दशम �ह
चार पैसे िमळवायला रफ�क नुकताच पनवेल�न सौदीला आला होता. आल्य आल्य एका
पे�ोल-पंपावर कामही िमळालं होतं. पण रणरणते �दवस, रमझानचे कडक रोजे आिण सतत
उघ�ावरचं, उन्हातलं काम यांनी त्याचा जीव �ाकुळ होता. त्यातचत्या �दवशी लागोपाठ
तीन गोऱ्य-घाऱ्य आधुिनक अरबांनी त्याला अकारणअती छळलं होतं. आिण आता आणखी
एक तसाच गोरा-घारा गाडीवाला खुणेनेच ‘टाक� फु ल्’ करायला सांगत होता. उ�ेगाच्या
भरात रफ�कने स्वतःशीच मो�ाने बडबड मराठीतल्या सगळ्य‘भ’ आिण ‘म’ शब्दांची
लाखोलीच वािहली! िबल देतान त्य अरबाने त्याल दोन �रयालची �टप �दली.
इतक्यात हाक आली,”कसं काय डॉक्रसाहेब?” “ठीक आहे,” ‘अरबा’ने शुध्द मराठीत उ�र
�दलं. रफ�कला ध�ाच बसला. एकाच्यागुन्�चा राग दुसऱ्याच िद�ष माणसावर
काढल्यमुळे आधीच मन खात होतं. त्यातून ते सगळे वाग्बासमजून, सोसून वर िस्थतज्ञपण
�टप देणारा तो िनरपराधी माणूस आपल्याचमायदेशाचा, डॉक्टर आहे हे कळल्यावर तर 
फारच ओशाळला. माफ� कशी मागावी ते त्याल सुचेना. शेवटी त्याने िखशातली ती �टप
काढली आिण डॉक्टराना परत देऊ के ली!
रफ�क अरबांच्या देशात नवा होता. त्याला त्या देशाब�लची, ितथ माणसांब�लची पुरेशी
मािहती नव्हती.काही अरबांच्या वागणुक�मुळे त्याच्या मनात सगळ्याच अरबांिवषयी
िनमार्ण झाला होता. त्याने ख�ाव�न साखरभाताची परीक्षा केली होत्याउलटत्या
डॉक्टरांच्या ओळखीतल्अरबांतच �कत्येक स�न आिण काही तर असामान्य देवमाण
होती. काही भांडकु दळ, लबाड माणसांनीही असहाय्य आजारी लोकांची िनरपेक्ष सेवा केल्य
त्यांनी पािहलं होतं.म्हणून त्या अनुभवी डॉक्टरांना अरबांब�समस्त मानजातीब�ल
आदर होता.
पूव्�ह हा दशम �ह आहे.
र
अपुऱ्या मािहतीव�न काढलेले िनषषर् पूवर्�हदूिषत असता
अज्ञानामुळे, नकारात्मक �चारामुपरक्या माणसांब�चं मत कलुिषत होतं; त्यांना नसलेले
दोष िचकटवले जातात; त्यांच्यातला चांगुलपणा �दसतच नाहीत्या माणसाचं, पयार्याने
त्याच्या संपूणरसमाजाचंच िवकृ त िच� मनात रे खाटलं जातं; त्या कल्पनाश��अिधकच गडद
रं ग भरते. वेगवेगळ्या जात�तली, धमा�तल, वंशांतली तेढ अशीच पूवर्�हाून 
त
न्मते; ितचं
वैरात �पांतर होतं. त्यामुळ िवनाकारण दंगे, युध्दं होतात मानवधमार्ला गालबोट लागतं.
आपल्याकडे गुन्हा िसध्द होईपय�त आरोपी िनरपराध समजला जा त्यच न्यायानेपरक्या
जमातीतल्या, वंशातल्यमाणसांकडे बघतानाही मनात भलते दोषारोप, कु शंका नसा�ा;

संशयाऐवजी कु तूहलाची दृ�ी असावी. सध्याच्या वैि�क खे�ात वेगवेगळ्या देशांतल
पाहण्याजोग् स्थळांचा आनंद आपण लुटतो.त्या देशांतल्या परक्या माणसां‘माणसं’ म्हणून
जाणलं, त्यांना सन्मानाने वागवलं, त्यांच्याशी मै�ी केली तर त्या भेटण्याजोग्या मही
आनंद आपल्याला लुटता येईल. त्यायोगे त्यांच्याआिण आपल्यातलाही‘माणूस’ अिधक
सजग, आनंदी रा� शके ल आिण या वैि�क खे�ात िचरं तन शांती आिण आबादीआबाद नांदल
े .
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