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अंतू बवा 
- प.ुल.देशपांडे 

र ािगर या या मध या आळ त लोको र पु ष रहातात.देवाने ह  माणसांची एक 
िनराळ च घडण केली आहे. यां यात र ािगर या लाल िच  याचे, नारळ-फणसांचे,खाज  या 
अळवाचे आ ण फट हणताच ाण कंठाशी आणणा  या ओ या सुपार चे गुण अगद  
एकवटन आहेतू . र ािगर या िशतातच ह  भुतावळ लपली आहे क  पा यातच ाणवायु 
िन ाणवायू या जोड ला आणखी कसला वायु िमसळला आहे ते या र ां ी या 
व वे वरालाच ठाऊक. 

अंतू बरवा ाच मातीत उगवला आ ण पकला. वा त वक अंतू बर याला कुणी अंतू असे 
एकेर  हणावे असे याचे वय न हे. मी बाराचौदा वषापूव  यांना थम पा हले या 
वेळ च यां या दाढ चे खुंट आ ण छातीवरचे केस पकलेले होते. दातांचा बराचसा अ णू 
गोग या झाला होता. अ णू गोग या होणे हणजे 'पडणे' हा अंतूने मराठ  भाषेला बहाल 
केलेला वा चार आहे. र ां ीचा अ णू गोगटे वक ल क येक वष ओळ ने 
मु शपा ट या िनवडणूक त पडत आला आहे. ते हापासून व हर त पोहरा पडला तर  
पोह  याचा "'अ णू' झाला काय रे?" हणून अंतू ओरडतो. 

समोरासमोर अंतूला कोणी अंतू हणत नाह . परंतु उ लेख मा  सहसा एकेर . कंबहनाु , 

कोकणातली मंडळ  एकूणच एकवचनी. पण अंतूला संबोधन 'अंतूशटे' हे आहे. ा 
िच पावनाला ह  वै यवृ ीची उपाधी फार ाचीन काळ  िचकटली. अंतू या हातून ते पाप 
घडले होते. प ह या महायु दा या वेळ  अंतूने बंदरावर कसले तर  दकान काढले होतेु . ते 
के हाच बुडाले. परंतु 'अंतूशटे' हायला ते कारण पुरेसे होते. यानंतर अंतूने पोटापा याचा 
काह  उ ोग के याचे कोणा या मरणात नाह . दोन वेळ या भाताची याची कुठेतर  सोय 
आहे. थोड शी जमीन आहे. नारळ ची पाचपंचवीस, पोफळ ची दहापंधरा आ ण रातांबीची 
काह  अशी झाडे आहेत. दोनपाच हापूस आं याची आहेत. कुठे फणस, िचंच उभी आहे. 
वाडव डलाज त घरा या वाटणीत एक पडवी आ ण खोली आली आहे. वह र वर व हवाट चा 
ह क आहे. ा सग या आधारावर अंतूशटे उभे आहेत. 
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यांची आ ण माझी प हली भेट बापू हेिग या या दकानात झालीु . मी िसगरेट यायला 
गेलो होतो आ ण 'केसर ' या मागून अधा ज ती का यांचा च मा कपाळावर घेत अंतूशटेनी 
तडक  केला होता, "वक लसाहेबांचे जावई ना ?" 

"हो!" 

"झट यात ओळखलच मी! बसा! बाप,ू जावयबापूंना चहा मागवा" 

एकदम इत या सलगीत आलेला हातारा कोण हे मला कळेना. पण अंतूशटेनीच खुलासा 
केला. "तुमचे सासरे दो त हो आमचे. सांगा यांना अंतू बरवा वचार त होता हणून." 

"ठ क आहे !" 

"के हा आलात पु याहनू  ?" 

"परवाच आलो." 

"बरोबर. दवाळसण असले. मागा चांगली फोड गाड ! काय?" 

"तुमचे दो त आहेत ना, तु ह च सांगा." 

"वा! पु याचे तु ह . बोल यात ऐकणार काय आ हाला! मग मु काम आहे क  आपली 
ला ग हजीट ?" 

"दोनतीन दवसांनी जाईन !" 

"उ म ! थोड यात गोड  असते. या स यावर या कपोसकर व कला या जावयासारखं नका 
क . यानं सहा म हने तळ ठोकला. शवेट  कपोसकर व कलान एक दवस खळं ्
सारवायास लावलं यास ! जा त दवस जावई रा हला क  तो दशम ह होतो. कसं ?" 

"बरोबर आहे !" 

"बापूशटे, ओळखलंत क  नाह  ? आम या व कलांचे जावई ! आ ह  दोघेह  यांचेच प कार 
हो !" 

हेिग यांनी नम कार केला. 
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"चहा घेता ?" 

"नको हो, उकडतंय फार !" मी हणालो. 

"अहो, र ां ीस उकडायचंच. गो यात िनजणा  यान बैला या मुताची घाण येते हणून ्
भागेल काय ?" शवेटला 'काय?' वर या प ट त उडवीत अंतूशटे हणाले, "र ां ीस थंड हवा 
असती तर िशमला हणाले नसते काय आम या गावाला ? पण उका याचा तुम या 
स यावर अिधक ास ! दपार या वेळ  मारा सायकलीवर टांग िन थेट याु  आम या 
पोफळ या बागेत झोपायला. पोफळ ची बाग हणजे एअरकं डशन हो !" मनमुराद हसत 
अंतूशटे हणाले. वर आ ण "आमचा कं  वनोद हो जावयबापू" हेह  ठेवून दले. 
"बापूशटे, पाहणे लेखक आहेत होु . आम या आबा शे यासारखी नाटकं िल हली आहेत. 
फार बोलू नका. नाह तर तुम यावर िलह तील एखादा फमास फास !" 

अंतूशटे ब यापयत माझी क त  पोहोच याचे ऐकून झालेला आनंद बापूशटे हेिग या या 
ाने मावळला. मला नीट याहाळ त बापूशटे हणाले, "काय करतात ?" 

"करतात काय हंजे ? खुळे क  काय तु ह  हेिग े ? ती र  काढा. दहा ठकाणी फोटोखाली 
नाव छापलेलं आढळेल तु हाला. िसनेमात असतात." 

" हणता काय ?" हेिग े मा याकडे 'अ ज यां  पा हल' असा चेहरा क न पाहत 
हणाले. 

"काय हो जावयबापू, एक वचा  काय ?" िम कल ाची नांद  चेह  यावर दसत होती. 

" वचारा क  ----" 

"एक िसनमेा काढला क  काय िमळतं हो तु हाला ?" 

मी काह  कोकणात थमच आलो न हतो; यामुळे ा ाला मी सरावलो होतो. 

"ते िसनेमा-िसनेमावर अवलंबून आहे." 

"नाह , पण आ ह  वाचलंय क  एक लाख द ड लाख िमळतात ..." 

"मराठ  िसनेमात एवढे कुठल े?" 
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"समजा ! पण पाच पू यं नसली तर  तीन पू यं पडत असतीलच ..." 

"पडतात... कधीकधी बुडतात ह  !" 

"अहो, ते चालायचंच ! धंदा हटला क  चढणं िन बुडणं आलं. आणखी एक वचा  काय ? 
... हणजे रागावणार नसलात तर..." 

"छे, रागवायचं काय ?" 

"िसनमेात या न यांब ल आ ह  हे जे काह  वाचतो ते खरं असतं क  आपलं गंगाधर 
बा या या अ सल बेळगावी लो यासारखं पीठ िमसळलेल ं?" 

"हे जे काह  हणजे ?" मी उगीचच वेड पांघरले. 

"व ताद हो जावयबापू ! कोटात नाव सा ीदार हणून नाव काढाल ! अहो, हे जे काह  
हणजे तजनीनािसका याय यातला कार हणतात ते..." 

हा तजनीनािसका याय मा या यानात आला नाह . शवेट  अंतूशतेनी आपली तजनी 
नाकपुड ला लावीत सािभनय खलुासा केला. तेव यात हेिग यांनी मागवललेा चहा आला. 
" या" अंतूशटेनी मा या हातात कप दला आ ण या चहावा या पोराला "र ां ी या 
सम त हयशी तूतास गाभण काय रे, झं या ?" असे हणून जाता जाता चहा या रंगावर 
शरेा मारला आ ण बशीत चहा ओतून फुर फुर फंुकायला सुरवात केली. वा तवीक या 
पो~याला चहात दध कमी आहे हे यांना सरळ सांगता आले असतेू . पण अंतूशटेचेच काय, 
यां या सा~या आळ चे बोलणे ितरके. 

अंतूशटेचा आ ण माझा प रचय आता जुना झाला. गे या दहाबारा वषात मी जत या 
वेळा र ािगर ला गेलो ितत या वेळा मी यांना भटेलो. यां या अ यात यांनी मला 
जमवूनह  घेतले. एकदोनदा गं जफा िशकवायचा य ह  केला. आ ण या साठ या 
आसपास उ या असले या वृ ां या अ यात मग अंतूशटे आ ण यांचे सांगाती यांचे 
जीवन वषयक अचाट त व ान मी खूप ऐकले. यांची विश  प रभाषा ितथे मला कळली. 
खां ावर पैरणी, कमरेला पंचा, पायात करकरती वहाण,एका हातात दंडा िन दसु~या हातात 
फणस घेऊन , "रे गो वंदभट, टाकतोस काय दोन डाव ?" कंवा "परांज या, जागा आहेस क  
झाला तुझा अजगर ?" अ या आरो या मार त प यांतले िभडू गोळा करणा~या या 
मंडळ त मीह  भटकलो. प यांचा डाव फारसा रंगला नाह  क  पाने टाकून, "जावयबापू, 
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हणा एखादा मालकंस. गडबो या,कूट थोडा तबला पा ह याबरोबर. खातूशटे, उघडा तुमचा 
खोका." अस या फमाईशीनंतर मी आवाजह  साफ क न घेत असे. "नर यात म जा आहे 
हो तुम या !" ह  दाद इथेच िमळे. 

वषा-दोन-वषातून एखाद  फेर  र ािगर ला घडे. दर फेर त मा  एखादा मबर गळा याचे 
कळे. 

"दामूकाका दसले नाह त कुठे अंतूशटे !" 

"कोण ? दामू नेना ? तो चैनीत आहे ! वरती रंभा या या टकलावर तेल थापते आ ण उवशी 
पं यान वारा घालते हणतात् ." 

" हणजे ?" 

"अहो, हंजे वाघाचे पंजे ! दामू ने याची र ां ीहन झाली बदलीू  !" असे हणून अंतूशटेनी 
आकाशाकडे बोट दाखवले. 

"अरे अरे अरे ! कळलं नाह  मला." 

"अहो, कळणार कसं ? दामू नेना चचला हणून रे डओत का बातमी सांगणार आहेत ? 

केसर त आला होता गृ सं कार झापून. मनिमळाऊ, ेमळ व धमपरायण होते असा ! 
छापणारे काय, ाल ते छापतील. दामू ननेा कसला ेमळ ? ताट वर आडवा पडला होता 
तर  कपाळावरची आठ  तशीच ! एके रा ी उकडतांय घरात हणून ख यात झोपला तो 
ितथेच संपलेला आढळला पहाटे ! पु यवान माणूस. गतवष  आषाढ या दवशी गेला 
वैकंुठालोक . र ां ीत दोन पाल या िनघा या आषाढ ला --- एक वठोबाची िन दसर  दामू ु
ने याची. आषाढात तो गेला आ ण वजयादशमीला आम या द ू परांज यान सीमो लंघन ्
केलेनीत. अव या देहाचं सोनं झालं. इजा झाला, बजा झाला, आता ितजाची वाट 
पाहतोय !" िम कलपणाने खांदा उडवीत अंतूशटे हणाले. 

पाच फुटां या आतबाहेरची उंची, तांबूस गोरा वण, त डावर बार क वांगाचे ठपके, घारे 
िमचिमचे डोळे, वयोमाना माणे वाढत चालले या सरुकु या, डो यावर तेला या कडा 
उमटलेली टोपी, अंगात अंगरखा, कमरेला गुडघाभर पंचा, पायांत कोकणी वहाणा, दातांची 
अध  पंगत उठून गेलेली, यामुळे मोक या हर यांना जीभ लावीत बोलायची खोड आ ण 
ा साजासकट वजन सुमारे शभंर प ड. ा सग या जराजीण होत चालले या गो ींत एक 
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गो  ताजी हणजे सानुनािसक परंतु सु प  आवाज आ ण डो यावर प यान प या ्
थापले या खोबरेल तेलाने दललेी वंशपरंपरागत तैलबु  ! अंतूशटेच नाह , तर या 
आळ तले या वयाचे सारेच नमुने कमीअिधक फरकाने एकाच वळणाचे कंवा 
आडवळणाचे. भाषेला फुर यासारखी पायात िगरक  घेऊन चावायची सवयच झालेली. 
कुणाचे बरे झा याचे सुख नाह च; वाईट झा याचे दःख नाहु . ज माचे सोयर नाह , मरणाचे 
सुतक नाह . गा याची ची नाह , ितटकाराह  नाह ; खा यात चवीपे ा उदरभरण हाच 
व छ हेतू ! आयु याची सारवट गाड  वंगण नाह  हणून कुरकुरली नाह , आहे हणून 

वेगाने पळली नाह . चाल मा  कोकणी वाटेसारखी सदा नागमोड ची. निशबात 
अ था याघर या पठा या दधाची वाटु  ! या या घर  दधाचे पीठ झालेु . इथे देवाने 
नारळ चा क पवृ  दललेा. पण यात या खोब~याहन करवंट ची सलगी अिधकू  ! 

उ हा यात कुठली तर  मुंबईची द यम नाटक कंपनी झाु पा या थेटरात 'एकच याला' 
घेऊन आली होती. संच जेमतेमच होता. प हला अंक संपला. बाहेर सो या या बाट यांचे 
ची कार सु  झाले. कटसन या काशात अंतूशटेची मूत  दसली. अंतूशटे फर यापवा या 
मॅनेजरशी चचा करत होते. 

"कशी काय गद  ?" 

"ठ क आहे !" 

" लान तर मोकळाच दसतोय. सोडता काय अ या ित कटात ?" 

"छे ! छे !" 

"अहो, छे छे हणून झटकता काय पाल झाड यासारखे ? प हला अंक ऐकला मी हतूनच. 
िसंधू या पा यात काय दम दसत नाह  तुम या. 'लागे दयीं हरहरु ु ' हणजे अगद च 
पचकवणी हटलंनीत. बालगंधवाचं ऐकलं होतंत काय ?" नेहेमी माणे शवेटला 'काय' 
उडवीत अंतूशटे हणाले. 

मॅनेजरह  जरा उखडले. "आ ह नाह  आमचा तु ह  नाटक बघायला चला असा." 

"गावात आ हाचे बोड तर टांगले आहेत --- आ ण काल घरोघर जा हरातीची अ तदेखील 
घेऊन हंडत होते तुमचे यांडवाले! अहो, एवीतेवी रका या खुच ला नाटक दाखवायचं --- 
चार आ यात जमवा." 
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"चार आ यात बघायला काय ड बा~याचा खेळ आहे काय ?" 

"अहो तो बरा ! आधी खेळ तो दाखवतो आ ण मग थाळ  फरवतो. तु ह  तसं करा. पुढलं 
'किश या यजंू पदाला' जमलं फ कड तर थाळ त चार आणे आणखी टाक न." बाजूची 
मंडळ  हसली आ ण मॅनेजर उखडला. तेव यात अंतूशटेची नजर मा याकडे वळली. 
"नम कार हो जावयबापू..." 

"नम कार !" 

"काय जमलाय काय 'एकच याला' ? " 

"ठ क आहे !" 

"फुकट पासात क  काय तु ह  ? बाक  तु ह ह  यांतलेच. एक हावी दसु~या हा या या 
दाढ चे पैसे घेत नाह  हणतात." 

"'नाह  हो. हे पहा ितक ट आहे." 

"'मग 'ठ क आहे' हणून मुळमुळ तसं उ र दलंत ? दम या मोज या आहेत ना तु ह  ? तो 
िसंधूचा पाट  तर एकदम कंडम वाटला मला." 

"अहो, िसंधूचा पाट  कसला ? बाई आहे ती काम करणार ." 

"सांगताय काय ? कसला तो आवाज िन कसलं ते दसणं ? मनात आणील तर कडेवर घेईल 
सुधाकराला. िसंधू कसली ? िसंधूदग आहे मालवणचा नुसताु ." 

"पा हलंत वाटतं नाटक ?" 

"उगीच जरा. या कोप~यातली दोन झापं बाजूला क न पा हलं घटकाभर... याः ! 
ां यापे ा दशावतार  बरे." 

काह  कारण नसताना आप या मताची एक पंक टाकून अंतूशटे िनघून गेले. बाक  अशा 
दवसरा  ' पंका' टाक तच यांचे आयु य गेले. अंतूशटेची माझी आता इत या वषाची 
ओळख, परंतु यां या कौटं बक प र थती वषयी मला फारसे कधीच कळले नाहु . 
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यां याच अ यात या अ णा सा यांनी एकदाच फ  काह  मा हती पुरवली होती. 
कधीतर  यां या बोल यातून अंतूशटे या मुलाची उ लेख आला. 

"' हणजे ? अतूशटेना मुलगा आहे ?" 

"आहे ? हणजे काय ? चांगला कले टर आहे !" 

"'कले टर ?" 

"भायख या या टेशनावर ित कटं गोळा करतो." चेह~यावरची सुरकुती हलू न देता 
अ णा हणाले. 

"मग वडलांना मदत कर त नाह  क  काय ?" 

"अहो, करतो कधी कधी. यालाह  याचा संसार आहे. यातून बीबीशीआयला जायपीचा 
डबा जोडलेला ..." 

ा अ यातले हे वशषे श द गोळा केले तर एक वतं  कोश तयाल होईल. बी बी सी 
आयला जी आय पीचा डबा जोडणे हणजे आतंरजातीय ववाह हे ल ात यायला मला 
उशीर लागला. 

"काय ल ात आलं ना ? ते हा अंतूशटे या नानसंधेची पंचाईत होते. मुला या घर  थोड  
इतर आ हकंह  चालतात हणे. आम या अंतूशटेचं जमायचं कस?ं एकदा सगळा अपमान 
िगळून नातवाचा चेहरा पाह यास गेला होता. ग णत चुक यासारखा परतला. दसरा-
दवाळ ला अंतू ब याला िमळतं आपलं मिनऑडर तून पतृ ेमाचं पो त ! पाचदहा पयांचं ! 
तेव यात फरतो िमशीला कोकम लावून तूप हणून सांगत ! आ ण उगीचच खुदा 
खुळखुळवतो चार दवस खशात हात घालून." 

"अहो, ित कट-कले टरला पगार तो काय असणार ?" 

"पगार बेताचाच, पण चव यापाव यांची आचमनं चालतात हणतात. खरंखोटं देव जाणे. 
आ ण चालायचंच ! घेतले तर घेऊ देत .. काय ? अहो, आठ आणे खा ले क  चौकड चा 
मुगूट घालनू र ािगर या ड ट जेलात घालतात आ ण एक लाख खा ले क  गांधी 
टोपी घालून पाठवतात अस लीत ! लोकिनयु  ितिनधी !" 
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राजकारण हा तर अंतूशटे या अ यातला लाडका वषय ! येक राजक य पुढा~यावर 
आ ण त व णालीवर मौिलक वचार ! कोकणात द काळ पडला होताु . तसा ितथे नेहमीच 
द काळु . पण हा द काळ अंतूशटे या भाषेत सांगायचे हणजे ु ' यािमन आ टा वये पास 
झालेला'! द काळ  भागातून नेह ं चा दौरा चालला होु ता. गावात धामधूम होती. कोणीतर  
सं याकाळ  अंतूशटेना वचारले, "काय अंतूशटे? भाषणास दसला नाह  !" "कुणा या 
हे या ? या  ! अरे, द काळ पडला हतं ु .. तर भाषणं कसली देतोस ! तांदळ देू .! हे 
हणजे भा या या खाड त बुडणा~या दाल ाला व े रा या घाट वर उभं राहन कुराण ू

वाचून दाखव यापैक  आहे. तो ितथे ब बलतोय आ ण हा हतं ... ाचा यास उपयोग 
नाह  आ ण याचा ास ! तु ह  आपले खुळे. आला हे  चालले बघायास ! आ ण र ां ीत 
दाखवलनीत काय यास ? बाळ गंगाधर टळक ज मले ती खोली आ ण खाट ? गंगाधरपंत 
टळकास काय व नात ांत झाला होता काय रे ... तु या बायको या पोट  लोकमा य 
ज मास येणार हणून ? कुणाची तर  खाट दाखवली िन दलं ठोकून या यावर टळकानं 
प हलं यां केलं हणून ! पुरावा काय ? का टळका या आयशीचं बाळंतपण केलेली सुईण 
होती सा ीस ? टळकाचं सोड ! शभंर वष झाली या या ज मास. तू ज मास आलास ती 
खोली तु या मातो ीस तर  सांगता येईल काय ? हातार स वचा न ये घर  जाऊन आ ण 
मग सांग मला टळका या आ ण हे या गो ी." 

मला नेहमी  पडे, क  ा मंडळ ची आदराची थानं कोणती ? गावात पं डत आला क  
याला 'प ढक' हणून उडव. "बाजारात जाऊन पैशाचं िलंबू आणायास सांग. 
तंभाजवळ या लाय र त जाईल आ ण ितथे मागेल िलंब ू!" कुणाचा मुलगा ोफेसर झाला 

हे ऐक यावर अंतूशटे चटकन हणाले, "सकशीत काय हो? पूव  एक छ े ोफेसर होता." 
कुणी नवे दकान काढले तर ु " दवा याचा अज आ ाच मागवून ठेव हणावं !" हा 
आिशवाद. 

जीवना या कुठ या त व ानाचा अक ह  मंडळ  याली आहेत देव जाणे. यांतली 
िन याहन अिधक माणसे मिनऑडर वर जगतात आ ण यातले पैसे वाचवून दावे ू
लढवतात. येकाची तार ख पडलेली. वशाल सागरतीर आहे, नारळ ची बने आहेत, 

पोफळ या बागा आहेत, सारे काह  आहे; पण या उदा तेला दा र य वल ण छेद देऊन 
जाते आ ण मग उरते एक भयाण वनोदाचे अभे  कवच ! 

कशाव न तर  गांधीं या गो ी िनघा या. अंतूशटेनी आपले भा य सु  केले. "अहो, कसला 
गांधी ? जगभर गेला, पण र ां ीस फारसा आला नाह . प का तो ! यास नेमकं ठाऊक --- 
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इथं या या पंचाचं कौतुक नाह  िन दांड चं नाह . आ ह  सगळेच पंचेवाले िन 
या याह पे ा उघडे ! सुता बतात त य नाह  हो ! आमचा शभंूशटे ज मभर जान याचं सूत 
काढ त आला ! टश सरकार सोडा पण र ां ीचा िगिलगन कले टरदेखील घाबरला 
नाह  ! ितसरं श  हणजे उपासाचं ! इथे िन मं कोकण उपाशी ! नेहमी तुपाशी खाणा यास 
उपाशी माणसाचं कौतुक. आ हांस कसल ं? नाह , माणूस असेल मोठा... पण आम या 
हशबेी या या मोठेपणाची न द करायची कुठ या खा यावर ? आ ण वरा याचा हणाल 
तर संबंध गांधीशीह  नाह , टळकांशीह  नाह  िन सावरकांशीह  नाह ." 

" हणजे वरा य काय आकाशातून पडलं ?" 

"ते कुठून पडलं ते तु ह  तपासा ! पण इं ज गेला कंटाळून. अहो, लुट यासारखं काय 
िश लक होतं ? धंदा बुड त खाती जायला लागला --- फुकलंनीत दवाळं ! कंुभार मडक  
घेऊन गेला, तु ह  फंुका उ करडा ! हे सगळं च नेिम मेण होतं. स ा इं जाची नाह , 

हे ची नाह  आ ण जनतेची नाह . स ा आहे व े राची !" 

"मग तुमचा व े र इं जा या ता यात कसा गेला ?" 

"खुळे क  काय तु ह  ! व े र घ ट आहे रा जव यावर ! अहो, एक खेळ क न दाखवला 
यानं." 

"द डश ेवषा या गुलामीचा कसला खेळ ?" 

"'अहो द डश ेवष तुमची ! देवा या र वाचातला काटा सेकंदान देखील सरकत नाह  ्
हजार वष ओलांड यािशवाय !" 

कोकणात या या मध या आळ त या ओसर वर, भोवती माडा या का या आकृती 
हलताना कं दला या काशात ती थकलेली सुकलेली त डे हे त व ान सांगू लागली क  
काळ ज हादरते. "अहो, समाजवादा या ग फा आहेत हो ग फा ! अहो, एक आं याचं 
पानदेखील नसतं हो दस यासारखंु . देवा या दरबार  येक भांडं िनराळं. सग या 
माणसांची निशबं सारखी होतील कशी '? घटकाभर धरा, तुमचा आला समाजवाद ! तो 
आमचा र ां ीचा गावगांधी िश या फंुकून फंुकून सांगतो तशी आली कोकण रे वे िन 
गेली पांडू गुरवा या परसातून -- हणून काय थो या पांडबा या खां ाला हाताचे खुंट 
फुटणार काय ? आ ण हात नाह त हणजे मग कसेल याची जमीन िन दसले याची 
थैली ा तुम या रा यात थोटा पांडू कसणार कसा आ ण काय ? तो तसाच राहायचा ! 
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वरा य आलं हणून हर  सा याचा ितरळा डोळा सरळ झाला नाह  िन महादेव 
गडबो याचं ध द आत नाह  गेलं ! हे डावंउजवं राहायचंच समाजात ! अहो, रामरा यातदेखील 
मा तीचं शपेूट उपटन रामानं आप या पाठ स नाह  जोडलं ू -- हा नरच रा हला िन तो 
वानरच रा हला." 

अ या वेळ  अंतूशटे या जभेवर ल मी नाचते. 

"बरोबर आहे !" 

"उगीच त डदेखलं बरोबर आहे हणू नका या यामराव मुरकु यासारख ं! चुकत असेल 
तर कान उपटा ! तु ह  मा याहन लहान खरेू , पण िश णान थोर आहात् ." 

अंतूशटे या अस या भाषणात केवळ ितरका वनोद नसतो. यांचे कुठेतर  काह तर  जळत 
असते. गे या चारपाच वषात र ािगर ला फार वेळा जाताच आले नाह . आता ितथे वीज 
आली, कॉलेज आले, डांबर  र ते आले, मी दोनतीन वषापूव  गेलो ते हा अंतूशटेना हणालो, 

"अंतूशटे, र ािगर  झकपक झाली हो तुमची ! वजेचे दवे आले. तुम या घर  आली क  
नाह  वीज ?" 

"छे हो, काळोख आहे तो बरा आहे. ! उ ा झकपक काश पडला तर बघायचं काय ? 
दिळ च ना ? अहो, पोपडे उडाले या िभंती िन गळक  कौलं बघायला वीज हो कशाला? 

आमचं दिळ  काळोखात दडलेलं बरं !" 

अंतूशटे मनमुराद हसले. या खेपेला दातांचा जवळजवळ संपूण अ णू गोग या झालेला 
दसला. िशवाय अ यातली आणखीह  एकदोन मंडळ  'िनजधामाला' गे याचे कळले. कधी 
नाह  ती एक का याची िन गोड याची झाक अंतूशटे या बोल यात मला आढळली. 
अ यात या रका या जागा यां या मनात कुठेतर  घर क न जात असा या. 
जोगळेकरांचा मुलगा द लीस बदलला हो वर या जागेवर." अंतूशटे आपण होऊन सांगत 
होते. हाता याला काशी व े र, ह र ार- षकेश घडवून आणलंनीतृ . मावंदं घातलं जोरदार 
शभंू जोगळेकरान ्! गंगे या पा याचा लहानसा गडू िशलबंद क न आठवणीन घेऊन आला ्
मा यासाठ  ! पुढ या खेपेला याल ते हा याचं िशल फोडून गडू आम या त डात उपडा 
झालेला दसले हो जावयबापू." प ह या भेट तले सबंोधन अजून कायम होते. यानंतर 
गे याच वष  पु हा र ािगर ला जा याचा योग आला. अंतूशटे या घरचा गंगाजलाचा गडू 
सुदैवाने सीलबंदच होता. 
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"वा वा ! कां ेचुलेशन हो जावयबापू ! कळलं आ हांला. जाऊन या हो. एक र वे  आहे. 
आता इं लश बोललं पा हजे तुम याशी." 

"कसली र वे ट ?" 

"तेवढा को हनूर हरा पाहन याू . माझी आपली उगीचच तेवढ  इ छा रा हली हो ! पंडाला 
कावळा नाह  िशवला तर को हनूर को हनूर हणा. िशवेल ! परत आ यावर सांगा कसा 
दसतो. लंडन, या रस सगळं बघनू या." मला उगीचच यां या पाया पडावे असे वाटले. 
मी र यातच यांना वाकून नम कार केला. "आयु यमान हा्  ! ाळू आहात, हणून 
यश आहे हो तु हाला." 

मी िनरोप घेतला आ ण चार पावले टाकली असतील, लगेच हाक ऐकू आली. 

"ओ जावयबापू --- !" 

"काय अंतूशटे ?" 

"जाताय ते एकटेच क  सप ीक ?" 

"आ ह  दोघेह  जातोय." 

"हे चांगलं केलंत ! उगीचच एक कडा आला डो यात. हटल,ं परदेशी व ा िशकायला 
िनघाला आहात --- देवयानीची कथी आठवली. काय ? आम या मुलीलाह  आिशवाद सांगा 
हो ! तुमचं भा य ित यामुळं आहे. तु हांला हणून सांगतो. मनात ठेवा हो. कुठे बोलू 
नका. चाळ स वषापूव  आमची ह  गेली. दारचा हापूस ते हापासून ा घटकेपयत मोहरला 
नाह . शके यांनी आबंा घेतलाय एके काळ  या आं याचा. पण भा य कुठ या वाटेनं जातं 
बघा. असो. सुख प या. इथून याण के हा ?" 

"उ ा सकाळ या एस.ट .नं जाणार !" 

"डायरे ट मुंबई क  काय ?" 

"हे चांगलं केलंत ! एकदा तो वास घडला क  या िचकाट वर माणसांनी पृ वी द णा 
क न यावं. परवा वर या आळ तला ता या जोग जाऊन आला --- अजून हाडांचा हशबे 
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जमवतोय. सातआठ हाडं हरवली हणतो या य ीत." अंतूशटे सगळे त ड उघडून हसत 
होते. आता या त डात एकच दात लुकलुकत होता. 

पहाटे पाच वाजता एस.ट . टँडवर अंतूशटेची "जावयबापू" ह  खणखणीत हाक ऐकू आली. 
मी च कतच झालो. अंतूशटेनी वै ा या पुड सारखी एक पुड  मा या हाती दलीय. 

"तुमचा व ास नाह , ठाऊक आहे मला. पण एवढ  पुड  असू ा तुम या खशात. 
व े राचा अंगारा आहे. वमानातून जाणार हणून कळलं वक लसाहेबांकडून. एवढ  पुड  
जड नाह  खशाला." 

एस.ट . सुटली आ ण अंतूशटेनी आम या कुटंबीयांबरोबरु  सदरा वर क न आपले हातारे 

िमचिमचे डोळे पुसले. तेव या अंधुक काशात यांचे ते खपाट ला गलेेल ेपोट चटकन मा या 
डो यावर उगीचच आघात क न गलेे. कोकणात या फणसासारखीच ितथली माणसेदेखील --- 

खूप पक यािशवाय गोडवा येत नाह  यां यात. 


