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तावना

मला अनेक िव ा याची आिण यां या पालकांची प ं येतात. मा या पु तकांचा
यांना आयु यात कसा उपयोग झाला‚ यािवषयी त ेिलिहतात. मला आज इथं या सवाचे
आभार मानायचे आहते. याच माणे या या नी मला आयु याचे िनरिनराळे पदर
उलगडून दाखवले‚ आिण माझा घडा ानानं व अनुभवानं भरला‚ या सवाचेच मला
आभार मानायचे आहते. अनेक त ण-त ण नी आयु यात आलेले कटू अनुभव बाजूला
सा न पु हा न ान‚ं जोशानं आिण जोमान ंआयु य जग यास सु वात केली. अशा त ण-
त ण कडूनही मला खूप काही िशकायला िमळालं. यांचीही मी ऋणी आह.े

काही लोकांना माझं लेखन कपोलकि पत वाटतं. पण खरं सांगायचं‚ तर माझं आयु य
अशा कि पता माणे भासणा या घटनांनी भरलेलं आह.े

पंधरा वषापूव  िस  प कार टी. जे. एस. जॉज यांनी मला ‘ यू इंिडयन ए स ेस’ या
दिैनकासाठी तंभलेखन कर याची िवनंती केली. आठव ातून एक लेख िलहावा लागणार
होता. मी सु वातीला थोडी साशंक होते‚ कारण माझं वतःचं शालेय िश ण दहा ा
इय ेपयत क ड मा यमातून झालेलं आह.े यामुळे इं जीपे ा क ड भाषेतून लेखन करणं
मला सहज जमत.ं परंतु जॉज मला हणाले‚ ‘‘भाषा ह ेकेवळ एक साधन आह.े पण या
भाषे या आतम ये कथा गंुफणारी एक  असते. ती च जा त मह वाची असत.े
तु ही एक कथाकथनकार आहात. यामुळे तु ही फ  तुमची गो  सांगायला सु वात करा;
भाषा याबरोबर आपोआप वळणावर येईल.’’

अशा रीतीनं मा या इं जी लेखनाचा वास सु  झाला. मी आजवर इं जीम ये जे
काही लेखन केलं‚ याचं संपूण ेय जॉज यांना आह.े मा या पिह या पु तकाचं शीषक
यांनीच सुचवलं‚ ‘वाइज अँड अदरवाइज’ यासाठी तावनासु ा यांनीच िलिहली.
या जगात मा यासार या लेखकांना ो साहन दऊेन यां यातील सु  लेखनकौश य

जागृत करणारे‚ यांना सािह यातील िविवध योग क न पाह यास उ ेजन दणेारे असे
अनेक जॉज खरं तर िनमाण हो याची गरज आह.े

माझी त ण‚ बुि मान संपादक ुतक त  खुराना िहची मी आभारी आह‚े याच माणे
या पु तका या िन मतीसाठी उदयन िम ा आिण मे  गोखले यांचं साहा य झालं; यांचेही
मी आभार मानते.

◆



१
तीन हजार टाके

१९९६ म ये आ ही इ फोिसस फाउंडशेनची थापना केली. पण एखा ा िवना नफा
त वावर चालणा या िबनसरकारी‚ सेवाभावी सं थेचं कामकाज कसं चालत‚ं याची खरं
तर मला मुळीच क पना न हती. सॉ टवेअर मॅनेजमट‚ ो ॅ मंग आिण सॉ टवेअरम ये
आले या ‘ब ज’चं काय करायचं‚ या सग या गो ची मला अगदी छान मािहती होती.
माझा जवळपास सगळा दवस परी ा‚ माकशी स‚ अ यास म वेळेत संपवणं‚ अशाच
गो त जात असे. इ फोिसस फाउंडशेन सु  कर यामागची क पना ‘सामा य माणसा या
आयु यात काहीतरी सकारा मक बदल घडवून आणणं‚’ ही होती. हणजेच ‘ब जन
िहताय‚ ब जन सुखाय!’ गरजवंतांची जात‚ धम‚ भाषा यांपैक  कशाचाही िवचार न
करता यां या मदतीला धावून जाणं‚ ह ेफाउंडशेनचं मु य उ  होत.ं

आम यासमोर जे काही मु े होते‚ यांचा आ ही आढावा घेत होतो- कुपोषण‚
िश णाचा अभाव‚ ामीण िवकास‚ आ मिनभरता‚ आरो या या सुिवधा‚ सां कृितक
काय म‚ कलेची जोपासना अशा कतीतरी े ांम य ेकाम कर याची गरज होती. पण
या सवापे ाही एका अ यंत मह वा या गो ीवर काम कर याची गरज होती. संपूण
भारतात ते हा चिलत असले या दवेदास या परंपरेसाठी कुणीतरी काम करणं िनता त
आव यक होतं.

‘दवेदासी’ या श दाचा खरं तर अथ ई राची सेवा करणारी‚ असा आह.े पूव या
काळी या दवेदासी गायन‚ वादन‚ नृ य अशा कलांत िनपुण असत. या कले या मा यमातून
या ई राची तुती करत‚ उपासना करत.  या मं दराम ये आप या कलेचं  दशन करत.
यांना समाजात उ  थान असे. उ र कनाटकमधील बदामी येथील गंुफांम य ेजी िश पं
आहते‚ या ारा ‘िवनापोडी’ नावा या दवेदासीची कथा रेखाट यात आली आह.े सहा ा
आिण सात ा शतकात उ र कनाटकातील चालु य घरा या या राजाला ही दवेदासी
अ यंत ि य होती. या काळी राजानं फार मो ा माणात मं दरां या उभारणीसाठी व
िवकासासाठी दानधम केला होता; परंत ु कालांतरानं ही मं दरं उ व त झाली आिण
दवेदासी या परंपरेला काही दु कम  नी फार वेगळं वळण लावलं. सु वातीला
मं दरातील दवेतेचं भजन-पूजन आिण सेवा कर यासाठी त ण मुल ना कामाला
लाव यात आलं. परंतु काही दवसांनी ‘दवेदासी’ या श दाला शरीरिव य क न
उदरिनवाह करणारी ी‚ असा एक वेगळाच अथ ा  झाला. काही मुली दवेदास या
पोटी ज माला आ यामुळे पुढे याही दवेदासी बन या‚ तर काही मुल ना यांचे वतःचे
आई-वडीलच वेगवेग या कारणांनी दवेाला वा  लागले. कधीतरी दा र  आिण
अ व छ‚ अनारो यपूण राहणीमुळे एखा ा मुली या डो याला जंतूची बाधा होऊन
ित या डो यात ‘जट’ आली क  लगेच ती मुलगी दवेदासी हो यासाठी ज माला आली
आह‚े असा सा ात दवेानंच कौल दला अस याचा अथ लावून‚ ितला दवेा या चरणी



सेवेसाठी जू कर याची अिन  था सु  झाली.
आता या दवेदास चा िवचार जसा मा या मनात घोळू लागला‚ तशी मला क येक

वषापूव  घडलेली एक ह कगत आठवली. काही वषापूव  मी बेळगाव िज ातील यल मा
गुडा हणजेच रेणुका माते या मं दरात गेले होत.े ितथं असले या दवेदास या िहर ा
सा ा‚ िहर ा बांग ा आिण भंडा यानं माखलेलं यांचं कपाळ‚ यांचे ते मोकळे
सोडलेले घनदाट लांबसडक केस या सव गो ी मा या मनासमोर तरळून गे या. या
चेह यावर मुखवटा चढवून म तकावर कडु नंबाची पानं‚ नारळ ठेवलेला कलश ध न
कशा मं दरात वेश करत हो या‚ ते मला आठवलं.

‘मी जर या दवेदास या सम या सोडव याचं काम हाती घेतलं तर?’ असा िवचार
मा या मनात चमकून गेला. इ फोिसस फाउंडशेनचा पिहलाच उप म इतका कठीण
असेल‚ अशी या वेळी मला जरासु ा क पना न हती.

मी या वेळी अननुभवी होते‚ िनरागस होते. अंगात काम कर याचा चंड उ साह
होता. उ र कनाटकातील एका िविश  भागात अजूनही दवेदास ची था जोरात होती.
दवेाची सेवा कर या या नावाखाली त ण ि यांना दहेिव य कर यास भाग पाडलं जात
होतं. आम या उप मासाठी मी हाच भाग िनवडला. आपण या ठकाणी वतःच जायचं‚
या दवेदास शी बोलून यां या अडचणी समजून याय या‚ टपणं काढायची आिण मग
यासाठी काम कर यास सु वात करायची‚ अशी माझी साधी‚ सरळ योजना होती.
यानंतर मी टं ज घेऊन यांचे  कसे सोडवता येतील यावर सिव तर चचा क न
योजना बनवायची आिण काही मिह यांम ये हा संपूण उप म यश वीरी या पार
पाडायचा‚ असं माझं साधं‚ सरळ गिणत होतं.

उ र कनाटकातील या भागी जाऊन दाखल झा यावर मी वही आिण पेन घेऊन या
दवेदास ची भेट घे यासाठी िनघाले. मी मु ामच खूप साधा वेश प रधान केला होता.
कपाळाला कंुकू‚ बांग ा‚ दािगन े वगैरे मु ामच घातले न हते. जी स‚ टीशट आिण
डो यावर कॅप अशा वेशात मी ितकड ेदाखल झाले. मं दरा या समोरच एका नंबा या
झाडाखाली पारावर दवेदास चा घोळका ग पा मारत बसलेला होता. या एकमेक या
डो यात या उवा मारत बस या हो या.

मी फारसा काही िवचार न करता थेट यां यापाशी गेले आिण यां या रंगले या
ग पांम ये यय आणून हणाले‚ ‘‘नम ते‚ अ मा. मी इथे तु हा सवाना मदत करायला
आले आह.े तुम या काय काय अडचणी असतील या मला सांगा. मी या िल न काढत.े’’

या ि या ब धा काहीतरी मह वा या िवषयावर बोलत असा ात‚ कारण मी या
ीशी बोलायला सु वात केली होती‚ ितनं मा याकड ेरागानं पािहलं. मग बाक याही

सग या बायकांनी मा याकड ेरागानं बघत मा यावर ांचा भिडमार केला.
‘कोण तु ही? आ ही तु हाला इथं यायचं बोलावणं धाडलं होत ंका?’
‘तु ही आम याब ल काहीबाही िल न जर कुठे छापणार असाल ना‚ तर आ हाला

तुम याशी काहीही बोलायचं नाहीय.े’
‘तु ही सरकारी अिधकारी आहात का? का मं ी बं ी आहात? आ ही आम या



अडचणी जर तु हाला सांिगत या‚ तर या तु ही कशा काय सोडवणार?’
‘इथून िनघून जा तु ही. िजकडून आलात ितकड ेपरत जा.’
पण मी ितथून हलले नाही. उलट माझा मु ा न सोडता परत हणाले‚ ‘‘अहो‚ मी

तु हाला मदत करायला आले आह.े लीज माझं ऐका. आजकाल सगळीकड े ‘ए स’
नावा या एका महाभयंकर रोगाचा सार सु  आह.े तु हाला याची लागण होऊ शकत;े
आिण ह ेपाहा‚ या रोगावर अजून कोणताही उपाय सापडलेला नाही.’’

‘‘अहो‚ तु ही जा ना इथून‚’’ यां यातली एक जण िचडून ओरडली. मी या सवाचे
चेहरे िनरखून पािहले. यां या चेह यावर राग प  दसत होता.

पण तरीही मी ितथून काढता पाय घेतला नाही. आपण यांना जरा नीट समजावून
सांिगतलं‚ तर या न  ऐकतील‚ अस ंमला वाटत होतं.

पण यां यातली एक अचानक उठून उभी रािहली आिण मला काही समजाय या आत
ितन ंपायातली च पल काढून मा या दशेन ंिभरकावली. ‘‘तु हाला सा या भाषेत सांगून
समजत नाही का? चाल या हा इथून.’’

अपमानान ंआिण दःुखान ंमाझे डोळे भ न आले. डो यांतून पाणी वा  लाग यापूव च
मी पाठ फरवून ितथून िनघाले.

घरी परत आ यावरही या अपमानाची बोच मा या मनात होतीच. या भरात मी
पु हा कधीच या बायकां या भानगडीत न पड याची शपथ घेतली.

परंत ुकाही दवसांनी माझा राग शांत झा यावर मी घड या घटनेवर िवचार केला.
‘असंही असेल‚ क  कदािचत या बायका दसु याच काही कारणामुळे अ व थ असतील.
कदािचत माझी ितथं जा याची वेळ चुकली असेल‚’ अस ंमा या मनात येऊ लागलं.

यामुळे एक आठवडा लोट यावर मी परत एकदा ितकड ेगेले. तो टोमॅटो िपक याचा
हगंाम होता. या दवेदासी ि या हातात लालबंुद रसरशीत टोमॅट नी भरले या करं ा
घेऊन बस या हो या. यांची आपापसात टोमॅटोची दवेाण-घेवाण चालू होती. मी
यां याजवळ जाऊन गोड हसून हणाले‚ ‘‘मी पु हा तु हा सवाना भेटायला मु ाम आले
आह.े तु ही माझं हणणं काय आह‚े त ेऐकून तरी या. मला खरंच तु हाला मदत करायची
आह.े’’

या मा याकड ेपा न आपापसात हस ूलाग या. ‘‘ह ेपाहा‚ आ हाला तुमची मदत वगैरे
मुळीच नको आह;े पण तु हाला टोमॅटो िवकत यायचे असतील तर सांगा.’

‘‘नको. मला टोमॅटो काही खास आवडत नाहीत.’’
‘‘अरे‚ तु हाला टोमॅटो आवडत नाहीत? अशा कशा आहात बरं तु ही?’’
मी परत एकदा यां याशी संवाद साध याचा य  केला. ‘‘तु ही ‘ए स’ नावा या

रोगाब ल ऐकलंय का? यािवषयी समाजात जनजागृती कर यासाठी सरकार कतीतरी
पैसा खच करत आह.े’’

‘‘तु ही काय सरकारी दलाल वगैरे आहात का हो? का कुठ या राजक य प ा या
आहात तु ही? जरा सांगा तरी. ह े पाहा‚ इथं आम या या गावात धड एखादं
इि पतळसु ा नाहीये आिण तु ही कुठ यातरी रोगािवषयी सांगून आ हाला घाबरवायला



बघताय का हो? ह ेबघा‚ आ हाला तुम या मदतीची अिजबात गरज नाहीये. आम यावर
काही संकट वगैरे आलं ना‚ तर आमची दवेी माता आमचं र ण करेल.’’

मी हतबु  होऊन काहीही न बोलता ितथं नुसती उभी रािहले.
मग यां यातली एक बाई ठामपणे हणाली‚ ‘‘मी सांगते ना‚ या बाई न  कुठ या

तरी वतमानप ाकडून आ या आहते. बघा बघा‚ कशा हातात कागद‚ पेन घेऊन आ या
आहते. आता या पेपरात आप यािवषयी काहीबाही िल न पैसे िमळवतील.’’ ितचं हे
बोलणं ऐकताच कुणीतरी मा या दशेनं टोमॅटो फेकला. मग बाक याही मला टोमॅटो
फेकून मा  लाग या.

या खेपेला मला रडूच कोसळलं. मी वतःला आव  शकले नाही. मी रडतच ितथून
िनघून आले.

मी पूणपणे िनराश झाले होत.े ‘मी तरी या उप मासाठी कशाला काम करायचं? या
बायका माझा इतका अपमान का करत आहते... जर एखादी  तुम याच भ यासाठी
काही काम करत असेल‚ तर याच चा अपमान क न ितला हाकलवून लाव याची
ही कुठली रीत? खरं तर या अशा समाजकाया या े ात पडून काही कर याची माझी
पा ताच नाही. खरं तर इथून राजीनामा दऊेन पु हा आपलं कॉलेजात िशकवायला
लागावं‚ हचे उ म. इ फोिसस फाउंडशेननं कुणीतरी दसुरा िव त शोधावा.’

मी घरी जाऊन सरळ राजीनामाच िलहायला बसले.
इत यात माझे वडील वर या मज याव न खाली  आले. मी कागदावर पेनने

काहीतरी िलहीत असलेलं पा न ते हणाले‚ ‘‘काय गं? इत या घाईघाईनं ह ेकाय िलहीत
आहसे?’’

मग मी घडलेली सव ह कगत जशी या तशी यांना सांिगतली.
आ याची गो  अशी‚ क  माझी सगळी कहाणी ऐक यावर मला सहानुभूती वगैरे

दाखवणं बाजूलाच रािहलं. त े गालात या गालात हसत मला हणाले‚ ‘‘त ू इतक
अ वहारी असशील‚ अशी मला मुळीच क पना न हती.’’

मी रागानं यां याकड ेपािहलं.
मग यांनी जपाशी जाऊन जमधून आई म काढलं आिण मा याजवळ बसून

मला ते खायला लावलं. ‘‘ह ेघ.े यान ंतुझं डोकं जरा शांत होईल‚’’ ते हसून हणाले. मग
जरा वेळ शांत रा न त ेपरत हणाले‚ ‘‘त ूएक गो  ल ात ठेव. आप या समाजात ाचीन
काळापासून वे या वसाय अि त वात आह.े तो आप या समाजजीवनाचा एक
अिवभा य भाग बनलेला आह.े खरं तर येक सं कृती या मुळाशी ही सम या आहचे.
अनेक राजेमहाराजे आिण साधू-संत ही सम या समाजातून मुळापासून उखडून
टाक यासाठी झटले; पण आजवर कोणताही कायदा कंवा कतीही कडक िश ा
सुनावूनसु ा हा  सुटू शकलेला नाही. जगातील कोणताही दशे या वे या
वसायापासून मु  होऊ शकलेला नाही. मग अस ंअसताना तू एकटी हा  कशी काय

सोडवू शकणार आहसे? तू तर एक सामा य ी आहसे. त ू यापे ा एक गो  कर- आधी
तु या अपे ा कमी कर आिण तुझं येय स या जरा मया दत ठेव. उदाहरणाथ सु वातीला



फ  दहा दवेदास ची दहेिव या या  वसायातून सुटका कर याचं ल य ठेवून यांना
यासाठी लागेल ती मदत कर. यांचं पुनवसन कर. यांना सामा य सारख ंजगणं
हणजे काय असतं‚ ते दाखवून द.े तस ंजर तुला जमलं‚ तर यांची मुलंबाळं न च या
वसायात पडणार नाहीत. स या तरी तुझं फ  एवढंच उ  ठेव. ह ेजर तुला जमलं‚

तर मा या मुलीन ं दहा ि यांना वे या वसायातून मु  क न‚ यांना वतः या
पायांवर उभं रा न‚ वतं पणे जगायला िशकवलं‚ या िवचारान ंमला खूप अिभमान
वाटेल.’’

‘‘पण काका‚ यांनी मला चपला फेकून मार या. मा या अंगावर टोमॅटो िभरकावले‚’’
मी वैतागून यांना गा हाणं सांगू लागले. मी मा या विडलांना लहानपणापासून काकाच
हणत अस.े

‘‘अगं‚ हणजे तर तुला आज बढतीच नाही का िमळाली? यांनी आधी चपला फेकून
मार या हो या आिण आज टोमॅटो फेकून मारले ना? बघ‚ मग आता परत एकदा हार न
मानता तू यां यासमोर जाऊन उभी रािहलीस तर या तुला आणखी काहीतरी चांगलं
फेकून मारतील‚’’ ते माझी चे ा करत हणाले. यामुळे नाइलाजान े का होईना‚ पण
मा या चेह यावर हस ूउमटलंच.

अहो‚ पण या तर मा याशी एक श ददखेील बोलायला तयार नाहीत. मी
यां यासाठी काम कसं काय करणार?
त ूजरा आरशासमोर उभी रा न वतःकड ेबघ‚’ अस ं हणत मा या विडलांनी मला

हाताला ध न आरशासमोर उभं केलं. ‘‘तू अशी जी स‚ टी-शट आिण डो यावर कॅप अशा
अवतारात या बायकां या समोर जाऊन उभी रािहलीस; मा य आह‚े तू नेहमीच अशी
राहतेस; पण भारता या ामीण भागी राहणा या माणसाला‚ िवशेषतः या दवेदास ना
तु यािवषयी आपलेपणा कसा काय वाटेल बरं? यापे ा त ूजर साडी नेसलीस‚ कपाळाला
कंुकू लावलंस‚ ग यात मंगळसू  आिण हातात बांग ा घात यास‚ केसांचा आंबाडा
घातलास‚ तर या ि या तुझं न  छान वागत करतील आिण हो‚ तु यासोबत मीसु ा
येईन. या अशा साहसी कामात तुला या हाता याची न च मदत होईल.’’

पण मला त ेमुळीच पटलं नाही. ‘‘मुळीच नाही. मी या बायकांसाठी मा या वेशभूषेत
का हणून बदल करायचा? या अशा वरकरणी बदलावर माझा अिजबात िव ास
नाहीय.े’’

‘‘अगं‚ तुला जर यां यात बदल घडवून आणायचा असेल ना‚ तर आधी त ू वतःम ये
बदल घडवून आणायला हवा. तुझा दिृ कोन बदलायला हवा. अथात शेवटी काय करायचं
आिण काय नाही‚ त ेतुझं तूच ठरवायचं आहसे.’’

एवढं बोलून त ेितथून िनघून गेले. मी आरशासमोर उभी रा न वतः या ित बंबाला
िनरखून बघत रािहले.

मा या आई-विडलांनी आजवर कधीही मा यावर अथवा मा या भावंडांवर वतःचे
िनणय लादले न हत-े मग तो िश णासंबंधीचा िनणय असो‚ वसायासंबंधीचा असो
अथवा ल ा या संदभातला असो. त े नेहमी फ  यो य तो स ला दते असत आिण



आ हाला जर यां या मदतीची गरज भासली‚ तर त ेती करत असत. पण जो काही िनणय
यायचा‚ तो नेहमी माझा मीच घेत आले.
यानंतरचे काही दवस मी खूप ग धळले या मनःि थतीत वावरत होत.े सामािजक

काय यश वीपणे पार पाड यासाठी कोणती कौश यं लागतात‚ याचा मी िवचार करत
होत.े सामािजक काय कर यात ना पैसा असतो‚ ना काही चमकदमक कंवा िस ीचं
वलय. एखा ा मो ा उ ोग वसायात कायरत असणा या व र  अिधका याचा बाब
िमरवत वागणंही येथे श य नसतं; याउलट मला सुसंवाद साध यासाठी लागणारी अिधक
कौश यं आ मसात करवी लागणार होती. िशवाय इंि लशचा या ठकाणी काही हट या
काहीच उपयोग न हता. कामा या िनिम ानं कुठे कुठे कानाकोप यात वास करावा
लागणार होता. संगी मांडी घालून जिमनीवर बस याची आिण जे काही िमळेल ते
खा याची मनाची तयारी करावी लागणार होती. लोकांचं बोलणं शांतपणे‚ मनापासून
ऐकून घे याची सवय करावी लागणार होती; पण या सवाहीपे ा जा त मह वाचं हणजे
आपण करत असले या कामावर मनापासून ेम करावं लागणार होत.ं मग आता या
सग यामधून मला जा त आनंद कशात िमळेल? माझी पूव ची वेशभूषा कर याचा आ ह
ध न बसणं ह ेमा या दृ ीनं जा त मह वाचं‚ क  मी हाती घेतलेलं ह ेकठीण काम?

या सव गो वर जरा वेळ िवचार के यावर मी अशा िनणयापयत येऊन पोहोचले‚ क
आपलं बा व प‚ कपड‚े राहणी या गो ी बदलायला काही हरकत नाही. याचबरोबर
कामावर पूणपणे ल  क त करायचंही मी ठरवलं.

पु हा एकदा या ि यांची भेट यायला जा यापूव  मी केसांचा आंबाडा घालून यावर
थोडी फुलं माळली. दोनशे पयांची साधीशी साडी‚ कपाळाला ठळठळीत कंुकू‚ मंगळसू
आिण काचे या बांग ा असा वेश केला. मी आता अगदी जु या वळणाची ी दसत होते.
मग मी मा या विडलांना बरोबर घेऊन या दवेदास ची भेट यायला गेले.

या खेपेला मा याबरोबर मा या वृ  विडलांना पा न या बायका हणा या‚
‘नम ते.’

यावर माझे वडील यांना हणाले‚ ‘‘ही माझी मुलगी आह.े ती िशि का आह.े ती इथे
सु ीवर आली आह.े तु हा सवाचं आयु य कती कठीण आह‚े त ेमीच ितला सांिगतलं.
तु ही केवळ तुम या मुलांकड े पा न एक एक दवस ढकलत आहात आिण वतः या
कृतीची कती आबाळ झाली तरी चालेल‚ पण आप या मुलांना उ म िश ण दऊेन मोठं
करायचं‚ हचे तुमचं येय आह‚े हो ना?’’

यावर सव जणी एक सुरात हणा या‚ ‘‘हो‚ हो अगदी खरं आह.े’’
ह ेपाहा‚ माझी मुलगी िशि का आह.े यामुळे तुम या मुलां या िश णा या बाबतीत

ती तु हा सवाना उ म मागदशन करेल‚ यांना चांग या नोक या िमळवून दे यात मदत
करेल. तुम या मुलांना िश णासाठी कोणकोण या िश यवृ या िमळू शकतील‚ याची ती
तु हाला मािहती दईेल. या बाबतीत तु हाला काहीच मािहती नसेल. यामुळे तुम यावर
असलेला आ थक भार जरासा हलका होईल. तु हाला ह ेसगळं पटत असलं तर सांगा;
नाहीतर यांना मदतीची खरोखर गरज आह‚े अशा लोकांकड ेती जाईल. तु ही कोण याही



कारचं दडपण घेऊ नका. यावर िवचार करा आ ही दहा िमिनटांनंतर तु हाला परत
येऊन भेटतो.’’

एवढं बोलून माझा हात ध न यांनी मला ितथून बाजूला नेलं.
‘‘अहो‚ तु ही ह ेसगळं काय सांिगतलं यांना? यापे ा सवात आधी यांना ‘ए स’

ब ल मािहती दणंे गरजेचं होत.ं’’
‘‘तू काय वेडी आहसे का? ते सगळं आपण यांना नंतर कधीतरी सांगूच. तू सु वातच

काहीतरी नकारा मक बोलून केलीस‚ तर ते कुणाला आवडले? तू कधीही कुणाचं भलं
करायला जाशील‚ ते हा थम भेटीत या शी सकारा मकच बोललं पािहजे आिण
मी यांना सांिगतलंय या माणे आधी तू या ि यां या मुलांना िश ण घे यासाठी
िश यवृ ी िमळवून दे याचं काम कर. आपण ए सब ल नंतर यां याशी बोलूच.’

‘‘आिण काका‚ अहो मी िशि का आह‚े अस ं तु ही यांना का सांिगतलंत? मी
समाजसेिवका आह‚े असं का नाही सांिगतलंत?’’

‘‘अगं‚ यां या दृ ीनं िश काचं थान कतीतरी वरचं आह.े यांना िश क  पेशाब ल
आदर आह ेआिण त ू ा यािपका आहसेच ना?’’

यावर मी जराशा नाराजीनंच होकार दला. अजूनही यां या मनात नेमकं काय
चाललंय‚ ते काही मला समजत न हतं.

पण आ ही दहा िमिनटांनी परत गेलो‚ ते हा या ि या आमचं बोलणं ऐकायला
उ सुक दसत हो या. या सग या मला ‘अ ा’ हणत हो या. क डम ये अ ा हणजे
मोठी बहीण.

मग मी या ि यांबरोबर काम सु  केलं. यां या मुलां या िश णासाठी यांना
िश यवृ या िमळवून दे या या दृ ीनं काम सु  केलं. केवळ एक वषा या आतच काही
मुलांनी महािव ालयीन िश ण घे यास सु वात केली. एकदा पुरेशी ओळख झा यावर
मी यां यापाशी ए सचा िवषय काढला. यांनी माझं बोलणं नीट ऐकून घेतलं. या
ि यांशी मै ीचे संबंध थािपत करायला मला जवळपास तीन वष लागली. हळूहळू ही
अ ा यांची आवडती झाली. यांनी मा यापाशी मन मोकळं कर यास सु वात केली.
यां या दय ावक कहा या आिण यांनी आयु यात जे  काही सोसलं होत ं याचे क से
ऐकून मा या दयाला पीळ पडत असे.

कोव या मुल ना यांचे पती‚ भाऊ‚ वडील‚ काका कंवा इतर नातेवाईक पैशांसाठी
िवकत असत. काही जणी आप या कुटंुबाचा उदरिनवाह कर यासाठी आपण होऊन या
वे या वसायात िशर या हो या. काह ना इतरांनी उ म नोकरी दे याचं वचन दऊेन‚
भुरळ पाडून येथे आणलं होत ंआिण एक दवस दहेिव याला लावलं होत.ं यां या कथा
ऐकताना कधीतरी मला अ ू अनावर होत. मग याच माझा हात हातात घेऊन माझी
समजूत काढत. येक ची कहाणी वेगळी असली‚ तर ितचा शेवट एकच असे. यां यातील
येक ची समाजाकडून िपळवणूक होत होती. येक ला मनातून आपण करत असले या
वसायाब ल अपमान‚ लाज व घृणा वाटत होती.
या ि यांना केवळ आ थक मदत क न काहीच होणार नाही‚ तर यांचा आ मस मान



आिण मनोधैय वाढव याची गरज आह‚े ह ेमला कळून चुकलं. यासाठी मला एक उ म
उपाय सुचला. या सव जण नी एक  येऊन एक ठाम उ  डो यांसमोर ठेवून ते सा य
कर यासाठी संघटना िनमाण करावी‚ असं मी यांना सुचवलं. कनाटक सरकार या अनेक
उ म योजना हो या. तळागाळातील लोकांनी वतःची घरं बांधावीत यासाठी‚ यां या
ल ाला व िश णाला मदत िमळावी हणून कतीतरी अनुदान ंहोती. पण यासाठी या
दवेदास नी एक  येऊन एक सं था उभी करणं फार गरजेचं होत.ं यातूनच या पर परांना
मदत क  शकणार हो या. अस ंके यानं काही काळानंतर या धीट झा या अस या‚ यांना
संघटनाश चं मह व कळून चुकलं असतं.

अशा रीतीन े या दवेदास ची एक संघटना थापन कर यात आली. परमे राला काही
सगळीकड े उपि थत राहणं श य नसत ं हणूनच तो काही काही या पानं
मदतीला धावून येतो‚ या गो ीवर माझा वतःचा ठाम िव ास आह.े एक दवस अचानक
द ली न अभयकुमार नावाचा एक उमदा त ण आ हाला भेटायला आला आिण वतः न
आम या कायात सहभागी झाला. याला मा याबरोबर काम करायचं होत.ं याला
समाजकायाची खरोखर कती आवड आह ेह ेतपासून पाह यासाठी मी एक अ यंत अवघड
काम या यावर सोपवलं. मी याला हणाले‚ ‘‘अभय‚ त ूजर या दवेदास बरोबर आठ
मिहने वि थत काम क न दाखवलंस‚ तर मी आम या उप मात तुला पूण वेळ
सहभागी क न घेईन.’’

यानं मला तसं वचन दलं. यानंतरचे आठ मिहन े याची आिण माझी एकदाही भेट
झाली नाही. यानंतर एक दवस तो हसतमुखान ंमा या ऑ फसात िशरला. तो जरासा
कृश झाला होता‚ पण याचा चेहरा फार स  दसत होता.

मी हणाले‚ ‘‘अभय‚ समाजकाय करणं कती कठीण असतं‚ ह ेतुला ए हाना कळून
चुकलंच असेल. यासाठी फार मोठं मनोबल आिण चंड िचकाटी हवी. त ू ह े जे काम
केलंस‚ यामुळे अनेकां या आयु यात चांगला बदल घडून आला. आता तू समाधानानं
द लीला परत जाऊ शकतोस. तू फार चांगला मुलगा आहसे. या अनुभवाचा तुला पुढील
आयु यात न च खूप उपयोग होईल.’’

यावर तो हसून अ खिलत क डम ये हणाला‚ ‘‘मला द लीला परत जायचंय‚ असं
तु हाला कुणी सांिगतलं? मी आता कनाटकात रा न हा क प पूण करायचं ठरवलं आह.े’’

‘‘अभय ह े काम फार मह वाचं आिण गंभीर व पाचं आह.े तू त ण आहसे. या
कारचं काम करताना त ण अस यानं तोटाच होऊ शकतो.’’ आिण मी यानंतर आणखी
काही बोलूच शकले नाही.

‘‘ याची काही काळजी क  नका मॅडम. तु ही मला अितशय उ कृ  काम दलेलं आह.े
या न चांगलं काम मला िमळूच शकलं नसतं. मला तर वाटलं होतं‚ क  तु ही मला
ऑ फसात टेबलापाशी बसून करायचं काम ाल क  काय. तु ही मला ही अशी य
क पा या ठकाणी जाऊन काम कर याची संधी ाल‚ असं मला कधीच वाटलं न हत.ं
आिण तीसु ा दवेदास बरोबर काम कर याची संधी! गे या वषभरात मला यांची दःुख‚ं
यांची दा ण प रि थती अगदी जवळून पाहायला िमळाली. ते सव पािह यावर



यां यासाठी काम करायचं सोडून मी दसुरीकड ेकुठे कसा जाऊ?’’
एखा ा त णा या मनात एवढी क णा आिण दयाबु ी आह‚े ह ेपा न मी आ यानं

थ  झाले. या या कामाब ल मी याला िश यवृ ी दऊे केली‚ हणजे याचा खच
भागला असता. यावर तो हणाला‚ ‘‘मला एव ा मो ा रकमेची काहीच गरज नाही.
मा याकड े कूटर आह.े मी थोड े कपड े बरोबर घेऊन आलो आह.े दोन वेळचं जेवण‚
डो यावर छ पर आिण कूटरम ये पे ोल‚ एव ाच मा या गरजा आहते.’’

मी या याकड ेआदराने िनरखून पािहलं. या त णाला या या जीवनाचं येय गवसलं
आह‚े ह े मा या ल ात आलं. तो माझा िनरोप घेऊन दमदार पावलं टाकत मा या
ऑ फसातून िनघून गेला.

या संपूण क पाचं नेतृ व कर याची जबाबदारी अथातच अभयन ं उचलली. मीही
याला संपूणपणे पा ठंबा दला. यानंतर वेळोवेळी मी या याशी या उप माब ल
सिव तर चचा कर याचा घात ठेवला.

एक दवस मी ितथे जाऊन या दवेदास ची य  गाठ घेतली. यां या मुलाबाळांची
चौकशी केली.

‘‘आम यापुढची सग यात मोठी अडचण हणजे आम या मुलां या िश णाचा खच‚’’
या हणा या. ‘‘ब याच वेळा यां या शाळेची फ  भरणं आ हाला परवडत नाही. मग
फ चा खच भागव यासाठी आ हाला पु हा जु याच वाटेनं जावं लागतं. झटपट पैसा
िमळव याचा तेवढा एकच माग आ हाला माहीत आह.े’’

‘‘ह ेपाहा‚ तुमची मुलं कोण याही इय ेत िशकत असली‚ तरी यां या फ चा खच
आ ही भागवू. पण यानंतर मा  तु ही दवेदासीचं काम पूणपणे सोडून ायचं. अगदी
कोणतीही सबब सांगायची नाही‚’’ मी ठामपणे हणाले.

या ि यांनी माझी अट मा य केली. यांचा अभयवर आिण मा यावर गाढ िव ास
होता. आ ही दलेलं वचन न  पाळू‚ ह े यांना माहीत होतं.

आम या क पाम ये अशा िश ण घेत असले या शेकडो मुलांची नावं न द यात
आली. यांतील काही मुलांनी वसाय िश णाचा अ यास म सु  केला‚ तर काही मुलं
ाथिमक‚ मा यिमक शाळेत िशकणारी होती. आ ही ‘ए स’ या दधुर रोगािवषयी
मािहती दणेारी व जागरण करणारी िशिबरं भरवली‚ दशन ंभरवली. र यावर छोटीशी
नाटकं सादर क न या ारा या ि यांम ये जागृती केली. लहान मुलांम येही आरो याचा
सार कर याचं काम सु  केलं. कोण याही बालका या केसात जट येणं हणजे त ेबालक
दवेाला वाह यात यावं असा कौल नसून‚ तो एक साधा वचारोग आह ेआिण तो यो य
उपचारांनी बरा होऊ शकतो‚ ह े आ ही या लहान मुलांना आिण यां या पालकांना
समजावून सांिगतलं. आ ही जटािनमूलनाचेही उप म राबवले. अनेक ि यांनी रोगमु
हो यासाठी याचा लाभ घेतला. काह नी वतः या डो याचं मंुडनसु ा क न घेतलं.

काही काळानंतर आ ही यांना पतसं थांकडून कज िमळवून दलं. यासाठी आ ही
जामीन रािहलो. अनेकदा या ि या मा याकड े येऊन हणत‚ ‘अ ा‚ आ हाला कज
िमळवून ा ना; आ ही ते न  चुकतं क . कारण ह े कज बुडवणं‚ हणजे तुमची



फसवणूक कर यासारख ंआह ेआिण आ ही तु हाला कधीच फसवणार नाही‚ ह ेतु हाला
ठाऊक आह ेना?’ एक वेळ एखादा ीमंत माणूस मला फसवू शकेल; पण या दवेदासी मला
कधीच फसवू शकणार नाहीत‚ याची मला शंभर ट े  खा ी होती. यांचा मा यावर गाढ
िव ास होता आिण माझाही यां यावर होता.

पण एक कड े अभयसाठी आिण मा यासाठी ह े काम दवस दवस अिधकािधक
धोकादायक होत चाललं होत.ं आ हाला रोज वे यांचे दलाल‚ गावातले गंुड आिण
इतरांकडून फोनवर धम या याय या. तशीच धम यांनी भरलेली प ं आिण फोनव न
संदशेपण यायचे. मला मा या वतःपे ा अभयची जा त काळजी वाटायची. मी
पोिलसांकडून संर ण िमळावं अशी मागणी केली. पण अभयन ेमा  ते घे यास नकार
दला. तो हणाला‚ ‘‘तु ही माझी मुळीच काळजी क  नका; आप या दवेदासीच माझं
र ण करतील.’’

असे आणखी काही आठवड े गेले. एक दवस तीन दवेदास या चेह यावर दलालांनी
अॅिसड फेकलं. या ितघ नी यां या वसायाला कायमचा रामराम ठोकला होता‚
याब ल यांना ही िश ा होती. पण तरीही आ ही कुणीच हार मानली नाही. या
दवेदास या चेह यावर लॅि टक सजरी कर यात आली. यांनी गमावलेला आ मिव ास
काही माणात परत िमळ यात याची थोडीफार मदत झाली. आता यांना कुणीच
घाबरवू शकत न हत.ं धमकावू शकत न हतं. या दधुर वसायाला कायमची ितलांजली
दे या या सांिघक उ ातून या मिहला एक  आ या हो या. यांची संघटनाश  हीच
आमची ेरणा होती. या दवेदास ना सरकारकडून थोडफंार अनुदान िमळत होतं.
याचबरोबर यांनी शे या व पशुपालनाचा जोडधंदाही सु  केला होता.
काही काळाने आ ही या दवेदास या िश णासाठी रा ी या शाळा सु  के या. हे

काम अिजबात सोपं न हतं. यासाठी जी माणसं काम करत होती‚ यांना अ रशः
रा ं दवस झटावं लागत होतं. अशी बारा वष गेली. एक दवस काही ि या एका
मु ावर मा याशी चचा कर यासाठी मला भेटायला आ या.

‘‘अ ा‚ आ हाला एक पतसं था काढायची आह;े पण ह ेकाम आ ही एक ा काही पार
पाडू शकणार नाही.’’

‘‘पण तु हाला पतसं था का बरं काढायची आह?े पतसं थेत काय चालतं‚ असं तु हाला
वाटतं?’’ मी िवचारलं.

‘‘अ ा‚ पतसं था सु  करायला खूप पैस े लागतात; इतकंच काय‚ पण ितथे खातं
उघडायलासु ा खूप पैसे लागतात‚ याची आ हाला क पना आह.े िशवाय महागड ेकपडे
घालावे लागतात‚ ितथले अिधकारी सूट‚ टाय वगैरे घालतात‚ ह ेआ ही पािहलंय. यांची
ऑ फसंसु ा बाबदार असतात. पण अ ा‚ ह ेसगळं काही आ हाला परवडणार नाही.’’

या ि यांनी पतसं था सु  कर याचा मु ा मांड यावर मी आिण अभय
यां याबरोबर बसलो. यांना बँ कंग या वहाराची पूण मािहती दली. आ ही काही
त ांची मदत घेतली. यां या मागदशनाखाली या ि यांनी यांची वतःची पतसं था
सु  केली. यासाठी लागणा या काही कायदिेवषयक आिण कामकाजिवषयक सुिवधा



आ ही पुरव या. परंतु या पतसं थेत काम करणारे कमचारी आिण सं थेचे भागधारक
दवेदास या समाजातलेच असले पािहजेत‚ अशी अट आ ही यांना घातली. या
पतसं थेत दवेदास नी आ थक गंुतवणूक केली‚ यावर याना िनयिमत ाज िमळू लागलं
आिण कमी दराने कजही उपल ध होऊ लागली. पतसं थेला जो काही नफा होई‚ याची
सव भागधारकांम ये समसमान वाटणी होई. काही दवसांतच बँकेची चांगली भरभराट
झाली. काही दवेदास ची बँके या संचालक मंडळावरही िनयु  झाली. आता ती सं था
या वतः चालवू लाग या.
केवळ तीन वषा या आत बँकेकड े िडपॉिझ स या व पात शी लाख पय ेजमले.

पूव  दवेदासी असले या ि यांना या बँकेत नोकरी दे यात आली. परंतु या उप माचं
सवात मोठं यश हणजे सुमारे ३००० दवेदासी शरीरिव या या वसायातून बाहरे
पड या.

बँके या ितस या वधापन दना या सोहो यापूव  काही दवस मला बँकेचं प  आलं.
‘आम या पतसं थेला तीन वष पुरी होत आहते‚ ह ेसांगताना आ हाला अ यंत आनंद होत
आह.े आता या पतसं थेची आ थक ि थती मजबूत असून‚ आम यापैक  कुणीही दवेदासी
परंपरेम ये अडकलेलो नाही. आ ही या वसाया ारा काहीही अथाजन करत नाही.
आम यापैक  येक न ं शंभर पय े दले असून‚ आ ही या ितस या वधापना दना या
सोहो यासाठी तीन लाख पय ेजमवले आहते. आ ही या सोहो यासाठी सभागृह घेतलं
असून‚ ेहभोजनाचा काय म ठेवलेला आह.े अ ा‚ या सोहो यासाठी तु ही उपि थत
राहावं अशी आमची इ छा आह.े आमचं तुम यावर खूप ेम आह.े आम या या
सोहो याला तु हाला मुख पा या हणून आ ही िनमं ण दते आहोत. तु ही
आम यासाठी शेकडो वेळा वखचान ं इकड े आलात. आम यासार या अनोळखी
ि यांसाठी तु ही इतक  पदरमोड केलीत. आता या वेळेस आ ही एका हॉटेलात तुम या
िनवासाची व था करत आहोत‚ तसेच तुम या जा या-ये या या एअरकंिडशंड
हो हो बस या ित कटाचीही व था करत आहोत. आ ही आमचे पैसे कायदशेीर
मागानं‚ स मानपूवक िमळवलेले आहते. ते हा तु ही आमची ही िवनंती न च मा य
कराल‚ अशी आशा आह.े’

ते प  वाचून माझे डोळे भ न आले. सतरा वषापूव  मला चपलांचा साद िमळाला
होता. आिण आज याच ि या वखचान ं मला बोलावत हो या. यां या दृ ीनं
एअरकंिडशंड हो हो बसचा खच करणं‚ ही खूपच मोठी गो  होती.

मी या समारंभाला वतः या खचान ंउपि थत रािहले.
काय मा या वेळी ितथे कोणतेही पुढारी कंवा राजक य नेते उपि थत न हते.

हारतुरेसु ा न हत.े मोठमोठी भाषणं न हती. तो समारंभ खूप साधा होता. सु वातीला
दवेदास पैक च कुणीतरी िलिहलेलं एक गाणं सादर कर यात आलं. यातून एका
दवेदासी या जीवनातील था मांड यात आ या हो या. यानंतर एका गटानं पुढे होऊन
दवेदासी या वसायातून मु  हो या या वासातले आपले अनुभव कथन केले. या
दवेदास पैक  अनेकांची मुलं िशकून मोठी होऊन आपाप या वसायात यश वी झाली



होती. यात डॉ टस‚ नसस‚ वक ल‚ कारकून‚ सरकारी नोकर‚ िश क‚ रे वे कमचारी‚
बँक अिधकारी असे सगळे होत.े यांनी ासपीठावर येऊन आप या आईिवषयी या
भावना  के या. यां या िश णाला साहा य के याब ल सं थेचे आभार मानले.

यानंतर मी बोलायला उठून उभी रािहले.
मी उभी रािहले खरी; पण मा या त डातून श दच फुटेना; मला काय बोलावं‚ तेच

सुचेना. अचानक मला मा या विडलांचे श द आठवले. ‘‘तू सु वातीला फ  दहा
दवेदास ची दहेिव या या वसायातून सुटका कर याचं ल य ठेवून यांना यासाठी
लागेल ती मदत कर. ह े जर तुला जमलं‚ तर मा या मुलीनं दहा ि यांना वे या
वसायापासून मु  क न यांना वतः या पायांवर उभं रा न वतं पणे जगायला

िशकवलं‚ या िवचारानं मला खूप अिभमान वाटेल.’
खरं तर मला ासपीठावर उभं रा न उ फूतपणे बोलताना कधीच अडचण येत

नाही. पण या दवशी मी फार भावनािववश झाले होते. घशात आवंढा अडकत होता.
बोलायला कुठून आिण कशी सु वात करावी तेच सुचत न हतं. मा या मनात आलं‚ जे हा
कधी माझी आिण दवेाची भेट होईल‚ ते हा मी या यासमोर ताठ मानेनं उभी रा न
अिभमानानं याला सांगेन‚ ‘बाबा रे‚ तू मला आयु यात खूप भरभ न दलंस. पण मीही
या ऋणाची अंशतः तरी परतफेड क  शकले. मी तु या ३००० लेकरांची मा या परीने
सेवा केली. यांची दवेदासीसार या नं ‚ घृणा पद परंपरेतून मु ता केली. तुझी मुलं
हणजे तुझी फुलं. मी तुझी ही फुलं तुलाच परत करते आह.े’

यानंतर माझं ल  मा यासमोर बसले या ि यांकड ेगेलं. माझं भाषण ऐकायला या
िजवाचा कान क न बस या हो या. े कांम येच अभयसु ा होता. या ि यांनी आम या
वागतासाठी ह ेएवढं काय काय केलं होत‚ं ते पा न तोसु ा भारावून गेला होता.
मी सहा वषाची असताना मा या आजोबांनी मला एक ोक िशकवला होता. याचा

अथ साधारणपणे असा होता : ‘ह ेपरमे रा‚ मला कोणतंही रा य नको‚ सा ा य नको.
मला पुनज म नको‚ सुवणपा ं नकोत कंवा वग ा ीसु ा नको. मला तु याकडून
काहीच नको. ह ेई रा‚ तुला जर मला काही ायचंच असेल तर मला मृद ू दय आिण
कठीण हात द‚े हणजे मी इतरांचे अ ू पुसू शकेन.’ मा यासमोर बसले या े कांना मी
तो ोक हणून दाखवला.

मी जे हा मा या खुच त परत बसले‚ ते हा या णी या ि यां या मनात काय
चाललं होतं‚ त ेकळायला काहीच माग न हता.

इत यात एक वृ  दवेदासी ासपीठावर येऊन उभी रािहली. ती हणाली‚ ‘‘आज
आ हाला आम या अ ाला एक खास भेट ायची आह.े ही एक भरतकाम केलेली गोधडी
आह.े आम यात या येक न ेयावर थोडी थोडी कलाकुसर केलेली आह.े ह ेसगळे िमळून
तीन हजार टाके आहते. ही गोधडी आिण यावरची ही न ी कदािचत फार सुंदर नसेलही;
पण याम ये आम यापैक  येक चा हात लागलेला आह.े आ ही सव जणी या
गोधडी या न ीत सामावले या आहोत.’’ एवढं बोलून ितन ंमा याकड ेरोखून पािहलं. ‘ही
आम या दयाकडून तुम या दयाला भेट. ह ेपांघ ण तु हाला उ हा यात शीतलता



आिण िहवा यात ऊब दईेल. आमची माया यातून तुम यापयत पोहोचेल. आम या
संकटकाळी तु ही आम यासाठी धावून आलात. आता आ हाला तुमची साथ सोडायची
नाही.’’

मला आजवर िमळालेली ही सवात सुंदर भेट आह.े

◆



२.
मुलांवरती मात

नुकतीच मी अमे रकेला गेले होते. ितथे मला त ण िव ाथ  आिण अ यंत यश वी
लोक अशा दोन कार या लोकांनी भरले या जनसमुदायासमोर भाषण कर याची वेळ
आली. मला मा यासमोर बसले या े कांशी सुसंवाद साधायला नेहमीच आवडतो‚
यामुळे मा या भाषणानंतर ो रांचा काय म ठेव यात आला होता.

े कांनी बरेच  िवचारले. अखेर एक म यमवयीन माणूस उठून उभा रािहला.
‘‘मॅडम तुम या अंगी खूप मोठा आ मिव ास जाणवतो. तु ही तुमचे िवचार अ यंत
सुसंगत व तकशु  प तीने मांडता. आम याशी बोलत असताना तुम यावर कोणतंही
दडपण जाणवत नाही. तु ही....’’

मी याला म येच थांबवून हणाले‚ ‘‘ह ेपाहा‚ माझं कौतुक कर यापे ा तु ही तुमचा
 का नाही िवचारत?’’
‘‘मला वाटत ं मॅडम‚ तुमचं िश ण न च परदशेात झालेलं असावं कंवा तु ही

पा ा य दशेातून एम.बी.ए. केलं असणार. यामुळेच तुम या अंगी एवढा आ मिव ास
िनमाण झालेला असावा; हो ना?’’

यावर णाचाही िवचार न करता मी हणाले‚ ‘‘तो तर मा या बी. ही.बी. कडून
मला िमळालाय.’’

तो बुचक यात पडला. ‘‘बी. ही.बी. कडून? मी समजलो नाही.’’
मी गालात या गालात हसले. ‘‘भारतातील कनाटक रा यात असले या बळी नामक

शहरातील बस पा वीर पा भूमर ी कॉलेज ऑफ इंिजिनअ रंग अँड टे ॉलाजी या
कॉलेजिवषयी मी बोलतेय. मी आजपयत भारताबाहरे कधीच िश ण घेतलेलं नाही. मी
आज इथे तुम यापुढे उभी आह‚े त ेकेवळ मा या कॉलेजमुळेच.’’

मग मी खेळीमेळी या वरात हणाले‚ ‘‘आज इथे सॉ टवेअर इंड ीमधली काही
त ण मंडळी उपि थत आहते. यांना इ फोिससची सॉ टवेअर या े ातील 
भारतामधली आिण अमे रकेतील वाटचाल माहीत असेलच. इ फोिससने बंगळु ‚
कनाटक आिण भारताची मान उंचावली आह.े मी जर बी. ही.बी. कॉलेजमधून िशकून
बाहरे पडले नसते‚ तर मी इंिजिनअर झाले नसत.े मी जर इंिजिनअर झाले नसते‚ तर मी
मा या पतीला आ थक बाबतीत पा ठंबा दऊे शकले नसत.े आिण मी जर यांना आ थक
हातभार लावू शकले नसत‚े तर यांना इ फोिससची थापना करता आली नसती. तसं
झालं असतं‚ तर तु ही कुणी इथे माझं भाषण ऐकायला आलाच नसता.’’

माझं बोलणं ऐकून सवानी हसून टा या वाजव या. पण मी जे काही यांना सांिगतलं‚
ते खरंच होतं. तो काय म संपून सगळे िनघून गेले. मला थोडा थकवा जाणवत होता‚
हणून मी ितथे जवळ या एका कोचावर डोळे िमटून जरा वेळ बसून रािहले.

माझं मन भूतकाळात गेलं. इ.स. १९६८. मी या वेळी सतरा वषाची अ लड मुलगी



होते. उ साहानं‚ आ मिव ासान ंभरलेली. इंिजिनअर बनणं‚ ह े या वेळी माझं व  होत.ं
मी एका म यमवग य‚ उ िशि त ा ण कुटंुबातली होते. लहानपणापासून माझा
िव ानशाखेकड ेओढा होता. मला इंिजिनअ रंगचं आकषण अशासाठी होतं‚ क  मा या
अंगातील सृजनश चा या े ासाठी न  वापर करता येईल‚ अशी माझी खा ी होती.
मला िवशेषतः इंिजिनअ रंग िडझाईनम ये खूप काही िशकायचं होत‚ं पण मी जे हा घरी
हा िवषय काढला‚ ते हा जणू काही बॉब फोट झाला.

घर यांना चंड मोठा ध ा बसला. या काळी इंिजिनअ रंग ह े े  केवळ पु षांसाठी
अस याचा समज होता. मुल ना ह े े  व यच होतं. मुल नी मेिडकल कंवा साय स
कॉलेजम ये िश ण यायचं‚ ह ेजवळपास ठरलेलंच होत.ं एखादी मुलगी इंिजिनअ रंग
कॉलेजम ये िशकायला जा याची नुसती क पना करणंही कठीण होतं. सूय पि मेला
उगव याइतकंच ते अश य ाय होतं.

मी मा या आजीची लाडक  नात होत‚े पण तीसु ा मा याकड ेरागानं बघत हणाली‚
‘‘ह ेबघ‚ तू ह ेअसलं काही करशील ना‚ तर कनाटकातला एकसु ा मुलगा तु याशी ल
करायला तयार होणार नाही. इंिजिनअर मुलीला प ी हणून कोण वीकारणार? त ूमाझी
चांगलीच िनराशा केलीस ह.ं’’ मी मा या आजी या मज िव  जाऊन एखादी गो  करेन‚
असं ितला कधी व ातसु ा वाटलं न हतं. पण आजीला या वेळी एक गो  कुठे माहीत
होती? तुंगभ ा नदीपलीकड ेअसले या हसैूर शहरात राहणारा नारायण मूत  नावाचा
एक मुलगा मा याशी ल  करायला आनंदानं तयार होणार होता.

माझे आजोबा इितहासाचे िश क होते. मला हाताला ध न मुळा रं यांनीच तर
िशकवली; िलहायला वाचायला िशकवलं. ते माझे पिहलेविहले गु  होते. यांनीसु ा
मा या या बेताला थोडासा िवरोध केला. ते हणाले‚ ‘‘बेटा‚ त ूइितहासात इतक  शार
आहसे‚ तू याच े ात पुढे काहीतरी का करत नाहीस? कंवा त ूअसं कर‚ तू गिणताचं
पद ु र िश ण घेऊन ा यापक हो; हणजे तुला ल ानंतरसु ा कॉलेजात नोकरी करता
येईल. इंिजिनअर होऊन वसाय आिण घर-संसार यातला समतोल साधणं मुळीच सोपं
नाही.

माझे वडील खूप पुरोगामी िवचारांचे होते. ि यांना िश णाची समान संधी िमळाली
पािहजे‚ अशा मताचे होत.े ते हणाले‚ ‘‘तू यापे ा असं कर‚ वै क य शाखेला वेश घ.े
तु यात भाषा आिण लोकांशी सुसंवाद साध याची हातोटी ह ेदो हीही उ म आह.े तुला
खरं सांगू का‚ मला वतःला या इंिजिनअ रंग या े ाब ल फारशी मािहती नाही.
आप या कुटंुबाम ये एकही इंिजिनअर नाही. ह ेपूणपणे पु षाचं वच व असलेलं े  आह.े
तू इंिजिनअ रंग कॉलेजात गेलीस‚ तर ितथे तु याबरोबर िशकणारी एकसु ा मुलगी
नसेल. पुढची चार वष तुला एकही मै ीण िमळणार नाही. त ूनीट िवचार कर. पण शेवटी
हा िनणय तुझा तूच यायचा आहसे. आ ही तु या पाठीशी आहोतच.’’

मी इंिजिनअर झाले‚ तर मा याशी ल  करायला कोण तयार होणार हा  आम या
घर या आ या‚ माव या वगैरनाही पडलाच होता आिण अखेर मी कुठ यातरी
परजाती या मुलाशी ल  क न मोकळी होईन‚ याचीच यांना सवात  जा त भीती वाटत



होती.
पण मला मा  या कशाचीच पवा न हती. मी इितहासाची िव ा थनी असताना

युए संग यांचं ‘सी.यू.क ’ ह े पु तक वाचून काढलं होतं. यांनी जे हा भारताम ये
पद मण कर याचा िनणय घेतला‚ ते हा सवानीच यांना िवरोध केला होता. पण यांनी
कुणाचेही न ऐकता वतः या मनाचा कौल घेऊन ती या ा केली. यानंतर या १७
वषा या दीघ वासाब ल यांना जगभरात िस ी िमळाली. यां याकडून  ेरणा
घेऊन मी मा या घर यांना सांिगतलं. ‘‘मला इंिजिनअ रंग कॉलेजात वेश यायचा आह.े
मग यानंतर जे काही होईल‚ या प रणामांची जबाबदारी माझी.’’

मी बी. ही.बी. कॉलेज ऑफ इंिजिनअ रंगचा फॉम भरला. मला ितथे वेशही
िमळा याचं समजलं. माझा आनंद गगनात मावेना; पण मा या या अॅि लकेशन फॉममुळे
या कॉलेज या िश क वगात मोठीच खळबळ माजली होती‚ याची मला जरासु ा
क पना न हती.

या वेळी इंिजिनअ रंग कॉलेजचे ि ि सपल बी.सी. खानापुरे ह े होत.े यांची आिण
मा या विडलांची ओळख होती. एक दवस या दोघांची हअेर क टंग सलूनम ये गाठ
पडली. ि ि सपल खानापुरे यांनी यां या भावना मा या विडलांपाशी  के या.
मा या या िनणयामुळे ते वतः अ यंत अडचणीत आले होते. त ेमा या विडलांना हणाले‚
‘‘डॉ टरसाहबे‚ तुमची मुलगी खूप शार आह‚े याची मला क पना आह.े ितला आम या
कॉलेजात केवळ गुणव ेमुळेच वेश दे यात आला आह.े पण एक सांगू का‚ यात एक
अडचण आह.े संपूण कॉलेजात ती एकटीच मुलगी असेल; त े ितला खूप जड जाईल.
आम या कॉलेज या आवारात मिहलांसाठी व छतागृहसु ा नाही. िशवाय मिहलांसाठी
िव ांतीक  नाही. आम याकड े िशकणारी मुलं त ण आहते. सळसळत ंर  आह ेते! ती
मुलं तुम या मुलीला न च ास दतेील. िश कांसमोर ती मुलं काही करणार नाहीत; पण
िश क नसताना न च काहीतरी कुरापत काढतील. ती मुलं तुम या मुलीला काहीच
मदत कंवा सहकाय करणार नाहीत; कारण यांना मुल शी बोलायची सवयच नाही. मला
वतःला चार मुली आहते. साहिजकच मला तुम या मुलीचीसु ा काळजी वाटते. हणून
तु ही तुम या मुलीचं मन वळव याचा य  करा. यात ितचंच भलं आह.े’’

यावर माझे वडील हणाले‚ ‘‘मला तुमचं हणणं पटतंय‚ ोफेसर साहबे. तुमचा हतेू
चांगला आह‚े यात शंकाच नाही. पण मा या मुलीनं इंिजिनअर हो याचा ह  धरला आह.े
आिण मा या मत‚े यात ितची काही चूक नाहीये. यामुळे मी ितला ित या मता माणे
क  ायचं ठरवलं आह.े’’

‘‘तसं असेल ना डॉ टर साहबे‚ तर मग माझी एक छोटीशी िवनंती आह.े कॉलेजम ये
सगळी त ण मुलं आहते. यामुळे ितला कॉलेजात साडी नेसून यायला सांगा. या
वातावरणात तोच पेहराव यो य ठरेल. िशवाय ितन े िवनाकारण कुठ याही मुलाशी न
बोललेलंच बरं. उगाच नाही ती चचा सु  हायलाच नको. आप या समाजात मुल या
नावाची चचा होणं बरं नाही. िशवाय ितला असंही समजावून सांगा‚ क  ितनं कॉलेज या
कँटीनम य ेजाऊन मुलांशी ग पा मारत बसता कामा नय.े’’



मा या विडलांनी घरी येऊन यांचं संगळं संभाषण मला सांिगतलं. विडलां या
सग या अटी मी लगेच मा य के या‚ कारण कोण याही प रि थतीत आता मला मागे
हटायचं न हतं.

काही काळानंतर कॉलेजातून काही मुलांशी मै ीसु ा झाली. पण मी मा या मयादा
ओळखून होत.े पुढे याच मुलांकडून मी बरंच काही िशकले. येक गो ीकड ेबघ याचा
दिृ कोन कती मह वाचा असतो‚ ते मला समजलं. कधी कधी गो ी धीरान ंघेणंसु ा
कती गरजेचं असतं‚ तेही मी िशकले. िखलाडू वृ ी िशकले. अनेक मुलं मला भावासारखी
वाटत. आज प ास वषानंतरसु ा आमची मै ी टकून आह.े आम या कॉलेज या
आवारात मिहलांसाठी व छतागृह न हतं. आप या भारतात अनेक ठकाणी फार कमी
सं येनं व छतागृह आहते. काही ठकाणी तर व छतागृहांची सुिवधाच नाही‚ याचा या
जागी राहत असणा या मिहलांना कती ास होत असेल‚ त े या अनुभवातूनच मला
समजलं. पुढील काळात मी केवळ कनाटक रा यात तेरा हजारांवर व छतागृहे
बांध याचा उप म यश वीरी या पार पाडला.

मा या कॉलेजची फ  भर यासाठी मा या आईन ंचांगला दवस बघून ठेवला होता. तो
गु वार होता. मिहना अखेरीचे दवस होत.े कॉलेजची फ  चारशे पय े होती. मी ती
सगळी फ  याच दवशी भरावी‚ असा ितचा आ ह होता; पण मा या विडलाकड ेफ
तीनशे पय े िश लक होत.े ‘‘अगं माझा पगार होईपयत थांबू. मग सुधा फ  भरेल.’’ ते
आईला हणाले.

पण मा या आईला त ेकाही पटलं नाही. ‘‘अहो आपली मुलगी कॉलेजात जाणार.
कती मोठी गो  आह े ही. आजचा दवस शुभ आह.े ितन ेआज फ  भरली‚ तर ितचा
अ यास चांगला होईल.’’

आई-विडलांम ये अशी चचा चालू असतानाच आम या घरी मा या विडलांचे
अिस टंट डॉ. िहरेमठ आले. यां याबरोबर यांचे सासरे ी. पाटील ह ेही होते. ह ेगाव
मा या ज मगावा या‚ हणजे िश गाव या पलीकडचे होत.ं आई-विडलांची चचा पाटील
यां या कानावर पडताच यांनी विडलांना यािवषयी िवचारलं. विडलांनी यांना सगळी
प रि थती समजावून सांिगतली. यावर यांनी िखशातून पैशाचं पाक ट काढून यातली
एक शंभर पयांची नोट मा या विडलां या हातात ठेवली. ते हणाले‚ ‘‘डॉ टसाहबे‚
तु ही ह ेपैसे या. तुमची मुलगी वाहाबाहरे जाऊन काहीतरी मोठं काम करते आह.े ितला
मा याकडून ह ेब ीस आह.े अनेक आई-वडील कज काढतात. घरदार आिण शेती िवकून
वतः या मुलांना िशकवतात. मग यांची मुलं इंिजिनअर होतात. कधी कधी तर आपला
मुलगा नीट मन लावून अ यास करेल क  नाही‚ याचीसु ा यांना खा ी नसते आिण
तुमची मुलगी बघा‚ ितन ंतर िशक याचा िवडाच उचललाय. मला वाटतं‚ ितचा हा िनणय
यो य आह.े’’

‘‘नाही‚ नाही; िम टर पाटील. मी ही इतक  महागडी भेट वीका  शकत नाही.
फारतर मी ह े तुम याकडून कज हणून वीकारतो. ह े पैसे पुढ या मिह यात पगार
झा यावर मी तु हाला परत करीन.’’



पण ी. पाटील यांचं मा या विडलां या बोल याकड ेल च न हत.ं ते पुढे बोलतच
रािहले. ‘‘तुम या मुली या दृ ीनं सग यात मह वाचं काय आह?े मन लावून अ यास
करणं आिण इंिजिनअ रंगचा अ यास म पूण क न दाखवणं. इतर मुल साठी उदाहरण
घालून दणंे. ‘‘ यानंतर त े मा याकड े वळून हणाले‚ ‘‘सुधा‚ मला एक वचन द.े तुझं
आचरण नेहमीच नीितिनयमांना ध न आिण या य असेल. तू कठोर प र म करशील
आिण तु या कुटंुबाचं आिण समाजाचं नाव मोठं करशील.’’

यांचं बोलणं ऐकून मी खाली मान घालून होकार दला.
यानंतर एक मिह यान ंमाझं कॉलेज सु  झालं. मी पिह यांदाच साडी नेसून तयार

झाले. पांढरी साडी. मी घर या वडीलधा यां या पाया पडले आिण सर वती दवेी या
फोटोला वाकून नम कार केला. ती माझे दवैत होती. यानंतर मी कॉलेजला गेले.

मी कॉलेजात पोहोच यावर ि ि सपल साहबेांनी मला बोलावून घेतलं. मा या हातात
एक क ली दऊेन ते हणाले‚ ‘‘िमस कुलकण ‚ ही क ली या. दसु या मज यावर
इलेि कल इंिजिनअ रंग िवभागा या शेजारी एक छोटीशी खोली आह.े तु हाला कधीही
िव ांतीसाठी‚ अ यासासाठी कुठे बसावंसं वाटलं‚ तर या खोलीत जाऊन बसा.’’

मी यांचे मनापासून आभार मानून‚ ती क ली घेऊन या खोलीकड े गेले. ती खोली
उघडून पाहत ेतो काय‚ ितथे दोन मोडक  टेबलं होती. व छतागृह ितथे न हतंच. िशवाय
ितथे इतक  धूळ होती‚ क  आत पाऊल ठेवणंही श य न हतं. मला खोली या बाहरे उभं
रािहलेलं पा न एक झाडूवाला पळतच ितथे आला. तो हणाला‚ ‘‘इथे एक मुलगी
िशकायला येणार अस याचं काल ि ि सपल साहबेांनी मला सांिगतलं होत.ं ही खोली
झाडून साफ क न ठेवायला सांिगतली होती; पण मला वाटलं‚ ते माझी चे ा करत आहते;
यामुळे मी खोली साफ केली नाही. पण मी आता लगेच साफ क न दतेो.’’
मग यान ं घाईघाईनं खोली झाडून काढली. तरीसु ा ती फारशी व छ झालीच

न हती. अजून धूळ होतीच. मग मी शांतपणे हणाले‚ ‘‘तो झाडू इथेच ठेवा आिण मला
ओलं फडकं आणून ा.’’ मी वतःच ही खोली साफ करत.े’’

मी ती खोली मा या मनासारखी साफ केली. यानंतर अंगावरची धूळ  झटकून वगात
गेले.

आमचा वग तळमज यावर होता. मी जे हा वगात वेश केला‚ ते हा डो यां या
१४९ जो ा मा याकडचे रोखून पाहत हो या. जणू काही मी ािणसं हालयातून सुटून
आलेला जगावेगळा ाणीच होते. यां यात या काही मुलांना िशटी मार याची ऊम
आली होती; पण मी चेहरा कोरा ठेवून कुठे बस यासाठी रकामी जागा आह ेका‚ ते
पािहलं. पिहला बाक रकामा होता. मी ितथे जाऊन बसणार इत यात मा या ल ात
आलं. बाका या मधोमध कुणीतरी िनळी शाई सांडून ठेवली होती. ह े न च मा या
वागतासाठी क न ठेव यात आलं होत.ं मला रडू कोसळ या याच बेतात होतं. पण मी
माझे अ  ूिन हान ंपरतवून लावले. हातात या कागदान ंमी ती शाई पुसून काढली आिण
बाका या एका टोकाला बसले.

मा या मागे मुलांची कुजबूज सु  होती. एक मुलगा दसु याला हणाला‚ ‘‘तू या



बाकावर शाई कशाला शंपडलीस? आता ती ि ि सपलकड ेजाऊन त ार करेल.’’
यावर दसुरा मुलगा हणाला‚ ‘‘पण मीच शाई शंपडली‚ अस ंती कसं िस  क

शकेल? इथं आपण १४५ मुलं आहोत.’’
मला या कारान ंखूप वाईट वाटलं होत.ं पण तरीही मी ि ि सपलकड ेजाऊन त ार

वगैरे केली नाही. मी जर मुलांिव  त ार केली‚ तर ती मला आणखी ास दतेील‚ असं
ि ि सपल साहबेांनी मा या विडलांना सांगून ठेवलं होत.ं आिण हा ास जर फारच
वाढला‚ तर मला कॉलेज सोडणं भाग पडले‚ असंही त े हणाले होते. यामुळेच या
मुलांनी आप याला कतीही ास दला तरी तो सहन करायचा; पण त ार करायची
नाही‚ अस ंमी मनाशी ठाम ठरवून ठेवलं होतं.

पण एक कड ेमला अशीही भीती वाटत होती‚ क  या मुलांचा ास असाच वाढत
गेला‚ तर मीच घाब न इंिजिनअ रंगचे िश ण सोडून दईेन. आप याला शरीरान ंआिण
मनानं या न अिधक खंबीर कसं होता येईल‚ याचाच मी रा ं दवस िवचार क  लागले.
ही एक कारची तप याच होती. याच वेळी मी मनाशी एक गो  प  ठरवून टाकली- 
इथून पुढची चार वष आपण एकही तास चुकवायचा नाही आिण अ यासात कुणाचीही
मदत मागायची नाही. या मा या तप यला आणखी धार चढावी हणून मी आणखी एक
िनणय घेतला. इथून पुढची चार वष‚ इंिजिनअ रंगची पदवी हाती येईपयत फ  पांढरी
साडी नेसायची‚ िम ा ‚ं गोड खाणं व य‚ चटईवर झोपायचं आिण थंड पा यानं ान.
याच माणे मी पूणपणे आ मिनभर हायचं ठरवलं. माझी वतःची मै ीणही मीच झाले
आिण श ूही मीच झाले. भगवत गीतेम ये अशा कारचा ोक अि त वात आह‚े याची
या वेळेस मला काहीच क पना न हती. भगवान कृ ण हणतात : ‘‘आ मैव िह आ मनो
बंधुः आ मैव रपु आ मनः।

खरं तर महािव ालयीन िश ण घेत असताना या अस या तप यची काहीच गरज
नसत;े पण मी या वेळी त ण होते आिण इंिजिनअ रंग कॉलेजात टकून राह यासाठी जे
काही लागेल त ेकर याचा माझा ठाम िनधार होता.

माझे सव ा यापक फारच चांगले होते. त ेमला वगात सवतोपरी मदत करत असत. ते
अधूनमधून माझी िवचारपूस करत‚ मला िवचारत‚ ‘‘िमस कुलकण ‚ सगळं ठीक आहे
ना?’’

आम या कॉलेजचे ि ि सपल ोफेसर खानापुरे हसेु ा अगदी वेळात वेळ काढून
जातीन ेमाझी िवचारपूस करत. कुठला मुलगा मला ास तर दते नाही ना‚ याची चौकशी
करत; परंत ुमा या वगातले िव ाथ  मा  काही असा चांगुलपणा दाखवत नसत.

एक दवस यांनी एक छोटासा फुलांचा गु छ आणला आिण माग या बाजून े तो
मा या वेणीत मा या नकळत खुपसून ठेवला. यानंतर आजूबाजूला िश क नाहीत असं
पा न माग या बाजून े कुणीतरी ओरडलं. ‘‘िमस लॉवरपॉट!’’ मी वेणीला हात लावून
पािहलं‚ तर यात फुलं खोचलेली होती. मी ती शांतपणे काढून फेकून दली; पण त डातून
याब ल ‘ ’ सु ा काढला नाही.
कधीकधी ती मुलं माग या बाजून ेमला कागदी बाण मारत. एखादा बाण उचलून



उघडला तर यावर काहीबाही िलिहलेलं अस.े ‘‘ ीची जागा वयंपाकघरात चुलीपाशी‚
मेिडकल कॉलेजम ये कंवा फारफार तर ोफेसर हणून िशकव याची; पण इंिजिनअ रंग
कॉलेजात तर न  नाही.’’

एकदा कुणीतरी असंही िलिहलेलं होत-ं ‘आ हाला तुमची दया येते; तु ही
पावतीसार या कठोर तप यला का बरं बसला आहात? िनदान पावतीला अशी तप या
कर यासाठी काही कारण तरी होतं. ितला शंकराशी िववाह करायचा होता. मग तुमचा
शंकर कोण हो?’

मी त ेकागद तसेच ठेवून दते असे‚ पण कधीच कुणाला उ र दलं नाही.
आम या कॉलेज या िव ा याम ये एक लोकि य कार चालायचा‚ तो हणजे

‘ फशपाँड’. एका मो ा काचे या भां ात सव िव ाथ  कागदी मासे टाकत. या
माशांची घडी उलगडली क  यावर दसु या एखा ा िव ा याब ल काहीतरी मि लनाथी
खरडलेली असायची. वा षक ेहसंमेलना या वेळी ह ेसव फशपाँ स वाचून दाखव यात
येत असत. अथातच ते िलिहणा याचं नाव गु  ठेव यात येत असे. ेहसंमेलना या दवशी
कुणासाठी काय काय फशपाँड वाचला जातोय‚ याची सव िव ाथ  मो ा उ सुकतेने
वाट बघत. येक वष  मा या नावान ेखूप फशपाँ स आलेले असत. काही क ड गा यांचे
अप ंश असत‚ तर काही हदंी िसनेमातील गा यांची िवडबंने असायची. मला एक क ड
फशपाँड अजूनही आठवतो. याचा मिथताथ साधारण असा होता‚
अ मा‚ अ मा‚ ते बघ रताळं
लीज मला काळी साडी नेसव
आिण मा या नव या या घरी धाड
कारण मी नेहमी पांढरी साडीच नेसते.
काही मुलं ‘ितसरी कसम’ या िसनेमा या गा यातच थोडा बदल क न मला फशपाँड

दते.
सजन रे झूठ मत बोलो
सुधा के पास जाना है
ना हाथी ह‚ै न घोडा है
वहाँ पैदल ही जाना है
ह े फशपाँडस जे हा वाचले जायचे‚ ते हा अनेक मुलं चो न मा या चेह याकडे

बघायची. पण मी डो यांत तरारलेलं पाणी िन हानं परतवून चेह यावर हसू आण याचा
य  करत असे.
मा या वगातली ही सगळी मुलं असं वागत होती‚ यालाही एक कारण होत.ं मला

याची क पना होती. आजकाल िवनाकारण आप याबरोबर िशकणा यांना ास दे याची‚
दमदाटी कर याचा कार चालतो. पण तसं या काळी न हतं. पण या काळा या मुलांना
िभ  लंगी  आप यासोबत‚ आप या शेजारी बसून िशकते आह‚े ह ेपचवणं जड जात
होत.ं या प रि थतीचा  वीकार कर याची यांची शारी रक आिण मानिसकदृ ा
तयारी झालेली न हती. तो समाज मागासले या िवचारसरणीचा होता. या काळी मुलं



आिण मुली एकमेकांशी बोलतसु ा नसत. मग मुला-मुल म ये िनभळ‚ िनकोप मै ी तर
दरूच रािहली. यामुळे मी तर यांना पर हाव न आलेला ाणीच वाटत होत.े

मला कॉलेजम ये एकाच बाबतीत फार समाधान वाटत अस े − मला इंिजिनअ रंगचे
सगळे िवषय खूप आवडत. मी आवडीनं अ यास करत होते‚ आिण परी ेत उ म यश ा
करत होत.े मला परी ेत मुलांपे ा जा तच गुण िमळत. लोहारकाम‚ सुतारकाम अशा
इंिजिनअ रंगमध या अवघड िवषयांचीही मला गोडी लागली होती. वकशॉपम ये मुलांना
िन या रंगाचा ‘ओ हरऑल’ घालावा लागत अस.े मी मा या साडीव न िनळा ए न
चढवत असे. या अवतारात मी अगदीच िविच  दसत असे. पण मला इतक मौ यवान
िश ण िमळत होत‚ं क  यासाठी काहीही कर याची माझी तयारी होती.

परी ेचा िनकाल लागला‚ क  मला कती गुण पडले‚ ह ेमा याआधी इतर सवाना
माहीत असायचं. येक सहामाहीनंतर िनकाल जाहीर होताच कुणीतरी मु ाम माझे सव
िवषयांतले गुण नोटीस बोडवर लावून ठेवत अस.े मला कॉलेजात काही हणता काहीच
खासगी आयु य उरलेलं न हत.ं

हा अ यास करता करता एक गो  मा या ल ात आली− इंिजिनअ रंग ह ेपु षांचं े
आह‚े ह ेसाफ खोटं होत.ं मी सगळा अ यास अगदी वि थत समजून क  शकत होत;े
इतकंच न ह‚े तर मा याबरोबर िशकणा या मुलांपे ा अिधक गुण मी िमळवत होते.

एकदा ही गो  ल ात येताच माझा आ मिव ास कतीतरी वाढला. मी अ रशः
एकही दवस कॉलेज चुकवलं नाही. एकाही तासाला बु ी मारली नाही. आणखी अ यास
करायचा‚ या पुढ या येक परी ेत आणखी यश िमळवायचं‚ हचे माझं उ  बनलं.
आप याला ास दणेा या या मुलांवर आपण मात क  शकत आहोत‚ याचाच मला आनंद
होता. अखेर मी िव ापीठात थम मांक ा  केला.

मी अशा कारे आ मिनभर होऊ शक यामुळेच मी कणखर बनले. काही काळानंतर
मुलं मा याशी आदरान ंवागू लागली. स ह करताना‚ इंिजिनअ रंग ॉ ग बनवताना ती
माझी मदत घेऊ लागली. ां या उ रांसाठी मा याकड ेयेऊ लागली. माझी  हळूहळू
यां याशी मै ी झाली. यांतील काही मुलांशी माझी मै ी आजही टकून आह.े िसि हल
िवभागातील रमेश जंगल‚ माझे लॅब पाटनर सुनील कुलकण  आिण फक र गौडा‚ तसंच
एम.एम. कुलकण ‚ िहरे गौडा‚ आनंद उथुरी‚ गजानन ठाकूर‚ काश पदक ‚
एच.पी.सुदशन‚ रमेश लोडया यां याशी माझे आजही मै ीचे संबंध आहते.

मा या ा यापकांना तर मी कधीच िवस  शकणार नाही. इलेि कल इंिजिनअ रंग
िवभागाचे एल.जे. नरो हा‚ बंगळु न आलेले िव ान िश क योगा नर संहा‚ केिम ी
िवभागाचे ोफेसर म लापूर‚ है ॉिल सचे ोफेसर कुलकण  अशा अनेक िश कांची मला
आजही आठवण येते. कधी तरी दोन तासां या म ये थोडा वेळ असला‚ क  मी लाय रीत
जाऊन बसत असे. काही दवसांतच मी ितथ या लाय रीयनची आवडती झाले. ते मला
जा तीची पु तकं दऊे लागले.

आम या कॉलेज या मा याशी मी ग पा मारत असे. कॉलेज या आवारात आणखी
नवी नवी झाड ंलावायला हवीत‚ ह ेमी याला पटवून दते अस.े मी कॉलेजात असताना



याला नारळाची झाड ं लावायला लावली होती. आज कधीही बी. ही.बी. कॉलेजात
जा याचा संग येतो‚ ते हा या नारळा या झाडांकड ेपा न मला या प रसरात तीत
केलेले सुंदर दवस आठवतात.

बघता बघता चार वष कशी संपली‚ ते कळलंच नाही. अखेर कॉलेज सोडून िनघून
जा याची वेळ आली. मला या दवशी खूप वाईट वाटलं. मी जे हा कॉलेजात वेश
घेतला‚ ते हा १७-१८ वषाची अ लड मुलगी होत.े आिण आता एक न ा दमाची‚ त ण
इंिजिनअर हणून इथला िनरोप घेत होते. या कॉलेजनं मला कतीही कठीण प रि थतीला
ट र ायला िशकवलं होतं. गरज पडले ते हा वतः या मनाला कशी मुरड घालायची‚ हे
मला इथेच समजलं होतं. इतरांशी उ म िनकोप नातेसंबंध कसे िनमाण करायचे‚ आप या
सहा यायी िव ा याबरोबर एक  अ यास कसा करायचा‚ केवळ आप यापुरत ंन पाहता
एको यानं पर पर सहकायान ंपुढे वाटचाल कशी करायची‚ ह ेसगळं मी इथे िशकले होत.े
जे हा मी मै ीचा िवचार करत‚े ते हा मा या मनात इंिजिनअ रंग कॉलेजम ये झाले या
मा या मै ीचाच िवचार येतो. कारण ितथेच मी मोठी झाले‚ मा यातला अ लडपणा
जाऊन प रप ता आली. पुढील आयु यात मी जे हा कॉप रेट जगतात वेश केला‚ ते हा
ितथे तर सव  पु षाचंच वच व होतं. यामुळे तेथील सहका यांशी जे हा माझी मै ी
झाली‚ ते हा ब तेक वेळा ते पु षच असत. ि यांशी संपक जरा कमीच येत असे.

कॉलेज हणजे चार भंत नी बनलेली इमारत न ह.े बाकडी आिण टेबलं न हते. कॉलेज
या श दात एक फार मोठं िव  सामावलेलं आह.े जे िश ण तु हाला आ मिनभर बनवेल‚
तुम या मनात आ मिव ास जागृत करेल‚ तेच खरं उ म िश ण. बी. ही.बी कॉलेजनं
नेमकं हचे केलं.

पुढे जाऊन मी बंगळु  येथील इंिडयन इि ट ूट ऑफ साय स या सं थेतून
इंिजिनअ रंगचं पद ु र िश ण घेतलं. पण तरीही बी. ही.बी. कॉलेजसाठी मा या
दयात एक खास थान आह.े
काही वषानंतर मा या विडलांचं वृ ापकाळान ं िनधन झालं. मग यां या मरणाथ

आपण काहीतरी करायचं‚ असं मी ठरवलं. मी त ण असताना घर यांचा आिण समाजाचा
िवरोध प क न यांनी मला इंिजिनअ रंग कॉलेजात वेश घे याची  संधी दली‚ यामुळे
मी यां या मरणाथ बी. ही.बी. कॉलेजम य ेएक ले चर हॉल बांधून दला.

मी अनेकदा परदशेात जाते. ितथे ा यान दे याचा संग येतो‚ ते हा अशा येक
वेळी बी. ही.बी कॉलेजचे ४/५ माजी िव ाथ  हमखास भेटतात. यांना पाहताच मला
लगेच यां यािवषयी आपुलक  वाटते आिण माझा पुढचा  असतो‚ ‘‘तु ही कोण या
वष  पदवीधर झालात? तु हाला िशकवायला कोण कोण होतं? तुम या वेळी वगात कती
मुली हो या?’’

अजूनही कधीतरी मी आम या कॉलेजम ये जाते. माझं ितथं जाणं हणजे मुलीनं
माहरेी जा याचाच तो सोहळा असतो. ितथून परत िनघ याची वेळ आली‚ क  मी
ासपीठा या मधोमध असले या एका चौकोनात णभर उभी राहत.े माझं मन  परत

भूतकाळात िशरतं. याच ासपीठावर कॉलेज जीवनात मी कती वेळा पुर कार 



वीकारले‚ यांची मला आठवण होते. ितथून िनघाले क  मी नो टस बोडपाशी थबकत.े
ितथून पुढे जाऊन दसु या मज यावर‚ इलेि कल इंिजिनअ रंग िवभागा या शेजारी
असले या या छो ाशा खोलीसमोर- ‘कुलकण  म’समोर घुटमळत.े आता ती खोली
धुळीने माखलेली नसत.े खोलीत या बाकावर बसून मी परी ेचा अ यास करत असे‚
याची मला आठवण होते. मा याबरोबर िशकणारे काही िव ाथ  आिण मला िशकवणारे
काही िश क आज या जगात नाहीत. यां या आठवणीने मा या काळजात दःुखाची कळ
उमटते.

मग मी िजना उत न खाली येऊ लागते. जी स‚ क स कंवा सलवार कमीज
घातले या त ण मुल चा घोळका िचविचवाट करत पाय या चढून वर येताना दसतो.
आजकाल इंिजिनअ रंगचं िश ण मुलां या बरोबरीने मुली घेताना दसतात. मला
बघताच या मुली धावत येऊन मला गराडा घालून स ांची मागणी करतात. या
आनंदान‚े उ साहाने भरले या घोळ यात उभी असताना मला मा या आई- विडलांची
आठवण येते. प ास वषाचा हा दीघ वास आठवतो आिण माझे डोळे पाणवतात.

दवेा‚ मा या बी. ही.बी. कॉलेजला उदडं आशीवाद द!े

◆



३.
िवचारांसाठी खा

रेखा ही माझी खूप जवळची मै ीण आह.े यां या आिण आम या कुटंुबाची क येक
िप ांपासून मै ी आह.े माझी आिण ितची ब याच दवसांत भेट झाली न हती‚ हणून मी
एक दवस ितला भेटायला जायचं ठरवलं. मी सरळ फोन उचलून ितचा नंबर लावला.

फोन ितचे वडील ी. राव यांनीच उचलला. ‘‘हलॅो‚’’ त े हणाले. त ेमला विडलां या
ठकाणी वाटतात.
आ ही एकमेकांची खुशाली िवचारली. यांना मी हणाले‚ ‘‘काका‚ मी उ ा दपुारी

तुम याकड ेजेवायला येत आह.े’’
ितचे वडील वन पितशा ाचे त  होते. यांना माझं बोलणं ऐकून खूप आनंद झाला.

ते हणाले‚ ‘‘न  ये. उ ा नाहीतरी रिववारच आह.े आप या छान ग पा होतील आिण
हो‚ जेव यावर लगेच पळून जाऊ नको ह.ं’’

बंगळु  शहरात रिववार सोडून इतर दवशी जयनगरपासून म ले रमला जायला
कमान दोन तास लागतात. पण रिववारी प रि थती जरा बरी असत.े हचे अंतर अ या
वेळात काटता येतं. दसु या दवशी मी ितथं जाऊन पोहोचले‚ तर वयंपाक तयारच होता.
पण वयंपाकघरातून येणारा दरवळ मा  नेहमीसारखा न हता. आज आप याला
वेग याच चवीचं जेवण िमळणार‚ ह ेमा या ल ात आलं. माझं जेवणा या टेबलाकड ेल
गेलं तर ितथे नेहमीसारखी पारंप रक क ड प ती या चिव  जेवणाची तयारी दसत
न हती. ितथं मांडून ठेवलेले पदाथ जरा बेचवच असतील‚ अस ं या या रंग पाकड ेपा न
वाटत होतं.

‘‘रेखा‚ मी जरी साधी साडीच नेसत असले तरी मला जेवणाची आवड आह.े काय गं‚
आज हा सगळा काय बेत केलेला दसतोय? मी पु हा जेवायला येऊ नय‚े अशी इ छा आहे
क  काय तुझी?’’ मी ितची चे ा करत हटलं. अशी चे ा म करी जवळ या िम -
मैि ण म ये नेहमीच चालते. कुणालाही याचं काहीच वाटत नाही.

माझं बोलणं ऐकून रेखाचे वडील मो ाने हसले. त े एक िनः ास टाकून हणाले‚
‘‘अगं‚ आज मा या आईचं ा  आह.े या दवशी आ ही फ  मूळ भारतीय असले या
अ पदाथापासूनच ा ाचा वयंपाक करतो.’’

‘‘मूळ भारतीय हणजे?’’ मी बुचक यात पडले.’’ आप या बाजारात िमळणारा 
भाजीपाला इथ याच शेतात िपकलेला असतो ना? सगळं तर मूळ भारतीय असत.ं मला
वाटतं कॉली लॉवर‚ कोबी आिण बटाटे तेवढे परदशेातून इकड ेआले होत ेना?’’

‘‘अरे बापरे‚ त ूअगदी भल या वेळी‚ भलता िवषय‚ तोही चुक या माणसासमोर
काढला आहसे!’’ रेखा लट या रागाने हणाली. ‘‘मला वाटत‚ं जेवण आटपलं‚ क  तू आिण
माझे वडील ग पा मारायला जा. मी येईनच सं याकाळी तु हाला भेटायला. कारण आता
हा िवषय कमान चार तास तरी चालणार.



रेखाचे वडील वन पितशा ाचे त  होते‚ याची मला क पना होती. पण यांचं या
िवषयावर इतकं गाढ ेम होतं‚ ह ेमला या दवशी समजलं. खरं तर काकांना मी आज
क येक वष ओळखत होते; पण यां या ि म वाचा हा पैलू मला आजवर कधीही
पाहायला िमळालेला न हता. कदािचत यां या उमेदी या काळात त े यां या कामात

त असतील आिण आ ही मुलं खेळ यात गंुग असू. यामुळेच एव ा वषात ही गो
मा या ल ात आली नाही.

‘‘काका‚ ही हणते ते खरं आह ेका?’’ मी िवचारलं.
यांनी होकार दला.
मी वतः शेतकरी कुटंुबात ज माला आले‚ यामुळे अगदी लहानपणापासूनच

भाजीपा यात मला रस होता. आ ही शेतात काय काय िपकवायचो‚ कोण या हगंामात
कोणतं पीक यायचं असतं‚ कोणतं पीक कधी घेऊ नये आिण का‚ ह ेसगळं मला अगदी
वि थत माहीत होत.ं पण मी कधीही शेती या िवषयात रस असणा या मा या

िम ांपाशी हा िवषय काढला‚ क  यां यात या कुणीही आजवर मला धड उ र दलेलं
न हतं. अखेर आज मला ती सगळी उ रं दऊे शकणारं कुणीतरी भेटलेलं होत.ं यां याशी
ग पा मार याचा मोह मला आवरेना.

‘‘रेखा‚ खरं सांगू का‚ यां याकड ेभरपूर ान आह‚े अशी माणसं सामा य माणसांशी
बोलून यांना आपला िवषय समजावून सांगायला सहसा तयार नसतात. आजकाल तर
‘गूगल’ हचे माझी आजी बनलेलं आह.े अनेकदा मला एखा ा िवषयािवषयी अिधक
जाणून यायचं असलं‚ तर मी वेगवेग या वेबसाई सना भेट दऊेन हवी असलेली मािहती
िमळवत.े

‘‘आता तर तु यासमोर सा ात ानकोशच उघडून ठेव यात आला आह‚े’’ रेखा
आप या विडलांकड े ेमान ंबघत हणाली.

आ ही जेवायला बसलो आिण संभाषणाचे वेगवेगळे िवषय िनघत गेले. जेवणाम ये
भात‚ िमरची न घातलेलं सांबार‚ िमरचीऐवजी नुसती िमरपूड घातलेली डाळ‚ गवारीची
भाजी‚ मेथीची भाजी‚ काकडीचं रायतं आिण तांदळाची खीर असा बेत होता. िशवाय
जोडीला काळी िमरी घातलेले उडीदवड‚े लोणचं आिण साधं दहीसु ा होत.ं एकंदरीत
आजारपणातून उठून हॉि पटलमधून घरी आले या णासाठी प याचं जेवण बनवावं‚
तसं होतं ते. जेवण झा यावर रेखाचे वडील हणाले‚ ‘‘चला‚ आता बागेत जाऊ.’’

रेखाचं ह ेघर विडलोपा जत होतं. त े र या या एका टोकाला होतं. ितचे आजोबा
ि टशां या काळात रे वे खा यात नोकरीला अस यामुळे या काळी यांना ह े घर
बांध यासाठी खूप व तात जागा िमळाली होती. यावर यांनी ह ेलहानसं घर बांधलं
होतं. घर जरी लहान असलं‚ तरी याभोवती खूप मोठी बाग होती. बंगळु सार या
शहरात ओनरिशप लॅ स आिण लहान जागां या काळात ही इतक  श त बाग हणजे
मोठीच चैन होती.

रेखा ‘वामकु ी’साठी आत गेली. मी आिण काका बागेत फेरफटका मार यासाठी बाहरे
आलो. काका एका बाकावर िनवांत बसले. मी इकड ेितकड ेनजर फरवली. मा यासमोर



जणूकाही एक छोटंस ं जंगलच होतं. समोर िविवध कार या भा यांचे सुंदर वाफे होत.े
गाजर‚ भडी‚ मेथी‚ पालक. एका बाजूला उंच वाढलेले ऊस डोलत होते. या याशेजारी
पपयांनी लगडलेलं ठगणंसं पपईचं झाड होत.ं पलीकड या कोप यात म याची कणसं
वा यावर हलत होती. िशवाय पा रजातकासारखी फुलझाडहंी होती. गुलाबा या तर
नानािवध जाती हो या.

काका आिण काकू या बागेत खपत असतील‚ हणूनच ती इतक  सुंदर बहरली आह.े’’
मा या मनात िवचार आला. सगळी झाड ं आिण रोपटी कशी ताजी‚ टवटवीत दसत
आहते. जणूकाही या बागेत वाढत अस याचा यांना आनंदच झाला आह!े’’

‘‘तुला काय वाटत‚ं तू इथं या बागेत या भा या पाहत ेआहसे‚ या मूळ भारतात याच
आहते? का यात या काही परदशेातून खूप पूव  आप याकड ेआले या असतील? तुला
काय वाटत?ं’’ काका अचानक हणाले.

मला तर एकदम शाळेतच परत गे याचा भास झाला. मी मा या िश कांसमोर उभी
आह ेक  काय‚ असं णभर वाटलं. पण आ ा मा  मला भीती वाटत न हती. समजा जरी
माझं उ र चुकलं असतं‚ तरीही मा या गितपु तकावर याचा काही प रणाम होणार
न हता. ‘‘हो‚ काका. जगातले सवात जा त शाकाहारी लोक भारतातच राहतात.
यामुळेच तर आप याकड े इत या जा त माणात शाकाहारी पाककृती आहते.
आप याकड े मांसाहारी लोकसु ा काही िविश  संगी‚ सणावारी‚ ल  समारंभा या
वेळी‚ ा ा या वेळी तसंच ावण मिह यात मांसाहार व य मानतात.’’

‘‘तुझं हणणं ब याच अंशी खरं आह.े पण इथ या ब याचशा भा या मूळ भारतीय
आहते ह ेतुझं हणणं िततकंस ंबरोबर नाही. खरं सांगायचं‚ तर यात या ब याचशा भा या
भारतीय नाहीच आहते मुळी! या पूव या काळी वेगवेग या दशेांमधून आप याकडे
आ या.’’

मी थ  होऊन यां याकड ेबघत रािहले. तो वेल बांबू या साहा याने वर चढव यात
आला होता. याला रसरशीत टोमॅटो लगडले होते. ‘‘जरा ह ेबघ तुला काय वाटत‚ं ही
फळभाजी भारतीय आह ेका?’’ मा या डो यांपुढे टोमॅटो सूप‚ टोमॅटो रसम्‚ टोमॅटो भात‚
सँडिवचेस‚ चटणी असे िविवध पदाथ चमकून गेले.

‘‘अथातच ही तर भारतीय फळभाजी आह.े आपण वयंपाकात टोमॅटो रोज वापरतो.
आप या भारतीय पाककृत मधला तो एक अिवभा य घटक आह.े’’

काका गालात या गालात हसले. ‘‘अगं‚ टोमॅटोचं मूळ थान भारत नसून मेि सको
आह.े १५५४ म ये पिह यांदा टोमॅटो युरोपात आला. परंत ु या काळी टोमॅटो कुणीच खात
नसे. यामुळे टोमॅटोचं रोप केवळ सुशोभनासाठी वापर यात येई; कारण यांचा लालबंुद
रंग. एके काळी युरोपात असाही समज होता‚ क  वं य व दरू कर यासाठी टोमॅटोचा वापर
करावा. पण याचबरोबर काही लोकांना ती िवषारी वन पती वाटे. अशा पूणपणे
पर परिवरोधी िवचारधारा समाजात अि त वात अस यामुळेच आप या दनैं दन
आहारात टोमॅटोचा समावेश कर याची कुणाचीच तयारी न हती. मला वाटत‚ं टोमॅटोला
बाजारात काहीच कंमत नस यामुळेच पेनमधील ‘टोमॅटो फेि टवल’ची सु वात झाली



असावी. या दवशी अ रशः लाखो टोमॅटोची र यावर‚ एकमेकांवर उधळण कर यात
येत.े अशीही एक कथा सांगतात‚ क  एका अ यंत वहारचतुर ापा याने आप या
बागेत टोमॅटोची लागवड क न याभोवती कंुपण घालून याची राखण कर यास सु वात
केली. ही लाल रंगाची फळे िवषारी नसून ती खा यायो य आहते‚ हचे याला यातून
दाखवून ायचं होतं. कालांतरान ेही फळभाजी भारतात येऊन दाखल झाली. याचा सुंदर
रंग आिण चव यामुळे याची मागणी वाढून अ पावधीतच ती लोकि य झाली. मला
वाटत‚ं ि टशां या काळात भारतीय बाजारपेठेत टोमॅटोचा सार झाला असणार. पण
आज आपण टोमॅटोिशवाय वयंपाक कर याची क पनासु ा क  शकत नाही.’’

‘‘वा!’’ मी मो ांदा हणाले. ‘‘काका‚ अशी अजून काही गो  आह ेका‚ जी आप याला
वयंपाकात रोज लागते‚ पण ती मूळची भारतीय नाही?’’

‘‘तूच थोडा िवचार क न मला सांग पा ! या भाजीिशवाय तर आपला वयंपाक
होऊच शकत नाही.’’

‘‘मी डोळे िमटून सांबाराचा िवचार क  लागले. दि ण भारतातील लोकांना रोजच
सांबार लागतं. तसंच उ र भारतीय लोकांची मटर-पनीरची भाजी अ यंत आवडती. मी
अशा अनेक ांतांतील अनेक पदाथाचा िवचार क न पािहला. सवाम ये आव यक
असणारी एक गो  हणजे िमरची. पण मग मी तो िवचार दरू सारला. ‘‘छे! िमरची तर
न च परदशेातून इकड ेआलेली नसणार. एक तरी भारतीय पदाथ िमरचीिशवाय करता
येईल का?’’

काकांनी मा याकड े पािहलं. ‘‘बरोबर आह े तुझं. िमरची‚’’ त े मो ांदा हणाले.
जणूकाही मा या मनात काय चाललंय‚ ते यांना कळलंच होतं.

‘‘पण तु हाला कसं कळलं‚ मी कसला िवचार करतेय त?े’’
‘‘अगं‚ आप या रोज या जेवणातला हा पदाथ हणजे िमरची परदशेातून आलेली

अस याची श यता आह‚े असा िवचार जे हा लोकां या मनात येतो‚ ते हा या नुस या
िवचारानेसु ा यांना कती मोठा ध ा बसला आह‚े ते यां या चेह यावर मला प
दसतं. यां या मनात कसले िवचार चालले असतील‚ ते मला वाचता येतं.’’
िमरची परदशेातून आप याकड े आली असेल यावर माझा मुळीच िव ास बसला

नाही. आपण िमरची कंवा लाल ितखटािशवाय वयंपाक तरी क  शकतो का? भारतीय
जेवणात िमठाइतकंच िमरचीलासु ा मह व आह.े

‘‘या िमरचीिवषयी अनेक दतंकथा चिलत आहते‚’’ काका हणाले. ‘‘वा को-द-गामा
बरंच बी-िबयाणं घेऊन आला. पुढे माक  पोलो आिण ि टशसु ा भारतात आले.
यां याबरोबर आणखी अनेक बीजं भारतात येऊन दाखल झाली. आपण या गो ना

‘भारतीय’ हणतो‚ यांपैक  अनेक गो ी भारतीय नाहीत. िमरची‚ ढबू िमरची‚ मका‚
शगदाणे‚ काजू‚ िविवध कार या शगा‚ बटाटा‚ पपई‚ अननस‚ सीताफळ‚ पे ‚ िचकू या
सव भा या आिण फळं दि ण अमे रकेतून आप याकड ेआ या. एक िस ा त असाही आह‚े
क  पूव  भारतीय अ  मसालेदार‚ ितखट बनव यासाठी काळी िमरी वापरली जात असे.
काही िव ान लोक असंही हणतात क  भारतातील का या िमरी या वसायावर



पूणपणे क जा िमळवणं ह े ई ट इंिडया कंपनीचं एकमेव उ  होतं. परंत ु पुढे याचा
प रणाम भारतात ि टशां या वसाहती तयार हो यात झाला. आपण जे हा िमरचीचा
वापर सु  केला‚ ते हा िमरची ही का या िमरीपे ा वा द  अस याचं आप याला कळून
चुकलं.

एक उदाहरणच ायचं झालं तर का या िमरीला क डम ये ‘कालू मेनास’ू असं
हणतात. आिण िमरचीला साधारणपणे या या जवळचं नाव आह.े हणजे मेनािसन
काई. हदंीम ये का या िमरीला काली िमच हणतात. काळी िमरी आिण िमच  याम ये
िमरी आपलं थान गमावून बसली आिण िमरचीला अ मांक िमळाला. भारतीय खा
जीवनात आिण खा  वसायात आजही िमरचीचं थान अढळ आह.े उ र कनाटकातील
लाल िमरची सु िस  आह.े’’

‘‘काका‚ ह ेमा  मलाही माहीत आह ेह.ं’’ मी हणाले‚ मी डोळे िमटून घेतले आिण
क येक एकरात लावलेली िमरचीची रोपं मा या डो यांसमोर आली. दवाळी या
दवसांत िमरची या तोडणीचा काळ अस.े बागडी िज ात िमरचीची मोठी बाजारपेठ
होती. एकदा मी या वेळी मा या काकांकड े गेले असताना बाजारात या लाल
िमर यां या राशी पा न माझे डोळे दपून गेले होते.

‘‘हो‚ तू हणतेस ते खरं आह.े पण या िमर या रंगाने जरी लालभडक आिण चमकदार
अस या‚ तरी या चवीला ितखट नसतात. या उलट आं  दशेातील गंुटूर येथील
िमर या अित ितखट असतात. या आकाराने जरा बुट या व गोल असतात; यांचा रंग
इतका लालभडक नसतो. यांना गंुटूर िमरची असं नाव आह.े एक उ म वयंपाक  िविवध
ठकाण या िमर यांचा वेगवेग या प तीने वयंपाकात वापर क न पदाथ वा द
आिण दसायला सुंदर बनवतो. या कलेला मा  मी भारतीय कौश य हणेन.’’

‘‘आम या शेतात ते हा दोन कार या िमर या हो या. यात या एका िमरचीला
गंधार िमरची कंवा रावण िमरची असं नाव आह.े ही झाडाला उलटी लागत.े दसु या
कारची िमरची हणजे ढबू िमरची.’’
माझं बोलणं ऐकून काकांनी मान हलवली. ‘‘भारतात आपण याला ढबू िमरची

हणतो‚ यालाच पा ा य दशेांम य ेबेल पेपर हणतात. पण तू रावण िमरचीचा नुसता
एक लहानसा तुकडा जरी खा लास ना‚ तरी मग तुझं काही खरं नाही. पोटात नुसती आग
पडले. कतीही पाणी यायलं‚ तरी ती आग थांबणार नाही. अधा कलो चॉकलेट कंवा
गो या खाऊनही काही उपयोग होणार नाही.’’

आ ही दोघंही हसू लागलो.
आमचं हसणं ऐकून रेखाची आई बाहरे येऊन आम या ग पांम ये सहभागी झाली.

‘‘एवढं हसायला काय झालं? आज या जेवणा या बेताला हसताय वाटतं? त ू आज
जेवायला येणार अस याचं कळ यावर मी तु या काकांना हणालेच होत‚े क  आजचं
जेवण काही फारस ंखास चवदार नसेल‚ ते हा ितला दसु या एखा ा रिववारी येऊ दते.
पण तेच हणाले‚ क  तू तर घरचीच आहसे‚ यामुळे तुला याचं िवशेष काही वाटणार
नाही.’’



याचं बोलणं ऐकून माझी उ सुकता जागृत झाली. मी हणाले‚ ‘‘पण काकू‚ खरंच‚
आजचं जेवण इतकं सौ य का होत ंहो?’’

‘‘ या सग या पाठीमागे एक कारण आह‚े’’ काकू हणा या. ‘‘ ा ाला आप याकडे
फ  आप या दशेात सु वातीपासून िपकत आले याच भा या आिण धा य वाप न
वयंपाक कर याची था आह.े यामुळे ा ा या जेवणात मेथी‚ काळी िमरी‚ काकडी
अशा पदाथाचा वापर क न वयंपाक केला जातो. आपले पूवज पर या‚ अप रिचत
भा या आिण धा य िनिष  मानत असत. यामुळे परदशेातून आयात झाले या गो ना ते
िव ािम  सृ ी हणत.’’

‘‘मी तो वा योग थमच ऐकत होत.े यामुळे मी लगेच िवचारलं‚ ‘‘ हणजे काय?’’
मग काकू पे या झाडा या सावलीत ितथ या बाक ावर बस या. ‘‘अशी एक कथा

आह‚े क  पूव या काळी एक ि शंकू नावाचा राजा होता. याला आप या मानवी दहेासह
वगात जा याची इ छा होती. िव ािम  ऋष नी यां या योगसाम याचा वापर क न
याला या या शरीरासह वगात तर पाठवलं; पण वग थ दवेांनी मा  याला खाली
ढकलून दलं. यांना अशी भीती वाटत होती‚ क  आज एका मानवाला सदहे वगात वेश
दला‚ तर उ ा सगळेच मानव तशी इ छा ध न बसतील आिण ही गो  अिजबात
चालणार नाही. िव ािम  ऋष नी आपलं साम य वाप न याला परत वर ढकललं‚ तर
दवेांनी याला त काळ खाली ढकललं. िव ािम  आिण सव दवे यां यात जणूकाही
र सीखेच सु  झाली. अखेर िव ािम ांनी राजा ि शंकूसाठी एक नवीन वग िनमाण
क न याला ि शंकू वग असं नाव दलं. या ठकाणी यांनी असा भाजीपाला आिण
अ धा य िनमाण केलं‚ जे वगातही न हत ंआिण भूलोक सु ा न हतं. यामुळेच वांगी
आिण कॉली लॉवरसार या भा या िव ािम  ऋष नी िनमाण केले या आहते. यामुळेच
आप या ि य या ा ासाठी केले या वयंपाकात या भा या वाप  नयेत‚ असा
संकेत आह.े’’

काकंूची कथा संप यावर जरा वेळ शांतता पसरली. मी काकंू या बोल यावर िवचार
क  लागले. काही वेळानंतर आ ही िजथे बसलो होतो‚ ितथे रेखा आली. ती केळी‚ सं ी
आिण एक िमठाईची पेटी घेऊन आली होती.

‘‘ह े घे‚’’ ती मला हणाली ‘‘ही केळी या बागेतच िपकवलेली आहते आिण ही
िमठाईसु ा घरीच केलेली आह.े तुला न च....’’

इत यात ितला म येच थांबवत काका हणाले‚ ‘‘आपण भारतात एवढे गोड पदाथ
बनवतो‚ पण त े सगळे पर या दशेांमधून आप याकड े आले या गो पासून बनवलेले
असतात.’’

इत यात रेखा हणाली‚ ‘‘अ पा‚ ितला पे  आिण के याची गो  सांगा ना. मला
वतःला ती गो  फार आवडते‚’’ असं हणून रेखा हसली. ितन ेमा या हातात एक केळं
ठेवलं.

काकासु ा हसले. मा या ानात आणखी थोडी भर घालायला िमळत अस याचा
यांना आनंद झाला. ‘‘पे या िबया गो ा न आ या‚ हणूनच याला वा हा असं नाव



पड याचं काही लोक मानतात. क डम ये याला पेरला ह णू असं हणतात‚ कारण ह ेफळ
पे  दशेातून आलं असावं‚ अशीसु ा समजूत आह.े पे  हा दि ण अमे रकेतील एक दशे
आह.े आता मी तुला एक गो  सांगतो.

आप याकड या पुराणाम य े दवुास ऋषी ह े यां या कोिप  वभावाब ल िस
होत.े यां या रागास जो कुणी कारणीभूत होईल‚ याला ते शाप दते असत. या दवुास
मुन चा िववाह कंदाली नावा या ीशी झाला होता. एक दवस ती यांना हणाली‚
‘‘मुिनवर‚ सव लोकांना तुम या रागीट वभावाची इतक  भीती वाटते; पण मी मा
इतक  वष तुम याबरोबर संसार केला. खरं तर याब ल तु ही मला काहीतरी वरदान
ायला हवं‚ असं नाही का तु हाला वाटत?’’
‘‘ितचं ते बोलणं ऐकून दवुास मुन ना खरं तर खूप राग आला. पण तरीसु ा यांनी

ितला शाप दला नाही. यांनी ित या बोल यावर िवचार के यावर यांना ितचं हणणं
पटलं. ते हणाले‚ ‘‘ठीक आह.े मी तुला एक वर दईेन. पण तू नीट िवचार क न काय तो
वर माग. यावर ती हणाली‚ ‘‘तु ही मा यासाठी अस ंएक फळ तयार करा‚ जे अनोख‚ं
एकमेव असं असेल‚ आिण सुंदर‚ चमकदार रंगाचं असेल. परंतु याचं झाड वगात न ह‚े
तर इथे पृ वीवर उगवावं. आप या दशेात सव  कुठेही याची लागवड करता आली
पािहजे. या फळाम य ेफार जा त िबयाही असता कामा नयेत‚ आिण खात असताना
याचा कचरा पण इत ततः पडू नय.े त ेफळ जे हा क ं असेल‚ ते हा एक भाजी हणून
याचा उपयोग करता आला पािहजे आिण ते िपक यावर याचा पूजेसाठी उपयोग करता
यायला हवा. िशवाय या झाडाचे सव भाग आप या उपयोगी पडले पािहजेत.’’

आप या प ीने इ छा  करताना इतका िवचार क न इतके तपशील सांिगतलेले
पा न दवुास मुन ना नवल वाटलं. यांना वतःला राग आला‚ क  या रागा या भरात ते
समोर या ला सरळ शाप दऊेन मोकळे होत आिण नंतर तो राग शांत झा यावर
यासंबधी िवचार क न उःशापही दते असत. पण आता यां या प ीनं केलेली ही
साधीशी मागणी पुरवताना मा  यांची बु ी पणाला लागली होती. ‘‘ि या चतुर
असतात असं हणतात‚ ते काही उगाच नाही. मा यासारख ेपु ष पुढचा िवचार न करता
कृ य क न मोकळे होतात‚’’ यां या मनात आलं.

यानंतर दवुास मुन नी आप या प ीची इ छा पूण कर यासाठी दवेी सर वतीची
आराधना केली. काही णांतच आप या प ीला हवं असलेलं झाड िनमाण कर यात
यांना यश आलं. यांनी केळीचं झाड िनमाण केलं. भारतात सगळीकड े ह े सापडतं.
केळी या झाडा या येक भागाचा आपण उपयोग क  शकतो. केळीची पानं‚ खोडाची
साल‚ क ब‚ केळफुलं आिण केळी या सवच गो चा वापर करता येतो. क या केळीची
भाजी करतात तर िपकलेलं केळं अगदी सहज कुठेही बसून खाता येत.ं दवेा या पूजेतही
केळं लागतंच. केळफुलाम ये िबया नसतात. त ेएखा ा घोसासारखं दसतं. केळीचं झाड
वषभर जगतं आिण या या आजूबाजूला छोटी रोपं उगवतात.

‘‘ते झाड आिण याची फळं पा न कंदाली हरखली. ितनं या झाडाचं नाव ठेवलं
कंदारी. ती हणाली ‘‘जो कुणी या झाडाचं फळ खाईल‚ तो कधीही ोिधत होणार नाही.



जरी मा या शी कोपी पतीनं ह ेझाड िनमाण केलेलं असलं‚ तरीही!’’
‘‘जसजसे दवस जात होत‚े तसं केळं ह ेफळ सव  लोकि य होत होतं. कालांतरानं

याचं कंदारी ह ेनाव बदलून कदकली असं नाव ढ झालं. सं कृतम ये के याला ‘कदली
फल’ असं हणतात.’’ ही कथा सांगून संप यावर काकांनी एक दीघ ास घेतला.

मी गालात या गालात हसले. लोकां या अफाट क पनाश तून ही कथा ज माला
आली असावी. ती कथा ऐक यावर मला केळं खावंस ंवाटलं‚ हणून मी समोरचं एक केळं
उचललं. ‘‘आज तु ही मला अितशय सौ य जेवण जेऊ घातलं आह‚े’’ मी हणाले‚ ‘‘ते हा
आता जेवणानंतर त ड मा  गोड झालंच पािहजे.’’

रेखानं िमठाईचं खोकं मा यासमोर उघडून धरलं. यात िविवध कार या िमठाया
हो या. गुलाबजा झांगरी‚ गुलकंद‚ गुलाबजाम पा न मा या त डाला पाणी सुटलं आिण
मी घाईनं एक गुलाबजाम उचलून त डात घातला. तो नरम आिण वा द  होता. ‘‘वा‚
वा! काय सुंदर आह ेचवीला‚’’ मी हणाले ‘‘आप या भारतीय िम ा ाची सर जगात
कुठ या पदाथाला नाही. भारत सोडून इतर दशेांतले लोक गुलाबजाम न खाता कसे काय
बुवा रा  शकत असतील!’’

‘‘जरा थांब उगाच काहीतरी बोलू नको‚’’ रेखा हणाली‚ ‘‘गुलाबजाम ह ेप ा  मूळ
भारतीय नाहीच आह.े’’

‘‘असं का?’’ मी हणाले. मला ितचं हणणं अिजबात पटलेलं न हत.ं रेखा पुढे काहीही
बोलाय या आत मी आणखी एक गुलाबजाम मटकावला.

‘‘मी खरं तेच सांगतेय‚’’ रेखा हणाली. ‘‘एकदा आम या कॉलेजात एक भाषाशा
ा यान दे यासाठी आले होत.े आपण बोलताना केवळ इं जी भाषेचाच भरमसाट वापर

करतो असं नाही‚ तर प शयन‚ अरबी‚ पोतुगीज अशा भाषांमधले कतीतरी श द आपण
आप या भाषेत घेतलेले आहते. पण ते परक य आहते याची आप याला तर क पनासु ा
नाही. गुलाबजामुन हा प शयन श द असून‚ हा पदाथ इराणम ये अजूनही करतात. मुघल
सा ा यात हा पदाथ आप याकड े आला. या काळी मुघल दरबारात प शयन भाषा
बोलली जात होती. झांगरी या श दाचंही असंच आह.े पूव या काळी हातात घाल याचा
झांगरी नावाचा एक जाळीदार न ी असलेला दािगना होता‚ याव नच या िमठाईचं
नाव पडलं.’’

‘‘आता तु ही असंही हणाल‚ क  गुलकंदसु ा आप याइथला नसून‚ परदशेातून
आलेला आह!े’’ मी हणाले.

रेखा हस ूलागली‚ ‘‘तुझं बरोबर आह.े तो एक प शयन श द आह.े गुल हणजे प शयन
भाषेत गुलाब आिण कंद हणजे गोड. गुलकंद याचा अथ गुलाबापासून बनव यात आलेली
िमठाई.’’

आज या दवसात ही इतक  सगळी मािहती हण क न मला शीण आला होता. अखेर
मी एक सं  ंहातात घेऊन हटलं‚ ‘‘मी आता या फळाला कधीही ऑरज हणणार नाही.
या फळाला क ड भाषेत नारंगी असं हणतात.’’

काकांनी घसा साफ केला. ‘‘नारंगी हा श द खरोखर भारतीयच आह;े परंतु तो मूळचा



क ड श द न ह.े तो नार आिण रंगी या दोन श दांपासून बनलेला असून‚ याचा अथ
सूयासारखा रंग असलेले असा होतो.’’

आता ह ेसंभाषण कुठेतरीच चाललं होत.ं मला तर काहीच समजेनासं झालं होत.ं
‘‘माणसं जे हा जा त काळ एखा ा ठकाणी वा त  क न राहतात‚ ते हा ती कळत

नकळत आप या आजूबाजूची सं कृती आपलीशी करतात. या दशेातील अ पदाथ आिण
भाषा  हहेी यात आलंच. कधीकधी या दशेातील पाककृत म ये आपण आप या
प ती या पाककृत ची सरिमसळ क न एक वेगळीच पाककृती बनवतो. आपण आता
या काही पदाथािवषयी चचा केली‚ यां या बाबतीतही हचे घडलं.’’
मी मा या मनगटावरील घ ाळाकड े पािहलं. मला आता िनघायला हवं होत.ं मी

सग यांचे‚ िवशेषतः काकांचे आभार मानले. आज काकांकडून मी जे काही नवीन िशकले
होत‚े ते मला ‘गूगल’कडूनसु ा िशकायला िमळालं नसत.ं

मी घरी जायला िनघाले. रिववार असूनही र यावर चंड रहदारी होती; पण तरीही
मला कंटाळा आला नाही. आज या दवसभरात काकांशी जे काही बोलणं झालं होत‚ं
यावर मी िवचार करत होत.े
अचानक मला एक क सा आठवला− मा या आईला दोन बिहणी. ितघ चेही पती

कनाटक रा यातले होते. परंतु पती या नोकरी या िनिम ान े ितघी बिहणी वेगवेग या
भागांत राहत हो या. एक बहीण पतीसह दि ण कनाटकात जु या हसैूर रा यात राहत
होती. माझे आई-वडील महारा ात राहत होत‚े तर ितसरी बहीण व ितचे पती
कनाटकातील दरू या कोप यातील पठारी भागात राहत असत.

ितघ चे पती िनवृ  झा यानंतर काही काळ सव जण बळीम य े एकमेकां या
जवळपास या प रसरात रा  लागले. आ ही मावस भावंड ं एकमेकांना भेटू लागलो.
मो ा सणासमारंभा या संगी सगळे कुठ यातरी एका घरात जमत अस.ू येक बहीण
आपाप या घ न कोणतातरी पदाथ बनवून आणायची आिण आ ही एक  जेवायचो. खूप
मजेचे दवस होत ेते.

अशाच एका दवाळीत खूप िविवध कारचे फराळाचे पदाथ होते. मा या आईने
महाराि यन प तीची ीखंड-पुरी बनवली होती. दही टांगून याचा च ा घरी बनवून
ितन े ीखंड केलं होत.ं हसैूर या मावशीनं कशिमश खीर आिण िबसी बेले अ ा नावाचा
भाताचा कार बनवला होता. मा या दसु या मावशीन े शगदा याची िच  बनवली
होती.

लहानपणी आ हा सव भावंडांना या फराळावर ताव मारताना खूप मजा आली होती.
पण आज कारनं घरी परत िनघा यावर मा या मनात जे िवचारमंथन चालू होतं‚ यात
मा या अस ंल ात आलं‚ क  येक बिहणीने या दशेात दीघ काळ वा त  केलं होत‚ं
या दशेातील काहीतरी ितनं आ मसात केलं होत.ं आता आ ही सगळेच एकमेकां या
जवळपासच राहत होतो. पण येक घरात जो वयंपाक होत होता‚ तो कती वेगवेग या
धत चा होता. भारता या िविवध ांतांमधील जेवण कती िभ  कारचं; पण कती
चकर असतं‚ ह ेमला या वेळी ती तेन ंजाणवलं.



‘पनीर िप झा’‚ ‘चीझ डोसा’ आिण ‘इंिडयन चायनीज’ अशा नवीन पदाथाची नावं
मला आठवली. ह ेपदाथही अशाच कारे तयार झालेले असणार.

भारत हा एक दशे आह ेअसं कोण हणेल? तो तर एक उपखंड आह.े येथील सं कृती
उ मेषशाली आह‚े पाककृत म य े वैिव य आह;े पण इथे राहणारी येक  मनान‚े
दयाने भारतीय आह.े

◆



४
तीन जळी पाणी

मी लहान असताना मा या आजी-आजोबांबरोबर कनाटकमध या एका छो ाशा
गावात राहत अस.े

माझी आजी कृ णा ा दसायला खूप छान होती. पण ती खूप साधी राहत असे. फ
सणासुदीला कंवा काही काय असेल‚ ते हाच ती चांगली साडी नेसायची.

एक दवस मी शाळेतून घरी आले‚ तर ती ितची एक जुनी पेटी पु ात घेऊन बसली
होती. यात ित या रेशमी सा ा आिण काही मह वा या गो ी असतात‚ ह ेमला माहीत
होतं. ही पेटी आजी फारशी कधी उघडत नसे‚ यामुळे यात या गो िवषयी मला कुतूहल
होतं.  यामुळे िचत कधीतरी आजीनं ती पेटी उघडली‚ क  मी माझे सगळे उ ोग सोडून
पळत ित याजवळ जाऊन ितथं बसत अस.े या खेपेलाही मी तेच केलं. मी शाळेचं द र
दारातच टाकलं आिण आजीजवळ जाऊन बसले. आजीन े ती पेटी उघडताच मी आत
डोकावून पािहलं. आत एक कंुकवाचा करंडा‚ चांदीची मूठ असलेला छोटा आरसा‚
हि तदतंी कंगवा‚ आिण काही छोटी चांदीची भांडी होती.

‘‘ह ेमा या विडलांनी मला ल ात दलं होत‚ं’’ आजी अिभमानानं हणाली. ित या
विडलांना जाऊन बरीच वष झाली होती.

मी तो कंुकवाचा करंडा हातात घेऊन याकड ेबराच वेळ िनरखून बघत बसले. तो
करंडा हणजे पॅगोडा या आकाराची एक लहानशी डबी होती. मी फारसा काही िवचार न
करता या करं ाचं झाकण उघडलं. यात तीन क पे होते. सवात वरा या क यात मेण
होतं‚ दसु या क यात अगदी लहानसा आरसा होता आिण तळाशी कंुकू ठेव यासाठी जरा
खोलगट क पा होता. ते पा न मी मं मु ध झाले.  ‘‘अ वा‚’’ मी जरा चाचरत हणाले‚
‘‘तु या या सग या गो मधला हा कंुकवाचा करंडा मला सवात जा त आवडलाय. मी
जे हा मोठी होईन‚ ते हा त ूमला हा दशेील का गं?’’ यावर ती हसून हणाली‚ ‘‘बाळा‚
मला तेरा नातवंड ंआहते. यात या येकाला मा याकडचं काही ना काही िमळायलाच
हवं ना? पण हा करंडा मी न  तु यासाठी ठेवीन.’’

जरा वेळानं ती घरात या मो ा आरशासमोर जाऊन बसली. ितनं केस वंच न
केसांचा छान आंबाडा घातला‚ नाकात चमक  घातली. यानंतर ितनं िहर ा रंगाची
नऊवारी साडी नेसली‚ िपव या रंगाचा लाऊज घातला. कपाळाला मोठं कंुकू लावलं‚
कानात मो यां या कु ा घात या‚ यासोबत दोन दोन सो या या बांग ाही घात या.
अंबा ावर फुलांची वेणी घातली. उ र कनाटकातील वय कर भारद त ि यां माणे ती
छान तयार झाली.

‘‘अ वा‚ आज तर कुठलाच सण नाही. मग त ूअशी छान साडी नेसून का तयार झाली
आहसे?’’ मी िवचारलं.

‘‘अगं‚ मी जेवायला चाललेय. तुला यायचंय का मा याबरोबर?’’ ती हणाली.



मी जरा वेळ िवचारात पडले. मग ती हसून हणाली‚ ‘‘त ूतु या दपुार या वगाची
चंता क  नको. तु या शाळे या बाई पण ितकड ेयेणार आहते.’’
खेडगेावात या शाळेत अशा गो ी काही नवीन न ह या. कधीतरी अचानक

आठव ा या म येच आ हाला सु ी दे यात यायची आिण मग पुढ या रिववारी शाळा
भरायची. ते हा िनयम फारस े कडक न हते. आयु य ं सोपं होत.ं मी मा या वतः या
िव ात रममाण झालेली उमलणारी कळी होत.े

ितचे श द ऐकताच मी आनंदान ं ित या सोबत जायला तयार झाले. आप याला
जेवायला जायचंय या क पनेनं मी हरखून गेले होते. मी लगेच कपड ेबदलून झटपट तयार
झाले. या वयातसु ा मला कपड ेबदलून तयार हायला जा त वेळ लागत नसे.

आमची अ वा तशी काही फार बोलक  न हती. पण या दवशी ती खूप खूश दसत
होती. मा या आजोबांना ित याबरोबर अशा कार या काय मांना यायला मुळीच
आवडत नसे. यामुळे ती यांना हणाली‚ ‘‘मी आज इं दराकड ेजेवायला चालले आह.े मी
तुमचं पान वाढून केळी या पानाखाली झाकून ठेवलंय. पण वेळेत जेवून या ह!ं’’

मी मा या आजोबांना ेमान ंिश गाव काका हणत असे. यांनी मान हलवली आिण
परत वतमानप  वाचायला सुरवात केली.

आ ही लगेच घराबाहरे पडून इं दरा आजी या घरी चालतच िनघालो.
‘‘आज ितकड ेकाय आह?े’’ मी िवचारलं.
‘‘माझी मै ीण इं दरा नुकतीचं वाराणसी न परत आली आह‚े हणून ितनं आ हा

मैि ण ना जेवायला बोलवलं आह.े तो एक छान सोहळा असतो. याला ‘काशी
समाराधान’े असं हणतात.’’

‘‘ हणजे काय गं आजी? आिण जर इं दरा आजी गावाला जाऊन आली‚ तर आपण
सग यांनी एक  जमून सण का साजरा करायचा? आपण नाही का बळी कंवा गदगला
जाऊन येतो! मग परत आ यावर कुठे लोकांना जेवायला बोलवतो?’’

अ वानं एक मोठा िनः ास टाकला. ‘‘अगं‚ काशीला जाऊन येणं हणजे काही बळी
कंवा गदगला जाऊन ये याइतक  साधीसुधी गो  नाही. काशी ह े पृ वीतलावरचं
सग यात पिव  अस ंतीथ े  आह.े त ेगंगा नदी या काठी वसलेलं आह.े अस ं हणतात‚
क  या संपूण िव ाची िन मती करणारा िव नाथ हा दवे काशीत राहतो. तो ितथून
सवाचं र ण करतो‚ सवाना आशीवाद दतेो. यामुळे या जगातलं काशी ह ेया िव नाथाचं
सग यात आवडतं ठकाण आह.े ितथे गंगेम ये ान कर यासाठी शी घाट आहते. या
शहरात हजारो सं कृत पंिडत राहतात. मी आज जी साडी नेसले आह ेना‚ ती बनारसी
साडी आह.े आप याला जर कुणी ल ात बनारसी साडी दली‚ तर त ेशुभ मान यात येत‚ं
कारण काशी या तीथ े ा या ठकाणी ती बनते.’’

ह ेसगळं मला काही फारसं पटलं न हतं.
‘‘हो‚ गं आजी. पण तरीही यांनी सग या लोकांना जेवायला का बोलावलंय?’’ मी

पु हा िवचारलं. खरं हणजे मला ितकड ेजाऊन गोडाधोडाचं जेवायची इ छा होतीच.
‘‘एखादी  कतीही ीमंत असली कंवा ितची काशी िव े रावर अगदी गाढ



भ  असली‚ तरीसु ा काशीला जाणं मुळीच सोपं नसतं‚ बरं का! ितकड ेजाणं आिण येणं
खूप क ांचं आह.े तो सगळा वास फार खडतर आह.े ब याच े स आिण बसेस बदलून
ितकड ेजावं लागतं. ितकडचे लोक आप यापे ा वेगळी भाषा बोलतात. ते हदंी बोलतात.
िशवाय या गावात आपले कुणीच नातेवाईक नाहीत. कुठे आिण कसं जायचं त ेसांगायला
कुणीच नाही. िशवाय ितकड ेिहवा यात इतक  कडा याची थंडी असते‚ क  आपण साधं
पा यात पायही बुडवू शकत नाही. तेच उ हा यात ितथं इतकं गरम होत‚ं प रसर इतका
तापून िनघतो क ‚ पूजा कर यासाठी अनवाणी चालताना खूप हाल होतात. तु ही पर या
ांतातून आलेले अस याचं ितथ या लोकां या ल ात आलं‚ तर ते तु हाला फसवू
शकतात. पूव या काळी कतीतरी लोक काशीया ेला गेले; पण पु हा परत घरी न
आ याची उदाहरणं आहते‚ यामुळे आप या ओळखीतलं कुणी काशीला जाऊन
सहीसलामत परत आलं‚ तर आपण त ेमोठंच भा य समजतो. यामुळं त ेलोक काशीया ा
क न परत आ याचा आनंद साजरं कर यासाठी जेवणाचा काय म ठेवतात. आपण
यांना काहीतरी भेटव त ूपण ायची असते.’’

‘‘मग त ूकाय दणेार आहसे‚ अ वा?’’ मी उ सुकतेन ंिवचारलं.
अ वान ं ित या हातातली िपशवी उघडून मा यासमोर धरली. आत एक सुती साडी‚

फळं  आिण गजरे होते.
‘‘आिण मग ते आप याला काय दणेार?’’ मी हणाले.
‘‘ यांनी आप यासाठी काशी न गंडा आिण गंगाजल आणलं असेल. या दो ही गो ी

पिव  मान या जातात. तो गंडा तू रोज ग यात घालत जा कंवा मनगटावर बांधत जा.
हणजे दवे तुझं र ण करेल. सव कार या संकटांमधून तो तुझी सुटका करेल.’’
ह े तेवढं बरं होतं. माझी परी ा जवळ आली होती. मला सव कार या संकटांचा

सामना कर यासाठी याचा उपयोग न  झाला असता.
मा या चेह यावरचं हसू पा न अ वा हणाली‚ ‘‘तुला इत या लहान वयात काशीचा

गंडा घालायला िमळणार आह.े त ूखरोखर नशीबवान आहसे.’’
‘‘आजी‚ तो काशीचा गंडा कसा दसतो गं?’’
‘‘अगं तो साधा का या रंगाचा गाठी मारलेला दोरा असतो. काशी नगराम ये

भैरवनाथ आह.े हा िशवमहादवेाचा िन सीम भ . हाच काशी आिण आसपास या
प रसराची राखण करतो. कुणी जर काशीला जाऊन ितथ या कालभैरवा या मं दरात न
जाता परत आलं‚ तर याची काशीया ा अपूण रािहली‚ असं मानतात. काशीम ये तो
गंडासु ा या कालभैरवा या मं दरापाशीच िमळतो. मग तो ग यात घालायचा कंवा
मनगटावर बांधायचा. हणजे भैरवनाथ या चं र ण करतो‚ या या वासात
अदृ य व पात या याजवळ राहतो आिण याला सुख प घरी पोहोचवतो. यानंतरच
तो या या पुढ या भ ाची काळजी घे यासाठी परत फरतो.’’

‘‘ह‚ं’’ मी िवचारात पडले. पण याला जर एकापे ा जा त माणसांना यां या यां या
घरी सोडायला जावं लागलं‚ तर? मा या मनात आलं.

पण मी हा  अ वाला िवचारणार‚ इत याच तीच हणाली‚ ‘‘तुला आता नेमका



कोणता  पडलाय‚ ते आलं मा या ल ात. पण भैरवनाथाला एका वेळी अनेक पं घेता
येतात.’’

मग मी िवचारलं‚ ‘‘गंगेचं पाणी कशासाठी ायचं लोकांना? याचा काय उपयोग?’’
‘‘ कती वेडी मुलगी आहसे गं. गंगे या पिव  तीथाचे उपयोग आता मी कसे काय

समजावून सांगू तुला?’’ असं हणून ितन ंमा या डो याव न हात फरवून मला ेमानं
थोपटलं. गंगेचं पाणी रोज िप याची खरं तर सग यांचीच इ छा असते; पण येकाला ते
श य होत नाही ना. आपण तर दि ण भारतात राहत अस यामुळे ते आप याला श यच
नाही. हणून आपण घरी थोडसं ंगंगेचं पाणी ठेवतो. कुणी समजा अगदी शेवट या घटका 
मोजत असेल‚ तर याला मु ाम चमचाभर गंगेचं पाणी पाजतात हणजे तो माणूस
वगात जातो.’’

‘‘अ वा‚ मी हणाले. ‘‘काशीला जाणं जर इतकं मह वाचं असेल‚ तर तुझा जर एवढा
िव ास असेल‚ तर काका आिण त ू काशीला का जात नाही? हवं तर मी पण येईन
तुम याबरोबर.’’

माझं बोलणं ऐकून अ वा िवचारात पडली. ‘‘मी आजवर कधीच कनाटका या बाहरे
पडलेली नाही. तुला माहीत आह ेना‚ वासात मी आिण काका बाहरेचं काही खात नाही.
काशीला जायचं तर कमान दहा दवस हवेत. िशवाय आप याला ितथली भाषा येत
नाही‚ यामुळे चार लोकां यासोबतीनं गेलेलं बरं. पण या गावात काशीला जायला तयार
होणा या लोकांचा गट तयार करणार कोण? आमचं आता वय होत चाललंय. आ ही जर
वासात आजारी पडलो‚ तर उगाच इतरांनाच याचा ास होईल. यामुळे काशीला जाणं
मा या दृ ीनं तरी एखा ा व ासारखंच आह.े ते व  पुरं होणं कठीण आह.े पण इं दरा
ित या भावंडांबरोबर जाऊन आली‚ याचा  मला खूप आनंद झाला. आता ित या घरी
जाऊन ितकड या गो ी ऐकाय या आहते मला!’’

मा या आजीला काशी या तीथ े ािवषयी एवढी भ  का वाटत अस‚े त ेमला या
वेळी कळलं न हतं.

जरा वेळात आ ही इं दरा आजी या घरी पोहोचलो. ितथं सगळं समारंभाचं वातावरण
होत.ं घरा या फाटकापाशी केळीचे खुंट आिण आं या या पानांची आरास केलेली होती.
सगळीकड े फुलां या माळा आिण तोरणं होती. घरा या दारापुढे अंगणात सुंदर रांगोळी
रेखाटलेली होती. मा या वगात या काही मुलीसु ा ितथं खेळत हो या. ते पा न मी
हरखून गेले. मा या वगिशि का पण ितथं हो या. या सवाना सरबत दते हो या. एका
बाजूला गंगाजला या छो ा छो ा गडूचंी उतरंड रचून ठेव यात आली होती. येक
गडूला काळा गंडा बांध यात आला होता. शेजारी एक मोठं केळीचं पान पस न यावर
मेवािमठायांनी भरलेली ताटं ठेव यात आली होती; पण ितथं कुणीच जेवायला बसलेलं
न हतं. मी मनात या मनात या िमठायांचे कार मोजू लागले.

याला लागूनच घरातली मोठी खोली होती. मी आिण अ वा आत िशरलो. माझी
आजी गावातली सवात वय कर ी होती. ती सवाचीच आवडती होती. यामुळे ितला
पा न सग यांना खूप आनंद झाला. अ वा ित या मैि णीला- इं दरेला हणाली‚ ‘‘तू



खरंच नशीबवान आहसे हो. त ू काशीला जाऊन गंगा ान केलंस आिण सा ात
िव नाथाचं जवळून दशन घेतलंस.’’

इं दरा आजी गोडसं हसली. ितन ंआ हा दोघ ना ेमानं बसवलं. ित याभोवती खूप
मंडळी जमा झाली होती. सग यांनाच ित या त डून काशीया ेची ह कगत ऐकायची
होती.

कुणीतरी िवचारलं‚ ‘‘ितकडचं अ पूणा दवेीचं मं दर खूप िस  आह े हणे! तु ही ते
पािहलंत का?’’

‘‘हो‚ त ेफार सुंदर आह.े’’ इं दरा आजी हणाली‚ ‘‘िव नाथा या मं दरा या आधीच
अ पूणचं मं दर आह.े शंकर भगवान मं दरात आप या प ीसमोर िभ ापा  ध न िभ ा
मागतात. अशा कारचं ह ेएकमेव मं दर आह.े अस ं हणतात क  काही खास दवसांम ये
वतः शंकर भगवान इथं कट होतात.’’
लोक इं दरा आजीवर ांचा भिडमार करत होते. जरा वेळातच मी कंटाळून गेले.
मी हळूच मा या आजीला कोपरान ं ढोसलं. ितन ं मा याकड े वळून पाहताच मी

कुजबुज या वरात ितला िवचारलं‚ ‘‘आजी‚ बाहरे बघ ना कती पानं वाढून ठेवलेली
आहते. पण ितथं कुणीच जेवायला बसलेलं नाहीय.े मी जाऊन यातलं काहीतरी खाऊ का?
मला खूप भूक लागली आह.े’’

‘‘अगं‚ असला काही िवचारसु ा मनात आणू नको. तो नैवे  भैरवनाथासाठी वाढून
ठेवलाय बरं. पण याला खूप काम असतं ना. िशवाय  याला काशीला परत जायची घाई
आह.े तुला हवं तर त ू याची ाथना कर.’’

पण ितथं तर कुणीच जेवायला बसलेलं दसत न हतं. मग मला आठवलं‚ भैरवनाथ
अदृ य पात असतो. मग मी या नैवे ा या ताटांकड ेपा न हात जोडून भैरवनाथाची
ाथना करत बसले.
थो ा वेळानं आ हाला जेवायला वाढ यात आलं. जेवण अितशय चकर होतं.
आ ही परत घरी जायला िनघालो.
र यात आजी हणाली‚ ‘‘इं दरेनं तीन जळी गंगाजलाचं अ य उगव या सूयाला

दलं. फार छान झालं. कती सुंदर दृ य असेल ते. कधीतरी मलाही वाटतं‚ आपणही ितकडे
जावं‚ ह ेअस ंकरावं. पण आप या घर या बागेतला झरा हणजेसु ा गंगेचंच प आह‚े
असं मी मानत.े मी मा या बागेत वाहणा या झ याची पूजा केली‚ तर ती गंगेला न च
पोचेल अस ंमाझं मन मला सांगतं.’’

आता सं याकाळ झाली होती. दु न आमचं घर दसत होतं. आजोबा हरां ात येऊन
बसले होते. माझे आजोबा हणजे काका माझे िम च होत.े मी पळतच यां यापाशी
जाऊन यांना दवसभराची ह कगत सांगायला बसले.

मी जवळ जाताच त े हसून हणाले‚ ‘‘काय गं‚ काशीया ेला जाऊन आ यावर
काहीतरी सोडायला लागतं यािवषयी तुला तु या अ वान ंसांिगतलं क  नाही?’’

‘‘काका‚ तु ही कशािवषयी बोलताय?’’
‘‘पूव या काळी काशीया ेला काही दवस न ह‚े तर काही मिहने लागत. आज



आप याकड ेरे वे आह‚े बसेस आहते. पण या काळी लोकांना जंगल पार क न जावं लागे.
वाटेत व य पशंूचं भय असे़  अनेकांना आप या घरी परत पोहोचणंसु ा श य होत नसे.
या वेळी काशी या ा करणा या या ेक ं ना िजिझया नावाचा कर भरावा लागत होता.
पण अकबर राजाने हा कर र  केला. पुढे औरंगजेबान ेतो परत आकार यास सुरवात केली.
यामुळे काशीया ेला जाणं ह ेक ांचं तर होतंच‚ पण खचाचंही होत.ं यामुळे ह ेसगळं पार
क न एखादी  काशीला पोहोचलीच‚ तर ितथं जाऊन या ला एक जगावेगळा
नेम करावा लागायचा. गंगे या पा ात उभं रा न तीन जळी पा याचं अ य सूयाला
दऊेन आप याला अ यंत ि य असले या एखा ा गो ीचा ज मभरासाठी याग करायचा
आिण अशी शपथ सूया या सा ाने यायची. गंगेला दलेला हा श द हणजे का या
दगडावरची रेघ. यामुळे त ेवचन कधीच मोडाचय ंनाही.’’

मी काकांचे ते श द ऐकून आ यच कत झाले. काकांनी थांबून एक दीघ ास घेतला.
‘‘ या ला काही िविश  िनयमांचं पालन करावं लागत.ं’’
‘‘कोणते िनयम?’’
‘‘ग ‚ तांदळू‚ दधू‚ डाळी‚ तूप आिण गूळ या गो ी सोडता येत नाहीत. पण तु ही या

ठकाणी राहत असाल‚ या भागात मुबलक िपकणारी एखादी भाजी‚ एखाद ंफळ कंवा
तुमचं आवडतं एखाद ंप ा  खाणं तु ही कायमचं सोडू शकता. उदाहरणाथ तुला समजा
िजलबी खायला खूप आवडत असेल‚ तर तू काशीला जाऊन िजलबी कायमची सोडू
शकतेस. पण समजा तुला एखादी गो  मुळातच आवडत नसेल‚ हणजे उदाहरणाथ
का याची भाजी‚ तर ती काही तू काशीला जाऊन सोडू शकत नाहीस. थोड यात काय‚
आप या आवड या गो ीचा आपण कायमचा याग केला‚ तर जे हा जे हा ती गो
आप याला दसते‚ ते हा ते हा आप याला काशीची आठवण होत.े’’

‘‘पण काका‚ ही गो  खूपच अवघड आह ेहो.’’
मा या आजोबांचं मा या बोल याकड ेल च न हत.ं त ेतसेच पुढे बोलत होते. ‘‘समजा

जर पती-प ी एक  काशीया ेत गेले‚ तर ते दोघंही एकच गो  सोडू शकतात. ते खूप सोपं
पडत‚ं कारण घरी परत गे यावर दोघांसाठी वेगळा वयंपाक करावा लागत नाही. पण
समजा असं झालं‚ क  पती-प ी काशीया ेला एक  न जाता वेगवेगळे गेले आिण यांनी
ितथे जाऊन वेगवेग या गो ी सोड या‚ तर मा  दोघांनाही एकमेकांनी सोडले या गो ी
खाणंसु ा व य असतं.’’

तेव ात अ वासु ा हारां ात येऊन बसली.
‘‘बापरे! ह े सगळं फारच गंुतागंुतीचं करण दसतंय‚’’ मा या मनात आलं. मी

िवचारलं‚ ‘‘काका‚ आपली आवडती गो  कायमची सोडणं फार अवघड असेल ना?’’
‘‘ते येक वर अवलंबून असतं. तु ही जर मनापासून एखा ा गो ीचा याग

कर याची शपथ घेतली असेल‚ तर काही काळानंतर तु हाला या गो ीचा मोह पडत
नाही. या गो ीवाचून जग याची सवय होऊन जाते.’’

‘‘तु ही जर काशीला गेलात‚ तर तु ही काय सोडाल?’’ मी यांना खोडकरपणे
िवचारलं.



‘‘तुझी ही अ वा आह ेना‚ ती मला सग यात जा त आवडते. हणूनच मी कधीही
काशीला जायचं नाही‚ असं ठरवलंय.’’ आजोबा हसून हणाले. यांचे डोळे चमकत होते.

अ वा खरं तर इतक  हातारी होती. पण तरीसु ा आजोबां या बोल यावर ती लाजून
हळूच घरात िनघून गेली.

मग जरा गंभीर होत त े हणाले‚ ‘‘अगं‚ काशीला जाणं आप या हातात कुठे असत?ं
सगळं तर या काशी िव नाथा या हाती असतं. याची जे हा मज  होईल‚ ते हा तोच
बोलावणं धाडले.’’

असे दवस‚ मिहन‚े ऋतू लोटले. आमची अ वा काशीला कधी गेलीच नाही. ती
याआधीच दवेाघरी गेली. ितची फार पूव पासून भी मा मीला दहे ठेव याची इ छा
होती. भी माचायानी या दवशी दहे ठेवला‚ याच दवशी आजीला काळानं ओढून नेलं‚
असं हणतात‚ क  यांना भी मा मी या दवशी मृ यू येतो‚ यां यासाठी वगाची दारं
आपोआप खुली होतात. या वेळी मी पु यात होते. अ वा या िनधनाची बातमी ऐकून मी
बळीला पोहोचेपयत ती भंतीवर या तसिबरीत जाऊन बसली होती. मला ित या
र े या कलशाचं तेवढं दशन घेता आलं. आजही मा या डो यांपुढे हसरी‚ खेळकर
वभावाची‚ कामस ूआिण सवा या मदतीसाठी नेहमी त पर असणारी माझी अ वा येते.
अ वा या शेवट या इ छेनुसार ितचा कंुकवाचा करंडा मा या मावशीन ंमा या हातात

ठेवला. मी तो एका जु या पेटीत अगदी जपून ठेवला आह.े अ वा ब याचदा यातलं कंुकू
घेऊन लावायची. पण ती गेली ते हा आप याकड ेकंुकवा या टक यांची पा कटं बाजारात
िमळू लागली होती. यामुळे मी या कंुकवाचा फारसा वापर केला नाही.

जसे जसे दवस लोटले तसा माझा वाचनाचा ासंग खूप वाढला. मी बौ
धमािवषयी खूप वाचन केलं. गौतम बु ा या दयात जी अपार क णा भरलेली होती‚
यान ंमाझं दय हलेावून गेलं. मा या मनात खोलवर कुठेतरी त ेिवचार पशून गेले. मला
न  काय झालं‚ त ेनीट सांगता येणार नाही. गौतम बु ान ंम यम माग का वीकारला
होता‚ त े या वेळी मला समजलं. बौ धमाची तीकं हणजे च  आिण दोन हरणं. गौतम
बु ा या आयु यात सारनाथ या थळान ं खूप मोठी भूिमका बजावली आह.े बु ानं
आप या आयु यातील पिहलं वचन सारनाथ येथे दलं. वाराणसीपासून केवळ काही
कलोमीटर अंतरावर असले या एका उ ानात यांनी ह े वचन दलं. या उ ानात खूप
हरणं होती. मला या वेळीच अस ंकळलं क  वारणा आिण अ सी या न ा पुढे जाऊन
गंगेला िमळतात. याव नच वाराणसी शहराचं नाव पडलं. फार ाचीन काळापासून हा
प रसर पिव  आह‚े असं मानलं जातं. इसवी सन पूव ३२९म य े य ूएन संग हा चीन
वासी जे हा भारतात आला‚ ते हा यान ं िलिहले या वासवणनांम ये वाराणसी
शहराचं‚ तेथील मं दरांचं‚ छो ा छो ा न ांचं‚ झ यांचं आिण या शहरा या वैभवाचं
तपशीलवार वणन केलेलं आह.े यामुळे मला एकदा तरी काशीला जाऊन ये याची ती
इ छा झाली होती. पण कामाचं दडपण आिण दनैं दन गो ीम ये मी इतक  गंुतले होत‚े क
त ेजमतच न हतं.

१९९५ साल या दवाळीत मला कुणीतरी एक भेट पाठवली. मी ती उघडून पािहली.



ते एक पु तक होत.ं पु तकाचं शीषक होतं- ‘बनारस : काशाचं गाव.’  डायना एल. एक.
या लेिखकेनं ते िलिहलं होतं. मी त ेबाजूला ठेवून दलं. दवाळीची गडबड संपली क
िनवांतपणे ते वाचायचं‚ असं मी ठरवलं होत.ं या वष  दवाळीत परंपरागत आरती
करायची‚ अस ंआ ही कुटंुबीयांनी ठरवलं होतं. मी मा या खोलीत जाऊन माझी जुनी ंक
उघडून बसले. मला पूजेसाठी चांदीचं तबक काढायचं होत.ं अचानक मला तो कंुकवाचा
करंडा दसला आिण मा या अ वाची ती तेनं आठवण झाली. मी या तबकािवषयी
पूणपणे िवसरले. मी हळुवार हातांनी तो करंडा उघडला आिण मा यासमोर अ वा आली.
ती करं ातून कंुकू घेऊन कसं लावायची‚ त ेआठवलं. ती या दवशी काशी समाराधने या
काय मासाठी कशी तयार झाली होती‚ याची मला आठवण झाली. आ ही दोघी पायी
पायी चालत‚ ग पागो ी करत या समारंभात गेलो होतो‚ ते सगळं डो यांसमोर उभं
रािहलं. ितन ंतो कंुकवाचा करंडा मला ावा‚ हणून मी ित यापाशी कती लाडीगोडी
लावत असे‚ तेही मला आठवलं. ितचा काशीया ेला जा यावर कती गाढ िव ास होता.
पण ितला वतःला कधीच काशीला जा याची संधी िमळाली नाही. एवढं असूनही ितला
या गो ीचा कधी खेद वाटला नाही. मी वतःशीच हणाले‚ ‘‘आजकाल काशीला जाणं
इतक  काही काठीण गो  रािहलेली नाही. िशवाय डायनानं िलिहलेलं ह े पु तक मा या
सोबतीला आह.े मी जा यापूव  ते वाचलं‚ क  मला ते शहर नीट कळेल. मा या आजीसाठी
तरी मला काशीला जायलाच हवं...’’

‘‘काय गं? आत या खोलीत काय यान वगैरे लावून बसली आहसे क  काय?’’ माझी
आई बाहे न िवचारत होती. ‘‘चल लवकर‚ बाहरे ये. सगळे इथे वाट बघतायत.’’

आई या हाकांनी मी भानावर आले.
मी घाईनं त ेतबक शोधलं आिण हातात तबक आिण तो कंुकवाचा करंडा घेऊन बाहरे

आले. मी या दो ही गो ी मा या आई या हातात ठेव या.
‘‘अरे वा‚ हा तर मा या आईचा कंुकवाचा करंडा. ितचा अ यंत आवडता होता हा.

हणजे या करं ा या पानं जणू काही आईच आप यात आज आह.े’’ माझी आई
हणाली.

दवाळीचे दवस संप यावर मी ते बनारस शहराब लचं पु तक वाचायला घेतलं. ते
पु तक अ ितम सुंदर होतं. खरंतर या लेिखकेनं हावड िव ापीठात सादर केलेला तो
पीएच.डी.चा बंध होता. ती एक परदशेी ी होती ती. मु ाम भारतात येऊन रािहली
होती. ितन ंइथ या धम े ांचा खास अ यास केला होता आिण इथे मी काहीही न करता
नुसती बसून होते. मला वतःचीच लाज वाटली. त े पु तक वाचून मला काशीला भेट
दे याची ती  इ छा झाली. मला बालपणी या नगरािवषयी जी उ सुकता वाटली होती‚
याची आठवण झाली. िशवाय मा या आजीची अपुरी रािहलेली इ छासु ा पूण करायची
होती.

१९९६ साल या फे ुवारी मिह यात मी कोणालाही बरोबर न घेता एकटीच काशीला
गेले. ितथं एका हॉटेलात उतरले. शहरा या एका टोकाला असले या िव नाथ मं दरात
जाऊन मी दशन घेतलं. मं दरात िव ानाथाची िब वप ांची पूजा कर यात येत होती.



ितथे दशनासाठी आले या लोकांची मोठीच गद  उसळली होती. ितथे बंदकूधारी
सुर ार कांचा पहारा होता. पलीकड या बाजूलाच यानवापी मशीद होती. दोह या
मधोमध तारेचं कंुपण होतं. मा या मनात या मं दराची जी ितमा होती‚ यापे ा खूपच
वेगळं दृ य होतं त.े ते पा न माझी थोडी िनराशा झाली. पण दशेभरातून िविवध वयाचे
लोक ितथे दशनासाठी आले होते. यांची ा व भ  पा न मी आ यान ंथ  झाले.

मं दरात दशन घेऊन मी बाहरे पडले‚ ती थेट मिणक णका घाटावर गेले. या ठकाणी
अहोरा  िचता पेटले या असतात. मृतदहेांचं दहन कर याचं काम सु च असत.ं आप या
दशेात िश णाचा इतका सार झाला‚ सं कृतीम ये इतके बदल घडून झाले तरीही
काशीला दहे ठेव यावर वग ा ी होत‚े या संक पनेत काहीही बदल झाला नाही.
यानंतर मी आणखीही घाटांवर जाऊन आले. या पिव  शहरात जागोजागी घाणीचं
सा ा य पा न उबग आला. यानंतर मदन मोहन मालवीय यांनी एक ा या िजवावर
उ या केले या बनारस हदं ू िव ापीठाला मी भेट दली. तसेच व तुसं हालय ेपािहली.
हदंु थानी शा ीय संगीतातील रागांचं तैलिच ां या मा यमातून केलेलं मनोहारी िच ण
या सं हालयांम ये पाहायला िमळालं.

मी पायी चालत अनेक मं दरांम ये जाऊन ितथ या दवेदवेतांचं दशन घेतलं. अ पूणा
दवेी‚ भैरवनाथ‚ संकटमोचन हनुमानाचं  िस  मं दर‚ असं सगळं पािहलं. हनुमान
मं दरात भ ांपे ा जा त सं येनं माकड ंउपि थत होती. मा या आजूबाजूला सव  काळे
गंड ेिव ला ठेव यात आले होते. पण मी मा  एकसु ा खरेदी केला नाही. कारण आता
माझा यावर िव ास उरला न हता. गंगेचं पाणीसु ा लहान-मो ा कलशांम ये
िव साठी ठेव यात आलं होत.ं गंगेचं पाणी आजही पिव  मान यात येत.ं

यानंतर काशी या ग या-बो यांमधून मी पायी भटकंती केली. येक णाचा
आनंद लुटला. जागोजागी दकुानांम ये अितशय सुंदर बनारसी सा ांचं दशन मांडलेलं
होत.ं क येक सा ा मा या नजरेत भर या. खरंच‚ साडी हा सुंदर शोध आह.े एक लांब
कापडाचा प ा‚ आिण तो नेस या या कती िविवध प ती! ीक‚ रोमन आिण आपण
भारतीयांनी शोधून काढले या! मी अनेकदा परदशे वास करते. ितथं भेटले या अनेक
लोकांकडून मला आप या भारतीय साडीचं− ित या काठपदराचं‚ ित या स दयाचं वणन
ऐकायला िमळतं. साडी नेसले या ी या ि म वाला एक वेगळाच दमाख आिण
भारद तपणा ा  होतो. मी क येक लोकांना साडी या स दयानं भारावून गेलेलं पािहलं
आह.े

काशीम ये अ यंत सुंदर आिण आग यावेग या बनारसी सा ा िनमाण होतात. ही
वषानुवषाची परंपरा आह.े काळानुसार यात थोडफेार बदल घडून आलेले आहते; पण
आजही ितथे बनणा या सा ा सुंदरच असतात. मीसु ा वतःसाठी थो ा सा ा खरेदी
करायचा बेत केला होता. एक फ या रंगाची साडी आिण एक  अ वाकड े होती तशी
िहर ागद रंगाची साडी. दकुानातील िव े ते मला आिण र यावर या इतर लोकांना
बोलावत होते. सा ा खरेदी कर या या िवचारान ेमी हरखून गेले होत.े पण मग मी
वतः या मनाला समजावलं- ‘एवढी घाई करायची काय गरज आह;े उ ा आणखी थो ा



सा ा बघून झा यावर सावकाश खरेदी करता येईल.’ मग मी नुसतंच र यांमधून 
फेरफटका मारायचं ठरवलं.

मी चालता-चालता पु हा एकदा घाटांकड े गेले. अखेर मी अ यंत गजबजले या
दशा मेध घाटापाशी जाऊन पोहोचले. ितथे बरीच गद  जमली होती. आरतीची तयारी
सु  होती. मी आजूबाजूला नजर फरवली. ितथे बरेच पयटक होत.े त ेकेवळ भारतात या
िविवध रा यांमधूनच न ह‚े तर जगभरातून आलेले होते. त ेहसून प रसराचे फोटो काढत
होत.े ितथली घाण‚ ितथले ग या-बोळ‚ ितथली ती उबग आणणारी गद  यांपैक
कशाचाच यांना ास होताना दसत न हता. ितथे यान थ बसलेले साधू होत.े काही
भ  गंगा ानाची तयारी करता होत.े ते पा न मलासु ा मोह पडला. ‘आपणही गंगे या
पा यात एक डुबक  यायला काय हरकत आह!े आपणही तीन जळी पा याचं अ य
दऊेन या काशीया ेची सांगता केली पािहजे.’−मा या मनात आलं. मग या पा याकडे
िनरखून पािहलं. या पा यात खूप घाण तरंगत होती. ितथे डुबक  मारायला माझं मन
होईना. मला अचानक आठवण झाली. माझा एक जुना िम  अजय या घाटा या
जवळपासच कुठेतरी राहत होता. ‘गंगे या पा यात उतर यासाठी जवळपास कुठलं कमी
गद चं‚ जरा व छ ठकाण आह ेका‚ ह े याला िवचारलं पािहजे‚’ मी वतःशीच हणाले.

मी जवळ असले या पे फोनव न याला फोन केला. मी काशीला येत अस याचं
अजयला आधी कळवलं न हत‚ं याब ल तो मा यावर िचडला. मग यानं मला याच
ठकाणी थांबायला सांिगतलं. काही िमिनटांतच तो कूटरव न ितथं आला.

‘‘मुळात तुझा िम  या शहरात राहत असताना तू हॉटेलत जाऊन रािहलीसच कशी?
आ ा या आता सामान घेऊन मा या घरी चल.’’ तो हणाला.

याचं मन मोडणं मा या िजवावर आलं. मी याचं हणणं मा य केलं.
मी सामानसुमान घेऊन या या हवेलीत येऊन दाखल झाले. या हवेलीत तीन कुटंुब

राहत होती. हवेली खूपच मोठी होती. येक कुटंुबाला वतःची वतं  जागा होती.
अजय या घरा या बाजूने गंगेचं िव तीण पा  दसत होतं. रा ी अंधारात दवे चमकत
होत.े अ यंत सुंदर दृ य होतं ते.

याची प ी िनशी िहनं मला आ हान ंजेवायला वाढलं. खास बनारसी िमठाई आिण
बनारसी पान असा छान बेत केला. यानंतर अजय मला हदंु थानी संगीता या मैफलीला
घेऊन गेला. ह े शहर संगीत ेम चं शहर होत.ं िबसिम ला खान आिण रिवशंकर
यां यासारखे महान वादक याच शहरातले. ह े शहर कतीही घाणीनं भरलेलं असलं‚
तरीसु ा ते िजवंत होत‚ं इथली सं कृती चैत यपूण होती.

मी पहाटे उठून घाटावर गेले. गंगेत डुबक  मार याची मनाची तयारी क न गेले. मी
आधी पाय यांवर एकटीच जाऊन बसले. नंतर पा यात उत न खां ापयत नदी या
पा ात िशरले. पाणी खूप थंडगार होत.ं मा या अंगात ड डी भरली. पण जरा वेळात
याची सवय झाली.
मी हातां या जळीत पाणी घेतलं आिण मला अ वाची आठवण झाली. मा या

नजरेसमोर ती उभी रािहली. िहरवीकंच साडी आिण िपवळा लाऊज घालून ती उभी



होती. ती ेमानं मा याकड ेपाहत होती. गंगे या पा या या तीन जळ िवषयी मला
सांगत होती. मला या उ हा यात हरां ात बसले या मा या आजोबांची-काकांची
मूत  मा या डो यांसमोर तरळली. कुणी‚ कधी काशीला जायचं‚ ह े वतः काशीचा
िव नाथच ठरवतो‚ असं यांनी मला सांिगतलं होत.ं मा या आजी-आजोबांना या काशी
शहरािवषयी‚ गंगा नदीिवषयी केवढं ेम होत!ं माझे डोळे पा यानं भ न आले. कती तृ
आिण समाधानी होत ेमाझे आजी-आजोबा. यांची ई रावर कती गाढ ा होती. असे
आजी-आजोबा मला लाभले ह ेमाझं केवढं भा य!

‘‘आजकाल काशीला जाणं कती सोपं झालंय‚’’ मा या मनात आलं. ‘‘मी बंगळूर न
िवमानानं द लीला आिण ितथून वाराणसीला आले. मी केवळ पाच तासांत इथे येऊन
पोहोचले. आता परत गे यावर काशी समाराधने न हतं‚ जेवणावळी न ह या. लोकांना
काळे गंड ेआिण गंगाजळ वाटायचं न हत.ं या सग या गो साठी कुणाकड ेवेळही न हता
आिण कुणाची इ छाही न हती.’’

मी उगव या सूयाकड े पािहलं आिण वतमानात परत आले. मी हातांत गंगे या
पा याची जळ घेऊन हणाले‚ ‘‘ह ेगंगामाते‚ आज मी इथे या उगव या सूया या सा ीने
ही पिहली जळ मा या आजी-आजोबां या वतीने तुला अपण करत आह.े यां या
आ याला शांती िमळू द.े ते िजथे कुठे असतील‚ ितथे सुखात रा  दते.’’

मला यानंतर खूप मोकळं झा यासारखं‚ खूप हलकं वाटलं. मा या आजोबांनी मला
काहीही सांिगतलं न हतं. पण तरीसु ा काशीया ा कर याची यांची इ छा मी आज पूण
केली होती.

यानंतर मी आणखी एक जळभर पाणी घेऊन मो ांदा हणाले‚ ‘‘ह ेगंगामाते‚ या
सूया या सा ीने त ूसात याने आम या दशेाची जीवनधारा बनून रािहली आहसे. तू तु या
या काठावर अनेक सा ा ये उदयास येताना आिण जमीनदो त होताना पािहली आहसे.
मी या दशेात ज माला आ याब ल कृत  आह ेआिण या दशेाची नाग रक अस याचा मला
अिभमान वाटतो. तुझा असाच उ कष होऊ दते; मी या जळभर पा यािशवाय तुला
दसुरं काय दऊे शकणार?’’

पा याची ितसरी जळ भ न घेत असताना मला मा या आजोबांचे श द आठवले.
‘‘तुला जी गो  सवात ि य आह‚े ती सोड.’’

‘‘मी कुठ या गो ीचा याग क ?’’ मी िवचारात पडले. ह ेजीवन‚ िविवधरंग‚ आकार‚
िनसग‚ संगीत‚ कलाकृती‚ वाचन आिण खरेदी ह ेसवच अ यंत ि य होत.ं साडी खरेदी ही
माझी अितशय आवडती गो  होती. मला िनसगाशी िमळ याजुळ या रंगा या सा ा
आवडाय या. दर वष  बदलत चालले या सा ां या िविवध  िडझाई सची मला नेहमीच
भुरळ पडायची. ‘‘ठरलं तर मग. मला अ यंत ि य असणारी गो  मी सोडली पािहजे‚ असं
या काशी शहराचंच हणणं आह े तर आज इथे‚ या उगव या सूया या सा ीनं मी
आजपासून मी सव कार या खरेदीवर पाणी सोडत आह.े  अ ‚ औषधपाणी‚ वास‚
पु तके व संगीत याचा अपवाद वगळता‚ मी इथून पुढे कोण याही कारची खरेदी करणार
नाही. मी आजपासून हा नेम करत असून‚ मा या जीवना या शेवटापयत मी या गो ीचं



पालन करेन‚’’ असं हणून मी जळीतील पाणी गंगा नदी या वाहात सोडलं.
दरूवर कुठेतरी मा या आजोबां या चेह यावर हसू फुट यासारखं मला वाटलं. काही
णांनंतर मी पा यातून चालत बाहरे आले आिण टॉवेल पांघ न घाटा या पाय यांवर

जरा वेळ बसले.
मग अजय या घरी परत येऊन मी कपड े बदलले आिण अ वा या कंुकवा या

करं ातून िचमूटभर कंुकू घेऊन वतः या कपाळाला लावलं.
ही गो  वीस वषापूव ची आह.े
खरं सांगायचं‚ तर मी तो नेम केला आिण मला एक नवीन वातं य ा  झालं. आता

वतःसाठी कशाचाही संचय कर याची इ छाच मनातून नाहीशी झाली आह.े वषातून
एकदा मा या काही जवळ या मैि णी‚ बिहणी मला यां या पसंती या सा ा भेट
हणून दतेात. या सा ा मी नंतरचे क येक दवस वापरते. पण जसजशी वष गेली‚
ते हा हळूहळू मला या भेटी वीकारणंही नकोस वाटू लागलं. मला आता कुणीही काही
दऊे नका‚ असं मी आता सवाना सांिगतलं आह.े

या शेवट या जळभर पा यानं माझं आयु य बदलून टाकलं आह.े

◆



५
कॅटल लास

गे या वष ची गो . मी लंडन या ही ो िवमानतळावर एका लाईटची वाट बघत
थांबले होते. मी परदशेातसु ा साडीच नेसणं पसंत करते आिण वास कर या या वेळी
सलवार कमीज घालणं मला सोयीचं वाटत.ं यामुळे मी-  एक ये  नाग रक ी-
पारंप रक साडी वगैरे नेसून या िवमानतळा या ट मनल गेटपाशी उभी होते.

अजून वाशांना िवमानात जाऊन बस याची परवानगी नस यामुळे मी ितथेच एका
खुच वर बसून आजूबाजू या प रसराचं िनरी ण क  लागले. आमची लाईट बंगळु ला
जाणार होती. आजूबाजूला अनेक मंडळी क ड भाषेत ग पागो ी करत होती. मा या
वयाची अनेक जोडपीसु ा या गद त होती. कुणी आप या मुली या कंवा सुने या
बाळंतपणासाठी इं लंड कंवा अमे रकेत रा न आता परत िनघाले होते‚ तर कुणी आप या
मुला-मुलीचं नवीन घर लावून दे यासाठी ितकड ेजाऊन आले होते. काही ि टश उ ोजक
एकमेकांशी भारतामधील ापार े ातील गतीिवषयी चचा करत उभे होते. त ण
मुलं-मुली हातात मोबाईल फोन कंवा इतर इले ॉिनक उपकरणांशी खेळ यात गढून
गेली होती. अगदी छो ा मुलांची रडारड नाहीतर पळापळ चालू होती.

जरा वेळात वाशांना िवमानाकड ेजा याची सूचना कर यात आली. याबरोबर मी
उठून रांगेत जाऊन उभी रािहले. मा या पुढची ी आधुिनक दसत होती. चेह यावर
रंगरंगोटी‚ अंगात रेशमी इंडोवे टन अ याधुिनक पेहराव‚ हातात भारीपैक  ‘गूची’
कंपनीची हडँबॅग‚ पायात उंच टाचांचे बूट... असा सगळा ितचा थाटमाट होता. ितची
केशरचनासु ा अगदी अ यावत‚ िजथ या ितथे होती. ितची मै ीण ित या जवळच उभी
होती. ितनं उंची गभरेशमी साडी प रधान केली होती. याला साजेसे मो याचे कानातले‚
ग यात मो याची माळ आिण हातात िह या या बांग ा ...अशी सजलेली होती ती.

आ ही उभे होतो ितथून थो ा अंतरावर एक ह डगं मिशन होत.ं ितथे जाऊन यायचं
पाणी घेऊन यावं का‚ असा मी िवचार करत होते.

अचानक रांगेत मा या पुढे उभी असलेली ी मागे वळून मा या पारंप रक
अवताराकड ेपा  लागली. ित या नजरेत क व‚ क णा अशा भावना तरळून गे या क
काय‚ अस ंमला वाटलं. ती हात पुढे क न हणाली‚ ‘‘तुमचा बो डग पास दाखवता का?’’

मी खरं तर माझा बो डग पास ित या हातात ठेवणारही होते; पण मग मनात िवचार
आला‚ ‘ही तर काही िवमान कंपनीची कमचारी अस यासारखी दसत नाहीय.े’ मग मी
ितला हणाले‚ ‘‘का बरं?’’

‘‘वेल! अहो ही रांग फ  िबिझनेस लासन े वास करणा यांसाठी आह‚े’’ असं
घमडखोरपणे हणून ितन ंदसु या एका रांगेकड ेबोट दाखवलं. ितथे इकॉनॉमी लासनं
वास करणारे वासी उभे होत.े ‘‘मला वाटतं तु ही ितकड े या रांगेत जाऊन उ या
राहा‚’’ ती हणाली.



‘‘मा याकडहेी िबिझनेस लासचंच ितक ट आह‚े’’ अस ंितला सांग यासाठी मी त ड
उघडलं. पण मग मनात वेगळाच िवचार चमकून गेला. मा याकड े िबिझनेस लासचं
ितक ट नसणारच; कंब ना िबिझनेस लासनं वास कर याची माझी यो यताच नाही‚
असं या बाई या का बरं मनात आलं असावं‚ ह ेमला जाणून यायचं होत.ं यामुळे मी
ितला शांतपणे हणाले‚ ‘‘का बरं? मी का या रांगेत जाऊन उभी रा ?’’

यावर एक मोठा िनः ास टाकून ती हणाली‚ ‘‘थांबा‚ मी तु हाला नीट समजावून
सांगते. ह े पाहा‚ अहो िबिझनेस लासचं ितक ट आिण इकॉनॉमी लासचं ितक ट या
दो ही या कमतीत जमीन-अ मानाचा फरक आह.े िबिझनेस लासचं ितक ट
इकॉनॉमी या ित कटा या साधारण अडीच पट तरी जा त असत.ं..’’

इत यात ितला म येच थांबवून ितची मै ीण ितला हणाली‚ ‘‘अडीच नाही‚ तीन पट
जा त असतं.’’

‘‘तेच तर!’’ ही पिहली ी हणाली. ‘‘ यामुळे साहिजकच िबिझनेस लास या
वाशांना ब याच जा त सोयी सुिवधा पुरव यात आले या असतात.’’

‘‘अ छा?’’ मी मु ामच काही कळत नस याचा आव आणून हणाले. ‘‘कुठ या कुठ या
सोयी असतात?’’

ती जराशी वैतागून हणाली‚ ‘‘आ हाला दोन बॅ ज ने याची परवानगी असते‚ तर
तु हाला मा  एकच बॅग नेता येते. िशवाय िवमानात िशर यासाठी आ हाला वेगळी रांग
असते. कमी गद ची रांग. आम या सी स‚ आ हाला पुरव यात येणारं जेवण कतीतरी
पटानी जा त चांगलं असत.ं आम या सी स मागे पाड या‚ क  यावर आ ही झोपू शकतो.
आ हाला येकाला वतं  टी. ही. न असतो. िशवाय अगदी कमी सं येन ं वासी
असूनही चार व छतागृह ंअसतात.’’

ितची मै ीण म येच हणाली- ‘‘आम या बॅगांना चेक इन करताना ाधा य दलं
जातं. यामुळे वास संप यावर आमचं सामान आम या ता यात लवकर िमळत.ं िशवाय

ट लायर काडवर आमचे अिधक माई स जमा होतात.’’
‘‘बरं‚ आता तु हाला या दोन ित कटांमधला फरक नीट समजलाय ना? मग जा बरं‚

या इकॉनॉमी या रांगेत जाऊन उ या राहा.’’
‘‘पण मला नाही ितकड ेजायचं‚’’ मी हणाले.
यावर चेह यावर वैताग आणून ती पिहली ी आप या मैि णीकड ेवळून पुटपुटली‚

‘‘या ‘कॅटल लास’ मध या अडाणी लोकांना एखादी गो  पटवून ायची‚ हणजे
अवघडच असतं. आता टाफपैक  कुणी येऊन या बा ना समज द यावर मगच या
ितकड या रांगेत जाऊन उ या राहतील. आपलं काही या ऐकणार नाहीत.’’

मला या ि यांचा राग आला नाही. पण ित या त डचं त े ‘कॅटल लास’ श द मला
भूतकाळात घेऊन गेले. यां या या श दांचा मा या मनावर जणू आघातच झाला. मला
अशीच एक जुनी घटना आठवली.

मी एकदा आम या बंगळु म य े अशाच एका भपकेबाज पाट ला गेले होत.े ितथे
शहरात या ब ा ब ा असामी उपि थत हो या. िविवध े ांतील मा यवरांनी हजेरी



लावली होती. मी ितथे कुणाशीतरी क डम ये बोलत उभी असताना एक माणूस ितथे
आला आिण एक एक श द प  व सावकाश उ ारत इंि लशम ये वतःची ओळख क न
दऊे लागला.

मला इंि लश नीट कळणार नाही अशा समजुतीनेच तो तस ंबोलत होता‚ ह ेतर उघडच
होत.ं

मी हसून हणाले‚ ‘‘अहो‚ मा याशी वि थत इंि लशम ये बोला तु ही.’’ मी हे
वा यसु ा इंि लशम येच हणाले.

त ेऐकून तो जरासा गडबडला. मग सारवासारव करत हणाला‚ ‘‘अहो तु ही मगाशी
कुणाशीतरी क डम य ेबोलत होता ना? यामुळे मला वाटलं‚ तु हाला इंि लश समजणं
जरा जड जात असेल.’’

‘‘ह ेपाहा‚ वतःची मातृभाषा अवगत असणं‚ यात उ म संभाषण करता येणं‚ यात
गैर काय आह?े खरं तर जर समोर या ला क ड समजत नसेल‚ तरच मी
इंि लशम ये बोलते.’’

मा या मनात ह ेअसे सगळे िवचार चालू असताना अचानक रांग पुढे सरकू लागली
आिण मी भानावर आले. मा या पुढ या या दोन बायकांची आपापसात कुजबूज चालू
होती. ‘‘आता यांनी ित कटं तपासायला सु वात केली आह.े आता दतेील या बा ना
इकॉनॉमी या रांगेत पाठवून! आता तर ती रांग कती मोठी झाली आह ेपाहा. आपण
चांगलं सांगत होतो‚ ते हा आपलं ऐकलं नाही.’’

या आपापली ित कटं दाखवून पुढे िनघा या. पण पुढे जाऊन जरा बाजूला थांबून
मा या बाबतीत काय घडत‚ं त े पा  लाग या. अटडटं माझं ितक ट पा न हणाली‚
‘‘आपण गे याच आठव ात भेटलो होतो‚ नाही का?’’

‘‘हो‚’’ मी हणाले.
ती हसून पुढ या वाशाकड ेवळली.
मी पुढे चालू लागले. तो िवषय ितथेच सोडून िनघून जायचं‚ अस ंमी ठरवलं होत.ं पण

तो िवचार बदलून मी या दोघी बायकांपाशी जाऊन हणाले‚ ‘‘मला लीज एक गो
सांगा− मला िबिझनेस लासचं ितक ट काढायला परवडणार नाही‚ अस ं तु हाला
कशामुळे वाटलं? आिण समजा मा याकड ेखरंच तसं ितक ट नसतं‚ तरीही मी कोण या
रांगेत उभं राहावं‚ ह ेमला िशकव याचा अिधकार तु हाला कुणी दला? मी तुम याकडे
मदत मागायला आले होत ेका?’’

या दोघी मा याकड ेनुस या बघत रािह या.
‘‘आिण तु ही कोणते श द वापरलेत? कॅटल लास? लास या श दाचा संबंध पैशांशी

आह ेका? कुणाकड ेभरपूर पैसा असला‚ तर या ला आपोआप ‘ लास’ असतोच
का?’’ मला आता या बायकांना चार श द सुनाव यािशवाय राहवेना. ‘‘या जगात पैसा
िमळव याचे पु कळ माग आहते. कदािचत कोण याही सुखसोई पैशाने खरेदी
कर याइत या तु ही ीमंत असाल; पण हणून काही तु हाला ‘ लास’ खरेदी करता
येणार नाही. मदर तेरेसा यांना मी ‘ लासी’ ीे हणेन. मंजुल भागवसार या भारतीय



वंशा या थोर गिणत ाला मी ‘ लासी’ असं िवशेषण लावेन. पण माणसाकड ेएकदा
पैसा आला‚ क  या याकड े‘ लास’ आपोआप येतो‚ हा िवचार फारच जुनाट आह.े’’

मी एवढं बोलून यांची ित या ऐक यासाठी ितथे न थांबता पुढे िनघून गेले.
यानंतर सुमारे आठ तासांनी मी मु ामा या ठकाणी पोहोचले. आमचं ऑ फस चालू

अस यामुळे मी थेट ऑ फसलाच गेले. या दवशी दवसभर एका पाठोपाठ एक मी टं ज
लागले या हो या. काही तासांनंतर मला जेटलॅगचा आिण वासाचा थकवा जाणवू
लागला. आता यानंतरची शेवटची मी टंग ो ॅम डायरे टरनं घेऊन टाकावी‚ अशी मी
सूचना केली.

‘‘सॉरी मॅडम‚ पण आज या दवसा या शेवट या मी टंगसाठी तु ही थांबणं गरजेचं
आह.े या सं थे या मु य कायकारी अिधकारी (CEO) खास तु हाला भेटायला इथं येणार
आहते. गेले काही मिहन े यांनी यासाठी माझा खूपच पाठपुरावा केलेला आह.े खरं तर
यां या सं थे या बाबतीत आपला िनणय झालेलाच आह ेआिण मी तो िनणय या बा ना
कळवलासु ा आह.े पण यांना वाटतंय‚ क  तुम याशी य  चचा क न काहीतरी वेगळं
घडू शकेल. या इथे येऊन कुणालाही भेट या‚ तरीसु ा झाले या िनणयात काहीच बदल
होणार नाही‚ ह ेमी यांना सांिगतलं. पण यांचा मा या बोल यावर िव ासच बसला
नाही. यामुळे मॅडम लीज एकदा तु ही यांची भेट घेऊन ह े करण िमटवून टाका ना.’’

अथात आम या ऑ फसात ह ेअस ंब याचदा घडायचं. यामुळे ह ेमला काही नवीन
न हतं. मी जरा नाइलाजानंच थांबले.

कामा या गडबडीत यानंतरचा वेळ कसा गेला‚ त ेकळलंच नाही. बघता बघता या
शेवट या मी टंगची वेळ झाली. मी मी टंगला जायला उठले‚ तेव ात मला एक
तातडीचा फोन आला.

‘‘तु ही पुढे होऊन मी टंगला सु वात करा‚’’ मी ो ॅम डायरे टरला हणाले. ‘‘मी
एवढा फोन झाला‚ क  येतेच.’’

यानंतर १५ िमिनटांनी मी ऑ फस या कॉ फर स मम य ेिशरले. समोर पाहत ेतर
या लंडन एअरपोटवर भेटले या दोन ि या इथे ेझटेशन करत हो या. आ याची गो
हणजे कालचा तो थाटमाट‚ तो फॅशनेबल पोशाख गायब होऊन याची जागा सुती
सलवार कमीजन ेघेतली होती. दसुरीने एक साधीशी खादीची साडी नेसली होती. अगदी
आजही समाजसेवा करणा यांनी ह ेअसलेच कपड ेघातले पािहजेत‚ ही मानिसकता दसून
येत.े हणजे ल ाला जाणा या बायकांनी जशा भरजरी‚ गभरेशमी सा ा नेस याच
पािहजेत‚ असा आप याकड े पायंडा पडलेला आह‚े याच माणे समाजसेवेचं काम
करणा यांनी ही अशी शु क‚ नीरस व े प रधान करायला हवीत‚ हीसु ा एक थाच
आह.े या दोघी ि यांचं जे हा मा याकड ेल  गेलं‚ ते हा या णभर त ध झा या. काय
बोलावं त े यांना कळेना. पण या ध यातून साव न यांनी मा याकड े पा न मान
डोलावली आिण काहीच न घड यासारखं दाखवून ेझटेशन परत सु  केलं.

‘‘ह‚ं तर या गावात‚ या ठकाणी माझी कॉफ  इ टेट आह.े ितथ या सग या
कामगारांची मुलं जवळ या सरकारी शाळेत जातात. यांतली अनेक मुलं शार‚ बुि मान



आहते; पण शाळेत काहीच सोयीसुिवधा नाहीत. शाळे या इमारतीला छ पर नाही‚
िप याचं व छ पाणी उपल ध नाही. िव ा याना बसायला बाक नाहीत‚ शाळेत
शौचालय नाही‚ वाचनालय नाही. तु ही शाळेत जाऊन पाहा‚ ितथे ती मुलं असतील...’’

‘‘पण िश कच नाहीत‚’’ मी ितचं वा य पूण केलं.
ती मा याकड ेपा न मान हलवून कंिचत हसून पुढे हणाली‚ ‘‘आमची अशी िवनंती

आह‚े क  फाउंडशेनने स दयपणे या गो ीचा िवचार क न या शाळेम ये मुलांसाठी
सोयीसुिवधा उपल ध क न दे याचे औदाय दाखवावे. हणजे या गरीब‚ गरजू मुलांना
उ म शाळेत िश ण घेता येऊ शकेल.’’

यावर उ र दे यासाठी आम या ो ॅम डायरे टरनं त ड उघडलं. पण ितला न
बोल याची खूण क न मी हणाले‚ ‘‘या शाळेत एकंदर कती मुलं आहते?’’

‘‘अंदाजे २५०.’’
‘‘ यांतली तुम या इ टेटीत काम करणा या कामगारांची मुलं कती आहते?’’
‘‘सगळीच आहते. माझे वडील आमदार होत‚े या वेळी यांनी य  क न या

शाळेसाठी मंजुरी िमळवली‚’’ ती अिभमानान ं हणाली.
‘‘ह ेपाहा‚ या गरीब लोकांना कुणीही गॉडफादर कंवा गॉडमदर नसत‚े अशांनाच

आमचं फाउंडशेन मदत करत.ं उदाहणाथ र यावर झोपणारा बेघर माणूस कंवा
रोजंदारी क न वतः या कुटंुबाचा िनवाह करणारा गरीब कामगार. या अशा लोकांवर
काही संकट आलं‚ तर त े कुणा या त डाकड े पाहणार? यां या मदतीला कोण धावून
येणार? या अशा लोकां या मुलांना आ ही मदतीचा हात दतेो. पण ह े कामगार
तुम यासाठी काम करतात. तुम या इ टेटीची भरभराट यां या मांमधूनच होत.े याची
परतफेड हणून तु ही यांना मदत क  शकता. खरं तर यांची काळजी घेणं‚ ह ेतुमचं
कत  आह ेआिण तु ही यां यासाठी जर काही केलंत‚ तर भिव यात यातून तुमचं‚
तुम या इ टेटीचं भलं होणार आह.े आम या फाउंडशेनचं एक धोरण आह.े आ ही
आ थकदृ ा मागास‚ दबुल‚ अिवकिसत घटकांना साहा य करतो. आ ही जे उप म
राबवतो‚ याचा फायदा थेट या अशा घटकांनाच होतो. कदािचत ही संक पना समजून
घेणं ‘कॅटल लास’मधील लोकां या आवा याबाहरेचं असेल.’’

दोघी ि यांनी एकमेक कड ेपािहलं. मा या बोल यावर नेमक  काय ित या ावी
ह ेन कळ यानं या ग धळून गे या हो या.

मग मी मा या ो ॅम डायरे टरकड ेवळून हणाले‚ ‘‘आज मी तुला एक गो  सांगत‚े
बरं का.’’

ो ॅम डायरे टरचा चेहरा कसनुसा झाला होता. ती थोडी अ व थ झाली होती.
मी टंगम ये मह वाची चचा चालू असताना म येच ही गो  कुठून आली‚ असे भाव ित या
चेह यावर उमटले होत.े

पण मी तरीही गो  सांग यास सु वात केली. ‘‘जॉज बनाड शॉ हा या या काळातला
एक मोठा िवचारवंत होता. एक दवस एका ि टश लबम ये या या स मानाथ एक
मेजवानी आयोिजत कर यात आली होती. लबम ये वेश करणा या येक माणसानं



सूट व टाय प रधान केलाच पािहजे‚ असा लबचा िनयम होता. ब धा या काळी ‘ लास’
या श दा या ा येत सूटबूटधारी  अिभ ेत असणार.

‘‘पण बनाड शॉ मा  आप या वभावधमाला अनुस न या या नेहमी या सा या
पेहरावातच लब या दारापाशी जाऊन पोहोचला. ितथ या रखवालदारानं याला
दारातच अडवलं.’’ या याकड ेआपादम तक पाहत तो हणाला‚ ‘‘सर‚ मी तु हाला आत
सोडू शकत नाही.’’

‘‘का बरं?’’
‘‘कारण या लबचा पोशाखासंबंधीचा िनयम तु ही पाळलेला नाही.’’
‘‘वेल! पण येथे आजची मेजवानी तर मा या स मानाथच आयोिजत कर यात आलेली

आह.े आज इथे मा या श दांना‚ मा या िवचारांना मह व आह;े मी कोणते कपड ेघातले
आहते‚ ह ेकाही मह वाचं नाही‚’’ शॉ हणाला. याचं बोलणं तकसुसंगत होतं.

‘‘सर‚ त ेकाहीही जरी असलं‚ तरी तुम या अंगात ह ेअसे कपड ेअसताना मी काही
तु हाला आत सोडू शकत नाही.’’

शॉ यांनी या दरवानाला समजावून सांग याचा बराच य  केला; पण तो काही
ऐकायलाच तयार न हता. अखेर नाइलाजानं शॉ घरी परत गेला आिण कपड ेबदलून सूट‚
टाय वगैरे घालून ितथे परत आला.

‘‘जरा वेळानं भाषणाची वेळ आली. े ागृह माणसांनी भ न गेलं होत.ं शॉ बोलायला
उठून उभा रािहला. लोक याचं भाषण ऐकायला उ सुक होत.े पण यान ं काहीही न
बोलता आधी अंगातला कोट आिण टाय काढून ासपीठावरील खुच त ठेवला. ‘‘आज या
ठकाणी मी काहीही बोलणार नाहीय‚े’’ तो हणाला.

ो यांम ये कुजबूज सु  झाली. यांना आ याचा ध ा बसला होता. ो यांम ये
बनाड शॉ या ओळखीची काही माणसं बसली होती. यांनी याला या अशा िविच
वाग याचं प ीकरण मािगतलं.

मग शॉनं यांना जरा वेळापूव  लब या दरवा यापाशी घडलेला संग सांिगतला.
‘‘तर अखेर मी हा कोट‚ टाय वगैरे घालून परत आ यावरच मला आत वेश िमळाला. पण
खरं सांगू का? मा या मनात जी काही िवचार या चालू असते‚ यावर मा या
अंगात या कप ांचा काहीही प रणाम होत नाही. परंत ुतु ही सव जण या लबचे सद य
आहात. तुम या दृ ीनं मा या मदपेू ाही मा या अंगात या कप ांना जा त मह व आह‚े
असं दसतंय. ते हा आज इथे माझी जागा या कोटाला आिण टायलाच घेऊ द.े’’

एवढं बोलून जॉज बनाड शॉ या सभागृहातून िनघून गेला.’’
मी उठून उभी रािहले. ‘‘ही मी टंग संपली आह‚े’’ मी हणाले. आ ही सवानी

एकमेकांशी ह तांदोलन केलं. एकमेकांचा िनरोप घेतला. मी ितथून मा या क ात परत
आले.

माझी ो ॅम डायरे टर मा या मागोमाग ितथे आली. ‘‘ या शाळेब ल तु ही जो
िनणय घेतलात‚ तो यो यच होता. पण या गो ीचं न  काय योजन होतं? आिण नेमक
आ ाच ती गो  तु ही का सांिगतली? आिण हो‚ ते ‘कॅटल लास’ वगैरे काय करण आह?े



मला तर यातलं काहीच कळलं नाही.’’
ितला अस ंग धळात पडलेलं पा न मला हस ूफुटलं. ‘‘आज या मी टंग या वेळी नेमकं

काय घडलं त े ‘कॅटल लास’ म ये मोडणा या लोकांनाच समजेल. जाऊ दते. तू नको
याचा एवढा िवचार क .’’

◆



६
अिलिखत आयु य

ही १९४३ सालातली गो  आह.े महारा  आिण कनाटक या रा या या सीमा भागात
चंदगड नावाचं एक छोटंसं गाव आह.े या गावा या ाथिमक आरो य क ात मा या
विडलांची बदली झाली होती. ते एक त ण डॉ टर होते. या भागात वषातले आठ मिहने
पाऊस पडायचा. उरले या चार मिह यांत ितथे फ  लाकूडतोड होत अस.े ह ेगाव फारसं
कुणाला माहीतसु ा न हत.ं गावाभोवती सव बाजंूनी घनदाट जंगल होतं. या जंगलात
अनेकदा ि टश अिधकारी िशकारीसाठी यायचे. यां या सोयीसाठी एक लहानसं
आरो यक  या गावात उघड यात आलं होत.ं पण गावकरी मा  ितथे सहसा कधी
उपचारासाठी येत नसत. ते ितथ या रानात या जडीबुटीची औषधं घेत असत. यामुळे या
आरो यक ात मा या विडलांिशवाय दसुरं कुणी माणूसही नसायचं.

मा या विडलांची ितथे बदली होऊन जेमतेम आठवडासु ा झालेला न हता. यांना
ितथे फारच कंटाळा येऊ लागला होता. पु यासार या मो ा‚ चैत याने भरले या
शहरातून उठून ते या मरगळले या गावात येऊन पडले होत.े इथे कोणी ओळखीची माणसं
न हती. यांचा बाहरे या जगाशी काहीच संपक न हता. भंतीवरचं कॅलडर हाच यांचा
एकुलता एक सोबती होता. कधीतरी िचत त ेफेरफटका मार यासाठी बाहरे पडत. पण
मग दु न वाघाची डरकाळी ऐकू आली क ‚ घाब न तातडीन ेआरो यक ात परत येत.
रा ी या वेळी बाहरे पाऊल टाकायची यांना भीती वाटायची; कारण बाहरे जिमनीव न
साप सरपटत इकडून ितकड ेजाताना दसत.

अशाच एका िहवा यात या दवशी यांना क ा या दारालगत बाहरे या बाजूने
कुणीतरी दीघ ास घेत थांब याची चा ल लागली. मा या विडलांनी सगळा धीर गोळा
क न िखडक बाहरे डोकावून पािहलं. हरां ात एक वाघीण म तपैक  आळोखेिपळोखे
दते प डली होती. ित या कुशीत ितचे ब े खेळत होते. मा या विडलांची भीतीन ेअ रशः
बोबडी वळली. ते दवसभर दरवाजा बंद क न आरो यक ातच बसून रािहले. आणखी
एकदा यांनी आपली घराची िखडक  उघडली तर बाहरे या बाजून ेछताव न खाली साप
ल बकळत असलेले यांना आढळले- दोर लटकावे तसे.

आप या हातून काहीतरी चूक घडली असावी आिण या चुक ची िश ा हणून आपली
या ठकाणी बदली झालेली असावी‚ अस ंमा या विडलांना वाटे. पण या प रि थतीतून
वतःची सुटका क न घेणं यां या हातात न हत.ं
अशीच एक रा  होती. त ेजेवण क न केरोसीन या द ा या उजेडात पु तक वाचत

बसले होते. बाहरे चंड पाऊस होता.
अचानक दारावर थाप पडली. आता या वेळी कोण बरं असावं?... यां या मनात आलं.
यांनी िजवाचा धडा क न दार उघडलं. बाहरे घ गडी पांघरलेली आिण हातात

का ा घेतलेली चार माणसं उभी होती. ती यांना मराठीत हणाली‚ ‘‘डॉ टरसाहबे‚



तुमची बॅग उचला आिण िबगीिबगी चला आम याबरोबर.’’
यांची ती ामीण भाषा मा या विडलांना कशीबशी समजली. त े िवरोध करत

हणाले‚ ‘‘अहो‚ पण आरो य क  बंद झालंय. कती वाजले आहते‚ त ेतरी बघा!’’
पण ती माणस ंकाहीही ऐक या या मनःि थतीत न हती. यांनी मा या विडलांना

ध ाबु ‚ दमदाटी कर यास सु वात केली. बाहरे बैलगाडी उभीच होती. माझे वडील
काहीही न बोलता एखा ा मढरा माणे मुका ान े हातात बॅग घेऊन यां यासोबत
िनघाले. बाहरे या िम  अंधारात‚ पावसा या आवाजामुळे यांना आपण न  कुठे
चाललो आहोत ह ेकळतच न हतं. पण आप याला कुठेतरी दरू या ठकाणी ने यात येत
आह‚े एवढंच यांना कळलं.

सगळा जीव गोळा क न यांनी काप या आवाजात िवचारलं‚ ‘‘मला तु ही न  कुठे
घेऊन िनघाला आहात?’’

पण उ र आलं नाही.
काही तासांनंतर एकदाचं मु ामाचं ठकाण आलं. बैलगाडी थांबली. कं दला या

काशात कुणीतरी यांना हाताला घेऊन िनघालं. ते एक शेत होत.ं शेतात सव  भात
उगवलं होत.ं शेता या मधोमध एक झोपडी होती. थोडा वेळ चाल यावर ती झोपडी
आली. मा या विडलांनी आत पाऊल टाकताच अंधारातून एक बायक  आवाज आला‚
‘‘या‚ पेशंट आत या खोलीत आह.े’’

या खे ात आ यापासून पिह यांदाच आप या वै क य ानाचा काहीतरी उपयोग
कर याची मा या विडलांना संधी िमळत होती. समोरचा पेशंट हणजे एक सोळा-सतरा
वषाची त ण मुलगी होती. ित याजवळ एक हतारी बाई उभी होती. मुलगी
सववेदनांनी ाकूळ झालेली होती. माझे वडील भीतीने पांढरे पडले. त ेउलट फ न
बाहरे या खोलीत जाऊन हणाले‚ ‘‘ह ेबघा मला बाळंतपण कसं करतात याची काही
नीटशी मािहती नाही. िशवाय मी एक पु ष आह.े तु ही दसु या कुणालातरी बोलावून
या.’’
पण या घरातलं कुणी यांचं काहीच ऐकून यायला तयार न हतं. ‘‘ह े पाहा

डॉ टरसाहबे‚ तुम यापुढे आम या पोरीची सुटका कर यावाचून दसुरा काहीच पयाय
नाहीये. जे काय करायला लागेल‚ ते तु ही आता करा. िशवाय आ ही तुम या कामाची
तु हाला भरपूर िबदागी दऊे.’’ घरची माणसं यांना धमकावत हणाली. ‘‘तु ही आम या
पोरीची सुख प सुटका करा. ित या पोटातलं बाळ जगतंय क  मरतंय या याशी आ हाला
काहीही दणंेघेणं नाही; पण आम या पोरीचा जीव वाचला पािहजे.’’

माझे वडील गयावया करत हणाले‚ ‘‘अहो‚ मला तो तुमचा पैसा नको; पण मला
इथून जाऊ ा.’’

याबरोबर एक माणूस यांचं बखोट पकडून यांना अ रशः फरपटत परत आत या
खोलीत घेऊन गेला. यानं खोलीचं दार बाहे न बंद क न घेतलं. मा या विडलांची
पाचावर धारण बसली. आता आप यासमोर दसुरा काहीही पयाय नाही‚ ह े यांना कळून
चुकलं. यांनी मेिडकल कॉलेजात असताना आप या ा यापकांना बाळंतपण करताना



अनेकदा पािहलं होतं. क येकदा यांना यात मदतही केलेली होती. अखेर यांनी
पा पु तकांमधून िमळवलेलं आिण या बाळंतपणात मदत कर या या अनुभवातून ा
केलेलं ान डो यात घोळवायला सु वात केली.

खोलीत टेबल न हतं. ितथे उभी असलेली हातारी बाई मूक-बिधर होती. ितला
खाणाखुणा क न ित या मदतीन ं यांनी खोलीतली धा याची पोती आिण इतर सामान
वाप न एक ता पुरतं टेबल बनवलं. मग यांनी आपली बॅग उघडून यातून एक लॅि टक
काढून धा यांनी भरले या पो यां या ढगावर नीट अंथरलं.

यांनी या मुलीला आधार दऊेन यावर झोपवलं. आिण या हातारीला पाणी गरम
कर यास सांिगतलं. यांना यांची ह यारं उकळून शु  करावी लागणार होती. या
मुलीला एक सववेदना आली व ती जरा वेळात ओसरली. ती मुलगी घामान ं िनथळली
होती. पण डॉ टर तर ित यापे ाही जा त घामेजले होत.े ती मुलगी मोठमो ानं
डो यांम ये अ ू आणून यांना हणाली‚ ‘‘तु ही मला वाचवू नका. मला नाही जगायचं.’’

‘‘अगं‚ पण तू कोण आहसे?’’
मी इथ या एका ब ा जमीनदाराची मुलगी आह.े ती हल या आवाजात कुजबुजत

हणाली. मा या विडलांना कोसळणा या पावसा या आवाजात ितचं बोलणं धड ऐकूसु ा
येत न हत.ं ‘‘आम या गावात शाळा नस यामुळे मा या आई -विडलांनी मला एका
दरू या खे ात शाळा िशकायला ठेवलं होतं. ितथे माझी मा या शाळेत या एका मुलाशी
ओळख झाली. लवकरच आमचं ेम जुळलं. सु वातीला आप याला दवस गेले आहते हे
काही मा या ल ात आलं नाही. मला जे हा त ेसमजलं ते हा मी या बाळा या बापा या
त ेकानावर घातलं. पण त ेऐकताच तो पळून गेला. काही दवसांतच मला दवस गेले
अस याचं मा या आई-विडलां या ल ात आलं. पण तोपयत फार उशीर झाला होता. मग
यांनी मला इथे या भयाण जागी पाठवून दलं. यांना या गो ीचा बाहरे कुठे गवगवा
झालेला नको होता.

इत यात पु हा एकदा ितला कळ आली. ितचा चेहरा वेदनेने कळवळला.
जरा वेळात कळ ओसर यावर ती हणाली‚ ‘‘डॉ टरसाहबे‚ एकदा माझं ह े बाळ

ज माला आलं क ‚ मा या घरचे लोक याला मा न टाकतील‚ ह े न . ते मलासु ा
मारहाण करतील‚यात शंकाच नाही.’’  ितनं अचानक मा या विडलांचा हात घ  पकडला.
ित या डो यांतून घळाघळा अ ू वाहत होत.े ‘‘डॉ टर‚ तु ही या बाळाचा जीव
वाचव याचा मुळीच य  क  नका. माझाही जीव वाचवू नका. तु ही इथून जा. मला
म  ा. मला दसुरं काही नको.’’

यावर काय बोलावं‚ ते मा या विडलांना कळेना. अगदी हळुवार आवाजात ितला
हणाले‚ ‘‘ह ेबघ‚ मी एक डॉ टर आह.े मा या य ांनी जर पेशंटचा जीव वाचत असेल‚
तर तो वाचवणं ह ेमाझं कत  आह.े त ूमला मा या कत ापासून थांबवू नको.’’

यावर ती मुलगी ग प बसली.
ितचं बाळंतपण मुळीच सोपं न हतं. ितला कळांवर कळा येत हो या. कतीतरी वेळ

गेला होता‚ पण सुटका काही होत न हती. पण अखेर या हाता या ी या मदतीनं



मा या विडलांनी ते बाळंतपण वि थत केलं. ती त ण मुलगी मांनी लांत होऊन
पडली होती. ितन ं िनराश होऊन डोळे िमटून घेतले होते. ितनं या नवजात बाळाकडे
पािहलंसु ा नाही. ती फ  एवढंच हणाली‚ ‘‘मुलगा आह ेक  मुलगी?’’

एक कड े या बाळाला तपासत माझे वडील हणाले‚ ‘‘मुलगी.’’
‘‘अरे दवेा! मुलगी झाली का?’’ ती त णी रडत हणाली. हणजे ितचं आयु यही

मा यासारखंच असणार. घर या पु षां या दडपणाखाली जगणंच मा यासारखं िह या
निशबी येणार. आिण िहला तर वडीलसु ा नाहीत.’’ ती हमसाहमशी रडू लागली.

पण माझे वडील या बाळाला तपासत होत.े यांनी  ितचं ते आ ंदन नीट ऐकलंसु ा
नाही.

काहीतरी वेगळं घडतंय ह े या त णी या ल ात आलं. ती हणाली‚ ‘‘डॉ टर‚ माझं
बाळ रडत नाहीये. का रडत नाहीये?’’ पण मा या विडलांनी ितला काही उ र दलं नाही.
मग ती त णी हणाली‚ ‘‘जर का ही मुलगी जगली नाही‚ तर एका अथ  त ेबरंच होईल.
िनदान या शािपत आयु यापासून ितची सुटका तर होईल.’’

मा या विडलांनी या बाळाचे दो ही पाय घ  पकडून ितला उलटं उचलून ध न
अलगद चाप ा मार या. णाधात ितन ंटाहो फोडला. ित या आवाजानं सगळी खोली
भ न गेली. बाहरे या माणसां या कानावर त े रडणं पडताच ते आत डोकावून मा या
विडलांना हणाले‚ ‘‘डॉ टर चला‚ तुमचं सामान आवरा. आ ही आता तु हाला घरी
सोडतो.’’

मा या विडलांनी आप या पेशंटला साफ क न पांघ ण घातलं. आिण आपली ह यारं
गोळा क न बॅगेत भरली. ती हातारी या खोलीतला पसारा आव न साफसफाई क
लागली. माझे वडील कुजबुज या वरात या त णीला हणाले‚ ‘‘ह ेबघ‚ त ूतु या मनाचा
कौल घ ेआिण तुला जर वाटलं‚ तर त ूइथून तु या बाळाला घेऊन लवकरात लवकर पळ
काढ. त ू इथून पु याला जा. ितथे पुणे न सग कूलम ये जा. ितथे गोखले नावाचा एक
कारकून आह‚े याची गाठ घ.े आर.एच. यांनी तुला पाठव याचं याला सांग. तो  तुला
न सग कॉलेजात वेश िमळवून दईेल. काही दवसांत त ूएक िशि त नस होशील. तू
वतं  आयु य जगू शकशील. तू वतःची काळजी घेऊ शकशील. तू तु या या मुलीला
अिभमानाने वाढव‚ ितला लहानाची मोठी कर. ितला इथं टाकून जा याचा िवचारसु ा
क  नकोस. नाहीतर तु या आयु याची जशी परवड झाली‚ तशीच ित या
आयु याचीसु ा होईल. मी तुला ह ेअगदी मनापासून सांगतोय.’’

‘‘अहो डॉ टर‚ पण मी पु याला जाणार तरी कशी? ते न  कुठे आह‚े त ेसु ा मला
माहीत नाहीय.े’’

‘‘त ूअसं कर‚ इथून नीघ आिण जवळच असले या बेळगावला जा. ितथून बस पकडून
पु याला जा.’’

माझे वडील ितचा िनरोप घेऊन बॅग उचलून खोलीबाहरे पडले.
ितथे एका हाता या माणसाने यां या हातात शंभर पये ठेवले. ‘‘डॉ टर‚ या

पोरीचं बाळंतपण कर याची ही फ  या. आिण एक गो  ल ात ठेवा‚ आज इथे जे काही



घडलं यािवषयी एक अवा रही त डातून काढायचं नाही. तु ही जर याब ल कुणाला
काही सांिगतलंत‚ तर तुमचं डोकं तुम या धडापासून वेगळं कर यात येईल‚ ह े तेवढं
ल ात ठेवा.’’

मा या विडलांनी मान हलवली. अचानक यांना मनातून कुठेतरी शांत वाटू लागलं
होत.ं त े हणाले‚ ‘‘माफ करा. पण मला वाटत‚ं माझी का ी आत िवसरली आह.े मला
उ ा दवाखा यात याची गरज पडले. मी ती लगेच घेऊन येतो.’’

त ेमागे फ न खोलीचं दार उघडून आत गेले. आत ती त णी आप या झोपले या
मुलीकड ेबघत बसली होती. या हातारीची आप याकड ेपाठ आह ेअसं बघून संधी साधून
मा या विडलांनी मुठीतले त ेशंभर पय े या त णी या हातात्◌ा ठेवले. ते हणाले‚ ‘‘हे
बघ‚ आता तरी मा याकड ेह ेएवढेच आहते. ह ेघे आिण मी तुला जे काही सांिगतलं तसं
कर.’’

‘‘डॉ टर पण तुमचं नाव काय?’’ ती हणाली.
‘‘मी डॉ टर आर. एच. कुलकण . पण सगळे मला नुसत ंआर.एच. हणून ओळखतात.

बाळा‚ तू धैयाने आ या संगाला सामोरी जा. मी आता िनघतो. तुला माझे आशीवाद
आहते.’’

माझे वडील या खोलीतून आिण या घरातून बाहरे पडले. परतीचा वासही सोपा
न हताच. खाचखळ यांतून वास करत अखेरीस ते पहाटे या सुमाराला घरी पोहोचले. ते
अितशय दमले होते. िबछा यावर पडता णीच यांना झोप लागली. दसु या दवशी
सकाळी जाग येताच यांना या खे ात राहायला आ यावर या आप या
पिह याविह या पेशंटची आिण पिह या कमाईची आठवण झाली. एक डॉ टर हणून
आपलं ान कती तुटपंुजं आह‚े याची यांना जाणीव झाली. ीरोगशा ाचा आपण पुढे
अ यास केलाच पािहजे‚ असा िवचार यां या मनात घोळू लागला. परंत ु स या तरी
यासाठी हातात पुरेसा पैसा न हता. मग यांनी ह े व  पुढे ढकललं.
काही मिह यांनी यांचं ल  झालं. एक उ म ीरोगत  हो याचं आपलं व

अस याचं यांनी आप या प ीला सांिगतलं.
बघता बघता दवस मिहन ेभराभरा लोटले. यां या महारा ात व कनाटकात या

गावा न या गावाला अनेकदा बद या झा या. यांना चार मुलंसु ा झाली. माझे वडील
जे हा बेचाळीस वषाचे झाले‚ तोपयत या पती-प ीनी काटकसर क न पुरेसे पैसे
साठवले होते. आता पुढील िश ण घेणं श य होत.ं मग मा या विडलांनी यांचं अपुरं
रािहलेलं व  पूण कर याचं ठरवलं. यांनी आपलं कुटंुब बळीलाच ठेवलं आिण वतः
चे ईमधील एगमोअर कॉलेजात पुढील िश णासाठी वेश घेतला. एक उ म
सूितरोगत  हो याचं आपलं व  यांनी पूण केलं. या काळात पु ष सूितरोगत
फारच कमी होत.े

यानंतर यांनी बळीला परत जाऊन कनाटक मेिडकल कॉलेजात ा यापकाची
नोकरी धरली. यां या मनात ग रबांिवषयी कळवळा होता. ि या आिण मुल या
आरो याची यांना सतत काळजी अस.े यां या मृद ू आिण ेमळ वभावामुळे ते



अ पावधीतच लोकि य झाले. एक िन णात डॉ टर आिण एक उ म िश क हणून
यांची याती होती. ि या व मुल वीषयी यां या या भावना हो या‚ यामुळे आप या
वतः या मुल ना यांनी अ यंत पुरोगामी प तीन ं वाढवलं. यांनी आ हाला पािहजे
असले या े ात िश ण घे याची मुभा दली. या काळात ही गो  तशी िवरळच होती.

मा या विडलांचा दवेावर िवशेषतः मू तपूजेवर कंवा धा मक उपचारांवर मुळीच
िव ास न हता. ते हणायचे‚ ‘‘दवे मं दरात‚ मिशदीत कंवा चचम ये राहत नाही. मला
मा या णांम येच दवे दसतो. जे हा एखा ा ीचा बाळंपणात मृ यू होतो‚ ते हा या
डॉ टरनं फ  आपला एक पेशंट गमावलेला असतो. पण या ी या बाळाचं काय?
याला तर याचं संपूण जीवन आईिवना काढावं लागतं. आिण मला सांगा‚ या जगात
आईची जागा कुणीतरी घेऊ शकत ंका?’’

िनवृ  झा यावरसु ा मा या विडलांचं िश णाब लचं ेम तसंच होत.ं ते
िनवृ ीनंतरही यां या े ात स य होत.े

एक दवस ते मेिडकल कॉ फर ससाठी दसु या एका शहरात गेले. ितथे यांना
ितशी या घरातली एक ी भेटली. ामीण भागात काम करताना ितला आले या
अनुभवांवर आधा रत काही केसेस ती या कॉ फर सम य ेमांडत होती. मा या विडलांना
ित या कामाचं कौतुक वाटलं. ितचं प्ेरझटेशन झा यावर ते मु ाम ित या कामाची शंसा
कर यासाठी ित यापाशी गेले. ‘‘डॉ टर‚ तुमचं ह ेकाम फारच चांगलं आह ेबरं का. मला
तुमचं काम फार आवडलं.’’ त ेितला हणाले.

‘‘थँक यू‚’’ ती हणाली.
इत यात यांना कुणीतरी हाक मारली.
‘‘आर.एच. तु ही आम याबरोबर जेवायला येताय ना? आ ही थांबलोय तुम यासाठी.

तु ही ितकड ेकाय करताय?’’
यावर ती त ण डॉ टर यांना हणाली‚ ‘‘डॉ टर तुमचं नाव काय?’’

‘‘मी डॉ टर डॉ. आर.एच. कुलकण . सगळे मला आर.एच.च हणतात.’’
ती यावर णभर िवचारात पडली. मग हणाली‚ ‘‘तु ही १९४३ म ये चंदगडला

होता का?’’
‘‘हो‚’’ माझे वडील हणाले.
‘‘डॉ टर‚ मी इथून चाळीस कलोमीटर दरू असले या एका खे ात राहत.े आ ा

तु ही मा याबरोबर मा या घरी येता का? मी तुमचा फार वेळ घेणार नाही.’’
ती ित या घरी ये याचं िनमं ण दईेल‚ ह ेमा या विडलां या यानीमनीसु ा न हतं.

‘ही आप याला वतः या घरी का बोलावते आह?े’ यां या मनात आलं.
‘‘डॉ टर‚ मी पु हा कधीतरी तुम याकड े न  येईन‚’’ ते हणाले. यांना ितथून

िनघायचं होत.ं पण या त ण डॉ टरन ं यांना खूप आ ह कर यास सु वात केली.
‘‘डॉ टर‚ तु ही मा या घरी चलाच. अस ंसमजा क  तुम या भेटीची आस घेऊन तुमची
गेली क येक वष कुणीतरी वाट पाहत आह.े’’

ित या बोल यानं माझे वडील अिधकच बुचक यात पडले. पण तरीही यांनी



ित याबरोबर ित या घरी जा यास नकार दला. पण ितन ंकाही यांचा िप छा सोडला
नाही. ित या नजरेत काहीतरी वेगळंच होत.ं याचना होती‚ का य होतं. थोडं
नैरा यसु ा तरळत होत.ं अखेर यांनी आपला ह  सोडला. ते ित याबरोबर ित या
खे ात जायला िनघाले.

वाटेत यां या एकमेकांशी ग पा रंग या. ित या मनात ित या कामािवषयी ब याच
नवीन नवीन क पना हो या. ितन ं यांना उ साहानं ित या कामािवषयी‚ ित या
संशोधनािवषयी सांिगतलं. ती तळमळीनं बोलत होती. काही वेळात त ेित या घराजवळ
जाऊन पोहोचले. जवळ जाताच मा या विडलां या एक गो  ल ात आली- ते नुसतं घर
न हतं‚ तर ितथेच एक णालयसु ा होत.ं ते दोघं चालत घरात िशरले. घरा या
दवाणखा यात प ाशी उलटलेली एक ी थांबली होती.
ती त णी ितला हणाली‚ ‘‘मा‚ ह ेकोण आले आहते आप याकड ेबघ. तू गेली क येक

वष यांची वाट बघत होतीस‚ तेच ह ेडॉ टर आर.एच.कुलकण .’’
आप या मुली या त डचे श द ऐकताच या ीन ं पुढे होऊन मा या विडलां या

पायावर डोकं ठेवलं. ित या डो यांतून घळाघळा अ  ू वाहत होते. मा या विडलांची
पावलं िभजत होती. मा या विडलांना त ेसगळंच फार िविच  वाटलं. न  कोण हो या
या ि या? मा या विडलांना काय करावं‚ तेच समजेना. यांनी पुढे होऊन या ीला
उठवलं. 

‘‘डॉ टर‚ तु हाला मी आठवत नसेन. पण मी मा  तु हाला ज मात कधीच िवस
शकणार नाही. तु ही माझं बाळंतपण केलं होतं. तुम या आयु यातलं पिहलं बाळंतपण
होत ंते.’’

अजूनही मा या विडलांनी ितला ओळखलंच न हत.ं
‘‘खूप वषापूव  तु ही महारा  आिण कनाटक या सीमा भागात असणा या एका

खेडगेावात राहत होता. एकदा रा ीची वेळ होती. चंड पाऊस पडत होता. या वेळी
तु ही एका त ण मुलीची सूती केली होती. ती मुलगी मीच होत.े या बाळंितणी या
खोलीत या वेळी साधं टेबलसु ा न हतं. धा यानं भरलेली पोती एकावर एक रचून तु ही
याचं ता पुरत ं टेबल तयार केलं होत.ं मा या सूतीला क येक तास लागले होत.े अखेर
मी एका मुलीला ज म दला.’’

ितचे श द ऐकताच णाधात मा या विडलांना गतकाळातला तो संग जसा या तसा
आठवला. ‘‘हो! आ ा सगळं आठवतंय मला!’’ ते हणाले. ‘‘ती म यरा ीची वेळ होती.
तुम या बाळाला घेऊन तेथून ताबडतोब िनघून पु याला जा याचा मी तु हाला स ला
दला होता. या वेळी मीही तुम याइतकाच घाबरलो होतो.’’

‘‘मा या घर यांनी या वेळी तुमची फ  हणून तु हाला १०० पय े दले होते. या
काळी ती खूप मोठी र म होती. तरीही ते सव पैसे तु ही मला दऊेन टाकलेत.’’

‘‘हो. या वेळी मला दरमहा ७५ पय ेपगार होता.’’ माझे वडील ि मतहा य करत
हणाले.

‘‘मला तु ही तुमचं आडनाव सांिगतलंत. पण बाहरे कोसळत असले या पावसा या



आवाजात त ेमला नीट ऐकू आलं नाही. पण मी तुमचा स ला मानला‚ ितथून बाळाला
घेऊन िनसटले आिण पु याला आले. या गोखले नावा या गृह थांना भेटले. यां या
मदतीनं मी न सगला वेश घेऊन नस झाले. मा या मुलीला एकटी या िजवावर लहानाचं
मोठं करणं फार फार कठीण गेलं मला. पण ते मी केलं. मी या भयाण अनुभवातून गेले
होत‚े यानंतर मी ठरवलं होत‚ं आप या मुलीला खूप िशकवायचं‚ डॉ टर करायचं‚
सूितत  करायचं. निशबानं ितनंसु ा माझं ते व  पूण केलं. आज ती एक यश वी
डॉ टर आह.े ितचे पतीसु ा डॉ टर आहते. यांनी या गावात येऊन वतःची ॅि टस सु
केली. एके काळी मी क येक मिहने तुमचा कसून शोध घेतला; पण तुमचा प ा िमळाला
नाही. १९५६ म ये टेट िडपाटमटची पुनरचना झा यानंतर तु ही कनाटकात गेलात‚ असं
आम या कानावर आलं. दर यान या काळात िम टर गोखलेसु ा िनवतले. यामुळे
तु हाला शोधून काढ याचे सगळे मागच खुंटले. पण मी नेहमी दवेाकड े ाथना करत असे.
याने एकदा तरी तुमची आिण माझी भेट घडवून आणावी‚ तु ही मला यो य वेळी जो
माग दाखवलात याब ल तुमचे आभार मान याची मला एक संधी िमळावी‚ अशी माझी
ती  इ छा होती.’’

आपण एखा ा हदंी िच पटाची कथाच य  जगतो आहोत क  काय‚ असं मा या
विडलांना वाटलं. ह ेआयु य कती गूढर य आह‚े स य ह ेकि पतापे ाही िवल ण आह‚े
असं यांना वाटलं. या या एका छो ाशा कृतीमुळे‚ आिण चार दयाळू श दांमुळे एका
मुलीचं संपूण आयु य बदलून गेलं होतं.

ितन ंमा या विडलांसमोर हात जोडले. ‘‘डॉ टर‚ तुमचं आम यावर फार मोठं ऋण
आह.े इथलं ह ेन सग होम जे हा मा या मुलीन ंसु  केलं‚ ते हा याचं उ ाटन तुम या
ह ते हावं‚ अशी ितची फार इ छा होती. पण या वेळी तुमचा प ा न िमळा यामुळे
आ ही फार िनराश झालो होतो. या गो ीलाही आता बरेच दवस लोटले. आता ह ेन सग
होम उ म चाललं आह.े’’

मा या विडलांनी डो यांत उभं रािहलेलं पाणी मालानं टपलं. यांनी या
न सगहोमचं नाव कुठे दसतं का‚ ते पाह यासाठी आजूबाजूला नजर टाकली. उज ा
बाजूला एक पाटी होती. यावर अ रं कोरलेली होती- ‘आर. एच. डाय ॉि ट स.’

◆



७
घरासारखं दसुरं ठकाण नाही

इ फोिसस फाउंडशेनन ेआजवर बांधकामाशी संबंिधत अनेक उप म हाती घेतले.
उदाहरणाथ गरीब ण आिण यां या नातेवाइकांना उतर यासाठी धमशाळा‚
कानाकोप यातील ठकाणी राहत असले या लोकां या मुलांसाठी शाळा‚ पूर तांसाठी
नैस गक आप ीमुळे बेघर झाले यांसाठी घरे‚ शाळेतील िव ाथ -िव ा थन साठी
व छतागृह‚े तसंच आप या दशेातील नाग रकांना व छतेची सवय लागावी यासाठी
ी व पु षां या वापरासाठी सावजिनक व छतागृह‚े अस े अनेक उप म इ फोिसस

फाउंडशेनने यश वीरी या पूण केले आहते.
फाउंडशेन या थापने या दवसापासूनच माझी अशी इ छा होती‚ क  त े पूणपणे

वतं  असावं‚ फाउंडशेन या ऑ फससाठी वतं  इमारत असावी. परंतु सु वाती या
काही वषात सगळे उप म पार पाड यावर वषाअखेरीस फाउंडशेन या खा यात कसेबसे
५००० पये िश लक रािहलेले असत. आ हाला दर वष  आम या सामािजक कायासाठी
िनधी उपल ध होत असूनसु ा ही प रि थती होती. समाजातील गरीब आिण गरजू
घटकांना मदत करणं‚ ह ेआमचं मु य उ  अस यामुळे फाउंडशेनसाठी वतं  ऑ फस
बांध याचा िवषय सतत मागे पडत होता. आ हाला उपल ध असणा या िनधीतील काही
रकमेची फ ड िडपॉिझटम य े गंुतवणूक क न आ ही ाज िमळवत होतो.
आम याकडील उपल ध रकमेचा िविनयोगसु ा अ यंत काळजीपूवक करत होतो. यामुळे
काही वषानंतर आम याकड ेपुरेशी गंगाजळी उपल ध झाली.

एक दवस बंगळु  शहरातील जयनगर या उपनगरात एक जिमनीचा तुकडा
िव साठी काढ यात आ याची बातमी मा या कानावर आली. आ ही केले या फ ड
िडपॉिझ स या गंुतवणुक तून येणा या ाजाची र म आ ही िशलक त टाकली होती.
यातून आ हाला कसाबसा तो जिमनीचा तुकडा खरेदी करणं श य होणार होतं. या
जिमनीवर एक जुनीपुराणी इमारत होती. पण ती इ फोिसस फाउंडशेन या ऑ फससाठी
सोयीची न हती. हणजे मागेपुढे कधी ना कधीतरी ती इमारत पाडून ितथं आ हाला
नवीन ऑ फस बांधावं तर लागणारच होतं. पण त ेबांध यासाठी आ ातरी आम याकडे
पैस े न हते. मग आ ही ऑ फसचं बांधकाम कर याचा िवचार पुढे ढकलला आिण ती
जमीन व ती इमारत तशीच ठेवली.

यानंतर पुढ या वषाअखेरीस आम या िशलक त पुरे ५००० पयेसु ा न हत.े गेली
काही वष आ ही िडपॉिझट या ाजातून िमळालेली र म ऑ फस या  बांधकामासाठी
बाजूला ठेवत होतो. पण नुस या बांधकामाचा खचसु ा इतका भरमसाट होता‚ क  अजून
काही काळतरी इ फोिससचं वतःचं ऑ फस असावं‚ ह ेआमचं व च राहणार होतं.

अशी क येक वष गेली. अखेर २००२ म ये इ फोिसस फाउंडशेनकड े ऑ फसचं
बांधकाम कर यासाठी पुरेसे पैस ेजमा झाले. मला खूप आनंद झाला. अखेर माझं व



य ात येणार होतं. मी या दृ ीनं पावलं उचल यास सु वात केली. एका आ कटे टला
मी आम या ऑ फस या इमारतीचा आराखडा बनवायला सांिगतलं.

काही दवसांनंतर मला म यपूवतील एका कंपनीनं यां या मिहला संघटनेम ये
भाषणाचं िनमं ण दलं. याच सुमाराला मला दबुई आिण कुवेतम येही एक दोन ठकाणी
भाषणाची िनमं णं होतीच. यामुळे याचबरोबर मी याही िनमं णाचा वीकार केला.
या भागातले सगळे काय म एकाच खेपेत उरकले हणजे तेवढीच वासखचातही बचत
होईल‚ असा यामागे िवचार होता.

काही दवसांनंतर मी िनघाले. या एका दौ यात अनेक काय म‚ भेटीगाठी‚ भाषणं
असं भरग  वेळाप क होत.ं काही ठकाण या काय मांना या प रसरातील भारतीय
समाजातील बडी थं उपि थत राहणार होती. या दौ यात मी अनेक लोकांना भेटले.
आपली मातृभूमी सोडून कुठ यातरी पर या दशेात जाऊन थाियक हायचं‚ पण तरीही
आपली सं कृती‚ ा यांचं जतन करायचं‚ अनेक संकटांचा सामना करत पर या मातीत
पाय रोवून उभं राहायचं‚ ह ेसगळं काही सोपं न हत.ं ितकड े भेटलेले लोक आ ही करत
असले या कामािवषयीसु ा अगदी भरभ न बोलायचे. यात या काही गो ी ख या
असत‚ तर काही उगीचच चढवून वाढवून सांिगतले या असत.

अखेर मा या दौ याचा शेवटचा दवस आला. माझं भाषण झालं. यानंतर ो रं‚
चचा असा काय म रंगला. काय म संपत आ यावर मी मा या हॉटेलात परत जायला
िनघाले.

मी बाहरे पडत असताना मला काही ि या भेट या. या हणा या‚ ‘‘मॅडम‚ तु हाला
इथे काही खरेदी करायची आह ेका? इथे खरेदी करणं हा एक फार सुंदर अनुभव असतो.
इथे सोनं‚ मोती खरेदी करता येतील.’’

यावर मी हणाले‚ ‘‘नाही‚ नाही. मला खरेदीला जायचं नाहीय‚े पण इथे जर काही
े णीय थळ असेल‚ तर ितकड ेजायला मला न  आवडले.’’
यावर या ि या जरा िवचारात पड या. मग मान हलवून हणा या‚ ‘‘नाही. इथे

बघ यासारखं काहीच नाही.’’ या माझा िनरोप घेऊन िनघा या.
इत यात वेग याच दोन ि या मा यापाशी आ या. यातली एक अगदी हळू

आवाजात हणाली‚ ‘‘मॅडम‚ आमचा एक आ म आह.े ितकड ेयायला तु हाला आवडले
का?’’

‘‘तुम या या आ मात न  काय आह?े’’ मी हणाले.
‘‘आमची अशी इ छा आह‚े क  तु ही वतःच आम याबरोबर आ मात येऊन काय ते

पाहावं. आ ही वेगवेग या े ांत काम करतो. यात या न  कुठ या कामात तु हाला
रस वाटेल‚ ते आ ाच सांगता येणार नाही.’’

यांचे श द ऐकताच माझी उ सुकता जागृत झाली. या ि यांचं बोलणं हळुवार होत.ं
यां या बोल यात मादव होत.ं मी मान हलवून होकार दला. ‘‘मला थोडा वेळ दतेा का?
मी लगेच तुम याबरोबर ितकड ेयेत‚े’’ मी हणाले.

मग मी काय मा या संयोजकांचे आभार मानून या ि यांसोबत ितथून िनघाले. जरा



वेळात गद या व तीतील एका लहानशा घरापाशी आ ही येऊन पोहोचलो. वरकरणी
मला त ेएका आऊट हाऊससारखंच दसलं. आ ही आत िशरलो‚ तर समोर पाच ि या
हो या. या सग या रा ी झोप याचे कपड ेघालूनच बस या हो या. यात या काह चे
डोळे सुजलेले होत‚े तर काह या चेह यावर‚ गालांवर लालभडक वण होते. याचं न
काहीतरी िबनसलं होत‚ं या सुखात न ह या‚ ह ेतर न च.

काही णांतच आ ही सग याच या खोलीत बसलो.
‘‘मी कोण या भाषेत बोलू?’’ मला ितकड ेघेऊन आले या ि यांना मी िवचारलं.
‘‘ हदंीत बोला. तसं थोडफंार इंि लशसु ा बोलायला हरकत नाही.’’
मग या ि यांनी मला यांनी नावं सांिगतली आिण या भारतातील कोण या

रा यातून आ या हो या‚ तेही सांिगतलं. यां यातील एक तािमळनाडूची होती‚ दोन आं
दशेातून आ या हो या‚ तर एक केरळातून आली होती.
मी सु वातीला यां याशी थो ा हवापा या या ग पा मार या. यानंतर

यां यातील नाझनीम नावा या ीनं मला ितची कहाणी सांगायला सु वात केली.
‘‘मॅडम एक वषापूव  मी करीमनगर िज ातील एका गावात मोलकरीण हणून काम
करत होते. मला तीन मुली आहते. ितघीही आता ल ा या वया या झा या आहते. मला
एक एजंट भेटला. यान ंमला असं सांिगतलं‚ क  मी भारतात जे काम करत ेतशाच आिण
तेव ाच कामाचे मला म यपूवतील दशेात कतीतरी जा त पैसे िमळू शकतील. िशवाय
मला वषातून एकदा भारतात ये यासाठी पंधरा दवसांची पगारी रजा आिण िवमानाचं
भाडसंु ा िमळेल. मी मनात िहशोब केला. तसं झालं असतं‚ तर तीन वषातच मा याकडे
तीनही मुल चं ल  क न दे याइतके पैसे जमले असते. मला या न दसुरं काहीच नको
होत.ं मा या कुटंुबापुढचे सगळे आ थक  यामुळे सुटले असते. माझा नवरा भाजीवाला
आह.े यान ंमा या अनुपि थतीत मा या मुल ची नीट काळजी घे याचं मला वचन दलं.
मी परदशेी कामासाठी जावं हणून यानंच मला ो साहन दलं. फ  मी घर यांशी
िनयिमतपणे संपकात रािहलं पािहजे‚ एवढीच याची अट होती. मी थोडसेे पैस ेसाठवलेले
होत.े िशवाय जवळचे सो याचे दािगन ेिवकून मी आणखी पैसे उभे केले. पासपोट‚ ि हसा‚
वासखच‚ एजंटचं किमशन याची यातून कशीबशी सोय झाली.
जु या आठवण ना उजाळा दतेा दतेा ितचे डोळे भ न आले. ‘‘घर यांचा िनरोप

घे याची वेळ येताच मला भीती वाटू लागली. मो ा जड अंतःकरणानं मी ितथून िनघाले.
मी आजवर कधी करीमनगर न हदैराबादलासु ा गेले न हत.े आिण आता एकदम
परदशेात‚ अनोळखी लोकांम य े मी जाणार होत.े ितथे आप याला सगळं कसं काय
जमणार... आपण आप या कुटंुबापासून दरू‚ एकटीन ं कसं काय राहायचं... अशा
िवचारांनी माझी छाती दडपून गेली.

‘‘पण मग या एजंटन ंसमजूत घातली. तो हणाला‚ ‘त ू या घरी कामासाठी चालली
आहसे‚ ितथले लोक कनवाळू आहते. िशवाय यांचा आिण तुझा धमसु ा एक आह.े ितथं
ळायला तुला जा त वेळ लागणार नाही. माझं आिण यांचं बोलणं झालं आह.े त ेतुला
अगदी घर यासारखं वागवतील. िशवाय तुला ितथं रा न काम करायला नाही आवडलं‚



तर एक वषान ंत ूइकड ेपरत ये आिण मग जाऊ नको.’
याचं बोलणं ऐकून मा या जरा िजवात जीव आला. यानंतर आयु यात थमच हमंत

गोळा क न मी एकटी हदैराबादला आले. िवमान वासात मला मा याचसार या आणखी
काही बायका भेट या. काही त ण तर काही हाता या हो या. आपण एक ा नाही‚ या
क पनेन ंमला जरा बरं वाटलं. एकदा मु ामा या ठकाणी पोहोच यावर आ ही बाहरे
पडताच आ हाला येक ला एक बुरखा दे यात आला. तो घालून आ ही एका बसम ये
बसलो. ितथे फार गरम होत होत.ं जसं काही शेकोटीत बस यासारखं वाटत होतं. इतकं
गरम असूनसु ा बस एअरकंिडशंड न हती. खरंतर भारतात मी राहत ेतो करीमनगरचा
भागसु ा उ णच आह.े पण या गरमीची भारतातील गरमीशी तुलनासु ा होऊ शकणार
नाही. या एजंटनं आ हाला जे काही वणन सांिगतलं होतं‚ याव न आ हाला यायला
एखादी सुंदर‚ ल झरी बस येईल‚ अस ंआम यापैक  येक लाच वाटलं होत.ं पण मग
आ ही या गो ीवर फार िवचार न करता ती सोडून दली. आम यापैक  काही जण ना
तर असंही वाटत होतं‚ क  भारतात जसा उकाडा माणाबाहरे वाढला‚ क  पाऊस येतो‚
तसा जरा वेळात पाऊस येईल.

‘‘एक तासा या बस या वासानंतर आ हाला बसमधून उतरव यात आलं. मग ितथून
येक ला वेगवेग या घरी कामासाठी ने यात आलं. मला या घरी ने यात आलं होतं

ितथ या हाऊस मॅनेजरनं सवात थम माझा पासपोट काढून घेतला. त ेघर खूप सुंदर होतं.
एअरकंिडश ड होत.ं मग या मॅनेजरनं मला लगेच हातात झाडू आिण सफाईची साधनं
दऊेन मला न कळणा या भाषेत भराभरा काहीतरी सूचना द या. निशबान ं या घरी
भारतातून आलेली संतोष नावाची आणखी एक हाऊसक पर होती. ितन ंमला या सव
सूचना नीट समजावून सांिगत या. ‘‘तू आता लगेच कामाला सु वात कर. ह ेसंपूण घर
झाडून-पुसून व छ कर. धुळीचा एक कणही कुठे दसता कामा नय.े मॅडमना धूळ
अिजबात सहन होत नाही. तुला ९ वाजता ना ता‚ ३ वाजता दपुारचं जेवण आिण १०
वाजता रा ीचं जेवण िमळेल. घराबाहरे कधीही पडायचं झालं‚ तर बुरखा घालावा
लागेल.’’

‘‘ यानंतर मी माझं सामान बाहरे काढून अंघोळ क न व छ तयार होऊन परत
संतोषकड े गेले. सफाईसाठी दलेलं सामानसुमान उंची होतं. िशवाय काही िवजेवर
चालणारी उपकरणंसु ा होती. ती कशी वापरायची त ेसंतोषनं मला िशकवलं.

‘‘पुढ या काही दवसांत मला घर या मालकांची कंवा माल कणीची भेटही घेता
आली नाही. मालक ण तर सारखी परदशे वासाला जायची‚ नाहीतर घरात वर या
मज यावर असायची. माझा संबंध फ  हाऊस मॅनेजरशी यायचा.

‘‘हळूहळू संतोषची आिण माझी नीट ओळख झाली. एक दवस दपुारी कामातून
जराशी सवड िमळताच ती मला हणाली‚ ‘‘त ूभारतातून इकड ेका आलीस? ह े ठकाण
काही कामासाठी िततकंस ं चांगलं नाही. इथे जरासु ा िव ांती न घेता सकाळ
उजाड यापासून रा ीपयत ढोर मेहनत करावी लागत.े कधीकधी आपली काहीही चूक
नसताना या मॅनेजरची बोलणी खावी लागतात. आपण खरंतर घरकाम कर यासाठी



इकड ेआलोय ना? पण क येकदा त ेसोडून इतर कतीतरी कामं करावी लागतात. माझंच
बघ. मी वयंपाकघरात मदत करते‚ सग या लहान मुलांना अंघोळ घालते‚ सग यां या
कप ांना इ ी करत‚े भांडी घासते. आता घराची साफसफाई करायला यांनी तुला
आणलं असलं‚ तरी तुला काही फ  तेवढंच काम नसेल. ते तुला आणखी कतीतरी कामं
दतेील. कधी वयंपाक  आला नाही‚ तर जेवण बनवावं लागेल. िशवाय पडले त ेकाम
करावं लागेल.’’

‘‘ठीक आह ेना! चांगला पगार तर िमळेल ना? मग काम पडलं‚ तर पडू द‚े’’ मी अगदी
मनापासून हणाले.

‘‘अगं‚ मलाही अगदी असंच वाटत होतं‚’’ संतोष हणाली. ित या चेह यावर उदासी
पसरली होती. ‘पण इथे आप या हातात कुणी एक पयासु ा दते नाही. कधीतरी मॅनेजर
पैसे बँके या खा यात जमा के याचं सांगतो‚ नाहीतर कधीतरी भारतात आप या कुटंुबाला
पाठवले आहते‚ असंही सांगतो. मला इकड ेयेऊन एक वष झालं; पण मा या हातात माझा
पगार एकदाही दे यात आलेला नाही.’

‘‘पण एजंट तर हणाला...’’
‘‘तु या एजंटन ंतुला नेमकं काय सांिगतलं‚ कंवा तो कोण होता याचा आता काहीही

संबंध नाही. सगळे एजंट इथून ितथून सारखेच. या सवानी खोटं सांगून‚ थापा मा न‚
भुरळ पाडून आप याला या पर या दशेात आणून सोडलं आह.े एकदा आपण इथे येऊन
अडकलो‚ क  इथून परत भारतात जाणं महा कमकठीण आह‚े याची यांना पूण क पना
आह.े आपण इथे एक ा आहोत‚ ह ेआप या एजंटना माहीत आह.े या दशेात एखा ा
पु षा या सोबतीिशवाय ीला घराबाहरेसु ा पडता येत नाही. िशवाय आपले
पासपो स मालकांनी काढून घेतले आहते. यामुळे इथून कुठेही िनघून जाणं अश यच
आह.े’’

या दशेात पाऊल ठेव यापासून पिह यांदाच मी इतक  घाबरले. आता आपण काय
करायचं‚ तेच मला समजत न हतं. मी संतोषला हणाले‚ ‘‘त ूएक वषापासून इथं आहसे
ना? मग तू आता परत जाणार‚ का ह ेकाम सोडून नवीन काम धरणार?’’

‘‘आप या मालका या परवानगीिशवाय आपण परतही जाऊ शकत नाही आिण दसुरं
कामही ध  शकत नाही. बरेचस ेमालक ह ेअसलं काही करायची परवानगीच दते नाहीत.
यामुळे मी परत जायचा िवचार करत े आह.े पण मला परती या ित कटाचे पैसे
जमवायला हवेत आिण माझा पासपोट हवा.’’

‘त ूतु या घर यांशी बोलली आहसे का?’
‘हो. मी यांना प ं िल न ती मा या एजंटकड ेदतेे. पण ती यां यापयत पोहोचतात

क  नाही‚ दवे जाणे. मला मा या घर यांकडून एकदाही उ र आलेलं नाही. माझा एजंट
मला मा या कुटंुबीयांिवषयी जे काही सांगेल‚ तेवढंच मला कळतं. मा या घर यांनी मला
फोन करायचा य  केला होता; पण या घर या िनयमां माणे मला कुणाचे फोन घेता येत
नाहीत. घर या लँडलाईनवर नोकरमाणसांचे खासगी फोन आलेले मॅडमना चालत
नाहीत. िशवाय भारतातून इकड ेफोन करणं मा या घर यांसाठी कती कठीण आह‚े याची



मला क पना आह ेआिण माझी दःुख ं यां यापाशी मला नाही बोलून दाखवावीशी वाटत.
दर सहा मिह यांनी यांना एक मोठी र म पाठव यात येत‚े एवढंच मला माहीत आह.े
पण एकदा मा या ित कटाची व था झाली‚ क  मला लगेच परत जायचंय.’’

संतोष या कुटंुबाला पैसे पाठव यात येत होत ेह ेऐकून मा या मनाला थोडा दलासा
िमळाला. ‘‘पण काय गं‚ यांनी खरंतर दर मिह याला पैसे पाठवायला हवेत ना?’’ मी
हणाले.

‘‘ते एजं स आप यापे ा फार शार आहते. ते कमान सहा मिह यांचे पैसे
यां यापाशीच ठेवून घेतात. समजा मी भारतात परत गेले आिण पु हा इकड ेआलेच
नाही‚ तर त े पैस े एजंट वतःच हडप क न टाकेल. यामुळे िनदान ते पैसे वसूल
कर यासाठी तरी लोक परत येतात. ह े दु च  कधी थांबतच नाही. आप यासार या
प रि थतीत या लोकां या दृ ीने सहा मिह यांचा पगार‚ ही काही लहानसहान र म
नाही.

‘‘मग तू घरी परत कधी जायचा िवचार करत ेआहसे?’’
‘‘ते मालकांवरच अवलंबून आह.े ते कधीकधी १५ मिहने झा यावर कंवा कधीतरी

दोन वष झा यावर कामगारांना सु ीवर घरी पाठवतात. मला ते कधी पाठवतील‚ कोण
जाणे! मला आता यांची भाषा कळते. पण मला काही समजलंय‚ ह ेमी यांना कळू दते
नाही. मला एक गो  समजली आह.े मॅडम पावसा यात भारतात केरळला जाणार आहते.
मी पण केरळचीच आह‚े ितथली भाषा मला येत े हणून मी यां याबरोबर जावं‚ यांची
मुलं सांभाळावीत‚ अशी यांची इ छा आह.े या वेळी मी यां याकड ेकाही दवसांसाठी
घरी जा याची परवानगी मागून पाहीन. यांनी जर मला जाऊ दलं‚ तर मी परतच येणार
नाही. आता तर मी अशा ि थतीला येऊन पोचले आह‚े क  सहा मिह यां या पगारावर
पाणी सोडावं लागलं‚ तरी बेह र‚ पण इकड े परत यायचं नाही‚ अस ंमी ठरवलंय‚’’
संतोष ठामपणे हणाली.

‘‘मला तर या रा ी झोपच लागली नाही. मा या एजंटनं मला फसवलं तर नसेल ना?
मा या घर यांना खरोखर कती पैस ेिमळतील? पण मा यासमोर दसुरा काहीही पयाय
नस यामुळे मी खाली मान घालून मुका ानं पडले त ेकाम करत राहायचं‚ असं ठरवलं.

पिहले काही आठवड ेसगळं ठीक होत.ं आ हा नोकरांना िशळं अ  दे यात येत असे.
पण ते चांगलं असायचं. माझी याब ल काही त ार न हती. कामही ठीक होतं. काही
दवसांनंतर मला बरंच जा तीचं काम दे यात येऊ लागलं. मॅडम सुटीला भारतात
जा याचे दवस जसे जवळ आले‚ तशी माझी कामं फारच वाढली. यां यासोबत संतोषही
भारतात जाणार होती. ती परत येणार नाही‚ ह ेमला माहीत होतं. यामुळे मी मा या
घर यांना प  ंिल न ती ित याकड े दली. भारतात जाऊन ती प ं पो टात टाक याची मी
ितला िवनंती केली.

‘‘संतोष आिण मालक व यांचे कुटंुबीय भारतात िनघून गे यावर संतोष या वाटणीचं
काम मॅनेजरन ंमा यावर टाकलं. त ेघर चंड मोठं होत.ं घरात येणं जाणंही खूप होत.ं घरी
एकंदर चौदा लहान मुलं होती. यां या िम -मैि ण चीसु ा घरी वदळ होती. मला



अ रशः पंज यात कैद असले या प यासारखं वाटत अस.े माझं काम दपुटीपे ा जा त
वाढलं होत.ं माझी ताकद कमी पडत होती. यामुळे हाऊस मॅनेजरची िचडिचड होत होती.
ती माझं काहीच ऐकून यायला तयार नसायची. ती हातातली छडी उगा न मला
हणायची‚ ‘‘कामाब ल काहीही त ार करायची नाही. तुला याचा मोबदला िमळतोय.
मला एक अ रही ऐकायचं नाहीय.े’’

‘‘ दवसभर काम क न क न थकवा अस  झाला क  मी घटकाभर िव ांती
घे यासाठी बसत असे. पण मी अशी बसलेली दसले‚ क  हाऊस मॅनेजर छडीन ेमला
मारहाण करायची. अस ेवळ संतोष या हातावर मी पािहले होत.े यांचा अथ मला आ ा
समजला. मला मा या वतः या घरी कधीच कुणी मारलं न हत.ं आ ही गरीब असलो
तरी आ ही एकमेकांचा आदर करत होतो.

‘‘िजवाबाहरे काम कर याचा आिण एकटेपणाचा मा या कृतीवर प रणाम झाला.
मा या हातून कामही नीट होईना. मला मा या घर यांची‚ मुलाबाळांची‚ मैि ण ची
आठवण येऊ लागली. एक एक दवस जात होता. मी खूप दःुखी होत.े’’

मी ितचं बोलणं म येच थांबवून हणाले‚ ‘‘पण मग संतोषही गे यावर तू तुझं मन
कुणाकड ेमोकळं करत होतीस?’’

‘‘कुणीच न हतं मन मोकळं करायला‚’’ नाझनीम हणाली. घराबाहरे बाग होती. एक
माळी बागकाम कर यासाठी यायचा. पण या दशेा या िनयमांनुसार मला पु षाशी
बोलायला बंदी होती. मला घराबाहरे जाता यायचं नाही‚ कारण मा याकड ेफ  तीन
नाईट सेच होते. मला रा ं दवस फ  तेच घालावे लागत. मी भारतातून येताना जे कपडे
घेऊन आले होत‚े ते इकड े घाल याची मला परवानगी न हती. मला घर या
माल कणीसोबत खरेदीसाठी बाहरे पडू दलं जाई‚ ते हासु ा मला बुरखा घालूनच जावं
लागायचं. मला कुणी मै ीण न हती‚ माझी कुणाशी साधी त डओळखसु ा न हती.

काही दवसांनी मॅडम भारतातून परत आ या. या खूप संतापले या हो या. या
हाऊस मॅनेजरला हणा या‚ ‘या भारतातून आले या बायकांवर जरा कडी नजर ठेवत जा.
या संतोषला मी घरी जाऊ दलं‚ तर ती परत आलीच नाही. ितन ंमला फसवलं. यामुळे
आता या बाईला मी इत यात भारतात जाऊ दणेारच नाही.’

माल कणीचे ते श द ऐकून मी पार खचून गेले. मी एकटीच आडोशाला बसून खूप
रडले. मला मा या घरची माणसं पु हा कधी भेटतील क  नाही‚ या िवचारान ंमला खूप
हताश वाटत होतं.

एक दवस सकाळ या वेळी मॅडम आिण हाऊस मॅनेजर यां यात चालू असलेलं
संभाषण मा या कानावर पडलं. ‘‘त ू काही हणालीस तरी या भारतात या बायका
घरकाम फारच छान करतात‚’’ मॅडम मॅनेजरला सांगत हो या. ‘‘ या मुका ाने काम
करतात‚ कधी उलट उ र दते नाहीत आिण कामाब ल फारशी त ारसु ा करत
नाहीत.’’

यावर हाऊस मॅनेजरने काहीतरी उ र दलं. पण ते मला नीट कळलं नाही.
‘‘आणखी दोन बायकांना कामावर ठेवा‚’’ मॅडम हणा या.



‘‘जे भोग मा या वा ाला आले आहते‚ ते इतर कुणा या वा ाला येऊ नयेत असं
मला एक कड ेवाटत होत‚ं तर दसु या बाजूला मला या कामाचा ताणसु ा अस  होत
चालला होता. यामुळे आणखी कुणीतरी इथे आलं‚ तर आपला भार तेवढाच हलका
होईल‚ असंही मला वाटत होत.ं

‘‘ यानंतर काही आठव ांनी मला खूप ताप आला. मी अ रशः तापाने फणफणले
होत.े’’

‘‘मग तू डॉ टरकड े गेलीस क  नाही?’’ ितला मी म येच थांबवून िवचारलं. मला
िवचार यािशवाय राहवेना.

‘‘नाही. मॅनेजरनं मला ोिसन दलं. आ हाला काहीही झालं‚ तरी कधीच डॉ टरकडे
नेलं जात नस.े यामागे काय कारण होत‚ं दवे जाणे! मला अंगात ताप असतानासु ा काम
करावं लागत होतं. दसु या दवशी माझा ताप इतका वाढला‚ क  मी आता यातून काही
तग ध  शकणार नाही‚ असं मला वाटलं. मी हाऊस मॅनेजरकड ेजाऊन हणाले‚ ‘‘मला
जवळ या डॉ टरकड े कंवा हॉि पटलम ये घेऊन जाता का?’’

पण ती िन वकारपणे हणाली‚ ‘‘आज घरात खूप पा णे आहते. मला अिजबात वेळ
नाहीय.े’’

ते ऐकून माझा धीर सुटला. डो यांत पाणी आणून मी हणाले‚ ‘‘मला खूप वेदना होत
आहते. डोकं ठणकतंय.’’

यावर काहीही न बोलता ितन ं वयंपाकघरात गॅस पेटवून यावर एक चमचा ध न
सणसणीत तापवला आिण तो मा या मनगटावर दाबून ध न मला डाग दला.

मी कळवळून ओरडू लागताच ितने मला ग प केलं. ‘‘ह े बघ‚ आरडाओरडा क न
काहीही उपयोग होणार नाही. इथे कुणीही तु या मदतीला येणार नाही. तू इथे नोकर
आहसे. नोकरासारखं वाग. आता जा आिण कामाला लाग‚’’ ती ओरडून हणाली.

‘‘मी उ या उ या थरथ  लागले. आता मरेपयत ह ेअसलंच िजणं आप या निशबात
आह ेक  काय‚ असं मला वाटू लागलं.

पुढचे काही दवस कसे गेले‚ ह ेमला आता नीटसं आठवत नाही‚ पण शेवटी एकदाचा
तो ताप उतरला. मा या दखु याला जरासा उतार पडला. पण माझं मन दगडासारखं
मृत ाय झालं होत.ं मला दवस उजाडला क  अंथ णातून बाहरे पडावंसंच वाटत नसे. पण
मा यापुढे दसुरा काही मागच न हता. मी एखा ा यांि क बा लीसारखी जगत होत.े
जे हा कधी मोकळा वेळ िमळायचा‚ ते हा मा या मनात फ  घरी परत जा याचे िवचार
येत.

‘‘एक दवस मा  जरा वेगळा उजाडला. या वेळी घरात कुणी न हत.ं ते हा माळी
मा ती यानं मला कपभर चहा मािगतला. मी बुरखा घालून बागेत याला चहा ायला
गेले.

तो बसून चहा िपऊ लागताच मी हणाले‚ ‘‘मला मा या घरी परत जायचंय. तु ही
मला मदत कराल का? मा या ओळखीचं इथं कुणीच नाहीय ेआिण या घरात नोकरांना
कशी वागणूक िमळत‚े त ेतर तु ही पाहताच आहात. माझं इकड ेजरी काही बरंवाईट



झालं‚ तरी मा या घर यांना याचा प ाही लागणार नाही. तु ही मला भावासारखे
आहात. मला मदत कराल का?’’

‘‘ह ेबघा‚ तु ही इथून पळून जायचा िवचारही क  नका‚’’ तो हणाला. तो घाबरलेला
दसत होता. तु हाला इथे पोिलसांनी पकडून पु हा इथ या घर यां या ता यात दलं‚ तर
मग तुमचे जे काही हाल होतील‚ याला काही मयादाच नसेल. पण मी मा या
ओळखी या काही लोकांपाशी याब ल बोलून बघतो आिण तु हाला काय ते कळवतो.’’

मी या या पाया पडले. जणू काही या कनवाळू माणसा या पानं अ लाच मा या
मदतीला धावून आला होता.

यानंतर जवळजवळ एक मिहना लोटला. अशीच एकदा एक ानं बोल याची संधी
िमळताच मा ती मा याकड ेआला. तो ईदचा सण होता‚ यामुळे घरची सगळी मंडळी
सं याकाळची बाहरे गेली होती. ‘‘मला एका भारतीय सणा या िनिम ान े भरले या
मेळा ात दोन बायका भेट या. या खूप कनवाळू वाट या. कदािचत या तु हाला मदत
क  शकतील‚’’ तो हणाला.

‘‘तुमचे मी कसे आभार मान‚ू तेच मला समजत नाहीय‚े’’ मी हणाले.
‘‘या बायका तु हाला कशा काय भेट या?’’
‘‘इथे एक भारतीय ल  समारंभ होता. या ल ाला एक मोठे साहबे जाणार होत.े मला

यां यासाठी फुलं घेऊन पाठव यात आलं होतं. मी या ल  सोहो या या ठकाणी फुलं
घेऊन गेलो‚ तर मला दारात थांबायला सांग यात आलं. या वेळी कुणीतरी बोलत
असताना मला या दोन बायकांब ल सांिगतलं. मी पु ष अस यामुळे इथं मला बाहरे
कुठेही जा याची मुभा आह.े यामुळे मी या बायकांना आधी या ल समारंभात तर
भेटलोच‚ पण नंतरसु ा यांची गाठ घेतली. मी यांना तुम याब ल‚ तु ही इथे कसे हाल
सोसत राहत आहात‚ याब ल सांिगतलं. यांनी मला तुम यासाठी एक िनरोप दला
आह.े इथलं काम सोडून पळ काढणं ह ेअ यंत धोकादायक आह.े पण तरीही तु हाला तो
धोका प क न परत जायचं असेल‚ तर तु ही यांना जाऊन भेटा. या तुम यासाठी लागेल
तो धोका प क न तु हाला तुम या घरी पाठव यासाठी लागेल ते य  करायला तयार
आहते. मी वतः तु हाला यां याकड ेघेऊन जाईन. तु ही जे हा काही खरेदी कर यासाठी
बाहरे पडाल‚ ते हाच आपण हा बेत क ‚ हणजे पळून जाणं सोपं जाईल.’’

‘‘मी होकार दला. यानंतर यो य संधीची वाट बघायची‚ अस ंआ ही ठरवलं.’’
‘‘दर यान एक दवस मा तीने मला एक नकाशा दला आिण घरातून पळ काढ यावर

या ठकाणी जाऊन पोहोचायचं‚ याचा तपशीलवार प ा दला. मी तो प ा अितशय
नीट पाठ क न ठेवला. हणजे संधी िमळताच पळ काढ यावर ितथे जाऊन पोहोचायला
काही अडचण येऊ नये. मा तीनं आ ापयतच मा यासाठी इतकं केलं होतं‚ क  इथून पुढे
आप या भानगडीत याला मुळीच गंुतवायचं नाही‚ असं मी ठरवलं. कारण एखा ा

ला पळून जा यासाठी मदत कर या या गु ासाठी या दशेात महाभयंकर िश ा
आह.े

‘‘ यानंतर काही आठव ांनी मॅडमनं मला काही कामासाठी बाहरे पाठवलं. हीच संधी



होती.
‘‘मी बुरखा घालून‚ सामानाची यादी घेऊन बाजारात गेले. सगळं सामान खरेदी क न

ाय हरकड े दलं आिण मला साधनगृहात जायचं अस याचा बहाणा क न याला
ितथेच थांबायला सांिगतलं. ाय हर नजरेआड होताच मी ितथून पळ काढला. मी गायब
झा याचं या ाय हर या ल ात यायला थोडा तरी वेळ लागणारच होता. िशवाय
र यावरची येक ी बुरखा घालूनच चालत अस यामुळे गद त मला शोधणं आणखी
कठीण जाणार होत.ं मी तशीच भराभरा चालत सुटले. माझी छाती धडधडत होती. मी
मधूनच पळत होते आिण मधूनच चालत होत.े सुमारे अ या तासा या आत मी मा या
इि छत ठकाणी येऊन पोचले‚ केवळ नेस या व ांिनशी!’’

नाझनीमची कहाणी संपली. ती अ रशः खुच त कोसळ यासारखी बसली.
भूतकाळाची उजळणी करताना ती थकून गेली होती.

या दोन ि या मा याकड े वळून हणा या‚ ‘‘ही दोन दवसांपूव च इकड े आली
आह.े’’

संपूण खोलीत शांतता पसरली. ‘‘कुणालाही कधीही या अशा यातनांमधून जावं लागू
नये‚’’ मी मनाशी िवचार केला.

यानंतर केरळ न आलेली ेसी ितची कहाणी सांगायला उठून उभी रािहली. ती
दसायला सुंदर होती. ितची भाषाही उ म होती. ितलासु ा लहान मुलांची िशकवणी
घे याचं काम अस याचं सांगून एका एजंटनं फसवलं होत.ं पण ितची कहाणी खूपच
िनराळी होती.

ेसी वतः अनाथ होती. सरकारतफ चालव यात येत असले या एका अनाथालयातच
ती वाढली. पुढे ती एका कॉ हट या शाळेत िशि का झाली. ितथे ितला तसा बरा पगार
होता. पण एक लहानसं का होईना‚ वतःचं घर असावं‚ अस ंितचं व  होतं. ते मा  या
पगारात पूण हो याची श यता न हती. काही दवसांतच ेसीची एका त णाशी मै ी
झाली. ितला तो आवडू लागला‚ पण याला धड नोकरी धंदा न हता. कायम व पी
उ प ाचं साधन न हतं. िशवाय दोघांकडहेी विडलोपा जत काहीच मालम ा न हती.
यामुळे ेसीने परदशेी जाऊन खासगी िशकवणी क न पैसे साठवावेत‚ असं या दोघांनी
िमळूनच ठरवलं. हणजे नंतर वतःचं घर घेऊन या दोघांना संसार थाटता आला असता.

इकड ेआ यावर ती नोकरीसाठी या घरात येऊन दाखल झाली‚ ितथ या घरा या
मालकाला चार बायका आिण एकंदर सोळा मुलं होती. ेसीला ते पा न ध ा बसला. ते
घर चंड मोठं होत.ं या सोळा मुलांपैक  िशक या या वयाची केवळ दहाच मुलं होती.
काही मुलगे आिण काही मुली. ेसी यांना इंि लश‚ गिणत‚ इितहास‚ कला‚ ह त वसाय
आिण बोल या-वाग या या चालीरीती असे िवषय िशकवू लागली. यानंतरची काही वष
बरी गेली. या घरात ितला नीट वागणूक िमळत होती. ितला सहा मिह यांचा पगार
एकदम एकरकमी िमळत होता. ितचे मालक ितला वषातून एकदा पगारी रजा दऊेन
भारतातसु ा पाठवत होत.े या सग या मुलांना ितचा खूप लळा लागला होता.
नाझनीमला जशी वागणूक िमळाली होती‚ तशी ेसीला कधीच िमळाली नाही.



अशी काही वष लोटली. मुलं वयात आली. घरात या मुलां या िम मंडळ चं आिण
चुलत भावंडांच येणं-जाणं सु  झालं. काही दवसांतच दसायला सुंदर असलेली ेसी या
मुलां या नजरेत भरली. आप याशी इथे कुणीही सहजपणे गैरवतणूक क  शकेल‚ हे
ित या ल ात आलं. मग ितला या घरात राहताना‚ ितथे वावरताना खूप
अवघड यासारखं वाटू लागलं. ती एक दवस या घरमालका या चार बायकांपैक
एक ला जाऊन भेटली. ितन ेआप याला वाटणारी भीती या बाईला बोलून दाखवताच ती
बाई ितर कारान े हणाली‚ ‘‘खरं आह े ह े ेसी. तू इतक  सुंदर आहसे‚ क  कोण याही
पु षाला तुझा मोह पडले. उ ा जर मा याच पतीला तुझा मोह पडला‚ तरीही मला
याचं नवल वाटणार नाही.’’

या दवसापासून ेसी भीती या छायेत जगू लागली. ितने या मुलांपैक  वयानं
मो ा झाले या मुलांना िशकव याची टाळाटाळ सु  केली. या मुलांना आता अ यासात
आप या मदतीची गरज नस याचं ितन ेएक दवस मालकाला सांिगतलं. पण ितचं बोलणं
कुणीच मनावर घेतलं नाही.

‘‘ह ेबघ‚ तुला इथे मुलांना िशकव या या कामावर नेमलं आह.े तुला आ ही याचेच
पैसे दतेो. यामुळे यािवषयी आणखी काही बोलायची गरज नाही‚’’ असं हणून मालकानं
ितला परत पाठवलं.

एक दवस या मुलांपैक  एकाचा िम  ित या खोलीत घुसला आिण यानं जबरद तीनं
ितचा मुका घे याचा य  केला. निशबान ं ितनं याला दरू ढकलून खोलीबाहरे घालवून
दलं. पण घडले या घटनेचा कुणापाशी उ ार मा  केला नाही.
दसु या दवशी घरात या मुलांपैक  अ दलु नावाचा मुलगा खूप िचडलेला होता.

ेसीनं याचं कारण िवचारताच तो हणाला‚ ‘‘माझा एक िम  खूप संतापलेला आह.े तो
मा या घरी पाऊलसु ा ठेवायला तयार नाही. मी याला याब ल िवचार यावर यानं
तुझं नाव घेतलं. तो हणाला‚ तु यामुळे तो इकड ेयेत नाहीये. तू मला सांग‚ तुम यात
न  काय घडलंय?’’

खरंतर आप या सोळा वषा या िव ा याला काय घडलं होतं‚ त ेसांगणं ेसीसाठी खूप
कठीण होत.ं पण ितनं मनाचा िह या क न याला घडलेली ह कगत सांिगतली.

यावर अ दलुनं जे काही उ र दलं‚ ते ऐकून ेसीला जबरद त ध ा बसला. अ दलु
हसून हणाला‚ ‘‘तू इतक  सुंदर आहसे‚ क  तुला पा न मा या िम ाचा तोल सुटला‚ तर
याला कसा काय दोष दऊे मी? ती वयंपाक ण फाितमा आह ेना‚ ित यासारखी त ूकु प
असतीस तर कुणी तु याकड ेढंुकूनसु ा पािहलं नसतं.’’

‘‘अ दलु‚ मी तुझी िशि का आह‚े’’ ेसी ठामपणे हणाली. पण मनातून ती खूप
घाबरली होती. ितचं शरीर थरथरत होत.ं ‘‘तुझी मा याशी असं बोल याची हमंत तरी
कशी झाली?’’ ती हणाली.

‘‘ह ेबघ मी आता काही लहान मुलगा नाहीय.े मी मोठा आह.े मी ि यांकड ेआता
वेग या दृ ीनं बघतो‚’’ असं हणून तो ितथून िनघून गेला.

‘‘ या णी मला अशी जाणीव झाली‚ क  त ेघर हणजे मा यासाठी एक िजवंत बाँब



होता‚’’ ेसी आपली कहाणी पुढे सांगू लागली. ‘‘मी मा या दशेात‚ भा ा या घरात
राहत असताना यापे ा कतीतरी सुखी होते. मला इथं या घरात केव ा दडपणाखाली
जगावं लागत होत.ं मा या बाबतीत काहीही घडलं असतं‚ तरी या घराचा मालक कंवा
या या बायकांनी मला वाचव यासाठी काहीही केलं नसतं. निशबानं माझा पासपोट
मा याकडचे होता. मा याकड ेपैसे अिजबात न हत.े पण या दोन कनवाळू ि यांशी माझी
ओळख झाली आिण मा या संकटात या मला मदत करतील‚ ह ेमला समजलं.’’

‘‘पण तुझी आिण यांची ओळख कशी आिण कुठे झाली?’’ मी उ सुकतेनं िवचारलं.
‘‘त ेकेवळ निशबानंच घडून आलं‚’’ ेसी हणाली‚ ‘‘गे या वष  िडसबर मिह यात मी

एका ि समस पाट साठी गेले होत.े ितथेच माझी आिण यांची भेट झाली आिण या करत
असले या कामािवषयी मला समजलं. मला संधी िमळताच मी माझं सगळं सामानसुमान
मालकांकडचे ठेवून ितथून पळ काढला आिण सरळ इथे आले‚’’ ती जिमनीकड े पाहत
हणाली.
मी यावर काहीच बोलू शकले नाही. आपलं जग आज या कोण या ि थतीला येऊन

पोहोचलेलं आह?े जगात या अ या अिधक लोकांना जगताना सुरि तसु ा वाटत नाही‚
या िवचारान ंमला खंत वाटली.

यानंतर तिमळनाडूमधून आलेली रोजा आिण आं  दशेची नीना या दोघ नाही सा ू
नयनांनी मला यां या क ण कहा या सांिगत या. या दोघ चे अनुभव तर या नही
िवदारक होत.े दोघ या कहा याजरी वेगवेग या अस या तरी या दोघ वर यां या
मालकांनीच बला कार केला होता.

ते सगळं ऐकताना माझे वतःचेच डोळे कतीतरी वेळा भ न आले. काय भयंकर
आयु य या ि यां या वा ाला आलं होतं. या अशा अनुभवातून गेले या नं सगळं
िवस न‚ वतःला साव न पुढे जगायचं तरी कसं? मला वतःला नुस या या कहा या
ऐक यानंतर सावरायला कतीतरी वेळ लागला.

मा या शेजारी बसले या या दोन कनवाळू ि यांकड ेमी वळून पािहलं. या दःुखी‚
अभागी ि यांना भारतात पाठव यासाठी या ि या काय करतात‚ ते मला जाणून
यायचं होतं.
यातली एक ी हणाली‚ ‘‘एकदा अशा ि या आम या आ याला आ या क  आ ही

भारतीय दतूावासात जाऊन यां यासाठी नवीन पासपो स बनवून घेतो. ती गो  तशी
कठीणच असत.े कधी तरी या कामात बरीच दरंगाई होते. आम यापुढे खूपच अडचणी
असतात. पण आम या पुढची सवात मोठी सम या अशी‚ क  आ ही काय ानं आम या
या शे टरम ये अशा ि यांना काही िविश  मुदती न अिधक काळ ठेवून घेऊ शकत नाही.
यामुळे आ हाला लवकरात लवकर यां यासाठी परतीचं ितक ट काढावं लागतं. आिण
जर लगेचचं ितक ट हवं असेल‚ तर ते फार महाग असतं.’’

‘‘या ित कटाचा खच कोण करत?ं’’ मी हणाले.
‘‘आ ही सवाकड ेमदत मागतो. इथे लहानसहान नोक या करणारी खूप माणसं आहते.

पण यां या वतः याच भरपूर आ थक अडचणी असतात. यां याकड े पैसा आह‚े ते



लोकसु ा दीघ काळपयत आ हाला मदत करत नाहीत. याऐवजी सोनंनाणं िवकत घेणं‚
िम मंडळ ना जमवून पा ा करणं‚ अशा गो म ये यांना जा त रस असतो. ीमंतां या
मत‚े ह ेतर सदाचंच रडगाणं आह.े यामुळे एखाद- दसु या ी या बाबतीत ते मदतीचा
हात पुढे करतात. पण आम या या शे टरम ये दर मिह याला कमान पाच तरी संकट त
ि या दाखल होतातच. यामुळे कधी ना कधीतरी दणेगीदार पैशांची मदत थांबवतात.
कधीकधी काही लोक नाव उघड न कर या या अटीवर इथ या ि यांसाठी िवमानाचं
ितक ट काढून दतेात. एक ना एक दवस आपण पकडलो गेलो तर काय होईल‚ ही भीती
दणेगी दणेा यां या मनातही असतेच. या ि यांनी पैशा या लोभापायी इकड ेये याचा
चुक चा माग िनवडला आह‚े असं या लोकांचं हणणं असतं. या ि यांनी ये याआधी
एजंटची‚ एज सीची नीट चौकशी केली असती‚ तर ह ेघडलंच नसतं‚ अस ं यांना वाटतं.
काही वषापूव  आ ही जे हा ह ेशे टर चालू केलं‚ ते हा आ ही वतःचे पैसे यात घातले.
पण आ हीसु ा ीमंत नाही आहोत. यामुळे ह ेकाम असं कती काळ चालू ठेवता येईल‚
याचीच आ हाला भीती वाटते.’’

हा िवचार तर फारच िनराशाजनक होता. कठीण प रि थतीत सापडले या हतबल
ि यांसाठी ह ेशे टर हा एकमेव आशेचा करण होता. हचे नाहीसं झालं‚ तर या ि या कुठे
जातील?

मी घ ाळाकड ेपािहलं. मला आणखी एकांची भेट यायची होती. मी यांना वेळ
दलेला होता. मी जड अंतःकरणाने या सव ि यांचा िनरोप घेऊन बाहरे पडले.
मी कारन ेपरत िनघाले. कार िव तीण‚ सुंदर र याव न धावत होती. आजूबाजूला

दखेणे‚ श त बंगले होत.े र यावर महाग ा गा ा चाल या हो या; पण माझं मन
कशातच न हत.ं मा या डो यांसमोर या अभागी ि या आिण यांचा दा ण भूतकाळ
येत होता. अचानक माझा िवचार बदलला.

‘‘यू टन घेऊन परत ितकड ेचला‚’’ मी ा हरला हणाले.
मी या शे टरम ये परत जाऊन या दोन दयाळू ि यांना भेटले. मी यांना हणाले‚

‘‘अशा संकट त ि यां या परती या ित कटा या खचाची जबाबदारी उचल यास
इ फोिसस फाउंडशेन तयार आह.े मग या ि यांना यां या घरी शहरात‚ गावात‚
खे ात कुठेही परत जायचं असो‚ आ ही तो संपूण खच उचलू. फ  या ि यांची कहाणी
खरी आह े ना‚ यांना मदतीची खरोखरच गरज आह े ना‚ याची खा ी शे टरने केली
पािहजे. या ि यांचा पासपोट िमळवून दऊेन यांना परती या िवमानात बसवून
दे याची जबाबदारी मा  तु ही या.’’

माझं बोलणं ऐकून या ि यां या चेह यावर हस ूउमललं. या तयार झा या.
मीही यां याकड ेपा न हसले. मला खूप हलकं वाटत होतं. मनावरचं मोठं ओझं दरू

झा यासारखं वाटत होत.ं
‘‘तु ही या सव ि यांना सांगा‚ भारतात बदल घडून येत आह‚े’’ मी हणाले. ‘‘पूव

भारतात लोक अ यंत कमी पगारावर नोकरी क न गुजराण करत होत;े पण आता ते
दवस मागे पडले. शहरात जे हा पती आिण प ी दोघंही नोकरीसाठी बाहरे पडतात‚



ते हा यांना यां या घराची‚ मुलांची काळजी घे यासाठी चांग या हाऊसक परची गरज
भासते आिण अशी घराची उ म त हचेे दखेभाल करणारी बाई यांना िमळाली नाही तर
अनेक ि यांवर नोकरी सोडून घरी बस याची वेळ येते. आजही भारतात ामािणकपणे
काम करणा यांना खूप मह व आह.े आता परदशेात जा याऐवजी अनेक लोक भारतातच
नोकरी‚ वसाय करणं पसंत क  लागले आहते.’’

‘‘ह े सगळं ऐकून आम याकड े दाखल होणा या बायकांना फारच आनंद होईल‚’’
यां यातली एक ी हणाली. ‘‘तुम या फाउंडशेनला आिण तु हाला ई राचे कृपाछ
सतत लाभू द.े तु ही आम यासाठी जे काही केलंत याचं मोल श दांत सांगताच येणार
नाही.’’

दसु या दवशी मी िवमानानं परत िनघाले. मा या मनात िवचारांचं वादळ उठलं होतं.
आपण भारतासार या दशेात राहतो‚ ह ेआपलं केवढं मोठं भा य आह‚े असंच मा या
मनात येत होतं. आपला दशे ीमंत नसेल कंवा सव म नसेलही; पण आप याला केवढं
वातं य आह.े आपण मनाला येईल ते हा नोकरी सोडू शकतो‚ दसुरी ध  शकतो. हवं
ते हा‚ ह ा या गावाला जाऊन थाियक होऊ शकतो. कुठेच थारा िमळाला नाही‚ तरी
आपण आप या घरी परत येऊ शकतो. आपले कुटंुबीय आप याला नेहमीच जवळ करतात.
आपण हा दशे सोडून बाहरे पडपेयत आप याला ह ेल ातही येत नाही‚ क  आपण कती
नशीबवान आहोत.

मा या नेहमी या सवयीनुसार मी येक ीचा वासखच साधारणपणे कती होईल
याचा मनात या मनात िहशोब क  लागले. या ि यां या सांग यानुसार यां याकडे
भारतात परत जाऊ इि छणा या दर वष  कमान २० ते २५ ि या दाखल होत. ‘‘दर
वष  या इत या ि यां या खचाची जबाबदारी फाउंडशेनने िशरावर घेत यावर
ऑ फस या इमारतीसाठी साठवलेले पैसे पुढ या पाच वषातच संपु ात येतील‚’’ मा या
मनात आलं आिण मला थोड ंदःुख झालं.

पण मा यापुढे दोन पयाय होते− एक तर ऑ फसची इमारत बांधायची कंवा या
ि यां या मदतीला धावून जायचं. अथात माझा िनणय काय असेल‚ ह ेवेगळं सांग याची
गरजच न हती. मी आिण माझी सदसि वेकबु ी स या या भा ा या तीन खो यां या
ऑ फसात पुढची पाच वष काम करायला अगदी आनंदाने तयार होतो.

ही गो  पंधरा वषापूव ची आह.े अखेर गे या वष  आ ही आम या भा ा या
ऑ फस या जागेतून हललो आिण फाउंडशेन या वतः या ऑ फसात आलो. मी आम या
ऑ फस या इमारतीचं नाव ठेवलं ‘नेरालू’ द शे टर.

◆



८
खरा राजदतू

मला मुळातच कथाकथनाची खूप आवड आह.े यामुळेच मी िच पटां या ेमात
पडले‚ तर यात नवल त ेकाय?

आ ही लहान असताना जे बॉिलवूडचे िच पट यायचे‚ त े आता या िच पटांपे ा
फारच वेगळे असत. तो लॅक अँड हाईट िसनेमाचा जमाना होता. पुढे ई टरमनकलर
िसनेमे आले. कधीकधी तर संपूण िसनेमा कृ णधवल आिण केवळ गाणीच काय ती रंगीत‚
असाही योग कर यात आला. सरतेशेवटी संपूण िसनेमा रंगीत झाला.

मीनाकुमारीचे शोका त िच पट बघताना मला हमखास रडू यायचं. मधुबाला आिण
आशा पारेखवर िचि त झालेली काही िनता त सुंदर गाणी मा या दयावर कायमची
को न रािहली आहते. साधना आिण विहदा रहमान यांचं साधं‚ सुंदर प िवस  हटलं
तरी िवसरता येत नाही. संजीव कुमार‚ राजेश ख ा यां या अिभनयाचा आम या िपढीवर
जो पगडा होता‚ तो कायम व पी राहील.

बॉिलवूड िच पटांम य े तं ाना या बाबतीत फार झपा ान े गती होत गेली.
पूव या िनरागस‚ सा या ेमकथांची जागा धाडसी आिण पुढारले या ेमकथांनी घेतली.
पूव या शा ो  नृ यांवर आधा रत सादरीकरणाऐवजी आता सामूिहक कवायती
पड ावर दस ूलाग या.

या काळी िसनेमा बघायला जाणं काही चांगलं समजत नसत. िशवाय मी या खे ात
वाढले‚ ितथे तर िसनेमा बघणं हणजे चैनीची गो  होती. आम या िश गाव या लहानशा
गावात मुळी एकसु ा िच पटगृह न हत.ं या काळी गावात वीजच न हती. पण
उ हा या या सु ीत आम या गावात फरत ंिथएटर यायचं. मोठा तंबू उभार यात येऊन
यात भ या मो ा पड ावर िच पट बघायला िमळायचा. जणू आम या गावात या
िसनेशौ कनांवर दवेानं ही मोठी कृपाच केली होती. आ ही लहान मुलांनी िसनेमा
बघ याचा खूपच ह  केला‚ तर घरातलं कुणीतरी मोठं माणूस आ हाला िसनेमाला घेऊन
जायचं. पण कोणता िसनेमा मुलांनी बघायचा‚ ह ेघरातली वडीलधारी मंडळीच ठरवत.
आ हाला फ  धा मक‚ दवेा दकांचे िसनेमे बघायला िमळत. ीकृ णतुलाभरम्‚
रामवनवास‚ िग रजा क याण असे िसनेमे ते हा पािह याचं आठवत.ं पण कधीतरी या
िनयमाला अपवाद हणून आ हाला खास लहान मुलांसाठी बनव यात आले या
िसनेमाला पाठव यात यायचं. अथात ते हाही कुणीतरी मोठी  आम यासोबत
असायची. यानंतर आ ही शाळेत या िम  मैि ण ना या िसनेमािवषयी सांगायचो.
िसनेमा बघायला जाणं हणजे मोठी पवणीच असायची. या दवशी मी आिण माझी
मामे‚ मावसभावंड ंलवकर जेवून घेत अस.ू हणजे िसनेमा बघताना जेवणाचा खोळंबा
हायला नको. िसनेमा पा न परत आ यावर पुढचे क येक दवस आम या त डी फ
तोच िवषय असायचा. पण एकूण वषातून िसनेमा पाह याचे संग फारच कमी येत.



पण तो काळ मागे लोटला. बालपण संपलं. मी गावातून बळी या छो ाशा शहरात
िशकायला आले. ितथे पु कळ िच पटगृह ेहोती. पण तरीसु ा िसनेमाला जाणं वाईटच
समजलं जात असे. वयात आले या त ण मुल नी ेमािबमाचे िसनेमे‚ ती तसली दृ यं
मुळीच बघायची नाहीत‚ असं घर या वडीलधा यांचं मत होत.ं मी मा या मैि ण बरोबर
िसनेमाला गेले क  मजेत सगळं काही बघत असे. पण जर बरोबर मावशी‚ आ या कंवा
घरातलं कुणी वडीलधारं माणूस आलं असेल‚ तर मा  मला ‘भलतीसलती’ दृ य
पड ावर आली‚ क  ती संपेपयत डोळे िमटून बसावं लागे.

बळीम ये राहायला लागून काही मिहने लोट यावर मा  मी जरा धीट झाले. येक
वेळी परी ेचा शेवटचा पेपर संपला क  आ ही घरी म तपैक  लोणकढी ठेवून ायचो.
आ ही ‘दशावतार’ कंवा अशाच कुठ यातरी धा मक िसनेमाला जात अस याचा बहाणा
क न या काळ या गाजले या रोमँ टक िहरोचा राज कुमारचा एखादा िसनेमा
पाहायला जायचो. आ हा सव मैि ण ना कुठला ना कुठलातरी िसनेमाचा िहरो मनोमन
खूप आवडलेला असायचा; पण यािवषयी एकमेक ना सांगायची लाज वाटे.

मी जे हा कॉलेजात जाऊ लागले‚ ते हा माझा धीटपणा एकदम वाढला. मी मा या
आई-विडलांना सरळ सांगून टाकलं‚ ‘‘मी इथून पुढे एकसु ा धा मक िसनेमा पाहणार
नाही ह.ं ज मभर पुरतील इतके धा मक िसनेमे पा न झाले आहते माझे! आता मला राजेश
ख ाचे िसनेमे पाहायचे आहते.

मी एक  कुटंुबात राहत होते. यामुळे मला सुपर टार राजेश ख ाचे िच पट
पाह याची इतक  ती  इ छा असून मी ती इतक  उघड उघड  के याचं पा न
आम या घर या वडीलधा यांना तर ध ाच बसला. मला वाटत ं घरची मोठी मंडळी
मनातून जरा धा तावलीसु ा असतील. राजेश ख ा दसायला उमदा‚ दखेणा होता.
त ण मुली वाहवत जाऊन काहीही क  शकतील असं याचं प होतं.

यामुळे या दवसापासून मा या आ यानं मा या अ यासावर बारीक नजर ठेवायला
सु वात केली. मला एखा ा परी ेत जरा जरी कमी मा स िमळाले‚ तरी मा यावर
हमखास टीका हायची‚ ‘‘बरोबरच आह!े मा स कमी िमळाले‚ तर काही नवल नाही! ते
तसले फालत ूिसनेमे पाहायचे‚ आिण मग अ यासात ल  लागत नाही.’’

मला कंवा मा या चुलत भांवडांना कधी परी ेत कमी मा स पडले‚ क  या 
िबचा या राजेश ख ाचा घरी उ ार होत असे. याला जर ही गो  कळली असती तर!

पुढे मी पद ु र िश णासाठी बंगळु ला आले. हा तर मा यासाठी वगच होता.
बंगळूरमधील ‘मॅजेि टक’ भागात कमान तीस िच पटगृह े होती. संगम‚ अलंकार‚
कपेगौडा‚ मॅजेि टक अशी र या या दो ही बाजूला ती होती. मी ब याचदा लागोपाठ
दोन िसनेमे पा न येत असे.

यानंतर मी पु याला जाऊन नोकरी करणा या ि यां या हो टेलवर रा  लागले. मग
तर ितथे मला िसनेमे पाह यावाचून कोण थांबवणार? या काळात माझं िसनेमांचं ेम
वाढतच गेलं. त ेइत या टोकाला गेलं‚ क  एक कड ेिसनेमातली गाणी सु  अस यािशवाय
मला अ यासच सुचत नसे. मा याबरोबर या मुली मा या या िसनेमा या वेडाव न



माझी खूप चे ा करत.
एक दवस आ ही ब याच मैि णी एका या घरी जमलो होतो. ितथे एक मै ीण मला

हणाली‚ ‘‘िसनेमे करमणूक हणून पाहायला छान असतात‚ ह ेजरी खरं असलं‚ तर ते
रोज या रोज गोड खा यासारखंच आह.े तु ही जर रोजच गोड खात सुटलात‚ तर ते
त येतीला तर चांगलं नसतंच. पण एक ना एक दवस याचासु ा कंटाळा येतोच.’’

‘‘अिजबात नाही‚’’ मी हणाले. ‘‘आपण रोज एक िनराळा गोड पदाथ खाऊ शकतो
यामुळे गोड खायचा कंटाळा आला‚ अस ंकधीच होत नाही आिण िसनेमांचंसु ा अगदी
असंच आह.े’’

‘‘ह ेबघ‚ ह ेसगळं हणायला फार सोपं आह.े पण त े य ात करणं मुळीच सोपं नाही.
त ूमला सांग‚ त ूतरी रोज एक वेगळा िसनेमा पाहायला तयार होशील का?’’ यावर मी
हणाले‚ ‘हो’; होईन क ‚ का नाही?’’ मी ह ेसहजग या क   शकेन. असा मला ठाम
िव ास होता.

त ेऐकून मा या मैि ण ना अगदी हषवायू झाला. याही इरेस पेट या. ‘‘ठीक आह ेतर.
त ूजर ३६५ दवसांत ३६५ िसनेमे पा न दाखवलेस तर आ ही तुला १०० पय ेब ीस
दऊे. िशवाय तुला ‘िमस िसनेमा’ असा कताबसु ा दऊे.’’ या हणा या.

मीही उ साहाने ‘हो’ हणाले‚ असा माझा िच मयी दिुनयेतील वास सु  झाला.
पुणे शहर िसनेमा पा  इि छणा यांसाठी एक अ भुत नगरी होती. या काळी िनलायम

िथएटरम य ेराज कपूरचे िसनेमे लागत होत.े रोज वेगळा िसनेमा. ितथे मी राज कपूरचे
अथपासून इतीपयत सगळे या सगळे िसनेमे पािहले. यानंतर मी सु िस  द दशक −
अिभनेता गु द  याचे सव िसनेमे ल मीनारायण िथएटरला पािहले. मला कंटाळा
ये याचा तर काही च न हता. ते संपतात क  नाही‚ तोच भात फ म कंपनीचा
िच पट महो सव सु  झाला. नटराज िथएटरम ये मी भात कंपनीचे एकूण एक िसनेमे
या महो सवात पािहले. कंुकू‚ शेजारी आिण रामशा ी आिण इतर अनेक िच पट मी
पािहले. कधीतरी हदंी कंवा मराठी िसनेमे सगळे पा न झालेले असायचे. मग मी रा ल
टॉक जम ये ७० एम.एम. भ  पड ावर क येक इंि लश िच पट पािहले. गॉन िवथ द
वंड‚ टू सर िवथ ल ह‚ कम स टबर‚ द टेन कमांडम स असे िच पट‚ चाल  चॅि लन आिण
लॉरेल-हाड चे िच पट-काही मूकपट असे अनेक िच पट मी ते हा पािहले. कधीतरी डे न
िसनेमागृहात क ड िच पटही लागायचे.

बघता बघता वष संपलं. मी ३६५ िसनेमे पाह याचं माझं उ  पूण केलं. ए हाना मी
िच पटां या िवषयात चांगलीच त  बनले होत.े मा या मैि ण नी कोण याही िसनेमाचं
नाव घेतलं‚ क  तो कसा आह‚े ह े मी सांगू शकत असे. एखादा िसनेमा लोकि य
हो यासाठी काय काय गो ी लागतात‚ हहेी मला कळू लागलं होत.ं एखा ा िसनेमाची
कथा उ कृ  बांधीव असावी‚ उ म संगीत‚ चपखल संवाद‚ उ म अिभनय‚ सुयो य
वेशभूषा‚ अ ितम द दशन आिण िततकेच उ म संपादन या सग या उ कृ  िसनेमासाठी
लागणा या मूलभूत गो ी असतात. पण या सग या या जोडीला निशबाचा भागसु ा
असावाच लागतो. या निशबा या बाबतीत आजतागायत कुणीच काही तक क  शकलेलं



नाही. काही अितशय उ म भ ी जमलेले िसनेमेसु ा बॉ स ऑ फसवर सणसणीत
आपट याची उदाहरणं आहते. हणजे िसनेमा न  शंभर ट े  यश वी हो यासाठी काहीही
फॉ युला उपल ध नाही; पण एक गो  मा  खरी. फार जा त नाटक पणा‚ आरडाओरडा
आिण अवा तव वाटणारी कथा असेल‚ तर तो िसनेमा यश वी होऊ शकत नाही.

मा या या िसनेमा या ेमापायी मी आता पुढची पातळी गाठली होती. िसने
अिभने यां या अिभनयाची समी ा‚ द दशकां या कौश याची समी ा करत करत मी
काही दवसांतच ‘मू ही पंिडत’ बनले.

आता कामाचा ाप वाढ यामुळे मला पूव सारख ेिसनेमे बघायला जमत नाही. पण
तरीसु ा जमेल ते हा िथएटरम ये जाऊन िसनेमा बघणंच मी पसंत करते. मला घरी
िसनेमा पाहायला अिजबात आवडत नाही.

माझी आणखी एक आवड आह.े मला दशेोदशेी मंती करायला आवडते. िशवाय िजथे
सवसामा यतः पयटकांची गद  नसत‚े अशा कानाकोप यातली ठकाणं शोधून मला ितथे
मु ाम जायला आवडतं. काही वषापूव  मी मा या मंती या यादीत इराण‚ पोलंड‚
यूबा‚ बहामाज‚ उझबे क तान‚ आईसलँड अशा दशेांची न द केली. िजथे फार जा त
पयटकांची गद  नसते‚ अशा ठकाणांना भेटी ायला जा यात एक फायदा असतो. ितथे
हॉटेलचं बु कंग चटकन िमळत.ं िशवाय अशा ठकाणी समजा आय या वेळी जा याचा बेत
केला‚ तरीसु ा िवमानाची ित कटं िमळायला अडचण येत नाही. ितथे पोहोच यावर
आप याला इ छा होईल ितथं चालत सुटलं‚ तरी चालतं. पण तरीसु ा वर उ लेख
केले या या चार ठकाणांपैक  बहामाज ह ेिनतांत रमणीय होत.ं

मी इतरही दशेांम य े पु कळ फरले. ितथला बाजार‚ भा या‚ फळे‚ रीित रवाज‚
फॅशन या सवाशीच माझा प रचय झाला. मला कुठ याही दशेात गे यावर ितथ या
‘फामस माकट’ (शेतकरी बाजार) म ये जायला नेहमीच आवडतं.  ितथे आजूबाजू या
गावांमधून लोक आपापली घरगुती उ पादन‚ं फराळाचे पदाथ घेऊन िवकायला येतात. ते
मी मु ाम िवकत घेऊन यांची चव चाखत.े

मी जे हा इराणला गेले ते हा जु या काळचा प शया हा दशे पाहताना मी हरखून गेले.
उ र कनाटकात जी क ड भाषा बोलली जाते‚ यात कमीत कमी   पा शयन भाषेतील
५००० श द आहते. इराण दशेाचं ाचीन आ दलशाही घरा याशी फार जवळचं नातं
आह.े या काळी ल काराची आिण राजदरबाराची अिधकृत भाषा पा शयन हीच होती.
यामुळेच भारतातसु ा या राजवटीम य े थािनक भाषेने अनेक पा शयन श द आ मसात
केले. िशवाय या वेळ या थाप यकलेवरसु ा पा शयन सं कृतीचा भाव दसून येतो.
कनाटकातील िवजापूर आिण िबदर या भागात पा शयन िश पकलेचे असं य नमुने
आजही पाहायला िमळतात.

पूव या काळी कोण याही राजवटीचा ापार हा एक अिवभा य भाग होता.
ापारातून राजाकड े भरपूर महसूल गोळा होत असे. या काळीसु ा ापा यांचे  

मोठमोठे उ ोगसमूह अि त वात होत.े यामुळेच चीनमधून बराच माल भारतात येई.
तसेच भारतातूनसु ा पु कळ माल पा ा य बाजारपेठेत िव साठी रवाना होत असे. या



दवेाण-घेवाणीबरोबर आपोआपच अ पदाथ‚ नृ य‚ ना  आिण व  अशा मा यमांतून
सं कृत ची दवेाण-घेवाण होऊ लागली.

मी इराणमधील िशराझ नावा या शहरातील थािनक बाजारपेठेत गेले होत.े इराणी
सं कृती नीट समजून घेणं‚ तेथील ापार-उ ोगाची मािहती घेणं‚ हा माझा उ ेश होता.
बाजारात एका छो ा टॉलपाशी एक माणूस छोटे छोटे नान बनवत होता. शेजारी काही
लोक रांगेत उभे होत.े ती नान बनव याची या फारच छान होती. काही िमिनटांतच
गरमागरम नान तयार झाले आिण तो लोकांना त ेवाढू लागला. इराणम ये घरी पा णे
आ यावर भारतासारखं इथ या गृिहण ना लगबगीन े वयंपाकघरात जाऊन पो यांची
कणीक मळायला यावी लागत नाही. घरचा पु ष जवळ या दकुानात जाऊन गरम गरम
ता या बनवले या नानची चळत घेऊन येतो.

ितथले ते गरमागरम नान पा न मलासु ा भूक लागली. या माणसाकड ेजाऊन मी
इंि लशम ये मा यासाठी दोन नानची ऑडर दली.

या माणसाला नीटसं इंि लश येत न हतं. पण याला माझं बोलणं समजलं. जरा
वेळानं यान ंदोन गरमागरम नान कागदात गंुडाळून मा या हातात दले. मी नेसले या
साडीकड ेआिण मा या कपाळावर या कंुकवाकड े तो माणूस िनरखून पाहत होता. मी
नानची कंमत िवचारलीच न हती. पण मी अंदाजान ं जरा मो ा रकमेची नोट
या यासमोर धरली. तो रािहलेले पैसे परत दईेल‚ असा िवचार केला.
अचानक तो हणाला‚ ‘‘अिमताभ ब न?’’
यावर काय बोलावं ते न सुचून मी ग प उभी रािहले.
यान ंआप या हदंी िच पटा या नायकांची नावं घेत यावर याला काय सुचवायचं

होत‚ं ते मला समजलं. मी पु हा इंि लशम य े हणाले‚ ‘‘हो. या सवाचा जो दशे आह‚े
ितथूनच मी आले आह.े’’

यावर तो हसून हणाला‚ ‘‘नो मनी.’’
यान ेमा याकडून पैस े यावेत‚ हणून मी बराच आ ह केला. पण तो पैसे यायला

मुळीच तयार न हता. तो हणाला‚ ‘‘इंिडया बॉिलवूड हरेी नाईस. गुड डा स‚ गुड से‚
गुड युिझक. इरािणयन लाईक.’’

याला काय हणायचं होत‚ं त ेमला लगेच कळलं. इराणी लोकांना बॉिलवूड   आवडतं.
यांना बॉिलवूडचे िहरो आवडतात. या िहर या दशेातूनच मी आलेली अस यामुळे
याला मा याकडून पैस े यायचे न हते. ते नान यान ेमला भेट हणून दले होते. याला
वाटलं‚ आप या या िहर वर इतकं ेम आह‚े यां याच दशेातून आले या या ला
काहीतरी भेट ावी.

‘‘सलाम‚’’ तो माणूस रांगेत मा या मागे  उ या असले या ला हणाला. माझी
िवचारांची तं ी भंग पावली.

मी त ेनान काळजीपूवक हातात ध न मा या हॉटेलवर परत आले. खोलीत आ यावर
मी टी. ही. लावला आिण मला आ याचा सुखद ध ा बसला. ट. ही.वर ‘कभी खुशी
कभी गम’ हा िच पट चालू होता. अिमताभ ब न जया भादरुीशी प शयन भाषेत बोलत



होता. बॉिलवूड िच पट इराणम य े कती लोकि य आहते‚ ह े या वेळी मला खरं कळलं.
आप या हदंी गा यांमधले श द या इराणी लोकांना समजत नसतील; पण यांना
कथानक‚ सुंदर पेहरेाव‚ तालब  संगीत‚ भ  द  से स आिण मुख भूिमका करणा या
अिभने यांचा अिभनय ह ेसगळं न च आवडत असेल.

यानंतर मी यूबा या दशेाची राजधानी हवाना येथे गेले. ह े शहर पा ा य
सं कृतीपासून दरू आह.े संपूण जगापासून वेगळं‚ एकटंच आह.े इथली थािनक भाषा
पॅिनश आह.े मला या भाषेतला ‘ध यवाद’ हा एकच श द येत होता. आ याची गो
अशी‚ क  या शहरात कुणीच भारतीय पयटक न हत.े हवा उबदार होती. बाजारपेठेत
छोटी छोटी दकुानं होती. सव  मोठाली छपरं अस यामुळे उ हाचा ास जाणवत न हता.
ितथे दकुानं‚ फळे‚ यूस‚ ह तकले या व तू आिण खा  पदाथानी खचाखच भरलेली
होती.

मी नारळा या पा याचा लास हातात घेऊन सव  हडंत होते. मा याबरोबर माझी
बहीण होती. ितला एका दकुानात एक िपशवी दसली. या िपशवीत लेदर आिण
लाकडापासून बनवले या सुंदर व त ू हो या. घासाघीस ही आ हा भारतीयां या
नसानसात भरलेली असते. यामुळे ितन े लगेच या या कमतीिवषयी घासाघीस
कर यास सु वात केली. िव े या ीन ेखाणाखुणा क न पंधरा पेसोज् (तेथील चलन)
कंमत सांिगतली. शेजारी एक त ण माणूस ह ेसगळं उ सुकतेनं बघत उभा होता. मा या
बिहणीला या व तूंची खरी कंमत काय असेल‚ याची काहीही क पना न हती. पण ितनं
खुणेनं दहा ‘पेसोज्’ दे याची तयारी दाखिवली िव े ता अकरा ‘पेसोज्’ला व तू िवक यास
तयार झाली. पण मा या बिहणीला ते मंजूर न हतं. अखेर ती िव े ती हसून पॅिनशम ये
काहीतरी बोलली आिण तो वहार पूण झाला. ित या बोल यातले मला फ  दोन श द
कळले आमीर खान आिण माधुरी दीि त.

आ ही ते सामान घेऊन ितथून िनघा यावर तो त ण पुढे आला आिण मोड या
इंि लशम ये हणाला‚ ‘‘ती बाई केवळ दहा ‘पेसोज्’म ये ह ेसामान तु हाला ायला
तयार का झाली मािहती आह ेका?’’

मी नाही हणाले.
यावर तो हणाला‚ ‘‘अहो‚ ती आमीर खान आिण माधुरी दीि त यांची फॅन आह.े

तु ही तुम या दशेात परत गे यावर या दोघांना असं सांगा‚ क  यांचे हवाना आिण संपूण
यूबाम य ेबरेच फॅ स आहते‚ असं ितचं हणणं आह.े’’
याचं बोलणं ऐकून मला खूप आ य वाटलं. मी या त णाला हणाले‚ ‘‘तु ही जरा

ितला िवचारता का‚ ह ेिसनेमे ितन ंकुठे पािहले?’’
यान ंतसं िवचारताच ती बाई हसून या त णाला काहीतरी हणाली.
तो मा याकड ेवळून हणाला‚ ‘‘ती हणाली‚ ती यांचे िसनेमे डी. ही.डी.वर बघत.े’’
यावर मी याला िवचारलं‚ ‘‘ या डी. ही.डी. पायरेटेड (बेकायदशेीरपणे कॉपी

केले या) असतात का?’’
यावर तो हणाला‚ ‘‘ते काही मला माहीत नाही. मी ितला िवचा  का?’’



पण मग मी तो िवषय ितथेच सोडून ायचं ठरवलं‚ कारण मला आिण या ीला
एकमेक ची भाषा कळत न हती. मला मा या शेवट या ाचं समाधानकारक उ र जरी
िमळालं नसलं‚ तरी आपलं बॉिलवूड दशेोदशेी जाऊन पोहोचलेलं आह‚े ह े तरी प
झालंच. िशवाय आ हाला यामुळे ५ पेसो’ सवलतही िमळाली.

मी अनेकदा मंुबईला जात असते. अशा एका मंुबई या फेरीत माझी एका त ण
अिभनेता द दशकाशी भेट झाली. या याबरोबर िच पटांिवषयां या ग पा खूप रंग या.

‘‘बॉिलवूडचा संबंध केवळ िच पटसृ ीशी नाहीय‚े’’ मी हणाले. ‘‘समजा कुणीतरी
नीितमू यांिवषयी भाषण केलं‚ तर समोर जमले या गद त या फारतर एखा ा ो यावर
याचा सकारा मक प रणाम घडून येऊ शकतो. जर या िवषयावर कुणी लेखन केलं‚ तर ते
वाचून जरा आणखी थो ा लोकांचं मतप रवतन घडून येऊ शकत.ं पण एखा ा जबरद त
िच पटा या मा यमातून कुणी तो मु ा मांडला‚ तर यामुळे घडून येणारा प रणाम खूप
ापक असतो‚ यामुळे या मा यमातून सकारा मक संदशे लोकांपयत पोहोचव याची

नैितक जबाबदारी अिभने यां या िशरावर येऊन पडत.े’’
या अिभनेता- द दशकाला माझं हणणं पटलं. मा या या साहसी पयटना या छंदातून

एकदा मी उझबे क तानमधील पाच ा माकांचं शहर असले या बुखारा येथे जाऊन
पोहोचले. मी सं याकाळ या वेळी फेरफटका मार यासाठी बाहरे पडले असताना दु न
कुठून तरी ओळखीचे सूर कानावर आले. ‘तुझम रब दखता ह‚ै यारा म या क ?’ ह ेगाणं
मी लगेच ओळखलं. ‘रब न ेबना दी जोडी’ या िच पटातील ते गाणं न  कुठून ऐकू येत
आह‚े याचा शोध घे यासाठी माझी पावलं या सुरांचा मागोवा घेत िनघाली.

काही णांतच मी एका त याकाठी असले या एका रे टॉरंटपाशी येऊन पोहोचले.
लयाब हाऊस असं याचं नाव होत.ं मी दारातून आत िशरत असताना रखवालदारानं मला
अडवलं.

‘‘आज अिजबात जागा िश लक नाही’’‚ तो हणाला.
‘‘अहो‚ पण आत जे गाणं सु  आह‚े ते माझं आह.े मी याच दशेातून आले आह‚े’’

एखा ा सहा वषा या मुली या उ साहान ंआिण अिभमानानं मी हणाले.
यावर या दरवानान ंहसून मला आत वेश दला. मी मु य हॉलम ये वेश केला.

कुणीतरी गायक ह ेगाणं हणत होता. मी तातडीनं या याजवळ जाऊन याचं गाणं मन
लावून ऐकत उभी रािहले. ए हाना आधीचं गाणं संपून तो ‘आिशक  २’ या िच पटातलं
‘तुम ही हो’ ह ेगाणं हणत होता. याचं त ेगाणं संपताच मी पुढे होऊन घाईनं हणाले‚
‘‘मी इंिडयातून आले आह.े ह ेगाणं आम या दशेातलं आह.े’’

‘‘ हदंु थान?’’ तो हणाला.
मी होकार दला.
‘‘नम ते‚’’ तो हसून हणाला आिण माझं बोलणं कळलं आह े असं दाखवत यानं

जोरजोरात मान हलवली.
मग मी इकड ेितकड ेनजर फरवली. ितथे आणखी बरेच लोक बसले होते.
मी आिण तो गायक एकमेकांशी बोल याचा य  क  लागलो. तो उझबेक भाषेत



बोलत होता आिण मी आठवतील तेवढे प शयन श द वाप न या याशी बोल याचा
य  करत होत.े पण आ हाला एकमेकांचं काहीही बोलणं समजेना.
मग तो हसला आिण यान ेबुलंद आवाजात गा यास सु वात केली. म शायर तो नह ...

ह ेगाणं ब धा ितथं खूपच लोकि य असावं. कारण त काळ लोकांनी टा यांचा कडकडाट
केला.

खरंतर ह ेकाही फार मोठं यश संपादन करणं न हतं. अंत र ाचा वास न हता क
डा े ात िमळवलेला िवजय न हता. पण जगा या कुठ या तरी कोप यात गे यावर

भेटलेली सामा य माणसं मा या भारतातलं गाणं ऐकत होती‚ मा या दशेा या
सं कृती या एका छो ाशा िह याची ओळख क न दते होती. माझं संपूण अंग या
जािणवेनं रोमांिचत झालं. सवात मह वाचं हणजे माझा ऊर अिभमानानं भ न आला.
मी खरंच एका खास‚ आग यावेग या‚ एकमेवाि तीय अशा दशेाची नाग रक होते.

इं लंडसार या दशेातील लोकांनासु ा बॉिलवूडमधील नृ यं फार आवडतात. भारतीय
रे टॉरं स ितथे लोकि य आहते. यां यात ब याचदा बॉिलवूडची संक पना वापर यात
आलेली असत.े आईसलँडमधील रेकेिवक या राजधानी या ठकाणी गांधी नावाचं रे टाँरंट
आह.े ि व झलडमधील इंटरलाकन या गावात कै. यश चो ा यांचा पुतळा आह‚े
याच माणे आ स पवतातील माऊंट टटिलस या िशखरावर शाह ख खान आिण
काजोल यांची पो टस आहते.

हॉिलवूडमधील काही रे टॉरं सम य े बॉिलवूडवर आधा रत नावे असलेले पदाथ
िमळतात. एका िम कबारम य ेिपगी चॉ स नावाचं एक पेय िमळतं (बॉिलवूड अिभने ी
ि यांका चो ा िहला या नावानं ओळखलं जातं) केळी‚ बदाम‚ कॅरेमेल सॉस‚ हिॅनला
आई म आिण िज संग नावा या एका औषधी वन पतीचा अक अशा घटकांपासून ह ेपेय
बनव यात येतं. याच माणे ‘मि लका शेक’ नावाचंही पेय येथे िमळत.ं यू बेरी‚
लॅकबेरी‚ रा पबेरी आिण ॉबेरी अशा फळां या िम णावर चॉकलेट सॉस ओतून
यापासून ते बनव यात येतं.
त ण मुल ची या नाियकांसारखे कपड ेघाल याची इ छा असते. मा या मैि णीचं

आधुिनक फॅशन या कप ांचं बु टक आह.े ितथे अनु का शमान ं ‘बँड बाजा बारात’
िच पटात घातलेला से कंवा ‘हम आपके ह कौन’ या िच पटात माधुरी दीि तने
घातले या सेसारखा से मागायला अनेक मुली येतात.

मी उझबे क तानला जा याआधी आईसलँडला गेले होते. माझा ज म दि ण भारतात
झालेला अस यामुळे वषातील कोण याही ऋतूत वेटर घाल याची मला अिजबात सवय
नाही. यामुळे ितथे एकावर एक असे पाच कप ांचे थर मी कसे काय घालू शकणार?
मला वाटलं आईसलँडला जा याची इ छा असणारी अशी मी एकमेव असेन. इत या
बफाळ दशेात आप याला एकही भारतीय पयटक भेटणार नाही‚ अशी माझी जवळ
खा ीच होती.

मी अखेर या दशेात जाऊन पोहोचले. ितथून मी एक कंड टेड टूर घेणार होते. ितथे
थािनक गाईडनं माझं वागत केलं. मला याचं बोलणं‚ याचे उ ार नीट समजतसु ा



न हते. ‘गे आ’ ा गा याचं िच ीकरण िजथे झालं‚ ते ठकाण तु हाला पाहायचंय का?’’
तो हणाला.

पण मला या या बोल यातलं एक अ रसु ा समजलं नाही. मी या याकड ेनुसती
बघत रािहले. मग यालाच अवघड यासारखं झालं. मग यानं आप या पाठीला
लटकले या बॅगेतून ‘‘ दलवाले ...’’ िसनेमाची डी हीडी काढून काजोल आिण शाह ख
खानचं िच  मला दाखवलं.

‘‘हो! हो!’’ मी मो ांदा हणाले. मा या डो यात काश पडला. मी तो िसनेमा
पािहला होता. यातलं या गा याचं िच ीकरण नेमकं कुठे केलं असावं‚ हा  ते हाच
मला पडला होता.

आ ही लॅक सँडबीच या दशेनं िनघा यावर यान ंआ हा वाशांना या गा याचा
ि हिडओ दाखवला. वाळूचे दगड आिण पा यात तरंगणारे िहमनग पा न मी मं मु ध
झाले. आ ही नंतरचा कतीतरी वेळ या ठकाणी घालवला.

‘‘आ हाला सग यांनाच ह ेगाणं खूप आवडतं. या गा यामुळे आईसलँड तुम या दशेात
खूप लोकि य झालं आह.े यामुळे आम या दशेातील पयटनाला याचा फायदाच होणार
आह‚े’’ तो हणाला.

आ ही सं याकाळी हॉटेलात परत िनघा यावर मा या शेजारचा पॅिनश माणूस
हणाला.

‘‘ह ेमा  खरं आह.े तुम या ‘बॉिलवूड’मुळे आम या दशेाचासु ा खूप फायदा झाला
आह.े ‘ जंदगी ना िमलेगी दोबारा’ या िसनेमातील ‘िसनो रता’ या गा यामुळे आमचाही
दशे लोकि य झाला. िशवाय आम या दशेातला टोमॅटो फेि टवलसु ा  सग यांना माहीत
झाला.’’

मी होकाराथ  मान हलवली. ‘‘ या िसनेमामुळे खरंच भारतीय पयटकांचाी पेनकडे
पावलं वळली. बासलोना आिण मा द या शहरांचं आप याला आकषण वाटू लागलं. ‘ला
टोमॅ टनो’ फेि ट हलिवषयी उ सुकता वाढली. पेन या पयटनात इतक  मोलाची भर
घात याब ल कुणीतरी द दशक झोया अ तर िहला खरं तर पुर कारच ायला हवा.

मी िनवांत टेकून बसले. मा यासमोर कृ णधवल िच पटांपासून रंगीत
िच पटांपयतचा बॉिलवूडचा मोठा वास उभा रािहला. बॉिलवूड राज कपूरपासून
रणबीर कपूरपयत आिण आम या खे ात केवळ तीन मिह यांसाठी येऊन दाखल
होणा या टू रंग टॉक जपासून आज मू ही ऑन िडमांडपयत येऊन पोहोचलं आह.े

पूव  िच पट उ ोगामधील एक लहान भाग असणारं बॉिलवूड आता या उ ोगाचा
सग यात मह वाचा भागीदार बनलं आह.े खरं तर आप या दशेा या आग यावेग या
राजदतूाची भूिमकाच आज बॉिलवूड िनभावत आह.े

◆



९
रसीला आिण पोहो याचा तलाव

ह रकथा हा कनाटक रा यातील एक ाचीन कला कार आह.े यात कथाकथनकार
(याला ‘दास’ अस ं हणतात) आिण याचे सहकलाकार एका गावातून दसु या गावात
मंती करतात आिण हदं ू पुराणातील कथा सािभनय सादर करतात. असेच त ेआम या

गावाला‚ हणजे िश गावलाही येत असत. सव े क उ सुकतेन े गाव या मं दरा या
सभामंडपात गोळा होत. हा संपूण काय म इतका रंगायचा‚  क  तो पहाटेपयत
चालायचा. नृ यना ा या साहा याने तंबो या या तालावर या कथा सादर के या
जाय या. कथाकथनकार आिण या या सहकलाकारां या अिभनयसाम यावर या कथेला
रंग भरत जायचा.

असंच एकदा मी मा या मावस भावंडांबरोबर गोिपका व हरणाची ह रकथा
ऐकायला गेले होते. ह रकथा सादर करणा यांम ये गोपीचंद नावाचा माणूस मुख
कथाकथनकार होता. हा भागवत पुराणातील कथा सादर क न े कांना अ रशः
िखळवून ठेवतो‚ अशी याची याती होती. या कथांमधून कृ णाचा खोडकरपणा‚
या या मातेचं या यावरचं ेम आिण गोिपकांची या यावर असलेली भ  ह ेसगळं

 होई.
या दवशी गोपीचंदाने या या आ यानाला सु वात केली − ‘‘ े कहो‚ आता

सग यांनी डोळे िमटा. आता वंृदावनातील एक उबदार दवस आह ेबरं का. चला‚ आपण
सगळे जण यमुना नदी या तीरावर फेरफटका मारायला जाऊ या. यमुनेचं पाणी थंडगार
आह.े नदी या पा ात कमळं उमललेली आहते. नदीचा वाह संथपणे पुढे सरकतो आह.े
आपण इथे येऊन पोहोचलो आहोत. आता जरा सभोवार नजर टाकून पाहा बरं. या पहा
सुंदर सुंदर गोिपका कशा ठुमकत चाल या आहते. यां या व ाचे रंग कोणकोणते आहते
बरं?’’

‘‘लाल आिण िहरवा’’‚ एक त ण मुलगी मो ांदा हणाली.
‘‘िपवळा आिण ना रंगी’’‚ दसुरी हणाली. आता नदीकाठी असले या या

भ यामो ा िहर ागार सुंदर झाडाकड ेपाहा‚’’ गोपीचंद हणाला. गोिपकांनी आप या
अंगावरची व ं या झाडा या फां ांवर उतरवून ठेवलेली असून‚ पोहो या या पा यात
ानासाठी िशर या आिण हसत खेळत जल डा क  लाग या. आता आपण कृ णाला

शोधू यात. कुठं असेल बरं तो? तु हाला काय वाटतं?’’
‘‘तो या कदबंा या वृ ामागे आह‚े’’ े कांमधून कुणीतरी ओरडलं.
‘‘तो यशोदे या जवळ आह‚े’’ आणखी एक आवाज आला.
गोपीचंद पुढे हणाला‚ ‘‘चला‚ आता आपण सगळे कृ णापाशी जाऊ या. तो बघा‚ तो

ितकड ेएका झाडा या उंच फांदीवर बसलेला दसतोय. काय करतोय बरं तो? काही नाही;
नुसता टव याबाव या करत बसलाय.’’ 



‘‘तो कृ ण ना इतका ख ाळ आिण खोडकर आह‚े’’ गोपीचंदा या
सहकलाकारांमधली एक त ण मुलगी हणाली. ‘‘पण तरीही मला तो आवडतो. या या
खो ांचं मला हसू येत.ं पण माझी आई या यावर िचडत‚े कारण तो आम या घरचं
लोणी पळवतो.

मग इतरही सहकलाकार आपापली भूिमका सादर क  लागले आिण ह रकथेत रंग
भरत गेला.

दसुरी एक अिभने ी हणाली‚ ‘‘मा या सासूबा नी मला स  ताक द दली आह-े या
कृ णाशी मुळीच बोलायचं नाही. कारण यानं मागील दारानं आम या घरात िश न
घरातलं सगळं दधू िपऊन टाकलं.’’

आणखी एका गोिपकेचा आवाज आला − ‘‘मी कधीही घागर घेऊन पा याला िनघाले‚
क  तो खडा मा न माझी घागर फोडतो. मा या पतीला याचा खूप राग येतो.’’

‘‘आपण सग यांनी िमळून याला चांगला धडा िशकवू या‚’’ सग या गोिपका एकदम
हणा या.

‘‘मग काय....कृ ण झाडावर बसून ह े सगळं ऐकतच होता‚’’ गोपीचंद कथा सांगू
लागला. ‘‘ यानं सग या गोिपकांची व ं पळवली आिण झाडा या ढोलीत लपवून
ठेवली. गोिपकांचं ान झा यावर या झाडापाशी येऊन आपली व ं शोधू  पाहतात तर
काय? यांची व ं कुठेच दसेनात. मग या अशा अपु या व ांत‚ ओले यानं घरी कसं
जायचं‚ हा  यांना पडला. आपली व ं कुणी बरं पळवली‚ असं या एकमेक ना
िवचा  लाग या. इत यात ते ओळखीचे सुमधुर सूर कानी आले. त े सूर तर या
झाडाव नच येत होते. गोिपकांनी मान वर क न  पािहलं. कृ ण एका एका हातात
गोिपकांची व  ंध न तो दसु या हातानं पावा वाजवत होता. आिण याचे डोळे िमटलेले
होते. आता आलं ल ात! या गोिपका कृ णा या खो ांिवषयी जे हा एकमेक कड ेत ार
करत हो या‚ ते हा कृ णानं ते न च ऐकलं असणार. गोिपकांना धडा िशकव यासाठीच
यानं यांची व  ंपळवली असणार. आता काही सहजासहजी तो ती परत दणेार नाही.
मग काय बरं करायचं? मग या सव गोिपकांनी याचा धावा करायला सु वात केली. काय
बरं हणा या असतील या गोिपका कृ णाला?’’

यावर े कातील एक मुलगी ओरडून हणाली‚ ‘‘कृ णा‚ माझी साडी परत द ेना.’’
यावर दसुरी हणाली‚ ‘‘आिण माझीसु ा द.े ती माझी आवडती साडी आह.े’’
े कांमधील मुलीबाळ चे डोळे अजूनही िमटलेलेच होत.े या लागोपाठ सा ांची

वणनं सांगत हो या.
‘‘आिण ती लाल काठा-पदराची काळी साडी माझी आह.े’’
‘‘दवेा‚ माझी िहर ा आिण केशरी रंगाची साडी मला परत द.े’’
मुल चा तो ितसाद ऐकून गोपीचंदाला आनंद झाला. ‘‘छान‚ छान. आता सवानाच

कृ ण दसला.
अशा कारे कृ ण‚ गोिपका आिण सहभागी होणारे े क यां यातील हा संवाद

नंतरही बराच वेळ चालू होता. अखेर गोिपका कृ णाला शरण आ या. ‘‘कृ णदवेा‚ तू



दयाळू आहसे‚ कृपाळू आहसे. आमचं मन‚ आमचं दय जाणतोस. आम या सा ा
आ हाला परत द.े नाहीतर ह ेअसं ओले या व ांनी आ हाला आम या घराकड ेपरत जावं
लागेल. आता आमची लाज तूच राख.’’

कृ णान ं हसत गोप ची व ं यांना परत दली. गोप नी ती प रधान केली. मग
कृ णसु ा झाडाव न खाली उतरला आिण या सवाची रास डा सु  झाली.’’

सुमधुर वा मेळाम ये नृ य सु  झालं. आ ही भान हरपून पाहत होतो. रा  कशी
सरली त ेकळलंच नाही.

मी लहान असताना माझी क पनाश  अफाट होती. ते यमुनानदीचं पा ‚ यात
उमलेली ती गुलाबी रंगाची कमळं‚ िविवधरंगी व ं यायले या आनंदान ंसळसळणा या
गोिपका‚ भगवान कृ ण‚ याचा तो खोडकर‚ िम क ल पण याच वेळी  कृपाळू भासणारा
चेहरा‚ या या बासरीतून ऐकू येणारं कणमधुर संगीत... मी अ रशः ती कथा मं मु ध
होऊन ऐकत रािहले.

यानंतर कतीतरी वष लोटली. मी वंृदावनला गेले. ितथे मला जे दृ य पाहायला
िमळालं‚ यानं माझी घोर िनराशा झाली. यमुना नदीचं पाणी अितशय अ व छ होतं.
नदी हणावी इतकं मोठं पा  न हतंच. एक झराच वाहत आह‚े असं वाटत होत.ं खरं तर
वंृदावनाचा आता पूण कायापालट झाला आह.े याला बाजा  प आलं आह.े

ितथे बरेच पुरोिहत लगबग करत होते. ते सव जण आले या भािवकांना एका वृ ाकडे
पाठवत होत.े या वृ ा या बंु याला बरीच कापड ं गंुडाळलेली दसत होती. ‘‘भगवान
कृ णांनी याच झाडावर बसून गोिपकांची व  ं यांना परत दली होती‚’’ अस ंते पुरोिहत
जमले या भािवकांना सांगत होत.े

यानंतर बरेचस े भ  या झाडापुढे नतम तक झाले. यांत या काह नी बरोबर
आणलेलं व  या झाडा या बंु याला बांधलं.

मी बालपणी ऐकले या कथेशी ह ेसगळं दृ य मुळीच िमळतंजुळतं न हतं. मी डोळे
िमटून घेतले आिण या दृ याकड े पाठ फरवून परत िनघाले. बालपणी मी मनात जे
क पनािच  रेखाटलेलं होत‚ं ते मला खराब करायचं न हत.ं

मग मा या मनात आणखी एक िवचार चमकून गेला. आज या आधुिनक काळात जर
ही कथा कुणी ऐकली‚ तर याला ीचं शोषण‚ छळ वगैरे हटलं जाईल. जु या काळी या
संक पना अि त वात न ह या. ते हा ई र हा सव  संचार करणारा एक िजवलग कंवा
सखा आह‚े असं लोक मानत. ई राशी आपण कधीही‚ कुठेही संवाद साधू शकतो‚ अशी
सग यांची ा होती. या अशा व पा या कथांमधून ई राची मानवी बाजू पुढे
आण याचा य  केलेला दसतो. परंत ु याचबरोबर या यावर असलेली ा‚ भ
जरासु ा कमी होत नाही. कृ णा या कथांम ये जो खोडकर‚ ख ाळ बाळकृ ण रंगवलेला
असतो‚ तो जेमतेम सात आठ वषाचा असेल. तो आप या भ ांसोबत डा करतो. यात
असतो तो फ  िनरागसपणा आिण भ ांवरचं ेम आिण हणूनच या यावर भ
करणा या गोिपकासु ा या खेळात सहभागी होऊन अखेरीस या ई राला संपूणपणे
शरण जातात. यातून यांची समपण वृ ी आिण भ च दसत.े अखेरीस तो भ ां या



इ छा पूण करतो‚ यांना जे हवं ते यांना दतेो.
यानंतर काही दशकं लाटली. मी दोन गोड‚ ग डस नात ची आजी झाले- यांची नावं

आहते कृ णा आिण अनु का. मा या नाती जशा थो ा मो ा झा या‚ तशा मी यांना
मा या वतः या लहानपणी या गो ी सांगायला सु वात केली. मला वाटलं‚ मी जशी
लहानपणी गो ी ऐकत असताना डोळे िमटून यांचं क पनािच  रंगवायची‚ तसंच
यासु ा करतील.
एक दवस लंडनला यां या घरी मी यां याशी खेळत होते. या मा याकड ेगो ीसाठी

हटून बस या. मग मी यांना कृ ण आिण गोिपकां या रासलीलेची कथा रंगवून सांिगतली.
या माझी कथा अगदी मन लावून ऐकत अस याचं पा न नंतर यांना अ यपा ाची
कथासु ा सांिगतली.

ौपदी खूप आित यशील वभावाची होती. ती इं थाम ये राहत असताना यां या
घरी खूप अितथी येत असत. या सवाचं ती अगदी मनापासून वागत करे. ददुवानं
पांडवांवर वनवासात जा याची वेळ आली. आप या पत सोबत अथातच ौपदीसु ा
राहत असताना आ या गे याचं वागत ितला मना माणे करता येत नसे. याचं ितला
खूपच दःुख वाटायचं.

‘‘मग ितचा पती युिधि र यान ेसूयदवेाची आराधना केली. घरी येणा या अितथीचं
वागत आपण वि थत क  शकत नस याब ल याने सूयदवेांपाशी खंत  केली.
मग सूयदवे या यावर स  होऊन यांनी याला एक पा  दलं.  ह ेएक खास पा  आह.े
याला अ यपा  हणतात.’’ सूयदवे हणाले‚ ‘‘या पा ामुळे तुला जेव ा लोकांना
खाऊिपऊ घालायचं असेल‚ तेवढं घालता येईल. फ  यासाठी अट एकच...’’

‘‘ती कोणती?’’
‘‘घर या ीचं भोजन झालं‚ क  यानंतर मा  रािहले या काळात या पा ाचा वापर

कुणालाही करता येणार नाही. यानंतर दसु या दवशीचा सूय दय झा यानंतरच याचा
वापर करता येईल.’’

युिधि रान ेहोकार दला.
यानंतर रोज घरी कतीही अितथी आले‚ तरी दौपदी यांना मना माणे वाढू शकत

होती. नानािवध खा  पदाथाचं भोजन क न अितथी तृ  मनान ंतेथून जात होत.े
काही दवसांतच दौपदी या आित यशीलते या कथा दयु धना या कानावर पड या.

खरं तर दयु धनाचे चुलतभाऊ असलेले पांडव वनवासात‚ हालअपे ा सोसत‚ ग रबीत
राहत होत.े पण तरीसु ा यां या आित यशीलतेचं गुणगान इतरां या त डून ऐक यावर
दयु धनाला म सर वाटला. काही दवसांनी शी कोपी हणून िस  असलेले दवुास मुनी
यां या काही िश यांसह दयु धना या राजवा ात भेटीसाठी आले. यान ं यांचा
यथोिचत आदरस कार केला.

दवुास मुनी स  होऊन दयु धनाला हणाले‚ ‘‘त ूमाझा आिण मा या िश यांचा जो
आदर स कार केलास‚ यामुळे मी स  झालो आह.े तु या मनात जी काही इ छा असेल
ती सांग. मी ती पुरी करीन.’’



दयु धन आिण याचा कपटी मामा शकुनी या दोघांनी िमळून आधीच िवचारिविनमय
क न दवुास मुन कड ेकाय मागायचं‚ ते ठरवून ठेवलं होत.ं आता ती संधी चालून आली
होती.

दयु धन हसतमुखाने हणाला‚ ‘‘माझे चुलतभाऊ पांडव ह ेअ यंत स शील व सदाचारी
आहते‚’’ आप याला पांडवांची अितशय काळजी अस याचा
बहाणा करत दयु धन हणाला. ‘‘तु ही जसा मला आशीवाद दलात‚ तसाच यांनासु ा
दलात‚ तर फार उपकार होतील. तु ही जर आता इथून िनघालात तर सं याकाळी जरा
उिशराने यां याकड ेजाऊन पोहोचाल. मला फ  ह ेएवढंच हवं आह.े’’

दवुास मुन नी ते मा य क न आप या िश यांसह तेथून थान ठेवले.
वरकरणी दयु धनाची ती मागणी अगदी साधी सरळ होती. दयुाधना या मनाचा

मोठेपणाच यातून दसून येत होता. पण स य फारच िनराळं होतं. शकुनी िआण
दयु धनाला एक गो  िनि तपणे मािहती होती. दवुास मुनी आिण यांचे िश य
सं याकाळी जरा उिशराच पांडवां या घरी जाऊन पोहोचणार होत.े ते हापयत ौपदीचं
जेवण न च झालेलं असणार. हणजेच दवुास मुनी व यां या िश यांना जेवू घालणं
पांडवांना श य होणार नाही. यामुळे अथातच दवुास मुनी संत  होणार आिण पांडवांना
शाप दणेार.

‘‘ यानंतर क येक तासांचा वास क न दवुास मुनी यां या िश यांसह पांडवां या
घरी जाऊन पोहोचले ते हणाले‚ ‘‘तुमचा चुलतभाऊ दयु धन यान ंआमचं अितशय उ म
वागत केलं. यानंच मी तुम या घरी येऊन तुम या आित यशीलतेचा अनुभव घेऊन
तु हाला आशीवाद ावेत‚ असंही सुचवलं. ते हा आ ही जवळ या नदीवर जाऊन ान
क न येतो. आ ही परत येईपयत आम या भोजनाची तयारी क न ठेवा.’’

‘‘दवुास मुनी आिण यांचे िश य नदीकड े जायला िनघताच युिधि र तातडीने
वयंपाकघरात आला. पण या या ददुवान ं ौपदी अ यपा  धुवून ठेवत होती. ‘‘दौपदी‚
जरा वेळानं दवुास मुनी आिण यांचे िश य इकड ेभोजनासाठी येत आहते. आिण तू तर
भोजन क न घेतलं आहसे. आता दवुास मुन चा आप यावर कोप ओढवणार. आपण आता
काय करायचं?’’

सूया ताची वेळ जवळ आली होती. ौपदीला काहीच सुचत न हतं. मग ित या मनात
कृ णाचा िवचार आला. कृ ण हा ौपदीचा मानलेला भाऊ होता. अचानक दरवाजाजवळ
रथ थांब याची चा ल लागली.  दार उघडताच कृ ण आत आला.

ौपदी आिण इतर पांडव िवमन क चेह याने बसलेले पा न तो हणाला‚‘‘काय झालं?
तु ही इतके दःुखी क ी का बरं दसता?’’

यावर युिधि रान े याला सव प रि थती कथन केली. ‘‘ते अ यपा  मा याकड े ा.’’
कृ ण हणाला.

ौपदी नाइलाजानं त ेपा  कृ णाकड ेघेऊन आली. ‘‘बंधू‚ त ेअ यपा  रकामं आह.े तू
वतःच बघ.’’

‘‘ह ेभािगनी‚ त ूमहाराणी आहसे खरी; पण तुला भांडी िवसळणं जमत नाही. ह ेबघ-



या अ यपा ात भाताचं एक शीत तसंच िचकटून रािहलं आह.े’’
असं हणून कृ णान ंते शीत उचलून खा लं आिण भली मोठी ढेकर दऊेन हणाला‚‘‘मी

तृ  झालो. माझं पोट भरलं. तुला अनेक आशीवाद आहते.’’ पांडव पुढे काही
बोल यापूव च तो िनघून गेला.

इकड ेदवुास मुनी आिण यांचे िश य नदीत ान करत असताना अचानक या सवाना
आपलं पोट खूप भरलं आह‚े असं वाटू लागलं. जणू काही सवानी आ ा पोटभर भोजन केलं
असावं.

सव जण एकमेकांकड े नुसत े बघत रािहले. मग यां यातला एक िश य धीर क न
दवुास मुन पाशी जाऊन हणाला‚ ‘‘आमचं सवाच पोट फार भरलं आह.े आ ही आता जेवू
शकणार नाही. आपण आता पांडवां या घरी जाणं र  केलं‚ तर चालेल का? कारण आपण
यां या घरी जाऊन ितथ या भोजनाला काही याय दऊे शकणार नाही. मग यांना वाईट
वाटेल.’’

दवुास मुनी हसून हणाले‚ ‘‘होय बाळांनो‚ तु हाला कसं वाटत असेल‚ याची मला
क पना आह.े मानवी हाव खरंतर खूप मोठी असते. पण पोटाची भूक हा मा  याला एक
अपवाद आह.े एकदा आपलं पोट भरलं‚ क  आपण या न जा त काहीही खाऊ शकत
नाही. यामुळे मी पांडवांना इथूनच आशीवाद दतेो आिण मग आपण िनघ ूया.’’

माझी गो  सांगून संपताच कृ णा आिण अनु का मा याकड ेपाहत रािह या.
‘‘ह ेबघा‚ मी आता तु हाला दोन गो ी सांिगत या. या तु ही नीट ल ात ठेवाय या

बरं का आिण मग उ ा तु ही मला या परत सांगाय या‚’’ मी हणाले.
दो ही मुली नाचत‚ उ ा मारत यां या खोलीत गे या. मी सांिगतले या दसु या

कथेिवषयी या आपापसात काहीतरी बोलत हो या.
मला खूप आनंद झाला होता. मी यांना महाभारतात या दोन कथा खूप सा या सो या

क न सांिगत या हो या.
दसु या दवशी ना ता क न झा यावर कृ णा मा याजवळ येऊन बसली. ‘‘आजी‚ मी

तु या गो ीत एक छोटासा बदल केलाय.’’ ती हणाली.
‘‘हो का गं? मग मला सांग ना!’’
इत यात अनु कासु ा गो  ऐकायला येऊन बसली. कृ णान ंसांगायला सु वात केली.

‘‘कृ ण हा एक खूप गोड मुलगा होता. तो खूप खोडकर होता. तो नेहमी या या िम ां या
घरी जायचा आिण घरात या कुणाचीही परवानगी न घेता यांचा ज उघडून यातून
हवं त ेघेऊन खायचा. यामुळे या िम ां या आयांना याचा राग  यायचा. पण तरीसु ा
तो सवाचा लाडका होता.’’

‘‘आिण तो यां या घरचा िप झा‚ पा ता‚ सँडिवचेस‚ चीज‚ बटर‚ योगट‚ फळं आिण
काय हवं ते यायचा.’’ असं हणून अनु का जोरात िखदळली.

‘‘ए! त ूग प बस ह ंमी गो  सांगतेय ना?’’ कृ णा हणाली. ‘‘ह.ं.. तर ि समस जवळ
आला होता. सग या शाळांना सु ी लागली होती. एक दवस सग या मुली आिण
यां या आयांनी इन डोअर ि व मंग पूलपाशी भेटायचं ठरवलं. सग या जम यावर यांनी



यांचे पोहो याचे पोषाख घातले‚ अंगातले काढलेले कपड े लॉकरम ये ठेवले आिण
लॉकरची क ली एका बाकावर ठेवली. मग यांनी शॉवर घेतला आिण पोहो यासाठी
ि व मंग पूलम य ेउडी मारली.’’

‘‘ि व मंग पूलचं पाणी छान गरम केलेलं होत.ं या पा यात मजेत खेळू लाग या. बाहरे
खूप कडा याची थंडी होती‚ पण यांना या गरम पा यात मजा येत होती.’’

‘‘पण यांना एक गो  तर माहीतच न हती. ितकड ेकृ णसु ा आला होता. तो वर या
मज यावर या िखडक तून खाली पाहत होता‚ ते हा याला या मुली दस या.’’

‘‘ या सग या मुली या याब लच बोलत हो या. तो कृ ण खूप गोड आह.े पण  तो
मला खूप ास दतेो‚’’ यां यातली एक मुलगी हणाली. ‘‘एक दवस याने मा या
ड यातला खाऊ खाऊन टाकला. पण मी याचं नाव कुणालाही सांिगतलं नाही.’’

‘‘हो ना. तो नेहमी मा या पेि सली पळवतो.’’
‘‘तु या पेि सली पळवतो? माझी तर खेळणी पळवतो.’’ दसुरी एक मुलगी हणाली.
‘‘आपण आप या मु या यािपका बा ना याचं नाव सांगूयात.’’
‘‘ यांचं ह े असं सगळं बोलणं कृ णानं ऐकलं. तो पळत पळत कपड े बदल या या

खोलीत गेला. ितथे याला लॉकरची क ली िमळाली. ती यानं पळवली.’’
‘‘पोहोणं झा यावर मुली आिण यां या आया ि व मंग पूलमधून बाहरे पड या. यांनी

शॉवर घेतला आिण कपड े बदल यासाठी लॉकरपाशी आ या. पण बघतात तर काय‚
क ली जागेवर न हती.’’

‘‘आम या लॉकरची क ली कुठे आह?े’’ यांनी ितथं काम करणा या बाईला िवचारलं.
‘‘मॅडम‚ आ ा या ठकाणी फ  मुल नाच वेश असतो. दसुरं कुणीच इथे येऊ शकत

नाही.’’
‘‘पण आमचे कपड ेओले आहते आिण आ हाला ड डी भ न आली आह.े आ ही आता

घरी कशा जाणार?’’
‘‘माझे नवे बूट लॉकरम ये आहते‚’’ एक मुलगी रागानं हणाली.
‘‘मला इथून एका बथ ड ेपाट ला जायचंय. पण माझे नवे कपड ेलॉकरम ये आहते. मी

आता काय क ?’’ आणखी एक मुलगी हणाली.
ितथे काम करणा या बाईला काय करावं त ेसमजेना. ‘‘तु ही जरा इथेच थांबा‚ मी

मॅनेजर साहबेांशी बोलते.’’ ती बाई हणाली.
अचानक या मुल ना दु न हाम िनकाचे सूर ऐकू आले. ते सुंदर सूर कुठून येत आहते‚

शोधून काढ यासाठी या इकडिेतकड ेपा  लाग या. तर कृ ण वर या मज यावर उभा
होता. क यांचा जुडगा या या हातात होता.

‘‘सग या मुल नी आप याला पािहलंय ह े या या ल ात येताच तो हाम िनका
वाजवायचं थांबला.’’

‘‘ह ेपाहा मुल नो‚ तु ही जर का माझं नाव मु या यािपका बा ना जाऊन सांिगतलंत‚
तर तु हाला तुमचे कपड ेकधीच िमळणार नाहीत‚’’ तो हणाला.

‘‘आ ही तुला कोटात खेचू.’’ एक मुलगी हणाली.



‘‘ठीक आह.े मग जा ना कोटात. पण कप ांिशवाय इथून बाहरे कशा काय पडणार
तु ही? बाहरे बघा‚ बफ पडतोय.’’

‘अरे कृ णा‚ वुइ आर हरेी सॉरी.’ सग या मुली एकदम हणा या.
‘ह ेबघ‚ आ हाला जर तुझी त ार करायची असती‚ तर ती आ ही आधीच नसती का

केली? आ हाला तू आवडतोस‚ तु या या खो ा आवडतात आिण ही गो  तुलाही माहीत
आह.े ते हा आता त ेसगळं थांबव. आ ही अशा ओ या कप ांम य ेइथे जा त वेळ उभे
रािहलो तर‚ आ हाला सद  होईल. आ ही आजारी पडावं‚ अस ंतुला नाही ना वाटत?’
यां यातली एक मुलगी याला आपलं हणणं पटव याचा य  करत हणाली.

‘‘मग कृ णान ेहसून क या खाली फेक या. मग सग यांनी कपड ेबदलले आिण या
कृ णाला घेऊन जवळ या एका कॅफेत हॉट चॉकलेट यायला गे या.’’ अशा रीतीने मा या
नातीन ेआपली कथा संपवली.

ितची धाकटी बहीण अनु का जोरजोरात हसून टा या िपटू लागली. ितला ही कथा
ऐकताना फार गंमत वाटली होती.

मी पण कौतुकान ेहसून मान डोलावली. पण खरं सांगायचं तर कृ णाची ही आधुिनक
कथा लंडनम ये घडलेली होती. ती ही अशी काही कथा सांगेल‚ असं मला वाटलंच न हतं.
जु या काळ या कथेतलं ते यमुनेचं पा ‚ यात उमललेली कमळं‚ बासरी वाजवणारा
ीकृ ण ह ेसगळं िच  मला माझी क पनाश  वाप न नजरेसमोर आणता येत होतं;

पण कृ णाचं ह ेआधुिनक प पचवणं मला फार जड जात होत.ं
मी जरासं घुटमळतच अनु काकड ेपािहलं. ‘आता मला ही कुठली कथा सांगणार आह‚े

दवे जाणे!’ मा या मनात आलं.
अनु कान ेलगेच ितची कथा सु  केली.
‘‘ ौपदी ही खूप सुंदर महाराणी होती. ित याकड ेखूप मोठी स ा होती. पण एक

दवस ती शहर सोडून खूप दरू या एका खे ात राहायला गेली. ितथे ती झ याचं शु
पाणी यायची. सगळं ऑरगॅिनक फूडच खायची‚ झाडांची फळं तोडून खायची आिण घरी
जे कुणी पा णे येतील ना‚ यां यासाठी ती वतः कुक करायची. पण कधीतरी ितनं
बनवलेलं जेवण कमी पडायचं. मग ितनं हा ॉ लेम ित या नव याला सांिगतला. ितचा
नवरा हणजे युिधि र. मग यानं हा ॉ लेम या या सूय नावा या िम ाला जाऊन
सांिगतला.

‘‘तो सूय एकदम िहकमती होता बरं का. यानं युिधि र आिण ौपदीला एक पेशल
कुकर भेट हणून दला. या याबरोबर थोड ेहे दी मसाले पण दले. तो हणाला‚ ‘तु ही
जे हा या कुकरम य ेभात िशजवाल‚ ते हा यात ह ेमसाले न  घाला. दोन चमचे भात
एका माणसाला खायला पुरेल. यामुळे तु हाला खूप जा त कु कंग करावं लागणार नाही.
पण ौपदी‚ तुझं जेवण झालं‚ क  तू हा कुकर व छ धुवून ठेवत जा आिण दसु या दवशी
सकाळपयत पु हा यात भात क  नकोस‚ हणजे या कुकरम य े बॅ टे रया िशरणार
नाहीत आिण यातला भात चांगला राहील. यामुळे तू याचा वापर नीट करत जा.’’

ौपदीन ंहोकर दला. या दवसापासून ित याकड ेआले या पा यांसाठी ती फ



ऑरगॅिनक फूड बनवू लागली.
‘‘एक दवस ितचे काका बरोबर खूप लोकांना घेऊन यां या घरी जेवायला आले.

यांनी आधी काहीच कळवलं न हत.ं ते हणाले‚ ‘‘ ौपदी‚ तू खूप
टे टी राईस बनवतेस असं मी ऐकलंय. आज मला तो खाऊन पाहायचाय. मी आिण
मा याबरोबरची माणस ंि व मंगला जातोय. परत आ यावर आ ही तो राईस खाऊ.’’

ह ेऐकून ौपदी वैतागली. एक तर ित या काकांनी जेवायला येत अस याचं आधी
कळवलं न हतं आिण आले तर आले‚ पण येताना या एव ा लोकांना बरोबर घेऊन आले!
िशवाय ितचं जेवणही झालं होतं. ितन ंतो कुकर धुवून ठेवला होता. ती ित या काकांना
खरंतर ओरडणारच होती. पण युिधि रानं ितला थांबवलं. तो हणाला‚ ‘‘ए‚ अगं तु या
काकांनी आजपयत आप याला इतके वेळा मदत केली आह‚े ते हा तू यांना काही बोलू
नको. तुला माहीत आह ेना‚ यांना कती पटकन् राग येतो ते! ते हा उगीच आपण असलं
काही करायला नको. उगाच नंतर प ा ाप करत बसून काय उपयोग?’’

पण ौपदी आता खूप काळजीत पडली. या इत या माणसांना आपण आता कसं काय
बरं जेवायला घालायचं‚ तेच ितला कळेना. मग ितनं लगेच आप या भावाला हणजेच
कृ णाला फोन केला. तो खूप दयाळू आिण चांगला होता. िशवाय तो खूप युि बाज होता‚
चतुर होता. तो ित या मदतीला धावून आला. यानं ौपदीकड े तो कुकर बघायला
मािगतला. यात एक भाताचं िशत िचकटून बसलं होत.ं यानं ते खाऊन टाकलं.

‘‘ह ंहा भात तर खूप चिव  झालाय. पण तुझे काका आिण यां या बरोबरचे ते पा णे
इत यात जेवायला मुळीच येणार नाहीत.’’

‘‘का?’’ ौपदी हणाली.
‘‘त े यांना माहीत आह‚े’’ एवढंच बोलून तो गूढपणे हसला आिण िनघून

गेला.
‘‘इकड ेपोहायला गेले या पा यांपैक  येकाने ि व मंग पूलमधलं थोड ंथोड ंपाणी

चुकून िगळलं. यात खूप लो रन होत.ं या दवशी पूल या पा यातील लो रनची
पातळी जरा जा तच होती. जरा वेळात सवा या पोटात ढवळू लागलं. यांना कसंतरी
वाटू लागलं. सगळे घाईघाईन ेबाथ मकड े पळू लागले. शेवटी काका सवाना हणाले‚
‘‘मला वाटत‚ं आप याला सग यांना काहीतरी बाधलेलं दसतंय. खूप अश पणासु ा
आलाय. यामुळे आपण ौपदीकड ेजेवायला जायलाच नको. आपण आज लंघनच क .’’

सग यांना ते हणणं पटलं.
मग काकांनी ौपदी या मोबाईलवर फोन केला. ते हणाले‚ ‘‘बेटा‚ आ हाला माफ

कर. आज काही आ ही तु या घरी जेवायला येऊ शकत नाही. पण पुढ या वेळी मा  न
येऊ.’’

ौपदी गालात या गालात हसली. नेहमीसारखाच याही वेळी ितचा भाऊ मदतीला
धावून आला होता. ‘‘काका‚ तु ही कधीही मा याकड े जेवायला या; पण‚ पुढ या वेळी
आधी फोन क न या‚ ह!ं’’ अस ं हणून ितन ंफोन ठेवला.

मला आ याचा ध ा बसला. या गो म ये मा या नात नी आमूला  बदल क न



या मला ऐकव या हो या. यांनी या कथेचं आधुिनक करण केलं होत‚ं ते पािह यावर
यांना ौपदीव हरणाची कथा सांग याचं माझं धाडसच झालं नाही.

◆



१०
इ फोिसस फाउंडेशनमधील एक दवस

शोभा ही माझी शाळेतली मै ीण आह.े बळीसार या छो ाशा गावात शाळेतले
िम -मैि णी इतके जवळचे होऊन जातात‚ क  जणूकाही ती आपली भावंडचं असावीत.
आयु यात पुढे जाऊन आमचे दोघ चे माग खूपच वेगवेगळे झाले. शोभा ल  क न बळीत
थाियक झाली. मी बंगळु ला आले. कनाटकातील इतर अनेक मुलां माणे ितची मुलंसु ा
सॉ टवेअर इंिजिनअर होऊन बंगळु ला आली. मग शोभाचं इकड ेजाणं-येणं वाढलं. जे हा
जे हा श य असेल‚ ते हा ती मला भेटायला यायची.

एक दवस ितचा मा या ऑ फसात फोन आला. ते हा माझी मी टंग चालू होती. मी
ितला तसा िनरोप ायला सांिगतला आिण नंतर फोन करीन असंही सांिगतलं. नंतर मी
ितला एकदम सं याकाळी फोन केला. ती हणाली‚ ‘‘त ूमला फोन करायला इतका उशीर
का केलास?’’

यावर मी हणाले‚ ‘‘अगं शोभा‚ माझे खासगी फोन करायला मला आ ा नुकतीच
सवड िमळाली आह.े’’

शोभा जरा काळजी या सुरात हणाली‚ ‘‘त ूनेहमी खूप गडबडीत असतेस‚ कामाचा
बराच ाप असतो‚ याची मला क पना आह.े पण खरं सांगू‚ तु याशी संपक साधणं
आजकाल फारच कठीण होत चाललंय. त ू कधीतरी कामात असतेस‚ कधी वासात
असतेस तर कधी एखा ा मी टंगसाठी बाहरे गेलेली असतेस. एखा ा वेळी त ून  घरी
असशील हणून फोन करावा‚ तर त ू घरीसु ा नसतेस. मा या नातवाचा पिहला
वाढ दवस आह‚े हणून तुला बोलावणं करायला मी फोन केला होता. ये या सोमवारी
वाढ दवस आह.े तुला या वेळी यायला जमेल या वेळी न  येऊन जा.’’

‘‘अगं शोभा‚ शिनवार-रिववार सोडून इतर कोण याही दवशी तु याकड ेयेणं फार
कठीण आह ेगं मला; आिण सोमवारी हणजे तर जवळजवळ अश यच!’’

‘‘तू आप या जवळ या मैि णीसाठी एक तासही काढू शकत नाहीस?’’ शोभा नाराज
होऊन हणाली. आप या जवळ या मैि ण ना अशा कारे नाराज हो याचा ह
असतोच. ‘‘तू फाउंडशेनची चेअरपसन आहसे आिण अनेक लोक मदत मागायला‚ तुझी
भेट घे यासाठी येत असतात‚ याची मला क पना आह.े पण यांना एक दवस तू वेगळी
वेळ द े कंवा ‘नंतर या’ अस ंसांग कंवा ‘आज भेटू शकणार नाही‚’ असं सांग ना; ती
माणसं न च परत येतील याची मला खा ी आह.े’’

‘‘ते इतकं सोपं नाहीये‚’’ मी हणाले. जयनगर न तु या घरी येऊन परत इकड ेयायचं
तर नुसते ये याजा यातच दोन तास मोडतात. हणजे माझा अधा दवस संपलाच
हणायचा. फाउंडशेनमधला दवस कती गजबजलेला असतो‚ आम या इथे काय काय
चालू असतं‚ त े कुणाला सांगून समजणार नाही. जो इथे काम करत नाही याला असं
वाटेल‚ क  नुसत ेपैस ेवाटले कंवा आ थक मदत दली क  झालं. मी खरंच काय काम करते



ते तुला जर य  बघायचं असेल‚ तर एक दवस सकाळीच इकड ेये. एक पूण दवस
मा याबरोबर घालव‚ इथे काय काय चालू असतं ते नुसत ंबघ. समाजकाय करणं हा कती
गंुतागंुतीचा कार आह‚े याची तुलाही क पना येईल.

शोभा उ साहाने या गो ीला तयार झाली. काही आठव ांनंतर एका सोमवारी
सकाळी ती मा याबरोबरच इ फोिसस फाउंडशेन या ऑ फसात आली.

ती आली याचा मलाही आनंद झाला. ‘‘तू सतत मा याबरोबरच राहा आिण फ
िनरी ण कर. काहीही बोलू नको. चालेल का तुला?’’

ितन ेहसून होकार दला.
मग मी माझी सहायक आशा िहला बोलावून या दवशी सकाळी मी या या

लोकांशी बोलणार होते‚ यांची यादी ित याकड े दली. इत यात फोन वाजला. आशानं
त परतेनं फोन घेतला.

फोनवर कुणीतरी बोलत होत‚ं ‘‘आ ही बळीचे आहोत. आ ही िमसेस सुधा मूत
यांना ओळखतो. मला यां याशी बोलायचंय.’’

‘‘मॅडम तुमचं नाव काय?’’
‘‘उषा... उषा पाटील.’’
आशा मा याकड ेवळून हणाली‚ ‘‘ बळी न उषा पाटील बोलतायत. तु हाला फोन

जोडून दऊे का?’’
उषा ह ेनाव बळीत अनेकांचं असतं. पाटील या आडनावाचंही तेच. मला बळीत या

कमीत कमी दहा तरी उषा पाटील माहीत आहते. एक शेजारीण‚ शाळेत मा या वगात
असलेली मुलगी‚ एक दरूची बहीण‚ एक चुलत भावाची बायको‚ एक लेिखका‚ एक
ओळखीची बाई‚ एक दवेळात या पुजा यांची मुलगी आिण अशाच आणखी काही.
यां यापैक  न  कुणाचा फोन असेल‚ तेच मला कळेना.

आशा पण ग धळून गेली होती मा याचसारखी.
अखेर मी आशाकडून फोन घेतला. ‘‘मी सुधा मूत  बोलतेय‚’’ मी हणाले.
मी बळीजवळ या कंुदगोळ गावातून उषा पाटील बोलतेय. मा या मुलाला नोकरी

हवी आह.े
‘‘माझी आिण तुमची ओळख आह ेका?’’
‘‘नाही‚ पण तु हीसु ा बळी याच आहात. तु ही आप या गाव या लोकांना न च

मदत कराल‚ असं मला वाटतं.’’
‘‘उषाजी‚ तु ही हणालात‚ तु ही मला ओळखता?’’
‘‘हो‚ ओळखते. वतमानप ातून तुम यािवषयी वाचलंय‚ टी. ही.वरसु ा पािहलंय‚’’

ती आप या बोल याचं प ीकरण दते हणाली. ‘‘तु ही मला ओळखता‚ अस ंकुठे हणाले
मी? पण ते जाऊ द.े मा या मुलाची लवकरात लवकर नोकरीला लागायची इ छा आह.े’’

मी ठाम होते. मी ितला प  सांिगतलं‚ ‘‘ह ेपाहा‚ इ फोिससम ये लोकांना नोकरी
दे याचं काम मी करत नाही. तु ही कंपनी या यूमन रसोसस िवभागाला ई-मेल पाठवा.
ितथे यां या िनवड कर या या या ठरले या असतात.



‘‘पण तु ही जर श द टाकलात‚ तर त े याचा न च अ हरे करणार नाहीत.’’
‘‘सॉरी उषाजी! पण कंपनीत कमचा यांची िनवड ही चाचणी परी ा आिण

मुलाखती या आधारेच केली जात.े मी इ फोिसस फाउंडशेनचं कामकाज बघत ेआिण मी
इतरां या कामात ढवळाढवळ करत नाही.’’

पण उषाला त ेमुळीच पटलेलं दसलं नाही. ‘मग िनदान ितथ या एखा ा मह वा या
चा मला कॉ टॅ ट तरी ा ना.’’

‘‘तु ही बायोडटेा ई-मेल वर पाठवून ा.’’ मी हणाले.
‘‘थांबा ह‚ं फोन ठेवू नका‚’’ उषा पाटील हणाली‚ ‘‘मी पटकन कागद पेन घेऊन येते

आिण ई-मेल अॅ से िल न घेते.’’
पण मला वेळ न हता. मग मी आशा या हाती फोन दते हणाले‚ ‘‘ यांना कंपनी

र ू टमटची ई-मेल तेवढी द ेआिण इथून पुढे कुणी मला ओळखत अस याचं सांगून जर
फोन केलाच‚ तर मी यांना ओळखत अस याची खा ी क न घेत यािशवाय मा याकडे
फोन दऊे नको.’’

मग मी मा या ई-मे स वाचायला बसले.
माझी से े टरी लीना हणाली‚ ‘‘मॅडम‚ आज ४१० ई-मे स आ या आहते.’’
अथात हा आकडा नेहमीपे ा फार वेगळा न हता. ‘‘मग आता आपण यांची आधी

गटवारी क  आिण सु वातीपासून शेवटपयत वाचायला घेऊ.’’
एकदा अशी गटवारी क न झा यावर आ ही एक-एक मेल वाचू लागलो. पिह या ई-

मेलम ये मी हणजे कुणीतरी दवेीदवेता वगैरे अस यासारख ंमाझं वणन कर यात आलं
होत.ं ‘‘लीना‚ फ  शेवटची ओळ वाच‚’’ मी हणाले.

‘‘दऊेळ बांधायला आ थक मदतीची मागणी केलेली आह‚े’’ लीना हणाली.
इ फोिसस फाउंडशेन कोण याही धा मक कारणा ी यथ कर यात येणा या न ा

बांधकामासाठी कंवा जु या वा तू या जीण ारासाठी मदत करत नाही. जर एखादी
वा तू सरकार या पुरात व िवभागाने ाचीन व जतन कर याजोगी वा त ू हणून घोिषत
केलेली असली‚ तरच या या जीण ारासाठी आ ही साहा य करतो. ‘‘जमणार नाही‚
म व‚ असं कळव.’’ मी हणाले.
मी आिण लीना पुढ या ई-मेलकड े वळलो ते हा ऑ फसातील अनेक सेल फो सवर

मेसेज आ याचे आवाज ऐकू येत होते. इ फोिसस फाउंडशेनने हणे नुकतीच एका
िश यवृ ीची घोषणा केली होती; याला उ र हणून त ेसगळे मेसेजेस भराभरा येत होत.े

या पाठोपाठ फोन वाजायलाही सु वात झाली.
ही बातमी सपशेल खोटी होती. अनेक वषापूव  इ फोिसस फाउंडशेनन ेअगदी मया दत

काळासाठी एक िश यवृ ी जाहीर केली होती; पण याची मुदत संपून कतीतरी दवस
लोटले होते. पण फाउंडशेन या या िश यवृ ीिवषयी खोटीनाटी मािहती लोक
‘ हॉ सअॅप मेसजर’ या अॅि लकेशनव न सगळीकड े पसरवत अस याचं आम याही
कानावर आलेलंच होतं. यामुळेच िव ाथ  आिण यांचे पालक आम यावर ई-मे स‚
मेसेजेस आिण फोन कॉ सचा भिडमार क न आ हाला भंडावून सोडत होत.े



मग मी या ईमे स आिण मेसेजेसना उ र दे याचं काम आशाला दलं. यातच ितचा
आज बराच वेळ जाणार होता.

ह ेझा यावर मी आिण लीनाने पुढची ई-मेल उघडली. कुठ यातरी िव ापीठाला मला
ऑनररी डॉ टरेट दे याची इ छा होती.

लीना त ेवाचून हषभ रत झाली. मी नाही झाले. एकदा एखा ा िव ापीठाने तु हाला
डॉ टरेट दली क  साहिजकच तुमची गणना या िव ापीठा या माजी िव ा याम ये
होत.े ‘‘तु ही आम या िव ापीठाला यो य ती मदत क  शकाल‚’’ ही ओळ अखेर आलीच.
आ ही दोघ नीही ती वाचली. हणजे याचा मिथताथ असा‚ क  आ ही तुम यासाठी
काहीतरी करतो व या मोबद यात तु ही आम यासाठी काहीतरी करा‚ हाच होता.
‘‘ यांना न  श दांत नकार कळव‚’’ मी लीनाला सांिगतलं.

पुढची ई-मेल हणजे मंुबईतील एका कॉलेज या वा षक ेहसंमेलनाला मुख अितथी
हणून उपि थत राह याचं िनमं ण होत.ं मला अशी असं य िनमं णं येतात. यांत या
ब याचशा काय मांना मी जातच नाही. पण काही थो ा काय मांना उपि थत
राह याचा मी य  करते. तो काय म फ  दोन तासांचा होता‚ असं लीनानं सांिगतलं.
तरीपण बंगळु न मंुबईला जाऊन परत यायचं‚ तर अधा दवस गेला असता. आधी तर
मी नाही हणावं असंच ठरवलं; पण मग कॉलेज या िव ा याचा िवचार मनात आला.
मला िव ाथ  ह ेनेहमीच ि य आहते.

‘‘मी या दवशी जर काही कामािनिम  मंुबईला जाणारच असेन‚ तर मी यां या
काय माला न  जाईन‚’’ मी लीनाला हणाले.

ितन ंमाझी डायरी पािहली. ‘‘ या दवशी दपुारी मंुबईत तुम या काही मी टं ज आहते.
पण सकाळ तशी मोकळी आह ेआिण काय माचं ठकाण िवमानतळाजवळच आह.े तु ही
मंुबईला पोचलात क  थेट ितकड े जाऊ शकाल. तु ही बंगळु न सकाळी लवकरची
लाइट घेऊन मंुबईला जा.’’

‘‘मग कॉलेजला अस ंकळव क  मला ितथे जरा लवकर‚ हणजे ९.३०ला पोहोचता
येईल. पण ितथून ११ वाजता मला िनघावं लागेल.’’

मी आशाशी बोलत असताना मा या टेबलावरचा फोन खणाणला. आशा फोन उचलून
हणाली‚ ‘‘हलॅो.’’
काही णांनंतर मा या हातात फोन दऊेन ती हणाली‚ ‘‘फोनवर कसाब आहते.’’
मी घाबरले. कसाब हा पा क तानी आतंकवादी होता. २६-११ या मंुबई बाँब फोटात

यायालयान ं याला दोषी ठरवलं होत.ं मा या मािहती माणे याला फाशी दे यात आली
होती. पण कधीकधी आप याला जे वाटत‚ं ते खरं नसतंच. ‘‘हा खरंच कसाब असेल का?
आिण असला‚ तर तो मला कशासाठी फोन करत असेल?’’

मी िवचार कर यासाठी एक िमिनट शांत बसले. मी जरा वेळात या याशी बोलेन‚
असं आशाला खुणेन ंसांिगतलं.

आशा फोनवर काहीतरी बोलली. मग मा याकड ेवळून हणाली‚ ‘‘कसाब मा यावर
इतके का िचडले आहते‚ दवे जाणे. मला हणत आहते‚ क  मी एक दशेभ  असून तु ही



मला ह ेकाय हणताय?’’
मी आता ग धळून गेले. मी हटलं‚ ‘‘आशा‚ तुमचं न  काय बोलणं झालं?’’
‘‘मॅडम‚ सकाळी तु ही मला जी यादी दली होती‚ यात या एकांना मी फोन लावला.

मग ‘मॅडमना फोन जोडून दतेे‚ जरा थांबा‚’ असंच फ  मी यांना हणाले.’’
‘‘पण मी तुला कसाबचा नंबर कधी दला? आिण का दईेन? तो कसाब फाशी गेला. या

जगातसु ा नाहीये तो आिण तो कोण होता त ेतरी तुला माहीत आह ेका?’’
‘‘मला नाही माहीत‚’’ ती सहजपणे हणाली. दशेात या भानगड शी ितला काहीही

दणंे घेणं न हतं.
‘‘मला फोन द ेबरं.’’
‘‘हलॅो‚’’ मी हणाले.
‘‘अहो‚ माझे आजोबा वातं यसैिनक होत.े मी वतः माजी आमदार आह ेआ ही या

दशेाची सेवा केलेली आह.े मला मा या घरा याचा अिभमान आह े आिण तु ही मला
खुशाल कसाब हणताय?’’

मी मोठा िनः ास सोडला. आशानं िम टर कसबे यांना फोन क न चुकून यां या
आडनावाचा उ ार कसाब असा केला होता. कोण याही दशेभ  असले या ला या
गो ीचा अपमान वाटणं वाभािवक होतं.

‘‘सर‚ ितचा थोडा ग धळ झाला. पण मी याब ल तुमची माफ  मागते‚’’ मी हणाले.
‘‘मी सुधा मूत . तु हाला फोन करायला मीच ितला सांिगतलं होत.ं तुम याकडचं ल
जे हा आह‚े याच वेळी मी नेमक  गावाला िनघाले आह.े पण एअरपोटवर जा याआधी मी
तुम या घरी येऊन जाईन.’’

माझं बोलणं ऐकून िम टर कसबे जरा शांत झाले. फोन ठेव यावर मी आशाकड ेवळून
हणाले‚ ‘‘अगं त ू यांना कसाब काय हणालीस?’’

यावर ती हणाली‚ ‘‘मॅडम एकाच वेळी तीन तीन फोन वाजत होते. मला वाटतंय‚
क  मी ‘कसबे’ असंच हणाले‚ पण यांनीच चुक चं ऐकलं असावं. मी मु ाम कुणा या
नावाचा चुक चा उ ार कशाला करीन?’’

तेव ात ऑ फसचे मॅनेजर िम टर कृ णमूत  मा यापाशी आले. ‘‘मॅडम‚ पेमटची
हाऊचस तयार आहते.’’
आम या ऑ फसम य ेरोखीचे काहीही वहार होत नाहीत. सरकारन े२०१६ म ये

नोटाबंदी जे हा जाहीर केली‚ या काळात आम या या धोरणाचा आ हाला फायदा
झाला. आम या कामकाजावर फारसा प रणाम झाला नाही.

आमचा सी.एस.आर. मॅनेजर शांत म येच येऊन हणाला ‘‘तु ही आता जे हा
चंडीगढ या दौ यावर गेला होता‚ ते हा आप या कमचा यां या नॉन ॉ फट शाखेला
मॅ चंग ँट*  दे याचं तु ही कबूल केलं आहते का?’’

‘‘हो‚’’ मी हणाले. ‘‘सी.एस.आर. चे आपण जे काही उप म राबवतो‚ यात यांचाही
थोडा हातभार लागेल. हदैराबाद‚ पुणे‚ मंगळु ‚ ित अनंतपुरम‚ चे ई आिण भुवने र
येथे असले या आप या इतर िवकास क ाम येसु ा मी ही प त सु  केलेली आह.े



शांत या कपाळावर आठी पडली. तो चंतेत पडलेला दसत होता. आप याला या
वषासाठी जो िनधी िमळालेला आह े यापे ा आपला खच जा त होणार आह.े आपण या
वषासाठी जे अंदाजप क आखलेलं आह‚े याचा मेळ जमवणं कठीण जाणार आह.े तु ही
एकदा या वष या अंदाजप कावर नजर टाकाल का?’’

शांतची काळजी मला कळत होती. आमचे आ थक वहार तोच सांभाळत असे. तो
अंदाजप कावर नेहमी बारीक नजर ठेवून असे.

‘‘आपण क  काहीतरी व था. आप या नजरेसमोर जे िवधायक उप म असतील‚
यांना अथसाहा य कर याकड ेआपण आपलं ल  क त केलं पािहजे. अंदाजप काची
चंता कशाला करायची. आप याला जर अिधक िनधीची गरज पडली‚ तर तशी आपण

(इ फोिसस कंपनीकड)े मागणी क . िशवाय काही उप मांची परेषा अजून पुरती तयार
झालेली नाहीय‚े काही उप म सु  हो यास थोडा उशीरसु ा लागू शकेल. यामुळे
काळजी कर याची काही गरज नाही.’’

मी पूव  कॉलेजात ा यािपका होत‚े यामुळे िश काने िव ा याला समजावून
सांगावं‚ अशा कारे मी अनेकदा बोलते. आिण मा या या िशकवण द यासारखं
बोल याचा अनुभव अनेकदा शांत आिण ुती यांना येतो‚ कारण हचे दोघं आमचा
आ थक ताळेबंद जुळव याचं आिण आमची सी.एस.आर. ची उ  ं पूण कर याचं काम
बघतात.

मी वतःसु ा जातीन े िनयिमतपणे या दो ही गो म ये ल  घालतच असते. पण
तरीही या दवशी या दोघांनी फाउंडशेनवर असले या या वष या आ थक
जबाबदा यांिवषयी चंता  केली.

पुढचा फोन बाणेरघाटा रा ीय उ ाना या संचालक मंडळाकडून होता. यांना
फाउंडशेनकडून अथसाहा य िमळत अस यामुळे या या िविनयोगािवषयीचा अहवाल
दे यासाठी तो फोन होता.

उ हा याम य ेपा याअभावी या रा ीय उ ानातील ा यांचे हाल होत अस याचं
आम या कानावर आलं. तेथील व थापनानं वाघांना बस यासाठी पा यानं भरलेला
एक जलाशय बनवला होता; परंतु साठले या पा यात प ड यामुळे वाघांना काही रोग
कंवा संसगज य आजार होऊ नय ेयासाठी यांना काही िनयिमत मुदतीनंतर ते पाणी
बदलावं लागत अस.े वाघ जर आजारी पडले‚ तर यां यावर उपचार करणं फार कठीण
काम होत.ं यामुळे यांची काळजी घेणा या कमचा यांना पा या या बाबतीत फार
सावधिगरी बाळगावी लागते. यामुळे मी आम या कॉ ॅ टरना  फोन केला आिण या
ठकाणी सुलभपणे पाणीपुरवठा होऊ शकेल अशा जागा िनवडून बोअरवेल खण यास
आिण जलसंचयासाठी मोठी टाक  बनव यास सांिगतलं.  या प रसरातील जिमनीम ये
िवशेष पाणी नस यामुळे बोअरवेल खणूनही फारसा उपयोग होणार नाही‚ अस ंसांगून
आ हाला यापासून परावृ  कर याचे य  काही लोकांनी केले; पण याचं न ऐकता
आ ही ते काम पूण केलं.

आता रा ीय उ ानातून आले या फोनव न आ हाला अशी मािहती दे यात आली‚



क  यां याकड े मुबलक पाणी उपल ध झालं होतं. पशंूना आता चांगलं पाणी िमळू
लाग यामुळे यां यात आजारी पड याचं माण िनि तपणे घटलं होतं. मी यासाठी
परमे राचे आभार मानले.

मी लीनाकड ेपािहलं. ती अजूनही ई-मे सची वगवारी कर यात गंुतली होती. वास‚
अपुरी कामे‚ अपॉइंटम स‚ नकार कळवणे आिण नवीन ताव.

सव जण आपाप या कामात बुडून गेले होत.े कधी कधी मला असं वाटतं‚ क  मला
िवशेष काही काम नसत.ं जो तो आपाप या जबाबदा या समथपणे पार पाडत असतो.
काही नवे ताव‚ काही अपवादा मक गो ी कंवा वाढीव अनुदान ेअशा िवशेष बाबतीत
फ  मी ल  घालत.े

इत यात ुतीची भेट घे यासाठी कुणीतरी आलं. ती वर या मज यावरील कॉ फर स
मम य ेगेली. मी सा या पो टानं आलेली‚ मला वाच यासाठी ठेवलेली प  ंउघडून वाचू

लागले. एक कड ेफोन खणखणतच होते.
काही िमिनटांतच आम या कॉ ॅ टरचा नवीन घडामोड ची मािहती दे यासाठी फोन

आला. ‘‘मॅडम‚’’ त े हणाले‚ ‘‘आपले काही कामगार सुटीव न अजून परतलेले नाहीत.
जर आह े याच कामगारांकडून काम पूण क न यायचं असेल‚ तर जा त वेळ लागेल.
आपला क प पूण हायला एक मिहना उशीर होईल.’’

‘‘ह ेअस ंकसं करता तु ही?‘‘ मी यां याशी वाद घालत हणाले. ‘‘मी क पा या
उ ाटनासाठी मु यमं यांना बोलावलं आह‚े सगळा बेत ठरला आह.े कसंही करा‚ पण काम
वेळेत पूण करा.’’

‘‘मॅडम‚ पण मग आता मी काय क ? तु हीच सांगा.’’
यांनी काय करायला हवं‚ त ेमी तरी कसं सांगणार? मी फ  काम दले या तारखेला

यांनी पूण करावं‚ असा आ ह करत रािहले. आमची अशी बराच वेळ चचा झा यावर
यांनी पंधरा दवसांपे ा जा त उशीर न कर याचं मला आ ासन दलं. बांधकामाम ये
ठरले या तारखेपे ा नेहमीच उशीर होतो‚ ह ेए हाना मला अनुभवामुळे माहीत झालेलंच
आह.े एखा ा माणसाचं काम कतीही योजनाब  आिण काटेकोर असलं‚ तरीसु ा काही
गो ी अटळ असतात. यामुळे मी यांना थोडी सवलत दली.

इत यात ुतीन ंमला या चालू असले या मी टंगम ये सहभागी हो याची िवनंती
केली. ‘‘मी यां या तावािवषयी आपला काय िनणय झाला आह‚े त ेसांिगतलं आह.े
तरीसु ा यांनी तुम याशी भेट याची इ छा  केली आह.े ते ितघ ंआहते. मला वाटतं‚
मॅडम तु ही यांची आ ाच भेट घेतलीत तर बरं; नाहीतर ते पु हा भेटायला येतील‚’’ ुती
हणाली.
इ फोिसस फाउंडशेनतफ अथसाहा य दे या या बाबतीत आ ही काही धोरणं िनि त

केलेली आहते. उदाहरणाथ आ ही कोण याही राजक य प ाला दणेगी दते नाही;
अथसाहा य यांना ायचंय‚ यां या जाती-धमाचा िवचार कधीच केला जात नाही.
येक क पासाठी अंतगत आिण बा  असं दो ही कारचं ऑिडट असतं. फाउंडशेन
यातून कधी बाहरे पडणार याचं धोरण ठरलेलं असत ंआिण येक क पाचं आ ही थड



पाट कडून मू यांकनसु ा क न घेतो. याच माणे आ ही अथसाहा य एकरकमी न दतेा
ह या ह यानं दतेो.

ुतीची मी टंग या लोकांबरोबर चालू होती‚ यांचा ताव आम या धोरणांम ये
बसणारा नस यामुळे ितन ंतो नामंजूर केला होता.

फाउंडशेनम य ेआ ही एक िनयम पाळतो; जर आ ही एखादा ताव नामंजूर करणार
असू तर आ ही तस ेसंबंिधत  वा सं थेला लगेच लेखी कळवून टाकतो. ‘आ दिन ुर हे
अं यिन ुरांपे ा जा त बरं’ असं हणतात; हणजेच शेवटास जाऊन दमुत हो यापे ा
सु वातीलाच िनराशा झालेली बरी.

‘ठीक आह‚े मी येते‚’ असं हणून मी ुतीबरोबर वर या मज यावर जायला िनघाले.
बरेच लोक मला य  भेट याची िवनंती करतात. यांत या काह ची अशी समजूत

असते‚ क  मला य  भेटून मा यावर दडपण आणलं‚ क  काम होईल. पण यांना एक
गो  माहीत नाही − ुतीचा आिण माझा िनणय नेहमी एकच असतो.

परंतु ुतीचा ास कमी कर यासाठी मी या लोकांची भेट घे याचं ठरवलं. मला जसं
अपेि त होत‚ं तसंच घडलं. पुढचा अधा तास यांनी यां या तावाची उपयोिगता मला
पटवून दे याचा आटोकाट य  केला. अखेर मी हणाले‚ ‘‘ह ेपाहा‚ आ ही इथे आम या
मना माणे अथसाहा य करत नाही. तु ही एक ल ात या‚ इथे सव गो ी कर याची
िविश  या ठरलेली आह.े ठरािवक प ती आहते. ुतीन ं तु हाला जो िनणय
सांिगतला‚ तो पूण िवचाराअंतीच घे यात आलेला आह.े ददुवानं आ ही तुम या या
उप मात सहभागी होऊ शकणार नाही.’’

माझं बोलणं ऐकून ते लोक नाराज झाले. पण या वेळी यां यासाठी आणखी काहीही
करणं श य न हतं.

कधीकधी इ फोिसस कंपनी या संचालक मंडळा या सद यांकड े मदतीची अपे ा
करणारी प  ं जातात. ते लोक ती प ं‚ ते िवनंतीअज आम याकड े पाठवतात. आ ही
यांचा तट थपणे िवचार क न मगच यावर िनणय घेतो. तो िवनंतीअज मा य करायचा
क  नाही‚ साहा य करायचं क  नाही‚ ह ेनीट तावून सुलाखून पािह यािशवाय आ ही
िनणय घेत नाही. कंपनीचं संचालकमंडळ या बाबतीत आम यावर कधीच दबाव आणत
नाही‚ ह ेआ ही आमचं भा य समजतो.

आता दपुार या जेवणाची सुटी झाली. माझं घर जवळच अस यामुळे मी शोभाला
हणाले‚ ‘‘चल‚ आपण घरी जाऊन जेवून येऊ.’’
घरी पोहोच यावर रखवालदारानं सांिगतलं‚ क  माझी मुलगी अ ता िहचा फोन

येऊन गेला होता.
मी ितला उलटा फोन करताच ितनं मा यावर ांची सरब ी सु  केली. ‘‘काल कुठे

होतीस तू? तुझी कृती ठीक नाहीय ेका? तुम या इथे काहीतरी घडलंय का‚ जे तू मला
सांगत नाहीयेस? मी कती काळजी करते आह.े’’

ितचं बोलणं आिण तो काळजीचा सूर ऐकून मला ध ाच बसला. ‘‘अगं मी इथे
बंगळु म येच आह.े मा या दवसभर मी टं ज हो या. पण तुला इतक  काळजी करायला



काय झालं?’’
‘‘अगं मी सकाळी फोन केला‚ तर तुम या इथ या िस यु रटी या लोकांनी सांिगतलं‚

क  तू ‘टॉयलेट’ म ये आहसे. मी दपुारी फोन केला‚ ते हाही मला तेच उ र िमळालं.
सं याकाळी परत तेच. रा ी फोन केला‚ तर यांनी तू झोपली आहसे अस ंसांिगतलं. आज
सकाळी फोन केला ते हा त ूऑ फसला गे याचं कळलं. मी तुला ई-मेलसु ा पाठवली.
यालाही काही उ र नाही. एक सांग‚ त ू दवसभर रे ट मम ये कशासाठी जातेस?’’
ित या वरातून काळजी प  होत होती. मी शांतपणे ितला हणाले‚ ‘‘अगं हो‚

अ ता‚ तू जरा दीघ ास घ ेबघू. रोज जरा वेळ ाणायाम करत जा. मी काल साईट
ि हिजटला गेले होते. आ ही नुकताच टॉयले स बांध याचा क प पूण केला आह.े याचं
उ ाटनही झालं आह.े ितथली प रि थती काय आह‚े ह े वतः जातीनं बघावं हणून मी
गेले होते. यानंतर आणखी काही मी टं ज हो या‚ टॉयले स उभार या या संदभात पॅनेल
िड कशन होतं. मी से यु रटी टाफला बाहरे पडताना हणाले‚ ‘मी टॉयलेट ोजे ट या
कामासाठी बाहरे जात आह.े’ यान े यातला फ  ‘टॉयलेट’ हा श द ल ात ठेवला आिण
तुला तेवढंच सांिगतलं. इतक  घाब  नको आिण तु या ई-मेलचं हणशील‚ तर ते मी
अजून चेक केलेलेच नाहीयेत.’’

ितन ेसुटकेचा िनः ास टाकलेला मला ऐकू आला.
ितचा फोन झा यावर मी घरा या फाटकापाशी जाऊन रखवालदाराला हणाले‚

‘‘मला टॉयलेट ोजे टव न घरी यायला उशीर होईल‚ असं मी काल िनघ याआधी
सांिगतलं होतं ना?’’

यावर तो हणाला‚ ‘‘मॅडम काल मी ूटीवर न हतो. काल या माणसाचा कान
दखुतोय‚ हणून तो रजेवर गेलाय.’’

छान हणजे कालचं माझं बोलणं याला नीट ऐकूच आलं न हत ंतर. मी मा  ‘टॉयलेट’
म ये खूपच वेळ घालवला होता. मी वतःशीच हसत पु हा घरात गेले.

शोभा आिण मी जेवायला बसलो. एक कड ेमी आम या घर या वयंपा याबरोबर
चचा क न घरात लागणा या सामानाची यादी बनवू लागले. घरी रा ी जेवायला कती
लोक असतील‚ जेवायला काय काय पदाथ बनवावेत‚ याब ल तो मला िवचा  लागला.
पण माझं मन अजूनही ऑ फस या कामातच गंुतलेलं होतं. यामुळे मला सं याकाळ या
जेवणा या बेतािवषयी या याशी काहीही बोलायची इ छा न हती. मग मी हणाले‚
‘‘आपण या सग यािवषयी सं याकाळी बोलूयात का? तोपयत घरात जे काही सामान
आह‚े यातून तु हाला जो काही वयंपाक करता येईल‚ तो करा.’’

यानंतर भराभरा जेवण आटपून मी आिण शोभा पु हा ऑ फसात परत आलो.
माझी पुढची अपॉइंटमट यां याबरोबर होती‚ यांची भेट घेणं या ना या कारणानं

आजवर अनेकदा पुढे ढकल यात आलेलं होत.ं ते तीन लोक होते. मला पाहताच या
ितघांनी एकदमच बोलायला सु वात केली. यामुळे मला कुणाचंच बोलणं समजेना. मग
मी सवाना एक एक क न आपलं हणणं मांड याची िवनंती केली.

‘‘या े ात मला बरेच पुर कार िमळाले आहते‚’’ यातले एक गृह थ हणाले.



दसुरे हणाले‚ ‘‘हा उप म पूण कर यासाठी मा या राजक य वतुळात खूप ओळखी
आहते‚ याची मदत होऊ शकेल.’’

ितसरे हणाले‚ ‘‘थांबा‚ आधी आमचं इथे तु हाला भेटायला ये याचं उ  मी
तु हाला सांगतो. याच माणे शहरातील गरीब व तीत िप या या पा याची सुिवधा
उपल ध क न दे या या या उप मातून आ ही अनेक गरीब लोकांना कशी मदत क
शकतो‚ हहेी सांगतो.’’

‘‘मी या संदभात तु हाला थोड े  िवचा  का?’’ मी हलकेच हणाले.
‘‘ या भागात तु ही काम करणार आहात‚ या भागाला तु ही कधी वतः भेट दली

आह े का? तसं असेल तर या भागाची लोकसं या साधारण कती आह?े ी-पु षांचं
माण काय आह?े’’
यावर ते ितघंही ग प झाले.
मग मी वेग या बाबतीत यांना  िवचा  लागले. ‘‘तु हाला या िप या या

पा यासाठी मुळात पाणी कुठून आणावं लागेल?’’
यावरही काही उ र नाही.
या भागात पाणीपुरवठा व था काय आह?े क  अिजबातच पाणीपुरवठा नाहीय?े’’

अजूनही कुणीच काही बोलायला तयार न हत.ं मग हताश होऊन मी हणाले‚ ‘‘ठीक आह.े
तु ही आधी वि थत संशोधन करा. ताव तयार करा‚ हा क प कसा पार पाडणार
आहात याचेही तपशील िल न काढा आिण ते सव तयार क न ते मला पाठवून ा.
आ ही आम या इंटनल मी टंगम ये यावर चचा क . तु ही तुम या या क पाची
िनि त जागा जरा मला कळवलीत‚ तर मी वतः ितथे जाऊन सव पाहीन. या ठकाणी
कोण या प ाची स ा आह े कंवा कुणाला कती पुर कार िमळाले आहते‚ याला आम या
दृ ीनं काहीही मह व नाही. आ ही गरीब व वंिचतांसाठी काम करतो. आम या
य ांमधून यांना थोडीतरी मदत हावी‚ यां या चेह यावर हसू फुलावं‚ यासाठी
आमची सगळी धडपड असते.

या ितघां याही चेह यावर िनराशा उमटलेली दसली. मी यां या या उप माला
फाउंडशेनतफ काही मदत वगैरे कर याचं आ ासन दलं न हत.ं तेच यां या िनराशेचं
कारण होत.ं

मी यांचा िनरोप घेऊन उठत असतानाच दारावर टकटक क न लीना आत आली.
‘‘मॅडम‚ तुम या वासा या वेळाप कात तु हाला कदािचत बदल करावा लागेल. गे या
आठव ात तु ही इकड ेन हता‚ ते हा दशेा या वेगवेग या भागांमधून मला अनेक फोन
आले. वेगवेग या उप मां या ठकाणी य  पाहणीसाठी जा या या संदभात ह ेसगळे
कॉ स होत.े मला वाटतं‚ या सग या ठकाणांना भेटी दऊेन य  पाहणी कर याचं काम
शांत‚ ुती आिण तु ही आपापसात िवभागून घेतलंत‚ तर ते सोयीचं ठरेल. या तारखा
आजच िनि त कराय या आहते‚ यासाठी मला आज या दवसात कधीतरी थोडा वेळ
तुम याबरोबर बसावं लागेल.

मी खोलीत या कॅलडरकड ेपािहलं. ‘‘तु ही माझे दौरे शिनवार‚ रिववारी ठेवा हणजे



आठव ातील रािहलेले दवस मला इथे कामासाठी िमळतील.’’ मी हणाले. मला जर
द लीला कामासाठी जावं लागणार असेल‚ तर या भागातील भेट या वेळा या
सुमारास सोयीने न  क न टाका. ज मू‚ लखनौ वगैरे एकाच खेपेत आटोपता येईल.
उगाच कारण नसताना वास कर याची गरज नाही.

लीना काहीतरी िन य क न परत गेली. ित या चेह याव न त ेमला समजलं. आता
माझा वासाचा संपूण तपशील ितला ित या मना माणे आखता येणार होता.

मी परत मा या खोलीत आले. सग या ई-मे सचं वग करण क न झालेलं होत.ं यो य
या कड ेयो य ती ई-मे स फॉरवड कर यात आली होती. जी खास मी वाचावी
हणून ठेवली होती‚ ती मी उघडून वाचू लागले व एकेका ई-मेलला उ र दऊे लागले.

यानंतर जी काही प  ंपो टानं आलेली होती‚ यां याकड ेमी वळले. माझं उ  या
ऑ फसातील सव वहार लवकरात लवकर कागदप ांिशवाय करणं ह े आह.े पण ते
इत यात होईल असं वाटत नाही. आम याकड ेअजूनही पो टान ेमािहती प कं‚ िनमं ण
पि का‚ िवनंती अज इ यादी गो ी येतच असतात.

मी वतः लेिखका अस यान ंमला अनेकांकडून पु तकं भेट हणून िमळतात. आजकाल
चिलत असलेला आवडता िवनोद हणजे − समाजात लेखकांची सं या वाचकांपे ाही
जा त झालेली आह.े काही लेखकांची यां या पु तकांना मी तावना िलहावी अशी
इ छा असते‚ तर काह ना मी यांची पु तकं घाऊक भावाने िवकत घेऊन शाळांम ये‚
लाय यांम य े वाटावीत‚ असं वाटत असतं. काही लेखक यांची मूळ ह तिलिखतंच
आम याकड ेअिभ ायासाठी पाठवून दतेात आिण ती आ ही वाचून परत करावी‚ असं
यांचं हणणं असतं. या गो ीचा आ हाला खरं तर खूप ास होतो. पो टान ंआलेली
पु तकं आ ही मोफत लाय यांम य े भरती कर यासाठी पाठवून दतेो. पु तकांना
तावना अथवा यां यावर अिभ ाय िलिह याची िवनंती तर आ ही जवळपास नेहमीच

अमा य करतो‚ कारण मला कामातून कधी फुरसतच नसते. सं याकाळ होईपयत आम या
ऑ फसातील र ी कागदां या कच याचे डबे ओसंडून गेलेले असतात.

मा या पु तकाचे वाचक अनेकदा फाउंडशेन या ऑ फस या प यावर प ं पाठतात. ही
प  ं िविवध कारची असतात. काही लोकांनी प ांमधून वतःचे अनुभव कथन केलेले
असतात‚ तर काही मा या लेखनावर टीका ट पणी करतात‚ काही भरभ न कौतुकसु ा
करतात. ही प  ंमी घरी घेऊन जाते आिण सवड िमळेल या माणे यांना उ रं दते.े

मा या कामात टेिलफोन या घंटी या आवाजान ं यय आला. एका यूजचॅनेलकडून
फोन होता. या या वाताहरानं मला िवचारलं‚ ‘‘स या या सरकारब ल तुमचं मत काय?
नोटाबंदीचा िनणय आिण याची अंमलबजावणी यािवषयी तुमचे िवचार काय ते कृपया
सांगाल का?’’

मी यावर कोणतीही ित या दे यास नकार दला. मी माझं वतःचं काम उ म
रीतीन ेपार पाडते; पण या अशा बाबतीत बोलायला मी कुणी यातली त  नाही.

मी ती प  ंचाळायला सु वात केली. काही प ं लीनाकड ेसोपवून ितलाच या प ांना
उ र दे यास सांिगतलं. आणखी काही प ं ल करी कारवाई या दर यान शहीद झाले या



जवानां या कुटंुबीयांची होती. इ फोिसस फाउंडशेनन े यांना जो काही थोडाफार मदतीचा
हातभार लावला होता‚ यािवषयीची कृत ता  करणारी ती प  ं होती. याच
प ांमधील दोन प ांनी माझं ल  वेधून घेतलं. यांतलं एक क  सरकारकडून तर दसुरं
रा य सरकारकडून आलं होत.ं दो ही प ांमधून फाउंडशेननं िविश  उप मांसाठी मदत
करावी असं आवाहन कर यात आलं होत.ं मग पुढ या आठव ातील इंटनल र यू या
मी टंगम ये यां यािवषयी चचा कर याचं ठरलं.

इत यात लीना काही गो ची मला आठवण क न ायला व काही गो ची मािहती
ायला आत आली. ‘‘मॅडम मी तुम या वासाची परेषा आखली आह.े पुढचे तीन मिहने
येक मिह यात तु हाला १५ दवस वास आह.े यात तुमचे जवळपास सवच शिनवार‚

रिववार जाणार आहते. तुम या दरू या भाची या ल ाला तु ही उपि थत रा  शकणार
नाही. याच माणे तुम या विडलां या ा ालाही तु ही इकड ेअसणार नाही. तस ंचालेल
ना?’’

‘‘हो‚ चालेल‚ लीना. ‘काम हाच दवे असतो’ ही मा या विडलांची िशकवण आह.े ते
मला न  समजून घेतील‚ अशी माझी खा ी आह.े’’

लीनानं माझं वासाचं वेळाप क कृ णमूत कड े दलं. मग यांनी माझी ित कटं काढणं‚
िजथे श य असेल ितथे इ फोिसस कंपनी या गे टहाऊसम ये राह याची व था करणं‚
इ यादी कामं करायला सु वात केली. िजथे हणून कंपनीचं गे टहाऊस उपल ध असेल‚
ितथे उतरणं सोयीचं जातं. िशवाय हॉटेल या अनाठाई खचात बचत होत.े

यानंतर काही िमिनटांतच ुती आत आली. ‘‘एक चांगली बातमी आह‚े’’ ती
हणाली. ‘‘आपण या मुलांना मॅथेमॅ ट स ऑ लंिपयाड परी ेत मदत केली होती‚ यांना
अमे रकेतील एम. आय. टी आिण कॅलटेक या युिन ह सटीत वेश िमळाला. यांचे
टी. ही.वर आिण इतर मा यमांकडून इंटर यू घे यात आले‚ यात यांनी आप या
फाउंडशेनचे मनापासून आभार मानले आहते. आपण येक  दहा हजार पयांची जी
छोटीशी मदत केली होती ना मॅडम‚ यामुळेच या मुलांनी िव ान शाखेचा पयाय
िनवडला होता आिण हो‚ पावगड वाम ची ई-मेल आली आह.े ते दृ ीहीन मुलांसाठी
काम करतात. शाळेत मुलांना दपुारचं जेवण पुरव या या उप मांमुळे अनेक मुलं शाळेत
िश ण घेऊ लागली आहते. यां या संगीत वगाला आपण दणेगी द यामुळे त ेसव जण
खूश आहते. अलीकडचे या मुलांना एक पुर कार िमळाला. या मुलांचे हसरे गोड फोटो
वामीज नी पाठवले आहते.’’
एवढं बोलून ती परत गे यावर मी णभर शांतपणे िवचार करत बसून रािहले.
इत यात फोन या घंटीन ेमाझी तं ी भंग पावली. मी समोरचा फोन उचलला‚ पण

लीनाने पलीकडून तो आधीच घेतला होता आिण ती फोनवर बोलत होती. फोनव न एक
 ित या अंगावर ओरडत होती. ‘‘ह े पाहा‚ मला फाउंडशेनकडून जे पैसे िमळाले

आहते‚ यापे ा कतीतरी जा त िमळतील अशी माझी अपे ा होती. माझी पा ता खूप
जा त आह.े तु ही नुस या से े टरी आहात; तु ही तुम या व र ांना आधी फोन ा. मी
कोण आह ेते यांना सांगा आिण तु ही जर मला यां याशी बोलू दलं नाहीत ना‚ तर मी



थेट मा यमवा यांकड ेजाईन. ते हा मला उ रं दे याआधी नीट िवचार करत जा.’’
मी ताबडतोब उठून शेजार या खोलीत गेले आिण लीनाकडून फोन घेतला.
‘‘सर‚ तुमची सम या काय आह?े’’ मी िवचारलं.
‘‘मी शाळेसाठी दोन कोटी पयांची मागणी केली होती आिण फाउंडशेनने कती दले?

दोन लाख? तुम या फाउंडशेनसाठी दोन कोटी तर काहीच नाहीत. मला या गो ीचं
प ीकरण हवंय. नाही‚ माझी तशी मागणीच आह.े मी समाजसेवक आह.े माझा खूप
दबदबा आह.े मनात आणलं तर मी तुम या फाउंडशेन या नावाची बदनामी क  शकतो.’’

‘‘हो‚ हो मी तु हाला न च याचं प ीकरणं दऊे शकत.े आम याकड ेदररोज सुमारे
१०० स पा  लोकांकडून िवनंितअज येत असतात. िशवाय सुमारे दोनशे फोनही येतात.
पण आ ही कोणा याही दडपणाखाली काम करत नाही. आ ही या काही दणे या दतेो‚
या मोबद यात आ हाला कसलीच अपे ा नाही. इथे सव गो ी योजनाब  रीतीन‚ं
सुसू तेनं घडत असतात. आम याकड ेउपल ध असणा या िनधीचं यो य िनयोजन क न‚
कुणावरच अ याय होऊ न दतेा आ ही याचं वाटप करतो. दले या िनधीचा िविनयोग
कशा रीतीन ं केला जात आह ेयाची पाहणी झा याखेरीज आ ही पुढचा ह ा दते नाही.
गे या इत या वषा या अनुभवातून मी एक गो  अशी िशकले आह‚े क  कुणीही केलेलं
कामच बोलतं. आम याकड े िव त मंडळी एक  बसूनच कुठलाही िनणय घेतात. या
फाउंडशेनम य े स या काम करणारे आ ही कुणीच कदािचत नसू. पण येथील काम
कर या या या प ती आहते‚ या पुढे चालतच राहतील. मी तु हाला एक गो  प च
सांगते‚ आ हाला मा यमांचं काहीच भय वाटत नाही; कारण आ ही कोणतंच गैरवतन
केलेलं नाही. इथला सव कारभार सूय काशाइतका व छ आह.े’’

माझं बोलणं ऐक यावर तो माणूस शांत झाला आिण घसा साफ क न हणाला‚ ‘‘बरं‚
पण आ ही वि थत पावलं उचलून चांगली गती क न दाखवली‚ तर पुढ या वष
तु ही आ हाला न  मदत कराल ना?’’

‘‘क सु ा. आ ही सं थांना मदत करतो. आ हाला काही सं था चांग या वाट या‚
मदत कर याजो या वाट या‚ तर यांना आ ही आपण होऊन मदतीचा हात पुढे करतो.
कोण याही सं थेचं काम उ कृ ‚ कारभार व छ असेल‚ तर आ हाला यांना मदत
कर यात रस वाटतो. आ हाला कुणी धमक  दली‚ नाहीतर आपले हात कती वरपयत
पोहोचले आहते‚ असा बडजेाव िमरवला‚ तरी आ हाला याचं काहीच वाटत नाही.

फोनवर ितकडून काहीतरी आवाज आला. ब धा बोलणा यान ेपुटपुटत मा मािगतली
असावी.

पण आज सकाळपासून डो याला पु कळ ताप झालेला होता. यामुळे मी काही या
माणसाला तशी सोडणार न हत.े ‘‘सर आम या फाउंडशेनवरसु ा कठीण प रि थतीत
काम कर याची वेळ येतेच; परंतु तरीही यामुळे आ ही आमचे इतरांशी असलेले संबंध
िबघडणार नाहीत याची िनि तच काळजी घेतो.’’ मी न िवचारताच स ला दला.

माझी घ ाळाकड ेनजर गेली. साडपेाच वाजायला आले होते. मला अजून थोड ंकाम
होत‚ं यामुळे मी जरा वेळ थांबणार होत.े पण शोभा उठून उभी रािहली.



‘‘मला वाटतं‚ मी आता िनघते‚’’ ती हणाली.
मी मु य वेशदारापयत ितला सोडायला गेले. ितथपयत चालत जात असताना वाटेत

रसे शन ए रयापाशी ती थबकली. आम या फाउंडशेनला िमळालेले िविवध पुर कार
ितथे मांडून ठेवले होते.

‘‘तुला या सवाचा खूप अिभमान वाटत असेल ना?’’ ती हणाली.
‘‘मी त ण होते ते हा खरंच अिभमान वाटायचा. पण जसजशी वष लोटत गेली‚ तसं

एक ल ात आलं. मला जो आनंद िमळतो तो मी करत असले या कामातून िमळतो; या
कधीमधी िमळाले या पुर कारांमधून नाही. मला आज ि शः या पुर कारांचं काहीच
वाटत नाही. पण मा या सं थेसाठी ते िनि त मह वाचे आहते.’’

‘‘पण मला ह ेसांग‚’’ ती हणाली‚ ‘‘त ूउव रत आयु य या थँकलेस जॉबसाठी का
ायचं ठरवलं आहसे? तू आता छान आराम कर‚ तु या नातवंडांबरोबर वेळ घालव‚ ल

समारंभांना जा‚ वाढ दवसांना जा‚ आिण तु या आयु यातला हा ताण जरा कमी कर ना.’’
‘‘तुला खरं सांगू का?’’ मी हणाले‚ ‘‘अगं मी तर वतःला फार भा यवान समजते. मी

जे काही करते‚ यात मला खूपच आनंद िमळतो. यामुळे येक दवस हा मा यासाठी
सुटीचा दवस‚ आनंदाचा दवस असतो आिण सुटीवर जायला कुणाला आवडत नाही?’’
मी त डभ न हसले.

शोभा गाडीत बसत असताना मागे वळून हसली. ितला माझं हणणं पटलं होतं. मी
ितचा िनरोप घेऊन परत ऑ फसात जाऊन मा या कामाला लागले.

◆



११
मला जमणार नाही; पण आ हाला जमेल

नुकतीच मी मा या एका भा या या ल ाला गेले होते. ितथे मावस‚ मामे भावंडांना
भेट याचा योग आला. लहानपणी आ ही नेहमी एक  खेळायचो‚ पण गे या क येक
दवसांत भेट होऊ शकली न हती. ल ाचे िवधी चालू झाले. मी मा या भावंडांबरोबर
हॉल या एका कोप यात िनवांत बसले होते.

एक भाऊ हणाला‚ ‘‘आम या भागात या ‘हा य लब’चा मी अ य  आह.े एकदा
सकाळी आम या इकड ेये ना तू. आजकाल आपली भेटच होत नाही. िनदान या िनिम ाने
परत एकदा भेटशील.’’

अनेक ी-पु ष सकाळ या वेळी उ ानात भेटून हा ययोग करत आहते‚ ह े दृ य
आजकाल पाहायला िमळतं. सगळे एक  जमून मो ांदा हसत असतात− हा हा हा! या
अशा कारे लोक कसं काय हस ूशकतात‚ याब ल मला नेहमीच आ य वाटतं. या अशा
कार या हा यसंमेलनाला मी उपि थत आह‚े असं मी णभर डो यांसमोर आणलं.
पण ितथे जाऊन मी काय बोलणार? मग मी न पणे याला नकार दला.

आणखी एक बहीण हणाली‚ ‘‘आम या अपाटमट या असोिसएशनची मी से े टरी
आह.े तू माझी बहीण अस याचं मी ितथे सग यांना सांिगतलं आह.े त ूएक दवस आम या
इथे भाषणाला येशील का? खरं तर तू आलंच पािहजेस.’’

‘‘पण ितथे येऊन मी कुठ या िवषयावर बोलू? तु हा सवा या आवडीचा िवषय तरी
काय?’’

‘‘तुला पैशांची गंुतवणूक कुठे आिण कशी करायची त ेचांगलं माहीत आह.े तू आम या
इथ या बायकांना याब लच थोडी मािहती द े ना. पैस ेकसे वाचवायचे आिण याचा
चंड मोठा परतावा कसा िमळेल‚ याब ल त ूबोलू शकशील.’’

‘‘तू न  काय बोलते आहसे?’’ मी ग धळात पडून हणाले. ‘‘जरा मला नीट प
क न सांगशील का?’’

‘‘हो. अगं तू ‘इ फोिसस’म ये केवळ दहा हजार पये घातलेस आिण यातून तु हाला
करोडो पये िमळाले‚ ह ेतर सग यांनाच माहीत आह‚े’’ ती हणाली.

मी गंभीरपणे हणाले‚ ‘‘मी त ेपैसे भांडवली गंुतवणूक समजून घातले न हते. मा या
पतीचं एक व  होतं. या व ाचं बीज पेर यासाठी मी त े पैस े यांना दले होते. या
काळात कुणालाही त े व  पूण होणं अश य कोटीतलं‚ असंभव वाटलं असतं. यात यांना
यश िमळालं‚ हणून लगेच तू मला आता खूप चतुर गंुतवणूक करणारी‚ को धीश वगैरे
हणत आहसे. पण यांना जर यांचं व  साकार करता आलं नसत‚ं तर तू आज मला
वे ात काढलं असतंस. खरं तर हा सगळा िवचारच चुक चा आह.े खरंतर गंुतवणूक या
िवषयावर बोल यासाठी मी यो य  नाहीच. याऐवजी पैसा खच कसा करावा‚
याब ल तू मला िवचार. कारण ते कौश य मला चांगलं अवगत आह‚े’’ मी हणाले.



आजूबाजूचे सगळे हसले.
‘‘माझी तुला एक िवनंती आह.े..’’ आणखी एक बहीण हणाली. ‘‘मा या मैि णीची

मुलगी अितशय शार आह‚े आिण...’’
‘‘ितला इ फोिससम ये जॉबसाठी अॅ लाय करायचंय का? खरं सांगू का‚ मी या

बाबतीत काहीही...’’ मी म येच सांगू लागले.
‘‘थांब‚ थांब‚’’ ती मला ग प करत हणाली. ‘‘धीर धर ना. माझं बोलणं नीट ऐकून तर

घेशील? मला वाटलं तू जे काम करतेस‚ यात तुला ए हाना सग यांचं बोलणं ऐकून
घे याची सवय असेल ह.ं.. तर मी काय सांगत होते? या मुलीला तुझं मागदशन हवं आह.े
ितला नोकरीची ऑफर तर आलेलीच आह.े िशवाय ितला एका अमे रकेत या
युिन ह सटीकडून वेश िमळा याचं प सु ा आलं आह.े या दो हीतून ितन ेन  कशाची
िनवड करावी‚ या बाबतीत ितला तुझा स ला हवा आह.े’’

‘‘पण खरं सांगू का‚ या बाबतीत मी फार काही स ला वगैरे दऊे शकणार नाही‚’’ मी
हणाले. ‘‘ यां या कुटंुबाची आ थक प रि थती‚ या मुलीची मह वाकां ा‚ ितचे क रअर
लॅ स आिण या कुटंुबाची इतर प रि थती या सवावरच ितचा तो िनणय अवलंबून
असेल.’’

‘‘असं काय करतेस गं? एकदा भेट घ ेना ितची. या मुलीला खरंच तु या मागदशनाची
गरज आह‚े’’ ती हणाली.

मी काही या गो ीला फारशी राजी न हते. पण मा या बिहणीला हणाले‚ ‘‘ठीक
आह.े उ ा सकाळी ितला मा या ऑ फसात येऊन मला भेटायला सांग.’’

दसु या दवशी सकाळी ती मुलगी मला येऊन भेटली. ितचं नाव होत ंजया. लहानसर
चणीची‚ जराशी घाबरलेली‚ बावरलेली होती ती.

ित या मनावरचा ताण हलका हो यासाठी मी ितला बसायला सांगून चहा िवचारला.
मग मी ितची माकिल ट बघायला मािगतली. ितने िमळवलेलं यश पा न मी च कत झाले.
‘‘जया‚ तु या मनात काय आह?े’’ मी काहीही आडपडदा न बाळगता थेट िवचारलं.
‘‘आजपासून दहा वषानी तू वतःला काय हणून बघत आहसे?’’

ती ग प रािहली.
मी माझं हणणं अिधक प  क न सांगत हणाले‚ ‘‘तुला एखा ा नामां कत

उ ोगसमूहात नोकरी करायची आह ेका? िश ण े ात पुढे गती करायची आह?े का
तु या मनात यापे ा आणखी वेगळंच काहीतरी करायचंय?’’

पण ितनं यावरही काहीच उ र दलं नाही.
‘‘अगं‚ तुला माझी भीती वाटतेय का? मी भीितदायक रा सासारखी दसत ेका?’’ मी

ितला िवचारलं आिण हसले.
यावर मंदपणे हसून ितने जोरजोरात मान हलवून नकार दला. मग ती वतः न

ित या मनात या गो ी मला हळुवार आवाजात सांगू लागली.
खरंतर ितनं अ यासात इतकं घवघवीत यश िमळवलेलं असूनसु ा ित या अंगात

जरासु ा आ मिव ास न हता.



‘‘जया‚ अगं नुसत ंअ यासात यश िमळवणं पुरेसं नाही‚’’ मी हणाले. ‘‘तुझा वतःवर‚
वतः या साम यावर िव ास हवा. पण आप या िश ण सं थेतलीच ही एक मोठी
कमतरता आह.े इथे आप याला आ मिव ास दला जात नाही. आपले पालक‚
भोवतालचा समाज‚ नोकरी दऊे इि छणारे लोक‚ ह े सगळेच परी ेत ा  केले या
गुणांना अवा तव मह व दतेात. िवशेष अ यास न करता‚ मोठमो ा पद ा न
िमळवतासु ा आयु यात उ म कामिगरी क न दाखवले या कतीतरी लोकांची मी तुला
उदाहरणं दऊे शकेन. त े असं क  शकले‚ कारण यांचा वतःवर िव ास होता.
आ मिव ासाचा अथ असा नाही‚ क  सारं काही आप या मनासारख ं होईल. फ
आ मिव ास आप याला अपयश पचव याचं बळ दतेो. कोणतीही गो  ा  कर यासाठी
आपण झटू लागलो क ‚ या मागावर कुठे ना कुठे‚ कधीतरी आप याला अपयशाचा
सामना तर करावा लागतोच; पण यामुळे आपण खचून न जाता मनात आशा ध न पुढे
जातो.’’

माझं बोलणं ऐकता ऐकता अचानक जयाचे डोळे भ न आले. ती हमसाहमशी रडू
लागली... अगदी लहान मूल रडावं तशी. मला त ेपा न खूप वाईट वाटलं.

खरंतर आधी मला ितचं ह े रडणं पा न जरासा ध ाच बसला होता. आपण ितला
उपदशेाचे जरा जा तच डोस दले क  काय‚ असंही मनात आलं. मला ती वभावान ेकशी
आह‚े काहीच माहीत न हतं. भारतात न िवचारता लोकांना उपदशे करायची सवाना हौस
असते. मीही याला अपवाद नाहीच आह.े

मी ित या हातात ट य ूपेपर दऊेन ितला डोळे पुस याची खूण करत हणाले‚ ‘‘जया‚
मी तुझं मन दखुावलं का गं? तसं असेल तर आय अॅम सॉरी. पण तुला काय सांगावं‚ तेच
मला कळत नाहीय.े त ूमा यापाशी तुझं मन मोकळंच करत नाहीयेस.’’

मग ती रडायची थांबली. ितन ेडोळे पुसले. ती थरथर या आवाजात बोलू लागली.
‘‘नाही मॅडम‚ मला तुम या बोल यामुळे रडू नाही आलं. खरं सांगू का‚ मला लोकां यात
वावरताना वतःिवषयी नेहमीच खूप यूनगंड वाटतो.’’

‘‘अगं‚ पण का?’’ मी आ यान ं हणाले. ‘‘त ूइत या लहान वयात इतकं यश िमळवलं
आहसे. तु या जागी दसुरं कुणी असत‚ं तर याला वतःिवषयी कती अिभमान वाटला
असता.’’

ती णभर थांबली. मग हणाली‚ ‘‘मॅडम‚ माझे वडील दा ड ेहोत.े’’
आता मी ग पपणे ऐकू लागले.
ती न अडखळता पुढे बोलू लागली‚ ‘‘त ेआता ‘ए ए’ या सं थेत आहते. पण मी जे हा

लहान होत‚े ते हाची गो  सगळी वेगळीच होती. ते अनेकदा घरी दा  िपऊन यायचे
आिण मा या आईला िशवीगाळ करायचे. ितन ंखूप सोसलं. ित यासाठी मी काय केलं
पािहजे‚ हचे मला समजायचं नाही. मा या विडलां या रागीट वभावाची मी भीतीच
घेतली होती. आम या घरचं वातावरण सतत भीितयु  असे. आम या मनावर सतत
दडपण असायचं. मला वाटायचं‚ आपण खूप अ यास करावा‚ चांगली नोकरी िमळवावी‚
हणजे आप याला आईला घेऊन ह ेघर सोडून जाता येईल. मला एक बहीणसु ा आह.े



पण वतःचं घर सोडून बाहरे पडणं मा या आईला मा य नाहीये. ितला असं वाटतंय
क ...’’

यावर मी हणाले‚ ‘‘तु या आईची काळजी मला समजू शकत.े आप या समाजात
पतीचं घर सोडून बाहरे पडणा या ीकड ेलोक ब या नजरेन ं बघत नाहीत. आप या
मुल शी यानंतर कुणी ल  करेल का‚ अशी तु या आईला न  काळजी वाटत असेल.’’

‘‘अगदी खरं आह ेतुमचं मॅडम‚’’ ती हणाली‚ ‘‘माझी आई तर मला सांगते‚ परदशेात
िशकायला जा आिण परत कधी इकड े येऊच नको. मॅडम‚ आईला वाटत‚ं मी मुलाची
जातपात न बघता एखा ा स न‚ चांग या मुलाशी ल  क न टाकावं. मा या आईची
फ  एकच अट आह‚े ती हणजे तो मुलगा दा या थबालासु ा पश न करणारा असला
पािहजे. पण आई आिण बिहणीला इथे असं वा यावर सोडून मी कुठेही जाणार नाही.
यांची काळजी घे यासाठी मी इथेच असलं पािहजे‚ असं मला वाटत.ं हणून मा या
मनाचा ग धळ उडून गेलाय. यामुळेच मला याबाबत तुमचा स ला हवा होता.’’

ितन ेमगाशी उ ारलेला ‘ए ए’ हा श द मा या मनात घर क न रािहला होता. ‘‘ ‘ए
ए’ हणजे काय?’’ मी िवचारलं.

‘‘ ‘ए ए’ हणजेच ‘अ कोहोिलक अॅनॉिनमस’ ही एक सं था आह.े या ि या कंवा
पु षांना दा चं सन जडलेलं आह‚े यां या पाठीशी उभं रा न यांना मदत करणारी ही
सं था आह.े मा या विडलांचं दा चं सन सुटायला क येक वष लागली. त ेआता जरी
दा  पीत नसले‚ तरीसु ा यां या पूव या या वाग या या जखमांचे ण अजूनही
आम या मनावर आहते. माझी कुठलीही खासगी गो  यांना सांग याची कंवा यांचा
स ला घे याची मला इ छाच होत नाही. मा या मनात यां यािवषयी काहीच आदर
उरलेला नाही.’’

‘‘जया‚ या ‘ए ए’ सं थेिवषयी खरं तर मला काही माहीत नाही. पण तुझे वडील न
कोण या कारणान े दा या आहारी गेले‚ ह े आप याला माहीत नाही. पण त े आता
बदललेले आहते आिण वतःला सुधार याचा य  करत आहते‚ हीसु ा मोठीच गो  आहे
ना? त ूआता िचडू नको कंवा वतःपुढे उ या असले या सम यांपासून दरूही पळू नको.
उलट तू यां याशी बोलायला सु वात कर. भूतकाळात केले या चुकांब ल तु या
विडलांना न च प ा ाप होत असेल. ते आता तु या आईशी चांगलं वागतात ना?’’

‘‘हो. यांची दा  सुट यापासून ते ित याशी वि थत वागतात.’’
जया आता जरा जरा मन मोकळी क  लागली होती. ितची अ व थतासु ा कमी

झा याचं मला जाणवलं. एखा ा य थ माणसापुढे आपण आपली अडचण मांडली‚ तर
तो या ाकड ेवेग या दिृ कोनातून बघतो. तू अमे रकेला िशकायला जा याचा िनणय
एका वषापुरता पुढे ढकलून इथे नोकरी करायला लाग. एका वषानंतर वतःच वतः या
आयु याकड ेमागे वळून बघ. वाटलं तर यासाठी एखा ा समुपदशेकाची मदत घे. हणजे
त ूयो य काय तो िनणय घेऊ शकशील. आप या इत या मो ा आयु यात समजा एक वष
त ू वतःचं मन ओळख यात आिण भिव याब लचा िनणय घे यात घालवलंस‚ तरी काही
िबघडत नाही.’’



माझं बोलणं ऐकून ित या चेह यावर हसू उमललं. ितचे डोळे चमकू लागले. ती माझे
आभार मानून िनघून गेली.

या दवशी मा या मनात ‘ए ए’ या सं थेचाच िवचार घोळत रािहला. आम या
फाउंडशेन या कामा या ओघात संकटात‚ अडचणीत सापडले या लोकांसाठी मदतीचा
हात पुढे करायला आ ही नेहमीच त पर असतो. या चं र ण कर याची गरज आह‚े
यांचं र ण करणं‚ हाही धमच आह.े मग ही माणसं कोण‚ कुठली ह े मुळीच मह वाचं
नाही. अडले याला मदत हा अगदी सरळसाधा िहशेब आह.े मला या दवशी चैन पडणं
श यच न हतं. िशवाय आजवर आ ही सनाधीनता या सम ये या बाबतीत कधीच काम
केलं न हत.ं यामुळे मुळात मला ही अडचण समजावून यायची होती. मी ‘ए ए’िवषयी
इंटरनेटवर सच केला. पण यातून िमळालेली मािहती पुरेशी न हती. मा या मनात शेकडो

 उठले. ह े सनाधीन होणं हणजे काय असतं? दा या आहारी गेले या माणसां या
आयु यात ही सनाधीनता न  कोणती भूिमका बजावत?े सनाधीन या समोर
सवात मोठं आ हान कुठलं असतं? एखा ा माणसा या आ थक प रि थतीचा कंवा
कुटंुबातील वातावरणाचा या याशी काही संबंध असतो का? सनाधीनता आनुवंिशक
असते का? समुपदशेनाचा कतपत फायदा होतो? सनमु साठी कर यात आले या
य ांना न  कती माणात यश िमळत?ं एकदा सनमु  झाले या चं पुढील
आयु य कसं असत?ं

एक गो  प  झाली. मला ऐक व मािहतीचा उपयोग न हता. मािहती थेट िमळायला
हवी होती. ही सम या न  काय असते याचं यथाथ ान असणा या ला भेटणं
गरजेचं होत.ं क येक वषापूव  मा या एका मैि णीन ंबोल या या ओघात ितचा जावई
म पाना या आहारी गेला अस याचा अगदी ओझरता उ लेख केला होता‚ याची मला
आठवण झाली. माझा नंतर या मैि णीशी फारसा संपक आलेला न हता. ितचा तो जावई
या िवषयावर मा याशी  बोलायला तयार होईल क  नाही‚ याची मलाच अिजबात खा ी
वाटत न हती.

पण िनदान य  क न पाहायला काय हरकत आह‚े असा मी िवचार केला. या
मैि णीचा नंबर शोधून काढून ितला फोन केला. पण ित याशी हा िवषय कसा काढायचा‚
या िवचारान ेमी जराशी घुटमळले. आ ही दोघ नी इकड या ितकड या ग पा मार या‚
एकमेक ची िवचारपूस केली. अखेर धीर क न मी ितला हणाले‚ ‘‘खूप वषापूव  एकदा
बोलता बोलता तू तुझे जावई रमेश यांचा उ लेख केला होतास. या वेळी त े सनमु
क ात गेलेले होत.े आता कसे आहते त?े’’

‘‘माझा जावई ना? तो दवेा या कृपेनं आिण ‘ए ए’ या मदतीन ं पूणपणे सनमु
झालेला आह.े आता त ेसव जण सुखात आहते.’’

‘‘मग समजा मी या ‘ए ए’ सं थेब ल यां याकड ेथोडीशी मािहती िवचारली तर ते
यांना चालेल का? अथात यांची इ छा असेल‚ तरच ह.ं आिण या बोल यातला एकही
श द दसु या कुणा या कानी पडणार नाही‚ असा मी श द दतेे.’’

‘‘हो‚ चालेल. मी आधी या याशी बोलते आिण तो जर तु याशी बोलायला तयार



झाला‚ तर मी याचा नंबर तुला मेसेज क न कळवते‚’’ माझी मै ीण हणाली.
मी ितचे आभार मानून फोन ठेवला.
यानंतर केवळ दहा िमिनटांतच ितन ेमला ित या जावयाचा नंबर कळवला. मी लगेच

याला फोन लावला. पलीकडून या माणसाने फोन उचलला‚ तो चािळशी या घरातला
वाटत होता.

‘‘आँटी‚’’ रमेश हणाला. या या आवाजात आपुलक  होती. तु हाला ‘ए ए’ िवषयी
मािहती हवी आह‚े ह ेऐकून मला फार आनंद झाला. मा या ‘ए ए’बरोबर या सग या
वासाची ह कगत मी तु हाला सांगतो. यानंतर तु हाला जर वाटलं‚ तर तु ही
यािवषयी िलिहलंत तरीसु ा चालेल. तु हाला माझी कहाणी आवडली आिण तु ही ती
िलिहलीत आिण मा या हातून या चुका घड या या वाचून जगात या एका जरी
माणसाचे डोळे उघडले‚ तरी साथक झालं हणायचं.’’

‘‘तु ही इकड ेजेवायलाच का येत नाही? आपण िनवांत बोलू‚’’ मी हणाले.
मग आ ही लवकरच मा या घरीच भेटायचं ठरवलं.
तो ठर या दवशी वेळेवर येऊन हजर झाला. या या ि म वाम य ेआ मिव ास

होता. आ ही टेबलापाशी बसलो. आम यात कोणतीही औपचा रकता न हती. यानं
मनमोकळेपणे बोलायला सु वात केली.

‘‘तुम या ‘ए ए’मधील अनुभवािवषयी मला सांगा‚’’ मी हणाले. उगाच आडवळणानं
िवचार यापे ा‚ थेट मु ालाच हात घातलेला बरा‚ असं माझं मत होत.ं

‘‘ ‘द ड ेआय टॉ ड ं कंग िम क’ ह ेतुमचं पु तक मी वाचलंय मॅडम‚’’ तो हणाला.
‘‘पण समजा मी जर पु तक िलहायचं ठरवलं‚ तर याचं शीषक असेल ‘द ड ेआय िबगॅन
ं कंग अ कोहोल’ ’’ तो एक सु कारा सोडून हणाला. ‘‘ या सग याची सु वात कशी

झाली‚ ते मी तु हाला सांगतो.’’
‘‘माझा ज म एका जु या वळणा या ढीि य घरात झाला. लहानपणी आ हा मुलांनी

सूया तापूव  घरात आलं पािहजे‚ असा घरचा िनयम होता. आ हाला चहा कंवा कॉफ
िप यास पूणपणे बंदी होती. आ हाला फ  दधू‚ पाणी आिण तीथ एवढंच पेय िप याची
परवानगी होती. मी अ यासात चांगलाच शार होतो आिण बारावी या परी ेत मला
चांगले घसघशीत गुण पडले होते.

काही दवसांनी मी आिण मा या वगात या काही मुलांनी िमळून बारावीचं ह ेयश
साजरं करायचं ठरवलं. आ ही एका रे टॉरंटम य ेजाऊन ं स मागवली. मी तोपयत
कधीही दा  चाखूनसु ा पािहलेली न हती. पण माझा एक िम  कूग या चहा या
म या या मालकाचा मुलगा होता. यानेच मला भरीला घातलं. ‘‘असं काय रे! थोडीशी
तरी घेऊन बघ ना. सोशल ं कंग तर काय सगळेच करतात. आजकाल याचं कुणाला
िवशेष काही वाटतही नाही. िशवाय एक-दोन ं स घेऊन काही िबघडत नाही. उलट
आप याला खूप छान वाटत.ं तुला इतके उ म मा स िमळा यावर त ूजेवढा खूश झाला
होतास ना‚ यापे ाही कतीतरी पट नी जा त आनंद तुला ं स घेत यावर होईल. हे
घेऊन तर बघ‚’’ अस ं हणून यान ंमा या हातात ि ह क चा लास दला. यात बफाचे



तुकड ेहोत.े
‘‘आम यापैक  ब याच मुलांची दा  घे याची ती पिहलीच वेळ होती. याची चव

एकदम कडवट होती. तरीपण आ ही पिहलं ं स संपवलं. याय यावर खूप छान‚ हलकं
हलकं वाटू लागलं. मला तर जरा वेळात आपण आभाळात तरंगतोय‚ असंच वाटत होत.ं
ितथे मंद संगीत चालू होत.ं मला सभोवतालचं जग खूप सुंदर वाटत होतं. मला ितथेच
कायम राहावंसं वाटत होत.ं

जरा वेळात सं याकाळ संपून रा  पडली. आ ही जेवण मागवलं. खरंतर मी प ा
भोजनभाऊ आह.े पण का कोण जाणे‚ या दवशी पोटात भूकच न हती. मी हळूच ितथून
िनसटून कोप यात असले या एका बारम य े गेलो. मी ितथं दसुरं कं बनवून घेतलं.
मा या टेबलपाशी बसले यांनी खूप टा या वाजव या. ‘‘आधी तुझं सगळं इतकं जपून
जपून चाललं होतं. आिण आता बघा या याकड‚े’’ कुणीतरी हणालं.

या रा ी एकूणच सगळं वातावरण खूप आनंदानं‚ उ साहानं भरलेलं होतं. मा या
िम ानं मला या या कारनं घरी सोडलं. बराच उशीर झाला होता. माझे आई-वडील
झोपले होत.े मी मा याकड या क लीन ं दार उघडून खोलीत गेलो आिण पलंगावर
कोसळलो.

दसु या दवशी सकाळी साडसेातपयत मी अ रशः कूससु ा न पालटता गाढ
झोपलेला होतो. डोळे उघडले तर िखडक तून ऊन आत आलं. उठायला उशीर झाला होता.
मला रोज सकाळी ६ ला उठायची सवय होती.

मा या चेह याकड ेल  जाताच आईन ंिवचारलं‚ ‘‘काय रे‚ काय झालं? तुला बरं वाटत
नाहीय ेका?’’

मी नुसती मान हलवली. माझं डोकं जड झालं होत ंआिण कंिचत दखुत होतं.
‘‘पाट  कशी झाली?’’
‘‘छान झाली.’’
‘‘मी बाथ मम ये जाऊन शॉवरखाली उभा रािहलो. यानंतर जरा बरं वाटू लागलं.

मी माझी दनैं दन कामं नेहमीसारखी क  लागलो. दवस मावळ यावर परत मा या
मनात दा चे िवचार घोळू लागले. मला काल रा ी कती छान वाटलं होतं. याचं
मनातून नवल वाटत होत.ं

‘‘असे काही दवस गेले. मला परत एकदा ं स घे याची इ छा झाली. मी मा या
िम ाला फोन केला. तो हणाला‚ ‘‘नो ॉ लेम मॅन. ले स हवॅ अ पाट .’’

‘‘आता या खेपेला आ ही दोघंच ं स यायला गेलो. मा या िम ानं मला ं स या
िविवध कारांची आिण यां या कमतीची मािहती दली. माझा लास कधी भरतो‚ असं
मला झालं होत.ं असे आ ही परत परत भेटू लागलो. मला दा ची चटक कशी लागली‚ ते
माझं मलासु ा समजलं नाही. मला रोजच दा  यावीशी वाटे.

‘‘एक मिह यानंतर मला मंुबई या एका कॉलेजम ये वेश िमळाला. मी घर सोडून
मंुबईला आलो. आता तर मला पूण वातं य होतं. मा यावर िनयं ण ठेवायला कुणीच
न हतं. मी वेगवेग या िम ांबरोबर दा  पीत असे. मग उिशरा झोपणं‚ उिशरा उठणं‚



दसु या दवशी डोकं जड होणं अशा कारणांमुळे मा या कॉलेजला सु ा होऊ लाग या.
आ याची गो  अशी क ‚ तरीही मला परी ेत उ म यश िमळत होत.ं कॉलेज संप यावर
मला चांग या पगाराची नोकरीसु ा िमळाली. आता मी पैसे िमळवत होतो‚ यामुळे
दा साठी जा त पैस ेउपल ध झाले होत.े

‘‘काही वषानंतर माझी बंगळु ला बदली झाली. ए हाना मा या आई-विडलांनी
वर या मज यावर आणखी काही खो या बांध या हो या. यामुळे मी वर या मज यावर
वेगळा रा  लागलो. आई-विडलांनीच चांगली मुलगी पा न माझं ल  लावून दलं. माझी
बायको खरंच खूप चांगली होती. पण ल ानंतर आम या संसाराला काही थोड े दवस
झाले आिण ितला मा या दा या सनािवषयी समजून चुकलं. ितन ं याब ल मा या
िबचा या आई-विडलांनाच दोषी ठरवलं. ितला वाटलं‚ आपला मुलगा दा या आहारी
गेला अस याची गो  यांनी ल ापूव  लपून ठेवली. जाणूनबुजूनच ित यापासून आिण
ित या घर यांपासून लपवली होती.

‘‘ह े ऐकून मा या आईला माणाबाहरे ध ा बसला. ितला मा या दा या
सनाब ल काहीच माहीत न हतं. मी गे या काही मिह यांपासून खूप िचडका‚ रागीट

झालो अस याचं ित या ल ात आलं होत;ं पण नोकरी या ठकाणी कामाचा ताण
अस यामुळे असं झालं असावं‚ अशी ितन ं वतः या मनाची समजूत क न घेतली होती.
मीही ितची ती समजूत तशीच रा  दली होती. आता ती रोज मला उपदशेाचे धड ेदऊे
लागली. ती मला मं दरात‚ ित या गु ं कड ेघेऊन जाऊ लागली. मा या घरचे लोक जेवढे
जा त उपाय करत होत‚े तेवढी माझी िचडिचड वाढत चालली होती. एक कड ेह ेसगळं
चालू असताना मा या प ीने मा  मला खूप आधार दला‚ बळ दलं. ितचा मा यावर
िव ास होता. ‘‘तु ही बुि मान आहात‚’’ ती हणायची. ‘‘तु ही वतःवर न  िनयं ण
क  शकाल. तुमची ही सवय न  जाईल.’’

‘‘ितचे श द ऐकून मला खूप धीर यायचा; पण तरीही दा  काही सुटत न हती.’’
याचं ते सगळं बोलणं मी शांतपणे ऐकत होत.े पण मी अ रशः हतबु  झाले होते.

खरंच आजकाल या दवसांत ही गो  कुणा याही बाबतीत घडू शकते. मी याला म येच
थांबवून हणाले‚ ‘‘एक सांगा तु हाला ‘ए ए’ या सं थेिवषयी कसं कळलं?’’

‘‘आँटी‚ माझा हा वास तु ही नीट समजून या. जसजस े दवस जात होते तशी माझी
अव था अिधकािधक िबघडत चालली होती. मी मा या हातान ेखणले या या ख ात
पुरता तत चाललो होतो. एक दवस मा या कूग या िम ाचा मला फोन आला. तो
बंगळु ला येणार होता. तो या हॉटेलम ये उतरणार होता‚ ितथे येऊन भेट याचं यानं
िनमं ण दलं. मी याला भेटायला गेलो. जु या िम ाला भेटाय या िवचारान ंमी फार
आनंदात होतो. पण आमची जे हा य  भेट झाली‚ ते हा याची अव था पा न मला
ध ाच बसला. एके काळचा त ण‚ दखेणा मुलगा एखा ा हाता या माणसासारखा
दसत होता. हाडांचा सांगाडा असावा तसा!

‘‘आपण ं स ऑडर क  यात का?’’ मी याला भेट यावर लगेच
हणालो.



यावर तो हणाला‚ ‘‘मा यासमोर दा चं नावसु ा काढू नको. या दा नंच माझा
घात केलाय आिण दा मुळेच माझा अंतही ओढवणार आह.े मी अनेक वष ल  न करता
रािहलो. या दा ण अव थेतून माझी सुटका कर याचे मा या आई-विडलांनी खूप य
केले. मला िल हर िस हॉिसस नावाचा यकृताचा आजार जडला आह.े मला मा या
भूतकाळातील वतनाचं अतोनात दःुख होतं. मी एका चांग या‚ संप  कुटंुबात ज म
घेतला. कूगसार या ठकाणी लहानाचा मोठा झालो. मी आयु यात कतीतरी चांगलं काम
क  शकलो असतो. या वगासार या नयनर य ठकाणी लोक सुटी घालवायला येतात‚
अशा जागी माझं बालपण गेलं. मला खरंतर िनसगाची धंुदी चढायला हवी होती. पण
याऐवजी मला दा ची धंुदी चढली. मा याकड ेआता जा त काळ उरलेला नाही. त ूमाझा
जुना िम  आहसे‚ हणून सांगतोय. आयु य असं वाया घालवू नको. मा याकड े बघून
काहीतरी धडा घ.े या माणसाला मृ य ूखुणावतोय‚ असा माणूस तुला नेहमी स य तेच
सांगेल. मला झालेला हा आजार ककरोगापे ाही दधुर आह.े एखा ाला जर ककरोग
झाला‚ तर लोकांना या यािवषयी सहानुभूती वाटते. आजकाल कॅ सरसाठी औषधं‚
श यापण आहते‚ यामुळे काही ण ािधमु  होऊन पु हा नीट जीवन जगू
शकतात. आिण आज मी इथे असा झालो आह.े दा ण प रि थती हणजे काय‚ ते
मा याकड ेपा न तुला कळेल. लोक मा याकड ेितर काराने पाहतात. मी असा कसा काय
वागू शकलो‚ असं यांना वाटत.ं माझे आई-वडीलसु ा माझा रागराग करतात. निशबाने
मी ल  केलं नाही हणून‚ नाहीतर मा यामुळे आणखी एका आयु याची वाट लागली
असती.’’

‘‘ या िम ा या श दांनी मला गरग  लागलं. या या बाबतीत ह े इतकं सगळं कसं
काय झालं असेल? आप यासार या माणसां या बाबतीत ह ेअसं काही घडत नसत.ं

‘‘मी घरी परतलो. या रा ी मा या डो याला डोळा लागला नाही. मी रा भर
िबछा यात तळमळत होतो. मा या मनात सतत या िम ाचा आिण याचबरोबर माझा
वतःचा िवचार घोळत होता. मा या वतः या आयु याचाही खेळखंडोबाच तर चालू
होता. एखा ा रा ी मी जरा जा त दा  यायलो क ‚ दसु या दवशी ऑ फसला खाडा
करत होतो. मा यापे ा कमी पा ता असले या लोकांना बढती िमळत होती. ऑ फसात
लोकांचा मा यावरचा िव ास उडाला होता. मला कुणी िवचारत न हत.ं इकड ेमा या
प ीला आिण आईला मा या नातेवाइकां या नजरा झेला ा लागत हो या‚ यांना त ड
ावं लागत होत.ं एक गो  मला प  कळून चुकली− माझी वतःची ि थती मा या या

िम ासारखी हायला आता फार वेळ लागणार न हता. या िवचारांनी मी मुळापासून
हादरलो.

‘‘दसु या दवशी सकाळीच माझा तो िम  या हॉटेलात उतरला होता‚ ितथून मला
फोन आला. फोनवर याचा चुलत भाऊ बोलत होता.’’ तो हणाला‚ ‘‘काल रा ी तुम या
िम ाचं िनधन झालं. याला शेवटचं भेटणारे तु हीच.’’

‘‘ याचे ते श द ऐकून मी भीतीने अ रशः थरथर कापू लागलो. मा या आयु यातील
तो सवात भीितदायक ण होता. मा या शरीराला सुटलेला कंप मला थांबवता येईना. मी



थोडासा ि थर थावर होताच मा या दा या कपाटाकड े गेलो व आतली येक बाटली
बाहरे काढून कच यात फेकून दली.’’

‘‘मा या घर यां या मदतीने मला ‘ए ए’ या सं थेची मािहती िमळाली. मी यां या
सनमु  क ात भरती झालो. मी सनमु  हो यास काही वष जावी लागली; परंतु

एकदा मी सनमु  झा यानंतर आजतागायत मी दा ला पशही केलेला नाही. या
दा या सनामुळे या लोकांचं आयु य बरबाद झालेलं आह‚े अशा लोकांसाठी मी काम
करतो. यां या आयु यात आशेला अजूनही जागा अस याचं मी यांना दाखवून दतेो. ते
या सनातून बरे होतात.’’
एवढं बोलून तो थांबला. याने हातातील बॅग उघडून यातील कागदप ांमधून एक

छोटी पुि तका बाहरे काढून मला दली. ‘‘ह े ‘ए ए’ वरचं एक पु तक आह.े यात यां या
१२ पाय या समजावून दले या आहते. याम ये आपण या लोकांना दखुावलं यांची
मा मागणं‚ इतरांना मदत करणं आिण परमे राला शरण जाणं याचाही अंतभाव आह.े’’
मी ते पु तक घेतलं. त ेमी कधी एकदा वाचेन‚ असं मला झालं.
‘‘आँटी‚ मला मा या भूतकाळाब ल िवचार करताना वतःचीच लाज वाटत‚े पण

याचबरोबर मी तो भूतकाळ मागे टाकून नवं आयु य सु  केलं‚ याब ल वतःचा
अिभमानसु ा वाटतो. पण मला या गततून खेचून बाहरे आण यात मा या प ीचा आिण
आईचा फार मोठा वाटा आह.े’’

या याकडून आज मला कतीतरी िशकायला िमळालं होत.ं यानं मा यासाठी एक
नवीन ार खुलं केलं होतं.

‘‘आँटी‚ तु ही एकदा आम या ‘ए ए’ या मी टंगला या ना‚’’ तो हणाला. आम या
मी टं ज दोन त हे या असतात. खु या आिण बंद. खु या मी टंगला कुणीही उपि थत रा
शकतं. बंद मी टंग फ  सद यांसाठीच असते. उ ा इले ॉिनक िसटीम ये ओपन मी टंग
आह.े अ य  मीच आह.े

‘‘चेअरमन?’’ मी आ याने िवचारलं.
‘‘हो. पण आपण नेहमी या अथानं हा श द वापरतो या अथ  नाही. आम याकडे

सभेचा जो अ य  असतो‚ तो आपले अनुभव उपि थतांसमोर मोकळेपणाने सांगतो. या
संपूण वासात काय काय अडथळे समोर येऊन उभे रािहले तेही सांगतो. या काळात मन
कुठे कुठे कमकुवत होऊ लागलं होत‚ं यािवषयी बोलतो. जे हा माणसाला आतून कं
घे याची तलफ येते‚ एक ती  ऊम  मनाचा आिण शरीराचा ताबा घेत‚े तो मोहाचा ण
कसा पार करायचा‚ या इ छेवर िवजय कसा िमळवायचा यािवषयी तो सद यांना
मागदशन करतो.’’

मी हणाले‚ ‘‘मला उ ा या मी टंगला यायला न च आवडले. पण तु ही तुम या
आयु याची ही कहाणी िव ासाने मला सांिगतलीत‚ कारण तु ही मला ओळखता. पण
ितथली इतर माणसं मा यासार या पर या समोर आप या आयु यातील काळेकु
ण का उघड क न दाखवतील?’’

‘‘तु हाला या ओपन सभेला उपि थत राह यासाठी आम या सद यांनी जर परवानगी



दली‚ तर मग काहीच अडचण नाही. ब याच लोकांची सभेत उठून यािवषयी मोकळेपणी
बोलायची तयारी झालेलीच आह.े कारण या सम येचं व प यां या ल ात आलेलं
असून‚ यांची या सनातून मु  हो याची ती  इ छा आह.े पण यासाठी न  काय
पावलं उचलायची‚ तेच यांना समजत नाहीये. इथेच ‘ए ए’ फार मह वाची भूिमका
बजावत‚े’’ तो हणाला.

‘‘बरं‚ पण आता तु ही ितथले मागदशक बनलेले आहात. पण मग तुमचं वतःचं काय?
तु ही आता कुणाशी बोलता?’’

यावर तो हसून हणाला‚ ‘‘अजूनही मला माझे मागदशक आहतेच. मी यां याशी
बोलतो. आठव ातून एकदा यांची भेटही घेतो. अखेर मीही एक माणूसच आह.े’’

यानंतर आम या ग पांना वेगळंच वळण लागलं. नंतरचा काही वेळ आ ही
त व ानाब लही बोललो. जरा वेळाने तो जायला िनघाला. तो हणाला‚ ‘‘मग
आपण ठर या माणे उ ा भेटू. मी या चच या जागेचा प ा तु हाला
एस.एम.एस.वर पाठवतो.’’

‘‘पण तु ही नेमक  तीच जागा का िनवडली?’’ मी उ सुकतेनं िवचारलं.
‘‘आँटी‚ मग आ ही दसुरीकड े कुठे भेटणार? बंगळु सार या शहरात कुणा याही

घर या बैठक या खोलीत आ ही तीस लोक बसू शकणार नाही. आ ही एखादी जागा
भा ाने यायची हटली‚ तर ते भाड ंआ हाला परवडणार नाही. आ ही लोकांना अगदी
कमी भा ात कंवा मोफत काही तासांसाठी जागा वापरायला मािगतली‚ तरी आ हाला
ती कशासाठी हवी आह ेते कारण समजताच कुणीही तयार होत नाही. आमचा जागेचा

 सुटत न हता. अखेर मी एका चचम य ेजाऊन भेटलो. तेथील व थापनाने मा
कनवाळूपणे आमची िवनंती मा य केली. यामुळे आ ही यां या आवारात आम या
मी टं ज घेतो.’’

मीही ते ऐकून मनात या मनात या चच या व थापनाचे आभार मानले. यांनी
खरंच कनवाळूपणा आिण माशीलता दाखवली होती. खरंतर मानवी जीवनाचं ह ेसार
आह.े

‘‘आम या िखशाला जेवढी र म परवडले तेवढीच आ ही चचला दान करावी‚ असं
यांनी आ हाला सांिगतलं. फ  यांचा प रसर आ ही व छ ठेवला पािहजे‚ ही यांची
अट होती.’’

‘‘पण यांनी ही अट का घातली? ितथे मी टंगम ये लोक ं स घेऊन येतात का?’’ मी
सहज िवचारलं.

‘‘आँटी‚ अहो असं काय? ‘ए ए’ ही सं थाच मुळी ‘दा  न िपणे’ ह ेउ  बाळगून सु
झालेली आह.े याब लच आम या मी टं ज असतात. ब याच वेळा जे लोक दा  िपतात‚
ते िसगारेटही ओढतात. खरंतर अमली पदाथाचं सेवन‚ म ाशन आिण धू पान ही
ितघंही भावंडचं आहते. अमली पदाथाचं सेवन ह ेसवात घातक. या खालोखाल म पान
आिण सवात शेवटी धू पान. ब याचदा मोठा भाऊ धाक ा दो ही भावंडांना बरोबर
घेऊनच असतो. मधला भाऊ हणजे म पान धाक ाबरोबर‚ हणजे धू पानाबरोबर



ब याचदा येतो. यामुळेच आ ही सभे या वेळी टेबलांवर अॅश े ठेवतो; पण सभा संपवून
घरी जा यापूव  सव काही व छ क न जातो.’’

‘‘या सभांसाठी जो काही खच येईल‚ तो कोण करतं? या बाबतीत इ फोिसस
फाउंडशेन काही मदत क  शकेल का?’’

‘‘थँ य ूआँटी. पण या बाबतीत ‘ए ए’ कुणाचीही मदत घेत नाही‚’’ तो हणाला.
जरा वेळाने रमेश िनघून गेला.
दसु या दवशी ठरले या वेळी मी सभेसाठी गेले. ती एक ि न शाळा होती. बाहरे

काही ी-पु ष जमले होत.े सं याकाळ ओस न रा  पडत चालली होती.
अचानक मला खूप अवघड यासारखं झालं. कधीकधी लेखक अस याचे काही तोटेसु ा

असतात. जर मी ितथे का उपि थत आह‚े अशी कुणा या मनात शंका आली तर?
‘‘या का बरं इथे आ या आहते?’’
‘‘या आता आम याब ल िलिहणार तर नाहीत?’’
इत यात रमेशन ेमला आत बोलावून नेलं. आजची सभा तो घेणार नस याचं यानं

मला सांिगतलं. मी खोलीत िश न एका कोप यात जाऊन बसले. तो एक साधा शाळेचा
वग होता. फळा‚ बाक वगैरे सगळं काही होतं. ितथे ओ हरहडे ोजे टर‚ डी. ही.डी. अशी
कोणतीही आधुिनक‚ महागडी शै िणक मा यमं
न हती.

पाच िमिनटांतच तो वग भ न गेला. वेगवेग या वयोगटाचे ी-पु ष ितथे जमले
होत.े ि या व मुल ची सं या पु षां न कमी होती. काही िवदशेी लोकसु ा ितथे होत.े
इत यात एक िव ा याचा गट ितथे आला. यांनी यां या गटाचं नाव सांिगतलं. आिण
सगळे दसु या कोप यात जाऊन बसले. मा याकड ेकुणी ढंुकूनही पािहलं नाही. पण तरीही
मला ितथे खूपच पर यासारख ंवाटत होतं.

एक म यमवयीन माणूस उठून पुढे आला. याने आ मिव ासानं सवाचं वागत केलं.
मग तो े कांकड े त ड क न समोर या बाजूला बसला. आद या दवशीच मी या
पुि तकेमधून सनमु या या बारा पाय यांब ल वाचलं होत‚ं या यानं मो ांदा
वाचून दाखव या. जमले या लोकांपैक  काह चे चेहरे जरा चंता त आिण दडपणाखाली
अस यासारखे दसत होते. ते वाचन झा यावर सभा य  हणाले‚ ‘‘इथे उपि थत सद य‚
पा णे आिण िव ा याचं वागत आह.े आज मी तु हाला एक चांगली बातमी सांगणार
आह.े भारत‚ तू कुठे आहसे?’’

चािळशी या घरातील एका माणसाने हात वर केला.
‘‘आज भारत याचा पिहला वाढ दवस इथे आप याबरोबर साजरा करणार आह.े आज

सभेनंतर आपण केक कापू.’’
सवानी टा या वाजव या. ह े सगळं काय चाललंय‚ तेच मला कळेना. पिहला

वाढ दवस? हणजे काय?
‘‘इथे उपि थत असले या पा यांना ह े पिह या वाढ दवसाचं ऐकून आ य वाटलं

असेल. पण आम यासाठी हा पिहला वाढ दवस फार मह वाचा असतो. याचा अथ असा



क  भारतनं गे या एक वषात म ा या थबालासु ा पश केलेला नाही.’’
‘‘ओह ह ेअसं आह ेतर!’’ मी वतःशीच हणाले.
‘सभा य  या ना यानं सवात आधी इथे मी माझे वतःचे अनुभव तु हाला सांगणार

आह.े मी म ाचा पिहला घोट कॉलेजात असताना िम ां या आ हाला बळी पडून घेतला.
ितथूनच या सग याला सुरवात झाली. ं स घेणं‚ पा ा करणं ह े ‘कूल’ समजलं जात
असे. मला वतःचा अिभमान वाटू लागला. पुढ या काही वषातच मला ते सन जडलं.
पण तरीही मला नोकरी िमळाली. एक छानशी मै ीण िमळाली.  मा या कामाचं कौतुक
होऊ लागलं. एक दवस यो य वेळ आह ेअसं पा न मी ितला ल िवषयी िवचारलं. पण
ितन ेमला नकार दला. आपण जे हा जे हा भेटतो‚ ते हा तू दा या नशेत असतोस‚ असं
ती हणाली‚ ‘मग तो दवसाचा कोणताही हर असो‚’ ित या नकारानंतर तर मी
दा या आणखी जा त आहारी गेलो. दा  िप यासाठी ेमभंगाची  सबब होतीच.

‘‘एक दवस अखेर माझे  आई-वडील मला हणाले‚ ‘‘आता तरी जरा डोळे उघड.
मोठा हो. ती मुलगी तुला क येक वषापूव  सोडून गेली. ती आता दोन मुलांची आई आहे
आिण इथे त ू दा  पीत वतःचं आयु य वाया घालवत बसला आहसे. तु या या दा
िप याचा खरंतर या मुलीशी काहीच संबंध नाही. त ूदा या आहारी गेला आहसे. तुझं
आयु य तुला परत वळणावर आणायचं असेल तर आ ही मदतीला तयार आहोत. पण तुझी
ही काय अव था झाली आह‚े याची तुला जाणीव हायलाच हवी.’’

‘‘ यांचं बोलणं ऐकून मी संतापलो. मी दा या आहारी गेलोय? मी दा डा आह?े ते
मला असं कसं हणू शकतात? माझं मा या वतः या िप यावर पूण िनयं ण आह‚े असा
िवचार क न पुढचे दोन दवस मी दा ला पशही केला नाही. ितस या दवशी माझे
आई-वडील जवळ या एका मं दरात िनघाले होते. मी वतः कारने यांना सोड याची
तयारी दाखवली. मी सं याकाळी दाढी‚ अंघोळ क न‚ आ टरशे ह वगैरे लावून छान
तयार झालो.’’

‘‘जरा वेळात आ ही दवेळाकड ेिनघालो. कार चालवत असताना मी ओठांव न जीभ
फरवली आिण अचानक िजभेला या आ टरशेव लोशनची चव लागली. मी  परत परत
जीभ फरवून ती चव घेत रािहलो. आ ही दवेळात जाऊन पोहोचेपयत मला कं
घे याची ती  इ छा झाली होती. मी आई-विडलांना मं दरापाशी सोडून जवळ या
बारम य े गेलो. मी ितथे चार तास बसलो. मा या आई-विडलांना याची काही क पना
न हती. यांनी मं दरात मा यासाठी पूजा केली आिण बाहरे येऊन माझी वाट बघत
बसले; पण मी यांना आणायला गेलोच नाही. अखेर िबचारे र ा क न घरी आले.’’

‘मा या आयु याला कलाटणी दणेारी ती घटना होती. आपण दा िशवाय रा  शकत
नाही‚ ही जाणीव ख या अथाने ते हा मला झाली. मग मी वतःच ‘एए’म ये आलो. मी
वतः खरोखर कसा आह ेह ेमी मा या त डून सांिगतलं ते केवळ यां यामुळे. इथं मला
मा यासारखे अनेक लोक भेटले. अशी सम या असणारा मी एकटा नाही‚ ही जाणीव मला
इथे येऊन झाली. आपलं घोषवा य आह.े ‘मला जमणार नाही; पण आ हाला जमेल.’

सभा य ांन े समोर बसले या े कां या नजरेला नजर दते हटलं‚ ‘‘तुम यापैक



कुणालाही आम याकड ेयायचं असेल‚ तर ज र या. इथे तुमचं नेहमीच वागत होईल.
या लोकांना असं वाटत असेल क ‚ इथे ये यात काही अथ  नाही‚ यांना मी प च
सांगतो − या र या या पलीकड या बाजूलाच एक बार आह.े तु ही खुशाल इथून िनघून
जाऊ शकता.’’

तो जरा वेळ मु ामच थांबला. कुणाला खरंच उठून जायचं असलं‚ तर जाता यावं‚
हणून. पण फ  एकच माणूस उठून िनघून गेला. तोही कासवा या गतीनं.
मग सभा य  पुढे बोलू लागला − ‘एका म पी माणसाची मनःि थती केवळ दसुरा

म पीच जाणू शकतो. इथे तुमचं बरोबर क  चूक याचा यायिनवाडा करायला कुणीही
िनघालेलं नाहीये. तु ही या ठकाणी आपले अनुभव मोकळेपणे कथन करा‚ मनातले
िवचार मोकळेपणाने मांडा.’

ए हाना वातारवरणातला ताण जाऊन ते खूपच अनौपचा रक बनलं होतं. यामुळे
आता मला ितथे मुळीच अवघड यासारखं होत न हतं.

पुढ या बाकावर बसलेली एक त णी पुढे झाली. ‘‘हाय. मी रिवना अ कोहोिलक‚’’ ती
हणाली.

‘‘हाय रवीन अ कोहोिलक‚’’ काही सद य हसून हणाले.
मी एका सधन घरातली मुलगी आह.े आम या घरी पाट ला कंवा िम मंडळ बरोबर

बसून थोडसंं कं करणं यात काही गैर मानलं जात नसे. मा या आई-विडलांचं िश ण
ा सम ये झालं. यामुळे ते अनेकदा ‘वाईन’ या िवषयावर बरीच चचा करत. वाईनचे

िनरिनराळे कार‚ ती बनव या या प ती वगैरे. मी सोळा वषाची झा यावर मलासु ा
वाईनची चव चाखायला िमळाली. पण मला अगदी मया दत माणातच वाईन यायला
िमळायची. पुढ याच वष  मी द ली या कॉलेजात वेश घेतला आिण मा या आई-
विडलांनी म यपूवत जाऊन एक नवा वसाय सु  केला. मी वसितगृहात रा  लागले.
ितथ या काही मुली होडका आिण ि ह क सारख े कार घेत असत. सुरवातीला तर माझी
यांनी चे ाच केली. मग यांनी मला या गो ची चव घे याचा आ ह सु  केला. मग मी
नवनवीन योग क न पाह यास सुरवात केली. मला इतर वेगवेगळी ं ससु ा आवडू
लागली. या वेळी माझे आई-वडील मला दरमहा हातखचाचे पैसे पाठवत असत. ते
कधीतरी मला खचाचा िहशोब मागत. पण या वेळी ं सवर माझा जो काही खच होत
होता‚ तो मी यां यापासून लपवून ठेवत असे. मी यां याशी खोटं बोलायला सुरवात
केली. हळूहळू मला ते अगदी सहजग या जमू लागलं. जसाजसा काळ गेला‚ तसं मला आई-
विडलांशी खोटं बोलताना अपराधीसु ा वाटेनासं झालं.

‘खोटं बोलणं- ह ेया तीन सनांचं चौथं भावंड.’ मा या मनात आलं.
मा या पदवी परी े या सुमारास एकदा मी एका बारम ये गेले असताना ितथे एक

त ण भेटला. आमची लगेच घ  मै ी जुळली. आ ही एकमेकांना समजून घेत रािहलो.
काही दवसांनी आ ही आम या आई-विडलांपाशी ह े सांिगतलं. यांनी आमचं खूप
थाटामाटात ल  लावून दलं. उ र भारताम ये ल ा या सोहो यात वाईन आिण िविवध
म ांचा नुसता पूरच वाहत असतो. आम या ल ातही तेच होतं. आलेले पा णेसु ा मोफत



िमळाले या म ाचा भरपूर आ वाद घेत होत.े ल ानंतर मी मा या पतीबरोबर
बंगळु ला आले. तो कामाव न घरी परत आला‚ क  आ ही दोघं रोज एक  बसून ं स
यायचो. पण हळूहळू मा या पती या एक गो  ल ात येऊ लागली होती. मी
या यापे ा बरीच जा त ं स घेतं असे. मला दोन पे ज घेऊनसु ा दा  चढत नसे.
िशवाय मला दा  याय यावर कधी उलटी होतं नसे कंवा माझं डोकं दखुत नसे. मी
वतःवर यामुळे फारच खूश होत.े मला आणखी खूप जा त ं स घेऊन पाहावीशी
वाटत.’’

बोलता बोलता रिवनाचा आवाज एकदम हळुवार झाला. ती हणाली‚ ‘‘असे काही
आठवड ेगेले. यानंतर आप याला दवस गेले अस याचं मा या ल ात आलं. मी ीरोग
त ांकड ेतपासणीसाठी गेले. पण मी मा या ं कंगब ल यांना काहीच सांिगतलं नाही.
ितस या मिह यात एक दवस मला पोटात खूप अ व थ वाटू लागलं हणून मी पु हा या
डॉ टरांकड ेगेले.’’

तपासणी या वेळी यांनी मला िवचारलं‚ ‘तु ही ं स घेता का? वाईन वगैरे?’
‘‘वाईन घेते‚’’ मी हणाले. मी खरंतर इतरही म ाचे कार घेतच होत.े पण ते

यां यापासून लपवलं.’’
‘‘ताबडतोब थांबवा‚’’ या हणा या.
मी यानंतर म पान थांबव याचा आटोकाट य  केला. पण मी वतःवर िनयं ण

ठेवूच शकले नाही. ‘‘डॉ टर या सग याचा जरा जा तच बाऊ करतात.’’ मी वतः या
मनाची समजूत काढली. ‘‘जरा थोड ंफार कं घेतलं तर याने लगेच काही बाळाला
धोका वगैरे पोहोचणार नाही.’’

‘ यामुळे दसु याच दवशी मी ऑरज यूसम य े होडका घालून घेतली आिण मा या
पतीबरोबर याचे घोट घेत बसले.’

‘‘नऊ मिह यांनंतर मला मुलगा झाला. आम या घर या लोकां या आनंदाला तर
सीमाच न हती. आम या घरीच सग यांनी शॅपेन या बाट या उघड या‚ ं स घेऊन हा
आनंद साजरा कर यास सुरवात केली. पण मला तेवढं पुरेसं न हतं. मला आणखी कं हवं
होतं. मला वाटलं यापे ा ता ा मुलाला वाढवणं कतीतरी कठीण होतं. आई-वडील
रा ी झोपायला िनघून गे यावर मी जेवणघरातील िमनी बारमधून होडका काढून घेतली
आिण एकटीच बसून यायले.’’

एक वष झालं. माझा मुलगा बघता बघता वाढत होता; पण या या वया या इतर
मुलां या मानाने याची गती जरा हळू होत अस याचं मा या ल ात आलं. मी याला
घेऊन डॉ टरांकड ेगेले. एका मिह यातच डॉ टरांनी यां या िनदानावर िश ामोतब केलं.
माझा मुलगा ‘ लो लनर’ होता. या या वया या इतर मुलां या मानानं तो अ यासात व
इतर अनेक बाबत त नेहमीच मागे राहणारा होता. डॉ टर हणाले‚ ‘‘तु ही गभवती
असताना कधी म ाशन तर केलं नाहीत ना?’’

यांचे ते श द मला आसूडासारखे झ बले. मा या िज हारी लागले. मा या
म पानामुळे माझं वतःचं काही वाकड ं झालं न हतं‚ पण मा या मुलावर ‘ पेशल’



अस याचा िश ा कायमचा बसला होता. याची यात काहीच चूक न हती. याने कुणाचं
काय वाईट केलं होतं? पण मी केले या पापांची िश ा तो भोगत होता.

मी यानंतर वतःला माफ क  शकले नाही. ह ेजीवन संपवून टाकावं‚ असा िवचार
मा या मनात अनेकदा आला; पण मा या मुलाचा िवचार मनात आला क  मी या
िनणयापासून परत फरत अस.े मी जर नसले‚ तर याची काळजी कोण घेईल? या या
भिव यात काय वाढून ठेवलं आह?े मा या पतीने आिण मी एकमेकांवर कधीही दोषारोप
केले नाहीत. आ ही दोघंही वतःलाच दोष दते होतो. चूक आमची दोघांची होती. पण
आ ही दोघांनी एकमेकांना आधार ायचं ठरवलं. आ ही दा  पूणपणे सोडायची‚ असा
िन य केला. पण तरी गो  फारच कठीण होती. आ हाला यात अनेकदा अपयश येई.
कधी तरी आमचा तोल ढळायचा आिण पूव सारखं एक  बसून आ ही दोघं कं करायचो.

‘‘आम या निशबाने आ हाला ‘ए ए’ या सं थेब ल कळलं. आता सं याकाळ या वेळी
मी या मी टं जना येते. म पान सोडणं ह ेफार फार कठीण‚ अ यंत ासदायक होतं. एकदा
ती सं याकाळ सरली क ‚ मला मा या वतःवर ताबा ठेवता येतो. मग मी घरी परत जाते.
मा या मुला या चेह याकड ेपािहलं‚ क  आपण परत म ाला पशही करायचा नाही‚
याची परत ती तेने जाणीव होते. खरंच ई रानं ही असली महाभयंकर गो  या
पृ वीतलावर का िनमाण केली?’’ बोलत असताना ितचा आवाज कापरा झाला. इतके
दवस मनात क डून ठेवले या भावना उसळी मा न वर आ या. ‘मला आणखी एखादं
मूल होऊ दे याची भीती वाटते. न जाणो‚ दसुरं बाळसु ा या यासारखंच झालं तर?’

आता अ य  पुढे झाला. ‘थँ यू रिवना अ कोहोिलक. तू तुझी जीवनकहाणी आ हा
सवाना सांिगतलीस. माणस ंआयु यात जे हा िनराशे या खोल गतत जाऊन पोहोचतात‚
ते हा ती ‘ए ए’कड े येतात. येका या आयु यात ह े ण वेगवेग या वेळी येतात.
आम याकड े एकदा एक अगदी लहान मुलगा आला होता. तो तर १५-१६वषा याच
जेमतेम असेल. यानं या या आईकड ेम  खरेदी कर यासाठी पैसे मािगतले. ितने याला
पैसे दे यास नकार द यावर यानं रागानं ित यावर ह ला क न ितला जोरात ढकलून
दलं. िबचारीचा पाय मोडला. ती नंतर बरी झाली; पण या पायानं मा  अधू झाली.
ितला लंगडत चालावं लागत असे. या मुलानं ितला अस ंपाय फरफटत ओढत चालताना
पािहलं‚ क  याला वतः या लां छना पद वतनाची आठवण येत असे. आपण आप या
आई या अंगावर धावून गेलो‚ ितला इजा केली‚ या आठवणीनं याला वतःची शरम
वाटत अस.े या या आयु याला कलाटणी दणेारा संग होता. जे हा माणसांना आप या
चुक ची अंतमनातून जाणीव होते आिण यांना ामािणकपणे वतःला बदलावंसं वाटतं‚
ते हा ती माणसं आम याकड ेयेतात. ती इकड ेयेतात‚ कारण वतःत असा सकारा मक
बदल घडवून आणायला यांना आ ही मदत करतो.’

यानंतर अगदी पिह या रांगेत बसलेला एक नीटनेट या कप ांमधला म यमवयीन
माणूस उठून उभा रािहला. तो हणाला‚ ‘मी हरॅी अ कोहोिलक. मी एका धना
घरा यात ज म घेतला. खरंतर म ा या आहरी जा यासारखं मा या आयु यात काहीच
घडलं न हतं. कोणतीच सबब न हती. मला मा या िम ांबरोबर ं कंग करताना मजा



यायची आिण यातूनच मला ही सवय जडली. मा या विडलांचा वतःचा वसाय होता.
मी पदवी ा  के यावर यां या वसायात यां याबरोबर काम क  लागलो. ितथेच
काम करणा या मा रया नावा या एका से े टरी या मी ेमात पडलो. मा या मनाचा
कमकुवतपणा‚ माझी ं स घे याची सवय ित या ल ात आली होती. काही दवसांनी
आ ही ल  करायचं ठरवलं.

‘‘त ूदा  सोडली पािहजेस‚ असं मला वाटत‚ं’ ती हणाली. ‘दवेाचे
आशीवाद‚ याची कृपा यामुळे तू ती न  सोडू शकशील. मला खा ी आह‚े’’ ती हणाली.

सुरवातीला माझे आई-वडील माझं आिण मा रयाचं ल  क न ायला राजी न हत.े
पण नंतर मा रयाशी नीट ओळख झा यावर यांना ती आवडली. यांनी आमचं खूप
थाटामाटात ल  लावून दलं. ल ानंतरही माझं दा  िपणं चालून होत.ं दोन वषानंतर
मा या आई-विडलांचं कार या अपघातात दःुखद िनधन झालं. यां या चंड मालम ेचा
मी एकटा वारसदार होतो. मी ऑ फसचा कारभार सांभाळू लागलो. मा रया घराकडे
बघायची. आ हाला एक गोड मुलगी झाली. आमचा संसार सुखासमाधानान ं चालला
होता. तरीही माझी दा  िप याची सवय तशीच होती.

‘‘मा रया परत एकदा या िवषयावर मा याशी बोलली. पण मी ित या बोल याकडे
मुळीच ल  दलं नाही. मी रोज बारम य ेजाऊन दा वर पैसे उडव यासाठी ित याकडून
पैसे मागून यायचो. एक दवस ितन ेमला पैसे ायला ठाम नकार दला. ‘‘अिजबात
नाही. मी या कारणासाठी तुला मुळीच पैसे दणेार नाही‚’’ ती हणाली. मी तु याशी ल
केलं‚ कारण माझं तु यावर ेम होत.ं त ूआज ना उ ा सुधारशील‚ अशी मला आशा वाटत
होती; पण अजूनही आह े तसाच आहसे. एका मुलीचा बाप झालास‚ तरीही तसाच
आहसे.’’

‘‘त ेऐकून मा या तळपायाची आग म तकाला गेली. मी ितला भरपूर िशवीगाळ केली.
ही सगळी संप ी माझी असून‚ तुझा या यावर काहीही ह  नाही‚ अस ंितला ठणकावून
सांिगतलं. डो यांत पाणी आणून ितन ं काही पैसे मा या हातांत ठेवले. मी तातडीने
बारकड े गेलो. दसु या दवशी सकाळी मला मा या वाग याचं वाईट वाटलं. मी ितची
माफ  मािगतली. ‘‘मा रया‚ सॉरी माझं चुकलं. मी पु हा कधीही असं वागणार नाही.’’ मी
हणालो.
पण मी तसाच वागलो. वागत रािहलो.
एक दवस याच काराची पुनरावृ ी झाली. मा रयाने मला पैसे ायला नकार

दला. माझी मुलगी शेजारीच खेळत होती. मी अ यंत ितर कारान ेमा रयावर ओरडलो‚
‘‘मला पािहजे त ेजर का त ूमला दलं नाहीस‚ तर बघच त.ू मी या पोरीचं काहीतरी बरं
वाईट करीन. मग प ा ाप करायची वेळ तु यावर येईल.’’

मी रागाने वेडा झालो होतो. केवळ याचमुळे मा या त डून असलं काहीतरी बाहरे
पडलं. खरंतर मा या मुलीवर माझं िजवािवशेष ेम होत.ं

पण माझं बोलणं ऐकून मा रया भीतीन ंपांढरीफटक पडली. ितला वाटलं‚ मी खरंच
काही वेडवाकड ं केलं तर! ितन े ित याजवळचे असतील नसतील तेवढे सगळे पैसे आणून



मा यासमोर टाकले. ‘‘घ‚े’’ असं हणून ती मुलीला उचलून घेऊन खोलीतून िनघून गेली.
मी सगळे पैसे घेऊन‚ िम ांना गोळा क न एका िस  बारम य ेगेलो. बारचा मालक

मा या ओळखीचा होता. मी बारम य ेगेलो क  नेहमीच मा याभोवती लोकांचा घोळका
जमा हायचा. सगळे मा या वैभवाची‚ दातृ वाची तुती करायचे‚ कारण सवाना मा या
खचानं दा  यायला िमळायची. मला अजूनही मनातून मा रयाचा खूप राग आलेला
होता. मी बायको या ताटाखालचं मांजर नाही‚ ह े मला ितला दाखवून ायचं होत.ं
यामुळे मी रोज यापे ा खूप जा त दा  यायलो. बार या मालकान ं ितथ याच एका
खोलीत मला झोपू दलं‚ कारण मी घरी परत जा या या ि थतीतच न हतो.

मी दसु या दवशी सकाळी उठून घरी आलो ते हा जला एक िच ी लटकत होती. ती
मा रयानं िलिहलेली होती −

‘मी मा या मुलीला घेऊन ह ेघर सोडून जात आह.े तू कधीच सुधारणार नाहीस. तू
मा या आयु याचं वाटोळं तर केलेलंच आहसे; पण एका दा ा विडलां या  छायेत
रा न मा या मुली या आयु याचा स यानाश झालेला मला चालणार नाही.’

मी घरात सगळीकड े हडूंन पािहलं. या दोघ चे कपड‚े सामानसुमान सव काही
नाहीस ंझालं होतं.

पण ती लवकरच परत येणार‚ ह ेमला माहीत होत.ं मी आता अिधकच दा  यायला
सुरवात केली; पण मा रया परत आलीच नाही. आठवड ेगेले‚ मिहने गेले‚ वष सरली. मला
ितचा थांगप ासु ा लागला नाही.

केवळ काही वषा या अवधीत मी सव काही गमावलं − माझा वसाय‚ माझी सगळी
मालम ा धुळीला िमळाली.

याच िस  बार या मालकान ं या या गंुडांना स  ताक द दली. जर मा या
िखशात पैसे नसतील‚ तर मला या बारम य े वेश नाकारला जाऊ लागला. मा या
सग या िम ांना माझा िवसर पडला. माझी प रि थती आणखी िबघडली. मी ॅ फक
िस लपाशी लोकां या गा ा थांबले या असताना यां याकड ेभीक माग यास सुरवात
केली. मला कुणी पैसे दले‚ क  मी दशेी दा या दकुानात जाऊन ितथे िमळेल ती दा
यायचो.

‘‘एक दवस एका ॅ फक िस लपाशी एक टॅ सी उभी होती. दु न मला यात मा रया
एका मुलीला घेऊन बसलेली आह‚े असा भास झाला. मी जवळ जाऊन िनरखूप पािहलं‚
तर ती खरोखरच मा रया होती. ित याजवळ माझीच मुलगी होती. मी आनंदानं
टॅ सी या िखडक या काचेवर टकटक क  लागलो. पण ितने मला िझडकारलं. र यात
भेटले या अनोळखी माणसांशी कधीही बोलायचं नाही. ती आम या मुलीला हणाली.
‘हा बघ घाणेरडा माणूस वतः काम क न पैसे कमाव याऐवजी र यावर भीक
मागतोय‚’ ती पुढे हणाली.

ितन ेमला ओळखलंच न हत.ं मा या त डून काही श द फुट याआधीच िस लचा दवा
िहरवा होऊन टॅ सी जोरात िनघून गेली.

तो मा या आयु यातला सवात िनराशाजनक ण होता. मी मा या प ीला‚ मा या



मुलीला गमावलं‚ मा या वाडविडलांनी मा यासाठी िनमाण क न ठेवलेली मालम ाही
गमावली. मा या कुटंुबाचे सुरवातीचे दवस खूप क ांचे होते. माझे आजोबा कोलार न
बंगळु ला नोकरीसाठी आले. यांनी सामा य कारकुनाची नोकरी धरली. यांनी अपार
मेहनत क न चार पैसे िश लक टाकले. यातून वतःचा वसाय सु  केला. क येक
दशके अपार मेहनत क न यांनी वसायात यश िमळवलं. यांची गणना ीमंत

म ये होऊ लागली. यांचं नावं हरॅी होतं. यां याव नच माझं नावसु ा हरॅी
ठेव यात आलं आिण आता मीच यांची सगळी क ा जत संप ी धुळीला िमळवली होती
आिण र यावर भीक मागत होतो. मला याच णी ितथ या ितथे जीवन संपवावंसं
वाटलं.

मला कुणी आिण कसं चचम ये भरले या ‘ए ए’ या ओपन मी टंगला घेऊन आलं‚ ते
मला आठवत नाही. गे या क येक वषात पिह यांदाच मला आशेचा करण दसला. ितथे
लोक आप या आयु यातले काळेकु  अनुभव वणन क न सांगत होत.े त े लोक
मा याचसारखे‚ आयु यात दा पायी सवकाही हरवून बसलेले होते. पण यानंतर यांनी
यावर मात क न पु हा एका नवीन‚ चांग या आयु याला सुरवात केली होती. मला
वाटलं‚ आपणही तसा य  करायला काय हरकत आह?े या गो ीला आता पंधरा वष
होऊन गेली. मी गेली अनेक वष सनमु   आह.े आता मी मा यासार या तोल गेले या
लोकांना इथे ‘ए ए’ म य ेघेऊन येतो आिण यांना सावर यासाठी मदत करतो.

खोलीत टा यांचा कडकडाट झाला. यानंतर एकदम शांतता पसरली. येक जण
आप या िवचारात बुडून गेला होता.

‘या माणसाची मुलगी आता मोठी असेल‚ कुठेतरी नोकरी करत असेल‚ कंवा ितचं
ल ही झालं असेल‚’ मा या मनात आलं. ‘खरंच पण याची प ी खरंच खूप धीराची. ितने
वतः या आिण मुली या भिव याचा िवचार क न यो य तोच िनणय घेतला. पण या
ितघांनाही आयु यात केवढं भोगलं. इथ या येकानंच या दा या सनापायी कती
कायकाय भोगलं आह.े’

दा या सनाला वै कशा ान ेएक आजार हणून घोिषत केलेलं आह ेक  नाही‚
याची मला काहीच क पना न हती. परंत ुया अशा सनाधीन लोकां या सेवेसाठीच ‘ए
ए’ या सं थेचा ज म झाला होता.

यानंतर आ हा सवाना पेपरकपम य ेकॉफ  दे यात आली. यानंतर उपि थतांम ये
एक बटवा फरव यात आला. अ य ांनी घोषणा केली‚ तु ही जर ‘ए ए’ या सं थेचे
सद य असाल‚ तरच कृपया या बट ात तुम या इ छेन ेकाय ती दणेगीची र म टाका.
‘ए ए’ बाहरे या लोकांकडून दणेगी वीकारत नाही.

या बट ासोबत एक पदकही होत.ं ब याच सद यांनी या बट ात पैसे  टाकले आिण
त ेपदक हातात घेऊन दयाशी घ  ध न एक ाथना हटली.

सवात शेवटी अ य ांनी भारतला पुढे बोलवून केक कापायला सांिगतला. ‘‘आ ही
आज इथे भारत या कुटंुबीयांनासु ा िनमं ण दलं आह.े कारण यां या पा ठं यािशवाय
भारत हा ट पा पार क  शकला नसता‚’’  ते हणाले.



भारतने अिभमानान े फंुकर मा न केकवरची मेणब ी िवझवली व केक कापला.
यानंतर यान ेआप या आयु याची घडी नीट बसवायला मदत के याब ल ‘ए ए’ या
सद यांचे आिण आप या कुटंुबीयांचे मनापासून आभार मानले.

यानंतर भारत या विडलांनी पुढे होऊन याला एक पदक दलं. यां या त डून श द
फुटेना. यांना गिहव न आलं. त े वतःला साव न हणाले‚ ‘‘भारत हा माझा एकुलता
एक मुलगा आह.े मी आजवर या याबरोबर अनेक सण साजरे केले. याचे कतीतरी
वाढ दवस साजरे झाले आहते. गेली क येक वष या यासारखा मुलगा मा या पोटी
आ याब ल मला लाज वाटत असे. पण आज मला मा या मुलाचा अिभमान वाटतो.’’

भारत या चेह यावर ि मतहा य उमटलं. यान ंविडलां या खां ावर थोपटलं. समोर
बसले या लोकांकड े कृत तेन ंपा न तो हणाला‚ ‘‘खरं तर एकदा सनाधीन झालेला
माणूस कायमच सनाधीन राहतो. कोण याही औषधात थोडा जरी अ कोहोलचा अंश
असला‚ तर मी त ेघेऊ शकत नाही. अगदी खोक याचं औषधसु ा नाही. परंत ुआ ा मी
या ट यावर पोहोचलो आह‚े याब ल मला समाधान वाटत ंआिण मी अशा कारचा
वाढ दवस दर वष  साजरा करेन.’’

मी भारत या शेजारी उ या असले या या या प ीकड ेपािहलं. आप या भारतीय
समाजाम य े ि यांना या काही दडपणाखाली राहावं लागतं‚ ते ल ात घेत ितचं
आयु यही काही सरळ‚ सोपं गेलेलं नसणार. ितला ित या वैवािहक जीवनात पतीची साथ
कधीही िमळाली न हती आिण तरीही आज ती या या पाठीशी उभी होती.

यानंतर लगेच मी टंग संपली. लोक उठून जाऊ लागले. मीही घरी जायला िनघाले.
रमेश मला कारपयत सोडायला आला.

‘‘इथला येक जण सनमु  होतो का?’’ मी िवचारलं.
‘‘आँटी‚ त े अनेक गो वर अवलंबून असतं. माणसं पु हा याच मागाला परत

जा याचीही श यता असतेच. हणून तर आ ही सगळे वारंवार भेटतो. वतःम ये उसळून
येणा या ती  ऊम वर िनयं ण िमळव यासाठी या मी टंगचा उपयोग होतो. आतासु ा
मी अ कोहोलची जािहरात कंवा िसनेमात ं कंगचं दृ य पािहलं‚ तरी टी ही बंद करतो.
या ल समारंभात ं स असतील‚ अशा ठकाणी मी जात नाही. पाय घसर यास वेळ
लागत नाही. ‘ए ए’ म ये ई राला शरण जायला सांगतात‚ याची फार मदत होत.े ई र
हणजे कोण याही िविश  धमाचा न ह.े याचा अथ केवळ सवा  श . ‘ए ए’म ये
येकाने वतः या दवेाची उपासना करायची असते. ही सं था खरंच खूपच महान आह.े

केवळ बंगळु  शहरातच याची शी क  ंआहते. ‘ए ए’ एकूण १८६ दशेांम ये कायरत
आह.े आँटी‚ आपले पूवज कती बुि मान होत े नाही?  यांनी आप याला या अशा
सवय पासून नेहमीच दरू राह याचा उपदशे केला. माणसा या आयु यात ‘सोशल ं कंग’
हणून दा  वेश करत;े पण ददुवानं काही माणसं ित या पूण आहारी जातात आिण
एकदा का ते सन जडलं‚ क  माणसं आयु यातून उठतात. यांनी जर कधी या दा ची
चवच घेतली नसती‚ तर त ेअसे सनाधीन झालेच नसत.े’’

मी कारम य ेबसून परत िनघाले. मला मराठीतील ‘एकच याला’ नाटकाची आठवण



झाली. १९४० या सुमारास ह ेनाटक खूप गाजलं होतं. असाच आणखी एक गाजलेला
िच पट हणजे ‘दवेदास’. या ‘दवेदास’ िच पटा या नायकाचं नाियकेवर‚ हणजेच
पारोवर िजवापाड ेम होत.ं पण याचं ित याशी ल  होऊ शकलं नाही‚ व ेमभंगाचं
दःुख पचव यासाठी यान ंदा ला जवळ केलं‚ अशी या िच पटाची कथा आह.े पण खरं
बोलायचं तर हा नायक सनाधीन होता.

‘एकच याला’ या मराठी नाटकातील जोडपं हणजे सुधाकर आिण संधू एक सुखी
पती-प ी आहते. एक दवस सुधाकरचा िम  तळीराम हा एका आनंदा या संगी दा चा
एक तरी घोट घेतलाच पािहजे असा सुधाकरला आ ह करतो. तो याला दा चा एक
याला भ न दतेो. सुधाकरची प ी संधू ह त ेप करते; पण सुधाकर ितची चे ा करत
हणतो‚ ‘‘ संधू‚ या एका या याने काही आप या संसाराची नौका बुडणार नाही.’’
परंत ुददुवान ंसुधाकराला या एकाच या यान ंदा ची चटक लागत ेआिण तो ितचा

गुलाम बनतो. यानंतर यांचं आयु य कसं उ व त होत‚ं त ेया नाटकात दाखवलं आह.े
दा चा पिहला पेग तुमचं आयु य रसातळाला नेऊन ठेव यासाठी पुरेसा आह.े तुमची जर
सना या आहारी जा याची वृ ी असेल‚ तर दा चा एक घोटसु ा पुरेसा असतो.

परंत ुददुवाची गो  अशी‚ क  एखा ा माणसाची सनाधीन हो याची वृ ी असेल क
नाही ह ेपाहायला घोट यावा लागतो.

माणसा या आयु याचं अंितम येय पैसा असतं असं कुणी सांिगतलं? तसं नसतं‚ याची
यो य वेळी येकाला जाणीव होते.

मानवी वभावाचे सव पैलू नीट समजावून घेणं आिण संकटात सापडले या माणसांना
मदतीचा हात दऊेन यांना या संकटातून बाहरे काढणं‚ हसेु ा आप या आयु याचं येय
असू शकत.ं आपण सगळेच आयु यात छो ा छो ा लढाया जरी हरलो‚ तरी महासं ाम
जंकू शकतो.
आयु यात आशेला नेहमीच थान असतं.

◆
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