आह!े 

आधीचेच वलवहलेल े माझ्याकड े खूप काही होते. पवहल े पुस्तक चक्रमाकदत्याचा दरबार 

िवसद्ध झाले. पाठोपाठ अजूनही पुस्तके आली. िवसद्ध होताहते म्हटल्यािर वलवहण्याचा उत्साह 

अजून िाढला. त्यातून एकांककका वन नाटके वलहून झाली. अगदी कादंबरीही झाली. 

ई सावहत्य अस ेवलखाि िवसद्ध करतेय, तेही सुंदर रीतीने आवि कलात्मक मुखपृष्ठासवहत. 

आवि ते पुस्तक जगभरात कुठेही पोहोचते क्षिाधाचत. यापेक्षा वलवहिाऱ्याला काय हि ेअसिार?  

ई सावहत्यने मराठी भाषेचा झेंडा साता समुद्रापार रोिलेला आहचे. तो झेंडा आवि 

त्याहूनही महत्त्िाचा  मायमराठी भाषेचा झेंडा असाच डौलाने फडकत राहो हीच इच्छा.  

 

डॉ. वनतीन मोरे  

 

 

 



  



तोच  चदं्रमा.. 

 

मी आवि मोनामी दोघे आमच्या जायंट टेवलस्कोपमागे होतो. 

"मोनू, ती बघ पथृ्िी.. आवि आपल ेजुने घर.." 

"बघ ूदे माला .. वतते राह्यचा तू बाबा..?" 

"हो. आवि त्या रस्ताच्या बाजूला वबलल्डंग आह ेना ती माझी शाळा.." 

"मंजे, तू शाळेत पि जायचा.. मंजे तुला शंबरपयंत आकड ेपि येतात बाबा?" 

"हो गं मोनुली.. सोनुली. कदसतेय ना शाळा.." 

"परत बघू माला.. ह ेरे काय बाबा..?" 

"काय झाल.े. अगं ते घर माझ.े." 

"तू टेवलस्कोप हलिलायस बाबा.. हा चादंोबा आह.े.  

आवि वततले एक घर कदसते माला.." 

"हो गं छकुली.. " 

"मंजे तू वतते पि राह्यचा.." 

"हो गं मोनुली.. चांदोबािरचे घर आह ेते.. दहा िषांपूिीचे.." 

"पि मी नाही पावहली ते? मी कदीच वतते नाही गेली?" 

"नाही गं, मोनू, तू तेव्हा नव्हतीसच ना.. मग कशी जािार?" 



"तू असाच आहसे बाबा.. आईला घेऊन गेला पि मला नाही .. मी कट्टी आह े तुझ्याशी 

बाबा..पि मला घेऊन जाशील वतकड.े. पथु्िीिर वन चंद्रािर .. आपल्या घरी? नाहीतर कट्टी 

मी.." 

ती कट्टी घेत फुरंगटून बसली..  

 

.. मी वतला काय सांगिार होतो?  

 

 

  



 

१ 

चदं्रािर ..  

 

२५ वडसेंबर २१०१.  

'मूनलाईट स्पेस सर्िचसेसचे चांद्रयान एके ५१२१ चे कॅप्टन आवि कू्र आपले आभार मानत 

आहोत. लिकरच आपि गांधीवनिास चंद्रस्थानकािर उतरिार आहोत. आपल्या यानखुचीच्या 

पट्या बांधून ठेिा. सॉफ्टलँलडंगच्या िेळी सिांनी खुचीिर बसून रहाि.े कोिीही आपल्या 

सॅटेलाईट फोनिर पुढील सूचना वमळेपयंत बोलू नय.े आशा आह े आपली यात्रा सखुद झाली 

असािी. पुढील चांद्रयात्रसेाठी आम्हाला संधी वमळािी अशी िाथचना आह.े' 

 

मूनलाईट स्पसे सर्िचससे.. भारतातल्या अनेक चंद्र ते पृथ्िी यान सर्िचसपकैी एक. म्हिजे 

गेली पंधरा िीस िषे रेग्युलर सेिा सुरू आहते त्यांच्या. अनेक जि त्यानंतर आल.े आता रहदारी 

िाढलीय तशी. काही पयचटन म्हिून जातात तर काही कामावनवमत्त. भारतातल्या ररयल इस्टेट 

ककंमती परिडत नाहीशा झाल्या वन काही कॉपोरेट्सनी आपली ऑकफसेस चंद्रािर वशफ्ट केली. 

जािे येि ेपकडले िषाचतून एकदा तरी स्िस्त पडते ते. त्यात आता इंटरनेटचे जाळे अिकाशात 

पि उपलब्ध असल्याने फार कुठे जायची गरज नाही. अगदी क्षिाधाचत कुठेही संपकच  .. 

ऑवडओ आवि वव्हवडओ देखील. इतका संपकच  तर पृथ्िीिरही नीट होत नाही. अिकाशात 

असल्याने अडथळे नाहीत. थोडा कदिसरात्रीचा गोंधळ सोडला तर चंद्रािरचे ऑकफस सगळ्यांना 

सोयीचे.  



 

खूप िषांपूिी म्हि ेअस ेचंद्रािर कुिी जात येत नसत.मध्य ेएक जुना पेपर िाचला .. त्यात 

तर भारताचे चांद्रयान उतरता उतरता हरिल ेअसल ेकाही वलवहलले ेत्यात. िर आम्ही लहमंत न 

हरता आमचे ियत्न सुरूच ठेि ूअस ेकुिी शास्त्रज्ञ म्हिाला म्हि!े िाचाि े ते निलच. आता तर 

पृथ्िी वन चंद्रािर वनयवमत सेिा देिारी उड्डाि याने आहते. मी आलो ते 'मूनलाईट टॅ्रव्हल्स' त्यात 

नंबर िन. बाकीपि आहते काही. अगदी सरकारी 'स्पेस इंवडया' पि. मागे 'एअर इंवडया' नािाची 

सरकारी विमान कंपनी होती तशी. ती डुबली कधीच. आता स्पसे इंवडया शेिटच्या घटका 

मोजतेय म्हि!े  

 

गमंत बघा ना.  

दीडेकश े िषांपूिी म्हिे भारतातून अमेररकेत पोहोचायला काही मवहन े लागायचे म्हि े

..बोटीत बसून. मग विमाने आली. तरी चोिीस तास लागायचे म्हि ेअमेरीकेत जायला. आता 

सात आठ तासात अमेररका.. िेग िाढला विमानांचा. झाले एिढेच की घषचिामुळे विमानास 

होिारा अिरोध कमी केला म्हि ेशास्त्रज्ञांनी. आजूबाजूस वनिाचत पोकळी.. त्यातून िाट काढिारे 

विमान. त्यामुळे िेग िाढला म्हि.े ह ेफक्त ऐकून मी. शास्त्र वन माझा संबधं दरूदरूचा. मी थोडासा 

म्युवझवशयन. वगटार िाजििारा. आवि बाकी कॉमसचचा विद्याथी मी. शास्त्रीय गोष्टी वशरत 

नाहीत डोक्यात लगेच. तर ते अस ू देत. सांगत त्या चांद्रयानाच्या िगेाबद्दल होतो. अगदी 

सुरूिातीला चांद्रयान म्हिे काही मवहन े घ्यायचे चंद्रािर पोहोचायला. पृथ्िीचे गुरूत्िाकषचि 

भेदायलाच खूप िेळ लागायचा यानाला. मग अिकाशात झेप.. चाळीस लाख ककलोमीटरचे अंतर. 

पुढ े यातही िगती झाली. अिकाशात अिरोध नसल्याचा फायदा लक्षात आला शास्त्रज्ञांना. 

त्यामुळे सुपर ल्युवमनरी स्पीडमध्य ेयान जास्तीत जास्त आठिड्यात चंद्रािर. हल्ली तर चार 

कदिस ही खूप काही यानांसाठी. मी आलो त्या यानाला मात्र सात कदिस लागले. तेिढया िेळेसाठी 



सारे ििासी एका रठकािी बसून होते. ित्येकाला कदिसात तीन चार िेळा दहा वमवनटे चालायला 

वमळायची. मग त्यात देहधमच उरकून घ्या.. चालून घ्या.. नाहीतर पायाच्या रक्तिावहनयांत 

रक्ताच्या गुठळ्या होतात म्हि.े म्हिून तस ेसारे आळीपाळीने उठत वन सांवगतलेला व्यायाम 

करत. मी ही केला. अिकाशात त्या यानात जेििही मोजकेच वमळायचे. ते पोटातला काही भाग 

भरायला उपयोगी पडले तरी भूक मी म्हिायची. पि इलाज नव्हताच. आठिडाभर जेमतेम पुरेल 

इतक्याच खाद्याचे िजन पेलिल ेत्या यानाला. कारि ही इकॉनॉमी सहल. एका रॉयल सहलीत 

पोटभर जेिि, एका यानात सहा ककंिा आठ यात्री.. पि भाडे चौपट! त्या भाड्याहून ह ेअधचपोटी 

राहि ेपरिडल.े  

शेिटचे सॉफ्ट लँलडंग तर भारी होते. आमच्या यानातून एक भाग सुटा झाला.. ज्यात आम्ही 

सारे होतो.. हलकेच तो भाग गाडी चालािी तसा चार चाकांिर उतरला. आवि समोरच्या रनिे 

िर हळूहळू उतरत थांबला. फार पूिी म्हि ेहाच भाग जमायचा नाही शास्त्रज्ञांना. पि आता ह े

रूरटन झाले असाि.े कारि आम्ही उतरलो तर पोटातील पािीही नाही हलल.े पािी म्हटले मी, 

कारि पोटात खरोखर फक्त पािीच होते!  

 

आम्ही सारे ििासी घडीचे उतरलो. ते 'इंवडया मनू स्पेस स्टेशन' होते. आजूबाजूला कडक 

थंडी. यानाच्या सयुा भागातून बाहरे पडल्यािर गुरूत्िाकषचिाच्या अभािाने चालि े थोडे 

कठीि. पथृ्िीिर चंद्रािर चालि ेवशकिण्याचे वसम्युलेशन क्लाससे सुरू होऊनही आता दहा िषे 

झालीत. तीन मवहनयाचे कम्पलसरी टे्रलनंग. काही त्यात चालूबाजी करून खोटे सर्टचकफकेट 

वमळितात आपल्या देशाला शोभेल अस.े. पि मी मात्र तो कोसच सीररयसली केललेा. वशकलेलो 

ते आठिले वन तरंगत चालू लागलो. स्पेस स्टेशनपासून काही अंतरािर पार्कंगमध्ये आई बाबा 

आलेल.े  

 



चंद्रािर उतरल्याने अंग शहारल े होते. 'चांदोबा चांदोबा भागलास का..' वन 'चंद्र होता 

साक्षीला' असली गािी गुिगुित वनघालो. तरंगत! लहदंी वसनेमात अशा िेळी हीरो ला कुिी 

तरूिी भटेते.. मग चंद्र होता साक्षीला म्हित त्याचंी स्टोरी घडते.. िा घडिली जाते!  

मला कुिी इथ ेभटेेल का?  

ियाच्या पंचविशीत तसे काही िाटि े स्िाभाविकच होते! अथाचत तसे काही घडि े या 

चंद्रभूमीिर अशक्यच होते म्हिा!  

  



 

२  

 

मामाच्या गािाला!  

 

आमचे सॉफ्ट लँलडंग झाले ते इंवडया मून स्टेशन होते.. गांधीवनिास नािाचे.. इंवडया मून 

म्हिायचे कारि अस ेपाच सहा देश अजून आहते ज्यांची अशी अिकाश स्थानके आहते. ती त्या 

त्या देशाच्या नािे ओळखली जातात. म्हिजे चीनचे 'चायना मून' तर युएसएचे 'मून अमेररका' .. 

जपानी 'मून जापान' िगैरे. सुरक्षा व्यिस्था अगदी कडक आह े इथ.े कुिी कुठल्याही देशात 

जाण्यासाठी स्पेस वव्हसा आह.े पि तो इकड ेचंद्रािर आल्यािर. वतकडून डायरेक्ट इतर देशात 

जायला परिानगी नाही. अथाचत पथृ्िीिमाि ेभरमसाट देश नाहीत इथे ह ेखरे. लोकिस्ती हल्ली 

िाढलीय पि पथृ्िीइतकी नाही. फक्त चंद्रािर ककत्येक खवनजे इतकी मबुलक वन स्िस्तात वन 

जास्त कुठल्या देशांशी स्पधाच न करता वमळाल्याने चंद्रािर आपल्या िसाहती स्थापन करण्याची 

निनिीन देशांत पृथ्िीिर अहमहवमका चालत.े तरीही इथल्या िातािरिात काही थोडेच देश 

तग धरून आहते इकड.े त्यांनी इकड ेआपल्या िसाहती िसिल्या आहते. मग त्यात सरकारी वन 

खाजगी ऑकफससे आली वन त्यामागोमाग लोकिस्ती आली. विविध देश आहते इकड ेआवि ते 

एकमेकांशी सहकायच करत असल ेतरी लोक वजथनू वतथून सारखेच. कारि हल्लीच मून अमेररका 

आवि चायना मूनमध्ये चकमकीच्या झाल्याच्या बातम्या आलेल्यात म्हि ेइथ!े कुठेही जा लोक 

भांडिं काही सोडत नाहीत! आता बातम्या म्हटले मी म्हिजे इथे ितृ्तपत्रे आली.. टीव्ही स्टेशन 

आले.. सारे आल े इथे. शेिटी काय कताच करविता तोच मािूस .. पृथ्िीिरूनच तर आलेला. 

कुठल्याही ग्रहाला पथृ्िीसारखाच करेल नाही तर काय? आवि असेही चंद्र उपग्रहच आह े



पृथ्िीचा.. त्यामुळे तर अजूनच! तर इथे पथृ्िीिरचे सारे आले आह.े फक्त ते गुरूत्िाकषचि सोडून. 

मला खात्री आह,े कमी गुरूत्िाकषचिाचा अडथळा दरू करून व्यिवस्थत चालण्यासाठी काहीतरी 

उपाय वनघेलच काही िषांत.. मग तेव्हा लोक म्हितील, विश्वास बसत नाही आपि अस ेतरंगत 

चालायचो तेव्हा!   

 

गांधीवनिास स्टेशनिर आई वन बाबा हजर होते घ्यायला. दोघांच्याही अंगात तोच स्पेस 

सूट. बाबा वबचारे यान स्ितः चालित आलेले.. हो यानच! गाडी चारचाकी झटकन चालत नाही 

इथे. तो यानाचा भाग त्याच्या अंगभूत िेगाने लँड झाला म्हिून चालतो, तसे काही बाकी 

गाड्यांना नाही शक्य होत. तेथ ेयानच उडिािे लागते. बाबांनी स्ितः वशकून घेतलले ेते.  

त्यांना इथे येऊन चार िष ेझाली. सरकारी नोकरी. बदलीची. इथ ेआले तेव्हा खास चंद्र 

रवहिास भत्ता वमळायला लागला त्यांना. तीन एक िषे राहून मागच्या िषी आलेल ेघरी. म्हिजे 

पृथ्िीिर. आज िषाचनंतर त्यांना भेटत होतो त्यांना मी.. तशी नोकरी चांगली होती, फक्त चंद्रािर 

अजून पयंत वततकीशी िस्ती नसल्यामुळे थोडे एकटेपि जाििायचे त्यानंा. म्हिून मगमध्ये आई 

इकडेच येऊन सेटल झालेली. रोज रात्री मला सॅटेलाईट फोन यायचा त्यांचा. हल्ली हल्ली तर 

वव्हवडओ कॉल पि. आवि आज मी ित्यक्ष येऊन पोहोचलो होतो इथ.े गाडी चालत नाही त्यािर 

उपाय म्हिून ह ेलोकल यान चालितात सारे इथे. लिकरच चांद्रभारत सरकार वतथे सरकारी 

याने सुरू करिार होते, पवब्लक ट्रानसपोटच म्हिून. पि तोिर फक्त ही खाजगी याने चालताहते.  

 

मला पाहताच आई म्हिाली, "ककती िाळलास रे!" िाळलो िगैरे काही नव्हतो मी, पि ह े

हृदय कसे आईचे, आवि काय! असेही माझा स्पसे सटू म्हिजे अंगापेक्षा बोंगा मोठा! त्यात मी 

िाळलेला कसा कदसलो असेन? एक शक्य आह.े. चंद्रािर िजन एक षष्ठ्ांश कमी भरत ेम्हि.े. 



त्यामुळे असले कदावचत! बाबा म्हिाल,े "अरे पोहोचलास नीट. फक्त तो ििासाचा आठिडा 

म्हिजे कंटाळा येतो. बाहरे काहीच कदसत नाही. तरी हल्ली बरोबर काही ििासी तरी असतात, 

मी आलो िथम तेव्हा एकटाच.. तेही एक मवहना लागललेा तेव्हा. िेड लागायची पाळी येते. पि 

इथे आल्यािर बरे िाटत ेएकदम!" 

मला आमच्या अंबरनाथच्या मो्ा घराची आठिि झाली. जाता येता टे्रनमध्ये वपट्या 

पडायचा आमचा.. पि एकदा पोहोचलो की सगळी वहरिाई, सुंदर रस्ते वन अगदी कृवत्रम तळी 

त्यातल्या खऱ्या खुऱ्या बदकांसकट! आलो की ििास विसरायला व्हायचा तसेच ह ेसारे! चंद्रािर 

आलो की शीि गायब! अंधार होता, त्यामुळे नीट कदसत नव्हते आजूबाजूला. पि इथे येण्याचा 

आनंदच मोठा होता. यानात बसून वनघालो आम्ही. सियीिमािे असािे, बाबा म्हिाले, "अंबर, 

पट्टा बांध रे.. इट्स मँडटेरी!" मी बाहरे टॅ्रकफक पोवलस आह ेका पाहात होतो, बाबांना कळले 

असाि,े म्हिाल,े "पोवलस नाही रे.. पि अरे पट्टा बांधल्यावशिाय ह े यान सुरूच नाही होत! 

आपल्याकडेही ह ेकरता येईल पि मग वनयम मोडल्याबद्दल दंड कसा करिार वन त्याबदल्यात 

मांडिली कशी करिार?" 

पट्टा बांधण्याबद्दल बाबांनी तोंडाचा पट्टा सोडललेा अगदी! बहुधा सगळीकडे उलट असत,े 

आई बोल बोल बोलते वन िडील वमतभाषी असतात.. आमच्याकडे अगदी उलट! बाबांच्यापेक्षा 

आईचा िडच आऊटपुट पचंिीस टके्क असािा!  

 

बाबा बोलत होते.. यानाला ऑटो पायलट मोडिर टाकून. यानात पत्ता टाकला की ते 

आपोआप वतथ ेपोहोचते. फक्त सुरू करि ेवन बंद करि ेइतकेच काम पायलटला. त्यामुळे बाबा 

बोलत होते वन मी ऐकत होतो.  



"इथे सारे काही आह ेबघ. आता तर आपले लोकही आलेत. टीव्ही आह,े सॅटेलाईट रेवडओ 

वन फोन आहते. फक्त रहाण्याची पद्धत िेगळी. बाहरे असताना हा सूट फक्त स्पेशल बाथरूममध्येच 

उतरिायचा. नाहीतर घराच्या आत."  

मला ऐकून मावहती असललेेच बाबा ऐकित होते. त्यांची सरकारी िसाहत थोडी दरू 

असािी. कारि बऱ्यापैकी िेळ लागला यानाला.  

"इतके दरू आह ेघर बाबा?" 

"अरे, स्पसे स्टेशन िस्तीपासून दरूच असत.े ककमान दहा ककलोमीटर. पोहोचूच आपि. 

सरकारी िसाहत आह.े ती अजूनच लांब आह.े तशा िायव्हटे िसाहती होताहते इथ.े आपल्याकडचे 

लोढा वन गंुदेचा यांच्या िायव्हटे िसाहतींची काम ेचाललीयेत इथ.े." 

बाबा बोलत होते..  

 

चंद्राबद्दल काय काय ऐकललेे. लहानपिी चंदामामा म्हिायचो त्या मामाच्या गािाला 

ित्यक्षात मी पोहोचलेलो.. म्हिजे आईच्या माहरेीस की! म्हिून असले गेल्यािषी आई इथ े

यायला तयार झाली की काय सहज?  

 

आवि आज मी इथ?े माझाच माझ्यािर विश्वास बसत नव्हता.  
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रॉवबन  

 

यान थांबले. थांबले म्हिजे गती शूनयािर आली. बाजूची शटर उघडली. आम्ही उतरलो. 

समोर एक तंबूरूपी घर होते. आतून एक जि बाहरे आला. 

"अरे, तू? बरा झालास?" बाबा म्हिाल.े  

"हो.. मी स्ितःला ऑटो ररपेअर करून घेतले सर. आता ठिठिीत आह.े तुम्हाला त्यामुळे 

स्ितः यान चालिाि ेलागले.. सॉरी.." 

"अरे, डोनट िरी, ते काय ऑटो मोडिर चालत.े तू बरा आहसे ना?" 

"यस्सर.. मी ऑटो मोडमध्ये ॲनालाईझ केले स्ितःला. थोडासा िोग्रालमंगमध्ये गोंधळ 

होता.. गाॅॅट मायसले्फ करेक्टेड." 

"अरे रॉवबन, हा माझा मलुगा, अंबर.." 

रॉवबनने हस्तांदोलनासाठी हात पुढ ेकेला. त्याचा हात बऱ्यापैकी थंडगार होता. 

"अंबर हा रॉवबन, आपला ह्युमनॉईड, ही इज अ स्पशेल रोबो. अरे सरकारी नोकरीत 

िरच्या गे्रडिर असलले्यांना वमळतात असे स्पेशल ह्युमनॉईडस्. बट ही इज अिर ओन.. नॉट अ 

गव्हनचमेंट एम्प्लॉई. पि इथे आम्ही त्यांना रोबोस ्नाही म्हित. दे आर ह्युमन लाइक.. होय की 

नाही रॉवबन?" 



"यस्सर.." 

"ही इज िोग्राम्ड फॉर होल डे.. अख्खख्खया कदिसात रॉवबन करतो सारे काम." 

"सांगाल ते?" 

"नाही .. त्याला सांगािेच लागत नाही. ही इज सुपर इंटवलजंट!" 

"िा! चांगलाच आह!े" 

"आवि गप्पा देखील मारतो तो. आपला मूड बघून. यू िोनट वबवलव्ह, आपला मूड ओळखतो 

तो नुसते पाहून.. त्याच्या अल्गॉररदममध्य ेआह ेसारे फीड केललेे. खरे सांगू तर याची सोबत होती 

म्हिून पवहली तीन िषे वनघाली नीट. आता तुझी आई आलीय तर ठीक. पि इकड े शांतता 

जीिघेिी िाटत ेकधी कधी. अशा िेळी साथीला असा रॉवबनसारखा कुिी असिे म्हिजे िरदान 

आह ेरे." 

"अंबर, काय घेिार? चहा, कॉफी?"  

रॉवबनने मला विचारल.े "साहबे आवि मॅडम, तुमच्या साठीही आितोय.." 

"अरे, रॉवबन, अंबरबद्दल काल तुझ्या िोग्राममध्य ेटाकायला विसरलो मी?" 

"नाही सर, तुम्ही टाकलयंत.. मला मावहतीय अंबरला कॉफी हिीय विथ एक्स्ट्रा शुगर.. पि 

त्याला ह्युमन अनुभि द्यािा म्हिून विचारले. अगदीच मेकॅवनकल फील नको यायला त्याला 

म्हिून. खरेतर कॉफी तयारच आह.े फक्त साखर टाकायची बाकी आह.े आितो." 

 

रॉवबन ऐटीत आत गेला. हा ह्युमनॉईड कसला चांगलाच ह्युमन होता! 



"अरे रॉवबन सारा स्ियंपाक करतो, घर आिरतो, मी आले ना तर ककती धक्का बसला त्याचे 

काम पाहून. अगदी परफेक्ट काम त्याचे." 

"िा! म्हिजे वतथल्यासारखे नोकर नकोत शोधायला." 

"अरे, ते खरे काम नाही रॉवबनचे. इकड ेसूयच धुळीची िादळे झाली की बाहरे फक्त रॉवबनच 

जातो.. म्हिजे सगळीकडे फक्त रोबोज बाहरे जाऊ शकतात. आपल्याला घरातच बसायला 

लागते." 

 

सूयचधूळीचे िादळ.. ह े मी िाचल े होते. चंद्रािर अस े सूयच ककरि वन रेवडएशन म्हिजे 

मािसाच्या रोगांना वन कॅनसरला वनमंत्रि. त्यापासून बचाि करायचा तर रोबोहून योग्य अजून 

कोि?  

"आवि अजून.. मेटेरॉईडस्.. कुठून येऊन आदळतील नेम नाही. म्हिून ही तंबूसारखी घरे 

बनिलीत इकड.े या रॉवबन सारख्खया रोबोंवशिाय कठीि आह ेइकड.े" 

 

मला िाचलले ेआठिल,े म्हिजे इकड ेयेण्याआधी मला झेपेल इतका अभ्यास केलेला मी. 

त्यात काही समजले, बरेचसे डोक्यािरून गेले. पि समजल ेत्यात ह ेएक होते, कृवत्रम बुवद्धमत्ता 

आवि मनुष्ठयित यंत्र मानि.. अगदी कदसा-बोलायला मािसासारखे असिारे रोबोट्स.. ही 

विज्ञानाची गेल्या काही िषांतली झेप आह.े त्यातून जिू अगदी उत्क्रांत होत  

आजचा हा यंत्र मानि जनमाला घातलाय मािसाने.. मािसासाठी.  

 



रॉवबन टे्रमध्ये चहा कॉफी घेऊन आला. आवि चंदा ब्रँडची मारी वबवस्कटे. मला मारी 

वबवस्कटेच आिडतात ह ेबाबांनी फीड केले असिार त्याच्यात. पूिी वसनेमात रोबोस् एकसुरी 

बोलताना दाखिायचे. हा रॉवबन मराठी वन इंग्रजी अस्खवलत बोलतोय. त्यात आिाजाचे 

व्यिवस्थत चढउतार आहते. हि ेवतथे थांबतो तो, स्िल्पविराम घेतल्यासारखा. त्याचे िोग्रालमंग 

तसे केले असले तरीमध्यचे त्याने मला चहा की कॉफी म्हित आपल्या मानिी बुवद्धमत्तेचीही 

चुिूक दाखिललेी. मानिी बुद्धीचाच हा यांवत्रक चमत्कार होता. त्याच्याकड ेकौतुकाने पाहात 

म्हिालो मी, "रॉवबन, तुझी न माझी जोडी जमेल.. मस्त! हाय फ्रें ड.." 

रॉवबन म्हिाला, "हाय! अंबर. आपि वमत्र म्हिनू राहू शकतो. अथाचत मी माझी काम ेतर 

करत रावहनच. पि मला ही कुिी वमत्र असले तर बरे िाटेल. वमत्राकडेच आपि सारे शेअर करू 

शकतो. आवि आज तू आलायस तर ककती बरे िाटतेय म्हिून सांगू. आय ॲम ररयली हपॅी." 

"अरे रॉवबन, तुला कुिी वमत्र नाही ह ेमाझ्या कधीच लक्षात आल ेनव्हते राजा. आता अंबर 

आलाय, चांगली कंपनी वमळेल तुला." 

"होय सर. खरेय तुमचे. म्हिून म्हिालो ना, मी आज खूप खूश आह.े अथाचत तो बाजूच्या 

वमश्ांकडचा केविन माझा दोस्त आह.े पि एक मानिी दोस्त असण्याची मजाच िेगळी." 

"एक विचारू बाबा.. या रॉवबनचे िय काय?" 

"रॉवबन आवि िय?" 

"अथाचत ..मी सांगतो.. रॉवबन की नाही तरूि आह.े.  माझ्यासारखा.." 

"का?" 

"लसंपल .. मतै्री समियाच्या लोकांत होते .. सो इफ िुई आर फ्रें डस.्." 

"आमची िये सारखी असली पावहजेत.. िा! अंबर, आिडल ेलॉवजक मला!"  



रॉवबन टाळी देत म्हिाला.  

"थ्यांक्स रॉवबन. तू खरेच तरूि आहसे.. यंग अँड डायनॅवमक.. आवि डॅलशंग!" 

"आवि हडँसम ही.. ह ेविसरू नकोस अंबर." 

"हु ंखरंय! आई तू काहीच बोलत नाही आहसे ती?" 

"तुझ ेबाबा बोलू देतील तर ना! पि एका िषाचनंतर तुला पाहून बरे िाटतेय रे. आज माझ्या 

हातून बनिून खाऊ घालते तुला." 

"यस मॅडम. त्याच्या आिडीच्या गोष्टींसाठी लागिारे सामान तयार ठेिलेय मी. मला 

िाटलेच होते तुम्ही स्ितः बनिनू खाऊ घालाल त्याला ते. मी आहचे मदतीला." 

"थँक्स रॉवबन. चल, अंबर मी पटपट थावलपीठ बनिते, भुकेला असशील." 

"हो ना, या इकॉनॉमी क्लासमध्ये आठिडाभर पािी वपऊन पोट भरािे लागल.े" 

"लकी आहसे तू, मी पवहल्यांदा आलो तर यानातले पािीही चौथ्या कदिशीच संपलले.े." 

बाबा म्हिाले.  

"चल, लिकर तयार हो. मी बनिते खायला तुझ्यासाठी." आई ऑडचर सोडल्याच्या सुरात 

म्हिाली.  

"हो मॅडम, मी स्पेशल काऊ वमल्क लोिी आिनू ठेिलेय.. थावलवपठाबरोबर खायला. यू 

लाईक दॅट नो माय फ्रें ड.. रॉवबन मला विचारत होता.." 

"यस वडअर रॉवबन.. आय लाईक इट.." 

  



 

४ 

कृवत्रम बागते 

 

दोन आठिड्यात मी बऱ्यापैकी रूळलो होतो चंद्रािरच्या आमच्या घरात. जेटलॅग मधून 

बाहरे यायला तेिढा िेळ तरी लागतोच. तरीही मेलॅटोवननच्या गोळ्या घेत होतो. बॉडी क्लॉक 

सेट झाललेे आता. इकड े सलग चौदा तासाचा कदिस वन चौदाची रात्र. मी पोहोचलो तो 

चांद्रकदिस होता. कदिस म्हटल ेकी िचंड उष्ठिता.. इकड ेसारी घड्याळे पृथ्िीिरच्या िेळानुसार 

ॲडजस्ट केललेी. त्यामुळे बारा तास झाल.े. सहा िाजले.. की संध्याकाळ झाली अस ेसमजायचे. 

मग अंधार पडो न पडो! घराच्या आत खास अधंाऱ्या खोल्यांची रचना केली जाते इथ.े चौदा 

कदिसांच्या रात्रीत तर बारा तास अती तीव्र कदिे लािून कदिस केला जातो! अशी चांदरात किी 

कल्पनेत ककती रोमँरटक िाटते.. पि शेिटी कविकल्पनाच ती!  

 

अजून घराबाहरे पडलो नव्हतो मी. त्या तंबूत सरुवक्षत होतो. आई कदिसभर काय करत 

असेल गेले एक िषच? विचारले तर म्हिाली, "कंटाळा नाही येत मला. इकड ेमून टीव्हीिर एकूिच 

िोग्राम चांगले असतात. वन रॉवबनमुळे घरच्या कामाचे टेनशन नाही. मग माझा जुना छंद 

आठिला. वलवहत बसते. . एक पुस्तक वलहायला घेतलेय..तोच चंद्रमा नभात.. त्यातच िेळ जातो 

खूप. पृथ्िीिर िकावशत होिारे इकडून वलवहलेल ेपवहल ेपुस्तक असेल ते! म्हिजे लवलत सावहत्य 

हा.ं बाकी शास्त्रीय पुस्तके आहते बरीच!" 

मला गंमत िाटली. आईला वलहायची हौस आह ेह ेमावहती होते मला. पि हा छंद पुरा 

करायला वतला इकड ेयाि ेलागािे? आवि म्हिजे वतकड ेपथृ्िीिर असे रॉवबनसारख ेरोबो आल े

तर ककत्येकांना आपापली स्िपे्न पुरी करायला िळे वमळेल?  



 

मी मात्र आता बसून बसून कंटाळलो. कुठे जािे? अजून आठिड्यानंतर मला जॉबसाठी 

इंटरव्ह्यूला जायचे होते. तोिर असाच बसून वन झोपून काढत होतो िेळ. रॉवबन होता, तो 

खाऊवपऊ घालायचा. सटेॅलाईट फोनिरून पृथ्िीिरच्या वमत्रांना फोन केले काही. पि थोडाच 

िेळ. सॅटेलाईट फोनमध्य ेअजून इनकलमंगला पसै ेलागतात. त्यामुळे कोिाला ककती आवि कशाला 

पाडा खचाचत?  

संध्याकाळी बसला होतो असाच तर पाठून रॉवबन आला.  

"येस ब्रो.. अंबर. हाऊ आर यू? झोप झाललेी कदसतेय." 

"हो रे. हा जेट लॅग.. तुला बरंय.. नो जेट लॅग.. नलथंग!" 

"खरंय, मग आज काय प्लॅन?" 

"काही नाही." 

"थांब.." 

रॉवबनने आपल्याजिळच्या मशीनीत काहीतरी पावहले, म्हिाला, "चल. ऑल वक्लयर. आज 

इकड ेहिामान साफ. िेबसाईटने सांवगतलेय. मािसांना बाहरे पडायला हरकत नाही." 

रॉवबन आनंदाने सांगत होता वन मी विचार करत होतो.. आपल्याकड ेहा मनुष्ठय जनम मो्ा 

कष्टाने वमळतो म्हितात ना तसा हा ह्युमनॉईड जनमही पुण्यिानांना वमळत असािा. मी 

म्हिालोही त्याला, "बेटा, हा जनम भाग्यिंतांनाच वमळतो बरे!" 

त्यािर रॉवबनने काय म्हिाि?े म्हिाला, "भाग्यिंत म्हिजे काय?" 

"अरे पुण्यिान!" 



"म्हिजे?" 

"म्हिजे या ककंिा मागील जनमी चांगले काम केले असले असा .." 

"म्हिजे?  मागचा जनम?" 

तो आवि मी सदु्धा गोंधळिे साहवजकच होते. बोलनूचालून रॉवबन ह्युमनॉईड होता. मािूस 

नव्हता! आवि मी त्याला पृथ्िीिरचे आवि तेही पापपुण्याचे .. ते ही कुिीही कधी न वसद्ध केलेल े

वनयम लािू पाहात होतो! आवि ते ही कोिाला .. तर एका विज्ञानाने वनमाचि केलेल्या रोबोला! 

अथाचत ह ेरॉवबन ककती मानिी िाटत होता याचेच ितीक होते!  

 

आम्ही वनघालो बाहरे. आज चंद्रािरची पवहली सफर. काही दशकांपूिी आमचस्ट्राँगने चंद्रािर 

टाकलले्या पवहल्या पािलानंतर ककती िगती केलीय मानिी विज्ञानाने. आवि तरीही मािसाला 

अनाकलनीय अजूनही ककतीतरी गोष्टी बाकी आहते! बाबा आधी, म्हिजे पृथ्िीिर असताना 

आध्यावत्मक गप्पा मारत, त्यात ही हचे अस,े सारे काही अथांग आह.े अनंत आह!े त्यात ह ेअनाकद, 

अनंत, अथांग, दसु्तर, भिसागर असल े अनघड, अिजड वन बोजड शब्द असत.. आवि त्या 

गप्पांतील मला अगम्य असेच सारे होते. त्यामुळे मी त्यातील काहीच अंगास वचटकिून घेतल े

नव्हते. इकड े आल्यािर मात्र बाबांनी ते अध्यात्म बाजूला ठेऊन कदल े असािे. आवि आता 

विज्ञानात पि हचे.. मािसाला जगाबद्दल फारच थोडे ठाऊक आह ेअजूनही! म्हिजे वहमनगाचे 

टोक म्हिता याि ेइतपत! तेही विज्ञानाने इतकी िगती केली असूनही. 

 

तर आम्ही वनघालो. समोरच्याच रस्त्याच्या कडलेा एक मोठी बाग होती. 

"चल बसूया इथ.े" रॉवबन म्हिाला. 

समोर झाड,े वहरिीगार. मधूनच कारंजी. आवि चक्क बदके वन कोंबड्या देखील! 



आम्ही जाऊन बसलो. असली बाग बनिि,े तेही चंद्रािर? 

माझ्या चेहऱ्यािरचे िश्नवचनह िाचत रॉवबन म्हिाला, 

"छान आह ेना सारे?" 

"हु.ं मस्तच. कोि काळजी घेत ेयांची? नाही बाग म्हटली म्हिजे .." 

"फसलास ना? अरे ऑल आर्टचकफवशयल. ह ेउडिारे पक्षी, बदक वन कोंबड्या पि. नलथंग 

इज ररयल. ही झाड ेपि नकली आहते.. पक्षी आवि िािी पि." 

"ही कारंजी?" 

"पािी खरेय बाबा!" 

जीिन म्हिून संबोधतो ते पािीच मािसाला ियोगशाळेत बनिता आले तर? इतक्या 

सगळ्या शोधांहून भारी शोध असेल तो! नक्कीच. म्हिजे मग कुठल्याही ग्रहािरून जाऊन 

बसायला मोकळा मािसू. एक पािी बनिा, वन दसुरा ऑवक्सजन! ऑवक्सजन िरून आठिल,े 

चंद्रािर तसे िातािरि विरळच. त्यात मािसाला ऑवक्सजन कसा वमळिार? पि इकड े

आल्यािर पावहल ेमी, वजकडेवतकड ेमोठमोठया ऑवक्सजनच्या टाक्या. वतथून रोज आिश्यक 

वततका िाििाय ूसोडला जातो. घरोघरी त्याचे कनेक्शनस. आपल्याकड ेस्ियंपाकाचा गॅस येतो 

तसा िाििाय ू येतो घरी. आवि बाहरे तो असाच सोडून कदला जातो िातािरिात 

श्वासोच्छिासासाठी. पूिी कुठेतरी िाचलेले आठिले मला, झाड ेऑवक्सजन वनमाचि करतात .. 

इकड ेझाड ेनाहीत खरी पि मानिी मेंदचूी पाळेमुळे मात्र पार खोलिर गेलीत ह ेखरे! 

 

रॉवबन बसललेा. मी त्याच्याकड ेपाहात बसललेो. या रॉवबनला पि मन असेल का? ककतीही 

िगत यंत्रमानि झाला तरी त्याला त्याच्या बनवित्या धनयाहून िगती करता येईल? बुवद्धमत्ता 



कृवत्रम म्हटली तर, कृवत्रम बदु्धी जनमजात बदु्धीिर मात करेल कधी? आवि या ह्युमनॉईडसच े

काय? यांना कधी मािसासारखे जगता येईल? म्हिजे ककतीही िगत झाले तरी? 

 

बहुधा आठिडाभराचा ििास वन तेिढाच जेट लगॅ, यामुळे मी सैरभैर विचार करत होतो 

की काय कोि जािे. त्यामुळे मी बोलत जास्त नव्हतो. मनात विचारांचे काहूर. बहुधा चेहऱ्यािर 

कदसत असाि.े  

मी गप्प गप्प पाहून रॉवबन म्हिाला, "तू कसला विचार करतोयस? तसा तू जास्त 

टेनशनमध्ये नाहीस म्हिजे तुझ्या मेंदचूी मी ररलडगं घेऊन सांगतोय अस.े पि विचार करतोयस 

कसला तरी." 

"हु.ं तुझाच." 

"माझा? म्हिजे?" 

"रॉवबन, तू असा तरूि आवि हुशार. आवि हडँसम." 

"मग? म्हिजे अशा िेळी थ्यांक्स फॉर कॉवम्प्लमेंटस् म्हिाि ेअसे आह ेिोग्राममध्ये पि तुला 

मी माझ्या ह्युमन ब्रेन इंटरफेज िरून विचारतोय मी. माझा कसला विचार?" 

"ह्युमन ब्रेन इंटरफेज?" 

"यस.. सारे काही िोग्राम केलेय आत माझ्या.. त्यात काही उत्स्फूतचपिाही िोग्राम केला 

गेलाय. तो िापरून मानिी मेंद ू सारख े काही िेळेस िागू शकतो आम्ही.. तर कसला विचार 

करतोयस? तो ही माझा?" 

"हाच! तारूण्य सलुभ!" 

"एक सेकंद!" 



त्याने हातातले मोबाईल सारख ेमशीन हाताळले काही क्षि .. बहुधा तारूण्यसुलभ म्हिजे 

नक्की काय ह ेशोधले असािे.. वन मग एकाएकी म्हिाला,  

"हा.ं कळले तू म्हितोस ते. त्याचे काय आह.े. अरे मी ह्युमन नाही. ह्युमनॉईडच आह.े आय 

हिॅ नो सच फॅकल्टीज इन माय ब्रेन! आयॅम नॉट िोग्राम्ड दॅट िे.." 

विचार करा.. ह्यमुनॉईड आपापसात िेमात पडू लागल े तर. ही ह्युमनॉईड आवि शी 

ह्युमनॉईडच्या जमतील जोड्या! असा विचार करत मी म्हिालो,  

"पि इफ िुई िोग्राम इट?" 

"बापरे! हिॅॉक! म्हिजे नक्की काय होईल मावहत नाही मला. पि तुला पाहून सांगू एक?" 

"बोल." 

"तुझ्या मेंदतू इकड ेकुिी भेटेल तुला.. त्या टीव्हीिर दाखितात तशी िेमकथेची नावयका .. 

याचा विचार होतोय! राईट ऑर नॉट?" 

रॉवबन माझा वमत्र होता. वन तो म्हिाला ते ही खोटे नव्हते. माझा पृथ्िीिरचा भूतकाळ 

मागे सोडून 

आलेलो मी. कॉलेजच्या वतसऱ्या िषाचतली िषाच काळे.. वतची वन माझी एकतफी िेमकथा 

संपिून आलेलो इकड ेमी. आवि हा त्या जखमेिरच्या खपल्या काढतोय की काय? पि नाही, ह े

ह्युमनॉईड या बाबतीत मािसाहून जास्त ह्यूमन असािेत. उगाच कुिाला वडिचिे िा टोचून 

बोलि ेत्यांच्या स्िभािात नसािे. रॉवबन माझ्या मेंदचू्या मॅलपंग मधूनच बोलत असिार! आवि 

ते जास्त चुकू शकत नाही ह ेखरे! तेव्हा ह ेलपिून ठेिण्यात शहािपि नव्हते ह ेखरे.  

  



 

५  

 

जनुी कहािी 

 

त्या चंद्रािरच्या कृवत्रम बागेत हा असा कृवत्रम मानि समोर वन मी माझ्या अकृवत्रम भािना 

त्याला सांगतोय. म्हिजे त्या माझ्या जुनया लव्हस्टोरीनी सुरूिात करायला हिी!  

"तुला लव्हस्टोरी म्हिजे काय ह ेतर ठाऊक असले ना रॉवबन?" 

"ऑफकोसच! आधी नव्हते मावहती पि आता टीव्हीिरच्या वसरीयल्स बघून वशकतोय मी!" 

"म्हिजे? तू टीव्ही बघतोस?" 

"अथाचत. घरी असलो की. त्यात सीररयलचा मुख्खय विषयच असतो तो. िमेकथा. ती मुख्खय 

कथा तरी असते नाहीतर कुठल्याही कथेचा साईड भाग तरी. एिढे कळलये मला. अथाचत ह ेिमे 

म्हिजे काय ह ेनाही मला ठाऊक!" 

"मी सागंायचा ियत्न करू का? मला िाटतेय तुला काही िमािात ठाऊक आह ेते.." 

"मला? मला ठाऊक आह ेह ेमलाच ठाऊक नाही?" 

"होय.. ऐक हा.ं." 

"बोल.. ब्रो." 



"मी आलो तेव्हा तुला िाटल ेहोते ना की आई माझ्यासाठी स्ितः जेिि बनिेल.. ते का 

िाटले तुला? अथाचतच तुला आईचे िेम कळल े असिार .. एिढेच नाही.. आई िडील आवि 

त्यांचा  मुलगा.. ही नाती सदु्धा." 

"नाती?" 

रॉवबन हातातील मशीनमध्ये शोधत क्षिाधाचत म्हिाला, "ओह.. ककथ अडँ कीनस.. एिढे 

वशकलो आह ेमी! तरीही .." 

"मला एक सांग, तू बाबांकड ेचार िषे झालीत आहसे.. त्यांना काही झाले तर तुला काय 

िाटेल .." 

"काय अंबर.. काहीही बोलतोस तू. शभु बोल तर म्हि!े" 

"हचे! हचे ते िेम. अफेक्शन. लव्ह.." 

"पि वसरीयलमध्य े.." 

"तो तरूि आवि तरूिींतला िेमकथेचा िेगळा भाग झाला. ते ही िेमच. खरे सांगू आज 

िाटतेय.. ह ेजगच िेमािर चालते सारे. तुला ते गािे मावहतीय.. साँसोंप ेनहीं, कदमोंप ेनहीं.. 

मोहब्बत पे चलती ह ैदवुनया.." 

रॉवबन आपल्या हातातल्या मशीन कड ेपाहात म्हिाला, "ओह! मोहब्बत.. म्हिजे िेम!" 

"छान आह े रे ह.े." मी त्या मशीनकड ेपाहात म्हिालो, "सगळ्या भाषांतले शब्द आहते 

यात?" 

"नाही .. सगळ्याच नाही.. आम्ही ज्यांच्याकड ेकामाला आहोत ती आवि त्याच्याशी सलंग्न 

भाषा.. म्हिजे मराठी ससं्कृतातून आलीय.. वतच्यासारखी लहदंी, गुजराती .. लहदंी आली तर थोड े

उदूच .." 



"छान. तर सांगत होतो ते िेमाबद्दल .. तरूि ियातील िेम ह ेॲटॅ्रक्शन.. इनफॅच्युएशन.. 

वन मग िेम .." 

"ती वथयरी सोड अंबर ब्रो.. गो अहडे विथ युिर ओन लव्हस्टोरी! मला आिडेल ऐकायला 

.." 

"हु.ं. राईट यू आर. लोकानंा आिडतात िेमकथा. पि रोबोंनाही आिडू लागल्या म्हिजे .." 

"खरेय तुझ.े. पि िुई आर नेक्स्ट जेन रोबोस.. ह्युमनॉईड्स .. ते सोड. टेल युिर स्टोरी!" 

"विश आय हडॅ समलथगं टू टेल वडअर! रॉवबन, मी म्हितो म्हिून लव्हस्टोरी! आवि 

ब्रेकअप!" 

"म्हिजे?" 

"माझा ब्रेकअप झाला.. विदाऊट एनी लव्हस्टोरी!" 

"म्हिजे?" 

"म्हिजे ऐक.. आमची एक ज्युन होती.." 

"ज्युन?" 

"ज्युवनअर रे.. शाॅॅटचफॉमचमध्ये ज्युन. तर मी सेकंड इयरला होतो. ती फस्टच. िषाच काळे. छान 

होती. गोड म्हिािी अशी .. गायची छान. आिडायची मला." 

"मग?" 

"काही नाही. मी लायब्ररीत बसून पाहात राहायचो. वतच्यामागे एकदा नकळत वतच्या 

घरापयंतही जाऊन आलो. वतची सगळी मावहती होती माझ्याकड.े नाि, गाि, पत्ता, फोन नंबर 

.. िगैरे इनक्लुलडंग िाढकदिस .." 



"िाढकदिस म्हिजे बथचड.े. राईट?" 

"यस्स.. दोन अडीच िषे स्िपे्न पावहली वतची." 

"मग?" 

"मग काही नाही! दोन चार िेळा बोललो असेन वतच्याशी. पि तेिढयाने काय होतेय?" 

"मग अजून बोलायचं ना?" 

"छे रे! माझा स्िभाि आड येतो. मी तसा मलुखाचा लाजाळू." 

"लाजाळू .. हा ंशाय!" 

"यस्स." 

"पि म्हिून काय झाल.े तू सोडून कदलसे वतला?" 

"सोडून?  पकडल ेकधी तर सोडेन? पुढ ेकाहीच घडले नाही. कॉलेज संपल ेवन स्टोरी संपली. 

िन सायडडे. म्हटल ेना.. मी म्हितो म्हिून वतला िेमकथा वन ब्रेकअप म्हिायचे." 

"पि टेल मी ब्रो.. ह ेशाय.. लाजाळूपि.. शब्द करेक्ट आह ेना.. कशाला. मनात आह े ते 

सांगून टाकायचे!" 

"वन ती नाही म्हिाली तर?" 

"ओह ब्रदर.. व्हॉट लॉवजक.. असेही ती कुठे हो म्हिालीय तुला?" 

"हु,ं तेही खरंच." 

"तर ह ेशायवबय असि.े. कानट अनडरस्टँड.." 

"अरे, तुला नाही कळिार.. तो िोग्राम टाकला तर कदावचत कळेल तुला." 



"ते ही खरेच ब्रो. पि एक झाल ेआता.. यू हिॅ अ क्लीन स्लेट राईट?" 

"हु.ं." 

"अरे, रोजचा कदिस निा. काल गेला भूतकाळात. असेही पृथ्िी सोडून आलायस.. आता इथे 

निीन कहािी .." 

"आम्ही लहान होतो ना तेव्हा खेळताना म्हिायचो, निा वभडू नि ेराज्य .. तसे निी जागा 

निी स्टोरी!" 

"अंबर ब्रदर, जस्ट डू इट. आवि विसरू नकोस.. यिुर फ्रें ड रॉवबन इज देअर विथ यू!" 

"ओह! थ्यांक्स! चल. उशीर होईल. आई िाट पाहले घरी." 

"चल." 

 

आम्ही वनघालो. बोलता बोलता त्याला मी लहानपिीच्या आठििी सागूं लागलो. आई 

आवि बाबा .. माझी मोठी बहीि.. आता लग्न होऊन सासरी नांदिारी.. सगळ्याबद्दल. 

लहानपिीच्या भांडिांबद्दल.. तर रॉवबन म्हिाला,  

"ओह! आय वमस कदस.. ह्युमनॉईड्स विल नेव्हर हिॅ चाईल्डहूड.. विश कुड हिॅ.." 

"खरेय रॉवबन ब्रो." 

रस्त्यात शेजारच्या घरातील रोबो भेटली. क्युरी. शेजारील िमांच्याकडे असते ती.  

"हाय! क्युरी.. कहा ंचली?" 



"इधरही यार. थोडा काम ह.ै. िेदर ऑल वक्लयर ह ैपर शमाचके घरिाल ेथोडा आलसी हैं.. 

नॉट दॅट आय माईंड गोईंग आऊट.. पर आदवमयोंको थोडा तो एक्सरसाईझ चावहए ना? गुड फॉर 

देअर हले्थ." 

"हु.ं.सही बात ह ैक्युरी .. चल. चलता हू.ं." 

"अरे रॉब, हू इज वधस बॉय? कभी देखा नहीं?" 

"अरे क्युरी..  नया ही ह ैयहां.. ये हमारे सर का बटेा.. अंबर.. अबही आया ह.ै. अथचस.े" 

"हाय! िॉि! हाऊ डू यू फाईंड इट वहअर?" 

क्यूरीने 'हाय' म्हित हस्तांदोलन केल.े रॉवबन वन क्युरी दोघांच्या हाताचा स्पशच 

एकसारखाच होता! थंडगार! 

"थोडी आदत डाल रहा हू.ं. िहांसे अलग ह ैना सब.." मी म्हिालो. 

"चलो मादाम क्युरी .. हम वनकलते हैं.." 

रॉवबन म्हिाला वन आम्ही वनघालो. उगाच रॉवबनची तािािी म्हिून म्हिालो, "क्युरी इज 

युिर गलचफ्रें ड?" 

"हा! हा! इतना हमारा नसीब कहा?ं" 

"िॉि! रोबो लोग भी नसीब की बातें करन ेलगे आजकल?" 

"हा! हा! नसीब! पि तुझ्या कहाण्या ऐकून िाटतेय.. विश िुई आय हडॅ िन इन अिर 

िोग्राम!" 

"काय? नसीब?" 

"काय काय विचारतोयस.. गलचफ्रें ड यार!" 



"िा! रॉवबन इज वबकलमंग रोमँरटक.. आज टीव्हीिरफफ नयूज येिार बघ.. ब्रेककंग नयूज.. 

ह्युमनॉईड फॉललंग इन लव्ह! आज चांदपर घटी सत्य कहानी.. रॉवबन नामके एक ह्युमनॉईड ने 

ककया क्युरी नामक दसुरे शी ह्युमनॉईडको िपोज..देखते रवहए हमारा स्पेशल ररपोटच.. वसफच  चांद 

अब तक पर.." 

"गुड इमॅवजनेशन यार.. " 

"नॉट इमॅवजनेशन.. इट्स कॉल्ड फँटसी.." 

"व्हॉट एव्हर वडअर.. फँटावस्टक फँटसी.. आता अंबर ब्रदर घरी चला.. युिर मदर इज 

िेटटंग!" 

  



 

 

६ 

पनुहा रॉवबन  

 

घरी आलो तर आई िाट पाहात होती. उगाच. आई लोकांची ही सियच असािी. पोर बाहरे 

पडले.. करा काळजी. लहानपिापासूनच पावहलये मी. आईच्या गळ्यातला ताईत मी. मला हि े

ते आई देत असेच. लाडािल ेहोते वतने मला कदावचत पि मीच वबघडिाऱ्यांतला नव्हतो. म्हिून 

मी वबघडलो नसािा! आई आम्हाला सोडून इथे िषचभर आधी कशी आली असेल? मला आश्चयच 

िाटायचे. पि बहुधा बाबांची इकड े एकटेपिाची वनकड कळली असािी वतला. त्यामुळे चक्क 

चंद्रािर चालण्याची कसरतही वशकायला तयार झाली असिार ती.  

आम्ही आलो तर म्हिाली, "खूप िेळ झाला रे.." 

"हु.ं बागेत बसलो होतो. गप्पा मारत. ती कृवत्रम बाग आह ेना वतकड.े" 

"छान आह ेती बाग. नंतर त्याला ती दसुरी बाग पि दाखि. दरू आह ेती. पि छान आह.े" 

"होय मॅडम, वतथे यान घऊेन जाईन एकदा." 

"चांगलीच गट्टी जमललेी कदसतेय तुमची.. रॉवबन, काय म्हित होता हा अंबर.." 

आता रॉवबनला सत्यिचनाचा झटका येइतो की काय? खरा मािसू असता तर खरा वचमटा 

काढला असता.. पि या ह्युमनॉईडला काय काढिार वचमटा.. मी बोलललेे सारे टेप झाल ेअसले 

त्याच्या मेमरीत, ते ररिाईंड ही करेल तो. पि हा हुशार वनघाला .. 



"काही नाही मॅडम. निीन आह े तो. जरा बागेत बसून बाहरेचे जग बघत होतो.. 

इकडवतकडच्या गप्पा." 

रॉवबनने तो लव्हस्टोरीचा मजकूर गाळला म्हिजे चांगलाच हुशार आह ेहा! मी वन:श्वास 

टाकललेा त्याला कळला असािा. माझ्याकड ेबघनू त्याने चक्क डोळा मारला! ह ेही आह ेकी काय 

त्याच्यात िोग्राम्ड?  

 

एकूि हा लव्हबेल होता रॉवबन! अंगभूत हुशारी आह ेत्याच्यात.. िोग्राम्ड!  

 

बाबा आज ऑकफसातच रात्रभर राहिार होते. तसा संदेश आला त्यांचा. चायना मून वन 

मून अमेररका मधल ेभाडंि म्हि!े त्यामुळे इकड ेरेड अलॅटच. असला ॲलटच कधी कधी चार पाच 

कदिसही असतो म्हि.े म्हिजे तेिढे कदिस ऑकफसातच बसून राहायचे. सरकारी ऑकफस म्हटल े

की ह ेसारे आलेच. तरीही िायव्हटे मधल्या जॉबपेक्षा इथ ेसुविधा जास्त. उदाहरिच द्यायचे तर 

अथाचतच हा रॉवबन! हा सरकारी अवधकाऱ्यांनाच वमळतो सहज.  

 

मी विचार करायला लागलो. पुढच्या आठिड्यात इकड े लोढा आवि गंुदेचा वबल्डरकड े

इंटरव्हयू माझा. िायव्हटे जॉबच. डायरेक्ट सरकारी नोकरीत ररकू्रटमेंट नाही होत इकडून. म्हिजे 

कुिी पृथ्िीिरून नेमिूक करून आला तर सरकारी नोकरीत! बोलून चालून सरकारीच ती नोकरी. 

वतच्यात घुसिे कठीिच असिार! आता मला ती िायव्हटे नोकरी वमळेल ना? अकाउंट्सचे काम. 

मी कॉमसच फस्टच क्लासिाला. आवि असून असनू अस े ककती जि चंद्रािर पोहोचल े असिार 

नोकरीसाठी? तरीही गाफील राहून नाही चालिार. उद्यापासून थोडातरी अभ्यास केला पावहजे. 

तशा नोट्स मी माझ्या कॉम्पमध्ये कंिेस्ड करून आिल्यात सगळ्या. फक्त आता  मूड आला की 



झाले. अभ्यासाबाबतचा हा उद्या माझा कधी उगिेल कुिास ठाऊक! तरीही विचार करत पडून 

रावहलो. इकड ेतंबूत एक बरे असते. उगाच त्या स्पसेसटूचे जंजाळ िागिाि ेलागत नाही अंगािर. 

नाहीतर बाहरे गेललेो तर त्या स्पेससूटच ेधूड अगंािर बाळगत कंटाळललेो. ह्या रॉवबनचे बरे.. 

वबनधास्त कफरत असतो कुठेही. 

 

विचार करून गंमत िाटली मला. आज रॉवबनला माझा हिेा िाटत होता.. माझ्या 

लहानपिाविषयी. आवि आता मला त्याचा िाटतोय! इंग्रजीत 'ग्रास इज ग्रीनर ऑन द अदर 

साईड' म्हितात त्याची आठिि झाली! आवि एखाद्या ह्युमनने ह्युमनॉईडचा हिेा करािा ह े

म्हिजे जरा अवत झाल ेनाही? काही असो.. अस ेझाल ेखरे! आवि त्याला कारि ही चंद्रािरची 

पररवस्थती होती! आवि गंमत म्हिजे मी आलो नसतो इथे तर रॉवबन भेटलाच नसता हिेा 

िाटायला! म्हिजे हिेा िाटिे ही गोष्ट स्थल, काल वन व्यक्ती सापेक्ष असते तर! विचार करून 

अशी सत्ये हाती लागतात तर! यांनाच विचार मौवक्तके म्हितात की काय? 

 

रात्री कॉम्प उघडून बसलो तर पाठोपाठ रॉवबन. म्हिाला, "ब्रो.. शो मी द अथच फोटोज्.." 

"म्हिजे? तुझ्या त्या मवशनीत सारे काही कदसते ना?" 

"नाही रे, ते जनरल असतात, तुझ्या घरचे.. कॉलेजचे.. वमत्रांचे.. आवि अथाचत मैवत्रिींचे 

दाखि की.." 

"िा! मैवत्रिी? चांगलाच वबघडलास तू रॉवबन .. कुठे िोग्राम चेंज तर नाही ना झाला ब्रेन 

मधला तुझ्या?" 

"मी आवि ब्रेन?" 



"आवि काय तर.. आईने विचारले तर बरे सारे काही िगळून सांवगतलेस.. ब्रेन नाहीतर 

काय आह?े" 

"हु.ं. ब्रेन नाही ब्रो.. इट िॉज फेस रीलडंग! मॅडम बोलत होत्या ना तेव्हा मी तुझ्याकड ेपाहात 

होतो.. आय कुड रीड दॅट.. तुला िाटत होते आईला ह ेसारे नाही सांगू.. आय डोनट हिॅ ओन 

माईंड.. बट कॅन रीड माईंड्स! आह ेकी नाही गंमत!" 

"आह!े एक क्षि िाटल ेकी तू सारे साग्रसंगीत सांगतोस की काय!" 

रॉवबन सागं्रसगीतािर अडकला असािा. 

"म्युवझक? इथ ेम्युवझकचा काय संबधं? संगीत ..?" 

"अरे रॉवबन, साग्रसगंीत.. नॉट ओनली संगीत .. सागं्रसगीत म्हिजे इन फुल वडटेल्स!" 

"ओह.. ओके. नाही तुझा चेहरा िाचून मी नाही सांवगतले काही.." 

"इट मीनस.. मी नसताना तुला काही विचारल ेअसते तर.." 

"आय डोनट नो.. तुला सावंगतले मी.. आय डोनट हिॅ ओन माईंड यार!" 

ह ेम्हिजे टेनशन. माझ्या फेस ररलडंग िर ठरिार हा काय वडटेल्स सांगिार ते! तरी त्याला 

फोटो दाखित बसलो. आपल्याकडचे कदिाळी वन होळीचे सि.. त्याचे फोटो.. िाढकदिसाच्या 

औक्षिाचे वन रक्षाबंधनाचे फोटो.. कॉलेज डे वन कॉलेज कट्यािरचे फोटो.. काय काय वन कस े

काय समजािून सांगिार होतो मी त्याला? तरी जमेल वततपत सांवगतले मी. तो ही आपली 

िोग्राम्ड मुंडी हलित रावहला! आवि कदावचत मानिजातीचा त्याच्या नसलेल्या मनात हिेा करत 

रावहला असािा!  

 



काही असो, अभ्यास मागे रावहला वन तो उद्यािर ढकलून आम्ही इकड वतकडच्या गप्पा 

मारत बसलो. विचार केला तर िाटल,े रॉवबन इकड ेनसता तर? कुिाशी एिढा बोलू शकलो 

असतो? पथृ्िी बाहरे आयुष्ठय घालिायचे तर बोलायला कुिी हि!े आिखी एक आठिल ेमला, 

काही ग्रहांिर तर िातािरिच नाही म्हि.े. म्हिजे वजिंत राहण्याचा िश्न तर आहचे.. पि त्याहून 

कठीि.. वजितं रावहलो जरी तरी आिाजाला एक रठकािाहून दसुरीकडे जायला माध्यम लागते 

म्हि.े. हिा हिीच! तीच नसले तर बोललेल े ऐकू जािार कस े कुिाला?  थोडक्यात हा चंद्र 

महत्िाचा.. त्याच्यािरचे जे आह ेते िातािरि महत्िाचे.. रॉवबन महत्त्िाचा .. त्याच्याशी बोलि े

महत्त्िाचे .. पि आता रॉवबनच सगळ्यात महत्त्िाचा.. ज्याच्याशी संिाद साधता येईल असा!  

 

  



 

७ 

पाटी! 

 

दोनएक कदिस गेले. बाबांचा रेड ॲलटच संपला एकदाचा. वतकड ेऑकफसात बसून कंटाळल े

म्हिाि,े तर आल ेघरी तेव्हा एकदम खशुीत होते.  

"काय अंब.ू. अंबुजा वसमेंट .. हाऊ आर यू?" 

बाबांची ही जुनी सिय होती.. अंबर नािाचा जमेल वततक्या पद्धतीने अपभ्रंश करायचे 

खुशीत आले की. कधी अंबुजा, कधी आंबोळी तर कधी आंवबल.. अंबाबाई .. अंबावलका.. कधी 

समानाथी शब्दांनी मारायचे हाक.. ख.. आकाश.. नभ.. गगन.. स्काय िगैरे! असे झाले की 

समजािे, त्यांचा मूड चांगला आह!े  

"मी काय.. मजेत आह.े इंटरव्ह्यूची तयारी करतोय." 

"गुड. आज सधं्याकाळी तयार रहा.. रॉवबन .." 

"यस्सर.." 

"अरे आज िलेकम पाटी आह ेह्या अंबीहळदीची. बी रेडी!" 

"यस्सर .." 

पृथ्िीिरून निीन कोिी आले की अशी पाटी होते म्हि.े गँ्रड िलेकम ऑन द मून! मून लँलडंग 

पाटी म्हितात वतला. मनू लँलडंग नंतर आता तीन एक आठिडे उलटून गेलेल.े रॉवबनला माझ्या 

मनातले लक्षात आल ेअसािे .. 



"अरे ब्रो.. यू नीड दॅट मच टाईम टू ॲक्लमटाईझ! त्यानंतरच होते ही पाटी. सगळे सरकारी 

मून इंवडयातले येतील वतथे!" 

"ओ के! आज सधं्याकाळी." 

"तू पि तयार रहा.." 

बाबांनी आईला सांवगतले. आई आपल्या वलवहण्यातून डोके िर काढत म्हिाली, "हो.. खूप 

कदिसांत बाहरे नाही पडले घराच्या.. जाऊयात. ते घारपुरे आहते की गेल ेपरत?" 

"घारपुरे? अगं ते कधीच परत गेल ेपृथ्िीिर. इकडचे सगळ्यांना मानिते थोडीच? तू अशी 

ॲडजस्ट झालीस म्हिून ठीक पि सगळेच नाही करून घेत." 

"हु.ं त्यात काय एिढे. वतकड ेकाय वन इकड ेकाय.. उलट इकड ेवलहायला िेळ वमळतोय 

मला. दहा भाग झालेत वलहून." 

"िा! लेवखका बाई. मराठी सावहत्याला ह ेमाझ ेयोगदान म्हिाि ेलागेल.." 

"िा! वलवहते आई.. आवि के्रवडट तुमचे?" 

"अथाचत अंब.ू. मी चंद्रािर आलो नसतो तर वतने वलवहल ेअसत ेका सारे?" 

"िा! व्हॉट ए लॉवजक! पि आईचे पुस्तक झाले की मी पि िाचेन. आयॅम इगरली िेटटंग. 

मीन व्हाईल आई काही अडले तर विचार.. आय ॲम देअर!" 

मी गंमतीत म्हिालो. मला पि उत्सुकता होती काय वलवहत असले ती याची. पि पूिच 

झाल्यािाचून ती िाचायला देतच नाही. त्यात ती एक रफ.. मग मॉवडफाइड.. मग रेवक्टफाइड.. 

मग फायनल ड्राफ्ट बनिते. वलहायला इतका िेळ लागािा आजच्या या सपुर फास्ट युगात?  

 



दपुारी मला एकटाच पाहून रॉवबन बसला समोर.. 

"अंबर ब्रदर.. पाटी .. मजाय तुझी" 

"मजा.. माझी?" 

"अथाचत. म्हिजे एक संधी आह.े." 

"कशाची?" 

"तीच.. नयू वबवगलनंग! अरे इकड ेकमीत कमी दहा मलुी आहते तुझ्या ियाच्या.. चानस आह.े 

आवि तुझ्यासारखे एवलवजबल बॅचलसच कुठेत इकड?े" 

मी काही बोललो नाही पि रॉवबन म्हिाला त्यात तथ्य होतेच. पि उगाच मला काही 

फरक पडत नाही ह ेदाखिायला म्हिालो, 

"ओ रॉवबन वडअर, तुझी ती क्युरी पि येईल ना? म्हिून खूश कदसतोयस!" 

मला िाटल,े िोग्राम्ड असता तर लाजला असता रॉवबन!  

"हु.ं. जनाब अपना देखो पहल.े. नोकरी पुढच्या आठिड्यात वमळेल.. छोकरी वमळते का 

पहा आजपासून.." 

रॉवबन एखादा वमत्र बोलािा तसा बोलत होता माझ्याशी.  

"ह ेबघ.. अजून एक.. त्या कदिशी तुला टेनशन आले ना.. की तू नसताना मी मॅडमना सारे 

सांगेन.. तर मी      ऑटो िोग्राम चेंज करून मॉवडफाय केलाय.." 

"म्हिजे?" 

"माझ्या ह्युमन ब्रेन इंटरफेजिर टाकून ठेिलेय ह.े." 

"काय?" 



"हचे.. कुठल्याही मुलीबद्दल तू काही बोलशील ककंिा आपल ेजे बोलि ेहोईल ते फक्त रेकॉडच 

होईल.. ररिांईड नाही होिार!" 

"म्हिजे?" 

"तू यूबलाईट आहसे काय?" 

"यूबलाईट? रॉवबन तू हा शब्द कुठे वशकलास? तुझ्या मवशनीत यूबलाईटचा असा अथच 

नसिारच.." 

"ब्रो, डोनट फरगेट.. त्याकदिशी तूच वशकिलास हा शब्द मला! डोनट बी लाइक विसराळू 

विनू.. नाऊ डोनट आस्क मी.." 

"आय नो.. मीच तुला हा शब्दही वशकिला.. ओके.." 

"तर.. नाऊ यू कॅन टेल मी एव्हरीलथंग.. मी ते सीके्रट ठेिेन!" 

"िॉि! रॉवबन यू आर अ डार्लंग!" 

"सो.. तयार हो. मस्त जॅकेट घाल. वन जीनस. यू शुड लकु डॅलशंग.." 

"डॅलशंग आवि स्पसेसटुात? अरे सधं्याकाळी स्पेससटूच घालायचाय.. जास्त तयारीची 

गरजच नाही ना?" 

"अरे नो नो.. वतकड ेपाटी हॉल आह.े. इट्स लाईक होम. स्पेससूट काढून ठेिायचा वतकड.े 

बघशीलच पोरी कशा नटूनथटून येतील त्या!" 

"आवि तुझी क्युरी पि?" 

"हा! हा! क्युरी येईल, माथाच येईल, आवि केविन वन कोपर्नचकस पि येईल!" 

"ह ेकोि?" 



"अथाचत माझ ेकाँटेपररीस्.. माय फेलो ह्युमनॉईड्स!" 

"िा! ते ही तुझ्या सारखचे आहते?" 

"तुला सांगू .. मािसांच्या दवुनयेत असतील कुिी उच्च वन खालचा.. आमच्या इथे ऑल आर 

इक्वल! उगाच भेदाभेद नाही आमच्यात!" 

बोलता बोलता रॉवबनने मानिजातीला असा वचमटा काढािा ना? रॉवबनला बरे ठाऊक ह े

सारे.. आवि त्यात चुकीचे ते काय होते? मािूस िागतोच असा..  बहुतेकदा!  

 

संध्याकाळी पाटीत चांगलीच गदी होती. म्हिजे आपल्या पृथ्िीच्या मानाने काहीच नाही 

पि इकड ेआल्यािर सारे कस ेमोकळे बघायची सिय झाललेी त्या मानाने गदी म्हिािी. 

 

हॉल म्हिजे एक मोठाला तंब ूहोता. बाहरे स्पेससूट काढायला भली मोठी जागा. आवि 

आत तंब ूसारख्खया जागेत पाटीचा हॉल. सुंदर सजािट.मध्य ेकारंजी, झुंबरं आवि विविध रंगांचे 

कदिे. आत थंडी असेल तर हीटर वन उष्ठि हिा असेल तर एअर कुललंगची सोय. अशी गेट टुगेदरे 

क्ववचत होत असािीत. कारि झाडून सारे आल ेअसािेत पाटीला असे गदी पाहून िाटत होते. 

तेिढेच सगळ्यांना बाहरे पडायला वमळत असाि.े. तेही चांगल ेचंुगल ेकपडे घालून. नाहीतर स्पसे 

सुटाखाली कोिी काय घातले असाि.े. त्याने काय फरक पडिार होता? त्यामुळे ठेििीतले कपडे 

घालून लोक येत होते. बहुतेक एकेकटे. काही आपल्या बायकोला घेऊन. वन अगदीच थोडे, ज्यांच्या 

बरोबर त्यांची मुल ेअसतील इथ.े  



"अंबर ब्रदर, इथ ेयंग हडँसम आवि एवलवजबल बचॅलर तूच एकटा. मला विचार .. मोजून 

दहा मुली आहते. दोन मवहनयापूिी एक मलुगी आलीय.. पि ती लग्न करून वशफ्ट झालीय. 

बाकीच्या आहते इथ.े. बघशीलच तू.." 

रॉवबन बोलत असतानाच पाठून हाक आली,  

"अंबर राजपूत? तू इकड?े" 

आिाज ओळखीचा होता वन अनपेवक्षत होता. मागे िळून पाहण्याआधी छाती धडधडली 

माझी. कारि तो थटे िषाचचा िाटला मला आिाज.. 

तसा िाटायला कारि होते.. कारि तो वतचाच आिाज होता.. चक्क िषाच इथे?  

"तू इथे? मी आश्चयाचने ककंचाळलोच." 

"दवुनया गोल आह ेनाही?" 

"हु.ं. आह.े. असले.. बट राँग उदाहरि.. आपि दवुनयेच्या बाहरे आहोत.." 

"खरेय. तर तो तू आहसे.. ज्याच्यासाठी आह ेही पाटी! तुला पाहून ककती आनंद झालाय 

सांगू.." 

तीच िषाच.. तशीच सुंदर.. माझ्यापुढ े मलाच सागंतेय .. ककती आनंद झालाय म्हिून! 

कॉलेजात असताना ही इतके बोलल ेनसू आम्ही. आवि तेव्हा बोलली असती तर कशाला उपद्व्याप 

केला असता इकड ेयेण्याचा?  

खरे सांगतो, पुढच्या काही क्षिात मी जे काही केले त्याला मनात मांड ेखािेच म्हिता 

येईल. माझी वन वतची जोडी जमेल आता.. तशी स्पधाचच नाही इकड.े. आवि बहुधा हचे 

विधीवलवखत असािे.. नवशबात असलेल्या गोष्टी वमळतातच.. कुठल्याही पद्धतीने का होईना! 

कुठल्या कुठल्या पोथ्या पुरािात वन कुठल्याशा स्िामी वन बाबांनी सांवगतलेल ेते.. 'जे होिार ते 



होिारच' अशा काही अथाचचे िचन आठिून गेल ेमला. आता माझ ेमन त्या कारंज्यासारख ेथुईथुई 

नाचायला लागिार वततक्यात िषाच म्हिाली, 

"हल्लीच वशफ्ट झालेय इकड.े लग्नानंतर!" 

बोलता बोलता ती मंगळसूत्राशी चाळा करत होती!  

माझ्या मनातले मांडे मी पटकन ्खाऊन संपिल.े अशा िेळी बोलािे तर काय बोलािे? मी 

दरू कुठे तरी एक मािूस उभा होता त्याला हात केला.. आवि िषाचला 'एक्स्यूज मी प्लीज' म्हिून 

वनघून गेलो. अस ेकाही होईल अस ेस्िप्नातही पावहले नसते मी. आजिरचा ब्रेकअपच्या बँडेज 

करकरून बांधलले्या पट्या उघड्या होिार .. जखम भळाभळा िाहिार की काय परत? मी 

वनघालेला पाहून रॉवबन मागोमाग आला,  

"व्हॉट्स मॅटर ब्रो?" 

मी रडिेला होता होता सािरलो. 

"नंतर सांगतो तुला .." 

"एक वमवनट यार.. ही अँटीरूम आह.े. कमॉन. इथे कुिी येिार नाही .. तू खपूच अपसेट 

कदसतोयस.." 

आम्ही त्या रूममध्य ेवशरलो. मी रॉवबनला काय घडल ेते सांवगतले तसा तो हसत सुटला ..  

"व्हॉट यार.. तू क्लोज करून आलेला तो चाप्टर .. व्हाय आर यू ओपलनंग इट अगेन..आता 

डबल हाटचब्रेक? दॅट्स नॉट डन .. यू नीड टू स्टाटच नयू चॅप्टर यार.." 

"पि रॉवबन .." 

"यू आर नॉन सेनस.. मूव्ह ऑन यार. असा रडतोंड्या गेलास तर असलले्या दहा पोरी पि 

बघिार नाहीत तुझ्याकड.े." 



रॉवबन म्हिाला त्यात तथ्य होते. असहेी मी िषाच िकरि विसरून गेलेलो. खरेतर त्यात 

िकरि म्हिाि ेअस ेकाही नव्हतेच. तरीही ती दोन वमवनटे .. मनात मांड ेखाण्याची.. चांगलीच 

महाग पडली मला. त्या दोन वमवनटांत मी उगाच विद्ध झाल्यासारखा विव्हळू लागलो. खरेतर 

माझ ेउकद्दष्ट होते आता यिेाऱ्या साऱ्या जिी वमळून पाहाि.े आवि वनिचय घेिे. त्यात हातून जी 

गेलीय वतच्यामागे रडण्यात काय अथच होता? िन शुडनट क्राय ओव्हर उतू गेलेल ेदधू. मी एकाएकी 

उठून म्हिालो, "रॉवबन ब्रदर.. यू आर राईट! तू म्हितोस तेच खरे आवि तेच बरे.. चल जाऊ 

बाहरे!" 

 

पाटीत आता अजून लोक आललेे. ऑकफवशयली घोषिा होईल म्हि.े. िेलकम टू नयू कमर 

वम.अंबर राजपूत.. मग कुिी गािे गाईल.. कुिी नृत्य सादर करेल.. काही अजून कायचक्रम.. मग 

जेिि!  

 

सारे यथासागं झाल.े माझ्या नािाची घोषिा होताच मी स्टेजिर गेलो.. िषाचने मला खालून 

वचअर अप केले! आवि बाकी मुली माझ्याकड ेपाहात होत्या.. ह ेमी चोरून पाहून घेतल.े. िषाचने 

चक्क गािेही गायले .. 'तुम जो वमल गय ेहो.. तो ये लगता ह.ै. ये जहा ंवमल गया!' हचे ती तेव्हा 

माझ्याकड ेपाहून म्हिाली असती तर? जेिण्याच्या िेळात बाकी तीन चार मुली भटेल्या. बऱ्यात 

तशा. सायली, ज्योती आवि विद्या. वतनही मराठी. चौथी होती एल्ली .. गोव्याची. चांगलीय पि 

कोंकिी कळतेय कुठे मला? अथाचत चौघींकड े पाहूनही कुछ कुछ होता ह ै नाही झाल े मला.. 

त्यातल्या त्यात सायली आिडली मला, ती िषाचची मैत्रीि म्हिून. अथाचत इथे येऊन झाललेी. 

वतच्याशी ओळख करून देताना िषाच म्हिाली,"मीट वधस स्डुवडयस बॉय फ्रॉम माय कॉलेज.. ह्याचे 

अभ्यास सोडून कशात लक्ष असले तर शपथ! ही िॉज मोस्ट िाँटेड अमगं अस गल्सच.. पि या 

भोळ्या शंकराचे कुठे लक्ष असले तर ना!" 



बाप रे! ह्यालाच इंग्रजीत 'इनसल्ट टू इंज्युरी' म्हित असािेत का? म्हिजे कदावचत िषाच 

देखील? की आता ह ेउगीच हरभऱ्याच्या झाडािर चढििे? काश! पि काही असल ेतरी आता 

त्याचा उपयोग नव्हताच. माझ्या नव्या कफलॉसॉफर गुरूचे, म्हिजे रॉवबनचे ऐकून भूतकाळाचे 

भूत गाडललेेच बरे!  

 

पाटी चांगली झाली. बाबा वतकड ेसीवनयर. त्यामुळे त्यांना आवि आईला खास मान होता. 

मी निा म्हिून लोकांचे माझ्याकड ेलक्ष होते. आवि..  रॉवबनही माझ्यािर नजर ठेऊन होता!  

 

बाकी काहीही होिो, पाटीचे माझ्यासाठी फवलत इतकेच.. काही पोरी विचार करण्याजोग्या 

आहते. पि नलथंग ॲट फस्टच साईट! रात्री बराच िळे बसून होतो. पाटीत घडलेल ेआठित. रॉवबन 

कसा काय नाही आला? मला आश्चयच िाटल.े कदावचत थकला असले.. त्याचं्यात पि थकतात का 

कुिी? कोि जािे. 

 

दसुऱ्या कदिशी सकाळी बाबा गेले ऑकफसात वन रॉवबन उगिला. 

"हाय ब्रो! हाऊ आर यू? उठलायस की अजूनही स्िपे्न पाहतोयस.. कोि मग? सायली की 

एल्ली?" 

"चूप. कुठे होतास? मला िाटले तूच स्िप्न पाहत झोपलास की काय.. मादाम क्युरीची. बट 

रॉवबन शी इज गुड यार.. काय जोडी शोभले.. आय टेल यू.." 

"ब्रदर .. िके अप.. रात्री काय झाले तुला ठाऊक नसेल.. पि तुझी जोडी इथल्याच कुिाशी 

जमिण्याबद्दल साहबे बोलत होते. ते माझ्याकडून सगळी मावहती घेत होते.." 



"सगळी?" 

"म्हिजे इकडच्या सगळ्या मुलींची!" 

"मग?" 

"मग काय.. मी कदली!" 

"कुिाकुिाची?" 

"घाबरू नकोस.. िषाचरािी सोडून .." 

"चूप.. तू दषु्ट आहसे का रे थोडासा?" 

"थोडा नाही .. खूप. पि मी तुझ ेब्रेन मॅलपंग केल ेकाल वतथेच .." 

"व्हॉट?" 

"यस्स.. माय कनक्लूजन इज.. यातल्या कुठल्याही मलुीबद्दल तुला तस े काही िाटलले े

नाहीय.े. ॲम आय राईट?" 

"तू काय क्राॅॅस चेक करतोयस? बट यू आर राईट वडअर रॉवबन! आवि मी पि केल ेतुझ े

ब्रेन मॅलपंग .. त्यात क्युरीला पाहून कुछ कुछ होता ह ैरॉवबन भय्याला.." 

रॉवबन हातातल्या मवशनीिर पाहू लागला.  

"ओह! बट आयॅम नॉट फ्रॉम यूपी? देन व्हाय भय्या?"  

िसंगवनष्ठ विनोद म्हिून हा चांगला होता विनोद! 

त्याला जास्त न समजिता म्हिालो, "इ का बात करत हो तुम रॉवबन भइया .. हमरी समज 

मा नाही आित.." 



रॉवबन गोंधळला चक्क! त्याच्या हातचे मशीन त्याला कसली मदत करतेय या लहदंी 

भाषांतराला!  

 

थोडक्यात पाटीचे रामायि संपले. रामाची सीता कोि ह ेठाऊक होते सिांना.. पि माझ्या 

घरातले चंद्रािर माझ्यासाठी चांदिी शोधत होते!  

 

आवि मी?  

 

लिकरच येिाऱ्या इंटरव्ह्यू मधून एक नोकरी! छोकरी विल फॉलो!  

  



 

८ 

 

इंटरव्ह्य ू 

 

आठिडा उलटून गेलामध्य.े म्हिजे पाटी नंतर. दोन तीन िेळा बाहरे गेलो मी. एकदा बागेत 

.. एकदा असेच भटकत.. वन काहीिेळा अख्खख्खया रेवसडेंवशयल कॉलनीत. उगाच िषाच कुठे भेटतेय 

का ते पहायला. ह ेचूक आह ेह ेकळत होते मला पि िळत नव्हते.  

शेिटी मला एकयाला गाठून रॉवबन ने कानउघडिी केली.. 

"ब्रो, व्हॉट आर यू अप टू?" 

"कुठे काय? मी जस्ट इकड ेवतकड ेलहडंतोय.." 

"अंबर, वडअर, डोनट लाय टू मी. तू मला नाही फसिू शकत आवि स्ित:ला ही. ह ेबघ तुला 

नव्याने सुरूिात करािीच लागेल. ज्या गािाला जायचेच नाही त्याचे वतककट काढतोच कशाला? 

ज्या गोष्टीचा लॉवजकल शेिट मावहत आह ेती गोष्ट का करािी?" 

"खरेय.." 

"तू फक्त बोलतोस.. आवि परत ये रे माझ्या मागल्या." 

"िा! मराठी म्हिी पि वशकलास.. छान! िगती आह!े" 

"ते ठीक. विषय बदलू नकोस ब्रो.. उगाच खड्ड्यात पडशील!" 

"यू आर राईट रॉवबन. तू म्हितोस ते खरेच. आय िाॅॅवमस, या पुढ ेिषाच िकरि शंभर टके्क 

बंद. पडदा.." 



"पडदा म्हिजे?" 

"कटचनस!" 

"ओह!" 

"पि थ्यांक्स रॉवबन, त्या मवशनीत न शोधता डायरेक्ट मला विचारलेस.." 

"हु.ं. उगाच भय्या सारखा अथाचचा अनथच नको म्हिून!" 

 

थोडक्यात त्या नंतर मी िषाचला डोक्यातून हद्दपार केले. इतके की ती समोर आली तरी एक 

ओळखीची व्यक्ती असािी इतपतच मनात विचार येतील.. ही पुढची गोष्ट. पि एकदा ती समोर 

असताना रॉवबनने ब्रेन मॅलपंग करून कनफमच केले ते! असो. तर  माझ्यापुढचे मुख्खय काम म्हिजे 

इनटरव्ह्य!ू लोढा आवि गंुदेचा वबल्डसच कड.े िायव्हटे जॉब असला तरी इकड ेपगार चांगला. आवि 

अजूनतरी आपल्यासारखी काँवपरटशन नाही .. आपल्यासारखी म्हिजे पृथ्िीसारखी!  

 

लोढा वन गंुदेचाचे ऑकफस म्हिजे एक मोठा तंब ूहोता. बाहरे स्पेससूट काढून ठेिा. आत 

विस्तीिच ऑकफस. आत टीव्हीिर त्याचं्या विविध िोजेक्ट्सिर  

आधाररत कफल्म सुरू. लोढा वन गंुदेचा चंद्रािरचे पवहले वबल्डसच म्हिून त्यांच्या िोजेक्टची 

नािे 'आमचस्ट्राँग िोजेक्ट'ने सुरू होिारी. म्हिजे आमचस्ट्राँग हिेनस.. आमचस्ट्राँग मूनलाईट .. 

आमचस्ट्राँग गाडचनस िगैरे. या चंद्रािर एकही झाड उगित नसताना ह ेगाडचनस िगैरे नाि ठेिि े

म्हिजे जरा अवतच होते पि वबल्डरच्या व्यिसायास शोभलेसे होते! ऑकफसात स्टाफहून जास्त 

ह्युमनॉईड्स. आत गेलो तर गेटिर िलेकम म्हििारा वन वतथे िाट पाहात असताना कपात चहा 

आिून देिारा.. दोघेही रोबोच.  

इतक्यात एक हली नािाचा बॅज लािलेली मुलगी बाहरे आली,  



"अंबर राजपूत?" 

"यस.." 

"फॉर इंटरव्ह्यू?" 

"यस मॅडम." 

"िेट फॉर अ व्हाईल." 

म्हिून ती आत गेली. मलुगीच होती ती. रोबो नव्हती. 

मी िाट पाहता पाहता आमचस्ट्राँग िोजेक्ट्स पाहू लागलो. पृथ्िीिरचे िोजेक्ट्स करून झाल े

म्हिून लोढा वन गंुदेचा इकडे वशफ्ट झालले ेकदसतायत. 

त्या हलीने मला मग बोलािून घेतल ेआतल्या केवबनमध्ये. 

"प्लीज बी सीटेड.. सर विल बी देअर इन अ मोमेंट!" 

वतचे इंग्रजी उच्चार पॉवलश्ड होते अगदी पृथ्िीिरून आल्यासारखे. खरेतर हा विचार 

चुकीचा. इकडचा ित्येक जि वतकडूनच आलाय ना! गेल्या चार िषाचत इकड ेकुिीही आलेय ते 

वतकडूनच की नाही?  

 

थोड्या िेळातच एक साहबेी पोशाखातला कुिी येऊन बसला. वम. कृष्ठिन नाि त्याचे, ते 

नंतर कळले मला. लोढा वन गंुदेचा म्हि ेनव्या िोजेक्ट्सच्या परिानगीसाठी कदल्लीला गेलेत. 

जमीन जुमला वन वबल्डर म्हटल े की राजकारण्यांशी संबंध यायलाच पावहजे त्यांचा! मग तो 

चंद्रािरचा वबल्डर का असेना! 

"यस यंग मॅन. गुड मॉर्नंग." 

"मॉर्नंग सर.." 



मग जुजबी मावहती झाली विचारून. माझी सर्टचकफकेटस् पुरेशी स्ट्राँग असािीत म्हिून की 

काय विषय सोडून िश्न आले.. त्यात महत्त्िाचा .. 'इथ ेकशासाठी आलायस?' 

इथे म्हिजे चंद्रािर! 

माझ ेआईिडीलच इथ ेआहते म्हटल्यािर खूश झाले ते. कधीपासून जॉईन होिार हा िश्न 

आला वन मला धक्का बसला. म्हिजे बघता बघता एक एज्युकेटेड अनएम्प्लॉइड आता एम्प्लॉइड 

झालाय! बघता बघता बेरोजगारी कमी झालीय.. एकाने. म्हिजे रोजगार वनर्मचतीसाठी 

पृथ्िीिरच्यांनी इथ ेयायला हरकत नाही!   

म्हिजे नोकरी वमळाली, कुिाचा िशीला नाही की ओळख नाही .. पगार चांगला, आवि 

जेिि ऑकफसचेच.. िा! काय टमचस आवि कंवडशनस!  

 

आपल्या बेरोजगारीचे दोन चार कदिस एंजॉय करािे म्हिून म्हटले दोन कदिसांनी जॉईन 

व्हाि.े तस ेवम. कृष्ठिन म्हिाले, "बाय ऑल मीनस यंग बॉय. सी यू आफ्टर टू डेज. यू ररपोटच टू मी 

डायरेक्टली." 

"यस सर.." 

मी म्हिालो वन आनंदात वनघालो. घरी सांगायला हि.े. ज्या नोकरीसाठी आलोय इथिर 

ती वमळालीय मला. आनंदाच्या भरात तंब ूबाहरे पडू लागलो तर चारी बाजूनी 'सूट ॲलटच' म्हित 

तंबूचे दरिाजे धाडकन् बंद झाले. आतून सगळे रोबोज वन ती हलीपि बाहरे आल.े मी उत्साहाच्या 

भरात सूटवशिाय बाहरे पडत होतो! मी िरमून सिांना 'सॉरी' म्हिालो वन गुपचाप सूट घालायला 

लागलो. उगाच कुिीतरी 'नया ह ैिह' म्हटल्याचा भास झाला मला. पि वतकड ेदलुचक्ष करत मी 

सटुात वशरलो.. हचे खरेय.. ह े अंगाबोंगा सूट आपि घालायचे नसतात, तर त्याच्या आत 

आपल्याला जायचे असते! 



 

घरी आलो वन ही गूड नयूज कदली सगळ्यांना. आता नुसताच सुवशवक्षत नव्ह ेतर नोकरीला 

लागलो होतो.. कमािता झालेलो! या गोष्टीचा अथच कसा वनघािा? इंग्रजीत ररपरकशनस म्हितात 

तसे पररिाम काय व्हािते? ते मला रॉवबनने दसुऱ्याच कदिशी सांवगतले! 

 

झाले काय की सकाळी आम्ही त्या कृवत्रम बागेत गेलेलो. पाय वन मन दोनही मोकळे करायला 

.. थोडी व्याकरिीय चूक.. ह ेदोनही मोकळे मला करायचे होते.. रॉवबनयाला काय.. मन असले 

तर मोकळे करेल ना!  

तर दोघे आम्ही त्या बागेत बसललेो..  

"काँगॅ्रट्स बॉस, यू आर नाऊ अ पाटच ऑफ िर्कंग मेनस असोवसएशन ऑफ मून इंवडया .." 

"थ्यँक्स यार. अस ेखरोखरीच काही असोवसएशन आह ेकी उगाच काही लपेट?" 

"आह.े. लपेटचा अथच मी शोधत नाही पि आय कॅन मेक आऊट फ्रॉम द कॉटेक्स्ट. आवि एक 

अजून.. तुझा स्िोनच फ्रें ड त्याचा अध्यक्ष आह!े" 

"स्िोनच फ्रें ड? राँग इंवग्लश यार. यू मीन एवनमी?" 

"नो.. तुझ्या एक्स िषाचचा निरा.. वम. रघुिीर सीताराम  कांदळगािकर .." 

"तुला कस ेमावहती?" 

"नाऊ यू आर अंडर एवस्टमेटटंग मी.. या चंद्रािरचे.. कमीत कमी मून इंवडया िरचे.. नाहीतर 

अगदीच काही नाहीतर या मून इंवडयाच्या इस्टनच भागातले मला मावहती नाही... असे काय 

असेल?" 

"ककंिा या बागेतल.े. ककंिा आपल्या घरातल.े. " 



"ओह! वडयर ब्रो.. तािू नकोस आवि डोनट चॅलेंज मी!" 

"ओह! तर सांग हू इज हली? नाही मावहती तर हरली .. नाही हरलास सांग!" 

"ओह! द्याट गलच! ती तुझ्या त्या वबल्डरच्या ऑकफसात आह.े पि ती चायनाहून आलीय." 

"चायनीज?" 

"नाही. इंवडयन. आधी मनू चायनाच्या ऑकफसात होती. आता इकड ेवशफ्ट झालीय." 

"म्हिजे?" 

"अरे लोढाचे एक ऑकफस होते वतकड,े ते चायनीज पॉवलसीमुळे बंद पडले वन इकड ेही हली 

आली. तारीख सांगू ती कधी आली त्याची?" 

"नको. धनय धनय तो रॉवबन.. जशी दोऱ्याने भरली बॉवबन.. तसा ब्रेन तुझा.. सॉरी नो ब्रेन 

.. पि जे काही आह ेते धनय आह ेतुझ!े थ्यांक्स फॉर इनफो.." 

"यू आर िलेकम.. तर सागंायची गोड गोष्ट अशी.. त्या असोवसएशनचा तू िसे्टीवजयस मेंबर 

होशील आता." 

"ओके.." 

"ओके नाही. काल रात्रभर तुझ ेआई आवि बाबा प्लॅलनंग करत होते.." 

"कसले?" 

"मी एक सीररयलमध्य ेऐकललेा डायलॉग बोलू?" 

"विचारतोयस काय.. बोल.. वबनधास्त." 

"आई म्हिाली, अजी सुनते हो, बेटा अब सयाना हो गया ह.ै. पढावलखा ह.ै. नौकरी भी ह.ै. 

उसके हाथ अब पीले ककए जाए .." 



"म्हिजे?" 

"त्या सायलीबद्दल विचार करताहते ते. त्यांनी वतच्याशी बोलताना पावहले तुला." 

"सायली? पि मला ती काय.." 

"आिडत नाही .. एिढेच ना? आिडेल हळूहळू!" 

"रॉवबन, मला काय िाटते ना.. ती अशी आिडली पावहजे की बघता बरोबर िाटले पावहजे 

.. हीच ती आवि तीच ही!" 

"ते ठीक आह.े पि या चंद्रािर तुझ्यासाठी अजून चाॅॅईस कुठून वमळिार तुला?" 

"वमळेल. तुला कशी माथाच आह,े क्युरी आह.े. झालेच तर मॅग्ना आगे आवि हझॅले पि!" 

"िा! कुठून मावहती तुला?" 

"तुला काय िाटल ेतूच माझ्यािर नजर ठेितोस? मी पि तेच करतो. लाजू नकोस .. सांग, 

अॅम आय लाईंग?" 

"तू ना कहर आहसे यार.." 

"पि काल कृष्ठि कनहय्या कुठे चालला होतास? होत्या ना या सगळ्या गोवपकांबरोबर?" 

"जाऊ देत. पि ते लक्षात ठेि. लिकरच दोनाचे चार हात.. आवि यू मेक अ रेकॉडच.." 

"रेकॉडच?" 

"येस. तुझ ेह ेचंद्रािरचे पवहले लग्न असेल!" 

"म्हिजे? इथेच की पृथ्िीिर जाऊन दसुरे? अरे एक वमळताना मारामार .. आवि दोन?" 



"ओह! सॉरी. राँग वडक्शन. चंद्रािरचे तुझ ेलग्न ह ेइकडचे पवहलेच लग्न असेल! आवि िुई 

ह्युमनॉईडस आर डाईंग टू सी दॅट!" 

"ह ेबघ रॉवबन, जब तक उसे देखकर कदल के तार नहीं छेड ेजाते.. मैं शादी नहीं करंूगा!" 

"ओके.. बॉस. सांगतो मी साहबेांना." 

"काय?" 

"तीन ली.. िन ऑफ लीस.. साय.. ली नाहीतर ए.. ल्ली नाहीतर ह.. ली?" 

"चूप .. नन ऑफ द अबव्ह.." 

"ओके. सांगतो.. यू डोनट िाँट टू गेट मॅररड! एव्हर!" 

"रॉवबनया.. तुझ्या िोग्राममध्ये गडबड झालीय काहीतरी. तुझी जीभ फार लांब होत 

चाललीय..!" 

"लागँ टंग?" 

"यस.. तू फार टंग.. नाही टांग खेचायला लागलायस माझी!" 

"हु.ं. पि खोटंय का ते?" 

 

उद्यापासून जॉईन व्हायचे.. माझ्या मेहनतीची पवहली कमाई! आवि मगच बनेन ककसीका 

जमाई!   

विचार करूनच आली जमाई म्हिजे जांभई!  

 

  



 

९ 

 

ब्रनुी!  

 

नव्या नोकरीचा पवहला कदिस! सकाळ सकाळी  माझा खास टाय आवि जाककट घालनू 

ऑकफसात गेलो. कृष्ठिन माझी िाट पाहात असािेत. 

"हलॅो यंग मॅन. िलेकम टू नयू ऑकफस. लोढा आवि गंुदेचा वबल्डरच्या या ऑकफसात तुझ े

स्िागत आह.े  

आज आपला खास कदिस. िलेकम टू द नयू एम्प्लॉयी वम. अंबर राजपूत." 

एिढे बोलून त्यांनी बेल िाजिली. त्याबरोबर ऑकफसातून सारा स्टाफ यऊेन उभा रावहला. 

त्यात हली तर होतीच आवि दोन मुलं वन चार मुली होत्या. बाकी सारे ह्युमनॉईड्स. सगळ्यांनी 

टाळ्या िाजिून स्िागत केले माझ.े िलेकम स्पीच झाले. ऑकफसबद्दल वन कामाच्या पद्धतीबद्दल 

भाषिे झाली. मग समोसे आल.े. चहा आला.. एक तास असा िोग्राम चालला. गप्पा झाल्या. हली 

िगळता चार पोरी अजून होत्या. त्यांचे दशचन झाले. ह्युमनॉईड्सची ओळख झाली. चांगल ेहोते 

तेही, पि रॉवबन त्यांच्याहून खास िाटला मला. कदावचत माझा वमत्र असल्यामुळे असले. एकूि 

इकडचे िातािरि छान होते. आपल्याकडची कॉपोरेट ऑकफससे पावहलले्या मला आिडल ेते.. 

आवि ते तस ेअसि ेअनपेवक्षत होते. आपल्याकड ेसगळे टारगेट ओररएंटेड आवि घड्याळ्याच्या 

कायािर.. खरेतर सेकंद कायािर चालिारे .. इकड ेकाम आह,े कामाची वशस्त ही आह ेपि 

डोक्यािर टांगती तलिार नाही .. अथाचत ह ेपवहल्या कदिशीचे इंिेशन होते.. आवि तशी इकडून 



वतकडून मावहती गोळा केललेी मी. मग घोषिा झाली, आज दपुारी माझ्या स्िागतासाठी खास 

पाटी! 

 

मला गंमत िाटली. त्या वतकड ेम्हिजे पथृ्िीिर कुिी आले वन गेले तर कुिी दखल घेत 

नाही. आवि इकड ेअस ेस्िागत. आवि अस ेस्िागत सगळ्याच निीन यिेाऱ्यांचे होते म्हि.े म्हिजे 

आपि वतकड ेपृथ्िीिर काय काय वमस करत असतो नाही? इकड ेमािसेच कमी म्हिून मािसानंा 

मािसांची ककंमत कळत असािी!  

 

काम चांगलेच इकड.े साऱ्या ऑकफससेमधल्या अकाउंट्सच्या फायली. सगळा रेकॉडच 

कॉम्प्युटरमध्य.े कृष्ठिन आवि त्यांच्याबरोबर एक पंजाबी साहबे .. वम.भरैोलसंग कैरो. त्यांच्याकड े

पाहून पवहला िश्न पडला.. त्यांच्या त्या पगडीिर स्पेससूट त्यांना कसा कफट होत असले? पि 

दोघ ेचांगले स्िभािाने. सगळे समजािून कदले दोघांनी आवि मी कामाला लागलो.  

दपुारपयंत वबझी होतो मी. तसा माझा आिडीचा वन हातखंडा विषय. पि सारा रेकॉडच 

इतस्ततः पसरल्या सारखा. सगळ्याची व्यिस्था लािायची तर मवहना परुिार नाही. 

मी तसे म्हिालो तर कैरो म्हिाल,े "ओए पतु्तर, की जल्दी ह.ै. ले ल ेअपना टैम.." 

मी कामाला लागलो. खपू कदिसांनी असे काम करत होतो. हाताला काम आवि पगार सुरू. 

म्हिजे बहुतेक आयषु्ठय मागी लागलेच म्हिाि!े 

 

अशा विचारात असतानाच लंच टाईमची बेल िाजली. आवि सारे ऑकफस लंच हॉलकड े

वनघाल.े कृष्ठिन सर म्हिाले, "सो, सटे?" 



"यस सर.. " 

"कम. आज तुला िलेकम लंच आह.े." 

"थ्यांक्स सर.." 

 

लंच हॉल मोठा होता खपू. समोर टेबलािर सारे मांडून ठेिलेल.े आवि ती सारी व्यिस्था 

बघिारी 

एक मुलगी होती.. वतच्या बॅजिर नाि होते.. वमस ब्रुनी. 

"ब्रुनी, नाईस अरेंजमेंट.. ॲट शाॅॅटच नोरटस .." कृष्ठिन म्हिाले.  

"थ्यांक्स. पि माझ ेकामच आह ेह.े." ब्रुनी. 

ही ब्रुनी सकाळी नव्हती. म्हिजे ऑकफसची स्टाफ नसिार. होती खूप छान. म्हिजे कदलकी 

तार क्षिाधाचत छेडिारी अशी .. 

"मीट अिर नयू कमर.. हा अंबर राजपूत." त्याच्यासाठीच आज ही पाटी आह.े 

"हाय!" 

वतने हात पुढ ेकेला. वतचा हात हातात घेत म्हिालो, "हाय! ?" 

चांगलाच मऊ होता वतचा हात. मृद ूम्हिािा असा.  

हाय! ब्रुनी! हीच ती वजला मी शोधतोय. हाय! आता वहची स्िपे्न पडिार ..? ही केटटरंगिाली 

मुलगी? 

"अंबर ही ब्रुनी. मून अँड मून केटटरंग सर्िचससेची हडे अँड होल अँड सोल.." 



"और पतु्तर .. हमारी अन्नदाता!" 

 

ह ेअन्नदाता िकरि मला नंतर कळाले. चंद्रािर अन्नधानय वन ह ेसारे नॉनव्हजे कुठून येत 

असाि?े हा विचारच कधी आला नव्हता मनात तोिर. त्याचे उत्तर मला ब्रुनीकडूनच नंतर 

वमळाले. नंतर म्हिजे वतच्याशी ओळख झाली चांगली .. एकदा ती मुद्दाम भटेायला आली 

ऑकफसात.. तेव्हा. ह ेसारे जेिि म्हि ेमूळ स्िरूपात म्हिजे अगदी सूक्ष्म रूपात पृथ्िीिरून येते. 

म्हिजे वचकन सले्स येतात. ककंिा िेगिेगळ्या भाज्यांच्या सेल्स येतात. मग ब्रुनी वतच्या लॅबमध्य े

िाढिते त्या सगळ्या गोष्टी. बायोटेक्नाॅलॅॉजीचा िापर करून. अगदी ियोगशालेय शेती म्हिा. 

आवि चंद्रािर ह ेकरिारी वतची कंपनी पवहलीच. आवि ही ब्रुनी त्यांची चीफ. बायोटेक मधली 

एक्स्पटच. चंद्रािर त्यानंतर एकदोन अजून आल ेफूड आंत्रिुनर. पि ब्रुनीसारखी तीच.  

तर ही इकडची अन्नदात्री.  

 

पाटीमध्ये मी ब्रुनीकडेच पाहात होतो. ती सगळीकडे उत्साहात कफरत होती. हि ेनको ते 

पाहात होती. रॉवबन असता तर ब्रेन मॅलपंग करत बसला असता. त्यात त्याला कळलेच असते मला 

ही आिडली ते. पि मला ब्रेन मॅलपंगची काय गरज? माझ्या ब्रेनच्या आतल ेतर मला ठाऊकच 

आह!े   

 

ऑकफसातल्या दोन मलुाचंी ओळख झाली. एक बललिंदर. कैरो साहबेांच्या नात्यातला. वन 

दसुरा डॅवनअल. गोव्यातून इकड ेआललेा. दोघ ेआऊटडोअरला असतात कदिसभर. हली म्हिजे 

सगळ्या बॉससेची पी.ए. हुशार वन कामस.ू बाकी चार मलुी याच बॉससेच्या दरूच्या नात्यातल्या.  



 

दपुारी पाटी संपल्यािर सगळे कामाला लागले. मी पि ऑकफसात बसलो कामाला. आजचा 

कदिस खास म्हिािा. आज नोकरी तर वमळालीच.. बहुधा छोकरीपि वमळेल! कमीत कमी कोिी 

आिडली तरी. काही ना काही तरी व्हायला पावहजे. इकड ेतसे िातािरि मोकळे आह.े वन तशी 

लोकांची गदी ही नाही. त्यामुळे ब्रुनीशी पुढ ेओळख िाढिता यायला हिी.. फक्त त्या माझ्या 

लाजाळू स्िभािािर मात करता यायला हिी.  

 

रात्री घरी आलो. खूपच चांगला गेला आजचा कदिस.  रॉवबन िाटच पाहात होता. 

आईबरोबर. बाबा परत  ऑकफसच्या रेड ॲलटचिर असल्याने घरी आल ेनव्हते. मी आलो वन आई 

वतच्या वलवहण्यात मग्न झाली.   

 

"काय मग? हपॅी?" 

"यस ब्रदर. ऑकफस इज गुड. आवि स्टाफ चांगला आह.े" 

"तुला सांगू, इकड ेआले ना की लोक बदलून जातात. इथे लोकं कमी आहते म्हिून असले. 

एकेका मािसाची ककंमत असत ेइकड.े मी आलो चार िषाचपूिी, काही गोष्टी बदलल्या.. काही 

तशाच आहते. पि मािसं एकमेकांना धरून राहतात इकड.े" 

"िा! बराच अभ्यास कदसतोय रॉवबन .. मािसाच्या स्िभािाचा!" 

"अरे, तुला मावहती नाही .. इथ ेयेण्याआधी ट्रायल म्हिून मी पथृ्िीिर होतो. एक िषच. 

पीपल आर व्हरेी मीन आऊट देअर! ऑलिेज आऊट टू पटु समिन डाऊन. आवि इकड ेत्याच्या 

उलट! ते जाऊ देत.. कुिी कदसली की नाही?" 



"मी काय त्या कामासाठी गेललेो? रॉवबन तू वबघडलायस.. मला दसुरे काही सुचत नाही 

का?" 

"हा! हा! लूक हू इज टाॅकॅकंग! बरं जाऊ देत.. दोन कदिसानंी िेलकम पाटी तुझी .." 

"अजून एक?" 

"येस.. कदस टाईम िर्कंग मेनस असोवसएशन इज कॉललंग यू!" 

"कुठे?" 

"त्यांचा हॉल आह े वतकडे. कांदळगािकरांचा आज मेसेज आला घरी. मी पि येईनच. 

आपापले िायव्हटे रोबोज येऊ शकतात त्या पाटीला." 

"छान. तू येच. क्युरीला पि बोलि!" 

"ती? कशाला?" 

"तुला कस ेकरमले तुझ्या गलचफ्रें ड वशिाय?" 

"पावहलसं..  ऑलिेज लथकंकंग ऑफ गलच फ्रें ड.. आवि म्हितोस दसुरे काही सुचत नाही का!" 

 

एकूि काय अजून एक पाटी बाकी आह.े कदिसभराच्या कामाने दमलेलो थोडा.. लिकर 

झोपलो. तुम्हाला िाटेल स्िप्नात आली ती ब्रुनी.. पि तसे काहीच नाही झाले. सरळ दसुऱ्या 

कदिशी सकाळीच उठलो.. परत पाऊले चालती ऑकफसची िाट म्हित!  

  



 

१० 

पनुहा ब्रनुी!  

 

दोन कदिसांनी संध्याकाळी कृष्ठिन सरांनी बोलािून घेतल.े 

"यंग मॅन.. अजून गेला नाहीस?" 

"सर इट्स जस्ट फाईव्ह ओ क्लॉक.." 

"आय नो. पि तुझी ती पाटी आह ेना?" 

"यस सर.. पि तुम्हाला कसे मावहती?" 

"इट्स मून यार. सगळ्यांना सगळे मावहती असते इथ.े वम. कांदळगािकर इज माय गुड 

फ्रें ड. ही इज अ यंग टॅलेंट इन द गव्हनचमेंट जॉब. आह ेएंटरिायलझंग अगदी. हीज िाईफ मस्ट बी 

व्हरेी लकी टू गेट समिन लाईक वहम!" 

वबचारे कृष्ठिन.. ककती सीधेपिाने सांगत होते! तेही िषाचबद्दल. आवि माझ्यासमोर. इथ े

जुनया मराठीत 'हाय रे दैिा' म्हटले असत ेकुिी. पि काय गंमत बघा.. माझ्याच ( िन िे म्हिजे 

एकतफी ) एक्सच्या निऱ्याचे गुिगान माझ्यासमोर माझ्याच कानांनी ऐकतोय मी आवि 

वतच्याच निऱ्याने अरेंज केलेल्या पाटीसाठी माझा बॉस मला आग्रह करून पाठितोय! पि 

रॉवबनला िाॅॅवमस कदलये मी. िषाचचे नाि कटाप. म्हिजे ते गािे आह ेना जुने पुरािे.. जब याद 

कभी तुम आओगे सोचेंगे तुम्ह ेचाहा ही नहीं.. आवि.. राहोंमें कभी वमल जाओगे.. सोचेंगे तुम्हें 

देखा ही नही.. थोडक्यात काय.. वजस राह पर तुम चलती हो उस राह पे चलना छोड देंगे आवि 

काय! त्यामुळे अगदी ररकाम्या आवि कोऱ्या करकरीत मनाने पाटीला जायला वनघालो मी.  



 

घरी येऊन तयारी करून आम्ही दोघ ेवनघालो. म्हिजे रॉवबन आवि मी. हॉल थोडा दरू 

असल्याने रॉवबन यान घऊेन वनघाला. त्यात जाण्याचा पत्ता फीड करून जाता जाता पाटीसाठी 

रटप्स देऊ लागला.  

"ब्रो.. वलसन.. कांदळगािकर असिार म्हिजे िषाच पि असिार.." 

"सो?" 

"सो काय? ॲज इफ तुला मावहती नाही मी काय सांगतोय ते..' 

"मावहती आह.े." 

"काय?" 

"तेच. तू म्हिालास त्या कदिशी. ज्या गािी जायचेच नाही, त्याचे वतककट काढू नय!े जय 

जय रॉवबन समथच!" 

रॉवबन त्याच्या मशीनीत समथचचा अथच शोध ूलागला!  ककतीही समथच ट्रानसलटेर सर्िचस 

असो, ती अस ेसगळे कस ेभाषांतररत करू शकिार होती?  

"ओ के.. सो आय ॲम पॉिरफुल!" 

िा! या मशीनीत जय जय रघुिीर समथचचे भाषांतर उद्या 'हले रघुिीर पॉिरफुल' होईल! 

पि रॉवबनला त्याबद्दल काही न बोलता म्हिालो, "यार रॉवबन.. डोनट िरी. मी सारे हडँल करीन. 

तू फक्त तुझ्या क्युरीची काळजी घे म्हिजे झाल!े" 

"तुला येऊन जाऊन क्युरीच कदसते कारे?" 

"सॉरी, अजून कोि आहते? हझॅल की माथाच?" 



"सोड, नीट िाग, उगाच तोंड पाडून बसू नकोस.." 

"तुला गंमत सांगू, लहानपिीची आठिि आली. आई असेच सांगायची, नीट िाग, मस्ती 

करू नकोस.. मला कुठल्याच तक्रारी नकोत टीचर कडून! रॉवबन, आईबरोबर राहून तूही ह े

वशकलायस िाटत!े" 

"थोडक्यात अंबर बाळ मोठा झाला नाहीय तर.. आवि तरीही.." 

"तरीही काय?" 

"काही नाही ब्रो.. जाऊ देत.." 

 

आम्ही हॉलिर पोहोचलो आवि अगदी आगमनाच्या द्वारािरूनच परीक्षा सुरू झाली. 

कक्रकेटमध्य े एखाद्या तळाच्या बॅट्समनला पवहलाच बॉल बाऊनसर वमळािा तसे झाल े माझ.े 

कारि स्िागताला खुद्द श्ी आवि सौ. कांदळगािकर उपवस्थत होते. अगदी ििेशद्वारािर. पि मी 

मनोमन ब्रुनीचे स्मरि केल े आवि िषाच विचारास मागे ढकलल.े नामस्मरिाचा मवहमा असा 

असािा ह ेसांगूनही एरव्ही पटले नसते मला! त्यामुळे झाले इतकेच .. जे रॉवबनलाही मानय करािे 

लागल.े. माझ्या ब्रेन मॅलपंगमध्य ेमी िषाचला पाहून वबलकुल विचवलत झालो नव्हतो. याचे शे्य 

ब्रुनीचे ह ेमात्र त्या वबचाऱ्या रॉवबनला कसे कळिार?  

"िेलकम वम.अंबर राजपूत. आपल्या िर्कंग मेनस असोवसएशनमध्य े तुझ े स्िागत आह.े." 

कांदळगािकारांनी असे स्िागत केले माझ.े 

"िा! काही कदिसांत दसुऱ्यांदा भेटतोय आपि!" िषाच मान िेळाित म्हिाली. मोठया कष्टाने 

वतला लहदंीत नजरअंदाज म्हितात ना तस ेकरत मी परत ब्रुनीचे नामस्मरि केल ेमनातल्या 

मनात वन म्हिालो,  



"थ्यांक्स! मला देखील इकड ेयेऊन आनंद झाला फार." 

 

आम्ही आत गेलो. फंक्शन सुरू व्हायला िेळ होता म्हिून गप्पा मारत बसलो. रघुिीर 

कांदळगािकर.. ऊफच  वमस्टर िषाच काळे समोर बसललेा. मािूस खरेच चागंला होता. कुठल्याशा 

चांद्र भारतीय सरकारी ऑकफसात होता नोकरीस. आवि ह ेअसोवसएशनचे काम. त्यांची िार्षचक 

संमेलने असतात म्हिे. आवि इतरही काही काम. आवि िषाच चक्क हाऊस िाईफ! असले.. त्याचे 

काय आता..  

"िषाच सांगत असते तुझ्याबद्दल.." रघुिीर म्हिाला. 

"होपफुली चांगलेच सांगत असािी.." मी विनोदाने म्हिालो. 

"यस्स. यू िेअर व्हरेी स्टुवडयस इन कॉलेज म्हिाली ही." 

"अरे हो ना. रघ ुतुला सांगू, ही िॉज व्हरेी पॉप्युलर अमंग अस. पि गंमत मावहतीय.. ते 

त्यालाच मावहती नसिार. हा आपला लायब्ररीत बसललेा सदा अभ्यास करत. नाहीतर असा 

पोहोचला नसता इकड!े" 

वहला काय मावहती लायब्ररीत मी वतलाच बघत बसायचो..  

"असा म्हिजे?" 

"असा म्हिजे? लसंगल! अरे आमच्या गृपच्या ककती मुली होत्या.. पि ह ेसाहबे आपल्यातच 

मग्न!" 

मला ही नयूज इतक्या उशीरा वमळािी? कदावचत िषाच पि त्यात होती की.. नाही हा 

विचार हद्दपार आता.. लुक फॉरिडच! कदावचत नवशबात ब्रुनीशीच जोडी वलवहलीय त्या वतकड,े 

म्हिून ह ेसारे घडतेय..  



 

मग पाटी सुरू झाली. िषाचने िेलकम साँग म्हिून कुठल ेगािे म्हिाि?े 

'हमको था वजनका इंतजार.. िो आज आके बैठे हैं महकफल में..  

मालूम नहीं क्यंू उनको.. वलए कफरते हैं उनको हम कदलमें!' 

 

ह े जुनया पुराण्या लहदंी वसनेमातल्यासारखे तर नाही ना? म्हिजे वतकड े वहरॉइनचे लग्न 

लागतेय दसुऱ्या कुिाशी वन वहरो हृदय वपळिटून गािे गातोय.. मुबारक हो सबको समा ये 

सुहाना.. असले ककंिा नसेल ही. ब्रुनी नामाचा विचार करािा वन हा विचार मागे ढकलािा! िषाच 

गाते फार सुंदर त्यामुळे वतच्या गाण्याला टाळ्या पडल्या खूप. िनस मोअर पि झाले. चार लायनी 

ती परत गायली. पुढ ेअजून काही कायचक्रम झाल.े डानससे झाले. एक छोटे नाटुकल ेझाल.े.  

 

असोवसएशनमध्य े सारे तरूि सदस्य त्यामुळे जुजबी भाषिांव्यवतररक्त अजून भाषि ं

नाहीत. साराच कायचक्रम खेळीमेळीचा. मला आिडले ते. नाहीतर अख्खख्खया कायचक्रमात भाषि ं

फार वन लोक जांभया आिरत बसललेे असलेच दशृ्य कदसत असते. पि इथे ते नव्हते. फक्त 

जेििानंतर एक सरिाइज आयटम होईल अशी घोषिा झाली आवि सगळे जेिायला लायनीत 

उभे रावहल!े   

 

जेिि छान होते. रघुिीर जातीने मला हि ेनको ते पाहात होता. सगळे पोटभर चापून जेित 

असताना अचानक मला आठिले.. आमच्या ऑकफसात पाटीचे जेिि ब्रनुीच्या कंपनीने अरेंज 

केललेे .. इथ ेकोि असाि?े जेिता जेिता रघुिीरला विचारिार मी तोच ब्रुनीच स्ितः येताना 



कदसली वन काळजाचा ठोकाच चुकला माझा. ह ेकमी की काय तर येऊन माझ्या पुढ ेउभी रावहली 

वन म्हिाली, "हाय अंबर!" 

"हाय! नाईस टू सी यू वहअर ब्रुनी!" 

"िॉि! यू हिॅनट फरगाॅॅटन माय नेम!" 

मी म्हििार होतो.. हाऊ कॅन आय.. पि नाही म्हिालो. िगट फक्त म्हटल,े "िुई मेट द 

अदर डे.. अँड यू टू ररमेंबर माय नेम!" 

शेिटचे िाक्य ह ेमाझ्या िाढत्या आत्मविश्वासाचे द्योतक होते! फक्त त्याला ब्रुनीचे उत्तर 

अगदी कोरड ेम्हिाि ेअसे होते.. 

"ऑफकोसच, िुई डोनट फरगेट अिर क्लायटं्स सो फास्ट!" 

फक्त क्लायंट! मला हात दाखिून अिलक्षि झाल्यासारखे िाटल े उगाच. खरेतर माझी 

अपेक्षाच चुकीची होती. यावशिाय िेगळे उत्तर वतने काय कदले असते?  

"ओह! तुम्ही भेटलायत आधी?" रघुिीरन ेविचारल े.. 

"होय ऑकफसच्या पाटीत." 

"अंबर, ही ब्रुनी.. तू ओळखतोस.. चांगल ेआह.े फार हुशार आह ेही. ब्रुनी नाही ब्रेनी नाि 

हि ंहोतं वहचे.." 

"काय ह ेरघुिीर .. पाय ओढायला कुिी भेटल ेनाही तुला सकाळपासून?" 

"बघ. अंबर बघ. ककती परफेक्ट मराठी बोलते ही. वतला आपल्या जगातील खूपशा भाषा 

येतात ज्यांची आपल्याला नािे पि ठाऊक नाहीत.. शी हजॅ सुपर आय क्यू.. आवि वहच्या कंपनीचे 

जेिि.. शी इज टू गुड!" 



"खरंय!" मी भीड चेपल्यासारखा बोललो, "ऑकफस लंच िॉज टू गुड ब्रुनी. आवि ह ेपि!" 

"थँक्स.." 

"पि ब्रुनी तू पि जेि आमच्याबरोबर.. जॉईन अस." 

"अस ेम्हितोस? ओके.." 

रघुिीरन े कुिाला तरी हाक मारून एक वडनर कुपन मागिल े वन ब्रुनी आमच्या बरोबर 

जेििात सामील झाली. थोड्या िेळात िषाच पि येऊन बसली जिळ. माझी अिस्था विवचत्र 

झाली.. एक एक्स आवि एक.. नवशबात असले तर फ्युचर.. दोघी आजूबाजूला माझ्या. मी गप्पांत 

रंगलो. ब्रुनी पि बोलण्यात हुशार. आवि िषाचचा तर िश्नच नाही. िेळ कसा गेला मला कळलेच 

नाही. पि रॉवबनचे मात्र दरूून बारीक लक्ष होते! माझ्याकड!े ह ेमला त्यानेच नंतर सांवगतल.े 

 

जेििाच्या वनवमत्ताने का होईना ब्रुनीशी ओळख झाली चांगली. मलुगी चागंलीच आह.े 

हुशार आह.े आवि एकदम मोकळ्या मनाची आह.े. मी पि आता कात टाकून स्माटच व्हायचे 

ठरितोय.. म्हिजे कदावचत ये ररश्ता पक्का हो जाएगा? मनात मांड ेखायची माझी सिय कधी 

जािार कुिास ठाऊक. कॉलेजची इतकी िषे िषाचला पाहात गेली आवि आता ह्या ब्रुनीला पाहात 

की काय?  

 

जेिि झाले. आता सरिाईज िोग्रामची घोषिा झाली. रघुिीर बोलायला उभा रावहला ..  

"आपल्याकड ेआज दोन सरिाईज घोषिा आहते..  

एक .. लकी ड्रॉ.. सगळ्या वडनर कूपनसमधून एक विजेता  घोवषत होईल. आवि त्याचे ककंिा 

वतचे िाईझ असेल..वबईंग अिर स्पशेल गेस्ट फॉर वपकवनक टू द नॅचरल पाकच .. अलाँग विथ अिर 

नयू गेस्ट.. ॲज पर अिर टॅ्रवडशन. वधस विल बी अनाउनसड लटेर.." 



हॉलमध्य ेथोडा गलका झाला. तो शांत झाल्यािर परत रघ ुबोलता झाला.. 

"आवि दसुरे सरिाईज.. जुनया लहदंी गाण्यांत वगटारिर एक िवसद्ध गािे आह.े. चुरा वलया 

ह ैतुमने जो कदल को.. आज आपल्याकड ेएक स्पेशल वगटाररस्ट आह.े. त्याच्या बोटांत जाद ूआह.े. 

िाजिण्यात लय आह.े. त्याच्या सुरांच्या या जादचूा अनुभि सगळ्यांनाच घ्यायला आिडेल.. सो 

ही विल िेझेंट.. चुरा वलया..ऑन वगटार.. एनी गेसेस.. हू इज ही?" 

जमलेल्या लोकांत थोडा आिाज झाला. मी मागे िळून पावहल े .. िषाच ब्रुनीबरोबर उभी 

होती. हात उंचाित म्हिाली, "कॅन आय गेस?" 

माझी उत्सुकता तािली गेली. वगटारीला ककत्येक कदिसांत हात नव्हता लािला. मी माझी 

वगटार आिली असती तर? त्यातही ह े 'चुरा वलया ह ै तुमने जो कदलको' गािे माझ े कॉलेज 

िीकमध्ये िवसद्ध होते.. आज इकड ेकोि िाजितोय .. हा विचार करेतोिर िषाचचा आिाज आला.. 

"अंबर राजपूत!" 

आवि पाठोपाठ रघुिीरची घोषिा.. "यस.. अिर नयू गेस्ट वहअर इज अ वगटाररस्ट. वगव्ह 

वहम अ वबग हडँ!" त्यािर टाळ्यांचा कडकडाट झाला..  

मी शहारलो. िषाच ह ेदेखील विसरल ेनव्हती म्हिजे. पि मी िषाचला विसरिारच होतो.. 

समोर ब्रुनी होती आवि ह ेिसंगाला अगदी अनुरूप गािे! 

 

मी स्टेजिर आलो. वगटार हाती घेतली. थोडी यलूनंग केली.. आवि ब्रुनीकडे पाहात िाजि ू

लागलो.. 

'चुरा वलया ह ैतुमने जो कदल को 

कहीं नजर ना चुराना सनम..' 



 

गािे मस्त जमल ेमाझ.े एक माहोल वनमाचि झाला असािा. कारि एक झाले, पाठोपाठ 

दसुरे, वतसरे झाले. फमाचइशीिरून. वगटार वन मी वतकड े .. म्हिजे पृथ्िीिर असताना अवभन्न 

असल्यासारख ेहोतो. आज खूप िषाचनी हाती आलेली ती. भरपरू िाजिून घेतली.  

 

आता फक्त ती लकी ड्रॉची घोषिा बाकी होती. माझ्या इतक्या िषाचं्या जुनया वसनेमांचा 

अभ्यास सांगत होता.. ती लकी व्यक्ती ब्रुनीच असेल! आवि ती तीच असेल तर खरा लकी मी 

असेन! खरेतर काहीही करून वहरोला वहरॉइन वमळिून द्यायला वसनेमात शोभतात या गोष्टी. 

पि ररयल आयुष्ठयात?  

सगळ्या कायचक्रमात मी हा असा होतो. सगळ्या कायचक्रमाचा भाग असूनही अवलप्तपि े

मनात विचार चके्र चालू होती सतत.. आवि घोषिा झाली कुपन नंबराची.. आवि तो कोिाचा 

वनघािा.. तो नंबर ब्रुनीचाच होता!  

 

आजचा कदिस खास होता काही. नक्कीच काही दैियोजना कदसतेय! नाहीतर अगदी कुपन 

घेऊन स्ित: जेिि पुरििारी.. अन्नदात्री कशाला आमच्याबरोबर येऊन जेिली असती? आवि 

वतचा नंबर पि वपकवनकला माझ्या बरोबर लागािा! काहीतरी सकारात्मक संकेत कदसताहते .. 

नक्कीच!   

 

 

  



 

११ 

 

एवलयन! 

 

पाटी खूपच छान झाली. ब्रुनीशी बऱ्यापैकी ओळख झाली त्या वनवमत्ताने. रात्री वनघायला 

उशीर झाला पाटीतून. रघुिीर आवि िषाचचा वनरोप घेऊन वनघालो. त्या आधी ब्रुनीशी बोलि े

झाले. वतला म्युवझकची आिड फार. त्यात वगटार विय वतला. माझ्या वगटारिादनािर खूश झाली 

ती खूपच. म्हिाली, "तुझ्या बोटांत जाद ूआह.े इकड ेजास्त कोिी िाजित नाहीत वगटार." 

िषाच त्यात म्हिाली, "अगं ही िॉज फेमस फॉर वहज वगटार इन कॉलेज. आवि ते चुरा वलया 

ह ैगािं.. इट्स अ व्हरेी ओल्ड साँग.. बट ही युज्ड टू प्ल ेदॅट.." 

"ही इज टू गुड अॅट दॅट.. पि आमच्याकडे नाहीच ह ेिाद्य!" ब्रुनी वनघता वनघता म्हिाली.  

आमच्याकडे म्हिजे? मी म्हिालो होतो ना की इथे आललेे सारे पृथ्िीिरूनच तर येतात वन 

मून इंवडयामधल े सारे आपल्याच देशातून. मग ही 'आमच्या इकड'े का म्हिाली असािी? 

काहीतरी ऐकण्यात चूक असािी म्हिून मी सोडून कदल े ते.. पि त्याचे उत्तर दसुऱ्या कदिशी 

वमळाले मला..  

 

घरी यायला वनघालो तर यानामध्ये रॉवबन शातं होता अगदी. मला िाटले दमला की 

कंटाळला असेल. पि रोबोज् कसल े दमतात.. की कंटाळतात? पि घरी येईतोिर वन घरी 

आल्यािरही.. रॉवबन गप्पच होता. 

मी म्हिालो ही त्याला, "छान झाली ना पाटी .." 



त्यािर "हु"ं ह ेएिढेच उत्तर त्याचे! आई वन बाबा िाट पाहून झोपी गेललेे. रॉवबनही गुड 

नाइट म्हिून वनघून गेला. रॉवबन असा विवचत्र का िागत असािा? ब्रेन मॅलपंग करत बसला असले 

तर त्याला िषाचबद्दल काहीच कदसल ेनसिार .. पि ब्रुनीबद्दल? ते तर कदसलेच असिार. पि 

त्यामुळे रॉवबन अपसटे का होईल? असल्या विचारात झोप लागली मला. सकाळी परत ऑकफसात 

वनघून गेलो मी. 

 

संध्याकाळी वनघायच्या िेळी रॉवबन आला  ऑकफसात भेटायला.  

"तू इथे?" 

"चल.." 

"कुठे?" 

"जस्ट कम अलाँग.." 

यानातून आम्ही वनघालो.. िाटेतही रॉवबन गप्पच. आम्ही त्या कृवत्रम बागेत जाऊन बसलो.. 

बाग तशीच होती. मी काही म्हििार तोच रॉवबनच्या चेहऱ्याकड ेलक्ष गेले ..  

"व्हॉट्स द मटॅर रॉवबन?" 

"सांगतो.." 

"ह ेबघ समज मी िषाचला िषाचपूिीच विसरून गेलोय.. तू कनफमच केलेच असशील .." 

"हु.ं तेिढेच नाही.. आिखीही दोन गोष्टी केल्यात मी कनफमच.. " 

"आिखी दोन..?" 

"यस. ऐक. एकतर ती ब्रनुी.." 

"वतचे काय?" 

"उगाच िेड पांघरून पेडगािी जाऊ नकोस.." 



"मराठी सुधारतेय तुझ ंरॉवबन .." 

"ते अस ू देत.. ऐक.. ती ब्रुनी तुला आिडलीय. मी कनफमच केलेय.. तू नाकबूल करू नाही 

शकत.." 

"होय रॉवबन. शी इज टू गुड यार.." 

"ते असले. पि दसुरी गोष्ट मी कनफमच केलीय. ती जास्त महत्त्िाची आह ेयाहून.. तुझ्या 

फ्युचरकरता.." 

"नाऊ डोनट टेल मी.. शी इज ऑल्सो बुक्ड?" 

"ऑल्सो? एनी िे.. नेव्हर माइंड. पि ते तस ेवन वततके सोपे नाहीय ेब्रदर. मी त्या ब्रुनीची 

सागं्रसगीत  मावहती काढलीय." 

"हु.ं. इथ ेचकलास वन चुकलास तू वडअर.. राँग यजु.      ऑफ सागं्रसगीत .." 

"तेही जाऊ देत. तुला ठाऊक आह ेव्हॉट यू आर अप टू?" 

"काय? ब्रुनी इज गुड. खपू हुशार आह ेती. आवि महत्त्िाचे म्हिजे पवहल्या झटक्यात कदलके 

तार छेडनेिाली.." 

"तेच सांगतोय .. ती सुपर इंटवलजंट आह.े. ती अशी वन तशी आह.े. पि ती आह ेकोि ठाऊक 

आह ेतुला?" 

"म्हिजे?" 

"म्हिजे हचे की शी इज.. पथृ्िीिरची नाही ती.." 

"मग? नसिारच.. ते गािंय ना ते मी काल िाजिले .. ये जहा ंकी नहीं ह ैतुम्हारी आंखें.. 

आसमांसे ये ककसने उतारी आंखें.. तशीच आह ेती." 

"ऐक. तसे नाहीय े ते. शी इज ॲन एवलयन.. नीट ऐक. मी काल रात्रभर खात्रीलायक 

मावहती गोळा केलीय. आवि त्या मावहतीत चूक नाही होत माझ्याकडून. तुला काल पाटीत पावहल े

वन आय िॉज िरीड .. ह ेसगळे कसे पार पडिार. अ ह्युमन मॅरींग ॲन एवलयन .." 



"एवलयन?  म्हिजे? व्हअेर फ्रॉम?" 

"म्हिजे शी इज फ्रॉम टायटन." 

"टायटन?" 

"यस.्. दॅट्स द मून ऑफ सॅटनच. वतकड ेिचंड हुशार आवि िगत संस्कृती आह.े त्या िदेशातील 

आह ेही. टायटॅवनयन." 

"टायटॅवनयन?" 

"होय. आवि तुमची जोडी कशी जमले याची लचंता आह ेमला." 

"पि इकड ेही एवलयन पोहोचलीच कशी? इकड ेतर फक्त इंवडयन .." 

"ब्रो.. तेच. तेच कनफमच करेपयचत थांबलो होतो मी. पि कदस इज फॉर शुअर. मी सारी 

वहस्टरी सचच केली. आवि आता ही मावहती फायनल आह.े." 

"काय आह.े.?" 

"अरे, मून इंवडया सरकार आवि टायटॅवनयन सरकार यांच्यात काही िषांपूिी एक करार 

झाला. त्यात कल्चरल एक्स्चेंज.. म्हिजे सांस्कृवतक देिािघेिाि म्हिून काही टायटॅवनयन इकड े

पाठिण्यात आले. आवि इकडून काही वतकड े गेले. त्यात ब्रुनी आवि वतची फॅवमली आली. हर 

फादर इज अ सायंरटस्ट अँड अ फूड टेक्नॉलॉवजस्ट. ब्रुनी त्यांच्याकडून िारसा घेऊन आल्यासारखी 

फूड इंडस्ट्रीत आली. शी इज व्हरेी इंटवलजंट. वतला ककत्येक भाषा येतात आवि शास्त्रातल्या 

ककत्येक सकंल्पना सत्यात आिण्याचे ियोग ती लीलया करत.े ती चांगली आह ेयात िादच नाही 

पि ह ेअसले संबंध कधी आजिर जुळून आल ेनाहीत. त्यामुळे आय ॲम अ बीट िरीड .. बीट 

कसला .. ररयली िरीड ब्रो.." 



"त्यात काय रे रॉवबन .. तू लहदंी वसनेमा पावहला असशील जुनया जमानयातला.. तर त्यात 

असत ेना.. सच्चा प्यार अगर सच में सच्चा हो तो सचमुच उसे कोई भी रोक नहीं पाता!" 

"थांब. जरा डी कोड करू देत.." म्हित रॉवबन मशीनीत त्या िाक्याचा अथच शोध ूलागला. 

"हु.ं. ते असेल पि वहअर लथंग्स विल बी इंटरप्लॅनेटरी अँड वडप्लोमॅरटक वडअर!" 

"रॉवबन तू काहीही म्हि, आय हिॅ लाइक्ड हर.. पुनहा जुना वसनेमा आठिून सांगतो.. हम 

कदल दे चुके सनम!" 

"अंदाजाने अथच लािेन मी. तशी ब्रुनी चांगलीच आह े रे.. इफ इट मटेररयलायझेस.. रटल 

इट्स लॉवजकल एंड " 

"मग काय.. सगळ्यांना जेिि घरच्या घरी वमळेल.."  

 

मी हसत म्हिालो ते रॉवबनचे टेनशन कमी करण्यासाठी. मोहब्बत की राहों में अडथळेच 

फार अस ेकाहीतरी  िाचलेले आठिले मला. एकतर आई बाबा मानतील की नाही .. आवि मग 

हा रॉवबन म्हितो तस ेकाही आंतरग्रहीय संबंध िगैरे काही? पि ह ेसारे जर तर.. अजून ब्रुनीशी 

फक्त ओळख झालीय. वतला मी आिडेन याची गॅरंटी काय? परत वतच्या घरचे ह्या पथृ्िीिरच्या 

मुलासाठी तयार व्हायला हिेत. थोडक्यात अडथळे ही अडथळे हैं सब जगह! पि बघ.ू. होप फॉर 

द बेस्ट! 

 

घरी आलो तर एक मोठे सरिाईज माझी िाट पाहात होते!  

  



 

१२ 

 

तोच चदं्रमा नभात! 

 

घरी आलो तर आई िाटच पाहात होती.  

"उशीर झाला रे?" 

"हो ना! अगं हा रॉवबन आला होता ऑकफसात. त्याच्या बरोबर बागेत गेलो.. गप्पा मारत 

बसलो तर थोडा उशीर झाला." 

"अस ूदेत. तुझ ेबाबा आज बाहरे गेलेत. त्या मून चायनाच्या मून इंवडया काऊनसलेटमध्ये. 

मग वतकड ेउशीर झाला तर कदावचत उद्या सकाळी येतील. आवि तू आलास ते बरे झाल.े. पुस्तक 

वलहून झालेय माझ ेएकदाचे. पवहला ड्राफ्ट. िाच एकदा. मग अजून सुधारेन.." 

"िा! बघू.. िाचतो लिकरच." 

"जेिून घ ेआधी वन मग.. रॉवबन .." 

"यस मॅडम.. वडनर मॅडम." 

"हु.ं. अंबर थकललेा कदसतोय .." 

एरिी रॉवबन काही न काही गंमतीदार बोलला असता यािर.. खास करून कालच्या त्या 

पाटीनंतर. पि आता तो अवतच गंभीर मूडमध्ये आह.े. म्हिजे ह्युमनॉईड्सना पि मूड्स 

असतात?  



 

जेिि झाल्यािर आईने ते बाड हाती कदले. ते घऊेन मी जाऊन बसलो आपल्या खोलीत. 

खरे सांगतो, कालचा मूड आज बदलला होता. काल या िेळी ब्रुनीसोबत होतो मी. काल वतच्याकडे 

पाहात बसलो होतो वन आज वतच्या टायटॅवनक ओळखीने हललो होतो. म्हिजे मला त्या 

परग्रहािरील ओररवजनने फरक पडत होता अस ेनाही पि त्यामुळे सारे काही कसे होिार, ककंिा 

होिार की नाही याचे टेनशन. रॉवबन म्हिाला ते दलुचक्ष करण्यासारख ेनव्हते ह ेखरे. त्यामुळे 

पुस्तक िाचण्याचा मूड नव्हता हहेी खरे. ते बाजूला ठेऊन झोपलो डोळे वमटून. झोप लागेना. 

कालची ब्रुनीची आठिि.. मंतरलेल्या संध्याकाळचे ते क्षि. वतची वन माझी गप्पा मारता मारता 

झालेली ओळख .. माझ े वगटारिर खरेतर वतच्यासाठी आवि वतलाच उद्देशूनच 'चुरा वलया ह ै

तुमने जो कदलको' िाजििे.. आवि माझ्या वगटार िादनाबद्दल वतने कौतुकाने बोलिे.. आवि 

अगदी शेिटचे ते शब्द.. आमच्याकडे वगटार ह ेिाद्यच नाही ह ेसांगि.े. आवि कळस म्हिून आज 

रॉवबनने ती परग्रहािरून आललेी आह ेह ेसांगिे! चोिीस तासांत काय उलथापालथ झालीय 

माझ्या मनात. िषाचला मी माझ्याच शामळूपिाने गमािलेले.. पि तेव्हा िय कमी होते माझ.े 

आता ही चूक करून चालायचे नाही. ज्या पद्धतीने िषाच बोलत होती काल, थोडा लाजाळूपिा 

सोडला असता तर आज आम्ही दोघ ेकदावचत पृथ्िीिर असतो ककंिा ती वमसेस राजपूत म्हिून 

आज इथे असती माझ्यासमोर. थोडक्यात काही हातपाय हलिायला हितेच. सुनर दॅन लॅटर .. 

फॉर इट टू मॅटर!  

 

झोप काही येईना वन बघ ूआईने काय वलवहलेय म्हिून ते बाड उघडल ेमी. पुस्तकाचे नाि 

होते..  'तोच चंद्रमा नभात..' एकूि आई इकड ेआली त्यानंतर चंद्रािर सुचलले ेकथानक असाि े

.. आवि त्यात चंद्र वततकाच महत्त्िाचा असािा! िस्तािनेत तेच म्हटललेे.. इथ ेयेऊन एक िषच 

झाले.. आता ह्या िषाचत आजूबाजूस पाहून सुचललेी ही िेमकथा! 



िेमकथा! ह ेिाचताच मी उडालो. मला िाटले काही गंभीर कथानक असले.. तर ही वनघाली 

लव्हस्टोरी! िाचलीच पावहजे म्हित मी िाचायला लागलो ..  

 

रात्री जागून िाचून काढली कादंबरी. छान. म्हिजे कथानक घडते ते चंद्रािरती. एक तरूि 

मुलगी येते चंद्रािर रहायला. ती इकड े कुठलीतरी नोकरी शोधत येते. चंद्रािर तशी नोकरी 

वमळतेही. इकड ेचंद्रािरच्या एकूिच िातािरिाचा आढािा होता. ती तरूि मलुगी कशी जुळिून 

घेत ेवतकड ेयाबद्दल सगळे ििचन होते.. पुढ ेिेमकथा म्हटले तर अथाचतच वतला कुिीतरी भेटतो 

चंद्रिासी. दोघांच्या आिाभाका होतात. पि दोनही घरून विरोध .. दोघांनाही. कधी  चंद्रािर 

कायमची रावहल मुलगी याबद्दल आक्षेप.. तर कधी चंद्रािरच्या संस्कृतीिर.. ककंिा वतच्या 

अभािािर आक्षेप. त्यात जात िेगळी असि,े भाषा वभन्न असि ेिगैरे नेहमीचे यशस्िी मुद्द ेतर 

आहतेच.. पि दोघेही खमके वनघतात .. िेमाला कसलाच अडसर नाही ..'चंद्रािरीलच काय.. 

उद्या कुिी परग्रहािरून आलेल्या व्यक्तीच्या िमेाचा पि स्िीकार करीन मी..' ती नावयका 

बािेदार उत्तर देत राहते.. आवि गंगेत घोड ेनहाते! 'ना उम्र की सीमा हो.. ना जनम का हो बंधन.. 

जब प्यार करे कोई तो देखे केिल मन..' या नोटिर पुस्तक संपिलेल.े  

म्हटली तर साधी िेमकथा.. त्यात चंद्रािरील िातािरि.. मलुगा चंद्रािरचाच.. आवि पुढ े

कधी घडले ह ेतर.. कुण्या परग्रहािरून आलेल्याच्या िेमकथा ही घडू शकतात ही भविष्ठयातली 

एक लहटं!  

 

याहून जास्त योगायोग कुठला अस ूशकतो? ब्रुनीशी ओळख होि.े. मग ती एवलयन असि े

ज्या कदिशी कळािे त्याच रात्री या पुस्तकात अशी िेमकथा िाचायला वमळिे.. आवि एकूि 

वलखािातून ककमान आईचा त्याला विरोध नसािा असे िाटि.े. मी मनातून खूश झालो. ककमान 



ब्रुनी एवलयन आह ेम्हिनू तरी वतला घरून नकार वमळिार नाही. मनािरचे एक ओझ ेउतरल े

माझ्या. याहून मोठे सरिाईज कुठले वमळिार मला?  

 

रात्रीचे तीन िाजले असतील. हळूच रॉवबनला बोलािून सारे सांगािेस ेिाटल.े बाहरे आलो 

तर आई जागीच होती..  

"झोपली नाहीस अजून?" 

'अरे, वलहून झाले ना.. एकदम ररकाम ेिाटतेय. झोपच नाही येत.." 

"हु.ं खूप कदिसांपासून वलवहत होतीस ना?" 

"हो ना. आपि वलवहतो ना तर ती पात्रे तेिढे कदिस आपल्या विचारांचा एक भाग बनतात 

बघ. पात्र े काल्पवनकच पि मनात वजिंत िाटायला लागतात. कधी तर आपिच त्यांच्याशी 

बोलतोय असे िाटायला लागते. आवि आता हातािेगळे झाले वलखाि तर .. िन स्टाटचस वमलसंग 

देम. झोपच येत नाही .." 

मी ही संधी हातची घालििार थोडीच होतो..  

"मी िाचल ेते पुस्तक .." 

"अख्खखे?" 

"होय. माझा स्पीड ठाऊक आह ेतुला.." 

"कस ेिाटले तुला?" 

"मस्त! अगदी छान भाषा आह ेआई तुझी. एकाचिेळी खेळकर वन गंभीर भाष्ठय करिारी." 

"हु.ं पि गोष्ट कशी आह?े" 



"छानच. फक्त तू म्हटलसे ते एवलयनस बद्दल .." 

"म्हिजे?" 

"म्हिजे एवलयनस आहते ह ेठाऊक आह ेतुला?" 

"नाही रे. पि असिारच .. ककती पुढ े गेलोय आपि! अरे माझ्या लहानपिी मी चंद्र 

दरु्बचिीतूनही नव्हता पावहला. मी कॉलेजात असताना ही चांद्रयाने जायला यायला लागली. तेव्हा 

कुिी सांवगतल ेअसते की मी एक कदिस याच चंद्रािर येऊन रावहन.. तर पटल ेअसते कुिाला? 

तसेच ह.े असिार कुिी ना कुिी परग्रहािर. पावहल ेनाहीत म्हिून नाही का म्हिाि?े"  

"पि अगदी कुठल्या पृथ्िीच्या रवहिाशाशी लग्न करण्याबद्दल .." 

"ते एकूि मािसाच्या भेदाभेद करण्याच्या ितृ्तीबद्दल रे. आवि मला सांग, जर समजा 

असतील एवलयनस पि मािसासारखे .. म्हिजे िागिुकीत नाही हा.ं. तर एकूि कदसायला, 

असायला मािसासारख ेतर का होऊ नयेत असली लग्नं? थोडा हायपोथेरटकल िाटेल कुिाला 

पि.. िसुधैि कुटंुबकम् म्हिजे तरी दसुरे काय? तुला काय िाटत?े" 

"मला? मला काय िाटायचंय!" 

 

आईची हायपोथेरटकल वसच्युएशन लिकरच सत्यात येिार ह ेआईला कुठे ठाऊक होते? 

अथाचत ह ेसारे ब्रुनीचा होकार गृवहत धरून म्हित होतो मी! पि एक झाल,े कमीत कमी आईची 

बाजू तरी कळली. आता वबनघोर घोरायला.. म्हिजे झोपायला हरकत नाही! रॉवबनला न 

जागिता मी जाऊन झोपी गेलो. पुढचे पुढ!े   

  



 

१३ 

 

भटे ब्रनुीची..  

 

सात आठ कदिस गेलेमध्ये. ऑकफसच्या कामाचा डोंगर उभा समोर. इतक्या िषांत 

अकाउंटच ेउंट कसे हाकािेत याची मावहती नसलले्या कुिी मेनटेन केललेी बुक्स. त्यातून हिी ती 

मावहती काढून वतची व्यिस्था लाििे कमचकठीि. त्यामुळे ती वशस्त लािेतोिर मान मोडून 

कामाला पयाचय नव्हता. आवि माझ्या आिडीचे काम ते, त्यामुळे मी तसा खूश होतो. मी सारे 

वहशेब सांभाळण्यात सारे विसरून गेलो की काय अस ेिाटल ेएका क्षिी. रॉवबनशी पि जास्त 

बोलि ेनाही वन ब्रुनीबद्दलही फारसा विचार नाही. रात्री येईपयंत थकायला होई वन मी जास्त 

विचार न करता तािून देई. वबचाऱ्या रॉवबनशीही फारसे बोलिे झाल ेनव्हते.. त्यामुळे त्याला 

काय िाटेल असा विचार आला वन क्षिभर तो ह्युमनॉईड असल्याचा विसर पडल्याचीही गंमत 

िाटली मला!  

 

दपुारी खूप कदिसांनी काम आटोक्यात आलेसे िाटून कॉफी वपत बसलो तर समोर ब्रुनी 

उभी! मला आश्चयच िाटल.े ब्रुनी अशी ऑकफसात आधी कधी आली नव्हती आवि आज अचानक! 

"िॉि! तू! कधी आलीस?" 

"जस्ट नाऊ वडयर! तुम्हाला आठिि येत नाही मग िुई नीड टू कम वहयर!" 



माझ्या कानांिर विश्वास बसेना! ही असे बोलतेय म्हिजे. पि मागे ती मला क्लायंट 

म्हिाललेी, तेव्हा ह ेतसचे काही असेल तर?  

"बस. हिॅ कॉफी!" 

"यस. शअुर. तू म्हितोस तर बसतेच. आयॅम नॉट इन अ हरी!" 

"आम्ही देखील घाईत नसलो की हरी हरी करतो!" 

मला िाटल ेया परग्रहिावसनीला कळिार नाही पीजे .. पि नाही. कळला वतला तो. आपल े

सुंदर दात दाखित हसली ती मस्त. आवि त्या पीजेचे साथचक झाल ेजि"ू 

"आय केम टू सी यू.." 

मला िाटल ेवतला विचारू.. एनी पमेेंट पेंलडंग? पि नाही विचारले. ती खरंच मला भेटायला 

आली असेल तर? उगाच कुिाला दखुिि ेस्िभािातच नाही माझ्या.   

"थ्यांक्स. मी पि तुझाच विचार करत होतो.. त्या कदिशी पाटी मस्त झाली नाही?" 

"हो ना! वधस कांदळगािकसच डू इट व्हरेी िले. म्हिून मी पि आल ेमुद्दाम पाटीला. नाहीतर 

केटटरंगिाले स्ितःच जेिायला येतील का?" 

"हु.ं नाइस ऑफ यू टू जॉइन अस. आय कानट गेट ओव्हर दॅट इवव्हलनंग. थ्यांक्स टू यू ब्रुनी!" 

"इव्हन मी. आय लाइक्ड युिर वगटार सो मच! िॉि! हाऊ डू यू डू इट यार?" 

मनात मी एक जुने पुरािे गािे म्हित कॉफीचा कप वतच्या समोर ठेिला.. 'तू कह ेअगर 

जीिनभर मैं गीत सुनाता जाऊं..' ती हातात कप घेऊन बसली समोर ..  

"एकदा ना आपि वगटारचा िोग्राम करूयात .. हाऊ'ज द आयवडया?" 

"एक्सलंट! वगटार म्हटल ेकी आयॅम ऑलिेज रेडी.. कुठे वन कधी बोल फक्त.." 



"िुई विल अरेंज.." 

"यस.. आवि माझ्यासाठी वगटार पि कर अरेंज. आय कुडनट गेट इट फ्रॉम इंवडया." 

"बघ.ू करूयात काहीतरी. पि आय टेल यू.. दॅट िोग्राम विल बी फॉर वलवमटेड पीपल.. 

वलवमटेड.. मे बी िुई बोथ ओनली." 

"तू म्हिशील तसे.. ब्रुनी. द िे यू विश!" 

लोक काय नजरेत िेमवबम िाचतात. मला काय असल ेिाचता आले असते तर.. वतच्या 

बोलण्यात काही लहटं वमळत असािी असे िाटत होते.. एकाएकी मनात आले.. रॉवबन .. ही शुड 

मॅप हर ब्रेन .. जमत असल्यास. एवलयनसचे ब्रेन मलॅपंग त्याच्या िोग्राममध्ये फीड केले असेल का?  

"कॉफी इज नाइस. आज काय काम नाही िाटत े.. बसलास नुसता.. " 

"नाही गं. गेला आठिडाभर आय िॉज वबझी. आज दपुारी जरा िेळ वमळाला .." 

"आवि आय टुक अि ेदॅट.." 

"नो नो ब्रुनी.. इट्स सो प्लेझंट टू हिॅ यू अराऊंड. तू आलीस, मला खूप बरे िाटलेय.. थ्यांक्स 

फॉर कलमंग!" 

"ह ेअंबर, आय हिॅ अ सजेशन वडयर.. लेट्स् बी फ्रें डस.. म्हिजे ना ह ेथ्याकं्यू वन प्लीज कॅन 

बी वडबाडच .. व्हॉट स?े" 

"ओह! तू ककती छान बोलतेस ब्रुनी!" 

"थ्यांक्स.." 

"दॅट्स अ नो बॉल ब्रुनी.." 

"व्हॉट?" 



"तूच म्हिालीस ना लेट्स् बी फ्रें ड्स.. अँड नो थ्यांक्स.." 

"येस .. बट िुई हिॅनट साइनड द एमओय.ु. आॅफॅ फ्रें डवशप!" 

"ओह! तुला ऑकफवशयल लेटर हडे िर हिेत?" 

"यस.्. अँड अ शेकहडँ इज इनफ!" 

असे म्हिून वतने हात पुढ ेकेला. वतचा तो मऊ मलुायम हात हातात घेत म्हिालो,  

"खरं सांगू आजिर तुझ्या इतकी हुशार मलुगी पावहली नाहीय ेमी. आवि खरं सांगू तर सुंदर 

ही." 

"बट यू मस्ट बी हलॅिंग अ गलचफ्रें ड.." 

"मी? नाही गं. नेव्हर हडॅ िन.." 

"व्हाय?" 

"माझी कोि होिार गलचफ्रें ड.. बट यस.. िुड लाइक टू हिॅ िन!" 

मी बऱ्यापैकी कात टाकली होती .. माझ ेमलाच जाििले बोलण्यातून. ब्रुनी पि तशी 

मोकळी बोलण्यात त्यामुळे आपोआप शब्द येत गेले .. 

"सो.. सर्चंग फॉर िन?" 

"खरं सांगू.. िॉज सर्चंग फॉर िन.. िोबॅबली हिॅ फाऊंड हर.." 

"िॉि! द लकी िन!" 

"तुला खरंच िाटत ंअसं?" 

"हो. दॅट िषाच हडॅ ऑल िझे फॉर यू. कॉलेजात तू हुशार होतास फार म्हिाली ती." 



"मी? असेन पि तुझ्या इतका नाही. तुझ्या नुसत्या हसण्या वन बोलण्यात जाििते, वधस 

बु्रनी इज सुपर बे्रनी! तू ब्रनुी नाहीस .. ब्रेनी आहसे!" 

"िा! हरभऱ्याच्या झाडािर चढितोस मला? पडने ना मी खाली!" 

मला िाटल ेवतला वतच्या ह्या सुपर ब्रेनचे रहस्य विचाराि.े पि कदावचत विषय वतच्या 

एवलयन असण्याकड ेिळेल. आवि इतक्यात तो विषय नकोच!  

"हा! हा! बाय द िे.. ती नॅचरल पाकचची वपकवनक कधी आह?े लकीली तू लकी विनर आहसे 

त्याची!" 

"तुला सांगू .. नॅचरल पाकचमधल्या वपकवनकला मला नाही जािेस ेिाटत.." 

"बाप रे! मग मी कसा जािार?" 

"अरे नाही.. पि मी येिार आह े.. तू जातोयस तर मी ही येईन.. अंबर." 

माझा माझ्या कानांिर विश्वास बसत नव्हता. ब्रुनी खूपच ओपन होती. आवि वतच्या 

बोलण्यात चांगलाच आत्मविश्वास होता.  

"थ्यांक्स." 

"सी.. नो बॉल अगेन.. ते लोक कळितीलच. दॅट रघुिीर इज व्हरेी वसस्टमॅरटक. तो चुकत 

नाही कधीच! इनफॅक्ट असा पृथ्िीिासी मी क्ववचतच पावहलाय." 

ब्रुनीने स्ित: एवलयन असल्याचे सांवगतल ेनव्हते मला.. पि ते मावहती असािे अस ेबोलत 

होती ती. वतला ती एवलयन असल्याचे ना अिूप असाि ेना गंड. एखादी साधी बाब असल्यासारखा 

तो उल्लखे परत आला वतच्या बोलण्यात. त्यातला एवलयन असण्याचा मुद्दा माझ्यासाठी ककती 

महत्त्िाचा ठरिार कुिास ठाऊक पि वतच्या िागण्यात तरी ते महत्त्िाचे नाही एिढेच जािित 

होते.  



"आवि हाऊ डू यू फाइंड इट वहअर?" 

"अगं सध्या इतका वबझी आह ेना की िेळ नाही, पि इथ ेआधी कंटाळा यायचा .. आता 

आयॅम कफललंग लाइक ॲट होम! इस्पेवशयली टुड!े" 

"व्हाय टुड?े" 

"गेस.." 

"वबकाँज आय केम वहअर?" 

"आय िोनट टेल यू ब्रुनी!" 

"ओके .. ऐक एक.. एकदा कम टू माय होम!" 

ब्रुनी मला वतच्या घरी बोलित होती. हीच ती िळे आह ेका वतच्याबद्दल जािून घ्यायची. 

मला िाटल ेनाही ..  

"यस.. ऑफकोसच. तू म्हिशील तेव्हा.." 

"आता काय घरी वनघिारेस?" 

"यस ब्रुनी. आजचे काम संपिल.े वनघेन नंतर. तुला जायची घाई नाही ना?" 

इथिर संभाषि एखाद्या स्िप्नात घडािे तसे घडले. आवि वतचा फोन िाजला.. ती बोलत 

असताना मी वतच्याकडेच पाहात होतो. क्यूट शी इज. पृथ्िीिर कुिाशी तुलना होईल वहची? 

खरेतर आपल्याला फक्त वसनेमातल्या वहरॉइनस ठाऊक असतात .. तेही त्यांचे ककतपत सौंदयच 

नैसर्गचक असत े कुिास ठाऊक! ती बोलेपयचत एक वनष्ठकषच काढला मी.. ब्रुनी सारखी ब्रुनीच! 

फोनिर बोलून झाले न ती म्हिाली,  

"मला जािे लागेल वडअर.. कॉल फ्रॉम द ऑकफस" 



"ओह! शेिटी काम लागलेच मागे! ही कॉफी संपिून जा!" 

"हो ना!" 

ब्रुनी कॉफी वपत बसललेी आवि इतक्यात रॉवबन आत वशरला. 

"अंबर.." 

"अरे रॉवबन .. ये ना!" 

रॉवबन ब्रुनीला बघून थबकला असािा.. तो आत आला.. 

"ब्रुनी.. हा माझा खास दोस्त .. रॉवबन. आवि रॉवबन .. ही ब्रुनी. मून अँड मून केटटरंगची 

ब्रेन.. ब्रुनी .." 

रॉवबनने हात पुढ ेकेला. ब्रुनी हस्तांदोलन करत म्हिाली, "नाइस टू मीट यू रॉवबन.. मी 

वनघत ेअंबर. विल कॅच अप लेटर.." 

ती वनघून गेली. आवि रॉवबन म्हिाला, "तुला रोज उशीर का होतो ते कळले आता!" 

ह ेम्हिजे अवत होते.. रोज रात्ररात्र जागून काम केललेे मी..  सारा गृहपाठ पूिच करािा वन 

िगाचत गृहपाठाची िही नयायला विसरािी तसे झाले माझ.े. टीचर म्हििार.. नुसते खेळायला 

हि.े. हुदंडायला हि.े.  

"नाही रे. आज पवहल्यांदाच आली ती." 

"असले. पि छान आह.े" 

"थ्यांक्स!" 

"तू कशाला थ्यांक्स बोलतोयस.. काँवप्लमेंट इज नॉट फॉर यू वडयर!" 

"खरंय. तर कसा काय आलास?" 



"कसा म्हिजे? का आलास विचारतोयस का? नाही इफ आय हिॅ वडस्टबचड यू.. बोथ.." 

"रॉवबन तू.. बोल." 

"काही नाही. बरेच कदिसात बातचीत नाही. मॅडम इज िरीड. मॅडम म्हिाल्या, काय 

भानगड आह ेपहा म्हिून!" 

"रॉवबन, डोनट टेल मी, आईने भानगड शब्द िापरला आवि.. तू ती सांवगतलीस.." 

"दोनहीचे उत्तर एकच.. एन् ओ.. नो. मी माझ्या िोग्राममध्ये बदल केललेा सांवगतलं होते 

तुला .. सो डोनट िरी!" 

"अरे, तुला आईशी बोलिे झाललेे सांवगतले नाही मी.." 

"तू नाही सांवगतल ेपि मला मावहतीय. मॅडमनी माझ्याशी पि वडस्कस केले.." 

"काय?" 

"हचे ब्रुनी अँड ऑल!" 

"म्हिजे?" 

"अरे, मॅडम िॉज आलस्कंग.. एवलयनस असतात का? आवि मी कधी पावहलेय का कुिाला?" 

"मग? तू ब्रुनीबद्दल सांगून टाकलसे?" 

"अंबर ब्रो.. तुला काय िाटते?" 

"मला काय िाटत ेत्यापेक्षा तू काय केलेस ते सांग!" 

"तर ऐक.. मी माझ ेसारे ललंवग्िवस्टक वस्कल िापरून उत्तर कदल े.. त्याला काय म्हितात.. 

एक वमवनट .. हा ंनरो िा कंुजरोिा!" रॉवबन त्याच्या मवशनीत पाहात म्हिाला. 



"अरे मी सांवगतले, एवलयनस असिारच.. पि त्यांना एवलयनस म्हटल्याने ते अलायनेट 

होतील! आवि कीलपंग ब्रनुी इन माइंड.. मी माझ्या कल्पनेतली एवलयन ही वडस्क्राइब केली! सुपर 

ब्रेनी! आवि विथ ऑल फीचसच ऑफ ब्युटी!" 

"आवि उद्या आई ब्रुनीला भटेेल तेव्हा?" 

"उद्या? यू आर टू सुपर फास्ट!" 

"उद्या म्हिजे पुढ ेकेव्हा तरी. डोनट टेक वलटरल वमलनंग यार.." 

"ते कळले मला, पि तुझ ेकसेय ना.. जस्ट अ वमवनट .." तो मवशनीत पाहात म्हिाला पुढे,  

"महाभारतात अजुचनाला फक्त पोपटाचा डोळा कदसत होता ना तसा तुझा ब्रुनीिर डोळा 

आह!े" 

"पि अजुचनाला तो डोळा फोडायचा होता.." 

"हु.ं. नाऊ इट्स युिर टनच ब्रो.. डोनट टेक वलटरल वमलनंग.. तर मी इन जनरल सांवगतल े

मॅडमना. त्यांनी मला त्यांच्या पुस्तकाची स्टोरी सावंगतली. त्यात मी एक बदल करायला सांगिार 

होतो.. फ्रॉम माय एक्सवपररयनस.." 

"काय?" 

"हचे.. लटे द वहरो बी ॲन एवलयन!" 

"तू सांवगतल ेनाही ना?" 

"अजून नाही .. पि सांगेन!" 

"यू नॉन सेनस.. डोनट मके मी टेनस." 



"अरे, एक चांगली गोष्ट आह,े युिर मदर इज ओपन फॉर एवलयनस .. चल. जाऊ घरी. बाकी 

मला तुझ्या लव्हस्टोरीतले वडटेल्स सांगत जा.." 

"व्हाय? वहअर आयॅम क्युरीयस अबाऊट क्युरी .. पि तू कुठे सांगतोस तुझी स्टोरी?" 

"चल. उगाच डोनट मेक मी जेलस.. विश आमच्यात ही फॅकल्टी डेव्हलप होईल .." 

"रॉब, हल्ली सीररयल्स फार पाहतोयस.. आय लथंक वधज सीररयल्स हिॅ वबकम युिर स्टेपल 

डाएट वसररयल! वबघडत चाललाहसे तू!" 

"तुझ्या सारखा? पि आय टेल यू, नलथंग मोअर ब्युटीफूल दॅन टू सी .. दोन िेमी जीि! िॉट्स 

दॅट कॉल्ड.. युगुल!" 

"िा! तू आता कविता करशील की काय?" 

"असले िोग्राममध्ये तर करीनही!" 

 

 

 

 

  



 

१४ 

 

नचॅरल गाडचन  

 

मध्ये दोनचार कदिस गेले असािेत.मध्ये िाटले की ब्रुनी येईल कधी, तर नाही आली ती. 

वतचे आॅॅकफस कुठेय ठाऊक नव्हते मला. वन असते तरी मी गेलो असतो की नाही कुिास ठाऊक. 

अशा बाबतीत पुढाकार घ्यायचा स्िभािच नाही माझा. त्यामुळे मी बदललो ककतीही तरी ककती 

बदलिार होतो? ऑकफसाच्या कामांना अंत नव्हता ह े खरे. वबल्डरचे ऑकफस, त्यात वबझी 

िोजेक्ट्स. वहशेब असिारच मोठमोठे. त्यात ब्रुनीची आठिि आली तरी िेळ कुठला वमळायला. 

असाच कंटाळून बसललेा असताना अशातच मला रघुिीरचा फोन आला..  

"कस ंकाय? ॲडजलस्टंग िेल?" 

"हु.ं" 

"काय गप्प एकदम .." 

"गप्प नाही, थोडा कामात वबझी.." 

"ओके शुड आय कॉल अगेन .." 

हा फोन त्या नॅचरल पाकच च्या वपकवनकसाठी असिार. मी झटकन विचार केला .. ब्रुनीने 

िाॅॅवमस कदलेय येण्याचे .. म्हिजे ही संधी महत्त्िाची. 



"अरे नाही, नाही. आता बोल. ही फाइल क्लोज करत होतो.." मी समोरच्या ररकाम्या 

टेबलाकडे पाहात म्हिालो. बरंय, वव्हवडओ कॉल नाही केला याने..  

"अरे त्या वपकवनक टू नॅचरल पाकच चे वडटेल्स द्यायचे होते.." 

"िा! आयॅम एक्सायटेड. कधी आह?े" 

"कलमंग सॅटड.े." 

"पि माझ े ऑकफस?" 

"यू डोनट िरी." 

"नो यार, सटॅडे इज इम्पाॅॅटंट." 

"ठीक. पि कृष्ठिन इज माय फ्रें ड." 

"पि तरीही .." 

"आवि ब्रुनी फक्त शवनिारीच असत ेमोकळी." 

"ओह! मग तर शवनिारीच जायला हि!े नाही म्हिजे तीच लकी विनर होती ना.." 

"खरंय. कलमंग सॅटड.े आवि यू कॅन गेट युिर रॉवबन." 

"तू कसा ओळखतोस रॉवबनला?" 

"त्या कदिशी भटेलो ना आम्ही.मध्य ेभेटत असतो कधी. हल्लीच भटेललेा. सांगत असतो 

ररसेंट डेव्हलपमेंट्स.." 

"म्हिजे .." 



"म्हिजे इकडवतकडच्या बातम्या! एनी िे मेललंग यू द वडटेल्स. शवनिारी भेटू. तू तर 

येशीलच.. बीकॉज.. नाही.. अँड ब्रुनी हजॅ िाॅॅवमस्ड, शी इज कलमंग!" 

हा शेिटचा इनपुट रॉवबनची करामत तर नाही? रॉवबनया तसा चांगला आह.े मनाने चांगला 

म्हिाि ेतर त्याला मनच नाही. पि हल्ली अजून इव्हॉल्ि झाल्यासारखा िागतो. डू दे ररयली 

इव्हॉल्ि? पि नक्कीच याने रघुिीरला ब्रुनीबद्दल सांवगतले असिार. कळलाव्या म्हिािे तर रॉवबन 

त्यातला नाही. कुठेतरी विषय वनघाला असािा. तसाच विषय आईकड ेवनघाला तर?  

 

वपकवनकचा कदिस म्हिजे मोठी तयारी जि.ू नॅचरल पाकच . चंद्रािर कृवत्रम सारे आह.े 

म्हिजे झाड ेवन गित, फुले वन पाखरे, छोटे छोटे िािी.. पि या पाकाचत फक्त नैसर्गचक सारे. त्यात 

बघण्यासारख ेकाय असािे? चंद्र म्हिजे मोठमोठाली वििरं वन उंच सखल भाग. सगळीकडे धूळ. 

वन समुद्र म्हिििारी लाव्हारसाची वथजललेी लाबंलचक पठारे. कदिसा अवत उष्ठि वन रात्री अवत 

शीत तापमानात चंद्र दररोज वितळत वन गोठत असािा अशी हिा. उगाच नाही या चंद्राला डेड 

सॅटेलाईट का अस ेकाही म्हितात. टायटनिरची हिा कशी ठाऊक नाही मला पि ब्रुनी नॅचरल 

पाकाचत यायला तशी उत्सुक नसािी कारि हचे असिार. त्याच दगड धोंड्यांना काय पहायचे. 

पि म्हिजे मी येिार ह ेअटॅ्रक्शन वतच्यासाठी? मी मनोमन खूश झालो. ब्रुनीबरोबरच जायचेय 

तर तो चंद्राचा इवतहास वन भूगोल कशाला हिा? आवि त्या असोवसएशनच्या कृपेने आपोआप 

होतेय वपकवनक! याहून जास्त काय हि?े  

 

पि मूळ वपकवनक मात्र नैसर्गचक रठकािी असली तरी इंटरेलस्टंग होती. म्हिजे दगड धोंडे 

वन धूळ असली तरी पाकचमध्य ेछोटेछोटे तंब ूहोते ज्याच्यात जाऊन बस ूशकत होते लोक. एक दोन 

छोटेखानी डोंगर होते ज्यािर वगयाचरोहि करण्यासाठी मुद्दाम पायऱ्या केलले्या होत्या. लाव्हाच्या 



समुद्रात मनसोक्त कफरण्याच्या पायिाटा होत्या.. आम्ही सारे खपू भटकलो. साधारि दहा पंधरा 

जि. त्यात मी वन ब्रुनी दोघे. िषाच वन रघुिीर. बाकी सारे सदस्य त्या असोवसएशनचे. रॉवबन वन 

दोन त्याचे वमत्र आलेले.. केविन आवि आटेवमज. त्या तंबूंत जाऊन फोटो काढून घेतले आम्ही. 

िषाच वन रघुिीरला जि ूब्रुनी वन माझी जोडी जमािी अस ेिाटाि ेअस ेिागि ेहोते त्यांचे. नक्कीच 

ही रॉवबनची करामत असिार.. कारि सधंी कदसताच ते आम्हा दोघांना एकटे सोडत होते.. 

आमचे फोटोही दोघांनी काढले खूप.. ते डोंगर छोटे असले तरी धुळीच्या साम्राज्यातून त्यािर 

चढि ेअिघड होते. मला िर चढायला मदत करायला ब्रुनी होतीच.. पि त्या अिजड स्पेससटूाला 

सांभाळून ते करि े जरा कठीि होते.. त्यात लक्षात इतके आल े की टायटनिरच्या लोकांनी 

बनिलेले सटू्स ककत्येक पटींनी कमी जड होते. त्यामुळे वतला ते लीलया जमत होते. जाता येता 

ब्रुनी आपल्या ग्रहािरच्या गोष्टी सांगत होती. 'ग्रह' म्हिजे प्लॅनेट नाही खरा पि टायटनिरचे 

सांगताना वतचे डोळे सुटातूनही चकाकताना कदसत होते. आपल्या घराला सोडून इकड ेकशी आली 

ती? तर वतचे िडील मूळ शास्त्रज्ञ. त्यात वतकडचे सरकारी अवधकारी, त्यामुळे राजनैवतक 

अवधकारही त्यांना. जगातील इतर वसवव्हलायशेनसशी पररचय व्हािा म्हिून टायटनने खास 

मोहीम आखललेी. त्यात पृथ्िीिर येण्यास पृथ्िीिरच्या विविध सरकारांनी नकार कदलेला. 

चांद्रभारत सरकार मात्र राजी झाले वन त्याबरोबर एक युरोपा म्हिून गुरूग्रहाचा चंद्र आवि 

शुक्रािरील मानिी िस्ती यांिर पोहोचल े ते. त्यात ब्रुनी आपल्याकड े राजदतू असतात तशी 

शुभेच्छादतू म्हिून टायटनहून येऊन इथ े राहिारी. वतने इकडच्या फूड इंडस्ट्रीची सूत्र े हाती 

घेतललेी. अजूनही वतचा आिाज आपल्या घरच्या आठििी सांगताना कातर होताना जाििला 

मला. एकूि टायटनिरची संस्कृती बरीच पुढारललेी असल्याचे जािित होते.. आम्ही अशा खपू 

गप्पा मारल्या. वतला पथृ्िीिरच्या गोष्टी म्हिजे माझ्या लहानपिच्या वन कॉलेजच्या आठििी 

सांवगतल्या. वपकवनकपके्षा वतच्या बरोबर असण्यानेच कदिस असा सुंदर गेला ह ेमला जाििल.े 

वतला ही तस ेिाटले असािे, वनघताना म्हिाली,  



"आय हडॅ कम वहअर वबफोर. पि इतके आिडल ेनव्हते तेव्हा ह ेपाकच .." 

"पि मला आिडल ेपवहल्याच फटक्यात.." 

"आह ेछान. नॅचरल .." 

"आवि नॅचरली तू बरोबर असल्याने आिडले असिार मला.." 

मी बोललो तशी ती लाजली असल्यासारख ेिाटल ेमला. वतच्या त्या सुटातून चेहरा स्पष्ट 

कदसत होता.. फक्त बाकी देहबोली म्हिजे बॉडी लँग्िेज कळायला मागच नव्हता. 

"खरंय यार अंबर. आय लथंक कंपनी मॅटसच! खूपच मजा आली वपकवनकला. िुई शुड थ्यंक 

कांदळगािकसच .." 

ह ेम्हितोिर िषाच समोर आली.. 

"थ्यांक्स िषाच.. वपकवनक िॉज टू एंजॉयेबल.." 

"हो ना. छानच. रघुिीर कुठेय?" 

"तो? सगळी अरेंजमेंट पाहात असिार. ही इज टू मेरटक्युलस.. त्याच्या अरेंजमेंटमध्य े

चुकीला िाि नाही .. वबझी असिार तो. काय ब्रनुी हाऊ िॉज द डे?" 

"आॅॅफकोसच एंजॉइड िषाच. ग्लॅड आय केम. मी यिेार नव्हते आधी. पि आले." 

"आवि हा वगटाररस्ट?" 

"अगं हो.. िषाच.. ती वगटार हिी आह ेएकदा .. त्या फंक्शनला होतो ती.." मी म्हिालो.  

"का रे?" 

"असेच!" 



मी ब्रुनीने बोललले ेविसरलो नव्हतो.. ती, मी आवि वगटार ! 

"असेच? नाही म्हिजे तू िाजििार असशील तर आम्हीपि येऊ ना!" 

"चालले.. पि िॅवक्टस साठी थोडा िेळ हिा ना मला .." 

"ओ के. पाठिते. पि आम्हाला बोलिायला विसरू नकोस हा.ं. ब्रुनी." 

िषाचने ब्रुनीला ह ेसांगािे? आमचे िागि ेजास्त आॅॅवब्व्हयस तर होत नाहीय ना? कुिी 

तरी म्हटलेय ना.. िेमी जीिांची अिस्था म्हिजे डोळे वमटून दधू वपिाऱ्या मांजरासारखी. वतला 

िाटत ेकुिी बघत नाही तसे? असेलही. ब्रुनी आता माझ्या विचार िकक्रयेचा भाग झालीय.. म्हिजे 

थाॅॅट िोसेसचा.  

 

घरी आलो ते मंतरललेे क्षि आठित. रॉवबनला म्हिालो, "काय कशी झाली वपकवनक?" 

रॉवबन म्हिाला, "आम्हाला काय.. नॅचरल पाकच  म्हिजे दगड आवि धोंडे.. तुझ्यासाठी तेच 

अगदी मऊ मलुायम गावलचे अथंरल्यासारखे असिार .. कंपनी मॅटसच यार.." 

"तू ब्रुनी बोलली ते ऐकत होतास?" 

"नो.. पि ब्रुनीपि म्हिाली असे? िा! म्हिजे आग दोनही बाजंूनी लागलीय कदसते .." 

"रॉब, तू वबघडत चाललायस.. टीव्ही जास्त बघू नकोस.." 

"ब्रो, आयॅम ओनली टाॅॅककंग.. खरा वबघडला तू आहसे. एिढी वपकवनक झाली.. दोन चार 

िाक्ये सोडून ब्रुनी वशिाय कुिाशी बोललास तरी का? आय िॉज ऑब्झर्िंग वडयर!" 

 



ह ेअसे झाले असिार. ब्रनुी समोर असताना मला इतर काहीच सुचत नसिार, मग इतरांशी 

काय बोलिार मी. ह ेअसे सगळ्यांचेच होते की काय? असले .. असिारच!  

 

घरी आलो तर बाबा खपू कदिसांनी घरी आलेल.े इमजचनसी म्हि!े यािेळेस भांडि नाही 

कुठल्या देशाचे पि टायटनशी राजनैवतक काहीतरी देिािघेिाि होती म्हि!े वशष्टमंडळे वन 

वमटटंग्स.. टायटन! लिकरच राजनैवतक असो की नसो, तरी िैयवक्तक देिािघेिाि होण्याची 

शक्यता आह ेटायटनशी याचा त्यांना कुठे पत्ता होता!  

  



 

१५ 

 

टायटॅवनयन भटे  

 

टायटन आवि आमच्या घरचे काय नाते असािे? टायटनचे वशष्टमंडळ ऑकफसच्या 

कामासाठी आललेे. त्यांनी िाकडी िाट करून आमच्या घरी यायचे काही कारि नव्हते खरेतर. 

पि बाबांना दसुऱ्या कदिशी सकाळी कॉल आला त्यांचा. इकडच्या लोकांशी संबंध जोडि ेम्हिजे 

वडनर वडप्लोमसी आली! आईने आजिर टायटनचे नािही ऐकल ेनव्हते! खरेतर त्यांची ही पवहली 

भेट नव्हती चंद्रािर पि आईला ते मावहती असायचे कारि नसािे..  

"ह ेटायटन काय आह ेहो? कुठल्या देशात आह?े" 

"ओळख?" 

"मी काय ओळखिार.. फार पूिी म्हिजे मी कॉलेजात असताना टायटन नािाची घड्याळे 

असायची एिढीच मावहती आह ेमला. मला माझ्या बाबांनी बक्षीस कदललेे एक बीए झाले तेव्हा." 

"रॉवबन .. डझ एनीिन नो वहअर व्हअेर इज टायटन?" 

"सर.. अंबरला ठाऊक आह.े. इन फॅक्ट.." शेिटचे िाक्य तोंडातल्या तोंडात बोलला तो.. 

"त्याला एक टायटॅवनयनही ठाऊक आह!े" 

मी चेहऱ्यािरचे भाि न बदलता म्हिालो, "अगं आई, टायटन हा शवनचा चंद्र आह!े म्हिजे 

सॅटेलाईट ऑफ सॅटनच! फार िगत आह ेम्हितात.." 



"आवि वतकडचे लोकही सुंदर असतात खूप.. म्हिजे अंबर सांगत होता." 

"बापरे! आवि मला पत्ता ही नाही अजून! आवि मी एवलयनस असतात का कुठे याचा विचार 

करत बसलेय इथ!े" 

"अगं एवलयनस नसायला काय झाले. ह ेटायटनिाले सुपर हुशार आवि महत्त्िाचे म्हिजे 

कल्चडच लोक आहते. िगत म्हिजे सुसंस्कृत! आता येतील तेव्हा बघशीलच तू!" 

"हो ना!" 

"आवि त्यांच्याकडची एक ब्रुनी म्हिून मलुगी आह ेइकड.े. ती पि यिेार आह ेसंध्याकाळी." 

मी शक्य तेिढा चेहरा सरळ ठेित म्हिालो, "कधी येताहते ते?" 

"आज सधं्याकाळी!" 

"मी येतो लिकर. आयॅम इगर टू मीट देम." 

मी ह ेबोलताना रॉवबन माझ्याकड ेबघून हसत होता! जि ू'मीट देम' नाही 'मीट हर' म्हित 

असािा तो! ब्रुनी अशी ऑकफवशयली घरी येईल याचा विचारही केला नव्हता मी. अगदी न प्लॅन 

करता ब्रुनी आई बाबांना भटेिार .. आजच! रॉवबन म्हिाला ते खरंच.. सारे काही सुपर फास्ट!  

 

मला िाटल ेब्रुनीला फोन करून सांगािे .. बाई आज तुझ्या सासरी येिारेस तू.. पि म्हटल े

सरिाईज द्यािे वतला. आज त्या सगळ्यांबरोबर ती येईल तर काय गंमत होईल! ऑकफसचे काम 

वजतक्या लिकर संपले तेिढे संपिून बसलेलो तर फोन िाजला.. चक्क ब्रुनी होती लाइनिर. 

"हाय! काय करतोयस?" 

"काही नाही. वनघिार आह ेआज लिकर." 



"िा! म्हिजे काम सपंल.े." 

"यस. येतेस इकड?े" 

"िुड लव्ह टु.. पि आज एका रठकािी जायचेय.." 

"ते सधं्याकाळी ना?" मी बोलून गेलो. 

"हाऊ डू यू नो?" 

"मी? नाही जनरली लोक सधं्याकाळीच जातात ना म्हिून!" 

"िा! िॉट अ लॉवजक!" 

"पटलं ना? आयॅम आॅलॅिेज राइट! येतेस तर ये पटकन ्.." 

"नो यार! नो सच लक. िेळ नाही .." 

"बट शुड आय बेट..?" 

"काय?" 

"की िॉट एव्हर हपॅनस .. तू आज मला भेटिारेस.. तेही सधं्याकाळीच!" 

"नो चानस वडयर.. आय हिॅ अ वडप्लोमॅरटक ड्यटुी टुड!े" 

"अँड वस्टल इफ आय स.े. बेट.. यू आर मीटटंग मी?" 

"देन यू आर के्रझी अंबर.. नो.. िेट अ वमवनट .. अबंर.. राजपूत .. राइट.." 

"काय राइट?" 

"आय नो.. मला ठाऊक आह ेतू का बटे लाितोयस ते.. आयॅम वव्हवजटटंग युिर हाऊस टुड.े. 

राजपूत'स रेवसडेनस.. द टायटॅवनक वडप्लोमसी वडनर!" 



"िॉि! हुशार आहसे.. सो मीटटंग इन द इवव्हलनंग?" 

"ऑफकोसच. माय प्लेझर!" 

"पि आता ररकामी आहसे तर ये ना.." 

"नो वडयर.. लॉट टू डू वहअर. सी यू इन इवव्हलनंग. इगर टू मीट युिर परेेंट्स.. बाय." 

 

वतने फोन ठेिला. कदावचत इगर टू मीट इन लॉज म्हिता म्हिता चुकली की काय! आवि 

दहा वमवनटांत ब्रुनी माझ्या ऑकफसात माझ्या समोर होती! 

तू इथे?  

"का आले असेन एनी गेस?" 

"सी, िुई अथच पीपल आरनट ॲज इंटवलजंट यार!" मी हसत बोललो. त्याच क्षिी लक्षात 

आले माझ्या .. ती एवलयन असल्याचे वतने ित्यक्ष न सांगता मी वतला सांगत होतो! 

"तुझ ंकाहीतरीच अंबर! पि मी आले ते सांगायला .. 

काय?" 

"आय िुड बी अ पाटच ऑफ वडप्लोमॅरटक टीम. तर मी तुझी फ्रें ड असल्याचे वतथे कुिाला 

लक्षात येिार नाही माझ्या िागण्यातून. आय िुड बी ॲज वडस्टंट ॲज एनी अदर पसचन टू यू. 

उगाच तुला िाटेल ही अशी काय िागतेय.. पि वडप्लोमसी रूल्स पाळािे लागतील मला वतथ!े" 

"पाळ की! पि तू येतेस आयॅम हपॅी! आवि तेिढयासाठी आलीस?" 

"यस. तुला िाटेल ही अशी विवचत्र का िागतेय?" "आवि तूही जास्त ओळख दाखिू नकोस.." 

"ओके ममॅ. ॲज पर युिर ऑडचर! आलीस तर कॉफी वपऊन जा.." 



"आय िुड लव्ह टू.. पि वनघत ेमी. खूप काम बाकी आह ेयार. संध्याकाळी भेटू.." 

"यस. अँड कम एम्प्टी स्टमक.. माझ्या आईच्या हातचे जेिि खाऊन बघ. शी इज ॲन 

अमेलझंग कुक.." 

"ओके.. वडअर. वधस केटरींग पसचन विल्बी डेकफनटेली इंटरेस्टेड.. सी यू." 

 

ती वनघून गेली. मला गंमत िाटली वतची. वतचे टायटनिरचे असि ेम्हिजे काही िेगळे 

असाि ेअस ेवतला िाटतच नव्हते की ती ते दाखित नव्हती. तस ेनसािे. वतच्या िागण्यात एक 

पारदशीपिा होता. नाहीतर ती अशी फक्त एिढेच सांगायला आली नसती िेळ काढून.  

 

संध्याकाळी ते टायटॅवनयन आल ेघरी. त्यांच्याबरोबर ब्रुनीही. आईने स्ितः खास बनिलले े

महाराष्ट्रीय पद्धतीचे जेिि. अगदी पुरिपोळी, कटाची आमटी, अळूिडी आवि डालळंबी! त्या 

वशष्टमंडळात तीन जि अजून होते. सारेच िागण्यात अवतशय नम्र. अवतशय मृद ू स्िभाि 

सगळ्यांचा. मला ब्रुनीच्या मृद ूहातांची आठिि झाली. हा मऊपिा स्िभािातून येत असेल का 

हातात? चापून जेििखाि करून वन जेििाची स्तुती करून सारे वनघून गेले. वडनर वडप्लोमसी 

िकार चांगला कदसतोय. जेिायला वमळिारी कुठलीही गोष्ट चांगलीच म्हिािी की नाही? आवि 

वतथे ब्रुनी स्ितः असािी! म्हिजे दधुात साखर. ती होती तेव्हा मी जास्त न बोलता वतच्याकडे 

पाहात रावहलो. तीहीमध्येमध्ये कटाक्ष टाकत रावहली. आजिर जेिढे बोलले नसू तेिढे त्याकदिशी 

न बोलता बोलले अस.ू म्हिजे ह ेजाििल ेआम्हाला दोघांनाही पुढच्या िळेी आम्ही भटेलो तेव्हा. 

म्हिजे आई एक गािे लािून बसत े त्यात एक आह.े. 'शब्दांिाचून कळले सारे .. शब्दांच्या 

पवलकडले' तस ेझाले खरे.  

 



या वडनर वडप्लोमसीने अजून एक गोष्ट घडली.. जी मला रॉवबनने नंतर भर मध्यरात्री 

सांवगतली.  

मी पाय पसरून पडललेो.. अधाच झोपेत. आजच्या कदिसाचा ररकॅप पाहात. वसनेमात एक 

बरे असत,े ररकॅपची सोय असते. फ्लॅशबॅक्स.. पि एकदा गेलेले क्षि .. ते नाही परत येत. मािूस 

ककतीही िगत झाला तरी िेळेच्या मागे जाऊ शकत नाही वन पुढेही.. बाकी टाइम मशीन िगैरे 

नुसते विज्ञान कथांच्या विषयापुरता. तर असला मनातल्या मनात ब्रुनीला पाहात होतो.. तर हा 

आला.. 

"अंबर ब्रो, गेस नयूज काय आह?े" 

"अरे भर रात्री दोन िाजता नयूज?" 

"अरे बातमीच अशी भारी आह ेम्हिून आलो.." 

"काय? क्युरी हो म्हिाली ..?" 

"यू आर व्हरेी वनयर टू द सबजेक्ट यार.." 

"ओह! मग रॉवबनभय्या कधी उरकताय शुभमंगल.." 

"शुभमंगल? मला त्या मशीनीत तुझ्या बोलण्याचा अथच शोधण्यात िेळ नाही घालिायचा.. 

ऐक.. मॅडम हजॅ वगव्हन ग्रीन वसग्नल .." 

"कशाला?" 

"तू आवि सायली..!" 

"साय..ली? ती कुठून टपक..ली वमस्टर रॉवबन ली?" 

"मला काय ठाऊक. त्या आता म्हिाल्या.. लिकरच बात आगे बढाई जाए!" 



"टेनशन यार!" 

"का? ब्रुनी फायनलाइज्ड?" 

"चूप.. तुला ठाऊक आह.े अजून काही नाही पि आय नीड टाइम बाबा. ह ेअस ेकुठलीही 

पोरगी पटिि ेसोपे नसते बाबा. िेळ लागतो. तुला काय.. तू आवि तुझी मॅडम क्युरी.. काय 

बातमी आितोस रे.. झोपमोड्या आहसे तू.." 

"हु.ं. झोप तर उडेलच तुझी पुढ ेऐकलेस की.." 

"बाप रे. अजून काय?" 

"अजून .. जस्ट ररप्लेस द नेम सायली फॉर समिन विथ नेम स्टार्टंग विथ बी.." 

"ब्रुनी?" 

"यस माय फ्रें ड. मॅडम म्हिाल्या, ही ब्रुनी एकदम आयवडयल आह ेअंबरसाठी.." 

"गधड्या.. यू मेड मी स्कीप फ्यू हाटचबीट्स.." 

"राँग इंवग्लश वडअर.." 

"सोड. आई काय बोलली सांग ना.." 

"म्हिजे ब्रुनी स्तुती? ब्रुनी चावलसा? की ब्रुनीची आरती?" 

"रॉब .. यू आर गे्रट. आवि ही बातमी खरीच आह ेना? की लपटे?" 

"भरपेट खानेिाल ेलपेट नहीं मारा करत ेब्रदर .. मॅडम म्हिाल्या, अशी मलुगी असेल तर 

अंबरची नैया पार होईल. नाहीतर िेंधळा आवि बािळट आवि धांदरट आह ेतो.. ब्रदर, व्हॉट्स 

द वमलनंग ऑफ िेंधळा आवि ते बाकी ॲडजेवक्टव्हस?" 

"गप रे रॉब. एिढी चांगली बातमी आिलीस, तुला वशव्यापि नाही घाल ूशकत.." 



 

थोडक्यात ह ेअसे झाले. त्या टायटॅवनयनसनी मागच मोकळा करून कदला. आवि आता वमशन 

ब्रुनी फक्त आईची इच्छा पूिच करण्यासाठी. आहचे मी तसा मातृभक्त श्ािि बाळ!  

 

पि एकूि सारे पाहता एक खूपच जुना वसनेमा आठिला. त्यात शाहरूख खान नामक 

तेव्हाचा सुपर स्टार म्हितो, 'जब कोई ककसीको कदलस ेचाहता ह ैतो सारी कायनात जुट जाती 

हैं उनहें वमलाने!' इकड ेकायनात म्हिजे पृथ्िी.. वतचा चंद्र .. आवि शवन आवि त्याचा चंद्र एकत्र 

आलेल ेकदसत होते! एकूि ग्रहमान अनुकूल कदसत होते!  

  



 

१६ 

 

पनुहा पनुहा ब्रनुी!  

 

आता गोष्ट बरीच पुढ ेसरकली होती. विशेषतः ब्रुनी घरी आली न आमचे जे नेत्रकटाक्ष 

एक्सचेंज झाल ेत्यामुळे तर आम्ही अजून जिळ आल्यासारख ेमनातून िाटत होते मला, काहीही 

न बोलता. वतलाही ते तसे िाटले ह ेमला नंतर कळाले. म्हिजे रॉवबन म्हितो तशी आग दोनही 

बाजंूनी लागलीय तर..  

 

ब्रुनी आवि ते टायटॅवनयनस वनघून गेल ेत्या कदिशी. पुढ ेदोन तीन कदिस असेच गेल.े ब्रुनी 

वबझी असािी. मला पि ऑकफसच्या रूक्ष वहशेबांत ह े कदलाचे वहशबे मांडायला िेळ नाही 

वमळाला. मग एके कदिशी दपुारी िेळ वमळाला मला. आजिर ब्रुनीच इकड े येत होती मला 

भेटायला. आता माझी पाळी .. मीच देईन टाळी!  

 

वतच्या ऑकफसात पोहोचलो मी. फोन न करताच. म्हटल ेसरिाईज द्यािे .. तर ती माझ्याच 

ऑकफसात गेल्याचे कळले! दोघांनी एकमेकांना एकाचिेळी एकच सरिाईज द्यािे? व्हॉट अ 

कोइवनसडनस! मी फोन लािला वतला.. म्हिालो,  

"वडअर, िटे इन माय ऑकफस.. आयॅम कलमंग!" मी तुझ्याच ऑकफसात गेलोय हा तपशील 

टाळत! 



 

ब्रुनी माझ्या केवबनमध्ये बसललेी. तशीच सुंदर कदसत होती ती. माझ्या छातीतली धडधड 

अचानक िाढली वतला पाहून .. 

"जस्ट रीच्ड वडअर?" 

"हो. खूप कदिसांत .. मी म्हिाले ना, तू आला नाहीस तर मला यािेच लागते ना ..?" 

हीच ती िेळ वतला सांगायला हि ेमी पि वतला भेटायलाच गेललेो.. पि नाही सांवगतल े

मी. मूळ स्िभाि कसा बदलिार?  

"कशी आहसे?" 

"मी मस्त. वबझी होते. आमची टायटॅवनयन टीम गेली कालच परत. म्हिून आज मोकळी 

झाले. आवि आय िॉज इगर टू मीट यू." 

"यस.. मी टू. पि म्हटल ेतू वबझी असिार." 

"अरे, त्या कदिशी बोलता नाही आल ेआपल्याला.. जेिि फारच सुंदर .. अिवतम!" 

"हो ना! माझी आई जेिि बनितेच तसे. बोटे चाखतात खािारे." 

"आय िुड लाइक टू लनच फ्रॉम हर.. व्हॉट कुककंग! िॉि!" 

"वशकिेल ती तुला.. घरी आलीस की!" 

माझ्या मते मी वतला खपूच मोठी लहटं कदली!  

"अरे, आमचे टायटॅवनयन एिढे खशू झाले सांगू. अडँ युिर परेेंट्स आर सो नाइस.." 

"थ्यांक्स.." 



"नो िंडर.." 

"काय?" 

"काही नाही .." 

"बोल ना.." 

"आय मीन नो िंडर यू आर ऑल्सो सो नाइस.." 

मी दीघच श्वास घेतला एक.. आवि वतच्या डोळ्यांत पाहात म्हिालो, "ब्रुनी माय मदर 

लाइक्ड यू सो मच! आजकाल पथृ्िीिर अशा मलुी कदसत नाहीत जास्त .." 

"अशा म्हिजे?" 

"ब्युटी विथ ब्रेन अँड िेल नेचडच अँड.. आय रन आऊट ऑफ ॲडजेवक्टव्हस ्वडअर.." 

"ओह!" ती लाजत म्हिाली .."ॲक्चुअली आय हिॅ टू टेल यू समलथंग.." 

"बोल ना.." 

"इथ ेनाही. लेट्स् मीट समव्हअेर एल्स.." 

"दॅट गाडचन? आर्टचकफवशयल िन?" 

"चालले ..आर्टचकफवशयल गाडचन .. बट नो आर्टचकफवशयल टाॅॅक.. आज सधं्याकाळी .." 

 

संध्याकाळी भटेलो आम्ही. त्याच गाडचनमध्ये.  

येतायेताच म्हिाली ब्रुनी, "ह.े. यू वडडनट टेल मी.. तू माझ्या ऑकफसात मलाच भटेायला 

गेलेलास मी आल ेतेव्हा .." 



"यस वडयर. तुझाच विचार करत होतो.." 

"मग बोलला नाहीस तो?" 

"तुला खरं सांगू,  खूपशा गोष्टी न सांगता जास्त कळतात .." 

"तेच सांगायचेय मला तुला वडयर.. त्याकदिशी तुझ्या घरी आल ेना, आपि बोललो नाही 

काहीच जास्त .. पि आय लथंक आय नो यू बेटर आफ्टर दॅट.." 

"मी तुला एक सांगू..?" 

"बोल.." 

"हचे.. तू त्याकदिशी येऊन गेलीस वन आय लथकं यू आर व्हरेी क्लोज टू माय हाटच .." 

"हु.ं हचे मला तुला पि सांगायचं होते वडयर.." 

"थ्यांक्स वडयर.." 

"नाऊ यू आर ब्रेककंग द रूल .. नो थ्यांक्स इन फ्रें डवशप.." 

"तस ेनाही गं.. तू मला इथे बोलािलसे ना.. स्ितः .. म्हिून!  नाहीतर मला ह ेअस ेजमल े

नसते.." 

"ओके.. आय अंडरस्टँड अँड ॲक्सेप्ट युिर थ्यांक्स.. आय लथकं इट्स हाय टाइम िुई मीट 

ॲट माय होम.." 

"यस वडयर.. छेडो कदलके तार विथ वगटार. यू नो ब्रुनी.. पवहल्यांदा पावहल ेना तुला तेव्हाच 

तू मला आिडलीस. यू आर टू गुड यार.. इट िॉज लव्ह ॲट फस्टच साइट .." 

"िॉज?" 

"हा! हा! राँग इंवग्लश .. पि भािनांकड ेबघ.." 



"बघते.. पि सेम वहअर वडयर.." 

"पि मग ते एकदा तू म्हिालेलीस.. आय डोनट फरगेट क्लायंट्स.. ते?" 

"िेडा आहसे तू.. साध्या गोष्टी नाही कळत तुला.. वतथे अजून कुिी असताना मी काय 

बोलिार होते? आय लथकं बॉइज आर बॉनच विथ लेस ब्रेनस, आय मीन अक्कल ..आवि तू त्याचे 

उदाहरि आहसे वजिंत!" 

"बोल! बोलून घ ेआता.." 

"बट यू आर टू क्यूट अंबर.. आयॅम सो हपॅी.."  

"विथ लसे ब्रेन? एनी िे तुझ्याहून मोठा मेंद ूमला नाही िाटत कुिाचा असेल." 

"बोलून घे तू आता.. मग कधी भटेायचेय?" 

"एनी डे.." 

"शवनिार?" 

"डन .." 

 

आधीच चंद्रािर तरंगत चालािे लागते त्यात अजूनच तरंगत पोहोचलो घरी मी. ब्रुनी 

बरोबरची ती संध्याकाळ आयुष्ठयभर न विसरण्यासारखी. घरी आलो तर रॉवबन माझ्याकड ेपाहून 

हसत होता.  

रात्री आला माझ्याकड ेवन म्हिाला, 

"सो.. कधी छेडतोयस कदलके तार विथ वगटार?" 

"तुला काय ठाऊक?"  



"या रॉवबनला सारे काही ठाऊक आह ेब्रदर अंबर, आजची त्या गाडचनमधली मलुाकात.. वन 

शवनिारी परत भटेिे.. आय नो इट ऑल.." 

"तू काय जाससूी करत होतास बागेत?" 

"नो ब्रो.. आय िॉज ट्राइंग टू डू व्हॉट यू यार ट्राइंग टू डू.. तू जे करतोयस तेच करायचा ियत्न 

.." 

"म्हिजे?" 

"लसंपल.. मी तेव्हा त्याच गाडचनमध्ये होतो.." 

"कुिाबरोबर? " 

"क्युरीबरोबर.." 

"कदसला नाहीस तू?" 

"तुझ ेलक्ष असले तर कदसले ना कुिी तुला.. ब्रुनी असताना काय.." 

मी त्याला आयती कदललेी विकेट तो थोडीच सोडिार होता.. म्हिून त्याच्याकडे दलुचक्ष 

करीत म्हटले,  

"तू? आवि क्युरी?" 

"यस्स.. तुझ्यामुळे यू नो.. लव्ह इज इन द एअर.. मी माझ्या िोग्रालमंगमध्ये बदल करून 

घेतला.. टू लाइक रादर टू लव्ह समबडी.. मग त्या नजरेतून मला आिडायला लागली क्युरी.. 

म्हिून वतला म्हटल ेबागेत बोलिाि.े" 

"ओह! सो यू इन सेम बोट?" 



"राँग इंवग्लश वडअर.. पि नाही, क्युरीकडे असा िोग्राम नाही .. मी वतला म्हटल,े क्युरी 

आय लाइक यू व्हरेी मच.." 

"मग ती काय म्हिाली?" 

"ती म्हिाली, लाइक? म्हिजे काय? म्हिून वतने मशीनीत चेक केला शब्द तो.. वतला काय 

कळिार व्हॉट इज लव्ह.. मला पि नसते कळल ेतू नसतास तर.." 

"आता?" 

"आता काय? तुझ्यामुळे चािला मला हा लव्ह बग!" 

काय गंमत आह ेनाही .. आपल्या गािरान भाषेत याला इश्काची इंगळी म्हितात वन हा 

रॉवबन त्याला लव्हबग म्हितोय. थोडक्यात पृथ्िीच्या पाठीिर .. ककंिा वतच्या बाहरेही जा कुठे.. 

ह्या िेम िकरिांचा कीडा सारखाच कदसतोय!  

"मग आता पुढ ेकाय?" 

"तो िोग्राम वडवलट करिार मी!" 

"नो! अरे.. लव्हबग असा तसा जात नाही.. महा वचिट असतो तो. आता तुझा 

काढण्याऐिजी तोच क्युरीमध्ये टाकायचा ियत्न कर रॉब!" 

"यस्स.. दॅट्स बेटर! बघतो जमतेय का!" 

"िा! तू अगदी फास्ट इव्हॉल्ि होतोयस.." 

"सारी कृपा तुझीच बरे.. आवि त्या बदल्यात मी ही केलीय एक कृपा.." 

"कसली?" 

"तुझी ती वगटार .." 



"व्हॉट अबाऊट इट?" 

"रघुिीर सरांचा फोन आलेला. तुला ती हिीय म्हिून .." 

"िा! आिलीस वगटार?" 

"यस्स.. होम वडवलव्हरी!" 

"थ्यांक्स!" 

"पि होम कुठल ेते नाही विचारलेस?" 

"का?" 

"अरे, ट्रस्ट वधस फेलो.. तुझी वगटार ब्रुनीच्या घरी देऊन आलो मी!" 

"तू? तुला कोिी सांवगतले?" 

"कुिी कशाला सांगायला हि?े मला मावहतीय.. तू आवि ब्रुनी .. ॲन इवव्हलनंग विथ वगटार! 

मी म्हिालो रघुिीर सरानंा.." 

याने शवनिारचे काही सांवगतले तर नाही ना.. भीती िाटत मी ओरडलो.. "काय?" 

"हचे.. वगटारच्या िोग्रामला बोलािू जरूर .." 

"शवनिारी?' 

"नो वडयर, नो हड्डीस इन कबाब.. नंतर केव्हा तरी. तसा मी हुशार आह.े मी सांवगतलेय 

त्यांना, यू नीड टू िॅवक्टस .. एखादा मवहना तरी!" 

"रॉवबनया, रोबो नसतास तर मकुा घेतला असता तुझा.." 

"फक्त एक .. तुझ्या वगटार िोग्रामला या फ्रें डला बोलिशील ना?" 



"चूप .. आता रॉवबन भाऊ.. शहाण्यासारख ेजाऊन झोपी जा.. आवि शवनिार इज अ टाॅॅप 

सीके्रट .." 

"ओके अंबर ब्रो.. गुडनाइट .. स्िीट ड्रीम्स" 

"गुडनाइट .. स्िीट ड्रीम्स ऑफ क्युरी टू यू टू!" 

लव्ह इज इन एअर.. गािे गात रॉवबन गेला..  

 

रॉवबन म्हिजे रॉवबन आह.े तो आह ेम्हिून ककती आयुु़ष्ठय सुसह्य झालेय इकडे. आता तो ही 

ह ेिेमाचे ियोग करिार की काय? व्हाय नॉट! नेक्स्टेस्ट जेन ह्युमनॉईड्स!  

 

आजच्या कदिसाचा आढािा घेत झोपलो. कॅमेरासारख ेमन असायला हि.े. त्यात सारे रेकॉडच 

करून ठेिता यायला हि.े. म्हिजे आपल्या नातिडंाना दाखियाला बरे.. नातिंडे .. पतिंडे! ती 

पि या चंद्रािर की पथृ्िीिर? की टायटनिर? हा िश्न कठीि होता.. तो ऑप्शनला टाकून 

मनातल्या मनात वगटारचे कॉड्सच हाताळत झोपी गेलो.. ररहसचल म्हिा! शवनिारी िाजिायची 

गािी.. स्पेशली फॉर ॲॅंड ओनली फॉर माय वडयर ब्रुनी!  

 

  



१७ 

 

जळुल ेसरू..  

 

रस्ता आता सरळसोट कदसत होता. मी आवि ब्रुनी .. वतला ही मानय आह.े. माझा तर िश्नच 

नाही .. घरून माझ्या तरी काहीच िाॅॅब्लेम नाही. वतच्याकडे? देिास ठाऊक, पि कॅन बी मॅनेज्ड. 

आता फक्त वतला वगटारीिर वतच्यासाठी म्हिून खास गािी िाजिून दाखिि.े. आवि लहदंीत 

म्हितात ना तस ेचुपकेस ेवतच्या कदलमें उतरिे! म्हिजे आधीच उतरलोय पि अजून ठाि मांडून 

बसिे! म्हिजे मुक्काम ठोकिे!  

माझ ेकाय.. ती आधीपासूनच बसलीय माझ्या कदलमें.  

 

शवनिार संध्याकाळ ही अजून एक आठििीत रावहल अशी मंतरलेली संध्याकाळ असिार 

.. मी ती आवि माझ्या वगटारीचे सूर. त्यातून सारी िेमगीते ऐकििार मी वतला..  

 

मी गेलो तर ब्रुनी िाटच पावहल्यासारखी बसललेी लाल रंगाच्या गाऊनमध्ये. आधीच सुंदर 

ती.. त्या लाल रंगात अजूनच छान कदसत होती. ब्रुनीचे घर म्हिजे एक विस्तीिच तंब ूहोता. आत 

िशस्त खोल्या.. समोर एक झोपाळा. आजूबाजूला छोटी छोटी झाड.े काही फुलांची. एकाला तर 

चक्क लाल गुलाब लागललेे टपोरे.  

"हिॅन, हा अंबर.. माय स्पेशल फ्रें ड.." 

हिॅन पुढ ेआली वन वतच्या थंडगार हाताने हस्तांदोलन करून उभी रावहली. 



"अंबर, ही हिॅन. माय कँपॅवनयन.. फ्रें ड. ही आमच्या टायटनिरची खास ह्युमनॉईड आह.े  

"ओह!" 

"ककती स्पेशल असािी? तुला गंमत सांगते, मी इकड ेआले ना तर वतच्यात माझ्या मम्मीने 

आईचा स्पेशल िोग्राम टाकून घेतलाय. इफ आय िाँट माय मदर अराऊंड एनी टाइम .. तो िोग्राम 

रन केला ना की अगदी ममासारखी िागते ती.." 

"ओह!" 

"आवि आज मी तो िोग्राम मुद्दाम बंद करून ठेिलाय वडयर!" ती थोड्या खोडकरपि े

म्हिाली .. मला कळलेच ते. मी तरी कुठे आईला सांगून आलोय इथे?  

"ओह.." पुढे थ्यांक गाॅॅड म्हििार होतो मी! 

"ही माझी खास मैत्रीि आह ेलाइक युिर फ्रें ड रॉवबन. हिॅन, कॉफी आिशील?" 

"यस मॅडम. मी आिते." 

"वहला पि सगळ्या भाषा येतात?" 

"अरे नाही रे. तू भेटलास ना.. त्यानंतर मी मराठी फीड केली वतच्या िोग्राममध्ये. िुई 

टायटॅवनयनस स्पीक वडफरंट लँग्िेज देअर. मी इथ ेआले ना तेव्हा वशकल ेइंवडयन भाषा. त्यावशिाय 

इतरही जगातील भाषा वशकल ेमी." 

"हो ना भाषा उपयोगी पडतात .." 

"खरंय.. वडयर. तू भेटलास वन आय अॅम कवनिनसड.. भाषा उपयोगी पडतात.. बरे झाल े

वशकल ेमी मराठी .. तुला सांगू, आम्ही लोकांनी पृथ्िीचा अभ्यास केला. मग भाषा वशकलो. 

लंग्िेज कनेक्टस इनस्टंटली.." 



"खरेय तुझ ेब्रुनी .." 

हिॅन कॉफी घेऊन आली. समोर मग ठेित म्हिाली, "ब्रुनी वडयर, कॉल मी व्हने नीडेड. मी 

आत आह.े" 

पावहलंस ककती समजूतदार आह ेही.. मला िाटल ेअस ेकाही म्हिले ब्रुनी ..  

"नाइस हाऊस यार.." 

"हु.ं थ्यांक्स.. आवि ही झाड ेखरीखरुी आहते.. आमच्या टायटनिर ह े टेकक्नक आह.े माय 

फादर इनव्हेंटेड इट.. बाकी तुला झाड ेनाहीत कदसिार इकड ेचंद्रािर." 

"िॉि गे्रट यार.. तेही रेड रोज!" 

"यस, रोजेस, फु्रट्स अँड ऑल.. ही इज अ गे्रट सायंरटस्ट." 

"ते नाही आल ेकधी इकड?े" 

"येऊन गेल.े. ही िॉज अ पाटच ऑफ टायटॅवनयन वडप्लोमॅरटक वमशन. कॉफी इज गुड?" 

"होय.. एक्स्ट्रा शुगर.." 

"मला ठाऊक आह ेते.." 

"कस ेकाय?" 

"तुझ्या घरी आललेे मी.. तेव्हा ऐकले मी.. म्हिजे रॉवबन म्हिाला ना.." 

"बरेच बारकाईने लक्ष होते म्हिायचे.." 

"हु.ं. माझ े दसुरीकडे कुठे लक्षच नव्हते ना.. तुला सांगू त्याकदिशी न बोलता आपि जे 

बोललो ना.. आय ररयलाइज्ड .. अंबर.. दॅट यू आर द िन.. आय ररयली फील लकी टू हिॅ मटे 

यू.." 



"सो यू टायटॅवनयनस वबवलव्ह इन लक?" 

"सॉटच  ऑफ.. बोलण्याची पद्धत असते एक.. पि बघ ना, थटे पथृ्िीिरून तू इथे आलास 

काय वन आपि भेटलो काय.. ह ेसारे तसे घडि ेकठीि िाटत नाही तुला?" 

"खरंय तुझ.े.आवि आयॅम ऑन क्लाऊड नाईन ..नाऊ."  

"मी टू.. थ्यांक्स टू यू अंबर.." 

"तुला गंमत सांगू .. आमच्याकडे ना ह ेसगळे मलुांना करायला लागते.." 

"ह ेसगळे म्हिजे?" 

"म्हिजे ह ेसगळे सांगिे वन मग ही हजॅ टू िपोज टू द गलच.. बेलनडंग ऑन द नीज.. तुमच्याकडे 

बरेय ब्रुनी .. गल्सच टेक द इवनवशएरटव्ह.." 

"नो नो.. अंबरबाब.ू. चुकताय तुम्ही. आम्ही काहीच िेगळे नाही बरे या बाबतीत तरी .. 

बॉइज वस्टल हिॅ टू िपोज, पि काही िेळा रूल्स हिॅ एक्सेप्शनस .. रादर करािे लागतात अपिाद 

पररवस्थतीनुसार.." 

"म्हिजे .." 

"म्हिजे िाघाचे पंजे! आय हिॅ बीन िॉनचड.." 

"कशाबद्दल?" 

"तू आवि तुझा शायनेस.. बाय हर हायनेस.. " 

"कोि?" 

"दॅट यू गेस.. मी नाही सांगिार ते.. पि मग मी ठरिल ेमला असेच म्हातारी होईपयंत 

थांबायचे नसेल तर मलाच हलिायला हिेत हातपाय .. म्हिून.. पि माझी अजून अपेक्षा आहचे.. 



मला एक राजकुमार यऊेन मागिी घालेल गुलाबाचे फूल देत.. मी लाजत त्याला हो म्हिेन वन 

घोड्यािर बसून मी जाईन त्याच्याबरोबर.." 

"ह ेब्रुनी .. तू काय अमर वचत्रकथा िाचायचीस की काय? पि तुला सांगू .. इट्स इझी टू 

िपोज व्हने िन नोज द आनसर.. म्हिजे पेपर फुटतो ना परीक्षेत तसा.. त्यामुळे मी करीन तुला 

िपोज.." 

"वडयर अंबर, तू ॲझुम करतोयस माझ ेउत्तर .. " 

ती खयाळपि ेहसत म्हिाली. 

"बघ तुझ्या रॉवबनने वगटार आिून ठेिलीय.." 

"रॉवबन ना.. दीड शहािा आह ेतो.. शुड आय प्ल ेनाऊ..?" 

"व्हॉट्स द टाईम? ओह.. थांब. ये तुला काहीतरी दाखिते.. " 

वतच्या मागे मी आत गेलो. तंबूत एका पारदशचक वखडकीजिळ टेवलस्कोप होता मोठा.. 

त्याच्यातून वतने पावहले .. आवि म्हिाली, "बघ." 

मी िाकलो पहायला ..  

पाठून वतची कॉमेंट्री सुरू झाली..  

"तो कदसतोय ना तो टायटन.. माय होम.. इकड ेआले मी, पि रोज माझ्या घरची आठिि 

येते.. मी रोज सधं्याकाळी पाहत ेयातून .. वतकड ेआता कदिस उगित असतो ना.. हा टेवलस्कोप 

आम्हीच डेव्हलप केलाय. आह ेमो्ा ररझोल्यशूनचा. त्यामुळे तुला वतकडची घरे, रस्ते िगैरे 

कदसत असतील. इतक्या अंतरािरून सदु्धा." 

"खरेय गं. कदसताहते सगळे.." 



"अरे थोड्या अजून मॅवग्नकफकेशनची बनिली ना दरु्बचि तर मािसं पि कदसू शकतील. माय 

फादर इज िर्कंग ऑन इट!" 

"ओह! गे्रट." 

"यातून कदसतेय ना तेच माझ ेगाि. ॲज सच टायटन इज िन कंट्री. पथृ्िीसारख ेदेश नाहीत 

वतकड.े ही जागा अशी शोधलीय ना टेवलस्कोपची की वतकडून आमचे गाि कदसेल." 

"िा! अस ेकाही असले तर इकडून पथृ्िीिरचे पि कदसायला हि!े" 

"यस्स .. आवि ते अंतर तर टायटनहून खूपच कमी आह.े. पि जस्ट अ िॉर्नंग.. तसा ियत्न 

करू नकोस कधी. पथृ्िीिरच्यांना ते आिडत नाही .. रादर दे फील अनसेफ.." 

"व्हाय?" 

"ते जाऊ देत.. पावहलसं ना गाि माझ े.. तोमध्य ेरस्ता कदसतोय ना त्याच्या एका कडलेा 

घर आमचे.. अजून चांगली दरु्बचि वमळाली ना तर आईला पाहू शकेन मी. रोजच!" 

"आवि युिर फादर?" 

"हु.ं. इफ ही इज आऊट ऑफ वहज लॅब एव्हर!" 

"पि तू त्यांच्याकडेच वशकलीएस ना?" 

"यस्स. जेनेरटक इंवजवनयरींग, ॲस्ट्रोबायोलॉजी.. िगैरे." 

"छानच कदसते तुझ ेगाि." 

"आह ेते तसे. अख्खखा टायटन तसा सुंदर आह.े बघशील तू एकदा.." 

"हु.ं. असा सुंदर असेल टायटन तर टायटॅवनयन पि तशीच असिार ना?" 

"सो क्यूट  ऑफ यू अंबर.. थांब. मला एकदा पाहू देत.. मग आपि जाऊयात." 



ती दरु्बचिीतून पाहात होती शवनच्या चंद्राकड े आवि मी पाहात होतो जिळून या 

चंद्रमुखीला!  

 

आम्ही आलो परत वन ती झोपाळ्यािर बसली..  

"चल सरुू कर तुझी वगटार .. आज मन भरेपयंत ऐकिार मी.." 

"यस्स वडयर.. मी थोडे िझेेंटेशन तयार केलेय.. इट विल हिॅ सम टाॅॅक इन वबटिीन.. आवि 

मूळ गािे ऐकिीन तुला.. " 

"यस.. मी ऐकतेय .." 

मी खरेतर काहीच ठरि ू शकलो नव्हतो. ब्रुनी  दरु्बचिीत बघताना मलाच ती चंद्रमुखी 

िाटलेली. त्यािर मी माझ ेउत्स्फूतच िेझेंटेशन सरुू केल.े.  

"वडयर ब्रुनी, आमच्या येथे म्हिजे पथृ्िीिर चंद्र हा सौंदयाचचे मोजमाप आह.े पृथ्िीच्या 

िरून कदसिारा चंद्र.. शीतल.. कलेकलेने िाढिारा वन घटिारा.. कुठल्याही वियकराला त्याची 

विया िथम चंद्रासारखीच िाटत.े. आता तू मला िाटलीस तशी.. चंद्रमुखी! ककंिा कोिाला 

वियतमा हिी असेल तर त्याच्या तोंडून ही हचे शब्द येतात .. चांद सी मेहबूबा हो मेरी कब ऐसा 

मैंने सोचा था.. " 

त्यानंतर ते गािे मी माझ्या मोबाईलिर चार ओळी ऐकिून वगटारिर सरुू केले..  

गािे संपले तसे वतने टाळ्या िाजिल्या.. उठून माझ्या बाजूला उभी रावहली ती.. 

"िॉि, गे्रट यू आर!" 

"थ्यांक्य.ू. तर तूही तशीच आहसे .. तुला पाहून चांद आह ेभरेगा.. फूल कदल थाम लेंगे.. 

आज ही मस्त हिा आह.े. मी तुझ्या शोधात पोहोचलो इथिर .. 



म्हित.. मेरे सपनोंकी रानी कब आएगी तू.. आई रूत मस्तानी कब आएगी तू.." 

या गाण्यानंतर ब्रुनी खूश झाली फार..  

मी पुढ े सुरू ठेिली गािी.. सगळी जुनीपुरािी गािी म्हिजे भलू े वबसरे गीत.. थोडी 

कॉमेंटरी.. थोडे गािे वन मग वगटार िर धून.. त्यात मग 'जाने मन जाने मन तेरे दो नयन' झाल,े 

'तुमसे ओ हसीना जो मोहब्बत तो न मैंने करनी थी' झाल.े. 'तोच चंद्रमा नभात.. तीच चैत्र 

यावमनी' झाले.. अजूनही काही गािी िाजिली मी. ती माझ्याकड ेकौतुकाने पाहताना मी वतलाच 

पाहात होतो.. िेळ कसा चालला होता ते कळत नव्हते.  

"आता थाबूं?" 

"नो.. नॉट विदाऊट चुरा वलया.. " 

"ओह! दॅट डेज' साँग.. तुला सांगू ब्रुनी, ते गािे मी तुलाच पाहात तुझ्यासाठीच िाजिलेले.." 

"आय नो!" 

"हाऊ डू यू नो?" 

"तुला आम्ही मलुी इतक्या ढ िाटतो की काय? पि आज त्याला िनस मोअर.. फ्रॉम मी.." 

"ऑफकोसच वडयर .." 

मी वगटारच्या तारांिर हात कफरिला.. 'चुरा वलया ह ैतुमने जो कदलको.. नजर नहीं चुराना 

सनम.. बदलके मेरी तुम लजंदगानी.. कहीं बदल ना जाना सनम..' 

"िॉि! यू आर लसंपली गे्रट .." 

"आवि नाऊ इफ इट्स ओके टू प्लक दॅट रोज .. प्लीज .." 

"व्हाय..?" 



ती हो म्हिण्याची िाट न पाहता मी पुढ ेहोत ते लाल गुलाबाचे फूल तोडले वन गुडघ्यािर 

िाकून वतला ते देत म्हिालो, "वडयर ब्रुनी, माझी होशील का?" 

ती लाजली ..  

आवि ..  

काही बोलिार तोच वतच्या दरिाजािरची बेल िाजली ..  

"हु'ज इट ॲट वधस टाइम?" 

वतने दरिाजा उघडला तर दरिाजात एक कुिी केक घेऊन उभा..  

"हा केक? कुिी पाठिलाय?" 

"आय डोनट नो मॅडम. वधस इज द वडवलव्हरी ॲड्रसे .." 

वतने तो केक हाती घेतला..  

"इट मस्ट बी रॉवबन .. आय टेल यू.. रॉवबन.." मी म्हिालो .. "रॉवबनच असिार तो.. " 

मी मो्ाने म्हिालो तसा "यस सर" म्हित रॉवबन आत आला..  

"रॉवबन तू?" 

पाठोपाठ कोि याि?े वमस्टर आवि वमसेस कांदळगािकर!  

"टू अिर व्हरेी फस्टच मून कपल.. विथ बेस्ट विशसे.." 

िषाचने पुढ ेयेत म्हटल ेवन रघुिीर माझ्याशी शेकहडँ करायला पुढ ेआला.  

"आवि तू .. तू िाॅॅवमस कदलेलसे.. वगटार फॉर ऑल.. यू ब्रोक द िाॅॅवमस अंबर.." 

"काय ह ेिषाच .. तुला कशाला बनायचे होते हराभरा कबाब में कढीपत्ता?" 



"खरंय.. पि अरे, ऐवतहावसक क्षि आह ेहा.. चंद्रािरची पवहली जोडी.. आवि पृथ्िी आवि 

टायटनिरचीही पवहलीच.. सेवलब्रेट तर करायलाच पावहजे की नाही? आता वगटार िगैरे नंतर 

कधीतरी.."  

समोर हाटच शेपचा केक होता.. एका बाजूला मी आवि ब्रुनी .. समोर रॉवबन वन िषाच वन 

रघुिीर .. 

"हिॅन.. ये बाहरे.. तुझ्या मॅडमचा केक खायला.." 

रॉवबनने जोरात हाक मारली तशी ती ही येऊन उभी रावहली .. 

"सी हिॅन.. नाइस कपल नो? मी म्हटले होते तुला.. मलुगा चांगला आह.े. " 

रॉवबनने हिॅनला ही सांवगतलेल.े. वन िषाच वन रघिुीरला ही! फक्त माझ्या घरी सांवगतलेल े

की काय ते ठाऊक नव्हते! 

"काय ह ेरॉवबन, तू सगळ्या जगाला सांगत सुटलास.." 

"यस वडयर ब्रदर, माझ्या िोग्राममध्येच आह े ह.े. वडस्ट्रीब्युट द हपॅीनेस.. हो की नाही 

हिॅन.." 

"िा! उंदराला मांजर साक्ष .." 

"म्हिजे काय..?  

रॉवबन त्याच्या मशीनीत त्याचा अथच शोधायला लागला..  

 

मग सागं्रसगीत केक कापि ेझाल.े. िषाच वन रघिुीर ने ऑकफवशयली अवभनंदन केल.े. ते 

जायला वनघाले तसा रॉवबन म्हिाला, "मी थांबू की जाऊ ब्रो?" आवि हसत तो वनघून गेला ..  



"व्हॉट ॲन इवव्हलनंग ब्रुनी .. अँड आय डीड िपोज. " 

"हो.. बट आय हिॅ नॉट यट आनसडच.. इफ यू ररमेंबर वसके्वनस ऑफ इव्हेंट्स राईट.." 

"ओह! सो?" 

"आय िोंनट टेल यू.." ब्रुनी हसत म्हिाली. 

"आता झोप उडिशील तू माझी ब्रुनी .." 

 

घरी आलो. रॉवबन िाट पाहात होता. आई बाबा झोपून गेलेल.े मला आश्चयच िाटले. अस े

होत नाही कधी .. आईतरी जागी असतेच.. अगदी खूपच उशीर होिार नसेल तर. 

"रॉवबन, आई कधी झोपली?" 

"अरे, मीच सांवगतले वतला.." 

"काय?" 

"जे झाल ेते.. " 

"म्हिजे?" 

"म्हिजे जे झाल ेतेच.. " 

"नीट सांग.. तू सांवगतलेस वन ती झोपली?" 

"अरे ब्रदर, रॉवबन नेव्हर लाइज, मी सांवगतले खरे.. तुला इमजचनसी वमटटंग असल्याचे.. 

म्हटल ेमॅडम तो वहशेब मांडतोय वतकड.े उशीर होईल. आता नक्की कसला वहशेब ह ेमॅडमनी नाही 

विचारले मग मी कशाला सांगिार? ते त्या कदिशी म्हटले ना तस.े. काय ते.. नरो िा कंुजरोिा 

उत्तर कदले मी.." 



"रॉब, यू आर अ डार्लंग .. पि मग ते सारे रघुिीरला का सांवगतलसे.." 

"अरे ब्रो.. ब्रुनीबद्दल रघिुीरला मी नाही सांवगतल े .. ते सांवगतले िषाच मॅडमनी.. त्यांना 

आधीच अंदाज आला.. ते काय म्हितात ना.. मांजर डोळे वमटून दधू वपते.. वतला िाटत ेकुिी 

बघत नाहीय.े. पि कदसत सगळ्यांनाच असत ेते.." 

"बरं बरं.. खूपच वशकलायस भाषा.. पि आजची आमची भेट आवि केक..?" 

"देअर आयॅम वगल्टी.. म्हिजे फक्त टाईम आवि व्हनेयू सांगण्यापुरता.. केक मॅडमनी पाठिला 

.. खरेतर मॅडम वन सरांना म्हिजे तुझ्या आईबाबांना पि बोलाििार होतो आम्ही.." 

"रॉवबन .. चािटपिा नकोय.. " 

"नको तर रावहला.. झोप आता. येईल ना झोप की स्िपे्न पाहिार उघड्या डोळ्यांनी?" 

"तू जा.. आवि पहा क्युरीची स्िपे्न .. गुड नाइट .."  

 

मी झोपलो खरा पि विवचत्र स्िप्न पडले.. कुठलेस ेफंक्शन होते.. सारे जमलेल े.. कुिीतरी 

भाषि करतेय.. िलेकम टू द मून कपल.. एक पृथ्िीचा चंद्र वन एक शवनचा चंद्र.. त्यात चंद्राहून 

सुंदर ही ब्रुनी .. ब्रुनी लाजतेय.. मी कौतुकाने पाहतोय.. समोर मोठाला केक आह.े. मग कुठून 

काय होतेय ते कळण्याच्या आत सायरन िाजतोय .. चार पोवलस येतात वन तो केक उचलून घेऊन 

वनघून जातात .. मी झोपतूेन जागा झालो घाम सटूुन.. लक्षात आल.े. ह ेस्िप्नच तर आह.े. सुटकेचा 

वनश्वास टाकला वन परत झोपी गेलो..   



 

१८ 

 

ब्रनुीची होम वव्हवजट  

 

सकाळ सकाळी उठलो.. सुट्टीचा कदिस माझा. कालच्या रात्रीतल ेसारे आठित होतो.. वन 

मी ब्रुनीला माझ्याच नकळत फोन लािला .. अधचिट झोपेत असािी ती.. 

"हाय ब्रुनी!" 

"हाय.." 

"वस्टल स्लीपी? झोपेत आहसे?" 

"यस.." 

"कालची संध्याकाळ ककती छान गेली ना?" 

"यस.." 

"मी वगटार छान िाजितो ना?" 

"हो.." 

"रॉवबन आवि हिॅन गे्रट आहते ना?" 

"हो.." 

"िाटत नाहीत रोबोसारखे.." 



"हो ना.." 

"केक पि छान होता.." 

"हो ना.." 

"रघुिीर आवि िषाच आर गे्रट .." 

"यस्स.." 

"मी तुला काल विचारललेा िश्न.. त्याचे उत्तर.." 

"यस्स .." 

"थ्यांक्स ब्रुनी .. आता तू म्हि ूनाही शकत की मी िपोज केले वन तू उत्तर ही नाहीस कदले.." 

"व्हॉट .. यू चीटर.. मला झोपेत पाहून तू अस ेकरािेसे.. झोप मोडलीस माझी.." 

"दॅट्स द रट्रक .. पि तुझ ेउत्तर नसल्याने माझी झोप उडालेली त्याचे काय? तेव्हा तुझ ेउत्तर 

हि ेतर.. याला गवनमी कािा म्हितात वडयर.." 

"कािेबाज.." 

"ऐक ना ब्रुनी .. कम ओव्हर टुड ेटू माय होम.." 

"आज?" 

"यस्स .. लेट मी इंट्रोड्यसु यू टू माय होम.. नाऊ दॅट यू हिॅ ॲक्सेप्टेड माय िपोजल.." 

"मी? कधी?" 

"आताच ॲक्सेप्ट केलेस.." 

"ते नाही स्टुवपड.. घरी कधी तुझ्या?" 



"ब्रुनी .. आज.." 

"पि मी आलले ेआताच तर.." 

"आललेीस.. पि आता इन नॉन वडप्लोमॅरटक िे.. म्हिजे नुसती ब्रुनी म्हिनू ये.." 

"ओके.. संध्याकाळी." 

"आवि उठ आता .. ककती झोपशील?" 

"नाही रे.. तू गेलास ना मग मी हिॅनचा मम्मी मोड सुरू केला.. एिढी महत्त्िाची गोष्ट 

आईला सांगायला हिीच ना? त्यात खूप उवशरा झोपले मी ना म्हिून.."  

"मग काय म्हिाली आई तुझी?" 

"ती खूश झाली खूप.. पि फक्त मुलगा थोडा अजून चांगला असता तर बरे झाल ेअसत ेअस े

म्हिाली ती.. आवि तुला मावहती आह.े. ममा'स िडच आर सुिीम .. आता रे काय?" 

"ब्रुने, तू चांगलीच जागी झालीयस.. पि तू आता शब्द कफरि ूनाही शकत.." 

"हा! हा! पि आई तस ेखरेच म्हिाली ना.." 

"एक काम कर.. तो मम्मी मोड बंद कर.. आवि फॉर हिेनस सेक हिॅन मोड सरुू कर.. येतेस 

ना संध्याकाळी?" 

"यस वडयर.. येते." 

"िेटटंग.." 

 

ह ेसारे मी बोलत होतो वन रॉवबन माझ्या मागेच उभा होता.  



"रॉवबन .." 

"बोल ब्रो.. काय मदत हिीय?" 

"मदत? मी तुला फक्त मदतीसाठीच बोलितो की काय?" 

"नाही .. पि आजच यिेार ब्रुनी तर घरी तुझी बातमी फोडािीच लागेल .. त्यासाठी हू 

बेटर दॅन ओल्ड ट्रस्टेड आवि फेथफुल रॉवबन?" 

"चोरून ऐकायची सिय िाईट ब्रदर रॉवबन .." 

"ब्रो, उघड्यािर बसून िमेगप्पा मारि ेचांगली सिय आह?े मी कधीपासून उभा आह ेइथ े

आवि यू वडडनट इव्हन नोरटस .. आता ये पाया पडायला तेव्हा पाहातो.." 

"रॉब, मला येऊन ककती कदिस झाल ेरे इकड?े"  

"व्हाय?" 

"मला िाटत ेसहा मवहन ेझाले सहज.." 

"मग?" 

"त्या सहा मवहनयात तू मराठीचा पंवडत होण्याकड ेमागचक्रमिा करतोस असे िाटतेय .." 

"जस्ट अ वमवनट .. मागचक्रमिा.. निा शब्द.."  

तो मशीनीत शोधायला लागला.. 

"असले.. तसहेी असले .. आवि तू? सहा मवहनयात काय काय केलसे.. पराक्रम .. त्यात ह े

ब्रुनी िकरि शेिटच.े. लास्ट स्ट्राॅ ॅऑन द उंट!" 

तो ह ेबोलायला वन आई आत यायला एकच गाठ पडली..  



"रॉवबन, ह ेब्रुनी िकरि काय रे? ब्रुनी म्हिता ती तीच ना.. टायटॅवनयन?" 

"होय मॅडम .." रॉवबनने हळूच माझ्याकड ेपावहले. बहुधा माझ ेब्रेन मॅलपंग करून अंदाज घेत 

असािा .. 

"अरे, चांगली मुलगी आह.े तुला काय िाटत ेअंबर?" 

"मला? मला काय िाटायचे आह?े"  

"मग ते िकरि िगैरे काय म्हित होता हा रॉवबन?" 

"काही नाही .. त्याचे डोके कफरलेय.." 

"हु.ं. रॉवबनचे डोके कधीच कफरत नाही .. तो असे म्हितोय म्हिजे पािी मुरतेय नक्कीच 

कुठेतरी .." 

"मॅडम एक सेकंद .." त्याने पािी मुरतेयचा अथच पाहण्यासाठी मशीनीत डोके घातल.े.  

"नो वलकेज मॅडम.. नो वसपेज.. आय चेक्ड .." 

"अरे, पािी मुरतेय म्हिजे भानगड काहीतरी िेगळीच आह ेम्हितेय मी रॉवबन .." 

"हा.ं. भानगड.. म्हिाल तर ती आह.े." 

"म्हिजे?" 

"हा अंबरच सांगेल ना.." 

"काय रे? ह ेब्रुनी िकरि आवि भानगड काय आह?े" 

मी एकाएकी ध्यैयच गोळा केले .. मनातल्या मनात ब्रुनी स्मरि केल.े. ब्रुनीकडे हिॅनचा मम्मी 

मोड बंद करायचा ऑप्शन आह.े. तो माझ्याकड ेनाही. आई जर रागािली तर काही खरे नाही .. 



पि वतने आधी ब्रुनीला सकँ्शन केलेय.. म्हिजे तसा धोका नाही .. म्हिजे आता सांगून टाकू.. पि 

ऐन िेळी जीभ वचकटली माझी..  

"काही नाही गं. उगीच याच्या अकलेचे एकेक तारे.." 

"हो ना? मग ठीक. ब्रुनी खूप चांगली मलुगी आह.े मला आिडली ती. पि आता काही 

भानगड नाही म्हितोस तर.. सायलीच्या घरी एकदा भेटत ेजाऊन .. तशी चांगलीय ती.. पि 

मला ब्रुनी आिडललेी.. एिढी हुशार मुलगी शोधून नाही सापडायची. सायलीकडे जायला तुला 

कधी िेळ आह?े" 

"मॅडम, आज संध्याकाळी जाता येईल. हो की नाही अंबर? तसा फ्री आह ेतो.." 

"चालले. रॉवबन एकदा फोन कर त्यांच्याकड ेलगेच.. कफक्स करून टाक.." 

"यस मॅडम.." 

"रॉवबन, यस मॅडम काय..? आज नको.." 

"कां कुिी येिार आह?े" 

आता माझ्या धैयाचची परीक्षा आह.े. धीर एकिटून म्हिालो, "होय, आई आज सधं्याकाळी 

ब्रुनी येतेय घरी!" 

"कशाला? ते टायटॅवनयनस गेले परत.. तुझ ेबाबाच त्यांना सोडून आल ेस्पेस स्टेशनिर .." 

"अगं ती तशी नाही येत आह.े" 

"मग कशी येत आह?े" 

"जशी तुला हिी होती ना तशी .." 

"म्हिजे मॅडम, ब्रुनी िकरि नािाचे िकरि ही आह ेवन भानगडही." 



"म्हिजे रॉवबन म्हिाला ते खरेय.." 

"काय म्हिाला रॉवबन?" 

"हचे, िरून साधी कदसिारी मलु ेआतून बदमाष असतात .. कशाचा थांगपत्ता लागू देत 

नाहीत .." 

आई रॉवबनकड ेपाहून हसत होती. मला िाटल ेरॉवबन ने कालच वतला सांवगतले असिार 

म्हिून ती माझी िाट न पाहता झोपून गेली असिार.. काही असो, घरची आघाडी सांभाळली 

गेली या रॉवबनमुळे.  

दोघांनी वमळून मला चांगलेच कात्रीत पकडल.े.  

 

संध्याकाळी ब्रुनी आली घरी. कदिसेंकदिस ती मला अजूनच सुंदर िाटत होती. येताना ती 

स्ितः केक बनिून घेऊन आलेली..  

"गुड इवव्हलनंग .." ब्रुनी आत येत म्हिाली ..  

"हाय! ब्रुनी इज वहयर.." रॉवबन जि ूजगाला अनाऊनस करत असािा अस ेबोलला.  

आई आवि बाबा बाहरे आले.. वन मी ही. 

ब्रुनी बसली.. वतच्या टायटनिरच्या गोष्टी ऐकिल्या वतने. आपल्या आईबद्दल सांवगतले वन 

टायटनिरच्या एकूि रहाण्याखाण्याबद्दल. आईने आपल्या आईपिास जागत माझ्या 

बािळटपिाच्या वन धांदरटपिाच्या गोष्टी ऐकिल्या वतला.. दोघांनीही त्या गोष्टी ऐकताना 

एकमेकांना टाळ्या कदल्या! मग छान जेिि झाले. ब्रुनीने आईकडून चक्क रेवसपीस ऐकून वलहून 

घेतल्या.. दोघांच्या गप्पा रंगल्या खूप..  



बाबा खरे बोलके आमच्यात पि ते जास्त काही बोलल ेनाहीत. त्यांना ब्रुनी पसंत नव्हती 

की काय कोिास ठाऊक? पि तसे नसािे. मुळातच ब्रुनीत न आिडण्यासारखे काय वमळिार होते 

त्यांना?  

जाता जाता ब्रुनी आईला सांगून गेली, येईन परत..  

मी म्हटल े याि े तर लागेलच ना! ती गेली वन आई म्हिाली, "छान आह े ही मलुगी, 

आपल्याकड ेनाही वमळिार अशी एखादी .. हो की नाही हो?" 

"खरंय तुझ े.." बाबा म्हिाल ेवन परत गप्प झाल.े. 

 

बाबा गप्प गप्प का होते ह ेमला रात्री रॉवबनने सांवगतले. म्हिजे माझ्या त्या स्िप्नात पोवलस 

येऊन केक घेऊन गेललेा तसे काही होिार काय? 

 

रात्री मी बसललेो. लोक डायरी वलवहतात तसा मी कदिसाच्या शेिटी असा कदिसाचा 

मनातल्या मनात अगदी सवचत्र आढािा घेतो. त्यात अथाचतच जास्त भाग ब्रुनीने व्यापलेला होता. 

इतक्यात रॉवबन आलाच. चेहऱ्यािर नेहमीचे हसिारे भाि नव्हते त्याच्या.  

"हाय अंबर ब्रदर.." 

"बोल. असा गंभीर का? एनी िाॅॅब्लेम विथ युिर िोग्रालमंग?" 

"नो वडयर. ते मी ऑटो ररपेअर करून घेतो.. इट्स समलथंग टू िरी अबाऊट .." 

"म्हिजे?" 

"अबाऊट ब्रुनी .." 



"काय? आवि कोि म्हिाले तुला? आई की बाबा?" 

"सर टोल्ड मी.. वधस.." 

"काय? ब्रुनी बद्दल?  पि ते तर म्हिाल ेब्रुनी इज अ नाइस गलच.." 

"ते खरेय. त्याबद्दल त्यांना नाही िाॅॅब्लमे. ही इज िरीड .. इट्स वडप्लोमसी.. इंटरप्लॅनेटरी 

मॅरेज झाल ेनाही अजून कधी .." 

"मग?" 

"मग ह ेकी, त्यानंा नाही ठाऊक की दोनही देशातली सरकारे ह ेसिच घडू देतील का?" 

"म्हिजे?" 

"अरे, नुसत्या इंटरनॅशनल लग्नांत ककती कॉवम्प्लकेशनस असतात. ह ेतर इंटरप्लॅनेटरी. इथ े

नुसतेच इंवडयन गव्हनचमेंट नाही तर बाकीचे पृथ्िीिरचे देश पि इनव्हाॅॅल्व्ह होतील. आवि त्यात 

काय होईल कुिीच सांगू नाही शकत.." 

"म्हिून बाबा अस ेगप्प होते?" 

"यस, ही इज िरीड.. पुढ ेकस ेकाय होिार? मॅडम म्हिाल्या त्यांना, िेमात कसली आलीत 

अशी बंधनं.. ती सिाचत शुद्ध भािना आह.े." 

"मग?" 

"सर म्हिाल,े ते असलेही. पि वडप्लोमसीत ह ेककतपत ॲक्सेप्ट करतील कोिास ठाऊक.. 

मी तुला आज नव्हतो सांगिार ह,े पि मलाच इतके टेनशन आलेय ना.. आयॅम ऑल्सो िरीड अ 

लॉट. म्हिून तुला सांगायला आलो.." 

"हु.ं" 



"आवि तुला आठितेय, तुला ब्रुनी बद्दल पवहल्यांदा बोलताना मी हचे सांवगतले होते तुला.. 

कस ेपार पडिार सारे कुिास ठाऊक.. मी पावहलयं पृथ्िीिर असताना .. वतकड ेलोक खूपच काय 

म्हिाि.े. इनवसक्युअर असतात." 

मला इथे प्यार की ताकत िगैरे डायलॉग आठिला. प्यार की कोई सीमा नहीं िगैरे आठिले.. 

पि या आंतरराष्ट्रीय की आंतरग्रहीय राजकारिात त्याची  ककंमत शूनयच असािी बहुधा. रात्र 

अशीच गेली विचारात. पुढ ेकाय होिार?  

 

ब्रुनीला बोललो नव्हतो मी ह ेअजून. कदावचत वतला आधीच मावहती असेल की काय? 

कोिास ठाऊक!  

पुढचे काही कदिस मी नॉमचली बोलत रावहलो वतच्याशी. ती पि तशीच वतच्या मंजूळ 

आिाजात बोलत रावहली. जि ूकाही होिारच नव्हते ..  

 

आवि एके कदिशी जे होऊ नय ेते झालेच..   



 

१९ 

 

पवहल ेपत्र 

 

एके कदिशी सकाळी उठलो तर फॅक्स आललेा.. चांद्रभारत सरकारचा. बॉम्बच म्हिाना. तो 

ही माझ्या नािाने. इकडची सरकारी व्यिस्था थोडी िेगळी. त्यामुळे पत्र आलेल े ते अगदी 

वडटेलमध्य.े पथृ्िीिरच्या सरकारांची पत्र ेसरकारी भाषेत वन अगदी मोजक्या शब्दांत येतात. ह े

पत्र आपल्याकड ेअसते तर.. 

िवत, 

श्ी. अंबर श्ीराम राजपतू, 

विषय: 

पृथ्िीिर परत पाठिि ेबाबत 

 

चांद्रभारत सरकारच्या आदेशानुसार आपिांस सरकार विरोधी कारिायांना अनुलक्षून 

आपिांस पथृ्िीिर परत का पाठििेत येऊ नय ेया संबधंात सक्षम अवधकारी यांचेसमोर िरील 

पत्राचे कदनांकापासून दहा कदिसांत उत्तर देिेचे वनदेश िरील सरकार देत आह.े याची तातडीने 

अंमलबजाििी न झाल्यास आपिास पथृ्िीिर परत पाठििेचे आदेश सक्षम अवधकारी यांचेकडून 

तातडीने देिेत येतील. 



 

अस े काही असत े ते. पि इकड े सगळे मोकळे ढाकळे. त्यात आदेश िरचाच होता पि 

त्यामागची कारिे होती.. इतरही काही वििेचन होते. एकूि सरकारी पत्र कसे नसािे याचा 

नमुना होता तो.  

त्याचा मूळ मजकूर इंग्रजीत होता..  

 

आमच्या सरकारी गुप्तचत विभागातून आलेल्या अहिाला नुसार : 

१. श्ी. अंबर श्ीराम राजपूत, मूळ पथृ्िी वनिासी, येथील चांद्रभारत देशात सध्या स्थावयक, 

यांच्या दैनंकदन हालचाली संशयास्पद आढळून आल्या आहते. िरील व्यक्ती ि परग्रहािरून 

चांद्रभारत देशात स्थावनक एका तरूिी िरचेिर कदसत असतात ि भटेत असतात असे आम्हाला 

आढळून आलेल ेआह.े  

२. सदर तरूिी श्ीम. ब्रनुी बनेटो ह्या मूळ टायटन िावसनी असून इंडो टायटन राजनैवतक 

िाटाघाटींनुसार चांद्रभारत देशात अस्थायी स्िरूपात िास्तव्य करून आहते. त्यांचे श्ी. अंबर 

श्ीराम राजपूत यांच्याशी मधुर संबधं असल्याचे आढळून आले आह.े 

३. सदर संबंधांचे िैिावहक संबंधात रूपांतर होिार असल्याची खात्रीलायक मावहती सदर 

कायाचलयाकड े आह.े परग्रहिावसयांनी इकडील कुिाशी अस े संबंध जोडि े हा इंडोटायटन 

राजनैवतक संबंधातील अवलवखत आचारसंवहतेचा भंग आह.े सदर संवहता अवलवखत असून अशी 

कुठलीही घटना घडण्याची पूिच कल्पना चांद्रभारत सरकारने केली नसल्याने त्या बाबीची नोंद 

नाही. परंतु पूिचलक्षी आदेश ि वनदेशांनुसार ही नोंद करण्यात येत आह.े तेव्हा श्ी. अंबर श्ीराम 

राजपूत यांनी या आचारसंवहतेचा भंग केल्याचे आढळून आले आह.े  



४. टायटन आवि इतरही काही परग्रहिासी संस्कृती पृथ्िीिर येण्यास उत्सुक असल्याचे 

पृथ्िीिरील विविध देशांच्या ध्यानात आल ेआह.े त्यांच्या पृथ्िी ििेशास सगळ्या आंतरराष्ट्रीय 

पृथ्िी समुदायाने सदोकदत विरोध केलेला आह.े चांद्रभारत ि इतर चांद्रदेवशयांनी याबाबत उदार 

धोरि ठेित त्या संस्कृतींशी संबधं ठेिला आह.े अस ेअसल ेतरी चंद्रािरील विविध सरकारे ि देश 

यांची धोरि े पृथ्िीिरील देशाचं्या धोरिाधीन असतात. आपल्या ह्या िकरिाचा सविस्तर 

उहापोह पृथ्िीिरील सरकारशी करण्यात आलेला आह.े 

५. परग्रहिासी संस्कृती पृथ्िीिर येऊन येथील भूभाग ि संस्कृती यांच्यािर कबजा 

करण्याची शक्यता आह.े ह ेमत पृथ्िीिरील बहुतांश देशांच्या सरकारांचे आह.े त्यामुळे आपला 

टायटनिासीशी संबधं हा आंतरग्रहीय कटाचा एक भाग असल्याचा वनष्ठकषच आमच्या सरकारांनी 

काढला असून इतर पृथ्िीिरील देशांचे त्यास अनुमोदन आह.े त्या अनुषंगाने चांद्रभारत सरकारचे 

मत अस ेझाल ेआह ेकी टायटनिासी श्ीम.बु्रनी बनेटो यांच्यासोबत पुढ ेसंबंध िाढिि ेह ेपथृ्िी 

संस्कृतीस घातक पाऊल ठरेल. श्ी. अंबर श्ीराम राजपूत यांचा िापर करून पुढेमागे पृथ्िीिर 

पाऊल टाकण्याचा टायटनिावसयांचा डाि मुळापासूनच मोडून काढण्याचे वनदेश या सरकारन े

कदलेल ेआहते.  

६. त्या अनुषंगाने तत्संबंधीची मावहती टायटनिरील दतूािासास देण्यात आली आह.े 

श्ीम.ब्रुनी बनेटो  यांच्याबद्दल कारिाईचे वनदेश सदर दतूािासाने द्यािेत अशी मागिी करण्यात 

आलेली आह.े 

७. िरील कारिाईस अनुलक्षून श्ी.अंबर श्ीराम राजपूत यांस तातडीने पृथ्िीिर रिाना का 

करू नय ेअशी कारि ेदाखिा नोरटस बजािण्यात येत आह.े  

८. या कररता त्यांस दहा कदिसांची मुदत देण्यात येत असून सदर िळेात त्यांच्यािर 

चांद्रभारत गुप्तचर विभाग सक्त लक्ष ठेिून असेल. त्यांच्याकडून समाधानकारक उत्तर न 



वमळाल्यास त्यांची रिानगी तातडीने पृथ्िीिर करण्यात येईल. सदर िळेेत त्यानंी चांद्रभारत 

सरकार समोर उपवस्थत रहािे गरजेचे आह.े  

९. या पत्राची ित टायटन दतूािासात पाठिण्याचेही वनदेश देण्यात आल ेआहते.  

 

पत्र हाती पडले वन माझ्या तोंडचे पािी पळाले. बाबांना िाटिारी भीती खरीच होती. 

रॉवबनलाही अंदाज आलेला त्याचा. त्या चांद्रभारत सरकारच्या नोरटशीला काय उत्तर देिार 

होतो मी? पृथ्िीिर साध्या आंतरराष्ट्रीय लग्नांनाही असे यदु्धाचे स्िरूप येऊ शकते.. तर ह े

आंतरग्रहीय वििाह कस ेव्हािेत?  

 

मी पत्र िाचेतोिर बाबा बाहरे आलेल.े माझ्या चेहऱ्याकड ेपाहात म्हिाल,े "काय झाले रे?" 

त्यांच्या हाती पत्र कदल ेमी.. िाचून म्हिाल,े "याचीच भीती होती मला. यातून मागच वनघि े

कठीि. कारि मदु्दा फक्त आपल्याच सरकारचा नसून संपूिच पथृ्िीिरील देशांचा आह.े काय होईल 

कुिास ठाऊक.." 

"पि मी चंद्रािरच रावहलो तर?" 

"तरी पि हा इंवडयन मनू आपल्या देशाचाच एक भाग आह.े. त्यांना मळू सरकारी आदेश 

बंधनकारकच रावहल.." 

 

ब्रुनीला फोन लािला मी.  

ती नेहमीसारखीच बोलत होती. म्हटल,े "अजंट भेटायचेय तुला." 



 

थोड्याच िेळात ती आली माझ्या आॅॅकफसात. माझ्या रंग उडालेल्या चेहऱ्याकड ेपाहात ती 

म्हिाली, 

"काय झाल ेरे?" 

वतच्या हाती ते पत्र देत मी गप्प बसून रावहलो..  

वतने िाचले ते वन म्हिाली, "यात टेनशन घेण्यासारखे काय आह?े" 

"म्हिजे यात काहीच नाही?" 

"तस ेनाही रे, माझ्या मनात असले काहीच नाही. वन आमच्या टायटनिरच्या लोकांच्याही. 

आवि आपले िेम खरे असेल तर आम्ही टायटनिासी हचे मानतो.. खऱ्या गोष्टींना कधीच मागे 

िळून पाहािे लागत नाही.." 

"म्हिजे सत्यमेि जयते?" 

"होय. आमचा ठाम विश्वास आह ेत्यािर. त्यामुळे आपल्याला वभण्याचे कारि नाही .." 

"पि दहा कदिसांत त्यांनी मला पाठिून कदले तर?"  

"तर ना? अस ेकाहीच होिार नाही. आवि झालेच तर मी असेन तुझ्याबरोबरच.." 

"म्हिजे आपि आताच लग्न करून टाकायचे?" 

"नाही, अंबर चोरून लपनू करतात तो गुनहा. आपि काहीच चुकीचे केल ेनसताना भ्यायचे 

कशाला?" 



"तू म्हितेस ते ठीक आह ेगं.. पि आमच्या पृथ्िीिर असेच होते अस ेनाही. सत्यमेि जयते 

आमचे पि बोधिाक्य आह ेपि त्यातून हिा तोच बोध घेतला जाईल नेहमीच असे नाही. त्यामुळे 

ह्या सगळ्यांबद्दल काळजी िाटत ेमला.." 

"नो टेनशन अंबर. फक्त एक सांग.. यू आपर शुअरली विथ मी नो?" 

"ऑफकोसच वडयर. एनी टाईम.. एनी पाटच  ऑफ द िल्डच .. आय कानट इमॅवजन लाइफ 

विदाऊट यू.." 

"ओके देन..काहीना काही होिारच.. आवि चांगलेच होिार .. आय हिॅ डीप फेथ इन िनस 

वबइंग राईट ऑर राँग. आपले बरोबर असले तर शेिटी आपलीच जीत होिार .." 

"हो ब्रुनी .. पि तू पथृ्िी पावहली नाहीस ना म्हिनू 

अ म्हितेस अस.े. िुई ह्युमनस आर नॉट नेससेरीली  ऑलिेज विथ ट्रूथ.. आम्हाला सोयीचे 

ठरेल ते वन तस ेसत्य असते आमच्यासाठी.. तुला सांगू आता पृथ्िीिर काय सुरू असले?" 

"काय?" 

"िेगिेगळ्या जगातील चॅनेल्सिर टायटनकडून पृथ्िीिर ताबा वमळिण्याची योजना कशी 

आखली जात आह ेयाच्या बातम्या असिार. त्यात तू वन मी वव्हलन. मी तर जास्तच कारि मी 

पृथ्िीिासी. कोित्या मोहाला भलुलो मी आवि टायटनशी संबंध जोडतोय याच्याबद्दल छातीठोक 

मावहती देत असिार ते." 

"तू म्हितोस ते खरे असलेही. पि हिॅ फेथ इन ट्रूथ.. इन लव्ह.. अँड मी ॲज िेल. यू आर 

टू िशेस फॉर मी टू लूज.. अँड टेक इट फ्रॉम मी, िईु विल ऑलिेज बी टुगेदर. मॅरेज इज जस्ट अ 

ररच्युअल अँड इट इजनट नीडेड टू एनडाॅॅसच वधस वडयर.." 



"तू म्हितेस म्हिून धीर आला मला. पि सांगू तू घरी येऊन गेलीस ना तेव्हापासूनच बाबा 

टेनशनमध्ये आहते. ते म्हिाले होते, कदसते वततके ह ेसहज सोपे नाही. आवि ह ेघडू देि ेपथृ्िीिर 

ककतीजिांच्या पचनी पडेल सांगि ेकठीि आह.े. पि आय लथंक तुला वडप्लोमॅरटक अनुभि जास्त 

आह ेतर.." 

"तस ेनाही रे. आम्ही टायटनिासी असेच आहोत. जे सत्य ते सत्यच असते.. सो डोनट िरी.. 

आवि चल वडयर. मी वनघते." 

"ओके.. बघूयात.." 

 

ती वनघाली तस ेमाझ्या लक्षात आल,े बाहरे एक कोिी पाळत ठेिून होता आमच्यािर. तो 

वतच्या मागोमाग बाहरे पडला. जि ूकाही आम्ही मोठी चोरीच करिार होतो की दहशतिादी 

होतो!  

 

  



 

 २० 

 

दसुरे पत्र 

 

पुढ ेदोन तीन कदिस असचे टेनशनमध्य ेगेले. आमच्या घराबाहरे वन ब्रुनीच्याही घराबाहरे 

पाळत ठेित होते कुिी. ब्रुनी म्हिाललेी, कर नाही तर डर कशाला .. त्यामुळे धीर येत होता. 

पि वतला पथृ्िीिरचे िास्ति ठाऊक नाही. इथ ेचोर सोडून संनयाशीही सुळािर चढिू शकतो 

आम्ही, सोयीचे असेल तर. त्यामुळे ह ेअसेच होईल याची खात्री नव्हती. तशातच एकदा दसुरे 

पत्र आले. पूिच तपशीलिार होते ते..  

 

ते पत्र टायटन िरून आलेल.े टायटनच्या दतूािासातून. होते इंवग्लशमध्येच. आवि 

पृथ्िीिावसयांच्या िागिुकीचे विश्लेषि होते त्यात.. 

 

विय अंबर राजपूत यांस,  

 

मूळ पृथ्िी वनिासी आवि आता चंद्रािर स्थावयक असलले्या आपिाबद्दलच्या सकारात्मक 

भािनांनी ह े पत्र टायटन राजदतुािासातून पाठिण्यात येत आह.े आमच्या चांद्रभारतातील 

सकदच्छा दतू वमस ब्रुनी बनेटो यांजकडून आम्हाला तुमची सादं्यत मावहती वमळाली आह.े त्या 

अनुषंगाने हा पत्रव्यिहार करण्यात येत आह.े 

 

त्या दषृ्टीने काही सागंण्याअगोदर आम्हा टायटन िावसयांची पथृ्िीसंबंधी, खरेतर 

पृथ्िीिरील मानिासंबंधीची काही वनरीक्षिे नोंदिि ेयोग्य होईल. 



 

टायटनिासी अवखल जगतात आपले सकदच्छा दतू पाठिून त्यांच्याशी संबधं जोडू इवच्छत 

असतात. या ियत्नात आमचे संबधं ककत्येक परग्रहांशी जुळल ेअसून त्यांच्याशी आमचे राजनैवतक 

संबंधही आहते. मात्र पृथ्िीिरील विविध देशांनी आमचे ह ेियत्न कधीच पुढ ेजाऊ न कदल्याने 

आमचे ह े संबधं चांद्रदेशांशीच मयाचकदत रावहल े आहते. तरीही आमच्या पथृ्िीिरील 

मनुष्ठयिाण्याचा अभ्यासातून वनष्ठपन्न झाललेी एकूि वनरीक्षि ेअशी:  

 

पृथ्िीिासी स्ितःस अत्यंत असरुवक्षत समजतात. त्यांनी आपली पृथ्िी विविध देशांत 

विभागली आह.े  

या पृथ्िीिासी मनुष्ठयाचा स्िभाि असा की, जे कदसेल त्याचे विभाजन करा. ित्येक 

भूभागािर मालकी सांगिे ि राज्य करिे हा मनुष्ठयाचा महत्त्िाचा उद्योग आह.े. िथम पृथ्िीचे 

तुकड ेविविध देशात पाडल ेगेल.े मग देशा देशात िैर ठेिून यदु्ध ेखेळली गेली. एकेका भभूागाचा 

तसेच पृथ्िीिर मुबलक असलले्या सामुकद्रक विभागाचा ताबा ठेिण्यासाठी मोठमोठया लढाया 

भूतकाळात करण्यात आल्या आवि अजूनही होत असतात. त्यात आपल्याच पृथ्िीिासी जनांच्या 

वजिाची पत्रास न ठेिि ेह ेएक मनुष्ठय िाण्याचे लक्षि मानता याि.े त्यासाठी त्याने शास्त्रीय 

संशोधन विध्िंसक रीतीने िापरून अिुबाँब तयार केला. त्यात एकच नव्ह ेतर पुढील ककत्येक 

वपढ्ांचे भवितव्य धोक्यात आिले. स्ितःच्या शास्रीय िगतीचा अवभमान वन गिचही या 

मनुष्ठयिाण्यास असािा. पि तरीही ही िगती स्ितःच्या उत्कषाचसाठीच न िापरता आपल्या 

मयाचकदत उकद्दष्टांसाठी म्हिजे साम्राज्य विस्तार, सत्ता बळकट करि,े कोिािर तरी सत्ता िाजिि े

यासाठी िापरात आिली गेली आवि जात आह.े ि पृथ्िीिावसयांच्या एकूि िागिुकीिरून या 

नंतरही तो तसाच रावहल अशीच लक्षि ेआहते.  

 



मानििाण्याची पुढची गंमत ही की देशविदेशात विभाजन करून त्याचे समाधान झालेले 

नसािे. भेदाभेद हा पृथ्िीिावसयांचा आिडता उद्योग असािा. त्यामुळे आपल्याच देशात शे्ष्ठ 

कवनष्ठ, उच्च नीच असे विभाजन करण्यास मनुष्ठय कचरत नाही 

मग कातडीच्या रंगािरून मािूस ओळखला जाऊ लागला. गोरे आवि काळे भेद आला. 

िंशभेद आला. धमच नामक गोष्ट पृथ्िीतलािर आली. भाषा आल्या. पंथ आले वन जाती आल्या. 

सारे काही मानिजातीच्या भल्याकरता आल े अस े म्हित त्याचाच िापर तीच उकद्दष्ट े

टाळण्याकरता हुशारीने करण्यात येऊ लागला. एक धमच दसुऱ्यास, एक िंशीय इतरांशी, एक 

समुदाय इतरांशी, एक भावषक इतर भावषकांस, वन मग एक जि दसुऱ्यास .. स्ित:हून लहान 

समजून त्यािर िचचस्ि गाजि ूलागला. त्यामुळे मािसाने दसुऱ्या मािसास ककमान मािूस म्हिनू 

िागििेही कठीि मानल ेजाऊ शकते यथेे.  

 

असे नाही की इथ े ह े सारे मोडून काढण्याचे ियत्न झाल े नाहीत. पि ते काही संत 

महात्म्यांपुरत ेमयाचकदत रावहले. त्यांनी उपदेश केले. जीिनाची सत्ये समजािून सांवगतली. बाकी 

मनुष्ठय िाण्यांनी टाळ्या वपटल्या, भक्ती केली या सगळ्यांची वन या साऱ्यांस डोक्यािर बसिून 

ठेिले. मािसास आपल्या स्ितःच्याच डोक्यािरची गोष्ट कदसेल कशी. त्यामुळे त्या सगळ्या 

वशकििुकींची आज ही पजूा होते. मािसाने यासाठी देिाचा शोध लािला. देि आवि दैि यांच्या 

आड लपून आपल ेअिगुि लपित आता मनुष्ठय स्ितःला महान समजू लागला. आवि स्ितःस 

महान समजण्यासाठी इतरांना लहान. सारे जि एकच आहते वन कुिी शे्ष्ठ कवनष्ठ नाही ही 

वशकिि तर याच संत महात्म्यांची. पि ती सोडून या संतांची फक्त पूजा बांधि े हा 

पृथ्िीिावसयांचा उद्योगच आह.े या साऱ्यांमुळे मानि समाज विभागला गेला आह,े या सगळ्यांची 

पररविती स्ितःस मोठे होता येत नसल्यास दसुऱ्यास लहान बनिि े यात झाली आह.े मग 

याबद्दलची सदैि असुरवक्षतता त्याच्या मनात घर करून बसली आह.े कुिी आपल े मोठेपि 



बळकािून तर घेिार नाही ना यासाठी तो स्ितःच्या वजिास तोशीस पडली तरी सदैि जागरूक 

राहतो.  

त्यातूनच ह ेटायटॅवनयनसना पृथ्िीिर कफरकूही न देण्याचे मानिाने ठरिले असािे. यात 

आमच्या यथेील िजेस अवजबात आश्चयच िाटत नाही. पि आमची भूवमका मयाचकदत आह ेत्यामुळे 

पृथ्िीिावसयांबद्दल. आमची सकदच्छादतू वमस ब्रुनी बनेटो वहचे वहतरक्षि करि े ही आमची 

जबाबदारी आह.े आमच्या राज्यात कोिाचेही अवहत न होण्याचा आटोकाट ियत्न होत असतो. 

त्यास वमस ब्रुनी देखील अपिाद नसेल. त्यामुळे वतला आम्ही टायटनिर परत तातडीने बोलािून 

घेत आहोत. आमच्याच दतुामागे अविश्वासाने पाळत ठेिि े टायटनिरील आमच्या संस्कृतीत 

अमानय आह.े तसेच पथृ्िीिावसयांिमािे आम्ही स्ितःस असरुवक्षत समजत नसल्याने कोित्याही 

पृथ्िीिावसयाचे आम्ही खुल्या कदलाने स्िागतच करू. त्यामुळे पृथ्िीिासी सरकारे तुम्ही आवि 

ब्रुनी बनेटो यांच्यात अडसर म्हिून येत असल्याने तुमचे तुमच्या कुटंुवबयांसह टायटनिर स्िागतच 

होईल. यात तुमची सुरवक्षतता जपली जाईलच त्याबरोबर आमची टायटॅवनयन वमस ब्रुनी वहची 

इच्छा देखील पूिच होईल. आशा आह े तुम्ही आवि तुमचे चांद्रिासी कुटंुबीय या आमतं्रिाचा 

स्िीकार कराल.  

 

पत्र िाचल ेमी. आपल्याच पृथ्िीबद्दल अस ेवलवहलेल ेिाचि ेक्लेशदायक तर होतेच. पि 

त्यातील मुद्दे मात्र ददैुिाने चुकीचे नव्हते ह ेखरे. त्यातही ब्रुनी आता परत टायटनिर जािार .. 

म्हिजे मला ही टायटन वनिासी होि ेगरजेचे .. पथृ्िी आवि आपला देश सोडून परग्रहािर जाऊन 

राहाि.े. इतक्या िषांतील इकडचे संबंध कायमचे तोडून .. न जािे तर.. ब्रनुीला मुकाि ेलागिार.. 

काय करािे?  

  



उपसहंार 

 

 

दहा िषे झाली आम्हाला टायटनिर येऊन. ब्रुनी आवि मी आवि आमची एक ब्रुनीइतकीच 

गोड छोकरी. टायटन म्हिजे एखादी आदशच व्यिस्था कशी असािी याचे उदाहरि आह.े सारे 

काही आह ेइथे. आर्थचक सुबत्ता आह,े सामावजक उन्नती आह.े लोक चांगल ेआहते. इतक्या िषाचत 

लोकांची भांडाभांड नाही की दंगेधोप ेनाहीत. धमच वन राजकारिाच्या नािाने वशमगा नाही. साध े

सरळ आवि िगत विचारांचे लोक. टायटनिरच्या विकासाचे मापनच मुळी हपॅीनेस इंडेक्सने 

होते. सिचजि ककती खशुाल आहते यािर समाजाची िगती वन विकासाचे मोजमाप होते. समाज 

म्हिून एकसंधता आह.े विविध भाषा आहते, लोकांच्या चालीरीती िेगिेगळ्या आहते.. पि 

कुिाचा द्वषे नाही. कुिी कुिाला लहान िा मोठे समजि ेनाही. असा ही समाज अस ूशकतो? 

आजूबाजूस पयाचिरि साभंाळत झाललेा 'विकास'.. आपल्याकड ेविकास म्हिजे जंगलतोड करत 

बांधलेल ेरस्ते, फ्लायओव्हसच वन िसिललेी शहरे.. वन नदी असेल तर गािेच्या गािे बुडिीत 

बांधलेली धरि.े वतथल्या लोकांना कायम देशोधडीला लािण्यास आपल्याला काही खुपत 

नाहीच.. देशोन्नतीच्या वन विकासाच्या नािे त्यांचे बवलदान आम्ही सहज करिून घेतो. आवि 

स्ित:स देशभक्त म्हिितो. बाकी पूल आवि त्यािरील लांबलचक गाड्या, िेगिेगळ्या रेल्िे गाड्या 

वन उड्डाि घेिारी विमाने ही आमची विकासाची व्याख्खया. त्यात तळागाळातल्या मािसाचा 

विचार नाहीच आवि तो तळ आवि गाळ जाऊन एकसंध समाज यािा याचा विचारही नाही. 

जंगलराज म्हिाि ेतर जंगलातील िािी देखील कधी इतक्या क्रौयाचने िागिार नाहीत अस ेकधी 

कधी काही जिांचे ितचन. कल्यािकारी व्यिस्था म्हिून काही असते ह्याचे कागदोपत्री भान 

असिारे वन बोल ेत्याच्या अगदी उल्टा चाल ेअस ेब्रीद असलेल ेराजकीय  



धुरंधर.. काय काय आठिािे? टायटनसारख ेराज्य पृथ्िीिर का नाही यऊे शकत..? आवि 

त्याच पृथ्िीिरील देशांनी उलट या परग्रहािरील लोकांचा संशय घ्यािा? चोराच्या मनात चांदिे 

याचे याहून उत्तम उदाहरि नसािे. कदावचत मनुष्ठयिाण्यास अशी कुठे वमळाली संधी की तो 

त्याची गत पृथ्िीसारखीच करेल..  

 

मला ती दहा िषांपूिीची गोष्ट आठिली. ते पत्र आलेले टायटन िरून. करािे तर काय? 

आपल्या घरचा मोह कोिाचा कसा सुटािा. तो कदिस अजून आठितो..  

घरी सगळ्यांनी िाचले ते पत्र. सिाचत पुढ ेआई होती..  

"छान. िाॅॅब्लेम सुटला एक.." 

"म्हिजे?" 

"म्हिजे काय काय? अरे टायटनिर जािे.. ह ेश्ेयस्कर.." 

"पृथ्िी सोडून?" 

"तू पत्र नीट िाचलेच नाहीस.." 

"िाचले की.." 

"नाही. त्यातला आशयच हा आह.े. सारे जग .. ककंिा विश्वच आपल ेघर आह.े आपल्याकड े

ही कल्पनाच कुिाला पटत नाही. आवि त्यातून मग भांडिे सुरू होतात .. ह ेविश्व आपले घरच 

आह.े त्यात पथृ्िीिर येण्यास विरोध असले त्यांचा .. तर आपिच टायटनिर जाऊन राहाि.े." 

"म्हिजे मी? तुम्हाला सोडून?" 



"नाही, मी ह्या पॉवलसीच्या विरोधात राजीनामा देतोय.. तू मी आवि तुझी आई.." बाबा 

म्हिाले.  

"आवि मी देखील .." रॉवबन म्हिालामध्येच.. 

"हो. आपि चौघ.े. जाऊयात टायटनिर.." 

 

आज एक दशकपूती झाली त्या गोष्टीला. आईने इकडून अजून तीन पुस्तके वलहून वतकड े

पृथ्िीिर िकावशत केलीत. बाबा आपले ररटायडच आयुष्ठय नातीबरोबर खेळत मजेत घालिताहते. 

रॉवबनने आपल्या िोग्राममध्य ेकेलेला तो बदल इकड ेयेऊन िापरात आिलाय. इकड ेनिीन गे्रटा 

नािाची त्याची गलचफ्रें डही आह े.. आवि दोघेही खशुीत आहते इकड.े 

 

आवि ब्रुनी? ती सदाच आनंदात असत.े वतच्या िडलांनी बनिलले्या नव्या िचंड क्षमतेच्या 

दरु्बचिीतून आम्ही पृथ्िी ही पाहतो वन ज्या चंद्रािर भेटलो आम्ही तो चंद्र ही. मी अथाचतच ब्रुनीला 

सांगतो, पृथ्िीचा चंद्र वन शवनचा चंद्र एकत्र आल ेतरी सिाचत विय मला तो वतचाच मुखचंद्रमा! 

ती अजूनही तशीच गोड हसत लाजते ..  

 

पृथ्िीच्या चंद्रािर सरुू झालेली ही गोष्ट या इथल्या चंद्रािर सुरू आह.े. नभातून तोच चंद्रमा 

तसाच चमकत आमच्याकडे पाहात असतो वन आम्ही त्याच्याकड े..  

 

######### 

 



ई सावहत्य िवतष्ठानच ेह े१२ ि ेिषच. डॉ. वनतीन मोरे यांच ेह ेबाविसाि ेपुस्तक. 

डॉ. वनतीन मोरे ह ेज्येष्ठ लखेक, आपली यशस्िी श्वसनरोगतज्ञ म्हिून लोकसेिा पार 

पाडत असतानाच कथा, नाटके, लघुवनबंधही वलहीतात. त्यांच्या खसुखशुीत विनोदी सावहत्याचे 

ि नाटकांचे चाहते आता जगभर पसरल ेआहते. अनेक व्यािसावयक िकाशक त्यांना मानधन देऊन 

त्यांची पुस्तके िकावशत करायला तयार अहते. पि डॉ. वनतीनजी आपली सिच पुस्तके ई 

सावहत्यच्या माध्यमातून जगभरातील िाचकांना विनामूल्य देतात. अस ेलखेक ज्यांना लखेन हीच 

भक्ती असते. आवि त्यातून कसलीही अवभलाषा नसते. मराठी भाषेच्या सुदैिाने गेली दोन हजार 

िषे किीराज नरेंद्र, संत ज्ञानेश्वर, संत तुकारामांपासून ही परंपरा सुरू आह.े अखंड. अजरामर. 

म्हिून तर शिंभू गणपलुे (िऊ पुस्तके), डॉ. मुरलीधर जािडेकर (९ पुस्तके),  डॉ. र्सिंत बागुल 

(१६ पुस्तके), शुभािंगी पासेबिंद (सात पुस्तके), अनर्िाश िगरकर ( चार पुस्तके), डॉ. नस्मता 

दामले (९ पुस्तके), डॉ. वनतीन मोरे (२२ पुस्तके), अिील र्ाकणकर (६ पुस्तके), रत्नाकर मिाजि 

(४ पुस्तके),  अििंत पार्सकर(चार पुस्तके), मध ूनशरगािंर्कर (३), अशोक कोठारे (१० िजार 

पािािंचे मिाभारत), श्ी. विजय पांढरे (ज्ञानेश्वरी भािाथच), मोिि मद्वण्णा (जागनतक कीतीचे 

र्ैज्ञानिक), सिंगीता जोशी ( आद्य गझलकारा, १२ पुस्तके), नर्िीता देशपािंडे (६ पुस्तके), उल्हास 

हरी जोशी(६), नंकदनी देशमुख (५), सुजाता चव्हाि (७), डॉ. िृषाली जोशी(१२) असे अिेक 

ज्येष्ठ, अिुभर्ी लेखक ई सानित्याच्या द्वारे आपली पुस्तके लाखो लोकािंपयतं पोिोचर्तात. एकिी 

पैशाची अपेिा ि ठेर्ता. 

अशा सानित्यमूतींच्या त्यागातूिच एक ददर्स मराठीचा सानित्य र्ृि जागनतक पटलार्र 

आपले िार् िेऊि ठेर्ील याची आम्िाला खात्री आि.े यात ई सानित्य प्रनतष्ठाि एकटे िािी. िी 

एक मोठी चळर्ळ आि.े अिेक िर्िर्ीि व्यासपीठे उभी रिात आिते. त्या त्या व्यासपीठािंतूि 

िर्िर्ीि लेखक उदयाला येत आिते. आनण या सर्ांचा सामूनिक स्र्र गगिाला नभडूि म्िणतो 

आि.े 

आवि ग्रंथोपजीविये । विशेषीं लोकीं ’इ’यें । 

दषृ्टादषृ्ट विजयें । होआिे जी । 

 


