
दशम �ह 
चार पैस ेिमळवायला रफ�क नुकताच पनवेल�न सौदीला आला होता. आलया आलया एका 
पे�ोल-पंपावर कामही िमळालं होतं. पण रणरणते �दवस, रमझानचे कडक रोजे आिण सतत 
उघ�ावरचं, उनहातलं काम यांनी  याचा जीव वाकुळला होता.  यातच  या �दवशी लााोपाा 
तीन ाोऱया-घाऱया आधुिनक अरबांनी  याला अकारण अती छळल ंहोतं. आिण आता आणखी 
एक तसाच ाोरा-घारा ााडीवाला खुणेनेच ‘टाक� फुलल’ करायला सांात होता. उ�ाेाचया 
भरात रफ�कने सवततशीच मोोाने बडबडत मरााीतलया सागया ‘भ’ आिण ‘म’ शबदांची 
लाखोलीच वािहली! िबल दतेान  या अरबाने  याला दोन �रयालची �टप �दली.   

इतकयात हाक आली, ”कसं काय डॉकटरसाहबे?” “ाीक आह,े” ‘अरबा’ने शधुद मरााीत उउर 
�दलं. रफ�कला ध�ाच बसला. एकाचया ाुन्ाचा राा दसुऱयाच िनद�ष माणसावर 
काढलयामुळे आधीच मन खात होतं.  याततन ते साळे वााबाण समजतन, सोसतन वर िस्ततजपणे 
�टप दणेारा तो िनरपराधी माणतस आपलयाच मायदशेाचा, डॉकटर आह ेह ेकळलयावर तर तो 
फारच ओशाळला. माफ� कशी मााावी ते  याला सुचेना. शेवटी  याने िखशातली ती �टप 
काढली आिण डॉकटरांना परत दऊे केली!  

रफ�क अरबांचया दशेात नवा होता.  याला  या दशेाबशलची, ित्लया माणसांबशलची पुरेशी 
मािहती नवहती. काही अरबांचया वााणुक�मुळे  याचया मनात सागयाच अरबांिवषयी राा 
िनमारण झाला होता.  याने ख�ावान साखरभाताची परीरा केली होती.  याउलट  या 
डॉकटरांचया ओळखीतलया अरबांतच �क येक ससन आिण काही तर असामानय दवेमाणसं 
होती. काही भांडकुदळ, लबाड माणसांनीही असहायय आजारी लोकांची िनरपेर सेवा केलयाचं 
 यांनी पािहलं होतं. महणतन  या अनुभवी डॉकटरांना अरबांबशल, समसत मानवजातीबशल  
आदर होता.  

पतवर�ह हा दशम �ह आह.े अपुऱया मािहतीवान काढलेल ेिननकषर पतवर�हदतिषत असतात. 
अजानामुळे, नकारा मक तचारामुळे परकया माणसांबशलचं मत कलुिषत होतं;   यांना नसललेे 
दोष िचकटवले जातात;  यांचयातला चांाुलपणा �दसतच नाही.  या माणसांचं, पयारयाने 
 यांचया संपतणर समाजाचंच िवकृत िच� मनात रेखाटल ंजातं;  यात कलपनाशश� अिधकच ाडद 
रंा भरते. वेावेागया जातततली, धमाातली, वंशांतली तेढ अशीच पतवर�हाततन जनमते; ितचं 
वैरात ापांतर होतं.  यामुळे िवनाकारण दाें, युधद ंहोतात; मानवधमारला ाालबोट लाातं.  

आपलयाकड ेाुनहा िसधद हो पयात आरोपी िनरपराध समजला जातो.  याच नयायाने परकया 
जमातीतलया, वंशातलया माणसांकड ेबघतानाही मनात भलते दोषारोप, कुशंका नसावा; 



संशयाऐवजी कुततहलाची द�ृी असावी. सधयाचया वैिैक ख�ेात वेावेागया दशेांतलया 
पाहणयाजोाया स्ळांचा आनंद आपण लटुतो.  या दशेांतलया परकया माणसांना ‘माणसं’ महणतन 
जाणलं,  यांना सनमानाने वाावलं,  यांचयाशी मै�ी केली तर  या भटेणयाजोाया माणसांचाही 
आनंद आपलयाला लुटता ये ल.  यायोाे  यांचयातला आिण आपलयातलाही ‘माणतस’ अिधक 
सजा, आनंदी रा� शकेल आिण या वैिैक ख�ेात िचरंतन शांती आिण आबादीआबाद नांदले.  
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