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अशी रंगली मैफिल  

 माझ्या आयषु्यातल्या दोन मफैिली खऱ्याखऱ्या रंगल्या. अविस्मरणीय झाल्या… म्हणजे त्याचं असं झालं 

की माझी एक अमेररकन मतै्रीण काही िर्ाांपूिी एका भारतीय नटीची पाहुणी म्हणून भारतात गेली होती. त्याच िेळी 

मीही भारतात होते. ही नटी एकेकाळी खूपच प्रससध्द नटी होती. माझ्या अमेररकन मतै्रीणीमळेु त्या पाटीचं आमंत्रण 

समळण्याचं भाग्य मला लाभलं. भारतीय चचत्रपटसषृ्टीच्या चंदेरी दनुनयेत एकदा तरी जिळून डोकािून पाहण्याची 

इच्छा माझ्या मनात केव्हापासून होती म्हणून त ेआमंत्रण येताच मला हर्षिायू झाला. सििाय ही साधीसधुी पाटी 

नव्हती. त्या नटीच्या िाढददिसाच्या ननसमत्ताने खास ‘मफैिल’ भरणार होती. नतथे अस्सल, कसबी, चचत्रपटसषृ्टीतल े

नाचणारे-गाणारे कलािंत येणार होते. सिष िादयांचा संच नतथे उपस्स्थत असणार होता. थोडक्यात म्हणजे ती 

नाचगाण्याची संगीत ‘मफैिल’ होती.  

ती नटी मुंबईच्या प्रनतस्ष्ित - श्रीमंत लोकांचे फ्लॅट असणाऱ्या भागात (अथाषतच) रहात होती. पत्ता िोधीत 

पोहोचायला आम्हाला चक्क दोन तास उिीर झाला. खालच्या दरिानाने एका दृटीक्षेपातच आम्ही ह्या बबस्ल्डंगमध्ये 

नेहमी येणाऱ्यांपकैी फकंिा ससनेसषृ्टीतल्यापकैी कोणी नाही हे ओळखलं असािं.  

“फकधर जा रहे हो ?” त्याने आम्हाला हटकलं.  

कुिे जात होतो ते आम्ही त्याला सांचगतलं. आमच्याकडे बघत - बघत तो आम्हाला म्हणाला,  

“आप िौरेनकी लगती है !”... आणण मग त्याने आम्हाला आत जाऊ ददलं.  

अस्सल जन्मजात भारतीयांना, त ेपरदेिात बरेच ददिस रादहल्यािर, संपूणष भारतीय पेहेरािात असतानाही, 

तांदळातले खडे ननिडािेत तसे िेचून काढण्याची कला भारतीय दकुानदार, ररक्िा - टॅस्क्सिाले,  इत्यादींनी हल्ली 

आत्मसात केलेली आहे. ‘बॉडी लँग्िेज’ म्हणजे चालण्याबोलण्यातला िरक ते ओळखत असािेत. मी फकतीही प्रयत्न 
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केला, फकतीही चांगलं मरािी बोलले तरी मी ‘भारताबाहेर’ राहते हे सिाांना ओळखता येतं आणण ते मला खटकतं. 

एकदा मी अिी तक्रार केल्यािर कुणा एका ‘यंग ब्लडने’, “तू जुन्या पध्दतीने (बािळटासारखी हे अध्याहृत) साडी 

नेसतेस नां म्हणून ओळखतात लगेच ते तलुा” असा सत्यपूणष विनोद केला होता. (जुन्या पध्दतीप्रमाणे म्हणजे 

कंबरेलगत आणण कंबरेखाली चार इंच म्हणजे आधुननक !)...    “मी िॉरेनची” म्हणून गरुख्याने आम्हाला सहज आत 

जाऊ ददलं हे मला तेिढ्यच खटकलं. “आपल्या बेसिस्त जीिनपध्दतीमळेु दोन तास उिीर ! फकती मजा चुकली 

असेल !” ह्या दुुःखात मी स्जन्याच्या पायऱ्या चढले. कारण ‘सलफ्ट’ ही मुंबईतल्या बहुतेक सलफ््सप्रमाणेच नादरुुस्त 

होती. िेिटी एकदाचे आम्ही ज्या फ्लॅटमध्ये पाटी होती त्यासमोर येऊन उभे रादहलो.  

मुंबईच्या मानाने आसलिान असणाऱ्या त्या फ्लॅटचा दरिाजा सताड उघडा होता. (‘मुंबईच्या मानाने’ म्हणते 

कारण अमेररकेच्या साध्या घरापढेुही हे भारतीय आसलिान फ्लॅ्स फिके पडतात. म्हणून मी दोन दृस्ष्टकोन तयार 

केले आहेत. एक भारतीय. एक अमेररकन. चष्मा बदलािा तसाच दृस्ष्टकोनही बदलत…े आणण या दोन देिांमध्ये 

कधीच तलुना करत नाही.)  

दहादा घंटी िाजिूनही कुणीच बाहेर आलं नाही.   

पढुची सलस्व्हंग-रुम सताड उघडी होती. त्यातलं सगळं िननषचर सभतंीलगत ढकलून िेिलं होतं.  जसमनीिर 

एक जाड जाजम होतं. फ्लॅटबाहेर कुणीतरी अत्यंत सुंदर (िक्त मुंबईच्याच बायका सारिलेल्या विटांच्या चुऱ्यािर 

काढू िकतात तिी) रांगोळी काढली होती. रांगोळीच्या दोन्ही बाजुंना छो्या पणत्या लािल्या होत्या. सभतंीलगत 

पाच िातींची समई तेित होती. ‘बाहेर कोणी येईल’ ही आिा सोडून देऊन मी रांगोळीचंच कौतकु करत बसले. माझ े

सोबती आत जायचा विचार करू लागले.  

… एिढ्यात आतून घंटीचा ि आपण आरत्या म्हणतो त्या सरुातला आरतीचा आिाज येऊ लागला. 

‘ससनेसषृ्टीतली माणसं’ म्हणून आरती तालासरुात म्हणत असतील असं िाटून मी ऐकू लागले. पण छे ! आमच्या 

घरातील आरतीप्रमाणेच काही सखुकताषिर तर काही िाताष विघ्नािरती होती ! आरती दहंदी होती एिढंच. पाच 

समननटांनी सलस्व्हंग रुममधून आत जाणाऱ्या हॉलिेतून लाल सोिळं नेसलेले, कपाळी भस्म लािलेले िधृ्द गरुुजी 

हातात ताम्हण घेऊन उगिले. मागोमागे दाचगने, िालू-िेले, चेहऱ्यािरची रंगरंगोटी इत्याददने मढलेल्या बायकांच्या 

कळपाने प्रिेि केला. भटजी ह्या ररकाम्या ददिाणखान्यात आरती किाला घेऊन आले ? ह्या कुतूहलाने मी बघू 
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लागले. त्यांनी सभतंीिरच्या देिाददकांच्या ि नातेिाईकांच्या िोटोसमोर आरती ओिाळली. मग ते माणसांसमोर 

आरती धरू लागले. ननरांजनािरून हात फिरिून, ताम्हणात पसैे टाकून माणसं नमस्कार करू लागली.   

आत्तापयांत आम्ही दरिाजातच उभे होतो. आमची कुणीही दखल घेतली नव्हती. िेिटी भटजींनाच आमची 

दया आली असािी. त्यांनी सगळयांसमोर आरती धरून झाल्यािर आमचीही िणी लािली. लहानपणी आईने ददलेला 

एक आणा आरतीत टाकायची मला सिय होती. आता ह्या आरतीमध्ये, भारतातलं इन्फ्लेिन आणण 

चचत्रपटसषृ्टीतली पूजा ह्या दहिोबाने फकती पसैे टाकािेत ह्याचा विचार मी करू लागले. सोळा गणुणले िीस िगरेै 

दहिोब मनातल्या मनात करायला लागल्यािर माझं तोंडी गणणत कच्च ंआहे हा ननविषिाद मदुदा पनु्हा एकदा ससध्द 

झाला. िेिटी हाताला लागली ती पसषमधली नोट काढून मी ताम्हणात टाकली. भटजींनी माझ्याकडे आनंदसमचश्रत 

कटाक्ष टाकला. “फकती अव्यिहारी बाई आहे ही” ही झलकही त्याबरोबरच त्यांच्या डोळयात उमटून गेल्याचा मला 

भास झाला ! 

“आपली इथे कुणीही दखल घेणार नाही तेव्हा आपण इथून कटािं” असं मला िाटायला लागलं होतं. 

एिढ्यात माझ्याबरोबर आलेल्या बाईने, माझं लक्ष हळूच कोपऱ्यात खुचीिर स्थानापन्न झालेल्या बाईकडे िेधलं. 

त्या बाईच्या समोरच्या छो्या टेबलािर (आता ती छोटी - छोटी टेबलं नतथे का िेिली होती तो उलगडा मला झाला !) 

बाटली आणण काचेचा कप होता.  

“ओळखलंस का नतला ?” ह्यािर मी आ िासून पादहलं तेव्हा ओळख पटली. एके काळची प्रससध्द नटी ! 

िरीर नतप्पट झाल्याने सहज ओळखूच येत नव्हती. “आणण ती बघ !” दसुऱ्या बाईकडे नतने मला खुणािलं. ननरखून 

पाहताच कळलं. पदहलीची एके काळची प्रनतस्पधी ! आता प्रससध्द नसलेल्या पण एकेकाळी प्रससध्द असलेल्या आणण 

म्हणून आजही ओळखू येणाऱ्या न्यांचा ह्या पाटीत भरणा होता. अथाषत आज प्रससध्द असलेल्या न्या नतथे 

आल्या असत्या तर कदाचचत मला त्यांची ओळख पटलीही नसती. कारण भारत सोडल्यािर ससनेसषृ्टीिी माझंही  

नातं तटुलं आहे. ज्या सगळया ससनेतारका मी भारत सोडला तेव्हा कीतीच्या सिखरािर होत्या त्या मी भारतातून 

अस्त पािले त्यानंतर ससनेमातून अस्ताला जाऊन आता ह्या पाटीत उगिल्या होत्या ! जुन्या म्हणूनच मला त्यांना 

ओळखता आलं.  
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त्या पाटीला दिगळ लािल्याप्रमाणे ददसणाऱ्या आम्हा नतघांकडे बघत, एक परुुर् पढेु सरसािला. तो बहुधा 

पी. आर. मॅन असािा. त्याने आम्हाला,  “आईये, आईये, इधर आईये ss” म्हणत एका सोफ्यािर बसिलं. ड्रकं आणून 

ददलं. समोर तबला - पेटीिाले सतरंजीिर बसून िाकिोक करू लागले. सूर लािू लागले. माझ्या लक्षात आलं की त्या 

“नतप्पट झालेलीनं एव्हाना अध्याष तासात अधी बाटली िस्त केली होती !” त्या परुुर्ांमधला एक बायकी ददसणारा 

अन ्खांदयापयांत केस असलेला परुुर् पायात घुंगरू बांधायला लागला. एक मलुीनं फकनऱ्या आिाजात दहंदी 

ससनेमातलं लोकवप्रय गाणं म्हणायला सरुिात केली आणण त्या परुुर्ाने बायकी हािभाि करत, कंबर लचकित, 

भिुया उडित नाचायला सरुुिात केली.  

दहंदी ससनेमातल्यासारखा तो परुुर्ाने केलेला बाईचा नाच बघून मला डोळे समटून घ्यािेसे िाटत होते. पण 

नाच संपल्यािर सिाांनी टाळयांचा गजर केला. एक - दोन गाणी झाली. अबाचधत वपणं चालूच होतं. त्यानंतर एक 

ननतषका लडखडत नाचायला उभी रादहली. आश्चयष म्हणजे, उभं राहताना लडखडणारी ती बाई नाचताना अगदी 

स्स्थरपणे नाचत होती. नतनेही दहंदी ससनेमातल्या सारखाच नाच केला. माझी ननरािा झाली. नंतर एक तरुणी 

नाचायला उभी रादहली. नतने दोन - तीन कथ्थकचे अस्सली तोडे ि थोडा पदन्यास केला. त्या सबंध रात्रीतले तेिढंच 

एक िास्त्रीय नतृ्य होतं. अजूनही, “आम्ही कुणाचे कोण” ह्याचा कोणालाही पत्ता नव्हता. पिाषही नव्हती. मधून-मधून 

हॉलिेतून तरुण चेहरे डोकाित होते. मी कंटाळून उिून, “यंग जनरेिनिी” बोलािं म्हणून पॅसेजमधून आतल्या 

बाजूला गेले.  नतथेच मला माझी अमेररकन मतै्रीणही सापडली.  ती कसल्यातरी ‘’आगळयाच धुंदीत’ होती. नतने 

जेमतेम ओळख दाखिली. पूिीच्या प्रससध्द नटन्यांची मलुंमलुी आत एका खोलीत, “आईिड्डलाचंा फकत्ता 

चगरिायचा का नाही ?” ह्या विर्यािर काथ्याकूट करत होती.  

“आप यहाँ कैसे आयी ?” एकीनं मला विचारलं.  

“हमारी आपके अमेररकन मेहमानसे पहचान है !” ह्या मी ददलेल्या उत्तराने, “ही समसफिट इथे किी येऊन 

पोचली ? हे त्या सिाांचंच कुतूहल िमलेलं ददसलं. मी त्या चंदेरी दनुनयेतली नाही हे समजल्यािर त्या मलुी जराश्या 

मोकळेपणाने बोलू लागल्या.  

“म ैइस फिल्मी दनुनयामे कभीभी जाना नही चाहती !” एकीनं िासून सांचगतलं. “चार ददनके िेमके खातीर 

पूरी स्जंदगी बरबाद हो जाती है !” 
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“क्यों ?” मी  अज्ञानाचा आि आणीत विचारलं.  

“अपनी िेम खतम हो गई इस दखुमे फिल्मी स्टार डूब जाते है ! और फिर खुदको बोतलमे डुबा देते है !” कुणी 

तरी तेिढ्यात विनोद केला.  

“यह मजाक करनेकी बात नाही है असमत.” ती मलुगी विनोद करण्यािर डािरली.  

“मगर स्जंदगी बरबाद करनेकी क्या जरुरत है ? और भी तो कुछ कर सकते है ना !” मी िाद चालून िेिला. 

“कर तो सकते है मगर कर नही पाते. बात तो यह है की दे गेट अॅड्डक्टेड टू देअर िेम. दे कान्ट कम टू टमषस ्विथ देअर 

लॉस.” माझ्या अज्ञानाची कीि करत त्या मलुी मला समजािण्यासािी इंस्ग्लिचा आश्रय घेतला…  

मॅररसलन मन्रोने कीतीच्या सिखरािर असताना आत्महत्या का केली याचा उलगडा मला त्या ददििी नतथे 

झाला ! 

मी परत बाहेर आले. त्यािेळी दोन ‘एक्स सिती गळयात गळे घालून मध्यभागी बसल्या होत्या. एकजण िेर 

सांगत होती. “आसमा आज तमु अपना सर झकुा लो. क्यँू… क्यँू की हम आ रहे है !” नतने तो िेर एिढ्या जोर्ात 

सांचगतला की खरोखरच आकािने मान खाली घातली असािी अिी मला िंका आली. ग्लानीत असलेला पेटीिालाही 

त्या िेराने िधु्दीिर आला. “िाहिा… िाहिा…” करत तो तबलेिाल्याच्या गळयात पडला. त्यामळेु  तबलेिाला जागा 

झाला. पेटीिाल्याला झटकून टाकत, “िाहिा… िाहिा” कर तो िेजारच्या नाच्या पोऱ्याच्या गळयात पडला. एकदम 

िेर सांगणारीने मोठ्िा गळा काढला आणण रंगाचा बेरंग झाला. भारतात काही जमाती, कुणी मेलं की ‘रडायला’माणसं 

बोलाितात.. “आरी ss मेरी xxx मरी गयो रे ss हो: हो:” “आरी ss मेरा xxx मझु ेछोड गयो रे  ss…  हो: हो: !” … असं 

ती माणसं कृबत्रम रडतात. मला त्या नटीचं रडणं ऐकून ‘त्या’ रडण्याची आििण झाली. नतच्या बरोबर बसलेल्या 

दसुरीनेही गळा काढला. “तू मेरी सौतन थी तो क्या हुआ ss ! अब तो बेहेनही है ss ! हम दोनोको उसने छोड ददया ! 

बेईमान काहीका ss !”... थोडक्यात दोघींचही एका माणसािीच लग्न झालं होतं. त्यानं आता दोघींनाही सोडून ददलं 

होतं.  

सभतंीिरच्या घडाळयात आता दीड िाजला होता. अजून जेिणाचा पत्ता नव्हता. भूक लागली होती म्हणूनच 

मी त्या तमािाला ितैागले असािे बहुधा. नाहीतर असं जगािेगळं काही ददसलं की मी हौसेने बघत असते. “हम अब 

घर जा रहे है !” असं सभतंीकडे पहात मी जोरात म्हटलं आणण जायला ननघाले. माझ्या पािोपाि माझ ेसोबतीही 
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उिले… आता पी. आर. मॅन जागा झाला. “इतनी जल्दी क्या है ? अभी खाना लगिाता हँू  !” म्हणत तो आत गेला 

आणण खरंच दोन भरलेल्या ड्डिेस घेऊन बाहेर आला. बबयाषणी… कटलेट… णखमा… पऱु्या… चचकन… जेिण अप्रनतम 

होतं ! माझ्या घाईमळेु भराभरा पािोपाि भरलेल्या प्लेटी बाहेर येणास सरुिात झाली. प्लेटी आणणाऱ्या नोकरांनी 

माझ्याकडे कृतज्ञतेने बनघतलं असा मला उगाचच भास झाला.  

जेिल्यािर आम्ही हसत - हसत घरी परत आलो…  

भारतीय चचत्रपटसषृ्टी ही खऱ्या अथाषने ‘सेक्यलुर आहे ही िंका, मोकळेपणाने होणाऱ्या भारतीय दहंदू आणण 

मसु्स्लम नटन्यांच्या लग्नांमळेु आजिर माझ्या मनात होती.  “मसुलमान न्यांनी अत्यंत भस्क्तभािाने आरतीिर 

फिरिलेला हात ि नंतर केलेला नमस्कार बघून ती रास्त आहे.” ह्याचा साक्षात्कार त्या पाटीत मला झाला. माझी 

अमेररकन मतै्रीणही त्या रात्री माझ्यािी बोलण्याच्या पररस्स्थतीत नव्हती, हे मला नतच्यािी बोलण्याचा प्रयत्न 

केल्यािर कळलं. आमचं संभार्ण, “हाय , हौ आर यू ?” ह्या पसलकडे जाईना. नतला कसलीतरी धुंदी चढली होती. 

अंगात आलेली माणसं जिी भारल्याप्रमाणे आपल्याच जगात िािरतात तिी ती आपल्याच जगात िािरत होती.  

नतला तरी मी कसा दोर् देऊ ? त्या एका रात्रीतच नतला कल्चर िॉक, िूड िॉक, भारतीय न्यांच्या 

नादानीचा िॉक… असे बरेच िॉक बसले होते. नतला इंड्डया ‘चढली होती’ असा िोध मला नंतर लागला.  

त्या पाटीमळेु मी मात्र काही हरिून बसले. माझ्या स्िप्नातील काल्पननक चचत्रपटसषृ्टीच्या चंदेरी दनुनयेत 

अक्षरिुः ‘हजारो टुकडे’ झाले… सोळाव्या िर्ाषची ‘आपण ससने नटी व्हायचं’ ही माझी (गपु्त) आकांक्षा परुी झाली नाही 

याबददल मला आता पूिीसारखं िाईट िाटत नाही !...  

जेिल्यािर आम्ही ननघण्याचा विचार करू लागलो. तोच आत भेटलेली मलुगी बाहेर जाताना ददसली. नतला 

मी थांबिलं आणण विचारलं, “आप घर जा रही है क्या ?” 

“टॅक्सी बलुानेके सलये जा रही हँू” ती म्हणाली. “मेरी ममी जबतक चल सकती है तभी ननकलना पडेगा.” ती 

आपल्या वपऊन तरषर झालेल्या आईकडे बोट दाखित म्हणाली.  

आम्ही घरी पोचलो तेव्हा सकाळचे चार िाजले होते.  
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दसुरी मफैिल झाली न्यूटनला… म्हणजे त्याचं असं झालं की, न्यूटनला एक प्रायोचगक चथएटर आहे. नतथे 

हौिी कलाकार ि ददग्दिषक, नाटकाचे फकंिा (नाटकािी) खेळ खेळत असतात. जिळ आहे म्हणून म्हणा फकंिा 

त्यांच्यापकैीच मी एक आहे म्हणून म्हणा मी त्या लोकांचे खेळ बघायला जाते.  

एकदा त्यांच्या ‘टेसमगं ऑि द शू्र’ ह्या िेक्सपीअरने सलदहलेल्या नाटकाचा सपिेल तोंडघिी पडलेला प्रयोग 

मी पादहला होता. ह्या पाडायला किीण असलेल्या नाटकाच्या त्यांनी अगदी यिस्िी ररत्या चचंधड्या केल्या होत्या. 

‘अगदी उत्तम नाटकही कलाकार सहज पाडू िकतात’ हा ससदधांत मी त्याददििी मनात स्थापन केला…. तरी 

म्हणतात ना की , ‘हौिी माणसाला अक्कल नसते’ ! 

म्हणून त्यांच्या ‘इव्होल्यूिन ऑि द साऊंड’ ह्या मॉडनष संगीत नाटकाला जायचं मी िरिलं. “कदाचचत 

भारतीय रागदारीच्या इव्होल्यूिनबददलही दाखितील” असा विचार माझ्या मनात आला… िरद कुरकुरतच 

माझ्याबरोबर यायला कबूल झाला.  

प्रायोचगक चथएटर लहानच आहे. छोटसं स्टेज, समोर ओळीत मांडलेली दहा बाकडी हे त्याचं स्िरूप. आम्ही 

नतसऱ्या ओळीमध्ये बसलो. आमच्यापढेु चार मलु ंि त्यांचे आईिडील बसले होते.  

…. अंधार झाला.  समोरच्या स्टेजिर एक आकृती प्रकट झाली. नतने एकदम कोल्हेकुईसारख्या आिाजात 

गायला सरुिात केली. ई ss ई ss कुई ss कुई ss … कू ss ई ss ! मी हसणं दाबत तो विचचत्र आिाज ऐकत होते… 

आणण मग एकदम चथएटरच्या दोन्ही कोपऱ्यातून बायकी आिाजात कोल्हेकुई सरुु झाली. ‘ड्डस्नेिल्डष’मध्ये  

डायनासोअर असलेल्या एका ‘राईड’मध्ये अिा तऱ्हेचे आिाज येतात. ‘नर मादीला आळितोय बहुधा. मेटींग कॉल !’ 

मी मनात म्हटलं आणण हसणं दाबण्यासािी तोंडािर हात िेिला. पढुच्या रांगेतल्या मलुांनीही दोन्ही हात तोंडािर 

दाबले होते. एकतर खो खो हसतच होता.  

परुुर्ी ि बायकी कोल्हेकुईची तीव्रता िाढतच चालली होती. माझी असहाय्यताही िाढत चालली होती. दाबली 

की िाि जास्त उिाळते तसच हसण्याचंही आहे.. िरदसकट सिषजण (बाकीचे) गंभीर चेहऱ्याने ती कोल्हेकुई ऐकत 

होते. ती उत्तरं आणण प्रत्त्यतु्तरं िेिटी इतकी विचचत्र झाली की मला ि त्या मलुांना हसणं आिरता येईना. बाकी सिषजण 

स्स्थतप्रज्ञासारख ेबसले असताना मला कां गप्प बसता येईना हे मला समजत नव्हतं. गीतेमधल्या स्स्थतप्रज्ञाचं्या 
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अिस्थेत पोहोचायची आिा मी त्याददििी सोडूनच ददली. स्जथ ेसाधं हसणं आिरता येत नव्हतं नतथे इतर भािनांचं 

काय ? 

हळूहळू कोल्हेकुईचं रूपांतर, मांजरं िेणा येऊ लागल्यािर रडतात त्या आिाजात झालं. मलुांना बकोटीला 

धरून एव्हाना िडील सिाषत िेिटच्या रांगेत नेत होते. (िेिटच्या म्हणजे दहाव्या !) माझ्या मते मी हळूहळू हसत होते 

पण िरदने मलाही खेचून उििले आणण (पणु्याच्या निीन मरािी िाळेतील अत्रे मास्तर, िगाषत दंगा केला की सिक्षा 

म्हणून िेिटच्या डेस्किर बसित तसंच) िेिटच्या बाकािर नेऊन बसिलं. नतन्ही मांजरांना आता तीव्र िेणा येत 

होत्या… आमच्या ओळीतली मलुं प्रथम एकमेकांच्या अंगािर हसत कोसळली. अन मग दोघं बाकड्यामागे पालथं 

पडून, तोंड दाबून गदगदू लागली. मांजर िेणांचं हळूहळू ककष श्य फकंचाळण्यात रूपांतर झालं होतं त्यामळेु मलुं ि मी 

मोकळेपणानं हसत होतो. िरद लाथा मारून ि चचमटे काढून आता दमला होता… फकंचाळण्याचं रूपांतर हळूहळू आता 

िाघससहंाची डरकाळी, मसु्ष्कलीनं किीण घाट चढणारा ट्रक ि सरुु न होणारी कार यात झालं.  

एव्हाना पढेु बसलेली माणसं िळून िळून  मागे बघू लागली होती. मलुांचे िडील परत मागे उिून आले आणण 

मलुांना बाहेर घेऊन गेले… पािोपाि िरदही मला घेऊन बाहेर पडला. बाहेरच्या खोलीत, “पढेु काय करायचं?” ह्या 

विर्यािर काथ्याकूट चालला होता. एका मलुाने तोंडात िटाषचा बोळा कोंबला होता. तर दसुरा नतथेच जमीनीिर 

पालथा पडून हसत होता. दसुरी दोघं नाहीिी झाली होती. कोपऱ्यातल्या ‘मेन्स रूम’ मधून मलुांचे हसण्याचे आिाज 

येत होते.  

मी नतथे बाहेरच्या बाजूला बाकािर बसून हसायला सरुिात केली. हळूहळू अगदी रागािलेले ददसणारे 

आईिड्डलांचे चेहरे ननिळले.. थोड्या िेळाने िरदही हसायला लागला. ते आईिड्डलही हसायला लागले.  

“तू हसणं बंद केलं नाहीस तर घरी जािं लागेल बरं का आपल्याला” िरदने मला धमकी ददली.  

मी मोठ्या मसु्ष्कलीने हसणं बंद केलं. आम्ही दोघं पनु्हा चथएटरच्या दरिाजाजिळ गेलो. तर आतून कुणाचा 

तरी गळा दाबल्यािर येईल तसा “घरषss घरषss” आिाज आणण पािोपाि भीर्ण फकंकाळी ऐकू आली… परत मला 

हसण्याची उबळ आली. 

बाहेर येऊन पनु्हा आम्ही बाकािर बसलो. “ह्या आददमानिकालीन साऊंडचं रागदारीत रूपांतर कधी होणार 

? डायनासोअरच्या काळातून आपण मध्ययगुात कधी पोहोचणार ?” मी उगाच एक प्रश्न िेकला.  
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“मध्यंतरानंतर असेल. चल घरी. परेु झालं हे नाटक.” िरद आता रागािला होता. डायनासोअरच्या काळात 

आपण जन्माला आलो नाही याचा मला त्याददििी अत्यंत आनंद झाला. त्यानंतर फकतीही विनिण्या केल्या तरी 

िरद काही प्रायोचगक चथएटरच्या प्रयोगांना येण्यास कबूल झाला नाही… डायनासोअरच्या काळच्या गजषना, 

फकंचाळया िगरेैचं ऑपेरा - रागदारीत रूपान्तर फकंिा इव्होल्यूिन कसं झालं ह्या रहस्याचाही मला आजिर तरी 

उलगडा झालेला नाही.  

 

 

पूिषप्रससदधी एकता (कॅनडा)            


