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जे. तु�यासाठ� - मह�काया�ची ग�ुपते �या�ा
अवगत आहेत आ�ण जो ती वापरतो तो

अ�के�म�ट (�कमयागार).



हे मेरी! कुठ�याही पापकमा�वाचून �ज�ा गभ�धारणा
झा��, �या तु�या चरणांपा�ी आ�े�या आम�यासाठ�

तू �ाथ�ना कर. तथा�तु!!



आता ते �यां�या वाटेने चा�त असता, एका खे�ात �वे��े. माथा� नावा�या एका ��ीने
�त�या घरात �जझसचे (ये�ूचे) �वागत के�े.

�त�या ब�हणीचे नाव मेरी होते. ती �भू�या पाया�ी बसून, �याची ��कवण ऐकू �ाग��.

परंतु माथा� अ�त�य �� होती. सग�यांचा पा�णचार कर�याची जबाबदारी �त�यावर
अस�यामुळे �तचे �च� �वच��त झा�े होते �हणूनच �भू�या स�मुख येत ती �हणा��,

‘हे �भू! मा�या भ�गनीने तुमचा पा�णचार कर�याची जबाबदारी मा�या एकट�वर टाक��
आहे, याची तु�हा�ा काळजी वाटत नाही का? �त�ा माझी मदत कराय�ा सांगा.’

मा� �यावर �भूने उ�र �द�े : ‘माथा�, माथा�; तू अनेक गो��बाबत �च�ता�ांत आ�ण
�ास�े�� आहेस; परंतु मेरीने चांग�या मागा�ची �नवड के�� आहे. तो �त�याकडून कधीही
�हरावून घेत�ा जाणार नाही.’

�युक, १०, ३८-४२
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��तावना



मी मूळचा �ाझी� दे�ाचा र�हवासी. १९८८ सा�� द अ�के�म�ट या पु�तकाची प�ह��
आवृ�ी �ाझी�म�ये �का��त झा��; परंतु �याची कुणीही दख� घेत�� नाही.

पु�तक �का��त झा�यावर प�ह�या आठव�ात दे�ा�या ई�ा�य भागाती� एका
�कानातून जेमतेम एक �त �वक�� गे��. �सरी �त सहा म�ह�यांनी �वक�� गे��. �या
वाचकाने प�ह�� �त �वकत घेत�� होती, �यानेच �सरी �त घेत��. पुढची �त �वकाय�ा
�कती काळ गे�ा असे� कोण जाणे.

वषा��या �ेवट� सग�यां�या ��ात आ�ं क�, द अ�के�म�ट हे पु�तक �व���या ��ीने
य��वी ठर�े�ं नाही �हणूनच मूळ �का�काने आम�याती� करार र� के�ा. �यानंतर
�याने हात झटक�े. माझं पु�तक मा�या हातात येऊन पड�ं. �या वेळेस माझं वय
ए�केचाळ�स होतं. मी हता� झा�ो होतो, तरीसु�ा मा�या पु�तकावर अस�े�ा माझा
�व�ास जराही डळमळ�त झा�ा न�हता. मा�या मन��ूसमोर अस�े�ं �च� पुसट झा�ं
न�हतं. असं का �हावं? उ�र सरळ होतं. या पु�तकात मी जीव ओत�ा होता. हे पु�तक
�हणजे मी डोळसपणे पा�ह�े�ं, जतन के�े�ं �व� होतं. एक माणूस द�घ� �वासा�ा
सु�वात करतो, �या�ा अनो�या ख�ज�याचा �ोध �यायचा आहे. �यासाठ� �व��ण
स�दया�ने नट�े�या जागांना भेट� दे�याचं �व� तो जोपासतो आहे. �वास संपताना �या�ा
जाणवतं क�, �या ख�ज�या�या �ोधात �याने इतक� पायपीट के�� आहे तो ख�जना सतत
�या�या बरोबरच होता. माझी अव�था �या �वा�ासारखीच होती. जोपास�े�या �व�ांचा
मागोवा मी घेत होतो. माझी �ेखन�मता हाच माझा ख�जना होता. मा� हा ख�जना सव�
जगासाठ� खु�ा कर�याचा माझा मानस होता.

मनापासून एखाद� इ�छा बाळग�� तर �व�ाती� सव� ��� तुम�या इ�छापूत�साठ�
एकवटतात हा उ��ेख मी द अ�के�म�टम�य ेके�ा आहे. म�ा �वतः�ा �याचा अनुभव
आ�ा आहे. प�ह�या �का�काने पु�तक परत के�यानंतर मी अनेक �का�कांची दारं
ठोठावू �ाग�ो. अचानक एका �का�काने मा�यावर आ�ण मा�या पु�तकावर �व�ास
टाक�ा. द अ�के�म�ट या पु�तका�ा पु�हा बाजारात आण�याची तयारी �याने दाखव��.
�यानंतर कासवा�या गतीने का होईना, सांगोवांगी पु�तकाची �व�� होऊ �ाग��. पाहता
पाहता तीन हजार, सहा हजार, दहा हजार… एकेक करत वष�भरात पु�तक �व��ने अनेक
हजारांचा ट�पा गाठ�ा.

साधारण आठ म�ह�यांनी �ाझी�म�ये आ�े�या एका अमे�रकन वाचकाने �था�नक
�कानातून पु�तकाची �त �वकत घेत��. �या पु�तकाचा इं���� अनुवाद कर�याचा �याचा
मानस होता. युनायटेड �टेट्सम�ये म�ा �का�क �मळवून �ाय�ा तो तयार होता. हाप�र
कॉ���स या �का�न सं�थेने हे पु�तक मो�ा दण�यात �का��त के�ं. �यासाठ� �यू यॉक�
टाइ�स हे वृ�प� आ�ण इतर अनेक ��तथय� मा�सकांमधून आ�ण रे�डओ व ट��ही
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यांवरी� मु�ाखत�तून पु�तकाची मो�ा �माणात जा�हरात कर�यात आ��. इतकं
असूनही पु�तका�ा �हणावा तसा ��तसाद �ाभत न�हता. �या�माणे �ाझी�म�ये
सांगोवांगी पु�तक खपू �ाग�ं होतं, �याच�माणे युनायटेड �टेट्सम�ये अनुभव आ�ा.
अ�ात एक �दवस �हाइट हाउसमधून बाहेर पडणा�या �ब��न�ंटन यांनी हे पु�तक हातात
धर�याचा फोटो �का��त झा�ा. �याचदर�यान मॅडोनाने �हॅ�नट� फेअर या मा�सकात
पु�तकाची चचा� के��. र� ���बॉपासून �व� ��मथपय�त, तसंच कॉ�ेज �व�ा�या�पासून
मु�ांना सॉकर खेळाय�ा घेऊन जाणा�या आयांपय�त सवा�नी पु�तकाब�� बो�ाय�ा
सु�वात के��.

द अ�के�म�ट अचानक �का�झोतात आ�ं. जो तो पु�तकाब�� आप�ं मत मांडू
�ाग�ा. �यू यॉक�  टाइ�स�या सवा��धक खपा�या याद�त पु�तकाचं नाव झळकू �ाग�ं.
कुठ�याही �ेखकासाठ� हा फार मोठा स�मान असतो. चार�े आठव�ां�न अ�धक काळ
हे पु�तक �या याद�त अ�भागी होतं. जगभराती� ��ी�न अ�धक भाषांम�ये पु�तकाचा
अनुवाद झा�ा आहे. एखा�ा �ेखका�या ��दकृतीचा एवढा गौरव अभावानेच होतो.
आजही �वसा�ा �तकाती� दहा सव��म पु�तकांमधी� एक �हणून द अ�के�म�टच ंय�
वादातीत आहे.

द अ�के�म�ट�ा एवढं अभूतपूव� य� �मळे� याची क�पना म�ा होती का असं म�ा
वारंवार �वचार�ं जातं. या ��ाचं उ�र ‘नाही’ असं आहे. म�ा �याची जराही क�पना
न�हती. क�ी असणार? द अ�के�म�ट ��हाय�ा सु�वात के�� ते�हा मी केवळ
आ�मानुभव �� करत होतो, दड�े�ा ख�जना �ोध�याचा माझा �य�न ��दब� करत
होतो, �मळणा�या संकेतांचा पाठपुरावा करत होतो. या संकेतांतून ई�र मा�या�ी संवाद
साधत आहे, अ�ी माझी ते�हाही खा�ी होती.

द अ�के�म�ट… काही वषा�पूव� ���ह�ं गे�े�ं हे पु�तक आजही �ततकंच ताजंतवानं
आहे. मा�या मन आ�ण आ��या�माणे हे पु�तक ��यही जीवन जगत आहे. पु�तकात
भेटणारा सॅ��टआगो हा म�ढपाळ �हणजे मीच. जसा मी मा�या ख�ज�या�या �ोधात
�नघा�ो आहे, तसेच तु�ही ��येक जण आपाप�या ख�ज�या�या �ोधात �नघा�े�े
सॅ��टआगो आहात. �या एका म�ढपाळाची ही गो� माणुसक�चा �ोध घेणा�या आप�या
��येकाची आहे �हणूनच इत�या वषा�नी द अ�के�म�टची कथा जगभराती� �व�वध
सं�कृत��या वेगवेग�या �ोकां�या मनाची पकड घेते. एक �कारे तो ��येकाचा अनुनाद
आहे. भाव�नक आ�ण आ�या��मक �तरावर ��येका�या काळजा�ा �प�� करणारी ती
अनुभूती आहे.

माझीच ही कथा मी आजही रोज वाचतो. ती ���ह�� असताना म�ा जो अनुभव
आ�ा होता, तोच अनुभव म�ा सात�याने येत राहतो. �नरामय आनंद! गे�� �क�येक वष�
म�ा तो नेहमी आनंद जाणवत आ�ा आहे. असं का �हावं? कारण, हे पु�तक �हणजे मी
आ�ण �ततकंच हे पु�तक �हणजे तु�ही सव�. मी कधीच एकटा नाही या जा�णवेने मी
आनंद� होतो. मी �जथे जातो �तथे �ोक म�ा समजून घेतात, मा�या अंतम�नापय�त पोहोचू
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�कतात, �यामुळे माझा आ�ावाद जागतृ राहतो. आज जगभरात राजकारण, अथ�कारण
आ�ण सं�कृती अ�ा �व�वध �तरांवर अराजकता माज�� आहे. ते वाचून मी उ���न होतो;
परंतु �याचवेळेस म�ा जाणीव होते क�, माणसामाणसांती� भेद �मटवून एका सेतू�ारे
�यांना जोड�याचं काम आपणच क� �कतो. समजा, आज�मती�ा माझा �ेजारी माझा
धम� �क�वा राजकारण समजून घेऊ �क�ा नाही, तरीही माझी कथा तो न�क�च समजून
घेई� आ�ण म�ा ठाम �व�ास आहे क�, जो माझी कथा समजून घेऊ �कतो तो
मा�यापासून मनाने कधीही फारसा �र नसे�. �या�ा मा�या�ी जोडून घेणं मा�या हातात
आ�ण आवा�यात आहे. आम�याती� मनभेद �मटू �कतात. एक ना एक �दवस आ�ही
दोघं भूतकाळाती� नावड�या घटनांना �वस�न एक� येऊ, याची म�ा खा�ी आहे. �या
�दव�ी आ�ही दोघं एकमेकांना आपाप�या गो�ी सांग.ू

पाउ�ो कोए�ो, २०१८
इं���� अनुवाद - मागा�रेट �यु� को�टा



�ारंभ



�क मयागाराने (अ�के�म�ट) एक पु�तक उच��ं. तां�ात�या कुणीतरी ते �वकत
घेत�ं होतं. ते चाळत असताना आ�म�त ना�स�ससची गो� �या�या नजरेस पड��.

आ�मरंगी ना�स�ससची आ�या�यका �कमयागारा�ा माहीत होती. अ�त�य देख�या
त�ण ना�स�सस�ा त�ावात पडणारं आप�ं सुंदर ��त�ब�ब �याहाळ�याचा छंद होता. �व-
�पाची इतक� �व��ण मो�हनी �या�ा पड�� होती क�, एक �दवस �वतः�ा पाहत
राह�या�या नादात तो त�ावात पडून बुडून मे�ा. �या �ठकाणी तो बुड�ा �या �ठकाणी
का�ांतराने एक फू� उम��ं. �या फु�ा�ा सगळे ना�स�सस �हणू �ाग�े.

पण हा �या गो�ीचा �ेवट न�हता.
ना�स�सस�या मृ�यूनंतर वनदेवी �तथे आ�� असता �या गो�ा पा�या�या त�ावाचं

�पांतर खा�या पा�यात झा�याचं �त�या ��ात आ�ं. �तने �वचार�ं, “अरे त�ावा, तू का
रडतो आहेस.”

त�ाव �ंदके देत �हणा�ा, “ना�स�सससाठ�!”
“�यात नव� ते काय? आ�ही सव� �या�या स�दया�कडे आक�ष�त झा�ो होतो; परंतु तू

सुदैवी होतास. कारण, �या�या स�दया�चं अव�ोकन तू एकटाच रोज जवळून क� �कत
होतास.”

“�हणजे? ना�स�सस सुंदर होता का?” त�ावाने आ�या�ने �वचार�ं.
“तु�याइतकं चांग�ं ते कोणा�ा ठाऊक असणार?” आता नव� वाट�याची पाळ�

वनदेवतेची होती. “तु�याच काठावर बसून तु�यात डोकावून पाहत तो �वतः�या स�दया�ची
आराधना करत होता ना?”

�यावर त�ाव �कतीतरी वेळ ग�प रा�ह�ा. ब�याच वेळाने तो �हणा�ा, “मी
ना�स�सससाठ� रडतो आहे हे मा�य! पण तो सुंदर आहे हे मा�या कधीच ��ात आ�ं
नाही. ��येक वेळेस मा�या काठावर बसून तो मा�या पा�यात डोकाव�ा क�, माझं स�दय�
�या�या डो�यांत ��त�ब��बत झा�े�ं �दसायचं. ते �दसणं आता थांब�ं �हणून मी रडतो
आहे.”

‘वा! काय सुरेख कथा आहे,’ �कमयागारा�या मनात आ�ं.

कथानुवाद - ���फोड� ई. �ॅ�डस�
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�या त�णाचं नाव सॅ��टआगो होतं. आप�ा म��ांचा कळप घेऊन तो �या �नज�न
चच�पा�ी पोहोच�ा, ते�हा उ�हं उत� �ाग�� होती. चच�चं छत अध�वट

कोसळ�े�या अव�थेत होतं. �या �ठकाणी आधी प�व� खो�� सॅ���ट� होती, �तथे आता
�सकॅमोरचा वृ� फोफाव�ा होता. ती रा� �तथेच घा�व�याचं �याने ठरव�ं. मोडकळ��ा
आ�े�या फाटकातून सग�या म��ांना आत घेऊन �याने तुट�या फ�यां�या साहा�याने
फाटक बंद के�ं. आता रा�ी कळपाती� एखादं म�ढ� बाहेर भरकट�याचा संभव न�हता.
या भागात �ांड�यांचा धोका न�हता, तरी एखादं म�ढ� भरकट�ं, तर �या�ा �ोध�यात
पुढचा संपूण� �दवस खच� होतो, हे �या त�णा�ा अनुभवाने माहीत होतं. अंगाती�
जा�कटाने जमीन झाडत तो त�ण �तथे �वसाव�ा. नुकतंच वाचून संपव�े�ं पु�तक �याने
उ�ा�ा घेत�ं. पुढ�या वेळेस थोडं जाडजुड पु�तक �याय�ा हवं असं �याने �वतः�ा
बजाव�ं. �याचा �हेरी उपयोग होता; एकतर असं पु�तक जा�त �दवस वाचाय�ा पुर�ं
असतं आ�ण �सरं �हणजे अ�धक जाड उ�ी डो�याखा�� �मळा�� असती.

�या�ा जाग आ��, ते�हा उजेडाचं नावही न�हतं. चच��या मोड�या छतातून �या�ा
तारे �दस�े.

खरं तर �या�ा अजून झोपायचं होतं; पण �या�ा पु�हा एकदा तेच �व� पड�ं होतं.
माग�या आठव�ा�माणे आजही �व� पूण� हो�याआधी �या�ा जाग आ�� होती. आळस
देत तो उठ�ा. आप�� काठ� हातात घेत �याने झोप�े�या म��ांना जागं के�ं. �या�ा जाग
येताच म��ासु�ा जा�या होतात, हे �या�ा �नरी�णातून कळून चुक�ं होतं. गे�� दोन वष�
हा कळप �या�याबरोबर होता. अ�पा�या�या �ोधात �क�येक मै�ांचा प�रसर �या सवा�नी
पा�था घात�ा होता. कुठ�यातरी �व��ण ऊज�ने �याचं आयु�य या कळपा�ी बांध�ं गे�ं
होतं. तो पुटपुट�ा, ‘�यांना माझी इतक� सवय झा�� आहे क�, माझा �दन�मही �यांना
पाठ आहे.’ �णभर �वचार के�यावर �या�ा वाट�ं क�, प�र��थती अगद� �व�� असावी.
�यांना �याची सवय हो�याऐवजी �या�ा �यां�या �दन�माची सवय झा�� असावी.

काही म��ा अजूनही गाढ झोपेत हो�या. ��येक��ा नावाने हाकारत, काठ�ने अ�गद
ढोसत �याने जागं के�ं. आपण बो��े�ा ��येक ��द या म��ांना समजतो, असा �व�ास
�या�ा होता. �क�येकदा तो पु�तकाती� आवड�े�ा भाग म��ांना वाचून दाखवत असे.
भटकणा�या म�ढपाळां�या आयु�यात दाटून येणारा एकटेपणा �क�वा आनंदा�या भावना तो
आप�या कळपाकडे �� करत असे. वाटेत येणा�या खे�ापा�ांची मा�हती �क�वा
�यावरची �ट�पणी तो म��ाजवळ करत असे; पण गे�े काही �दवस �या�या बो��यात
एकच �वषय होता. अजून चार �दवसांनी तो आप�या कळपासमवेत �या गावात
पोहोचणार होता, �तथ�या �ापा�याची मु�गी �या�या मनातून जात न�हती. साधारण
वषा�पूव� तो �त�या गावात प�ह�यांदा गे�ा होता. तो �ापारी कोरडा मा� �वकत असे.
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समोर उभं रा�न तो म��ांची �ोकर उतरवून घेत असे, �यामुळे �या�ा �ु� �ोकर �मळे.
एका �म�ाकडून या �कानाची मा�हती �मळा�यावर गे�या वष� तो आप�या म��ा घेऊन
�तथे गे�ा होता.

* * *

“म�ा काही �ोकर �वकायची आहे,” त�ण �ापा�या�ा �हणा�ा.
�कानात गद� होती. �कानदाराने �या�ा �पारपय�त थांबाय�ा सां�गत�ं. ते ऐकताच

तो त�ण �काना�या पायरीवर साव��त एका बाजू�ा बस�ा. पोतडीतून पु�तक काढून
�याने वाचाय�ा सु�वात के��. “म�ढपाळांना वाचता येतं हे म�ा माहीत न�हतं,” त�णीचा
आवाज �या�या कानावर पड�ा.

अ ॅ�डा�यु�सया भागाती� त�ण��माणे �तचेही केस दाट, काळे आ�ण रे�मी होते.
डो�यांम�ये मूर जमातीची छटा होती.

तो पटकन �हणा�ा, “या पु�तकांपे�ा मा�या म��ांकडून मी अ�धक ��कतो.”
�त�या�ी ग�पा मार�यात पुढचे दोन तास कसे गे�े हे �या�ा समज�ंही नाही. ती �या
�ापा�याची मु�गी होती. �या खे�ाती� जीवनात �कती तोचतोचपणा आहे हे �तने
�या�ा सां�गत�ं. वाटेत �ाग�े�या इतर गावांब��, �हरांब�� आ�ण अ ॅ�डा�यु�सया
भागाब�� तो �त�या�ी भरभ�न बो��ा. म��ांऐवजी त�णी�ी ग�पा मार�याचा अनुभव
�या�ा आनंद देऊन गे�ा.

“तू वाचाय�ा कसा ��क�ास?” �तने अचानक �या�ा �वचार�ं.
“जसे सगळे ��कतात,” तो पटकन �हणा�ा. “�ाळेम�ये.”
“तु�ा जर वाचता येतं तर मग तू हे भट�या म�ढपाळाचं आयु�य का जगतोस?”
�त�या या बो��यावर तो काहीतरी पुटपुट�ा. �त�ा ते समज�ं नसणार याची �या�ा

खा�ी होती. �वषया�ा बग� देत �याने आप�या �वासाब�� बो�ाय�ा सु�वात के��.
�याचे अनुभव ऐकताना �त�या टपो�या डो�यांत आ�य� आ�ण भीतीचं �म�ण दाट�ं.
बो��या�या नादात �क�येक तास गे�े. �तचे वडी� �कानात दोन-चार �दवस �� राहावेत
आ�ण आपण �त�या�ी ग�पा मारत राहा�ात, असा �वचार �या�या मनात आ�ा.

आज प�ह�यांदा �या�या मनात एक अनोखी भावना दाटून आ��. कधी न�हे ते �या�ा
एका जागी कायम�व�पी मु�काम करावासा वाटू �ाग�ा. �या दाट केसां�या आ�ण
टपो�या डो�यां�या त�णीबरोबर अनोखं जीवन जगता येई�, याची खा�ी �या�ा पट��.

परंतु काही वेळात �ापारी हजर झा�ा. �याने डो�यांदेखत चार म��ांची �ोकर
उतरवून घेत त�णा�ा यो�य मोबद�ा �द�ा. पुढ�या वष� परत याय�ा सांगनू �ापा�याने
�या�ा वाटे�ा �ाव�ं.

* * *
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भादर�े�या म��ां�या �ोकरीचा यो�य मोबद�ा �मळा�े�या �याच गावा�ा तो आता चार
�दवसांत जाऊन पोहोचणार होता. तो उ�े�जत झा�ा होता; पण कुठेतरी �या�या मनात
�र�र दाट�� होती. कदा�चत, ती त�णी �या�ा �वसर�� असे�. �त�या गावात वष�भरात
�कतीतरी म�ढपाळ म��ांची �ोकर �वकाय�ा जात असणार.

तो आप�या म��ांना �हणा�ा, “काही हरकत नाही! अनेक �ठकाण�या अनेक
त�ण�ना ओळखतो मी.” पण मनोमन तो जाणून होता क�, �या त�णीब�� �या�या मनात
कोम� भावना �नमा�ण झा�या हो�या. दया�वद� ख�ा�ी आ�ण �फर�या �व�े�यां�माणेच
भट�या म�ढपाळां�या आयु�यातही असं एखादं नगर येतं, �जथे �यांना आप�ं भटकं जीवन
संपवून ��थर �हावंसं वाटतं हेही �या�ा माहीत होतं.

आता उजाडू �ाग�ं, उगवती�या �द�ेने �याने म�ढर हाकाय�ा सु�वात के��. या
म��ांना कधीही कुठ�ाही �नण�य �यावा �ागत नाही. कदा�चत �हणूनच �या आप�या
जवळ राहत असती�, असं �या�ा वाट�ं.

अ� आ�ण पा�या��त�र� �या म�ढरांना क�ाचीही काळजी न�हती.
अ ॅ�डा�यु�सयाती� उ�मो�म कुरणांपय�त आपण �यांना नेत रा�ह�ं क�, �या आप�या�ा
�चकटून राहती� याची �या�ा जाणीव होती. म��ा�या �दनचय�त कुठ�ाच बद� होत नसे.
पहाटेपासून सं�याकाळपय�त चा�त राहायचं. जमे� �तथे चारा-पाणी पोटात ढक�ायचं
इतकं �यांचं सी�मत जीवन होतं. �या ना कधी पु�तक वाचणार हो�या, ना कधी �या त�णाने
सां�गत�े�या र��याती� नगरां�या वण�नांचा �भाव �यां�यावर पडणार होता. �या�या
मा�यमातून �न���तपणे उदरभरण करत अंगावरी� मऊसूत �ोकरीतून �या�या
चांग�ुपणाची परतफेड करणं इतकंच �यांना माहीत होतं. �व�चत कधीतरी एखा�ा
म�ढ��या �पात तो सा�मष भोजन करत असे; पण ते अपवादानेच.

म��ांकडे पाहताना त�णा�या मनात आ�ं, ‘मा�या मनात सैतान जागा झा�ा आ�ण
एक एक करत मी या म��ांना मा�न टाकू �ाग�ो, तर जवळ जवळ सव� म��ा मरेपय�त
नेमकं काय होत आहे हेही �यांना कळणार नाही. �बचा�या! मा�यावर �यांचा अ�त�य
�व�ास अस�यामुळे जग�यासाठ� आव�यक मू�भूत संवेदनादेखी� �या �वसर�या
असा�ात. �यां�या पोटापा�याची काळजी घेतो ना मी!’

मनात आ�े�या �वचारांचं �या त�णा�ा आ�य� वाट�ं. कदा�चत, �सकॅमोरचा वृ�
�ज�े�ं ते चच� झपाट�े�ं असावं, �यामुळेच �स�यांदा �या�ा तेच �व� पड�ं होतं
�हणूनच �या�या एक�न� सोब�यांब�� �या�या मनात घृणा�पद �वचार येत होते. आद�या
रा�ी उर�े�या वाइनचा छोटासा घोट घेत �याने जाक�ट �रीराभोवती घ� �पेट�ं. काही
तासांनी सूय� डो�यावर येताच तापमानात �चंड वाढ होई�, हे �या�ा माहीत होतं. �यानंतर
तो �क�वा �या�या म��ा एक पाऊ�ही पुढे टाकू �कणार न�ह�या. उ�हा�यात �पार�या
वेळात संपूण� �पेन दे�ात कुणीही घराबाहेर पडू �कत नसे. रा�ीपय�त उ�णतेचा �भाव
जाणवत राही. अ�ा वेळेस जाडजूड जाक�ट वागवणं �या�ा कटकट�चं वाटे, तरीसु�ा
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रा�ी थंडीचा कडाका या जा�कटामुळेच सहन करता येतो, हेही �या�ा माहीत होतं �हणूनच
�याची काहीही त�ार न�हती.

‘आपण बद�ासाठ� नेहमी तयार रा�ह�ं पा�हजे,’ हा �वचार मनात येताच �या�या
मनात जा�कटाचं वजन आ�ण ऊब या दो�ह�ब�� कृत�ता दाटून आ��.

जा�कटा�या अ��त�वा�ा जसा अथ� होता, तसाच �या त�णा�या जीवना�ाही होता.
�वास करणं हे �याचं �येय होतं. गे�या दोन वषा�त अ ॅ�डा�यु�सया�या भागातून सात�याने
भटकंती के�यावर �या�ा ��येक �हराचा प�रचय झा�ा होता. म�ढपाळ असूनही �या�ा
वाचता कसं येतं याचं ग�ुपत तो या भेट�त �या त�णी�ा सांगणार होता. सोळा वषा�चा
होईपय�त तो रोमन कॅथ��क �व�ा�यात ��कत होता. पुढे जाऊन �याने धम�पदे�क
�हावं, असं �या�या आई-व�ड�ांचं �व� होतं. �यां�या सार�या �हान�ा �ेतकरी
कुटंुबाकरता तो फार मोठा स�मान होता. या म��ां�माणेच केवळ अ�पा�याची गरज
भागव�यासाठ� �याचे आई-वडी� अतोनात क� करत होते. �याने �ॅ�टन आ�ण �पॅ�न�
भाषे�माणे धम��ा��ात �ावी�य �मळव�ं होतं; परंतु �हान अस�यापासून �या�ा जग
पाह�याची ओढ �ाग�� होती. परमे�र-पाप-पु�य यां�वषयी जाण�यापे�ा �या�ा बाहेरचं
जग जाण�याची अ�धक उ�सुकता होती. असंच एका �पारी घरी आ�ा असताना �याने
धीर एकवटून आप�या व�ड�ांना सां�गत�ं क�, धम�ग�ु हो�यात �या�ा �वार�य नाही.
�याऐवजी �या�ा मनसो� �वास करायचा होता.

* * *

�याचं बो�णं ऐक�यावर वडी� �हणा�े होते, “बेटा, जगभराती� �ोक आप�या
खे�ा�ा भेट देऊन गे�े आहेत. काहीतरी नवं �ोध�यासाठ� ते येतात; परंतु इथून जाताना
�यां�यात फारसा काही बद� झा�े�ा �दसत नाही. �क��ा पाह�यासाठ� ते चढून जातात
आ�ण असं असूनही वत�मानापे�ा आप�ा भूतकाळ �कती छान होता, असाच �वचार
�यां�या मनात येतो. हे �ोक वेग�या वणा�चे अस�े तरी इथे राहणा�या �ोकांत आ�ण
�यां�यात काहीही मू�भूत फरक नाही हे न�क�.”

�यांचं बो�णं �ांतपणे ऐकून घेत�यावर त�ण पुढे �हणा�ा होता, “तरीसु�ा, हे �ोक
�जथे राहतात �तथ�े �क��े पाहाय�ा म�ा आवडे�.”

�यावर वडी� पुढे �हणा�े होते, “आप�या भागात आ�यावर हे �ोक �हणतात क�,
आयु�यभर इथेच राहाय�ा हवं.”

आप�ा हेका न सोडता त�ण �हणा�ा होता, “तसं अस�ं तरी म�ा �यांचा भाग
आ�ण �यांचं जीवनमान जवळून पाहाय�ा आवडे�.”

“बेटा, तु�या ��ात कसं येत नाही? इतका �वास करायचा तर गाठ��ी ब�यापैक�
पैसा हवा. या सव� �ोकांकडे असतो तेवढा पैसा. आप�यापैक� फ� म�ढपाळ असा �वास
क� �कतात.”
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“तसं असे� तर मी म�ढपाळ होईन!”
�या�या या यु��वादावर �याचे वडी� �या वेळेस काहीही बो��े न�हते. �स�या

�दव�ी सकाळ� आप�या मु�ा�या हातात �यांनी एक छोटंसं पाक�ट ठेव�ं. �यात तीन
पुरातन �पॅ�न� नाणी होती.

“ही नाणी म�ा �ेतात सापड�� होती. तू आयु�यभर ती जतन करावीस, असं मा�या
मनात होतं. ही नाणी वाप�न तू �वतःसाठ� म��ा �वकत घेऊ �कतोस. �यानंतर तू
मनमुराद भटकंती कर. एक ना एक �दवस तु�या ��ात येई� क�, आप�ा हा भूभाग
सवा�त सुंदर आहे आ�ण �तत�याच आप�या ���याही सुंदर आहेत.”

इतकं बो�ून व�ड�ांनी आप�या मु�ा�ा मनापासून आ�ीवा�द �द�ा. �या �णी �या�ा
आप�या व�ड�ां�या डो�यांत�� आस जाणव�� होती. जगभर भटकंती कर�याचं �यांचंही
�व� होतं; परंतु काळा�या ओघात �यांना �व�पूत� करता आ�� न�हती. जीव
जगव�यासाठ� वषा�नुवष� करा�ा �ागणा�या क�ांपायी आप�या �व�ांचा �वचारही ते
क� �कत न�हते, तरीसु�ा �यां�या मु�ा�ा ते �व� जाणव�ं. इथून पुढेही वडी� �याच
�ठकाणी उव��रत काळ घा�वणार होते.

* * *

���तजावर �ा� रंगांची उधळण झा��. पुढ�याच �णी सूय��ब�ब डोकाव�ं. आप�या
व�ड�ां�ी झा�े�ं संभाषण आठवून त�ण सुखाव�ा. गे�या दोन वषा�त �याने अनेक
जागांना भेट �द�� होती. अनेक सुंदर ���या पा�ह�या हो�या; परंतु गे�या वष� भेट�े�या
�या त�णीची बरोबरी कुणीही के�� नसती. आज �या�या मा�क�चं एक जाक�ट होतं.
��वाय, हातात�या पु�तका�या मोबद�यात तो �सरं पु�तक �मळवू �कत होता. �याहीपे�ा
मह�वाचं �हणजे म��ांचा मोठा कळप बाळग ू �कत होता. मु�य �हणजे मनात
जोपास�े�ं �व� तो रोज जगत होता. समजा, अ ॅ�डा�यु�सया�या या भू�दे�ाचा �या�ा
कंटाळा आ�ा, तर हा कळप �वकून तो समु� �वासा�ा जाऊ �कणार होता. �यादर�यान
अजून �व�तीण� �दे�, अनेक �क��े, अनेक ���या पाह�याची संधी �या�ा �मळणार होती.
सुख �हणजे तरी �सरं काय होतं. उगवतीकडे नजर टाकताना �या�ा मनात आ�ं,
‘धम����ण घेताना म�ा ई�र न�क�च सापड�ा नसता.’

��य असे� ते�हा तो नवीन वाटा चोखाळत होता. खरं तर इकड�या भागातून तो
अनेकदा गे�ा होता, तरीही �या भ�न चच�म�ये तो प�ह�यांदाच आ�ा होता. हे जग �कती
भ� आ�ण अप�र�मत आहे, असं �या�या मनात आ�ं. वाट काढ�याची जबाबदारी
म��ांवर सोपवून तो �न���तपणे �न�य न�ा गो��चा �ोध �ावू �कत होता. आपण रोज
वेग�या वाटेव�न चा�त आहोत, याची जाणीव म��ांना मा� कधीच होणार न�हती. मागे
पडणारी �ेतं आ�ण ऋतुबद� �यांना कळणार न�हते. अ�, पा�या�या �ाथ�मक
गरजे��त�र� �सरा कुठ�ाच �वचार �यां�या मना�ा ��वणार न�हता.
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‘आपण सगळे असेच असतो का?’ त�णा�या मनात आ�ं. ‘मीही �या�ा अपवाद
नसणार. �ापा�या�या मु���ा भेट�यापासून इतर ���यांचा �वचारही मा�या मनात आ�ा
नाही.’ सूया�कडे नजर टाकत �याने अंतराचा अंदाज घेत�ा. �पार हो�याआधी तो ता�रफा
इथे पोहोचू �कणार होता. �तथे गे�यावर हाताती� पु�तका�या मोबद�यात एखादं
जाडजुड पु�तक �यायचं, वाइनची बाट�� �यायची, छान�ी दाढ� क�न केस कापायचे,
�या मु���ा भेट�यासाठ� तयार �हायचं, असे �वचार �या�या मनात �ंजी घा�त होते.
आप�या अनुप��थतीत �स�या एखा�ा म�ढपाळाने �तचा अनुनय के�याचा �वचार तो
मनात येऊ देत न�हता. कुणी सांगावं �या�या�न जा�त म��ा अस�े�या एखा�ा
म�ढपाळाने �त�ा या आधीच मागणी घात�� असे� तर?

परत एकदा सूया�कडे पाहत �याने चा��याची गती वाढव��. ‘पा�ह�े�ं �व� ��य�ात
उतर�याची ��यता �नमा�ण झा�� क�, आयु�य रंजक होतं,’ �या�या मनात आ�ं. �या
बरोबर �या�ा आठव�ं क�, ता�रफाम�ये राहणारी एक �हातारी �व�ांचे अथ� सांगते.

* * *

�हातारीने हात ध�न त�णा�ा घरा�या माग�या भागात ने�ं. रंगीत म�यांचे पडदे �ावून
�तथे थोडा आडोसा तयार झा�ा होता. �या खो��त एक टेब�, दोन खु�या� आ�ण ये�ू�या
प�व� �दयाचं �च� होतं.

एका खुच�वर �वतः बसत �तने त�णा�ा �स�या खुच�वर बस�यासाठ� खुणाव�ं.
�याचे दो�ही हात हातात घेत ती मनात�या मनात �ाथ�ना क� �ाग��.

भट्नया जमातीची माणसं करतात त�ी �ाथ�ना असावी ती! गे�या दोन वषा��या
�या�या �वासात तो अनेक भट्नया �ोकांना भेट�ा होता. ज�याने भटकणा�या �या
�ज�स�कडे कधीही म��ांचे कळप नसत. इतरांना ठकवून �यांचा उदर�नवा�ह चा�तो, असं
�ोक �हणत. सैताना�ी हात�मळवणी करणारे �ज�सी �हान मु�ांना पळवून आप�या गढू
छाव�यांम�ये नेतात आ�ण ग�ुाम करतात, असं बो��ं जाई. आप�या�ाही �ज�सी
पकडून नेती�, अ�ी भीती �या�ा �हानपणी वाटायची. �हातारीने हातात हात घेताच
�याची ती गाड�े�� भीती उफाळून आ��.

टेब�वर अस�े�या ये�ू�या प�व� �दयाकडे पाहत �याने �वतःच मन ता�यावर
आण�ं. आप�े हात थरथर�े तर आपण घाबर�याचं �त�ा समजे� हे ��ात घेत �याने
�वतः�ा �य�नपूव�क �ांत के�ं. नकळत तोही �ाथ�ना �हणू �ाग�ा होता.

त�णा�या हातांवर नजर �खळवत ‘अ��त! फार छान!’ असं �हणून �हातारी ग�प
झा��.

आता मा� त�णाची अ�व�थता ��गे�ा पोहोच��. �याचे हात थरथ� �ाग�े. �त�या
हातातून �याने पटकन हात काढून घेत�े तरी �त�या ते नेमकं ��ात आ�ं.
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“मी इथे हात दाखवाय�ा आ�ो नाही,” इथे आ�याचा प�ा�ाप �या�या �वरात �प�
होता. �त�ा पुढे काही बो��याची संधी न देता पटकन �तचे पैसे देऊन इथून �नघून जावं,
असं �या�ा �णभर वाट�ं. वारंवार पडणा�या �व�ांना आपण अनाठायी मह�व देत नाही
ना, असंही �या�या मनात आ�ं.

�या�याकडे रोखून पाहत �हातारी �हणा��, “तु�ा पडणा�या �व�ांचा अथ� समजून
�याय�ा तू इथे आ�ा आहेस. �व� �हणजे ई�राची भाषा. ई�र आप�या भाषेत संवाद
साधतो, ते�हा मी �याचा अथ� सांग ू�कते; परंतु तो जे�हा अंतरा�मा�या भाषेत बो�तो,
ते�हा फ� तूच ते समजून घेऊ �कतोस. असो! या स��याचा मोबद�ा मी तु�याकडून
घेणार आहे.”

ही �तची अजून एक यु��! त�णा�या मनात आ�ं. तरीसु�ा �याने संधीचा �ाभ
घे�याचं ठरव�ं. �ांडगे असोत अथवा ��काळ; समोर येई�, �या प�र��थती�ा �भड�याची
संधी म�ढपाळ कधीच सोडत नाहीत �हणूनच तर म�ढपाळा�या जग�यात मौज असते.

“हे �व� म�ा दोनदा पड�ं आहे,” तो बो�ू �ाग�ा. “�व�ात मी मा�या म��ांबरोबर
�ेतात होतो. �तत�यात एक �हान मू� �तथे येऊन मा�या म��ां�ी खेळू �ाग�ं. म��ा
अप�र�चत ����ा घाबरतात, �यामुळे मा�या म��ां�या संपका�त कुणी अप�र�चत ���
आ�े�� म�ा आवडत नाही. �हान मु�ांची गो� मा� वेगळ� असते. म��ांना न घाबरवता
�यां�या�ी खेळ�याचं कौ��य मु�ांकडे असतं. हे कसं काय ��य आहे ते म�ा माहीत
नाही. माणसांचं वय �ा�यांना कसं बरं कळत असे�?”

“तु�या �व�ांब�� सांग,” �हातारी पटकन �हणा��, “��वाय, तु�या गाठ��ा फारसे
काही पैसे �दसत नाहीत. कोण फुकट वेळ घा�वणार तु�यावर?”

�क��चत �ासून त�ण सांग ू �ाग�ा, “�कतीतरी वेळ ते मू� मा�या म��ां�ी खेळत
होतं. अचानक पुढे होत माझे दो�ही हात हातात घेत ते मू� म�ा इ�ज�त�या �परॅ�मडपा�ी
घेऊन गे�ं.”

इ�ज�तचे �परॅ�मड �हणजे नेमकं काय हे �हातारी�ा मा�हती आहे क� नाही याचा
अंदाज घे�यासाठ� त�णाने बो�णं थांबव�ं. ती त�ीच बसून रा�ह��.

“�या �परॅ�मडपा�ी पोहोच�यावर,” �त�ा नीट समजावं �हणून ��दांवर जोर देत तो
�हणा�ा - “ते मू� म�ा �हणा�ं, ‘तू जर इथे आ�ास तर तु�ा �पव�े�ा ख�जना
सापडे�.’ ती नेमक� जागा ते मू� म�ा दाखवणार �तत�यात म�ा जाग आ��. दो�ही
वेळेस असंच झा�ं.”

�यांचं बो�णं झा�ं तरी �हातारी त�ीच बसून रा�ह��. काही �णांनी �याचे हात पु�हा
हातात घेत �तने बारकाईने �नरी�ण के�ं.

“हे बघ मु�ा, आता तरी मी तु�याकडून काही पैसे घेत नाही; पण ख�जना सापड�ा
तर �याचा दहावा �ह�सा तू म�ा आणून �द�ा पा�हजेस.”

�तचं बो�णं ऐकताच त�णा�ा आनंदाने हसू आ�ं. �व�ांचा अथ� �ाव�यासाठ� जे
पैसे �या�ा खच� करावे �ागणार होते ते वाच�े. �व� तरी कोणतं? दडव�े�या ख�ज�याचं!
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तो ठामपणे �हणा�ा, “सांग �व�ाचा अथ�!”
“आधी वचन दे! मी तु�ा आता जे सांगणार आहे, �या�या मोबद�यात तू म�ा

ख�ज�याचा दहावा भाग दे�ी�.”
म�ढपाळाने तसं वचन �द�ं. ये�ू�या प�व� �दयाकडे पाहत �याने आप�या वचनाचा

पुन��चार करावा, असं �तने सांगताच �याने पु�हा वचन �द�ं.
आता ती सांग ू�ाग��, “जगा�या अनो�या भाषेत हे �व� आहे. �याचा अथ� �ावणं

फार फार कठ�ण आहे �हणूनच तु�ा जे सापडे� �याचा ठरावीक भाग म�ा �मळाय�ा
हवा, असं म�ा वाटतं.

ऐक �व�ाचा अथ� - इ�ज�त�या �परॅ�मडपय�त जा. मी ऐक�ं नाही कधीही हे नाव; पण
जर एखादं मू� तु�ा ते दाखवत असे� तर अ�ी जागा न�क�च अ��त�वात असणार. �तथे
पोहोचताच तु�ा अमाप संप�ी सापडे�. तू अ�त�य धना� हो�ी�.”

हे ऐकताच त�णा�ा आधी नव� वाट�ं. मग तो थोडा वैताग�ा हा अथ� सांग�यासाठ�
�हातारीची काय गरज होती? पण असो! यासाठ� �त�ा पैसे �ायचे न�हते.

�क��चत �ासून तो �हणा�ा, “हे ऐक�यासाठ� एवढा वेळ नाही घा�व�ा मी.”
“तु�या �व�ाचा अथ� �ावणं फार कठ�ण आहे, हे मी तु�ा आधीच सां�गत�ं होतं.

जीवनात अ�त�य सा�या आ�ण सामा�य वाटणा�या गो�ीच खरंतर असामा�य असतात.
�याचा अथ� केवळ �ानी �ोकां�या ��ात येतो. मी काही त�ी ��ार नाही �हणूनच
हातावर�या रेषा बघ�याचं कौ��य म�ा ��कावं �ाग�ं.”

“इथून मी इ�ज�त�ा कसं जाणार?”
“मी फ� �व�ांचा अथ� सांगते. ती �व�ं स�यात क�ी उतरवायची हे म�ा ठाऊक

असतं, तर मी अ�ी मा�या मु���या कृपेवर क�ा�ा जग�े असते?”
“आ�ण मी इ�ज�त�ा कधी पोहोच�ोच नाही तर?”
“तर मग म�ा माझे पैसे �मळणार नाहीत. पैसे बुड�याची ही माझी प�ह��च वेळ

नसे�.”
इतकं बो�ून �हातारीने �या�ा �तथून जाय�ा सां�गत�ं. आधीच �या�यापायी �तचा

फार वेळ गे�ा होता.
त�ण �नरा� झा�ा. इथून पुढे �व�ांवर �व�ास ठेवायचा नाही, असा �न�य �याने

के�ा. �कतीतरी गो�ी कराय�या आहेत हे �या�ा आठव�ं; आधी बाजारात जाऊन
पोटापा�याचा बंदोब�त करायचा. हातात�या पु�तका�या बद�यात �सरं जाडजूड पु�तक
�यायचंय. वाइनची बाट�� भ�न �यायची. हे सगळं क�न तो �नवांतपणे बाजारपेठेती�
एका बाक�ावर बस�ा. �चंड उका�ामुळे ता�या वाइन�या थंडगार घोटाने �या�ा बरं
वाट�ं. या �णी �या�ा म��ांची काळजी न�हती. नगरा�या �वे��ारा�ी अस�े�या
�या�या �म�ा�या मा�क��या वाघुरात �या सुर��त हो�या. या नगरात तो अनेकांना
ओळखत होता. सतत�या �वासाचा हा फार मोठा �ाभ होता. जागोजागी �या�ा �म�
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होते. तो सतत नवीन �म� जोडत होता. असं असूनही �या �म�ांबरोबर जा�तीत जा�त वेळ
घा�वायची जबाबदारी �या�यावर न�हती. �याच �याच �ोकांना सतत बघत गे�ं क�, ते
�ोक आप�या जीवनाचा अ�वभा�य भाग बनू �ागतात. तो पूव� ���ण घेत अस�े�या
धम��व�ा�यात असंच तर होत होतं. समोरचा बद��ा पा�हजे, अ�ी इ�छा �या इतरां�या
मनात �ढ होऊ �ागते. �यां�या मनानुसार ती ��� बद��� नाही, तर �यांना संताप येतो.
आपण आप�ं जीवन कसं जगावं याची सु�प� क�पना भ�ेही �क�येकांना नसे�; पण
�स�याने कसं जगावं याचं �प� �च� �यां�या मनात �न��तपणे असतं. सूय� क��ा क�,
म��ांना घेऊन पुढे रवाना हो�याचा �वचार �याने के�ा. आजपासून तीन �दवसांनी तो
�ापा�या�या मु��बरोबर असणार होता. नुकतंच �वकत घेत�े�ं पु�तक तो वाचू �ाग�ा.
प�ह�याच पानावर दफन�वधीचं वण�न होतं. �यात उ��ेख के�े�� माणसांची नावं �या�ा
उ�चाराय�ा कठ�ण वाट��. आपण जर कधी पु�तक ���ह�ं, तर एका वेळेस एकच
���रेखा समोर आणायची, असं �याने प�क ठरव�ं. जेणेक�न अनेक नावं एक��तपणे
��ात ठेव�याचा ताण वाचकांवर आ�ा नसता. कसंबसं �या पु�तकात �याचं मन रम�ं.
मग �या�ा ते आवडू �ाग�ं. पु�तकात�या �या दफन�संगी पु�कळ �हमवृ�ी झा�� होती.
कडा�या�या थंडीची क�पना �या�या मनात आ��. तो वाचनात गढ�ा असताना एक वृ�
गहृ�थ �या�या बाजू�ा बसून �या�या�ी बो��याचा �य�न क� �ाग�ा.

बाजाराती� �ोकांकडे बोट दाखवत वृ� गहृ�थाने �वचार�ं, “ते काय करत आहेत?”
त�णाने तुटकपणे उ�र �द�ं, “काम!” आपण वाचनात गढ�ो आहोत, असं

दाखव�याचा �याचा �य�न होता.
��य�ात �या�या मनात �ापा�या�या मु��चे �वचार होते. या वेळेस �त�यासमोर

�वतः�या हातांनी म��ांवरची �ोकर उतरव�� तर कठ�ण गो�ीसु�ा तो �कती ���या
करतो हे �त�या ��ात येई�, असं �या�ा वाट�ं. हे ��य �याने अनेकदा मनोमन पा�ह�ं
होतं. ��येक म�ढ�ची �ोकर उतरवताना मागनू पुढे काम करावं �ागतं हे सां�गत�यावर �या
मु���या चेह�यावर आ�य�कारक भाव उमटणार होते. ते काम करत असताना �त�ा
कोण�या �ोककथा सांगता येती�, याचाही �वचार �याने के�ा होता. �यापैक� ब�तेक
गो�ी �याने वेगवेग�या पु�तकांत वाच�या अस�या तरी �त�ा सांगताना �या �वतःचा
अनुभव �हणून तो सांगणार होता. �त�ा वाचता येत नस�यामुळे खरंखोटं �त�ा
कळणारही न�हतं.

वृ� माणसाने पु�हा पु�हा त�णा�ी संभाषण साध�याचा �य�न के�ा. तो अ�त�य
थक�े�ा होता, �या�ा फार तहान �ाग�� होती. �याने त�णाकडे वाइनचा घोट मा�गत�ा.
वाइन �याय�यावर तरी तो वृ� आप�या�ा एकटं सोडे� या �वचाराने त�णाने �या�ा
आप�� वाइनची बाट�� देऊ के��.

पण �या वृ�ा�ा मु�ा�ी संवाद साधायचा होता. त�ण कुठ�ं पु�तक वाचत आहे,
अ�ी �वचारणा �याने करताच उ�टपणे बो�ून �या�ा ग�प बसवायचा �वचार त�णा�या
मनात आ�ा. सरळ उठून �स�या बाक�ावर बसावं, असंही �या�ा वाट�ं; परंतु �या�या
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व�ड�ांनी �या�ा सवा�चा-�व�ेषतः मो�ांचा आदर कराय�ा ��कव�ं होतं �हणूनच �याने
पु�तक वृ�ासमोर धर�ं. असं कर�यामागे दोन कारणं होती; एक �हणजे पु�तका�या
�ीष�काचा अचूक उ�चार �या�ा �वतः�ा माहीत न�हता आ�ण �सरं �हणजे �या वृ�ा�ा
वाचता येत नसे�, तर आप�या चौकसपणाचा संकोच वाटून तो तरी �स�या बाक�ावर
जाऊन बस�ा असता.

“हं…,” असं �हणत वृ�ाने ते पु�तक चारी बाजूंनी �याहाळ�ं. जणू काही ती एखाद�
�व�च� व�तू होती. “हे फार मह�वाचं पु�तक आहे; पण ते �ततकंच �चरडी�ा आणतं.”

ही ��त��या ऐकताच त�ण अवाक् झा�ा. �या वृ�ा�ा फ� वाचता येत होतं असं
नसून, हे पु�तक �याने वाच�ं होतं. �या�या �हण�यानुसार या पु�तकामुळे �ास होणार
असे� तर अजूनही ते बद�ून आणणं त�णा�ा ��य होतं.

“जगाती� इतर सव� पु�तकांम�ये जे ���ह�े�ं आहे तेच याही पु�तकात ���ह�े�ं
आहे,” वृ� पुढे �हणा�ा. “आप�या �वतः�या गंत� �थानाची �नवड कर�यात �ोक
�कती अ�म असतात हे या पु�तकात स�व�तर सां�गत�े�ं आहे. सरते�ेवट�, पु�तक
वाचून झा�यावर या जगाती� सवा�त मो�ा अस�यावर सवा�चा �व�ास बसतो.”

“जगाती� सवा�त मोठं अस�य? काय आहे ते?” त�णाने अ�त�य आ�या�ने �वचार�ं.
“ऐक तर! आप�या ��येका�या जीवनात एका ठरावीक ट��यावर आप�याबाबत काय

घडत आहे, यावरचं आप�ं �नयं�ण सुटतं. �यानंतर ताबा असतो तो केवळ न��बाचा. हेच
ते सवा�त मोठं अस�य.”

“काहीतरी काय! मा�याबाबत असं कधीच घड�ं नाही,” त�ण ठासून �हणा�ा. “मी
धम�ग�ु �हावं, असं मा�या घर�यांना वाटत होतं; पण म�ा म�ढपाळ �हायचं होतं आ�ण
तेच मी के�ं.”

“फार बरं के�ंस,” वृ� �हणा�ा. “तु�ा �वास कराय�ा मनापासून आवडतो.”
‘मा�या मनात�े �वचार या�ा आधीच ठाऊक होते,’ त�णा�या मनात आ�ं. वृ�

आता �नवांतपणे पु�तक चाळत होता. �या�या आ�वभा�वाव�न ते परत कर�याचा �याचा
कोणताही मानस नसावा, असं त�णा�ा वाट�ं. वृ�ाचे कपडे थोडे वेगळे अस�याचं
त�णा�या ��ात आ�ं. तो एखा�ा अरबा�माणे �दसत होता. ता�रफा�न बोट�ने अ�ंद
सामु�धुनी ओ�ांड�� क�, आ��का काही तासां�या अंतरावर होती. इथे येऊन खरेद�
करणारे आ�ण �दवसातून अनेकदा अप�र�चत �ाथ�ना �हणणारे अरब नेहमी �दसत.

त�णाने �वचार�ं, “तु�ही कुठून आ�ात?”
“अनेक �ठकाणां�न.”
“कुणीही अनेक �ठकाणां�न येऊ �कत नाही,” त�ण �हणा�ा. “मी म�ढपाळ आहे.

मी अनेक �ठकाणी गे�ो आहे; पण मी आ�ो आहे एकाच �ठकाणा�न - एका �ाचीन
�क��याजवळ वस�े�या �हरातून मी आ�ो आहे. माझा ज�मच �तथ�ा.”

“असं असे� तर मी सा�ेमम�ये ज�म�ो असं �हणता येई�.”
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हे सा�ेम कुठे असे� याब�� त�णा�ा क�पना न�हती; परंतु तसं �वचार�ं तर
आप�ं अ�ान �दसे� अ�ा आ�ंकेने तो ग�प बस�ा. बाजारपेठेत येणा�या-जाणा�या
�ोकांचं काही �ण �नरी�ण के�यावर �या�ा जाणव�ं क�, ते सव� फार �� होते.

“अ�छा! हे सा�ेम कसं आहे?” संभाषणातून एखादा धागादोरा �मळव�या�या ��ीने
त�णाने �वचार�ं.

“जसं नेहमी होतं तसंच!”
एव�ाव�न काहीही समजणं ��य न�हतं. सा�ेम अ ॅ�डा�यु�सयाम�ये नाही याब��

त�णाची खा�ी होती. तसं असतं तर �याने आ�ापय�त सा�ेमब�� काही ना काही
न�क�च ऐक�ं असतं.

आप�ा मु�ा न सोडता त�णाने पुढचा �� �वचार�ा, “तु�ही सा�ेमम�ये काय
करता?”

“मी सा�ेमम�ये काय करतो?” वृ�ा�ा हसू आ�ं. “अरे बाबा, मी सा�ेमचा राजा
आहे!”

‘�ोक काय वा�े� ते बो�तात,’ असं त�णा�या मनात आ�ं. �यापे�ा चकार ��दही
न उ�चारणा�या म��ांबरोबर जीवन �तीत करणं अ�धक चांग�ं, असं त�णा�ा वाट�ं.
हातात�या पु�तकात एक�ाने रमणं तर �या�न जा�ती चांग�ं असाही �वचार �या�या
मनात आ�ा. पु�तकांचं एक बरं असतं, आप�या�ा हवं ते�हाच ती आप�या�ी बो�तात,
जगभर�या आ�य�कारक कथा आप�या�ा सांगतात. �ोकांचं तसं नसतं. अनेकदा ते
इतकं �व�च� काही बो�तात क�, संभाषणाचा ओघ कसा सु� ठेवायचा हेही आप�या�ा
समजत नाही.

�तत�यात वृ� �हणा�ा, “माझं नाव मे��क�झडेक आहे. तु�याकडे �कती म��ा
आहेत?”

“पुरे�ा!” त�णाने एका ��दात उ�र �द�ं. आप�याब�� जाणून घे�याची उ�सुकता
वृ�ा�ा वाटते आहे, हे ए�हाना �या�या ��ात आ�ं होतं.

“तसं असे� तर कठ�ण आहे. तु�याकडे पुरे�ा म��ा आहेत असं तु�ा वाटत असे�,
तर मी तु�ा काहीही मदत क� �कणार नाही.”

आता मा� त�ण �ास�ा होता. तो कुठे वृ�ाची मदत मागत होता? उ�ट, �या�याकडे
वाइनची मागणी क�न वृ�ानेच संभाषण सु� के�ं होतं.

त�ण पटकन �हणा�ा, “माझं पु�तक म�ा परत करा. म��ा गोळा क�न म�ा
�नघायचं आहे.”

“तु�या एकूण म��ांपैक� दहावा भाग म�ा दे. मग मी तु�ा ग�ुत ख�ज�याचा �ोध
कसा �यायचा ते सांगेन.”

ते ऐकताच त�णा�या डो�यात �का� पड�ा. �या�ा आप�ं �व� आठव�ं. �हातारीने
�व�ाचा अथ� सांग�याचे पैसे �या�याकडून घेत�े न�हते; पण हा वृ� - कदा�चत �तचा
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नवरा असावा तो - हा मा� �या�याकडून पैसे काढ�या�या �य�नात होता. अ��त�वात
नस�े�या ख�ज�याचा प�ा सांग�याचा वृ�ाचा �य�न �हणजे पैसे काढ�याचा माग� होता,
असंही त�णा�ा वाट�ं. ब�दा हा वृ�ही �ज�सी असणार.

त�ण पुढे काही बो��याआधी वृ�ाने �तथे पड�े�� एक काठ� उच���. तसाच
ओण�ाने तो बाजारपेठेती� रेतीवर काहीतरी ��� �ाग�ा. तो असा ओणवा झा�े�ा
असताना �या�या छातीवर काहीतरी �खकन चमक�ं. तो �का� इतका झळझळ�त होता
क�, त�णाचे डोळे �णभर �दप�े. वया�ा न �ोभे� अ�ा चपळाईने वृ�ाने अंगावरी�
घोळदार केपने ते झाकून घेत�ं. त�णाचे डोळे �नव�यावर वृ�ाने रेतीत ���ह�े�ा मजकूर
�या�ा वाचता आ�ा.

�या छो�ा�ा नगरी�या बाजारपेठेत अस�े�या चौकात�या रेतीवर त�णाने आप�या
आई-व�ड�ांचं आ�ण धम��ा�� ��कवणा�या आप�या पूव��या �ाळेचं नाव वाच�ं.
�ापा�या�या मु��चं त�णा�ा माहीत नस�े�ं नावही ���ह�े�ं होतं. त�णाने आजवर
कुणा�ाही न सां�गत�े�या अनेक गो�ी �तथे ���ह�े�या हो�या.

* * *

“मी सा�ेमचा राजा आहे,” वृ� �हणा�ा.
“एखादा राजा मा�यासार�या म�ढपाळा�ी का बो�त बसे�?” त�णाने �वचार�ं.

आ�य� आ�ण संकोच या दो�ही भावना �या�या मनात दाट�या हो�या.
“�या मागे अनेक कारणं आहेत. तू �वतः�या �नयतीचा �ोध घे�यात य��वी झा�ास

हे सवा�त मह�वाचं कारण आहे.”
एखा�ा ���ची ‘�नयती’ �हणजे काय हे त�णा�ा माहीत न�हतं.
“�नयती �हणजे ��येका�ा जे �ा�त करावसं वाटतं ते. त�णपणी ��येका�ा आप��

�नयती ठाऊक असते.”
“आयु�या�या �या ट��यावर ��येक गो� सु�प� आ�ण ��य असते. �व� बघ�याची

भीती वाटत नाही. जीवनात जे काही घडावंसं वाटतं �याची ती� आस बाळग�यात आपण
कचरत नाही; परंतु जसज�ी वष� सरतात तसत�ी एक ‘गढू ���’ सवा�ना पटवून देऊ
�ागते क�, �या�या �व�ात�ं भ�वत� वा�तवात उतरणं अ��य आहे.”

वृ� बो�त अस�े�ा एक ��दही त�णा�ा समजत न�हता. वृ�ाने उ��ेख के�े�या
‘गढू ���’ब�� जाणून �याय�ा �या�ा आवड�ं असतं. �यायोगे �ापा�या�या मु��वर
�या�ा छाप पाडता आ�� असती.

“ही गढू ��� ��य�द��नी नकारा�मक वाटत अस�� तरी आप�या �नयतीपय�त कसं
पोहोचायचं याचा माग� �यातूनच उ�गडतो! तुमचा आ�मा, चैत�य आ�ण इ�छा����ा ही
गढू ���च घडवत असते. कारण, या �व�ाचं एक फार मोठं स�य आहे - तु�ही कोणीही
असा, तु�ही काहीही करत असा, तु�हा�ा जे�हा एखाद� गो� कर�याची अंतः�ेरणा होते,
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ते�हा मुळात ती �ेरणा वै��क आ��याठायी �नमा�ण झा�े�� असते. या पृ�वीवर �व���
ई��सत सा�य कर�यासाठ� तुमचा ज�म झा�े�ा असतो.”

“पण आप�या मनात जगभर �वास करायचा असे� तरी? �क�वा कापड
�ापा�या�या मु��बरोबर ��न कर�याची उ�कट इ�छा असे� तरी?”

“हो! �क�वा ग�ुत ख�ज�याचा �ोध �यायचा अस�ा तरी! ‘वै��क आ��या’चं पोषण
�ोकां�या आनंदातून होतं. �याच�माणे सग�यांचं �ःख, म�सर आ�ण हेवादेखी� हे पोषण
कर�यास कारणीभूत असतं. आप�या �नयतीची जाणीव क�न घेणं हेच ��येकाचं एकमेव
दा�य�व आहे. सारं काही एकच आहे!”

“आ�ण तु�हा�ा जे�हा असं मनापासून काहीतरी हवंसं असतं ते�हा ते तु�हा�ा �ा�त
करता यावं �हणून संपूण� �व� एकवटतं.”

चौकातून ये-जा करणा�या �ोकांकडे पाहत ते दोघं �कतीतरी वेळ ग�प बसून रा�ह�े.
ब�याच वेळाने वृ�ाने �ांततेचा भंग के�ा.

“तू म��ांचा कळप का बाळगतोस?”
“कारण, म�ा भटकंती आवडते.”
चौकाती� एका कोप�यात अस�े�या पाववा�या�या भ��कडे बोट दाखवत वृ�

�हणा�ा, “हा जे�हा �हान होता ते�हा �या�ासु�ा जगभर �ह�डायचं होतं; परंतु आधी ही
पावभ�� �वकत घेऊन चार पैसे गाठ��ी बांध�याचं �यांने ठरव�ं. उतारवयात तो आ��केत
जाऊन राहणार आहे. मनात जप�े�ं �व� पूण� कर�याची �मता आयु�या�या कोण�याही
ट��यावर आप�या मनगटात असते हे �या�ा आजवर कधीच समज�ं नाही.”

“खरंतर �याने म�ढपाळ �हाय�ा हवं होतं,” त�ण �हणा�ा.
“हो! �यानेही तसा �वचार के�ा होता,” वृ� सांग ू �ाग�ा. “पण म�ढपाळापे�ा

पाववा�या�ा समाजात अ�धक ��त�ा आहे. म�ढपाळ उघ�ावर झोपतात. पाववा�यांना
�वतःचं घर असतं. म�ढपाळा�ा मु�गी दे�याऐवजी पाववा�याबरोबर �तचं ��न �ावून देणं
�त�या पा�कांना अ�धक यो�य वाटतं.”

�ापा�या�या मु���या �वचाराने त�णा�या �दयात कळ आ��. �त�या नगरात
न�क�च कोणीतरी �ववाहयो�य पाववा�ा असणार.

“सरते�ेवट� होतं असं; म�ढपाळ �क�वा पाववा�ा यां�या �नयतीपे�ा इतर �ोक
आप�याब�� काय �वचार करतात हे �यां�या �ेखी अ�धक मह�वाचं ठरतं,” वृ�ाने पुढे
सां�गत�ं.

वृ� पु�हा पु�तक चाळू �ाग�ा. त�ण �या पानावर पोहोच�ा होता, �तथे येऊन वृ�
थांब�ा होता. तो काहीतरी बो�े� याची त�णाने वाट पा�ह��. तो पु�तक वाचत असताना
वृ�ाने जसा �या�या वाचनात ��यय आण�ा होता तसंच �याने के�ं. “हे सगळं तु�ही
म�ा का सांगत आहात?”
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“कारण, तू �वतःची �नयती जाणून �यायचा �य�न करतो आहेस आ�ण हा �य�न
सोडून दे�या�या ट��यावर तू आ�ा आहेस.”

“नेमके तु�ही या ट��यावर येऊन ��येक वेळेस भेटता?”
“नाही! नेहमी याच प�तीने येतो असं नाही. कधी मी एखा�ा चांग�या प�तीने �क�वा

उपाया�या �व�पात येतो. कधी प�र��थती फार �बघड�� असे�, तर मी ती थोडी सुस�
करतो. इतर अनेक गो�ी मी घडवून आणतो; पण माझा �यात हात आहे हे ब�तां�ी वेळा
कोणा�या ��ात येत नाही.”

गे�या आठव�ात तो वृ� एका खाणकाम करणा�या माणसासमोर गे�ा होता.
वृ�ाने �या वेळेस मो�ा ख�ाचं �प घेत�ं होतं. पाचूचा �ोध घे�या�या नादात
खाणकाम करणारा तो माणूस सारं काही गमावून बस�ा होता. गे�� पाच वष� एका �व���
नद��या पा�ात सात�याने खणत, हातात सापड�े�या ��येक ख�ाकडे आ�ेने पाहत
�याने आप�ा �ोध सु� ठेव�ा होता. आता मा� तो �ास�ा होता. इथून पुढे एकाही
ख�ाचं �नरी�ण कर�याचा �याचा मानस न�हता. खरं �हणजे आता पुढ�या ख�ा�या
�पात �या�ा सतत �यास अस�े�ा अमू�य पाचू गवसणार होता. आप�� �नयती �ा�त
कर�या�या नादात �याने सव��व गमाव�ं होतं �हणूनच वृ�ाने �या �णी ह�त�ेप
कर�याचा �नण�य घेत�ा. एका मो�ा दगडाचं �प घेत वृ� घरंगळत जाऊन
खोदणा�या�या पाया�ी जाऊन ��थराव�ा. गे�या पाच वषा��या अथक आ�ण �न�फळ
�य�नांची अग�तकता अस� होऊन �या माणसाने �या �णी तो खडक अ�त�य �ा�याने
बाजू�ा फेक�ा. �या खडकाचे दोन तुकडे झा�े. �या�या आत जगाती� सवा�त सुंदर
आ�ण देखणा पाचू होता.

वृ� पुढे सांग ू�ाग�ा, “आप�या अ��त�वामागे नेमकं काय कारण आहे हे �ोकांना
फार �वकर ��ात येतं �हणूनच कदा�चत ते �य�न करणंसु�ा सोडून देतात. असं
�हाय�ा नको; पण असंच होतं,” �याचा �वर कडवट झा�ा होता.

ग�ुत ख�ज�याब�� वृ� काहीतरी �हणा�ा होता, अ�ी आठवण त�णाने �या�ा
क�न �द��.

ते ऐकताच वृ� उ�ार�ा, “ख�जना! पा�या�या वाह�या �ोतामुळे तो उघडा पडतो;
पण �याच पा�या�या धारा ख�ज�या�ा दडवूनही ठेवतात. तु�ा जर तु�या ख�ज�याब��
जाणून �यायचं असे� तर तु�या कळपाचा दहावा भाग म�ा �मळाय�ा हवा.”

“�याऐवजी मा�या ख�ज�याचा दहावा भाग �द�ा तर?”
हे ऐकताच वृ� खेदाने �हणा�ा, “जे अजून तु�या ता�यात आ�ं नाही ते दे�याची

वचनं देत रा�ह�ास तर ते �मळव�याची इ�छासु�ा गमावून बस�ी�.”
आपण �या �हाता�या �ज�सी ��ी�ा दहावा �ह�सा दे�याचं मा�य के�ं आहे, हे

त�णाने वृ�ा�ा सां�गत�ं.
खो� �न:�ास सोडत वृ� �हणा�ा, “बो�णा�या�ा ��दांत गुंतव�या�या क�ेम�ये

�ज�सी पारंगत आहेत. जीवनात ��येक गो�ीचं मू�य असतं हे तू ��क�ास इतकंच
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मा�यासाठ� पुरेसं आहे. �का�ाचे यो�े हेच ��कवू पाहतात.”
वृ�ाने पु�तक त�णा�या हातात ठेवत �हट�ं, “उ�ा याच वेळेस तु�या कळपाचा

दहावा भाग म�ा आणून दे. �यानंतर ग�ुत धन कसं �ोधायचं ते मी तु�ा सांगेन. येतो मी.”
�णाधा�त तो चौका�या कोप�यात पोहोच�ा. �यानंतर तो �दसेनासा झा�ा.

* * *

त�णाने पु�हा पु�तकात डोकं खुपस�ं; पण �याचं �च� पु�तकात एकवटू �क�ं नाही.
वृ�ा�या बो��यात�ं त�य �या�ा जाणव�ं अस�यामुळे तो थोडा अ�व�थ झा�ा होता.
�या�ा ताण जाणवत होता. मनात�े �वचार झटकत तो पावभ��त गे�ा. �तथे ताजा पाव
�वकत घेताना �या�ा वृ�ाचं बो�णं आठव�ं. ते पाववा�या�ा सांगावं क� नाही, असा
सं�म �या�या मनात �नमा�ण झा�ा. कधी कधी कुठ��ही ढवळाढवळ न करणं अ�धक
यो�य ठरतं हे ��ात घेऊन तो ग�प बस�ा. �यातूनही समजा, �याने पाववा�या�ा सगळं
काही सां�गत�ं तर पुढचे �कमान तीन �दवस पाववा�याने �वचार कर�यात घा�व�े
असते. या सरळधोपट आयु�याची सवय झा�े�� असूनही पाववा�ा अ�व�थ झा�ा
असता. सारासार �वचार करत त�णाने पाववा�या�ा काहीही न सांग�याचं ठरव�ं,
�यामुळे �नदान पाववा�या�या मनात अ�व�थता तरी �नमा�ण झा�� नसती. त�णाने नगरात
फेरफटका मार�याचं ठरव�ं. चा��या�या नादात तो �वे��ारापा�ी आ�ा. �तथे एका
�खडक�पा�ी आ��केसाठ� �तक�ट �वकत घेता येत होतं. इ�ज�त आ��केत आहे हे �या
त�णा�ा माहीत होतं.

�या�ा �तथे र�गाळताना पा�न �खडक�प��कड�या �व�े�याने �वचार�ं, “कुठे जायचं
आहे का?”

“आज नाही, कदा�चत उ�ा जाईन,” असं �हणत त�ण �खडक�पासून �र झा�ा.
कळपात�� एखाद� म�ढ� �वकून आ�े�या पै�ातून सामु�धुनी ओ�ंड�याइतके पैसे
�या�याकडे न�क�च आ�े असते. प��कड�या �कना�या�या क�पनेने तो कावराबावरा
झा�ा.

�या�ा �र जाताना पा�न �तक�ट �व�ेता आप�या सहका�या�ा �हणा�ा, “हा
प�ह�ास! अजून एक �व�ाळू! �वास कराय�ा गाठ��ी पुरेसे पैसेसु�ा नाहीत
�या�याकडे.”

�तक�ट �खडक��ी उभं असताना त�णा�ा आप�या कळपाची आठवण झा��.
आपण पु�हा म�ढपाळ �हणून वावरणं अ�धक यो�य आहे, असा �नण�यही �याने घेत�ा.
गे�या दोन वषा�त या धं�ात�या सव� खाचाखोचा �या�ा अचूक ठाऊक झा�या हो�या.
म��ांना इजा होऊ न देता सफाईदारपणे �ोकर उतरवणं, गाभण म��ांची काळजी घेणं,
�ांड�यापासून म��ांचं र�ण करणं या सा�यांत तो वाकबगार झा�ा होता.
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अ ॅ�डा�यु�सयामधी� ��येक �ेत आ�ण कुरण �या�या प�रचयाचं झा�ं होतं. ��येक म�ढ�चं
वाजवी मू�य �या�ा ठाऊक होतं.

��य �तत�या �र�या वाटेने खुरा�ाकडे जा�याचा �नण�य �याने घेत�ा. वाटेत
नगरीचा �क��ा �दसताच तो थांब�ा. �तथ�या दगडी �भ�तीवर चढत �याने सभोवार नजर
टाक��. �रवर �या�ा आ��का �दसत होती. संपूण� �पेन ता�यात घेणा�या मूर जमाती�या
�ोकांनी �तथूनच नगरीत ��रकाव के�याचं कुणीतरी �या�ा सां�गत�ं होतं.

तो �जथे उभा होता �तथून �या�ा संपूण� नगरी �दसत होती. थोडा वेळापूव� �या
चौकात तो वृ�ाबरोबर बो�त बस�ा होता तो चौकही इथून �दसत होता. ‘क�ा�ा भेट�ा
तो आप�या�ा?’ त�णा�या मनात आ�ं. पडणा�या �व�ांचा अथ� सांग ू�कणा�या ��ी�या
�ोधात तो या नगरीत आ�ा होता. तो म�ढपाळ आहे हे ऐकूनही ती �हातारी �क�वा तो वृ�
�भा�वत झा�े न�हते. �यांची वृ�ी एकांडी होती. व�तूमा�ांवर �यांचा �व�ास उर�ा
न�हता. ��येक म�ढपाळाचा जीव आप�या कळपाती� म��ांम�ये अडकतो हे �यांना
समजून घेता येत न�हतं. कळपात�या ��येक म�ढ��ा त�ण नीट ओळखत होता. कोणती
म�ढ� �ंगडी आहे, दोन म�ह�यांनी कोणती म�ढ� कोकरा�ा ज�म देणार आहे, कोणती म�ढ�
सवा��धक आळ�ी आहे हे �या�ा प�कं माहीत होतं. म��ांची �ोकर उतरव�यात आ�ण
�संगी मुंडकं छाट�यात तो आता पारंगत झा�ा होता. म��ांचा कळप सोडायचं ठरव�ं,
तर �या�यापे�ा जा�त �ास म��ांना होणार होता याची �या�ा खा�ी होती.

वारं सुट�ं. भूम�यसागरी �दे�ा�या पूव�कडी� टोकावर अस�े�या ���हे�ट या
जागेव�न आ�े�या मूर जमाती�या �ोकांव�न या वा�याचं नाव ���हे�टर असं पड�ं
होतं हे त�ण जाणून होता. ���हे�टरने जोर पकड�ा. ‘माझा कळप क� माझा ख�जना?
कस�� ही ��धाव�था!’ त�णा�या मनात आ�ं. सवयीची गो� सोडून ह�ासाचा
पाठपुरावा करायचा. ��वाय �ापा�या�या मु��चं काय? अथा�त, कळपा�माणे ती
�या�यावर अव�ंबून नस�यामुळे �तचं �थान �या�या जीवनात ��यम होतं. �त�ा तो
आठवतही नस�याची ��यता नाकारता येत न�हती. येणारा ��येक �दवस �त�यासाठ�
आधी�या �दवसासारखा होता. �तचा ��येक उ�ाही तसाच असणार होता, �यामुळे त�ण
आज आ�ा काय �क�वा उ�ा आ�ा काय; �त�या �ेखी कोणताही फरक न�हता. ��येक
�दव�ी सूय� उगवतो, �यायोगे जीवनात �क�येक चांग�या गो�ी घडून येतात; परंतु
आयु�याती� तोचतोचपणा सांभाळणा�यांना याती� स�दय� जाणवेनासं होतं.

‘मी मा�या आई-व�ड�ांना आ�ण नगरा�ा, �क��या�ा सोडून आ�ो. मा�या
नस�याची �यांना ए�हाना सवय झा�� असे�. म�ाही ती झा�� आहे. अ�ीच सवय मा�या
म��ांनासु�ा होई�,’ त�णा�या मनात आ�ं. बस�या जागेव�न तो चौकाचं �नरी�ण
क� �ाग�ा. पाववा�या�या �कानात सात�याने �ोक ये-जा करत होते. काही वेळापूव�
वृ�ा�ी बो�त त�ण �या बाक�ा�ी बस�ा होता �तथे आता एक त�ण जोडपं येऊन
बस�ं होतं. चुंबनात हरव�े�या �या जोड�या�ा आजूबाजूचं फारसं भान न�हतं.
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‘�या पाववा�या�ा…,’ मनात�ा �वचार त�णाने अध�वट सोड�ा. ���हे�टरचा जोर
वाढ�ा होता. त�णा�ा जाणव�ं, ‘या वा�याने मूर �ोकांना इथे ओढून आण�ं होतं. याच
वा�याने वाळवंटाचा आ�ण बुरखाधारी ���यांचा गंधही वा�न आण�ा आहे. अ�ाता�या,
सो�या�या, साहसा�या आ�ण �परॅ�मड�या �ोधात �नघा�े�या माणसां�या घामाचा आ�ण
�व�ांचा गंधही या वा�या�ा आहे.’ वा�या�या मु� �वातं�याब�� त�णा�या मनात
�णभर असूया �नमा�ण झा��. हे �वातं�य आप�या�ाही �मळू �कतं, हे �या�ा पुढ�या
�णी जाणव�ं. �या�या �वतः ��त�र� कोण �या�ा अडवणार होतं? म��ा, �ापा�याची
मु�गी आ�ण अ ॅ�डा�यु�सयाची �ेती हे �या�या �नयत मागा�वरचे �ारं�भक ट�पे होते.

�स�या �दव�ी �पारी तो पु�हा वृ�ा�ा भेट�ा. या वेळेस �या�याबरोबर सहा म��ा
हो�या.

त�ण बो�ू �ाग�ा, “म�ा फार आ�य� वाटत आहे. मा�या �म�ाने कुठ��ही
घासाघीस न करता सव� म��ा एकरकमी �वकत घेत�या. म�ढपाळ हो�याचं �व� �याने
�हानपणापासून जोपास�ं होतं �हणे. �या�या ��ीने मी म��ा �या�ा �वकणं हा
�ुभ�कुन आहे.”

“हे असंच असतं,” वृ�ाने बो�ाय�ा सु�वात के��. “या�ा ‘अनुकू�तेचं त�व’
�हणतात. तु�ही जे�हा प�ह�यांदा प�े खेळता ते�हा तु�हा�ा �ज�क�याची खा�ी असते.
�ारं�भक न�ीब �हणू �कतोस तू �या�ा.”

“असं का असतं?”
“तु�ही तुमची �नयती जाणून �यावी, असं वाटणारं एक ब� असतं. �या ब�ामुळे

तु�हा�ा य�ाची गोडी आ�ण ओढ जाणवते,” एवढं बो�ून वृ�ाने म��ांची काळजीपूव�क
तपासणी सु� के��. �यापैक� एक म�ढ� अ�� अस�याचं �याने �नद��नास आणून देताच
त�णाने �या�ा समजाव�ं क�, ती कळपात�� सवा�त ��ार म�ढ� असून तीच सवा��धक
�ोकर देते.

“ख�जना कुठे आहे?” �याने �क��चत उतावीळपणे �वचार�ं.
“इ�ज�तम�ये. �परॅ�मडजवळ.”
हे ऐकताच त�ण चमक�ा. �हातारीने हेच ��द उ�चार�े होते; पण �तने �याचा

काहीएक मोबद�ा घेत�ा न�हता.
“ख�ज�याचा �ोध घेताना �मळणा�या संकेतां�या आधारे तु�ा पुढे जावं �ागे�.

ई�राने ��येकासाठ� �व��� माग� आख�ा आहे. �यानेच ��येकासाठ� संकेत �नमा�ण के�े
आहेत. ते फ� जाणून घेता आ�े पा�हजेत.”

�यावर त�ण काही उ�र देणार इत�यात अचानक एक फु�पाख� �तथे येऊन �या
दोघांम�ये �भर�भर�ं. फु�पाखरं �ुभसंकेत आणतात, असं काहीसं �या�या आजोबांनी
सां�गत�े�ं �या�ा आठवत होतं. असाच संकेत रात�क�ांकडून आ�ण �व�चत �संगी
पा��कडून �मळतो. चार भाग अस�े�ं ��ो�हरचं पान �दसणं हाही �ुभसंकेत मान�ा
जातो.
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�या�या मनात�े �वचार जाणत वृ� �हणा�ा, “अगद� बरोबर! तु�या आजोबांनी
सां�गत�या�माणे ही सारी सु�च�हं आहेत.”

वृ�ाने खां�ावरची केप बाजू�ा के��. �या�या छातीवर र�नज�डत सो�याचं कवच
बांध�े�ं होतं. आद�या �दव�ी आप�े डोळे क�ामुळे �दप�े होते हे त�णा�या ��ात
आ�ं.

‘न�क�च हा वृ� राजा असणार. चोरांपासून �र राह�यासाठ� �याने वेषांतर के�ं
असणार.’

छातीवरी� कवचा�या म�यभागी जडव�े�या र�नांतून एक पांढरा आ�ण एक काळा
खडा काढून �या�या हातात देत वृ� �हणा�ा, “हे ठेव तु�याजवळ. हा काळा खडा
‘होकार’ द��वतो. �या�ा उरीम �हणतात. पांढरा थु�मीम ‘नकारद��क’ आहे. तु�ा जर
कधी संकेतांचा अथ� समज�ा नाही तर हे खडे तु�ा मदत करती�. फ� व�तु�न� ��
�वचार.

पण मी �हणेन क�, ��य ते�हा �वतःचे �नण�य �वतःच घे. �परॅ�मड�या पाय�या�ी
ख�जना आहे हे तु�ा आधीपासून माहीत होतं; पण �नण�य घे�यात मी तुझी मदत के��
�हणूनच सहा म��ांचा आ�ह मी धर�ा.”

वृ�ा�या हातातून खडे घेत त�णाने आप�या पा�कटात जपून ठेव�े. इथून पुढे �वतःचे
�नण�य तोच घेणार होता.

“��ात ठेव, आपण जे�हा एखा�ा गो�ीचा सामना करतो, ते�हा �या �णी केवळ
तीच समोर असते. �या ��त�र� �सरं काहीही नसतं. संकेतांची भाषा �वस� नकोस.
�यातून तू �या �न�कषा��ा ये�ी� �या�ारे तु�या �नयतीचा मागोवा �याय�ा तर मुळ�च
�वस� नकोस.

पण जा�याआधी तु�ा एक �हान�ी गो� सांगायची आहे; एकदा एका �कानदाराने
आप�या मु�ा�ा जगात�या सवा��धक �ानी माणसाकडे पाठव�ं. सुखी हो�याचं ग�ुपत
�या�ा जाणून �यायचं होतं. पुढचे चाळ�स �दवस तो मु�गा वाळवंटात भटकत रा�ह�ा.
सरते�ेवट�, एका उंच ड�गरमा�यावर अस�े�या सुंदर �क��यापा�ी पोहोच�ा. तो �ानी
माणूस �तथेच राहत होता.

आप�या नजरे�ा एखादा साधू �क�वा तप�वी पडे� अ�ा �वचारात �कानदाराचा
मु�गा पुढे झा�ा. �क��या�या भ� आ�ण मु�य दा�नात तो येऊन पोहोच�ा. �तथे
चांग��च गजबज होती. अनेक �ापा�यांची ये-जा सु� होती. घोळ�यात उभं रा�न �ोक
ग�पांत रम�े होते. एका बाजू�ा मंद वा�संगीत वाजव�ं जात होतं. �या भागाती�
�वा�द� पदाथा�ची रे�चे� एका �ंद टेब�वर �दसत होती. तो �ानी माणूस �तथे जम�े�या
��येका�ी काही ना काही संवाद साधत होता. दोन तास मु�ा�ा �त�त राहावं �ाग�ं.
�यानंतर कुठे �या �ानी माणसाचं �� मु�ाकडे गे�ं.

तो �तथे का आ�ा आहे हे �या �ानी माणसाने एका� �च�ाने ऐकून घेत�ं. सुखाचं
ग�ुपत सांगाय�ा �या�ा �या �णी मुळ�च वेळ न�हता �हणून �याने सुचव�ं क�, मु�ाने
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दोन तास राजवा�ात फेरफटका मा�न यावा.
मु�गा त�परतेने ‘हो’ �हणा�ा. ‘एक मा� कर,’ असं �हणत �या �ानी माणसाने

मु�ा�या हातात एक चमचा ठेव�ा. �या चम�यात ते�ाचे दोन थ�ब होते. ‘तू जे�हा
फेरफटका मार�ी� ते�हा या चम�यामध�ं ते� सांडणार नाही याकडे �� दे.’

हाताती� चम�यामध�या ते�ावर नजर �खळवून तो मु�गा राजवा�ात फेरफटका
मा� �ाग�ा. पुढचे दोन तास तो अनेक क�ांतून �फर�ा. �क�येक �जने चढ�ा आ�ण
उतर�ा. वेळ संपताच तो पु�हा मु�य दा�नाकडे परत आ�ा. ‘छान!’ �ानी माणसाने
�याचं �वागत के�ं. ‘भोजनक�ात �भ�तीवर �टकव�े�े प���यन पडदे तू पा�ह�ेस का?
जो ब�गचा आकारा�ा आण�यात मु�य मा�याचे दहा वष� गे�े तो तू पा�ह�ास का?
मा�या �ंथा�यात जतन क�न ठेव�े�े चम�प�ांचे जुने द�तऐवज तु�ा �दस�े का?’

�या मु�ा�ा संकोच वाट�ा. यांपैक� काहीच �या�या ��ीस पड�ं न�हतं, अ�ी कबु��
�याने �द��. �ानी माणसाने सांभाळाय�ा �द�े�या ते�ा�या दोन थ�बांवर �याचं �च�
एकवट�ं होतं.

‘काही हरकत नाही! पु�हा जा आ�ण मा�या या �व��ण जगाती� एक एक गो�ीचं
अव�ोकन क�न ये. एखा�ा ���चं घर आप�या�ा प�रचयाचं झा�ं नसे�, तर
आप�या�ा �या�यावर �व�ास कसा टाकता येई�?’

मु�ाने सुटकेचा �न:�ास टाकत चमचा हातात धरत पु�हा फेरफट�या�ा सु�वात
के��. या वेळेस कुठ��ही गो� �या�या नजरेतून सुट�� नाही. �भ�ती, छत, आजूबाजूचा
प�रसर, ब�गचा, सभोवता��या पव�त रांगा, सुंदर, सुगंधी फु�ं आ�ण या सा�यामागे
अस�े�� स�दय���ी; सारं काही �याने �नवांत ब�घत�ं. परत आ�यावर �याने ��येक
गो�ीचा आढावा �द�ा.

�याचं बो�णं ऐकून घेत�यावर �ानी माणसाने �वचार�ं, ‘ते सगळं ठ�क आहे रे; पण
चम�यामध�ं ते� कुठे गे�ं? मी तु�ा चम�याकडे �� �ाय�ा सां�गत�ं होतं.’

हातात�या चम�याकडे पाहताच तो �रकामा अस�याचं मु�ा�या ��ात आ�ं.
�याचा उतर�े�ा चेहरा पा�न �ानी माणूस �हणा�ा, ‘मी तु�ा एकच स��ा देऊ

�कतो. आप�या आजूबाजू�ा अस�े�या आ�य�कारक गो�ी पाहणं आ�ण �याच वेळेस
हातात�या चम�यामध�ं ते� न सांडू देणं हेच सुखाचं ��ण आहे.”’

यावर म�ढपाळ काहीही बो��ा नाही. वृ� राजाने सां�गत�े�या कहाणीचा म�थताथ�
�या�ा समज�ा होता. �वास कराय�ा म�ढपाळा�ा �कतीही आवडत अस�ं तरी म�ढरांना
�वस�न चा�णार न�हतं.

�या त�णाकडे रोखून पाहत वृ� माणसाने दो�ही हात जोडत �या�या डो�याव�न
वेगवेग�या �कारांनी �फरव�े. �यानंतर त�णाने आण�े�या सहा म��ा घेऊन तो �तथून
�नघून गे�ा.

* * *
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ता�रफामधी� सवा�त उंचावर अस�े�या जागी मूर जमाती�या �ोकांनी बांध�े�ा एक जुना
�क��ा होता. �या�या �भ�तीवर बस�यावर �रवर अस�े�� आ��का नजरेस पडे. �या
�दव�ी �पारभर सा�ेमचा राजा मे��क�झडेक �तथे बसून होता. ���हे�टर�या झुळुक�
�या�ा सुखावत हो�या. नुक�याच ता�यात आ�े�या म��ा �या�या आसपास चरत हो�या.
नवीन मा�काची सवय नस�यामुळे �या जरा अ�व�थ झा�या हो�या. �याच वेळेस न�ा
वातावरणात �यांना मजा वाटत होती. अ� आ�ण पा�याची ददात �मट�� क�, �यांना
क�ाची काळजी असणार होती?

मे��क�झडेकचं �� बंदरातून बाहेर पडणा�या छो�ा जहाजाकडे वेध�ं गे�ं. इथून
पुढे तो त�ण �या�ा कधीच भेटणार न�हता. �े�षत अ�ाहमकडून एकद�ां� मू�य वसू�
के�यावर तोही राजा�ा �दस�ा न�हता. वसू� करणं हेच �याचं काम होतं.

ई�रांना कुठ��ही �नयती नसते �हणून �यांना इ�छाही नसा�ात. असं असूनही
त�णा�ा य� �मळावं, असं सा�ेम�या राजा�ा मनापासून वाटत होतं.

तो त�ण आप�ं नाव �वकरच �वसरणार आहे, हेही वृ� जाणून होता. ‘�कती वाईट!
मी �या�ा परत परत माझं नाव सांगाय�ा हवं होतं. �नदान मा�याब�� बो�ताना मी
सा�ेमचा राजा मे��क�झडेक आहे, असं तरी तो �हणा�ा असता.’

खंताव�े�या नजरेने आभाळाकडे पाहत तो �हणा�ा, “हे ई�रा, म�ा माहीत आहे
क�, हाही एक ग�व��पणा आहे; पण मा�यासार�या �हाता�या राजा�ा कधीतरी
अ�भमानही वाट�ा पा�हजे ना!”

* * *

‘आ��का �कती �व�च� आहे,’ त�णा�या मनात आ�ं. टॅ��जअर नगरात�या अ�ंद
र��यावर अस�े�या अनेक ग�ुयांपैक� एका ग�ुयात तो बस�ा होता. काही �ोक मो�ा
आकाराचा ��का आळ�पाळ�ने ओढत होते. गे�या काही तासांत हातात हात घा�ून
चा�णारी माणसं, बुर�यात�या ���या आ�ण उंच मनोरे चढ-उतार करणारे मौ�वी �याने
पा�ह�े होते. थो�ा थो�ा वेळाने मौ�व�नी नमाज �हट�ा क�, सव� जण गडु�यावर
बसून ज�मनीवर माथा टेकवत होते.

‘सगळा ना��तकपणा!’ त�ण �वतः�ीच बो��ा. �हानपणी तो नेहमी चच�म�ये जात
असे. पांढ�या घो�ावर आ�ढ झा�े�या, हातात तळपती त�वार धर�े�या से�ट
सॅ��टआगो मॅटॅमोरस�या पुत�याकडे तो भार�यासारखा पाहत राही. �या�या पाया�ी
अनेक माणसं अ�ीच झुक�े�� असत. अचानक �या त�णा�ा एकटेपणाची जाणीव
झा��. ना��तकते�या पोट� सैतान दड�े�ा असतो, असं �या�ा वाट�ं.

�वासा�या या धामधुमीत एका छो�ा बाबीकडे �याचं ���� झा�ं होतं. मु�ा �हानसा
अस�ा तरी अ�त�य मह�वाचा होता. �यापायी �या�ा �याचा ख�जना गाठाय�ा पु�कळ
�दवस खच� घा�ावे �ागणार होते. या दे�ात फ� अरबी भाषा बो��� जात होती.
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ग�ुयाचा मा�क �या�या जवळ आ�ा. बाजू�या टेब�वरचे �ाहक जे काही �पत होते
तेच �याने मा�गत�ं. तो कडू चहा होता. �या�ा �वतः�ा वाइन �याय�ा आवड�� असती.

पण �याची �च�ता आता क�ा�ा? ख�ज�यापय�त कसं जायचं आ�ण तो ख�जना नेमका
काय आहे हे �या�या ��ीने अ�धक मह�वाचं होतं. सव� म��ा �वक�याने �या�या पा�कटात
पुरेसे पैसे होते. �या�याकडे पैसे आहेत तो कधी एकटा पडत नाही हे �या�ा अनुभवाने
समज�ं होतं. पै�ाची जा�च वेगळ�. पुढ�या काही �दवसांत तो �परॅ�मडजवळ पोहोचणार
होता. फ� सहा म��ा �मळव�या�या मोबद�यात सो�याचं कवच घात�े�ा वृ� गहृ�थ
न�क�च खोटं बो�णार न�हता.

�या वृ�ाने सु�च�ह आ�ण संकेतांब�� �या�ा सां�गत�ं होतं. सामु�धुनीतून �वास
करताना �या�या मनात सु�च�हांचाच �वचार होता. तो वृ� गहृ�थ जे काही बो��ा ते
अगद� जाणीवपूव�क. अ ॅ�डा�यु�सया�या �ेतांमधून त�णाने बराच काळ घा�व�ा होता.
�या का�ावधीत तो संकेतांचा अथ� �ावाय�ा ��क�ा होता. आका� आ�ण धरणीचं
�नरी�ण क�न आप�� वाट क�ी �नवडावी, हे �याने आ�मसात के�ं होतं. एखादा
�व��� प�ी �दस�ा तर आजूबाजू�ा साप असतो, एखादं झुडूप �दस�ं तर आजूबाजू�ा
पाणी असतं, हे �या�ा माहीत झा�ं होतं. �या�या म��ांनी �या�ा या सव� गो�ी ��कव�या
हो�या. ई�र जर म��ांना इतक� यो�य वाट दाखवतो तर तो आप�या�ाही यो�य मागा�वर
नेई�, या �वचाराने �या�ा बरं वाट�ं, �यामुळे चहाचा कडवटपणाही कमी झा�ा.

“तू कोण आहेस?” कुणी तरी �पॅ�न� भाषेत �या�ा �� �वचार�ा.
ती भाषा कानावर पडताच त�ण सुखाव�ा. तो संकेतांचा �वचार करत असतानाच

कोणीतरी येऊन उभं रा�ह�ं होतं.
“तु�ा �पॅ�न� भाषा क�ी काय येते?” नुक�याच आ�े�या �या �स�या त�णा�ा

�याने �वचार�ं. अंगावर पा�ा�य पो�ाख अस�ा तरी �या �स�या त�णा�या वणा�व�न तो
इथ�ाच नाग�रक अस�याचं कळत होतं. दोघांची उंची आ�ण वय सारखं होतं.

“आपण �पेनपासून जेमतेम दोन तासांवर आहोत, �यामुळे इथे जवळपास सवा�ना
�पॅ�न� भाषा बो�ता येते.”

“बस इथे. मी तु�यासाठ� काहीतरी मागवतो,” असं �हणत त�णाने �या�ा �ेजारी
बसवून घेत�ं. तो पुढे �हणा�ा, “पैसे मी देईन; पण म�ा हा कडू चहा आवडत नाही,
ते�हा मा�यासाठ� वाइन मागवून दे.”

आ�े�ा तो �सरा त�ण �हणा�ा, “या दे�ात कुठेही वाइन �मळणार नाही. इथ�या
धमा��ा ते मुळ�च मा�य नाही.”

आप�या�ा �परॅ�मडपय�त जायचं आहे, असं �या त�णा�ा �याने सां�गत�ं. तो
ख�ज�याब�� बो�णार होता; परंतु �याने �वतः�ा सावर�ं. नाहीतर �या अरब त�णानेही
�यात �ह�सा मा�गत�ा असता. जे आप�याकडे नाही ते न दे�याब�� वृ�ाने �या�ा
बजाव�ं होतं.
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“तू म�ा �तथपय�त घेऊन गे�ास तर म�ा फार आवडे�. वाटा�ा �हणून पुरेसे पैसे
देईन मी तु�ा. �तथे कसं जायचं याची तु�ा काही क�पना आहे का?”

ग�ुयाचा मा�क बाजू�ा उभं रा�न �या दोघांचं संभाषण ��पूव�क ऐकतो आहे हे
त�णा�या ��ात आ�ं. तो अ�व�थ झा�ा. मा�काचं उभं राहणं �या�ा अ�जबात
आवड�ं न�हतं. नुकताच �या�ा माग�द��क सापड�ा होता. ही संधी तो गमावणार न�हता.

“�तथे जा�यासाठ� संपूण� सहारा वाळवंट ओ�ांडावं �ागतं,” नवागताने �हट�ं.
“�यासाठ� पैसे �ागतात. तु�याकडे पुरेसे पैसे आहेत क� नाहीत याची पूण� खा�ी क�न
�यावी �ागे� म�ा.”

हे ऐकून त�णा�ा थोडं �व�च� वाट�ं; परंतु �याचा �या वृ� राजावर पूण� �व�ास
बस�ा होता. जे�हा आप�या�ा एखाद� गो� मनापासून �ा�त करायची असते, ते�हा संपूण�
�व� �यासाठ� एकवटतं, असं राजाने �या�ा सां�गत�ं होतं.

पाक�ट काढून �यात�े पैसे �याने नवागता�ा दाखव�े. �तत�यात ग�ुयाचा मा�क
�तथे आ�ा. अरबी भाषेत दोघांची काहीतरी बाचाबाची झा��. मा�क �ास�ा.

“आपण इथे थांबू नये असं �याचं �हणणं आहे. च�, इथून बाहेर पडू,” नवागताने
त�णा�ा �हट�ं.

त�णाने सुटकेचा �न:�ास टाक�ा. जा�याआधी �ब�ाची र�कम दे�यासाठ� तो
वळ�ा. �याबरोबर �या�ा घ� पकडत मा�क तावातावाने काहीतरी सांग ू�ाग�ा. त�ण
स�� होता. मनात आ�ं असतं तर �या मा�काचा सामना तो क� �क�ा असता; पण
आपण पर�या दे�ात आहोत, याचं भान �या�ा होतं. �याचा दंड धरत नवागताने �या�ा
बाहेर नेत सां�गत�ं, “तु�या पै�ांवर �याचा डोळा आहे. टॅ��जअर �हर आ��केती� इतर
�हरां�न वेगळं आहे. हे बंदर अस�यामुळे इथे चोरांचा सुळसुळाट आहे.”

आप�या नवीन �म�ावर त�णाचा पूण� �व�ास बस�ा. भयंकर धोकादायक
प�र��थतीतून �याने �या�ा वाचव�ं होतं. �ांतपणे �याने आप�े पैसे मोज�े.

ते पटकन हातात घेत नवागत �हणा�ा, “उ�ापय�त आपण �परॅ�मडपय�त पोहोचू. म�ा
आता ताबडतोब दोन उंटांचा बंदोब�त करावा �ागे�.”

टॅ��जअर�या अ�ंद ग��यांतून ते चा�ू �ाग�े. बघावं �तथे ठे�यांची गद� �दसत होती.
खरेद�साठ� �ोकांची झुंबड उडा�� होती. �व��, जा�हरात, घासाघीस; सगळ�च
बजबजपुरी! भा�यांपासून चाकूसु�यांपय�त, गा���यांपासून तंबाखूपय�त ��येक गो�
�व���ा होती. त�णाने नवागतावरची आप�� नजर जराही बाजू�ा काढ�� नाही. �याचे
सव� पैसे नवागता�या हातात होते. ते परत माग�याचा �वचार �या�या मनात आ�ा; पण ते
बरं �दस�ं नसतं. �यांची मै�ी नुकतीच झा�� होती. �या नवीन �म�ा�ा काय वाट�ं असतं?
या �व�च� भूमीवर पाळ�या जाणा�या रीती�रवाजांची क�पना त�णा�ा न�हती.

‘मी �या�यावर नीट �� ठेवतो,’ तो �वतः�ी �हणा�ा. आपण �या�यापे�ा
अंगा�पडाने मजबूत आहोत याची जाणीव �या�ा होती.
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�या सग�या गदारोळात एक सुंदर त�वार �या�या नजरे�ा पड��. �या त�वारीचं
�यान चांद�चं होतं. त�वारी�या का�या मुठ�वर मौ�यवान र�नं जडव�� होती. इ�ज�त�न
परत आ�यावर ही त�वार �वकत घे�याचं �याने प�कं ठरव�ं.

“ही त�वार �कतीची आहे हे �वचार ना �या �कानदारा�ा,” �याने नवागता�ा �हट�ं.
त�वार बघ�यात तो �ण दोन �ण इतका गुंग झा�ा होता क�, नवागताने �या�या हातावर
तुरी �द�� होती. �या�ा ध�स झा�ं. �दयात बारीक�ी कळ उठ��. आजूबाजू�या गद�त
नवागताचा �ोध घे�यात अथ� नाही, हेही �या�या ��ात आ�ं. काही �ण तो तसाच
त�वारीकडे पाहत रा�ह�ा. �ेवट�, धीर एकवटून तो वळ�ा.

�या�या चारही बाजूंनी �चंड गद� होती. ओरडणारी, �वकणारी, �वकत घेणारी, वाद
घा�णारी माणसं; वेगवेग�या खा�पदाथा�चा �च��व�च� घमघमाट; पण नवीन �म� कुठेच
�दसत न�हता.

आप�ा �म� चुकून आप�यापासून �राव�ा असे�, यावर त�णा�ा �व�ास ठेवायचा
होता. �तथेच थांबून �याची वाट बघायचं �याने ठरव�ं. तेव�ात एक मौ�वी जवळ�या
मनो�यात चढून गे�ा. �याने नमाजा�ा सु�वात करताच, बाजारपेठेत उप��थत अस�े�या
��येकाने गडु�यावर बसत ज�मनीवर कपाळ टेकव�ं. पुढ�या �णी वा�ळात�या
मुं�यां�माणे भराभर हा�चा�� करत सग�यांनी आपाप�े ठे�े आवर�े. बघता बघता
प�रसर �नम�नु�य झा�ा.

सूया�नेसु�ा �दवसाचा �नरोप घेत�ा. �तथ�या सुंदर पांढ�या घरांमागे र�गाळणा�या
सूया��ताचा देखावा त�णाने काही �ण �याहाळ�ा. ‘�या �दव�ी सूय�दय झा�ा, ते�हा
आपण �स�या खंडात होतो. आपण म�ढपाळ होतो, आप�याकडे साठ म��ा हो�या, एका
त�णी�ा भेटायची इ�छा आप�या�ा होती,’ हे सगळं �या�ा आठव�ं. ओळखी�या
�ेतांमधून वाटचा� करत असताना पुढे काय घडू �कतं, याचा अंदाज �या�ा �या सकाळ�
होता; पण आता सूय� अ�ता�ा जात असताना तो अनोळखी �दे�ात होता, कफ��क
होता, �तथ�� भाषा �या�ा येत न�हती, तो आता म�ढपाळ न�हता, �या�या मा�क�चं आता
काही उर�ं न�हतं. क�ा�या जोरावर तो आता पु�हा म��ा �वकत घेऊ �कणार होता?
सूय�दय आ�ण सूया��त; दोन वेग�या वेळांदर�यान �कती काय घडून गे�ं! �या�ा �वतःची
क�व आ��. आप�ं आयु�य इत�या वाईट �कारे बद��याचं ती� �ःख झा�ं. �वतःचीच
�ाज वाट��. ढसाढसा रडावंसं वाट�ं. आजवर तो �वतः�या म��ांसमोरही रड�ा न�हता.
आज इथे �या�ा ओळखणारं कोणीच न�हतं. तो घरापासून �र होता. ��वाय, तो अगद�
एकटा होता �हणूनच �या�ा रडू आवर�ं नाही. ई�राने �या�यावर अ�याय के�ा होता.
आप�या �व�ांवर �व�ास ठेवणा�या ��ाळंूबाबत ई�राने असं वागावं हे �या�या पचनी
पडत न�हतं.

‘मा�याकडे म��ा हो�या ते�हा मी आनंदात होतो. आजूबाजू�या सवा�ना मी आनंद�
करत होतो. माझं सगळ�कडे �वागत होत होतं; पण आज मी �ःखी आ�ण एकटा आहे.
एका माणसाने म�ा फसव�यामुळे माझा सवा�वरचा �व�ास उडा�ा आहे. मा�यात
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कडवटपणा भर�ा आहे. म�ा माझा ख�जना कधीच सापडणार नाही �हणूनच �यांना
�यांचा ख�जना सापड�ा आहे, �यांचा म�ा �तर�कार वाटत राही�. आता मा�याकडे जे
काय थोडंफार उर�ं आहे ते म�ा �जवा�या कराराने सांभाळावं �ागे�. कारण, हे जग
�ज�क�या�या ��ीने मी कःपदाथ� आहे.’

असा �वचार करत �याने आप�� धोपट� उघडून पा�ह��. बोट�त खा��े�या
सँड�वचचा एखादा तुकडा �यात सापडे�, अ�ी �या�ा आ�ा होती; पण �याऐवजी ते
जाडजूड पु�तक, �याचं जाक�ट आ�ण वृ�ाने �द�े�े दोन खडे तेवढे �या�या नजरेस
पड�े.

ते खडे पाहताच �या�ा थोडी उमेद जाणव��. या दोन अमू�य ख�ां�या बद�यात
�याने आप�या सहा म��ा �द�या हो�या. ��वाय, छातीवर�या सुवण�कवचातून काढून ते
खडे �वतः राजाने �या�या हातात �द�े होते. ते �वकून परती�या �त�कटाची सोय झा��
असती; पण आता तो थोडा चतुराईने वागणार होता. धोपट�तून काढून ते खडे �याने
आप�या �ख�ात ठेव�े. �या�या �बाड �म�ाने �या�ा एकच गो� अगद� खरी सां�गत��
होती; ती �हणजे बंदरा�या या नगरात चोरांचा फार सुळसुळाट आहे.

मगा�ी ग�ुयाचा मा�क इतका अ�व�थ का झा�ा होता, याचाही उ�गडा �या�ा
आता झा�ा होता. ‘�या नवागतावर �व�ास टाकू नकोस,’ असं सांग�याचा �य�न मा�क
करत होता; पण भाषेचा अडसर म�ये आ�ा. ‘मीही इतरांसारखाच आहे - हे जग
खरोखरंच कसं आहे ते न पाहता म�ा ते कसं �दसे� हेच मी पाहतो,’ त�णा�या मनात
आ�ं.

�ख�ात�या ख�ांना �याने हळूच कुरवाळ�ं. �यां�या गळुगळु�तपणा आ�ण
तापमानाचा अंदाज घेत�ा. तूता�स, हाच �याचा ख�जना होता. �यां�या �न�वळ �प�ा�ने
�या�ा जरा बरं वाट�ं. वृ� राजाची आठवण आ��.

राजा �हणा�ा होता, ‘जे�हा एखाद� गो� मनापासून हवी असते, ते�हा ती �ा�त
कर�यासाठ� हे सारं �व� एकवटतं.”

काय असे� �या वृ� राजा�या बो��यामागचा अथ�? अप�र�चत �ठकाणी, �रका�या
बाजारपेठेत, हातात छदामही नसताना, सोबती�ा एकही म�ढ� नसताना तो काय करणार
होता? पण राजा भेट�ा होता हे खरं. �ख�ात�े खडे �याचा पुरावा होते. �या राजा�ा
त�णाचा भूतकाळ माहीत होता.

‘या ख�ांना उरीम आ�ण थु�मीम �हणतात, �यामुळे तु�ा संकेत जाणून घेता येती�.’
राजाचं वा�य �या�ा आठव�ं. �ख�ात�े खडे पा�कटात ठेवत �याने एक �योग क�न
पाहायचं ठरव�ं. तो वृ� �हणा�ा होता क�, खडे �न:सं�द�ध ��ाचं उ�र देतात. �यासाठ�
त�णाची �वतःची खा�ी पा�हजे. ‘वृ�ाचे आ�ीवा�द अजूनही मा�याबरोबर आहेत का?’
हा �� �वचारत �याने पा�कटात हात घा�ून एक खडा बाहेर काढ�ा. तो ‘होकार’
द��वणारा खडा होता.
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खडा आत ठेवत �याने पुढचा �� �वचार�ा, ‘म�ा माझा ख�जना सापडणार आहे
का?’ �याने पु�हा पा�कटात हात घात�ा. या वेळेस एक खडा हातात ये�याऐवजी
पा�कटा�ा अस�े�या भोकातून दो�ही खडे खा�� पड�े. आप�या पा�कटा�ा भोक पड�ं
आहे हे आजवर �या�ा माहीत न�हतं. खा�� वाकून �याने उरीम आ�ण थु�मीम उच��े
आ�ण परत पा�कटात ठेव�े. �या आधी दो�ही खडे ज�मनीवर पड�े असताना �या�ा
राजाचं �सरं वा�य आठव�ं; ‘संकेत ओळखाय�ा ��क. �यां�या मागे जा,’ राजा �हणा�ा
होता.

‘संकेत’. त�ण �वतः�ीच हस�ा. दो�ही खडे उच�त �याने ते पा�कटात नीट ठेव�े.
पा�कटा�ा पड�े�ं भोक बुजव�यात अथ� न�हता. ख�ांना वाटे� ते�हा ते कसेही पडून
गे�े असते. आप�या �नयतीपासून पळून जा�या�या नादात काही �व��� गो��ना ��
�वचारता येत नाहीत हे तो �वसर�ा होता. ‘इथून पुढे माझे �नण�य मीच घेईन, असं वचन
देतो,’ �याने �वतः�ा खा�ी �द��.

वृ� राजा अजूनही �या�या बरोबर आहे, याची �वाही �या ख�ांनी �या�ा �द�� होती.
तेव�ाने �याचा आ�म�व�ास �णाव�ा. �रका�या बाजारपेठेत �याची नजर �भर�भर��;
पण मगाइतका एकटेपणा आ�ण अग�तकता �या�ा जाणव�� नाही. ही जागा �व�च�
न�क�च न�हती. फ� ती नवीन होती.

आयु�यभर �या�ा हेच हवं होतं - सतत नवीन जागी जाणं. समजा तो �परॅ�मड गाठू
�क�ा नाही तरीही �याने पु�कळ �रचा प��ा गाठ�ा होता. आजवर कुठ�याही
म�ढपाळाने इतका �वास के�ा न�हता. म�ढपाळ �जथे राहतात �तथून जेमतेम दोन तास
जहाजाचा �वास के�यावर �ागणारं हे जग �कती वेगळं आहे हे �यांना कळ�ं असतं तर?
�या�या मनात आ�ं. या घटके�ा जरी ही बाजारपेठ �नम�नु�य होती तरी थोडा वेळापूव�
�तथे अस�े�� गजबज �याने अनुभव�� होती. तो ती कधीच �वसरणार न�हता आ�ण ती
त�वार; �व��ण देखणी होती ती! �त�या आठवणीने �णभर �या�ा ग�ब��ं. आजवर
अ�ी त�वार �याने कधीच पा�ह�� न�हती. �या सवा�चा �वचार करत असताना �या�या
��ात आ�ं क�, �वतःची संभावना करणं फ� आ�ण फ� �या�या हातात होतं. चोराने
फसव�े�ा गरीब �बचारा क� आप�या ख�ज�या�या �ोधात �नघा�े�ा धाडसी �वासी?
कोण होता तो?

‘ख�ज�या�या �ोधात �नघा�े�ा मी धाडसी �वासी आहे,’ �याने �वतः�ा ठासून
सां�गत�ं.

* * *

कुणीतरी गदागदा ह�वून �या�ा गाढ झोपेतून उठव�ं. भर बाजारपेठेत �या�ा झोप
�ाग�� होती. थोडा वेळात पु�हा गजबज सु� होणार होती. आसपास नजर टाकत �याने
आप�या म��ा �ोध�याचा �य�न के�ा. अचानक �या�या ��ात आ�ं क�, तो एका
वेग�या जगात होता. नव� �हणजे या प�र��थतीचं �ःख हो�याऐवजी तो आनंदात होता.
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इथून पुढे म��ां�या चारा-पा�याची �च�ता �या�ा भेडसावणार न�हती. तो �नधा��तपणे
आप�या ख�ज�या�या �ोधाथ� जाऊ �कणार होता. �या�या �ख�ात छदामही नस�ा तरी
मनात उभारी आ�ण ��ा होती. आजवर वाच�े�या पु�तकांतून भेट�े�या आ�ण
आवड�े�या अनेक धाडसी वीरां�माणे तोही साहसासाठ� पुढे होणार होता, हे �याने
आद�या रा�ी �नज�यापूव� प�क ठरव�ं होतं.

अ�त�य सावका� चा��ने �याने बाजारपेठेत च�कर मार��. �ापारी आपाप��
�कानं �ावू �ाग�े होते. गो�या-�ब��कटं �वकणा�या एका �कानदारा�ा त�णाने मदत
के��. �या �कानदारा�या चेह�यावर अ�त�य �स� हसू होतं. आप�ं जीवन कसं आहे
याची �व�छ जाणीव असूनही तो नवा �दवस न�ा ऊम�ने जगाय�ा स�ज झा�ा होता. ते
हसू पाहताच त�णा�ा वृ� माणसाची - �या गढू �हाता�या राजाची आठवण झा��.
त�णा�या मनात आ�ं, ‘इथे गो�या-�ब��कटं �वकून गाठ��ी पैसे साठवून पुढे �वास
करायचा �क�वा एखा�ा �कानदारा�या मु���ी ��न करायचं असा काही या �कानदाराचा
मानस नसावा. �या�ा मनापासून ते करावंसं वाटत असणार.’ �या�ा हेही जाणव�ं क�,
वृ� राजा�माणे �या�या जा�णवा जागतृ झा�या हो�या. संपका�त येणारी ��� �त�या
�नयतीपासून जवळ आहे क� �र हे �या ���कडे नजर टाकताच �या�ाही कळू �ाग�ं
होतं. ‘अरे�चा! सोपं आहे क� हे! या आधी म�ा असं का सुच�ं नाही?’

गो�या-�ब��कटवा�याचं �कान �ावून झा�ं. �दवसाची सु�वात करताना तयार
झा�े�� प�ह�� गोड गोळ� �कानदाराने त�णा�ा देऊ के��. �याचे आभार मानत त�णाने
ती खाऊन पुढचा र�ता धर�ा.

थोडं अंतर चा�ून गे�यावर �या�या ��ात आ�ं क�, �कानदार जरी अरबी भाषेत
बो�त होता तरी तो �वतः �पॅ�न� भाषेत बो�त होता.

आ�ण तरीसु�ा एकमेकांचं बो�णं �यांना अगद� छान समज�ं होतं.
��दांवर अव�ंबून नसणारी एखाद� भाषा असणार असं �या त�णा�ा वाट�ं. ‘या

आधी मा�या म��ांबाबत म�ा हा अनुभव आ�ा होता, आता �ोकांबाबतसु�ा येऊ
�ाग�ा आहे.’

�कतीतरी न�ा गो�ी तो ��कत होता. �यापैक� काह�चा अनुभव �याने या आधी
घेत�यामुळे �या ख�या अथा�ने नवीन न�ह�या. असं असूनही आजवर �याने �यांचा
पाठपुरावा के�ा न�हता. �क�ब�ना, �या सवयी�या झा�यामुळे �याने तो के�ा न�हता.
अचानक �या�या ��ात आ�ं, ‘ही ��दांवाचून अस�े�� भाषा समजून �याय�ा ��क�ो
तर मी हे जग समजून �याय�ा ��कू �केन.’

या जा�णवेसर�ी तो �नवांत झा�ा. टॅ��जअर�या अ�ंद ग��यांतून भटकंती कर�याचा
�न�य �याने के�ा, तरच �या�ा संकेत समजून घेता येणार होते. �या�या संयमाची कसोट�
�ागणार होती. तसंही म�ढपाळ अस�यामुळे �याचा संयम वाखाण�याजोगा होता.
म��ांसमवेत असताना �मळा�े�ं �ान तो या न�ा अप�र�चत भूमीत �ाग ूकरणार होता.
�या�ा गंमत वाट��.
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‘सारं काही एकच असतं,’ वृ� माणसाने �या�ा सां�गत�ं होतं.

* * *

नेहमी�माणे उजाड�यावर काचसामान �व�ेता जागा झा�ा. रोज�या�माणे आजही �या�ा
अ�व�थता जाणव��. गे�� तीस वष� तो याच जागी होता. एका ड�गराळ �दे�ात अगद�
उंचावर �याचं �कान होतं. �व�चतच कोणी �ाहक �तथे �फरकत असे. इत�या वषा�ची
सवय अंगी मुर�यावर तो आता न�ाने काय बद� घडवून आणणार होता? काचे�या
मौ�यवान व�तूं�या खरेद�-�व��चा �याचा �वसाय होता. कोणे एकेकाळ� �या�या
�कानाची �याती �रवर पसर�� होती. अरब �ापारी, �� च व इं���� भूगभ��ा��� आ�ण
जम�न सै�नक �या�या �कानातून भरपूर खरेद� करत असत. �वकरच आपण �ीमंत होऊ.
�यानंतर सुंदर ���यांचा सहवास आप�या�ा �ाभे�; असा काहीसा �वचार �या�या मनात
�ढ झा�ा होता.

पण ते सारं पूव�. टॅ��जअर खूप बद��ं होतं. जवळ अस�े�या सेयुटा नगराचा
�वकास फार झपा�ाने झा�ा होता. अथा�तच, टॅ��जअरम�ये �वसाय डबघाई�ा आ�े
होते. �ेजारपाजारचे �क�येक �ोक गाव सोडून �नघून गे�े होते. �या टेकडीवर आता
हातावर मोज�याइतक� �कानं उर�� होती. अ�ा प�र��थतीत टेकडी चढून धापा टाकत
कोण येणार होतं �तथे?

काचसामान �वकणा�या �या�यासमोर मा� पया�य न�हता. गे�� तीस वष� �याने एवढा
एकच �वसाय के�ा होता. न�ाने काही ��काय�ा आता फार उ�ीर झा�ा होता.

र��याव�न �व�चत ये-जा करणा�यांना �याहाळ�यात �याची संपूण� सकाळ गे��.
गे�� �क�येक वष� तो हेच करत आ�ा होता. येणा�या-जाणा�या ��येका�या वेळेची
मा�हती �या�ा झा�� होती. �या �पारी प�ह�यांदाच, जेवायची वेळ हो�याआधी काही �ण
तो त�ण �या�या �कानासमोर येऊन थांब�ा. �या�या अंगावर ब�यापैक� कपडे होते; परंतु
�या त�णा�या �ख�ात एकही पैसा नसणार हे काचसामान �व�े�या�या अनुभवी नजरे�ा
जाणव�ं, तरीसु�ा तो त�ण �तथून पुढे जाईपय�त जेवाय�ा बसू नये, असं �याने ठरव�ं.
�या �कानात अनेक भाषा बो��या जातात अ�ी पाट� दारा�ी �ाव�े�� होती. �तत�यात
ग��या�या मागे आ�े�ा �कानदार त�णा�ा �दस�ा.

“तु�हा�ा हवं असे� तर मी इथ�या �ोकेसमध�े काचेचे ��ास �व�छ पुसून देऊ
�कतो,” त�ण �हणा�ा. “ते फार अ�व�छ झा�े आहेत, कोणा�ा �वकत कसे �यावेसे
वाटती�?”

काही न बो�ता �या माणसाने त�णाकडे पा�ह�ं.
“�या बद�यात तु�ही म�ा काहीतरी खाय�ा देऊ �कता.”
तरीही �या माणसाने उ�र �द�ं नाही. आपण आता काहीतरी �नण�य �याय�ा हवा हे

त�णा�या ��ात आ�ं. �या�या धोपट�त �याचं जाक�ट होतं. इथ�या रणरण�या उ�हात
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�या�ा ते न�क�च वापरावं �ागणार न�हतं. मना�ी �न�य क�न झट�यात ते जाक�ट
बाहेर काढत �याने ��ास पुसाय�ा सु�वात के��. तो ते करत असताना अचानक दोन
�ाहक �कानात आ�े. �यांनी काही व�तू खरेद� के�या.

त�णाचं पुसून झा�यावर �याने �कानदाराकडे खाय�ा मा�गत�ं. आ�ा कुठे
प�ह�यांदा �कानदार �या�या�ी बो��ा, “च�, जाऊन जेवूयात.”

जेवणासाठ� �कान बंद अस�याची पाट� दारावर अडकवून ते दोघं जवळ�या �हान�ा
कॅफेम�ये गे�े. �तथे अस�े�या एकमेव टेब�ाभोवती बस�यावर काचसामान �कानदार
हसू �ाग�ा.

“तू �व�छता कर�याची आव�यकता न�हती,” तो �हणा�ा. “कुराणाती�
आदे�ानुसार भुके�या�ा जेवू घा�णं हा माझा धम� आहे.”

त�ण �हणा�ा, “मग का क� �द�ं तु�ही म�ा ते काम?”
“कारण, व�तू अ�व�छ झा�या हो�या आ�ण मु�य �हणजे तु�या आ�ण मा�या मनात

अस�े�े नकारा�मक �वचार पुस�याची गरज होती.”
जेवून झा�यावर �कानदार त�णा�ा �हणा�ा, “मा�या �कानात काम कराय�ा तु�ा

आवडे� का? तू �व�छता करत असताना दोन �ाहक �कानात आ�े. मा�या मते हा
�ुभ�कुन आहे.”

म�ढपाळा�या मनात आ�ं, ‘�ोक �ुभ�कुनांब�� अनेकदा बो�तात; पण आपण
काय बो�त आहोत हे �यांना खरोखरंच माहीत नसतं. गे�� �क�येक वष� मी मा�या
म��ां�ी �नः��द भाषेत बो�त होतो हे म�ा तरी कुठे माहीत होतं?’

�कानदाराने �वचार�ं, “करायचं आहे का तु�ा काम?”
त�णाने उ�र �द�ं, “आज संपूण� �दवस मी तुम�या �कानात काम करेन. इतकंच

नाहीतर रा�भर, अगद� पहाटेपय�त मी �कानात�� एकन्एक व�तू पुसून �व�छ करेन. �या
मोबद�यात तु�ही म�ा पैसे �ा. म�ा उ�ा इ�ज�त�ा जायचं आहे.”

ते ऐकताच �कानदार खळखळून हस�ा. “तू जर मा�या �कानात संपूण� एक वष�
साफसफाईचं काम के�ंस… मी �वक�े�या ��येक व�तूवर तु�ा क�म�न �मळा�ं…
तरीही इ�ज�त�ा जा�याइतके पैसे तु�याकडे साठणार नाहीत. तु�ा उधार उसनवार करावी
�ागे�. इथून इ�ज�तपय�त हजारो मै�ांचं वाळवंट पसर�े�ं आहे.”

हे ऐकताच त�ण सु� झा�ा. �तथे भयाण �ांतता पसर��. जणू काही ती नगरी गाढ
झोप�� होती. बाजारपेठेतून कुठ�ाही आवाज येत न�हता. �व�े�यांम�ये कोणताही वाद
होत न�हता. कुणी मौ�वी नमाज पड�यासाठ� मनोरा चढत न�हता. कुठ�� आ�ा नाही,
साहस नाही, वृ� राजा नाही, �नयती नाही, ख�जना नाही आ�ण �परॅ�मडही नाही.
त�णाचा आ�मा जणू गोठ�ा होता �हणूनच क� काय सव� जग �त�ध झा�ं. कॅफे�या
दारातून बाहेर नजर �खळवत तो तसाच बसून रा�ह�ा. या �णी आपण मे�ो असतो तर
सा�याचा �ेवट झा�ा असता, असं �या�ा वाट�ं.
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�कानदाराने काळजीने �या�याकडे पा�ह�ं. सकाळपासून �या�या चेह�यावर �दसणारा
आनंद अचानक �ोप पाव�ा होता.

“बाळा, तु�ा तु�या दे�ात परत जा�यासाठ� मी काही पैसे देऊ �कतो,” �कानदार
�या�ा �हणा�ा.

त�णाने चकार ��दही उ�चार�ा नाही. उठून उभं राहत, कपडे नीटनेटके करत �याने
आप�� धोपट� उच���.

“मी तुम�या �कानात काम कराय�ा तयार आहे,” तो �हणा�ा.
�यानंतर पु�हा �क�येक �ण �ांततेत गे�े. त�ण पुढे �हणा�ा, “म��ा �वकत

घे�यासाठ� म�ा थोडे पैसे जमवायचे आहेत.”
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का चे�या �कानात काम क�न आता म�हना होत आ�ा होता. ए�हाना त�णा�या
��ात आ�ं होतं क�, या कामात �या�ा कुठ�ाही आनंद �मळत न�हता. �या�या

हातून काही तोडमोड होऊ नये �हणून �कानदार �या�ा काळजीपूव�क काम कर�यासाठ�
�दवसभर सूचना देत राही.

तरीसु�ा त�ण �या �कानात �टकून रा�ह�ा. �कानदार �हातारा आ�ण �चडका
अस�ा तरी तो त�णा�ा यो�य वागणूक देत होता. �वक�े�या ��येक व�तूमागे त�णा�ा
क�म�न �मळत होतं. म�ह�याभरात �याने काही पैसे बाजू�ा टाक�े होते. �या �दव�ी
सकाळ� �याने �ह�ोब क�न पा�ह�ा असता, �या�या ��ात आ�ं होतं क�, या गतीने पैसे
साठ�े तर काही म��ा �वकत घे�यासाठ� �या�ा �कमान वष�भर रोज काम करावं
�ागणार होतं.

त�ण �कानदारा�ा �हणा�ा, “हे सुंदर काचसामान ठेव�यासाठ� बाहेर�या बाजू�ा
एक छानसं कपाट करावंसं म�ा वाटतं. येणा�या-जाणा�यां�या नजरे�ा ते पडे�, असं
सहज ठेव�ं तर �ोकांना न�क�च आकष�ण वाटे�.”

“मी आजवर कधीच असं काही के�ं नाही. मा�या मते येणारे-जाणारे �यावर
आदळती� आ�ण �यां�या ध��याने आप�ं काचसामान फुटे�,” �कानदार �हणा�ा.

“बरोबर आहे! मी जे�हा माझा म��ांचा कळप �ेतांतून, कुरणांतून पुढे नेत असे,
ते�हा एखादा साप वाटेत आ�ा असता तर �यांपैक� �क�येक मे�या अस�या; पण असो!
म�ढपाळ आ�ण म��ा �हट�या क�, �यांची जगायची हीच रीत आहे.”

�तत�यात �कानात नवीन �ाहक आ�ा. �या�ा तीन ���ट� ��ास हवे होते. ह���
मा�ाचा खप फार वाढ�ा होता… पूव� जे�हा हा र�ता टॅ��जअरचा मु�य वाहता र�ता
होता, ते�हा ज�ी �व�� �हायची त�ीच पु�हा होऊ �ाग�� होती.

�ाहक �कानातून बाहेर पड�यावर �कानदार त�णा�ा �हणा�ा, “�वसाय न�क�च
सुधार�ा आहे. म�ा बरे �दवस �दसू �ाग�े आहेत. म��ा घे�याइतके पैसे तु�याजवळ
जमती�. मग अ�धकाचा ह�ास क�ा�ा?”

त�णा�या मनात नसताना तो पटकन बो�ून गे�ा, “कारण, संकेतांना ��तसाद
�ायचा असतो!” हा �कानदार राजा�ा कधीच भेट�ा न�हता, �यामुळे आपण हे वा�य
बो�ाय�ा नको होतं, असं त�णा�ा वाट�ं.

�हातारा राजा �हणा�ा होता, “या�ा ‘अनुकू�तेचं त�व-�ारं�भक न�ीब’ �हणतात. तू
तुझी �नयती गाठावीस, असं जीवना�ा वाटतं.”

त�णा�या बो��याचा अथ� �कानदारा�ा त��णी उमज�ा. �या त�णाचं �तथे येणं हा
�या�या �वतःसाठ� �ुभसंकेत होता. �या �दवसापासून आजपय�त �कानात मो�ा
�माणावर �व�� होऊ �ाग�� होती. त�णा�ा ठेवून घेत�याचा प�ा�ाप क�न �यायची

े ी ी � ी � � � ोई ी



वेळ �कानदारावर कधीही आ�� न�हती. इतक� �व�� होई�, याची �कानदारा�ा आ�ा
नस�यामुळे तो त�णा�ा ठर�यापे�ा �कतीतरी अ�धक क�म�न देत होता. या गतीने
�वकरच तो त�ण पु�हा म��ा �वकत घेऊ �के�, याची �कानदारा�ा खा�ी होती.

त�णा�या मनात अस�े�या कपाटा�या क�पनेतून �या�ा बाहेर काढ�या�या ��ीने
�कानदाराने �वचार�ं, “तु�ा �परॅ�मड पाहाय�ा का जायचं होतं?”

आप�या �व�ांचा उ��ेख न करता त�ण �हणा�ा, “कारण, मी �या�याब�� खूप
ऐकून आहे.” ख�जना आता �या�या �ेखी �ःखद आठवण होती. �याचा �वचार न
कर�याचा �य�न तो करत होता.

“केवळ �परॅ�मड बघ�यासाठ� इतकं मोठं वाळवंट पार क� पाहणारा या भागात
कोणी असे�, असं म�ा तरी वाटत नाही. �परॅ�मड �हणजे नुसता दगडांचा ढ�ग आहे.
घरा�या माग�या अंगणातसु�ा तो बांधता येई�,” �कानदार �हणा�ा.

“�वासाची �व�ं तु�हा�ा कधी पड�� नसावीत,” असं �हणत न�ाने आ�े�या
�ाहका�ा मा� दाखव�यासाठ� त�ण वळ�ा. �यानंतर तो �वषय �तथेच थांब�ा.

असेच दोन �दवस गे�े. �कानदाराने कपाटाचा �वषय काढत �हट�ं, “म�ा बद�
फारसा आवडत नाही. आपण काही हसनसारखे नाही रे! हसन खूपच �ीमंत �ापारी
आहे. �याचा एखादा �वहार चुक�ा तरी �याचं फारसं काही �बघडत नाही; परंतु तु�ा
आ�ण म�ा चुका करणं परवड�यासारखं नाही.”

‘�कती खरं होतं �याचं �हणणं,’ त�णा�या मनात आ�ं. �या�ा आप�या बो��याचा
प�ा�ाप झा�ा.

“बाहेर�या बाजू�ा एक कपाट असावं असं तु�ा का वाट�ं?”
“म�ा �वकरात �वकर म��ा �वकत �याय�या आहेत. स�या न�ीब आप�या बाजूने

आहे, �याचा उ�म उपयोग आपणही क�न �याय�ा हवा. या�ाच अनुकू�तेचं त�व �क�वा
�ारं�भक न�ीब �हणतात.”

त�णा�या �प�ीकरणावर �कानदार काही �ण ग�प झा�ा. मग घसा खाक�न तो
�हणा�ा, “�े�षताने आ�हा�ा कुराणाची देणगी �द��. आयु�यभरात आ�ही केवळ पाच
गो��चं पा�न करावं एवढ�च अपे�ा �यात आहे. �याती� सवा�त मह�वाची �हणजे �या
एकमेव अ��ाहवर ��ा ठेव�� पा�हजे. �दवसातून पाच वेळा नमाज, रमजान�या काळात
रोजे आ�ण ग�रबांना दान या इतर अपे�ा आहेत.”

तो बो�ता बो�ता थांब�ा. �े�षताचं नाव घेताच �याचे डोळे भ�न आ�े. अ�त�य
भा�वक होता तो. �या�यात संयम थोडा कमी अस�ा तरी मु���म धमा�नुसार आयु�य
�तीत कर�याची �याची इ�छा होती.

“आ�ण पाचवी अपे�ा कोणती?” त�णाने �वचार�ं.
“मी कधी �वासाची �व�ं पा�ह�� नाहीत, असं तू दोन �दवसांपूव� �हणा�ा होतास,”

�कानदाराने उ�र �द�ं. “��येक मु���माचं एक पाचवं कत�� असतं. आयु�यात एकदा
तरी प�व� म�का �हरा�ा आ�ही भेट देणं अपे��त असतं.
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“�परॅ�मडपे�ा म�का �कतीतरी �र आहे. मी त�ण होतो, ते�हा पुरेसे पैसे साठवून हे
�कान सु� करायचं मा�या मनात होतं. �यानंतर हळूहळू आपण �ीमंत होऊ आ�ण
म�के�ा जाऊ �कू, असं म�ा वाट�ं. �कान चांग�ं चा�ू �ाग�ं; पण �कानात�या
नाजूक व�तू �स�यावर सोडून देऊन म�के�ा जायचं धैय� मा�यात न�हतं. दर�यान,
�क�येक �ोक याच समोर�या र��याव�न म�के�ा जात होते. �यापैक� काही फार �ीमंत
होते. नोकरचाकर, उंटांचे तांडे असा मोठा �वाजमा घेऊन ते जात होते; पण ब�तां�ी
�ोक मा�यापे�ाही गरीब होते.

�तकडे �नघा�े�ा ��येक जण अ�त�य आनंदात होता. या�े�न आण�े�� �तीक
�च�हं ते आपाप�या घरां�या दारांवर �ावत असत. �यां�यात�ा एक चांभार होता. च�प�-
बूट ���त क�न तो उदर�नवा�ह करत असे. परत आ�यावर तो म�ा �हणा�ा, ‘म�के�ा
पोहोच�यासाठ� वाळवंटातून जवळजवळ वष�भर �वास के�ा मी; पण चामडं �वकत
घे�यासाठ� टॅ��जअर�या र��यातून पायपीट करताना अ�धक दमछाक होते.”’

“पण मग तु�ही आता म�के�ा का जात नाही?” त�णाने �वचार�ं.
“कारण, म�के�ा जा�याचा �वचार म�ा जगाय�ा ��� देतो. हे रटाळ दैनं�दन जीवन

जगणं सुस� होतं. कपाटांमधून मांड�े�ं मूक काचसामान, �याच गचाळ कॅफेम�ये
सकाळ-सं�याकाळ जेवण या सग�यातून मी तग ध� �कतो. माझं �व�ं जर पूण� झा�ं
तर जग�यासारखं मा�या आयु�यात काही उरणार नाही, अ�ी भीती म�ा वाटते.

तू म��ांची आ�ण �परॅ�मडची �व�ं पाहतोस. तू मा�यापे�ा वेगळा आहेस. पा�ह�े�ं
�व� पूण��वा�ा ने�याची तुझी इ�छा आहे. म�ा म�केचं फ� �व� पाहायचं आहे.
आजवर मनात�या मनात हजारो वेळा मी हे वाळवंट ओ�ांडून गे�ो आहे. ‘प�व� दगड’
अस�े�या चौकात पोहोच�ो आहे. �या�ा �प�� कर�याआधी सात वेळा �या�ा �द��णा
घात�� आहे. �या वेळेस मा�या पुढे-मागे, आजूबाजू�ा कोण कोण असे�, आ�ही
कोण�या ग�पा मा�, कोणती �ाथ�ना एक��त �हणू याचीही क�पना मी हजारो वेळा के��
आहे. ��य�ात �तथे गे�ो तर मा�या वा�ा�ा केवळ नैरा�य येई�, याची म�ा भीती
वाटते �हणूनच मी फ� �व� पाह�यात समाधानी आहे.”

�या �दव�ी �कानदाराने त�णा�ा कपाट तयार कर�यासाठ� अनुमती �द��. आप��
�व�ं त�ी�या त�ी ��य�ात उतरताना पाह�याचं भा�य ��येका�ा �मळत नसतं.

* * *

असेच दोन म�हने गे�े. त�णाने बांध�े�या कपाटामुळे आ�ण अथा�तच �यात ठेव�े�या
काचसामानामुळे अनेक �ाहक �कानाकडे आक�ष�त झा�े. इथून पुढे असंच सु� रा�ह�ं,
तर सहा म�ह�यांत �पेन�ा जाऊन साठ म��ा घेता येती�, कदा�चत अजून साठ घेता
येती�; असा त�णाचा अंदाज होता. पुढ�या वष�भरात म��ांची सं�या ��पट झा��
असती. इथून पुढे तो अरबां�ी �वहार क� �कणार होता. �यांची ती वेगळ� भाषा �या�ा
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बो�ता येत होती. �या सकाळ� बाजारपेठेत उरीम आ�ण थु�मीम वापर�यावर आजवर
एकदाही �याने ते खडे बाहेर काढ�े न�हते. जसं �कानदारासाठ� म�का हे केवळ एक
�व� होतं, तसंच �या�यासाठ� इ�ज�त हे �व� बनून रा�ह�ं होतं. तसं असूनही आप�या
कामात �या�ा फार आनंद �मळत होता. एकना एक �दवस तो ता�रफा येथे जेता �हणून
परतणार होता.

‘आप�या�ा काय हवं आहे हे आप�या�ा नेहमी ठाऊक असाय�ा हवं,’ वृ� राजाने
�या�ा सां�गत�ं होतं. ते �या त�णा�ा ठाऊक होतं. �या ��ीने �याचं काम सु� होतं.
अनोळखी �दे�ात एका ठगाची भेट होऊन �या�या हाती सव��व गमावून पु�हा एक पैसाही
खच� न करता म��ांची सं�या ��पट करणं हाच �याचा ख�जना असावा.

�या�ा �वतःचा अ�भमान वाटत होता. काचसामान कसं हाताळायचं, �नः��द भाषा…
संकेत; अनेक मह�वा�या गो�ी �याने ए�हाना जाणून घेत�या हो�या. एक �दवस �पारी
रणरण�या उ�हात धापा टाकत येणा�या एका माणसाची त�ार �याने ऐक��. इतकं चढून
आ�यावर छानसं पेयपान करता येई�, अ�ी एकही जागा आसपास नाही. संकेत
ओळख�याची सवय �ाग�े�या �या त�णाने त�काळ �याब�� �कानदारा�ी संवाद
साध�ा.

“टेकडी चढून येणा�या �ोकांसाठ� आपण चहा �वकाय�ा सु�वात क� या.”
“�यात नवीन ते काय? अनेक �ठकाणी �मळतो चहा,” �कानदार �हणा�ा.
“आपण तो चहा ���ट��या ��ासम�ये देऊ �कतो. �ोकांना चहा �प�याचा आनंद

�मळे� आ�ण ते ��ासही �वकत घेती�. स�दय� पु�षांना घायाळ करतं असं मी ऐकून
आहे.”

�कानदाराने �या�ा उ�र �द�ं नाही. �पार सर��. नमाज पढून झा�यावर, �कान बंद
के�यावर �याने त�णा�ा आप�याजवळ बसवून घेत �वतःचा ��का �या�यासमोर धर�ा.

“तु�ा नेमका क�ाचा �ोध आहे?” �हाता�या �कानदाराने �वचार�ं.
“ते मी तु�हा�ा या आधीच सां�गत�ं आहे. गे�े�या म��ा म�ा परत �वकत �याय�या

आहेत. �यासाठ� म�ा पैसे कमाव�े पा�हजेत.”
���याम�ये नवीन कोळसे सारत �कानदाराने जोरकस दम भर�ा.
“गे�� तीस वष� मी हे �कान चा�वतो आहे. ���ट��या संदभा�त बरंवाईट,

चांग�ंचुंग�ं अ�ी ��येक गो� मी सांग ू�कतो. ��येक ���ट� कधी कसं वागे� �याचा
अचून अंदाज म�ा आहे. आपण जर ���ट�म�ये चहा देऊ �ाग�ो, तर आप�ा खप
वाढे�. आप�या�ा �कान मोठं करावं �ागे�. माझी आजवरची जग�याची प�त म�ा
बद�ावी �ागे�.”

“मग? चांग�ंच आहे क�!”
“जे जसं चा��ं आहे �याची म�ा सवय झा�� आहे. यादर�यान मा�या काही �म�ांनी

�गती के��. काही �भके�ा �ाग�े, काही खूप पुढे गे�े; मी मा� होतो �तथेच रा�ह�ो. तू
इथे ये�याआधी मी तोच �वचार करत असे, �यामुळे म�ा उ���नता येई; पण आज मा�या
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�
��ात येत आहे क�, म�ा वाटतं �ततकं हे वाईट नाही. म�ा मनातून �जतकं हवं होतं
�ततकंच हे �कान आहे. बद�ा�ी सामना कसा करावा, हे म�ा माहीत नस�यामुळे म�ा
कुठ�ाही बद� घडवून आणायचा नाही. मी जो आ�ण जसा आहे �याची म�ा सवय झा��
आहे.”

�यावर काय उ�र �ावं हे न समजून त�ण ग�प बस�ा.
�हातारा �कानदार पु�हा बो�ू �ाग�ा, “तु�या �पात माझं भा�य उदया�ा आ�ं

आहे. आजवर न समज�े�ं असं काही म�ा आज उमग�ं आहे. आपण ���� के�े�ा
��येक संकेत �ापात बद�तो. म�ा जीवनाकडून �सरं काहीही नको. आजवर म�ा
माहीत नस�े�या ���तजांकडे आ�ण संप�ीकडे बघाय�ा तू म�ा भाग पाडतो आहेस.
�यां�याकडे नजर टाकताच म�ा अचाट ��यता �दसू �ाग�या आहेत. तु�या ये�याआधी
म�ा �जतकं वाईट वाटत होतं �या�न अ�धक वाईट म�ा आ�ा वाटत आहे. कारण, अनेक
गो�ी मी �ा�त क� �कतो तरीही म�ा �या �मळवाय�या नाहीत.”

ते ऐकून त�णा�या मनात आ�ं, ‘बरं झा�ं, ता�रफा�या पाववा�या�ा काही
सांग�यापासून मी �वतः�ा थोपव�ं.’

थोडा वेळ कोणीच काही बो��ं नाही. अ�ता�ा जाणा�या सूया�चं स�दय� �याहाळत ते
दोघं ��का पीत बस�े. �यांचं संपूण� संभाषण अरबी भाषेत झा�ं होतं. त�णा�ा �याब��
�वतःचं कौतुक वाट�ं होतं. या जगाबाबत ��क�यासारखं जे काही आहे ते सगळं
आप�या म��ा आप�या�ा ��कवू �कतात असा �या�ा कोणे एकेकाळ� ठाम �व�ास
होता; पण �या म��ा �या�ा अरबी भाषा कधीच ��कवू �क�या नस�या.

�हाता�या �कानदाराकडे पाहणा�या त�णा�या मनात आ�ं, ‘या जगात�या अनेक
गो�ी मा�या म��ा म�ा ��कवू �कणार नाहीत. तसं पा�ह�ं तर अ�-पा�याचा �ोध
घे�या��त�र� �या �सरं काहीही क� �कत नाहीत. कदा�चत, �या म�ा ��कवतही
नसती�, मीच �यां�याकडून ��कत असेन.

“म�ूब ,” ब�याच वेळाने �कानदार �हणा�ा.
“�हणजे काय?”
“ते समजून घे�यासाठ� अरब �हणून ज�मा�ा यावं �ागतं,” �याने उ�र �द�ं. “पण

तु�या भाषेत सांगायचं तर �याचा अथ� ‘�व�ध���खत’ असा होतो.”
इतकं बो�ून �याने ���यात�े कोळसे फु�व�े. ���ट��या ��ासम�ये चहा

�वकाय�ा हरकत नाही, असं �याने त�णा�ा सां�गत�ं. वाह�या पा�या�ा अडव�याचा
कोणताही माग� कधी कधी उप��ध नसतो.

* * *

टेकडी चढून आ�यावर सगळ� माणसं दम�� होती. �तत�यात, पु�द�याचा ताजा चहा
देणारं ���ट�चं �कान �यांना समोर �दस�ं. अथा�तच, तो �प�यासाठ� ते त�परतेने पुढे
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झा�े. ���ट��या सुंदर ��ासम�ये चहा �पऊन ते तृ�त झा�े.
“असं मा�या बायको�या डो�यात कधीही आ�ं नाही,” असं �हणत �यापैक� एकाने

काही ���ट� ��ास �वकत घेत�े. �या�याकडे येणा�या पा��यांवर छाप पाड�याचा
�याचा �वचार होता. काचे�या ��ासम�ये चहाचा �वाद �टकून राहतो �हणून तो च�व�
�ागतो, अ�ी �ट�पणी �स�याने के��. �तसरा �हणा�ा क�, ���ट� ��ासम�ये अस�े�या
जा�ई ���मुळे पौवा��य दे�ात चहासाठ� ते आवजू�न वापर�े जातात.

पाहता पाहता ही वाता� सव��र पसर��. एका जु�या प�ती�ा नवीन �प देणारं हे
�कान पाह�यासाठ� �ोक मो�ा सं�येने टेकडी चढून येऊ �ाग�े. अ�पावधीत इतर
�कानांम�ये चहा ���ट�म�ये दे�यात येऊ �ाग�ा; पण ही �कानं टेकडी�या मा�यावर
न�हती, �यामुळे �यांचा �वसाय �हणावा तसा फोफाव�ा नाही.

सरते�ेवट�, �कानदारा�ा अजून दोन माणसं मदती�ा ठेवावी �ाग��. आता,
���ट��या जोडीने तो चहादेखी� मो�ा �माणावर मागवू �ाग�ा. नावी�याची ओढ
अस�े�या ��ी-पु�षांनी �या�या �कानात गद� कराय�ा सु�वात के��.

* * *

पहाट हो�याआधी त�णा�ा जाग आ��. आ��का खंडावर पाऊ� ठेवून �या�ा आज
अकरा म�हने, नऊ �दवस झा�े होते.

खास आज�यासाठ� �याने पांढरा �ु� सुती अरबी पोषाख ��वून घेत�ा होता. तो
अंगावर चढवून �याने डो�यावरचा पांढरा कु�फया �मा� उंटा�या कातडीपासून
बनव�े�या दोरीसार�या अग�ने आवळून बांध�ा. नवीन सॅ�ड�स पायात चढवून तो
सावका� �जना उत� �ाग�ा.

नगर अजून �न���त होतं. सराईतपणे �वतःसाठ� सॅ�ड�वच क�न �याने �सरीकडे
चहा के�ा. ���ट� ��ासमधून चहा �पऊन झा�यावर दारात बसून �याने थोडा वेळ ��का
ओढ�ा. सूया��या कोव�या �करणांनी ती जागा आता उजळ�� होती.

�या �नः�त�ध वातावरणात तो ��का ओढत अ�वच�पणे बस�ा होता. �या�या मनात
कुठ�ाही �वचार न�हता. वा�याचा आवाज तो �ांतपणे ऐकत होता. या वा�या�ा
वाळवंटाचा गंध होता. थोडा वेळ ��का ओढून झा�यावर �याने आप�या �ख�ात हात
घात�ा. हातात आ�े�� नोटांची थ�पी पाहत तो तसाच बसून रा�ह�ा.

पुरे�ी होती ती र�कम. �यातून एक�े वीस म��ा आ�ण परतीचं �तक�ट न�क�च
�वकत घेता आ�ं असतं. ��वाय, आ��केतून �या�या दे�ात व�तू आयात कर�याचा
परवानाही �या�ा �वकत घेता आ�ा असता.

�कानदार उठून �कान उघड�याची वाट पाहत तो �ांतपणे बस�ा. मग दोघं जण चहा
�याय�ा गे�े.
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त�ण �हणा�ा, “मी आज �नघतो आहे. म��ा घे�यासाठ� आता मा�याकडे पुरेसे पैसे
आहेत. तुम�याकडेही म�के�ा जा�याइतके पैसे जम�े आहेत.”

�कानदाराने काहीही उ�र �द�ं नाही.
त�णाने �वचार�ं, “म�ा तुमचे आ�ीवा�द �ा� का? तु�ही म�ा खूप मदत के��

आहे.”
अजूनही �कानदार काही बो��ा नाही. अबो�पणे तो चहा करत होता. मग �याने

वळून त�णाकडे पा�ह�ं.
“म�ा तुझा अ�भमान आहे,” तो �हणा�ा. “तू मा�या या ���ट� �काना�ा एक

नवीन आयाम �द�ास; पण तु�ा माहीत आहे क�, मी कधीही म�के�ा जाणार नाही.
इतकंच काय, तू कधीही म��ा �वकत घेणार नाहीस हेही तु�ा माहीत आहे.”

“हे तु�हा�ा कोणी सां�गत�ं?” त�णाने दचकून �वचार�ं.
“�व�ध���खत!” असं �हणत �या ���ट� �ापा�याने त�णा�ा आ�ीवा�द �द�ा.

* * *

आप�या खो��त जाऊन त�णाने सामानाची बांधाबांध के��. आज �या�या सामानाने तीन
धोप�ा भर�या हो�या. खो���या एका कोप�यात �याची जुनी धोपट� पड�े�� �या�ा
�दस��. गे�या �क�येक �दवसांत �या�या मनातून धोपट�ची आठवणही पुस�� गे�� होती.
पटकन पुढे होत �याने �याचं जाक�ट बाहेर काढ�ं. र��यात एखा�ा गरजू�ा ते देता येई�,
असा �वचार �या�या मनात आ�ा. तेव�ात उरीम आ�ण थु�मीम हे �यातून खा�� पड�े.

�याबरोबर त�णा�ा वृ� राजाची आठवण आ��. जवळजवळ वष�भर आप�या
मना�ा राजाचा �वचारही ��व�ा नाही या �वचाराने त�ण हादर�ा. अ�भमाना�पद
काम�गरी क�न �पेन�ा परत�या�या �वचाराने �याने झपा�ाने काम के�ं होतं. पैसे
कमव�या�या नादात तो सारं काही �वसर�ा होता.

“�व�ं पाह�याचं कधीही �वस� नकोस,” वृ� राजा �या�ा �हणा�ा होता;
“संकेतांचा पाठपुरावा कर.”

खा�� वाकून त�णाने उरीम आ�ण थु�मीम उच��े. वृ� राजा आसपास अस�याची
�व�च� जाणीव �या�ा पु�हा एकवार झा��. गे�ं वष�भर �याने अचाट �म घेत�े होते.
�तथून बाहेर पड�याचे संकेत �या�ा �मळा�े होते.

‘मी या आधी जे करत होतो तेच कर�यासाठ� परत जातो आहे,’ त�णा�या मनात
आ�ं. ‘मा�या म��ा म�ा अरबी भाषा बो�ाय�ा ��कवू �कत नस�या तरी काय झा�ं?’

�या�या म��ांनी �या�ा �याहीपे�ा मह�वाची अ�ी �नः��द भाषा ��कव�� होती. ही
भाषा जगभरात ��येका�ा समजते. काचसामाना�या �कानात चांग�े बद� घडवून
आण�याचा �य�न करताना �याने हीच भाषा वापर�� होती. ही उ�साहाची भाषा होती.
�ेम आ�ण हेतूने �े�रत होऊन य� �मळव�याची भाषा होती. �या गो�ीवर आप�ा �व�ास
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आहे आ�ण जी �ा�त कर�याची आप�� उ�कट इ�छा आहे, �याचा �ोध घे�याची ही भाषा
होती. आता �या�यासाठ� टॅ��जअर परकं न�हतं. �या �कारे �याने हे नगर �ज�क�ं होतं,
�या�कारे हे जग �ज�क�याची ��यता �या�या मनात �नमा�ण झा�� होती.

“आप�या�ा एखा�ा गो�ीची ती� आस असे�, तर संपूण� �व� आप�यासाठ�
एकवटतं,” वृ� राजाने �या�ा सां�गत�ं होतं.

परंतु �ूटमार, अमया�द वाळवंट, �व�ं पाहणारी; पण �यांचा पाठपुरावा कराय�ा
उ�सुक नसणारी माणसं याब�� वृ� राजाने काहीही सां�गत�ं न�हतं. �परॅ�मड �हणजे
दगडांची चळत आहे आ�ण कोणीही माग�या अंगणात �परॅ�मड उभा� �कतं हेदेखी�
वृ� राजाने �या�ा सां�गत�ं न�हतं. पूव�पे�ा मोठा म��ांचा कळप घे�याची ऐपत �नमा�ण
झा�� तर तो ताबडतोब �वकत �याय�ा हवा हे सांगाय�ा वृ� राजा �वसर�ा होता.

त�णाने आप�� जुनी धोपट� उच�ून इतर सामानाजवळ ठेव��. पाय�या उत�न तो
खा�� गे�ा. �कानदार एका परदे�ी जोड�या�ा काही मा� दाखवत होता. हातात�या
���ट� ��ासमधून चहाचा आ�वाद घेणारे दोन �ाहक �कानाती� इतर व�तू पाहत होते.
आजवर इत�या सकाळ� इतके �ाहक कधीच आ�े न�हते. पाय�यांवर उभं रा�ह�यामुळे
आज प�ह�यांदाच �कानदाराचं म�तक आ�ण केस त�णा�ा �दस�ं. �हाता�या राजा�ी
अस�े�ं �याचं साध�य� �या�ा जाणव�ं. टॅ��जअरमध�� प�ह�� सकाळ आठव��.
�या�याकडे खाय�ा पैसे न�हते. कुठे जाय�ा जागा न�हती. �या वेळेस �या�ा भेट�े�या
गो�या-�ब��कटं �व�े�या�या चेह�यावर अस�े�ं हसू �या�ा आठव�ं. अगद� वृ�
राजा�या ��मतासारखं होतं ते.

‘जणू काही वृ� राजा इथे येऊन आप�या खुणा उमटवून गे�ा असावा,’ त�णा�या
मनात आ�ं. ��य�ात हे कुणीही वृ� राजा�ा कधीच भेट�े न�हते आ�ण तरीही,
“आप�या �नयतीचा मागोवा घे�याचा मनापासून �य�न करणा�या�ा मदतीचा हात
�ाय�ा मी नेहमी समोर येतो,” असं वृ� राजाने त�णा�ा सां�गत�ं होतं.

काचसामान �कानदाराचा �नरोप न घेता त�ण �तथून बाहेर पड�ा. इतरांसमोर
रडाय�ा �या�ा आवड�ं नसतं. ही जागा, इथे घा�व�े�ा काळ आ�ण आ�मसात
के�े�या अनेक गो�ी तो कधीच �वसरणार न�हता. �या�या मना�या कोप�यात ते सारं ताजं
टवटवीत राहणार होतं. इथून बाहेर पडताना �याचा आ�म�व�ास �णाव�ा होता. जग
�ज�क�याचा �व�ास �या�ा वाटू �ाग�ा होता.

‘हे कसं ��य आहे? मी तर पु�हा एकदा म��ांचा कळप बाळगणार आहे, �यांना
घेऊन कुरणांतून �फरणार आहे,’ तो �वतः�ीच ठामपणे बो��ा. का कोण जाणे; पण
आप�या �नण�याचा �या�ा आनंद होत न�हता. �या �व�पूत�साठ� तो अ�ाहत झट�ा
होता ते �णा�णाने आ�ण कणाकणाने पूण��वा�ा येत असताना �याचं मह�व �या�या
�ेखी कमी होऊ �ाग�ं होतं. ते �याचं मूळ �व� न�हतं हे ब�धा �या मागचं कारण असावं.

कोणी सांगावं… कदा�चत, �या काचसामान �कानदारासारखं राहणं अ�धक चांग�ं
असे�. म�के�ा जा�याची इ�छा मनात तेवत ठेवायची, जायचं मा� नाही! त�ण �वतःची
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समजूत घा�त होता. उरीम आ�ण थु�मीम हातात घेता�णी वृ� राजाची इ�छा��� आ�ण
साम�य� �या�यापय�त �पांत�रत झा�ं होतं; योगायोगाने - कदा�चत हाही संकेत असावा,
त�णा�या मनात आ�ं - तो �याच ग�ुयात आ�ा �जथे तो प�ह�या �दव�ी आ�ा होता.
�या�ा ठकवणारा ठक �तथे नस�ा तरी ग�ुयाचा मा�क तोच होता. �याने �या�यासमोर
चहा आणून ठेव�ा.

त�णा�या मनात �वचारच� सु� झा�ं. ‘म��ांची जोपासना क�ी करायची हे मी
�वसर�ो नाही, �यामुळे मी कोण�याही �णी पु�हा म�ढपाळ होऊ �कतो; पण इ�ज�तचे
�परॅ�मड बघ�याची संधी म�ा परत �मळणार नाही. �या वृ� माणसा�या छातीवर
सुवण�कवच होतं. �या�ा माझा भूतकाळ ठाऊक होता. तो खरोखरच राजा होता, �ानी
होता.’

अ ॅ�डा�यु�सया�या टेक�ा इथून जेमतेम दोन तासां�या अंतरावर हो�या; पण
�परॅ�मडपय�त पोहोच�यासाठ� �व�तीण� वाळवंट तुडवावं �ागणार होतं. आप�या
प�र��थतीकडे पाह�याचा काहीतरी वेगळा ���कोन असावा, असं त�णा�या मनात आ�ं
- ख�ज�यापय�त पोहोच�याचा काळ दोन तासांनी कमी झा�ा होता… हे दोन तास वष�भर
�ांब�यामुळे �या�ा फारसा फरक पडणार न�हता.

�या�या मनात आ�ं, ‘पु�हा म��ा बाळग�याची इ�छा म�ा का झा�� आहे, हे म�ा
ठाऊक आहे. मी म��ांना समजून घेऊ �कतो. �या मा�यासाठ� सम�या नसून, उ�म
मै��णी आहेत. वाळवंट मा�या�ी मै�ी करे� क� नाही हे मा� म�ा सांगता येत नाही. म�ा
ख�ज�याचा �ोध �यायचा आहे तो या वाळवंटात. नाहीच सापड�ा ख�जना तर मी कधीही
घरी परतू �कतो. मा�याकडे पुरेसे पैसे आहेत, �ोध घे�यासाठ� भरपूर वेळ आहे. मग
काय हरकत आहे?’

या �वचारासर�ी �या�या मनात आनंदा�या �हरी उसळ�या. कोण�याही �णी पु�हा
म�ढपाळ होणं �या�या आवा�यात होतं. नाहीतर तो ���ट� �व�ेता होऊ �क�ा असता.
कदा�चत, या जगात अजूनही काही ख�जने दड�े असती�; परंतु �याने एक �व� पा�ह�ं
होतं, जतन के�ं होतं, तो ��य� राजा�ा भेट�ा होता, अ�ी अनुभूती ��येका�ा येत
नसते.

ग�ुयातून बाहेर पडताना �याची योजना आकार घेत होती. ���ट�चा पुरवठा करणारा
एक �ापारी वाळवंट पार कर�यासाठ� तां�ाची मदत घेतो हे �या�ा आठव�ं. �याने
पटकन उरीम आ�ण थु�मीम हातात घेत�े. �या दोन ख�ांमुळे तो पु�हा एकदा �या�या
ख�ज�या�या �ोधाथ� �नघणार होता.

‘जे�हा एखा�ा�ा आप�या �नयतीचा खरोखरंच पाठपुरावा करायचा असतो, ते�हा मी
जवळपास असतो,’ वृ� राजाने �या�ा सां�गत�ं होतं.

पुरवठादारा�या गोदामात जाऊन �या�या�ी बो�ाय�ा असा कोणता खच� येणार
होता? �परॅ�मड खरोखर इथून �कती �र आहेत, याची मा�हती तरी �मळा�� असती.

* * *



* * *

घामज�े�े घोडे आ�ण उंट, �याच�माणे क�ड�े�� धूळ यांचा उ� दप� �तथे दाट�ा होता.
�तथ�याच एका बाक�ावर तो इं���� गहृ�थ बस�ा होता. एका गोदामाचा भाग होता
तो. �तथेच बाजू�ा तबे�ासु�ा होता. हातात�या रसायन�ा��ा�या जन��वर
(�नयतका��क) नजर टाकताना �या�या मनात आ�ं, ‘या अस�या जागेत मी येईन, असं
म�ा कधीही वाट�ं न�हतं. �व�ापीठात दहा वष� घा�व�यावर मी च�क तबे�यात येऊन
पड�ो आहे.’

पण �या�ा पुढे जाणं भाग होतं. संकेतांवर �याचा �ढ �व�ास होता. या �व�ाची
एकमेव खरी भाषा �ोधून काढ�याचं �येय �याने आजवर जोपास�ं होतं. �या ��ीने
अ�यास के�ा होता. सवा�त आधी तो ए�पेरॅ�टो ही सवा�ना ��कता ये�याजोगी भाषा
��क�ा होता. �यानंतर �याने जगभराती� �व�वध धमा�चा अ�यास के�ा होता. �कमया
क�ी घडवून आणायची हे आता तो ��कत होता. �याने ए�पेरॅ�टोवर �भु�व �मळव�ं होतं,
सव� �मुख धमा�चं सार आ�मसात के�ं होतं; पण अजूनही तो �कमयागार होऊ �क�ा
न�हता. मह�वा�या ��ांमागचं स�य �या�ा उ�गड�ं होतं; पण �याचा अ�यास एका
�व�व��त �ठकाणी येऊन थांब�ा होता. �तथून पुढे तो जाऊ �कत न�हता. एका
�कमयागारा�ी मै�ी कर�याचा �याचा �य�न असफ� ठर�ा होता. ‘हे �कमयागार �व�च�
असतात,’ �या�या मनात आ�ं. ‘फ� �वतःचा �वचार करतात ते.’ जवळ जवळ ��येकाने
�या�ा मदत कर�याचं नाकार�ं होतं. ‘कदा�चत, प�रसामागचं ग�ुपत �ोध�यात �यांना
अपय� आ�ं असावं आ�ण हे कोणा�ा समजू नये �हणून मु�ाम ते इतरां�ी फटकून वागत
असावेत,’ इं���� गहृ�था�या मनात आ�ं.

�या�या व�ड�ांनी �या�यासाठ� अमाप संप�ी गोळा क�न ठेव�� होती. परीस
�ोध�या�या नादात तो ती सारी गमावून बस�ा होता. जगभराती� उ�मो�म �ंथा�यात
�याने �क�येक तास खच� घात�े होते. �कमया कर�याचे �म�ळ आ�ण मह�वाचे �ंथ �वकत
घेताना पा�यासारखा पैसा ओत�ा होता. �यापैक� एका पु�तकात �याने वाच�ं होतं क�,
अनेक वषा�पूव� एक ��स� अरबी �कमयागार युरोपम�ये आ�ा होता. सुमारे दोन�े
वषा��न अ�धक वय अस�े�या �या �कमयागाराने परीस आ�ण अमृताचा �ोध �ाव�ा
होता. ही गो� ऐकून इं���� गहृ�थ �भा�वत झा�ा अस�ा तरी ती केवळ आ�या�यका
असणार असं �याचं मत होतं. अ�ातच पुरात�व �ा��� अस�े�ा �याचा एक �म�
नुकताच वाळवंटाती� मो�हमेव�न परत�ा होता. �तथे भेट�े�या एका अरबी माणसाकडे
�व��ण साम�य� आहे, असं �यानेच �या�ा सां�गत�ं होतं.

�याब�� बो�ताना �म� �हणा�ा होता, “अ�्-फ�युम ओअ ॅ�सस (म��ाना)म�ये
राहतो. �याचं वय दोन�े आहे, असं �हणतात. कुठ�याही धातूचं �पांतर तो सो�यात
करतो.”
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हे ऐकताच इं���� गहृ�थ अ�त�य उ�े�जत झा�ा. ठर�े�े सव� काय��म र� क�न
�याने आप�े मह�वाचे �ंथ गोळा के�े. अ�पावधीत रवाना होणा�या एका तां�ाबरोबर
तो पुढे जाणार होता. सहारा ओ�ांडणा�या या तां�ाचा र�ता अ�्-फ�युमव�न जाणार
होता. �वास सु� होईपय�त या जु�या धुळकट आ�ण �ग�ध येणा�या गोदामात ताटकळत
बस�यावाचून पया�य न�हता.

काय वा�े� ते क�न �या �कमयागारा�ा �ोधायचं या �वचाराने इं���� गहृ�थाचा
�ागा आ�ण �या�ा जाणवणारा जनावरांचा �ग�ध थोडा कमी झा�ा.

�तत�यात एक त�ण अरब �तथे आ�ा. �या�याकडे भरपूर सामान होतं. �याने इं����
गहृ�था�ा अ�भवादन करत �वचार�ं, “कुठे �नघा�ात तु�ही?”

“वाळवंटात,” असं �ोटक उ�र देत �याने पु�हा पु�तकात डोकं खुपस�ं. या घडी�ा
कोणा�ीही संवाद साधायची �याची इ�छा न�हती. ��य� भेट झा�यावर �कमयागार
आप�� कसोट� पाही� या �वचाराने आजवर ��क�े�या अ�यासाची उजळणी कर�यात
�या�ा अ�धक �वार�य होतं.

�या त�ण अरबाने आप�या धोपट�तून पु�तक काढून वाचाय�ा सु�वात के��. ते
पु�तक �पॅ�न� भाषेत होतं हे पा�न इं���� गहृ�था�ा बरं वाट�ं. अरबी भाषेपे�ा �पॅ�न�
भाषेवर �याचं �भु�व होतं. हा माणूस जर अ�्-फ�युमपय�त बरोबर असे� तर �रका�या
वेळात �या�या�ी ग�पा मारता येती�, असंही �या�ा वाट�ं.

“�कती �व�च� आहे हे!” पु�तका�या सु�वाती�ा अस�े�ा दफन�वधी वाचायचा पु�हा
�य�न करत त�ण �हणा�ा. “गे�� दोन वष� मी हे पु�तक वाच�याचा �य�न करतो आहे;
परंतु सु�वाती�या काही पानांपुढे काही माझी मज� जात नाही.” खरंतर �या�या वाचनात
मोडता घा�ाय�ा राजाही न�हता इथे, तरीसु�ा काही के�या �याचं मन एका� होऊ �कत
न�हतं.

घेत�े�या �नण�याब�� तो सा�ंक होता. एक गो� मा� �या�ा समजून चुक�� होती -
�नण�य घेणं ही एका ���येची �न�वळ सु�वात असते. �नण�य घेत�यानंतर ती ��� एका
�व��� �भावी �वाहात �वतः�ा झोकून देते. �यानंतर �वाह �या�ा �वतःबरोबर वाहवत
नेतो. �नण�य घेताना मनातही आ�या नसती�, अ�ा �व�वध जागी तो जाऊन पोहोचतो.

‘ख�ज�याचा �ोध घे�याचा �नण�य मी घेत�ा होता. ���ट��या �कानात मी वष�भर
काम करेन, असं म�ा �व�ातही वाट�ं न�हतं. �या तां�ाबरोबर पुढे जाणं हाही माझा
�नण�य आहे. तो नेमका कुठे जाणार आहे हे मा�यासाठ� गढू आहे,’ त�णा�या मनात
आ�ं.

बाजू�ा बस�े�ा इं���� गहृ�थ पु�तकात गढ�ा होता. त�ण आत आ�यावर तो
�ास�ा होता. मै�ी कर�याकरता तो उ�सुक नसावा नाहीतर दोघांची छान मै�ी झा��
असती.

त�णाने पु�तक बंद के�ं. या इं���� गहृ�था�माणे आपण �दसू अ�ी कुठ��ही कृती
�या�ा करायची न�हती. �ख�ातून उरीम आ�ण थु�मीम काढून तो �यां�या�ी खेळू �ाग�ा.
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ते पाहताच इं���� माणूस ओरड�ा, “उरीम आ�ण थु�मीम!”
�णाधा�त त�णाने ते खडे �ख�ात टाकत �हट�ं, “�वक�यासाठ� नाहीत ते.”
“फारसे मौ�यवानही नाहीत ते,” इं���� गहृ�थ �तरसटपणे �हणा�ा, “साधे दगडी

�फ�टक आहेत ते. या पृ�वी�या पोटात अ�ा �ाखो-करोडो दगडी �फ�टकांचा खच पड�ा
आहे. हे उरीम आ�ण थु�मीम आहेत हे फ� मा�हतगारा�ा कळू �कतं. जगा�या या
भागात ते आढळतात हे म�ा माहीत न�हतं.”

“एका राजाने म�ा ते भेट �द�े आहेत,” त�ण �हणा�ा.
�यावर काहीही उ�र न देता �या पर�या माणसाने आप�या �ख�ात हात घा�ून तसेच

दोन खडे बाहेर काढ�े. �याने �वचार�ं, “राजाने?”
संभाषण संपव�या�या हेतूने त�ण �हणा�ा, “मा�यासार�या म�ढपाळा�ी एखादा

राजा संभाषण करे� यावर तुझा �व�ास बसत नाही, असं म�ा वाटतं.”
“काही तरीच काय! संपूण� जगाने �या राजाची ओळख पटवून �याय�ा नकार �द�ा

�या राजा�ा प�ह�यांदा ओळख�ं ते म�ढपाळांनीच �हणूनच राजाने म�ढपाळा�ी बो��यात
आ�य�कारक काहीही नाही.”

आप�या बो��याचा म�थताथ� या त�णा�ा ��ात आ�ा नसावा, या �वचाराने तो पुढे
�हणा�ा, “हे सगळं बायब�म�ये ���ह�ं आहे. उरीम आ�ण थु�मीमची मा�हती म�ा
�या�यात �मळा��. दैव�वाची क�पना देणारं, �कुन सांगणारं हे एकमेव �च�ह ई�राने
�कट के�ं. धम�ग�ु हे खडे �यां�या छातीवर�या सुवण�कवचात वागवतात.”

�या गोदामात येऊन पोहोच�याब�� त�णा�ा अचानक आनंद झा�ा.
इं���� गहृ�थ �वतः�ीच बो��ा, “कदा�चत हा संकेत असे�.”
�या �णी त�णा�ा अ�धक जाणून घे�यात �वार�य वाट�ं. �याने �वचार�ं,

“संकेतांब�� कोणी सां�गत�ं तु�ा?”
हातात�ं �नयतका��क बंद करत इं���� गहृ�थ पटकन �हणा�ा, “जीवनात��

��येक गो� संकेत आहे. जगात ��येका�ा समजे� अ�ी एक वै��क भाषा आहे; परंतु ती
या आधीच �व�मरणात गे�� आहे. इतर अनेक गो���माणे �तचाही �ोध घेतो आहे मी
�हणूनच इथवर आ�ो आहे. वै��क भाषा जाणणा�याचा �ोध म�ा �यायचा आहे. �या
�कमयागाराचा माग म�ा काढायचा आहे.”

�तत�यात गोदामाचा मा�क �तथे येऊन पोहोच�ा. “तु�ही दोघं न�ीबवान आहात.
अ�्-फ�युमसाठ� आज एक तांडा रवाना होतो आहे,” �या �� अरबाने मा�हती पुरव��.

“पण म�ा तर इ�ज�त�ा जायचं आहे,” त�ण �हणा�ा.
“अरे, अ�्-फ�युम इ�ज�तम�येच तर आहे. असा कसा अरब तू?”
तो अरब �तथून �नघून गे�यावर इं���� गहृ�थ �हणा�ा, “हा �ुभ�कुन आहे. म�ा

सवड झा�� तर ‘न�ीब’ आ�ण ‘योगायोग’ या दोन ��दांवर जाडजूड �ंथ ��� �केन मी.
या दोन ��दांनी वै��क भाषा ���ह�� गे�� आहे.”
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उरीम आ�ण थु�मीम हे खडे हातात असताना �या दोघांची भेट होणं हा �न�वळ
योगायोग न�हता, असं �याने �या त�णा�ा सां�गत�ं. आप�या�माणे तोही �कमयागारा�या
�ोधात आहे का असं �याने �वचार�ं.

त�ण नकळत पटकन बो�ून गे�ा, “मी ख�ज�या�या �ोधात आहे.” �या�ा आप�या
बो��याचा प�ा�ाप झा�ा; पण इं���� गहृ�थाचं �� �या�या बो��याकडे न�हतं.

तो �हणा�ा, “तसं पा�ह�ं तर मीही �याच �ोधात आहे.”
“�कमया �हणजे काय हेसु�ा म�ा माहीत नाही,” त�ण बो�ू �ाग�ा. �तत�यात

गोदामा�या मा�काने �या दोघांना हाक मा�न बाहेर याय�ा सां�गत�ं, �यामुळे �यांचं
बो�णं अध�वट रा�ह�ं.

* * *

ते दोघं का�या डो�यां�या दाढ�वा�या माणसासमोर उभे होते. तो सांग ू�ाग�ा, “मी या
तां�ाचा �मुख आहे. मा�याबरोबर येणा�या ��येकाचं जीवन-मरण मा�या हातात आहे.
��ात ठेवा, हे वाळवंट अ�त�य �हरी ��ीसारखं आहे. पु�षांना भुरळ पाडून वेडं
कर�याचं �व��ण साम�य� या वाळवंटात आहे.” �तथे सुमारे दोन�े �ोक आ�ण चार�े
�ाणी जमा झा�े होते. �ोकांम�ये ���या आ�ण मु�ांचा समावे� होता. अनेक पु�षां�या
कमरे�ा त�वारी आ�ण खां�ावर बं�क� अडकव�े�या हो�या. �ा�यांम�ये मु�य�वे उंट,
घोडे, खेचर आ�ण रानक�ब�ांचा समावे� होता. इं���� गहृ�थाकडे पु�तकाने भर�े�या
अनेक पे�ा हो�या. सग�यांचा एक��त क�क�ाट सु� होता. �यांना ग�प बसव�यात
�मुखाचा बराच वेळ गे�ा. सरते�ेवट�, �याने आप�ं �हणणं सग�यां�या गळ� उतरव�ं.

“��ात ठेवा, इथे वेगवेग�या जमातीचे �ोक जमा झा�े आहेत. ��येकाचा ई�र
वेगळा असू �कतो. मी �वतः अ��ा मानतो. �या�ा सा�ी मानून मी �पथ घेतो क�,
वाळवंट ओ�ांड�यासाठ� मी �जवाची �थ� करेन. मा�या ��येक ��दाचं तंतोतंत पा�न
तुम�याकडून होई�, अ�ी �पथ आपाप�या ई�रा�ा सा�ी ठेवून तु�ही �यावी, असं मी
सांगेन. वाळवंटात कुठ�याही �कारची अव�ा के��, तर �याची प�रणती केवळ मृ�यूत
होते, हे सवा�नी ��ात ठेवा.”

�याचं बो�ून होताच सग�यांनी आपाप�या ई�रा�ा सा�ी मानून �पथ घेत��. पु�हा
एकदा �तथे गदारोळ झा�ा. त�णाने ये�ू ���ता�ा डो�यांसमोर आण�ं. इं���� गहृ�थ
ग�प होता. सवा��या �पथे�ा थोडा जा�त वेळ �ाग�ा. कदा�चत, सव� जण र�णासाठ�
�वग�य ���ना आवाहन करत असावेत.

आता �बग�ू वाज�ा. पटापट सगळे जण आपाप�या �ा�यांवर चढ�े. त�णाने आ�ण
इं���� गहृ�थाने उंट �वकत घेत�े होते. अ�न�तेने ते दोघं उंटांवर बस�े. त�णा�ा इं����
गहृ�था�या उंटाची दया आ��. पु�तका�या भाराने उंट वाक�ा होता.
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गोदामात असताना संभाषण �जथे थांब�ं होतं �तथून सु�वात करत इं���� गहृ�थ
�हणा�ा, “योगायोग असं काहीही नसतं. मी इथे आहे कारण, मा�या �म�ाने एका
अरबाब�� ऐक�ं. तो अरब…”

पुढचं संभाषण करणं कठ�ण होतं. कारण, तां�ाने आता कूच के�� होती. इं����
गहृ�थ काय बो�णार याचा अंदाज त�णा�ा आ�ा होता. सव� गो��ना एक� आणणारी
एक गढू साखळ� असते. �या साखळ�मुळे तो म�ढपाळ झा�ा होता. पु�हा पु�हा �याने एक
�व� पा�ह�ं होतं, आ��केजवळ�या एका नगरात तो येऊन पोहोच�ा होता. एका राजा�ी
�याची भेट झा�� होती, एका ठगाने �या�ा ठगव�ं होतं, �यामुळेच �याची भेट ���ट�
�ापा�या�ी झा�� होती आ�ण �यानंतर….

त�णा�या मनात आ�ं, ‘एखाद� ��� �नयती�या �जतक� जवळ जाते �ततक� ती
�नयती �या ����या अ��त�वाचं खरं कारण होते.’

तां�ाने पूव��द�ेने �याण के�ं. भ�या पहाटे �वासा�ा सु�वात करायची. मा�यावर
ऊन तापू �ाग�े क�, थांबायचं आ�ण ऊन क��े क�, �वासा�ा पु�हा सु�वात करायची,
असा �यांचा �दन�म ठर�ा होता. या �वासात इं���� गहृ�थाने �वतः�ा पु�तकांत गाडून
घेत�ं होतं, �यामुळे त�णाचं �या�या�ी फारसं संभाषण होऊ �क�ं नाही.

आजूबाजूचे �ाणी आ�ण माणसं यांचं �नरी�ण कर�यात त�ण वेळ घा�वू �ाग�ा.
�वासा�ा सु�वात झा��, ते�हा सगळ�कडे गदारोळ माज�ा होता. मु�ांचं रडणं, मो�ांचं
ओरडणं, �ा�यांचे वेगवेगळे आवाज, वाटा�ा व �ापा�यां�या सूचना आ�ण �यांना
जाणवणारी �च�ता या सा�यांचं �म�ण वातावरणात जाणवत होतं.

ऐन वाळवंटात मा� �ा�त वा�या�या आवाजा��त�र� केवळ �ा�यां�या खुरांचा
आवाज तेवढा येत होता.

वाटाडेसु�ा एकमेकां�ी नेमकं आ�ण मोजकं बो�त होते.
एका रा�ी एक सारवान �हणा�ा, “हे वाळवंट मी अनेकदा पार के�ं आहे. �याचा

�चंड �व�तार आ�ण �या�न �व�तीण� ���तज पा�न माणसा�ा �वतः�या खुजेपणाची
जाणीव होते. आपण ग�प बस�ं पा�हजे हे �या�ा आतून उमगतं.”

त�णाने आजवर समु� आ�ण अ�नी ही दोन त�वं तेवढ� पा�ह�� होती. वाळवंट
पाह�याची ही �याची प�ह��च वेळ होती. महात�वापुढे तो नेहमी नतम�तक आ�ण �ांत
होत असे �हणूनच सारवाना�या बो��याचा म�थताथ� �या�ा उमज�ा.

‘मी म��ांकडून खूप काही ��क�ो, �यानंतर ���ट�ने म�ा बरंच काही ��कव�ं.
आता वाळवंटही म�ा काही ना काही ��कवे� यात �ंका नाही. हे वाळवंट अ�त�य
पुरातन आ�ण �ानी �दसत आहे,’ त�णा�या मनात आ�ं.

संपूण� �वासात वा�याने �यांची सोबत कधीही सोड�� नाही. वषा�पूव� ता�रफा�या
�क��यात त�ण बस�े�ा असताना हेच वारं �या�या चेह�या�ा कुरवाळत होतं हे �या�ा
आठव�ं. �या�ा म��ां�या �ोकरीची आठवण झा��. अ ॅ�डा�यु�सया�या �ेतात
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नेहमी�माणे �या चारा आ�ण पा�या�या �ोधात भटकत असती�, याची �या�ा खा�ी
होती.

कुठ��ही खंत मनात न ठेवता तो �हणा�ा, ‘�या आता मा�या म��ा नाहीत. नवीन
म�ढपाळ मा�काची ओळख �यांना झा�� असे�. �या म�ा �वसर�याही असती�, चांग��
गो� आहे. सतत �वास करणा�या म��ांसार�या �ा�यांना पुढे कसं जात राहायचं हे
अचूक ठाऊक असतं.’

पुढ�या �णी �या�या मनात �ापा�या�या मु��चा �वचार आ�ा. ए�हाना �तचं ��न
झा�ं असे� याची �या�ा खा�ी होती. कदा�चत, एखादा पाववा�ा �त�ा जोडीदार �हणून
�मळा�ा असावा. कुणी सांगावं? वाचता येणा�या एखा�ा म�ढपाळा�ी �तने ��न के�ं
असावं. वाचता येणारा तो एकटाच म�ढपाळ न�हता. इतकं असूनही सारवानाने के�े��
�ट�पणी �या�ा अंतः�ेरणेने समज�� होती याची �या�ा मजा वाट��. सवा��या भूत आ�ण
वत�माना�ी �नग�डत अस�े�� वै��क भाषा कदा�चत तोही ��कत असावा. �याची आई
या वाट�या�ा ‘अंतः�ेरणा’ �हणायची. ही �ेरणा �हणजे जीवना�या वै��क �वाहात
आ��याने अचानक मार�े�ा सूर असतो, हे �या त�णा�ा आता�ा समजू �ाग�ं होतं. �या
�वाहा�ी �ोकांचा गते�तहास जोड�े�ा असतो, सा�याचा �प� उ��ेख �तथे असतो
�हणूनच आपण सारं काही जाणू �कतो.

���ट� �ापा�याची आठवण येत त�ण �हणा�ा, ‘म�ूब .’
वाळवंटात मै�ोनमै� वाळू पसर�े�� होती. मधूनच काही भाग खडकाळ होता.

अचानक समोर �चंड मोठा खडक आ�ा क�, तां�ाचा माग� बंद होई. अ�ा वेळेस �या
खडका�ा �द��णा मा�न पुढे जावं �ागे. अ�त खडकाळ �दे�ातही बराच वेळ जाई.
�क�येकदा माग� बद��या��वाय ग�यंतर नसे. अनेकदा वाळू अ�त�य भुसभु�ीत
अस�यामुळे �ा�यांची खुरं �तून बसत. �यांना चा�णं कठ�ण होई. अ�ा �संगी कणखर
पृ�भागाचा �ोध घेणं भाग पडे. अधूनमधून, कोरडे पड�े�े त�ाव �ागत. �तथ�� जमीन
�ारांनी �ापून टाक�े�� असे. �तथे पाय टाकाय�ा �ाणी �बचकत. सारवान अ�ा वेळेस
खा�� उत�न उंटांवरचं सामान उतरवून �यांना पुढे हाक�त. अ�ा धोकादायक मागा�व�न
सारवान �वतः�या डो�याव�न सामान वा�न नेत. धोकादायक टापू संप�ा क�, पु�हा
उंटांवर सामान �ा�न पुढचा �वास सु� होई. एखादा वाटा�ा आजारी पड�ा �क�वा मृ�यू
पाव�ा तर सारवान आप�यातून एकाची �नवड करत.

पण तरीदेखी� या खडतर �वासा�ा �खळ न�हती. �कतीही वेळा वाट बद�ावी
�ाग��, �कतीही वेळा वेगळे �नण�य �यावे �ाग�े तरी तां�ाचा �वास ठरावीक �द�ेने
सु� होता. अडथळे ओ�ांड�यासाठ� जरी माग� बद�ावा �ाग�ा तरी ता�यां�या
�थानानुसार ओअ ॅ�सस�या �द�ेने �वास नेटाने सु� होता. पहाटे�या वेळेस पूव� �द�े�ा
चमकणारी �ु�ाची चांदणी पा�न �यांना आप�या मागा�ची खा�ी पटे. हा र�ता �यांना
पाणी, ताडाची झाडी, आसरा आ�ण इतर �ोकांपय�त नेणार होता.
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इं���� गहृ�थाचं मा� कुठेही �� न�हतं. ब�तां�ी वेळ तो पु�तकात डोकं खुपसून
बस�े�ा असे.

त�णाकडेसु�ा �याचं पु�तक होतं. �वासा�या सु�वातीचे काही �दवस �याने ते
वाच�याचा �य�न के�ा; पण �या�या ��ात आ�ं क�, वाळवंटातून होणारा, खडतर
वाटणारा �वास अ�धक मनोरंजक आहे. तां�ाची �गती पाहणं आ�ण वा�याचा आवाज
�टपणं यात �या�ा आनंद वाटू �ाग�ा. �या�या उंटा�ी �याने दो�ती के��. �यानंतर �याने
आप�ं पु�तक पोतडीत बंद क�न ठेव�ं. खरंतर, ��येक वेळेस पु�तक उघड�यावर
काहीतरी अमू�य ��काय�ा �मळतं, असा समज �या�या मनात �ढ झा�ा होता, तरीसु�ा
�याने तो धुडकावून �ाव�ा.

�या�या बाजूने उंट हाकणा�या सारवाना�ी �याची मै�ी झा��. �या रा�ी ते सव�
�ेकोट�जवळ बस�े असताना त�णाने आप�ा अनुभव �या�ा सां�गत�ा. म�ढपाळ �हणून
भटकताना तो पु�कळ �फर�ा होता.

अ�ाच एका रा�ी सारवानाने �याची कथा त�णा�ा सां�गत��.
“मी पूव� अ�् कै�म जवळ राहत असे. माझा �वतःचा ब�गचा होता.

मु�ाबाळांसमवेत मी मजेत राहत होतो. मरे�तोवर या �दन�मात काही बद� हो�याची
��यता न�हती. एके वष� उ�म पीक आ�ं. �यानंतर आ�ही सव� म�के�ा गे�ो. मा�या
आयु�यात पूण��वा�ा न गे�े�ं एकच दा�य�व उर�ं होतं, तेही मी पूण� के�ं. फार समाधान
वाट�ं होतं म�ा. आता मी आनंदाने मृ�यू�ा सामोरं जाणार होतो. सुखात होतो मी.

एक �दवस अनथ� झा�ा. पृ�वी कापू �ाग��. नाई� नद��ा महाभयंकर पूर आ�ा.
अ�ी �घ�टना केवळ इतरां�या बाबतीत घडे� असा माझा ठाम समज होता. नद��या पुरात
ऑ���ह�या बागा गमाव�याची भीती मा�या �ेजा�यांना होती. आ�ही आप�� मु�ं
गमावून बसू अ�ी धा�ती मा�या बायको�ा वाटत होती. मा�या मा�क�ची ��येक गो� मी
गमावून बसेन, असं मा�या मनात येत होतं.

संपूण� भूमीचा स�याना� झा�ा. पोटाची खळगी भर�यासाठ� म�ा काहीतरी माग�
�ोधणं भाग होतं. �याचाच प�रणाम �हणून मी हे उंट वाह�याचं आ�ण सारवानाचं काम
करतो आहे. �या आप�ीमुळे म�ा अ��ाचा ��द समजून घेता आ�ा. आप�या�ा �याची
गरज आहे, आप�या�ा जे हवं आहे, ते �ा�त कर�याची �मता आप�यात असे�, तर
अ�ाताची भीती बाळग�याची मुळ�च गरज नाही हे मी समजून चुक�ो.

आप�याकडे जे असतं ते गमाव�याची भीती आप�या�ा वाटते; आप�ं आयु�य,
आप�या मा�क��या व�तू, आप�� साधनसंप�ी; पण आप�� जीवनगाथा आ�ण या
जगाचा इ�तहास ���हणारा हात एकच आहे, हे जे�हा आप�या ��ात येतं, ते�हा आप��
भीती नाही�ी होते.”

कधी कधी �यांना वाटेत �सरा तांडा भेटत असे. खरोखरच, सवा�ची गाथा ���हणारा
हात एकच असतो, याची ��चती अ�ा वेळेस येई. दो�ही तां�ांकडे एकमेकांना ह�ा
अस�े�या काही ना काही व�तू असत. अ�ा वेळेस एखा�ा �नवांत रा�ी �ेकोट�भोवती
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बसून सारवान ग�पागो�ी करत. �यां�या बो��यात वाळवंटाब���या सुरस कथा आ�ण
वारावादळाची मा�हती असे.

अनेकदा बुर�याआड चेहरा �पव�े�े, गढू बदाऊनी �ोक �तथे येत. तां�ा�या
मागा�ची टेहेळणी करणं �यांचं काम असे. चोर, वाटमारे, रानट� टो�या इ�याद�बाबत ते
तां�ा�ा सावध करत. ते �जत�या चोरपाव�ांनी येत �तत�याच चोरपाव�ांनी परत जात.
�यांनी आपादम�तक ओढ�े�या का�या बुर�यांतून �यांचे डोळे तेवढे �दसत. अ�ाच एका
रा�ी इं���� गहृ�थ आ�ण त�ण एका �ेकोट�जवळ बस�े असताना सारवान �तथे येऊन
�हणा�ा, “टोळ� यु� हो�याची ��यता आहे.”

�यावर सगळे ग�प बस�े. उघडपणे कोणी काही बो�त नस�ं तरी वातावरणात
�नमा�ण झा�े�� भीती त�णा�ा जाणव��. पु�हा एकदा �नः��द भाषेची… वै��क भाषेची
अनुभूती त�णा�ा आ��.

�यांना धोका आहे का, असं इं���� गहृ�थाने �वचार�ं.
�यावर सारवान �हणा�ा, “वाळवंटात एकदा �वे� के�ा क�, परतीचा माग� नसतो

आ�ण जे�हा परतीचा माग� नसतो ते�हा पुढे कसं जाता येई� एवढा एकच �वचार करता
येतो. उ�म माग� �ोधणं आप�या हातात अस�ं तरी बाक� सव� अ��ा�या हातात आहे.
�यात धोकाही आ�ा.”

�यानंतर ‘म�ूब ’ हा गढू ��द उ�चा�न तो ग�प बस�ा.
सारवान �तथून �नघून गे�यावर त�ण इं���� गहृ�था�ा �हणा�ा, “तू जरा तां�ा�या

�गतीकडे �� �द�ं पा�हजेस. आजवर आपण अनेकदा माग� बद��ा, तरीसु�ा आप�ा
�वास एकाच गंत� �थानाकडे होतो आहे.”

�या�ा उ�र देत इं���� गहृ�थ �हणा�ा, “तू जरा या जगाब�� थोडं अ�धक वाच�ं
पा�हजेस. पु�तकं तां�ासारखी असतात.”

�चंड मो�ा �माणावर अस�े�ा तो तांडा आता वेगाने �वास क� �ाग�ा. �दवसा
कुणी काही बो�त नसे; पण आता रा�ीसु�ा नीरव �ांततेत जाऊ �ाग�या. �ेकोट�भोवती
बसून ग�पा मारणं बंद झा�ं. एक �दवस तां�ा�या �मुखाने सां�गत�ं क�, इथून पुढे
रा�ी�या �ेको�ा पेटव�या जाणार नाहीत. इतर कोणाचं �� तां�ाकडे वेध�ं जाऊ नये
�हणून ही काळजी घे�यात येणार होती.

रा�ी पडणा�या जीवघे�या थंडीपासून �वतः�ा वाचव�यासाठ� �वासी म�यभागी
घोळ�यात झोपू �ाग�े. �यां�या बाहेर�या बाजूने वतु�ळाकारात �ा�यांना ठेव�ं जाई.
ट��याट��यावर स��� पहारेक�यांची नेमणूक �मुखाने के��.

�या रा�ी इं���� गहृ�था�ा झोप येईना. �याने त�णा�ा हाक मार��. �यां�या
तळाभोवती वाळूचे ढ�ग पसर�े होते. पौ�ण�मेची रा� होती. त�णाने इं���� गहृ�था�ा
आप�� जीवनकथा ऐकव��.

काचसामान �कानात त�ण नोकरी क� �ाग�यावर �काना�या झा�े�या �व��ण
भरभराट�ची कथा ऐकून इं���� गहृ�थ भाराव�ा.
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“एकच त�व सा�यांवर �नयं�ण ठेवतं,” तो बो�ू �ाग�ा. “�कमये�या भाषेत बो�ायचं
तर या�ा ‘जगदा�मा- जगाचा आ�मा’ �हणता येई�. तु�ही जे�हा एखा�ा गो�ीची
मनापासून इ�छा करता ते�हा तु�ही या जगदा��या�या सवा��धक �नकट असता. ही ���
नेहमी सकारा�मक असते.”

आ�मा ही केवळ माणसा�ा �मळा�े�� देणगी नसून, पृ�वीवर अस�े�या ��येक
वन�पती�ा, प�ुप�यांना, ख�नजांना इतकंच नाही तर सा�या �वचारा�ासु�ा आ�मा
असतो, असंही �याने सां�गत�ं.

तो पुढे �हणा�ा, “पृ�वीवरी� ��येक गो�ीचं सात�याने �पांतरण होत आहे. कारण,
ही पृ�वी सजीव आहे, �त�ा �वतःचा आ�मा आहे. आपण सव� �या आ��याचा अं�
आहोत. हा महान आ�मा आप�यासाठ� काय�रत आहे हे �व�चतच आप�या ��ात येतं.
काचसामाना�या �कानात काम करत असताना तु�ा कदा�चत ��ात आ�ं असे� क�,
तु�या य�ात �तथ�या ��येक ���ट�चा वाटा होता.”

पौ�ण�मे�या चं�ाकडे आ�ण चांद�यात �हाऊन �नघा�े�या रेतीकडे पाहत त�ण
�वचारात पड�ा. काही �णांनी तो �हणा�ा, “वाळवंट ओ�ांडणा�या तां�ाचं �नरी�ण
मी के�ं आहे. तांडा आ�ण वाळवंट समान भाषा बो�तात आ�ण �हणूनच वाळवंट
तां�ा�ा पार होऊ देतं. तांडा वेळेचं बंधन पाळतो आहे क� नाही हे पाह�यासाठ� वाळवंट
पाव�ोपाव�� �याची कसोट� घेणार आहे. �या कसोट�त तांडा उ�ीण� झा�ा, तर आपण
न�क� ओअ ॅ�ससपय�त पोहोचू.”

“तू �क�वा मी �न�वळ वैय��क धाडसावर अव�ंबून या तां�ात सहभागी झा�ो
असतो, तर हा �वास फार कठ�ण असता; परंतु आपण �व�ाची भाषा जाणून घेत आहोत
�हणून हा �वास ��य होत आहे.”

�यानंतर चं��ब�ब �याहाळत ते दोघेही �तथेच उभे रा�ह�े.
ब�याच वेळाने त�ण �हणा�ा, “हीच तर संकेतांची जा� असते. आप�े वाटाडे या

वाळवंटा�या खुणा वाचू �कतात. मी पा�ह�ं आहे ते. तां�ाचा आ�मा आ�ण वाळवंटाचा
आ�मा एकमेकां�ी जो संवाद साधतात तोही मी ऐक�ा आहे.”

“तसं असे� तर मी तां�ाकडे थोडं �� �ाय�ा हवं,” इं���� गहृ�थ �हणा�ा.
“आ�ण मीही तुझी पु�तकं वाचाय�ा हवीत,” त�ण �हणा�ा.

* * *

�व�च� होती ती पु�तकं. �यात उ��ेख के�े�या पारा, �ार, �ॅगन आ�ण राजांब��
त�णा�ा अवा�रही समज�ं नाही. असं असूनही एक गो� �या�या �कषा�ने ��ात
आ��; ती �हणजे �व�वध �पात �कट झा�े�या व�तूंचा उगम एकाच गो��तून होतो. ही
संक�पना पु�तकात पानोपानी मांड�े�� होती.
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�यापैक� एका पु�तकात �या�ा फार मजे�ीर मा�हती वाचाय�ा �मळा��.
�कमयेब��चा सवा��धक मह�वाचा मजकूर हा �न�वळ काही ओळ�चा असून, एका
पाचू�या पृ�भागावर तो कोर�याची मा�हती �या पु�तकात होती.

“�या�ा पाचू-फ�त असं �हणतात,” आपण त�णा�ा काहीतरी �ान देतोय, या
आ�वभा�त इं���� गहृ�थ �हणा�ा.

“तसं असे� तर या एव�ा सग�या पु�तकांचं काय काम आहे?” त�णाने �वचार�ं.
“ते वाचूनच आप�या�ा या �व��� ओळ� समजून घेता येती�,” इं���� गहृ�थाने

असं जरी उ�र �द�ं तरी �याचा �वतःचा �यावर फारसा �व�ास होता असं नाही.
��स� �कमयागारां�या कथा सांगणारं पु�तक त�णा�ा सवा��धक आवड�ं. आप�या

�योग�ाळेत धातूंचं �ु��करण कर�यातच या �कमयागारांनी आप�� आयु�यं वेच��
होती. वषा�नुवष� एखादा धातू तापव�ा तर �यात असणा�या वै����पूण� गणुधमा�पासून तो
धातू मु� होतो आ�ण �यानंतर जे काही उरतं ते �हणजे ‘जगदा�मा’ असा �यांचा �व�ास
होता. या जगदा�मा�या मा�यमातून पृ�वीवरी� ��येक गो� �यांना जाणून घेता येणार
होती. कारण, ��येक गो� �याच भाषेतून संवाद साधत होती. या �ोधा�ा �यांनी
‘मह�काय�’ असं नाव �द�ं होतं. या मह�काया�चं �प अध� घन आ�ण अध� �व असं सं�म�
होतं.

त�णाने �वचार�ं, “फ� माणसांचं �नरी�ण क�न आ�ण संकेतांचा अथ� �ावून ही
भाषा समजून घेता येई� का?”

“��येक गो�ी�ा साधं सरळ �प दे�याचं खूळ तु�ा आहे,” इं���� गहृ�थाने �ासून
उ�र �द�ं. “��ात घे क�, ‘�कमया’ ही अ�यंत गांभीया�ने अ�यास�याची �ान�ाखा आहे.
�यासाठ� आयु�य वेच�े�या ग�ंुनी दाखव�े�या ��येक पायरीचं �बे�ब अनुकरण के�ं
गे�ं पा�हजे.”

मह�काया��या �वभागा�ा ‘अमृत’ असं �हणतात, हे त�णाने जाणून घेत�ं.
अमृतामुळे �खणं �र पळतं आ�ण वाध��य जवळ �फरकत नाही �हणूनच �कमयागार वृ�
होत न�हते. मह�काया��या घनभागा�ा ‘परीस’ असं नाव होतं.

“परीस �ोधणं सोपी गो� नाही,” इं���� गहृ�थ �ह�ररीने सांग ू�ाग�ा. “धातूंना �ु�
करणा�या अ�नीचं �नरी�ण करत �कमयागारांनी �योग�ाळेत वषा�नुवष� �य�नांची
��क�त के��. आगी�या इत�या �नकट सा���यात द�घ�काळ घा�व�यावर �यांना जग
�नरथ�क वाटू �ाग�ं. धातूंचं �ु��करण कर�या�या नादात �यांचं �वतःचंही �ु��करण
होत होतं.”

हे ऐकताच त�णा�या मनात काचसामान �ापा�याचा �वचार आ�ा. काचे�या व�तू
�व�छ करताना त�ण मनात�या नकारा�मक �वचारांपासून �वतः�ा मु� क� �के�,
असं �ापारी �या�ा �हणा�ा होता. दैनं�दन जीवन जगत असताना �कमया ��कता येई�,
याब�� त�णाची खा�ी पटू �ाग�� होती.
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इं���� गहृ�थ पुढे �हणा�ा, “�याचबरोबर हेही खरं क�, प�रसाम�ये उ�म
गणुवै����ं आहेत. �या�या सा�या �प�ा�ने धातू�या �कतीही मो�ा तुक�ाचं �पांतर
सो�यात होऊ �कतं.”

हे ऐक�यावर त�णा�ा �कमयेत अ�धक �वार�य वाटू �ाग�ं. थोडा संयम राख�ा, तर
��येक गो�ीचं �पांतर आप�या�ा सो�यात करता येई�, याब�� �याची खा�ी पट��. हे
कर�यात य� �मळवणा�या हे�वे�टअस, इ��यास, फ�कॅने��� आ�ण �जबर या
�द�गजां�या जीवनाब�� �याने वाचन के�ं. ��येकाची कथा �व�मयकारक होती. ��येकाने
आप�या �नयतीचा पाठपुरावा �ेवट�या �ासापय�त के�ा होता. �द�घ� �वास करत �ानी
माणसां�ी संवाद साधत, अ��य ते सा�य कर�यासाठ� चम�कार घडवून आणत,
सरते�ेवट� �यांनी परीस आ�ण अमृत पदरात पाडून घेत�ं होतं.

हे मह�काय� कसं करायचं? इथे मा� त�णाची मती गुंग झा��. �या�ा ते ��कायचं
होतं; पण पु�तकात उप��ध अस�े�या आकृ�या, सांके�तक सूचना आ�ण सं�द�ध
मजकुराव�न �या�ा काही बोध होईना.

* * *

एका रा�ी �याने इं���� गहृ�था�ा �वचार�ं, “�यांनी सव� इतकं गुंतागुंतीचं का के�ं
आहे?” पु�तकं वाचता न आ�यामुळे त�ण �ास�ा होता हे �या�या ��ात आ�ं.

�याने फटकार�ं, “कारण, ते समजून घे�याची जबाबदारी �यां�यावर आहे �यांना हे
जाणता यावं. थोडा �वचार कर क�, परीस�प�� सहज उप��ध झा�ा, तर जो तो ��येक
गो�ीचं �पांतर सो�यात करे�. �यानंतर सो�याचं मू�य �कती कमी होई�.

जे सात�य राखतात आ�ण सखो� अ�यासाची ती� इ�छा �यांना असते, �यांनाच
‘मह�काय�’ सा�य होतं �हणूनच मी आज असा इथे वाळवंटा�या म�यभागी आहे. या
संकेतांचा अथ� �ावू �के�, अ�ा ख�याखु�या �कमयागारा�या �ोधात मी आहे.”

“हे �ंथ साधारण के�हा ���ह�े गे�े असती�?”
“अनेक �तकांपूव�.”
हे उ�र त�णा�ा फारसं पट�ं नसावं. तो पटकन �हणा�ा, “काहीतरी काय? �या

काळात छपाई यं� अ��त�वात तरी होतं का? �कमयेब�� जाणून घेणं ��येका�ा ��य
न�हतं. इतक� �व�च� भाषा, इत�या मो�ा �माणात आकृ�यांचा समावे� �यांनी का के�ा
असावा?”

इं���� गहृ�थाने �या�ा थेट उ�र �द�ं नाही. �याऐवजी तो �हणा�ा क�, गे�े �क�येक
�दवस तो तां�ाचं �नरी�ण करत होता; पण �या�या �ानात कुठ��ही भर पड�� न�हती.
यु�ा�या गो�ी मा� वरचेवर बो��या जात आहेत हे �या�या आवजू�न ��ात आ�ं होतं.

* * *
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�यानंतर एक �दवस त�णाने इं���� गहृ�था�ा �याचे �ंथ परत के�े. “तू काही ��क�ास
का?” �याने �या�ा उ�सुकतेने �वचार�ं. त�णाचा अनुभव ऐकाय�ा तो आतूर झा�ा
होता. होऊ घात�े�या यु�ाब�� मनात उसळणारे �वचार थांबव�यासाठ� कुणा�ी तरी
काही वेगळं बो��याची गरज �या�ा वाटत होती.

“या जगाचा एक आ�मा आहे हे मी ��क�ो. हा आ�मा समजून घेता आ�ा, तर
व�तुमा�ांची भाषा जाणता येते. आजवर अनेक �कमयागारांना �यां�या �नयतीचा
सा�ा�कार झा�ा आहे. �यानंतर ‘जगदा�मा’, ‘परीस’ आ�ण ‘अमृत’ या गो�ी सापड�यात
�यां�या �ोधया�ेची प�रणती झा��. या �ंथा�या वाचनातून मी हे ��क�ो.

�याहीपे�ा मह�वाचं �हणजे हे सारं सहजसोपं असून एका पाचू�या पृ�भागावर ते
���हता येऊ �कतं हे मी ��क�ो.”

हे ऐकून इं���� गहृ�थ �नरा� झा�ा. �याचं गे�या �क�येक वषा�चं सं�ोधन,
�व�मयकारक संकेत�च�हं, �च��व�च� ��दं आ�ण �योग�ाळेती� उपकरणं… या
क�ाचाही त�णावर प�रणाम झा�ा न�हता. कदा�चत, या त�णाचा आ�मा अ�त�य
�ाथ�मक अव�थेत असावा.

आप�े �ंथ परत घेत �याने ते पु�हा बासनात बांध�े.
“जा, जाऊन तु�या तां�ाचं �नरी�ण कर,” �याने फटकार�ं. “म�ाही �यातून काही

��काय�ा �मळा�ं नाही.”
�ा�यां�या पाव�ांनी उंचसख� झा�े�या वाळूची आ�ण वाळवंटाची �ांतता मनात

उतरव�यासाठ� त�ण मागे वळ�ा. तो �वतः�ी पुटपुट�ा, ‘��येकाची ��कायची �वतं�
प�त असते. आ�हा दोघांची प�त वेगवेगळ� आहे, तरीही आमचा दोघांचाही �वास
आपाप�या �नयती�या �ोधाथ� आहे �हणूनच मी �याचा आदर करतो.’

* * *

�दवसा आ�ण रा�ी तां�ाचा �वास सु� होता. बुरखाधारी बदाऊनी वरचेवर �दसू �ाग�े.
उंटाचा सारवान ए�हाना त�णाचा चांग�ा �म� झा�ा होता. दोन जमात�म�ये टोळ�यु�ा�ा
त�ड फुट�ं आहे हे �यानेच �या�ा सां�गत�ं. न�ीब �यां�या बाजूने अस�ं तरच ते
ओअ ॅ�ससपय�त पोहोचू �कणार होते.

�ाणी आता थक�े होते. माणसं फार�ी बो�त न�हती. ही �ांतता रा�ी �व�ेष�वाने
कावरीबावरी करत असे. पूव� उंटा�या ओरड�याने रा�ी कुणा�ाही फरक पडत नसे; पण
आता�ा रा�ी-अपरा�ी उंट ओरड�ा, तर सग�यां�या मनात भीती दाटून येऊ �ाग��
होती. कदा�चत, �यां�यावर होऊ �कणा�या ह��यांची ती नांद� असू �कत होती.

यु�ा�या भीतीचा सारवानावर फारसा प�रणाम झा�ा न�हता.
एके रा�ी त�डात खजूर टाकत तो त�णा�ा �हणा�ा, “मी �जवंत आहे. खाताना मी

फ� खा�याचा �वचार करतो. चा�ताना फ� चा��याचा �वचार मा�या मनात असतो.
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उ�ा चा�ून यु� करायची वेळ आ��, तर मा�यासाठ� तोही �दवस इतर �दवसां�माणे
मरण प�कर�या�या ��ीने सवा��धक यो�य असे�.”

कुठेही �ेकोट� पेट�� न�हती. आका�ात चं�ही न�हता. सारवान पुढे �हणा�ा, “मी
भूतकाळा�ा ग�जारत नाही, भ�व�या�या क�पनेत रमत नाही. मा�यासाठ� फ� ‘हा �ण’
तेवढा खरा. या �णावर �� क� ��त करणं �या�ा जमतं तो ख�या अथा�ने आनंद� असतो
असं मी �हणेन. या वाळवंटात जीवन आहे. �वगा�त तारे आहेत. टोळ�ती� माणसं यु�
करतात. कारण, तेही मानवजातीचा भाग आहेत. तु�यासाठ� हे जीवन मोठा सोहळा आहे
हे ��ात ठेव. कारण, या �णी आपण जगत आहोत आ�ण हा �ण �हणजेच जीवन.”

�यानंतर दोन रा�ी गे�या. झोप�याआधी त�णाने आका�ात�या �या ता�याकडे
पा�ह�ं. ���तज थोडं खा�� आ�यासारखं �या�ा वाट�ं. �या�ा च�क वाळवंटात तारे
�दसत होते.

सारवान �हणा�ा, “ते ओअ ॅ�सस आहे.”
“तसं असे� तर आपण आ�ाच �तथे का जात नाही?” त�णाने उ�सुकतेने �वचार�ं.
“कारण आप�या�ा झोपेची गरज आहे.”

* * *

सूय�दय होताच त�ण उठ�ा. आद�या रा�ी �या�ा �जथे तारे �दस�े होते, �तथे आता
ताडा�या �व�तृत रांगा �दसू �ाग�या हो�या.

इं���� गहृ�थही �वकर उठ�ा होता. “अखेर आपण मु�काम गाठ�ा,” तो उ�साहाने
�हणा�ा.

त�ण मा� ग�प होता. वाळवंटा�या �ांततेत �या�ा घरी अस�यासारखं वाट�ं होतं. या
�णा�ा ताडा�या रांगा बघ�यात �या�ा समाधान होतं. �परॅ�मडपय�त पोहोच�यासाठ�
अजून बराच मोठा प��ा गाठावा �ागणार होता. �तथे पोहोच�यावर आजची सकाळ
�न�वळ आठवण �हणून उरणार होती; परंतु आ�ा हा �ण तेवढा खरा होता. सारवानाने
�हट�या�माणे हाच �ण उ�सव होता. �या सम�प�त भावनेने �याने भूतकाळात�े धडे
�गरव�े होते आ�ण भ�व�यात�� �व�ं पा�ह�� होती, �याच �रतीने तो हा �ण जग ूपाहत
होता. समोर अस�े�या ताडा�या रांगा एक �दवस जरी आठवणीत जमा होणार हो�या, तरी
या �णी �यां�या द��नाने साव��, पाणी आ�ण यु�ापासून संर�ण या मह�वा�या गो�ी
घडणार हो�या. का� रा�ीपय�त उंटा�या ओरड�याने धो�याची जाणीव होणार होती. आज
मा� ताडां�या रांगांमुळे चम�कार घडून आ�ा होता.

‘जग �व�वध भाषांम�ये संवाद साधतं,’ त�णा�या मनात आ�ं.

* * *
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काळ मागे पडतो, तसेच तांडेही मागे पडतात; ओअ ॅ�सस�या �द�ेने येणा�या �ेकडो
�ोकांना आ�ण �ा�यांना पा�न �कमयागारा�या मनात �वचार आ�ा. आ�े�यांचं �वागत
करताना ग�धळ माज�ा होता, उडा�े�या धुळ�मुळे सूय� झाकोळ�ा होता, अप�र�चतां�या
आगमनामुळे ओअ ॅ�ससम�ये राहणा�या मु�ां�या आनंदा�ा भरतं आ�ं होतं. टोळ��मुखाने
पुढे होऊन तांडा�मुखाचं �वागत के�याचं �कमयागारानं पा�ह�ं. बराच वेळ ते दोघं
काहीतरी बो�त होते.

या क�ातही �कमयागारा�ा �वार�य न�हतं. आजवर �क�येक �ोक आ�े आ�ण गे�े,
वाळवंट जसं होतं तसंच रा�ह�ं. इथ�या वाळूतून राजे चा�त गे�े तसेच �भकारीही पुढे
झा�े. वा�या�या झोताने वाळूचे �ढगारे सात�याने आकार बद�त अस�े तरी आजही वाळू
�त�या मूळ �पात होती, �या�या बा�पणी होती त�ीच. अनेक आठवडे �पवळ� वाळू
तुडवत �न�या आका�ाखा�� अथक वाटचा� करत सरते�ेवट� ताडा�या �हर�ागद� बागा
�दस�यावर �वा�ां�या चेह�यावर उमटणारा आनंद पाहाय�ा �या�ा नेहमी आवडत असे.
कदा�चत, ताडाचं स�दय� माणसा�ा �टपता यावं �हणूनच वाळवंटाची �न�म�ती के�� असे�,
असं �या�या मनात आ�ं.

मह�वा�या �ावहा�रक गो��कडे �� दे�याचा �न�य �याने के�ा. या तां�ाबरोबर
आ�े�या एका�ा आप�� काही ग�ुपतं ��कवायची आहेत हे �या�ा माहीत होतं. तसे
संकेत �या�ा �मळा�े. तो माणूस कोण हे जरी �या�ा अजून माहीत नस�ं तरी तो
�दसताच �याची सराईत नजर �या�ा अचूकपणे ओळखणार होती. येणारी ��� �या�या
आधी�या ���याइतक� स�म असे�, अ�ी �याने मनोमन आ�ा के��.

�या�या मनात आ�ं, ‘या सव� गो�ी मुखो�त क�न �या ��य� त�डी ��कव�यामागे
काय �योजन असावं? तसंही, �यात कुठ�ंच ग�ुपत दड�े�ं नाही आ�ण अस�ं तरी ई�र
�या�या सव� �ाणीमा�ांपुढे �याची ग�ुपतं सहज उघडी करतो.’

या त�यामागे �या�याकडे एकच �प�ीकरण होतं - या गो�ी अ�त�य �ु� जीवांपासून
घडव�े�या हो�या, �यामुळे कुठ�याही ��द अथवा �च�ांत �यांना बं�द�त करणं अ��य
होतं.

�च� आ�ण ��द समोर आ�े क�, �ोकांना �याची भुरळ पडते. �यानंतर �यांना
‘जग�भाषेचा’ �वसर पडतो.

* * *

अ�व�सनीय! समोर पसर�े�ं ओअ ॅ�सस पा�न त�णाचा �या�या डो�यांवर �व�ास बसत
न�हता. �याने एकदा भूगो�ा�या पु�तकात पा�ह�ं होतं क�, ओअ ॅ�सस �हणजे ताडा�या
काही झाडांनी वेढ�े�� एक �वहीर; परंतु �या�या समोर मै�ो�मै� ओअ ॅ�सस पसर�ं होतं.
�पेनमध�या काही �हरांपे�ा ते मोठं होतं. �तथे �तन�े �व�हरी, ताडाची प�ास हजार झाडं
आ�ण अग�णत रंगीत तंबू होते.
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�कमयागारा�ा भेटाय�ा उतावीळ झा�े�या इं���� गहृ�थाने �हट�ं, “वन थाउजंड
अ ॅ�ड वन नाइट्स याचीच आठवण येते.”

आ�े�या तां�ाभोवती �तथ�या मु�ांनी गद� के��. �यां�या चेह�यावरचं कुतूह�
�पत न�हतं. वाटेत कुठे यु� सु� होतं का हे जाणून घे�याची उ�सुकता �तथ�या पु�षांना
होती, तर आ�े�या �ापा�यांनी आण�े�ं कापडचोपड आ�ण मौ�यवान र�नांत �तथ�या
���यांना �ची होती. �वास सु� झा�यापासून आजवर अनुभव�े�� वाळवंटात�� �ांतता
आता �व�वत भासत होती. तां�ाती� �वासी सतत मो�ाने ओरडत, बो�त आ�ण
हसत होते. तोवर के�े�ा वाळवंटात�ा �वास �हणजे �यां�यासाठ� जणू आ�या��मक
जगाची सफर होती. ती संपवून पु�हा एकदा सामा�यां�या जगात परत आ�याचा �व��ण
आनंद �यांना झा�ा होता.

वाळवंटात असताना �यांनी अ�त�य काळजी घेत�� होती; परंतु ओअ ॅ�ससम�ये
काळजी घे�याचं �योजन न�हतं. कारण, ओअ ॅ�सस नेहमी तट�थ �े� मान�ं जाई.
�तथ�या र�हवा�ांम�ये ���या आ�ण मु�ांचीच सं�या अ�धक असे. वाळवंटात अनेक
ओअ ॅ�सस अस�े तरी टो�यांमधी� यु� फ� वाळवंटात होत. ओअ ॅ�सस ही फ� आ�य
घे�याची जागा होती.

तांडा�मुखाने मो�ा क�ाने आप�या �ोकांना एक� क�न यो�य सूचना �द�या.
टो�यांमध�� यु� थांबेपय�त �यांचा समूह �तथेच मु�काम करणार होता. ते अ�यागत
अस�यामुळे �तथ�या र�हवा�ां�या राहाय�या जागेतच �यांना पथारी पसरावी �ागणार
होती. �यांना सव��म जागा �मळणार होती हे �न�व�वादपणे खरं होतं; पा�णचाराचा हा
सवा�त मह�वाचा �नयम होता. �मुखाने तां�ाती� ��येकाकडून �यांची ह�यारं गोळा
के��. �याचे �वतःचे पहारेकरीही �यातून सुट�े नाहीत. टोळ��मुखाने ठरवून �द�े�या
माणसाकडे ही ह�यारं जमा के�� गे��.

�मुखाने समजाव�ं, “हा यु�ाचा �नयम आहे. ओअ ॅ�ससम�ये कुठ�याही
सै�नकतुकडी�ा आ�य �द�ा जाणार नाही.”

�तत�यात इं���� गहृ�थाने आप�ं �ोमचं �र�हॉ�वर बॅगेतून बाहेर काढत ह�यारं
गोळा करणा�या माणसा�या हातात �द�ं.

त�णाने आ�या�ने �वचार�ं, “�र�हॉ�वर क�ासाठ�?”
“�यामुळे म�ा इतरांवर �व�ास ठेवणं सोपं जातं,” इं���� गहृ�थाने उ�र �द�ं.
त�णा�या मनात आता �या�या ख�ज�याब�� �वचार घोळू �ाग�े होते. जसजसं तो

�व�ा�या जवळ जात होता तसतसं एकेक गो� कठ�ण होऊ �ाग�� होती. वृ� राजाने
उ��ेख के�े�ं, ‘�ारं�भक न�ीब’ ब�धा आता काय�रत न�हतं. तो �व�ांचा पाठपुरावा
करत असताना �या�या सात�याची आ�ण धैया�ची सतत कसोट� पा�ह�� जात होती
�हणूनच �या�ा घाई क�न �क�वा धीर सोडून चा�णार न�हतं. ई�राने �या�या मागा�वर
मागे सोड�े�या खुणा आ�ण संकेत कदा�चत उतावीळपणा�या नादात �या�याकडून
������े गे�े असते.
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‘ई�राने �यांना मा�या मागा�त आणून ठेव�ं आहे,’ हा �वचार मनात येताच �याचं
�या�ाच नव� वाट�ं. हे संकेत �हणजे या जगाची करणी आहे, असा �याचा आजवर
समज होता. या जगात आपण झोपतो, खातो, �ेमाचा मागोवा घेतो, एखादं काम �ोधतो;
तसेच हे संकेत असावेत असं �या�ा वाट�ं होतं. �याने ��य�ात कोणती कृती करावी हे
�नद��नास आणून दे�यासाठ� ई�राने भाषे�या �व�पात �यांची पेरणी के�� आहे, असा
�वचार या आधी �या�या मनात कधीच आ�ा न�हता.

‘उगाच अ�धरता नको,’ �याने �वतः�ा बजाव�ं. ‘सारवानाने �हट�या�माणे खाताना
खा�याचा आ�ण चा�ताना चा��याचाच �वचार के�ा पा�हजे.’

ओअ ॅ�सस�ा पोहोच�यावर तां�ाती� ��येक जण फार पटकन �न�ाधीन झा�ा.
गे�या �क�येक �दवसां�या खडतर �वासामुळे सगळे थक�े होते. इं���� गहृ�थही �या�ा
अपवाद न�हता. त�णा�ा झोपाय�ा �मळा�े�� जागा �या�या या �म�ापासून बरीच �र
होती. �या�याच वया�या पाच त�णांबरोबर तो एका तंबूत दाट�वाट�ने झोप�ा होता. संपूण�
आयु�य वाळवंटात काढ�े�या �या त�णांना या�या गो�ी ऐक�यात, नगराची मा�हती
जाण�यात �वार�य होतं.

�यांचं �हणणं मा�य करत त�ण �यांना आप�या म�ढपाळ आयु�याब�� सांग ू�ाग�ा.
काचसामान �कानात आ�े�या अनुभवाब�� तो �यां�या�ी बो�णार �तत�यात इं����
गहृ�थ �या�ा �ोधत �तथे आ�ा.

�या�ा हाता�ा ध�न बाहेर नेत तो �हणा�ा, “अरे काय हे? सकाळपासून तु�ा
�ोधतो आहे मी. तो �कमयागार कुठे राहतो ते �ोधून काढाय�ा म�ा मदत कर बरं.”

दोघं �मळून एकेक तंबू पा�था घा�ू �ाग�े. ओअ ॅ�ससम�ये राहणा�या इतरांपे�ा
�कमयागाराचं राहणीमान न�क�च वेगळं असणार असं �यांना वाट�ं. कदा�चत, �या�या
तंबूत सतत भ�� पेट�े�� असणार. �यांनी ओअ ॅ�सस पा�थं घा��याचा चंग बांध�ा.
ओअ ॅ�ससचा �चंड आकार तोवर �यां�या ��ात आ�ा न�हता.

मध�या एका �व�हरीजवळ बसत इं���� गहृ�थ �हणा�ा, “छे! जवळजवळ संपूण�
�दवस वाया घा�व�ा आपण.”

�या�या बाजू�ा बसत त�णाने सुचव�ं, “कोणा�ा तरी �वचा�न पाहाय�ा काय
हरकत आहे?”

आपण ओअ ॅ�ससम�ये का आ�ो आहोत, याचं खरं कारण कुणा�ा सांग�याची
इं���� गहृ�थाची इ�छा न�हती. �याची ��धा मनः��थती झा��. �ेवट� �याने त�णा�या
��तावा�ा होकार �द�ा. अरबी भाषेवर अस�े�ं त�णाचं �भु�व ��ात घेऊन �यानेच
चौक�ी करावी असं ठर�ं. �तत�यात �व�हरीवर पाणी भराय�ा एक ��ी आ��. बकरी�या
कातडीपासून बनव�े�� पखा� �त�या हातात होती.

“ताई, नम�कार! या ओअ ॅ�ससम�ये �कमयागार कुठे राहतो ते आ�ही �ोधत आहोत.
तु�ही सांग ू�कता का?”
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‘असं कोणी आप�या�ा मा�हत नाही,’ असं घाईने सांगनू ती ��ी �तथून �नघा��.
जा�याआधी �या त�णा�ा �तने सूचना के��, “का�या पो�ाखात�या ���यां�ी
बो��याचा �य�न क� नकोस. �या �ववा�हत असतात. �तथ�या परंपरा तूही पाळाय�ा
ह�ात,” इतकं बो�ून ती गे��.

इं���� गहृ�थ आता नाउमेद झा�ा. एवढा �द�घ� �वास क�न �या�या हाती काहीच
�ाग�ं न�हतं. त�णा�ाही वाईट वाट�ं. �याचा �म� आप�या �नयतीचा मागोवा घेत होता.
वृ� राजाने �हट�या�माणे जे�हा कोणी आप�या �नयतीचा मागोवा घेऊ पाहतं ते�हा
संपूण� �व� �या�ा य� �मळावं �हणून एकवटतं. वृ� राजाचं �हणणं खोटं कसं असे�?

त�ण �हणा�ा, “मी आजवर कधी �कमयागाराब�� ऐक�ं नाही. तसंच इथेही कोणी
ऐक�ं नसे�.”

ते ऐकताच इं���� गहृ�थाचे डोळे चमक�े. तो उ�े�जत �वरात �हणा�ा, “अगद�
बरोबर! हेच कारण असे�. कदा�चत, इथ�या कुणा�ाही �कमयागाराब�� काहीच माहीत
नसे�. �ोकांचं आजारपण कोण बरं करतं ते �ोधून काढ�याचा �य�न कर.”

�यानंतर का�या कप�ांत�या �कतीतरी ���या �व�हरीवर पाणी भराय�ा आ�या.
इं���� गहृ�थाने आ�ह धर�ा तरी त�ण �यां�या�ी बो��ा नाही. नंतर �तथे एक पु�ष
आ�ा.

त�णाने पटकन �वचार�ं, “�ोकांचं आजारपण �र करणारा कोणी इथे आसपास
आहे का?”

या पर�यांना पा�न तो माणूस घाबर�ा. तो चाचरत �हणा�ा, “आमचं आजारपण
अ��ा बरं करतो.” �यानंतर कुराणाती� काही आयाते �हणत �याने �तथून काढता पाय
घेत�ा.

तेव�ात �सरा माणूस �तथे आ�ा. तो थोडा वय�कर होता. �या�या हातात बाद��
होती. �या�ा पाहताच त�णाने मघाचाच �� के�ा.

�यावर �या अरबाने �वचार�ं, “अ�ा �कारचा माणूस का �ोधायचाय तु�ा?”
त�ण �हणा�ा, “माझा हा जो �म� आहे तो �क�येक म�ह�यांचा �वास क�न केवळ

�या माणसा�ा भेटाय�ा इथवर आ�ा आहे.”
थोडा वेळ �वचार क�न अरब बो�ू �ाग�ा, “ओअ ॅ�ससम�ये असा कोणी खरोखरंच

असे� तर… इथे एकजण आहे तसा. तो अ�त�य ����ा�� आहे. टोळ��मुखांनासु�ा
�यां�या गरजेनुसार �या�ा भेटता येत नाही. �याची इ�छा असे� तर आ�ण तरच तो
इतरांची भेट घेतो.

यु� संपेपय�त इथेच थांबा. �यानंतर मा� मुका�ाने तां�ाबरोबर �नघून जा.
ओअ ॅ�सस�या जीवनप�तीत ढवळाढवळ कर�याचा �य�न क� नका,” असं �हणत तो
�तथून रवाना झा�ा.

इं���� गहृ�था�ा अ�यानंद झा�ा. ते दोघं अगद� यो�य मागा�वर होते.
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सरते�ेवट� एक त�णी �तथे आ��. �त�या अंगावर काळं व�� न�हतं �हणजेच
�त�या�ी बो�ता येणार होतं. �तने खां�ावर घागर घेत�� होती. �त�या डो�यावर ओढणी
अस�� तरी चेहरा झाक�े�ा न�हता. पटकन पुढे होत त�णाने �त�ा �कमयागाराब��
�वचारणा के��.

�या �णी काळ जणू थांब�ा आहे, असं �या�ा भास�ं. जणू ‘जगदा�मा’ �या�या
अंतरंगात �वे� करता झा�ा होता. �त�या का�याभोर डो�यांकडे �याने रोखून पा�ह�ं.
हसावं क� ग�प राहावं या सं�मात �तने ओठांची �क��चत मुरड घात�� होती. �या �णी
�या�ा जगभर बो��या जाणा�या �नः��द भाषेचा आ�दम अथ� जाणव�ा; अ�ी भाषा जी
मनमना�ा अचूक उमगते. ती �ेमाची भाषा होती. माणुसक��न अ�धक �ाचीन,
वाळवंटा�न अ�धक पुरातन. दोन नजरा पर�परांना �भडताच एकसमान ब�ाने दो�ह�वर
एक� काय� करणारी भाषा. �या दोघांबाबत नेमकं हेच घड�ं होतं. ती हस��. हा न�क�च
संकेत होता. आधी म��ां�या कळपात, नंतर पु�तकां�या पानात, मग वेगवेग�या
���ट�म�ये आ�ण सरते�ेवट� वाळवंटात; �या�ा जाणीव नस�� तरी आयु�यभर तो याच
संकेताची वाट पाहत होता.

ही जगाची �ु� भाषा होती. �तथे कुठ�या �प�ीकरणाची आव�यकता न�हती.
अमया�द काळा�या पोटातून �वास करताना �व�ा�ा ज�ी कुणाचीही गरज नसते, त�ीच
या भाषे�ाही गरज न�हती.

�या �णी आपण आयु�याती� एकमेव ��ी�या सा���यात उभं अस�याची हा�द�क
भावना �या त�णा�ा मनोमन सुखावून गे��. �याने चकार ��दही उ�चार�ा नाही,
तरीसु�ा �या�या मनात�ा ��येक �वचार आपसूक �त�यापय�त पोहोच�ा. �या�ा जे
जाणव�ं होतं तेच �त�ाही जाणव�ं होतं. जगाती� इतर कुठ�याही गो�ीपे�ा या एकाच
बाबीची �या�ा �नखळ खा�ी पट��. कुठ�याही ��ी�ी ज�मभराची बां�ध�क�
�वीकार�याअगोदर �त�ा भेटणं, समजून घेणं आ�ण �त�या �ेमात पडणं अ�याव�यक
आहे हे �या�ा �या�या पा�कांनी आ�ण आजी-आजोबांनी ठासून सां�गत�ं होतं.
कदा�चत, �व�ाची भाषा जाणू न �कणा�यांना ते आव�यक वाटत असावं. कारण, ही
भाषा �या�ा येते �या�ा ��येक गो� सु�प� होते. या जगा�या अफाट पसा�यात
आप�यासाठ� नेमकं कोण आ�ण कुठे थांब�ं आहे हे सहज जाणून घेता येतं; मग ते ऐन
वाळवंट असो क� एखादं गजबज�े�ं नगर. अ�ा दोन ��� एकमेकांसमोर येऊन �यांची
��ा�� होताच भूतकाळ आ�ण भ�व�यकाळाचे सव� संदभ� पुस�े जातात, �यांचं मह�व
वाटेनासे होतं. नजरानजर हो�याचा तेवढा एकमेव �ण फ� मह�वाचा असतो. या
सूया�खा�� आकारा�ा आ�े�� ��येक गो� एकाच कु�� हाता�या बोटांनी ���ह��
अस�याची �व�मयकारक जाणीव होते. या जगात अस�े�या ��येक ���चा एक जुळा
आ�मा �नमा��याने �न�म��ा आहे, तोच �ेमही जागं करतो. हे �ेम नसे� तर �व�ं �नरथ�क
ठरतात.

‘म�ूब ,’ त�णा�या मनात आ�ं.
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�या�ा गदागदा ह�वत, भानावर आणत इं���� गहृ�थ �हणा�ा, “पुढे होऊन �त�ा
�वचार क�!”

त�ण पाऊ�भर पुढे सरक�ा. ती हस��. तोही हस�ा.
“तुझं नाव काय?”
�या�या वरची नजर काढत �तने उ�र �द�ं, “फा�तमा.”
“मा�या दे�ात काही ���यांचं हेच नाव आहे.”
“�े�षता�या �ेक�चं नाव आहे ते,” �तने चटकन मा�हती पुरव��. “�वारी करणा�यांनी

हे नाव सव��र पोहोचव�ं आहे.” हे सांगताना �या सुंदर �वरात अ�भमान होता. इं����
गहृ�थाने त�णा�ा बोटाने ढोस�ं. �याबरोबर भानावर येत त�णाने �त�ा �ोकांचा आजार
बरा क� �कणा�या माणसाब�� �वचार�ं.

ती �हणा��, “�या�ा जगाची सव� ग�ुपतं ठाऊक आहेत. वाळवंटाती� भूत-रा�सां�ी
तो संवाद साधू �कतो.”

हे भूत आ�ण रा�स �हणजे ब�या आ�ण वाइटाचे आ�मे होते. द��ण �द�ेकडे बोट
दाखवत त�णी �हणा��, “तो चम�का�रक माणूस �तकडे राहतो.” मग पटकन आप��
घागर भ�न घेत ती �तथून �नघा��.

�तचं बो�णं पूण� हो�याआधीच इं���� गहृ�थाने �तथून काढता पाय घेत�ा होता.
�णही न दवडता तो आता �कमयागारा�ा �डकून काढणार होता. त�ण मग �कतीतरी
वेळ एकटाच �व�हरीपा�ी बसून रा�ह�ा. ता�रफाम�ये असताना ���हे�टर वा�या�या
झुळुक�ने �या�यापय�त याच ��ीचा गंध वा�न आण�ा होता. �त�या अ��त�वाची जाणीव
होऊन ती ��य� भेट�याआधी तो �त�या �ेमात पड�ा होता. �त�यावर�या �ेमापोट� या
जगात�ा ��येक ख�जना �ोध�याचं साम�य� �या�या अंगी येणार होतं, हेही तो जाणून
होता.

ती भेटावी या आ�ेने �स�या �दव�ी तो पु�हा �याच �व�हरीपा�ी आ�ा. नव� �हणजे
इं���� गहृ�थ �तथे बसून वाळवंट �याहाळत होता.

“का�ची �पार आ�ण सं�याकाळ मी �याची वाट पाह�यात घा�व��. आभाळात तारे
�दसू �ाग�यावर तो आ�ा. म�ा क�ाचा �ोध आहे हे सां�गत�यावर �याने म�ा �वचार�ं
क�, मी आजवर ���ाचं प�रवत�न सो�यात कधी के�ं आहे का? नेमकं तेच ��काय�ा मी
आ�ो आहे, असं मी �या�ा सां�गत�ं. �यावर तो �हणा�ा, ‘जा आ�ण �य�न कर.’ �या
��त�र� चकार ��दही �याने उ�चार�ा नाही.”

�यावर त�ण काय बो�णार? �बचारा इं���� गहृ�थ! केवढं मोठं वाळवंट तुडवून
आ�ा होता. ‘आजवर वारंवार के�े�� कृती पु�हा कर,’ हे ऐक�यावाचून �या�या पदरात
�सरं काहीही पड�ं न�हतं.

तो माद�वाने इं���� गहृ�था�ा �हणा�ा, “कर मग �य�न.”
“तेच करणार आहे मी! आज आ�ा ताबडतोब कामा�ा �ागतो बघ.”

� � � े � � ी � � े



इं���� गहृ�थ �तथून �नघून गे�ा. �तत�यात फा�तमा पाणी भराय�ा आ��. �तने
आप�� घागर भ�न घेत��.

आता ती �नघणार तेव�ात त�ण �हणा�ा, “तु�ा एक सांगायचं होतं, तेव�ासाठ�
मी परत आ�ो आहे. तू माझी बायको �हावीस, अ�ी माझी इ�छा आहे. माझं �ेम जड�ं
आहे तु�यावर.”

हे ऐकताच त�णी�या हातून घागर �नसट��. सगळ�कडे पाणी सांड�ं.
“मी रोज इथे बसून तुझी वाट पा�हन. �परॅ�मड�या जवळ कुठेतरी अस�े�या

ख�ज�या�या �ोधात मी वाळवंट पार क�न इथवर आ�ो आहे. यु� म�ा �ापासारखं
वाट�ं होतं; पण �या यु�ामुळेच तू म�ा भेट��स �हणून ते आता आ�ीवा�दा�माणे वाटू
�ाग�ं आहे.”

त�णीने संयमाने उ�र �द�ं, “एक ना एक �दवस यु� संपे�.”
भोवता��या ताडां�या दाट झाडीकडे त�णाने पा�ह�ं. तो पु�हा एकदा पूव�सारखा

म�ढपाळ होऊ �कत होता. �या�या ख�ज�यापे�ा फा�तमा अ�धक मह�वाची होती.
�या�या मनात�े �वचार ओळख�यागत ती �हणा��, “जमाती नेहमी ख�ज�या�या

�ोधात असतात.”
इतकं बो�ून घागर पु�हा भ�न घेत ती �तथून �नघून गे��.
�यानंतर त�ण रोज �व�हरीपा�ी येऊन �त�ा भेटत रा�ह�ा. म�ढपाळ �हणून

घा�व�े�ं आजवरचं आयु�य, वृ� राजा, काचसामानाचं �कान याब�� तो �त�या�ी
भरभ�न बो�त असे. �या दोघांत मै�ीचं नातं �नमा�ण झा�ं. �त�याबरोबर घा�व�े�ा
रोजचा पंधरा �म�नटांचा काळ �या�या �ेखी फार मह�वाचा होता. उर�े�ा �दवस मा�
सरता सरत नसे. ओअ ॅ�ससम�ये येऊन जवळपास एक म�हना झा�यावर तां�ा�या
टोळ��मुखाने सवा�ना एक� के�ं.

सगळे जमताच तो बा�ू �ाग�ा, “हे यु� कधी संपे� हे कोणा�ाच माहीत नाही,
�यामुळे आपण आप�ा �वास पुढे सु� ठेवू �कणार नाही. कदा�चत, वषा�नुवष� यु� सु�
राही�. दो�ही बाजू तु�यबळ आहेत आ�ण �ज�क�याचं मह�व दोघांनाही सारखंच आहे. हे
यु� ब�या-वाइटाचं नाही. स�ेचा समतो� साध�यासाठ� ही �ढाई �ढ�� जात आहे.
अ�ा वेळेस ई�र दो�ही बाजूंना असतो �हणूनच अ�ा �ढाया द�घ�काळ चा�तात.”

�यानंतर जो तो आपाप�या तंबूत परत गे�ा.
�या �दव�ी �पारी त�ण फा�तमा�ा भेटाय�ा गे�ा. सकाळ� झा�े�या चच�ची मा�हती

�याने �त�ा �द��. फा�तमा �हणा��, “आप�� भेट झा�यावर �स�या �दव�ी तू म�ा
सां�गत�ंस क�, तुझं मा�यावर �ेम आहे. �यानंतर तू म�ा ‘जग�भाषा’ आ�ण ‘जगदा�मा’
यां�वषयी ��कव�ंस, �यामुळे मी आता तुझा एक �ह�सा झा�े आहे.”

�त�या आवाजाचा नाद त�णाने कानांत साठवून घेत�ा. ताडा�या वाडीत गुंजणा�या
वा�या�या नादा�न �त�या नादा�ा अ�धक गोडवा आ�ण स�दय� होतं.
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“या ओअ ॅ�ससम�ये तुझी वाट पाहत मी �क�येक काळ �त�त आहे. माझा भूतकाळ,
मा�या �ढ� आ�ण परंपरा, ���यांनी कसं वागावं याब�� वाळवंटाती� पु�षां�या
अस�े�या अपे�ा; या सा�याचं म�ा आता �व�मरण झा�ं आहे. एक ना एक �दवस हे
वाळवंट मा�यासाठ� सुरेख भेट आणणार अस�याचं �व� मी अगद� �हानपणापासून
जोपास�ं होतं. तु�या �पात ती भेट म�ा �मळा�� आहे. माझी �व�पूत� झा�� आहे.”

हे ऐकताच पुढे होऊन �तचे हात हातात �यायची इ�छा त�णा�ा झा��; परंतु �तने
दो�ही हातांनी घागर पकड�� होती.

ती पुढे बो�ू �ाग��, “तुझी �व�ं, वृ� राजा आ�ण तुझा ख�जना याब�� तू म�ा
सां�गत�ंस. संकेतांब��ही तू बो��ास. या संकेतांमुळे तू मा�यापय�त येऊन पोहोच�ास
�हणूनच म�ा आता क�ाचीही भीती नाही. तु�या �व�ाचा आ�ण �या�ा तू �नयती
�हणतोस �तचा मीही एक भाग झा�े आहे.

�यामुळेच तू तु�या �येया�या �द�ेने वाटचा� करावीस, असं म�ा वाटतं. यु�
संपेपय�त थांबावं �ाग�ं तरी हरकत नाही; परंतु तु�या �व�ाचा पाठपुरावा कर�यासाठ�
तु�ा �याआधी रवाना �हावं �ाग�ं तर तू थांबू नयेस. वा�यामुळे वाळू�या टेक�ांम�ये
बद� होत अस�ा तरी वाळवंटात कुठ�ाही बद� होत नाही. आप�या दोघांचं
एकमेकां��त अस�े�ं �ेम �या वाळवंटासारखं आहे.”

“म�ूब ,” �तने �हट�ं, “मी जर खरोखरंच तु�या �व�ाचा भाग असेन तर एक ना एक
�दवस तू परत ये�ी�.”

�या �दव�ी �तचा �नरोप घेत�यावर त�णा�ा फार �ःख झा�ं. �या�या प�रचया�या
�ववा�हत म�ढपाळांचा �वचार �या�या मनात आ�ा. घर सोडून �र जावं �ागणार आहे हे
आपाप�या बायको�ा पटवून देणं �यांना फार जड गे�ं होतं. �ेम अस�े�या ���बरोबर
सतत राह�याची अपे�ा �ेमापोट�च �नमा�ण होत होती.

�स�या �दव�ी फा�तमा भेटताच �याने हा �वचार �त�ा बो�ून दाखव�ा.
ती हसून �हणा��, “हे वाळवंट अनेकदा आमची माणसं आम�यापासून �र नेतं.

�क�येकदा �यापैक� अनेक जण परत येत नाहीत. ठाऊक आहे आ�हा�ा हे सगळं. �याची
सवयही झा�� आहे आ�हा�ा. जी माणसं परत येत नाहीत, ती एखा�ा ढगाचा �क�वा मग
खो� द�यांमधून दडणा�या �ा�यां�या कातडीचा �क�वा पृ�वीवर वाहत येणा�या पा�याचा
�ह�सा बनतात. ते ��येक गो�ीचा �ह�सा बनतात… ते ‘जगदा�मा’ होतात.

काही पु�ष परत येतात. �यां�या ���यांना खूप आनंद होतो. �वाभा�वकच असतं ते.
एक ना एक �दवस आप�ं माणूस परतून येई�, अ�ी वेडी आ�ा ��येक��या मनात
असते. अ�ा आनंद� ���यांकडे पा�न पूव� म�ा असूया वाटायची. आता मा� मीसु�ा
�यां�यापैक� एक होणार आहे, वाट पाहणार आहे.

मी या वाळवंटात वाढ�े�� ��ी आहे, याचा म�ा अ�भमान आहे. इथ�या रेती�या
�ढगा�यांना नाना�वध आकार देणा�या वा�या�माणे मा�या नव�यानेही मु�पणे भटकावं,
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असं म�ा वाटतं आ�ण �यासाठ� गरज पड�� तर मी हे स�यसु�ा �वीकारेन क�, तो
ढगाचा �क�वा �ा�यांचा �क�वा वाळवंटाती� पा�याचा अं� झा�ा आहे.”

त�ण आता इं���� गहृ�था�या �ोधात गे�ा. फा�तमाब�� �या�ा सांगायची इ�छा
�या�या मनात �नमा�ण झा�� होती. इं���� गहृ�थाने �या�या तंबूबाहेर भ�� बांध�याचं
पा�न त�णा�ा आ�य� वाट�ं. �व�च� आकाराची ती भ�� धडधडून पेट�� होती. �त�या
वर�या भागात चंचुपा� तापत ठेव�ं होतं. इं���� गहृ�थाने टक �ावून आभाळाकडे
पा�ह�ं. पूव� पु�तक वाचताना �या�या डो�यांत जी चमक असायची �या�न अ�धक चमक
आता जाणवत होती.

तो सांग ू�ाग�ा, “हा मा�या कामाचा प�ह�ा ट�पा आहे. म�ा आधी गंधक वेगळं
काढावं �ागणार आहे. �कतीही वेळा अपय� आ�ं तरी पाय मागे घेऊन चा�णार नाही.
‘मह�काय�’ कर�यासाठ� मी आजवर �बचकत होतो. कारण, म�ा अपय�ाची भीती वाटत
होती. �कमान दहा वषा�पूव� मी जे सु� क� �क�ो असतो ते कराय�ा मी आता सु�वात
के�� आहे; पण �नदान वाट पाह�यात वीस वष� वाया घा�व�� नाही �हणून म�ा न�क�च
आनंद वाटतो आहे.”

एक�कडे तो भ��त �ाकडं सारत होता. मावळती�या सूय��करणांनी वाळवंटा�ा
ग�ुाबी छटा आ�� होती. त�णाने �याचा �नरोप घेत�ा. वाळवंटा�या �ांततेत आप�या
��ांची उ�रं �मळू �कतात का हे पाह�यासाठ� तडक आत घुसायची ती� इ�छा �या�या
मनात दाट��.

थोडा वेळ तो आसपास भटकत रा�ह�ा. वा�याचा नाद कानांत साठवत पायाखा��या
��येक खडकाचा �प�� �याने अनुभव�ा. इथे�तथे �वखुर�े�े �ंख-���प�े पा�न �या�या
��ात आ�ं क�, कोणे एकेकाळ� इथे समु� असणार. �तथ�याच एका थो�ा मो�ा
खडकावर बसत तो ���तज �याहाळू �ाग�ा. तो आता मं�मु�ध झा�ा होता. �ेम आ�ण
मा�क� भावना या दो�ही�ा वेगळं क� पाह�याचा �याने बराच �य�न के�ा; पण �या�ा
�यात अपय� आ�ं. फा�तमा वाळवंटात�� ��ी होती. या वाळवंटाकडूनच तो काही गो�ी
समजावून घेऊ �क�ा असता.

�वचारांत गढ�े�ा असताना अचानक �या�ा वर�या बाजू�ा हा�चा� जाणव��.
�याने पटकन वर पा�ह�ं. ब�हरी ससा�यांची जोडी आका�ात उंच उडत होती.

वा�या�या झोतावर तरंगणा�या ब�हरी ससा�यांकडे तो पाहत रा�ह�ा. �यां�या �या
उड�यात कुठ��ही �व��� धाटणी �दसून येत न�हती. असं असूनही �यात काहीतरी
�व��� अथ� आहे, असं त�णा�ा जाणव�ं. तो अथ� �या�या ��ात येत न�हता. �यां�या
हा�चा�� �नरखत �याने �यातून अथ� काढ�याचा बराच �य�न के�ा. मा�क� ह�क न
जतवता �ेम कसं असतं याचा अथ� कदा�चत या वाळवंटात�या प�यांनी �या�ा समजावून
सां�गत�ा असता.

�या�ा झोप येऊ �ाग��. खरंतर जागं राह�याची �याची मनापासून इ�छा होती; पण
�याचवेळेस �या�ा झोपायचंही होतं. तो मना�ी �हणा�ा, ‘मी जगाची भाषा ��कतो आहे,
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�यामुळे घडणा�या ��येक गो�ीचा अथ� म�ा उमजू �ाग�ा आहे… या ससा�यां�या
उड�यात न�क�च काही अथ� आहे.’ मना�या �या अव�थेत �ेमा�ती �या�ा कृत�ता वाटू
�ाग��. ‘�ेमात पड�ं क�, अथ� अ�धक चांग�या�कारे समजू �ागतात,’ �या�ा वाट�ं.

अचानक �स�या ब�हरी ससा�यावर आ�मण करत प�ह�या ब�हरी ससा�याने सूर
मार�ा. �याने हे कृ�य करताच त�णा�या नजरेसमोर अंधुक ��तमा चमकून गे��. सुस�ज
सै�य, उपस�े�या त�वारी, ओअ ॅ�ससमधून होणारी घोडदौड; पुढ�याच �णी ती ��तमा
भंग पाव��; पण त�ण हादर�ा होता. �ोकांना मृगजळं �दसतात हे �या�ा माहीत होतं.
�याने �वतःही मृगजळ पा�ह�ं होतं. आप�याच अंतरी�या सु�त आ�ण अतृ�त इ�छा
मृगजळा�या ती� आभासी �पाम�ये वाळवंटा�या वाळूत �कट होतात हेही �या�ा ठाऊक
होतं. मग आ�ा �या�ा �दस�े�या ��याचा काय अथ� होता? सै�याने ओअ ॅ�ससवर �नयं�ण
�मळवावं अ�ी कुठ��ही इ�छा �या�या मनात न�क�च न�हती.

नुकतीच पा�ह�े�� ��तमा �वस�न ताबडतोब �यानधारणेत म�न �हावं, असं �या�ा
वाट�ं. वाळवंटा�या ग�ुाबी छटा आ�ण �तथे अस�े�या खडकावर �� क� ��त कर�याचा
�य�न �याने के�ा; पण �यातून काहीही सा�य झा�ं नाही. �याचं मन क�ातही रमाय�ा
तयार न�हतं.

वृ� राजाने �या�ा सां�गत�ं होतं, ‘संकेतांकडे नेहमी �� दे.’ त��णी त�णा�ा
मघा�ी नजरेसमोर तरळून गे�े�या ��याचा अचूक अथ� उ�गड�ा.

चटकन उठून तो ताडा�या झाडी�या �द�ेने चा�ू �ाग�ा. �या�या आसपास
असणा�या ��येक गो�ीतून �� होणा�या �व�वध भाषांचा उ�गडा �या�ा पु�हा एकदा
झा�ा. वाळवंट सुर��त होतं; पण ओअ ॅ�सस�ा धोका �नमा�ण झा�ा होता.

�याचा सारवान �म� सूया��त �याहाळत एका ताडा�या झाडा�ा टेकून बस�ा होता.
��न चा�त येणारा त�ण �या�या नजरेस पड�ा.

�या�यासमोर येताच त�ण �हणा�ा, “सै�य येत आहे. तसं ��य म�ा आता �दस�ं.”
“ही वाळवंटाची जा� आहे. माणसां�या मनात तो उगाचच ��य �नमा�ण करतो.”
मग �या त�णाने �या�ा ब�हरी ससा�यांब�� सां�गत�ं. �यांचं उडणं �याहाळत

असताना अचानक ‘जगदा��या’म�ये आपण कसा सूर मार�ा होता हेही �याने सां�गत�ं.
�या�या बो��याचा अथ� सारवाना�ा समज�ा. पृ�वीवर अ��त�वात अस�े�या

कुठ�याही व�तू अथवा जीवमा�ाकडून गते�तहास �क�वा भ�व�याचा वेध घेत�ा जाऊ
�कतो, याची जाणीव �या�ा होती. कधी कुणी उघड�े�ं पु�तकाचं एखादं पान, कुणा�या
तळहाताकडे टाक�े�� एक नजर, प�टव�े�ा प�ा �क�वा प�यांचं उडणं… �नरी�ण
के�े�या कुठ�याही गो�ीतून �या �णाचा अथ� �ाव�याची �मता अनुभवा�या आधारे
कुणातही येऊ �कते. तसं पा�ह�ं तर �या व�तूंम�ये कुठ�ेही संकेत दड�े�े नसतात; परंतु
आसपास घडणा�या घटनांतून ‘जगादा��या’पय�त पोहोच�याचा माग� काह�ना समज�े�ा
असतो.

‘ ’ � ो ो ो ी े



‘जगदा��या’पय�त पोहोच�याचं सू� �यांना गवस�ं होतं, अ�ी अनेक माणसं
वाळवंटात वा�त�ा�ा होती. �यां�या उदर�नवा�हाचं ते एक साधन होतं. कुणी �यांना ��ा
तर कुणी ��का�� �क�वा �स�पु�ष �हणून संबोधत होते. ���या आ�ण �ये�ांना �यांची
भीती वाटत असे. �यांचा स��ा घे�याचं दडपण टोळ��मुखा�ा येई. होणा�या यु�ात
आपण मृ�यू पावणार आहोत, हे स�य समजून घेत�यावर यु�ात आपण कच खाऊ
�कतो, अ�ी भीती �यांना वाटत असे.

�याऐवजी �नयती जाणून न घेता बेधडक यु�ात उतरणं �यांना मा�य होतं. प�रणामांची
��ती �यांना न�हती. सरते�ेवट� भ�व�याचा रंगकम� केवळ अ��ा असतो. �याने
��येकासाठ� जे काही योज�ं असे� ते यो�यच असणार याब�� कोणा�याही मनात संदेह
न�हता. मुळात, वत�मानात जग�याची सवय �या सव� �ोकांना होती. हा वत�मानही अनेक
�व�मयकारक घटनांनी प�रपूण� होता. जगत असताना �कतीतरी गो��पासून सावध राहणं
�यांना गरजेचं होतं. ��ूची त�वार कुठून येई�? ��ूचा घोडा कुठे आहे? �जवंत
राह�यासाठ� पुढचा वार कसा करावा? असे अनेक �� �यां�या मनात घ�घावत. सारवान
मा� सै�नक न�हता. �याने अनेक �स�पु�षांचं माग�द��न घेत�ं होतं. पैक� काह�चं �हणणं
बरोबर तर काह�चं चूक ठर�ं होतं. एके �दव�ी �या�ा सवा��धक वृ� �स�पु�ष भेट�ा.
��येक जण �या�यापासून चार हात �र राहत असे. सारवाना�ा भ�व�य जाणून घे�यात
इतक� उ�सुकता का असं त�णाने �या�ा �वचार�ं होतं.

“कारण… मी अनेक गो�ी क� �केन,” सारवानाने उ�र �द�ं होतं. “अनेक गो�ी
घडू नयेत, असं म�ा वाटतं. �या मी बद�ू �केन.”

�यावर �स�पु�ष �हणा�ा होता, “पण मग �या गो�ी तु�या भ�व�याचा �ह�सा उरणार
नाही.”

“तु�ही �हणता ते बरोबर असे�. म�ा असं वाटतं क�, भ�व�य जाणून घे�याने मी
येणा�या काळासाठ� �वतः�ा तयार क� �केन.”

“पण जर चांग�या गो�ी घडणार असती�, तर तु�ा सुखद ध�का बसे�,”
�स�पु�षाने उ�र �द�ं होतं. “याचा �सरा अथ� असाही होतो क�, येणा�या अ�न�ाची
चा�� आधी �ाग�यामुळे ��य� ती घटना घड�याआधी तु�ा अपार �ःख सोसावं
�ागे�.”

“मी पु�ष अस�यामुळे म�ा भ�व�य जाणून �यायचं आहे. कारण, पु�ष जगताना
नेहमी भ�व�यावर �नभ�र असतात.”

हातात�या काट�यांचे तुकडे ज�मनीवर फेकून �यां�या ��थतीबर�कूम भ�व�य
सांग�यात �स�पु�षाचा हातखंडा होता; पण �या �दव�ी �या काट�या अ�ा
फेक�याऐवजी कप�ात बांधून �याने आप�या �प�वीत ठेव�या हो�या.

“�ोकांचं भ�व�य सांगनू मी उदर�नवा�ह करतो,” �याने बो�ाय�ा सु�वात के�� होती.
“या काट�यांमागचं �ा�� म�ा अवगत आहे. �जथे सव� न�द� के�े�या आहेत, �या जागेत
या काट�यां�या आधारे ��रकाव कसा करावा हे मी जाणतो. �तथून म�ा भूतकाळात
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��रता येतं. �व�मरणात गे�े�या घटना वाचता येतात आ�ण वत�मानात अस�े�े संकेत
समजून घेता येतात.

�ोक माझा स��ा �याय�ा येतात. मी �यां�या भ�व�याचा केवळ अंदाज वत�वतो. मी
काही भ�व�य खरोखर वाचत नाही. या भ�व�यावर केवळ ई�राची मा�क� आहे.
असामा�य �संगी ई�र ते आप�यासमोर उघड करतो. मी भ�व�याचा आढावा कसा घेत
असेन, असा �� तु�ा पडे�. �यासाठ� उप��थत संकेतांचा �वचार मी करतो. या सा�यांचं
ग�ुपत इथे वत�मानात दड�ं आहे. तू जर वत�मानावर �� क� ��त के�ंस तर तू �यात बद�
घडवून आणू �क�ी� आ�ण वत�मानात चांग�ा बद� घडवून आण�ास तर, �याची
प�रणती �स�या चांग�या गो�ीत होई� हे न�क�. भ�व�या�या �वचारांतून बाहेर ये. ई�राचं
�या�या �ेकरांवर �ेम आहे, या उ��वर �व�ास ठेवत ��येक �दवस �मळा�े�या
��कवणीनुसार घा�व. �यानंतर तो ��येक �दवस तु�यासाठ� �ा�तता घेऊन येई�.”

कोण�या प�र��थतीत ई�र आप�या�ा भ�व�याचा वेध घेऊन देई�, असं सारवानाने
�वचार�यावर �स�पु�ष �हणा�ा होता, “जे�हा ई�रा�ा �वतः�ा वाटे�, ते�हाच तो हे
द��वे�. ई�र कुणा�ाही भ�व�याचं द��न फारच �व�चत घडवतो.”

ई�राने त�णा�ा भ�व�याचा काही भाग दाखव�ा आहे, असं सारवाना�ा वाट�ं. या
त�णा�या मा�यमातून आप�ा काय�भाग पार पाडावा, असं ई�रा�ा का वाट�ं असे� हा
�वचार सारवाना�या मनात आ�ा.

तो त�णा�ा �हणा�ा, “जाऊन टोळ��मुखा�ी बो�. सै�य आ�मण करणार आहे हे
�यांना सांग.”

“ते माझी थ�ा उडवती�.”
“ही सगळ� वाळवंटात�� माणसं आहेत, �यामुळे संकेतांना सामोरं जा�याची सवय

�यांना आहे.”
“तसं असे� तर �यांना ए�हाना मा�हती झा�� असे�.”
“या �णी �यांना �या गो�ीची पवा� नाही. एखा�ा गो�ीची क�पना �यांना यावी, असं

अ��ा�या मनात असे� तर ते कोणा�या तरी करवी �यांना समजे�, असा �यांचा ठाम
�व�ास आहे. या आधी असं अनेकदा झा�ं. या वेळेस तु�या मा�यमातून हे घडत आहे.”

त�णा�या मनात फा�तमाचा �वचार आ�ा. टोळ��मुखांना जाऊन भेट�याचा �न�य
�याने के�ा.

* * *

ओअ ॅ�सस�या म�यभागी अस�े�या भ�यामो�ा पांढ�या�ु� छावणीसमोर पहारा
देणा�या सै�नकासमोर येऊन त�ण उभा रा�ह�ा.

“मी वाळवंटाचा संकेत घेऊन आ�ो आहे. म�ा �मुखांना भेटायचं आहे.”
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चकार ��दही न उ�चारता तो सै�नक तंबूत ��र�ा. ब�याच वेळाने तो बाहेर आ�ा.
पांढरा आ�ण सोनेरी रंगाचा पो�ाख चढव�े�ा त�ण अरब �या�या बरोबर होता.
ब�घत�े�या ��याची मा�हती त�णाने �या�ा देताच �या�ा थांबाय�ा सांगनू तो आत गे�ा.

रा� झा��. अनेक �ापारी व यो�े तंबूत ��र�े आ�ण �तथून बाहेर पड�े. एकेक
करत सव� तंबूंसमोर�या �ेको�ा �वझ�या. वाळवंटासारखी �ांतता ओअ ॅ�ससम�ये
पसर��. �मुख तंबूत तेवढा उजेड �दसत होता. इतका वेळ �तथे �त�त उभं असणा�या
त�णा�या मनात फ� फा�तमाचे �वचार होते. सग�यात �ेवट� �त�याबरोबर झा�े�या
संभाषणाचा अथ� �या�ा अजूनही �ततकासा उ�गड�ा न�हता.

अनेक तास वाट पा�ह�यावर सै�नकाने त�णा�ा आता जा�यासाठ� खुणाव�ं. आत
��रताच �तथ�ं ��य पा�न त�ण अवाक् झा�ा. वाळवंटा�या म�यभागी इतका राजे�ाही
तंबू असू �कतो, अ�ी क�पनाही �याने आजवर के�� न�हती. ज�मनीवर उ�मो�म
गा��चे अंथर�े होते. �ु� सो�या�या �मादानातून/द�पदाणीतून मेणब�या पेट�या हो�या.
तंबू�या आत�या भागात सव� टोळ��मुख अध�वतु�ळाकारात बस�े होते. मऊसूत गा�ांवर
उंची रे�मी व��ं आ�छाद�े�� होती. �व�वध सुकामेवे आ�ण चहाने भर�े�� चांद�ची तबकं
घेऊन नोकरांची ये-जा सु� होती. �मुखां�या ���याम�ये �नखारे पेटते ठेव�याचं काम
काही नोकर करत होते. �या�या गोडसर धुराने तंबू �ाप�ा होता.

�तथे जरी आठ �मुख बस�े होते तरी �यापैक� मु�य कोण हे त�णाने त�काळ
ओळख�ं. अध�वतु�ळाकरा�या म�यभागी बस�े�ा आ�ण पांढरा सोनेरी पो�ाख के�े�ा
अरब हाच �यांचा �मुख होता. मघा�ी �या अरब त�णा�ी संवाद साध�ा होता तोही
�तथेच �या�या बाजू�ा उभा होता.

�या त�णाकडे पाहत एका सरदाराने �वचार�ं, “संकेतांब�� बो�णारा �य�थ कोण
आहे?”

“तो मी आहे,” असं �हणत त�णाने पा�ह�े�ं ��य �यांना सां�गत�ं.
ते ऐक�यावर �सरा सरदार �हणा�ा, “गे�या �क�येक �प�ा आ�ही इथे वा�त�

करत असताना वाळवंटाने कुणा �य�था�ा अ�ा गो�ी का उघड क�न दाखवा�ात?”
“कारण, माझे डोळे अ�ा�प वाळवंटा�ा सराव�े�े नाहीत,” त�णाने �हट�ं.

“वाळवंट अंगवळणी पड�े�या नजरांना न �दसू �कणा�या गो�ी म�ा �दसू �कतात.”
�या�या मनात आ�ं, ‘जगदा��या’ब�� म�ा माहीत आहे �हणूनही असे�.’
आता �तसरा सरदार �हणा�ा, “ओअ ॅ�सस ही तट�थ जागा आहे. कुणीही कधीही

ओअ ॅ�ससवर आ�मण करत नाही.”
“म�ा जे �दस�ं �ततकंच मी तु�हा�ा सांग ू �कतो. मा�या सांग�यावर तु�हा�ा

�व�ास ठेवायचा नसे� तर कुठ��ही कृती न करता तु�ही बसून रा� �कता.”
�याने असं �हणताच सवा�नी चचा� कराय�ा सु�वात के��. �यांची भाषा अरबी अस��

तरी त�णा�ा तो हे� प�र�चत न�हता. �तथून जा�यासाठ� तो वळणार �तत�यात र�काने
�या�ा �तथेच थांबाय�ा सां�गत�ं. आता प�ह�यांदाच त�णा�ा भीती वाट��. अघ�टताची
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नांद� �या�ा संकेतांव�न �मळा�� होती. वाळवंटात पा�ह�े�या ��याब�� आपण
सारवाना�ी उगाचच बो��ो, असा प�ा�ाप �या�ा झा�ा.

अचानक म�यभागी बस�े�ा वय�कर �मुख �क��चत हस�ा. त�णा�ा थोडं बरं
वाट�ं. होणा�या चच�त �मुखाने भाग घेत�ा न�हता. खरंतर, इतका वेळ �याने एकही ��द
उ�चार�ा न�हता; परंतु जगा�या �नः��द भाषेची सवय अस�यामुळे तंबूत पसर�े�या
�ांती�या कंपनाची जाणीव त�णा�ा होत होती. आपण इथे ये�यात �हाणपणा दाखव�ा,
असं �या�ा आता वाटू �ाग�ं.

चचा� संप��. वय�कर �मुख बो�ू �ाग�ा. बाक�चे सरदार ऐकू �ाग�े. �मुखाने
त�णाकडे �न�व�कार नजरेने पा�ह�ं. तो �ू�यात पाहत असावा.

त�णा�ा समजे�, अ�ा भाषेत �मुख बो�ू �ाग�ा. “सुमारे दोन हजार वषा�पूव�
अ�त�र�या एका �ांतात एका मनु�याचा �व�ांवर �व�ास होता. �या�ा एका खंदकात
फेकून दे�यात आ�ं होतं. �यानंतर ग�ुाम �हणून �या�ा �वक�यात आ�ं. आम�या
�ापा�यांनी �या�ा �वकत घेऊन इ�ज�त�ा आण�ं. �व�ांम�ये �व�ास असणा�या�ा
�व�ांचा अथ�ही �ावता येतो हे आ�हा�ा सग�यांना माहीत आहे.”

��थर नजरेने त�णाकडे पाहत तो पुढे �हणा�ा, “जे�हा फारो�ा हाडकु�या गाय�ची
आ�ण �यानंतर �� गाय�ची �व�ं पड��, ते�हा मी �या माणसाब�� मघा�ी बो��ो,
�याने इ�ज�त�ा ��काळातून बाहेर काढ�ं. �याचं नाव जोसेफ होतं. तु�यासारखाच तोही
पर�या भूमीत आ�े�ा �य�थ होता. साधारण तु�याच वयाचा होता तो.”

बो�ता बो�ता तो थांब�ा. �या�या नजरेत अजूनही परकेपणा �दसत होता.
“आ�ही नेहमी परंपरांचा स�मान राखतो. �या परंपरांमुळे �या ��काळ��त काळातून

इ�ज�त वाचू �क�ा. �यानंतर इ�ज�तचे �ोक धना� झा�े. वाळवंट कसं ओ�ांडायचं,
मु�ाबाळांनी �ववाह कसे करायचे अ�ा सव� बाबी परंपरांमुळे ��कता येतात. दो�ही बाजूंना
ओअ ॅ�सस आहेत, �यामुळे दो�ही बाजू असुर��त आहेत �हणूनच परंपरेनुसार ओअ ॅ�सस
नेहमी तट�थ भाग मान�ा गे�ा आहे.”

वृ� �मुख बो�त असताना कुणीही चकार ��द उ�चारत न�हतं.
“तथा�प, परंपरा असंही सांगतात क�, वाळवंटाने �द�े�या संदे�ावर �व�ास ठेवाय�ा

पा�हजे. आज आ�ही जे काही जाणतो ते आ�ही वाळवंटाकडून ��क�ो आहोत.”
इतकं बो�ून वृ�ाने खूण के��. �याबरोबर सगळे उठून उभे रा�ह�े. चचा� संप��

होती. ��के �वझव�े गे�े. र�क सतक�  झा�े. �तथून �नघ�यासाठ� त�ण वळणार
�तत�यात वृ� पु�हा बो�ू �ाग�ा.

“ओअ ॅ�ससवर असणा�या कुणीही ह�यारं बाळग ू नयेत हा आजवर चा�त आ�े�ा
करार आ�ही उ�ा मोडणार आहोत. उ�ाचा �दवस आ�ही ��ूसाठ� स�ज रा�. सूया��त
होताच माणसांनी �यांची ह�यारं मा�याजवळ पु�हा परत आणून �ायची आहेत. मृ�युमुखी
पडणा�या ��येक दहा ��ूंमागे तु�ा सो�याचा एक तुकडा �मळे�.
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“पण ��ात ठेवा, जोवर यु� सु� होत नाही, तोवर कुणा�ाही ह�यारं उपसता येणार
नाहीत. या वाळवंटा�माणेच ह�यारंसु�ा �हरी असतात. �यांचा वापर के�ा नाही, तर
पुढ�या वेळेस कदा�चत ते काम देणार नाही. उ�ा �दवस सरताना एकही ह�यार वापर�ं
गे�ं नाही, तर �यापैक� एक तु�यावर वापर�ं जाई�.”

त�ण तंबूतून बाहेर पड�ा, ते�हा पौ�ण�मे�या चं��का�ात ओअ ॅ�सस उजळ�ं होतं.
�या�या तंबूपासून तो साधारण वीस �म�नटां�या अंतरावर होता. सं��मत अव�थेत �याने
आप�या तंबूकडे चा�ाय�ा सु�वात के��.

�संगाने घेत�े�या क�ाटणीमुळे तो हादर�ा होता. ‘जगदा��या’पय�त पोहोच�यात
�या�ा जरी य� आ�ं होतं तरी �यासाठ� �या�ा कदा�चत �ाणाप�ण करावं �ागणार होतं.
भयावह होता हा �वचार! पण �नयतीचा पाठपुरावा कर�यासाठ� �याने �या �दव�ी
आप�या म��ांचा कळप �वक�ा होता, �या �दवसापासून तो सतत काही ना काही
जोखीम उच�त होता. ��वाय, सारवानाने �हट�या�माणे उ�ा काय �क�वा परवा काय;
मरण हे मरणच असणार होतं. �याची भीती बाळग�यात काय अथ� होता? ��येक
�दवसावर �जवंतपणी ठसा उमटवायचा क� अं�तम �नरोप �यायचा हे तेवढं समजायचं होतं.
‘म�ूब ’ या एकाच ��दावर सारं काही अव�ंबून होतं.

�या �नः�त�ध वातावरणात चा�त असताना �या�या मनात आता जराही प�ा�ाप
न�हता. समजा, ई�रा�या मनात भ�व�य बद��याची इ�छा नसे�, तर अगद� उ�ाच �याचं
मरण �न��त होतं; पण �याआधी �याने सामु�धुनी ओ�ांड�� होती, काचसामाना�या
�कानात काम के�ं होतं आ�ण वाळवंट ओ�ांड�ं होतं, फा�तमा�या नजरेत�� �ांतता
अनुभव�� होती. आप�ं घर सोड�यापासून आजवर आयु�यात�ा ��येक �दवस �याने
प�रपूण�तेने घा�व�ा होता. समजा तो उ�ा मे�ा तरी इतर सव� म�ढपाळां�न �याने अ�धक
जग अनुभव�ं होतं. �याचा �या�ा अ�भमान होता.

�तत�यात �या�ा गडगडाट ऐकू आ�ा. अचानक आ�े�या वा�या�या �चंड झोतामुळे
तो ज�मनीवर फेक�ा गे�ा. आसमंतात �चंड वावटळ उठ��. चं��ब�ब �यात झाक�ं गे�ं.
आता �या�यासमोर एक �चंड मोठा पांढरा घोडा थयथयाट करत �ख�काळत होता.

सारं काही �दसेनासं झा�ं. काही �णांनी सारं �ांत झा�ं, धूळ दब�� समोर�या
��याने त�णाचा थरकाप झा�ा. �या पांढ�या�ु� घो�ावर का�या कप�ांत�ा �वार
आ�ढ झा�ा होता. �या�या डा�ा खां�ावर ब�हरी ससाणा बस�ा होता. �याने डो�यावर
फेटा गुंडाळ�ा होता. चेह�यावर बांध�े�या का�या �मा�ातून �याचे डोळे तेवढे �दसत
होते. कदा�चत, तो वाळवंटात�ा �त असावा; पण �याचं अ��त�व सा�यासु�या �ता�न
कैक पट�ने अ�धक साम�य��ा�� होतं.

�या �व�च� �वाराने कंबरे�ा �टकव�े�या �यानातून भ�� मोठ� नागमोडी त�वार
बाहेर काढ��. चं��का�ात �तचं पातं �ख�ख�ं.

“ब�हरी ससा�यां�या उड�यांतून अथ� काढ�याची �ह�मत कुणी के��?”
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गडगडाट� �वरात �� आ�ा. अ�्-फ�युम�या प�ास हजार खजूर झाडांतून �याचा
आवाज घुम�ा.

त�ण �हणा�ा, “मी के�ं ते धाडस.” सॅ��टआगो मॅटॅमोरसची आठवण �या�ा झा��.
तोही असाच पांढ�या घो�ावर बसून येत असे. ��ू�ा घो�ा�या टाचेखा�� तुडवत असे.
हा माणूस अगद� तसाच �दसत होता. फ� कदा�चत भू�मकांची अद�ाबद� तेवढ� झा��
होती.

“मी के�ं ते धाडस,” असं पु�हा एकवार �हणत त�वारीचा घाव झे��यासाठ�
त�णाने मान झुकव��. “मी ‘जगदा��या’पय�त पोहोचू �क�याने अनेक जीव वाचू
�कतात.”

त�णा�या अपे�े�माणे त�वारीचा घाव �या�या मानेवर पड�ा नाही. �याऐवजी, �या
अ�यागताने त�वार सावका� खा�� झुकवत त�णा�या कपाळा�या म�यभागी टेकव��.
र�ाचा टपोरा थ�ब �तथे तरार�ा.

आता तो घोडे�वार अगद� �त�ध होता. त�णही तसाच �त�ध उभा रा�ह�ा. �तथून
पळून जा�याचा �वचारही �या�या मनात आ�ा नाही. उ�ट, एका �व��ण आनंदाची
जाणीव �या�ा अंतरंगातून होत होती - �नयतीचा मागोवा घे�या�या �य�नात तो मृ�यू
पावणार होता आ�ण फा�तमासाठ�. संकेत खरे ठर�े �हणायचे. या �णी तो आप�या
��ूसमोर उभा होता; परंतु मृ�यूची काळजी वाट�याची आव�यकता उर�� न�हती. कारण,
‘जगदा�मा’ �याचीच वाट पाहत होता. काही वेळातच तो �याचा एक भाग बनणार होता.
उ�ा ��ूही �या आ��याचा भाग बनणार होते.

अजूनही �य�थाने त�वार त�ीच धर�� होती. तो गरज�ा, “प�यां�या उड�याचा
अथ� तू का �ाव�ास?”

“ते प�ी म�ा जे काही सांग ू इ��छत होते, तेवढंच मी वाच�ं. �यांना ओअ ॅ�सस
वाचवायचं आहे. उ�ा तु�ही सगळे मरा�. कारण, तुम�याकडे �जतक� माणसं आहेत
�या�न अ�धक माणसं इथे या ओअ ॅ�ससम�ये आहेत.”

त�वार अजूनही त�ीच त�णा�या कपाळावर टेक�े�� होती. “अ��ा�या �नण�यात
ढवळाढवळ करणारा तू कोण?”

त�णा�ा सारवानाचे ��द आठव�े. तो �हणा�ा, “अ��ाने सै�या�या तुक�ा �नमा�ण
के�या आहेत. तसेच �याने ब�हरी ससाणे �नमा�ण के�े आहेत. प�यांची भाषा �यानेच म�ा
��कव�� आहे. सारं काही एकाच समान हाताने ���ह�े�ं आहे.”

आ�ा कुठे �य�थाने त�णा�या कपाळावर टेकव�े�� त�वार बाजू�ा के��. तो
�हणा�ा, “तू �या संभा� सूचना देतोस �याब�� थोडी काळजी घे. जे�हा एखाद� गो�
���ह�े�� असते ते�हा कुठ�याही �कारे �यात बद� करता येत नाही.”

त�णाने उ�र �द�ं, “म�ा फ� सै�यद� �दस�ं. यु�ाची प�रणती म�ा �दस��
नाही.”
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�या उ�राने ब�धा �य�थाचं समाधान झा�ं असावं. “एक परका माणूस पर�या
भूमीत काय करतो आहे?” त�वार हातात पे�त �याने �वचार�ं.

“मी मा�या �नयतीचा पाठपुरावा करतो आहे. तु�हा�ा नाही कळणार ते.”
आ�ा कुठे �य�थाने त�वार �यान के��. हे पाहताच त�णा�ा ��� झा�ं.
“तु�या धैया�ची कसोट� घेणं म�ा भाग होतं,” �य�थ बो�ू �ाग�ा. “जग�भाषा

समजून �यायची असे�, तर धैय� हा गणु सवा��धक मह�वाचा असतो.”
ते ��द ऐकताच त�णा�ा आ�य� वाट�ं. फारच कमी �ोकांना याब�� माहीत होतं.
“इत�या �र आ�यावर आता तू घेत�े�ा �यास सोडता कामा नये,” �य�थाने पु�हा

बो�ाय�ा सु�वात के��. “वाळवंटावर �ेम तर कराय�ाच हवं; पण �यावर पूण� �वसंबून
चा�णार नाही. ��येक माणसा�ा तावून सु�ाखून घे�याची वाळवंटाची रीत आहे. ��येक
पाव�ाग�णक आ�हान देत, �णभरही �च� �वच��त झा�ं, तर वाळवंट समोर�या�ा
मा�न टाकतं.”

�या�या बो��यामुळे त�णा�ा वृ� राजाची आठवण झा��.
�य�थ �ेवट� �हणा�ा, “उ�ा जर यो�े इथे येऊन गे�यावर सूया��तापय�त तुझं मुंडकं

तु�याच धडावर रा�ह�ं असे� तर येऊन माझा �ोध घे.”
�या हाताने इतका वेळ त�वार पे��� होती, �या हातात आता चाबूक होता. घोडा

पु�हा �ख�काळ�ा. �या�या टापांनी पु�हा धूळ उडा��.
घोडे�वार दौडत �नघा�ा. तेव�ात त�णाने ओरडून �वचार�ं, “पण तु�ही कुठे

राहता?”
चाबूक धर�े�या हाताने द��ण �द�ेकडे �नद�� के�ा.
त�णा�ा �कमयागार भेट�ा होता.

* * *

�स�या �दव�ी सकाळ होताच अ�्-फ�युम�या ताडां�या झाड�तून दोन हजार स���
सै�नक �वखुर�े. सूय� मा�यावर ये�याआधी सुमारे पाच�े जमातवीर ���तजावर �दसू
�ाग�े. ओअ ॅ�सस�या उ�रेकडून �यांनी �वे� के�ा. ते �ांतपणे येत अस�े तरी �यां�या
व��ांम�ये ���ं दडव�े�� होती. अ�्-फ�युम�या म�यभागी अस�े�या पांढ�या�ु�
तंबूपा�ी येताच �यांनी आप�या क�ारी आ�ण रायफ�� बाहेर काढत तंबूवर ह��ा
चढव�ा; पण तंबू �रकामा होता.

वाळवंटातून आ�े�या या घोडे�वारांना ओअ ॅ�ससमध�या माणसांनी पाहता पाहता
घेर�ं. जेमतेम अ�या� तासात आ�े�या सव� घुसखोरांना मा�न टाक�यात आ�ं.
�यां�यापैक� फ� एक जण तेवढा �जवंत रा�ह�ा होता. ओअ ॅ�ससमधी� मु�ांना झाडी�या
�स�या बाजू�ा ठेव�यात आ�ं होतं, �यामुळे घड�े�या ह�याकांडाचा मागमूसही �यांना
�ाग�ा नाही. ���या आपाप�या तंबूत बसून नव�यां�या सुर��ततेसाठ� �ाथ�ना करत
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हो�या. �यां�याही नजरे�ा ह�याकांड पड�ं नाही. ज�मनीवर �ेतांचा खच पड�ा नसता तर
इथे काही घडून गे�ं आहे हे कोणा�ा समज�ंसु�ा नसतं. जणू इतर अनेक
�दवसां�माणेच तोही एक �दवस होता.

आ�मण करणा�या तुकडी�या �मुखा�ा तेवढं जीवनदान दे�यात आ�ं होतं. �पार
झा�यावर �या�ा ओअ ॅ�सस�या �मुखासमोर आण�यात आ�ं. परंपरेचा भंग का के�ा
असं �वचार�ं असता तो �हणा�ा क�, �क�येक �दवसांचं यु�, भूक यांमुळे �याचे सै�नक
�ास�े होते. यु�भूमीवर परत जा�यासाठ� ओअ ॅ�सस ता�यात घेणं हा माग� �यांना यो�य
वाट�ा होता.

हे ऐकताच ओअ ॅ�सस �मुख �हणा�ा, “जीव गमाव�े�या तु�या सै�नकांसाठ� म�ा
वाईट वाटत आहे; पण परंपरा अ�त�य प�व� असते.” �यानंतर �याने �या सेना�मुखा�ा
अ�यंत घृणा�पदरी�या मृ�यू दे�याचा आदे� �द�ा. त�वारी�या पा�याने �याची मान
धडावेगळ� कर�याऐवजी �क�वा बं�क��या गोळ�ने �याचा जीव घे�याऐवजी �या�ा
ताडा�या झाडावर फासावर �टकव�यात आ�ं. �याचं �ाणहीन क�ेवर �कतीतरी वेळ
वाळवंटा�या वा�यावर गरगर �फरत होतं.

ओअ ॅ�सस�मुखाने त�णा�ा बो�वून सो�याचे प�ास तुकडे �द�े. पु�हा एकदा
इ�ज�त�या जोसेफची कथा �या�ा ऐकवत �याने त�णा�ा ओअ ॅ�ससचा स��ागार �हणून
काम कर�यास सुचव�ं.

* * *

सूय� मावळ�ा. आका�ात चांद�या �दसू �ाग�या. त�णाने द��णेकडे चा��यास सु�वात
के��. बरंच चा��यावर �र अंतरावर �या�ा एक एकांडा तंबू �दस�ा. �तत�यात �तथून
जाणा�या अरबां�या एका घोळ�याने �या�ा सां�गत�ं क�, तो तंबू भूत-�ेतांनी झपाट�ा
आहे. ते ऐकूनही त�ण �तथेच बसून वाट पा� �ाग�ा.

असाच �कतीतरी वेळ गे�ा. चं� आता मा�यावर आ�ा होता. �तत�यात ��न दौडत
येणारा �कमयागार �या�या नजरेस पड�ा. दोन मृत ब�हरी ससाणे �या�या खां�ावर
टाक�े�े �दसत होते.

“मी आ�ो आहे,” त�णाने �हट�े.
“तू इथे याय�ा नको होतं,” �कमयागाराने उ�र �द�ं. “क� मग तु�या �नयतीने तु�ा

इथे ओढून आण�ं आहे का?”
“टो�यांम�ये यु� सु� अस�यामुळे वाळवंट ओ�ांडून जाणं अ��य आहे �हणून मी

इथं आ�ो.”
घो�ाव�न खा�� उतरत �कमयागाराने त�णा�ा आप�या मागनू तंबूत यायची खूण

के��. ओअ ॅ�ससमध�या इतर अनेक तंबूंसारखाच तो एक तंबू होता. �कमया साध�यासाठ�
आव�यक उपकरणं आ�ण भ�� मा� कुठेही �दसत न�हती. �याऐवजी पु�तकांचा छोटा
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ढ�ग, �वयंपाकासाठ� �हान �ेगडी आ�ण चम�का�रक न�ी अस�े�े काही गा��चे �तथे
�दसत होते.

“बस खा��. काहीतरी �पऊ या. हे ससाणे आप�या�ा खाता येती�,” �कमयागार
�हणा�ा.

आपण आद�या �दव�ी पा�ह�े�े हे ससाणे असावेत, असा �वचार मनात येऊनही
त�ण काही बो��ा नाही. �कमयागाराने �ेगडी पेटव��. थो�ा वेळाने �तथे सुगंध दरवळू
�ाग�ा. ���या�या वासापे�ा तो कैक पट�ने चांग�ा होता.

त�णाने �वचार�ं, “तु�ही म�ा भेटाय�ा का बो�ाव�ं?”
“तसा संकेत होता,” �कमयागार �हणा�ा. “तू येणार हे वा�याने म�ा सां�गत�ं. तु�ा

मदतीची गरज आहे हेही �याने म�ा सां�गत�ं.”
“नाही! तो मी नाही. मा�या बरोबर आ�े�ा इं���� गहृ�थ आहे तो. तो तुमचा �ोध

घेत आहे.”
“�या�ा आधी इतर ब�याच गो�ी आ�मसात कराय�या आहेत. तो अगद� यो�य

मागा�वर आहे. वाळवंट समजून �याय�ा �याने सु�वात के�� आहे.”
“आ�ण माझं काय?”
“जे�हा एखा�ा ����ा एखा�ा गो�ीची खरोखरंच ती� आस असते, ते�हा ती गो�

�या�ा �ा�त �हावी �हणून सारं �व� एकवटतं,” वृ� राजाचे ��द �कमयागारा�या त�डून
बाहेर पड�े. त�णा�या ��ात आ�ं. �या�ा �या�या �नयती�या �द�ेने ने�यासाठ� अजून
एक जण मदती�ा आ�ा होता.

“तु�ही म�ा �यासाठ� सूचना देणार आहात का?”
“नाही! �या संदभा�त जे माहीत असाय�ा हवं ते तु�ा माहीत आहे. मी फ� तु�ा

तु�या ख�ज�याची �द�ा दाखवणार.”
“पण टो�यांमध�ं यु� सु� आहे,” त�णाने मघाचाच मु�ा मांड�ा.
“वाळवंटात काय घडत आहे ते म�ा माहीत आहे.”
“म�ा माझा ख�जना सापड�ा आहे. मा�याकडे एक उंट आहे, काचसामाना�या

�कानात कमाव�े�े पैसे आहेत आ�ण सो�याचे प�ास तुकडे आहेत. एव�ा भांडव�ावर
मा�या �वतः�या दे�ात माझी गणना �ीमंतात होई�.”

“पण यांपैक� कुठ��च गो� �परॅ�मडम�ये सापड�े�� नाही,” �कमयागाराने वा�तवाची
जाणीव क�न �द��.

“म�ा फा�तमासु�ा �मळा�� आहे. आजवर मी �ज�क�े�या कुठ�याही ख�ज�यापे�ा
ती �े� आहे.”

“तीसु�ा �परॅ�मडम�ये �मळा�े�� नाही.” �यानंतर न बो�ता दोघं खाऊ �ाग�े.
�कमयागाराने एक बाट�� उघडत �याती� �ा� �व त�णा�या कपात ओत�ा. इतक�
च�व� वाइन त�ण आजवर �याय�ा न�हता.
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�याने उ�सुकतेने �वचार�ं, “इथे वाइन �पणं �न�ष� आहे ना?”
“माणसा�या त�डात काय जातं ते वाईट नसतं,” �कमयागार �हणा�ा. “�या�या

त�डातून काय बाहेर पडतं ते वाईट असतं.”
�कमयागारा�या वाग�याने त�ण थोडा नाउमेद झा�ा अस�ा तरी वाइनचे चार घोट

पोटात गे�यावर तो सै�ाव�ा. खाऊन झा�यावर दोघंही तंबू�या बाहेर येऊन बस�े.
चं�ा�या झगझगीत �का�ात इतर तारे �न�तेज भासत होते.

त�ण आता थोडा आनंद� �दसतो आहे हे ��ात येऊन �कमयागार �हणा�ा, “वाइन
पी आ�ण मजा कर. उ�ा जणू महायु�ा�ा �नघायची तयारी करायची आहे, असं समजून
आजची रा� पूण� �व�ांती घे. ��ात ठेव क�, �जथे तुझं मन आहे �तथे तु�ा तुझा ख�जना
सापडे�. आजवर�या वाटचा��त तू जे काही ��क�ास �याचा अथ� नीट उमग�यासाठ�
तु�ा ख�जना �ोधाय�ाच हवा.

उ�ा तुझा उंट �वकून घोडा �वकत घे. उंट फार �व�ासघातक� असतात. हजारो पाव�ं
चा��े तरी ते थक�े आहेत, हे ��ात येत नाही. मग अचानक ते गडुघे टेकून बसकण
मारतात आ�ण �याच अव�थेत �यांचा मृ�यू होतो. घो�ांचं मा� तसं नसतं. ते कणाकणाने
थकत जातात. �यां�यावर �कती रपेट मारायची याचा अंदाज आप�या�ा येतो. �यांचा मृ�यू
होणार असे� तर तेही आप�या आधीच ��ात येतं.”

* * *

त�ण �स�या रा�ी घोडा घेऊन �कमयागारा�या तंबू�ी पोहोच�ा. �कमयागार तयार होता.
आप�या घो�ावर मांड टाकत �याने ससा�या�ा खां�ावर बसवून घेत�ं. तो त�णा�ा
�हणा�ा, “या वाळवंटात जीवनाची खूण कुठे आहे �तथे म�ा घेऊन च�. �यांना अ�ा
खुणा �दसू �कतात तेच फ� ख�ज�याचा �ोध घेऊ �कतात.”

हे ऐकताच त�णाने घो�ा�ा टाच मार��. चं�ा�या �का�ात दोघेही पुढे �नघा�े.
त�णा�या मनात आ�ं, ‘या वाळवंटात जीवनाची खूण म�ा �मळे� क� नाही हे म�ा
माहीत नाही. या वाळवंटाचा म�ा अजून पुरेसा प�रचय झा�े�ा नाही.’

�कमयागारा�ा मनात�ा �वचार सांगावा, असं �कतीही वाट�ं तरी धाकापोट� त�ण
ग�प बस�ा. �या खडकाळ जागी त�णा�ा आका�ात ब�हरी ससाणे �दस�े होते, �तथे ते
दोघं येऊन पोहोच�े. वा�या��त�र� कुठ�ाही आवाज �तथे जाणवत न�हता.

धीर एकवटून तो �हणा�ा, “वाळवंटात जीवनाची खूण क�ी �ोधावी हे म�ा माहीत
नाही. इथे सगळ�कडे �जवंतपणा आहे, याची म�ा खा�ी आहे; पण नेमका �ोध कुठे
�यावा हे म�ा कळत नाही.”

�कमयागार �हणा�ा, “जीवन जीवना�ा आक�ष�त करतं.”
हे ऐकताच त�णा�या डो�यात �का� पड�ा. �याने घो�ाचा �गाम सै� सोड�ा.

�या �णी घोडा दौडत �नघा�ा. पुढचा अधा� तास घोडा दौडत होता. �कमयागाराचा
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घोडाही �या�या पाठोपाठ जात होता. ताडां�या झाडांनी �ाप�े�ं ओअ ॅ�सस के�हाच मागे
पड�ं होतं. मा�यावर�या ठसठ�ीत चं��ब�बा��त�र� काहीही �दसत न�हतं. वाळवंटा�या
खडकांवर �याची �करणं ��त�ब��बत झा�� होती. �तत�यात त�णा�या घो�ाचा वेग
अचानक मंदाव�ा.

“इथेच जीवन आहे,” �कमयागाराकडे पाहत त�ण �हणा�ा. “म�ा जरी वाळवंटाची
भाषा उमगत नस�� तरी मा�या घो�ा�ा जीवनाची भाषा कळते.”

�यावर �कमयागाराने उ�र �द�ं नाही. दोघेही पायउतार झा�े. सावका� पुढे होत
�यांनी काळजीपूव�क �ोध �याय�ा सु�वात के��. �कमयागार अचानक थांब�ा. �याने
वाकून �नरी�ण के�ं. �या खडकांम�ये एक बीळ होतं. आता �कमयागाराने आप�ा हात
�या भोकातून आत सार�ा. हळूहळू �याचा खां�ापय�तचा हात आत गे�ा. आतम�ये
न�क�च काहीतरी हा�चा� होत होती. ते जे काही होतं ते पकड�यासाठ� करावी
�ागणारी यातायात �कमयागारा�या नजरेत त�णा�ा �दस��. �या भोकात दड�े�ा जीव
हातात पकड�यासाठ� �याचा आटा�पटा सु� होता. अचानक, झट�यात हात बाहेर ओढत,
�कमयागार उठून उभा रा�ह�ा. �या�या हातात �ेपट�कडून धर�े�ा साप होता.

त�णानेसु�ा उडी मार��. तो �कमयागारापासून �र उभा रा�ह�ा. जखडणा�या
हातातून सुटका कर�यासाठ� सापाची धडपड सु� होती. �या�या फु�स, फु�स आवाजाने
�तथ�या नीरव �ांतते�ा तडा गे�ा होता. जा�तवंत को�ा होता तो. �या�या दं�ाने
�म�नटभरात �ाण गे�ा असता.

“�या�या डंखापासून सांभाळा,” त�णाने �कमयागारा�ा सावध कर�याचा �य�न
के�ा. �या भोकात हात घात�यावर नागाने न�क�च दं� के�ा असणार. असं असूनही
�कमयागाराचा चेहरा �ांत होता. ‘�कमयागार दोन�े वषा�चा आहे’ इं���� गहृ�थाचे उ�चार
�या�ा आठव�े. वाळवंटात�या सापां�ी सामना कसा करायचा हे �कमयागारा�ा न�क�च
ठाऊक असणार.

आप�या घो�ापा�ी जात त�णा�या जोडीदाराने क�ार काढ��. �त�या टोकाने
वाळूत गो� �र�गण आखून �याने �या नागा�ा �यात ठेव�ं. �स�या �णी तो जा�तवंत �ाणी
�ांत झा�ा.

“आता काळजी नाही!” इत�या वेळानंतर �कमयागार बो��ा. “तो या �र�गणातून
बाहेर जाणार नाही. तू वाळवंटात जीवन �ोध�ं आहेस. म�ा हवा तो संकेत �मळा�ा
आहे.”

“तो �मळणं इतकं मह�वाचं का होतं?”
“कारण, �परॅ�मड वाळवंटाने वेढ�े�ं आहे.”
�परॅ�मडब�� बो��याची त�णाची इ�छा न�हती. आद�या रा�ीपासून �या�या मनात

�वष�णता दाटून आ�� होती. ख�ज�याचा �ोध �याय�ा �नघायचं �हणजेच फा�तमा�ा
एकटं सोडायचं, हा �वचार �या�ा �ाकूळ करत होता.

“हे वाळवंट पार कर�यासाठ� मी तुझा वाटा�ा होणार आहे,” �कमयागाराने �हट�ं.
“ े ओ ॅ� े े �



त�ण पटकन �हणा�ा, “म�ा इथे ओअ ॅ�ससम�येच राहायचं आहे. म�ा फा�तमा
सापड�� आहे. मा�यापुरतं बो�ायचं तर मा�या �ेखी ती कुठ�याही ख�ज�या�न
मौ�यवान आहे.”

“फा�तमा या वाळवंटात�� ��ी आहे,” �कमयागार समजावू �ाग�ा. “इथ�या
पु�षांना परत ये�यासाठ� मुळात इथून जावं �ागतं हे स�य �त�ा चांग�ंच माहीत आहे.
तु�या �पात �त�ा �तचा ख�जना सापड�े�ा आहे. आता �या ख�ज�या�या �ोधात
आहेस तो तू �ोधून काढावास, अ�ी �तची तु�याकडून अपे�ा आहे.”

“पण मी जर इथेच राहायचं �हट�ं तर?”
“तसं झा�ं तर काय होई� हे मी तु�ा सांगतो. तु�ा इथे ओअ ॅ�ससचा स��ागार

�हणून नेमती�. इ�छा असे� इत�या म��ा आ�ण उंट �वकत घे�याइतकं सोनं तु�याकडे
आहेच. तू फा�तमा�ी ��न कर�ी�. पुढचं वष�भर तु�ही दोघं अ�त�य आनंदात जगा�.
या वाळवंटावर �ेम कराय�ा तू ��क�ी�. इथ�या ताडा�या प�ास हजार झाडांचा प�रचय
तु�ा होई�. तू �यांना वाढताना पाह�ी�. �यां�या वाढ�व�न जगात सात�याने होणा�या
बद�ांची जाणीव तु�ा होई�. वाळवंट हा उ�म ���क अस�यामुळे ��येक संकेताचा
अथ� तु�ा अ�धका�धक चांग�या�कारे ��ात येऊ �ागे�.

जे�हा �सरं वष� सु� होई�, ते�हा तु�ा ख�ज�याची आठवण येऊ �ागे�. वारंवार
तु�ा संकेतां�ारे सूचना �मळू �ागती�. तू �तकडे ���� कर�याचा �य�न कर�ी�. �ा�त
�ाना�या आधारे ओअ ॅ�सस आ�ण इथ�े र�हवासी यां�या भ�यासाठ� तू झट�ी�. �याब��
टोळ��मुख तुझं कौतुक करती�. उंटां�या मा�यमातून तु�ा अमाप स�ा आ�ण संप�ी
�ा�त होई�.

जे�हा �तसरं वष� सु� होई�, ते�हाही तुझा ख�जना आ�ण �नयती यांब�� संकेत तु�ा
सू�चत करती�. �क�येक रा�ी तू वाळवंटात भटक�यात घा�व�ी�. ख�जना �ोध�या�या
तु�या �य�नात मोडता घात�ा �हणून फा�तमा �वतः�ा दोष देई�. तरीसु�ा �त�यावरचं
तुझं �ेम कमी होणार नाही. तीही तु�ा समरसून ��तसाद देत राही�. आप�या माणसाची
वाट पाहायची असते, हे वाळवंटात�या ���यांना ठाऊक अस�े�ं स�य �त�ाही माहीत
आहे, �यामुळे तू इथेच वा�त� करावंस असं ती �वतः�न कधीच �हणणारही नाही. तु�ाही
याची जाणीव होई� �हणूनच तू �त�ा दोष देऊ �कणार नाहीस. या आधीच इथून �नघून
जाय�ा हवं होतं या �वचाराने ��त होऊन तू अनेक रा�ी वाळवंट तुडव�यात घा�व�ी�.
फा�तमावर�या आप�या �ेमावर थोडं अ�धक �वसंबाय�ा हरकत न�हती, असं तु�ा पु�हा
पु�हा वाटत राही�. आपण कधीच परतून येऊ �कणार नाही या एकाच भीतीने तू
वाळवंटा�ा �चकटून रा�ह�ा होतास हेही तु�या ��ात येई�. �या �णी संकेत तु�ा सू�चत
करती� क�, तुझा ख�जना आता कायमचा गाड�ा गे�ा आहे.

चौ�या वषा�त तु�ा संकेत �दसेनासे होती�. �यां�याकडे �� देईनासं झा�यामुळे तूच
�या�ा कारणीभूत अस�ी�. टोळ��मुखा�या हे ��ात येई�. स��ागार �हणून अस�े�ं
तुझं पद काढून घे�यात येई�. अथा�त, �याने तुझं फारसं काहीही �बघडणार नाही. कारण
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ए�हाना, उंटां�या मा�यमातून �ापार क�न तू �चंड पैसा गाठ��ी बांध�ा अस�ी�.
आपण आप�या �नयतीचा पाठपुरावा के�ा नाही, या एकमेव �वचारात तू पुढचं आयु�य
घा�व�ी�; पण आता सग�या�ा उ�ीर झा�ा आहे हे समज�यामुळे तु�ा काहीही करता
येणार नाही.

तू हे ��ात घेत�ं पा�हजेस क�, कुठ�याही माणसा�ा आप�या �नयतीचा पाठपुरावा
कर�यापासून �ेम कधीच थांबवत नाही. माणूस तो �यास सोडतो. कारण, �याचं �ेम हे
ख�या अथा�ने �ेम नसतं… ‘जग�भाषा’ बो�ू �कतं ते खरं �ेम.”

इतकं बो�ून झा�यावर �कमयागाराने रेतीमध�ं �र�गण �मटव�ं. �याबरोबर नाग
सळसळत खडकां�या �द�ेने �दसेनासा झा�ा. म�के�ा जा�याची इ�छा अस�े�ा
काचसामान �ापारी आ�ण �कमयागाराचा �ोध घेणारा इं���� गहृ�थ या दोघांचीही
आठवण त�णा�ा झा��. �या�या आयु�यात आ�े�या आ�ण वाळवंटावर �व�ास
असणा�या ��ीचा �वचार �या�या मनात आ�ा. �याचं �ज�यावर �ेम जड�ं होतं �त�ा
�या�या आयु�यात या वाळवंटानेच आण�ं होतं. �याने �रवर नजर टाक��.

पु�हा दोघं आपाप�या घो�ांवर �वार झा�े. या वेळेस �कमयागार पुढे होता.
ओअ ॅ�सस�या �द�ेने जाताना वा�याव�न तरंगत येणारे �तथ�े आवाज �यां�या कानी
पडत होते. फा�तमाचा आवाज ऐक�याचा �य�न त�णाने के�ा.

काही वेळापूव� �र�गणात अडक�े�या को�ावर �याची नजर �खळ�े�� असताना
खां�ावर ससाणा घेऊन उ�या अस�े�या �या चम�का�रक घोडे�वाराने �ेम आ�ण ख�जना,
वाळवंटात�या ���या आ�ण �यांची �नयती या �वषयावर भा�य के�ं होतं.

त�ण पटकन �हणा�ा, “मी तुम�याबरोबर येतो आहे.” त�डातून ��द बाहेर पडताच
�या�या मना�ा असीम �ांतता �ाभ��.

“उ�ा सूय�दयापूव� आपण रवाना होऊ,” इतकंच उ�र �कमयागाराने �द�ं.

* * *

ती रा� त�णाने तळमळत काढ��. सूय�दयापूव� दोन तास �याने आप�या तंबूत�या एका
मु�ा�ा उठवून फा�तमा कुठे राहते ते दाखवाय�ा सां�गत�ं. तो मु�गा �या�ा �त�या
तंबूपय�त घेऊन गे�ा. सहजच एखाद� म�ढ� घेता येई� इतकं सोनं त�णाने �या�ा �द�ं.

फा�तमा�या तंबूत जाऊन �त�ा उठवून आपण बाहेर वाट पाहत अस�याचं सांग असं
�याने �या मु�ा�ा �हट�ं. सां�गत�या�माणे �या अरब मु�ाने काम�गरी बजाव�� �हणून
त�णाने पु�हा �या�ा सोनं �द�ं. आता तो अरब मु�गा सहजच दोन म��ा घेऊ �क�ा
असता.

“आता आ�हा�ा जरा एकटं सोड,” असं त�णाने सांगताच तो अरब मु�गा �या�या
तंबूत परत�ा. ओअ ॅ�सस�या स��ागारा�ा मदत के�याचा अ�भमान �या�ा वाटत होता
��वाय �मळा�े�या सो�यातून तो �वतःसाठ� म��ा घेऊ �कणार होता.
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फा�तमा आ�यावर त�ण �त�याबरोबर ताडा�या झाडीतून चा�ू �ाग�ा. आपण
परंपरे�या �व�� जात आहोत हे माहीत अस�ं तरी त�णा�ा आता �याने फरक पडणार
न�हता.

तो बो�ू �ाग�ा, “मी इथून �र जात आहे. मी पु�हा परतून येईन हे तू ��ात ठेव. मी
तु�यावर �ेम करतो कारण…”

�याचं बो�णं म�येच तोडत फा�तमा �हणा��, “काहीच बो�ू नकोस. �ेम हे केवळ
�ेमासाठ� के�ं जातं. �ेम कर�यासाठ� कुठ�याही कारणाची आव�यकता नसते.”

तरीही त�ण बो�त रा�ह�ा, “म�ा एक �व� पड�ं होतं. �यानंतर मी एका राजा�ा
भेट�ो. काही काळ काचसामान �वकून मी वाळवंट ओ�ांड�ं. टो�यांम�ये यु� सु�
झा�यामुळे �कमयागारा�या �ोधात मी एका �व�हरीजवळ गे�ो. मी तुझा �ोध �यावा,
यासाठ� संपूण� �व� एकवट�यामुळे मी तु�यावर �ेम करतो.”

दोघांनी एकमेकांना �मठ� मार��. आज प�ह�यांदाच �यांनी असा ��य� �प�� के�ा
होता.

“मी परतून येईन,” त�ण �हणा�ा.
“आजवर मी वाळवंटाकडे केवळ उ�सुकतेने आ�ण उ�कटतेने पाहत होते,” फा�तमा

बो�ू �ाग��. “इथून पुढे मा�या नजरेत आ�ा असे�. माझे वडी� असेच एकदा इथून
गे�े होते; पण ते मा�या आईकडे परत आ�े. मग मा� ते इथून कधीही गे�े नाहीत.”

�यानंतर दोघंही न बो�ता चा�त रा�ह�े. थोडा वेळाने त�णाने फा�तमा�ा �त�या
तंबूपा�ी आणून सोड�ं.

“तुझे वडी� जसे तु�या आईकडे परतून आ�े तसाच मीही परत येईन.”
हे ऐकताच फा�तमाचे डोळे भ�न आ�े.
“तू रडते आहेस?”
�याची नजर टाळत ती �हणा��, “मी वाळवंटात�� ��ी अस�े तरी मीही एक ��ीच

आहे ना,” इतकं बो�ून फा�तमा आप�या तंबूत परत गे��.
�सरा �दवस उजाड�ा, ते�हा फा�तमा आप�या �न�य�मा�ा �ाग��. वषा�नुवष� ती

हेच करत आ�� होती. आज मा� सारं काही बद��े�ं होतं. त�ण आता ओअ ॅ�ससम�ये
न�हता. का�पय�त जाणवणारा ओअ ॅ�ससमध�ा अथ� इथून पुढे बद�णार होता.
�त�यासाठ� हे ओअ ॅ�सस �हणजे �चंड मोठं वाळवंट तुडवून आ�े�या, थक�याभाग�या
वाटस�ंना आ�य देणारं तीन�े �व�हरी आ�ण प�ास हजार ताडाची झाडी अस�े�ं
वस�त�थान न�हतं. आता �त�यासाठ� ओअ ॅ�सस ही ओसाड भूमी असणार होती.

यानंतर �त�या �ेखी वाळवंटा�ा मह�व असणार होतं. ती रोज �याचं �नरी�ण करणार
होती. ख�ज�या�या �ोधाथ� �नघा�े�ा त�ण कोण�या ता�या�या आधारे पुढे होत असे�,
याचा तक�  �ढवणार होती. वा�याव�न ती �या�यासाठ� चुंबनं पाठवणार होती, �यामुळे ती
�जवंत अस�याची खा�ी �या त�णा�ा होणार होती. ती �याची वाट पाहते आहे, एक ��ी
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ख�ज�या�या �ोधात �नघा�े�या एका धाडसी पु�षाची वाट पाहते आहे, हे �या�ा
कळणार होतं. इथून पुढे या वाळवंटातून �त�यासाठ� फ� एकच जाणीव ��त�व�नत
होणार होती - तो परतून येई� ही आ�ा.

* * *

“मागे काय सोड�ं आहे, याचा �वचार आता क� नकोस,” �कमयागार त�णा�ा �हणा�ा.
वाळवंटात�या रेतीव�न �यांचे घोडे दौडत �नघा�े होते. “‘जगदा��या’कडे सा�याची न�द
आहे. ती त�ीच अबा�धत राही�.”

त�ण �हणा�ा, “घर सोडून जा�याऐवजी घरी परत�याचं �व� माणसं अ�धकतर
पाहतात.” वाळवंटात�या �ांततेची सवय �या�ा अगद� अ�पावधीत झा�� होती.

“एखा�ा�ा सापड�े�� गो� जर अ�त�य �ु� �कृतीची असे� तर �तचा ना�
कधीही होत नाही. मग आपण नेहमीच परतून येऊ �कतो. तु�ा जे गवस�ं आहे ते जर
�नखळणा�या ता�यासारखं �णैक �का�मान होणार असे�, तर परत�यावर तु�ा काहीच
गवसणार नाही.”

�कमयागार जरी �कमये�या भाषेत �वधान करत अस�ा तरी �याचा रोख फा�तमाकडे
आहे हे त�णा�या ��ात आ�ं.

आपण मागे काय सोडून आ�ो आहोत, याचा �वचार मनातून काढून टाकणं
त�णासाठ� फार कठ�ण होतं. �व�तीण� पसर�े�या वाळवंटाचा कंटाळवाणा एकसुरीपणा
�या�ा अ�गद �व�ां�या रा�यात पाठवत होता. आ�ाही �या�या नजरेसमोर ताडाची
झाडी तरळत होती. �तथ�या �व�हरीपा�ी बस�े�या �या�या ��यतमेचा चेहरा �या�ा
�दसत होता. इं���� गहृ�थ �योग क�न पाह�यात गुंग आहे हेही �याने पा�ह�ं. नकळत
�याचा ग�ु झा�े�ा सारवान �या�ा �दस�ा. कदा�चत, �कमयागाराने आजवर कधी
कुणावर �ेम के�ं नसावं, असा �वचार त�णा�या मनात आ�ा.

�कमयागाराचा घोडा त�णा�या पुढे दौडत होता. ब�हरी ससा�याने आप�� जागा
सोड�� न�हती. या वाळवंटाची भाषा �या�ा अचूक अवगत होती. घोडी थांबताच तो
ताबडतोब भ�या�या �ोधात झेपावत असे. प�ह�या �दव�ी �याने चोचीत स�ा�ा ध�न
आण�ं. �स�या �दव�ी �याने दोन प�ी मा�न आण�े. रा� झा�� क�, पथारी पस�न ते
आराम करत. अ�ा वेळेस पेटव�े�� आग ��नही कुणा�या नजरेस पडू नये, याची
काळजी �यावी �ागे. वाळवंटात�या रा�ी उ�रो�र थंड आ�ण अंधा�या होऊ �ाग�या
हो�या. अमावा�या जवळ येऊ �ाग�यामुळे चं��का� कमी होऊ �ाग�ा होता.
जवळपास आठवडाभर �यांचा �वास सु� होता. चुकून टोळ�यु�ात अडक�यास कोणती
काळजी �यावी एवढ�च चचा� आता �यां�यात होत होती. यु� थांब�ं नस�याची सूचना
वा�याबरोबर वा�न येणा�या र�मांसा�या गंधामुळे अधूनमधून �मळत होती. न�क�च
आसपास धुम��� सु� असणार. संकेतां�या भाषेची आठवण त�णा�ा वा�या�या
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वाह�यातून होत होती. एरवी नजरे�ा न जाणव�े�या गो�ी �हणूनच �या�ा �दसू �कत
हो�या.

सात�ा �दव�ी �कमयागाराने ठर�े�या वेळेपे�ा अ�धक �वकर मु�काम करायचं
ठरव�ं. ��र��या�माणे ससाणा सावजा�या �ोधात �नघा�ा. �कमयागाराने आप��
पा�याची पखा� त�णा�ा देऊ के��.

तो �या�ा �हणा�ा, “तू तु�या �वासा�या अगद� �ेवट�या ट��यापय�त आ�ा आहेस.
�नयतीचा पाठपुरावा के�याब�� मी तुझं अ�भनंदन करतो.”

�यावर त�ण �हणा�ा, “पण वाटेने तु�ही म�ा कुठ��च मा�हती �द�� नाहीत. तु�हा�ा
अवगत अस�े�या काही गो�ी तु�ही म�ा ��कवा�, असं म�ा वाट�ं होतं. काही
�दवसांपूव�, वाळवंटातून �वास करत असताना एका माणसाकडे अस�े�� �कमयेवरची
पु�तकं मी वाच�� होती; पण �यातून मी काहीही ��क�ो नाही.”

�कमयागाराने गढूपणे �हट�ं, “कृतीतून ���ण घेणं ही ��क�याची एकमेव प�त
आहे. तु�ा आव�यक ते सारं काही �वासादर�यान तू ��क�ा आहेस. आता केवळ एकच
गो� ��कायची रा�ह�� आहे.”

ती गो� कोणती हे जाणून घे�याची त�णा�ा उ�सुकता वाट��; परंतु �कमयागार
आप�या ससा�याचा �ोध घेत ���तज �याहाळत होता.

“तु�हा�ा �कमयागार का �हणतात?”
“कारण मी तो आहे!”
“इतर �कमयागार जे�हा ��येक धातूचं सो�यात प�रवत�न कर�या�या �य�नात

अय��वी ठर�े, ते�हा �यांचं काय चुक�ं होतं?”
�या�या सोब�याने उ�र �द�ं. “ते फ� सो�याचा �ोध घेत होते. आप�या �नयतीनुसार

��य� जग�याऐवजी ते �न�वळ आप�या ख�ज�या�या �ोधात होते.”
“��क�यासारखं अजून काय उर�ं आहे मा�यासाठ�?” त�णाने उ�सुकतेने �वचार�ं.
पु�हा एकदा काही न बो�ता �कमयागार ���तज �याहाळू �ाग�ा.
सरते�ेवट� ससाणा परत येताना �दस�ा. �या�या चोचीत भ�य होतं. आग पेटव�याचं

कुणा�या ��ात येऊ नये �हणून ख�ा खणून �यांनी चू� मांड��. �यावर �यांच भ�य
भाज�ं जाऊ �ाग�ं.

“मी �कमयागार आहे. मी अगद� साधासुधा �कमयागार आहे,” जेवणाची तयारी करत
तो �हणा�ा. “ही �व�ा मी मा�या आजोबांकडून उच���. �यांनी �वतः �यां�या
आजोबांकडून हे �ान �ा�त के�ं होतं. �यांनीही आधी�या �प�ांकडून हे �ान �मळव�ं
होतं. मूळ �ानाचा मागोवा घेत�ा, तर आपण जगा�या �न�म�तीपय�त पोहोचू. �याकाळ�
‘मह�काय�’ केवळ पाचू�या पृ�भागावर ���ह�ं जात असे. फार साधं होतं ते; पण झा�ं
असं क�, सा�या गो��ना माणसाने नकार �ाय�ा सु�वात के��. �यानंतर मागा�ब�� ���न
ठेवणं, अथ� �ावणं, त�व�ानाचा अ�यास करणं या गो�ी माणसाने सु� के�या. इतरांपे�ा
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आप�� प�त अ�धक चांग�� आहे, असा �याचा समज झा�ा. इतकं असूनही, ‘पाचूची
फ�त’ आजही अ��त�वात आहे.”

“�यावर काय कोर�ं होतं?” त�णा�ा कुतूह� वाट�ं.
ते ऐकताच �कमयागाराने वाळूत �च� काढाय�ा सु�वात के��. जेमतेम पाच �म�नटांत

�याचं �च� काढून झा�ं. तो ते काढत असताना त�णा�या मनात वृ� राजाची आ�ण तो
�जथे भेट�ा होता �या बाजारपेठे�या चौकाची आठवण जागी झा��. ती घटना घडून कैक
काळ �ोट�यासारखं त�णा�ा वाट�ं.

�च� काढून झा�यावर �कमयागार �हणा�ा, “पाचू�या �फतीवर हे ���ह�ं होतं.”
त�णाने ते वाचायचा �य�न के�ा. “छे! हे सांके�तक आहे,” तो नैरा�याने �हणा�ा.

“इं���� गहृ�था�या पु�तकात मी जे पा�ह�ं होतं ते असंच काहीसं होतं.”
“नाही,” �कमयागार पटकन �हणा�ा. “�या दोन ब�हरी ससा�यां�या उ�ाणासारखं

आहे हे. केवळ काय�कारणभावाने ते नाही समजून घेता येणार. ‘जगदा��या’पय�त
पोहोच�याचा थेट माग� �हणजे ही पाचूची फ�त.

�ानी माणसां�या ��ात आ�ं होतं क�, हे नैस�ग�क जग ख�या �वगा�ची �न�वळ
��तमा आहे. या जगा�या अ��त�वाबरोबर खा�ी पटते क�, प�रपूण� असं एक जग कुठेतरी
अ��त�वात आहे. ई�राने �या जगाची �न�म�ती के��. �तथे अस�े�या ��य आ�ण �प��
कर�याजो�या व�तूंमुळे माणसांना ई�राची आ�या��मक ��कवण ��ात घेणं सोपं झा�ं,
ई�री��ेचा �व�मयकारक सा�ा�कार झा�ा. मी जे�हा कृती असा ��द वापरतो ते�हा
म�ा हे अपे��त आहे.”

त�णाने चाचरत �वचार�ं, “पाचूची फ�त मी जाणून �याय�ा हवी का?”
“तू जर एखा�ा �कमये�या �योग�ाळेत असतास तर पाचूची फ�त उ�म �कारे

समजून घे�याची हीच यो�य वेळ होती; पण तू आता वाळवंटात आहेस. �वतः�ा �यात
हरवून टाक. मग हे वाळवंट तु�ा जगाब�� समजावून सांगे�. खरंतर, अगद� नकळत
तु�ा ते ��ात येई�. �यासाठ� तु�ा वाळवंट जाणून घे�याची आव�यकता नाही. वाळू�या
एखा�ा कणावर �� क� ��त के�ंस तरी तु�ा �न�म�तीचा �व�मयकारक सोहळा �दसू
�ागे�.”

“मी �वतः�ा वाळवंटा�ी त�पू कसं क�?”
“आप�या मनाचं सांगणं ऐक. हे मन जगदा��याकडून येतं आ�ण एक �दवस पु�हा

�तथेच जाणार असतं �हणूनच मना�ा सारं काही ठाऊक असतं.”

* * *

पुढचे दोन �दवस चकार ��दही न उ�चारता दोघांचा �वास सु� रा�ह�ा. अ�त�य घनघोर
यु� सु� अस�े�या �ठकाणां�न �यांची वाट जात अस�यामुळे �कमयागार �व�ेष काळजी
घेत होता. या �वासात �वतः�या मनाचा मागोवा घे�याचा �य�न त�ण करत होता.
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फार कठ�ण झा�ं होतं ते आता. पूव� �याचं मन �या�या�ी उ�सुकतेने संवाद साधत
असे. ह��� मा� तसं घडत न�हतं. �क�येकदा �ःखा�या आ�ण का��या�या कथा
ऐकवताना तर अनेकदा उगवता सूय� पा�न भावना अनावर झा�यामुळे डो�यात
ओथंब�े�या अ�ूंना थोपवताना �याचं �दय �वद�ण� होत असे. ख�ज�याचा �वषय �नघा�ा
क�, त�णा�या �दयाची धडधड �चंड वाढे. ���तजापय�त पसर�े�या अमया�द
वाळवंटाकडे त�ण मो�हत होऊन पा� �ाग�ा क�, �दयाचं धडधडणं मंदावे; पण �याचं
�दय मुळ�च ग�प बसत न�हतं. गे�े दोन �दवस �कमयागाराने आ�ण त�णाने चकार
��दही उ�चार�ा नसताना �दयाचा मौनसंवाद अथक सु� होता.

�या �दव�ी �वास थांब�यावर त�णाने �वचार�ं, “आपण आप�या �दयाचं बो�णं
का ऐकाय�ा हवं?”

“कारण, �जथे तुझं �दय असे� �तथेच तुझा ख�जना सापडे�.”
“पण माझं �दय अ��थर आ�ण �ाकूळ आहे,” त�ण मन मोकळं क� �ाग�ा.

“�या�ा �याची �व�ं आहेत. ते भावने�या आहारी जातं. वाळवंटात�या एका ��ीपायी ते
�वकारव� झा�ं आहे. म�ा नाना �� �वचा�न माझी रा�ीची झोप �याने उडव�� आहे,
�यामुळे म�ा �या ��ीचा स�ग �वचार करता येईनासा झा�ा आहे. “

“वा! हे तर फारच उ�म. याचाच अथ� तुझं �दय �जवंत आहे. ते जे काही सांगतं ते
ऐकत राहा.”

पुढचे तीन �दवस �या दोघा वाटस�ं�या मागा�त अनेक स��� टो�या आ�या.
���तजाकडे नजर टाक�� तर �तथेही अ�ाच टो�या �दसत हो�या. त�णा�या मनात
भीतीची भावना �नमा�ण झा��. ख�ज�या�या �ोधात �नघा�े�या माणसां�या अपय�ा�या
कहा�या �दय आता �या�ा सांग ू�ाग�ं. �दयाने �या ‘जगदा��या’कडून ऐक�या हो�या.
कदा�चत, ख�जना �ोध�यात अपय� येई� �क�वा �या नादात या वाळवंटात मरण येई�,
अ�ी भीती �दय त�णा�ा दाखवू �ाग�ं. �व�चत �संगी �दय समाधान �� क�
�ाग�ं. �या�ा �ेम आ�ण समृ�� गवस�� होती.

घो�ांना �व�ांती दे�यासाठ� ते दोघं थांब�े असताना त�ण �कमयागारा�ा �हणा�ा,
“माझं �दय अ�त�य �व�ासघातक� आहे. मी या मागा�वर पुढे चा�त राहावं, असं �या�ा
वाटत नाही.”

“अगद� असंच घडतं!” �कमयागाराने उ�र �द�ं. “�व�ांचा पाठपुरावा कर�या�या
नादात आजवर �ा�त के�े�ं सारं काही गमव�याची भीती �या�ा �वाभा�वकपणे वाटते.”

“असं असे� तर मी मा�या �दयाचं बो�णं का ऐकावं?”
“कारण, इथून पुढे तू �या�ा कधीही ग�प ठेवू �कणार नाहीस. �याचं �हणणं ऐकू येत

नस�याची बतावणी जरी तू के��स तरी ते सतत तु�या आत धडधडत राही�, तुझं आयु�य
आ�ण जग याब�� तु�या मनात येणारे �वचार पु�हा पु�हा सांगत राही�.”

“�हणजे? ते इतकं �व�ासघातक� अस�ं तरी मी �याचंच ऐकावं, असं तुमचं �हणणं
आहे?”
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“�व�ासघात हा अचानक होणारा आघात असतो. तू जर तु�या �दया�ा पूण�पणे
समजून घेत�ंस तर ते तु�यावर कधीही असा अचानक घाव घा�ू �कणार नाही. �याची
�व�ं आ�ण आ�ा-आकां�ा तु�ा चांग�याच ठाऊक असती�, �यामुळे �याचा पराम��
कसा �यायचा हेही तु�ा माहीत असे�.

तु�या �दयापासून तू कधीही पळू �कणार नाहीस. अ�ा प�र��थतीत �याचं सांगणं
नीट ऐकून घेत�ं तर काय हरकत आहे? �यामुळे �नदान अनपे��त आघाताची भीती तरी
तु�ा बाळगावी �ागणार नाही.”

वाळवंटातून �वास सु� रा�ह�ा. त�ण आता आप�या �दयाचं बो�णं ऐकू �ाग�ा.
�या�या यु��या, �यु��या समजून घेत आहे �या अव�थेत �याने आप�या �दयाचा �वना�त�
�वीकार के�ा. �या�णी त�णाची भीती नाही�ी झा��. पु�हा ओअ ॅ�ससकडे परत�याचा
�वचारही �या�या मनातून गे�ा. अचानक एका �पारी �दयाने �या�ा आनंदात अस�याचं
सां�गत�ं. �दय �या�ा �हणा�ं, “मी अधूनमधून त�ारी करतो. कारण, मी एका ���चं
�दय आहे. �ोकांची �दयं अ�ीच असतात. आयु�यात�या सवा�त मह�वा�या �व�ांचा
पाठपुरावा कर�याची �ोकांना भीती वाटते. आपण �या �व�ां�या पा�तेचे नाही, असं
�यांना वाटत असतं �क�वा मग �व�ांची प�रपूण�ता कर�यात आप�या�ा अपय� येई�,
अ�ी आ�ंका असते. आप�� ��य ��� कायमची �रावणार, चांग�या �णांचा �वचका
होणार, गवसू पाहणारा ख�जना अचानक रेतीत कायमचा खो� गाड�ा जाणार अ�ा नाना
�वचारांनी आ�हा �दयांचा थरकाप उडतो. कारण, ��य�ात जे�हा अ�ा घटना घडतात
ते�हा आ�हा �दयांची सवा��धक तळमळ होते.”

“हीच भीती मा�याही �दया�ा वाटते,” त�णाने �कमयागारासमोर मन उघड के�ं.
अमावा�ये�या रा�ीचं आभाळ �नरखत ते दोघं वाळूवर प�ड�े होते.

“तु�या या �दया�ा सांग क�, ��य� तळमळ�पे�ा �या तळमळ�याची भीती अ�धक
वाईट आहे. �व�ांचा पाठपुरावा कर�यासाठ� पुढे झा�े�या कोणा�याही �दयाची अ�ी
तळमळ आजवर झा�े�� नाही. कारण, हा �ोध �हणजे ��य� ई�र आ�ण �या�या
�ा�तते�ी �णो�णी घडत अस�े�ा सामना असतो.”

“ई�र आ�ण �या�या �ा�तते�ी �णो�णी घडत अस�े�ा सामना! ऐक�ंस का
�दया?” त�णाने �वचार�ं. मग तो �कमयागारा�ा �हणा�ा, “मी जे�हा मनापासून मा�या
ख�ज�याचा �ोध घेत होतो ते�हा ��येक �दवस म�ा �का�मान भासत होता. कारण, मी
वेचत अस�े�ा ��येक �ण गवसू पाहणा�या मा�या �व�ाचा अ�वभा�य भाग होता. हा
�ोध सु� असताना �या वाटेवर म�ा अनेक नव�या गो�ी सापड�या. एखा�ा म�ढपाळा�ा
���ा�य अ�ा या गो�ी हो�या; परंतु �या क�न पाह�याचं धाडस मा�यात होतं �हणूनच
म�ा �यांचा �ोध �ाग�ा.”

�या �दव�ी �पारभर �या�या �दयाने मौन बाळग�ं होतं. �क�येक �दवसांनी �या रा�ी
त�ण गाढ झोप�ा. �या�ा जाग येताच �दयाने �या�या�ी संवाद साधाय�ा सु�वात के��.
थेट ‘जगदा��या’कडून आ�े�े ते �वचार होते. आनंद� अस�े�या �ोकां�या अंतरंगात ई�र
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असतो असं �दयाने त�णा�ा सां�गत�ं. ते पुढे असंही �हणा�ं क�, ‘�कमयागाराने
सां�गत�या�माणे खरोखरंच वाळवंटात�या वाळू�या कणातसु�ा आनंद सापडू �कतो.
डो�यांना �चमुक�या भासणा�या �या कणातही �न�म�तीचा �ण असतो. �याकरता �व�ाने
�ाखो वष� प�र�म घेत�े�े असतात.’ �दय पुढे �हणा�ं क�, ‘या पृ�वीवर�या ��येकाचा
ख�जना �याची वाट पाहत आहे. आ�ही - �हणजेच �ोकांची �दयं �याब�� �व�चतच
बो�तो. कारण, आता�ा �ोकांना ख�ज�याचा पाठपुरावा कर�याची इ�छा उर�� नाही
�हणूनच ह��� आ�ही फ� मु�ां�ी �याबाबत संवाद साधतो. �यानंतर जीवना�ा �या�या
मागा�ने आ�ण न��बाने वाटचा� कर�यासाठ� आ�ही सोडून देतो. �यातही �द�व असं क�,
�नयतीने आखून �द�े�या आ�ण आनंदाकडे नेणा�या मागा�वर फारच कमी �ोक वाटचा�
करतात. ब�तां�ी �ोकांना हे जग �हणजे भयावह जागा वाटते. त�ी ती �यांना वाटते,
�यामुळे हे जग खरोखरंच भयावह होतं.

�हणूनच आ�ही, �यांची �दयं, अ�धका�धक माद�वाने बो�तो. आ�ही बो�णं पूण�पणे
कधीच थांबवत नाही; पण तरी आमचे ��द ऐकू येऊ नयेत, अ�ी आ�ा आ�ही करतो.
�ोक आप�या �दयाचं ऐकत नाहीत; पण �यामुळे �यांना सोसावं �ागतं. हे सोसणं
टाळ�याचा आमचा �य�न असतो.’

“�ोकांनी �यां�या �व�ांचा पाठपुरावा करत रा�ह�ं पा�हजे, असं �यांची �दयं �यांना
का सांगत नाहीत?” त�णाने �कमयागारा�ा �वचार�ं.

“कारण, �यामुळे �दया�ा सवा��धक सोसावं �ागतं. असं सोसणं �दया�ा आवडत
नाही.”

�या �दवसापासून त�णा�ा आप�ं �दय समजून घेता आ�ं. आप�या �दयाने
आप�या�ी होणारा संवाद कधीही थांबवू नये, अ�ी �वनवणी �याने के��. आपण जर
कधी �व�ापासून भरकटू �ाग�ो, तर आप�या �दयाने सजग होऊन पु�हा मागा�वर
आणावं, असंही �याने कळवळून सां�गत�ं. �दयाने के�े�ा इ�ारा आपण ताबडतोब
��ात घेऊ, असं वचन त�णाने �दया�ा �द�ं.

आप�या मनात आ�े�े सव� �वचार �याने �या रा�ी �कमयागारा�ा ऐकव�े. त�णाचं
�दय परत एकदा जगदा��याकडे वळ�ं आहे, हे �कमयागारा�या ��ात आ�ं.

“आता मी काय क�?” त�णाने �वचार�ं.
‘�परॅ�मड�या �द�ेने �वास सु� ठेव,” �कमयागार सांग ू�ाग�ा. “��वाय, संकेतांकडे

�� देत राहा. ख�जना कुठे आहे हे दाखव�याची �मता तु�या �दयात आहे.”
“अजूनही ते जाणून घे�याची म�ा गरज आहे का?”
“नाही,” �कमयागाराने उ�र �द�ं. “इथून पुढे तु�ा हे जाणून �यायचं आहे क�, एखादं

�व� पूण� हो�याआधी �ोध �याय�ा �नघा�े�या ���ची ‘जगदा�मा’ कसून परी�ा घेतो.
या वाटेवर �मळा�े�या ��कवणीचा पुरेपूर उपयोग झा�ा आहे क� नाही, याची खा�ी
क�न घेतो. �यामागे कुठ��ही ख� �वृ�ी नसते. उ�ट, आप�� �व�पूत� होत असताना,
�व�ा�या �द�ेने आपण वाटचा� करत असताना �या जोडीने आपण इतर बाब�वर �भु�व
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�मळवावं हा �य�न असतो. नेम�या याच ट��यावर �ोक आप�ा �यास सोडून देतात.
वाळवंटा�या भाषेत सांगायचं तर, ���तजावर ताडा�या झाडांची दाट� जे�हा �दसू �ागते,
ते�हाच तहानेने एखा�ाचा जीव जातो.

“��येक �ोधा�या सु�वाती�ा �ारं�भक न�ीब साथ देतं. ��येक �ोधा�या �ेवट�
�ोधा�या�ची कसून परी�ा घेत�� जाते. �यानंतरच �या�ा �वजयी वीर �हणून घो�षत के�ं
जातं.”

�कमयागाराचं बो�णं ऐकताच त�णा�ा �या�या दे�ात वापरात अस�े�या
वा��चाराची आठवण झा�� - ‘उजाड�या�या काही �ण आधी सवा��धक काळोख दाटून
येतो.’

* * *

�सरा �दवस उजाड�ा तोच धो�या�या खुणा दाखवत. त�ण आ�ण �कमयागार �तथे काय
करत आहेत, याची �वचारणा कराय�ा तीन स��� सै�नक �यां�यासमोर येऊन उभे
रा�ह�े.

�कमयागाराने उ�र �द�ं, “मी मा�या ससा�याबरोबर ��कार करतो आहे.”
आ�े�या सै�नकांपैक� एक �हणा�ा, “तुम�याकडे ���ं आहेत का हे पाह�यासाठ�

तुमची झडती �यावी �ागे�.”
हे ऐकताच �कमयागार घो�ाव�न सावका� उतर�ा. त�णाने �याचं अनुकरण के�ं.
त�णा�या धोपट�त अस�े�े पैसे पा�न �या सै�नकाने �वचार�ं, “इतके पैसे

क�ासाठ�?”
“�परॅ�मडपय�त पोहोच�यासाठ� म�ा ते �ागणार आहेत.”
�कमयागारा�या व�तूंची झडती घेताना �व�च� �वपदाथा�ने भर�े�ा चंबू आ�ण

आकाराने क�बडी�या अं�ा�न �क��चत मोठं अस�े�ं �पवळं काचेचं अंड �या�ा
सापड�ं.

“हे सगळं काय आहे?” सै�नक खेकस�ा.
“अरे बाबा, तो ‘परीस’ आहे आ�ण ते ‘अमृत’ आहे. ते �कमयागाराचं ‘मह�काय�’

आहे. जो कोणी अमृताचा घोट घेई� तो कधीच आजारी पडणार नाही आ�ण प�रसाचा
�प�� होताच कुठ�याही धातूचं �पांतर सो�यात होई�.”

हे ऐकताच आ�े�े �त�ही अरब सै�नक खदख�न हसू �ाग�े. �कमयागार �यां�या
बरोबरीने हसू �ाग�ा. �याची उ�रं ऐकून �यांची चांग��च करमणूक झा�� होती �हणूनच
�यांनी �या दोघांना सव� व�तू परत क�न पुढे जाऊ �द�ं.

�या वाटेने थोडा पुढे �वास के�यावर त�णाने �कमयागारा�ा �हट�ं, “तु�हा�ा वेड
�ाग�ं होतं का? तु�ही �यांना असं का सां�गत�ं?”
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�कमयागार �म�क��पणे �हणा�ा, “तु�ा जीवनाचा सवा�त साधा पाठ
��कव�यासाठ�! ��ात ठेव, आप�या अंतरंगात अस�े�या अ�यंत मौ�यवान ठे�ाची
मा�हती आपण इतरांना �द�� तर सहसा कोणीही आप�यावर �व�ास ठेवत नाही.”

पुढचे काही �दवस �यांचा �वास सुरळ�तपणे झा�ा. त�णाचं �दय आता अ�धका�धक
ग�प होऊ �ाग�ं होतं. भूत �क�वा भ�व�यात �या�ा फारसं �वार�य रा�ह�ं न�हतं.
आजूबाजू�ा पसर�े�या वाळवंटाचा आ�वाद �याय�ा ते उ�सुक होतं. �याची आ�ण
त�णाची तहान ‘जगदा��या’मुळे भागत होती. त�णा�ी �दयाची दो�ती झा�यामुळे इथून
पुढे ते दोघंही एकमेकांना फसवू �कणार न�हते.

आता जर �दयाने कधी संवाद साध�ा, तर तो केवळ त�णा�ा चेतना आ�ण ���
दे�यासाठ� असणार होता. मै�ोनमै� पसर�े�या वाळवंटात मूकपणाने सु� अस�े�या
�वासाचा �ीण त�णा�ा जाणवू नये, हाच �दयाचा एकमेव �य�न होता. म�ढपाळ
असताना म�ढरं �वकून �नयतीचा मागोवा घे�याचा त�णाचा �वचार अ�यंत धाडसाचा होता.
काचसामाना�या �कानात काम करत असताना त�णाने दाखव�े�ा उ�साह
वाखाण�याजोगा होता. या दो�ही �संगी त�णाने दाखव�े�े गणु असामा�य होते हे
�दयानेच �या�या �नद��नास आणून �द�ं.

त�णा�या वाटेत आ�े�े; पण �या�ा कधीही न जाणव�े�े धोके �दयाने
�या�यासमोर प�ह�यांदाच उघड के�े. त�ण �हान असताना �याने व�ड�ांची रायफ�
उ�सुकतेपोट� उच��� होती. अजाणतेपणी �या�ा इजा होऊ नये �हणून �दयाने ती
�पवून ठेव�� होती. पुढे एकदा म��ांचा कळप घेऊन भटकंती करत असताना त�ण
अचानक आजारी पड�ा होता. �तथे कुरणात तो भडाभडा ओक�ा होता. �यानंतर अ�त
थक�ाने ��ानी येऊन �या�ा गाढ झोप �ाग�� होती. �या �दव�ी �या�या वाटेवर दोन
चोर दबा ध�न बस�े होते. त�ण �तथे पोहोचताच �या�ा ठार क�न �या�या म��ा ते
ता�यात घेणार होते; पण झोप �ाग�े�ा त�ण ठर�या�माणे, ठर�या वेळेस, ठर�या
वाटेव�न न गे�यामुळे ते चोर �नघून गे�े होते. त�णाने माग� बद��ा असावा, असं �यांना
वाट�ं.

त�णाने �कमयागारा�ा �वचार�ं, “माणसाचं �दय नेहमीच �या�ा मदत करतं का?”
“साधारणतः, जे �ोक आप�या �नयतीचा मागोवा घेऊ पाहतात �यांना �दय आवजू�न

मदत करतं. �या ��त�र�, मु�ांनाही ते मदत करतं. वय�कर �ोकांना आ�ण
दा��ांनासु�ा �दयाचं साहा�य �मळतं,” �कमयागाराने खु�ासा के�ा.

“�हणजे माझा जीव कधी धो�यात पडणार नाही, असा याचा अथ� होतो का?”
�यावर �कमयागार �हणा�ा, “�दया�ा जे ��य असतं �ततकं ते करतं.”
�यांचा �वास पुढे सु� रा�ह�ा. मागा�त एके �ठकाणी एका टोळ�चा पडाव पड�ा

होता. छावणीत कोप�या कोप�यावर स��� अरब पहारा देत होते. �यां�या अंगावर सुंदर,
�ु�, पायघोळ अंगरखे होते. ��का ओढत यु�ा�या र�य कथा एकमेकांना ऐकव�यात ते
म�न होते. या दोन �वा�ांकडे कोणीही �� �द�ं नाही.
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“च�ा! इथे काही धोका नाही!” छावणी ओ�ांडून गे�यावर त�ण उ�ार�ा.
ते ऐकताच �कमयागार संतापून �हणा�ा, “�दयावर �व�ास ठेवावा हे खरं अस�ं तरी

आपण वाळवंटात आहोत हे �वसरता कामा नये. �ोक जे�हा एकमेकां�ी यु� कर�यात
म�न असतात ते�हा यु�भूमीवर उमटणा�या �क�का�या ‘जगदा��या’�या कानांपय�त
पोहोचतात. या सूया�खा�� घडत अस�े�या ��येक गो�ीचा प�रणाम ��येका�ा भोगावाच
�ागतो.”

त�णा�या मनात आ�ं, ‘सारं काही एकच आहे.’ �कमयागारा�या सांग�यात �कती
त�य आहे हे जणू त�णा�ा पटवून दे�यासाठ� अचानक �या वाळवंटात �या दोघांमागनू
दोन घोडे�वार उप��थत झा�े.

“तु�ही इथून पुढे जाऊ �कत नाही,” �यापैक� एकाने �हट�ं. “टोळ�यु� सु�
अस�े�या भागात तु�ही येऊन पोहोच�ा आहात.”

घोडे�वारा�या नजरे�ा थेट नजर देत �कमयागार �हणा�ा, “मी फार पुढे जाणार
नाही.” �यावर थोडा वेळ ते घोडे�वार ग�प रा�ह�े. मग �यांनी �या दोघांना पुढे जाय�ा
अनुमती �द��.

�कमयागाराने �या प�तीने हा �संग हाताळ�ा होता ते पा�न त�ण थ�क झा�ा. तो
आदराने �हणा�ा, “तु�ही �न�वळ नजरेने �या घोडे�वारांना क�ात ठेव�ं.”

“आप�े डोळे आप�या आ��याची ताकद द��वतात,” �कमयागाराने �ांतपणे
सां�गत�ं.

�याचं �हणणं त�णा�ा मनोमन पट�ं. काही वेळापूव� मागे पड�े�या �या
छावणीसमो�न जाताना इतर कोणी जरी या दोघांकडे �� �द�ं न�हतं, तरी �यां�यापैक�
एक जण आप�या हा�चा�� रोखून पाहत होता हे त�णा�ा जाणव�ं होतं. अंतर खूप
अस�यामुळे त�णा�ा �याचा चेहरा �दसू �क�ा न�हता; पण नजरेची दाहकता
�या�यापय�त न�क�च पोहोच�� होती.

सरते�ेवट�, �यांनी तो ड�गराळ भाग ओ�ांड�ा. इथून पुढे �परॅ�मडपय�त पोहोचाय�ा
फ� दोन �दवस �ागती�, असं �कमयागाराने सां�गत�ं.

“यानंतर आप�े माग� �वकरच वेगळे होणार आहेत, ते�हा म�ा �कमया कराय�ा
��कवा ना,” त�णाने आज�व के�ं.

“तु�ा तर �कमयेब�� आधीपासून माहीत आहे. ‘जगदा��या’पय�त पोहोचणं �हणजे
�कमया. तु�यासाठ� सु�न��त अस�े�ा ख�जना �ोधून काढणं �हणजे �कमया.”

“मा�या �हण�याचा असा अथ� नाही. ���ाचं �पांतर सो�यात कर�या�या
�कमयेब�� मी बो�तो आहे.”

हे ऐक�यावर �कमयागार �ांत झा�ा. �याची बरोबरी वाळवंटा�या �ांतते�ी होत होती.
�यांचं खाऊन झा�यानंतर �कमयागार �हणा�ा, “�व�ात�� ��येक गो� �वक�सत झा��
आहे. �ानी माणसां�या मते सोनं हा धातू सवा��धक �वक�सत आहे. असं का हे म�ा
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�वचा� नकोस. कारण, म�ा ते ठाऊक नाही. परंपरा नेहमी यो�य असतात इतकंच म�ा
ठाऊक आहे.

�ानी माणसांचं जग सामा�य माणसांना कधी समजून घेता आ�ं नाही, �यामुळे
सो�याकडे �वकाससूचक �हणून पाह�याऐवजी �ोकांनी तो संघषा�चा मु�ा के�ा.”

पुढे सरसावत त�ण �हणा�ा, “�व�वध व�तूंकडून अनेक भाषा बो��या जातात.
काही �दवसांपूव� उंटा�या �ख�काळ�याचा अथ� मा�यासाठ� नग�य होता. नंतर �या�या
�ख�काळ�यातून �मळणारी धो�याची सूचना म�ा ��ात येऊ �ाग��. आज मा� पु�हा
एकदा मा�या �ेखी �याचं �ख�काळणं हे फ� �ख�काळणं उर�ं आहे,” आपण जे बो�त
आहोत ते �कमयागारा�ा आधीपासून ठाऊक असणार या �वचाराने त�ण एकदम ग�प
बस�ा.

“ख�या �कमयागारांब�� म�ा माहीत आहे,” �कमयागार बो�ू �ाग�ा.
“म�हनो�म�हने �वतः�ा क�डून घेत सो�या�माणे �वतः�ा �वक�सत कर�यासाठ� ते
�य�न�ी� होते. यादर�यान �यांना प�रसाचा �ोध �ाग�ा. एखाद� गो� �वक�सत होत
असताना ��येक गो� �वक�सत होऊ �ागते हे �यांना उमज�ं होतं.

इतर काह�ना परीस अपघाताने सापड�ा. इतरां�या आ��यां�न �यांचे आ�मे अ�ा
गो��साठ� तयार आ�ण त�पर होते. �यांना उपजत �व��� भेट �मळा�� होती; पण असे
�ोक अ�त�य �म�ळ असतात.

“आ�ण केवळ सो�यात �ची अस�े�यांची �तसरी �ेणी आहे. �यांना कधीही ग�ुपत
उ�गड�ं नाही. ��सं, तांबं आ�ण �ोखंडा�ा आप�� वैय��क �नयती आहे, याचाही
�वसर �यांना पड�ा. इतरां�या �नयतीत ढवळाढवळ करणा�या�ा �वतः�या �नयतीचा
मागोवा कधीही घेता येत नाही.”

�कमयागाराने उ�चार�े�े ��द एखा�ा �ापासारखे वातावरणात घुमत रा�ह�े. पुढे
होत �याने ज�मनीवरचा ���प�ा उच��ा.

तो �हणा�ा, “पूव� या वाळवंटा�या जागी समु� होता.”
“आ�ं आहे ते मा�या ��ात,” त�णाने त�परतेने उ�र �द�ं.
तो ���प�ा काना�ा �ावाय�ा �कमयागाराने सां�गत�ं. �या�या �हानपणी तो वारंवार

असं करत असे. �या ���प�यातून समु�ाची गाज ऐकू येई.
“या एव�ा�ा ���प�यात समु�ाने वा�त� के�ं आहे. कारण, तीच �याची �नयती

आहे. पु�हा एकदा हे वाळवंट �ापून टाकेपय�त समु� पाठपुरावा थांबवणार नाही.”
�यानंतर आपाप�या घो�ांवर बसून �या दोघांनी इ�ज�त�या �परॅ�मड�या �द�ेने कूच

के��.

* * *
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सूय� अ�ता�ा जात असताना त�णा�या मनाने धो�याचा इ�ारा �द�ा. �यां�या चारही
बाजूने वाळू�या महाकाय टेक�ा पसर�या हो�या. �याने चमकून �कमयागाराकडे पा�ह�ं;
पण �या�या चेह�यावर कुठ��ही च��बच� �क�वा धो�याची जाणीव �दसत न�हती.
�यानंतर केवळ पाच �म�नटांत �याच र��यावर वाट पाहत अस�े�े दोन घोडे�वार �या�ा
�दस�े. त�ण �कमयागारा�ा सावध कर�याआधीच घोडे�वारांची सं�या दहा आ�ण
पुढ�या �णी �ंभर झा��. नजर जाई� �तथे आता फ� घोडे�वार �दसत होते.

टोळ�ती� ��येक जण नख��खांत �न�या पो�ाखात होता. डो�यावरचा कु�फया
का�या अग�ने बांध�ा होता. �न�या बुर�या आडून फ� �यांचे डोळे �दसत होते.

इत�या अंतराव�नही �यां�या डो�यात एकवट�े�� आ��याची ताकद ��ात येत
होती. �यां�या नजरेत या दोघांचा मृ�यू ���ह�ा होता.

* * *

�या दोघांना जवळ�या सै�नक छावणीत ने�यात आ�ं. एका तंबूत टोळ��मुख
हाताखा��या अ�धका�यां�ी चचा� करत होता. एका सै�नकाने या दोघांना �या�या समोर
नेऊन उभं के�ं.

“हे दोघं हेर आहेत,” एका सै�नकाने मा�हती पुरव��.
�यावर �कमयागार �हणा�ा, “आ�ही साधे �वासी आहोत.”
“तीन �दवसांपूव� तु�ही ��ू�या छावणीत होतात. �यां�यापैक� एका�ी तु�ही ग�पा

मारत होता.”
�कमयागार �वच��त न होता �हणा�ा, “मी या वाळवंटात भटकणारा �वासी आहे.

म�ा ता�यांचं �ान आहे. टो�या, यु�, हा�चा�� यांपैक� म�ा काहीही माहीत नाही.
मा�या या �म�ाचा वाटा�ा �हणून मी काम करतो आहे.”

“हा तुझा �म� न�क� कोण आहे?” �मुखाने खडसाव�ं.
�कमयागाराने �बन�द�कतपणे �हट�ं, “तो �कमयागार आहे. �या�ा �नसगा�ची त�वं

जाणून घेता येतात. �या�याठायी असामा�य ��� आहे. तुम�या समोर �तचं �द��न
कराय�ा �या�ा आवडे�.”

त�ण मुका�ाने ऐकत होता. �या�या मनात दह�त �नमा�ण झा�� होती.
“हा �य�थ इथे काय करतो आहे?” �स�या एकाने �वचार�ं.
त�ण काही बो��याआधीच �कमयागाराने पटकन �या�या हातात�� पोतडी

�हसकावून घेत �याती� सो�याची नाणी काढून �मुखा�या हाती ठेवत �हट�ं, “तुम�या
जमातीसाठ� तो हे पैसे घेऊन आ�ा आहे.”

�मुखाने चकार ��द न उ�चारता ते पैसे �वीकार�े. �यातून पुरे�ी ���ं आणता येणार
होती.

सरते�ेवट� �याने �� के�ा, “�कमयागार �हणजे?”
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“�नसग� आ�ण हे जग �या�ा समजतं असा माणूस. या�या मनात आ�ं तर हा �न�वळ
�वचारांनी तुमची ही छावणी हवेत उडवून �ावे�.”

हे ऐकताच �तथे अस�े�ा ��येक जण खदख�न हसू �ाग�ा. यु�ामुळे होणा�या
�वना�ाची �यांना सवय होती; परंतु वा�यामुळे आपण उद�्व�त होऊ यावर �यांचा �व�ास
न�हता, तरीसु�ा या समोर�या माणसाचं बो�णं ऐकताच �या ��येका�या �दयाची धडधड
वाढ��. ते सव� वाळवंटाचे र�हवासी होते. चेटूक आ�ण जा�ची भीती �यां�या मनात होती.

“तो हे कसं सा�य करतो हे म�ा पाहायचं आहे,” �मुखाने इ�छा �� के��.
“�यासाठ� �या�ा तीन �दवस �ागती�,” �कमयागाराने उ�र �द�ं. “केवळ �याचं

साम�य� तु�हा�ा दाखव�यासाठ� तो �वतः�ा वा�यात पराव�त�त करे�. �यात �या�ा
अपय� आ�ं तर तुम�या टोळ��या स�मानाथ� आ�ही दोघंही न�पणे �ाणाप�ण क�.”

�मुख उ�टपणे �हणा�ा, “जे माझंच आहे ते तु�ही म�ा काय देणार?” तरीसु�ा
�याने �या �वा�ांना तीन �दवसांची मुदत �द��.

ए�हाना त�ण भीतीने थरथरत होता. �कमयागाराने �या�ा हाता�ा ध�न तंबूतून
बाहेर आण�ं.

“तू घाबर�ा आहेस हे �यां�या ��ात येऊ देऊ नकोस. फार �ूर आहेत ते सव�.
�याडपणाचा �तर�कार करतात ते,” �कमयागाराने �याची समजूत घात��.

त�णा�या त�डातून अवा�रही �नघू �क�ं नाही. तंबू�या म�यभागी ते चा�त गे�े.
�या दोघांना कैदेत टाक�याऐवजी अरबांनी �यांचे घोडे काढून घेत�े. पु�हा एकदा जगाने
�या�या �व�वध भाषांची ��चती �द�� होती. काही �णांपूव� अखंड आ�ण मु� असणारं
वाळवंट अचानक एका अभे� �भ�तीत बद��ं होतं.

आ�ा कुठे त�णा�ा कंठ फुट�ा. “मा�याजवळ अस�े�ं सव�काही तु�ही �यांना देऊन
टाक�ंत. आजवर�या आयु�यात मी जमा के�े�� सगळ� पुंजी �द��त.”

“तू जर मे�ा असतास तर �या सग�याचा तु�ा काय उपयोग झा�ा असता?”
�कमयागाराने �� के�ा. “तु�या पै�ांमुळे आप�या�ा तीन �दवसांचं वाढ�व आयु�य
�मळा�ं आहे. ��येक वेळेस पै�ांमुळे आयु�य वाचत नाही हे ��ात ठेव.”

पण �याचे �हाणपणाचे बो� त�णा�या मनात ��र�े नाहीत. तो �चंड हादर�ा होता.
आपण �वतः�ा वा�याम�ये कसं �पांत�रत करणार आहोत याची �या�ा क�पना न�हती.
तो कुठे �कमयागार होता?

�तत�यात �कमयागाराने र�कांकडे चहाची मागणी के��. चहा येताच �याने च�क
त�णा�या मनगटावर थोडा चहा ओत�ा. अचानक त�णा�ा �ांत वाट�ं. �कमयागार
काहीतरी पुटपुट�ा; पण त�णा�ा �याचा अथ� समज�ा नाही.

अ�त�य कोम� �वरात �कमयागार अचानकपणे �हणा�ा, “भीती�या आहारी जाऊ
नकोस. तसं झा�ं तर तू तु�या �दया�ी संवाद साधू �कणार नाहीस.”

“पण �वतः�ा वा�यात कसं बद�ायचं याची म�ा जराही क�पना नाही.”
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“आप�या �नयतीचा पाठपुरावा करणा�या ����ा आव�यक ते सारंकाही ठाऊक
असतं. अपय�ाची भीती ही एकमेव गो� आहे �यामुळे �व�पूत� अ��य होते.”

“म�ा अपय�ाची भीती नाही; पण �वतः�ा वा�यात कसं बद�ायचं हे म�ा अ�जबात
माहीत नाही.”

“तसं असे� तर तु�ा ते ��कावं �ागे�; तुझं आयु�य अव�ंबून आहे �यावर.”
“आ�ण नाही जम�ं तर?”
“तर मग, आप�या �नयतीचा पाठपुरावा करत असताना तु�ा मरण येई�. �ाखो

करोड�ना आप�� �नयती काय आहे हेही माहीत नसतं. �यां�यासारखं मर�यापे�ा असं
मरण �तपट�ने यथाथ� आहे; पण तू काळजी क� नकोस,” �कमयागार �या�ा �ांत करत
�हणा�ा. “मृ�यूचं दडपण अस�ं क�, �ोकांना आप�या जी�वताची अ�धक �कषा�ने
जाणीव होते.”

प�ह�ा �दवस असाच संप�ा. जवळच कुठेतरी घनघोर �ढाई सु� असावी. �कती तरी
जखमी सै�नकांना छावणीम�ये आण�ं गे�ं. �यां�या जागी �सरे सु�ढ सै�नक तुकडीत
दाख� कर�यात आ�े. आयु�य पुढे सरक�ं. मृ�यूमुळे क�ातही बद� घडून येत नाही,
असा �वचार त�णा�या मनात आ�ा.

आप�या एका सहका�या�या मृत �रीराकडे पाहत एक सै�नक �हणा�ा क�, ‘तू
कदा�चत नंतर मे�ा असतास �क�वा तह झा�यावर मे�ा असतास. येनकेन �कारे तुझा
मृ�यू �न��त होता.’

�दवसा�या �ेवट� त�ण �कमयागारा�या �ोधात �नघा�ा. तो आप�या ससा�या�ा
घेऊन वाळवंटात �फरत होता.

त�णाने पु�हा आप�� सम�या मांड��, “मी �वतः�ा वा�यात कसं �पांत�रत करणार
आहे, याची म�ा अजूनही क�पना नाही.”

“मी तु�ा काय सां�गत�ं ते ��ात ठेव, हे जग �हणजे ई�राची केवळ ��य बाजू
आहे. �कमयेने आपण काय साधतो? भौ�तक �त�ा�ा संपका�त आणून आपण
आ�या��मक प�रपूण�ता सा�य करतो.”

“तु�ही काय करत आहात?”
“मा�या ससा�या�ा खाऊ घा�तो आहे.”
“�या�ा क�ा�ा खाऊ घा�ता?” त�ण �ा�याने �हणा�ा. “मी जर �वतः�ा वा�यात

बद�ू �क�ो नाही, तर आपण सव� मरणार आहोत.”
“काहीतरीच काय!” �कमयागार �हणा�ा. “तू एकटाच मर�ी�. कारण, �वतः�ा

वा�यात कसं बद�ायचं हे म�ा माहीत आहे.”

* * *
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�स�या �दव�ी छावणीजवळ अस�े�या टेकाडा�या सुळ�यावर त�ण चढून गे�ा.
पहारेक�यांनी �या�ा अडव�ं नाही. �वतः�ा वा�यात बद�ू �कणा�या जा�गाराब��
�यांनी ऐक�ं होतं. �या�या वा�ा�ा न जाणं �हाणपणाचं आहे, असं �यांना वाटत होतं.
मु�य �हणजे इथून पळून जाणं अ��य होतं.

�स�या �दव�ीची �पार त�णाने वाळवंटाचं �नरी�ण कर�यात घा�व��. आप�या
�दयाचं सांगणं ऐक�याचा �य�न �याने के�ा. �या�या मनात दाटून आ�े�� भीती
वाळवंटा�ा जाणव�� होती हेही �या�या ��ात आ�ं.

दोघं एकाच भाषेत बो�त होते.

* * *

�तसरा �दवस उजाड�ा. �मुखाने हाताखा��या अ�धका�या�ा बो�ावून घेत�ं.
�कमयागारा�ाही �याने पाचारण के�ं. सगळे येताच तो �हणा�ा, “�वतः�ा वा�यात
�पांत�रत करणा�या त�णाकडे जाऊ या.”

“च�ा!” �कमयागाराने उ�र �द�ं.
आद�या �दव�ी त�ण �या टोकावर जाऊन बस�ा होता, �तथेच तो �यांना घेऊन

गे�ा. सग�यांनी बसून �यावं, अ�ी सूचना �याने के��. “या�ा वेळ �ाग ू �कतो,” तो
�हणा�ा.

“आ�हा�ा क�ाचीच घाई नाही,” �मुख �हणा�ा. “आ�ही या वाळवंटाची माणसं
आहोत.”

त�णाने ���तजाकडे नजर टाक��. �रवर �या�ा पव�त �दसत होते, �जथे अ��त�व
अ��य वाटत होतं. �तथे वाळू�या मो�ा टेक�ा, �चंड खडक आ�ण झाडंसु�ा �दसत
होती. गे�े �क�येक म�हने �याने हे वाळवंट तुडव�ं होतं. असं असूनही, �कती कमी मा�हती
होती �या�ा वाळवंटाची. �तथ�या छो�ा�ा भागात �या�ा इं���� गहृ�थ आ�ण तांडा
भेट�ा होता, �याने टोळ� यु�ं अनुभव�� होती, प�ास हजार ताडाची झाडं आ�ण �तन�े
�व�हरी अस�े�या ओअ ॅ�ससची ओळख �या�ा झा�� होती.

“आज तु�ा काय हवं आहे?” वाळवंटाने �या�ा �� के�ा. “का� �दवसभर
मा�याकडे पा�न पोट नाही भर�ं का तुझं?”

“मी �ज�यावर मनापासून �ेम करतो ती तु�याच वाळवंटात कुठेतरी राहते,” त�ण
बो�ू �ाग�ा, “�यामुळे मी जे�हा तु�याकडे पाहतो, ते�हा मी �त�याहीकडे पाहत असतो.
म�ा �त�याकडे परतून जायचं आहे. �यासाठ� म�ा तुझी मदत हवी आहे. नाहीतर मी
�वतः�ा वा�यात कसं बद�ू �केन?”

“�ेम �हणजे काय?” वाळवंटाने �वचार�ं.
“�ेम! तु�या वाळूव�न उडणा�या ससा�याची झेप असते ती. तु�या अंगाखां�ावर

�या�ा भ�य �मळतं �हणून �या�यासाठ� तू �हर�ागार �ेतासारखा आहेस. तु�या �व�तीण�
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�रीरावरचा ��येक खडक, ��येक वा�ुका टेकडी आ�ण पव�त �या�ा प�र�चत आहेत. तू
�या�ा भरभ�न देत राहतोस.”

“चोचीत धर�े�या भ�याबरोबर माझाही अं� �याने धर�े�ा असतो,” वाळवंट मन
उघड क� �ाग�ं. “वषा�नुवष� मी �या�ा सावज पुरवत आ�ो आहे. जे काही थोडंब�त
पाणी मी धारण क� �कतो, ते �या�ा पाजत आ�ो आहे. �या�या भ�या�या तहानभुकेची
काळजी मीच घेतो. �याचं भ�य मा�या अंगाखां�ावर बागडत अस�याचा आनंद मी
अनुभवत असताना अचानक आका�ातून झेप घेत तो माझी �न�म�ती चोचीत ध�न माघारी
जातो.”

�यावर त�ण �हणा�ा, “पण �हणूनच तर तू सावजाची �न�म�ती के��स ना?
जेणेक�न, ससा�याचं पोषण �हावं. हा ससाणा मग माणसाचं पोषण करतो. मनु�य जे�हा
तु�या वाळूचं पोषण क� �ागतो ते�हा सरते�ेवट� पु�हा नवं सावज तु�या अंगाखां�ावर
बागडू �ागतं. जगा�या �वकासाची हीच रीत आहे.”

“मग या�ा �ेम �हणता येई� का?”
“हो. हेच �ेम असतं, �यामुळेच सावजाचा ससाणा, ससा�याचा माणूस आ�ण

माणसाचं वाळवंट होतं, �यामुळेच ��सं सो�यात �पांत�रत होतं आ�ण सोनं पृ�वीकडे
परत जातं.”

“काय बो�तो आहेस तू? म�ा तर काहीही समजत नाही,” वाळवंटाने ग�धळून
�वचार�ं.

“पण तु�ा �नदान हे तरी समजू �कतं क�, या वाळवंटात �र कुठेतरी एक त�णी
माझी वाट पाहते आहे. �त�यासाठ� म�ा �वतः�ा वा�यात पराव�त�त करायचं आहे.”

�कतीतरी वेळ वाळवंट �नः�त�ध होतं.
थो�ा वेळाने वाळवंट �हणा�ं, “वा�याने सोसा�ाने वाहावं �हणून मी तु�ा माझी

वाळू देतो; पण मी एक�ाने हे सा�य क� �कणार नाही. तु�ा वा�याची मदत �यावी
�ागे�.”

तेव�ात वा�याची झुळूक आ��. थो�ा अंतरावर बस�े�े टोळ�चे सद�य त�णाकडे
पाहत आपापसात चचा� करत होते. �यांची भाषा �या�ा समजत न�हती.

�कमयागारा�या चेह�यावर हसू उमट�ं.
त�णाजवळ येत वा�याने �याचा चेहरा कुरवाळ�ा. वा�या�ा सारंच मा�हती असतं

�हणूनच वाळवंटा�ी झा�े�ं त�णाचं बो�णंही �या�ा ठाऊक होतं. वा�या�ा ना
ज�म�थान असतं ना मृ�यु�थान. जगभर संचार करणं हेच �याचं काय� असतं.

त�ण �या�ा �हणा�ा, “म�ा मदत कर. मा�या ��यतमेचा आवाज मा�यापय�त
पोहोचवणारा तो तूच होतास.”

“म�ा एक सांग, वाळवंटाची आ�ण माझी भाषा बो�ाय�ा तु�ा कोणी ��कव�ं?”
“मा�या �दयाने!”
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वेगवेग�या �दे�ांत वा�या�ा वेगवेग�या नावाने ओळख�ं जातं. जगा�या �या भागात
पूव�कड�या महासागरांव�न आ��ता घेऊन येणा�या वा�या�ा ‘�सरो�को’ �हट�ं जाई.
त�ण �या �दे�ातून आ�ा होता �तथे �या वा�या�ा ‘���हे�टर’ �हट�ं जाई. �या
वा�याबरोबर वाळवंटात�� वाळू आ�ण मूर यु�ात उमट�े�या �क�का�या वाहत येतात,
असा �तथे समज होता.

�या कुरणांत �या�या म��ा चरत असत �याही प��कडे अस�े�या भागात कदा�चत
काही वेगळा समज असावा. हे वारं अ ॅ�डा�यु�सया इथून वाहत येतं, असं �तथ�या �ोकांना
वाटत असावं. खरं सांगायचं तर वा�याची ये�याची �क�वा जा�याची कुठ��ही ठरावीक
जागा नाही. �क�ब�ना, �या�ा अ�ी जागाच नाही. कुठ�याही �ठकाणा�ी वारं बांध�ं गे�ं
नस�यामुळे ते वाळवंटा�न अ�धक �भावी होतं. उ�ा चा�ून वाळवंटात झाडं �जव�यात,
म��ांना वाढव�यात माणसा�ा य� येई�ही; पण वा�या�ा गवसणी घा�णं कधीच ��य
नसतं.

वारं �या�ा �हणा�ं, “तू वारं कसं होऊ �क�ी�? आपण दोघंही सव��वी �भ�
आहोत.”

“तु�या �हण�यात त�य नाही,” त�णाने आप�ा मु�ा ठासून मांड�ा. “इथवर�या
�वासात मी �कमयागाराकडून �याची ग�ुपतं ��क�ो आहे. या �व�ाने �नमा�ण के�े�ं
��येक त�व मा�या अंतरंगात आहे; वारा, वाळवंट, महासागर, तारे… ��येक जण मा�यात
समा�व� आहे. आप�या सवा�ची �न�म�ती एकाच हाताने के�� आहे, �यामुळे आप�ा
आ�मा समान आहे. म�ा तु�यासारखं �हायचं आहे. जगा�या ��येक कोप�यात
पोहोचायचं आहे. महासागर ओ�ांडायचे आहेत. माझा ख�जना दडवून ठेवणा�या रेती�ा
उडवून �ावायचं आहे. �ज�यावर मी �ेम करतो �तचा आवाज आसमंतात वा�न �यायचा
आहे.”

“तुझं �कमयागाराबरोबरचं का�चं बो�णं मी ऐक�ं आहे,” वारा सांग ू�ाग�ा. “तो
�हणत होता �यानुसार ��येकाची �नयती �न��त असते, तरीसु�ा �ोक �वतः�ा वा�यात
नाही बद�ू �कणार.”

नाउमेद न होता त�ण �हणा�ा, “�ोकांना आ�ण वा�या�ा �कती गो�ी ��य आहेत,
या�ा मया�दाच नाही. तू जर म�ा काही �ण वारं �हाय�ा ��कव�ंस तर आपण �या
��यतांब�� बो�ू �कू.”

वा�याची उ�सुकता चाळव�� गे��. हे असं आजवर कधीही घड�ं न�हतं. �या�ाही
अ�ी चचा� कराय�ा आवड�ं असतं; पण माणसाचं �पांतर वा�यात कसं करायचं हे
�या�ा खरंच माहीत न�हतं. तसं पा�ह�ं तर �या�याकडे �ानाचा अन��वत साठा होता.
वाळवंटांची �न�म�ती करणं, मोठा�� जहाजं उडवणं, �व�तीण� जंग�ं संपवणं अ�ा गो�ी
घडवून आणणं �या�यासाठ� सहज सोपं होतं. नगरांमधून जाताना मंजुळ संगीत आ�ण
�च��व�च� आवाज �नमा�ण करणं हा �याचा आवडता खेळ होता. आपण असी�मत
आहोत या भावनेत तो आजवर गक�  होता; पण आज हा त�ण �या�ा सांगत होता क�,
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वा�या�या �वचाराप��कडे अस�े�या अनेक गो�ी अ��त�वात हो�या आ�ण �या घडवून
आण�याची �मता वा�यात होती.

आप�या �वनंतीचा वा�यावर अनुकू� प�रणाम होतो आहे, हे ��ात घेऊन त�ण
�हणा�ा, “या�ाच आ�ही �ेम �हणतो. तुम�यावर कोणाचं मनापासून �ेम जड�ं असे�
तर तु�ही वाटे� ती �न�म�ती क� �कता. कारण, ��येक घटना तुम�या अंतरंगात घडत
असते. अ�ातूनच माणसं �वतः�ा वा�यात �पांत�रत क� �कतात. अथा�त, वा�याने
मदत के�� तरच!”

वारा अ�भमानी होता. त�णा�या पाठपुरा�ाने तो �चरडी�ा आ�ा होता. �याने
उधाणायचं ठरव�ं. वाळवंटात�� रेती उडू �ाग��, तरीसु�ा �या�ा असं जाणव�ं क�,
‘आपण जगभर �फरत अस�ो तरी माणसा�ा वा�यात कसं बद�ायचं हे तर आप�या�ा
माहीत नाहीच; पण �ेम �हणजे काय याची आप�या�ा य��कं�चतही क�पना नाही.’

“मी जगभर �मंती करत असतो. �ोकांना �ेमाब�� बो�ताना नेहमी ऐकतो मी. �या
वेळेस ते �वगा��या �द�ेने पाहत असतात. कदा�चत, �वगा�ची मदत घेत�� तर बरं पडे�!”
आप�या मया�दा मा�य करा�ा �ाग�यामुळे वारा आता धुमसू �ाग�ा होता.

“तसं असे� तर माझी मदत कर. तु�या जोरदार तडा�याने धुळ�चं असं वादळ
�नमा�ण कर क�, �या आड सूय� झाकोळ�ा जाई�. मग �वगा�कडे पाहताना माझे डोळे
�दपणार नाहीत.”

�याचं �हणणं ऐक�यावाचून वा�याकडे पया�य न�हता. सव� ����न�ी तो वा� �ाग�ा.
पाहता पाहता, उडणा�या रेतीने आसमंत �ाप�ा. ताप�े�या सूया��या जागी अंधूक सोनेरी
तबकडी तेवढ� �दसू �ाग��.

छावणीम�ये काहीही �दसत न�हतं. अ�ा वा�याची सवय वाळवंटात�या �ोकांना
होती. ते �या�ा �समम असं �हणत. समु�� वादळापे�ा हे वादळ अ�धक भयावह होतं.
�यांचे घोडे आता अ�व�थ होऊन �ख�काळू �ाग�े. बं�कांम�ये रेती भर�� गे��.

टेकडीवर बस�े�या अ�धका�यांपैक� एकाने �मुखा�ा �वनव�ं, “आपण हे इथेच
थांबव�ं तर बरं होई�.”

टेकडी�या मा�यावर उभा अस�े�ा त�ण आता �दसेनासा झा�ा होता. अ�धका�यांचे
चेहरे जरी �न�या बुर�याने झाक�े होते तरी �यां�या डो�यांत�� भीती �पत न�हती.

“आपण हे थांबवू या,” �सरा एक अ�धकारी �हणा�ा.
“म�ा अ��ाची महती अनुभवायची आहे,” �मुखाने �हट�ं. �या�या �वरात आदर

होता. “एखादा माणूस �वतः�ा वा�यात कसा बद�तो हे पाहायचं आहे म�ा.”
�या दोन अ�धका�यां�या मनात भीती उमट�� होती, �यां�या नावांची मनोमन न�द

�याय�ा तो �वसर�ा नाही. वारं थांबताच तो �यांना �यां�या पदाव�न काढून टाकणार
होता. वाळवंटाचा पाईक अस�े�यां�या मनात भीतीचा अं�ही उमटत नसतो, हे तो प�कं
जाणून होता.
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इकडे त�ण सूया��ा �हणा�ा, “तु�ा �ेमाची मा�हती आहे असं वा�याने म�ा
सां�गत�ं. तू जर �ेम जाणत अस�ी� तर तू ‘जगदा�मा’ही जाणत अस�ी�. कारण, तो
�ेमापासून घड�ा आहे.”

“मी �या �थानावर आहे �तथून ‘जगदा�मा’ मा�या नजरेस पडतो आहे,” सूय� बो�ू
�ाग�ा. “तो मा�या आ��या�ी संवाद साधतो. आ�ही दोघं �मळून झाडं वाढवतो, म��ांना
साव��त घेतो. फार �र आहे मी पृ�वीपासून, तरीसु�ा �ेम कसं करायचं हे मी ��क�ो
आहे. मी पृ�वी�या कणभर जरी जवळ आ�ो तर �णाधा�त सारं काही जळून खंक होई�.
मग, ‘जगदा��या’चं अ��त�वही उरणार नाही. हे ��ात घेऊन आ�ही दोघं एकमेकांना
तोषवतो. आ�हा�ा पर�परांची न �मणारी ओढ आहे. मी �या�ा जीवन आ�ण ऊब देतो
तर तो म�ा मा�या जग�यासाठ� कारण देतो.”

“�हणजे तु�ा �ेमाब�� माहीत आहे तर!” त�ण �हणा�ा.
सूय� सांग ू �ाग�ा, “�व�ा�या या अंतहीन आ�ण �नरंतर �वासात मी आ�ण

‘जगदा�मा’ अनेकदा गहन चचा� करत असतो. �याचं अंतरंग जाणतो मी. सव� व�तूमा�
आ�ण �ाणीमा� एकच आहेत हे स�य आजवर फ� ख�नजांना आ�ण भा�यांना माहीत
होतं. तांबं �हावं अ�ी �ोखंडाची इ�छा नसते आ�ण सोनं �हावं अ�ी तां�याची इ�छा
नसते. ��येक जण आपाप�ं वै����पूण� अ��त�व जग�यात आ�ण �टकवून ठेव�यात
समाधानी आहे. �न�म�ती�या पाच�ा �दव�ी जर �नमा�णक�या�चा हात थांब�ा असता तर
सगळ�कडे �ांती आ�ण समाधानाम�ये ताळमेळ राख�ा गे�ा असता; पण सहावा �दवस
उजाड�ा,” सूय� पुढे �हणा�ा.

“तू �र रा�न ��येक गो�ीचं �नरी�ण करतोस. तू �ानी आहेस,” त�णाने �हट�ं; पण
�ेमाब�� तु�ा काहीही माहीत नाही. कारण, सहावा �दवस नसता तर माणूस
अ��त�वातच आ�ा नसता. मग, तांबं नेहमी तांबंच रा�ह�ं असतं आ�ण ��सं नेहमी
��संच. ��येक जीवमा�ाची ठरावीक �नयती असते हे जरी खरं अस�ं तरी एक ना एक
�दवस ती �ा�त के�� जाई�. �यानंतर, �वतःपे�ा अ�धक दज�दार गो�ीत ��येका�ा
बद�ावं �ागे�. इथेच थांबून चा�णार नाही. �यांना न�ाने �नयती �ा�त करावी �ागे�. हे
करत असताना असा एक �ण येई�, जे�हा ‘जगदा�मा’ एकमेव असे�. सवा�चे आ�मे
�या�या �ठकाणी एकवटती�.”

त�णा�या बो��यावर �वचार के�यावर सूया�ने अ�धक तेजाने तळपायचं ठरव�ं. �या
दोघांमधी� संभाषणाचा आनंद घेणा�या वा�याने त��णी आप�ा जोर वाढव�ा.
त�णा�ा �दपव�याचा सूया�चा �य�न असफ� झा�ा.

“�हणूनच �कमया अ��त�वात आहे,” त�ण आ�म�व�ासाने �हणा�ा. “�यामुळे
��येक जण आप�या ख�ज�याचा मागोवा घेई� आ�ण तो �ोधून काढे�. पूवा�यु�या�न
अ�धक चांग�ं आयु�य जग ू�ागे�. जोवर जगा�ा ���ाची गरज भासेना�ी होई� तोवर
��सं आप�� भू�मका �नभावत राही�. �यानंतरच ��सं �वतः�ा सो�यात �पांत�रत करे�.
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ही �कमया साधतो तो खरा �कमयागार. आपण जे कोणी आहोत, �या�न अ�धक
चांग�ं हो�याचा �य�न क� �ाग�ो क�, आप�या आवतीभोवती�या ��येक गो�ीत
चांग�ा बद� घडून येतो हे �कमयागार आप�या �नद��नास आणतात.”

सूया�ने थो�ा नाराजीने त�णा�ा �वचार�ं, “म�ा �ेमाची मा�हती नाही असं तू का
�हणा�ास?”

“कारण, वाळवंटासारखं अ�वच� होणं �हणजे �ेम नाही. वा�यासारखी भटकंती
करणं �हणजे �ेम नाही आ�ण जसं तू करतोस तसं �वतः�ा अंतरावर ठेवून ��येक गो�ीचं
�नरी�ण करणं �हणजेसु�ा �ेम नाही. �ेम ही एक ��� आहे. �त�यामुळे ‘जगदा�मा’
अ�धका�धक �वक�सत पावतो, उ�म होतो. मी जे�हा प�ह�यांदा �या�यापय�त पोहोच�ो
होतो, ते�हा �या�या प�रपूण�तेब�� माझी खा�ी पट�� होती. �यानंतर मा� मा�या ��ात
आ�ं क�, �न�म�ती�या इतर आयामां�माणे �या�ाही �वतः�या आकां�ा आहेत, �या�याही
अंतरंगात �ं� होतात. ‘जगदा��या’चं पोषण होतं ते आप�यामुळे. आपण �वतः�ा
चांग�या �कारे घडवतो क� वाईट �कारे यावर ‘जगदा��या’चं भ�ंबुरेपण अव�ंबून आहे.
नेम�या या ट��यावर �ेमाची भू�मका मह�वाची ठरते. कारण, �ेमापोट� आपण �वतःम�ये
अ�धका�धक सुधारणा घडवून आण�याचा �य�न करतो.”

“तु�ा मा�याकडून नेमकं काय हवं आहे?” सूया�ने �वचार�ं.
त�ण �या�ा �हणा�ा, “�वतःचं �पांतर वा�यात कर�यासाठ� म�ा तुझी मदत हवी

आहे.”
“आजवर झा�े�या �न�म�तीत मी सवा��धक �ानी आहे हे �नसग� जाणतो,” सूय� बो�ू

�ाग�ा. “पण तु�ा वा�यात कसं बद�ायचं हे नाही माहीत म�ा.”
“आता मी कोणा�ा �वचा�?”
इतका वेळ मुका�ाने �यांचं संभाषण ऐकणा�या वा�या�ा अ�यानंद झा�ा. �या�ा

आपण आजवर सव�� समजत होतो, �या सूया��या �ाना�ाही मया�दा आहेत हे स�य
जगा�ा ओरडून सांग�याची इ�छा �या�ा झा��. जग�भाषा बो�ू �कणा�या त�णा�या
मागणीची पूत�ता सूय� क� �कत नाही हेही �या�ा सग�यांना सांगायचं होतं.

�णभर �वचार क�न सूय� �हणा�ा, “�या एका हाताने हे सव� ���ह�ं आहे
�या�या�ीच बो�ाय�ा हवं.”

आनंद अस� होऊन वारा उधाण�ा. �या�या आवेगा�ा सीमा न�हती. भरभ�कम
दोरखंडांनी जखड�े�े तंबू वा�यावर उडू �ाग�े. ग�यात�� दावणी तोडत �ा�यांनी
सैरावैरा पळाय�ा सु�वात के��. वा�याबरोबर उडू नये �हणून टेकडीवर बस�े�या सवा�नी
एकमेकांना घ� ध�न ठेव�ं.

सारं काही ���हणा�या हाताकडे त�ण वळ�ा. �याच �णी �व�ाने मौन धारण के�ं.
अ�ा घडी�ा आपणही न बो��े�ं बरं असं त�णा�या मनात आ�ं.

�ेमाचा �ोत �या�या �दयातून आवेगाने �वू �ाग�ा. �या�या त�डून एक वेगळ�च
�ाथ�ना आपोआप बाहेर पडू �ाग��. आजवर �याने ती कधी �हट�� न�हती. �यात ना
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��द होते ना याचना. म��ांना नवीन कुरणं �मळा�� �हणून आभार मान�े न�हते. अ�धक
काचसामान �वकता यावं, अ�ी �वनवणी न�हती. जी ��ी �या�ा भेट�� होती, �तने
वाळवंटात �याची वाट पाहत राहावी, अ�ी अग�तकता न�हती. �या �नः�त�धतेत
त�णा�या ��ात आ�ं क�, �या हाताने उमटव�े�या खाणाखुणा जाणून घे�याचा �य�न
वाळवंट, वारा आ�ण सूय�ही करत होते; अगद� �या�याचसारखे. आपाप�ा माग� �ोधत
असताना �या एकमेवा��तीय पाचूवर मांड�े�� सू�ं समजून घेऊ पाहत होते.
पृ�वी�माणेच अंतराळातही संकेत �वखुर�े�े आहेत हे �या�ा �दस�ं. �यां�या �या
��यमानतेमागे कुठ�ंही कारण अथवा मह�व न�हतं. आप�� �न�म�ती का झा�� आहे हे
कुणा�ाच ठाऊक न�हतं. वाळवंट, वारा, सूय� आ�ण सव� �ोक अन�भ� होते. केवळ �या
एकमेव हाता�ा कारणमीमांसेची अचूक जाणीव होती. तेवढा एकच हात चम�कार घडवून
आणू �कत होता, महासागरा�ा वाळवंटात बद�ू �कत होता… �क�वा मग, माणसा�ा
वा�यात �पांत�रत क� �कत होता. कारण, सहा �दवसां�या अथक �न�म�तीनंतर �नमा�ण
झा�े�� �व�तारीत �च�ाकृती या �व�ा�ा अ�ा �ब���ा घेऊन आ�� होती, �जथे �तचं
�पांतर ‘मह�काया�त’ झा�ं आहे हे फ� आ�ण फ� �या हाता�ा माहीत होतं.

‘जगदा��या’�या अंतरंगातून त�ण पुढे झा�ा. हा ‘जगदा�मा’ ई�रा��याचा भाग आहे
हे �या�ा �दस�ं. आता �या�यासमोर आ�े�ा ई�रा�मा �सरं �तसरं काही नसून �याचा
�वतःचाच आ�मा आहे हे स�य �या�ा �या �णी उ�गड�ं. इथून पुढे त�ण �वतःच
चम�कार घडवून आणणार होता.

* * *

आजवर �समम इत�या सोसा�ाने कधीच वा�ह�ा न�हता. �वतः�ा वा�यात �पांत�रत
करणा�या �या त�णाची कथा अरबां�या कैक �प�ांनी पुढ�या �प�ांना ऐकव��.
वाळवंटा�या सवा��धक ����ा�� �मुखाची अव�ा करत �याची छावणी जवळपास न�
कर�याचं धा�र�� वारा होऊ पाहणा�या त�णाने दाखव�ं होतं.

�सममचा जोर कमी झा�ा. भानावर येत सग�यांनी त�ण उभा अस�े�या टोकाकडे
�� क� ��त के�ं; पण त�ण �तथे न�हताच. छावणी�या प��कड�या भागात रेतीने
माख�े�या पहारेक�या�या बाजू�ा तो उभा होता.

�याची ही जा� पा�न सा�यां�या जीवाचं पाणी झा�ं. फ� दोघां�या चेह�यावर हसू
होतं. �यापैक� एक होता �कमयागार. आज ख�या अथा�ने �या�ा प�रपूण� ���य गवस�ा
होता. �सरा होता टोळ� �मुख ���या�ा ई�री साम�या�चा म�हमा उमग�ा होता �हणून तो
समाधानी होता. �स�या �दव�ी स��� सै�नकांची तुकडी बरोबर देऊन �मुखाने
�कमयागार आ�ण त�णा�ा �नरोप �द�ा. �यां�या आव�यकतेनुसार ती तुकडी �यांचं
साहा�य करणार होती.

तो संपूण� �दवस ते अथक दौडत होते. उ�हं क�ू �ाग�े. ते एका कॉ��टक मठापा�ी
आ�े. घो�ाव�न पायउतार होत �कमयागाराने सै�नकांना �नरोप �द�ा.
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ते गे�यावर त�णाकडे वळून तो �हणा�ा, “इथून पुढची वाट तु�ा एक�ाने चा�ायची
आहे. �परॅ�मड आता फ� काही तासां�या अंतरावर आहे.”

त�ण �हणा�ा, “तु�ही म�ा जग�भाषा ��कव��त. मी तुमचा मनःपूव�क आभारी
आहे.”

“तु�ा जे आधीपासून माहीत होतं, �या�ा मी केवळ चा�ना �द��.”
मठा�या दारावर �कमयागाराने थाप मार��. का�या व��ांत�ा �भ�खू �वे��ारा�ी

आ�ा. �या�या�ी कॉ��टक भाषेत बो��यावर �कमयागाराने त�णा�ा आत यायची खूण
के��.

�कमयागार हसून �हणा�ा, “थोडा वेळ �यांचं �वयंपाकघर वापर�याची अनुमती मी
मा�गत�� आहे.”

मठा�या माग�या बाजू�ा अस�े�या �वयंपाकघरात येताच �कमयागाराने चू�
पेटव��. �भ�खूने आण�े�ा ���ाचा गोळा एका कढईत ठेवून �याने ती कढई चु��वर
ठेव��. ��सं �वतळ�यावर �कमयागाराने आप�या जवळ�� �व�च� �पवळं अंड बाहेर
काढ�ं. �याचा अगद� केसाइतका भाग काढून घेत �याने तो मेणाम�ये �भजवून
�वतळ�े�या ���ा�या रसात अ�गद सोड�ा.

पुढ�या �णी �म�णा�ा �ा�सर रंग आ�ा. पाहता पाहता ते �म�ण र�ासारखं
�ा�भडक झा�ं. �कमयागाराने चु��वरची कढई उतरवून गार हो�यासाठ� उच�ून ठेव��.
हे करताना �याने �भ�खू�ा टोळ�यु�ाब�� सां�गत�ं.

“मा�या मते, ही यु�ं �द�घ� काळ चा�ती�,” �कमयागार �हणा�ा.
हे ऐकून �भ�खू �चरडी�ा आ�ा. यु� संप�याची वाट पाहत अनेक तांडे �गझा येथे

ब�याच काळापासून �त�त होते. तो �हणा�ा, “तोपय�त ई�रकाय� संपु�ात आ�ं असे�.”
�कमयागाराने उ�र �द�ं, “अगद� बरोबर!”
कढईत�ं �म�ण ए�हाना गार झा�ं होतं. काही काळापूव� ���ाचं �प अस�े�या �या

�वाने कढईचा आकार घेत�ा अस�ा तरी �याचं �पांतर सो�यात झा�ं होतं. हे पा�न
�भ�खू आ�ण त�ण अवाक् झा�े.

“म�ा हे कधी जमे� का?” त�णाने �वचार�ं.
“ही माझी �नयती होती, तुझी नाही,” �कमयागाराने समजाव�ं. “पण हे ��य आहे,

असं म�ा तु�ा दाखवून �ायचं होतं.”
आता ते दोघं मठा�या �वे��ारापा�ी परत आ�े. �कमयागाराने सो�या�या तबकडीचे

चार भाग के�े.
एक भाग �भ�खूसमोर करत तो �हणा�ा, “वाटस�ं�ी तू �या औदाया�ने वागतोस

�याकरता हे तू ठेवून घे.”
�भ�खू त�परतेने �हणा�ा, “मा�या मदती�या तु�नेत हा मोबद�ा कैक पट�नी अ�धक

आहे.”
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“पु�हा असं कधीही �हणू नकोस. काय माहीत जीवना�या कानावर हे गे�ं, तर पुढ�या
वेळेस ते तु�ा कमी देई�.”

त�णाकडे वळत �कमयागाराने �सरा तुकडा समोर करत �हट�ं, “तू टोळ��मुखा�ा
जे काही �द�ंस �या बद�यात तू हे ठेवून घे.”

�द�े�या सो�यापे�ा हे कैक अ�धक आहे, असं त�ण �या�ा सांगणार होता; परंतु
�कमयागाराने �भ�खू�ा �द�े�ं उ�र ऐक�ं अस�यामुळे त�ण ग�प रा�ह�ा.

�तसरा �ह�सा �वतःकडे ठेवत �कमयागार �हणा�ा, “टोळ�यु� सु� अस�े�या या
भागातून म�ा वाळवंटात परतायचं आहे, ते�हा हा तुकडा मा�यासाठ�.”

आता केवळ एक तुकडा उर�ा होता. तो पु�हा �भ�खू�या हातात देत �कमयागार
�हणा�ा, “हा तु�याजवळ नीट ठेव. या त�णा�ा कधी �याची गरज पड�� तर तो �या�ा
दे.”

“मी तर मा�या ख�ज�या�या �ोधात �नघा�ो आहे. तु�ही �हट�या�माणे मी
ख�ज�या�या अगद� जवळ आ�ो आहे. म�ा सापडणार आहे तो. म�ा क�ा�ा हे सोनं?”

“तु�ा तो सापडणार आहे याची म�ा खा�ी आहे,” �कमयागाराने अनुमोदन �द�ं.
“मग हे क�ासाठ�?”
“आ�ापय�त दोनदा तुझी कमाई तु�ा गमवावी �ाग�े�� आहे; एकदा चोराने ती

पळव�� तर �स�यांदा टोळ��मुखाने �हसकावून घेत��. मी हाडाचा अरब आहे,
आम�यात काही वा��चार �च��त आहेत. �यावर माझा �व�ास आहे. �याती�
एकानुसार, ‘एकदाच घडणारी गो� पु�हा कधीही घडत नाही; पण दोनदा घडून गे�े��
गो� �तस�यांदा घड�या��वाय राहत नाही.”’ �यांचं बो�णं झा�यावर दोघंही आपाप�या
घो�ांवर �वार झा�े.

* * *

“�व�ांबाबत एक गो� सांगायची आहे तु�ा,” �कमयागाराने �हट�ं.
त�णाने घोडा जवळ घेत�ा.
“फार पूव� रोमम�ये �टबे�रअस नावाचा स�ाट रा�य करत होता. �या�या रा�यात

राहणा�या एका भ�या माणसा�ा दोन मु�े होते. पैक� एक मु�गा सै�यात होता.
सा�ा�या�या अ�त �ग�म भागात �याची नेमणूक झा�� होती. �सरा मु�गा कवी होता.
�या�या क�वता रोमम�ये अ�त�य �ोक��य हो�या.

एका रा�ी व�ड�ांना �व� पड�ं. पुढ�या अनेक �प�ा �यां�या दोन मु�ांपैक� एकाचे
��द सतत गुंजत राहती�, असं देव�ताने �यांना �व�ात सां�गत�ं. �व� संप�यावर वडी�
खडबडून जागे झा�े. �यां�या मनात कृताथ�ता दाट�� होती. अ�ू थोपवून धरणं �यांना
��य न�हतं. एखा�ा �प�या�ा गव� वाटावा, अ�ी ही मा�हती देव�ताने �यां�यापुढे उघड
के�� होती.
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�यानंतर काही �दवसांत व�ड�ांचं अपघाती �नधन झा�ं. �यां�या रथाखा�� आ�े�या
एका मु�ाचा �ाण वाचव�या�या �य�नात �यांचा मृ�यू झा�ा. अ�त�य स��ी�
अस�यामुळे मृ�युप�ात ते थेट �वगा�त गे�े. �व�ात�ा देव�त �यां�या समोर आ�ा.

“तू नेहमी चांग�या�कारे आयु�य �तीत के�ंस. जीवनभर �ेमाने वाग�ास, तुझा
मृ�यूही स�माननीय होता. सांग तुझी काय इ�छा आहे? मी ती पूण� करेन.”

“जीवनाने म�ा भरभ�न आनंद �द�ा,” तो माणूस बो�ू �ाग�ा. “तू जे�हा मा�या
�व�ात आ�ास, ते�हा म�ा आजवर के�े�या �मांचं साथ�क झा�यासारखं वाट�ं. मा�या
मु�ा�या क�वता �क�येक �प�ा सग�यां�या त�डी असती�. �वतःसाठ� म�ा काहीही
नको. कारण, मु�ांनी कमाव�े�ं य� पा�न कोण�याही बापाची तृ�ती होते. फ� एकच
मागणं आहे. ��य झा�ं तर मा�या मु�ाचे ��द भ�व�यात पाहाय�ा म�ा आवडे�.”

देव�ताने �या�या खां�ा�ा �प�� के�ा. �याबरोबर ते दोघं भ�व�यात जाऊन पोहोच�े.
�तथे जम�े�े हजारो �ोक �व�च� भाषेत बो�त होते.

माणसा�या डो�यांत आनंदा�ू तरार�े.
“मा�या मु�ा�या क�वता अमर आहेत, हे माहीत होतं म�ा,” देव�ता�ा हे सांगताना

�या�ा अ�ू आवरेनात. “मा�या कोण�या मु�ा�या क�वता हे �ोक पु�हा पु�हा �हणत
आहेत हे म�ा सांग ू�का� का?”

हे ऐकताच �या�या जवळ येत देव�ताने �या�ा अ�गद बाजू�या बाकावर बसव�ं.
देव�त बो�ू �ाग�ा, “कवी अस�े�या तु�या मु�ा�या क�वता रोमम�ये खूप �ोक��य

हो�या. �ोकांना �या फार आवडाय�या; पण �टबे�रअस राजाची राजवट संप�यावर
मु�ा�या क�वताही �व�मरणात गे�या. तुझा प�ह�ा मु�गा जो सै�यात होता �याचे हे ��द
आहेत.”

�या माणसाने अवाक् होऊन देव�ताकडे पा�ह�ं.
“तुझा तो मु�गा फार �रवर�या �ठकाणी गे�ा होता. पुढे तो मोठा अ�धकारी झा�ा.

तो अ�त�य �यायी होता. एकदा �या�या एका नोकराची �कृती अचानक गंभीर झा��.
�ोकांचं आजारपण बरं करणा�या राबायब�� तुझा मु�गा ऐकून होता. तडक घो�ावर
�वार होत पुढचे कैक �दवस �याने �या�ा �ोध�यात घा�व�े. �याचा मागोवा आपण घेत
होतो, तो ई�राचा पु� आहे हे �या�ा वाटेत समज�ं. ई�रपु�ाने बरे के�े�े काही �ोक
�या�ा वाटेत भेट�े. �याची ��कवण �या �ोकांनी तु�या मु�ापय�त पोहोचव��. ती
ऐक�यावर तु�या रोमन पु�ाने �यांचा धम� �वीकार�ा. �यानंतर अ�पावधीत तो �या
ई�रपु�ापय�त पोहोच�ा.

आप�ा एक नोकर अ�त�य आजारी आहे, असं �याने सांगताच �या�या बरोबर
�या�या घरी जा�यासाठ� राबाय �गेच तयार झा�ा. तुझा मु�गा अ�त�य ��ाळू होता.
राबाय�या डो�यांत पाहताच �या�ा मनोमन खा�ी पट�� क�, तो ई�रपु�ा�या सा���यात
आहे. तुझा मु�गा �या�ा काय �हणा�ा ते ऐक,” देव�त पुढे �हणा�ा. “�या�या त�डून �या
�णी, �या राबायसाठ� �नघा�े�े ��द अजरामर झा�े आहेत. कोणते होते ते ��द? ऐक
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तर, ‘हे ई�रा, मा�या कुट�पय�त तु�ही यावं ही माझी पा�ता नाही. तु�ही इथेच एखादा ��द
उ�चारा. तेव�ाने मा�या नोकरा�ा बरं वाटे�,””

कथा सांगनू झा�यावर �कमयागार �हणा�ा, “आप�यापैक� ��येक जण या पृ�वीवर
काही ना काही भू�मका �नभावतो. आप�या मते, ती �कतीही नग�य अस�� तरी जगा�या
इ�तहासात �तचं �थान म�यवत� असतं; पण गंमत �हणजे सामा�यतः कोणा�ाच याचं �ान
नसतं.”

त�ण हस�ा. जीवनाब��चे �� एखा�ा म�ढपाळा�ा इतके मह�वाचे वाटती�, असा
�वचार �याने आजवर कधीच के�ा न�हता.

“आता आपण �नरोप घेऊ या,” �कमयागारने सुचव�ं.
“येतो मी!” त�णाने �नरोप घेत�ा.

* * *

पुढचे �क�येक तास त�ण वाळवंटातून दौडत रा�ह�ा. �याचं �� आता फ� �दयाकडून
होणा�या संवादाकडे होतं. �कमयागाराने �या�ा सां�गत�ं होतं, “�जथे तुझा ख�जना
असे� �तथेच तुझं �दय असे�.”

पण त�णाचं �दय �या�ा वेगवेग�या गो�ी सांगत होतं. दोन वेग�या रा�ी पड�े�या
�व�ांचा पाठपुरावा कर�यासाठ� आप�या म��ां�या कळपाचा �याग करणा�या एका
म�ढपाळाची गो� �दयाने मो�ा अ�भमानाने सां�गत��. ते �नयतीब�� बो��ं. �रचा
अनोखा भूभाग �क�वा सुंदर ���यां�या �ोधात भटकणा�या अनेक माणसां�या गो�ी �याने
ऐकव�या. �ढ�, परंपरांना छेद देणा�या �या माणसांना त�का��न समाजाचा जो सामना
करावा �ाग�ा होता, तोही �दयाने वण�न के�ा. अनेक �वास, �ोध, पु�तकं आ�ण बद�
यांब�� �दय भरभ�न बो��ं.

त�ण आता पुढची वा�ुकाटेकडी चढणार �तत�यात �दय कुजबुज�ं, “�या �ठकाणी
तु�या डो�यांत अ�ू येती�, �तथे सावध राहा. मी �तथेच असेन तुझा ख�जनाही �तथेच
असे�.”

त�ण सावका� टेकडी चढ�ा. आभाळात चांद�या चमचमत हो�या. पु�हा एकदा
पौ�ण�मेचा चं� झळकत होता. ओअ ॅ�सस सोडून �या�ा आज म�हना झा�ा होता.
चं��का�ामुळे रेतीवर पड�े�या साव�यांमुळे समु�ाचा भास होत होता. वाळवंटात घोडा
�ख�काळ�यानंतर त�णा�ा �कमयागार भेट�ा होता, ती आठवण �या�या मनात ताजी
झा��. वाळवंटाची �ांतता चं��का�ात �हाऊन �नघा�� होती. ख�ज�या�या �ोधाथ�
�नघा�े�या एका माणसाचा �वास �या �करणांनी ओथंब�ा होता.

टेकडी�या मा�यावर पोहोचताच तो अचं�बत झा�ा. चं��का�ाने आ�ण वाळवंटा�या
तेजामुळे उठून �दसणारा अभूतपूव� �परॅ�मड �या�या समोर गंभीरपणे उभा होता. गडु�यांवर
कोसळत त�ण रडू �ाग�ा. �याने ई�राचे आभार मान�े. ई�रामुळेच �याने �नयतीवर
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�व�ास ठेव�ा होता; तो राजा�ा, �कानदारा�ा, इं���� गहृ�था�ा आ�ण सरते�ेवट�
�कमयागारा�ा भेट�ा होता. हे कमी �हणून क� काय �या�ा वाळवंटात�� ��ी भेट��
होती. �या�या जीवाभावाची सखी भेट�� होती. �तने �या�ा सां�गत�ं होतं क�, �ेम कधीच
कोणा�ा �नयतीपासून �र ठेवत नसतं.

या �णी ओअ ॅ�ससम�ये परत जाऊन फा�तमाबरोबर सुखाचं आयु�य तो घा�वू �कत
होता. साधासुधा म�ढपाळ �हणून जग ू �कत होता. �कमयागारा�ा जग�भाषा समजत
अस�� तरी, ���ाचं �पांतर सो�यात करता येत अस�ं तरी, तोही वाळवंटात समाधानाने
राहत होताच ना? �यासाठ� आ�मसात के�े�ं �ान, �ा�� �क�वा क�ा कोणा�ा
दाखव�याची गरज �या�ा भासत न�हती. त�णाने �वतः�ा सां�गत�ं, ‘�वतः�या
�नयती�या �द�ेने वाटचा� करत असताना जे जाणून घेणं आव�यक होतं, ते सव� मी
��क�ो आहे. आजवर �व�ात जे काही पा�ह�ं होतं �या सा�याची अनुभूती मी घेत��
आहे.’

या �णी तो ख�जना �ोधाय�या अगद� जवळ येऊन पोहोच�ा होता. जोवर उ���
गाठ�ं जात नाही तोवर हाती घेत�े�ं काम पूण��वास गे�ं, असं �हणता येत नाही, असं
�याने �वतः�ा खडसाव�ं. आजूबाजू�ा नजर टाकताच �या�ा �दस�ं क�, रेतीवर �जथे
�याचे अ�ू ओघळ�े�े होते �तथे �काब� हा प�व� बीट� �कडा आ�ा होता. वाळवंटात
काढ�े�या का�ावधीम�ये तो ��क�ा होता क�, हा बीट� ई�राचं सु�च�ह असतं.

आणखीन एक संकेत! त�णाने �तथेच खणाय�ा सु�वात के��. काचसामान
�ापा�याचे ��द �या�ा आठव�े. तो �हणा�ा होता, ‘घरा�या माग�या अंगणातही
�परॅ�मड उभारता येतो.’ पण या इथे, ��य� �परॅ�मड�या सा���यात आ�यावर त�णा�ा
नेमकं समज�ं क�, आयु�यभर एकावर एक दगड रचत रा�ह�ा तरी तो कधीच �परॅ�मड
बांधू �कणार नाही.

�या जागी तो रा�भर खणत रा�ह�ा. �या�ा काहीच सापड�ं नाही. �तकानु�तकं
उ�या अस�े�या �परॅ�मडचं ओझं �या�ा जाणवू �ाग�ं, तरीही तो थांब�ा नाही. �याने
खण�े�या जागी वा�यामुळे पु�हा रेती येऊन पडत होती, तरीही तो परत खणत रा�ह�ा.
�याचे हात सो�वट�े, जीव दम�ा; पण �दयाचं सांगणं �याने मनात ठेव�ं. ‘अ�ू
ओघळती� �तथे खण,’ असं �दयाने सां�गत�ं होतं.

खणताना हाता�ा �ाग�े�े दगड तो ओढून बाहेर काढत होता. �तत�यात �या�ा
कुणाची तरी चा�� �ाग��. अचानक अनेकांनी �या�ा गराडा घात�ा. चं��का�ा�ा
पाठमोरे अस�यामुळे त�णा�ा �यांचे चेहरे �क�वा डोळे �दसू �क�े नाहीत.

�यां�यात�या एकाने �या�ा दरडावून �वचार�ं, “काय करतो आहेस रे?”
भीतीने थरकाप उडा�यामुळे त�ण बो�ू �क�ा नाही. या जागी �याचा ख�जना होता.

काय घडू �के� या क�पनेने तो घाबर�ा होता.
“टोळ�यु�ातून �नसट�े�े �नवा��सत आहोत आ�ही. आ�हा�ा पै�ांची गरज आहे,”

�सरा माणूस पुढे येत �हणा�ा. “तू �तथे काय �पव�ं आहेस?”
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त�णाने कसंबसं उ�र �द�ं, “मी काहीच �पव�ं नाही.”
तोवर टोळ�मध�या एकाने �या�या हाता�ा ओढत पु�हा �या�ा मघा�या जागी उभं

के�ं. �तस�याने �या�या पोतडीची झडती घेत��. �यातून सो�याचा चतकोर भाग �नघा�ा.
“अरे हे पाहा! इथे तर सोनं आहे.”
त�णा�ा पकड�े�या अरबा�या चेह�यावर चं�ाचा �का� पड�ा. �या�या नजरेत

त�णा�ा �वतःचा मृ�यू �दस�ा.
“याने न�क�च बरचंसं सोनं इथे गाड�ं असणार.”
सवा�नी �मळून �या�ा खणाय�ा �ाव�ं. तो खणत रा�ह�ा. सूय�दय झा�ा. टोळ�ने

�या�ा मारहाण कराय�ा सु�वात के��. �या�या कप�ांची ��रं ��बू �ाग��.
अंगाव�न र�ाचे ओघळ वा� �ाग�े. मृ�यू आता अगद� जवळ येऊन ठेप�ा होता.

“मरताना पै�ांचा काय उपयोग? दरवेळेस पैसा आप�या�ा वाचवत नाही,”
�कमयागाराचं वा�य �या�ा आठव�ं. तो �क�चाळून �हणा�ा, “मी ख�जना �ोधतो आहे!”
�या�या सुज�े�या चेह�याव�न र�ा�या धारा वाहत हो�या, तरीही इ�ज�तमध�या
�परॅ�मडजवळ दड�े�या ख�ज�याचं �व�ं आप�या�ा दोनदा कसं �दस�ं होतं, हे �याने
आप�या ह��ेखोरांना सां�गत�ं.

�या टोळ�चा जो �मुख वाटत होता तो पुढे येत सवा�ना �हणा�ा, “सोडा �या�ा! काही
नाही �या�याकडे. हे सोनंही �याने चो�न आण�े�ं असणार.”

त�ण रेतीत कोसळ�ा. तो आता अध�वट बे�ु�ाव�थेत होता. �या�ा गदागदा ह�वत
�मुख �हणा�ा, “आ�ही आता �नघा�ो!”

चार पाव�ं पुढे गे�यावर �मुख पु�हा मागे �फर�ा. त�णाजवळ येत तो �हणा�ा, “तू
मरणार नाहीस. तू न�क�च जग�ी�. आपण असा मूख�पणा क� नये हेही तू ��क�ी�.
दोन वषा�पूव� याच जागी म�ाही पु�हा पु�हा �व� पड�ं होतं. �पेन दे�ात जाऊन �तथ�या
�ेतांम�ये अस�े�ं, पडझडी�ा आ�े�ं चच� म�ा �ोधायचं होतं. म�ढपाळ आप�या
म��ांबरोबर �तथे रा�ी �नजत. �तथ�या प�व� सॅ���ट�मधून उगव�े�या �सकॅमोर
वृ�ा�या मुळापा�ी खण�यावर म�ा दडव�े�ा ख�जना सापडणार होता. पु�हा पु�हा
पडणा�या �व�ामुळे एवढं भ�ंमोठं वाळवंट तुडवून जाय�ा मी मूख� होतो का?”

एवढं बो�ून तो �मुख आप�या टोळ�बरोबर �नघून गे�ा.
त�ण थरथरत उभा रा�ह�ा. �याने पु�हा �परॅ�मडकडे पा�ह�ं. �परॅ�मड �या�याकडे

पा�न जणू हसत होता. त�णही हस�ा. �याचं �दय आनंदाने वेडाव�ं होतं.
�याचा ख�जना नेमका कुठे आहे हे �या�ा आता अचूक समज�ं होतं.
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रा � होता होता तो त�ण �या �हान�ा �नज�न चच�पा�ी पोहोच�ा. �सकॅमोर वृ�
अजूनही सॅ���ट��या जागी तसाच उभा होता. चच��या अध�वट उद�्व�त झा�े�या

छतातून आताही तारे �प� �दसत होते. आप�या म��ां�या कळपाबरोबर तो त�ण जे�हा
�तथे होता, ती रा� �या�ा आठव��. �कती �ांत रा� होती ती… मा�, ते �व�!

पु�हा एकवार तो या जागेकडे परत�ा होता. �याचा म��ांचा कळप आज सोबत
न�हता. �याऐवजी �या�या हातात फावडं तेवढं होतं.

�कतीतरी वेळ तो आका�ात�े तारे �याहाळत बस�ा. मग हळूच आप�या कातडी
�प�वीतून बाट�� काढत �याने वाइनचा घोट घेत�ा. �या रा�ी वाळवंटात बसून तारे
�याहाळत �कमयागारासमवेत �याय�े�या वाइनची आठवण �या�ा झा��. आजवर
वेगवेग�या मागा�व�न के�े�या �वासाची आठवण �या�ा झा��. �याचा ख�जना �या�ा
दाखव�याची �कती �व�च� प�त ई�राने �या�यासाठ� योज�� होती! �या�ा �व�मय
वाट�ा. वारंवार पडणा�या �व�ांचं मह�व �या�या ��ात आ�ं नसतं तर… ती �ज�सी ��ी,
तो राजा, तो चोर �क�वा… ‘फार मोठ� याद� होई�! परंतु, माझा माग� संकेतांनी अधोरे�खत
के�ा होता. मी चुक�याची जराही ��यता न�हती,’ तो �वतः�ा �हणा�ा.

�वचारां�या नादात �या�ा गाढ झोप आ��. जाग आ�� ते�हा ��ख उजाड�ं होतं.
�सकॅमोर वृ�ा�या बुं�या�ी खणाय�ा �याने सु�वात के��.

“अरेऽऽऽ �हाता�या चेट्नया!” आभाळाकडे बघत तो त�ण जोरात ओरड�ा. “तु�ा
सारं काही प�ह�यापासून ठाऊक होतं. मी या चच�म�ये परत यावं �हणून तू �या मठात
मा�यासाठ� थोडं सोनंसु�ा ठेव�ं होतंस. �च��या झा�े�या अंगावर�या कप�ां�न�ी मी
मठात परत गे�ो, ते�हा तो �भ�खू म�ा हस�ा. माझी अ�ी अवहे�ना हो�यापासून तू
म�ा वाचवू �क�ा असतास ना?”

�तत�यात �या�ा वा�यातून आवाज आ�ा, “नाही! मी जर तु�ा आधी सां�गत�ं
असतं तर तू �परॅ�मड पाहाय�ा गे�ा असतास का? खरं सांग? �कती सुंदर होते ते!”

हे ऐकताच त�णा�ा हसू आ�ं. �याने जोमाने खणाय�ा सु�वात के��. �कमान अधा�
तास खण�यानंतर �या�या फाव�ा�ा काहीतरी टणक व�तू जाणव��. पु�हा तासभर
सात�याने खण�यानंतर एक बंद पेटारा �या�या नजरेस पड�ा. �या पेटा�यात खरोखरच
ख�जना होता. �पेनची सो�याची नाणी, मौ�यवान र�नं, �ा� आ�ण पांढ�या �पसांनी
मढव�े�े सो�याचे मुखवटे आ�ण र�नज�डत दगडी मूत�; खरोखरच घबाड सापड�ं होतं
�या�ा. कोणे एकेकाळ� �या दे�ात झा�े�या रणधुमाळ�नंतर कुणीतरी �पवून ठेव�े�ा
ख�जना होता तो. मूळ पु�षाने आप�या वारसदारांना ख�ज�याब�� काहीही सां�गत�ं
नसणार.
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�या त�णाने आप�या धोपट�तून उरीम आ�ण थु�मीम हे दोन खडे काढ�े. ता�यात
आ�यापासून ते �याने एकदाच बाजारपेठेत उपयोगात आण�े होते. �याचं जीवन आ�ण
माग� या दो�हीतून �या�ा आव�यक ते संकेत सात�याने �मळत रा�ह�े होते.

मो�ा काळजीपूव�क �याने उरीम आ�ण थु�मीम �या पेटा�यात इतर ख�ज�यासमवेत
जपून ठेव�े. �हाता�या राजाची आठवण या ख�ांमुळे �या�ा येणार होती. आपण
राजा�ा पु�हा कधीही भेटणार नाही हे त�णा�ा कळून चुक�ं होतं.

�नयतीचा वेध घे�याचं धाडस जे दाखवतात, �यांना जीवनाकडून भरभ�न दान
�मळतं, असं त�णा�या मनात आ�ं. �या�ा आठव�ं क�, ख�ज�याचा दहावा भाग �ज�सी
��ी�ा दे�याचं वचन �याने �द�ं होतं. ते पूण� कर�यासाठ� �या�ा ता�रफा येथे जावं
�ागणार होतं. ‘हे �ज�सी फार चतुर असतात,’ �या�या मनात आ�ं. कदा�चत, सतत�या
भटकंतीमुळे ते असे च�ाख होत असावेत.

पु�हा वारं वा� �ाग�ं. आ��केकडून येणारं हे ���हे�टर वारं होतं. �या वा�यासोबत
ना वाळवंटाचा गंध आ�ा आ�ण ना मूर टोळ��या आ�मणाची भीती. �या त�णा�ा
जाणव�ा तो सुगंध. �या�ा तो प�र�चत होता. �या समवेत �या�ा चुंबनाचा �प�� जाणव�ा.
अ�त�य �र अंतराव�न सावका� पुढे येत ते चुंबन �या�या ओठांवर �वसाव�ं.

�या त�णा�ा हसू आ�ं. आज �तने प�ह�यांदाच चुंबन पाठव�ं होतं.
“फा�तमा, मी येत आहे,” तो �हणा�ा.



पाउ�ो कोए�ो आ�ण
द अ�के�म�ट मु�ाखत





पाउ�ो कोए�ो
यां�या�ी ग�पा

�ब��फनेट या वेबसाईटसाठ� �ॉरा �ीहेन
यांनी घेत�े�� मु�ाखत

www.beliefnet.com या सु��स� वेबसाईटवर आ�े�ा हा �ेख इथे अनुमतीने
घे�यात आ�ा आहे. ही वेबसाईट �व�वध धम�, आ�या��मकता, �ेरणा इ�याद�साठ� काम
करते. सव� ह�क राखीव.

�ाझी�चे �ेखक पाउ�ो कोए�ो यां�या �क�येक �ोक��य कादंब�यांचा अनुवाद अनेक
भाषांमधून झा�े�ा आहे. आ�या��मक �ेखक �हणून ते सु��स� आहेत. �याचं ��खाण
सव��प�� आहे. द अ�के�म�ट, मॅ�युअ� ऑफ द वॉ�रयर ऑफ �ाइट, आ�ण �हेरो�नका
�डसाईड्स टू डाय अ�ा �व�वध कादंब�यांमधून �यांनी �ेम, मो�हनी, आ�मघात, जीवनाथ�
असे अनेक पदरी �वषय हाताळ�े आहेत. �ब��फनेटने �ा�स�न घेत�े�या फोनवरी�
मु�ाखतीदर�यान �ेखकाने �वतः�या आ�ण वाचकां�या आ�या��मक �ोधाब�� मा�हती
�द�� आहे.

द अ�के�म�ट या पु�तकात तु�ही जगा�या आ��याचा (जगदा�मा) उ��ेख के�ा
आहे �हणजे नेमकं काय? कुठ�ाही धम� �क�वा अ�या�म यां�या�ी हा आ�मा कसा
�नग�डत आहे?
मुळात, धम� आ�ण अ�या�म या दोन वेगवेग�या बाबी आहेत. मी �वतः कॅथ��क आहे.
मा�यासाठ� धम� �हणजे ���तपा�न आ�ण मा�या�माणे मान�सकता जोपासणा�या
इतरांबरोबर सामुदा�यक आराधना होय.

मा�, सखो� �वचार के�ा असता असं ��ात येत क�, ��येक धमा�चं सार एकच
आहे. कधी कधी हे सार आ�ण आपण यादर�यान अनेक �नयम मांड�े�े �दसतात. आपण
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��ात घेत�ं पा�हजे क�, हा सार�पी �का� आप�या सभोवता�� पसर�े�ा असून,
�याचा वेध घे�यासाठ� कुठ�ेही �नयम नाहीत.

‘��येक गो�ी�ा आ�मा आहे’- मग ती गो� खडकासारखी �नज�व असो क� पाणी
असो; असं �वधान ‘द अ�के�म�ट’म�ये के�े�ं आहे. तुमचा �यावर �व�ास आहे
का?
आप�या नजरे�ा पडणारी ��येक गो� स�याचा ��य भाग आहे, यावर माझा �व�ास
आहे. भाव आ�ण भावना याच स�याचा अ��य भाग असतात. सामा�यतः जगाकडे
पाह�याचा हा आप�ा ���कोन असतो; परंतु �व�यम ��ेक यां�या �हण�यानुसार ई�राचं
अ��त�व वाळू�या कणापासून फु�ा�या पाकळ�पय�त ��येक गो�ीत असतं. ऊजा� सव��
असते.

सव� आ�मे समान असतात का? मानवी आ�मे काही वेगळे असतात का?
सव� काही ‘एक’च आहे, यावर माझा �व�ास आहे, असं असूनही मा�या जीवनाती�
काही ��ं अनु��रत राहतात. हे �� �वचारणं मी आता थांबव�ं आहे. जीवनाची सु�वात
के��, ते�हा या ��येक ��ाचं उ�र �मळवायचा माझा �य�न होता. म�ा मा�या ��येक
��ाचं उ�र �मळू �कत नाही, हे आता मी सादर �वीकार�ं आहे.

�यामुळे तु�ही �वचार�े�या ‘सव� आ�मे समान असतात का?’ आ�ण ‘मानवी आ�मे
काही वेगळे असतात का?’ या ��ामागचं गढू ��ात घेऊन मी �हणेन, ‘म�ा याचं उ�र
माहीत नाही.’ मी जी�वत आहे, एवढंच म�ा ठाऊक आहे. �या जोडीने, मा�या या
जीवनात �व�ेष�वाने �� होणारं वै���� �हणजे ‘ई�र’ हेही मी जाण�ं आहे आ�ण हो,
एक ना एक �दवस या जीवनाचा अथ� म�ा न�क�च उ�गडणार आहे. कदा�चत,
मृ�युसमयी �क�वा मृ�युप�ात. तूता�स, चांग�� उ�रं �ोध�याऐवजी मी चांग�या ��ांचा
तेवढा �ोध घेतो.

तु�ही �हणा�ात कदा�चत ‘�यानंतर’ अथ� उ�गडे�. तु�हा�ा असं �हणायचं आहे
का क�, या जीवनानंतर काही �व��� गो�ी घडून येऊ �कतात?
तसं कुठ�याही गो�ीब�� खा�ीने काहीच सांगता येणार नाही. मा� वेळ �क�वा काळ या
संक�पनेवर माझा �व�ास नाही. आपण �हणतो, ‘आपण मे�ो क�’. �यावर मी �हणेन, हा
काळ अ��त�वातच नसतो, तरीसु�ा जीवन जगत असताना आप�या�ा इतर अनेक
गो���माणे �या काळाचंही भान ठेवावं �ागतं. आ�ा मी तुम�या�ी बो�त आहे. हे जरी
खरं अस�ं तरी �या �णी मी तुम�या�ी बो�तो, �या �णी �व�ात उ�प�ी-�य सु�च
असतो. माझा भूतकाळ आ�ण भ�व�यकाळ घेऊन मी जगतो आहे �हणूनच वत�माना�या
या �णात मी जे काही करतो - अगद� आप�ं आताचं संभाषणही - �या ��येक कृतीचा
प�रणाम मा�या सव� भूतका��न आ�ण भ�व�यका��न जीवनावर होऊ �कतो.
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मृ�युप�ात जीवनावर माझा �व�ास अस�ा तरी ते फारसं मह�वाचं आहे, असं म�ा
वाटत नाही. आपण आ�ा, या �णी जगत अस�े�ं हे जीवनदेखी� एका मृ�यूनंतरचं
जीवन आहे हे समजून घेणं म�ा अ�धक मह�वाचं वाटतं.

�हणजेच ‘काळ’ या संक�पनेचा आपण �याग कराय�ा हवा का?
‘काळ’ या संक�पनेचा �याग करायचा �य�न आपण कराय�ा हवा. जे�हा �ेमा�या
�प�ा�ने आ�यं�तक �नकटतेने तु�ही �नसगा�चं एखादं त�व �क�वा एखाद� ��� यां�या�ी
जोड�े जाता, ते�हा ��व��त होणा�या �ठणगीमुळे तु�हा�ा कळून चुकतं क�, ‘काळ’ या
संक�पनेत त�य नसून सारं काही �ा�त आहे.

द अ�के�म�ट�या प�रचयाम�ये तु�ही अ��त�व नस�याची भीती आ�ण �यातून बाहेर
पड�याचा माग� वण�न के�ा आहे. �यामागे, हीच क�पना होती का?
अथा�तच! मृ�यूची भीती न�क�च होती. मी जे�हा सॅ��टआगो द कॉ�पो�टे�ा इथे पोहोच�ो,
ते�हा मा�यावर कठ�ण प�र��थती ओढव�� होती. �या या�ेदर�यान म�ा �वतःचा मृ�यू
‘या�च देही, या�च डोळा’ �दस�ा होता.

मृ�यू हा जीवनाचा �ेवट नसून, माझा �जव�ग सखासु�ा आहे हे �या �दव�ी मा�या
��ात आ�ं. मी आता तुम�या�ी संवाद साधत असताना �क�वा �रवर �दसणारी
बफा��छा�दत ��खरं �याहाळत असताना हा माझा सखा इथेच मा�या बाजू�ा बस�ा आहे.

तुमचा मृ�यू सतत तुम�या समवेत असतो का?
हो, अगद� बरोबर. या �णी मा�या समोर�या खुच�वर तो बस�ा आहे. �व��ण राजस
���म�व आहे �याचं.

काय �हणणं आहे मृ�यूचं?
‘मी आता तु�ा गळा�मठ� मारणार आहे,’ असं �हणतो आहे तो. ‘आ�ा नको ना!’ या
मा�या �वनवणीवर मृ�यू म�ा उ�र देत आहे क�, ‘ठ�क आहे! आ�ा नको असे� तर नाही
मारणार गळा�मठ�. मा�, इथून पुढे ��येक गो�ीकडे त�परतेने आ�ण एका�तेने �� दे. मी
तु�ा घेऊन जाणार आहे. याची सदो�दत जाणीव ठेवत ��येक �णी सव��म अनुभूती
घे�याचा �य�न कर’ आ�ण �यावर मी �हणतो, “��येक �ण पूण��वाने जग!’ हा सवा��धक
मो�ाचा स��ा �द�याब�� मी मनापासून आभारी आहे.’

तु�ही कॅथ��क अस�याचा उ��ेख के�ात. �या संदभा�त तुम�या काही आठवणी
�ःखदायक अस�याचा उ��ेख मा�या वाचनात आ�ा आहे. सामुदा�यक
धा�म�कता या संदभा�त तु�हा�ा जाणव�े�या सम�या आ�ण मू�यं कोणती आहेत?
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अंगात ���त बाणते. एक��त �ाथ�नेचं मह�व ��ात येतं. अनाक�नीय, गढू बाब�बाबत
न�ता �नमा�ण होते. ही मू�यं म�ा �कषा�ने जाणव�� आहेत. धो�याचं �हणा� तर इतर
��येक धमा��माणे कॅथ��क धमा�तही ‘म�ा अं�तम स�य उमग�ं आहे,’ असं �हट�ं जातं.
प�रणामतः, तु�ही धम�पदे�क, पा��, मौ�वी, राबाय �क�वा त�सम ���वर अव�ंबून रा�
�ागता, तुम�या कृतीसाठ� �यांना जबाबदार ध� �ागता. खरं �हणजे तुम�या ��येक
कृतीसाठ� तु�ही �वतःच जबाबदार असता.

�हेरो�नका �डसाईड्स टू डाय या तुम�या पु�तकात �हेरो�नका�ा जीवनाती�
तोचतोचपणा कंटाळवाणा वाटू �ाग�ा आहे. या साचेब�पणातून बाहेर कसं
पडता येई�?
म�ा कुणीतरी एकदा �वचार�ं, ‘तुम�या थड�यावर कोणता मजकूर असावा असं तु�हा�ा
वाटतं?’ मी �यावर �हट�ं, ‘पाउ�ो कोए�ो जगताना मृ�यू पाव�े,’ असा मजकूर म�ा
आवडे�. ‘हा मजकूर का? ��येक जण �जवंत असतानाच मरतो,’ असं �याने �हणताच मी
उ�र �द�ं, ‘नाही, हे खरं नाही.’ आयु�यात साचेब�पणा आ�ा क�, �जवंतपणा
(जग�यात�ं चैत�य) खं�डत होतो.

जगताना मरणं �हणजे धोका प�करणं, मू�य चुकवणं आ�ण आवडो अथवा न
आवडो; पण आप�या�ा भी�तदायक वाटणारी कृती करणं; असं म�ा वाटतं.

�ोकांनी संकेतांची जाणीव ठेव�� पा�हजे, असं तु�ही �हणता. तुम�या मते संकेत
�हणजे नेमकं काय?
संकेतां�या मा�यमातून ई�र ���गत संभाषण साधतो �हणूनच माझे संकेत तुम�यासाठ�
असू �कत नाहीत.

तुम�या �नयतीकडे नेणारी वैय��क आ�ण �व�च� प�रभाषा �हणजे संकेत आहे. �तथे
तका��ा अ�ध�ान नसून थेट �दया�ी संवाद साध�ा जातो.

कुठ��ही भाषा चुका करत ��कावी �ागते. �या�ा पया�य नाही. मीही अ�ा चुका
के�या आहेत; परंतु �यानंतर म�ा �द�ा दाखवणा�या या संकेतां�ी मी जोड�ा जाऊ
�ाग�ो. ई�राचा हा मौन संवाद म�ा मा�या अपे��त गंत� �थानाकडे घेऊन जाऊ
�ाग�ा.

अनुकू�ता त�वाब�� तु�ही द अ�के�म�टम�य े बरेच �वचार मांड�े आहेत.
‘नव���याचं न�ीब’ असंही तु�ही �हट�ं आहे. आप�या वा�ा�ा हे न�ीब आ�ं
नाही, असं �या �ोकांना वाटतं �यां�याबाबत तु�ही काय �हणा�? एखा�ा
�व�ा�या �द�ेने वाटचा� करत असताना �यां�या मागा�त सात�याने अडथळे
येतात, अ�ा �ोकांबाबत तु�ही काय �हणा�?
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(हसून) ‘पु�हा �य�न करा!’ कारण, तुम�या �नयतीनुसार तु�ही �जथे पोहोचणं ई�रा�ा
अपे��त आहे, �या �थाना�या �नकट तु�ही येताच ‘नव���याचं न�ीब’ तु�ही न�क�च
अनुभवा�.

इ�े�हन �म�नट्स या कादंबरीत तु�ही संभोग आ�ण अ�या�म यांची एक��त �नरोगी
गुंफण घात�� आहे. हे कसं ��य आहे?
�णय अथवा संभोग �हणजे ई�राचं भौ�तक �कट�करण आहे, याचा �वीकार के�ा तर हे
��य होई�. संभोग पाप नसून, आ�ीवा�द आहे. मा�या मते, ब�ा�कार आ�ण बा����गक
�ोषण हे दोन अपवाद वगळता �णयात क�पना����ा वाव आहे. �णय कसा
फु�वायचा हे �या�या �या�या हाती आहे.

अना�द काळापासून �णय हा �वषय ��तबं�धत मान�ा गे�ा आहे. मा�या ��ीने �णय
ही ख��वृ�ी नाही. आप�या�ा पृ�वीवर पाठव�याचा ई�राचा तो आ�दम माग� आहे, असं
म�ा वाटतं. �यायोगे, भौ�तक �तरावर आपण �णय ऊज�चा आनंद अनुभवू �कतो.

तु�हा�ा असं �हणायचं आहे का क�, �णयामागी� �नरामयता ��ात घेऊन तु�ही
ई�रा�ा या जगात �व�कट�करण कर�यासाठ� मदत करत आहात?
अथा�तच! केवळ ��ात घेऊन नाही तर ��य� कृतीतूनही!



�ेखक प�रचय
पाउ�ो कोए�ो

पाउ�ो कोए�ो यांचा ज�म १९४७ सा��या ऑग�ट म�ह�यात �रओ येथे झा�ा. �यांचे
वडी� पे�ो ��वमा कोए�ो डे सुझा हे �वसायाने अ�भयंता होते, तर आई ���जया
ग�ृहणी हो�या. पाउ�ो कोए��नी क�ा�े�ात कारक�द� घडव�याचं �व� जोपास�ं होतं;
परंतु म�यमवग�य घरात ते कुणा�ाही पटणं ��य न�हतं. कडक ���ती�या ���न
�ाळेत, आ��तकते�या वातावरणात ���ण घेत असताना पाउ�ो यांना �यांची खरी आवड
��ात आ��. एक �ेखक हो�याची आस �यांना होती. तथा�प, �यां�या पा�कां�या मनात
�यां�यासाठ� काही वेग�या योजना हो�या. �यांनी �कतीही �य�न के�े तरी पाउ�ो
आप�या ��खाणा�या �यासापासून जराही ढळ�े नाहीत. आप�ा मु�गा मान�सक ��ण
आहे, अ�ी खा�ी �यांना पट��. पाउ�ो सतरा वषा�चे झा�यावर व�ड�ांनी �यांना
मनो��णा�यात दोनदा दाख� के�ं. �तथे �यांना �वजे�या झट�यांचे उपचार सहन करावे
�ाग�े. पुढे पाउ�ो �थएटर �पुम�ये सामी� झा�े, प�कार �हणून काम पा� �ाग�े.
�यां�या पा�कांनी पु�हा �यांना मानसोपचारांसाठ� दाख� के�ं.

��था�पत धम�मतां�ी मुळ�च सहमत नस�े�या पाउ��ना सात�याने न�ाचा �यास
होता. ��करी अ�धकार�ाही अस�े�या �ाझी�म�ये १९६८�या सुमारास ग�ुर�ा आ�ण
�ह�पी चळवळ�ने जोम धर�ा. �या वेळेस पाउ�ो यांनी �ग�त�ी� राजकारणाची कास
धरत �ांती आ�ण �ेममय �पढ�चा वसा घेत�ा. का�� कॅ�टानेडा यां�या पाव�ावर पाऊ�
ठेवत �ॅ�टन अमे�रकेत �वास करत �यांनी आ�या��मक अनुभव गाठ��ी बांध�यास
सु�वात के��. �थएटरम�ये काम करत, प�का�रता सु� ठेवत �यांनी २००१ हे मा�सक
न�ाने सु� के�ं. संगीत �नमा�ता रॉ� �स�सॅस यां�या सोबत ते गीतकार �हणून काम क�
�ाग�े. �यायोगे, �ाझी��या रॉक संगीत�े�ात �पांतर घडून येऊ �ाग�ं. पुढे १९७३म�ये
पाउ�ो आ�ण रॉ� या दोघांनी ‘अ�टरने�ट�ह सोसायट�’म�ये �वे� घेत�ा. वैय��क
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�वचार �वातं�या�या ह�कासाठ� काम करणारी ही सं�था होती. अ�धक �वातं�य
�मळव�या�या ��ीने पाउ�ो आ�ण रॉ� यांनी �व�वध �ं�य�च�मा��का �का��त
कराय�ा सु�वात के��, �यामुळे सं�थे�या काय�क�या�ना अटक कर�यात आ��. �यानंतर
दोन �दवसांनी पाउ�ो यांचं अपहरण कर�यात आ�ं. पॅरा�म��टरी�या गटाने �यांचा
छळवाद के�ा.

या अनुभवामुळे पाउ�ो अंतबा�� बद��े. वया�या स��वसा�ा वष� �यांनी या
जीवनप�तीचा �नरोप घे�याचा �न�य के�ा. सामा�य जीवन जग�या�या ��ीने ते
संगीत�े�ात काम क� �ाग�े. �यांनी ��खाण क�न पा�ह�ं; परंतु तो �य�न वरवरचा
होता. अचानक एक �दवस एका अप�र�चता�ी �यांची गाठ पड��. सु�वाती�ा तो माणूस
�यांना �व�ात �दस�ा. �यानंतर दोन म�ह�यांनी अ ॅम�टरडॅम येथी� कॅफेम�ये तोच माणूस
�यांना ��य�ात भेट�ा. पाउ�ो यांनी कॅथ��क धमा�कडे परत जाऊन गढूतेचा अ�यास
करावा, असं �या अप�र�चताने सुचव�ं. म�ययुगाती� या�े�या सॅ��टआगो या ��स�
मागा�वर पाउ�ो यांनी वाटचा� करावी, यासाठ� �याने �ो�साहन �द�ं.

ही या�ा पूण� के�यानंतर एक वषा�ने �हणजेच १९८७म�ये पाउ�ो यांनी द �प���मेज हे
पु�तक ���ह�ं. सामा�य माणसा�या जीवनात घडणा�या असामा�य गो��ची �यांना
आ�े�� अनुभूती या पु�तकातून �यांनी �� के��. �यानंतर एक वषा�ने पाउ�ो यांनी द
अ�के�म�ट हे सव��वी वेगळं ��खाण के�ं. या पु�तका�या प�ह�या आवृ�ी�या केवळ
नऊ�े �ती �वक�या गे�याचं पा�न �का�कांनी ते पु�हा �का��त न कर�याचा �नण�य
घेत�ा.

इत�या सहजतेने पाउ�ो आप�ं �व� �वसरणार न�हते. �यांनी अ�धक मोठ� �का�न
सं�था गाठ��. �यां�या ��डा या पु�तकाकडे प�कारांचं �� वेध�ं गे�ं. �याचा फायदा
होऊन द अ�के�म�ट आ�ण द �प���मेज ही दोन पु�तकं सवा��धक �व���या याद�त
जाऊन बस��. �ाझी��या सा�ह�य इ�तहासात आजवर द अ�के�म�ट इतक� �व�� इतर
कुठ�याही पु�तकाची झा�� नाही. पाउ�ो यांचा �वास इथे थांब�ा नाही. �यानंतर �यांनी
���ह�े�या ��येक पु�तकाचं �वागत जगभरा�या वाचकांनी उ�सुकतेने आ�ण आ��मयतेने
के�ं आहे. �यांची सा�ह�यसंपदा पुढ���माणे आहे -
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ए खादं पु�तक गढूरी�या वाचकां�ी जोड�ं जातं. �ेखकाचे ��द पुढे नेणा�या अनेक
उ�साही सहभाग�चा स��य हातभार �या�ा कारणीभूत असतो. द अ�के�म�ट ही
सॅ��टआगो या म�ढपाळाची कथा या जगा�या �नसग�र�य वातावरणातून, वेगवेग�या

मागा�नी य��वीपणे पुढे जा�यासाठ� अनेक उ�सुक सहभाग�नी मो�ाचं योगदान �द�ं
आहे. �या सा�यांचे मनापासून आभार मान�याची संधी म�ा �मळा�� आहे.

इथे तु�हा�ा एक छोट��ी गो� सांग�याचा मोह म�ा आवरत नाही. जपानी �युदो या
तं�ानुसार मी धनु�यबाणा�या मा�यमातून �यानधारणेचा सराव करतो. एकदा �ा�सम�ये
असताना या सरावासाठ� मी जागा �ोधत होतो. मी �जथे पोहोच�ो �तथे ��कराचा छोटा
तळ होता. �तथ�े सै�नक माझं बारकाईने �नरी�ण क� �ाग�े; परंतु �यांना न
पा�ह�या�या थाटात मी पुढे चा�ू �ाग�ो. ‘आप�या�ा हेर समज�यात येई� क� काय?’
अ�ी भीती ��येका�या मनात असते. थोडं पुढे जाताच म�ा मनाजोगती जागा �मळा��.
मी सु�वातीचे�ासाचे �कार क� �ाग�ो. �तत�यात एक ���स�ज वाहन मा�या �द�ेने
येताना मी पा�ह�ं.

त��णी मी बचावाचा प�व�ा घेत�ा. �वचार�यात येणा�या संभा� ��ांची उ�रं
मा�या मनात पटापट तयार झा�� - धनु�यबाण वापर�याचा परवाना मा�याकडे आहे… ही
जागा सुर��त आहे… मा�या �तथे अस�या�ा जंग� �वभाग हरकत घेऊ �के�; पण
��कराने हरकत घे�याची काहीच गरज नाही… इ�याद�. झा�ं वेगळंच. �या वाहनातून
उतर�े�या कन��ने म�ा �वचार�ं, मी द अ�के�म�टचा �ेखक आहे का? मी ‘हो’
�हट�यावर �या�ा फार आनंद झा�ा. �याने �वतःब�� थोडी मा�हती �द��.

तो आ�ण �याची प�नी कु�रोग झा�े�या एका �हान मु���ा आ�थ�क मदत करत
होते. मूळ भारतीय अस�े�� ती मु�गी आता �ा�सम�ये होती. उ�सुकतेपोट� कन�� आ�ण
�याची प�नी ती मु�गी वा�त� अस�े�या कॉ��हे�टम�ये पोहोच�े. �तथ�या न�सनी �तची
जबाबदारी �वीकार�� होती. संपूण� �पार �या सवा��या सहवासात घा�व�यानंतर ते दोघं
जे�हा घरी जाय�ा �नघा�े, ते�हा मदर सु�प�रयर पुढे आ�या. आपण सांभाळत अस�े�या
मु���ा �या दोघांनी जीवन समजून �याय�ा मदत करावी, अ�ी �वनंती मदरने के��.
कन���ा �वतः ��त�र� इतर कुठ�ाही अनुभव न�हता �हणून �या रा�ी झोप�यापूव�
�याने ई�राची क�णा भाक��. रा�ी �व�ात �या�ा देव�ताने उ�र �द�ं, “तयार उ�र
दे�याऐवजी �या मु���ा कोणते �� पड�े आहेत ते जाणून घे.”

जाग आ�यावर कन��ने काही �ाळांना भेट� दे�याचं ठरव�ं. �तथे ��कणा�या मु�ांना
आयु�याब�� पडणारे सव� �� �या�ा जाणून �यायचे होते; परंतु हे �� मु�ांकडून त�डी
न घेता �याने ���खत �व�पात मा�गत�े, �यामुळे �भ�या मु�ांनी घाब�न न बो��याची
�क�वा �� न हो�याची ��यता कमी झा��. अ�ा �कारे वेगवेग�या �ाळांमधून �याने
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�� गोळा के�े. ते �� पा�ह�यावर ��ात येतं क�, आप�� पा��भूमी आ�ण अनुभव
वेगळे अस�े तरी �या मु�ांना पड�े�े �� आप�या�ाही पडतात.

उदा.
मृ�यू पाव�यावर आपण कुठे जातो?
अप�र�चतांची आप�या�ा इतक� भीती का वाटते?
ई�रावर ��ा असणा�यांचेही अपघात का होतात?
आपण सव�च सरते�ेवट� मरणार आहोत; तर मग आपण ज�मा�ा का येतो?
आका�ात तारे �कती?
�यांची ई�रावर ��ा नाही �यांचं �हणणंही ई�र ऐकतो का?
दा�र�य् आ�ण आजारपण अ��त�वात का आहे?
ई�राने डास आ�ण मा�यांची �न�म�ती का के��?
आपण �ःखी असतो, ते�हा आप�ा र�क�त आप�या�ा का भेटत नाही?
आपण काही �ोकांवर �ेम करतो; तर काह�चा �तर�कार करतो; असं का? जर
ई�र �वगा�त आहे आ�ण जर माझी आई ‘मृ�यूनंतर’ �वगा�त गे�� आहे, तर ई�र
�जवंत कसा?

मी जे�हा तीस वषा�पूव� द अ�के�म�ट ���ह�ं ते�हा आप�या अ��त�वामागी� कारण
समजून घे�याचा �य�न मी करत होतो. उगाचच ता��वक समा�ोचन ���ह�याऐवजी मी
मा�या मनाती� मु�ा�ी संवाद साध�याचा �न�य के�ा.

आ�य� �हणजे जगभराती� �ाखो करोडो �ोकां�या मनात ते मू� अजूनही �जवंत
आहे. अनेक भाषांमधून आ�ण १६८�न अ�धक दे�ांत हे पु�तक �का��त झा�ं आहे. या
पु�तकामुळे मी वाचकांपय�त वरी� �� पोहोचवू �क�ो. या ��ांची उ�रं माहीत
नस�यामुळे हे जीवन रोमहष�क �वास झा�ं असावं.
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