
 
           

 



 
           

 
Isadora Duncan 
 

....What is the truth of a human life, and who can find it? God himself would be 
puzzled. In the midst of all this anguish and delight; this filth and this luminous purity; this 
fleshly body filled with hell fire, and this same body alight with heroism and beauty where is 
the truth? God knows, or the devil knows— but suspect they are both puzzled!.... 
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“दिया म्हणजे पुरुष नातेवाइकाांनी चालदवलेली कळसूत्री बाहुली नसून, त्या, समाजाची कीती 
वाढदवणाऱ्या सन्मान्य घटक आहेत, हे तुम्ही जगाला पटवनू द्याव,े अशी माझी इच्छा आहे...” 

 
... असां तुम्ही वारांवार म्हणत असा – तुमच्या पांचकन्याांनी तरी तुमची ही दवचारधारणा आपापल्या 

जीवनात आचरणात उतरवनू दाखवावी, असा तुमचा आग्रह असे ... 
 
... पण मी अिीच वषांची होते न होते, तोच तुम्ही स्वगगवासी झालात – तुम्हाला मी न कधी 

जाणतेपणी पादहलां , ना तुमचा शब्द समजतेपणी ऐकला. तुमचे दवचार मात्र माझ्यापयंत आतून-बाहेरून 
कसे न् कसे येऊन पोहोचले, अन्तयामी रुजले!... त्याचमुळे, 

 
...िीचां, व्यदिमत्त्व जीवनाच्या कोणत्याही टप्पप्पयावर, अवस्थेत चकवा पदरस्स्थतीत स्वतांत्रपणे 

फुलत रादहलां  पादहजे, दवकदसत झालां  पादहजे ... िीचां जीवन एकसुरी, एकपदरी होता कामा नये, आदण 
दतची अस्स्मता अबादधत रादहली पादहजे ... तसांच, ते व्यदिमत्त्व दन ते जीवन नीट फुलणां, वाढणां, ही 
सवगस्वी प्रत्येक िीची स्वतःची जबाबदारी आहे – असां मी मानत आले; आम्ही ‘पांचकन्या’ मानीत आलो. 
दप्रय आईनां तुमच्या मागे, अशी ही तेजस्वी धारणा जीवनात दटकवनू धरायला लागतां ते मनोधैयग, ते बळ, ती 
दचकाटी आमच्या ठायी रुजवली... 
 



 
           

.. पण ही पे्ररणा मात्र प्रथम तुमचीच ... आदण म्हणून दादा,  
 
‘मी – इझािोरा!’ हा एका दवलक्षण मनस्वी व्यदिमत्त्वाच्या नतगकीच्या आत्मवृत्ताचा मी 

सहानुभावानां केलेला अनुवाद तुम्हालाच सपे्रम अपगण 
 
       
        
 



 
           

निवेदि 
 

आधुदनक शािे, ज्ञानदवज्ञाने, तांत्र आदण अदभयाांदत्रकी इत्यादी के्षत्राांत त्याचप्रमाणे भारतीय प्राचीन 
सांस्कृती, इदतहास, कला इत्यादी दवषयाांत मराठी भाषेला दवद्यापीठाच्या स्तरावर ज्ञानदान करण्याचे 
सामर्थयग याव े हा उदे्दश लक्षात घेऊन सादहत्य-सांस्कृदत मांिळाने वाङ्मय-दनर्टमतीचा दवदवध कायगक्रम हाती 
घेतला आहे. मराठी दवश्वकोश, मराठी भाषेचा महाकोश, मराठी वाङ्मयकोश, दवज्ञानमाला, भाषाांतरमाला, 
आांतरभारती- दवश्वभारती, महाराष्ट्रदेतहास इत्यादी योजना या कायगक्रमात अांतभूगत केल्या आहेत. 

 
२. मराठी भाषेला दवद्यापीठीय भाषेचे प्रगत स्वरूप व दजा देण्याकदरता मराठीत दवज्ञान, 

तत्त्वज्ञान, सामादजक शािे आदण तांत्रदवज्ञान या दवषयाांवरील सांशोधनात्मक व अद्ययावत मादहतीने युि 
अशा ग्रांथाांची रचना मोठ्या प्रमाणावर होण्याची आवश्यकता आहे. दशक्षणाच्या प्रसाराने मराठी भाषेचा 
दवकास होईल, ही गोष्ट तर दनर्टववादच आहे. पण मराठी भाषेचा दवकास होण्यास आणखीही एक साधन 
आहे आदण ते साधन म्हणजे मराठी भाषेत दनमाण होणारे उत्कृष्ट वाङ्मय हे होय. जीवनाच्या भाषेतच ज्ञान व 
सांस्कृती याांचे अदधष्ठान तयार व्हाव े लागते. जोपयंत माणसे परकीय भाषेच्याच आश्रयाने दशक्षण घेतात, 
कामे करतात व दवचार व्यि करतात, तोपयंत दशक्षण सकस बनत नाही, सांशोधनाला परावलां दबत्व राहते 
व दवचाराला अस्सलपणा येत नाही, एवढेच नव्हे तर वगेाने वाढणाऱ्या ज्ञानदवज्ञानापासून सवगसामान्य 
माणसे वांदचत राहतात. 

 
३. सांस्कृत व अन्य भारतीय भाषाांतील आदण त्याचप्रमाणे इांग्रजी, फ्रें च, जमगन, इटादलयन, रदशयन, 

ग्रीक, लॅटीन इत्यादी पदिमी भाषाांतील अदभजात ग्रांथाांचे व उच्च सादहत्यामधील दवशषे दनविक पुस्तकाांचे 
भाषाांतर चकवा साराांश अनुवाद अथवा दवदशष्ट दवस्तृत ग्रांथाांचा आवश्यक तेवढा पदरचय करून देणे हा 
भाषाांतरमालेचा उदे्दश आहे. 

 
४. भाषाांतर योजनेतील पदहला कायगक्रम मांिळाने आखून, ज्याांना अग्रक्रम ददला पादहजे अशी 

पािात्त्य व भारतीय भाषाांतील सुमारे ३०० पुस्तके दनविली आहेत. होमर, व्हर्टजल, एस्स्कलस, 
ॲदरस्टोफेनीस, युदरदपदिस, प्पलेटो, ॲदरस्टॉटल, थॉमस ॲक्वाइनस, न्यटून, िार्टवन, रूसो, काँट, हेगल, 
जॉन स्टुअटग दमल, गटे, शके्सपीअर, टॉलस्टॉय, दोस्तएवस्की, कॅदसरेर, गािगन व्ही. चाइल्ि इत्याददकाांचा 
या भाषाांतरमालेत समावशे केला आहे. सांस्कृतमधील वदे, उपदनषदे, महाभारत, रामायण, भरताचे 
नाट्यशाि, सांगीतरत्नाकर, ध्वन्यालोक, प्राकृतातील गाथासप्तशती, दत्रदपटकातील दनविक भाग 
इत्याददकाांचाही भाषाांतरमालेत समावशे केला आहे. 

 
५. भाषाांतर योजनेखाली मांिळाने आतापयंत ४५ अदभजात ग्रांथाांची भाषाांतरे प्रकादशत केली आहेत. 

जॉन स्टुअसग दमलचे ‘On Liberty’, रूसोचे ‘Social Contract’, एम. एन. रॉयचे ‘Reason, Romanticism 
and Revolution’ व ‘Letters from Jail’, स्तादनस्लावस्कीचे ‘An Actor Prepares’, तुगेनेवचे ‘Fathers 
and Sons’, रायशने् बाखचे ‘Rise of Scientific Philosophy’, गन्नर दमरदालचे ‘Economic Theory and 
Underdeveloped Regions’, कै. पाां. वा. काणे याांचे ‘History of Dharmashastra’, कोपलँिचे ‘Music 
and Imagination’, बन्रान्ि रसेलचे ‘Religion and Science’, तेरझागीचे ‘Theoretical Soil 
Mechanics’, दवशाखादत्तचे ‘मुद्राराक्षसम्’, भरतमुनीचे ‘भरतनाट्यशाि’ (अध्याय ६ व ७ आदण अध्याय 



 
           

१८ व १९), दनकोलाय मनुचीचे ‘Sotria Do Mogor’, एस. सी. दपगू दलदखत ‘Socialism Vs Capitalism’ 
इत्यादी पसु्तकाांची भाषाांतरे व सारानुवाद प्रकादशत झाले आहेत. 

 
६. इझािोरा िांकन दलदखत ‘My Life’ या अदभजात ग्रांथाचा प्रस्तुत सुरस मराठी अनुवाद श्रीमती 

रोदहणी भाटे, पुणे याांनी केला असून “मी – इझािोरा” या शीषगकाने सदर अनुवाद मांिळाच्या 
भाषाांतरमालेत प्रदसद्ध करण्यास मांिळास आनांद होत आहे. 
 
 

वाई                
मागगशीषग १, १८९७ अध्यक्ष 
३ दिसेंबर, १९७५  महाराष्ट्र राज्य सादहत्य-सांस्कृदत मांिळ 

 



 
           

अिुवादासबंंधी थोडेसे 
 

इझािोरा िांकन दहच्या ‘My Life’ या आत्मवृत्ताचा मी केलेला ‘मी – इझािोरा!’ हा अनुवाद म्हणजे 
भाषान्तराच्या के्षत्रातलां  माझां पदहलां  पाऊल आहे. महाराष्ट्रराज्य सादहत्य-सांस्कृदत-मांिळातफे हे काम मी 
स्वीकारलां , तेव्हा इझािोराशी असलेलां  माझां मूळ साम्यच (– आम्ही दोघी नतगकी एवढांच! –) केवळ मी 
ध्यानात घेतलां  होतां. प्रत्यक्ष कामाला आरांभ झाला तेव्हा मात्र ‘घी देखा लेदकन बिगा नहीं देखा’ याचाच 
प्रत्यय आला! त्यातून माझी सवात मोठी अिचण म्हणजे तीन ददवसाांच्या वर एके दठकाणी राहू न 
शकण्याची; – आदण म्हणून सलग असा वळेच मला न दमळण्याची; त्यामुळे अनुवादाचा पदहला सांपूणग 
आराखिा, दन सांस्करणां सुद्धा ‘पुणे-मुांबई’ च्या साप्तादहक प्रवासात आगगािीतच हातावगेळी केली; फि 
दजथे सांदभगग्रांथाांच्या साहाय्यानांच अनुवाद करण्याची आवश्यकता होती, तेवढां काम सुट्टीच्या दुर्टमळ 
ददवसात चकवा नृत्यवगातून, दरयाजातून आदण नृत्य कायगक्रमाांच्या धाांदलीतून वेळ काढून एके दठकाणी 
राहून केलां . 

 
आदशग अनुवाद कसा असावा, याचे सादहस्त्यक दनकष सवगसामान्यतः माझ्या वाचनात आले असले, 

तरी माझ्या अल्पमतीनुसार मी माझ्या दृष्टीसमोर दोन तत्त्वां मुख्यतः ठेवली होती. एकतर इझािोराच्या 
असाधारण अनुभवाांनी दवणल्या गेलेल्या शबल दन सुरांगी जीवनपटाचा एकही धागादोरा My Life चां भाषाांतर 
करताना माझ्या हातून दनसटून जाता कामा नये. इकिले धागे दतकिे दवणले जाऊन पटाची रांगसांगती 
बदलता कामा नये; तसेच त्यातले रचना आकृदतबांधही दवस्कटता कामा नयेत; दुसरां म्हणजे ज्या भाषेत हे 
दवलक्षण समदृ्ध अनुभव परावर्टतत होणार, त्या माझ्या मराठी भाषेची प्रत, ज्या vein मध्ये मूळ आत्मचदरत्राचां 
लेखन झालां  आहे, त्या vein ला आदण त्या लेखनातल्या उत्कृष्ट सादहत्यमूल्याांना जुळेशी, साजेशी असायला 
हवी. 

 
...वरील तत्त्वाांची यथाशदि जाण ठेवीत अनुवाद करीत असताना एक अिचण उद भवली, ती 

इझािोराच्या मूळ लेखनातल्या तुटकपणाची. My Life मध्ये एका पदरच्छेदापुढला पदरच्छेद दकत्येक वळेा 
साांधा न जुळताच आलेला आढळतो–मुद्दाही अकस्ल्पतपणे बदललेला असू शकतो; त्याला कारण 
इझािोरानां हे लेखन जसां ‘एकटाकी’ केलां , तसांच ते प्रदसद्धही झालां , हे असावां. दतच्या अचानक, अपघाती 
मृत्यूनां तयार झालेल्या दलखाणाचां सांस्करण करण्याला दतला अवधीच ददला नाही; परांतु मला असां वाटलां  
की ज्याांना मुळातून My Life वाचणां शक्य नसेल, त्याांना हा तुटकपणा मराठीत खास खटकणार आहे – 
तेव्हा पदरच्छेदाांची जुळणी करण्याचां आदण अगदी क्वदचत् त्याांची लाांबी कमीअदधक करण्याचां स्वातांत्र्य मी 
घेतलां  आहे.  

 
इझािोराच्या समाजोन्मुख दन बहुश्रुत व्यदिमत्त्वामुळे इतक्या वगेवगेळ्या देशोदेशींच्या 

कलावन्ताांच्या दन पांदिताांच्या नावाांचे उल्लखे My Life मध्ये आले आहेत, की त्याांचे योग्य उच्चार ठरवनू 
घेण्याची पराकाष्ठा करूनही मनात सांदेह उरलाच आहे! दकत्येकदा एकाच व्यिीच्या नावाांचा उल्लखे दोन 
वगेळ्या उच्चारसांकेताांनुसार वगेवगेळ्या तऱ्हाांनी केला गेला आहे, याबद्दल मी ‘क्षमस्व!’ एवढांच म्हणते. 
पदरदशष्टात दवस्तृत (क्वदचत जास्तच) टीपा ददल्या आहेत. त्या इझािोराच्या अनुभवदवश्वाच्या कक्षाांच्या 
दवस्तृतपणाची, दतच्या बहुश्रतुतेती आदण जे वातावरण इझािोराच्या समग्र जीवनाला लपेटून रादहलां  होतां, 
त्या वातावरणाची सांपूणग कल्पना वाचकाांना यावी म्हणूनच...  



 
           

इझािोराच्या आयुष्ट्यातला एक मोठा कालखांि ग्रीसच्या पुरातन सांस्कृतीला पुनरावाहन 
करण्याच्या कल्पनेनां भारलेला होता...दतचा नृत्यवषे तर सतत ग्रीक पद्धतीचाच असे; तेव्हा त्या ‘ग्रीक’ 
कालखांिाचां प्रतीक म्हणनू ‘मी – इझािोरा!’ या अनुवादाच्या मुखपृष्ठावरचां दचत्र, पाथेनॉनच्या स्तांभाांच्या 
मधोमध उभां राहून नृत्यादवष्ट्काराांतून ‘उषेचां स्वागत’ करणाऱ्या इझािोराचां असावां, ही कल्पना सवग 
सांबांदधताांना साजेशी–जुळेशी वाटली. तसांच ग्रीसमधल्या खुल्या रांगमांचाची ठेवण आदण ग्रीक कोरसची 
रांगमांचावरील रचना दाखदवणारां मुखपृष्टाच्या आतल्या बाजूचां दचत्र हेही वरच्याच कारणासाठी योजलां  गेलां . 

 
मॉस्को, पीटसगबगगसारख्या ‘बॅले’ च्या माहेरघराांना देखील इझािोरानां आपल्या दवलक्षण मुि 

नृत्यानां विे लावलां  होतां. स्टॅदनस्लाव्ह स्कीसारखे नाट्यशािज्ञ आदण फोकाईनसारखे बॅलेतज्ज्ञ, याांनीही 
इझािोरापासून नव्या वाटा शोधण्याची स्फूती घेतली होती. प्रस्तुत आत्मवृत्ताची अखेरही इझािोरानां 
रदशयाला जाण्यासाठी ठेवलेल्या प्रस्थानानां झाली आहे, – या सांदभात मलपृष्ठावरचां दचत्र पहावां ... ते 
मॉस्कोतील प्रदसद्ध बोलशोय् दथएटरचां ‘हाऊसफुल्’ स्वरूप आहे ... 

 
गेली काही वषं तरी My Life खेरीज माझ्या ध्यानीमनी दुसरा दवषयच नव्हता; पण ज्या वळेी या 

आत्मवृत्ताचा पदहला पदरणाम दवरायला लागला, आदण इझािोराच्या अनेक मताांशी आदण दवधानाांशी 
सहमत होणां स्वानुभवाच्या बळावर अशक्य होऊ लागलां , त्या वळेी मी माझ्या दवचाराांची दटपणां ठेव ूलागले; 
यातूनच जन्म झाला ग्रांथाच्या अखेरीस जोिलेल्या ‘इझािोरा आदण मी!’ या उपसांहाराचा...मात्र एका 
सरस ग्रांथाच्या अखेरीस दनरस ताांदत्रक वाद माजवनू ग्रांथाच्या पदरणामाच्या उतरत्या भाांजणीचां पाप अांगावर 
ओढवनू घेऊ नये, असां भान ठेवण्याच्या प्रयत्नात म्हणायचां होतां ते सवग म्हणता आलां  नाही, एवढांच नव्हे तर 
म्हटलां  तेवढांही नीट म्हणायला जमलां  नाही, अशी रुखरुख लागून रादहली आहे. 

 
सवगसामान्य, तसांच जाणत्या दवचक्षण वाचकाांना हा अनुवाद चाांगला वाटावा अशीच माझी 

स्वाभादवक अपेक्षा असणार — दकमानपक्षी ‘अनुवाद कसा नसावा’ — याचां तो उदाहरण ठरू नये, अशी 
आशा मी बाळगनू आहे...एरवी हे लेखन करताना जागोजागी माझां मन सहानुभावानां उचांबळून आलेलां  
आहे...दकत्येकदा पुनःप्रत्ययाचाच आनांद मला लाभला आहे...कळला नाही, भावला नाही असा आशय, 
चकवा अनुभवही कुठे आि न आल्यानां सारे उलगिे रम्यपणे झाले; तेव्हा तसां पादहलां  तर माझां मला केव्हाच 
भरून पावलां  आहे...! 

 
अखेर कृतज्ञतापूवगक आभार मानावसेे वाटतात ते : प्रथम महाराष्ट्र राज्य सादहत्य-सांस्कृदत 

मांिळाचे–हे काम माझ्यावर सोपवनू मला एका अनुभवसमृद्ध व्यदित्वाच्या ममाचा वधे घ्यायला उदु्यि 
केल्याबद्दल. भाषाांतर दवभागाचे मान्यवर सांपादक महाशय श्री. बा. रां. सुांठणकर याांचे – स्मरणपत्राांच्या 
वषावानां माझ्या लेखनाला सतत गती देत राहून मला कायगव्यग्र ठेवल्याबद्दल! कल्पना मुद्रणालयाच्या श्री. 
लाटकराांचे – शक्य तेवढ्या व्यवस्स्थत स्वरूपात ग्रांथ मुदद्रत करण्याबद्दल; मुांबईचे आर्टटस्ट श्री. दादा 
कामत याांचे–ग्रांथाच्या अांतरांगाला साजेशी मुखपृष्ठ दन मलपृष्ठ याबाबतची श्री. प्रभाकर जठार याांची 
अथगवाही कल्पना सुांदररीत्या प्रत्यक्षात आणण्याबद्दल! ... आदण त्या कत्या करदवत्याचे ... 

 
ज्याच्या पे्ररणेदशवाय आदण ददग्दशगनादशवाय कुणाला काहीच शक्य नसते... 

 
रोदहणी भाटे 
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अथ – 
 

माझी ही जीवन कहाणी मी स्वतःच दलहून काढावी, असां जेव्हा सुचवण्यात आलां , तेव्हा खरां तर मी 
घाबरलेच. तसां म्हणाल, तर या कहाणीचां पान न् पान एखाद्या कादांबरीहून अदधक दचत्तवधेक, अन् एखाद्या 
दचत्रपटापेक्षासुद्धा जास्त सनसनाटी घटनाांनी भरलेलां  आहे. दलदहण्याची बैठक छान जमली, तर ही 
कहाणी युगप्रवतगक ठरेल, यातही काही शांका नाही... पण ... हा ‘पण’ म्हणजेच तर खरी अिचण आहे ... 
हे सारां दलदहणां जमावां कसां? 

 
नृत्यातला एखादा सहज आदवभाव, साधीशी उपज सुचायला सुद्धा आयुष्ट्यातली दकतीतरी वषं 

मला धिपित, कष्टाांत घालवावी लागलेली आहेत ... दकती खोज, दकती मनन, दकती चचतन करावां 
लागलां  आहे ... हे लक्षात घेतलां  म्हणजे वाटतां, एखादां साधसांच, पण सुांदर वाक्य दलहायलाही मला 
आणखी दकतीतरी वषं एकाग्र प्रयत्न करावा लागेल ... लेखन कलेची इतपत जाण मला नक्कीच 
आहे!...मला तर वाटतां, एखाद्या व्यिीनां दजद्दीनां दवषुववृत्तापयंत प्रवास करून, अगदी वाघचसहाशी भयांकर 
धािसी झटापटी करण्याचा दवक्रम केला... अन् मग त्याबद्दलचा ‘चक्षुवसैत्यम्’ वृत्ताांतच दलहून काढला, 
तरी तो सगळा खटाटोप अांगभूत प्रदतभेदशवाय व्यथग होऊ शकतो; अन् याच्या उलट दुसरा कुणी बेटा 
आपल्या ओसरीबाहेरही पाऊल न टाकता जांगलातल्या वाघाच्या दशकारीबद्दल मोठ्या अदधकारानां 
दलदहतो, – अगदी अशा थाटाांत, की वाचणाऱ्यालाही वाटावां, आपण जांगलात दबा धरून बसलेले आहोत 
– वाऱ्यासोबत येणारा चसहाच्या अांगाचा उग्र दपग आपल्यालाही जाणवतो आहे...ते भयांकर वाट पहाणां 
...ती शांकाकुलता आपल्यालाही हळूहळू ग्रासते आहे...मणक्या सापाची ती भीषण चाहूल आपल्याही 
कानावर येते आहे ... 

 
याचाच अथग असा, की खऱ्याखुऱ्या वास्तवाला नेहमीच सादहस्त्यक अस्स्तत्व असेल असां साांगता येत 

नाही ... वास्तवाला अस्स्तत्व असतां, आदण ते – सादहत्यातही पटतां, पण ते केवळ प्रदतभावांतानां दनमाण 
केलेल्या कल्पनासृष्टीत .... तेव्हा माझ्या आयुष्ट्यात घिलेल्या सुरस अन् चमत्कादरक घटनाांचा स्वादच 
मुळी जायची भीती मला जास्त ... माझ्या हातात थोिीच एखाद्या ‘सरव्हान्टेस’ची चकवा ‘कॅसानोव्हा’ ची 
लेखणी आहे? 

 
दशवाय दुसरी गोष्ट म्हणजे, आपल्या आयुष्ट्यातलां  ‘सत्य’ आपण कसां शब्दात पकिणार? आपलां  

आपल्याला तरी ते गवसलेलां  असतां का? आपली स्वतःची स्वतःशी खरोखरीची ओळख असतेच कुठे? 
असते का?...दमत्र-मदैत्रणींना ठाऊक असलेले आपण – आपल्याला मादहती झालेले आपण – दप्रयकराला 
ददसलेले आपण – आदण यादशवाय दहतशत्रूांना भासणारे आपण!... साऱ्या प्रदतमा वगेवगेळ्या ... सारेच 
मुखवटे दनराळे ... मी उगाच नाही असां म्हणत, स्वानुभवाचे बोल आहेत हे ...! 

 
... सकाळी सकाळीच कॉफीचा आस्वाद घेत मी वृत्तपत्रां चाळायची...एकात माझ्या प्रदतभेला दन 

ददव्य सौंदयाला सवगमान्य प्रशस्स्तपत्र दमळालेलां  पाहून मी गालातल्या गालात हसावां, आनांद मानावा, तर 
दुसऱ्या वृत्तपत्रानां माझे अगदी वाभािेकाढलेले असायचे ... ‘उपजत कलागुण नाही, सुबक बाांधा नाही ... 
एकूण म्हणजे साक्षात दहचिबाच आहे ही’...वगैरे वगैरे. 

 



 
           

शवेटी मग माझ्या कायाबद्दलची टीकादटप्पपणी वाचायचां मी सोिूनच ददलां . माझ्याबद्दल सवांनी 
चाांगल तेवढच दलहावां, असां मी म्हणूां शकत नव्हते खरां ... पण वाईट अदभप्रायामुळे मात्र आत्महत्येच्या 
दवचारापयंत माझी बदुद्ध धावायची! बर्टलनमधल्या एका कलासमीक्षकाची गांमत साांगते...त्या दबचाऱ्यानां 
अपमानास्पद अदभप्राय दे–देऊन माझा पाठपुरावा केला होता...त्याच्या अनेक दवधानाांच्या पैकी एक 
म्हणजे, मला सांगीताचा कानच कसा तो नाही! एकदा मग मी त्याला पत्रच पाठवलां ...घरी यायची दवनांती 
केली .... म्हटलां , ‘प्रत्यक्ष भेटीत आपण मला आपला गैरसमज दूर करण्याची सांधी द्यावी.’ तो आला, तसां 
चहाच्या टेबलाच्या दतथे समोरासमोर आम्ही बसलो...आदण मग...सांगीतातून स्फुरणाऱ्या नृत्यात्मक 
दृक प्रदतमाांबद्दलच्या माझ्या दसद्धाांताचा चाांगला तास दीितास मी त्याच्यावर भदिमार केला! 

 
तो तसा अगदी अरदसक आदण मख्खच ददसत होता खरां म्हणजे...पण जेव्हा का त्यानां आपल्या 

दखशातून थांिपणे बदहऱ्याांना ऐकू येण्याचां यांत्र काढलां , तेव्हा मात्र माझा कमालीचा दवरस झाला...काय 
साांगायचां! नन्तर त्यानां ह्याही सवांवर किी केली...म्हणाला, “मी पूणग बदहरा आहे...रांगमांददरात मी अगदी 
पुढे बसतो, आदण हे यांत्र सारखां माझ्या कानाला लावलेलां च असतां, तरी वाद्यसांगीत मला जेमतेमच ऐकू 
येतां!” आहे की नाही!... अन् असल्या या कलासमीक्षकानां केलेल्या टीकेपायी मी रात्रीच्या रात्री जागनू 
काढल्या होत्या... 

 
...तेव्हा आपल्याला न्याहाळणाऱ्याांना, प्रत्येक नव्या कके्षतून पाहताना आपण जर वगेवगेळेच 

ददसत असूां, तर ज्यादवषयी इथे दलहायचां, ते, या सगळ्याांदवना आगळां व्यदित्व आणायचां तरी कुठून? ते 
व्यदित्व पादवत्र्यमूती ‘मिॅोना’ म्हणून दचतारायचां, की ‘मेसादलना’? ‘मगॅ िेलन ‘की ‘ब्ल्यू स्टॉचकग?’ या 
सवांच्या जीवनातल्या सांघषाचा एकत्र, एकसमय अनुभव घेतलेली एक नादयका मला कशी 
सापिेल?...मला तर वाटतां, मी एक अशी कधी नव्हतेच; दोनचार, नव्हे अगदणत ‘मी’ माझ्याठायी एकत्र 
नाांदत होते – अन् तरी त्याांच्या झपूझात कधीच न गुरफटलेला माझा मुि आत्मा दनत्य अदनबंध भरारी 
मारत होता ... 

 
...कुणीतरी म्हटलेलां  आहे, की एखाद्या दवषयावर काही दलहायचां असेल, तर पदहली महत्त्वाची 

गोष्ट म्हणजे लेखकाला त्या दवषयात काहीही अनुभव असता कामा नये...अगदी खरां आहे! शांका असेल 
तर, आपण आपल्या अनुभवाांना शब्दात पकिायचा प्रयत्न करून पहावा – शब्द मुळी पसारच होतात! 
स्वप्पनां हातात सापितील एखादेवळेी...पण स्मतृी भलत्याच पळपुट्या!...दकतीदातरी असां होतां, की माझ्या 
आयुष्ट्यातल्या प्रत्यक्ष घटनाांच्या स्मतृींपेक्षा मी पादहलेली स्वप्पनांच मला जास्त स्पष्टपणे आठवतात, अन् 
जास्त खरी सुद्धा वाटतात!...दशवाय आयुष्ट्य म्हणजे तरी काय? एक स्वप्पनच! ते तसां आहे, म्हणूनच बरां 
आहे; एरवी आयुष्ट्यात वाट्याला येणाऱ्या काही प्रसांगाांना तड ि देऊन, त्या अनुभवातून तरून जाणां कसां 
शक्य होतां?... ‘लुदसटादनया’ बोट बुिाली, तो प्रसांग – कुणाला वाटेल की त्यात सापिलेल्या दुदैवी िी-
पुरुषाांच्या चेहेऱ्यावर मृत्यूच्या त्या उग्र छायेचा ठसा कायमचाच उठला असेल–पण नाही! तीही माणसां तर 
पुन्हा सवासारखी स्वस्थ दन सुखी ददसूां शकतात!... असां होत नाही, ते फि कथाकादांबऱ्याांतून!– दतथे 
मात्र एखाद्या व्यिीचा प्रसांगादवशषेी अांतबाह्य मात्र कायाकल्प होऊन जातो! वास्तव जीवनात असे अनेक 
भयांकर अनुभव घेऊनही मनुष्ट्याच्या व्यदित्वाचा मूळ गाभा जसाच्या तसा सहज सुरदक्षत असू शकतो, हा 
नेहमीचा अनुभव आहे...क्राांतीच्या वळेी सवगस्व गमावनू बसलेल्या रदशयन राजपुत्राांचीच उदाहरणां घ्या – 
पूवी ददसायचे तसे आजही ते मड मात्रगच्या दतथे ददसतात–प्रत्येक रात्री!– आसपासच्या बावनखणींतल्या 
अश्यातश्या मुलींबरोबर मजेत जेवणखाणां करत बसलेले असतात ते पूवीच्याच थाटात! 



 
           

...एखाद्या बाईनां चकवा पुरुषानां खरोखर यथातर्थय स्वरूपात आपली जीवनकहाणी दलहायची 
म्हटलां , तर ते खरां म्हणजे मोठां मोलाचांच कायग ठरेल; पण असे सत्याचे प्रयोग करण्याचां धैयग दवशषे कुणी 
दाखवलेलांच नाही; एक ज्याां – ज्याक रूसो तेवढा खरा! त्यानां मात्र आपल्या जीवनरहस्यावरचा प्रत्येक 
पापदु्रा उकलून आपल्या अांतमगनातले दवचार, दवकार अन् कृतीसुद्धा लोकाांपढेु स्वच्छ माांिल्या...अन् 
सत्याला तो सहज सामोरा गेल्यानां तोएक महान् ग्रांथच झाला... मानवतेसाठी असा हा पराकोटीचा त्याग 
करणां एक त्याचा तोच जाणे! नांतर वॉल्ट स्व्हटमननांही स्वतःला प्रतीत झालेल्या सत्याचा साक्षात्कार 
अमेदरकेला घिवला...आता ते सारां हास्यास्पद वाटतां, पण एका काळी अनीतीच्या नावाखाली या 
पुस्तकावर बांदी घातली गेली होती! ...असो..... 

 
...एकाही कुणा िीनां आपल्या अगदी खऱ्याखुऱ्या ‘मी’ चा पत्ता सांपूणगपणे कुणाला आजवर लाग ू

ददला असेल, असां मला वाटत नाही! बहुतेक सवग प्रदसद्ध दवदुषींची आत्मचदरत्रां म्हणजे साधारणपणे त्याांच्या 
बाह्य जीवनातले अनुभव, दकरकोळ प्रसांगातला तपशील, आदण दांतकथा याांची एक स्मरदणकाच 
असते...या स्मरदणकेवरून त्याांच्या खऱ्याखुऱ्या आयुष्ट्याची कल्पनाही आपण करू शकत नाही; कारण 
आयुष्ट्यातल्या असीम आनांदाच्या दन तीव्र दुःखाच्या, बहुमोल, दन बेभान क्षणकणाांना त्याांनी आत्मचदरत्रात 
स्पशगच केलेला नसतो...आियग आहे नाही? 

 
माझ्यापुरतां साांगायच झालां , तर माझी कला म्हणजे दुसरां दतसरां काही नाही...मला प्रतीत झालेलां  

जीवनसत्य नृत्यादवभावाांतून अन् नृत्यगतींतून व्यि करण्याची ऊमी आहे ती...एक धिपि, प्रयत्न 
आहे...साहदजकच एखादाच ‘साथग’, ‘केवल’ नृत्यके्षप, चकवा करण शोधून काढण्याच्या पायी माझी अनेक 
वषग खची पिली आहेत...शब्दाांची साथगकता त्या मानानां वगेळीच... माझ्या नृत्यप्रदशगनाला गदी करणाऱ्या 
पे्रक्षकाांसमोर मी कधीच ‘नाही’, ‘होय’ केलां  नाही...लाजले नाही, बुजले नाही...माझ्या मनोमनातल्या 
साऱ्या प्रच्छन्न ऊमीना मी पे्रक्षकाांसमोर मोकळी वाट ददली आहे....आठवतां तेव्हापासून मी आयुष्ट्य जगले 
नाहीच...नाचले!...केवळ नाचले...! लहानपणी दनसगातल्या आनांदमयी ऊजेचां उत्स्फूतग नृत्य 
नाचले...वयात यायला लागले, तशी माझ्या नृत्यानांदाला, जीवनातल्या दुःखाच्या चाहुलीमुळे वाटणाऱ्या 
पदहल्या वदहल्या अबोध हुरहुरीची लय लागली...हुरहुर... जीवनप्रवाहाच्या दनष्ठुर गतीच्या त्या प्रलयांकर 
सामर्थयांच्या चाहुलीनां लागलेली हुरहूर! 

 
सोळा वषांची असताना पे्रक्षकाांच्यासमोर मी एकदा सांगीतादशवाय नाचले होते. नृत्य सांपता सांपता 

कुणीसां ओरिलां  – ‘मृत्यू आदण मुग्धा!’ – आदण त्यानांतर त्या नृत्याचां तेच नाव पिून गेलां  होतां... ‘मृत्य ू
आदण मुग्धा!’... खरां म्हणजे मला नृत्यातून असां काही म्हणायचां नव्हतां...सृष्टीतल्या वरवरच्या सौन्दयाच्या 
आदण आनांदाच्या आवरणाखाली लपलेली दवपरूत दन दुःख, याबद्दलचा माझ्या मनाला पिायला लागलेला 
उमज नृत्यातून व्यि करायचा दतथे मी प्रयत्न करीत होते...माझ्या कल्पनेप्रमाणे त्या नृत्याचां नाव ‘जीवन 
आदण मुग्धा’ असां असायला हवां होतां...! 

 
ज्या माझ्या जीवनदवषयक कल्पनेला पे्रक्षकाांनी ‘मृत्यू’ म्हटलां  होतां, त्याच जीवनाशी झगिून 

त्याच्याकिून दकतीतरी तरल आनांदक्षण चजकून घेण्याचां ‘दवदजदगषा’ नृत्यही मी पुढे नाचले... 
 
व्यवहारात आढळणाऱ्या मानवी व्यदित्वाचां खरां स्वरूप लक्षात घेतलां  तर असांच ददसून येईल, की 

खऱ्या, वास्तव सृष्टीशी कमीत कमी सांबांध असतो तो सवगसाधारणपणे कादांबऱ्यातल्या चकवा दचत्रपटातल्या 



 
           

नायकनादयकाांचा ...! बहुतेक सगळेच चाांगले गुण त्याांच्या ठायी नाांदत असल्यानां त्याांच्या हातून वाईट 
काही घिणां मुळी शक्यच नसतां...कारण नायक: धीरोदात्त, धैयगशील,...वगैरे वगैरे...आदण नादयका: 
सत्वशील, गोि स्वभावाची...इत्यादी; अन् एकजात सगळे दुगुगण, आदण त्यामुळे ओघानांच घिणारी पापां 
दबचारी त्या कथेतल्या खलनायक-नादयकाांच्या माथी मारलेली! तरी बरां आहे, की प्रत्यक्ष जीवनात कुणीही 
खरां म्हणजे सांपूणगपणे चाांगलां  चकवा अगदी सवग बाजूांनी वाईट असां आढळतच नाही, हे आपण सगळेच 
अनुभवानां जाणनू असतो! प्रभचेू दहाच्या दहा दांिक एकजात कुणी मोिले नसतील, पण वळे आल्यावर 
आपल्यातले कुणीही ते मोिू शकणार नाहीत, असां छातीठोकपणे नक्कीच म्हणता यायचां नाही...तशी 
खरीखुरी सांधी दमळाल्याक्षणी वर िोकां  काढणारा आदण सदसद दववकेबुद्धीचे सगळे दवदधदनषेध धुळीला 
दमळवूां शकणारा एक बांिखोर ‘मी’ आपल्या अांतरात सतत लपलेला असतो! मी तर असांसुद्धा म्हणेन की 
‘सज्जन’ ‘सज्जन’ म्हणून दमरवणारी माणसां मुळी कषायमधुर पापाची चव चाखण्याच्या मोहात कधी 
सापिलेलीच नसतात! मोह होणारच कसा? आयुष्ट्याच्या दवकासहीन आखणीत चकवा एकमागी चाकोरीत 
कसांबसां जगत असताना, इकिेदतकिे बघायला फुरसत तर दमळाली पादहजे ना? 

 
‘द रेल’ (= आगगािी) नावाचा एक सुांदर दचत्रपट मी एकदा पादहला होता...मनुष्ट्यमात्राचां जीवन 

म्हणजे रूळावरून, आखून ददलेल्या मागावर ठरल्याप्रमाणे धावणारां एक इांदजनच आहे, असा त्या 
दचत्रपटाचा दवषय होता. इांदजन रुळावरून घसरलां , चकवा लोहमागावर एकादा दुलंध्य अिथळा आला, की 
सवगनाशच पुढे ठेवलेला!...समोर घरांगळता उतार ददसत असतानासुद्धा गािीचे बे्रक्् काढून घेऊन 
मृत्यूलाच धिक देण्याची दवनाशकारी ऊमी ज्याांच्या मनात एकाएकी उसळून येत नाही, असे ड्रायव्हर 
सुखीच म्हणायचे! 

 
...कधी कधी मला असाही प्रश्न दवचारला गेला आहे, की माझ्या लेखी काय श्रेष्ठ आहे, ‘कला’ की 

‘प्रीदत’?....मी म्हणते की ‘कला’ दन ‘प्रीदत’ याांना मला एकमेकाांपासून वगेळां  लेखताच येत नाही; कारण 
कलावांत हाच खरा पे्रदमक असतो. सौंदयाची खरी प्रतीदत कलावांतालाच येते; अन् तसां म्हटलां  तर शाश्वत 
सौंदयाचां दृदष्टपान केलेल्या आत्म्याची यथातर्थय जाण, दशगन, हेच तर पे्रमाचां लक्षण! 

 
...आमच्या समकालीनाांपकैी गादब्रयेल दान्यूांदझओ याचां व्यदिमत्व असां अद भतू होतां...खरां तर 

चणीनां तो लहानखुरा;...अन् त्याचा चेहरा स्स्मतानां उजळलेला नसेल, तर त्याला ‘देखणा’ वगैरे काही 
म्हणणांच शक्य नाही...मात्र दजच्यावर त्याचां पे्रम असेल, दतच्याशी बोलताना त्याचां रूपाांतर प्रदत ‘फीबस 
अपोलो’ तच मुळी होऊन जायचां! सध्याच्या अत्यांत सुांदर अन् गाजलेल्या महान् दियाांपैकी काहींची मनां 
त्यानां चजकून घेतली, ते काही उगाच नाही! दान्यूांदझओची एखाद्या िीवर प्रीदत जिली, म्हणजे तो दतच्या 
आत्म्याला पृर्थवीवरून अलगद उचलून तेजानां तळपणाऱ्या ‘दबआत्रीस ‘च्या ददव्यलोकाांत नेऊन सोितो 
अगदी! त्या त्या प्रत्येक िीला तो असा बदलून टाकतो, की जणू काही त्या सवगसाक्षी ददव्य अस्स्तत्वाचे 
आपण दवलगसे, पण कणच आहोत, असां दतला वाटतां...दान्यूांदझओच्या प्रीदतच्या पांखावर बसून भरारी 
घेणाऱ्या त्या पे्रममग्न मनाला शवेटी खरांच वाटतां, की आपण दबआदत्रसच्या सादन्नध्यातच वावरतो आहड त! 
दबआदत्रस! दजचां सूि िान्टेनां आपल्या अमर स्तोत्राांतून गायलां , ती दबआदत्रस! पॅदरसमध्ये मध्यांतरी एक 
‘दान्यूांदझओ युगच’ होऊन गेलां ...त्यावळेी हा ‘दान्यूांदझओ पांथ’ इतका बोकाळला की त्या युगातल्या 
एकजात सगळ्या प्रदसद्ध सौंदयगखनींनी या दान्यूांदझओवर पे्रम केलां ! दान्यूांदझओ प्रत्येक पे्रदमकेला 
पाळीपाळीनां एका झळाळत्या अवगुांठनात लपेटून टाकायचा...मग ती ‘रमणी’ सवगसामान्य मत्यग दजवाांतून 
वगेळी उठून तरांगत चालायला लागायची, अन् एका दवदशष्ट तेजानां दतचा चेहरा सदोददत उजळलेला 



 
           

असायचा...पण या कदवराजाांची मजी दफरली रे दफरली की, ते अवगुांठन दवरायचां, त्या तेजाला ग्रहण 
लागायचां, आदण त्या ‘रमणी’ ची कुिी पुनरदप साधारण ‘माती’ होऊन पिायची! दतला स्वतःला या 
घिामोिीचा खरा अथगच लागायचा नाही...फि एवढांच जाणवायचां की दतची अांतराळी तरांगणारी पावलां  
एकाएकी जदमनीवर टेकली आहेत....अन् दान्यूांदझओच्या प्रीतीनां पालटलेल्या त्या दतच्या मध्यांतरीच्या 
रूपाकिे वळून पाहताना दतला वाटायचां, की अशी प्रीदतप्रदतभा पुनः काही आयुष्ट्यात दतच्या वाट्याला 
येणार नाही. स्वतःच्या नदशबाला बोल लावत उतरोत्तर खांतावत जाणाऱ्या या िीला पाहून लोक आियग 
करायचे; म्हणायचे, ‘सुजऱ्या लाल िोळ्याांच्या अन् सामान्य रूपाच्या या बाईवर दान्यूांदझओचां पे्रम कसां काय 
जिलां  बुवा?’ दान्यूांदझओचां पे्रमच तसां महान् होतां! त्याचा स्पशग झालेल्या सामान्य दजवाचांसुद्धा काही काळ 
तरी एका ददव्य व्यदिमत्त्वाांतच रूपाांतर व्हायचां... 

 
या कदवराजाांच्या जीवनातली एकच िी तावून सुलाखून दनघूनही बावनकशी ठरली! 

दान्यूांदझओला दतच्यावर काही सुद्धा अवगुांठन टाकण्याची आवश्यकता भासली नाही, कारण ती मुळी दैवी 
दबआदत्रसचा नवा अवतारच होती. िान्टेची दबआदत्रसच प्रत्यक्ष आमच्या युगात पुन्हा एकदा साक्षात 
अवतरली आहे, असांच मला एदलनॉर ड्यूजला पाहून वाटत आलां  आहे नेहमी; तेव्हा दान्यूांदझओनां 
दतच्यासमोर गुढगे टेकून पे्रमादरानां दतला शरण जाणांच भाग होतां; अन् हा एक प्रकारचा आगळा वगेळा 
अनुभवच त्याच्या जीवनात अत्यांत साथगसुांदर ठरला! इतर साऱ्या दियाांच्या बाबतीत त्याच्या हातात माती 
यायची – दतच्यावर चैतन्याची फुां कर दान्यूांदझओ घालायचा...एदलनॉरचां असां नव्हतां. दतची भरारी 
त्याच्याहीवर...त्याला ददव्य स्फूतीचा साक्षात्कार दतच्याकिूनच झाला... 

 
चतुराईनां केलेल्या स्तुतीचां सामर्थयग काय असतां, याची लोकाांना दकती कल्पना नसते म्हणून साांग!ू 

मला तर वाटतां, दान्यूांदझओ सारख्या जादुगाराकिून स्वतःची स्तुती ऐकणां, म्हणजे ईव्हच्या कानावर 
स्वगात सापाचा आवाज पिण्यासारखा अनुभव असावा! ‘सबांध दवश्वाचा केन्द्रचबदू मीच आहे, माझ्या 
भोवतीच सारां दवश्व दफरतांय्’, असां कुणाही िीला वाटायला लावण्याची दकमया दान्यूांदझओ करू शकतो! 

 
‘फोरे’ मध्ये त्याच्या बरोबर मी दफरायला गेले होते, ती रम्य सहल मला आठवते. चालता चालता 

आम्ही थाांबलो, अन् एकदम सारां काही शाांत झालां . तेवढ्यात मग दान्यूांदझओ उद गारला, “काय साांग ू
इझािोरा, तुझ्याबरोबरच मी फि दनसगाच्या सादन्नध्यातला एकाांत उपभोगूां शकतो...नाहीतर बहुतेक 
सगळ्या बायका मुळी दनसगाला खाऊनच टाकतात...तू मात्र दनसगात दवरून जाऊन त्याच्याशी एकरूप 
होऊन जातेस... (असा स्तुदतपाठ मनावर न घेणां कुणा बाईांला शक्य आहे का?) तू झािावलेीत, आकाशात 
सामावनू जातेस... फार काय, सवांवर आपलां  प्रभतु्व गाजवणारी साक्षात् दनसगगदेवता आहेस तू!” 

 
दान्यूांदझओच्या प्रदतभेचेच दवलास हे सारे. एका नव्याच राज्याची आपण स्वादमनी आहोत, असां 

प्रत्येक िीला तो वाटायला लावायचा... 
 
...आता इथे दनगे्रस्कोमध्ये माझ्या दबछान्यावर पिल्या पिल्या मी ‘स्मृदत’ म्हणून म्हणतात त्या 

गोष्टीची दवचक्षणा करून पहाते आहे...ऐन मध्यान्हीच्या उन्हाचा चाांगलाच उष्ट्मा होतो आहे...शजेारच्या 
उद्यानात हुांदिणाऱ्या बालगोपाळाांची दकलदबल माझ्या कानाांवर पिते आहे...मला जाणवते आहे, माझ्या 
स्वतःच्या अांगाची ऊब...माझे अनावृत पाय सरळ ताणनू मी न्याहाळते,...अन् सहज नजरेत येतात माझी 
मृदू वक्षस्थळां...माझे हात...माझे अचपळ हात! या हाताना स्वस्थ रहाणां कसां ते ठाऊकच नव्हतां – 



 
           

नृत्याच्या कुठल्या ना कुठल्या लदलत आवतात सापिल्यासारखे ते दनत्य हेलावत – झुलत 
असायचे...पाहता पाहता वाटतां की ही गेली बाराच्या बारा वषं मी एका थकव्यानां ग्रासलेली आहे...ह्या 
वक्षाांत एक कधीच न दवरणारी कळ आहे...ह्या हाताांवर आांतदरक व्यथेची साक्ष जणू गड दली गेली 
आहे...अन् एकाांतात या िोळ्याांना कोरिेपण कसां ते आठवतच नाही. बारा वषं या िोळ्याांनी आसवां ढाळली 
आहेत...त्या ददवसापासून बारा वषं! 

 
...मी अशीच एका कोचावर दवसावले होते – कुणाच्याशा भयांकर चककाळीनां मला एकाएकी जाग 

आली होती...वळून पाहते तो एल्.! एखाद्या जखमी दवद्ध माणसासारखा – “मुलां  गेली...कायमची!” 
 
मला आठवतां, माझ्या अस्स्तत्वावर एक दवदचत्र दनःशब्द स्तब्धता पसरली...फि घशात मात्र 

फुललेला दनखारा दगळावा, तशी धग होती, पण...पण मला कशाचा उमज कसा तो पित नव्हता...मी 
त्याच्याशी अगदी हळुवारपणे बोलले, त्याला शाांत करायचा प्रयत्न केला...त्याला साांदगतलां , हे मुळी खरां 
असणां शक्यच नाही... 

 
तेवढ्यात इतर लोकही जमले...नक्की काय झालां  होतां, याचा बोधच मला होत नव्हता...इतक्यात 

एक दाढीवाला मनुष्ट्य आत आला – काळीभोर दाढी! कुणीतरी साांदगतलां , तो िॉक्टर आहे...“खरोखरच 
हे खरां नाही” – तो म्हणाला, “मी वाचवतो की नाही – पहा, त्याांना”... 

 
मी विेीनां ते खरां मानलां ...त्याच्याबरोबर जायचां होतां मला, पण लोकाांनी मागे ओढून धरून 

ठेवलां ...आशलेा दबलकूल जागा नाही, हे मला कळायला नको, म्हणनू सगळी धिपि...पण हे सारां अथात् 
मला नांतरच कळलां ...त्या धक्क्यानां एखाद वळेी मला विेसुद्धा लागायचां, असां सवांना वाटत होतां...पण 
खरां म्हणाल तर एक प्रकारच्या परमोच्च आनांदाच्या तांद्रीतच मी स्वतःला हरवनू बसले होते...आजूबाजूला 
सारे जण ओक्साबोक्शी रिताना ददसत होते, पण मी रिले नाही...उलट सवांचां साांत्वन करण्याची एक 
उत्कट इच्छाच माझ्या मनात उमळली होती...आता मागे वळून पाहताना, माझ्या त्या वळेच्या त्या दवदचत्र 
मनःस्स्थतीचा अथग लावणां सुद्धा माझां मला कठीण वाटतां...एका आध्यास्त्मक सजगतेच्या पातळीवर त्या 
क्षणी मी पोहोचले होते की काय, न कळे!...कदादचतू त्यामुळेच जणू मला माहीत होतां, की ‘मृत्यू’ हे सत्य 
नाही...ही समोर थांिगार पिलेली मेणाची शरीरां, म्हणजे माझी बाळां  नव्हेतच...ही केवळ त्याांनी बदलून 
टाकलेली त्याांची विां...आत्म्याच्या रूपात माझी बाळां प्रकाशमय अस्स्तत्वात होतीच होती...अन् ते 
अस्स्तत्व शाश्वत होतां...अनांत काळचां होतां... 

 
...प्रत्येक ‘आई’च्या मुखातून दोनच क्षणी असे उत्कट उद गार बाहेर पितात, की जे दतच्या 

स्वतःच्याही जादणवपेलीकिून उमटलेले असतात...दतच्या अस्स्तत्वाशी त्या क्षणीच्या उद गाराांचा कािीमात्र 
सांबांध लावता येत नसतो...ते दोन क्षण, म्हणजे ‘जन्म’ दन ‘मृत्यू.’...कारण जेव्हा ते छोटे थांिगार हात मी 
हातात घेतले, अन् ते हात या पुढे आता कधीच उलट माझा हात उत्तरादाखल दाबू शकणार नाहीत, हे 
मला जाणवलां , तेव्हा मी माझ्याच तड िून दनघालेला तो भयांकर उद गार, ती चककाळी ऐकली! – अगदी 
तशीच, जशी या बाळाांच्या जन्माच्या क्षणी मी ऐकली होती – माझ्याच तड िून! तशीच तरी कशी म्हणायची? 
एक क्षण परात्पर आनांदाचा, दन दुसरा दारुण दुःखाचा! काय कुणास ठाऊक, कारण उमजत नाही, 
समजत नाही, पण खात्री मात्र वाटते, की तीच ही चककाळी – तोच उद गार! मग असां तर नसेल ना, की या 



 
           

दवश्वात सुख-दुःख, हषामषग या साऱ्यासाऱ्याांना सामावनू बसलेला सवकंष असा एकच उद गार आहे – 
आदण तो म्हणजे – मातेचा प्रसवक्षणीचा धन्योद गार? 
 



 
           

१ 
 

मुलाचे गुण पाळण्यातच नाही, तर ते त्याच्या आईच्या पोटात असतानाच ददसून येतात खरां 
म्हणजे. माझ्या जन्माआधी माझी आई मानदसक त्रासानां, आदण एकां दर पदरस्स्थतीनां गाांजलेलीच होती. 
बफात थांिगार केलेले चझगे, आदण तशीच थांिगार शपेँन, यादशवाय दुसरे दजन्नस मुळी दतला पचतच नसत; 
अन् चझगे तर ॲफ्रिायटीचां आवितां खाद्य!...म्हणूनच तर माझ्या नाचाला सुरुवात कधी झाली, असा प्रश्न 
दवचारणाऱ्या लोकाांना मी साांगते, की ‘मी माझ्या आईच्या पोटात असतानाच!’ 

 
आईची पदरस्स्थती तेव्हा इतकी वाईट होती, की पुष्ट्कळदा ती म्हणायची, ‘ह्या वळेचां मूल काही 

साधांसुधां दनपजणार नाही!’...एखादा राक्षसदबक्षस आपल्या पोटी जन्म घेणार, असां दतला वाटायचां – अन् 
खरांच म्हणे जन्मल्या क्षणापासून मी अशा जोषात रागानां हातपाय झाित होते, की आई ओरिलीच, 
“पादहलां? मी उगाच म्हणत नव्हते आधी...हे मूल अधगवटच ददसतांय्”... पण पुढे मात्र साऱ्या कुटुांबाच्याच 
करमणुकीचा मी एक दवषय होऊन बसले... लहानसां झबलां  घालून टेबलाच्या मध्यावर बसलेली 
मी...सांगीताची कुठलीही धुन वाजली की, नाचायला लागायची. 

 
माझी अगदी पदहली आठवण आगीची आहे...घराच्या वरच्या दखिकीतून कुणीतरी मला 

पोलीसाच्या हाताांत फेकलां  होतां...मी दोन चकवा तीन वषांची असेन तेव्हा फारतर...दजकिे दतकिे 
आगीच्या ज्वाळा अन् चककाळ्या.. नुसता गड धळ...पण त्यातच पोदलसाांमुळे मला वाटलेली 
सुरदक्षतता,...अन् याच्या गळ्याभोवती पिलेली माझी दमठी, या गोष्टींची मला अगदी स्पष्ट आठवण 
आहे...पोदलस आयदरश असावा बहुतेक ... एवढ्यत आगदी काळीज दपळवटून दनघालेल्या आईच्या 
चककाळ्या...‘माझी बाळां...माझी मुलां  –’ अश्या. दतला वाटत होतां की माझे दोन्ही भाऊ इमारतीच्या आतच 
अिकलेत...त्यामुळे ती आगीत दशरायचा प्रयत्न करीत होती, अन् लोकाांनी दतला ओढून धरून ठेवलां  
होतां...नांतर मला माझ्या भावाांना एका मददरागृहाच्या जदमनीवर बसून आपले बूटमोजे घालताना 
पादहल्याचांही आठवतां...अन् मग एका गािीची आतली बाजू,...अन् शवेटी एका दुकानातल्या फळीवर 
बसून प्पयायलेलां  गरम गरम चॉकोलेट... 

 
समुद्राच्या साक्षीनां माझा जन्म झाला—एवढांच नाहीतर माझ्या आयुष्ट्यातल्या बहुतेक सगळ्याच 

घटना, समुद्राच्या सादन्नध्यातच घिलेल्या आहेत, असा माझा अनुभव आहे...नृत्यातल्या हालचालीचां 
अगदी पदहलां  भान समुद्राच्या हेलावणाऱ्या लाटाांच्या लयीतून मला झालां ...मी जन्मले त्या घदटकेवर 
ॲफ्रिायटीची – शुक्राची – कृपादृष्टी होती – ॲफ्रिायटी – दतचा जन्मसुद्धा तर सागराच्या ठायीच झाला 
होता – त्यामुळेच असां असणार...जेव्हा तो तारा बलवान् असतो, तेव्हा माझ्या आयुष्ट्यात सगळां शुभ 
घिायला लागतां...अशा शकुां नाच्या काळात, माझा जीवनप्रवाह दनवेध असतो...माझ्या हातून नवदनर्टमती 
होऊ लागते...अन् या ॲफ्रिायटीनां दिी मारली, की माझ्यावर सांकटाांची धाि आलीच म्हणून समजावां! 
इदजस्प्पशयन चकवा खाल्िीयन सांस्कृतीच्या पुरातन काळात खगोल शािाला जे महत्त्व होतां, ते आता दततकां  
रादहलेलां  नाही खरां – पण माझी तरी दनदान अगदी ठाम समजूत आहे, की आपल्या मानदसक जीवनावर 
जन्मग्रहाांचा दन नक्षत्राांचा खूपच पदरणाम होत असतो; अन् ही गोष्ट लक्षात घेतली, तर खरां म्हणजे 
ग्रहगोलाांच्या भ्रमणाचा अभ्यास करून आईविील नक्की सुांदर सांतती दनमाण करू शकतील असां मला 
वाटतां. 

 



 
           

मूल समुद्रदकनारी जन्म पावलां  की िड गरपहािाांच्या सादन्नध्यात, हाही प्रश्न मला महत्त्वाचा वाटतो; 
कारण आजूबाजूच्या पदरसराचा दन वातावणाचा मुलाच्या जीवनावर वगेवगेळा पदरणाम होत असतो. मला 
स्वतःला तर समुद्राचां आकषगण सतत वाटत आलां  आहे...उलट पवगताच्या कुशीत मला एक अबोध 
अस्वस्थता वाटते...पक्ष्याच्या पांखाांनी दतथून उिून जावसां वाटतां...जदमनीला जखिून ठेवणाऱ्या तुरुां गात 
आपण वांददस्त होऊन पिलो आहोत असां वाटतां...पवगताच्या दशखराकिे बघताना मुशाफराांना, प्रवाश्याांना 
साधारणपणे होणारा ददव्यभव्यतेचा साक्षात्कार तर मला होत नाहीच...उलट मला ती दशखरां ओलाांिून 
दनसटून जायचीच घाई होते...त्याचां कारण एकच...माझां जीवन अन् माझी कला, दोन्हीही सागराच्या 
सादन्नध्यातच जन्म पावलेली आहेत! 

 
आम्ही लहान असताना माझ्या आईची पदरस्स्थती गदरबीची होती, याबद्दल मला देवाचे आभार 

मानावसेे वाटतात. घरात नोकरचाकर चकवा मुलाांच्यासाठी गव्हनेस ठेवणां दतला शक्यच नव्हतां...त्यामुळेच 
बालपणी माझ्या अस्स्मतेचां ताजेपण व्यि करायची सांधी मला अखांि दमळत गेली...अन् पुढेही ती कधी 
हातची दनसटली नाही...माझी आई सांगीतज्ञ होती...सांगीताचां दशक्षण देणां, हाच दतचा जीवनव्यवसाय 
होता...दवद्यार्थयांच्या घरीच या दशकवण्या चालायच्या, तेव्हा जवळजवळ सबांध ददवस आदण सांध्याकाळी 
सुद्धा, दकती तरी तास ती घराबाहेरच असायची...शाळेच्या बांदीखान्यातून सुटका झाली की मग मी 
मोकळीच! पादहजे तर समुद्राच्या काठाकाठानां एकटीनां दनवान्त चहिावां, चकवा आपल्या ददवास्वप्पनाांतच 
रमावां...ते सगळां आठवलां  की नसेस अन् गव्हनेसच्या नजरेतच वावरणाऱ्या, भयांकर सुरदक्षत वातावरणात 
काळजीपूवगक वाढवलेल्या दटप टॉप पोशाखातल्या मुलाांची मला इतकी कीव येते म्हणून साांगू! त्याांना आपलां  
आपण जगायची सांधी दमळतेच कुठे?...इकिे माझ्या दबचाऱ्या आईचां म्हणाल, तर दतच्या कामात ती इतकी 
व्यग्र होती – दतला दतच्या मुलाांच्या अदनबधं आयुष्ट्यातल्या सांभाव्य धोक्याांचा दवचार करायला वळेच 
नव्हता. आमच्या बेछूट ऊमी नेतील दतकिे वाहवत जायला मी अन् माझे भाऊ त्यामुळे मोकळेच होतो! 
कधीकधी मग आम्ही अशा काही प्रसांगात सापित असूां! आईला ते सारां कळलां  असतां तर ती काळजीनां 
खांगूनच गेली असती ... सुदैवानां दतच्या दनदित, दनधास्त स्वभावाचां दतला एक वरदानच होतां... सुदैवानां 
म्हणजे माझ्या सुदैवानां म्हणते मी – कारण माझ्या नृत्यदनर्टमतीच्या पाठीमागच्या पे्ररणेचां मूळ शोधायला 
गेलां , तर ते माझ्या या बालपणातच सापितां – माझां बालपण – शशैव, बेछूट-बेभान-अदनबगन्ध शशैव!... या 
शशैवातच चाखलेल्या त्या मुिीचां – मोकळपणाचांच प्रदतचबब पुढे माझ्या नृत्यात उमटलां  ... लहान मुलाांना 
ज्याचा सतत जाच असतो, त्या ‘हे करू नको, ते करू नको’ – च्या नकारघांटा माझ्या शशैवानां कधी 
ऐकल्याच नाहीत, हे माझां भाग्यच म्हणायचां! 

 
जेमतेम पाच वषांची असतानाच मी शाळेत जायला लागले. आईनां माझां वय साांगताना काहीतरी 

मागेपुढे केलां  असणार नक्की ... काय करणार...? मला ददवसभर कोणाच्या हवाली करायला एक तरी 
जागा असणां अवश्य होतां!... मला वाटतां, पुढे कोण काय करणार असतो याचा पिताळा ज्याच्या त्याच्या 
बालपणातच येत असावा...मी तर एव्हाच नतगकी झाले होते...युगप्रवतगक नतगकी...क्रास्न्तकारक 
दवचाराांची!... 

 
माझ्या आईांचा बादप्तस्मा झाला होता, अन् ती एका आयदरश कॅथदलक कुटुांबात लहानाची मोठी 

झाली होती; माझे बाबा म्हणजे दतला अगदी आदशग परुुषोत्तम वाटायचे...अन् ते दबलकूल तसे नव्हते, हे 
कळेपयंत ती अगदी कट्टर, दनष्ठावान् कॅथदलक होती...दतनां पुढे त्याांच्यापासून घटस्फोट घेतला, आदण 
आपल्या चार मुलाांना घेऊन जगाला टक्कर द्यायला दतनां घरातून बाहेर पाऊल टाकलां . त्या घटनेनांतर दतचा 



 
           

कॅथदलक धमावरच्या दनष्ठेचा लांबक दतकिून जो पलटला, तो अगदी किव्या नास्स्तकपणाच्या दुसऱ्या 
टोकालाच जाऊन पोहोचला...अन् ती मुळी बॉब इांगरसॉलचीच अनुयायी झाली...त्याच्या एकदत्रत 
व्याख्यानाांचां वाचन ती नेहमी आमच्यापुढे करायची. 

 
इतर अनेक गोष्टींबरोबर दतच्या मनानां पक्कां  घेतलां  होतां, की भावनाप्रधानता ही एक बाष्ट्कळ गोष्ट 

आहे; आदण म्हणूनच मी अगदी लहान असतानाच दतनां आम्हा सवांना ‘सनॅ्टा क्लॉस’चां रहस्य साांगनू 
टाकलां . पदरणाम असा झाला: शाळेतल्या नाताळच्या उत्सवात आमच्या बाई खाऊ आदण केक्स वाटताना 
म्हणाल्या, “बाळाांनो, पहा ‘सनॅ्टा क्लॉस’नां तुमच्यासाठी काय काय आणलांय्...” मी लगेच उठून उभी 
रादहले, अन् अगदी गांभीरपणे साांदगतलां  “हे दबलकूल खरां नाहीय्... ‘सनॅ्टा क्लॉस’ नावाचां कुणी नाहीच 
मुळी”...बाई चाांगल्याच गड धळून गेल्या...म्हणाल्या, हा खाऊ ‘सनॅ्टा क्लॉस’ आहे असां मानतात, 
त्याांच्यासाठीच आहे... “तर मग नकोच मला तुमचा खाऊ” – मी उत्तर ददलां . आमच्या बाई ते ऐकून 
भलत्याच रागावल्या, अन् वगाला उदाहरण घालून देण्यासाठी त्याांनी मला पढेु येऊन जदमनीवर बसण्याची 
आज्ञा केली. खरां म्हणजे त्याांचां वागणां काही शहाणपणाचां नव्हतां; कारण मी सरळ पुढे झाले, अन् माझ्या 
वगाकिां वळून माझ्या अनेक प्रदसद्ध भाषणाांपैकी पदहलां  भाषण केलां ! “मला खोटेपणाची चीि आहे,” मी 
ओरिले, माझ्या आईनांच मला साांदगतलां  की दतच्या गदरबीमुळे दतला ‘सनॅ्टा क्लॉस’ बनता आलां  नाही. 
‘सनॅ्टा क्लॉस’चां रूप घेऊन खाऊ बदक्षसां वगैरे देणां शक्य असतां ते फि श्रीमांत आयाांनाच.” मग मात्र बाईनी 
माझां बकोटां धरलां , अन् मला जदमनीवर बसवायचा दनकराचा प्रयत्न केला; पण मी माझे पाय अगदी घट्ट 
रोवनू उलट त्याांनाच धरून ठेवलां ...शवेटी माझ्या टाचा वगाच्या त्या लाकिी जदमनीवर आपटण्यात त्याांना 
काय ते यश आलां  – या साऱ्या नाचक्कीनांतर मग त्याांनी मला कोपऱ्यात उभां केलां . दतथां उभां रादहल्या 
रादहल्या सुद्धा िोकां  वळवनू खाांद्यावरून “सनॅ्टा क्लॉस , मुळी कुणी नाहीच... ‘सनॅ्टा क्लॉस’ वगैरे सब झटू 
आहे”... अशा आरोळ्या मी ठोकतच होते. अथात शवेटी मला घरी पाठवनू देणांच बाईांना भाग पिलां ...घरी 
मी गेले ती अशीच रस्ताभर आरोळ्या ठोकत...खरां बोलण्यामुळेच मला दशक्षा होणां – खाऊ न दमळता 
अन्यायाची वागणकू दमळणां – हे सारां माझ्या मनात बोचत टोचत रादहलां  होतां...जेव्हा आईला मी सगळां 
साांदगतलां , अन् दवचारलां , ‘सनॅ्टा क्लॉस’ नावाचां नाहीच ना ग कुणी आई? मी बरोबर साांदगतलां  की नाही 
बाईांना?”, तेव्हा ती म्हणाली, “सनॅ्टा क्लॉस’ तर नाहीच, पण या जगात देवही नाही...आहे, तो तुझा 
आत्मा...तुझी अस्स्मता...तुला तारणारी हीच एक गोष्ट आहे.” त्या रात्री आईच्या पायाशी बसून मी बॉब 
इांगरसॉलची व्याख्यानां ऐकली... 

 
शाळाांतून जे ज्ञान मुलाांच्या पदरी पितां, ते अगदी दनखालस दनरुपयोगी असतां, असांच मला 

वाटतां...माझ्या वगात मला एकतर अदतशय हुशार तरी समजायचे चकवा भलती ‘ढ’ समजून सबांध वगाच्या 
मागे असल्यासारखां वागवायचे...ते सारां काही स्मरणशिीच्या खेळावरच अवलां बनू असायचां...तेवढा त्रास 
घेऊन ददलेला ठरादवक दवषय पाठ करून टाकला म्हणजे झालां ...आदण खरां म्हणजे पाठ झालेलां  ते भारूि 
कशाबद्दल आहे, काय आहे, याची मला दबलकूल कल्पना नसायची...त्यामुळे वगाच्या पुढे मागे कुठे का मी 
असेना, दतथे मोिणारा वळे माझ्या दृष्टीनां अगदी साक्षात् ‘कां टाळा’ असे! सारां लक्ष तीन वाजतात केव्हा, अन् 
मोकळां होतो केव्हा, याच्याकिे लागलेलां  असायचां...माझां खरां दशक्षण सुरू व्हायचां सांध्याकाळी...आई 
दबथोव्हन् शूमान, शूबटग, मोझाटग, शोपाां याांच्या सांगीताची ओळख करून द्यायची, तेव्हा! चकवा शके्सदपयर, 
शलेी, कीट्, बनग् याांच्या सादहत्याचां वाचन आमच्यासमोर करायची तेव्हा! हा सारा वळे कसा भारलेला, 
मांतरलेला वाटायचा! बहुतेकाांचां काव्य आईला तर पाठच होतां ... पण मीही दतचां अनुकरण करून, एक 
ददवस शाळेतल्या एका समारांभात वुईल्यम दलटल् चां ‘अँटनी टू स्क्लओपात्रा’– (स्क्लओपात्रास 



 
           

अँटनीकिून) हे काव्य तड िपाठ म्हटलां  होतां, अन् त्या सहा वषांच्या छोट्या वयात सवग पे्रक्षकाांना थक्क करून 
सोिलां  होतां! 

 
‘I am dying, Egypt, dying! 
Ebbs the crimson life – tide fast.’ 

 
‘मृत्यू सामोरा आहे, ईदजप्त, मृत्यूसम्मुख आहे मी ... 

 
जीवनाच्या जाांभळ्या भरतीचां झपाट्यानां रूपान्तर होतां आहे ओहोटीत!’ 
 

दुसऱ्या एका प्रसांगी बाईनी प्रत्येक दवद्यार्थयाला त्याची जीवनकथा दलहायला साांदगतली होती, 
तेव्हा माझ्या सत्यकथेचां वळण साधारण असां होतां: 

 
“मी जेव्हा पाच वषांची होते, तेव्हा आम्ही तेदवसाव्या गल्लीत एका छोट्या घरात राहात होतो – 

भािे थकल्याने तेथे राहणे अशक्य झाले व आम्ही दहाव्या गल्लीत आलो; थोड्याच ददवसात, पैसे नसल्याने 
मालकाने तक्रार केली, आदण आम्ही बादवसाव्या गल्लीत येऊन पोहोचलो, तेथेही कुणी शाांतपणे राहू देईना, 
उलट दहाव्या गल्लीत दबऱ्हाि हलवाव ेलागले–” 

 
ही सत्यकथा अशाच सुरात चालू रादहली होती – अनेकदा बदललेल्या जागाांची यादी दन हदककत 

यासहीत शाळेत जेव्हा मी ती वाचून दाखवायला उभी रादहले, तेव्हा बाई खूपच रागावल्या...त्याांना वाटलां  
मी काहीतरी बाष्ट्कळ चेष्टादवनोद करते आहे...त्याांनी मला मुख्याध्यापकाांकिे पाठवलां , अन् 
मुख्याध्यापकाांनी माझ्या आईलाच बोलावनू घेतलां  शाळेत...आईनां माझां दलखाण वाचलां , अन् दतच्या 
िोळ्यात खळकन् पाणीच आलां . दतनां मुख्याध्यापकाांना शपथेवर साांदगतलां  की ही सत्यकथा, असू नये एवढी 
खरी होती! – आमचां मुशाफरी जीवन खरोखर असांच होतां! 

 
माझ्या लहानपणच्यापेक्षा आता शाळाांचां स्वरूप बदललां  असेल, अशी मला आशा आहे...पण माझ्या 

आठवणीची साक्ष काढली, तर त्यावळेी शालेय दशक्षणाच्या आखणीत बालमनाचा सुजाण असा दवचारच 
नव्हता...उलट अगदी दनष्ठरु अज्ञानच होतां...दरकामां पोट, ओल्या बुटात थांिगार पिलेले पाय...अन् 
तरीसुद्धा खाली टोचणाऱ्या त्या किक बाकावर चाळवाचाळव न करता बसायचा प्रयत्न...आजसुद्धा ते 
दुःख माझ्या मनात ताजां आहे! दशक्षण म्हणजे मुद्दाम आम्हाला छळण्यासाठी नेमण्यात आलेला एक अमानुष 
राक्षसच, असांच मला वाटायचां. पुनः या सगळ्या कटकटी अन् दुःखाांना तड ि फोिायचीसुद्धा चोरी 
लहानपणी! कोण साांगणार, अन् कोण ऐकणार? 

 
घरच्या गरीब पदरस्स्थतीमुळे कधी दुःख झालां . असां मात्र मला आठवतच नाही...ती पदरस्स्थती 

आम्ही गृहीतच धरली होती; शाळेतच सगळा शूळ उपटायचा. दबगर खाजगी शाळातली प्रचदलत दशक्षण-
पद्धती, मानी अन् भावनाप्रधान स्वभावाच्या मुलाांना, अगदी अपराध्याला दमळणाऱ्या कैदेतल्या 
वागणुकीसारखी अपमानास्पद वाटायची, असां मला आठवतां...मी तर नेहमीच त्यादवरुद्ध बांि करायची! 

 



 
           

सहाएक वषांची असताना, एकदा आई घरी आल्यावर दतनां मी शजेारची अधा िझन मुलां  गोळा 
केलेली पादहली – अजून पाय सुद्धा फुटले नव्हते, इतकी सगळीच्या सगळी छोटी! पण त्या साऱ्याांना 
माझ्यासमोर जदमनीवर बसवनू मी त्याांना त्याांचे हात हलवायला दशकवत होते. “काय चाललां य्?” असां 
आईनां दवचारल्याबरोबर मी दतला साांदगतलां , “ही माझी नाचाची शाळा आहे–” दतला गांमत वाटली, अन् 
दपयानोपाशी बसून दतनां माझ्यासाठी दपयानो वाजवायला सुरुवात केली...आियग म्हणजे ही शाळा अशी 
बरेच ददवस चालली, आदण खूप लोकदप्रयसुद्धा झाली. पुढे पुढे आसपासच्या छोट्या छोट्या मुलीही 
यायला लागल्या आदण त्याांचे पालक थोिी थोिी फीही द्यायला लागले दशकवण्याबद्दल मला...पुढे यशस्वी 
ठरलेल्या व्यवसायाचा आरांभ हा असा झाला! 

 
मी दहा वषांची होईपयंत हा नृत्याचा वगग एवढा वाढला, की माझ्या शाळेत जाण्याला आता काही 

अथग नाही, असां मी आईला साांगून टाकलां ...इथां घरबसल्या मी थोिे थोिे पैसे दमळव ूशकत होते, अन् तेच 
मला अदधक महत्त्वाचां वाटत होतां. असां असताना, शाळेत जाणारा वळे फुकटच घालवल्यासारखां होतां खरां 
म्हणजे...मोठां ददसावां, म्हणनू मी माझे केस मार्थयावर बाांधून दिपून सोळा वषांचां वय साांगायला सुरुवात 
केली. वयाच्या मानानां तशी मी उांचच होते, तेव्हा कुणालाही ते खरांच वाटायचां...आजोळी आजीनां 
वाढवलेली माझी बहीण एदलझबेथसुद्धा नांतर आमच्याकिे आली, अन् नृत्यवगात दशकवायला लागली ... 
अशा तऱ्हेनां आमची लोकदप्रयता चाांगलीच वाढायला लागून सनॅ् फॅ्रस्न्सस्कोतल्या दकतीतरी घरांदाज घराांतून 
आम्ही दोघी नृत्य दशकवायला लागलो.  



 
           

२ 
 

मी अगदी तान्ही असतानाच माझ्या आईनां वदिलाांच्यापासून घटस्फोट घेतला होता, त्यामुळां  मी 
त्याांना कधीच पादहलां  नव्हतां. जेव्हा एकदा माझ्या एका मावशीला, “मला विील म्हणनू कुणी होते तरी का 
कधी?” असा प्रश्न मी दवचारला होता, तेव्हा ती म्हणाली, “तुझे विील म्हणजे राक्षस होते राक्षस – 
त्याांनीच तुझ्या आईचां आयुष्ट्य उध्वस्त करून टाकलां !” हे ऐकून माझ्या मनानां विलाांच्या दठकाणी दचत्राच्या 
पुस्तकातल्या राक्षसाचीच कल्पना केली होती – त्याांत त्याांना चशगां होती, तसांच शपूेटसुद्धा!...यामुळां 
शाळेत इतर मुलां मुली जेव्हा आपल्या विलाांबद्दल बोलत, तेव्हा मी अगदी दचदिदचप असे! 

 
मी सात वषांची असताना एका दतसऱ्या मजल्यावरच्या दोन खोल्यात आम्ही रहात होतो – खोल्या 

म्हणजे अगदी दनव्वळ खोल्या-फर्टनचर चकवा इतर सामान, असां काही नाहीच. दतथां एकदा दाराची घांटा 
वाजलेली मी ऐकली, आदण बाहेर बैठकीच्या खोलीत दार उघिायला गेले, तर दारात एक देखणे गृहस्थ 
उभे. िोक्यावर हॅटदबट घातलेली. त्याांनी दवचारलां , 

 
“श्रीमती िांकन कुठां राहतात, ते साांगू शकशील का बाळ?” 
 
“मी श्रीमती िांकन याांचीच धाकटी मुलगी.” मी उत्तरले. 
 
“अरे, तूच का माझी राजकुां वर ‘पग?” (‘पग’ हे त्याांनी मला ठेवलेलां  माझां नाव होतां राांगतेपणीचां!) 
 
बोलता बोलता त्याांनी एकाएकी मला उचलून हाताांनी कवळून धरलां  – आदण आसवाांच्या धाराांनीं 

मला दभजवत पटापट माझे पापे घेतले! हा सारा प्रकार पाहून मी भाांबावनूच गेले मुळी – आदण त्याांना 
दवचारलां , “तुम्ही आहाांत तरी कोण?” “मी?” आसवां पुसत ते उद गारले, “तुझे विील, तुझे बाबा!” 

 
ह्या नव्या बातमीनां मी अगदी रांगात येऊन घरातल्या सवांना ही आनांदाची बातमी साांगायला धावले. 

म्हटलां , “बाहेर कुणी गृहस्थ उभे आहेत आदण ते म्हणतात की ते बाबा आहेत माझे–” 
 
एकाएकी पाांढरा फटक पिलेला व्याकूळ चेहरा लपवत माझी आई उठली, आदण दुसऱ्या खोलीत 

जाऊन आपल्या मागां दतनां दार घट्ट बांद करून स्वतःला कड िून घेतलां ; माझा एक भाऊ पलां गाखाली जाऊन 
लपून बसला; दुसऱ्यानां कपाटाचा आसरा घेतला – आदण माझ्या बदहणीला तर मुळी फेफरांच आलां  जसां 
काही! “त्याांना जायला साांग. घालवनू दे त्याांना–” असां सवगजण चकचाळत होते. 

 
मी खरां म्हणजे या प्रसांगानां ददङ मूढच झालेली होते, पण असां असूनसुद्धा दशष्टाचाराला अनुसरून 

हळूच बठैकीच्या खोलीत गेले आदण म्हणाले, 
 
“तुम्हाला आत बोलाव ू शकत नाही आम्ही – काय आहे की, घरात मुळी कुणालाच बरां वाटत 

नाहीय् आज!” तेवढ्यात त्या अनोळखी गृहस्थानां माझा हात धरून मला स्वतःबरोबर दफरायला येण्याबद्दल 
दवचारलां . आम्ही दजना उतरून रस्त्यावर आलो – त्याांच्या शजेारून टुकुटुकु चालताना माझ्या बावऱ्या 



 
           

मनात खुषीचा दरवळ होता. कारण हे देखणे गृहस्थ माझे विील होते, आदण माझ्या कल्पनेतल्याप्रमाणे 
त्याांना चशगां नव्हती की शपूेट नव्हतां! 

 
त्याांनी मला आईस्क्रीमच्या दुकानात नेलां , आदण पोटभर आईस्क्रीम आदण केक्् खाऊ घातले. मी 

घरी आले, ती अगदी कमालीची आनांदात–रांगात–आदण पहाते तर घरची सारीजणां अगदी दवषण्ण 
मनःस्स्थतीत! 

 
मी त्याांना आपलां  साांगून टाकलां , की, “बाबा फारच चाांगले गहृस्थ आहेत. उद्यासुद्धा ते मला 

आणखीन् आईस्क्रीम खायला नेणार आहेत!” 
 
माझ्यादशवाय बाबाांची भेट घ्यायला घरचां इतर कुणीच तयार नव्हतां – तेव्हा मग काही ददवसाांनी ते 

लॉस एांजदलसच्या त्याांच्या दुसऱ्या घरी परत गेले. 
 
त्यानांतर दकतीतरी वषं बाबाांचा काही पत्ताच नव्हता – आदण मग एक ददवस ते अचानक समोर 

येऊन उभे रादहले. या वळेेस त्याांना भेटण्याइतपत आईचां मन द्रवलां  होतां, तेव्हा बाबाांनी आम्हाांला एक सुांदर 
घर घेऊन ददलां  – नृत्यासाठी मोठी दालनां, टेदनसकोटग, गोठा आदण पवनचक्कीसुद्धा असलेलां . बाबाांनी 
चौर्थयाांदा नशीब काढलां  होतां म्हणून हे सारां जमलां  होतां पुनः एकदा! त्याांच्या आयुष्ट्यात तीनदा नदशबानां 
अशी खैर केली होती – आदण तीन्ही वळेचां वैभव त्याांनी गमावलां  होतां. या चौर्थया वळेीही नेहमीप्रमाणे 
यथाकाल ती सारी श्रीमांती मावळली, आदण अथातच आमचां घर त्याच वाटेनां गेलां ! जाईना का – आम्ही 
दतथे रादहलो ती आमची काही वषं तरी, दोन वादळाांच्या दरम्यान बांदरात आसरा असावा, तशी दततपत 
स्वास्र्थयात गेली, हे काही खोटां नाही– 

 
हा सवग िोलारा कोसळून पिण्यापूवी माझी दन बाबाांची अधूनमधून गाठभेट व्हायची. थोिा 

सहवासही दमळायचा. तेव्हा माझ्या ध्यानात आलां , की बाबा कवी होते! मला त्याबद्दल त्याांचां कौतुकही 
वाटायला लागलां . त्याांच्या अनेक कदवताांपैकी एका कदवतेत माझ्या पुढल्या साऱ्या व्यावसादयक उत्कषावर 
एक प्रकारचां भाष्ट्यच होतां. 

 
मी माझ्या विलाांच्या सांदभात आमचा थोिासा पूवगवृत्ताांत साांगते आहे, कारण माझ्या त्या कोवळ्या 

सांस्कारक्षम मनावर त्यावळेी झालेल्या आघातप्रत्याघाताांचा माझ्या पुढल्या आयुष्ट्यावर दवलक्षण पक्का ठसा 
उमटला आहे! एका बाजूला माझ्या मनाचां पोषण भावनाप्रधान कथाकादांबऱ्याांच्या वाचनाांन होत असताना 
दुसऱ्या बाजूला माझ्या िोळ्यासमोर दववाहाच्या व्यावहादरक साांगतेचां दवदारक उदाहरण उभां होतां. 
ज्याांच्याबद्दल घरात एक अवाक्षर देखील दनघायचां नाही, त्या माझ्या बाबाांच्या रहस्यमय अस्स्तत्वाची एक 
काळी छाया माझ्या सबांध शशैवाला ग्रासूनच बसली होती, आदण ‘घटस्फोट’ या भयांकर शब्दाचा तर माझ्या 
मनावर एक खोल चराच उमटला होता! हे असां का? असां कुणालाही दवचारायची सोयच नसल्यानां मीच 
माझ्या मनाशी त्या रहस्याचा उलगिा करू पहात होते. मी वाचलेल्या बहुतेक कादांबऱ्याांची साांगता 
नायकनादयकाांच्या दववाहानांच व्हायची, आदण त्यानांतरच्या त्या दनरांतर सौख्याबद्दल आणखी पुढे काही 
दलदहण्याची मुळी गरजच उरायची नाही. अथात काही कादांबऱ्याांतून, दवशषेतः जॉजग इदलयटच्या ‘ॲिॅम 
बीि’ (Adam Bede) सारख्या कादम्बऱ्याांतून वगेळांही दचत्रण असे. एक कुमादरका अन् दतला 



 
           

दववाहावाचनू, आदण अदनच्छेनां पदरात पिलेलां  मूल – आदण या कुमारी मातेच्या वाटेला आलेली बेअब्र ू– 
छीः थूः!– 

 
दियाांच्या बाबतीतल्या या अन्यायकारक पदरस्स्थतीचा माझ्या मनावर फार खोलवर पदरणाम 

झाला; आदण मनातल्या मनात, माझा आईवदिलाांच्या जीवनातल्या सांघषाशी या अन्यायाची साांगि घालून 
मी दतथल्या दतथे एक दनिय केला की माझां सारां आयुष्ट्य दववाहसांस्थेच्या दवरुद्ध उभां राहण्यात आदण िी-
स्वातांत्र्यासाठी झगिण्यात मी व्यतीत करीन. प्रत्येक िीला मातृत्वाचा – दतची इच्छा असेल त्याप्रमाणे एक 
मूल चकवा अनेक मूलां , होऊ देण्याचा – नैसर्टगक अदधकार असलाच पादहजे – मग ती दववाह करो अगर न 
करो – आदण या अशा अदनबंध पण दनसगगदसद्ध मातृत्वाचा आदर समाजानां केलाच पादहजे. हे दवचार 
समाजाच्या पचनी पािण्यासाठी मी जीव टाकीन. कुणाला वाटेल, की बारा वषांच्या मुलीच्या मनात असले 
अकल्पनीय दवचार उद भवणां, आदण त्याांची बुदद्धगम्य जाणही ददसून येणां, हे काही खरां नाही! पण माझ्या 
जन्मजात पदरस्स्थतीमुळे माझी एकां दर समज माझ्या वयाच्या पढेुच धावत होती...मी दववाहाच्या सवग 
दनयमदनबंधाची मादहती सुद्धा करून घेतली – मात्र त्यातून दृष्टोत्पत्तीस आलेलां  बायकाांच्या दलदहलेलां  
कपाळी ते दास्य पाहून, मला इतकी चीि आली की काय साांग!ू 

 
मी माझ्या आईच्या दववादहत मदैत्रणींचे चेहेरे, मग जास्त शोधक नजरेनां न्याहाळूां  लागले आदण 

त्यातून मला हेच आढळून आलां , की त्या प्रत्येकीच्या चेहऱ्यावर, वैषम्याच्या, मत्सराच्या दहरव्या नजरेच्या 
राक्षसानां उठवलेले अगोचर व्रण होते, तशीच गुलामदगरीची एक दाट सावटही होती! त्याच वळेी मी एक 
शपथ घेतली, की असां अपमानास्पद जीवन जगण्याइतकी हीनदीन मी कधीच होणार नाही! या माझ्या 
दवचाराांपायी माझ्या आईच्या दन माझ्या नात्यात दशरलेला दुरावा आदण समाजानां गैरसमजाच्या पोटी 
केलेली माझी अवहेलनाही सहन करून मी ही शपथ दनष्ठेनां पाळली!... 

 
...सोस्व्हएट शासनानां केलेलां  एक चाांगलां  कायग, म्हणजे दववाहसांस्थेचां उच्चाटन! या देशात दोन 

दववाहेच्छू व्यिी एका रदजस्टरमध्ये केवळ आपल्या सह्या करतात – त्या सह्याांच्या खालीच अशा वळणाचा 
काही मजकून छापलेला असतो – ‘ह्या सहीमुळे दोन्हीही पक्षाांवर कोणतीही जबाबदारी येत नसून, हा 
करार उभयपक्षाांच्या खुषीने कोणत्याही क्षणी रद्द कदरता येईल.’ कोणतीही बसु्ध्दमान िी हाच एक दवधी 
चकवा सहजीवनाचा सांकेत मान्य करू शकेल – मीही त्यातल्या त्यात ‘लग्न’ या अथी स्वीकार केला तो 
याच पद्धतीच्या कराराचा! 

 
माझी ही बांिखोर दवचारपरांपरा म्हणजे सध्याच्या काळात सरसहा प्रत्येक स्वातांत्र्यदप्रय िीची 

साहदजक धारणाच म्हटली जाईल; परांतु वीस वषांपूवी मी लग्न करण्याला नकार ददला; ‘िीचां मातृत्व–
दववाहबाह्य मातृत्वसुद्धा – दतचा जन्मदसद्ध हक्क आहे,’ हे माझां मत स्वतःच्या उदाहरणानां दसद्ध 
केलां ...त्यामुळे समाजात माझ्याबद्दल अनेक गैरसमज पसरले होते. काळ आता बदललेला आहे. आपले 
दवचार, कल्पना याांत मोठीच क्राांती घिून आलेली आहे. त्यामुळे आताची प्रत्येक बुदद्धवादी चाणाक्ष िी 
माझ्याशी सहमत असेल याांत मला शांका नाही; तसांच दववाहदवधीत अांतभूगत असलेल्या अन्यायादधदष्ठत 
नीदतदनयमाांचां पालन करणां स्वतांत्रप्रजे्ञच्या िीच्या लेखी अगदी अशक्यप्राय बाब आहे, असांच ती म्हणेल, 
अशी मला खात्री आहे. आता हे सारां समजून उमजूनही बुदद्धमती दिया दववाह करण्याचा दशरस्ता चालू 
ठेवत असतील, तर त्याचां कारण म्हणजे आपल्याला दनियानां पेटलेले दवचार आचारात उतरवावयाचां धैयग 
त्याांना नाही, हेच. गेल्या दहा वषांतल्या घटस्फोटाांच्या नड दी पादहल्या, तर माझ्या दवधानाचा खरेपणा 



 
           

तुमच्या लक्षात येईल – ज्या दियाांच्या मनावर मी या दवचारस्वातांत्र्याचां महत्त्व चबबवण्याचा प्रयत्न केला, 
त्यापैकी बहुतेक केदवलवाणेपणानां म्हणाल्या, “सारां खरां – पण मग आमच्या मुलाांना आधार 
कुणाचा?”...माझ्या मनात येतां, की पुढे होणाऱ्या मुलाचां पालनपोषण करण्याची पुरुष वगावर सिी करता 
यावी, यासाठीच दियाांना दववाहदवधीची जरूरी भासते की काय? तसां असेल, तर त्याचा अथग असा की 
तुम्ही ज्याच्याशी दववाह करणार आहात, तो गृहस्थ त्याच्याच मुलाांची जबाबदारीही अमान्य करेल, अशी 
शांका तुमच्या मनात आधीपासूनच आहे! अन् मग हा साराच प्रकार दकती घृणास्पद नाही का? कारण ज्या 
व्यिीशी दववाह करणार, तोच तुमचा दवश्वासघात करू शकण्याचा सांभव तुम्ही गृहीत धरला आहे. बहुतेक 
सारा पुरुषवगग म्हणजे असा मानवतेचा एक हीन नमुना आहे, अशी या दियाांसारखी माझी धारणा दबलकूल 
नसल्यानां मी पुरुषाांना इतक्या कमी प्रतीचां कधीच लेखलां  नाही! 
 
* * * 
 

आमचां बालपण काव्य आदण सांगीत याांनी अगदी ओतप्रोत होतां, या वस्तुस्स्थतीचां सारां श्रेय माझ्या 
आईला आहे. सांध्याकाळी ती दपयानोसमोर बसायची अन् मग तास न् तास दतचां वादन चालायचां! 
उठण्याच्या झोपण्याच्या वा जेवणाखाणाच्या अशा काहीही ठरादवक वळेा नसतच. कोणत्याही प्रकारची 
दशस्त आमच्या आयुष्ट्याला नव्हती; उलट मला वाटतां, की आई दतच्या सांगीतात आदण काव्यदनरुपणात 
इतकी बुिून जायची, हरवनू बसायची स्वतःला की, आजूबाजूचां भान म्हणून दतला उरत नसे – 
आमचासुद्धा पार दवसर पिायचा! 

 
आईची एक बहीण – आमची ऑगस्टामावशी सुद्धा – फार कलागुणी होती. ती आमच्याकिे 

पुष्ट्कळदा यायची आदण मग नाटकाचे घरगुती कायगक्रम घिवनू आणायची. फारच देखणी होती ती. िोळे 
काळेभोर आदण केसही कोळशासारखे काळे तुकतुकीत – काळी मखमली पैरण घालून हॅग्लेटचां सड ग 
सजलेली मावशी मला अजूनही आठवते. दतचा आवाज पण फार सुांदर होता. दतच्या आई-विलाांच्या 
िोक्याांत, ‘रांगमांददराशी सांबद्ध असलेल्या प्रत्येक गोष्टीचा सैतानाशीच सांबांध असतो’ ...असल्यासारखे 
बुरसट दवचार नसते, तर ऑगस्टामावशीनां ‘गादयका’ म्हणून नावलौदकक दमळवला असता नक्की. 
अमेदरकेचा प्पयुदरटन पणा–कमगठपणा–अती टोकाला नेलेल्या पादवत्र्याच्या कल्पना चकवा असांच काहीतरी 
... म्हणजे काय चीज आहे, ते स्पष्ट करून साांगणां कठीणच आहे परांतु ह्या थोताांिापायी माझ्या मावशीचां 
सारां आयुष्ट्य दनष्ट्फळ ठरलां , हे मात्र मी दवसरू शकत नाही! 

 
अमेदरकेत वसाहत करायला आलेल्या अगदी पदहल्यापदहल्या लोकाांची एक दवदशष्ट उपजत 

मनोधारणा होती – ती आजही पुरती नाहीशी झालेली नाही. त्याांच्या खांबीर व्यदित्वाचा ठसा त्याांनी 
दतथल्या जांगली प्रदेशावर तर उठवलाच, परांतु आददवासी रेि इांदियनाांना आदण जांगली श्वापदाांनाही 
माणसाळवण्याची अतक्यग दजद्द दाखवली; मात्र या बरोबर त्याांनी स्वतःलाही काबतू ठेवण्याचा, मोिण्याचा, 
वाकवण्याचा अजाणता प्रयत्न केला – आदण तो प्रयत्न कलाांच्या साांस्कृदतक सांदभात दवनाशकारीच 
ठरला! 

 
अगदी बालवयापासूनच माझ्या ऑगस्टामावशीचा या कमगठपणामुळे अन् नीतीच्या खोट्या 

अविांबरामुळे कड िमारा होत आला. दतचां रूप, दतच्या स्वभावातलां  ताजेपण, दतचा धारदार आवाज, हे सारे 
गुण मातीमोल झाले. ‘माझी मुलगी तड िाला रांग फासून रांगभमूीवर उभी रादहलली पाहण्यापेक्षा मेलेली 



 
           

बेहेत्तर’ – असे दनकाराचे उद गार त्या काळी लोकाांनी काढावते, असां काय रांगभमूीनां याांचां घोिां मारलां  होतां 
कुणास ठाऊक. आज प्रदथतयश नटनटींना समाजातल्या उच् चभ् रू वतुगळात देखील जो मानसन्मान दमळतो, 
तो पाहून पूवीच्या त्या साऱ्या गैरसमजुतीचा सुसांगत अथग लावणां मुळी अशक्यच वाटतां! 

 
असल्या या प्पयुदरटन जुलमादवरूद्ध आम्ही सवग भावांिां नेहमीचां बांि करत आलो, ते आमच्या धमनींत 

सळसळणाऱ्या आयदरश रिामुळेच असावां बहुधा! 
 
...माझ्या बाबाांनी आमच्यासाठी घेतलेल्या घरात राहायला गेल्यागेल्या पदहल्याांदा काय घिलां  

असेल, तर गोठा + गुदाम असलेल्या जागेत ऑगस्स्टन नावाच्या माझ्या भावानां आपल्या रांगमांददराची 
स्थापना केली. ‘दरप व्हॅन चवकल’ ची दाढी बनवण्याकरता त्यानां पिवीतल्या केसाळ गादलच्याचा एक 
तुकिा कापून घेतलेला मला अजूनही आठवतो. त्याांनी ती ‘दरप व्हॅन चवकल’ ची भदूमका इतकी मना पासून 
वठवली होती, की एका फटाक्याच्या खोक्यावर पे्रक्षकाांमध्ये बसलेली मी, त्याच्याकिे पाहता पाहता 
हेलावनू रिायलाच लागले! आम्ही सगळेच फार भावनाप्रधान होतो, आदण या भावदनक ऊमीना आवर 
घालणां आम्हाांला मान्यच नव्हतां! 

 
हे आमचां छोटां ‘रांगमांददर’ ही भरभराटीला येऊन दतथल्या दतथे आसपास लोकदप्रयही झालां . 

हळूहळू यातूनच समुद्रदकनाऱ्याजवळच्या शहरातून दौरा काढून आमच्या रांगमांददराचे प्रयोग करण्याची एक 
टूम दनघाली. मी नृत्य करायची – ऑगस्स्टन काव्यवाचन करायचा – आदण मग एदलझबेथ आदण रेमांि 
याांच्यासदहत आम्ही एक प्रहसन सादर करत असू. मी त्यावळेी फि बारा वषांची, आदण उरलेली दतघांही 
जण सतरा अठरा वषांच्या आतली! तरी पण सँटा क्लॉस, सँटा रोझा, सँटा बाबगर याांसारख्या 
दकनाऱ्यावरच्या शहरातून आमचे हे दौरे चाांगलेच यशस्वी झाले. 

 
माझ्या बालपणाचा स्थायीभाव ‘बांिखोरी’ हाच होता! आम्ही ज्या समाजाचे घटक होतो, त्या 

समाजाच्या सांकुदचतपणादवरुद्ध बांि, व्यदिजीवनाची कुचांबणा करणाऱ्या चाकोरीदवरुद्ध, 
दनयमदनबंधाांदवरुद्ध बांि! आदण बांिखोरीच्या आि दिलेली, पूवेकिे जाण्याची एक वाढती 
ओढ!...पूवेकिे...दतथे तरी दक्षदतजाच्या कक्षा रूां दावलेल्या आढळतील, ही एक आशा मनाशी 
बाळगून...पूवेकिे! माझ्या घरच्याांना आदण नातलगाांनाही पाठीस लागलागून मी दकतीदा छळलेलां  मला 
अजून आठवतां. माझां घोषवाक्य एकच. ‘आपण हे सारां सोिून गेलां  पादहजे – इथे राहून आपण काहीही 
दवशषे कतगबगारी करून दाखवूां शकणार नाही!’ 

 
आमच्या कुटुांबात सवांत धीट मीच होते, त्यामुळे घरात खायला काहीही दशल्लक नाही, अशी वळे 

आली की मी पुढे व्हायचां हे ठरलेलां ! मी खाटकाकिे जायचां, आदण काहीतरी शक्कल लढवनू युिीप्रयुिीनां 
त्याला मटणाचे तुकिे फुकट द्यायला लावायचे. पाववाल्याकिेही मीच जायची आदण आमचां उधार खातां 
चालू राहील, अशी व्यवस्था करून यायची! या साऱ्या धािसाच्या कामात मला फारच रस वाटायचा – 
दवशषेतः ही सारी दशष्टाई यशस्वी व्हायची तेव्हा – अन् बहुधा व्हायचीच यशस्वी – काही मोठाच पराक्रम 
केल्यासारखां धन्यधन्य वाटे मला; मग आनांदानां नाचतबागितच मी घराची वाट सांपवायची – मोठ्या 
कामदगरीवर जाऊन आलेला कुणी दरविेखोरच दशताफीनां केलेली लूट घेऊन परततो आहे अशा 
थाटात!...एकां दरीत हे मोठां मोलाचांच अनुभवजन्य दशक्षण माझ्या पदरात पिलां  म्हणायचां; कारण 



 
           

लहानपणी ज्या तांत्रानां मी दनष्ठुर खाटकाांना नरम आणत असे, तेच तांत्र पढेु कायगक्रमाच्या छळवादी 
व्यवस्थापकाांशी सामना करताना मी वापरू शकले! 

 
बऱ्याच लहानपणीची एक आठवण साांगते; – माझ्या आईनां एका दुकानात दवक्रीला ठेवायच्या 

म्हणून दवणलेल्या काही गोष्टी, दुकानदारानां नाकारल्यामुळे आईनां िोळ्यातून दटपां काढलेली मी पादहली 
– झालां ! दतच्या हातून त्या वस्तूांची दपशवी मी घेतली, त्यातल्या दवणलेल्या टोप्पयाांपकैीच एक टोपी 
िोक्यावर चढवली त्यातलेच हातमोजेही घातले हातात आदण फेरीवाल्याप्रमाणे दारोदार चहिून आईला 
दुकानातून दमळाले असते, त्याच्या दुप्पपट पसेै मी त्या साऱ्या वस्तू दवकून दमळवनू ददले! 

 
...दकत्येकदा कुटुांबातले कते पुरुष, मुलाांबाळाांकरता पाठीमागे खूप पैसा ठेवण्याखातर आपण 

कामधांदा करत असल्याचां साांगतात...हे ऐकलां  म्हणजे मला वाटतां, की असां आयतां सुख मुलाांच्या आयुष्ट्यात 
अलगद सोिण्यानां त्याांच्या स्वभावातली ईष्ट्या आदण धिािीच नाहीशी होऊन जाते, याची त्याांना दकतपत 
कल्पना असते, कोण जाणे! मुलाांच्यासाठी ठेवलेला प्रत्येक िॉलर त्या भरीचा कमकुवतपणाही आणतो. मी 
तर म्हणेन, मुलाला द्यायला सवांत साथग दन सुांदर वारसा, म्हणजे त्याचां आयुष्ट्य त्यानां स्वतः घिवण्याचां 
स्वातांत्र्य! – तेही स्वतःच्या पायावरच पदहल्यापासून उभां राहून –! 

 
दशकदवण्याच्या दनदमत्ताने सनॅ फ्रॉस्न्सस्कोतल्या बऱ्याच श्रीमांत घराांतून माझ्या बदहणीचा (दन 

माझाही) दशरकाव झाला होता; पण या घरातल्या सुखवस्तू मुलाांचा हेवा मला कधीच वाटला नाही – 
अगदी नाही – उलट, मला त्याांची कीवच यायची. त्याांचां ते कूपमांिूकी अथगहीन जीवन पाहून मी मनात 
आियग करायची – त्या लक्षाधीश लोकाांच्या मुलाांच्या पेक्षा माझी मीच मला हजारपटीनां अदधक श्रीमांत 
वाटत होते; कारण ज्यामुळां  जगणां साथग वाटावां, अशा साऱ्या गोष्टींनी आमचांच जीवन समृद्ध होतां! 

 
...‘नृत्यदशदक्षका’ म्हणून आमची लोकदप्रयता वाढायला लागली. आम्ही म्हणत होतो की आमची ही 

एक अदभनव नृत्यशलैी आहे – पण खरां साांगायचां तर घराणां, शलैी, पद्धत वगैरे काही नव्हतांच! िोक्यात 
येईल त्या कल्पनेचा मागोवा घेत जायचां आदण नृत्य रचायचां; जे काही म्हणनू मनाला सुांदर वाटेल ते 
दशकवायचां हीच पद्धती...माझ्या सुरुवातीच्या नृत्यरचनाांपैकी एक म्हणजे ‘मी हवते शरसांधान केले’ (I 
Shot an arrow in the air) ह्या लाँगफेलोच्या कदवतेचां नृत्याांकन! मी ते काव्य वाचायचां आदण त्याच्या 
अथाचां त्याांना झालेलां  भान, हावभाव आदण हालचाल, यामधून, व्यि करायला मुलाांना दशकवायचां! 
सांध्याकाळी मी नृत्यरचना करत असताना आई मला दपयानोवर साथ करायची...आमच्या ओळखीच्या एक 
गोि स्वभावाच्या वयस्कर बाई सांध्याकाळी पुष्ट्कळदा यायच्या आमच्याकिे. त्या पूवी स्व्हएन्नाला होत्या. 
माझ्यावरून त्याांना ‘फॅनी एल् स्लर’ ची आठवण येत असल्याचां त्या म्हणायच्या; दन मग फॅनी एल् स्लरच्या 
भरघोस यशाबद्दलच्या कौतुक-दमदश्रत गोष्टी त्या पुनःपनुः साांगायच्या – “इसािोरा दुसरी फॅनीच होणार 
यात शांका नाही!” असां त्या बोलायच्या – आदण इकिे माझ्या महत्त्वाकाांक्षी स्वप्पनरांजनाला जोर चढायचा! 
माझ्या आईला दतनां मला सनॅ् फॅ्रस्न्सस्कोमधल्या एका प्रदसद्ध बॅले नृत्याच्या दशक्षकाकिे घेऊन जायला 
साांदगतलां ; पण मला मात्र दतथलां  दशक्षण दबलकूल आविलां  नाही! 

 
त्या दशक्षकानां जेव्हा मला माझ्या पायाच्या अांगठ्यावरच उभां राहायला साांदगतलां , तेव्हा मी दवचारलां  

सरळसरळ, “का? – असांच का उभां राहायचां?” ते उत्तरले, “ते सुांदर ददसतां म्हणून–”. मी त्यावर 
म्हणाले, “छे! ही गोष्ट बेंगरूळ – अन् एवढांच नव्हे तर अनैसर्टगक आहे!” आदण दतसऱ्याच धड्यानांतर पुनः 



 
           

कधीही न परतण्याचा दनियानां मी त्याांचा दनरोप घेतला. शरीराच्या त्या अवघिलेल्या अवस्था आदण 
व्यायामसदृश कृती पाहून माझ्या स्वप्पनाला मुळी तिाच गेला!...माझां स्वप्पन होतां एका वगेळ्याच नृत्याचां – 
तसां म्हटलां  तर त्याची रूपरेषा मला साांगता आली नसती – ते ‘वगेळां’ – म्हणजे कसां असणार होतां ह्याची 
स्पष्ट जाण मला नव्हती; माझ्या अन्तःपे्ररणेला अनुसरून एका अदृष्ट्य सृष्टीचा शोध मी घेऊ पाहात 
होते...पण त्या सृष्टीत प्रवशे करायची कळ तर हवी ना माहीत व्हायला?...तसां पादहलां  तर नृत्यकला 
उपजतच माझ्या अांगात होती, आदण माझ्या खांबीर आईच्या धािसी पाचठब्यामुळे दतची गळचेपी होण्याचा 
प्रसांगच आला नाही, हे काय कमी होतां?...मला वाटतां, की पुढच्या आयुष्ट्यात मुलाला जे काय म्हणनू 
साधायचां, करायचां असेल, त्याची सुरुवात त्याच्या अगदी लहानपणीच झाली पादहजे. शाळेतलां  दशक्षण 
म्हणून जी काय एक चीज आहे, त्याच्या भरीस पिून दकती तरी मुलाांचां आयुष्ट्य अगदी सामान्य दन 
चाकोरीबद्ध होऊन जातां; आदण काही तरी सुांदर अन् जगावगेळां  करण्याची सांधी त्याच्या हातून कशी 
दनसटूनच जाते, या गोष्टीचा दकतीसे पालक गांभीरपणे दवचार करतात?...पण मला वाटतां जगाची रीतच 
अशी असणार...नाहीतर सुधारलेला दन सुसांस्कृत समाजधारणेला अत्यांत आवश्यक असलेला दुकानातला 
दन बँकेतला कारकून वगग तरी कुठून दनमाण झाला असता? 

 
...आमच्या आईची आम्ही चार मुलां ! जबरदस्तीच्या दन शाळकरी दशक्षणाच्या तांत्रानां ती आम्हाला 

देखील सवगसामान्य व्यवहारी नागदरक बनव ूशकली असती...आदण ती कधी कधी कां टाळून म्हणायची सुद्धा 
की, “माझ्या साऱ्याच मुलाांचा चपि कसा बाई कलावांताचा? एक तरी कुणी व्यवहारदक्ष दनपजायचा 
होता!”...पण खरां तर आम्ही कलावांत, कलात्म झालो, ते आईच्याच सौंदयगवडे्या तरल स्वभावामुळां! 
दतला व्यवहारातल्या सुखकल्पनाांचां कोि अदजबात नव्हतां; उलट घरदार, खुच्या-कपाटां वगैरे, सवग स्थावर 
सांपत्तीत जमा होणाऱ्या वस्तूांबद्दलचा एक तऱ्हेचा दतटकारा आदण नैदष्ठक उदासीनताच दतनां आमच्या 
मनावर चबबवली. दतचां आदशग उदाहरण िोळ्याांसमोर असल्यामुळेच मी माझ्या सबांध आयुष्ट्यात 
दागदादगन्याांना कधी दशवले नाही...असल्या वस्तू म्हणजे दनरथगक क्षदु्र गोष्टी आहेत, अशीच दतची आम्हाला 
दशकवण होती. 

 
माझ्या पाठीमागची शाळा सुटल्यानांतर तर मला वाचनाचा भलताच नाद लागला. ओकलां िमध्ये 

आम्ही त्यावळेी असताना दतथे एक सावगजदनक ग्रांथालय होतां आदण ते आमच्या घरापासून दकती मलै दूर 
आहे याचा दवचार न करता मी धावत उड्या मारीत दन नाचतसुद्धा दतथपयंत जायची दन परतायची! दतथली 
ती देखणी दन गोि लायब्रदरयन–ग्रांथपादलका–कॅदलफोर्टनयाची कवदयत्री होती...इना कूलबथग नावाची. 
दतच्याकिून वाचनात खूप उते्तजन दमळायचां मला–मी चाांगली पुस्तकां  मादगतली, की ती खूष होते असां 
मला वाटायचां. दतचे िोळे अांतराग्नीनां तेजाळलेले दन भावुकतेनां उजळल्यासारखे, भारी भारी सुांदर 
होते!...पुढे कधीतरी माझ्याां कानाांवर आलां  की माझ्या बाबाांचा एकदा दतच्यावर खूप लोभ जिला होता. ती 
त्याांच्या आयुष्ट्यातली कधीच न दवझणारी प्रीती–ज्योत होती हे नक्की. कदादचत् पुढे मलाही दतचां आकषगण 
वाटायला, त्या घटनेशी दनगिीत असलेला एक अदृश्य धागाच कारणीभतू झाला असावा! 

 
मी त्यावळेी दिकन्स, थकॅरे, शके्सदपयर, याांचां सारां सादहत्यां आदण हजारो कादांबऱ्या वाचल्या! 

दशवाय चाांगल्या-वाईट, प्रदतभासांपन्न उत्स्फूतग लेखन आदण फालतू पाांढऱ्यावर काळां...सारांसारां काही 
आधाशीपणानां दरचवलां . ददवसभर गोळा केलेले मेणबत्तीचे तुकिे रात्रीपासून पहाटेपयंत जाळून त्या 
प्रकाशात मी वाचत बसे. एक कादांबरी मी त्या वळेी दलहायला घेतली होती; एवढचां नाही तर एका 
वतगमानपत्राचां सांपादनही मी त्या वळेेला करत होते...अथात् त्यातां सारां काही ‘इसािोरा उवाच’ असे! 



 
           

सांपादकीय, लघुकथा दन स्थादनक बातम्यासुद्धा मीच दलहायची – भरीला मी एक रोजदनशी ठेवत होते; 
आदण त्याांत वापरण्याकरता एक गुप्त साांकेदतक भाषा मी शोधून काढली होती!...कारण? कारण या 
सुमाराला माझां स्वतःचां एक दवशषे रहस्य होतां...मी पे्रमात पिले होते!! 

 
...लहान मुलाांच्या खेरीज आम्ही काही थोड्या मोठ्या दवद्यार्थयांचेही नृत्यवगग घेत होतो. माझी 

बहीण त्याांना, ज्याला ‘सोसायटी िास्न्सांग’ म्हटलां  जायचां असे वॉल् झ, मझुका, पोल्का वगैरे नृत्यप्रकार 
दशकवायची. ह्या वगात दोन तरुण पुरुष होते – एक अगदी कोवळा िॉक्टर होता आदण एक केदमस्ट. हा 
केदमस्ट कल्पनेपलीकिे देखणा होता, आदण त्याचां नावही सुांदर होतां अगदी – ‘व्हनगन’! मी तर अकरा 
वषांचीच होते तेव्हा – पण ददसायची पुष्ट्कळ मोठी – कारण माझे केस मार्थयावर बाांधलेले असायचे, आदण 
अांगात असायचे लाांबलाांब फ्रॉक्स! ‘दरटा’च्या नादयकेप्रमाणे मी माझ्या िायरीत दलहून टाकलां  होतां – ‘मी 
पे्रमादतरेकाने विेीदपशी झालेय्’ – अन् मला वाटतां मी झालेही होते तशी! व्हनगनला याची जाणीव होती की 
नव्हती, कुणास ठाऊक! मी स्वतः त्या वयात पे्रमाची कबुली देण्याएवढी धीट नव्हते...खूप लाजरी 
होते...आम्ही बॉल् सना आदण नृत्यसमारांभाांना वगैरे बरोबर जात होतो, दतथे तर जवळजवळ प्रत्येक नृत्य 
तो माझ्याबरोबर करायचा – आदण मग नांतर रात्रभर जागनू ते भलते रोमाांचकारी अनुभव मी माझ्या 
िायरीत दटपून ठेवायची...‘त्याच्या बाहुपाशात...तरांगत तरांगत’ ...वगैरे वगैरे! ददवसभर तो 
हमरस्त्यावरल्या एका औषधाच्या दुकानात नोकरी करायचा; आदण नुसतां त्या दुकानाचां एकदा दशगन 
घेण्यासाठी रोज मी मलै न् मलै चालत जायची! कधी-कधी दुकानात जाऊन “काय कसां काय?” अशी 
पृच्छा करण्याइतपत धैयगही व्हायचां! त्याच्या घराचा पत्ताही मी शोधून काढला – एवढचां नाही तर त्या 
घराच्या दखिकीतून ददसणारा ददवा केवळ पाहण्यासाठी मी सांध्याकाळी घरातून पळ काढत असे! हे 
पे्रमप्रकरण मला वाटतां दोन वषं दटकलां  असावां – त्यापायी मी सोसलां ही पुष्ट्कळ. दुसरां वषग सरता सरता 
व्हनगननां ओकलां ि मधल्याच एका तरुण मुलीशी लवकरच लग्न करण्याचा आपला बेत जाहीर केला...मी 
आपली माझी दारुण दनराशा माझ्या िायरीच्या पानात ओतली! मला व्हनगनच्या लग्नाचा तो ददवस 
आठवतो...आदण िोक्यावरून शुभ्र ओढणी घेतलेल्या एका अगदी सामान्य रूपाच्या मुलीबरोबर व्हनगनला 
खाली उतरताना पाहून जे काय वाटलां , तेही आठवतां!...त्यानांतर त्याची माझी भेट झालीच नाही... 

 
गेल्या वळेी सनॅ फॅ्रस्न्सस्कोमध्ये मी नाचले, तेव्हा एक गृहस्थ माझ्या रांगपटात मला भेटायला 

आला...केस अगदी दहमधवल म्हणावते असे...पण तरी वयानां तरुणच वाटणारा...आदण कमालीचा 
सुस्वरूप! मी चटददशी त्याला ओळखला – व्हनगनच होता तो – मी मनात दवचार केला की, आता इतक्या 
वषांनांतर त्याला तारुण्यातल्या त्याच्यादवषयींच्या आपल्या तीव्र ओढीबद्दल साांगायला काही हरकत नाही. 
मला वाटलां  होतां, त्याला गांमत वाटेल...तर तो मुळी भयांकर घाबरून गेलेला ददसला...आदण आपली 
बायको (म्हणजे ती सामान्य मुलगी!) अजून हयात असून दतच्यावरचां आपलां  पे्रम कसां अजूनही अढळ आहे, 
वगरेै वगैरे गोष्टी साांगायला लागला! काही काही लोकाांचां दजणां दकती म्हणनू साधां–एकाांगी–एकेरी असावां! 

 
...ही झाली माझ्या पदहल्या पे्रमाची कहाणी! मी भयांकर पे्रमात पिले होते; आदण मला वाटतां, माझां 

असां पे्रमात बुिून जाणां...तनमनानां पे्रमलीन होणां तेव्हापासून आजवर कधी थाांबलेलां च नाही! आता सध्या 
देखील अगदी अलीकिच्या एका अनावर आदण क्लेशकारक बाधेतून मोकळी झाल्यानांतरची दवकल 
दवश्राांती मी अनुभवते आहे! जणू काही शवेटच्या अांकाचा नेट लावण्यापूवी घ्यायचा दवसावा मी घेते 
आहे...की खेळ खरोखरांच सांपला म्हणायचा, कुणास ठाऊक! माझां छायादचत्र प्रदसद्ध करून वाचकाांनाच 
या प्रश्नाचां उत्तर द्यायला लावावां, हे उत्तम!  



 
           

३ 
 

माझ्या वाचनात आलेल्या पसु्तकाांचा पदरणाम असा झाला, की सनॅ् फॅ्रस्न्सस्को सोिून कुठे तरी दूर 
परदेशी जायचा माझा पक्का दवचार होऊन बसला. एखाद्या मोठ्या नाटक कां पनीत प्रवशे दमळवनू 
त्याांच्याकरवी इथून सुटकासुद्धा करून घ्यायचा माझा बते होता; तेव्हा सनॅ् फॅ्रस्न्सस्कोमध्ये आठ ददवसाांच्या 
कायगक्रमाांसाठी मुक्काम ठोकलेल्या एका दफरत्या नाटककां पनीच्या मनेॅजरला एक ददवस मी भेटायला गेले 
– आदण माझां नृत्य पाहायची त्याांना दवनांती केली. एका मोठ्या अांधाऱ्या दन मोकळ्या रांगमांचावर एक ददवस 
सकाळी माझी चाचणी परीक्षा झाली – आई मला दपयानोवर साथ करीत होती. मी माझा छोटा शुभ्र कुिता 
(tunic) घालून मेंिेलेझोनच्या दनःशब्द गीताांपैकी (songs without words) काही रचनाांवर नृत्य केलां . 
सांगीत अगदी पूणगपणे बांद झाल्यावर मनेॅजर जरा वळे गप्पपच बसले; आदण मग आईकिे वळून म्हणतात 
कसे, 

 
...“हे नृत्य काही व्यावसादयक रांगभमूीच्या कामाचां नाही. चचगमध्ये हे अदधक शोभनू ददसेल – 

तुम्ही तुमच्या या पोरीला घरी घेऊन जा कशा!” 
 
माझी दनराशा झाली जराशी – पण त्याांच्या बोलण्यावर दवश्वास काही बसला नाही – मी दुसरेच 

बेत आखायला लागले, सनॅ् फॅ्रस्न्सस्को सोिण्याचे! घरातल्या सवग जणाांची मी एक बठैकच घेतली – आदण 
इथलां  – सनॅ् फॅ्रस्न्सस्कोमधलां  – आयुष्ट्य कसां दन का असह्य आहे, याची तपशीलवार कारणपरांपरा. एका 
तासाच्या अदवरत बिबिीनांतर त्याांच्या गळी उतरवली! माझी आई, या साऱ्या प्रकारानां चक्रावनूच गेली; 
पण तरीही माझ्या मागे कुठेही यायला दतची तयारी होती – आदण प्रथम आमचांच दोघींचां पाऊल बाहेर 
पिलां  – दशकागोची दोन प्रवासी दतकीटां! – मी कुटुांबाचां नशीब काढेपयंत माझे दोन्ही भाऊ आदण बहीण 
याांनी सनॅ् फॅ्रस्न्सस्कोमध्येच रहायचां, आदण मग आम्ही दजथे असू दतथे येऊन दमळायचां, असां ठरलां . 

 
जून मदहन्यातल्या एका अगदी उन्हानां रखरखलेल्या ददवशी आम्ही दशकागोला येऊन पोहोचलो. 

– बरोबर एक छोटी रांक, माझ्या आजीचे अगदी जुनाट पद्धतीचे काही िाग आदण फि पांचवीस िॉलसग! 
माझी कल्पना की दशकागोत पाऊल ठेवल्या ठेवल्या मला कायगक्रम दमळेल आदण मग पुढचां सारां काही 
सुखकर आदण सोपां होऊन जाईल अगदी; पण तसां काही एक झालां  नाही. माझां ते ग्रीक कुितां – ट्यदनक 
– घालून मी एकामागून एक व्यवस्थापकाांना भेटत गेले – नृत्य करून दाखवत रादहले... पण या साऱ्याांचां 
मत त्या पदहल्या व्यवस्थापकाांच्या सारखांच! “हे नृत्य फार छान आहे याांत काहीच शांका नाही – पण 
रांगभमूीला याचा काही उपयोग नाही!” 

 
जसजसे ददवस जाऊ लागले, तसतशी जवळची पुांजी सांपत आली – आदण आजीच्या त्या 

िागाांपकैी काही गहाण ठेवनूसुद्धा नीट भागेना. अथात् यानांतर ओघानां जे व्हायचां असतां ते अटळच ठरलां ! 
आमच्या खोलीचां भािां थकल्यामुळे आमचां सामान ठेवनू घेऊन एक ददवस आम्हाला घराबाहेर काढण्यात 
आलां  – दखशात एक दीिकीदेखील नाही आदण िोक्यावर कसलाही दनवारा नाही! 

 
माझ्या फ्रॉकच्या गळ्याला एक अस्सल लेसची कॉलर होती. ती लेस-कॉलर दवकायच्या प्रयत्नात 

मार्थयावरचां उग्र ऊन खात सारा ददवसभर मी तासन् तास चालले...शवेटी अगदी दुपार सरता सरता माझ्या 
कष्टाांना यश आलां  (...मला वाटतां त्याचे मला दहा िॉलसग दमळाले –) आयदरश लेसचा तो एक फारच 



 
           

सुांदर नमुना असल्यामुळे भरपूर चकमत येऊन खोलीचां भािां भरण्याइतपत पैसे हातात आले माझ्या. 
उरलेल्या पैशाचे मी एक पेटी भरून टोमटॅो घेतले...आदण काय?... तो सांपूणग आठविा त्या टोमटॅोवरच 
काढला – नुसते टोमटॅो –! बरोबर बे्रि नाही की मीठ नाही! माझ्या आईला दबचारीला तर इतका 
अशिपणा आला, की दतच्यानां साधां उठून बसवनेा. दररोज उजािता उजािता मी मनेॅजरला भेटायला 
जायची वगेवगेळ्या – पण शवेटी तर जे काय काम दमळेल ते करायच दनिय करून, नोकरीसाठी 
‘एम्प्पलॉयमेंट ब्यूरो’त नाव नड दवनू आले. 

 
काऊां टरवरच्या बाईनां दवचारलां , “काय काम येतां तुम्हाला?” 
 
मी म्हटलां  “काहीही.” 
 
“पण तू ददसतेस अशी की वाटतां तुला काहीच येत नसावां–” 
 
शवेटी दनराशपेोटी मी ‘मेसदनक टेंपल गािगन’च्या मनेॅजरकिे अजग टाकला मेंिलझोनच्या 

वसांतसूिाच्या (Spring Song) सुराांवर मी इथून दतथे; दतथून इथे तरळत हेलावत जात असताना, तो 
मनेॅजर तड िात चाांगला जाि दचरूट आदण िोक्यावर कलती हॅट, अशा थाटात कमालीच्या दशष्टपणानां माझां 
नृत्य पहात होता! 

 
नांतर मला म्हणतो कसा, “तू फार सुांदर आहेस आदण एक प्रकारची लोचही आहे तुझ्यात! पण हा 

दमळदमळीत ढांग बदलून तुझ्या या नृत्याला काही थोिी आकषगक फोिणी देशील तर बघ – आपण तुला 
नोकरी देऊ लगेच!” 

 
शवेटल्या उरलेल्या टोमटॅोवर कसाबसा जीव जगवणाऱ्या माझ्या अशि आईचा दवचार मनात 

येऊन मी त्याला दवचारलां , “नृत्य आकषगक करायचां म्हणजे नक्की काय करायचां असां म्हणता तुम्ही?” 
 
“तू करतेस तसलां  काहीच नाही... काहीतरी स्कटग्, झालरी...आदण दकक्स...झटक्यानां पाय 

उिवणां वगैरे...पादहजे तर प्रथम तुझां ग्रीक पद्धतीचां नृत्य कर आदण मग मघाशी म्हटल्याप्रमाणे स्कटग, 
झालर वगैरे...असा बदल लोकाांना अगदी अफलातून वाटेल!” 

 
पण त्या झालरी तरी मी कुठून आणणार होते?...आगाऊ चकवा उसने पसेै घेणां इथे बरोबर ठरलां  

नसतां; तेव्हा मग झालरी, दकक्स आदण ते दतखटमीठ चकवा फोिणीचां सामान...सारां काही घेऊन दुसऱ्या 
ददवशी येते, असां साांगून मी दनघाले तर खरी! बाहेर अशी रखरख होती – अगदी दशकागो छाप! – 
थकलेल्या आदण भकेुनां भोवळलेल्या त्या स्स्थतीत मी आपली रस्त्यातून भटकत होते...एवढ्यात ‘माशगल 
फील्ि’च्या शानदार दन आवाढव्य दुकानाांपकैी एक मला समोरच ददसलां . आत जाऊन मनेॅजरला भेटायची 
इच्छा मी प्रदर्टशत केली. आत ऑदफसमध्ये गेल्यावर टेबलापाठीमागे बसलेला एक तरूण गृहस्थ मला 
ददसला. त्याच्या चेहऱ्यावरचा कनवाळू भाव पाहून मी त्याला सारी पदरस्स्थती समजावनू साांदगतली – 
म्हटलां , दुसऱ्या ददवशीच्या सकाळपयंतच्या उधारीवर जर मला एक स्कटग बनवनू दमळाला, तर 
कायगक्रमाच्या पैशातून मी सहज पैसे देऊन टाकू शकेन. त्या दबचाऱ्याला कशानां सुबुद्धी झाली कुणास 



 
           

ठाऊक, माझी दवनांती त्यानां मान्य केली खरी! दकती तरी वषांनांतर त्याची माझी पनुः गाठ पिली होती – 
लक्षाधीश गॉिगन सेस्ल्फ्रज होता तो!... 

 
मी सारां सादहत्य घेतलां  : पाांढरा आदण लाल कपिा स्कटगच्या घेरासाठी आदण लेसवाल्या 

झालरी...हे गाठोिां काखेत मारून मी घरी येते, तर आई मृत्युपांथाला लागल्यासारखी दनवलेली! तरी पण 
पठ्ठी धीरानां दबछान्यात उठून बसली, आदण माझा रांगवषे दतनां तयार केला. रात्रभर ती दबचारी जागली, 
आदण उजािता उजािता शवेटची झालरसुद्धा दशवनू टाकलीन् दतनां! हा डे्रस घेऊन मी पनुः त्या 
रुफगािगनच्या मनेॅजरकिे गेले. चाचणीसाठी ऑकेस्रा तयारच होता. 

 
“काय वाजवायला साांग?ू” त्यानां दवचारलां . ह्या गोष्टीचा दवचार करायचां राहूनच गेलां  होतां, पण मी 

आपलां  साांगून टाकलां  – ‘द वॉचशग्टन पोस्ट!’ हे त्यावळेी फारच लोकदप्रय झालेलां  होतां. साथ सुरू झाली; 
आदण मनातल्या मनात पुढली पुढली सुचेल तशी जुळणी करत मी शक्य दततकां  चटकदार नृत्य वठवण्याचा 
प्रयत्न केला. झालां ! मनेॅजर बेटा भलता खूष! लगेच तड िातला दचरूट काढून तो म्हणाला: 

 
“वा: वा:! फार छान! तू उद्या रात्री यायचां. मी तुझ्यासाठी मुद्दाम स्वतांत्र दनवदेन देईन – 

अनाउन्समेंट करीन.” 
 
त्यानां मला त्या आठवड्याचे पन्नास िॉलसग ददले – लगेचच आगाऊ – तेवढी कृपा त्याने केली 

खरी. 
 
हे रूफगािगनवाले कायगक्रम माझ्या दृष्टीनां चाांगलेच यशस्वी ठरले; अथात् टोपण नावाखाली – पण 

खरां म्हणजे माझां मन त्यात दबलकूल: रमत नव्हतां – मला त्या साऱ्या प्रकाराचा दतटकारा येत होता – 
तेव्हा त्या आठवड्याच्या शवेटी पुढच्या अनेक कायगक्रमाांच्या वायद्याचां चकवा दौऱ्याचां आदमष त्यानां दाखवलां  
होतां, तरी मी नकारच ददला त्याला. उपासमारीपासून आम्ही त्यामुळां  वाचलो होतो. हे खरां; परांतु स्वतःच्या 
तत्त्वादवरूद्ध जाऊन लोकाांचां असां मनोरांजन करणां मला पुरेपुरे झालां  होतां अगदी – ती माझी पदहली आदण 
शवेटचीच वळे मला वाटतां, तत्त्वाला मुरि घालण्याची! 

 
दशकागोतला हा उन्हाळा म्हणजे माझ्या आयुष्ट्यातला अत्यांत कटू आदण दुःखद कालखांिाांपैकी 

प्रमुख होता. त्यानांतर जेव्हा म्हणून मी दशकागोत पाऊल टाकलां , तेव्हा त्या रस्त्याकिे पाहताांना माझां मन 
त्या उपासमारीच्या हळव्या आठवणींनी व्याकुळल्यादशवाय रादहलां  नाही! 

 
आियाची गोष्ट अशी, की अशा भयांकर प्रसांगातून जात असतानादेखील माझ्या खांबीर मनाच्या 

आईनां माझ्यापाशी घरी परत जाण्याबद्दल एक अवाक्षरदेखील काढलां  नाही. 
 
एक ददवस कुणीतरी मला एका पत्रकार बाईसाठी एक ओळखपत्र ददलां . ‘ॲम्बर’ म्हणायचे दतला. 

दशकागोतल्या एका प्रमुख वृत्तपत्राची ती सहसांपाददका होती. मी दतला भेटायला गेले. चाांगली उांच, 
दधप्पपाि, भारदस्त–पन्नासपांचावन्न वषांची असावी ती. दतचे केस लालट रांगाचे होते...मी दतला माझ्या 
नृत्याबद्दलच्या कल्पना साांदगतल्या. दतनां सारां सहानुभतूीपूवगक ऐकून घेतलां  – आदण अनायासे कलावांत दन 
सादहस्त्यक लोकाांच्या भेटीगाठी होतील, या हेतूनां मला दन आईला ‘बोदहदमया’ त येण्याचां आमांत्रण ददलां . 



 
           

सांध्याकाळी लगेच आम्ही त्याक्लबमध्ये गेलो. एका उांच इमारतीच्या सवांत वरच्या मजल्यावर ही जागा 
होती. काही दरकाम्या दरकाम्या वाटाव्या, अशा खोल्या आदण खुच्या-टेबलां ; ब्! मात्र दतथे त्या ददवशी 
ददसलेला, जगावगेळ्या माणसाांचा तो असामान्य मेळावा अभतूपूवगच होता. त्या मधोमध उभी राहून, पुरुषी 
आवाजात ॲम्बर पुकारत होती– 

 
“बोदहदमयन दमत्रहो – चला या बरां एकत्र....” 
 
दर वळेेला दतनां असा पुकारा केला की सारेजण आपले दबअरचे चषक उांच उचलायचे, आदण 

उत्साहानां चीत्कार करून, गाणी गात दतला प्रदतसाद द्यायचे; दरम्यान मध्येच माझां तथाकदथत 
‘आध्यास्त्मक’ नृत्यही झालां ! बोदहदमयन तर सवग गड धळातच पिले – त्याांना त्याचा काय दन कसा अथग 
लावावा, काही कळेना! तरी पण ‘एक छोटी गोि पोर’ असां कौतुक करून, त्याांनी मला त्याांच्या क्लबमध्ये 
दररोज सांध्याकाळी येऊन बोदहदमयन दमत्रमेळाव्यात सामील होण्याचां आमांत्रण ददलां . 

 
बोदहदमयात लोकाांची अगदी कमालीची मजेदार सरदमसळ असे. ह्या मठीत जवळजवळ सवग 

देशातले कवी. कलावांत दन नट याांचा राबता असायचा. सवांना एकत्र बाांधणारा एकमेव दुवा म्हणजे त्या 
सवांचां दादरद्र्य! कुणाच्या दखशात एक ददिकी देखील सापिायची नाही. क्लबमध्ये सनॅ्िदवचेस आदण 
दबयर दमळायची म्हणून बरां, नाहीतर एरवी उपाशीच राहण्याची पाळी! असे आमच्यासारखेच होते दकतीतरी 
बोदहदमयन्स! दबयर आदण सनॅ्िदवचेसचा पुरवठासुद्धा ॲम्बरच्या ददलदार दातृत्यामुळां  व्हायचा! 

 
बोदहदमयन्सच्या या मेळाव्यात एक पोदलश गृहस्थ होता – चाळीस पांचेचाळीस वषांचा. मार्थयावर 

दवटकरी लाल रांगाच्या केसाांचां कुरळां जांजाळ, तशीच दाढी, आदण अगदी भेदक दनळे िोळे. तो बहुधा पाईप 
ओढत एका कोपऱ्यात बसायचा; आदण इतर बोदहदमयन्सच्या नाददष्ट चाळ्याांकिे जरासा उपहासानांच पहात 
असल्यासारखा भासायचा; पण तेव्हाच्या त्या साऱ्या गदीत ज्याांच्या ज्याांच्या समोर मी नाचले, त्याांपैकी हा 
दमरोस्कीच एक असा होता, की ज्याला माझां कायग दन ध्येय याांचा काहीतरी उमज पिायचा. तोही असा 
कफल्लकच होता; – पण तरी दकत्येकदा तो मला माझ्या आईसह कुठे तरी छोट्याशा एखाद्या होटेलामध्ये 
जेवायला घेऊन जायचा – चकवा रॉलीमधून सहलीला शहराबाहेर न्यायचा. दतथे रानाांतच मग आमची 
न्याहरी व्हायची. ‘गोल्िनरॉि’च्या सोनसळी फुलाांचां त्याला भारी विे! मला भेटायला यायचा तेव्हा तेव्हा 
त्याच्या हाताांत ही फुलांच फुां ल असायची. ही लाल सोनेरी सोनसळीची फुलां  आज देखील माझ्या मनात, 
दमरोस्कीच्या लाल कुरळ्या केसाांच्या दन दाढीच्या आठवणीशीच दनगिीत झाली आहेत! 

 
दमरोस्की तसा दवदक्षप्तच! तो कवी होता, दचत्रकारही होता – पण जीवन व्ययवसा म्हणनू दशकागोत 

दतसराच काहीतरी धांदा करायचा. त्याांत त्याचा जम कधीच बसू शकला नाही; त्यामुळे उपासमारीनां 
अधगमेल्या अवस्थेत कसाबसा तो जगत होता. 

 
अथात् त्याची ती व्यथा चकवा त्याचां पे्रम वगैरेची समज असण्याएवढी मोठी मी तेव्हा 

नव्हतेच...आदण खरांच! सांस्कृतीचा तथाकदथत वखग चढलेल्या त्या जमान्यातली अमेदरकन माणसां दकती 
म्हणून बाळबोध दन एकमागी असत, याची त्यावळेची कल्पना करणां देखील आता अशक्यच आहे! माझा 
स्वतःचा आयुष्ट्याकिे पाहण्याचा दृष्टीकोण सुद्धा तेव्हा अगदी स्वप्पनाळू आदण भावनाप्रधान होता. या 
वळेेपयंत पे्रमाच्या शारीदरक परस्पर-चेष्टाांचा अनुभव चकवा कल्पना मला अदजबात नव्हतीच; त्यामुळे मला 



 
           

पाहून दमरोस्कीच्या मनात उफाळून येत असलेल्या वासनेच्या ऊमीची मला कल्पना आली, ती दकती तरी 
उदशरा! चाळीस पांचेचाळीस वषांच्या ह्या गृहस्थाला माझ्या सारख्या तेव्हाांच्या मुग्ध, दनरागस, कोवळ्या 
मुलीबद्दल अमयाद ओढ वाटत होती – तो पागल झाला होता – पागल आदण बेभान! हे असलां  अचाट पे्रम 
एखादा पोदलश माणूसच करू जाणे! माझ्या आईच्या मनात या प्रकाराबद्दल काहीच शांका न आल्यानां 
दकतीदातरी आम्हाला एकाांत दमळत होता...साहदजकच लादिक दहतगुज आदण जोिीनां रानच्या वाटेनां 
लाांबलाांब दफरायला जाणां, याचा मानदसक पदरणाम जो व्हायचा तोच झाला...आदण एक ददवस माझां चुांबन 
घेण्याचा मोह आवरेनासा होऊन त्यानां मला लग्नाची मागणी घातली...ब्!...त्या क्षणी मला वाटलां  की 
माझ्या वाट्याचां आयुष्ट्यातलां  एकमेव ददव्यभव्य पे्रम ते हेच!... 

 
...इकिे उन्हाळा सरत आला, आदण आमची पुांजी तर पुरतीच सरली! दशकागोमध्ये राहून आता 

भागायचां नाही, असा दवचार करून मी न्ययॉकग ला जायचां नक्की ठरवलां ...ठरवलां  खरां, पण जायचां कसां? 
 
एक ददवस वृत्तपत्रात ऑगस्स्टन िाली आपल्या कां पनीसह दशकागोला आल्याचां मी वाचलां  – ॲिा 

रेहान मुख्य नटी म्हणून त्याच्याबरोबर आली होती. अमेदरकेतला एक अदतशय कलापे्रमी आदण गुणग्राही 
रांगव्यवस्थापक अशी ऑगस्स्टन िालीची ख्याती होती; तेव्हा अशा या मोठ्या माणसाची भेट घ्यायचीच, 
असां मी ठरवलां . दकतीदातरी दुपारी, सांध्याकाळी मी रांगमांददराच्या रांगपटाशी उभी रादहले; आदण दकतीदा 
ऑगस्स्टन िालीला भेटण्यासाठी दलहून आणलेलां  दवनांदतपत्र माझ्या नावादनशी आत पाठवलां  – “िाली 
साहेब फारच कामात आहेत...त्याांच्या अदसस्टांट मनेॅजरनाप्रथम भेटा –” असांच उत्तर आलां  
दरवळेेला...मीही प्रत्येक वळेी त्याला नकार ददला, आदण “एका अत्यांत महत्त्वाच्या कामासाठी मला 
िालीसाहेबाांनाच भेटले पादहजे,” असा आग्रह धरला. शवेटी एक ददवस अगदी सरत्या सांध्याकाळी त्या 
बड्या प्रस्थाला सामोरां जायची मुभा मला देण्यात आली. 

 
ऑगस्स्टन िाली चाांगलाच रूपवान् गृहस्थ होता...पण अनोळखी नवख्या लोकाांसमोर चेहऱ्यावर 

भलती उग्र कळा कशी आणावी, याचां तांत्र त्याला पूणगपणे अवगत होतां...मी खरां म्हणजे घाबरले होते 
चाांगलीच, पण तरीही उरलां  सुरलां  धैयग गोळा करून त्याच्यापुढे मी एक लाांबलचक दन अजब व्याख्यान 
ददलां च! 

 
“िालीसाहेब मी आपल्यापढेु एक दवशाल कल्पना माांिणार आहे. माझी खात्री आहे, या कल्पनेचा 

खरोखर अथग दजला प्रतीत होईल, अशी आपल्यासारखी व्यिी या देशात दुसरी शोधून देखील सापिणार 
नाही...मला...मला नृत्याचा शोध लागला आहे...दोन हजार वषं काळाच्या पिद्याआि दिून रादहलेल्या 
नृत्यकलेचा साक्षात्कार मला झाला आहे...तुम्ही...तुम्ही स्वतः रांगभमूीशी सांबद्ध असे श्रेष्ठतम कलावांत 
आहात, पण तुमच्या कलाप्रदशगनात एका गोष्टीची उणीव दनखालस भासते; ती गोष्ट म्हणजे 
नृत्यकला...शोकाांदतक समूहगान...ग्रीक रांगभमूीच्या महते्तचां रहस्य ज्यात सामावलेलां  आहे, तो ‘रॅदजक 
कोरस’! या न्यूनामुळे मला तुमची कला पाांगळी वाटते...माथां असावां, धिही असावां आदण त्याांना सावरणारे 
पाय मात्र नसावते, तशी...पण नृत्याची ही उणीव मी भरून काढू शकेन...या युगाचां अांतबाह्य पदरवतगन 
घिवणारी एक क्राांदतकारी कल्पना मी आपल्यापुढे माांिणार आहे...ही कल्पना मला कशी सुचली, हा 
अस्सल नृत्याचा साक्षात्कार मला कुणी घिवला, असां दवचाराल, तर मी म्हणेन, प्रशाांत सागरानां!...प्रशाांत 
सागरानां, तसांच दसरानेव्हािाच्या जांगलातल्या हलत्या िोलत्या सूदचपणग वृक्षाांनी...रॉकी पवगताच्या 
मार्थयावर रांगलेलां  अमेदरकेच्या सुधि यौवनाचां नृत्य माझ्या िोळ्याांनी दटपलां  आहे... 



 
           

वॉल्ट स्व्हटमन आपल्या राष्ट्रातला सवगश्रेष्ठ कवी आहे...आदण अशा या कदवराजाच्या कदवतेला 
साजेसां नृत्य मी साकार केलां  आहे...मी मुळी वॉल्ट स्व्हटमनची मानसकन्याच आहे, असां का म्हणानात! 
अमेदरकेतल्या दकशोराांना अमेदरकेचां मनोगत ज्यातून पुरांपुरां व्यि करता येईल असाच माझ्या नव्या नृत्याचा 
चपि असेल...घाट असेल. ज्याच्या अभावी तुमची रांगभमूी चेतन्यहीन ददसते, अन् ज्याला तुमच्या रांगभमूीनां 
अजून ओळखलाच नाही, तो नृत्यकाराचा आत्मा, ते नृत्यकलेचां ममग, माझ्या स्वरूपात तुमच्यापुढां उभां 
आहे... कारणां...कारणां...” 

 
मधेमधे बोलून मला थाांबव ूपाहणाऱ्या (“पुरे पुरे–ब्...पुष्ट्कळ झालां  – खूप झालां  अगदी!...”) 

व्यवस्थापकाच्या अदधरतेकिे शक्य तेवढा कानािोळा करून मी माझां घोिां पढुां दामटलां च! 
 
“कारण तुम्ही जाणताच की”...मी आणखीनच आवाज चढवनू म्हणाले “रांगभमूीचां, नाट्यकलेचां 

मूळच मुळी ‘नृत्य’ आहे. रांगभमूीचा–नाट्याचा जन्म नृत्यातूनच झाला... आददनट तरी दुसरा कोण होता? 
नतगकच! तो नाचायचा आदण गायचा; ग्रीक शोकाांदतकेची गांगोत्री देखील हीच!...तेव्हा जोपयंत ह्या 
आददनटनतगकाच्या उत्स्फूतग कलेचां समग्र दशगन रांगभमूीला होत नाही, तोपयंत दतला दतच्या आत्म्याचा खरा 
शोध लागणारच नाही!” 

 
एक हिकुळी, दवदक्षप्त, जगावगेळी मुलगी आदण आपल्यासारख्याच्या समोर असां कां टाळवाणां 

विव्य करण्याचां धािस करते, हे पाहून िालीची मती गुांगच झाली! तो आपलां  एवढांच म्हणाला, “– एका 
मूक नाट्यात एक छोटीशी भदूमका आहे. हे मूकनाट्य न्यूयॉकग मध्ये रांगभमूीवर यायचां येणार आहे. एक 
ऑक्टोबरला तालमीसाठी तू हजर हो – योग्य वाटलां , जुळण्यासारखां असलां  तर तुला कामा 
दमळेल...काय नाव तुझां?” 

 
“इझािोरा.”...मी. 
 
“इझािोरा ...नाव तर छान आहे. बरां मग, न्यूयॉकग मध्ये ऑक्टोबरच्या पदहल्या तारखेला भेटू.” 
 
मोठ्या आनांदानां धाांवत पळत मी घरी गेले आईकिे, आदण म्हटलां ... 
 
“माझां महत्त्व जाणणारा एक तरी माणसू भेटला म्हणायचा एकदाचा! त्या बड्या ऑगस्टीन िालीनां 

मला कामावर ठेवलां  आहे, आहेस कुठे? ऑक्टोबरच्या पदहल्या तारखेला आपण न्ययूॉकग ला पोहोचायलाच 
हवां!” 

 
ते खरां, पण आगगािीच्या दतकीटाांच्या पैशाची व्यवस्था काय? आता ही एक दववांचनाच 

होती...इतक्यात माझ्या िोक्यात एक कल्पना उगवली....सनॅफॅ्रस्न्सस्कोतल्या एका स्नेह्याांना मी तार 
पाठवली ... ‘झकास नोकरी ... ऑगस्स्टन िाली...एक ऑक्टोबरला न्यूयॉकग ला पोहोचणां 
अत्यावश्यक...प्रवास खचासाठी शांभर िॉलसग पाठवावते.’ 

 
आियग असां की ते ‘अघदटत’ घिलां ! पैसे तर आलेच, आदण ठरल्याप्रमाणे मी नशीब काढलां , असां 

धरून पैशाबरोबर माझी बहीण एदलझबेथ दन भाऊ ऑगस्स्टनसुद्धा!... 



 
           

आम्ही न्यूयॉकग च्या गािीत तर एकदाचे बसलो. सवगच्या सवग चौघेजण...उराशी मोठ्या आशा 
आकाांक्षा...अपेक्षा...आदण उत्साहाचां एक उत्कट उधाण! “आता तरी जगाचां लक्ष माझ्याकिे वळेल”...मी 
मनाशी म्हणत होते...ते जगाचां लक्ष खेचनू घेण्यापूवी दकती यातना, आदण थकवनू टाकणाऱ्या दकती 
प्रसांगाांचे, दन घटकाांचे अिथळे ओलाांिायचां नदशबात होतां, हे आधी कळतां, तर माझां धैयग खचलचां असतां! 

 
माझ्या दवरहाच्या कल्पनेनां इव्हान दमरोस्कीला पराकोटीचां दुःख झालां  होतां...पण मग आम्ही अचल 

दनष्ठेच्या शपथा घेतल्या! न्ययूॉकग ला जाण्यानां एकदा दैव उघिलां , म्हणजे उभयताांना लग्न करणां कसां 
सहज शक्य होईल, तेही मी त्याला समजावनू साांदगतलां  ... माझी ‘दववाह’ सांस्कारावर श्रद्धा अशी 
नव्हतीच; पण आईला बरां वाटावां म्हणनू दववाह करावाच लागेल, असां मला वाटत होतां ... मुि, अदनबधं 
पे्रमाखातर मी पुढे बांिखोरी पत्करली, पण तसां शि उगारून उभी राहण्याची ताकद एव्हाांना माझ्या ठायी 
आली नव्हती ...  
 



 
           

४ 
 

प्रथमदशगनी न्ययूॉकग  हे शहर दशकागोपेक्षा दकतीतरी सुन्दर वाटलां  मला; आदण त्यात पुन: सागराचां 
सादन्नध्य! समुद्रदकनाऱ्यापासून दूर असलेल्या शहरात माझ्या दजवाला नेहमीच कड िल्या कड िल्यासारखां 
वाटत आलां  आहे!..... 

 
सहाव्या हमरस्त्यालगतच्या छोट्या गल्याांपैकी एका गल्लीतल्या लॉजमध्ये आम्ही मुक्काम ठोकला. 

इथेसुद्धा माणसाांचा अगदी अजब दचत्रदवदचत्र मेळावा होता. दशकागोतल्या बोदहदमयन लोकाप्रमाणे याही 
साऱ्या लोकाांच्यात केवळ एकाच गोष्टीचां साम्य आढळून आलां !...कुणालाही भािां द्यायची ऐपत नव्हती! 
तेव्हा बाहेर ढकललां  जाणां न जाणां याांच्या सीमारेषेवरच त्याांचा मुक्काम असायचा! 

 
...मग एक ददवस सकाळी िालीच्या रांगमांददराच्या रांगपटाच्या दाराशी मी माझी हजेरी लावली, 

आदण पुनः एकदा त्या बड्या माणसासमोर उभी रादहले! माझ्या सवग कल्पना त्याच्या कानावर आणखी 
एकदा घालण्याची माझी इच्छा होती; पण तो गृहस्थ फारच घाईगदीत दन कसल्या तरी दववांचनेत व्यग्र 
असल्यासारखा भासला. 

 
“मूकादभनयात अत्यांत पारांगत असलेल्या जेन मे या नटीला पॅदरसहून मी आणलां य्. तुला 

मूकादभनय येत असेल, तर तुझ्या योग्य एक भदूमका त्यात आहे.” 
 
खरां म्हणजे मूकादभनयाला मी ‘कला’ मानायला तयारच नाही. हालचाल, अांगदवके्षप म्हणजे एक 

प्रकारचा लदलतरम्य दन भावगभग आत्मादवष्ट्कार असतो हें तर खरांच;...पण खरोखर ‘शब्दा’शी म्हणाल तर 
त्याचा सुतराम् सांबांध नाही! असां असूनही मूकादभनयात आांदगक हालचालींनी मुळी शब्दाांचीच जागा 
घेतलेली असते, असां ददसून येतां! याचा पदरणाम एवढाच होतो, की नाट्यकला एका बाजूला राहते, नृत्य 
दुसऱ्या बाजूला राहतां, आदण मूकादभनयाची कला दत्रशांकू सारखी मध्येच लड बकळत राहते...दनष्ट्फळ, 
वाांझोटी ठरते... 

 
माझां खाजगी मत काही का असेना, इथलां  हें काम स्वीकारण्याखेरीज मला गत्यांतरच नव्हतां! तेव्हा 

मी ते हस्तदलदखत घरी घेऊन गेले, जरा चाळून अभ्यासून पाहण्यासाठी...पण तो सारा प्रकार इतका 
बाष्ट्कळ वाटत होता मला...काही दवचारायला नको! माझ्या ध्येयाला आदण महत्त्वाकाांके्षला तर यात 
स्पशगसुद्धा होत नव्हता... पण करणार काय? 

 
पदहली तालीम होच मुळी भयांकर स्वप्पनभांग ठरला! जेन मे ही लहान चणीची पण भलतीच तापट 

बाई! जरा एवढसां काही इकिेदतकिे व्हायचा अवकाश, दतच्या रागाचा स्फोट झाला नाही, असां व्हायचांच 
नाही. 

 
‘तू’ म्हणताना दरवळेेला त्या बाईकिे बोट करायचां; ‘पे्रम’ या अथी हृद्यावर हात दाबनू धरायचा; 

‘मी’ म्हणायचां तर छातीवर धािकन् मारून घ्यायचां, – असले हे मला दमळणारे मूकनाट्याचे पाठ फारच 
खुळचट वाटले मला; आदण तसल्या त्या खुळचटपणात काही रस नसल्यानां मी इतका रद्दी अदभनव केला 
की जेन मे उखिलीच! िालीसाहेबाकिे वळून दतनां त्याची खात्री पटवनू ददली, की माझ्यात दबलकूल दम 



 
           

नाही! ती भदूमका पार पािणां मला अशक्य आहे...ते ‘दनकाली’ भाषण ऐकता ऐकताच मी भानावर आले. हे 
काम हातचां गमावलां , तर आमच्या त्या भयांकर मालकीणबाईच्या दनवासामध्ये दनवारा घेण्याची धिगतच 
नव्हती आमची, ह्याची जाणीव जागी झाली. आदल्याच ददवशी समूहगादयका म्हणनू काम करणाऱ्या एका 
लहान मुलीला, दतची रांक ठेवनू घेऊन घर-मालदकणीनां कसां दनषु्ठरपणे रस्त्यावर काढलां  होतां, ते ताजां 
दचत्र माझ्या मनःचक्षूसमोर एकदम तरळलां ... माझ्या आईनां दशकागोत सोसलेल्या हालअपेष्टाांच्या 
आठवणींनीदेखील मनाला एकाएकी दांश केला... आदण िोळ्यात तरारलेलां  पाणी खळकन् दनखळून 
गालावरून ओघळलां !... बहुधा माझा तो दीनवाणा दुःखी चेहरा पादहल्यानांच की काय िालीसाहेबानां 
आपला मोहरा जरा बदलला... त्याच्या िोळ्याांत थोिी फार सहानुभतूी िोकाव ूलागली. माझ्या खाांद्यावर 
थोपटून तो जेन मे ला म्हणाला... 

 
“दशकेल ती हळूहळू... दनदान आसवां गाळताना तरी दतचा चेहरा दकती बोलका वाटतोय...” 
 
पण या तालमीच्या ददव्याांतून जाणां म्हणजे माझ्या लेखी ‘हौतात्म्य’च होतां! मला करायला 

साांदगतलेले अांगदवके्षप माझ्या मते अगदी दनरथगक दन बाष्ट्कळपणाचे होते; आदण पाश्वगसांगीताशी तर त्याांचा 
दबलकूल मेळ बसत नव्हता... पण यौवनाला पदरस्स्थतीशी दमळतांजुळतां घेणां फारसां अवघि जात नाही हेच 
खरां! कारण मीही ह्या माझ्या भदूमकेत हळूहळू चपखल बसून बसून गेले! 

 
जेन मे किे ‘पीरो’ची भदूमका होती, आदण एका प्रवशेात माझ्यावर या पीरोवर पे्रम करण्याचा प्रसांग 

होता. लयीच्या तीन वगेवगेळ्या मात्राखांिाांत मी पीरोच्या जवळ जायचां, आदण दतनदा दतच्या गालाचां चुांबन 
घ्यायचां...हा अदभनय करताना रांगीत तालमीच्या वळेी मी अशी काही जोषात आले, की माझ्या लाल 
ओठाांचे छाप पीरोच्या गोऱ्या गालावर चाांगले स्पष्ट उमटून गेले! मग काय! पाहता पाहता ‘पीरो’ची ‘जेन मे’ 
झाली, आदण सांताप सांताप होऊन दतनां माझे कान धरून दपळले! रांगभमूीवरचां माझां पदहलां  पदापगण, 
पादहलां , दकती सुन्दर साजरां झालां  ते? 

 
याही पदरस्स्थतीत जसजसा तालमींना वगे आला, तसतशी जेन मे च्या भावगमग मकूादभनयातील 

अतक्यग सांवदेनशीलता पाहून, माझां मन दतच्याबद्दलच्या कौतुकानां भारून गेल्याखेरीज रादहलां  नाही! 
मूकनाट्याच्या क्षुद्र दन पोकळ कलाप्रकारात बांददस्त होऊन पिली नसती, तर ती एक फार मोठी नतगकी 
झाली असती खास! 

 
मूकादभनयाचां के्षत्र त्या मानानां दकती तरी सांकुदचत–दकत्येकदा तर मकूादभनय पाहताना 

कलावन्ताांना मला दवचारावांसां वाटे, की तुम्हाला बोलायचांच आहे, साांगायचां आहे काहीतरी, तर सरळ 
बोलत का नाही तुम्ही आपल्या तड िानां? एकाद्या मुक्याबदहऱ्याांच्या दनवासात असल्यासारखे, न बोलता 
हातवारे करण्याचा त्रास कशाला घेता? 

 
...पदहल्या प्रयोगाची रात्र येऊन ठेपली. माझा वषे म्हणजे ‘दीरेक्त्वार’ छाप दनळा रेशमी पेहेराव, 

भऱु्या केसाांचा टोप आदण एक भली मोठी गवती हॅट–अरेरे! नृत्यके्षत्रातल्या क्रान्तीची उद गात्री म्हणून जन्म 
घेतलेल्या माझ्या सारख्या कलावतीची कोण ही दवटांबना! त्या पोशाखात मी मुळी ‘मी’ नव्हतेच 
...पोशाखाच्या थिग्यात मी जणू दजवांत गािली गेले होते...माझी आई, अगदी पदहल्या राांगेत बसली होती 
– तीही गड धळूनच गेलेली ददसली – माझां ध्यान पाहून! पण तरीही त्या दबचारीनां सनॅफॅ्रस्न्सस्कोला 



 
           

परतण्याबद्दल एक अक्षरही काढलां  नाही तड िाांतून – दतची भयांकर दनराशा झाल्याचां मात्र मला चाांगलांच 
जाणवलां ... अपदरदमत कष्टाांचा एवढा िड गर पोखरला तो हा ‘मूक’ मूषक हाती लागावा म्हणूनच काां?... 

 
मूकनाट्याच्या या तालमी सुरू होत्या, तेव्हाही आम्ही खांकच होतो सारे...त्यामुळे साहदजकच 

लॉजमधून आमची हकालपट्टी झाली अन् एकश ेऐांशीव्या रस्त्यावरच्या दोन खोल्याांच्या ओक्याबोक्या जागेत 
आम्ही रहायला गेलो. बसच्या दतदकटाएवढेही पैसे जवळ नसल्यानां ऑगस्टीन िालीच्या एकोणदतसाव्या 
रस्त्यापयंत मला पायपीटच करावी लागायची दकत्येकदा. मग धुळीतून गदळीतून पळायचां...फुटपाथवरून 
उड्या मारीत जायचां आदण लाकिा-ओांिक्यावरून चालायचां...कुणीकिून तरी पायाखालची वाट लवकर 
सांपल्यासारखी वाटावी, एवढचां! अनेक युक्त्याप्रयुक्त्या शोधून काढून माझां मी एक तन्त्रच बनवलां  होतां वाट 
सांपवायचां!...तालमीच्या मधल्या सुटीत, पैसे नसल्यानां दुपारचां खाणांदपणां करण्याचा प्रश्नच उद भवत 
नव्हता! ...तेव्हा मग रांगमांचाच्या बॉक्समध्ये मी लपून बसायची, अन् थकव्यानां झोपून जायची. न्याहारीच्या 
सुट्टी नांतर माझ्या पोटातल्या कावळ्याांच्या आक्रोशाच्या सुरावर दुपारच्या तालमी पनु्हा सुरू व्हायच्या. सहा 
आठविे हीच वदहवाट!... कारण मूकनाट्याचे आठविाभराचे प्रयोग होऊन जाईपयंत माझ्या हातात एक 
ददिकी देखील पिली नव्हती... 

 
न्यूयॉकग मध्ये तीन आठविे प्रयोग केल्यानांतर कां पनी ‘एक शहर-एक रात्र’-या दहशबेानां दौऱ्यावर 

दनघाली. 
 
आठवड्याला मला सवग धरून एकां दर पांधरा िॉलर दमळायचे, त्यातून माझा खचग भागवनू, दनम्मे मी 

आईला पाठवायची – कसातरी दतचा दनवाह चालावा म्हणून. एखाद्या स्टेशनवर उतरलां  की आपलां  सामान 
उचलून पायी चालायला लागायचां...होटेलमध्ये जाणां शक्यच नव्हतां – परविण्यासारखां एकादां स्वस्त 
लॉचजग-बोदिंग हुिकायला दनघायचां. खाणांदपणां, वगैरे सवग धरून ददवसाला पन्नास सेंट ही माझी खचाची 
कमाल मयादा होती! त्यामुळे पुष्ट्कळदा असा स्वस्त दनवारा लाभेपयगन्त अनेक मलैाांची दशणलेली वाट 
तुिवावी लागे...कधी कधी या स्वस्ताईच्या शोधात मी भलत्याच एखाद्या सांशयास्पद वस्तीत येऊन 
धिकायची! 

 
एक प्रसांग तर मला अगदी ठळकपणे आठवतो – एका लॉजमधल्या खोलीला कुलपाची मुळी 

सोयच नव्हती, आदण दतथली बहुतेक सवग पुरुषमाणसां दारूनां तरग होऊन माझ्या खोलीत दशरण्याचा प्रयत्न 
करीत होती...मी भयांकर घाबरले... मग खोलीतलां  कपड्याांचां भलां मोठां कपाट सरकवत ढकलत ओढून 
आणून दाराशी ठेवलां , आदण दार न उघिलां  जाण्याचा पक्का बांदोबस्त केला...इतकां  करूनही झोप कशी ती 
लागेना – मी आपली माझीच रखवाली करीत रात्रभर दबछान्यावर बसून रादहले...दौरे करत गावोगाव 
चहिणाऱ्या रांगमांिळीच्या जीवनासारखां शादपत जीवन इतर कुणाच्याही वाटेला येत नसेल मला वाटतां! 

 
जेन मेला थकवा कसा तो माहीतच नव्हता...दतला दररोज तालीम हवीच असायची; दन दुसऱ्या 

कुणाचां काही पसांत पिायचां नाही. 
 
माझ्याजवळ काही पुस्तकां  होती...माझां वाचन अखांि चालू असे...इव्हान दमरोस्कीला मी दररोज 

एक लाांबलचक पत्र दलहीत असे...अथात आतल्या आत मी दकती दखन्न होते, याचा थाांगपत्ता त्याला लागू 
ददला नव्हता मात्र मी पत्राांत. 



 
           

दोन मदहन्याांच्या अशा दौऱ्यानांतर मांिळी न्ययॉकग ला परतली. व्यावहादरक दृष्टीनां पादहलां , तर हा 
सारा कारभार अांगाशीच आला होता िालीसाहेबाच्या – आदण त्यामुळे त्याला चाांगलाच हादरा बसला; 
आदण जेन मेला तर पॅदरसला परत जावां लागलां . 

 
इकिे मला काळजी, माझां कसां होणार! मी िालीला पनुः भेटले...आदण माझ्या कलाकल्पनाांच्या 

साहाय्यानां त्याच्यावर छाप पािायचा आणखी एक प्रयत्न करून पादहला...िालीसाहेब आपला 
बदहऱ्यासारखा थांि आदण दनर्टवकार! त्याला माझ्या कलेचां, कल्पनाांचां, कशाकशाचांच काही सोयरसुतक 
नव्हतां! 

 
“ ‘दमि समरनाईट् ड्रीम’ (ग्रीष्ट्मशबगरीचे स्वप्पन) हे नाटक घेऊन एक सांच मी बाहे दौऱ्यावर 

पाठवतोय् – तुला हवां असेल तर पऱ्याांच्या नृत्याच्या प्रवशेात तू नृत्य कर”– िाली म्हणाला. 
 
मानवी जादणवा आदण भावभावना व्यि करण्याचां एक प्रभावी माध्यम म्हणजे नृत्य, अशी माझी 

धारणा! पऱ्याांशी माझां काय काम होतां? काय सांबांध होता?...पण मी होकार ददला आदण दटटादनया आदण 
ओबेरॉन ह्या पात्राांच्या प्रवशेाआधी रानातल्या प्रवशेात मेन्िेलझोनच्या शझेोच्या सांगीतावर मला नाचायला 
दमळावां, असांही सुचवलां ! 

 
‘दमि समर नाईट् ड्रीम’ चे प्रयोग लागले...एक शुभ्र दन सोनेरी जाळीचा सरळसोट कुिता, दन 

त्याला जोिलेले हलके पत्र्याचे चमकते पांख – हा माझा वषे होता! “पांख नको” म्हणून मी खूप तक्रार 
केली...कारण माझ्या मते ते अगदी दवदचत्र ददसत होते. िालीसाहेबाला मी दकती समजावलां  की 
कागदाभेंिाांचें पांख लावल्यादशवाय मी पांखाांचा भास माझ्या हालचालींतून सहज दनमाण करू शकेन – पण 
छे! त्याची समजूत काही पटे ना...पदहल्या रात्री मी एकटीच नृत्य करायला रांगमांचावर आले. मनातून मी 
अगदी आनांदून गेले होते. इतक्या धिपिीनांतर अखेर मी एका दवशाल रांगमांचावर, पे्रक्षकाांच्या दवशाल 
समुदायापुढे नृत्य करणार होते! – एकटी – एकटी नाचणार होते...आदण नाचलेच अशा हुरूपानां, की 
पे्रक्षकाांनी उत्स्फूतगपणे टाळ्याांचा किकिाट करून मला उते्तजनपूवगक प्रदतसाद ददला! ‘फि चजकला’ 
म्हणतात, तसा आज मी ‘मांच’ चजकला होता! 

 
...चवगमध्ये परतले, ती िालीसाहेबाच्या खुषीची अपेक्षा करतच!... त्याचां अदभनांदन 

स्वीकारायच्या तयारीनांच... पण झाला तो प्रकार उलटाच! तो भयांकर सांतापलेला ददसत होता... 
 
“ही काही सांगीतसभा नाही की नृत्यमफैली गाजवण्याचा मांिप नाही” – तो किािला...पे्रक्षकाांनी 

माझ्या या नृत्याला उचलून धरावां, याचा अथगच त्याला कळेना!...दुसऱ्या प्रयोगाच्या रात्री मी रांगमांचावर 
पाऊल ठेवलां , तेव्हा बहुतेक सवग ददव ेदवझवनू अांधारच केलेला आढळून आला!...दतथून पुढे त्या नाटकाांत 
दजतक्याांदा मी नाचले, दततक्याांदा रांगमांचावर सांपूणग अांधार होता! एका शुभ्रधूसर आकृतीचां इतस्ततः 
फिफिणां सोिलां , तर त्या काळोखात पे्रक्षकाांना आणखी काहीही ददसणां शक्य नव्हतां!... 

 
न्यूयॉकग मधले दोन आठविे सरताच ही ‘ग्रीष्ट्मशवगरी’ देखील गावोगावाांच्या दौऱ्यावर गेली, दन पनुः 

रुक्ष कां टाळवाण्या प्रवासाच्या, दन स्वस्त दनवारा शोधण्याच्या चक्रात मी सापिले...एकच ददलासा होता – 
माझा पगार आठवड्याला पांधरा िॉलसग ऐवजी आता पांचवीस िॉससग झाला होता. 



 
           

...असांच एक वषग गेलां  पाहता पाहता... 
 
माझ्या मनातली व्यथा वाढत होती...माझी स्वप्पनां, माझां ध्येय, माझी महत्त्वाकाांक्षा,...कशालाच 

काही अथग नव्हता...कशाचा काही उपयोग नव्हता!... कां पनीत फारच थोड्याांशी माझी मतै्री 
होती...साऱ्याांना माझां वागणां दवदचत्रच वाटायचां...माकग ् ओरेदलयसचां पुस्तक घेऊन पिद्यापाठीमागे मी 
येरझारा घालत राहायची. मला रात्रांददवस अस्वस्थ करणारी माझी मनोवदेना कमी व्हावी, म्हणून मी एक 
तत्त्वज्ञान बनवलां  होतां माझ्यापुरतां... 

 
या सफरीत मॉि चवटर नावाच्या एका मुलीशी मात्र माझी मतै्री झाली – ती राणी दटटादनयाचां काम 

करायची...भारी गोि स्वभाव होता दतचा. माझ्याबद्दल दतच्या मनात सहानुभतूी होती...दतला एक मजेदार 
विे होतां...सांत्री खाण्याचां! इतर काही नकोच असायचां. फि सांत्री! मला वाटतां ती चुकूनच या जगात 
जन्माला आली असणार...कारण पुढे काही वषांतच रिक्षयाची असाध्य बाधा होऊन ती मृत्यू पावल्याचां मी 
वाचलां ! 

 
...ऑगस्स्टन िालीच्या कां पनीचां मुख्य आकषगण म्हणजे ॲिा रेहान – ती एक महान् अदभनेत्री 

होती...शांकाच नाही; पण स्वतःच्या हाताखालच्या लोकाांच्याबद्दल दतला दबलकूल सहानुभाव नव्हता. 
त्यामुळे कां पनीतल्या माझ्या वास्तव्यात दतचा अदभनय कधी कधी पहायला दमळणां हाच माझ्या लेखी एकमेव 
आनांदाचा दवषय होता. 

 
दौऱ्यावर जाणाऱ्या नटसांचात ॲिा क्वदचतच असायची, पण दौऱ्यावरून मी न्ययूॉकग ला परतले की 

दतच्या ‘रोझाचलि’, ‘दबआदत्रस’ आदण ‘पोर्टशया’ या भदूमका पुष्ट्कळदा पहायला दमळायच्या मला. ॲिा 
रेहान जगातल्या श्रेष्ठ नटींपकैी एक होती, यात वादच नाही; पण कां पनीतल्या लोकाांना माया लागेल, असां 
एरवीच्या आयुष्ट्यात आपण वागावां – असा दवचारही या समृद्ध कलावतीच्या मनाला कधी दशवला नाही. 
एक नांबरची गर्टवष्ठ आदण आत्मकें दद्रत वृत्तीची, इतर कुणात न दमसळणारी, अशी व्यदि होती ती. आम्हाला 
जाता येता, “काय कसां काय?” वगैरे म्हणणां, चकवा सकाळसांध्याकाळी अदभवादन केलां  तर त्याला 
प्रदतसाद देणां, हेही बहुधा दतला फार त्रासाचां वाटत असावां; कारण एक ददवस ‘नाटकमांिळींपैकी कुणीही 
कु. रेहान याांना अदभवादन करण्याची जरूर नाही, असे जाहीर करण्यात येत आहे’ – अशी सूचना चवगेला 
दचकटवलेली ददसली! 

 
...पुरी दोन वषं मी िालीच्या कां पनीत काढली, पण त्या अवधीत ॲिा रेहानशी बोलण्याचां सुख 

काही मला एकदाही लाभलां  नाही. कां पनीतल्या कदनष्ठ कमगचाऱ्याांची दखल घेणां, म्हणजे दतला भलतांच 
कमीपणाचां वाटत असावां, हे उघि होतां. इतर पात्राांची माांिामाांि – त्याांच्या उभां राहण्याच्या जागेत 
फेरफार, इत्यादद करण्याच्या नादात एकदा िालीनां रेहानला बरांच ताटकळवल्याचां मला आठवतां...ती 
पठ्ठी आम्हा सवाकिे हेटाळणीनां बोट दाखवनू उद गारली, “या सामान्य माणसाांसाठी तुम्ही माझा खोळांबा 
करता? कमाल आहे तुमची!” (मी त्या सामान्याांपैकी एक असल्यानां मला तो उल्लेख अदजबात रुचला 
नाही!) 

 
ॲिा रेहान सारख्या आकषगक व्यदिमत्वाच्या दन अदभनयकुशल कलावतीच्या हातून अशी चकू 

कशी झाली, हे मला एक कोिांच वाटतां. त्याचां केवळ एकच कारण असूां शकेल...त्यावळेेला ॲिा पन्नाशीला 



 
           

आलेली होती...ऑगस्टीन िालीचे आदण दतचे दकतीतरी वषांचे जुने पे्रमसांबांध होते; पण पुढे पुढे काळ 
बदलायला लागला...िालीच्या कां पनीतल्या एखाद्या रूपवान् मुलीला कारणादशवाय एकदम बढती दमळून 
दोन चकवा तीन आठवड्याांपुरता – चकवा दोन तीन मदहन्याांपुरता – मुख्य भदूमकेचा मान दमळायला 
लागला! या एकाएकी घिणाऱ्या बदलाला तसां वरवर पाहणाऱ्याला तत्कादलक कारण सापिलां  नसतां, पण 
ते रेहानला सापिलां  असावां...आदण म्हणून रेहानला दवषाद वाटत असावा! म्हणूनच दतचा त्याला दवरोध 
असावा...काय कोण जाणे!... 

 
एक मान्यवर कलावती म्हणून मी ॲिा रेहानला खूपच मानत होते. ती वळे अशी होती, की 

दतच्याकिून मला थोिां जरी उते्तजन दमळालां  असतां, तर त्यावळेी मला त्याचा दकतीतरी उपयोग झाला 
असता...पण दतनां त्या सबांध दोन वषात माझ्याकिां कधी ढूांकूनही पादहलां  नाही...टेंपेस्ट नाटकात, दमराांिा 
आदण फदिंनांि याांच्या दववाहाच्या पदहल्या रात्रीदनदमत्त माझां नृत्य रांगमांचावर चालू होतां – तर ॲिा रेहाननां 
मुद्दाम दुसरीकिे मान वळवनू माझां नृत्य नाही तर नाहीच पादहलां , हे आजही मला अगदी स्पष्ट 
आठवतां...माझा दवरस झाला...शरमेनां आदण अपमानानां नृत्य चालू ठेवणां मला अशक्य होऊन गेलां ... 

 
‘दमि समर नाईट् ड्रीम’च्या दौऱ्याच्या आमच्या वळेापत्रकानुसार शवेटी आम्ही दशकागोतही 

येऊन पोहोचलो...माझ्या तथाकदथत भावी वराला पाहून मी खूपच आनांदून गेले होते... 
 
आताही उन्हाळाच सुरू होता...जेव्हा जेव्हा तालमी नसत, तेव्हा तेव्हा पूवीसारखे आम्ही लाांबलाांब 

दफरायला, रानावनात सहलीला जात असूां...हळूहळू इव्हान दमरोस्कीच्या बदुद्धमते्तचा प्रत्यय मला जास्त 
जास्त यायला लागला...आदण काही आठवड्याांनी मी न्यूयॉकग ला जायला दनघाले, तेव्हा तर आम्ही 
ठरवनूच टाकलां , की, माझ्या मागोमाग त्यानां न्ययूॉकग  गाठायचां, आदण मग आम्ही ताबितोब दववाहबद्ध 
व्हायचां. आमच्या या बतेाचा सुगावा लागल्याबरोबर माझ्या भावानां जरा आणखी चौकशी केली, हे माझां 
सुदैव! कारण त्या चौकशीमुळे कळलां  की दमरोस्की दववादहत होता!...त्याची बायको लां िनला होती! माझी 
आई या साऱ्या प्रकारानां हादरूनच गेली – आदण दतनां माझी दन दमरोस्कीची ताटातूट करण्याचाच चांग 
बाांधला! 
  



 
           

५ 
 

आता आमचां सबांध कुटुांब न्यूयॉकग लाच आलां  होतां – आम्हाला एक हॉल – जोिूनच स्वतांत्र 
न्हाणीघर असलेला – कसाबसा दमळाला – तोच आमचा स्टुदिओ झाला! नाचण्यासाठी मोकळी ऐसपसै 
जागा असावी – म्हणून दतथे काहीही फर्टनचर ठेवायला मला नको होतां...मग आम्ही स्स्प्रांगच्या पाांच गाद्याच 
दवकत आणल्या. सलग मोठे पिदे लावनू स्टुदिओच्या चभती पऱु्या झाकून टाकल्यानां, ददवसा त्या गाद्या 
त्याांच्या किाांवर उभ्या करून ठेवायची व्यवस्था झाली. या गाद्याांवरच झोपायचां... वर पाांघरायला रजई 
घ्यायची... ब्...पलां ग, खाटा वगैरे काही नाही! 

 
सनॅ् फँ्रदसस्कोमधल्यासारखे इथेही एदलझबेथनां नृत्याचे वगग सुरू केले. ऑगस्स्टन एका 

नाटककां पनीत दाखल झाल्यानां क्वदचतच घरी असायचा... त्याला बहुतेक वळेा दफरतीच असायची. रेमांिनां 
वृत्तपत्रव्यवसायात दशरायचां धािस केलां  होत...स्टुदिओ वगैरे दमळून सारा खचग भागवण्यासाठी, आमच्या 
कामाव्यदतदरि, विृत्व, गायन-वादन, इत्यादी वगासाठी सुद्धा आम्ही स्टुदिओ भाड्यानां देऊ लागलो... 
दनराळे दशक्षक असायचे... आदण ‘तासाांचा’ दहशोब असायचा... 

 
हा हॉल तसा मोठा असला, तरी एकच होता... जोिून लहानशी खोली वगैरे काहीच नाही; 

त्यामुळे दुसरे वगग भरले की आमच्या कुटुांबातल्या सरसकट साऱ्याांना बाहेर दफरायला जाणां भागच पिायच! 
कधी कधी बाहेर बफग  पित असताना, अांगातली ऊब कशीतरी दटकवनू धरण्याच्या प्रयत्नात सेंरल पाकग च्या 
बाजूनां रखित चालल्याचां मला अजूनही आठवतां... मग एकदाची घर गाठण्याची वळे यायची... आत 
काही चालू असेल, तर दाराशीच उभ्यानां कान द्यायचा! 

 
विृत्वाचे पाठ देणारा दशक्षक दररोज तीच कदवता दशकवायचा, मला वाटतां! “मेबल, दलटल ्

मेबल् वुइथ हर फेस अगेन्स्ट द पेन”... (मेबल,् तावदानाला चेहरा लावनू बसलेली छोटी मेबल्) ही 
कदवता अगदी भारावलेल्या आदण कारुण्यानां ओथांबलेल्या आवाजात त्या दशक्षकानां पनु्हा पुन्हा म्हणायची... 
ते सारांच पठन भारी कृदत्रम वाटायचां... दशक्षकाच्या पाठोपाठ त्याांचा दवद्याथी दनखालस दनर्टवकार 
आवाजात त्या ओळी वाचनू काढायचा!... दशक्षक हताश पणे दवचारायचा, “पण यातलां  कारुण्य तुला 
प्रतीतच होत नाही का? आत आत तुला ते जाणवत सुद्धा नाही का नुसतां?”... 

 
या सुमाराला ऑगस्स्टन िालीच्या रांगभमूीवर ‘गीशा’ (:जपानी कलावांतीण) सादर करण्याची 

कल्पना आली. त्यात त्यानां मला एका चौरांगी समूहगायनात भाग घ्यायला लावला. खरां म्हणजे माझ्या 
उभ्या आयुष्ट्यात माझ्या गळ्याला एक देखील सूर दशवला नव्हता–अथात् मी बरोबर म्हणायला लागले की, 
माझ्यामुळे सगळ्याांचाच सूर घसरतो, अशी बाकीच्या दतघींची तक्रार असायची...मी त्याला एक खासा 
उपाय शोधून काढला! तड ि उघिां ठेवनू अगदी गोि चेहऱ्यानां मी उभी रहायची त्याांच्यात–मात्र चकूुन सुद्धा 
तड िातून आवाज म्हणून काढायचा नाही. आई म्हणायची, “गाणां म्हणताना या इतर दतघी इतकी भयांकर 
तड िां करताहेत, पण इसािोराच्या चेहऱ्यावरचा गोिपणा मात्र दबलकूल ढळत नाही—कमाल आहे 
अगदी!” 

 
ही रद्दी ‘गीशा’ म्हणजे ऑगस्स्टन िालीच्या दन माझ्या ऋणानुबांधाची ‘इदतश्रीच’ ठरली! िालीनां 

मला एका बॉक्समध्ये खाली बसून रिताना पादहल्याचां आठवतां...तो त्या अांधाऱ्या रांगमांददरातून येत होता, 



 
           

खाली वाकून त्यानां माझ्या रिण्याचां कारण दवचारलां . मी सरळ साांगून टाकलां , का त्यानां रांगभमूीवर जी 
काही भांकसदगरी चालवली होती, दतचा फोलपणा माझ्या सहनशिीपलीकिे होता! त्यावर, ‘गीशा’ बद्दल 
त्याचां मत काही माझ्यावगेळां  नव्हतां, असां तो म्हणाला...पण आर्टथक बाजूकिे काही दुलगक्ष करता येत 
नाही, व्यवसाय करणाऱ्याला, वगैरे वगैरे...आदण मग जणू काही माझां साांत्वन करण्यासाठी म्हणून त्यानां 
माझ्या पाठीवरून खाली माझ्या कपड्याांत हात सरकवायला सुरुवात केली...मी दचिलेच त्यामुळे... 

 
“प्रदतभेचां देणां लाभलेल्या माझ्यासारखीचा तुम्हाला योग्य तो उपयोग करून घेता येत नसेल, तर 

तुम्ही मला इथे ठेवनू तरी कशाला घेतलां य्?” मी ठणकावलां ! 
 
िालीनां िोळे दवस्फारून माझ्याकिे पादहलां ...आदण “हां!” असा उदगार काढून तो दतथून दनघनू 

गेला! 
 
िालीला पाहायची ती शवेटची वळे... कारण पढेु थोड्याच ददवसाांनी माझां सारां धैयग गोळा करून 

मी माझ्या नोकरीचा राजीनामा ददला ... आता मला नाट्याचा पुरेपूर उबग आला होता. तेच ते शब्द दन तेच 
ते हावभाव... रात्रीमागनू रात्री तसेच ते ठरादवक उच्चार दन साचेबांद आदवष्ट्कार... त्याच त्या क्लुप्पत्या... 
जीवनाकिे पाहण्याचा त्याांचा तो दवदशष्ट दृदष्टकोण... या सबांध चाकोरीची दकळस माझ्या िोक्यात अगदी 
दभनून गेली होती! 

 
...मी िालीकिून सुटले, ती सरळ ‘कानेजी हॉल’ मध्ये स्टुदिओत परतले... इथे नेहमीची पैशाची 

चणचण होतीच! ते असो... पण पनु्हा एकदा मी तो छोटा शुभ्र ग्रीक कुिता अांगावर चढवला... आई पुन्हा 
दपयानोशी बसली... ददवसा आमचा स्टुदिओ आम्हाला अगदी थोिाच वळे वापरायला दमळायचा, तेव्हा 
माझी आई दबचारी पुष्ट्कळदा सारी रात्र मला साथ करायची! 

 
...एथेलबटग नेस्व्हनच्या सांगीतानां या सुमाराला मी अगदी भारून गेले होते. ‘नार्टससस’, 

‘ऑदफदलया’, ‘वॉटरदनम्फ्’, (जलपऱ्या) आदण इतर अशाच रचनाांवर मी नृत्यां बसवली होती. 
 
एक ददवस स्टुदिओमध्ये माझा नृत्याचा दरयाज चाललेला असताना धाड् ददशी दार उघिून एक 

तरुण आत घुसला. भिकलेले िोळे आदण मार्थयावर सुगीला आलेल्या दपकासारखे ताठ उभे केस!– 
गृहस्थ चाांगलाच तरुण होता, पण ज्या व्याधीनां पुढे त्याला मृत्यू आला, त्या व्याधीच्या ग्रहणाची साक्ष मात्र 
त्याच्या ठायी आत्ताच स्पष्ट ददसत होती. तो झपाट्यानां माझ्याजवळ आला, आदण उदगारला! 

 
“माझ्या सांगीताचा तू नृत्यासाठी वापर करतेस, असां माझ्या कानावर आलां य्... माझां सांगीत, 

माझ्या रचना, या नृत्यासाठी नाहीत, साांगून ठेवतो! त्याचा नृत्याशी कुणी मेळ घालणां मला दबलकूल 
खपायचां नाही!” 

 
मी त्याचा हात धरून त्याला खुचीकिे नेलां  हळूहळू. 
 



 
           

“बसा इथे, “मी म्हटलां– “तुमच्या सांगीताबरोबर मी तुम्हाला नाचून दाखवणार आहे; जर तुम्हाला 
खरोखरच आविलां  नाही, तर मी तुमच्या सांगीताच्या वाटेला पनु्हा कधीही जाणार नाही...अगदी 
शपथपूवगक साांगते हवां तर.” 

 
मग मी त्याची ‘नार्टससस’ ही रचना नाचले त्याच्या समोर. ओढ्यात वाकून पाहता पाहता 

आपल्याच प्रदतचबबाच्या पे्रमात सापिलेल्या दन दवरहानां झुरून झुरून शवेटी काठच्या फुलात रूपान्तर 
पावलेल्या नार्टसससची व्यथा, या साथग स्वरमेळातून माझ्या कल्पनेला स्पष्टपणे जाणवत होती; तीच मी 
नेस्व्हनसमोर नृत्यातून साकार केली...सांगीताचे अखेरचे सूर वातावरणात अजून दवरले देखील नव्हते, 
एवढ्यात नेस्व्हन खुचीतून उिी मारून उठला, आदण धावत माझ्याजवळ येऊन त्यानां मला दोन्ही हातानी 
कवळून धरलां . माझ्याकिे पाहता पाहता त्याच्या िोळ्यात अश्रू तरारले... “तू देवदूत आहेस कुणी...यक्ष, 
दकन्नर, गांधवग अप्पसराांपैकी कुणी दैवी व्यदि आहेस तूां! हेच, हेच गदतके्षप माझ्या मनिक्षूांनी पादहले होते. 
माझी रचना साक्षात् होत असताना हेच, असांच मला भावलां  होतां!” 

 
त्यानांतर त्याची ‘ऑदफदलया’ आदण मग ‘वॉटरदनम््सल’ त्याच्यासमोर मी उभ्या केल्या...बघता 

बघता तो अदधकादधक उत्सुक आदण मुग्ध होऊन गेला... आदण दतथल्या दतथे दपयानोशी जाऊन 
माझ्यासाठीच त्यानां एक उत्स्फूतग नृत्यसांगीत रचलां !...‘ऋतुराज–वसांत’ असां नाव होतां त्या रचनेचां. 
आजवर माझ्या मनात तीच एक खांत मूळ धरून आहे...की माझ्यासाठी ‘ऋतुराजन’ हा स्वरबांध अनेकदा 
नेस्व्हननां दपयानोवर वाजवला, पण त्यानां तो दलपीबद्ध करायचां मात्र राहूनच गेलां !... 

 
...नेस्व्हन अगदी हरखूनच गेला होता; त्यामुळे कानेजी हॉलच्या छोट्या सांगीतदालनात त्यानां 

आदण मी दमळून काही कायगक्रम सादर करावते, असां त्यानां लगेच सुचवलां ... तो स्वतःच मला साथ करणार 
होता... 

 
नेस्व्हननां स्वतः जातीनां ह्या कायगक्रमाची योजना केली. अनामत रक्कम वगैरे भरून हॉल 

ठरवला...आदण दररोज सांध्याकाळी तालमीसाठी तो आमच्याकिे यायला लागला. एथेलवटग नेस्व्हनच्या 
व्यदिमत्वात श्रेष्ठ सांगीतकाराला आवश्यक असे सारे गुण होते, असां मला नेहमीच वाटत आलां . अमेदरकेचा 
‘शोपाां’ म्हणून एकादेवळेी तो पढेु गाजलाही असता; पण पदरस्स्थतीच्या कू्रर दवळख्यात तो सापिला 
होता...देहाची कुिी दन प्राण याांचा मेळ अतूट ठेवण्याच्या प्राथदमक पण भयांकर धिपिीतच त्याला ती 
भीषण व्याधी जिली, दन अकाली मृत्यू आला! 

 
...आमचा पदहला कायगक्रम खूपच यशस्वी झाला, आदण त्यानांतरच्याही काही गाजलेल्या 

कायगक्रमाांच्यामुळे न्यूयॉकग मध्ये अगदी खळबळ माजून रादहली. याचवळेी, कायगक्रमासाठी एकदा हुशार 
व्यवस्थापक गाठण्याएवढां व्यवहारी शहाणपण आमच्यात असतां, तर माझ्या यशस्वी व्यवसायाचा ओनामा 
त्या क्षणीच घिला असता...पण आम्ही कसले कमालीचे अन्नािी!.. तश्या बऱ्याच दशष्ट दन श्रीमान् मदहला 
आमच्या पे्रक्षकवगात होत्या...तेव्हा मला दमळालेल्या थोड्याफार यशामुळे न्ययूॉकग च्या गमगश्रीमांत 
ददवाणखान्यातून नृत्य करण्याची आमांत्रणां मला यायला लागली. दफट्झेराल्िनां अनुवाददत केलेल्या उमर 
खय्यामच्या पुऱ्या काव्याचां नृत्याांकन मी त्यावळेी केलां  होतां – माझ्या नृत्याच्या वळेी कधी ऑगस्स्टन तर 
कधी एदलझ् बेथ, त्या काव्याचां मोठ्यानां पठन करत असे... 

 



 
           

...उन्हाळा जवळ येत चालला होता. श्रीमती ॲस्टरबाईनी त्याांच्या न्यपूोटगच्या अदलशान प्रासादात 
नाचण्यासाठी मला बोलावलां  होतां. मी, आई आदण एदलझ् बेथ, याांना बरोबर घेऊन गेले. न्यूपोटग म्हणजे 
त्यावळेी एक अत्याधुदनक दवश्राांतीस्थान समजलां  जायचां. इांग्लां िची जशी महाराणी, तशीच अमेदरकेची ही 
ॲस्टरबाई नामक असामी होती! दतच्या पढु्यात उभे राहणारे लोक राजघराण्यात कुणापुढे नसतील एवढे 
कमाल दबलेले दन भ्यालेले ददसत! पण माझ्याशी ती फार पे्रमानां वागायची. दतच्या त्या प्रासादाच्या 
पदरसरातल्या दहरवळीवर हे नृत्यकायगक्रम व्हायचे... आदण मग न्यूपोटगमधल्या अगदी उच्चभ्र ू मोजक्या 
समाजाच्या उपस्स्थतीत त्या दहरवळीवर माझां नृत्यप्रदशगन व्हायचां...माझ्याकिे या प्रसांगी घेतलेलां  एक 
छायादचत्रसुद्धा आहे...त्याांत ॲस्टरमहोदया हॅरी लर याांच्या शजेारी बसलेल्या आहेत–आदण व्हॅण्िरदबल्ट, 
बेलमड , दफशसे वगैरे मांिळींच्या राांगाांच्या राांगा आजूबाजूला ददसताहेत.... 

 
त्यानांतर मी न्यूपोटगमधल्या इतर ददवाणखान्यातून देखील नाचले, परांतु या श्रीमन्त मदहलाांच्या 

पैशाच्या बटव्याचां तड ि एवढां आवळलेलां  असे की, जाणांयेणां आदण जेवणखाण, एवढां सुद्धा आम्हाला 
दमळालेल्या ‘मान’ धनाांतून दनघायचां नाही! दशवाय माझां नृत्य त्या पाहायच्या, आदण त्याना ते फार आकषगक 
वाटत होतां...वगैरे वगैरे सारां खरां असूनही मी नक्की काय करते, याची त्याांना चकदचतशीदेखील समज 
नव्हती; त्यामुळे न्यूपोटगची वारी एकां ददरत दनराशाजनकच ठरली! 

 
ही सवग मांिळी इतकी दशष्ट होती, स्वतःभोवतीच्या श्रीमांतीच्या वलयामुळां  स्वतःत इतकी मग्न होती, 

की कलात्मकतेचा स्पशगही त्याांना होणां शक्य नव्हतां...त्या काळी सामादजक सांदभात ‘कलावांत’ हीनच 
समजला जायचा...सवगसाधारण सेवकवगापेक्षा जरा वरच्या दजाचा, पण अखेर सेवकच जण!ू आता तो 
काळ, आदण ती भावना पार बदलून गेली आहे म्हणा...दवशषेतः पॅिरेव् स्की एका सांघराज्याचा पांतप्रधान 
झाल्यापासून! 

 
कॅदलफोर्टनयात असताना दतथल्या जीवनाचा कां टाळा येऊन मी न्यूयॉकग ला आले; आता 

न्यूयॉकग लाही मला चैन पिेना...दतथल्यापेक्षा मनमोकळ्या, कलापे्ररक वातावरणाचा शोध घेण्याची दुदगम्य 
इच्छा मनात उद भवली – माझा मनोरथ लां िनच्या ददशनेां धाव ूलागला! कोणकोण लेखक दन दचत्रकार 
मला दतथे भेटतील, याची स्वप्पनां मी रांगवूां लागले. जॉजग मेरेदिथ, हेन्री जेम्स, वॉटस, स्स्वनबनग, बनगजोन्स, 
स्व्हसलर...साऱ्या नावाांचा उच्चारणात देखील जादुदगरी होती! खरां साांगायचां तर, न्यूयॉकग मधल्या माझ्या 
सबांध वास्तव्यात बदुद्धदनष्ठ सहानुभतूी चकवा माझ्या कल्पनाांच्या बाबतीत दमळालेलां  समजदार सहाय्य, 
असलां  काही माझ्या अनुभवाला आलांच नाही कधी!... 

 
इकिे एदलझ् बथेची नृत्यशाळा मात्र भरभराटीला आली होती...कानेजी हॉलमधला स्टुदिओ 

सोिून ‘चविसर’ होटेलच्या तळमजल्यावरच्या मोठ्या दोन खोल्याांत आलो होतो. ह्या खोल्याांचां भािां 
आठवड्याला नव्वद िॉलसग होतां...तेव्हा नृत्य वगाची जमा होणारी फी, हे भािां दन आमचा इतर खचग, याांचा 
मेळ बसणां शक्य नाही, हे लगेचच लक्षात आलां . खरां साांगायचां तर बाह्यतः आमचा व्यवसाय ‘तेजीत’ होता, 
तरी बॅन्केतल्या दशलकीच्या व्यवहारात चाांगलीच ‘मांदी’ ददसत होती! चविसर होटेलमधलां  वातावरण सुद्धा 
अगदी उदास उदास असायचां... त्यामुळे आदण खचाची तड िदमळवणी करण्याच्या सततच्या दववांचनेमुळे 
दतथे सुख असां कधी लागलांच नाही. 

 



 
           

एकदा रात्री मी आदण एदलझबेथ दबलां  भरण्यासाठी रोख पैशाांची व्यवस्था कशी करावी, ह्या 
काळजीत शकेोटीजवळ बसलो असताना, मी एकदम उद गारले, ‘एकच गोष्ट आपल्याला तारू शकेल! हे 
होटेल आगीत जळून खाक झालां  पादहजे!”... दतसऱ्या मजल्यावर एक चाांगली श्रीमांत म्हातारी रहायची... 
दतच्या खोल्या जुन्यापुराण्या सामानानां, वस्तूांनी आदण दचत्राांनी खच् चनू भरल्या होत्या. सकाळी न्याहारी 
करण्यासाठी बरोबर आठ वाजता खाली जेवणघरात येण्याची या म्हातारीची सवय होती. दवचार करकरून 
आम्ही ठरवलां  की, दुसऱ्या ददवशी सकाळी दतची भेट घ्यायची, आदण दतच्याकिे कजाऊ रक्कम मागायची... 
मी तशी ती रक्कम मादगतली देखील –दतनां पैसे देण्याचां नाकारलां  आदण वर कॉफीबद्दल जोरात तक्रार करत 
बसली...म्हणे, “मी आज अनेक वषग या होटेलमध्ये राहतेय्– पण यापेक्षा चाांगली कॉफी देणां जर या 
लोकाांना जमत नसेल तर मी हे होटेल सोिून दनघनू जाईन, साांगून, ठेवतेय्!” 

 
दतनां प्रदतज्ञा केल्याप्रमाणे ती गेलीच! फि त्यावळेी पुरां होटेलही ज्वाळाांच्या भक्ष्यस्थानी पिलां  

होतां, आदण दतची कुिीही जळून कुरकुरीत झाली होती! एदलझबेथनां दतचा नृत्यवगग मोठ्या धैयानां दन 
प्रसांगावधानानां वाचवला...हातात हात धरून सवांना एका राांगेनां बाहेर घेऊन आली ती...आम्ही आमचां 
सामान मात्र काही सुद्धा वाचव ू शकलो नाही –त्यात सारां सारां काही गेलां ...आमच्या घरातल्या मोठ्या 
मोठ्या तसदबदरसुद्धा...या तसदबरी दुर्टमळ होत्या...आम्हाला त्याांचां फार फार महत्व होतां!...दनरुपायानां 
आम्ही त्याच रस्त्यावरच्या ‘बचकगहॅम’ होटेलच्या वरच्या मजल्या वरच्या एका खोलीचा आसरा 
घेतला...आदण थोड्याच ददवसाांत न्ययूॉरकमध्ये पाऊल ठेवताना ज्या स्स्थतीत आम्ही होतो, त्याच 
स्स्थतीला येऊन पोहेचलो — पुनि हदर:ओम्! जवळ एक दमिी सुद्धा नाही! यालाच म्हणतात नदशबाचा 
खेळ! — “आपण लां िनला गेलां च पादहजे हाच याचा अथग!” मी म्हटलां ... 
  



 
           

६ 
 

कायगक्रमाांच्या मोसमाच्या अखेरीअखेरीस या सवग दैवदुर्टवलासामुळे आम्ही न्यूयॉकग मध्ये उघड्यावर 
पिल्यासारखे झालो होतो; अशा वळेी लां िनला जाण्याच्या कल्पनेनां माझ्या मनात मूळ धरलां . चविसर 
होटेलमधल्या त्या अस्ग्नप्रलयानांतर आमच्याकिे सामानसुमान असां काही नव्हतांच, पण अांगावरच्या 
कपड्याखेरीज बदलायला जरुरीपुरते कपिेसुद्धा नव्हते!...ऑगस्स्टन िालीकिच्या, नोकरीच्या दन 
त्यानांतर न्यूपोटग चकवा ‘न्यूयॉकग  फोर हन्ड्रेि’च्या दशष्ट दन श्रीमन्त समाजापुढे माझां नृत्य सादर करण्याच्या 
अनुभवानां माझा दारुण स्वप्पनभांग झाला होता. अमेदरका – माझा मायदेश – मला जर एवढाही प्रदतसाद 
देणार नसेल, तर त्या बांद, दनमगम दारावर दटचक्या वाजवत राहणां, – त्या थांिगार वृत्तीच्या पे्रक्षकाांसमोर 
पुन्हा पनु्हा जीव मुठीत धरून उभां राहणां, अगदी व्यथग होतां, अशी माझी धारणा झाली...आता एकाच उत्कट 
इच्छेनां मला घेरलां  होतां...लांिन! लां िन गाठायचां... 

 
आमच्या कुटुांबात आता चार जणच उरले होते; कारण एका दफरत्या नाटककां पनीत ‘रोदमओचां’ 

काम करताना दौऱ्यातल्या प्रवासात, ‘ज्युदलएटचां’ काम करणाऱ्या एका सोळा वषाच्या पोरीवर ऑगस्स्टनचां 
पे्रम बसलां  – आदण एक ददवस घरी येऊन त्यानां आपलां  लग्न झाल्याची घोषणा देखील केली! त्यानां लग्न 
करणां म्हणजे सरळ सरळ दफतुरीच होती आमच्या लेखी! आई तर इतकी भिकली होती...दतच्या त्या 
भयांकर रागाचां कारण मला कधीच उमगलां  नाही; काय झालां  दतला कोण जाणे! – पण मी वणगन केलेल्या 
माझ्या बाबाांच्या प्रथम भेटीच्या वेळी ती जशी वागली होती, अगदी तोच प्रकार आताही घिला...दुसऱ्या 
खोलीत जाऊन दतनां धािकन् दार लावनू घेतलां ...एदलझ् बेथनां मौनाची गुळणी घेतली, आदण रेमांिचां तर 
माथांच दफरलां  जण!ू सहानुभतूी काही वाटली असेल, तर ती एकट्या मलाच...इकिे या चमत्कादरक 
वागण्यानां ऑगस्स्टन व्यदथत होऊन पाांढराफकट पिलेला! मग त्याच्याबरोबर जाऊन त्याच्या बायकोला 
भेटण्याचां आश्वासन मी त्याला ददलां ...एका आि बाजूच्या गल्लीतल्या ओसाि होटेलकिे तो मला घेऊन 
गेला – दतथे पाच दजने चढून गेल्यावर एका खोलीत आम्हाला ‘ज्युदलएट’ भेटली! ददसायला गोि होती 
तशी...नाजुक होती, पण अशि दन आजारी ददसत होती – त्याचां कारणही लगेच त्यानां मला दवश्वासात 
घेऊन साांदगतलां ...दतथे पाळणा हलायचा होता! 

 
आमच्या लां िनला जायच्या बेताांतून ऑगस्स्टन अथातच वगळला गेला. एकाद्या कुणी आपल्या 

ध्येयापासून ढळावां...मागगभ्रष्ट होऊन बाजूला लोळण घ्यावी – आदण ज्या ददव्य श्रेयाचा मागोवा घेत इतर 
पुढे पुढे चालले आहेत, त्या श्रेयाला तो अपात्र ठरावा, तसा ऑगस्स्टन प्रवाहपदतत झाला होता, अशी आम्ही 
सवानी कल्पना करून घेतली होती!! 

 
... पुन्हा एकदा उन्हाळ्याची चाहूल लागली...पुन्हा एकदा एका उजाि स्टुदिओमध्ये आम्ही 

दाखल झालो – नेहमीप्रमाणे खांक अवस्थेत! एवढ्यात मला एक भेदी कल्पना सुचली! ज्या ज्या 
ददवाणखान्यातून मी नाचले होते त्या त्या बांगल्यातल्या समृद्ध गृहस्वादमनींना दवनवनू लां िनला 
जाण्याइतपत रक्कम गोळा करायचां मी ठरवलां ! सेंरल पाकग वर िोळा ठेऊन असणाऱ्या राजवाड्यावजा 
हवलेीतल्या बाईसाहेबाांना मी प्रथम भेटले. ही हवलेी एकोणसाठाव्या रस्त्यावर होती. मी त्याांना चविसर 
होटेलच्या आगीत आमच्या सवगस्वाची कशी राख झाली ते तर साांदगतलांच – पण न्ययूॉकग मध्ये रदसकतेच्या 
अभावी आमच्या कलेचां चीज होत नसल्याचांही बोलून दाखवलां ... आदण वर, लांिनला गेल्यानां आमची 
चकमत लोकाांना पटणार असल्याची माझी खात्री असल्याचांही ठासून साांदगतलां ! 



 
           

शवेटी एकदाच्या त्या बाईसाहेब उठल्या... मेजाजवळ गेल्या आदण पेन हातात घेऊन चेक 
लागल्या. घिी करून तो चेक त्याांनी मला ददला...मीही भरल्या िोळ्याांनी दनरोप घेतला, आदण हलक्या 
मनानां उित्या दपसासारखी तरांगतच बाहेर पिले... पण हाय! पाचव्या रस्त्यापयगन्त गेल्यावर मी घिी 
उलगिून पादहलां  तर चेक फि िॉलसगचा! आम्हाला सवाना लां िनला जायला एवढीशी रक्कम म्हणजे 
भलतीच अपुरी! तेवढ्यानां काय साधणार होतां? 

 
यानांतर मी दुसऱ्या एका लखपतीच्या श्रीमतीजींना गाठायचा प्रयत्न केला. त्याांची हवलेी पाचव्या 

रस्याच्या शवेटी होती. एकोणसाठाव्या गल्लीतून ह्या बाईसाहेबाांच्या हवलेीपयगन्तचे पन्नास ब्लॉक मी पायीच 
ओलाांिले!... इथलां  माझां स्वागत तर पदहल्यापेक्षाही थांिपणे झालां !... एका वयस्क बाईसाहेबाांनी दार 
उघिलां , आदण माझी दवनांती ऐकताक्षणीच, ती दकती अव्यवहारीपणाची होती, यावर मला चार दतखट शब्द 
सुनावले! त्याच्याही पढेु जाऊन दतनां काय म्हणावां, तर: “बलेॅ नृत्य करत असतीस तर तुझ्या दवनांतीचा 
थोिा तरी दवचार मी केला असता... कारण माझ्या ओळखीच्या एका बलेॅनतगकीनां खोऱ्यानां पसैा ओढलेला 
मला माहीत आहे...” इकिे माझ्या दवनांतीअजाचां घोिां तसांच पुढे दामटण्याच्या प्रयत्नात मला भोवळच 
आल्यासारखां वाटायला लागलां , आदण मी खरोखर बाजूला कलां िले! दुपारचा चारचा सुमार, दशवाय 
जेवणदबवण काहीच झालेलां  नव्हतां माझां! हा प्रकार पाहून मात्र त्या बाईसाहेब अस्वस्थच झाल्या जराश्या, 
अन् घांटी वाजवनू त्याांनी एका रुबाबदार बटलरकरवी माझ्यासाठी कपभर चॉकोलेट आदण टोस्ट असां 
खायला आणवलां ... माझी आसवां चॉकोलेटमध्ये दवरघळत होती, दन त्या टोस्टवरही घरांगळत होती – तरी 
दतकिे लक्ष न देता मी तशीच त्या यजमानीणबाईना, आम्ही लां िनला जाणां फार जरूर का आहे, हे पटवत 
रादहले...! 

 
“आज ना उद्या मी कीर्टतदशखरावर जाऊन पोहोचेन यात शांकाच नाही ...” मी त्याांना साांदगतलां ... 

“आदण त्यावळेी, अमेदरकन कलागुणाची बजू राखल्याचां सवग श्रेय तुमच्याच पदरात पिणार आहे, याची 
कल्पना करा!” हे दन ते...! 

 
शवेटी जवळ जवळ साठ कोटी िॉलसगचां भाांिार हाती असलेल्या त्या धनवन्तीनांही मला एक चेक 

ददला! दकती? पन्नास िॉलसग! अन दशवाय वर बजावलां  मला की, “जेव्हा केव्हा तुला पैसे दमळतील, तेव्हा 
हे माझे पैसे परत पाठवायला दवसरू नकोस!” 

 
मी दतचे पैसे कधीच परत केले नाहीत; माझ्या लेखी ते कुणा गदरबाला देऊन टाकणांच अदधक 

बरोबर होतां! 
 
...अशा तऱ्हेने न्ययूॉकग मधल्या बहुतेक सवग कोट्यादधशाांच्या भाग्यवतींना मी कौल लावला...तेव्हा 

कुठे एक ददवस आमच्या लांिनच्या सफरीच्या नावानां तीनश ेिॉलसगची भली मोठी (?) पुांजी आमच्याकिे 
जमली! अगदी कफल्लक अवस्थेत लां िनला पोहोचायचां असतां, तरीही एकाद्या सामान्य बोटीची सेकां ि 
क्लासची दतदकटां काढणां काही या रकमेत जमण्यासारखां नव्हतां! पण ‘हल’ला जाणाऱ्या, गाईगुरां 
वाहणाऱ्या एखाद्या बोटीत शोधात राहून ती दमळेपयंत धक्क्याच्या आसपास वावरण्याची चतुर कल्पना 
तेवढ्यात रेमांिला सुचली. ह्या बोटीच्या कॅप्टनला रेमांिची इतकी दया आली की दनयमात बसत नसूनही, 
आम्हाला प्रवासी म्हणून त्याच्या जहाजावर घेण्याचां त्यानां ठरवलां ; आदण एक ददवस सकाळी हाताांतल्या 
काही पिशादपशव्याच केवळ घेऊन आम्ही जहाजावर चढलो! रांका वगैरे होत्याच कुठे? चविसर होटेलच्या 



 
           

आगीत त्याांची केव्हाच आहुती पिली होती!...मला वाटतां रेमांिला पुरां शाकाहारी बनण्याचां सारां श्रये 
आमच्या या सफरीलाच असावां. मध्यपदश् चमेच्या सपाटीकिून लां िनला चालवलेली, तिफिणारी दबचारी 
मुकी दोनदतनश े जनावरां तळघरात एकत्र कड िलेली होती बोटीच्या...आपल्या चशगाांनी एकमेकाांना 
भोसकत केदवलवाणेपणानां रात्रांददवस हांबरतहुांबरत राहणाऱ्या प्राण्याांचां कसलां  दयनीय दृश्य ते! त्या 
दृश्याचा आमच्या मनावर खोल कुठेतरी चरा उमटून गेला आहे...! 

 
...मोठ्या जहाजावरच्या सुखसड ईनी पदरपूणग अशा कॅदबनमध्ये पिल्या पिल्या दकतीदा तरी मला 

त्या गुरांवाहू बोटीवरच्या आमच्या सफरीची आठवण होते. साऱ्या अिचणींना न जुमानता उसळी मारणारी 
त्यावळेची ती आनांदी दन उत्साही मनःस्स्थती आठवते—आदण शवेटी मनात असा दवचार येतो की खरांच, 
सतत सुखासीन वातावरणात राहण्यानांच तर मनुष्ट्याच्या मनात दवकृती उत्पन्न होत नसतील ना?... 

 
...खारवलेलां  गोमाांस आदण चहा – तोही कसल्या गवती चवीचा–हे एवढांच आमचां खाणांदपणां होतां 

बोटीवर! अांगाखाली चभतीलगत जोिलेली दनजायची अरुां द अन कठीण फळकुटां! खोल्या – कॅदबन्स–
कोठिीवजा, अगदी लहान!...अथात् दतदकटाांचा दर सुद्धा अगदी हास्यास्पद वाटेलसा क्षलु्लकच 
होता...तरीपण ‘हल’ ला पोहोचेपयंतच्या दोन आठवड्याांच्या प्रवासात आम्ही फार फार मजेत होतो! या 
असल्या बोटीवरून स्वतःच्या खऱ्या नावानां प्रवास करण्याची मला जराशी लाज वाटत होती – त्यामुळे 
आम्ही आजीच्या – आईच्या आईच्या – ‘ओ गॉमगन’ या नावानां सह्या ठोकल्या होत्या...मी तर स्वतःला 
‘मगॅी ओगॉमगन’ म्हणवत होते! 

 
बोटीवरचा ‘फस्टग मेट’ आयदरश होता...चाांदण्या रात्री दकत्येकदा मी त्याच्या बरोबर टेहळणीच्या 

जागी वर असायची. तो वारांवार मला लग्नाची मागणी घालायचा – म्हणायचा, “मगॅी ओ गॉमगन, बघ, 
मनावर घेत असशील माझ्याशी लग्न करायचां तर...मी तुला नवरा म्हणनू अगदी सुखात ठेवने!” 
कॅप्टनसुद्धा मोठा ददलदार माणूस होता – त्याला कधी कधी लहर यायची...एकाद्या रात्री तो स्व्हस्कीची 
बाटली काढायचा आदण आम्हा सवांना नरमगरम पेय बनवनू द्यायचा...एकां दरीत कष्टाचे असले, तरी हे 
ददवस फार आनांदात गेले. त्या गरीब मुक्या प्राण्याांचां हांबरणांहुांकारणां तळमजल्यातून कानावर आलां , की मन 
मात्र त्यामुळे दवषण्ण व्हायचां...अशा रानटी पद्धतीनां गुराांची नेआण करायची प्रथा अजून चालू आहे की 
काय, न कळे! 

 
...मे मदहन्यात एक ददवस सकाळी ‘ओ गॉमगन’ पदरवार ‘हल’ला उतरला, आगगिीत चढला आदण 

तासानांतरच ‘िांकन’ कुटुांब लां िनला येऊन पोहोचलां ! ‘टाईम्स’ मधल्या जादहरातीच्या बळावर ‘माबगल आचग’ 
च्या जवळ राहाण्याची जागा दमळाली. लां िनमधले पदहलेपदहले ददवस एकप्रकारच्या दनखळ दनरानांदात, 
एक पेनीवाल्या बसमधून दफरण्यातच गेले – आजूबाजूची प्रत्येक गोष्ट, प्रत्येक वस्तू पाहून उफाळणाऱ्या 
दवस्मयजनक आनांदाची चव तड िात घोळत असताना, आमच्या जवळची पुांजी दकती बेताची होती, हे मुळी 
आम्ही दवसरूनच गेलो होतो! पे्रक्षणीय स्थळां पाहण्याच्या तर आम्ही सपाटाच लावला – ‘वसे्टदमन्स्टर 
ॲब,े’ ‘दब्रदटश म्युदझयम,’ ‘साउथ केस्न्सांग्टन म्युदझयम,’ ‘टॉवर ऑफ लां िन,’ इत्यादी पाहण्यात आम्ही 
तासन् तास घालवले – क्य ू गािगन्स ‘दरचमांि पाकग ,’ ‘हॅम्प्टन कोटग,’ याांना भेटी देऊन आम्ही आमच्या 
लॉजकिे परतत असू, ते उतके उन्मन दन श्राांत...! आमचां सारां वागणां खरां म्हणजे हौशी प्रवासी 
लोकाांसारखांच दनष्ट्काळजी होतां – जणु काही अमेदरकेतले कुणी आमचे विील, काका, मामा आम्हाला पसेै 
पुरवायला होतेच पाठीशी! काही आठवड्यानांतर आमच्या लॉजच्या मालकीणबाईचा, दबल चकुतां 



 
           

करण्याबाबतचा तगादा कानावर येईपयगत आमच्या बेदरकार मुशाफरी स्वप्पनाांतून आम्हाला जागच आली 
नव्हती! 

 
...मग एक ददवस ‘नॅशनल गलॅरी’ मध्ये ‘कॉरेदजओ’च्या ‘व्हीनस’ आदण ‘ॲिोदनस’ वरचां एक 

मनोरांजक व्याख्यान ऐकून आम्ही परत येऊन पाहतो, तो लॉजचां दार आमच्या देखत धािकन् लावलां  
गेलेलां ...आमचां सामान आता...पण आम्ही सवग मात्र उांबरठ्यावरच! सवांचे दखसे चाचपून पादहले तर 
जेमतेम सहा दशचलग सवगदमळून! मग काय, परत दफरलो – माबगल आचग अन् केस्न्सग्टन गािगन्स 
किे...आदण पुढे काय करायचां ह्याचा दवचार करत एका जागी बैठक मारून बसलो, झालां ! 
  



 
           

७ 
 

आमच्या आयुष्ट्याचा एक मानदसक दचत्रालेख काढता आला असता, तर तो पाहून केवढां चदकत 
व्हायला झालां  असतां! वाटलां  असतां, हे सारां घिलां , ते खरोखरी माझ्याच आयुष्ट्यात का? – कारण माझ्या 
आठवणीप्रमाणे, लां िनच्या रस्त्यातून भटकणारी ती चार पात्रां, चालं् दिकन्सच्या कल्पनासाम्राज्यात 
देखील सहज शोभनू ददसावीत अशीच होती! आता या क्षणी तर मला त्याांच्या अस्स्तत्वाची शांकाच येते आहे! 
भतूकाळात िोकावनू पाहताना, सांकटाांच्या दन अिचणींच्या झुांिींशी टक्कर घेऊन सुद्धा, आम्हा तरुण 
पोराांचा आनांदोत्साह दटकून रादहला होता, याचां मला तेवढां कौतुक वाटत नाही – कौतुक वाटतां ते 
तारुण्याची शीव केव्हाच ओलाांिून गेलेल्या माझ्या दबचाऱ्या आईचां! दतच्या वैयदिक जीवनात ती कष्टच 
उपसत आली होती. सांकटाांचा मारा दतनां पदोपदी सोसला होता – आदण तरी देखील या भटकन्तीच्या 
हालअपेष्टाांना दन दुदैंवाच्या परांपरेला, सवगसाधारणपणे सवांच्याच वाट्याला येणाऱ्या अिचणी, असां समजून 
ती आम्हाला साथ देत होती, ही खरी अतक्यग गोष्ट! 

 
...हाताांत पसैा नाही, मदतीला दमत्र नाहीत, आदण रात्रीपुरता दनवारा दमळवण्याचां कुठलां ही साधन 

हाताशी नाही, अशा स्स्थतीत आम्ही लां िनचे रस्ते पालथे घातले...दोन तीन होटेल्समधून चौकशी केली 
परांतु आमच्याकिे सामानसुमान काहीच नसल्यानां, आगाऊ भािां घेण्याचाच सवग दठकाणी हट्टाग्रह ददसला! 
दोन तीन लॉज –दनवास – धुांिाळले; प्रत्येक वळेी मालदकणीचां तसचां ते दनदगय तुसिेपणाचां वागणां! शवेटी 
‘ग्रीन पाकग ’ मधल्या एका बाकाचा आश्रय करण्यापयगत पाळी आली – पण दतथूनही एका प्रचांि पोदलसानां 
येऊन आम्हाला उठवलां  अन् पुढे वाटेला लावलां ! 

 
तीन ददवस आदण दततक्याच रात्री, हाच प्रकार चालू होता. – ददिकीला दमळणारे बनपाव खाऊन 

आम्ही ददवस काढत होतो – आदण तरी अांगात चतैन्य कसां अखांि सळसळत होतां, कुणास ठाऊक! दब्रदटश 
वस्तूसांग्रहालयात आम्ही ददवसन् ददवस घालवत होतो. ‘चवकलमन’च्या ‘अथेन्सची यात्रा’ (Journey to 
Athens) या पुस्तकाचा इांग्रजी अनुवाद मी वाचत होते; वाचता वाचता आमच्या दवदचत्र पदरस्स्थतीचा पूणग 
दवसर पिून माझ्या िोळ्याांतून घळघळ अश्रू वाहायला लागले – त्या अश्रूांचा आमच्या दैवदुर्टवलासाशी 
काहीच सांबांध नव्हता ही गांमत! उलट दनष्ठेनां पऱु्या केलेल्या शोधक सफारीनांतर परतताांना चवकलमनला 
आलेल्या दु:खद मृत्यनूां मला रिूां कोसळत होतां! 

 
चौर्थया ददवशी मात्र भल्या पहाटेच काही तरी उपाय शोधायचा मी दनिय केला. आई, रेमांि अन् 

एदलझबेथ याांना एक चकार शब्द देखील तड िातून न काढता माझ्या मागे यायला मी साांदगतलां . 
लां िनमधल्या होटेल्सपकैी एका अत्यांत अदलशान होटेलमध्ये मी सरळ दशरले! रात्रपाळीच्या पोटगरला 
अधगवट झोपोतून उठवलां , आदण आम्ही रात्रीच्या गािीनां नुकतेच आल्याचां साांदगतलां ; पुढे म्हटलां , की आमचां 
सामान दलव्हरपूलहून लौकरच येईल, तोपयंत त्यानां आम्हाला रहायला खोल्या दनदित् करून द्याव्यात –
आदण सकाळची न्याहारी-कॉफी, बफव्हीट केक्स, आदण इतर अमेदरकन खाद्य-दवशषे वगैरे सवग वरच 
पाठवनू द्यावां! 

 
त्या सबांध ददवसभर आम्ही मऊ मऊ गाद्यादगरद्याांवर झोपलो. अधून मधून पोटगरला फोन करून 

आमचां सामान न आल्याबद्दल किवट शब्दात मी तक्रार करीत रादहले. – “बदलायला कपिे नसताना 
बाहेर पिणारच कसां आम्ही?” मी उद गारले.... अथातच रात्रीची जेवणां वरच्या वर खोल्यातूनच झाली! 



 
           

ह्या सड गाच्या बतावणीनां आता कमाल मयादा गाठली होती, हे लक्षात घेऊन दुसऱ्या ददवशी पहाटे 
आम्ही जसे आलो, तसेच होटेलमधून चालते झालो. रात्रपाळीच्या पोटगरला या वळेी उठवलां  नाही, एवढांच! 

 
रस्त्यावर आलो, तेव्हा एका ददवसभराच्या दवश्राांतीनां पुष्ट्कळच ताजां तवानां वाटत होतां – आदण 

पुन्हा एकदा जगाशी सामना द्यायची उभारीही आली होती. त्या ददवशी सकाळी आम्ही दफरत दफरत 
चेल्सीला गेलो. दतथल्या त्या जुन्या चचगच्या आवारातल्या कबरस्तानात आम्ही बसलो असता, वाटेवर 
पिलेल्या एका वतगमानपत्राकिे माझां लक्ष गेलां , दन ते उचलता उचलता त्यातल्या एका पदरच्छेदावर माझे 
िोळे स्स्थरावले. न्यूयॉकग मध्ये ज्याांच्या ददवाणखान्यात मी नाचले होते, अशा एका श्रीमतीजींनी ग्रॉव्ह नर 
चौकात बांगला घेतला होता, आदण दतथे पाट्या मेजवान्याांची झि लागलेली होती. मला एकदम एक 
कल्पना स्फुरली! 

 
“इथेच थाांबा,” मी इतर सगळ्याांना साांदगतलां  
 
दुपारच्या जेवणापूवी मग मी एकटीच ग्रॉव्ह नर चौकात जाऊन पोहोचले. त्या बाई घरीच होत्या. 

त्याांनी मला खूप अगत्यपूवगक बसवनू घेतलां , तेव्हा त्याांना मी लां िनला आलेली असून न्यूयॉकग मधल्याप्रमाणे 
ददवाणखान्याांतून नृत्यप्रदशगन करत असल्याचे साांदगतलां . 

 
“शुक्रवारच्या रात्रीच्या माझ्या इथल्या मेजवानीच्या सांदभात ही कल्पना अगदी चपखल बसते!” – 

त्या म्हणाल्या; “जेवणानांतर तुझ्या भावनृत्याची थोिी झलक तू दाखव ूशकशील का?” – त्याांनी मला पुढे 
दवचारलां— 

 
मी होकार ददला – आदण सहज युिीनां कायगक्रम दनदित समजण्यासाठी थोिीशी रक्कम आगाऊ 

देण्याची जरूरी असल्याचां सुचवलां ! बाई फार ददलदारीनां वागल्या, आदण दहा पौंिाचा एक चेक ताबितोब 
त्याांची दलहून ददला माझ्या हातात. तो चेक घेऊन धावत धावत मी चेल्सीच्या कबरस्थानात गेले, तर दतथे 
रेमांिचां एक व्याख्यान रांगात आलेलां ! दवषय? ‘आत्म्याचे प्पलेटॉदनक स्वरूप’! 

 
“ग्रॉव्ह नर चौकातल्या अमुक अमुक बाईांच्याकिे शुक्रवारी मला नाचायचांय...बहुधा ‘दप्रन्स ऑफ 

वले्स’ देखील दतथे येईल... आता काय, आपलां  नशीब उघिलां च म्हणायचां!...” वगैरे बिबि करत मी 
त्याांना तो चेक दाखवला – तेव्हा रेमांि म्हणतो, “खरां तर आपण एक स्टुदिओ शोधून काढून या रकमेतून 
त्याचां एक मदहन्याचां भािां आगाऊच देऊन टाकलां  पादहजे...लॉजसारख्या भािोत्री दठकाणी, हलक्या 
दजाच्या सामान्य बायकाांकिून अपमान व्हायचे प्रसांग आपल्यावर आता येताच कामा नयेत!”... 

 
मग चेल्सीमध्ये चकग्ज रोिच्या बाजूलाच शोधता शोधता एक छोटा स्टुदिओ आम्हाला सापिला... 

त्या रात्री आम्ही त्याच स्टुदिओत झोपलो...गाद्या-दबद्या काही नव्हत्याच दतथे, तेव्हा जदमनीवरच आम्ही 
पसरलो...पण पुन्हा एकदा कलावांतासारखां दजणां जगत असल्याचा आम्हाला जणू प्रत्यय आला, अन् 
समाधान वाटायला लागलां ... रेमांिच्या दवचाराांशी आम्ही सवग सहमत झालो – आदण दनिय केला की 
भािोत्री दनवासासारख्या ‘बूज्वा’ – कदनष्ठ मध्यम-वगाला शोभणाऱ्या दशष्ठ दठकाणी उतरायचा कमीपणा 
इतःपर कधीही पत्करायचा नाही!... स्टुदिओचां भािां देऊन उरलेल्या पैशातून थोिीशी ‘उद्या’ची तरतूद 



 
           

म्हणून आम्ही तयर खाद्यपदाथांचे िबे दवकत घेऊन ठेवले; आदण ‘दलबटी’ मधून दुपट्ट्यासाठी वापरतात 
तसला तीनचार वार कपिा खरेदी करून शुक्रवारच्या त्या बाईच्या पाटीत मी त्याचा उपयोग केला... 

 
मी त्या ददवशी ‘नार्टससस’ नाचले – त्यावळेी मी फारच हिकुळी होते; आदण पाण्यात पिलेल्या 

स्वतःच्या प्रदतचबबावर भाळलेल्या शलेाट्या, यौवनसग्मुख दकशोराचीच ती भदूमका होती. नेस्व्हनची 
‘ऑदफदलया’ सुद्धा मी त्या ददवशी सादर केली. लोक मला पाहून एकमेकात कुजबजूुन म्हणत होते, “या 
एवढ्याशा पोरीच्या चेहऱ्यावर हा शोकदवकल भाव उमटतो तरी कसा?”...मेन्िेलझोनचां ‘वसन्तगान’ मी 
त्या सांध्याकाळी अगदी शवेटी नाचले... 

 
माझ्या आईनां मला साथ केली. अँड्रू लँगनां अनुवाददत केलेल्या दथऑदक्रट् च्या काही कदवताांचां 

वाचन एदलझ् बेथनां केलां ; आदण रेमांिनां ‘नृत्य – आदण भादवश्यकालीन मानवी जीवनाच्या मानसशािावर 
होणारे नृत्याचे सांभाव्य पदरणाम’ यावर एक छोटसांभाष्ट्य केलां ! हे सारां खरां म्हणजे त्या मस्तपैकी जेवण 
करून सुस्तावलेल्या खुशाल चेंिू पे्रक्षकाांच्या िोक्यावरूनच गेलां ; पण तरी देखील हा कायगक्रम खूपच 
यशस्वी झाला, आदण आमच्या यजमानीणबाईही खूष झाल्या—  

 
माझ्या पारदशगक नृत्यवषेाबद्दल, चकवा नुसतेच सणॅ्िल्् घालून, चकवा पायात काहीच न घालता 

नाचण्याबद्दल कुणी अवाक्षरही काढलां  नाही, हे इांग्लां िच्या उच्चभ्र ू सभ्यतेला साजेसांच होतां – पण याच 
साध्यासुध्या दृश्यानां पुढे काही वषांनी जमगनीत खळबळच माजवनू टाकली होती! इांग्रजी सभ्यतेच्या कल्पना 
इतक्या दुसऱ्या टोकाला गेलेल्या आहेत, की माझ्या नृत्य वषेाच्या अदभनव कल्पनेची कुणी काही म्हणता 
काही दखल घेतली नाही! मग नृत्यातल्या माझ्या कल्पनानादवन्याबद्दल काही उदार काढणां तर त्याहून 
दूर! प्रत्येकजण म्हणायचा, “वा! सुांदर!” चकवा “फारच मजेदार!” – “शतशः धन्यवाद!”...चकवा 
असलां च काहीतरी – ब्! 

 
मात्र या कायगक्रमानांतर प्रदसद्ध प्रदसद्ध हवले्याांतून मला नृत्याची पुष्ट्कळ दनमांत्रणां यायला लागली. 

एक ददवस मी राजघराण्यातल्या कुणा असामीपुढे चकवा लोथर बाईसाहेबाांच्या बदगच्यात नाचत असायची, 
तर दुसऱ्या ददवशीच पुन्हा उपास घिायचा! कारण या कायगक्रमाांचे पैसे कधी क्वदचतच दमळायचे...बहुधा 
नाहीच! यजमानीणबाईचां ठीक असे; त्या म्हणायच्या, “अमुक जहादगरदारीणबाईच्या पुढे चकवा तमुक 
सांस्थानच्या राणीसाहेबाांपढेु तुझां नृत्य होईल ...आदण इतक्या बड्या बड्या मांिळींनी तुला नृत्य करताना 
पादहल्यानां, लां िनभर तुझां नाव होऊन जाईल!” 

 
असाच एक ददवस माझ्या पक्का स्मरणात आहे. त्या ददवशी एका मदतीसाठी केलेल्या कायगक्रमात 

मी चार तास नाचल्यानांतर, त्याचां जणू बक्षीस म्हणून, एका उपादधदवभदूषत बाईसाहेबाांनी मला चहा ओतून 
ददला, अदण आपल्या हातानां स्रॉबेरीची फळां ददली!...पण आधी काही ददवस एकादां पेय सोिून काहीही 
माझ्या पोटात गेलेलां  नसल्यानां ती फळां, आदण त्याच्या बरोबरची ती सकस साथ माझ्या घशाखाली उतरेच 
ना!... त्यानां मला कष्टच झाले जास्त!...याच वळेी दुसऱ्या एक बाई दगनींनी भरलेली एक भली मोठी थैली 
माझ्या समोर उचलून धरत म्हणाल्या,... “आमच्या अांध मुलींच्या वसदतगृहासाठी पैशाची केवढी टाांकसाळ 
तू जमा करून ददली आहेस पाहा तर!” 

 



 
           

आई दन मी भलत्याच भावनाप्रधान...त्यामुळे त्या क्षणी त्या बायका आमची कसली, कधी न 
ऐकलेली जीवघेणी थट्टा करण्याचां पातक करीत होत्या, हे आम्ही त्याांना स्पष्ट शब्दात सुनव ू शकलो 
नाही...उलट समाजात वावरताना कपिे वगैरे ठाकठीक असावते आदण सांपन्न ददसावां, म्हणून पैसे राखून 
ठेवता ठेवता पोटभर जेवणखाण देखील आम्ही करत नव्हतो! 

 
स्टुदिओसाठी आम्ही काही दगरदी असलेल्या खाटा दवकत घेतल्या, आदण एक दपयानो देखील 

भाड्यानां घेतला...पण आमचा बहुतेक वळे दब्रदटश वस्तुसांग्रहालयातच जायचा. रेमांि दतथल्या ग्रीक 
फुलदाण्याांची आदण बास–दरदलफ् ची रेखाटनां करायचा – आदण मी? त्यावरच्या आकृतींच्या 
पदलादलत्याची लय,त्याांच्या मददरमस्त मार्थयाांची उभार ठेवण, दन त्याांच्या हातातल्या द्राक्षवलेींनी 
गुरफटलेल्या खाांदीचे हेलझोल, याांची प्रतीती ज्या ज्या म्हणून रचनेतून येते असां मला वाटेल, त्या त्या 
सांगीताच्या साथीवर मी त्याांतला भाव व्यि करायची!...दब्रटीश वस्तुसांग्रहालयातल्या त्या ग्रांथागाराांत सुद्धा 
आम्ही तासन् तास घालवत होतो. दतथल्या एका उपहारगृहातला ददिकीवाला बनपाव आदण दुधी कॉफी, 
हे आमचां दुपारचां जेवण. 

 
लां िनच्या सौंदयानां आम्हाला भरुळ घातली होती. आमच्या उत्साहाला उधाण आलां  होतां. 

अमेदरकेत असताना सतत भासणारी सांस्कृदतदवशषेाांची दन वास्तुदशल्पाच्या अदभजात सौंदयाची उणीव इथे 
भरून दनघाली होती. आता या सौंदयाचां अगदी आकां ठ पान मी करू शकत होते... 

 
...न्ययूॉकग  सोिण्यापूवीच दमरोस्कीला नुसतां भेटून सुद्धा वषग होऊन गेलां  होतां. अन् त्यानांतर 

दशकागोतल्या एका दमत्राचां मला पत्र आलां . दमरोस्कीनां स्पॅदनश लढाईत आपण होऊन उिी घेतली होती, 
आदण त्या सांदभात तो ्लॉदरिापयंत पोहोचला असताना दवषमज्वर होऊन त्यातच वारला, अशी वाता 
त्यातून कळली. ह्या पत्रानां मला भयांकर धक्का ददला... त्यातल्या वातेच्या खरेपणावर मुळी माझा दवश्वासच 
बसेना. एके ददवशी दुपारी मग मी पायीपायीच ‘कूपर इन्स्टटू्यट’मध्ये गेले आदण जुन्या वतगमानपत्राच्या 
चळती चाळायला सुरूवात केली... अन् इतर अगदणत नावाांच्या बरोबरच दमरोस्कीचां नावही मृताच्या 
यादीत मला आढळून आलां ...एक बारीक अक्षराांतली छोटीशी नड द! ब्! 

 
माझ्या दमत्रानां पत्रातून दमरोस्कीच्या बायकोचां नाव आदण लां िनमधला दतचा पत्ताही पाठवला होता 

– तेव्हा एक बग्गी ठरवनू मी दमरोस्कीबाईना हुिकून काढायला बाहेर पिले. पत्ता बराच दूरचा होता – 
हॅमरस्स्मथमध्ये कुठेतरी!...माझ्या मनावरचे अमेदरकेचे जुने पुराणे सांस्कार अजून पुरते पसुले गेले 
नसल्यानां इव्हान दमरोस्कोनां आपल्या पत्नीला लां िनमध्येच सोिून येणां, आदण माझ्यापाशी दतच्याबद्दल 
साधा उल्लेखही न करणां, ही गोष्ट मला भयांकर वाटत होती! तेव्हा मी माझ्या बतेाचा कुणालाही सुगावा लाग ू
ददला नाही. गािीवाल्याला तो पत्ता दाखवला...दनघाले...दकती वळे चालले होते कुणास ठाऊक...बऱ्याच 
मलैाांचा रस्ता काटल्यासारखां वाटत होतां...लां िनच्या दशवबेाहेरच गेले मी जवळजवळ! रस्त्याच्या बाजूला 
हुबेहुब एकसारख्या दन राखी रांगाच्या छोट्या घराांच्या राांगाच राांगा होत्या होत्या दतथे. सवाची फाटकां  
उदासवाणी दन एकजात मळखाऊ; पण प्रत्येकावरची नावाची उपाधी मात्र आपल्या शजेारच्यापेक्षा चढत्या 
प्रमाणात भारदस्त! ‘शरेवुि कॉटेज’ काय, ‘ग्लेन हाऊस,’ ‘एलेस्स्मयर’ काय, ‘एदनसमोअर’ काय, 
एकापेक्षा एक दनरथगक दन दवसांगत नावां! अांगापेक्षा बड गाच फार! आदण शवेटी ‘स्टेला हाऊस’ ! मी दतथे 
जाऊन घांटी वाजवली तर लां िनमध्ये सरास आढळतात, त्याहूनही मरगळलेल्या चेहऱ्याच्या एका ‘मेि’ नां 
– मोलकरणीनां – दार उघिलां . मी दमरोस्कीबाईची चौकशी केली, तसां दतनां मला एका हवाबांद पिवीत 



 
           

नेऊन बसवलां ... ‘केट ग्रीनव’ेचा पाांढऱ्या मलमलचा फ्रॉक, त्याखाली दनळ्या रांगाचा शवे, िोक्यावर मोठी 
गवती हॅट, आदण खाांद्यावर रुळणाऱ्या केसाांच्या कुरळ्या बटा असा माझा वषे होता... 

 
वरच्या मजल्यावरून धावपळ करणाऱ्या पावलाांचा आवाज येत होता...आदण त्यातच कुणीतरी 

धारदार दन स्पष्ट आवाजात “मुलींनो, हां, जरा नीटदशस्तीनां” असां म्हणत होतां. 
 
‘स्टेला हाऊस’ ही एक मुलींची शाळा होती...माझा गड धळ उिालेला होता...एकीकिे भीती वाटत 

होती, तरी दमरोस्कीच्या शोचनीय मरणाची आठवण असूनही मत्सराची एक चावरी बोचरी भावना माझ्या 
मनाचा ताण वाढवत होती! एवढ्यात आयुष्ट्यात कधी पादहली नाही अशी, एका अकस्ल्पत व्यिीची छोटी 
मूती आत प्रदवष्ट झाली! जेमतेम चार फूट उांची, सांपूणग दझजून कमालीची कृश झालेली अांगकाठी! राखी 
रांगाचे लखाखते िोळे...दवरळ पाांढरे केस...लहानसा दफक्कट चेहरा आदण दफक्क्याच पातळ ओठाांची घट्ट 
मुिप! 

 
माझां स्वागत काही फारसां अगत्यपूवगक झालां  नाही! मी दतला, मी कोण, ते समजून साांगायचा 

प्रयत्न केला... 
 
“मला माहीत आहे...इझािोरा तू. तुझ्याबद्दल इव्हान मला दकतीदा तरी दलहायचा.” 
 
“माफ करा हां...पण, पण तुमच्याबद्दल मात्र तो माझ्याजवळ कधीच काही बोलला नाही!” 
 
“नाहीच...नाहीच बोलायचा तो..खरां म्हणजे मी त्याच्याकिे जायचीच होते...तेवढ्यात...तो 

गेलाच कायमचा...आता मुळी तोच नाही!” 
 
अशा काही अथगगभग आवाजात ती हे म्हणाली, की मला रिूच कोसळलां ...तीही रिायला 

लागली...आदण त्या सहानुभवामुळेच की काय, जुन्या कधीच्या मतै्रीणी असाव्यात तशी जवळीक आमच्यात 
दनमाण झाली! 

 
दतनां मला वर दतच्या खोलीत नेलां . इव्हान दमरोस्कीच्या छायादचत्रानी साऱ्या चभती झाकून गेल्या 

होत्या. त्याच्या छायादचत्रां होती दतथे. त्या चेहऱ्याांत अद्दष्टपूवग असां सौंदयग दन जोम होता – जोष होता. 
लढाऊ गणवशेातला एक फोटो त्यानां दतला पाठवला होता, तो दतनां के्रपनां सजवनू लावला होता. ...इव्हान 
आपलां  नदशब काढायला अमदरकेला गेला – पण दोघाांनी बरोबर जाऊ शकण्याइतके पैसे त्याांच्याकिे कसे 
नव्हते, वगैरे आपल्या एकत्र जीवनाची पुरी कहाणी दतनां मला साांदगतली. 

 
“मी पुढे त्याच्याकिे जाणार होते – तो नेहमीच दलहायचा की, ‘थोड्याच ददवसात पुरेसे पसेै 

माझ्या हातात येतील, आदण मग तूही इकिे येऊ शकशील.’...” 
 
वषामागून वष े गेली –दतनां एका शाळेतली मुलींच्यावर देखरेख करणाऱ्या गव्हनेसची, नोकरी 

तशीच चालू ठेवली होती – दतचे दबचारीचे केस सुद्धा दपकले ...पण इव्हानकिून अमेदरकेला जायचे पसेै 
कधीच आले नाहीत...कधीच नाही! 



 
           

ह्या लहानखुऱ्या पण मोठ्या धीराच्या वयस्कर – (वयस्कच वाटली मला तेव्हा ती–) बाईच्या 
वाट्याला आलेल्या भोगवट्याची, धािसी सफरी दन प्रवास याांनी भरलेल्या माझ्या आयुष्ट्याशी तुलना 
करताना मला काही समजेनासांच झालां ! ती दमरोस्कीची पत्नी होती – दतला त्याच्याकिे जायचां – तर 
सवात कमी दजाच्या दतदकटानां का होईना, ती का गेली नाही?...तेव्हा आदण पढेुही मला हा एक प्रश्न 
नेहमीच पिे! – एखाद्या व्यिीला एकादी गोष्ट फार करावीशी वाटली, तर दतनां ती का म्हणून नाही 
करायची? मी तर मला जे करावसां वाटलां , ते तात्काळ करत गेले, दवचार करत कधीच थाांबून रादहले 
नाही...अथात् त्यामुळे पुष्ट्कळदा मी अिचणीत आले, सांकटात सापिले, पण दनदान माझ्या इच्छापूतीचां 
समाधान मी दमळवलां ; आदण ही दबचारी छोटी, अदत-दवचारी बाई – दतच्याच्यानां एका पुरुषासाठी – तो 
पुरुष म्हणजे खुद्द दतचा नवराच असूनही – त्यानां बोलावनू घेईपयगन्त वषानुवषग धीर कसा धरवला असेल, 
दतची तीच एक जाणे! 

 
इव्हानच्या छायादचत्राांनी भरून गेलेल्या दतच्या खोलीत दतनां माझा हात घट्ट धरून ठेवला 

होता...तशीच त्या स्स्थतीत अांधार पिायला लागल्याची जाणीव होईपयंत, मी बसून रादहले...ती 
इव्हानबद्दल बोल बोल बोलत होती...मी दनघाले, तेव्हा दतनां पुन्हा यायचां माझ्याकिून कबलू करून घेतलां  
– मात्र मीही दतला जेव्हा आमच्याकिे बोलावलां  तेव्हा दतनां नकार ददला...अगदी उजािल्यापासून ते रात्री 
उदशरापयंत मुलींना दशकवायचां दन त्याांच्या वह्या तपासायचां काम दतला करावां लागत होतां; आदण एका 
क्षणाचीही उसांत दमळत नव्हती त्यातून, त्यामुळे दतला ते शक्य नव्हतां... 

 
...मी गािी तर थाांबवनू ठेवली नव्हती, तेव्हा वगेवगेळ्या बसेसच्या मजल्यावरून प्रवास करत मी 

घरी परतले. मला आठवतां – इव्हान दमरोस्की आदण त्याची ती दबचारी बायको – याांच्या वाट्याला 
आलेल्या दुदैंवाचा दवचार करत मी रस्ताभर रितच होते!...पण त्या बरोबरच माझ्या मनात एका वगेळ्या 
समाधानाचा दरवळ होता...माझ्या स्वतःच्या स्वतःवर चालू शकणाऱ्या सते्तचा मला अदभमान वाटत 
होता...आदण आपल्याला हव्या तशा घटना आपोआप घिून येण्याच्या क्षणाची वाट पाहण्यात आयुष्ट्य 
बरबाद करून, अखेर अयशस्वी ठरणाऱ्या माणसाांबद्दल दतरस्कार वाटत होता...ऐन बहारातलां  यौवन दकती 
दनष्ठूर होऊ शकतां पाहा! 

 
इथपयगन्त रात्री झोपताना इव्हान दमरोस्कीचा फोटो दन त्याची पे्रमपत्रां उशागती ठेवनूच मी 

झोपायची – पण त्या ददवसानांतर त्या पत्राांची रवानगी एका बांद पादकटातून रांकेकिे झाली! 
 
* * * 
 
चेल्सी स्टुदिओमध्या वास्तव्याचा पदहला मदहना सांपत आला, तेव्हा हवा इतकी गरम होती, की 

केस्न्सांग्टनमध्ये एक फर्टनचरनां सज्ज असा स्टुदिओ भाड्यानां दमळत होता, तो आम्ही घेतला. इथे 
माझ्यासाठी एक दपयानो होता, आदण आत काम करायला चाांगली दवस्कळ जागा होती, पण जुलै अखेर 
एकाएकी लां िनमधला चालू मोसम सांपुष्टात आला...इकिे ऑगस्ट मदहना आमच्यासमोर ‘आ’ वासून उभा 
रादहलेला...आदण कायगक्रमाांच्या मोसमाांतील कमाईची दशल्लक म्हणनू गाठीशी अगदीच थोिे पैसे उरलेले, 
अशी आमची पदरस्स्थती! मग पुरा ऑगस्ट मदहना आही केस्न्सांग्टन वस्तुसांग्रहालय आदण दब्रदटश 
वस्तुसांग्रहालयातलां  ग्रांथालय यातच काढला! ग्रांथालय बांद झालां , की दकतीदातरी दब्रटीश 
वस्तुसांग्रहालयापासून केस्न्सांग्टनमधल्या आमच्या स्टुदिओकिे आम्ही पायीपायीच येत असू. 



 
           

आियाची गोष्ट म्हणजे एक ददवस सांध्याकाळी दमरोस्कीबाईची ठेंगणी मूती आमच्याकिे 
िोकावली. ती मला जेवायला बोलवायला आली होती. इतकी खुशीत होती ती! माझी भेट घेतली म्हणजे 
दतच्या मते दतनां एक पराक्रम केला होता! दतनां बगगन्िीची एक बाटलीसुद्धा आमच्या जेवणासाठी मागवनू 
घेतलीन्. 

 
...दशकागोमध्ये पादहलेल्या इव्हान दमरोस्कीच्या रूपाचां बरोबर वणगन करायला, दन तो काय काय 

बोलत असे, ते तपशीलवार साांगायला दतनां मला दवनवलां  – मीही इव्हानला ती सोनसळी रानफुलां  
वचेायची दकती आवि होती, अदण एकदा हातात ही फुलांच फुलां  सावरून तो उभा असताना त्याांच्या ताांबसू 
केसाांवर सूयाची उन्हां चकाकताना मी कशी पादहली – अन् त्यामुळां  त्याच्या स्मृतीशी या फुलाांची साांगि 
माझ्या मनानां कशी घातली होती, वगैरे सारां काही दतला साांदगतलां ...ती रित होतीच, अन् माझी आसवांही 
मला आवरत नव्हती...आणखी एक बगगन्िी आम्ही सांपदवली...स्मृतींच्या, आठवणींच्या िोहात यथेच्छ 
िुांबलो...आदण मग माझा दनरोप घेऊन स्टेला हाऊसला परत जाण्यासाठी बस-रस्त्याांच्या भलूभलैुयामध्ये 
ती दशरली!... 

 
...सप्टेंबर आला, तसा एदलझबेथच्या नावानां एक चेक आला – न्यूयॉकग  मधल्या, दतच्या पूवीच्या 

एका दवद्यार्टथनीच्या आईनां दतला प्रवासखचासाठी पैसे पाठदवले होते. तसा दतच्या दवद्यार्टथनींच्या आयाांशी 
दतचा थोिा फार पत्रव्यवहार होता; तेव्हा त्यापैकीच कुणी एकीनां हा चेक पाठवला – एदलझबेथनांही 
ठरवलां , की अमेदरकेला परत जायचां आदण थोिेसे पैसे कमवायचे – “कारण” ती म्हणाली, “मला पसेै 
दमळाले तर मी थोिे पाठव ूशकेन – आदण तुला तर आज ना उद्या लवकरच श्रीमांती दन प्रदसद्धी या दोन्ही 
गोष्टी दमळणार आहेतच, तेव्हा मग मला नक्कीच तुझ्याकिे परत येता येईल.” 

 
मला आठवतां, की केस्न्सांग्टनच्या मोठ्या रस्त्यावरच्या एका दुकानात आम्ही गेलो, आदण 

एदलझबेथसाठी एक गरम प्रवासी कोट दवकत घेतला. त्यानांतर दतला बोटरेनमध्ये बसवनू देऊन उरलेली 
आम्ही दतघां स्टुदिओत परतलो; पण मग पुढले काही ददवस आम्हाला फारच उदास वाटत 
रादहलां ...आनांदी आदण लाघवी स्वभावाची एदलझबेथ आमच्यातून गेली होती...! ऑक्टोबरची थांि,भकास 
दन रुक्ष चाहूल यायला लागली होती...लां िनमधल्या धुक्याचा आमचा पदहलाच अनुभव होता; अन् 
ददिकीवाल्या – पेनीवाल्या – सूपच्या राजवटीत रिक्षय झाल्यासारखी दपळवटलेली ददसत होतो आम्ही 
सारीजणां! आतापयंत दब्रदटश वस्तुसांग्रहालयाचां आकषगण देखील दवरून गेलां  होतां – लाांबच लाांब वाटायचे 
ददवस – आदण बाहेर दनघायला मनाला उभारीच नसायची...असाच कसला तरी बनवलेला पट आदण 
पुठ्ठ्ठ्याचे तुकिे घेऊन आम्ही पाांघरूणात गुरगुटून सड गट्या खेळत बसत असू! 

 
आमच्या अतक्यग उत्साहाचां, मागे वळून पाहताना मला जसां आियग वाटतां, तसांच आियग त्या 

ददवसातल्या त्या नैराश्याचां, मनाच्या सांपूणग कोसळून पिण्याचांही वाटल्यादशवाय राहात नाही!...कधीकधी 
तर असेही ददवस उगवत, की सकाळी उठून बाहेरच्या जगाला सामोरां जाण्याचां धैयग व झाल्यानां सारा वळे 
आम्ही झोपूनच राहात असू!! 

 
शवेटी एदलझ् बेथचां एक पत्र आलां , अन् त्याबरोबर पैसेही! न्यूयॉकग ला पोहोचल्यावर पाचव्या 

रस्त्यावरच्या ‘बचकगहॅम’ होटेलमध्ये ती उतरली होती – यथाकाल दतनां आपली शाळाही दतथे थाटली, 
आदण एकां दरीत दतचां तसां बरां चाललां  होतां...ह्या बातमीनां आमच्या दजवात जीव आला...एवीतेवी स्टुदिओचां 



 
           

भािां भरलेली मुदत सांपुष्टात आलीच होती, तेव्हा केस्न्सांग्टन चौकातलां  एक लहानसां, पण फर्टनचरनां सुसज्ज 
घर आम्ही भाड्यानां घेतलां . यामुळे दतथल्या चौकातल्या उद्यानाची चावी दमळण्याचा एक दवशषे हक्क 
आम्हाला लाभला. 

 
उन्हाळा अगदी रांगात आला असताना, एका रात्री रेमांि दन मी उद्यानात नाचत होतो...इतक्यात 

मोठ्ठी काळी हॅट घातलेली एक अत्यांत सुांदर बाई समोर आली, आदण म्हणाली, “कुठून, आलात कुठून 
तुम्ही इथे? पृर्थवीवरूनच की आदण कुठून?” 

 
मी म्हटलां , “पृर्थवीशी मुळीच नातां नाही आमचां! आम्ही चांद्रावरची माणसां...!!” 
 
“पृर्थवीवरची असा नाहीतर चांद्रावरची असा, भारीच गोि माणसां आहात तुम्ही...चलणार का 

माझ्याबरोबर घरी? 
 
आम्ही दतच्या मागोमाग केस्न्सांग्टन चौकातल्या दतच्या घरी गेलो...फार सुांदर घर होतां दतचां – दन 

दतथे टाांगलेल्या बनग जोन्स, रोझेट्टी, वुइल्यम मॉरीस, याांच्यासारख्या दचत्रकाराांच्या अदु्भत सुांदर दचत्राांतून 
चहूबाजूांनी दतची छबी प्रदतचबदबत होत होती... 

 
श्रीमती पॅदरक कॅम्प बले होती ती! दतनां आमच्यासाठी दपयानो वाजवला, आदण मग जुनी इांस्ग्लश 

गाणी ऐकवली; नांतर काव्यवाचन सुद्धा झालां , अन् शवेटी मी दतच्यासमोर नाचले...ती एक पराकोटीची 
देखणी िी होती – काळ्या केसाांचा दवपलु सांभार, टपोरे काळे िोळे, सायीसारखी सोपस काांदत, आदण 
कां ठाची ती दैवी ठेवण! दतनां आमच्यावर अगदी मोदहनी अिच जणू सोिलां  होतां...तेव्हाच्या त्या उदासीनता 
आदण नैराश्य याांच्या गतेतून आम्ही बाहेर दनघू शकलो, ते केवळ या बाईांची भेट झाली म्हणनूच! ही भेट 
म्हणजे आमच्या नदशबाच्या युगाांतराची नाांदीच ठरली जणू काही – कारण पॅदरक कॅम्प बेल बाईांना माझां 
नृत्य इतकां  आविलां  की त्याांना श्रीमती जॉजग चविहॅम या बाईसाठी मला ओळखपत्र सुद्धा ददलां ! लहानपणी 
कॅम्पबेल बाईांनी ‘ज्युदलएट’ च्या वाचनाच्या दनदमत्तानां कलाप्राांताांत पदहलां  पाऊलां  टाकलां , ते चविहॅमच्या 
घरी म्हणे...श्रीमती चविहॅमनीही माझां चाांगलां  स्वागत केलां . खुल्या शकेोटीपुढे बसून इांग्रजी परांपरेप्रमाणे 
घेतलेल्या दुपारच्या चहाचा, तो पदहलाच प्रसांग माझ्या आयुष्ट्यातला! 

 
...बाकी खुली शकेोटी, बे्रि लोणी, सँण्िदवचे्, खूप किक चहा – आजूबाजूला दपवळसर धुकां , 

आदण इांस्ग्लश आवाजात उमटणारां ते सुसांस्कृत उच्चार वैदशष्ट्ट्य – ‘ड्रॉल’ – या साऱ्या प्रकाराांत काही 
दवशषे खुमारी आहे खास! त्यामुळे आधी मला लां िनची मोदहनीच केवळ जाणवली असेल, असां म्हटलां , तर 
या क्षणापासून मी लां िनच्या पे्रमातच पिले असां म्हणायला हरकत नाही! 

 
एका स्वस्थ, सुखरूप, सुसांस्कृत दन दनव्याज वातावरणाच्या जादूनां हे घर भारलेलां  होतां. त्या 

जादूचा असर माझ्यावर खूपच झाला; पाण्याबाहेर तिफिणारी मासोळी पुन्हा दजथल्या दतथे पाण्यात 
पिावी, तसां मला वाटलां  – मुळी परकेपणाच उरला नाही – आदण त्यात ते सुांदर ग्रांथालय! त्याचां तर मला 
फारच आकषगण वाटलां ... 

 



 
           

याच घरात प्रथम सुस्वभावी इांस्ग्लश नोकराांची अलौदकक दानत माझ्या प्रत्ययाला आली. त्याांच्या 
वावरण्यात त्याांचा एक खास घरांदाजपणा दन आत्मदवश्वास ददसून येतो. नोकर म्हणून काम करण्यात त्याांना 
कमीपणा वाटत नाही, आदण अमदरकेत जशी नोकराांना सामादजक स्तराच्या दशिीवर वर वर चढायची हाव 
असते – तसां इथे अदजबातच नसतां; उलट सवांत श्रेष्ठ, मान्यवर घराण्यातल्या पदरवारासाठी काम 
करण्यात इथले नोकर स्वतःला धन्य समजतात. त्याांच्या वािवदिलाांनी त्याांच्या अगोदर हेच केलेलां  असतां, 
आदण त्याांची मुलां बाळांही पढेु हेच करणार असतात. त्याांच्या या दवदशष्ट वृत्तीच्या बळावर मनःशाांती दन 
जीवनातली सुरदक्षतता त्याांनी आपल्या जणू आपल्या मुठीत पकिून ठेवली आहे! 

 
चविहॅमबाईनी त्याांच्या ददवाणखान्यात एक ददवस सांध्याकाळी माझ्या नृत्याचा कायगक्रम घिवनू 

आणला. लां िनमधले एकजात सारे कलावांत आदण सादहस्त्यक त्यावळेी दतथे उपस्स्थत होते. इथेच मला 
असा एक माणूस भेटला, की ज्याच्या व्यदित्वानां माझ्या साऱ्या जीवनावर पुढे एक खोल ठसा उमटवला – 
मला भेटल्यावळेी तो जवळजवळ पन्नास वषांचा असावा. त्याचां माथां इतकां  सुांदर...माझ्या आठवणीत 
असलेल्या अत्यांत सुांदर उत्तमाांगातच त्याची गणना होऊ शकली असती! दृष्टीत भरण्यासारख्या दवशाल 
कपाळाखाली जरासे खोल वाटणारे िोळे; जुन्या दशल्पात आढळतां तसां अदभजात रेखीत नाक, नाजूक 
दजवणी, उांच सिसिीत दन खाांद्यात चकदचत वाकलेली अांगकाठी, पाांढऱ्या केसाांचा मधोमध पािलेला भाांग, 
कानावर येणारी केसाांची मोि, आदण चेहऱ्यावरचा कमालीचा गोि भाव! या व्यिीचां नाव ‘चालंस हाले.’ 
एका प्रदसद्ध दपयानोवादकाचे हे दचरांजीव. आियाची गोष्ट अशी, की जेवढी म्हणून तरुण तरुण मुलां  दतथे 
होती, ती सवग माझ्या पुढे पढेु करायला एका पायावर तयार असताना देखील, त्याांच्यापकैी एकाचांही मला 
आकषगण वाटलां  नाही – इतकां च काय, त्याांच्या दतथल्या उपस्स्थतीची सुद्धा मला जाणीव नव्हती! आदण 
इकिे या पन्नाशी गाठलेल्या माणसाला पादहल्याक्षणी माझ्या मनात एक दववश भावबांध दनमाण झाला होता! 

 
...मेरी ॲण्िरसनच्या तरुणपणी हालेचा अन् दतचा चाांगलाच स्नेह होता – तेव्हा त्याच्या 

स्टुदिओमध्ये मला चहाला बोलावलेलां  असताना ‘कॉदरओलानस’ मधल्या ‘व्हर्टजदलया’च्या भदूमकेत मेरी 
घालत असलेला वषे त्यानां मला दाखवला. दतची एक पदवत्र आठवण म्हणून त्यानां तो जपून ठेवला होता! 
त्याच्या स्टुदिओला ददलेल्या या पदहल्या भेटीपासून आमची मतै्री दृढतर होत गेली. माझे पाय त्याच्या 
स्टुदिओकिे वळले नाहीत, अशी काही एकही दुपार जात नव्हती. तो माझ्याजवळ बनग जोन्सबद्दल खूप 
खूप बोलला. तो मुळी त्याचा दजवाभावाचा दमत्रच होता; दशवाय रोझेट्टी, वुइल्यम मॉदरस आदण राफेलपूवग 
दचत्रकाराांच्या शलैीबद्दल, आदण स्व्हसलर, टेदनसन याांच्या सांबांधातही त्यानां मला खूप काही साांदगतलां . या 
साऱ्याांनाच तो चाांगले ओळखल होता. या पूवगसूरींच्या कलादवष्ट्काराचा जो काही अथग मला लागला, त्याचां 
श्रेय काही प्रमाणात या प्रसन्न कलावांताच्या मतै्रीला आहे खास!... त्याच्या स्टुदिओतला माझा वळे 
भारल्यासारखा, मांतरल्यासारखा भासायचा! 

 
नवदचत्रकार आपली प्रदशगनां दजथे भरवायचे, त्या ‘न्यू गलॅरी’चा चालगस हाले हा त्यावळेी एक 

सांचालक होता. ते छोटां प्रदशगनालय फारच आकषगक होतां. त्याच्या मधोमध एक चौक, आदण चौकात एक 
कारांजां होतां. दतथे माझ्या नृत्य प्रदशगनाची योजना करावी अशी चालगस हालेला कल्पना सुचली. त्यानां मग 
माझी त्याच्या दमत्राांशी ओळख करून ददली. सर वुइल्यम दरचमांि दचत्रकार, श्री. अँड्रयलॅून्ग आदण सर 
हु्यबटग पॅरी हे सांगीत रचनाकार – ह्या सवांनी एका पदरसांवादाच्या रूपानां माझ्या कायगक्रमाला हातभार 
लावण्याचां कबलू केलां . सर वुइल्यम दरचमांि याांचा दवषय : ‘दचत्रकला दन नृत्यकला याांचे परस्परसांबांध; 



 
           

‘ॲन्ड्रयू लॅन्ग याांचा : ‘ग्रीक पुराणे आदण नृत्यकला;’ आदण सर हु्यबटग पॅरी याांचा दवषय : ‘सांगीत आदण नृत्य’ 
– असां ठरलां . 

 
दुर्टमळ जातीच्या झािाफुलाांनी, आदण तालवृक्षाच्या बाांधीव ओवऱ्याांनी वढेलेल्या कारांज्याभोवती मी 

नाचायची...हे सवग कायगक्रम यशस्वी झाले. वृत्तपत्राांनी मला उचलून धरलां  होतां, आदण चालग् हाले तर 
माझ्या यशानां अत्यांत हषगभदरत झालेला होता. लां िनमधल्या नाव घेण्याजोग्या प्रत्येक व्यिीकिे मला 
चहाचां चकवा जेवणाांच आमांत्रण असायचां...ते काही थोिे ददवस नदशबाची आमच्यावर कृपादृष्टीच होती असां 
म्हटलां  पादहजे! 

 
एके ददवशी दुपारी श्रीमती रोनॉल्िबाईांच्या छोट्या घरातल्या गदीगदीतल्या स्वागतसमारांभाच्या 

वळेी मला भावी राजे एिविग – अथात तेव्हाचे दप्रन्स ऑफ वले्स – याांच्यापुढे ओळख करून देण्यासाठी 
नेण्यात आलां . “हे तर मूर्टतमांत ‘गेन्जबरह’ सौन्दयग आहे!” – ते उद गारले! आदण ह्या नामादभमानानां 
लां िनच्या समाजातल्या माझ्या दवषयीच्या साधारणपणे वाढत्या औत्सुक्यात चाांगलीच भर पिली. 

 
आता पदरस्स्थती जराशी सुधारल्यानां, आम्ही वॉदरकशायरमध्ये एक मोठा स्टुदिओ घेतला; आदण 

दतथे ‘नॅशनल गलॅरी’तल्या इटादलयन कलेच्या आस्वादातून उद भवलेल्या नवजात कल्पनेला ‘साक्षात्’ 
करण्याच्या प्रयत्नात माझे ददवस जाऊ लागले;... पण मला वाटतां, की त्यावळेी बनगजोन्स आदण रोझेट्टी 
याांच्याही कलेचा माझ्यावर दाट पगिा होता. 

 
याच सुमाराला ऑक्सफिंहून नुकत्याच आलेल्या मृदु आवाजाच्या आदण स्वप्पनाळू िोळ्याांच्या एका 

तरुण कदवराजाांनी माझ्या जीवनात पाऊल टाकलां . तो स्टुअटग घराण्यातल्या वांशावळीतला होता... त्याचां 
नाव ‘िग्लस एन्स्ली’ होतां. काखेत तीन चार मोठे ग्रांथ घेऊन दररोज सांध्याकाळी ददवस मावळायच्या 
सुमाराला तो स्टुदिओत यायचा; आदण स्स्वनबनग, कीट्, ब्राऊचनग, रोझेट्टी आदण ऑस्कर वाइल्ि, याांचां 
काव्य वाचनू दाखवायचा. मोठ्यानां वाचन करायची त्याला खूप हौस होती, अन् मीही त्याच्या वाचनावर 
बेहद्द खूष होते. अशा वळेी दतथे थाांबून आमच्यावर लक्ष ठेवण्याची फार जरूरी आहे, असां दबचाऱ्या आईला 
वाटायचां; अन् तसां म्हटलां  तर दतला ते काव्य आविायचांही खूप...मात्र ऑक्सफिगची काव्यवाचनाची पद्धत 
काही दतला उमजायची नाही...मग तासाभरानां, दन दवशषेतः वुइल्यम मॉदरसच्या काव्याच्या वाचनानां तर 
दतला झोपच लागायची.. आदण तशी ती झोपली की हे तरुण कदवराज पुढे व्हायचे, आदण माझ्या गालाचां 
हळुवार चुांबन घ्यायचे! 

 
ह्या मतै्रीनां मला तृप्त केलां  होतां; तेव्हा एन्स्ली आदण चालग् हाले या दोघाांखेरीज इतर दमत्राांची मला 

आवश्यकता भासत नव्हती–सवगसामान्य तरुण पोराांचा तर मला फार कां टाळा यायचा–खरां म्हणजे 
लां िनमधल्या ददवाणखान्यातून ज्याांनी मला नृत्य करताना पादहलां  होतां, असे पुष्ट्कळ युवक आजूबाजूला 
होते. ते सवग माझ्याकिे मोठ्या आनांदानां आले असते–चकवा मला बाहेर घेऊन जायला एका पायावर तयार 
झाले असते...पण माझां वागणां असां काही उच्चभ्र ू दशष्टपणाचां असे, की ते सारेजण जागच्या जागी दथजून 
जात! 

 
चालग् हाले कॅिोगन रस्त्यावर एका छोट्या जुन्या बांगल्यात राहायचा. त्याच्याबरोबर राहणारी 

त्याची अदववादहत बहीण भारी गोि स्वभावाची होती. माझ्याशी तीही फार पे्रमानां वागायची, आदण दकतीदा 



 
           

तरी अनौपचादरक जेवणाचे लहानसहान बेत आखून ती मला बोलवायची. आम्ही दतघेच टेबलाभोवती असू 
जेवायला. हाले आदण त्याची बहीण याांच्याबरोबर मी हेन्री आयरचवग आदण एलन टेरी याांना बघायला 
पदहल्याांदा गेले. आयरचवगला मी प्रथम ‘द बेल्स’ मध्ये पादहलां . त्याच्या महान् कलेच्या दशगनानां मी इतकी 
उचांबळून दन भारावनू गेले, की पढेु दकतीतरी ददवस त्याचांच चचतन माझ्या मनात चाललां  
होतां...आठविेच्या आठविे माझा िोळ्याला िोळा काही लागला नाही! एलन टेरीबाबत साांगायचां, म्हणजे 
त्या वळेेपासून ती माझ्या जीवनाचा आदशग बनून रादहली, दन आजवरही तशीच आहे...आदण आयरचवगचां 
म्हणाल तर, आयरचवगला आधी चकवा कधी पादहलेलां च नाही, अशाांपकैी कुणीही, त्याच्या कलादवष्ट्काराच्या 
थरारून टाकणाऱ्या सौन्दयाची, चकवा त्याच्या भावादभनयातल्या उत्तुांगतेची कल्पना करू शकणार नाही! 
त्याच्या वधेक बदुद्धमते्तचां आदण नाट्यगुणाांचां वणगन करणां तर अशक्यच आहे. त्याच्या प्रदतभेचा प्रभाव असा 
दवलक्षण की त्या प्रकाशात त्याचे दोषही कौतुक करण्यासारख्या गुणपदवीला पोहोचत. त्याच्या 
व्यदिमत्वात िान्टेच्या प्रदतभेचा आदण राजतेजाचा काहीतरी अांश होता खास! 

 
...उन्हाळ्यात एकदा चालगस हाले मला वॉट्स या श्रेष्ठ दचत्रकाराला भेटायला घेऊन गेला; मग 

दतथे त्याच्या बागेत मी नृत्य केलां . त्याच्या घरात एलन टेरीचा अतक्यगसुांदर चेहरा अनेक दचत्राांतून पुनःपुन्हा 
रेखाटलेला मला ददसला. आम्ही बागेत बरोबर चहित असताना त्याची कला दन जीवन याांबद्दल खूप खूप 
सुांदर गोष्टी त्यानां मला साांदगतल्या. 

 
एलन टेरी त्यावळेी आपल्या वैभवशाली िीत्वाच्या अगदी पूणग रूपात तळपत होती! वॉट् च्या 

कल्पनाशिीला आव्हान देणारी एकाकाळची उांच दन सिसिीत बाांध्याची तरुणी काही ती या वळेेपयंत 
रादहली नव्हती. भरदार वक्षस्थळ, उभार दनतम्ब दन एकप्रकारची राजेशाही अस्स्मता – म्हणजे सध्याच्या 
आदशाच्या कल्पनेच्या अगदी दवरुद्ध होतां दतचां सवग काही. आजकालच्या पे्रक्षकाांनी एलन टेरीला दतच्या 
उत्कषावस्थेत पादहलां  असतां, तर बहुधा दतच्यावर जेवण्याखाण्यातल्या दनयांत्रणाचा, पर्थयपाण्यासारख्या 
उपायाांचा दन उपदेशाचा पाऊस पिला असता!... मी मात्र थोिसां धािस करून असां स्पष्टपणे म्हणते की, 
आजकालच्या आपल्या नट्याांप्रमाणे कृश दन कृदत्रमपणे तरुण ददसण्याच्या प्रयत्नाांत दतनां वळे घालवला 
असता, तर भावप्रकटनाांतल्या दतच्या त्या अलौदककतेला नक्की काही तरी इजा पोहोचली असती! ती 
कधीही लहान ददसली नाही; – कृशही ददसली नाही; पण िीत्वाची ती एक फारफार सुांदर प्रदतमा होती, 
याांत काहीच शांका नाही! 

 
अशा तऱ्हेनां लां िनमध्ये त्यावळेच्या अगदी दनविक दन उच्च समजल्या जाणाऱ्या बदुद्धमन्ताांच्या दन 

कलावांताांच्या सहवासात मी वावरले...दहवाळा मागे पिू लागला, तसतशी सीझनमधल्यापेक्षा कायगक्रमाांची 
सांख्या बरीच कमी व्हायला लागली; तेव्हा मग मी ‘बेन्सन’ याांच्या कां पनीत गेले – थोड्या ददवसाांसाठी. 
मात्र दतथे ‘दमिसमर नाईट् ड्रीम’ मधल्या पदहल्या परीचां काम करण्यापलीकिे माझी मजल कधी गेलीच 
नाही. नाट्यव्यावसादयकाांना माझ्या नृत्याचा काहीच उमज तरी पित नसावा, चकवा त्याांच्या 
नाट्यदनर्टमतीला माझ्या कल्पना कशा उपयोगी आदण फायदेशीर ठरतील, याची समज तरी त्याांना नसावी 
असां ददसत होतां; पण रीनहािग, गेदमयर वगैरे ‘ॲिव्हान्स गािग ऑफ द दथएटर’ (म्हणजे नाट्यके्षत्रातली 
‘तथाकदथत’ आघािीची मांिळी) च्या तफे सादर केल्या गेलेल्या, माझ्या नृत्यप्रणालीच्या हीन आवृत्या पढेु 
दकती दनघाल्या, हे लक्षात घेतलां , की हा सारा प्रकार इतका अतक्यग वाटतो की, काय साांगूां! 

 



 
           

एक ददवस माझी लेिी (त्यावळेी श्रीमती) री दहच्याशी ओळख झाली. तालमीच्या वळेी एकदा मी 
दतच्या रांगपटातल्या खोलीत गेले – दतनां खूप अगत्य दाखवलां  तेव्हा मला – पण मग दतच्याच सूचनेप्रमाणे, 
माझा नृत्यवषे चढवनू मी बीरबोम री साहेबाांच्या समोर नाचायला म्हणून दतच्याबरोबर रांगमांचावर गेले – 
मेंिेलझोनचां ‘वसन्तसूि’ नाचले, तरी त्यानी मात्र, माझ्याकिे पादहलां  देखील नाही; उलट लक्ष 
नसल्यासारखां कुठांतरी रांगमांचाच्या झालरींकिेच ते दृदष्ट लावनू बसले होते. पुढे मॉस्कोत एका मोठ्या 
मेजवानीच्या प्रसांगी हातात मद्याचा पेला घेऊन त्याांनी मला ‘जगातली एक महान् कलावती’ म्हणून गौरवनू 
माझां शुभदचन्तन केलां , तेव्हा ह्या गोष्टीची मी त्याांना आठवण करून ददली! 

 
ते उद्गारले, “काय म्हणतेस काय? तुझां नृत्य, तुझां सौन्दयग, तुझां यौवन मी पादहलां  आदण तरीही मी 

थांिच रादहलो, तुझां कौतुक केलां  नाही म्हणतेस? वा:! म्हणजे माझ्यासारखा मूखग मीच असलो 
पादहजे!...आदण आता – आता फार उशीर झालाय् – फार फार उशीर झालाय्...!” 

 
“छे, फार उशीर कोणत्याच गोष्टीला होत नसतो जगात” मी म्हटलां ...त्या क्षणापासून पुढे त्याांनी 

माझां अपार कौतुक केलां ...पण त्याबद्दल मी नांतर साांगेन... 
 
खरां साांगायचां म्हणजे त्यावळेी एका गोष्टीचा मला काही केल्या उमज पित नव्हता. तसां पादहलां  तर 

लां िनमध्ये मला भेटलेल्या ॲन्ड्रयू लॅन्ग, वॉट्, सर एिदवन आनोल्ि, ऑस्स्टन िॉब्सन, चालग् हाले, या 
साऱ्या रथीमहारथींना धरून एकजात साऱ्या दचत्रकार आदण कवी लोकाांच्या मनात माझ्याबद्दलच्या उत्साही 
कौतुकाची एकच लाट दनमाण झालेली होती; असां असूनही नाट्यव्यवसायाचे सांचालक मात्र माझ्या 
बाबतीत अगदी दनलेप, दनर्टवकार कसे रादहले होते कोण जाणे! जणु काही त्याांच्या नाट्यकलेच्या ढोबळ, 
ठोस, व्यवहारी कल्पनेच्या मानानां माझ्या कलेचां स्वरूप फारच आध्यास्त्मक, अन्तमुगख होतां! 

 
.. सबांध ददवसभर मी स्टुदिओत कामात व्यग्र असे. सांध्याकाळकिे ते कदवराज तरी काव्यवाचन 

करायला यायचे, चकवा आमचे दचत्रकार तरी मला बाहेर घेऊन जायचे; नाहीतर माझां नृत्य पहात बसायचे. 
त्या दोघाांत भयांकर वैर दनमाण झालेलां  असल्यानां कधीही एकाच वळेी येऊन न ठेवायची ते काळजी 
घ्यायचे! कदवराज म्हणायचे की, “त्या म्हाताऱ्याबरोबर इतका वळे घालवणां तुला शक्य होतां, ही गोष्टच 
मुळी माझ्या समजेपलीकिची आहे!” दचत्रकारानां म्हणायचां, “तुझ्या सारख्या बदुद्धमान् मुलीला त्या 
बुद धूच्या सहवासात काय दमळतां एक देवच जाणे!” मला मात्र या दोन्ही तऱ्हेच्या मतै्रीत सारखांच सुख 
वाटत होतां – आदण माझ्या मनाचा दनिय होऊ शकत नव्हता, की कुणावर माझां अदधक पे्रम आहे!... 
रदववार मात्र हालेसाठीच राखून ठेवलेला असायचा. त्या ददवशी आम्ही हालेच्या स्टुदिओमध्ये स्रासबगग चे 
प्रदसद्ध ‘पते द ्वा ग्रा’ (एकप्रकारच्या बदकाच्या कलेजीची पेस्ट) शरेी आदण हालेनां स्वतः बनवलेली 
कॉफी, याांचा दुपारच्या जेवणाच्या दनदमत्तानां आस्वाद घेत असू. 

 
एक ददवस त्यानां मेरी ॲण्िरसनचा तो प्रदसद्ध नृत्यवषे चढवायची मला परवानगी ददली...आदण 

त्या वषेभषेूत त्यानां दकतीतरी पोझेसमधे माझी रेखादचत्रां काढली. 
 
...अशा तऱ्हेनां दहवाळ्याची साांगता झाली! 

  



 
           

८ 
 

आमच्या आय व्ययाचा व्यवस्स्थत मेळ कधीच बसला नाही, आदण सदोददत तुटीचांच अथगकारणां 
असलां , तरी एकां दरीनां हा काळ आमच्या लेखी काहीसा स्वास्र्थयाचा होता –; पण याच ‘स्वस्थ’ 
वातावरणामुळे रेमांिला ‘अस्वस्थ’ वाटायला लागलां ! तो पॅदरसला गेला, अन् वसांतात तर पॅदरसला दनघनू 
येण्याबद्दल त्याच्या आम्हाला तारावर तारा यायला लागल्या – तेव्हा मग एके ददवशी आईनां आदण मी 
आमचां सारां दबऱ्हािबाजलां  आवरलां , आदण चॅनल बोट पकिली – 

 
...लां िनचां धुकां  मागां टाकून, वसांत ऋतूतल्या एका सकाळी आम्ही शरेबुगगला येऊन पोहोचलो. 

फ्रान्स एखाद्या बदगच्यासारखांच वाटलां  प्रथमदशगनी – त्यामुळे शरेबुगग ते पॅदरसच्या प्रवासात आमच्या 
दतसऱ्या वगाच्या िब्याच्या दखिकीतून ओणवनू आम्ही एकदा बाहेर काढलेली िोकी शवेटपयंत बाहेरच 
रादहली होती!...रेमांि स्टेशनवर आला होता. त्यानां त्याचे केस कानावरून लाांब वाढवले होते...खाली 
वळलेली कॉलर आदण उिता टाय होता...त्याचा हा कायाकल्प पाहून आम्ही जराश्या चदकतच झालो 
होतो – पण रेमांिनां साांदगतलां  की, तो दजथे राहत होता, त्या लॅदटन क् वॉटगरमध्ये हीच फॅशन होती...मग 
त्याच्या राहत्या जागी आम्हाला त्यानां नेलां ...गेल्या गेल्या दजन्यावरून पळत खाली चाललेली ठेंगणीठुसकी 
दुपारची ‘मेि’ –मोलकरीण आम्हाला ददसली...त्यानांतर पुरी बाटली उघिून रेमांिनां भरपूर ‘रेि वाईन’ – 
लाल मद्य – पाजलां  आम्हाला. रेमांिच्या मते तीन सेंटाईम्सना हे मद्य दमळायचां त्यावळेी. मद्यपानानांतर मात्र 
आम्ही एखाद्या स्टुदिओच्या शोधात दनघालो. रेमांिला फ्रें च भाषेतले केवळ दोन शब्द माहीत होते; तेव्हा 
‘शशे े आतेदलए’ (स्टुदिओ शोधणे – स्टुदिओच्या शोधात) असां म्हणत म्हणत आम्ही रस्तोरस्ती दफरत 
होतो! पण आम्हाला हे माहीत नव्हतां की फ्रान्समध्ये ‘आतेदलए’ म्हणजे स्टुदिओच असां नाही, तर 
कुठल्याही तऱ्हेचां छोट्यामोठ्या याांदत्रक कामासाठी वापरलां  जाणारां ‘वकग शॉप’ सुद्धा! शवेटी सांध्याकाळ 
टळता टळता एका आवारात आम्हाला एक स्टुदिओ आढळला – तोसुद्धा फर्टनचरसकट मदहना पन्नास 
फॅ्रन्क्् एवढ्या अतक्यग भाड्यात! आम्ही भलतेच खुललो आदण एक मदहन्याचां आगाऊ भािांही देऊन 
मोकळे झालो! तो स्टुदिओ इतका स्वस्तात का दमळाला होता, त्याचां कारण आमच्या लक्षात आलां  नव्हतां, 
ते रात्री कळून चुकलां !! ददवसभरानांतर आम्ही दवश्राांती घ्यायच्या तयारीत असताना भकूां पाच्या भयांकर 
धक् क्याांनी गद गदावा तसा स्टुदिओ हादरायला लागला...जणू काही ती पुरी वास्तू हवते फेकली जाऊन 
पुनः भईुसपाट आदळत होती...अन् हा प्रकार एकसारखा चालला होता...शवेटी हे काय प्रकरण असावां, ते 
बघायला रेमांि खाली गेला, तेव्हा त्याला कळलां  की रात्रपाळी करणाऱ्या छापखान्याच्याां वर आमचा हा 
स्टुदिओ होता...म्हणनूच तर स्टुदिओचां भािां एवढां कमी होतां! ह्या प्रकारामुळां आमच्या उत्साहावर 
थोिांफार दवरजण पिलां  खरां – पण तरी त्या काळात पन्नास फॅ्रन्क्सची आम्हाला खूपच चकमत होती – 
तेव्हा मला एक शक्कल सुचली...मी म्हटलां  की ‘हा आवाज समुद्राच्या गाजेसारखा आहे...तेव्हा आपण अशी 
कल्पना करूया, की आपण सारे समुद्रदकनारी राहतोय् – ब्!’ 

 
दतथे रखवाली करणारी बाई आमचां जेवणाचां पहायची. पांचवीस सेंटाईम्समध्ये दुपारचां जेवण आदण 

प्रत्येकी एक फॅ्रन्कमध्ये रात्रीचां जेवण – मद्यासकट! सलाद (–काकिी टोमटॅो – लेटु्यस सलाद पत्ती .. 
इ.) चा वािगा घेऊन ती यायची आदण दशष्टाचार सांभाळून चकदचत हसून “सलाद थोिां वर खाली करून 
घ्यायला हवां साहेब, बाईसाहेब .. थोिां हलवनू वर खाली सारखां करून घ्यायला हवां..” असां 
पुटपटुायची... 

 



 
           

..मी आले म्हटल्यावर त्या ‘मेि’चा नाद सोिून देऊन रेमांि आपला सारा वळे माझ्या कारणी लाव ू
लागला. पहाटे पाच वाजल्यावाजल्या उठायचां.. ‘आपण पॅदरसमध्ये आहोत’ या जादणवनेां उत्साहाचां वारां 
असां काही अांगात सांचारलां  होतां, की ददवसाची सुरुवात मुळी ‘लक्झेम्बगग’ उद्यानात नाचत नाचत व्हायची.. 
त्यानांतर मग साऱ्या पॅदरसभरची पदयात्रा.. अन् ‘ल ्व्ह र’ मध्ये तर तासन् तास...! रेमांिनां केलेल्या ‘ग्रीक 
व्हाजेस’ (फुलदाण्या) च्या रेखाटनाांचा सांग्रह आधी पुष्ट्कळ मोठा होताच...अन् पहारेकऱ्याांना आमचा सांशय 
यावा, इतका वळे आम्ही त्या ‘ग्रीक व्हाजेस’ (फुलदाण्या) च्या रेखाटनाांचा सांग्रह आधी पुष्ट्कळ मोठा 
होताच.. अन् दशवाय पहारेकऱ्याांना आमचा सांशय यावा, इतका वळे आम्ही त्या ‘ग्रीक व्हाजेस’ च्या 
दालनात घालवत होतो. शवेटी खाणाखुणाांनी मी पहारेकऱ्याची समजूत पटवली – म्हटलां  की मला फि 
नाचायचां आहे...नाचायलाच केवळ मी इथे येते!’ तेव्हा कुठे मग, ‘दनरुपद्रवी वडे्यादपराांशी आपली गाठ 
पिलीय्,’ असां समजून त्यानां आमचा नाद सोिला!...त्या मेणवलेल्या जदमनीवर बैठक मारून आम्ही 
तासन् तास इकिून दतकिे दतकिून इकिे करत खालचे खण न्याहाळत होतो; चकवा चवड्यावर उभां राहून 
“बघ, बघ इथे ‘िायदनसस’ आहे,” नाहीतर “इकिे ये; इथे आपल्या मुलाांची हत्या करणारी ‘दमदिआ,’ 
आहे” असां म्हणत होतो... 

 
दकतीतरी ददवस आम्ही ‘लूव्ह र’ ला पुन्हापुन्हा परतून येत होतो...आदण ते बांद व्हायच्या वळेेस 

मोठ्या दमनतवारीनां बळेबळेच बाहेर पित होतो – आमच्याकिे ना पैसा होता, ना पदॅरसमध्ये आमची कुणी 
दमत्रमांिळी होती...पण आम्हाला दुसरां काही नकोच होतां... ‘लूव्ह र’ हाच आमचा स्वगग होता!...त्यावळेी 
दतथे ज्याांनी आम्हाला पादहलां  होतां काही लोक पुढे मला पनुः भेटलेही...माझा तो पाांढरा पोशाख अन् 
‘दलबटी’ हॅट... आदण रेमांिची मोठी काळी हॅट, उघिी कॉलर आदण उिता टाय... लोकाांच्या मते आम्ही 
दोघां जरा चमत्कादरकच ददसत होतो – आयुष्ट्याच्या अगदी नव्हाळीत असलेले पण मनानां ‘लूव्ह र’ मध्ये 
अगदी पूणग गुांतून पिलेले! ‘लूव्ह र’ बांद झाल्यानांतर सांध्याकाळी ‘त्युइलरी’ उद्यानातल्या दशल्पाकृतींच्या 
समोरून रेंगाळत रेंगाळत आम्ही परतत असू...आदण मग पाांढरे वाटाणे, सलाद आदण रेि वाईन-लाल 
मद्य–...असां जेवण! ब्! एवढ्यावर इतर कुणाहीसारखे आम्हीही सुखात होतो...आनांदात होतो! 

 
रेमांिचां आपल्या पेस्न्सलीवर चाांगलांच प्रभतु्व होतां, त्यामुळे काही थोड्या मदहन्याांच्या अवधीतच 

‘लूव्ह र’ मधील सवग ग्रीक व्हाजेसच्या प्रदतकृती त्याच्या वहीत साकारल्या होत्या...दशवाय त्याच्या या 
सांग्रहात काही छायालेख (दसलुएट्) ही होते...पुढे छापील स्वरूपात ते छायालेख ग्रीक प्रदतकृतींचेच 
होते, असा सवांचा समज झाला...पण खरां म्हणजे मी नग्नावस्थेत नृत्य करत असताना, रेमांिनांच 
काढलेल्या माझ्या छायादचत्रावरून ते आलेख रेमांिनां रेखाटले होते! 

 
‘लूव्ह र’ खेरीज ‘क्ल्यूनी’ वस्तुसांग्रहालय, ‘कार् नाव्हाले’ वस्तुसांग्रहालय, ‘नोत्रदाम,’ आदण 

पॅदरसमधल्या झािून साऱ्या सांग्रहालयाांना आम्ही भेटी ददल्या. त्यात ऑपेरा समोरच्या ‘कापो समूहा’नां दन 
‘आकग  द दत्रओम्फ’ वरच्या ‘द रूयद’ याांनी मी दवशषे प्रभादवत झाले होते...दतथलां  एकही स्मारक असां 
नव्हतां, की ज्यापुढे आदरदमदश्रत कौतुकानां, भदिभावानां आम्ही उभे रादहलो नाही! ज्या सांस्कृतीचा मागोवा 
घेत घेत आम्ही – दोन अमेदरकन तरुण जीव–धिपित इथपयंत आलो होतो, दतच्या साक्षात् दशगनानां 
आमची मनां उचांबळूव आली नाहीत, तरच नवल! 

 
...वसांतऋतूचां बघता बघता ग्रीष्ट्मात रूपाांतर झालां ...याच सुमाराला इ. स. एकोणीसशचे्या त्या 

भव्य प्रदशगनाचां उद घाटन झालां ; त्यामुळे एक ददवस उजािता-उजािताच हाले ‘रयू द ला गेते’च्या माझ्या 



 
           

स्टुदिओत उगवला –! त्याला पाहून मला जेवढा आनांद झाला, तेवढांच रेमांिला कठीण वाटलां ! हाले ते 
प्रदशगन पहायलाच आला होता; तेव्हा मी सतत त्याच्या बरोबरच असे; आदण खरांच! त्याच्यापेक्षा गोि 
स्वभावाचा दन बुदद्धमान् मागगदशगक ‘गाईि’ मला दुसरा कुणीतरी दमळाला असता का?...ददवसभर आम्ही 
दतथे प्रदशगनातल्या इमारतीतून आतबाहेर करत होतो – चहित होतो; सांध्याकाळी मग आयफेल मनोऱ्याच्या 
दतथे जेवायचां. हाले म्हणजे पे्रमळपणाची साक्षात् प्रदतमाच होती...थकल्यासारखां झालां  की तो मला झुलत्या 
खुचीत बसवायचा...आदण थकवा तर मला दकतीदा तरी यायचा. कारण त्या प्रदशगनात घिलेलां  कलादशगन 
‘लूव्ह र’ मधल्यासारखां दजेदार दन बरोबरीचां वाटलां च नाही मला!...तरी पण एकप्रकारे मी मजेत होते; 
...कारण पदॅरसवर माझां मन जिलां  होतां आदण हालेही मला फारच दप्रय होता. 

 
दर रदववारी ‘व्हसाय’च्या उद्यानात दफरण्यासाठी चकवा ‘सँ जेमां’च्या रानावनातून भटकण्यासाठी 

आगगािी पकिून आम्ही शहराबाहेर धाव घेत असू. मी रानात त्याच्या पढु्यात नाचायची...आदण तो माझी 
रेखादचत्रां काढायचा – सारा उन्हाळा हा असा गेला मजेत...रेमांि आदण दबचारी आई याांना अथातच तो 
दततकासा सुखद वाटला नाही! 

 
एकोणीसश े सालच्या त्या प्रदशगनाची एक सुांदर आठवण माझ्या मनावर ठसली आहे. जपानची 

करुण-रस-प्रवीण नर्टतका ‘सादी याक्का’ दहचां नृत्य! रात्रीमागून रात्री मी आदण चालग् हाले त्या 
कारुण्यमतूी कलावतीचां नृत्य पहात होतो, दन आमची मनां प्रत्येकवळेी तेवढीच हषगदनभगर होत होती...! 

 
...आठवता आठवता आता असां वाटतां, की सादी याक्काच्या नृत्याखेरीज त्या प्रदशगनातल्या आणखी 

एका गोष्टीनां मी – जरा जास्तच प्रमाणात म्हटलां  तरी चालेल – खूप भारावनू गेले होते; होते का? आहे! 
कारण आयुष्ट्यभर त्या स्मृतीचां भान मी उराशी जपून ठेवलां  आहे! ते ‘रोदाां’ दालन! – त्या अद भतु प्रदतभेच्या 
दशल्पकाराच्या समग्र कलाकृतीचां अगदी प्रथमच जनतेसमोर माांिलां  गेलेलां  ते खुलां  प्रदशगन! त्या दालनात 
पाऊल टाकल्याक्षणी मी त्या महान् कलामहषीच्या दशल्पाांसमोर अवाक होऊन उभी रादहले!...तसां पादहलां  
तर रोदाांची माझी प्रत्यक्ष ओळख मुळीच नव्हती...पण त्याच्या कलेतून एका सांपूणगतया नव्या दवश्वाचा 
साक्षात्कार झाला मला...मी गेल्यावळेी प्रत्येकदा, “िोकां  कुठांय् त्याचां?” चकवा “दतचा हात कुठांय्?” 
असले काहीतरी अिाणी अनपढ लोकाांचे प्रश्नोद्गार कानावर पिायचे माझ्या...मग मला इतकी चीि 
यायची की काही वळेा दतथल्या दतथे वळून मी त्या लोकाांना चाांगली झाित असे...त्याांचा चाांगला खरपूस 
समाचार घ्यायची मी. मी म्हणे... “ही काही ती प्रत्यक्ष वस्तू नाही. हे आहे त्या वस्तूचां प्रतीक –जीवनातल्या 
श्रेयध्येयाबद्दलची ही एक कदवकल्पना आहे...कसां समजत नाही तुम्हाला!” 

 
...पुढे दहवाळ्याची चाहूल लागली, आदण पदशगनाचे तर शवेटचेच थोिे ददवस रादहले. चालग् 

हालेला लां िनला परत जाणां भाग होतां...पण मग जाण्यापूवी त्यानां ‘चालग् नू्लार’ नावाच्या त्याच्या 
भाच्याशी माझी ओळख करून ददली. जाताना हाले त्याला म्हणाला, “बघ, – इझािोराला मी तुझ्या 
हवाली करतोय् – तुझ्या भरवशावर सोितोय्!” नू्लार एक पांचदवशीतला तरुण होता – थोिा फार 
छांदीफां दी, जरा ज्यादाच माणूस म्हणायचा! पण त्याच्या हवाली केल्या गेलेल्या या छोट्या अमेदरकन 
पोरीच्या दनरागसतेनां त्याला सांपूणगतया मोह पािला होता.त्यानां माझा फ्रें च कलेच्या आस्वादाचा अभ्यास 
पुरा करून घेण्याचा दविाच उचलला जणू! अथात् मग ‘गोदथक’ कलेची मादहती आदण त्या दनकषावर 
तेरावा, चौदावा, पांधरावा अन् सोळावा लुई, या फ्रें च राजाांच्या कारकीदीत कलायुगात रससमीक्षणाचा 
पदहलाच अनुभव...हे सारां ओघानांच आलां ... 



 
           

‘रयू द ला गेएते’ मधला आमचा स्टुदिओ आम्ही कधीच सोिला होता; आदण उरल्या सुरल्या 
नगण्य दशलकीची बाजी लावनू ‘आव्हन्यू ले वीदलये’ मध्ये एक मोठा स्टुदिओ घेतला. रेमांिनां या 
स्टुदिओची केलेली सजावट अगदी दनखालस आगळीवगेळी होती! हलक्या पातळपत्र्याच्या गुांिाळ्या 
करून गसॅच्या नळ्याांच्या तड िावर त्यानां बसवल्या; त्यामुळे पत्र्यातून मधून मधून प्रखर ज्वाला बाहेर पित 
रादहल्यानां रोमन मशालींचा पदरणाम जरी साधला, तरी गसॅची दबलां  मात्र आमची भरमसाठ वाढायला 
लागली! 

 
याच स्टुदिओतल्या आमच्या वास्तव्यात माझ्या आईची सांगीताची जुनी ओढ पनुः वर उफाळून 

आली – अन् आमच्या लहानपणी चालायचां, तसां शोपाां, शूमान, दबथोवन, याांचां सांगीत ती तासन् तास वाजव ू
लागली. न्हाणी, चकवा झोपायची खोली, अशी स्वतांत्र काहीं व्यवस्था आमच्या स्टुदिओत नव्हतीच...पण 
रेमांिनां सवग चभतींवर ‘ग्रीक कॉलम्स’ (स्तम्भ) च्या प्रदतकृतींचा साज चढवला...आदण एकाद–दोन कोरीव 
काम केलेली कपाटां आमच्याकिे होती, त्यातच आम्ही आमच्या झोपायच्या गाद्या वगैरे ठेवनू ददल्या...रात्री 
त्या गाद्या कपाटातून खाली काढायच्या दन त्यावर झोपायचां! याच सुमाराला रेमांिच्या िोक्यातून त्या नव्या, 
पट्ट्याच्या ‘सँिल्स’ची कल्पना दनघाली...कारण कोणत्याही तऱ्हेचा ‘बूट’ हा अगदी टाकाऊच – 
‘दकळसवाणा’ म्हणावा एवढा दतरस्करणीय – असा दनष्ट्कषग त्यानां काढला होता!...नाहीतरी त्याचा मेंदू 
सांशोधकाचाच होता; त्यामुळे अधीपाऊण रात्र तो स्वतःच्या अदभनव कल्पना प्रत्यक्षात आणण्याच्या नादात 
ठाकठोक करतच घालवायचा – आदण इकिे मी आदण माझी गरीब दबचारी आई, कुठांतरी पेट्यापेटाऱ्यावर 
लवांिून देऊन कशीबशी शक्य तेवढी झोप घेण्याचा प्रयत्न करत असू! 

 
चालग् नू्लार आमच्याकिे वारांवार यायचा. एक ददवस तो आपल्या दोघा दमत्राांनाही आमच्या 

स्टुदिओत घेऊन आला. सुरेख चेहऱ्या-मोहऱ्याचा तरुण ‘ज्याक बोन्यी,’ आदण ‘आन्दे्र बोदनये’ नावाचा एक 
सादहस्त्यक युवक. नू्लारला माझा अदतशय अदभमान होता; त्यामुळे आपल्या दमत्रमांिळींना ‘अमेदरकन 
व्यदिमत्वाचा एक अजब, अतक्यग नमुना’ म्हणून माझी ओळख करून द्यायची आदण मला त्याांना भेटवायची, 
त्याला भारी हौस वाटे. त्याांना माझां नृत्य दाखवणां मग ओघानांच आलां . त्यावांळी शोपाांच्या सांगीतप्रस्तावाांचा, 
आदण त्याच्या ‘वाल्झ आदण ‘माझकूा’ चा माझा अभ्यास चाललेला होता...माझी आई दपयानो फारच छान 
वाजवायची...स्वराांवरून दफरणाऱ्या दतच्या बोटाांचा स्पशग पुरुष वादकाांच्यासारखा धीट दन स्स्थर 
होता...एक प्रकारची भावशीलता दन अांतःपे्ररणा दतच्या वादनातून दझरपत असायची...मला साथ करण्याांत 
ती सहज तासन् तास व्यतीत करत असे!... 

 
याच सुमाराला ज्याक बोन्यीच्या मनात एक कल्पना उगवली...त्यानां त्याची आई ‘मादाम द साँ 

मासो’ – ‘मासो’ या प्रदसद्ध दशल्पकाराची पत्नी–दहच्या करवी त्याांच्या स्नेहीमांिळींसाठी माझ्या नृत्याचा रांग 
जमवायचां ठरवलां ! 

 
मादाम द साँ मासोचा ददवाणखाना पदॅरसमधलां  एक अत्यन्त कलात्मक आदण सज् जादवदशष्ट 

कलादालन समजलां  जात होतां; तेव्हा दतथे दतच्या यजमानाांच्या स्टुदिओमध्येच माझ्या तालमीची व्यवस्था 
झाली...दपयानोवर साथ करणाऱ्या वादकाचां व्यदिमत्व दवलक्षण वधेक होतां...अन सुराांची पखरण 
करणारी त्याची बोटां तर जादूगाराचीच असावीत...क्षणाधात मी त्याच्याकिे आकृष्ट झाले...! 

 



 
           

“अहा! कसलां  देखणेपण हे...कसला गोिवा...दकती सुांदर पोर ही!” असे उद गार काढता काढता 
मला बाहूपाशात घेऊन फ्रें च पद्धतीप्रमाणे माझ्या दोन्ही गालाांचां त्यानां चुांबन घेतलां ! 

 
...तो दुसरा दतसरा कुणी नसून ‘मेसाजर’ होता...महान् रचनाकार – नायक, मेसाजर! 
 
माझ्या रांगावतरणाची पदहली सांध्याकाळ!...त्या ददवशी ज्या मेळाव्यासमोर मी नृत्य केलां , त्यातली 

मांिळी इतकी स्नेहशील आदण उत्साही होती, की माझां मन भरूनच आलां ! नृत्य सांपेतो जेमतेम कळ काढून 
सारीजणां उद गारली, “वाहवा...वा! फार सुांदर...फार छान...आहे तरी कोण ही पोरगी? कसली दचमुरिी 
पोर!” आदण पदहलां  नृत्य सांपतासांपता उांच्यापऱु्या बाांध्याचा दन भेदक नजरेचा एक परुुष उठला, अन् त्यानां 
मला मुळी दमठीतच घेतलां !  

 
“नाव काय तुझां पोरी?” त्यानां दवचारलां .  
 
“इझािोरा.” 
 
“पण दशवाय काही तरी लािकां  नाव असेलच की!” 
 
“लहानपणी मला ‘िोदरटा’ म्हणायचे.” 
 
“ओ: दोरीता!” तो उद गारला, आदण माझ्या िोळ्याचां अन् माझ्या मुखाचां सुद्धा चुांबन घेत आवगेानां 

म्हणाला, “तू – तू भारी भारीच गोि आहेस पोरी!” 
 
एवढ्यात मादाम मासोनां माझा हात हातात घेऊन मला साांदगतलां  –  
 
“हाच तो असामान्य – ‘सादूग’!” 
 
खरां म्हणजे पदॅरसमधल्या एकजात साऱ्या नाव घेण्याजोग्या व्यिी त्या दालनात उपस्स्थत 

होत्या...फुलाांच्या स्तुदतसुमनाांच्या वषावात मी सवांचा दनरोप घेऊन दतथून दनघाले, तेव्हा मला घरी 
पोहोचवताना माझे, नू्लार ज्याक बोन्यी आदण आांदे्र, हे तीन दशलेदार अदभमानानां आदण समाधानानां नुसते 
हरखून गेले होते...कारण त्याांच्या या अजब दधटुकलीनां आज मदैान चजकलां  होतां! 

 
या तीन तरुणाांच्यापैकी उांचापुरा प्रसन्न चालग्  नू्लार, चकवा देखणा ज्याक बोन्यी सोिून 

लहानखुऱ्या खुज्या बाांध्याचा आदण दफक्कट चेहऱ्याचा आन्दे्र बोदनयेच माझा दजवलग दमत्र व्हायचा होता! 
काांती दफकी, चेहरा वाटोळा आदण िोळ्याांना चष्ट्मा...पण मन कसां – केवढां!! दशवाय मी एक जगावगेळी 
विेी होतेच!...(माझ्या मेंदूचे व्यवहार अतक्यगच असायचे!)...लोकाांचा दवश्वास बसणार नाही खरा...पण 
खरां साांगते, माझ्या काळजानां खेळलेले प्रीतीचे खेळ आदण बुद्धीनां – िोक्यानां – उपभोगलेली प्रीदतप्रकरणां 
(हीही सांख्येनां काही कमी नव्हती!) जन्मभर मी सारख्याच रांगतीनां अनुभवली, दनभावली! 

 



 
           

आांदे्रच्या पदहल्यापदहल्या पुस्तकाचां लेखन तेव्हा चालू होतां – ‘पत्राकग ’ आदण ‘सीमोन्द’. तो दररोज 
मला भेटायला यायचा. त्याच्यामुळेच उत्तमोत्तम फ्रें च सादहत्याशी माझा पदरचय झाला. 

 
सहज बोलण्याइतपत फ्रें च भाषा मी आतापयंत आत्मसात् केली होती; अनेकदा दुपारी खूप वळे 

चकवा सांध्याकाळच्या प्रहरी, आांदे्र बोदनये माझ्यासाठी मोठ्यानां वाचन करायच. त्याच्या आवाजाला एक 
अत्यांत मधुर अशी झार होती. ‘मोदलयेर’, ‘्लोबेर’ ‘तेओफील गोदतयेर’ ‘मोपासाँ’ वगैरेंच्या सादहत्याचां 
वाचन आन्दे्रनां माझ्याबरोबर केलां . ‘मेटरचलक’चां ‘पेली ए मेलीसाँद’ आदण तत्कालीन आधुदनक फ्रें च ग्रांथ दन 
पुस्तकां  सुद्धा त्यानांच प्रथम मला वाचून दाखवली. 

 
दररोज दुपारी स्टुदिओच्या दारावर एक बुजरी टकटक ऐकू यायची. तो आन्दे्र बोदनयेच असायचा 

– खाकेत नेहमी एकादां नवां पुस्तक चकवा मादसक असायचां. आई माझ्या त्याच्याबद्दलच्या उत्सुक भावाचां 
कारणच समजू शकत नव्हती; कारण आदशग दप्रयकराच्या दतच्या व्याख्येत तो दबलकूल बसत नव्हता...मी 
सुरुवातीलाच साांदगतलां  तसा तो लठ्ठ दन ठेंगणा होता...अन् त्याचे िोळे बारीक होते! त्या िोळ्यातली 
बुदद्धमते्तची दन हजरजबाबीपणाची चमक लक्षात यायला माझ्यासारखां जात्याच लोकदवलक्षण िोक्याचां 
मनुष्ट्यच हवां!...अनेकदा दोन तीन तास वाचन केल्यावर आम्ही ‘सीन’ बसच्या वरच्या मजल्यावर बसून 
चाांदण्याच ‘नोत्रदाम’ न्याहाळण्यासाठी ‘ईल द ला सीते’ पयंत खाली जात असू. दतथल्या दशल्पाच्या 
एकेका खांिावरची प्रत्येक आकृती त्याच्या ओळखीची होती; कातळाकातळाचा इदतहास तो मला साांग ू
शकत होता. आम्ही मग चालत परतत असू घरी...अधेमधे त्याच्या बोटाांचा लाजवट स्पशग माझ्या बाहूांवर 
मला जाणवायचा...रदववारीसुद्धा एकादी आगगािी पकिून आम्ही ‘माली’पयेत जात असू. मनमोकळां हसू 
उधळत, हात पालवत, एकाद्या दकन्नरी चकना परीसारखी रस्त्यारस्त्यातून मी त्याच्यापुढे कशी नाचत जात 
असे, त्याचां आन्दे्रनां आपल्या पुस्तकात, आमच्या या रानावनातून भटकण्याच्या सांदभातल्या एका प्रसांगी 
वणगनसुद्धा केलां  आहे. 

 
मला दवश्वासात घेऊन तो आपल्या मनावर घिलेले सांस्कार, उठलेले तरांग दन ठसे, आदण ज्या 

दजाची सादहत्यदनर्टमती त्याला अदभपे्रत होती, त्याबद्दलच्या त्याच्या कल्पना, याांना मोकळी वाट देत असे. 
हे सादहत्य अथातच ‘सवग प्रती खपल्या...वी आवृत्ती दनघाली –’ या सदरात मोिण्यासारखां यशस्वी ठरलां  
नसतां ही खात्री असली, तरी आांदे्र बोदनयेचां नाव शतकानुशतकां  त्याच्या पाठीमागे राहील, आदण त्याच्या 
काळातल्या उत्तम सादहस्त्यकाांमध्ये त्याची गणना होत राहील, हे मात्र नक्की!...एक ददवस तो माझ्या समोर 
उभा रादहला, तो उदास दन पाांढऱ्या फटक चेहेऱ्यानांच! त्याच्या या अस्वस्थपणाचां कारण तो काही केल्या 
मला साांगेना...आदण काहीशा दनधारानां नाकासमोर दृष्टी लावनू आपला स्वस्थ बसून रादहला!...जाताना 
माझ्या कपाळाचां चुांबनसुद्धा अशा तऱ्हेनां त्यानां घेतलां  की मला वाटलां ...हा आपल्या मृत्यलूाच सामोरा जातो 
आहे!...या कल्पनेनां एका भयांकर अस्वस्थतेत मी तीन ददवस काढल्यावर हे राव येऊन हजर झाले ते 
भलतेच खुषीत!...आदण साांगायला लागले की एका द्वन्द्वयुद्धात प्रदतस्पध्याला जखमी करून ते परतले 
आहेत! हे द्वन्द्व कशाबद्दल होतां, काय होतां, मला कधीच समजलां  नाही! खरां म्हणजे आांदे्रच्या खाजगी 
जीवनाची मला काहीच कल्पना नव्हती. तो बहुधा दररोज दुपार कलल्यावर साधारण पाच सहाच्या 
दरम्यान यायचा...मग मला काही तरी वाचून दाखवायचा, चकवा दफरायला न्यायचा...बाहेरचां हवामान 
आदण ‘मूि’ जसा असेल त्याप्रमाणे! एकदा ‘ब्वा द म्युदाँ मध्ये चौकात दशरण्यापूवीच अलीकिे 
मोकळ्याजागेत आम्ही बसलो – उजव्या रस्त्याला ‘सुदैव’, िाव्याला ‘शाांदत’ अगदी समोरच्या रस्त्याला 
‘दचरांजीवन’ अशी नाांवां त्यानां ददली...“अन् आपण बसलो आहोत त्या रस्त्याचां नाव?” मी दवचारलां  –



 
           

“प्रीती!” तो हलक्या आवाजात उत्तरला! “तर मग इथेच मला थाांबायला आविेल सवांत!” मी खुषीत 
येऊन उद गारले. त्यावर त्यानां काय म्हणावां! “इथे थाांबणां आपल्याला शक्य नाही!” एवढांच तो म्हणाला, 
दन उठून तािताि नाकासमोरच्या रस्त्याने आपला चालायला लागला! 

 
“पण मला सोिून दनघून जायला काय झालां ? का सोिून जातोय् मला?” – असां म्हणत मी 

तशीच धिपित त्याच्या मागे धावत सुटले...दहरमुसल्या दन कोड्यात पिलेल्या मनानां...! पण घरी 
पोहोचेपयंत, त्यानां काही तड िून एक अवाक्षर काढलां  नाही; आदण जेमतेम स्टुदिओच्या दारापाशी मला 
सोिून एकदम दनघून गेला...ही अजब आदण झांझावाती मतै्री वषगभर दटकली होती, आदण माझ्या दनरागस 
ह्रदयानां त्या मतै्रीला वगेळांच आवाहन करण्याच स्वप्पन पादहलां  होतां...एक ददवस सांध्याकाळी मी रेमांि दन 
आई याांना ऑपेरा बघायला पाठवनू घरी एकाांत दमळवण्याचा िावही रचला होता! गुपचूप जाऊन दुपारी 
शपेँनची बाटली आणून ठेवली होती...सांध्याकाळी एक छोटां टेबल फुलादबलाांनी सजवनू दतथे शपेँन अन् 
दोन पेले ठेवण्याचा थाटही मी, जमवला होता...सारां झाल्यानांतर माझा कुितेवजा पारदशगक वषे घालून 
आदण केसामध्ये गुलाबाांची फुलां  खोवनू अगदी ‘तेस’ च्या भावनेनां आांदे्रची मी वाट बघत बसले...तो आला 
अन् माझ्याकिे पाहून चदकत झाला...अन् मग भयांकर शरमून गेला! शपेँनला तर तो बोटच 
लावनेा...त्याच्या बरोबर मी नाचले सुद्धा...पण त्याचां दचत्त हरवल्यासारखांच झालां  होत...अखेर शवेटी, 
रात्री सांपवायलाच पादहजे, असां बरचसां दलखाण करायचां असल्याचां दनदमत्त करून तो एकाएकी दनघनू 
गेला! ते गुलाब, ती शपेँन...तो एकाांत...अन् मी एकटी एक! अपमानाची किू चव दगळत मी रि रि 
रिले...! 

 
...त्यावळेी मी दकती तरुण दन िोळ्यात भरण्याजोगी होते हे आठवलां  म्हणजे त्या प्रसांगाचा अथग 

लावणां मला कठीण वाटतां...आजवर मला त्याचां कोिां उलगिलेलां  नाही, एवढां म्हटलां  तरी पुरे!...तेव्हा 
मात्र माझां मन ‘त्याचां माझ्यावर पे्रमच नाही!’ हाच मांत्र घोकत रादहलां  होतां; मग दुखावलेला स्वादभमान अन् 
दिवचली गेलेली अस्स्मता, याांच्या पे्ररणेनां माझ्या तीन दशलेदाराांपैकी उरलेल्या दोघातल्या एकाबरोबर मी 
खूपच घसट वाढवली. दप्रयाराधनाच्या आचलगन-चुांबनादी प्रकारात आांदे्र जेवढा मागासलेला, दततकाच हा 
उांच-चनच, भऱु्या केसाांचा देखणा पुरुष उत्सुक दन धीट होता!...ह्यादह पण प्रकरणाचा शवेट वाईटच 
झाला...झालां  काय, की एक ददवस रात्री ‘कादबने पार्टतक्यूदलए’मध्ये चाांगली अस्सल शपेँनची मेजवानी 
झाल्यानांतर त्यानां मला एका होटेलमधल्या एका खोलीत नेलां  – खोली श्री व श्रीमती ‘अमूक’ अशा 
जोिप्पयाच्या नावावर घेतली होती! – इकिे माझा थरकाप झाला, तरी एकीकिे एकतऱ्हेचां सुखही 
अनुभवाला येत होतां माझ्या... ‘अखेर आज तरी प्रीती म्हणजे काय ते मला कळणार!’...मी मनात म्हणत 
होते..एवढ्यात त्यानां मला त्याच्या बाहूांनी कवळलां ...आदण त्याच्या लािीक जवळीकीतून दनमाण झालेल्या 
स्पशगस्पांदनाांच्या कल् लोळात मी जणू पुरती वाहून गेले!...काळीज धािधाि उित होतां पण धमनीधमनी 
सुखवषावात न्हाऊन दनघत होती! – माझां सारां अस्स्तत्वच आनांदाच्या त्या पुरानां वढूेन टाकलां  होतां! ‘अखेर 
जीवनाच्या सादेला माझ्याकिून प्रदतसाद दमळण्याचा तो जागा क्षण जवळ आलाच म्हणायचा’! मन हषानां 
गुणगुणलां ...एवढ्यात एकाएकी तो दचकला – आदण पलां गाच्या दतथे गुढघे टेकून अकल्पनीय आवगेानां 
ओरिला, “पोरी, का मला आधी साांदगतलां  नाहीस तू? केवढा घोर अपराध माझ्या हातून घिला असता, 
तुला कल्पना आहे?...नाही...नाही...तू तशीच पदवत्र रादहली पादहजेस...उठ चल, ताबितोब कपिे 
चढव अांगावर तुझे!”...आदण माझ्या रिण्याभेकण्याकिे दुलगक्ष करून, माझा कोट माझ्या अांगाभोवती 
टाकून घाईघाईने मला टॅक्सीकिे घेऊन गेला. घरी जाईतो साऱ्या रस्ताभर स्वतःला तो इतक्या 
तावातावानां दशव्या देत होता की मी भलती घाबरून गेले. 



 
           

खरांच, असा कोणता अपराध त्याच्या हातून घिणार होता? मी स्वतःलाच छेित रादहले...मला 
चक्करल्यासारखां, आजारी दन अगदी बचेैन वाटत होतां...भयांकर दहरमोि झालेली मनाची अवस्था...आदण 
स्टुदिओच्या दाराशी तसल्या अवस्थेत कुणीतरी आणून सोिण्याचा पुनः प्रत्यय! माझा हा भऱु्या केसाांचा 
युवक तर कधीच पनु्हा परतला नाही –लवकरच तो कोणत्या तरी वसाहतीलाच दनघून गेला...!...आदण 
अनेक वषांनी मला जेव्हा पढेु कधी भेटला, तेव्हाही त्यानां मला त्याच्या पूवीच्याच धारणेनां प्रश्न केला, “तू 
मला खरोखर क्षमा करू शकशील का?...” मी दवचारलां ; “पण कशाबद्दल –?”... 

 
...प्रीतीच्या अनोळखी राज्याच्या दशववेर मी उभी असताना कुतूहलापोटी चाललेली माझी 

तरुणपणची धािशी प्रकरणां ही अशी होती!...मला ती शीव ओलाांियची आस लागली होती...पण माझ्या 
सादन्नध्यात का कोणास ठाऊक माझ्या पे्रदमकाांच्या मनात माझ्याबद्दल आदरयुि भीती दन एक प्रकारचा 
भलताच धमगदनर्टदष्ट सांयम उफाळून यायचा! त्यामुळे दकतीतरी वष े मी ‘अलीकिे’च रादहले होते!... या 
शवेटच्या धक्क्यानां मात्र माझां भावदववश मन चाांगलांच हादरून गेलां  होतां...म्हणनूच की काय, मनाच्या 
साऱ्या शिीदनशी मी कलेला सामोरी गेले!...प्रीतीनां आि केलेलां  सुख, कलेनां मुि हस्तानां माझ्यावर 
उधळलां ...! 
* * * 

 
मनुष्ट्यातल्या आांतदरक चैतन्याची ज्यातून प्रतीती येईल, अशा ददव्य नृत्याच्या चचतनात मी पुरे 

ददवसन् ददवस आदण रात्री देखील स्टुदिओत घालवल्या...तासन् तास वक्षाच्या मधोमध मदणपूरचक्राशी 
समाांतर हात जोिून, मी अगदी स्वस्थ उभी असे. माझां असां ध्यानस्थ असल्यासारखां घटका घटका दनिल 
उभां राहाणां पाहून आईांला काळजीच वाटायची...पण मी शोध घेत होते, मागोवा घेत होत्या...साऱ्या 
हालचालींच्या मुळाशी असलेल्या चेतक–कें द्राचा, साऱ्या शिींच्या जागदृतस्थानाचा मागोवा! साऱ्या 
वगेवगेळ्या सैरभरै हालचालींना जन्म देणाऱ्या एकरूपतेचा ठाव मला घ्यायचा होता...तसा तो मी 
घेतलाही...नृत्यदनर्टमतीला आवश्यक असणारी अांतमुगख ददव्यदृष्टीच जणू मला लाभली...अन् माझ्या 
नृत्यशालेची कल्पना ज्या तास्त्वक बठैकीवर मी पुढे उभारली, दतची पायाभरणी या आधारावर इथेच जण ू
झाली!...बलेॅनृत्याची धारणा यापेक्षा अगदीच वगेळी होती. त्यानुसार सवग हालचालींचां मूळ कें द्र आदण कळ 
पाठीच्या मधोमध कण्याच्या शवेटाशीच होती – बॅलेच्या अभ्यासकाांना हेच तत्व पढवलां  जायचां. ‘या 
मध्यवती आधारानां बाहू, पाय आदण कबांधाच्या हालचाली दवश्राांतपणे व्हायला हव्यात –’ (म्हणजे साांध्याला 
साांधा जोिलेल्या कठपतुळ्याांच्याप्रमाणेच की!) – असां बॅले दशक्षक म्हणत...या पद्धतीनां दजथे हालचालीच 
कृदत्रम दन कळसूत्री होतात, दतथे त्याांचां आत्म्याशी सांधान साधण्याची गोष्ट दूरच!... 

 
माझी धाव आदण धारणा या उलटच होती!...मला अदभपे्रत होतां ते आध्यास्त्मक भावदशगन! आदण हे 

भाव दजथून पाझरून धमनीधमनीतून खळाळतात दन शरीरातल्या दथरकत्या अणुरेणूांना प्रकाशस्नात 
करतात, त्या जीवनाच्या मलूिोताच्या शाधात मी होते! आत्मप्रत्ययाचां द्रष्टेपण घिवणाऱ्या त्या कें द्रवती 
कुां िदलनीचा मागोवा मी घेत होते! दकत्येक मदहन्यानांतर या मूलकें द्रावर माझ्या साऱ्या शिी एकाग्र 
करण्याचा अभ्यास मला जमला...आदण दतथून पढेु? 

 
...मी सांगीत ऐकू लागले, की त्याांतली कां पनां दन सुराांचे दकरण माझ्या हृदयातल्या त्या प्रकाशमय 

शदिकें द्राचा जणू वधे घ्यायला लागत; दतथे त्याांचां प्रदतचबब आध्यास्त्मक द्रष्टेपणाच्या गाभ्यात पिायचां. 
बुद्धीच्या चकवा मनाच्या नव्हे, तर आत्म्याच्या दपगणात उमटलेल्या त्या प्रदतचबबातून सांक्रदमत होणारे भाव 



 
           

मग नृत्यके्षपातून साकार होऊ लागायचे...कलेचां स्वरूप दन पे्ररणा याबद्दलची माझी ही मूळ धारणा मी 
दकतीदा तरी कलावांताांना समजावनू साांगण्याचा प्रयत्न केला आहे. स्टॅदनस्लाव्ह स्कीच्या ‘माझे कलाजीवन’ 
(My life in Art) या पुस्तकात मी त्याला ते साांदगतल्याचा त्यानां उल्लखेही केला आहे... 

 
माझी ही जाणीव शब्दातून व्यि करणां फारच कठीण आहे, असां वाटेल वरवर पाहता...पण माझा 

अनुभव मात्र अगदी वगेळा होता...मी माझ्या नृत्यवगातल्या दचमुकल्याांच्या समोर उभी राहायची दन 
म्हणायची, “हे सांगीत आहे ना, ते अगदी दजवाचे कान करून – मनापासून ऐका – हां – आता साांगा पाहू 
– तुमच्या दजवाच्या अगदी खोलवर कुठेतरी काही स्पशग झाला आहे, कुणी जागां होतय्, असां सांगीत 
ऐकताना वाटतां की नाही तुम्हाला?...सहजच जी तुम्ही मान वर उचललीय्, हात उभारले आहेत...आदण 
प्रकाशाच्या वाटेवर अलगद तुमची पावलां  पिताहेत, ते या काळजातल्या अनाम जागृतीमुळे ना?”...त्याांना 
सारां काही उमजायचां...! ही भावजागृती, म्हणजेच माझ्या कल्पनेनुसार नृत्याच्या ददशनेां पिणारां पदहलां  
पाऊल होय...! 

 
लहानात लहान मूलसुद्धा हे समजू शकतां...अन् एवढी समज आली, की दतथपासून पुढे मुलाांच्या 

साध्या चालण्यात आदण साऱ्या हालचालीत सुद्धा एक आस्त्मक सामर्थयग दन त्याचा स्पशग झालेलां  लादलत्य 
जाणवायला लागतां...केवळ बुद्धीच्या चकवा अांगोपाांगाच्या केलेल्या हालचालीत हा असा प्रत्यय येणारच 
नाही! म्हणूनच तर ‘त्रोकादेरो’ चकवा ‘मेरोपॉदलटन ऑपेरा हाऊस’मध्ये भल्यामोठ्या पे्रक्षकवगाला जागच्या 
जागी दखळवनू ठेवायची दकमया माझ्या शाळेतल्या बाळगोपाळ मांिळींना साधायची...एरवी असां मोहनाि 
वश असतां, ते फार मोठ्याच कलावांताांना फि!...मात्र जसजशी ही मुलां  वयानां वाढायला लागायची, 
तसतसां आपल्या व्यवहारवादी ऐदहक सांस्कृतीच्या घातप्रत्याघाताांना त्याांना तड ि द्यावां लागून, ह्या आस्त्मक 
शिीचा मात्र लोप व्हायचा...त्याांची अांतःपे्ररणाच मुळी नष्ट व्हायची! 

 
माझ्या बालपणातली आदण तारुण्यातली माझ्या अवतीभोवतीची दवदशष्ट पदरस्स्थती आदण 

वातावरण,यामुळे माझ्यातही ही शिी खूपच वाढली होती–आदण म्हणूनच आयुष्ट्याच्या वगेवगेळ्या 
टप्पप्पयाांवर एकेकदा, बाहेरची सारी सृष्टी दृष्टीआि करून ह्या शिीच्या प्राणदायी रसातच मी बुिून जाऊ 
शकले!... आताही पार्टथव पे्रम दमळवण्याच्या माझ्या अपयशी प्रयत्नानांतर मी शरण गेले ती याच 
शिीला!... 

 
त्यानांतर आन्दे्र जेव्हा जेव्हा आला, – जरासा बजुतदबचकत अन् काहीशा अपराधीपणानां – तेव्हा 

तेव्हा मी त्याला ‘नृत्यकला – आदण मानवी हालचालींबाबतचा एक नवदवचार’ यावर तासन् तास माझी 
प्रवचनां ऐकवली! अन् मला कबूल केलां च पादहजे, की तो दबचारा कां टाळल्यासारखा चकवा थकल्यासारखा 
कधीच ददसला नाही – मला सुचलेली प्रत्येक नृत्यमुद्रा चकवा के्षप त्याला मी समजावनू देत असताना 
अगदी गोिव्यानां, सहानुभतूीनां आदण धीरानां तो ऐकत असायचा. त्यावळेी मी आणखी एक स्वप्पन पहात 
होते...स्वप्पन एकाच मूळ, ‘आदी’ चलनवलनाचां...ह्याांतूनच पुढे अनेक के्षप, असांख्य हालचाली उद्भवणार 
होत्या – माझ्या इच्छाशिीच्या मध्यस्थीदशवायच – एका अज्ञात पण दनसगगदसद्ध कायगकारणभावामुळेच 
केवळ! नृत्याच्या दवषयाांच्या दवदवधतेला अनुसरून या मूळ नृत्यचलनाचे पढेु प्रस्तारदवस्तार कसे होतील, 
याचाही मी दवचार केला होता...उदा. ‘भीती’ पोटी जन्मलेला प्राथदमक के्षप,– त्याच्याच पाठोपाठ नैसर्टगक 
प्रदतदक्रयाांच्या दनयमानुसार दनमाण झालेली ‘दुःख’ या भावनेची प्राथदमक हालचाल, अन् यातूनच साकार 
होणारां ‘शोकनृत्य’; चकवा ‘प्रीती’ चा एक मूळ आदवभाव...त्यातून उकलत, उलगित जाणारी अनेक 



 
           

चलनवलनां ...फुलाची एक एक पाकळी दवलग व्हावी, तशी हळुवार अगम्य, अदृष्ट्य प्रदक्रया ...दन त्यातून 
सुगांधासारखां दरवळणारां अन् तरल होत जाणारां नर्टतकेचां व्यदिमत्व...! 

 
अशा या आगळ्या नृत्याला सांगीताची खरीखुरी साथ अदभपे्रत नव्हतीच...कुठल्या तरी, 

जादणवपेदलकिच्या अनाहत सांगीताच्या लयींतून त्याची दनर्टमती होणार होती...माझ्या या अभ्यासामुळे, 
चचतनामुळेच शोपाांच्या साांदगदतक उपोद घाताांना नृत्याांतून साकार करण्याचा प्रयत्न मी केला. ‘ग्लूक’च्या 
सांगीताची ओळखही आता झालेलीच होती...दशवाय आईला, मला साथ करण्याचा कां टाळा कसा तो 
नव्हताच— ‘ऑरदफयस’ची ‘अथ’ पासून ‘इदत’ पयंतची पारायणां ती माझ्यासाठी पनु्हा पुन्हा करत 
राहायची...अगदी आमच्या स्टुदिओच्या दखिकीतून उषेची चाहूल लागेपयंत... 

 
ही दखिकी खूपच उांच होती पुरां छत दतनां व्यापलां  होतां...आदण पिदा वगैरे काही नव्हता...वर 

पादहलां  की आकाश, चांद्र, तारे याांचां दशगन व्हायचां! कधी कधी धुवाांधार पाऊस पिला की, पाण्याचे छोटे 
छोटे ओघळ जदमनीपयंत वाहावायचे...कारण स्टुदिओच्या अगदी वरच्या दखिक्या पावसापासून सुरदक्षत 
कधीच नसतात...दशवाय सारी जागा दमळून एकच दालन असल्यानां आमचे वगेवगेळे उद्योग चालवायला 
स्टुदिओ तेवढा सोयीस्कर नव्हता...पण ‘यौवन’ सवग अिीअिचणी आदण गरैसोयींना शह देऊ 
शकतां...आदण माझी आई म्हणजे तर काय? अस्स्मतेला दनपटून टाकणाऱ्या वैराग्याचां, दन अनासिीचां, एक 
चालतां बोलतां दैवी प्रतीकच!...माझ्या कायात मला हवां ते सहाय्य करायचां, एवढाच दतला ध्यास! 

 
त्यावळेी ‘काऊां टेस गे्रफुल’ ही उच् चभ् रू समाजाची अनदभदषि सम्राज्ञीच समजली जात 

होती...दतच्या ददवाणखान्याांच नृत्य करण्याचां मला आमांत्रण आलां . पॅदरसमधली एकजात सारी प्रदतदष्ठत 
मांिळी धरून साऱ्या अत्याधुदनक मांिळींचा फि दतथे जमला होता. ‘ग्रीक कलेच मूर्टतमांत पुनरुज् जीवन’, 
अशा गौरवपूणग शब्दाांनी दतनां माझां स्वागत केलां .– पण मला वाटतां ‘दपअर लू’च्या ॲफ्रिाईटीचा चकवा 
‘शाँसो द बीलीती’चा दतच्या दवचाराांवर असर असावा! – कारण माझ्या नृत्यातून तर, दब्रदटश 
वस्तूसांग्रहालयातल्या शीत प्रकाशात पदहलेल्या िोदरक स्तम्भाांवरच्या आलेखाांची दन पाथेनॉनच्या 
अवशषेाांची भावकथा दझरपत होती! 

 
काऊां टेसनां आपल्या ददवाणखान्यातच एक छोटासा रांगमांच उभारला होता – त्याच्या पाठीमागच्या 

नक्षीदार दखिकीच्या जाळीजाळीतून एक एक लाल गुलाब खोवलेला होता. ही लाल गुलाबाांची पाश्वगभमूी 
माझ्या नृत्यातल्या भादवकतेला आदण माझ्या त्या साध्या वषेभषेूला अगदीच दवशोदभत ददसत होती. खरां 
म्हणजे त्या काळाांत दपअर लू, शाँसो द बीलीती, ओस्व्हिचां ‘मेतामाफेज’ आदण साफोची गीतां, वगैरे सारां 
काांही मी वाचलां  होतां – पण या सगळ्या दलखाणातला वैषदयक ध्वदन मुळी मला जाणवलाच नव्हता! – 
तारुण्याच्या उांबरठ्यावर उभ्या असलेल्या मुलाांमुलींनी वाचण्यायोग्य सादहत्याची सि छाननीपूवगक दनवि 
करण्याची काहीच जरुरी नसते, हेच नाही का यावरून दसद्ध होत? ज्या गोष्टींचा प्रत्यक्षात अनुभव घेतलेला 
नसतो त्या गोष्टी वाचण्यात आल्या, तरी सुद्धा त्याांचा खरा खुरा बोध होणां अगदी अशक्य आहे, असांच मला 
वाटतां! 

 
...माझा चपि त्याच त्या अमेदरकेत ‘प्पयुदरटन’ कमगठ स्वभावातून घिलेला होता, हे अजूनही स्पष्ट 

ददसत होतां – कदादचत्  माझ्या आजीआजोबाांचा पूवेदतहास याला कारण असू शकेल. इ. स. अठराश े
एकोणपन्नासात पदहल्या-पदहल्या वसाहती करणाऱ्याांच्या धािसानां सपाटी ओलाांित, कुणीही न 



 
           

वावरलेल्या चकवा हुांगलेल्या जांगलातून वाट काढत काढत रॉकी पवगताच्या राांगा आदण धगधगती वाळवांटां 
त्याांनी पार केली; रेि इांदियन लोकाांसारख्या कट्टर शत्रूांच्या झुांिीच्या झुांिीपासून आपला बचाव करत, 
चकवा त्याांच्याशी लढा देत त्याांनी वसाहती केल्या!...चकवा माझ्या वदिलाांचां स्कॉदटश रि माझ्यातल्या 
सनातनीपणाला कारणीभतू असेल...काय असेल ते असो...! अमेदरकेच्या मातीनां दतच्या पोटच्या बहुतेक 
तरुणतरुणींना जसां घिवलां , त्याच नमुन्यावर मी घिले होते, एवढां खरां!...सनातनी दन गूढवादी स्वभाव 
आदण आपल्यातल्या उपजत वैषदयक प्रवृत्तींना मागे सारून धीरोदात्ततेलाच आवाहन करण्याची सतत 
ओढ...मला वाटांत, सगळे अमेदरकन कलावांत याच मुशीतून दनघालेले आहेत...वॉल्ट स्व्हटमनच पहा – 
त्याचां दलखाण तर एका काळी दनदषद्ध मानलां  गेलां  होतां – दशवाय त्यानां दकतीदातरी शारीदरक सुखाचां 
नानापरीनां कोिकौतुक सुद्धा केल्याचां आढळून आलां  आहे...सारां काही खरां; पण त्याच्या हृदयात िोकावनू 
पादहलां  तर तोही एक सनातनी, कमगठ प्राणी आहे, असांच आढळून येईल...थोड्या फार फरकानां हीच कथा 
आमच्या सवग सादहस्त्यकाांची, दशल्पकाराांची आदण दचत्रकाराांची सुद्धा आहे! 

 
फ्रें च कलेची ऐस्न्द्रय जिणघिण पादहली, की तुलनेनां मनात येतां, अमेदरकेची खिकाळ 

ओबिधोबि भमूी, वाऱ्यानां झपाटलेले दवशाल दन उघिे माळ, चकवा अब्राहम चलकनच्या व्यदिमत्त्वाची 
सवगदूर पिलेली छाया, याांपकैी कोण या वृत्तीला कारण? कोण जबाबदार? अमेदरकन दशक्षणपद्धतीचा कल 
तर इस्न्द्रयसांवदेनाांना जवळजवळ नामशषे करण्याकिेच आहे, असांही कुणी म्हणू शकेल – खरा 
अमेदरकन, दांतकथेतून रांगवला जातो तसा, ‘काांचनमगृपाठीमागां धावणारा’ चकवा ‘पैशाचा लोभी’ तर 
नाहीच नाही – तो आदशगवादी आहे. गूढवादी आहे!– पण म्हणजे अमेदरकन चपिात दवषयसांवदेना 
नाहीतच, असा मात्र माझ्या म्हणण्याचा कुणी क्षणभरसुद्धा दवपयास करू नये...उलट सामान्यतः 
ॲन्ग लोसकॅ्सन रि चकवा केस्ल्टक अांश असलेलां  अमेदरकन रि, दनकराच्या क्षणी, इटादलयनाांच्यापेक्षा 
अदधक गरम, फ्रें चाांच्यापेक्षा जास्त वैषदयक, आदण रदशयनाांच्याहून पराकोटीच्या दववशतेनां अदतरेकाला 
शरण जाणारां असतां!...मात्र पदहल्यापासूनच्या सांस्काराांच्या सवयींनी त्या स्वभावाला एका लोखांिाच्या 
काटेरी खिबिीत चभतीत जणू कड िून घातलेलां  आहे – त्यामुळे आयुष्ट्यात काही अघदटत घिलां , तरच या 
सांकोचाच्या बांददस्त चभती कोसळून तो स्वभाव उफाळून बाहेर पिू शकतो – अन् तसां ते उधाण फुटलां , की 
मात्र या ॲन्ग्लोसकॅ्सन चकवा केल्ट दप्रयकरापेक्षा झपाटलेलां  पे्रम करणारा पे्रदमक इतर कुठल्याही देशात 
सापिणार नाही, असांच म्हणावां लागेल!...मला तर असे काही प्राणी माहीतही आहेत...! दोन पाजामा 
सूट्; एक रेशमी, अगदी अांगाशी काहीतरी मृदूमऊच असावां म्हणनू...एक लोकरी, – उबेसाठी; बरोबर 
‘टाईम््’, ‘लॅन्सेट’ ही वतगमानपत्रां, आदण एक ब्रायर पाईप – असा सवग सरांजाम झोपण्यासाठी केलेला 
असून सुद्धा, एकाएकी ह्याांचां रूपाांतर ग्रीक लोकाांना मागां टाकणाऱ्या भोगलालस ‘सटॅर् स’मध्ये 
व्हायचां...आदण मग पाहता पाहता वासनेचा दनदद्रत ज्वालामुखी अशी आग ओकायला लागायचा – एखाद्या 
इटादलयनानांही घाबरून आठविाभर घुांगट ओढून बसावां!! 

 
...तर त्या ददवशी सांध्याकाळी काउांटेस गे्रफुलच्या बांगल्यात अप्रदतम सजलेधजलेल्या दन 

मादणकमोती ल्यालेल्या बायकाांनी कड दून गेलेल्या ददवाणखान्यात, मी फारच उदास झाले होते – त्या 
हजारो लाल गुलाबाांचा गुदमरून टाकणारा सुगांध, पुढल्या राांगेतल्या गभगश्रीमांताांच्या तरुण दपढीची एकटक 
दृष्टी, आदण माझ्या नाचत्या पावलाांच्या बोटाांचा ओझरता स्पशगसुद्धा होऊ शकेल, इतकी रांगमांचाच्या जवळ 
आलेली त्याांची नाकां !...मला वाटलां  की तो सारा प्रसांग, म्हणजे मूर्टतमांत अपयशच होतां...पण दुसऱ्याच 
ददवशी सकाळी काउांटेसनां मला एक धन्यवादाची स्नेहाळ दचठ्ठी पाठवली! मात्र त्यात दबदागीच्या पैशासाठी 
दतच्या दरवानाच्या रहात्या दठकाणी येऊन जायला साांदगतलां  होतां, तसां दरवानाच्या दाराशी जायला 



 
           

लागणां मला दबलकूल आविलां  नाही...कारण पैशाच्या बाबतीत मी आणदखनच हळवी होते...पण करणार 
काय?...त्या दबदागीच्या पैशाांमुळेच तर स्टुदिओचां भािां देणां शक्य होणार होतां! 

 
...पण यापेक्षा एक दकतीतरी आल्हादकारक सांध्याकाळ मला आठवते. ‘मादाम मादलीन ल 

मार’चा प्रदसद्ध स्टुदिओ! मी ‘ओरफे’च्या सांगीतावर नाचत होते...पे्रक्षकाांत पादहलां , तर फ्रान्सची ‘सफॅो’च 
म्हणावी, अशा, ‘कड तेस द नोएल’च्या, प्रदतभेनां दवलसणाऱ्या चेहऱ्याचां प्रथमदशगन मला घिलां !...हो, आदण 
‘ज्याां लोरे’ही दतथे होता...त्यानां वतगमानपत्रातून त्या प्रसांगाचां साके्षपी वणगन देखील केलेलां  मला आठवतां... 

 
लूव्ह र आदण नॅशनल लायब्ररी (राष्ट्रीय ग्रांथसांग्रहालय), या आमच्या दोन महान् आनांदधामाांच्या 

जोिीला मी एक दतसरी वास्तू शोधून काढली होती – ऑपेराचां सुांदर ग्रांथालय! दतथल्या ग्रांथपालाला 
माझ्या सांशोधनाबद्दल इतकां  कुतूहल आदण उत्सुकता वाटली, की त्यानां पदहल्याांदा नृत्यावरची सगळी, 
आदण नांतर ग्रीक सांगीत आदण नाट्यकला यावरची पुस्तकां , आदण ग्रांथसुद्धा, माझ्या उपयोगासाठी मोठ्या 
पे्रमानां माझ्या स्वाधीन केले; मग अगदी पदहल्या पदहल्या इदजस्प्पशयन लोकाांपासून ते तहत आजपयंतचां, 
नृत्यावर जेवढां आदण जे काही दलदहलां  गेलां  होतां, ते सारां वाचनू काढायचा मी चांग बाांधला – आदण 
वाचलेल्यातल्या दवशषे नड दी देखील एका दटपणवहीत करून ठेवल्या – पण एवढा सारा जगड्वव्याळ 
ग्रांथपसारा िोळ्याखालून घालण्याचा अचाट प्रयोग करून झाल्यावर मला बोध झाला, की ‘नृत्यगुरू’ 
म्हणून मानण्यासारख्या माझ्या लेखी तीनच व्यिी होत्या :– ज्याां – ज्याक रूसो (‘एदमल’), वॉल्ट 
स्व्हटमन् आदण दनत्श!े ब्! 

 
...एक ददवस दुपारी चाांगलांच अांधारून आलां  होतां – अशा वळेी स्टुदिओच्या दारावर टकटक ऐकू 

आली...एक िी दतथे उभी होती. दतचा तो उांचापुरा भारदस्त बाांधा, दन समथग व्यदिमत्व असां 
पदरणामकारक होतां, की दतच्या प्रवशेाला एकच उपमा शोभली असती...वाग्नरच्या त्या प्रदसद्ध रचनाांपकैी 
एकाद्या गांभीर, समथग आदण भदवष्ट्यकालीन घटनाांची सूचना वाहणाऱ्या अथगगभग दन द्रष्ट्ट्या स्वरप्रबांधाच्या 
साक्षात्काराची! तोच अनाहत स्वरमेळ त्या क्षणापासून माझ्या जीवनाच्या धमनीतून वहातो आहे...! अन् 
वाहताना त्याच्या त्या कां पनातून कधी अस्स्तत्व घुसळून काढणाऱ्या वादळी तर कधी दुःखद, अश्या घटनाांचे 
तुषार उिवत धावतो आहे...!! 

 
“राजकुमारी पोदलन्याक मी” – ती िी म्हणाली, “काउांटेस गे्रफुलची मतै्रीण. तुला नृत्य करताना 

पाहून तुझ्या कलेबद्दल माझ्या मनात कुतूहल दनमाण झालां य्...माझ्यापेक्षाही माझ्या पतींच्या मनात...ते एक 
सांगीतरचनाकार आहेत.” 

 
जरा भारी आदण पुढे आलेला खालचा जबिा, आदण मनस्वी हनुवटी; त्यामुळे थोिां काम दबघिलां  

होतां – नाहीतर एरवी दतचा चेहरा तसा सुरेख होता एकाद्या रोमन बादशहासारखा; मात्र दतच्या 
िोळ्यातल्या आदण चेहऱ्याच्या ठेवणीतल्या कामलालस दनमांत्रणाला बाहेरून एक थांि अदलप्तपणाचां कवच 
होतां; दतच्या आवाजातही एक तऱ्हेचां कादठण्य, दन धातूवर आघात केल्यासारखा ककग शपणा होता. दतच्या 
सारखीच्या कां ठातून हा असा शब्द, म्हणजे एक गूढच वाटायचां! खरां म्हणजे दतचा आवाज जास्त समदृ्ध 
आदण घुमारदार असेल, अशीच अपेक्षा कुणीही केली असती...पण मग नांतर हळूहळू मला उमजलां , की 
दतची ती थांि दनर्टलप्तता आदण तो दवदशष्ट आवाज, या दोन्ही गोष्टी – म्हणजे दतच्या सांवदेनशील 
स्वभावातला भलताच बुजरेपणा दन सांकोच लपदवण्यासाठी वापरलेला एक मुखवटा होता –! नाहीतर 



 
           

एरवी दतला कशाची वाण होती? राजघराण्याचा प्रदतदष्ठत आब दतच्या पाठीशी होताच की!...मी माझी 
कला, माझ्या आशाआकाांक्षा, याबद्दल दतच्याशी बोलले, आदण त्या राजकन्येनां ताबितोब मला दतच्या 
स्टुदिओत नाचण्याचां आमांत्रण ददलां . ती दचत्रकार तर होतीच, पण चाांगल्यापकैी सांगीततज्ञही होती. 
दपयानोप्रमाणे ऑगगनही ती वाजवायची. राजकुमारीला आमच्या दपळवटलेल्या चेहऱ्यावरून, आदण उजाि 
दन भयांकर थांि स्टुदिओवरून आमच्या गदरबीची कल्पना आली असणार; कारण जशी आली, तशीच 
अकस्मात् ती दनघाली असताना, जाता जाता जरा सांकोचानां ती टेबलावर एक पाकीट ठेवनू गेली – त्यात 
दोन हजार फॅ्रन्क् होते! 

 
ती स्वमावानां जराशी थांि आदण सहानुभतूीशनू्यच आहे, असाच दतच्याबद्दल लोकापवाद होता; पण 

माझ्या मते तरी मघा साांदगतल्यासारख्या अकस्ल्पत गोष्टी सहज करून जाणां, हा श्रीमती पोदलन्याक चा 
स्वभावधमगच असावा. 

 
दुसऱ्याच ददवशी मी दतच्याकिे गेले. माझी राजकुमार पोदलन्याक चीही गाठभेट झाली. तोसुद्धा 

चाांगला गुणी सांगीतज्ञ होता. देखणा परांतु दकरकोळ अांगयष्टीचा हा सद गृहस्थ नेहमी मखमलीची एक 
छोटी, काळी टोपी वापरायचा. त्याच्या नाजूक आदण सुरेखशा चेहऱ्याला ती मदहरपीसारखी ददसे...मी 
माझा नृत्यवषे चढवला आदण त्याांच्या सांगीताच्या दालनात त्याच्यासमोर नाचले. तो तर आनांदानां 
स्स्तदमतच झाला होता... ‘एक तरल ददव्य साक्षात्कार; चकवा ज्या एक स्वप्पनाच्या साकार होण्याची 
कधीपासून तो वाट पहात होता, ते स्वप्पन,’ अशा शब्दाांनी त्याांन मला गौरवलां ...नृत्यात्मक चलनवलन 
आदण नाद चकवा सांगीत, याांचे परस्पर सांबांध, आदण ‘कला’ या स्वरूपात नृत्याचां पनुरुज् जीवन करण्याचां 
माझां ध्येय, माझा आशाआकाांक्षा, या सवग गोष्टीत त्यानां खूपच रस घेतला...मग ‘हाप गदसकॉिग’ नावाचां एक 
सुांदर पुरातन वाद्यही त्यानां माझ्यासाठी मोठ्या आनांदानां वाजवनू दाखवलां  – बरांच लािकां  असावां त्याचां ते 
वाद्य ... त्याची ती दनमुळती रेखीव बोटां हाप गदसकॉिगच्या ताराांना जणू कुरवाळत होती...त्याचां वादन ऐकून 
माझ्या मनात आनांदास्वादाची एक लाटच उसळली अन् शवेटी, “दकती गोि मुलगी आहेस तू...इझािोरा, 
कौतुक करावां दततकां  थोिांच आहे तुझां!” असां जेव्हा तो उद्गारला, तेव्हा चकदचत् लाजून मी उत्तर ददलां , 
“माझीही तुमच्याबद्दल हीच भावना आहे. तुमच्यासाठी कधीही नाचायला, दन तुमच्या सुांदर सांगीतरचनेतून 
स्फूती घेऊन दैवी नृत्यरचना करायला, मला फार आविेल!” – तसां म्हटल्यावाचून मला राहवलां च नाही! 

 
आम्ही त्यावळेी एकत्र काम करायचे दकतीतरी बेतही रचले...अरेरे! या जगात दजकिेदतकिे दकती 

ह्रदयद्रावक वैफल्य भरून रादहलां  आहे! बरोबर काम करण्याचा आमचा उभयताांचा बेत माझ्या दृष्टीनां तर 
अमूल्य होता – पण लगोलगच झालेल्या पोदलन्याक च्या अवदचत् मृत्यूनां तो सारा दवस्कटून गेला!... 

 
...राजकुमारीच्या स्टुदिओतला हा माझा नृत्यप्रयोग फारच यशस्वी झाला. दतनां अगदी स्वतःच्या 

मोजक्या दनमांदत्रताांकरताच केवळ ही मफैल न ठवता, आपल्या स्टुदिओचां दार बाहेरच्याांनाही मोठ्या मनानां 
खुलां  ठेवल्यानां, माझ्या कायाबद्दलचां कुतूहल सवगसाधारणपणे सगळीकिेच जागृत झाल्याचां आढळून आलां ; 
मग आम्हीही हळूहळू प्रत्येकाकिून थोिां थोिां प्रवशेमूल्य घेऊन, आमच्या स्वतःच्या स्टुदिओतही अशी 
छोट्या मफैलींची एक ‘बारी’च सादर करायला सुरुवात केली. साधारणपणे वीस ते तीस पे्रक्षक 
स्टुदिओमध्ये माव ू शकत. राजकुमार आदण राजकुमारी पोदलन्याक या सवग मफैलींना आवजूगन उपस्स्थत 
राहायचे. आदण एकदा तर, मला आठवतां, कौतुकाच्या भरात राजकुमाराांनी आपल्या िोक्यावरची काळी 
मखमलीची टोपी काढून हवते उांच उिवली आदण मोठ्यानां बाांग ददली. “इझािोरा दचरायू होवो!”... 



 
           

‘यूजेन कादरएर’ सुद्धा सहपदरवार या कायगक्रमाला येत असे. एकदा तर त्यानां नृत्यावर एक छोटसां 
व्याख्यान देऊन मला खूप गौरवलां ...त्यात इतर गोष्टींबरोबर तो म्हणाला, – “इझािोराच्या मनात 
मानवाच्या नैसर्टगक भावभावनाांना नृत्यातून वाट करून द्यायची आहे; आदण या दतच्या इच्छेच्या पूतीसाठी 
दतला ग्रीक कलेचे नमुने आदशग म्हणून आढळले – बास दरदलफच्या स्वरूपातल्या सुांदर प्रदतमाांबद्दलचां 
कौतुक दतच्या हृदयात उधाणलां , आदण त्यातूनच दतला स्फूती दमळाली; पण इझािोराची मूळ प्रकृतीच 
‘शोधका’ची असल्यानां ती दतथेच थाांबली मात्र नाही. दतनां मागे वळून साऱ्या आदवभावाांच्या गांगोत्रीकिे, 
दनसगाकिेच पनु्हा धाव घेतली – आदण ग्रीक नृत्याचां अनुकरण दन पुनरुज्जीवन करण्याच्या कल्पनेतलां  
तर्थय समजताउमजतानाच दतला स्वतःच्या अदभव्यिीची खरी शलैी सापिली! दतच्या बुद्धीचा वावर ग्रीक 
कलेत असतो, पण अखेर कौल लावते अन् मानते, तो ती दतच्या स्वतःच्या आत्म्याचाच! ती नृत्याांतून 
आपल्यापढेु साकार करते, तो असतो दतचा स्वतःचाच आनांदानुभव, दन स्वतःच्याच व्यथेची कथा! 
कलादवष्ट्काराच्या त्या जननक्षणातली दतची उन्मनी अवस्था, आदण दतनां चालवलेला सुखाचा शोध – या 
साऱ्यापोटी दिली आहेत, ती दतची स्वतःचीच इस्प्पसतां! त्या सवांची इतकी सुरेख माांिणी नव्यानां 
आपल्यासमोर करत असताना, त्याच वळेी ती आपल्याही भावनाांना आवाहन करते – ग्रीक कलेच्या, दतनां 
आपणासाठी क्षणकाळ दजवन्त केलेल्या प्रदतमाांसमोर, आपणही दतच्यासारखेच लहान होतो, तरुण होतो –
एका नव्या आशचे्या प्रभावानां आपलां  अस्स्तत्व उजळून दनघतां – आदण अटळ गोष्टींना सामोरां जाताना प्रकट 
झालेली दतची दववशता अनुभवताना आपणही आपल्या आशवेर दतलाांजली देऊन बसतो... 

 
एवांच, इझािोराचां नृत्य आता ‘करमणूक’ या सदरात रादहलेलां  नाही – ते दतच्या स्वत्वाचां मूर्टतमांत 

दशगन आहे! ती एक चेतन दन सांपूणगपणे दजवन्त कलाकृती आहे...आदण त्या कलाकृतीत आपल्या 
प्रत्येकाच्या भाग्यालेखात दवधात्यानां पूवीच कोरलेल्या कायाचा नेट धरायला लावणारी पे्ररकशिी 
आहे...स्फूर्टतदादयत्व आहे! 
  



 
           

९ 
 

खरां म्हणजे वळेेपयंत माझ्या नृत्याचा चाांगलाच बोलबाला झाला होता, आदण अनेक लक्षणीय 
व्यिींच्या मनात त्याबद्दल कौतुक दनमाण झालेलां  होतां...पण आमची आर्टथक पदरस्स्थती मात्र 
आणीबाणीचीच होती. दकत्येकदा स्टुदिओचां भािां कसां द्यायचां, याचीच काळजी लागनू राहायची...दन 
दकत्येकदा चुल्यासाठी कोळसा नसल्यानां थांिीचा भयांकर त्रास सोसायला लागायचा; तरी पण या गदरबीनां, 
आदण नन्नात्मक पदरस्स्थतीनां घेरीव केला असतानाही मला माझां ते तासन् तास स्टुदिओच्या मध्यावर उभां 
राांहणां आठवतां. एकटां! थांि दन भकास स्टुदिओत एकटां उभां राहणां, अन् अन्तराांतल्या भावना 
नृत्यादवभावातून सहज उमटाव्यात, यासाठी स्फूतीच्या त्या क्षणाची वाट पहाण! अखेर माझां अांतमगन 
उचांबळून यायला लागायचां, आदण माझ्या आत्म्याची भाषा नृत्यातून दटपली जायची... 

 
...एके ददवशी मी अशीच तांद्रीत उभी असताना एक जरा ज्यादा पोशाखी गृहस्थ आमच्याकिे 

आला – कोटावर चाांगली महाग केसाळ कॉलर अन् हातात दहऱ्याची आांगठी वगैरे थाट! 
 
तो म्हणाला “मी बर्टलनहून आलोय् – तू नुसत्या उघड्या पावलाांनी नृत्य करतेस, त्याबद्दल आम्ही 

ऐकलांय्...(माझ्या कलेची त्यानां केलेली ही चकमत पाहून, मलाां केवढा भयांकर धक्का बसला असेल, तुम्हीच 
कल्पना करा!) मी एका सवात अदलशान दवदवधरांजनगृहाच्यातफे तुझा कायगक्रम ठरवायला आलोय् – 
चल, आताच सगळां ठरवनू टाकू.” 

 
जणू काही त्यानां प्रत्यक्ष ‘सदैवच’च माझ्या पुढ्याांत वाढून आणलां  असावां, अशा थाटाांत रुां द हसत 

तो हातावर हात चोळत होता!...पण मी जखमी गोगलगाईनां शांखात दशरावां, तशी आतल्या आत दवरताना 
दवमनस्कपणे उत्तरले, “धन्यवाद! पण तुमच्या त्या ‘दवदवधरांजन’ गृहाांतून माझ्या कलेचां प्रदशगन करायची 
माझी दबलकूल तयारी नाही ...!” 

 
“तुझ्या ध्यानात आलेलां  ददसत नाही...दकतीतरी ज्येष्ठ-श्रेष्ठ कलाकार आमच्या दवदवधरांजनगृहात 

येऊन गेलेले आहेत...दवचार कर, केवढा तरी पैसा यात दमळू शकेल. एका ‘नाईट’ला पाचश ेमाक्सगची तर 
माझी आत्ताच बोली आहे...पुढे याहूनही जास्त दबदागी दमळेल. दशवाय ‘जगातली पदहली उघड्या 
पावलाांनी नृत्य करणारी नतगकी’ म्हणून तुला मोठ्या थाटमाटात आम्ही रांगमांचावर सादर करू! काय, ठीक 
ना?” 

 
“छे! मुळीच ठीक नाही.” – रागावनू मी पुन्हा म्हटलां ...कोणत्याही अटीवर मी या गोष्टीला तयार 

नाही!” 
 
“कमाल आहे...कमालच आहे!...पण मी ‘नकार’ घेणाऱ्याांपैकी नाही ...हा काय, कराराचा 

मसुदादेखील मी आणलाय् तयार करून!” 
 
“नाही म्हणजे नाही! तुमच्या त्या रांजनगृहासाठी माझी कला नाहीच मुळी...मी येणार आहे एक 

ददवस बर्टलनला...त्यावळेी तुमच्या दफलामोदनक वाद्यवनृ्दाच्या साथीवर मला नाचायला दमळेल, अशी 
मला आशा आहे...पण ते एखाद्या सांगीतमांददरात...कसरतीचे दन दरवशेाांचे कायगक्रमदेखील दजथे होतात, 



 
           

तसल्या त्या मनोरांजनगृहात नक्कीच नाही!!...देवा देवा!...काय तो भयांकर प्रकार...छे छे!...मुळीच 
नाही...कधीच...कोणत्याही अटीवर नाही!!” मी त्याला अदभवादन केलां  आदण म्हटलां , “या आता!” 

 
आमच्या आजूबाजूची पदरस्स्थती, आदण फाटकेतुटके कपिे पाहून या जमगन ठेकेदाराचा आपल्या 

कानावर दवश्वासच बसेना. दोन ददवस त्यानां पनु्हा खेटे घातले...अन् शवेटी जेव्हा मदहन्याभरासाठी, प्रत्येक 
नाईटला हजार माक्सग देऊ करूनसुद्धा त्याला माझ्याकिून नकारच दमळाला, तेव्हा मात्र तो भयांकर 
दचिला, अन् त्यानां माझ्यावर ‘दुमेस मेदल!्’ – मूखग मुलगी कुठची,’ असा शरेा मारला!...मग मी जी 
उसळले, अन् ओरिले, 

 
“मी युरोपला आलेय् ती उगाच नाही – मला नृत्याच्या माध्यमातून धमाचां पुनरुत्थान घिवनू 

आणवायचां आहे – मानवी देहाचां सौन्दयग आदण पादवत्र्य याांचा साक्षात्कार त्या देहाच्या भावात्मक 
हालचालींतून मला घिवायचा आहे...भरल्या पोटी ढेकर देत कलास्वाद घेण्याचा आव आणणाऱ्या ऐदी, 
ऐतखाऊ, ‘बूझ्वा’ वगाचां, भोजनोत्तर मनरांजन करण्यासाठी मी कधीच नाचणार नाही! कृपा करा आदण 
इथून दनघा...चला...दनघा, दनघा!” 

 
“हजार रुपयाांची नाईट तू नाकारतेय्?” त्यानां ‘आ’ बासून दवचारलां !” 
 
“अथात्!” मी गांभीरपणे उत्तरले... “एवढ्या तेवढ्याचां काय दवचारता? तुम्ही दहा हजार ददलां , 

एक लाख ददले, तरी माझा नकार ठरलेलाच आहे!...मी ज्या श्रयेाचा मागोवा घेऊ पहातेय् दतथपयंत 
तुमची नजर पोहोचणां कदापीही शक्य नाही!”...अन् तो जायला दनघाला तेव्हा भरीला असांही म्हटलां  
मी,की “एक ददवस मी बर्टलनला येणारच आहे...गटे आदण वाग्नर याांच्या देशबाांधवाांसाठी मी नाचणार 
आहेच आहे...पण ते त्याांच्या इभ्रतीला शोभनू ददसेल, अशा दजेदार रांगमांददरात...आदण बहुधा हजार 
माक्सगपेक्षाही जास्त मानधन घेऊन!” 

 
मी वतगवलेलां  हे भदवष्ट्य अक्षरशः खरां ठरलां ! कारण तीनएक वषानीच, ‘क्रॉल् ऑपेरा हाऊस’मध्ये 

बर्टलनच्या प्रदसद्ध दफलामोदनक ऑकेस्राच्या साथीवर मी नाचले, तेव्हा पांचवीस हजार माक्सगच्या वर 
दतदकटदवक्री गेली होती! आदण हेच ठेकेदार तेवढी जाणीव बाळगून फुलाांची भेट घेऊन माझ्या दनवासात 
आले होते... “तुमचां म्हणणां बरोबर होतां – कुमारी िांकन...आता एवढी कृपा करा; तुमच्या हाताचां चुांबन 
घेऊ द्या मला..” असां म्हणून त्यानां त्याची चूक खेळकरपणे कबूल केली. 

 
...तरीपण काही ददवस पशैाच्या दृष्टीनां तांगाचेच होते. राजेरजवाड्याांकिून होत असलेला 

गुणगौरव चकवा वाढती प्रदसद्धी याांचा ददवसाकाठी पोटभर जेवण्याशी काही मेळ बसत नव्हता!...त्यावळेी 
एक लहानखुरी िी आमच्या स्टुदिओत वारांवार यायची. एखाद्या इदजस्प्पशयन राजकन्येसारखी ददसायची 
ती. खरां म्हणजे रॉकी पवगतराजींच्या पदिमेकिच्या प्रदेशातून ती आलेली होती...आदण आपल्या 
व्यवसायाांत वषानुवष े प्रदसद्धीच्या दशखरावर असताना ती त्या मूळ प्राांताचांच नाव लावत आली होती. 
एखाद्या दकन्नरीसारखी ती गायची...ते असो...हळूहळू व्हायोलेट फुलाांचा सुगांध येणाऱ्या दचठ्ठ्ठ्या 
स्टुदिओच्या दरवाजाखालून सरपटत यायला लागल्या!... अन् अशी एखादी दचठ्ठी आली रे आली, की 
चोरट्या पावलानां रेमांि घरातून नाहीसा होतो, हेही माझ्या लक्षात आलां ...रेमांिला तर सकाळच्या 



 
           

नाश्त्यापूवी दफरायला जायची सवय कधीच नव्हती...तेव्हा मी ‘दोन अदधक दोन’ सारखां एक साधां गदणत 
माांिलां , आदण काय उत्तर काढायचां, ते मनाशी काढलां ! 

 
...इकिे रेमांिनांही अमेदरकेला जाणाऱ्या सांगीतमेळाव्यात ‘अमुक कुणी तरी’ म्हणून आपली 

नेमणूक झाल्याचां जाहीर करून टाकलां ! 
 
...अन् मग आई आदण मी, आम्ही दोघीच पदॅरसमध्ये उरलो! आईची प्रकृती ठीक नसायचीच –

तेव्हा मग ‘र् यू मार् ग्युएदरत’ वरच्या एका छोट्या होटेलमध्ये आम्ही रहायला गेलो. इथे आई एकदाची नीट 
गादीवर झोपू शकत होती – स्टुदिओतल्यासारखा, थांि लादीचा गारठा इथे जाणवत नव्हता; आदण 
वळेच्या वळेी दोनदा जेवणही दमळत होतां, कारण या दनवासात जेवायचीही व्यवस्था होती. 

 
इथेच एका जोिप्पयाकिे माझां लक्ष गेलां ; बाकी तसां काय, त्या जोिप्पयानां कुणाचांही, कुठेही लक्ष 

वधूेन घेतलांच असतां! ती – जवळजवळ दतशीच्या आांतबाहेरची...आकषगक...दवशाल िोळे – असेल 
दवलक्षण िोळे मी कधी कुठे पादहले नव्हते! – मृदु, अगाध, लुकलुकते...मनोवधेक िोळे – नजरेत 
वासनेचा पेटता अांगार फुललेला असतानाच, न्यफूौन्िलां िच्या भल्या मोठ्या कुत्र्याच्या दृष्टीतला नम्र 
बापुिवाणेपणादेखील तरळत असायचा! लालीलाल रांगाचे दतचे केस...त्यामुळे दतच्या चेहऱ्याला 
अस्ग्नज्वालाांची मदहरप असल्याचा भास व्हायचा...दतच्या प्रत्येक हालचालीत पे्रमाजगवाचां स्पन्दन 
जाणावायचां...मला आठवतां, की दतच्या िोळ्याांचा ठाव घेऊ पहाणां, म्हणजे एखाद्या ज्वालामुखीच्या जागतृ 
दववरात पाऊल घालण्यासारखांच आहे, असां माझ्या मनात त्यावळेी आलां  होतां! 

 
...तो – लहानखुरा; दभवयाांची ठेवण मोठी प्रसन्न; पण चेपऱ्यावर मात्र त्याच्या तारुण्याच्या मानानां 

काहीसां थकलेभागलेपण. कुणीतरी एक दतसरा त्याांच्याबरोबर नेहमी असायचाच. ती दतघजणां बोल बोल 
बोलत असायची अखांच; बरां, ते सांभाषण इतकां  दजवांत अन् दजव्हाळ्याचां...मला वाटायचां, इतर सामान्य 
लोकाांच्याप्रमाणे दवसाव्याचा, चकवा कां टाळ्याचा असा एकही क्षण या त्रयीच्या अनुभवाला येत 
नसावा...उलट आतल्या धगधगत्या ज्वाळाांच्या आांचेनां त्याांचे प्राण अहर्टनश पेटलेले असावते....दनखळ 
सौंदयाचां प्रतीकच जणू अशी त्याची प्रज्ञाज्योत, तर समपगणाला, आदण पढेु कोणत्याही स्वरूपाांत मागे न 
उरायला सदैव दसद्ध असणाऱ्या िीहृदयातच तेवते तशी दतची पे्रमज्योत! दतसऱ्या त्या व्यिीचीच वृत्ती 
जास्त सुस्त – सतत वैषदयक सुखावर भर देऊन जीवनरस चाखल्यानां पेंगुळलेली, झाकळून गेल्यासारखी 
वाटली... 

 
एक ददवस ती तरुणी माझ्या टेबलापाशी आली आदण म्हणाली, “हा माझा दमत्र ऑांरी बातेय्, अन् 

हा ज्याां लोरे. ह्यानां तुमच्या कलेबद्दला काही थोिां फार दलखाणही केलांय्...आदण मी बतग बादी. तुमच्या 
स्टुदिओत एखाद्या सांध्याकाळी यायची आमची इच्छा आहे...तुम्ही आम्हाला नाचनू दाखवणार असाल 
तर...” 

 
मी अथातच आनांदानां अगदी फुलून गेले. ‘बतग बादी’च्या आवाजासारखा कमालीचा वधेक, मायाळू, 

जीवनानांदानां आदण पे्रमानां दथरकणारा आवाज तोपयंत, तसां म्हटलां  तर आजपयंतसुद्धा – मी कधी ऐकला 
नव्हता – ऐकला नाही! अन् दतच्या सौंदयाचा तर माझ्यावर इतका काही पगिा बसला होता ... ते ददवस 
खरां म्हणजे बायकाांच्या अगदी बेंगरूळ फॅशन्सचे ... बावळटपणाचे ... पण त्या काळातही दफरत्या रांगातले 



 
           

चकवा चमकणाऱ्या दटकल्या लावलेले अांगासरसे बतेशीर दन आकषगक गाऊन्स घालून ती वावरायची. एकदा 
एका सम्मेलनात ‘बातेय्’च्या कदवताांचां वाचन करण्यासाठी ती दनघाली असताना, तसला एक गाऊन 
दतच्या अांगावर मी पादहला होता. त्यावळेी जाांभळ्या फुलाांचा सांभार दतच्या मार्थयावर मुकुटाप्रमाणे शोभत 
होता. खरोखर, कुठल्याही कवीला याहून सुांदर वाग देवी, स्फूर्टतदात्री म्हणनू लाभली नसेल! 

 
त्यानांतर दकतीदातरी ते सवगजण आमच्या स्टुदिओत यायचे. एकदा तर बातेय् नां आमच्या दतथे 

काव्यवाचन देखील केलां . 
 
बाकी माझ्यासारख्या अल्पवयीन अदशदक्षत अमेदरकन मुलीच्या दैवातच काही अतक्यग योग सांभवत 

असणार ... एरवी पदॅरसमधल्या बदुद्धमांताच्या दन कलावांताांच्या काळजामनाची दारां उघिायची दकल्लीच 
मला गवसणां, हे कसां शक्य होत? ... पॅदरस! ... पुरातन ग्रीसच्या वैभवशाली काळात ॲथेन्सला जे महत्त्व 
होतां, तेच या युगात, आमच्या या जगात आज पॅदरसला आहे ... 

 
...पॅदरसच्या पदरसरात दूरदूर भटकण्याची मला दन रेमांिला सवय होती. असल्या भटकां तीत 

दकत्येकदा दवलक्षण मनोवधेक स्थळां आमच्या आढळात यायची; म्हणजे उदाहरणादाखल – ‘पाकग  मड सो’ 
दजल्ह्यातलां  ते दचनी वस्तुसांग्रहालय...ती एका दवदक्षप्त फ्रें च लखपतीनां मागे ठेवलेली आपल्या कतृगत्वाची 
खूण! तसांच, असांच कधीतरी पाहण्यात आलेलां  ‘म्यूजे गीमे’, दन त्यातलां  पौवात्य वैभव...तसां ते ‘म्यूजे 
कानगव्हाले’ (कानगव्हाले वस्तुसांग्रहालय); दतथे नेपोदलयनचा मुखवटा पाहून आम्हाला फारच गांमत वाटली 
होती; आदण ‘म्यूजे क्ल्यूनी’ – दतथल्या पर्टशयन तबकाांसमोर रेमांिनां तासन् तास घालवले होते; आदण 
पांधराव्या शतकातल्या एका दकनखापी पटावरची ती रमणी, दन तो शृांगाश्व (युदनकॉनग), याांनी तर त्याला 
विेच लावलां  होतां! 

 
दफरता दफरता आम्ही एक ददवस ‘त्रोकादेरो’ पाशी आलो. दतथे सोफोस्क्लसच्या ‘इदिपस रेक्स’चां 

पोस्टर ददसलां ; त्यावरून कळलां  की त्या ददवशीच्या दुपारच्या प्रयोगात ‘मूने स्यलूी’ काम करणार होता! 
खरां तर ‘मूने स्यूली’चां नाव तोपयंत आमच्या कानावर आलां  नव्हतां, तरी पण ते नाटक पहायची मात्र भारी 
ओढ वाटली; तेव्हा मग पोस्टरवरचे दतदकटाांचे दर आदण आमचा दखसा याांचा काही मेळ जमतो का, ते 
पादहलां ! आमच्याकिे दनघाले फि तीन फॅ्रन्क्् आदण दतथे वरच्या चढत्या राांगातला कमीतकमी दरसुद्धा 
प्रत्येक खुचीला पांचाहत्तर सेंटाईम्स होता!...त्याचाच अथग त्या ददवशीच्या जेवणाला फाटा! तरीसुद्धा आम्ही 
अगदी वरच्या राांगेच्या मागे उभां राहण्याच्या जागेकिे आपला मोचा वळवलाच! 

 
‘त्रोकादेरो’ च्या रांगमांचावर पिदा असा नव्हताच. काही आधुदनक लोक ज्याला तथाकदथत ग्रीक 

कला समजतात, त्याचां अगदी दभकार अनुकरण नेपर्थयरचनेत ददसत होतां. पेहेराव – विप्रावरणां, 
याांच्यावरच्या पुस्तकातून ‘ग्रीक वषेभषूा’ म्हणून जो काय प्रकार वणगलेला आढळतो, तसल्या बकेार 
अवतारात ‘कोरसनां’ – ग्रीक गायकसमूहानां – प्रवशे केला. साधारणसां काहीतरी सांगीत आदण एक पाांचट 
गोि धुन वाद्यवृन्दातून तरळत आमच्या कानापयंत येत होती...रेमांि अन् मी एकमेकाांकिे पहायला 
लागलो...त्या ददवशीचा आमचा उपास म्हणजे फुकटचा स्वाथगत्यागच होता, असांही मनात येऊन 
गेलां ...इतक्याच रांगमांचाच्या िाव्या बाजूच्या छपरीखालून – ती छपरी म्हणजे राजवािा अशी कल्पना होती 
– एक व्यिी रांगमांचावर आली – ऑपेरातल्या (सांगीदतकेतल्या) त्या रद्दी कोरस – समूहगायनानांतर अन् 



 
           

त्यापेक्षा जरा बऱ्यापकैी ‘कोमेदी फ्राँसेज’ नांन्तर (फ्रें च प्रहसनात्मक प्रवशेानांतर) आपला हात उांचावनू त्या 
व्यिीनां सुरुवात केली:– 

 
“मुलाांनो, कादमसच्या तरुण वांशजाांनो, या राजवाड्याच्या ददशनेां का आरोळ्या ठोकता आहाांत 

तुम्ही? आदण या माळाांचां दन हाराांचां काय इथे प्रयोजन?” 
 
खरांच त्या आवाजाच्या पदहल्याच उच्चारणानां माझ्या मनात जी भावना उचांबळून आली, दतचां वणगन 

कसां करावां! इदतहासजमा झालेल्या त्या वैभवशाली ग्रीसच्या अलोट कीतीच्या काळात, िायदनससच्या 
रांगमांददराच्या वळेी, सोफोस्क्लसच्या उत्कषाची पदरसीमा झाली असताना, पुऱ्या रोममध्ये – चकवा तसां 
म्हणायचां तर कोणत्याही देशात दन कोणत्याही काळात, असा दुसरा आवाज अस्स्तत्वात असू शकेल चकवा 
नाही, कुणास ठाऊक! ...त्या क्षणापासून मुने स्यलूीची व्यदिरेखा दन त्याचा आवाज, याांच्या पदरमाणाच्या 
कक्षा रुां दावायला, पसरायला लागल्या...अवघ्या शब्दब्रह्माला त्याांची गवसणी पिली! साऱ्या कला – सारां 
नृत्य, त्याांनी आपल्यात सामावनू घेतलां ...अन् पाहता पाहता दवस्फारणाऱ्या त्या आकृतीनां आदण दवस्फुट 
होणाऱ्या आवाजानां, असां अनावर दवश्वरूप धारण केलां , की ‘त्रोकादेरो’ रांगमांददराच्या उांचीरुां दीच्या साऱ्या 
सीमा त्या अदतमानवी कलावांताला वेढून घ्यायला, सामावनू घ्यायला, जणू तोकड्या पिल्या!...दूर 
पाठीमागे उभ्याउभ्या रेमांिनां अन् मी श्वास रोखून धरला होता... आमचे चेहरे पाांढरेफटक पिले – िोकी 
भोवांिायला लागली...िोळ्याांना आसवाांच्या धारा लागल्या...आदण जेव्हा तो पदहला अांक सांपला, तेव्हा 
त्या आनांदाच्या एकमेकाांना दमठी मारण्यावाचून काही दुसरां सुचलां  नाही! ...नांतरच्या मध्यांतरात तर आम्ही 
दोघाांनी ठरवनू टाकलां , की आमच्या याते्रची साांगता व्हायची असेल तर ती इथेच... ज्यासाठी परदेशी 
येण्याचा एवढा अट्टाहास अत्म्ही केला होता, ते श्रेय गवसण्याचां एकमेव स्थान हेच! 

 
दुसरा अांक सुरू झाला, आदण त्या महान् शोकास्न्तकेचा पदर न् पदर आमच्यासमोर उलगिू 

लागला. त्या तरुण दवजयसांपन्न राजाच्या आत्मदवश्वासाला कधीच नव्हे ते नव्या शांकाांचे, अस्वस्थतेचे पदहले 
तिे गेले. काहीही चकमत, कोणतांही मोल देऊन सत्य जाणनू घेण्याची प्रबळ इच्छा त्याच्या मनात उत्पन्न 
झाली –...आदण...आदण मग तो परम महत्त्वाचा क्षण आला! मुने स्यूलीचां नृत्य सुरू झालां ...हेच – माझ्या 
अन्तश्वक्षूांसमोर सतत तरळत होतां ते हेच ददव्य दृश्य!... एका धीरोदात व्यदिमत्त्वाची नृत्यरेखा...! 

 
...इतक्यात आणखी एक मध्याांतर...मी रेमांिकिे पादहलां . त्याचाही चेहरा दफकटलेला...िोळे 

जळजळणारे...स्वतःच्या पायावर स्वतःचा ताबा नसावा, तसे आम्ही झोकाांड्या खात होतो! ...दतसरा अांक 
– अवणगनीय!...कुणीच तो अनुभव शब्दात पकिू शकणार नाही...जे लोक प्रत्यक्ष दतथे होते, मुने स्यूलीला 
ज्याांनी रांगमांचावर प्रत्यक्ष पादहलां  आहे, त्याांनाच त्या क्षणी आम्हाला काय वाटलां , त्याचा उमज पिेल! 

 
...ज्या पापात्म्याच्या शोधात सारे गढले आहेत, तो पापात्मा आपण स्वतःच आहोत, याची जाणीव 

झाल्याचां इदिपस राजाची अवस्था बेभान झाली...एकीकिे आपल्या हातून घिलेल्या अधम्यग 
पापकमाबद्दलची टोचणी अन् एक अनाकलनीय भीती; आदण दुसरीकिे दुखावलेल्या स्वादभमानामुळे 
झालेला सांताप दन दुःख...वा सवग सांदमश्र भावनाांचे झटके त्याला आलटून पालटून येत असताना त्या 
अांदतम, दुःखादतशयाच्या क्षणी त्यानां आपल्या हाताांनी आपले िोळे उखिून काढले...अन् आता आपण 
कुणालाही पाहू शकणार नाही, याची जाणीव होऊन आपल्या मुलाांना साद घालत, जवळ बोलावत त्या 



 
           

दवकल अवस्थेत तो अखेर रांगमांचावरून गेला...तेव्हा...त्रोकादेरोचा तो प्रचांि पे्रक्षकसमुदाय...ते सहा 
हजार लोक – हुांदके देऊन गदगदत होते! 

 
रेमांि आदण मी, त्या लाांबलचक दजन्यावरून इतक्या सावकाशीनां आदण दनरुपायानां उतरत होतो, 

की रखवालदाराला आम्हाला शवेटी हाकलून बाहेर काढावां लागलां ...मला झालेल्या कलेच्या 
साक्षात्काराचां पुरां भान मला दतथेच प्रथम झालां ...इथून पुढची माझी वाट मला आता सापिल्यासारखीच 
होती!...आम्ही घरी परतलो, ते मुळी स्फूतीची धुांदी चढल्यासारखे...पढेु दकत्येक आठविे त्या ददव्य 
अनुभवाच्या बळावरच जणु आम्ही जगत होतो...एक ददवस याच रांगमांचावर या महान् मूने स्यलूीबरोबर 
मीही उभी राहीन, असां स्वप्पन मला दूरान्वयानां देखील कधी पिलां  नव्हतां!! 

 
* * * 

 
प्रदशगनातल्या रोदाांच्या कलाकृती पादहल्याक्षणीच त्याच्या प्रदतभेच्या दशगनानां मी भारावनू गेले होते 

...माझ्या मनाच्या पाठीमागां सतत ती जाणीव होती...एक ददवस मग मी युदनव्हर्टसटीच्या त्या रस्त्यावरच्या 
त्याच्या स्टुदिओची वाट धरली. रोदाांच्या शोधात मी केलेल्या या वारीची तुलना, ‘पॅन’ देवाला शोधायला 
त्याच्या अद भतु् गुहेकिे दनघालेल्या ‘सायकी’च्या पदयाते्रशीच होऊ शकली असती. फरक इतकाच की मी 
वाट पुसत होते ती ‘अपोलोला’ ... ‘इरॉस’ला नव्हे! 

 
रोदाां चाांगला औरस चौरस, ठेंगणा पण शदिवान् होता. केस अगदी िोक्याच्या लगोलग कापलेले, 

आदण चाांगली भरघोस दाढी. खऱ्याखुऱ्या अगदी श्रेष्ठ कलावांताच्या अांगभतू साधेपणानां आदण सहजतेनां 
त्यानां मला आपल्या कलेचां दशगन घिवलां ...जाता जाता त्यानां घिवलेल्या पुतळ्याांची नावांही तो चुटपटुती 
साांगत होता...तरीपण त्या नावाांना त्याच्या लेखी फारसां महत्त्व असावांसां वाटलां  नाही...तो त्या 
दशल्पाकृतींच्या अांगावरून हात दफरवीत होता. त्याांना जणू कुरवाळीतच होता...त्याच्या त्या स्पशानां तो 
सांगमरवर दवतळून दशश्याच्या रसासारखा पाझरत असल्याचा भास मला त्यावळेी झाल्याचां स्पष्ट आठवतां! 
अखेरशवेटी त्यानां थोिीशी मळलेली माती घेतली आदण एक मोठ्ठा श्वास घेऊन तळहातात धरून ती माती 
तो मळू लागला...धगधगत्या भट्टीसारखी उष्ट्णता त्याच्या शरीरातून जणू वाहायला लागली...अन्...काही 
क्षणातच िीच्या स्तनाची एक प्रदतकृदत त्याच्या बोटाांखाली श् वासोच्छ् वास करत असावी तशी धुगधुग ू
लागली ...! 

 
... त्यानां माझा हात हातात धरला, अन् टॅक्सीनां मला माझ्या स्टुदिओत आणलां ...मी चटकन् 

कपिे बदलून माझ्या नृत्याचा कुिता चढवला आदण ‘दथऑदक्रटस’च एक दनसगगसूि त्याच्यासमोर नाचले 
...आन्दे्र बोदनयेनां त्याचां माझ्यासाठी भाषाांतर असां केलां  होतां : 

 
“ ‘पॅन’ची होती ‘एको’ वर प्रीती, 
 
पण ‘एको’ ची आस धरे ‘सटॅर’चा ध्यास ...” 
 
नांतर ‘नवनृत्या’ बद्दलच्या माझ्या कल्पना त्याला समजावनू साांगण्यासाठी मी क्षणभर थाांबले...तर 

माझ्या ध्यानात आलां , की त्याचां लक्षच नव्हतां – त्याला काहीही ऐकू येत नव्हतां...पापण्या पािून तो 



 
           

माझ्याकिे एकटक पहात होता...त्याचे िोळे चकाकत होते...पेटले होते...अन् नांतर त्याच्या स्वतःच्या 
कलाकृतींच्याकिे पहावां, तसांच मला पहात न्याहाळत तो माझ्याजवळ आला...त्याचे हात माझ्या 
मानेवरून, स्तनाांवरून, दनतांबावरून, उघड्या पायाांवरून दन पावलाांवरून हळुवारपणे दफरले...त्यानां माझे 
दांि हलकेच थोपटले...हे असां, दशल्प घिवण्यासाठी माती मळल्यासारखां माझ्या सवांगाचां मदगन त्यानां 
चालवलां  असताना, त्याच्या अांगातून िवणाऱ्या उष्ट्ण धगीनां मी जणू काही जळून दवतळून जाते आहे, असां 
मला वाटलां ...माझां सांपूणग अस्स्तत्व त्याच्या ठायी समपगण करण्याची एकच एक इच्छा माझ्या मनात 
उफाळून येत होती...अन् घरच्या सांस्काराांमुळे बुजले भ्याले नसते, तर तेच केलां  असतां...पण ऐन वळेी मी 
मागे आले, कुित्यावर माझा फ्रॉक ओढून घेतला आदण त्याला दनरोप ददला...तो गड धळूनच गेला होता ...! 

 
रड दाला यानांतर मी पादहलां , ते पुढे दोन वषानांतर. बर्टलनहून मी पॅदरसला परतले, तेव्हा त्यानांतर 

दकतीतरी वषग माझी त्याची मतै्री होती – मी त्याला माझा गुरू मानत होते. 
 
‘युदजन कादरएर’ नावाच्या आणखी एका महान् कलाकाराची माझी याच सुमाराला भेट झाली. 

रोदाांच्या भेटीपेक्षा हा अनुभव अगदी दनराळा, पण तेवढाच आनांददायी ठरला. ‘केझर’ या लेखकाची पत्नी 
मला त्याच्या स्टुदिओत घेऊन गेली...आमच्या एकाकीपणाबद्दल कणव वाटून दकतीदातरी ही केझरबाई 
मला दतच्याकिे बोलवायची – आपल्या कुटुांबात मला सामावनू घ्यायचा प्रयत्न करायची, दतच्या घरी 
व्हायोदलन वाजवायला दशकणारी दतची मुलगी, आदण दतचा होनहार कलावांत मुलगा लुई (– एक तरुण 
सांगीतरचनाकार म्हणून तो आता प्रदसद्धीला आला आहे.), याांच्या सांगतीत दतथे जेवणाच्या टेबलाभोवती 
दकती सुांदर मनोमेळ जमायचा...साक्षीला सांधीप्रकाशात तेवणारी एक दीपकळी...!...दतथल्या चभतीवर 
एक दवलक्षण, वधेक, दन उदासवाणां दचत्र मी पादहलां  होतां – केझरबाई म्हणाली, “यूदजननां काढलेला 
माझा हा पोरटे आहे.” 

 
एक ददवस ती मला, ‘हेगेदसप मोरो’ रस्त्यावरच्या युदजनच्या घरी घेऊन गेली. सवात वरच्या 

मजल्यावरच्या त्याच्या स्टुदिओपयंत चढून गेल्यानांतर आत पादहलां  तर तो मधे...अन् आजूबाजूला त्याचा 
कुटुांब पदरवार, अन् दमत्रमांिळी याांचा गरािा!...त्या क्षणींच मला कधीही प्रत्ययाला न आलेलां  एक ‘भान’ 
झालां ...युदजनच्या दतथल्या अस्स्तत्वातल्या फार मोठ्या आध्यास्त्मक सामर्थयाची जाणीव मला झाली... 
प्रज्ञा आदण प्रकाश!... सवगगामी सौहादाचा – स्नेहाचा एक झराच जणू त्याच्या व्यदित्वाांतून एकसारखा 
झुळझुळत होता...त्याच्या दचत्रातलां  सौंदयग, सामर्थयग अन् कलेची दकमया...साऱ्या साऱ्यातून त्याच्या पदुनत 
आत्म्याचा साक्षात्कार घित होता... 

 
दिस्ताच्या पढु्यात उभां राहण्याचा यदाकदादचत् प्रसांग आला असता, तर मला जे वाटलां  असतां, 

त्याचाच अनुभव युदजन् च्या सादन्नध्यात मला आला ... दवस्मयादरानां मी इतकी भारून गेले...गुिघे टेकून 
त्याला शरण जाण्याचीच इच्छा माझ्या मनात उफाळून आली; माझ्या स्वभावातल्या जन्मजात दभते्रपणानां 
आदण सांकोचानां मला मागां खेचलां  नसतां, तर मी तसां नक्की केलां च असतां! 

 
पुढे पुष्ट्कळ वषांनी ह्या भेटीच्या प्रसांगाचां वणगन करताना मादाम योस्कानां दलदहलां  आहे: 
 
“प्रत्यक्ष युदजन् कादरएरच्या पदहल्या भेटीचा योग एक सोिून ददला, तर माझ्या लहानपणच्या 

कोणत्याही घटनाांपेक्षा कादरएरच्या स्टुदिओत झालेली दतची (इझािोराची) भेट, मला सवात स्पष्टपणे 



 
           

आठवते...आठवलां  की त्या ददवशी दतचा चेहरा आदण दतचां नाव, दोन्ही माझ्या आत्म्याच्या अगदी थेट 
गाभ्यापयंत आत घुसली...कादरएरच्या घराचा दरवाजा ठोठावताना त्या ददवशीसुद्धा माझां काळीज 
नेहमीप्रमाणे धिधित होतां...दादरद्र्याच्या त्या मूर्टतमांत दनधानात पाऊल ठेवताना उफाळून येणारा 
भावनावगे मला नेहमीच मोठ्या कष्टानां, प्रयत्नानां आवरून धरावा लागायचा. – ‘मोमाांत्रग’ मधलां  ते छोटसां 
घरकुल...आनांदभरल्या मनानां अबोलपणे आपलां  काम करणारा थोर कलाकार युदजन्...अवतीभोवती 
त्याची दजवलग मांिळी...पत्नी आदण आई...नेहमीचे त्याांचे काळ्या लोकरीचे कपिे...मुलां ...ज्याांच्याकिे 
नावाला एकसुद्धा खेळणां नाही खेळायला, अशी मुलां !... पण साऱ्याांचे चेहरे कसे सदाफुलीसारखे 
सदाप्रसन्न, अन् त्याांच्या लािक्या कलाकाराबद्दलच्या दजव्हाळ्यानां ओतप्रोत!... हां!... देवाघरची पे्रदषत 
माणसां ती! 

 
तो नम्र कलामहषी आदण त्याचा तो पािर इस्न्स्टटू्यटमधला अबोल दमत्र मेचनीकॉफ याांच्यामध्ये 

इझािोरा होती – दोघाांच्याहूनही अदधकच दनःस्तब्ध उभी रादहलेली. दलदलयन दगशचां एक उदाहरण 
सोिलां , तर इझािोरा त्या ददवशी ददसत होती, दततकी लाजरीबजुरी अमेदरकन मुलगी माझ्या पाहाण्यात 
आजपयंत कधी आलेली नाही. मुलानां पहावां, कौतुक करावां अशी गोष्ट असली की त्याला दतथे जवळ न्यावां 
तशा आदवभावानां युदजन् नां माझा हात धरून इझािोरापाशी मला नेलां , आदण म्हणाला, “ही इझािोरा 
िांकन”...एवढांच...मग सारां शाांत...अन् त्या शाांततेच्या कड दणात दवलसणारां ते नाव ‘इझािोरा!’... मग 
एकाएकी नेहमी अगदी हळुवार हलक्या स्वरात बोलणाऱ्या युदजन् ची धीरगांभीर आवाजातली घोषणा: “ही 
तरुण अमेदरकन मुलगी जगात क्राांती घिव ूआणणार आहे!” 

 
...लक्झेम्बगगमधल्या कादरएरनां काढलेल्या त्याच्या पदरवाराच्या दचत्रासमोरून जाताना माझ्या 

िोळ्यात आसवां जमली नाहीत, असां कधी होत नाही...तो स्टुदिओ आठवतो – पुढे दतथे वारांवार जाणाऱ्या 
दमत्रमांिळीपैकीच मी एक झाले होते, ते आठवतां...त्या पदरवारानां मला एकदम आपलां  म्हटलां , आपल्यात 
सामावनू घेतलां , ही तर माझ्या तारुण्यातली एक सवांत दजव्हाळ्याची आठवण म्हणनू मी जतन केलेली 
आहे...दकतीदा तर स्वतःला स्वतःबद्दल सांदेह दनमाण झाला असताना, ‘या कुटुांबानां मला आपलां  म्हटलां  
होतां’, हाच दवचार मनात आणून मी माझ्या आत्मदवश्वासाला सावरून धरू शकले आहे; कारण युदजन् 
कादरएरच्या प्रदतभेची पाखर एखाद्या वरदानासारखी माझ्या सबांध जीवनावर पसरलेली आहे...कलेतला 
परमोच्च आदशग गाठण्याचां खितर व्रत पाळताना माझा दनिय ढळू नये, म्हणून याच प्रदतभेनां मला वारांवार 
उते्तजन ददलां  – कलादवष्ट्काराच्या पदवत्र दवश्वातही परम पदवत्र, अशा स्थानाकिे माझी पावलां  वळावीत, 
म्हणून याच प्रदतभेनां वळेी खुणेचा हात पालवला...एवढांच नव्हे, तर दुःखादतशयानां माझ्यावर विे लागायची 
पाळी आली असताना कादरएरच्या, दचत्रकलेच्या सादन्नध्यानांच मला सावरलां  होतां...माझी जीवनावरची 
श्रद्धा पुन्हा अढळ झाली, ती त्यामुळेच!... 

 
...दुसऱ्या कोणाच्याही कलेनां एवढ्या अांगभतू सामर्थयाचा साक्षात्कार जगाला घिवलेला नाही 

...कोणत्याही कलाजीवनानां अवतीभोवतीच्या माणसाांना आधारभतू ठरावी अशी दैवी दयाशीलता 
दाखवलेली नाही ...त्याची दचत्रां वस्तुसांग्रहालयात खरां म्हणजे ठेवायचीच नाहीत ... एखाद्या आध्यास्त्मक 
शिीनां भारलेल्या मांददरात लावायची...म्हणजे मग साऱ्या मानवांशाला दतथे येऊन त्या महात्म्याशी सांवाद 
साधता आला असता – पुदनत होता आलां  असतां, आशीवाद घेता आला असता ...! 
  



 
           

१० 
 
एका रात्री त्या ‘वसे्टनग नाईचटगेल’ (पादिमात्य गानकोदकळा) च्या बरोबर ‘लोई फुलर’ माझ्या 

स्टुदिओत आली. अथात् मी दतला नाचनू दाखवलां , आदण मग नेहमीप्रमाणे माझ्या साऱ्या नृत्यकल्पना 
दतला समजावनू साांदगतल्या ... सदासवगकाळ येणाऱ्या प्रत्येकासमोर माझां हेच चालायचां ... मला वाटतां 
नळदबळ दुरुस्त करणारा दमिी जरी आत आला असता, तरी मी हेच केलां  असतां ... लोइ फुलरनां बराच 
उत्साह दाखवला ... दुसऱ्या ददवशीच लगेच ती बर्टलनला जाणार होती; तेव्हा मीही बर्टलनला जाऊन 
दतच्या सांचाांत सामील व्हावां, असां दतनां सुचवलां  ... ती स्वतः एक मोठी कलावती तर होतीच. ... पण दशवाय 
मला अत्यांत आविणाऱ्या ‘सादा याक्को’च्या कायगक्रमाांची दन प्रयोगाांची व्यवस्थाही ती पाहत असे. सादा 
याक्को आदण मी दमळून जमगनीत कायगक्रम करावते, अशीही लोइ फुलरनां सूचना केली. मी तर काय, एका 
पायावर तयार होते – तेव्हा मग जमगनीला जायचां, अन् लोई फुलरला भेटायचां असां सारां नक्की ठरलां . 

 
शवेटच्या ददवशी आन्दे्र बोदनये माझा दनरोप घ्यायाला आला तेव्हा, नोत्रदामपयंत जाऊन अखेरची 

तीथगयात्रा आम्ही केली आदण मग त्यानां मला स्टेशनवर पोहोचवलां . दनरोपादाखल मोठ्या सांकोचानां माझां 
एक हलकां सां चुांबन घेतलां  त्यानां ... पण मला मात्र त्याच्या चष्ट्म्यापाठीमागे एक वदेना तरळून गेल्याचा भास 
झाला ...! 

 
बर्टलनला होटेल ‘दब्रस्टल’ मधल्या एका भव्य अपाटगमेंटमध्ये लोई फुलर भेटली, तेव्हा दतच्या 

भोवती दतचा कलापदरवार होता ... दहाबारा सुांदर युवती दतच्या भोवती भोवती दफरत आळीपाळीनां दतचां 
चुांबन घेत होत्या ... दतचे हात दाबत, थोपटत होत्या! ... मी ज्या सरळसाध्या सांस्कारात वाढले, दतथे 
आईचा आमच्या सवांवर खूप जीव होताच की – पण हे कुरवाळण्यागड जारण्याचां प्रकरण अदजबात नव्हतां! 
त्यामुळे पे्रम व्यि करायचा हा भलता अदतरेकी प्रकार पाहून मला धक्काच बसला ... हे सारांच मला नवखां 
होतां ... पे्रमानां अगदी ओतप्रोत असां इथल्यासारखां वातावरण इतर कुठेच माझ्या अनुभवाला आलां  नव्हतां... 

 
...लोई फुलरच्या ददलदारपणाला – दातृत्वाला सीमाच नव्हती ... मी गेल्यागेल्या घांटी वाजवनू 

दतनां माझ्यासाठी असां काही राजेशाही जेवण मागवलां  ... की तो सवग थाट दतच्या बटव्याला दकती महाग 
पिणार आहे त्याचा अांदाज करण्याचा मोह मी टाळूच शकले नाही! 

 
लोई फुलरला त्या रात्री ‘वुइांटर गािगन्स’ मध्ये नाचायचां होतां; पण दतच्याकिे पाहून ठरल्याप्रमाणे 

दतथे वळेेवर ती कशी पोहोचणार कुणास ठाऊक, असां मला राहून राहून वाटत होतां. पाठीच्या मणक्याांतून 
उठणाऱ्या भयांकर कळाांनी ती अगदी हैराण झाली होती ... दतच्या सुांदर पदरवारातल्या मुली थोिथोड्या 
वळेानां दतच्या पाठीच्या न् खुचीच्या मधोमध बफाच्या दपशव्या दाबून ठेवत होत्या ... तरी “आणखी एक 
दपशवी दे ग ... जरासा शूळ कमी होतो ... शमल्यासारखा वाटतो त्यानां ...” असां ती म्हणतच होती ... 

 
लोई फुलरला पाहण्यासाठी त्या रात्री आम्ही सवग बॉक्समध्ये बसलो होतो ... खरांच! काही 

क्षणाांपूवीच्या वदेनेनां तिफणाऱ्या त्या रोगी िीशी आमच्या समोरच्या या स्वरूपप्रभेचा काहीतरी सांबांध होता 
का? ... पाहता पाहता या या िोळ्याांसमोर ती अनेकरांगी ऑर्टकिपुष्ट्पाचां रूप ल्याली! ... हेलावणारां, 
तरांगाांच्या झुल्यावर झुलणारां समुद्रफुल झाली! ... अखेरशवेटी चक्री देठाच्या कमळाचांसुद्धा रूप दतनां 
घेतलां  –! मर्टलनची सारी जादू ... प्रकाश, रांग दन बदलत्या, तरळत्या रूपाकाराांची ती मयसभाच बनली 



 
           

खरोखर! ... कसली असामान्य प्रदतभा ही! लोई फुलरचां अनुकरण दकती नतगकींनी दकतीदा केलां  ... 
एकीच्याही कलादवष्ट्कारातून त्या दवलक्षण प्रदतभेची दूरान्ययानां नुसती आठवणसुद्धा कधी होऊ शकली 
नाही ...! मी अगदी स्स्तदमत झाले ... अन् स्स्तदमत झालेल्या त्या क्षणातच एक अपूवग भानही झालां  मला ... 
जाणवलां  की हा कलेचा उदे्रक म्हणजे एकाएकी प्रत्यक्ष दनसगालाच आलेलां  भावनेतां उधाण होतां ... याची 
पुनरावृत्ती होणां केवळ अशक्यच नाही का? साऱ्या पे्रक्षकवगाच्या देखता िोळा ती अनांत शबल रूपां, प्रदतरूपां 
धारण करते आहे ... छे! दवश्वास बसणांच कठीण! – असां पुन्हा घिणां नाही – आदण जे घिलां  त्याचां यथाथग 
वणगन कुणीही करू शकणार नाही ... बदलत्या रांगाांची आदण उित्या – लहरत्या दलबटी शवेाांची मूळची 
कल्पना लोई फुलरचीच. प्रकाशयोजनेच्या दन दफरत्या रांगाांच्या दनर्टमतीच्या मुळाशी ज्या पे्ररकशिी होत्या, 
त्याांपैकी एक लोई फुलरसुद्धा ... मी होटेलकिे परतले, ती अगदी भारावलेल्या, आदण या अतक्यग 
कलादवष्ट्कारानां भान हरपून गेलेल्या अवस्थेतच ...! 

 
दुसऱ्या ददवशी सकाळी मी बर्टलनच्या पदहल्यावदहल्या दशगनासाठी बाहेर पिले ... ग्रीसच्या दन 

ग्रीक कलेच्या स्वप्पनात आधीच रांगून गेलेली मी ... बर्टलनच्या वास्तुदशल्पाची प्रथमक्षणी माझ्यावर खूपच 
छाप पिली ... “पण, पण हे ... ग्रीसच आहे साक्षात्” ... मी उद गारले ... 

 
... मात्र जरा बारकाईनां परीक्षण केल्याबरोबर माझ्या लक्षात आलां  की बर्टलन ग्रीससारखां नव्हतां – 

मुळीच नव्हतां! ग्रीसच्या नॉर्टिक आवृत्ती होती ही! हे काही िोदरक स्तम्भ नव्हेच, ऑदलस्म्पयाच्या 
दनळ्यादनळ्या आकाशाचा वधे घेणारे – हे तर जमगन वास्तुदशल्पकाराांचां ग्रीसबद्दलचां काल्पदनक पाांदित्य! 
... आदण मग जेव्हा कैसरचां राखीव पोलीसदल बदकाच्या चालीनां ‘पॉट् दामर प्पलाझ’ च्या त्या 
तथाकदथत िोदरक स्तभाांमधून बाहेर पिताना मला ददसलां , तेव्हा आल्यापावलानां सरळ मी दब्रस्टलकिे 
परतले, अन् स्वतःशीच पुटपटुले : “एक ग्लास दबयर द्या बाई ताबितोब ... मी भलतीच थकलेय् अगदी!” 

 
थोिे ददवस आम्ही बर्टलनला होतो, आदण मग दब्रस्टल सोिून लोई फुलरच्या सांचाबरोबर 

लाईप दझगला गेलो. सवांच्या रांक स मागेच ठेवल्या होत्या! पॅदरसहून जी लहानशी एक रांक मी येताना 
बरोबर आणली होती, तीही अथात् इतराांच्या सामानाबरोबर मागेच रादहली! म्यूदझकहॉल् शी ... 
सांगीतदालनाांशी सांबांध असलेल्या एका यशस्वी कलावतीच्या सांदभात हे असां का घित होतां, हे त्यावळेी मी 
समजू शकत नव्हते ... शपेँनच्या मेजवान्या, राजदवलासी होटेलमधला अदलशान दनवास ... या सवग 
सुखासीन जीवनक्रमानांतर रांकसुद्धा मागे ठेवनू दौऱ्यावर जाण्यापयंत पाळी यावी ... याचा अथगच मला 
लागत नव्हता; मग पुढे मला कळलां  की, सादा याक्कोच्या कायगक्रमाांची सारी व्यवस्था लोई फुलरनां अांगावर 
घेतली होती ना, त्याचा हा पदरणाम होता. सादा याक्कोचे प्रयोग पित होते ... आदण ती तूट भरून 
काढण्यात लोई फुलरची सारी आवक खचग होत होती ... 

 
इथल्या साऱ्या जलपऱ्या, वनदेवता दन स्वगीय अप्पसराांच्या अधूनमधून एका दवलक्षण व्यिीला 

वावरताना मी पहायची ... काळा व्यवस्स्थत वषे ... लाजरा, सांकोची स्वभाव ... रेखीव, पण काहीसा उग्र 
चेहरा ... काळेभोर केस कपाळावरून सरळ मागे चवचरून नेलेले ... आदण उदास, बुदद्धमान् िोळे! हात 
बहुधा दखशात अिकवलेलेच असायचे ... कलादवषयात खूप रस वाटायचा दतला; दवशषेताः लोई 
फुलरच्या कलेदवषयी बोलताना तर दतच्या विृत्वाला एक प्रकारचां ओज चढायचां! दतथल्या त्या रांगीबेरांगी 
फुलपाखराांच्या अवतीभोवती दफरताना ती अमरत्वाचां प्रदतक असलेल्या ईदजप्तच्या त्या पौरादणक ‘स्कारब’ 
दकड्याांसारखी ददसायची ... दतला पाहताक्षणीच मी दतच्या व्यदित्वावर भाळून गेले ... दतच्याकिे 



 
           

आकर्टषत झाले ... पण मला वाटलां , लोई फुलरवरच्या दतच्या पे्रमापायी दतची सारी भावुकता खची 
पिल्यानांतर आता मला द्यायला, दतच्याकिे होतांच कुठे काय? 

 
लाइप दझगमध्येसुद्धा दररोज रात्री मी लोई फुलरचां नृत्य बॉक्समध्ये बसून पहात असे ... दतच्या 

त्या तरल सुांदर पारदशी कलेच्या दशगनानां माझां मन अदधकादधक उचांबळून यायचां ... तो अद भतु जीव ... 
प्रवाही व्हायचा, प्रकाशमय व्हायचा ... प्रत्येक रांगात अन् ज्योतीत ते व्यदिमत्व उत्क्राांत होत असताना 
अखेर वाटायचां, की लवलवत्या ज्योतींच्या एका अभतूपूवग चक्राकारात दवरून अनांताप्रत तरळत जाण्याचा 
लोईच्या आत्म्यानां जणू सांकल्पच सोिला आहे ...! 

 
...लाइप दझगमधला एक प्रसांग मला आठवतो ... बऱ्याच जणाांच्या बोलण्यानां मला पहाटे दोन 

वाजताच जाग आली होती ... कानावर पिणारे आवाज सारे सरदमसळ होते – तरी पण ज्या लालट 
केसाांच्या मुलीला आम्ही ‘नसी’ म्हणून हाक मारत होतो, दतचा आवाज मात्र मी ओळखला ... तसांच कारण 
होतां दतला ‘नसी’ म्हणायचां; कारण कुणाचांही िोकां दबकां  दुखत असलां  की ती सेवाशुश्रूषेला नेहमीच पुढे 
व्हायची ... तर त्या कुजबजुीच्या गड धळातून मला नसी बर्टलनला परत जाण्याबद्दल बोलते आहे एवढां 
कळलां  ... कुणा एका व्यिीला भेटून आम्हा सवांना म्युदनक ला जाता येण्याएवढी रक्कम दमळण्याची 
व्यवस्था होते का, ते ती पाहाणार होती ... एवढां सारां बोलणां वगैरे झालां . अन् नांतर त्या तेवढ्या मध्यरात्री 
ही लाल केसाांची मुलगी माझ्याकिे आली ... आली अन् मोठ्या आवगेानां माझां चुांबन घेऊन ओथांबलेल्या 
स्वरात म्हणाली, “बर्टलनला जायला दनघतेय् मी ...” बर्टलनचा प्रवास म्हणजे फि काही तासाांचा प्रश्न 
होता ... त्यामुळे आम्हाला सोिून जायला दतला एवढां अस्वस्थ दन बेचैन वाटायला काय झालां  होतां, याची 
कल्पना मला येईना! ... म्युदनकला जाण्यापुरते पसेै घेऊन ती केव्हाच परतलीसुद्धा ... 

 
म्यूदनक हून स्व्हएन्नाला जायची आमची इच्छा होती ... पण पुन्हा पुरेसे पैसे नव्हतेच ... आदण 

यावळेी ते कुठून तरी दमळतील, अशी सुतराम् शक्यता नव्हती ... तेव्हा अमेदरकन कॉन्सलची मदतीसाठी 
भेट घ्यायला मी आपण होऊन पुढे झाले ... “तुम्ही आमच्या दतदकटाांची व्यवस्था केलीच पादहजे,” असांच 
सरळ मी कॉन्सलला साांदगतलां  ... अन् शवेटी माझ्या दवनवण्यामनधरण्यामुळेच आम्ही स्व्हएन्नाला जाऊन 
पोहोचलो ... आमच्याजवळ काही सामानसुमान असां नसूनसुद्धा होटेल दब्रस्टलमधल्या एका मोठ्या 
राजदवलासी अपाटगमेंटमध्ये आमची उतरायची व्यवस्था झाली होती ... मात्र लोई फुलरच्या कलेबद्दलचा 
आदर दन पे्रम चकदचतही कमी झालेलां  नसतानाही, माझ्या मनात तऱ्हतऱ्हेचे इतर दवचार यायला लागले 
होते. माझ्या आईला पॅदरसला एकटी सोिून मी या सुांदर पण अधगवट बायकाांच्या मेळाव्यात काय करत 
होते? दौऱ्याच्या सांदभात जातायेता घिणाऱ्या प्रत्येक नाट्यपूणग घटनेची, सहानुभतूी बाळगणारी – पण 
एक असहाय्य साक्षीदार होऊन राहाण्यापलीकिे माझा इथे काय उपयोग होता?..... 

 
होटेल दब्रस्टलमध्ये ती लाल केसाांची नसीच माझी खोलीतली सोबतीण होती. एकदा पहाटे चार 

वाचताची गोष्ट! दतनां एक मेणबत्ती पेटवली आदण, “तुझा गळा दाबण्याची देवानां मला पे्ररणा केली आहे.” 
... अशी घोषणा करत ती माझ्या दबछान्याच्या ददशनेां पुढे पुढे यायला लागली! 

 
...एखाद्या मनुष्ट्याला एकाएकी विे लागलेलां  पादहलां , तर त्याच्या मनादवरुद्ध शक्य तेवढां जाऊ 

नये, असां ऐकलेलां  असल्यानां, मनातून भयांकर घाबरले असूनही मी वरकरणी शाांत रादहले. अन् म्हटलां , 
“ठीक आहे, पण मला आधी प्राथगना तर करू देशील की नाही? ...” 



 
           

“बरां कर प्राथगना.” अशी परवानगी देऊन दतनां माझ्या पलां गाशजेारच्या छोट्या मेजावर ती मेणबत्ती 
ठेवली. 

 
मी हलकेच पलां गावरून उतरले, आदण सैतान पाठीस लागला असावा, तशी जीव घेऊन पळत 

सुटले ... धािकन् दरवाजा उघिला ... खोल्यामधल्या लाांबलचक बोळातून धावतधावत ... अन् रुां द 
दजन्यावरून धापा टाकत होटेलच्या कारकुनाच्या कचेरीत दशरले ... अांगावर रात्री झोपताना घातलेला 
पोशाख तसाच ... आदण केसाांच्या बटा मागे उित असलेल्या ... मी चकचाळले, “एका बाईला विे 
लागल् य! विेी झालीय् ती!” 

 
नसी माझ्या पाठलागावर होतीच ... िॉक्टरलोक येऊन पोहोचेपयंत दतला आवरून धरायला 

होटेलमधले सहा कारकून लागले! त्यानांतर िॉक्टराांच्या तपासणीचा तो दनष्ट्कषग ऐकून मला इतकां  
लाजल्यासारखां झालां , की आईला पॅदरसहून दनघून येण्याबद्दल मी तार ठोकली – आई आलीसुद्धा लगेच 
... माझ्या अवतीभोवतीच्या सध्याच्या पदरस्स्थतीबद्दल मी दतला सारां साांदगतलां , आदण दवचाराांती ठरवलां  की 
इतःभर स्व्हएन्नात रहायचां नाही ... 

 
स्व्हएन्नामध्ये लोई फुलरबरोबर असताना मुद्दाम खास कलावांताांसाठी म्हणनू मी ‘क्यून्स्लर हाऊस’ 

मध्ये नाचले होते एका रात्री. दतथे प्रत्येक पुरुषानां एक एक लाल गुलाब आपल्या बरोबर आणलेला होता; 
आदण माझां ‘बॅकॅनल’- ‘मद्यदेवाचां नृत्य’ नाचनू झाल्यावर लालीलाल गुलाबाांच्या वषावानां मला पूणगपणे 
झाकून टाकलां  होतां ... त्या ददवशी सांध्याकाळी, हांगेरीचा, कलादवषयक कायगक्रमाांचा एक व्यवस्थापक 
ठेकेदार दतथे आला होता ... ‘अलेक्झाांिर ग्रॉस’ त्याचां नाव ... तो माझ्याजवळ येऊन म्हणाला, “कधी 
नशीब काढायला बाहेर पिलीस, तर बुिापेस्टला माझ्याकिे ये ...” 

 
... आता चालू पदरस्स्थतीनां मी भयांकर घाबरून गेलेच होते; आदण शक्य दततक्या लवकर आईला 

घेऊन स्व्हएन्ना सोिून जायचा दनधारही मी केला होता ... तेव्हा मला ग्रॉसचीची आठवण झाली ... अन् 
नेहमीप्रमाणे सध्यापेक्षा जास्त उज्ज्वल भदवष्ट्यकाळची स्वप्पनां पहात आम्ही बुिापेस्टची वाट धरली ... 
ग्रॉसनां ‘युरेदनया’ दथएटरात माझे तीस वैयदिक नृत्यकायगक्रम करण्याचा करार माझ्याशी केला ... 

 
एकाद्या रांगमांददरात पे्रक्षकाांसमोर एकटीनां नाचण्याबाबत केलेला माझा हा पदहलाच करार 

असल्यानां मी जरा ‘नाही – होय’ करत होते – माझां नृत्य सुसांस्कृत लोकाांसाठी, कलावांतासाठी, 
दशल्पकार – दचत्रकार – साांदगदतक याांच्यासाठी आहे; ते सवगसामान्य पे्रक्षकवगासाठी नाही, असां माझां 
म्हणणां होतां. अलेक्झाांिर ग्रॉस म्हणाला, “असां मुळीच नाही ... कलावांताांचा चपि कमालीचा दचदकत्सक 
असतो ... त्याांना जर तुझां नृत्य आविलां  असेलां , तर साधारण पे्रक्षकाांना ते शांभर पटीनां जास्त रूचेल ...” 

 
त्या करारपत्रावर मी सही करावी म्हणनू ग्रॉसनां माझी खूप समजूत घातली ... आदण खरोखर 

ग्रॉसचां भदवष्ट्य मुळीच खोटां ठरलां  नाही ... उलट चाांगलां च फळाला आलां ! ‘युरेदनया’ रांगमांददरातल्या 
पदहल्या प्रयोगाचां यश अवणगनीयच ठरलां  ... बुिापेस्टमधले ते तीसच्या तीस प्रयोग मी भरगच् च पे्रक्षागारात 
केले! 

 



 
           

बुिापेस्ट! एदप्रलचा मदहना ... वषगभरातले वसांत ऋतूचे ददवस! पदहल्या नृत्यप्रयोगानांतर लवकरच 
एकदा अलेक्झाांिर ग्रॉसनां एका रेस्तराँमध्ये आम्हाला जेवायला नेलां  होतां ... दतथे दजप्पसी सांगीत वाजत 
होतां ... अहाहा! दजप्पसी सांगीत! ... माझ्यातल्या यौवनसुलभ भावनाांना साद घालणारां, जागां करू पहाणारां 
ते पदहलां च आवाहन ... माझ्या अांतरातल्या दवश्रब्ध, मुग्ध जीवनकळीच्या पाकळ्या, त्या सांगीतानां हळूहळू 
उमलायला लागल्या नसत्या तरच नवल! हांगेरीच्या मातीतून स्वराकार ल्यायलेलां  हे दजप्पसी सांगीत ... असां 
सांगीत दुसरां कुठे अस्स्तत्वात आहे का? ... जॉन वॉनामेकरच्या ग्रामोफोनच्या दुकानाांत ध्वदनमुदद्रकाांच्या 
दवभागात पुष्ट्कळ वषानांतर एकदा आम्ही बोलत बसलो होतो, ते आठवतां ... त्याच्या त्या ध्वदनयांत्रातून 
बाहेर पिणाऱ्या अद भतु सांगीताकिे तो माझां लक्ष वधूे पहात होता. मी त्याला म्हटलां , “तुझी ही सुबक 
छानदार यांत्रां ... कुशल सांशोधकाच्या तपियेचा हा पदरपाक आहे, सारां खरां ... पण धूळभरल्या रस्त्याांतून 
तरांगणाऱ्या – तरळणाऱ्या, हांगेरीतल्या एकाही शतेकऱ्याच्या उत्स्फूतग दजप्पसी सांगीताच्या त्या सुराांची सर, 
तुमच्या या याांदत्रक सांगीताला यायची नाही! एवढांच काय, हांगेरीचा एकटा एक दजप्पसी सांगीतकार घेतला 
तरी तो जगातल्या साऱ्या ग्रामोफोन्सना भारी ठरेल! ...” 
  



 
           

११ 
 
बुिापेस्ट शहर सारांच मोहरून गेल्यासारखां ददसत होतां. नदीपलीकिच्या टेकड्याांवर प्रत्येक 

बागेतून लायलॅक फुलां  फुलून आली होती ... प्रत्येक रात्री हांगेरीचा तुफानी पे्रक्षकसमुदाय उत्साहादतशयानां 
मला िोक्यावर घेत होता ... िोक्याांवरच्या टोप्पया उिून रांगमांचावर येत होत्या. ‘एल् येन’ च्या आरोळ्या 
उठत होत्या. 

 
...सकाळीच दटपलेलां–सूयगप्रकाशात चमचम करत झुळझुळ वाहणाऱ्या नदीचां दृष्ट्य मनापुढे सारखां 

तरळत असल्यानां, वाद्यवृदाांच्या दनदेशकाला थोिीशी पूवगसूचना मी ददली; अन् एका रात्री नृत्यप्रयोगाच्या 
शवेटी स्रॉसच्या ‘द ब्ल्यू िान्यूब’ (नीलनदी िान्यूब) वर उत्स्फूतग नृत्य केलां  ... एकाएकी दवजेचा धक्का 
बसावा, तसा याचा पदरणाम झाला – साराच्या सारा पे्रक्षकवगग एकदम एकप्रकारच्या उत्साहोन्मादानां उठून 
उभा रादहला ... त्याांच्या त्या उत्साहादतरेकाचा पूर ओसांिून जाऊन त्याांची िोकी स्स्थर होईपयंत दकतीदा 
तो ‘वाल्झ’ – दादरा, मला पुन्हा पुन्हा नाचावा लागला, याची गणतीच नाही. 

 
त्या ददवशी दतथे इतर पे्रक्षकाांसारखांच ओरिून दन आरोळ्या ठोकून तुफान करणारा एक हांगेदरयन 

तरूण होता ... दैवी रूपसांपदा – दन बाांधा ... त्यानांच माझ्यासारख्या मुग्ध, अनाघ्रात परीचां एका वादळी – 
जांगली, बेजबाबदार, दनधोर दन दवलासी रमणीत रूपान्तर घिवनू आणलां  ... मी जणू मद्यदेवाची महांतीण 
बनून गेले ... सगळीकिून असा बदल आणण्याचा कटच झाला होता! वसन्त ऋतू, मुलायम चाांदण्या रात्री 
– आदण रांगमांददरातून बरोबर परतताना सुखवणारी लायलॅकच्या मोहराच्या दरवळानां जिावलेली सुगांधी 
हवा! पे्रक्षकाांचा अदनवार उत्साह ... आदण पूणगतया सुखलोलुप जीवन आदण बांधमुि माणसाांच्या सहवासात 
झोिलेल्या पदहल्यावदहल्या मेजवान्या ... दजप्पसी सांगीत, दमरपुिीचा स्वाद ददलेला हांगेरीयन ‘गुलाश’ 
आदण हांगेरीच्या जि मददरा ... मला वाटतां माझ्या आयुष्ट्यात प्रथमच मी व्यवस्स्थत खातपीत होते ... 
जास्तच खाणां होतां होतां खरां म्हणजे ... खाद्यपदाथांच्या लयलुटीनां मी उते्तदजत होत होते ... तर काय 
साांगायचां होतां मला? ... दजप्पसी सांगीत, हांगेदरयन खाद्यपदाथग दन मददरा, या सवांचा पदरणाम असा झाला 
की, आजपयगन्त जे शरीर सांगीताच्या दैवी, पदवत्र मेळाची अदभव्यिी करण्याचे एक साधन म्हणूनच मी 
धारण करत, वागवत आले, त्या माझ्या शरीराला आज या सांदभाबाहेरची जाग प्रथमच जाणवायला 
लागली ... आजपयगन्त ज्याांचां अस्स्तत्व मला जेमतेमच जाणवलां  होतां, त्या माझ्या स्तनकळ्या मादवानां फुलू 
लागल्या ... उमलू लागल्या ... काळजात कसलेसे गोि पण ‘कसनुसे’ भावतरांग उठवनू त्या मला 
लाजवदूखजव ू लागल्या ...! आजवर मुलाांच्यासारख्या ताठर ददसणाऱ्या माझ्या दनतम्बाांनी एकाएकी 
वगेळीच वळणां घ्यायला आरांभ केला ...! माझ्या साऱ्या अस्स्तत्वाांतून भावनेचां एक प्रमाथी उधाण सारखां 
जाणव ूलागलां ; अदभलाषा आदण एक अचूक ओढ, याांचा प्रत्यय मला सतत यायला लागला ... इतका की 
माझा िोळा िोळ्याला लागेनासा झाला ... त्या तापदायक अन् जीवघेण्या अस्वस्थतेनां तिफित मी या 
कुशीवरून त्या कुशीवर करत रात्र काढू लागले ... 

 
एक ददवशी दुपारची गोष्ट ... एका दमत्रमेळाव्याांत सोनेरी ‘टोके’ मद्याच्या पेल्याच्या काठावरून 

माझी दोन काळ्याभोर दवशाल िोळ्याांशी दृदष्टभेट झाली ... हांगेदरयन वासनेनां पेटलेले दन माझ्या दवषयींच्या 
आत्यस्न्तक कौतुकानां चमकणारे ते िोळे माझ्या दृष्टीचा ठाव घेत होते जणू! ... तो एक दृदष्टके्षप बुिापेस्टच्या 
वसन्तागमाच्या साऱ्या अथाला गवसणी घालून बसला होता! ... तो चाांगलाच उांचचनच होता ... सारी 
प्रमाणां कशी भव्यभरदार होती ... घनदाट कुरळ्या झुलपाांनी भरलेलां  माथ ... अन् त्या केसाांच्या 



 
           

काळ्याशार कान्तीत चकदचत् जाांभळ्या रांगाचे दकरण ... खरांच ... मायकेल अँजेलोच्या ‘िेस्व्हि’ साठी 
मॉिेल म्हणून तो सहज चालला असता! ... हसला, की त्याच्या त्या आरि, आसि, ओठाांतून पाांढरीशुभ्र 
सशि दांतपांिी ददसायची ... आमच्या दृष्टभेटीच्या पदहल्याच क्षणी आमच्या उभयताांतल्या सांमोहन शिींनी 
झेप घेऊन जणू दमठीच मारली होती एकमेकींना ... त्या पदहल्या नजरेतच आम्ही परस्पराांच्या बाहुपाशात 
बद्ध झालो होतो. आता घिणारां घदटत टाळू शकणारी एकही शिी पृर्थवीवर उरली नव्हती ... 

 
“Your face is like a flower. You are my flower… My flower ...” तो वारांवार म्हणत होता ... 

हांगेदरयन भाषेत flower ‘प्पलॉवर’ म्हणजे देवद त! ... “तुझा चेहरा एखाद्या देवदूतीसारखा आहे ...” 
म्हणायचा तो... 

 
‘लॉज फॉर द रॉयल नॅशनल दथएटर’ (रॉयल नॅशनल दथएटरशी सांबांद्ध असलेला दनवास) असां 

दलदहलेला कागदाचा छोटा चौकोनी तुकिा त्यानां माझ्या हातात ददला ... त्याच रात्री मी अन् आई त्याची 
रोदमओची भदूमका पहायला गेलो ... तो एक चाांगलाच दनपुण नट होता ... पुढे तर हांगेरीत तो सवगश्रेष्ठ 
ठरला ... 

 
रोदमओच्या यौवनाची प्रज्वदलत ज्योत आपल्या स्वतःच्या ठायी धगधगल्याचा साक्षात्कार ज्या 

अदभनयातून त्यानां मला घिवला, त्यामुळे तर मी त्याला पुरतीच शरण गेले ... नाटकानांतर त्याच्या 
रांगपटातल्या खोलीत मी त्याला भेटायला गेले. कां पनीतली सारी मांिळी माझ्याकिे चौकस नजरेनां पाहून 
गालाांतल्या गालात हसत होती. जणू काही प्रत्येकालाच माझां गुदपत समजलां  होतां अन् त्यामुळे आनांदही 
झाला होता! आनांदात नव्हती अशी एकच व्यिी दतथे होती. एक नटी! ... आई न् मी, आमच्या बरोबर तो 
आमच्या होटेलमध्ये आला, आदण मग आम्ही झोपण्यापूवी दोन घास जेवलो काही तरी ... कारण 
नाट्यप्रयोगापूवी नटवगग कधीच जेवत नाही ... 

 
त्यानांतर, मी अगदी गाढ झोपलेली आहे असा भरवसा आईला वाटल्याची खात्री झाल्यानांतर मी 

हळूच परतले, आदण आमच्या अपाटगमेंटच्या अगदी पढुच्या छोट्या दालनात माझ्या रोदमओला भेटले. 
आमच्या झोपण्याच्या खोलीशी हे दालन एका लाांब बोळानां जोिलेलां  होतां ... रोदमओनां मला साांदगतलां , की 
त्याच्या रोदमओच्या भदूमकेचा त्याला तोपयंत भावलेला अथग, त्या रात्री पुरा बदलून गेला होता! कारण ... 
त्याला आज नवीन अथगप्रतीती झाली होती! “यापूवी चभतीवरून पलीकिे उिी घेताक्षणी नेहमीच्या 
सवगसाधारण वदहवाटीच्या आवाजातच मी 

 
‘He jests at scars that never felt a wound 
 
But, soft, what light through younder window break? 
 
It is the East, and Juliet is the Sun’ 
 
... वगैरे सांभाषण सुरू करायचा ... पण आज? आज तुला आठवतां? ... मी ते सारे शब्द ... त्या 

शब्दाांनीच घसा दाटून यावा तसे ... हलक्या आवाजात दहतगुज करावां तसे बोललो ...! याचां कारण काय 
माहीत आहे? ... कारण तुझी भेट झाल्यापासून, पे्रमाच्या जादूचा रोदमओच्या आवाजावर काय पदरणाम 



 
           

व्हावा याचा अांदाज मला आलाय् ... खरी समज मला आताच आलीय् या भदूमकेची. रोदमओच्या प्रीतीचा 
खरा अथग, इझािोरा, तुझ्यामुळेच मला उमजलाय् ... आता ती सबांध भदूमका मी एका वगेळ्याच 
दृदष्टकोणातून वठवीन” असां म्हणत तो उठला, आदण प्रवशेामागून प्रवशे घेत पुरा ‘रोदमओ’ त्यानां माझ्या 
िोळ्यासमोर उभा केला! “खरांच ... आज मला नव्यानांच उमजतांय् की अगदी खरोखरच पे्रमात पिलेला 
रोदमओ, हे वाक्य असं म्हणाला असता ... आदण असं म्हणाला असता ... आधी ही भदूमका करताना जी 
कल्पना मी मनाशी पक्की केली ती, त्यापेक्षा अगदीच वगेळ्या शलैीनां ...” असे उद्गार काढण्यापुरता काय तो 
तो अधूनमधून थाांबायचा अन् पुढां म्हणायचा, “आता कोिां उलगिलां य् माझ्यापढुां सारां ... आहा ... माझी 
देवदूती ती! लािके, ... तू माझी स्फूर्टतदेवता आहेस ... पे्ररणा आहस ... या प्रीतीच्या बळावर मी खात्रीनां 
एक मोठा कलावांत होईन! ...” पहाटेची चाहूल दखिकीच्या तावदानावर येईपयंत सारखा तो आपला 
रोदमओच्या भदूमकेतले उताऱ्याांवर उतारे माझ्यासमोर पाठ म्हणून दाखवत होता ... 

 
इकिे मी आनांदानां बेभान होऊन ते सारां पहात-ऐकत रादहले होते ... अधूनमधून काही सूचना 

करत होते ... एकदा आदवभाव सुचदवण्याचां धािस सुद्धा मी केलां ! आदण धमोपदेशकासमोरच्या त्या 
प्रवशेात तर आम्ही दोघां जोिीनां गुिघे टेकून बसलो, अन् आमरण प्रीदतदनष्ट् ठेच्या आणाशपथा घेतल्या! छे:! 
– यौवन, वसांतागम, बुिापेस्ट, दन दवशषेतः ... रोदमओ! ... सगळ्या तुझ्या आठवणी जाग्या होतात, तेव्हा 
सारां काही अगदी कालपरवाच्या रात्री घिलां  असावां आजही वाटतां ... तो काळ फार मागे रादहल्याची 
जाणीव दवरूनच जाते ...!! 

 
एका रात्री त्याचा दन माझा, असे दोघाांचेही प्रयोग आटोपल्यावर आईच्या अगदी न कळत आम्ही 

त्या छोट्या दालनात गेलो ... आईची कल्पना की, मी दनधास्त झोपले होते ... सुरुवातीला स्वतःच्या 
भदूमकाांच्या तड िचे उतारे पाठ म्हणण्यावर रोदमओ खूष होता ... आपल्या कलेबद्दल, रांगभमूीबद्दल 
बोलण्याचां समाधान पुरेसां वाटत होतां त्याला ... पण हळूहळू रोदमओचां लक्षण काही ठीक ददसेना ... 
कसली तरी बेचैनी होती ... एखाद्या क्षणी तर तो कमालीचा अस्वस्थ... अन् बोलायला काही सुचत 
नसल्यासारखा ददसत होता ... अधूनमधून मुठी आवळत होता ... आजाऱ्यासारखीच अवस्था झाली होती 
त्याची ... त्यामुळे त्याचा मळूचा सुांदर चेहरा भयांकर साकळल्यासारखा आदण िोळे ताांबारलेले ददसत होते 
... रि येईतो दाताांखाली धरल्यानां ओठ तर सुजूनच गेले होते ...! 

 
मला सुद्धा ताप चढल्यासारखां दन भोवळल्यासारखां वाटत होतां ... कारण त्याला जवळ–अगदी 

अगदी घेण्याची दुदगम्य ऊमी माझ्या मनाांत उसळून उफाळून येत होती ... अखेर सांयमाचे सारे बांध तटातट 
तुटले, आदण पेटत्या वासनेच्या आवगेभरानां त्यानां मला उचलून खोलीत नेलां  ...! भीती आदण अत्यानांद 
याांच्या चहदोळ्यावर झुलणाऱ्या मनाला एका क्षणात सारी कल्पना आली! ... माझ्या मनाांत पदहले तरांग 
उठले ते भयांकर भीतीचे, हे मला कबलू करायलाच हवां ... पण मग त्याची ती तिफि पाहून माझ्या 
काळजाांत इतकी अपार करुणा दनमाण झाली की मला वाटतां, त्यामुळेच कदादचत् ... दनव्वळ वदेनेच्या त्या 
क्षणापासून पळून जाण्यीची ऊमी मी दाबून ठेव ूशकले ...! 

 
... त्या ददवशी पहाटे आम्ही बरोबरच त्या होटेलबाहेर पिलो, आदण रस्त्यात दमळाली ती उदशराच 

दनघालेली दोन घोड्याांची बग्गी करून बऱ्याच मलैाांचां अांतर काटलां  ... थेट शहराबाहेर दनसटलो ... वाटेत 
एक शतेकऱ्याचां खोपटां लागलां  ... शतेकऱ्याच्या कारभारणीनां जुन्या पद्धतीचा चारखाांबी पलां ग आत 
असलेली एक खोली आमच्या स्वाधीन केली ... तो सारा ददवस आम्ही त्या गावरानातच काढला ... 



 
           

अधूनमधून रोदमओनां माझी आसवां पुसायची ... आदण माझां रिणां उसासणां बाहेर ऐकूां  जाणार नाही, अशा 
बेतानां माझां साांत्वन करायचां ...! 

 
मला वाटतां त्या ददवशी सांध्याकाळी माझ्या पे्रक्षकवगासमोर मी अगदीच वाईट नाचले ... माझी 

मनःस्स्थतीच मुली ठीक नव्हती ... बेचैन वाटत होतां ... पण नांतर माझ्या रोदमओची पुनः नेहमीच्या 
दालनाांत भेट झाली, तेव्हा तो तर अगदी आनांदाच्या दशखरावर असल्यासारखा प्रफुदल्लत न् प्रसन्न ददसत 
होता, हे पादहल्यानांतर माझ्या साऱ्या त्रासाची दन मनस्तापाची भरपाई होऊन चुकल्यासारखां मला वाटलां ! 
... पुन्हा एकदा त्याच अनुभवाला समोरां जाण्याची ती इच्छा मनात बळावायला लागली ... कारण मोठ्या 
हळुवारपणे माझी समजूत काढून रोदमओनां मला आश्वासन ददलां  होतां ... म्हणाला होता, “पृर्थवीवर साक्षात् 
स्वगगसुखाची प्रतीती हवी असेल, तर ती इथेच ... याच अनुभवात दमळेल तुला!” आदण खरोखर लवकरच 
पुढे हे त्याचां भदवष्ट्यां खरां ठरलां  ...! 

 
रोदमओचा आवाज भारी छान होता ... त्याच्या देशाची, तशीच इतरही दकतीतरी दजप्पसी गाणी तो 

मला म्हणून दाखवायचा ... त्यातले शब्द दन त्याचा भावाथग समजावनू साांगायचा, दशकवायचा ... 
अलेक्झाांिर ग्रॉसनां बुिापेस्टच्या ऑपेरा हाऊसमध्ये एका सांध्याकाळी एक मोठा कायगक्रम योजला होता ... 
त्याांत ‘ग्ल्यूक’ च्या सांगीतानांतर, एक साधासा हांगेदरयन वाद्यवृांद रांगमांचावर आणवनू, दजप्पसी गाण्याांवर नृत्य 
करायची माझी एक कल्पना होती ... दवशषेतः त्यातलां  ते एक हांगेदरयन प्रीदतगीत – असां : 

 
One little girl in th world exists. 

 
She is my dear pigeon 

 
The good Lord must love me well 

 
Because he gave me you. 

 
गाण्याचा भावाथग असा होता : 
 

‘एक आहे दचमुरिी पोर ... माझ्या दवश्वात ... 
 
माझां कबतूर आहे ते ... लािकां  कबूतर! 
 
देवाची असणार माझ्यावर माया ... फारच ... 
 
कारण त्यानां तर ददलीन् मला ही भेट, ‘तुझी’ ...! 

 
...फारच गोि गाणां ...उत्कट आसिीनां, ओढीनां भारलेलां , पे्रमभरानां गुांजणारां ... आांसवाांची 

उतरांि पटपट ढळेल असां ... मी अशी भावनेनां भारल्यासारखी नाचले, की एवढ्या मोठ्या पे्रक्षकवगाला रिूां 
आवरणां कठीण होऊन बसलां  ... कायगक्रमाची अखेर ‘राकोव्ह स्की माचग’ नां झाली ... मी होते माझ्या लाल 



 
           

कुित्यात ... राकोव्ह स्की सांगीताच्या नृत्याांकनातून हांगेरीच्या हुतात्म्याांना, वीराांना ... क्रान्तीच्या ऋचेनां 
आळवत ...! 

 
या शवेटच्या दवशषे कायगक्रमानांच बुिापेस्टच्या सीझनची साांगता झाली ... दन दुसऱ्याच ददवशी मी 

आदण रोदमओ सटकलो, थोड्या ददवसाांची सुट्टी त्या शतेकऱ्याच्या खोपटात एकत्र घालवायला! – 
आयुष्ट्याांत प्रथमच रात्रभर एकमेकाांच्या दमठीत गाढ झोपण्याचां ते सुख आम्ही अनुभवलां  ... पहाटे जाग 
येताना त्याच्या केसाांच्या काळ्याभोर सुगांधी झुलपाांमध्ये गुांतून पिलेले माझे केस पाहून होणारा अनुपम 
आनांद ... माझ्या भोवती लपेटलेल्या त्याच्या बाहूांचा तो स्पशग ... ते सारां सुख मी प्रथमच अनुभवलां  ...! 

 
...आम्ही बुिापेस्टला परतलो मात्र – आमचा स्वगग ढगाळण्याची पदहली खूण दक्षदतजावर 

उमटली, ती माझ्या आईच्या दुःखव्यग्र, चचतातुर ददसण्यानां, आदण दरम्यान न्यूयॉकग हून परतलेल्या 
एदलझ् बेथच्या वागण्यानां! मी जणू काही गुन्हाच केला होता असां एदलझ् बेथला वाटत असावां ... त्याांची ती 
दचन्ताव्यग्रता शवेटी मला इतकी असह्य झाली, की बळेबळेच त्या दोघींना ‘टायरोल’ ची छोटीशी हवाबदल 
करून यायला मी पाठवलां  ... 

 
तेव्हाच्या, आदण एरवी नेहमीच्या अनुभवानां सुद्धा, माझ्या स्वभावाचा जो एक दवशषे माझ्या लक्षात 

आला आहे तो असा : माझ्या आांतदरक सांवदेनाचा आवगे चकवा वासनेचां उधाणां दकती का तीव्र असेना, माझा 
मेंदू – माझी बदु्धी अगदी ‘त्या’ क्षणी देखील पूणगपणे कायगतत्पर असते ... दवजेच्या चमकेच्या वगेानां दन 
ददमाखानां दतचां कायग चालू असतां ... त्यामुळे सामान्यपणे ‘िोकां  दठकाणावर न राहणां’ याचा जो अथग होतो, 
त्या अथानां माझां िोकां  कधीच जागचां हालत नाही; उलट दवषयसांवदेनाांचां सुख जेवढां उत्कट, दततकी 
बुद्धीला, दवचाराांना जाग अदधक, अशी व वस्तुस्स्थती असते ... मग येते एक दनकराची वळे! ... जेव्हा मेंदू 
मुळी दवषयेदद्रयाांपढेु उभा ठाकतो ... आदण त्याांचा प्रत्यक्ष टीकाकारच बनतो – त्याांची दनराशा, अपेक्षाभांग 
करत! ज्या सुखाशचे्यासाठी माणसाची जीदवतेच्छा कमालीची आतग असते, त्या सुखाचीच टर उिवत –! 
अन् त्या सांघषाचां स्वरूप असां काही असह्य होतां शवेटी, की एखाद्या अमली पदाथाचां सेवन करून, सततची 
दन अनाहूत टीकादटप्पपणी करत राहणाऱ्या त्या बदु्धीची धारच बोथटून टाकावी, अशी अनावर ओढ माझ्या 
इच्छाशिीला लागते ...! ज्याांचे स्वभाव सामोऱ्या आलेल्या क्षणाच्या वैषदयकतेला दनःशांकपणे आत्मसमपगण 
करू शकतात, त्याांचा मला दकती हेवा वाटतो म्हणनू साांगू ...! नीरक्षीरदववके करणाऱ्या, दन अदलप्तपणे वर 
बसूनसुद्धा, खाली सांघदटत झालेल्या इांदद्रयगणाच्या कानी आपली अनाहूत टीका पोहोचवण्याचा हट्टाग्रह 
धरणाऱ्या मेंदूची भीती ज्याांना नाममात्रसुद्धा वाटत नसते – त्याांचा हेवा वाटावा नाहीतर काय? 

 
सारी वस्तुस्स्थती ही अशी असूनही एक क्षण असाही उगवतो, की मेंदूलासुद्धा थोिीफार शरणागती 

पत्करून, दनरुपायानां म्हणावां लागतां : “ही... तुझी कलासुद्धा जमेस धरून आयुष्ट्यातलां  इतर सारां काही, 
या क्षणाच्या साफल्यापुढे, वैभवापुढे एकदम वाफेसारखां, दनरथगक आहे, हेच खरां! ... आदण म्हणूनच याच 
क्षणासाठी मी माझां अदधष्ठान सोिून स्खलनाला, सवगनाशाला ... फार काय मृत्यूला देखील सामोरा 
जायला तयार आहे ... अगदी राजीखुषीनां!” ... मेंदूचा हा पराजय म्हणजे बेशुद्धीपूवीचा शवेटला आचकाच 
असतो जणू काही ... अन् हा आचकाच पुढे बदु्धीच्या दन आत्म्यावरच्या भयांकर सांकटपरांपरेला कारणीभतू 
ठरतो ... 

 



 
           

अथात् अशी ती सारी घसरगुांिी होती ... अन् एकदा वासनेची ओळख झाल्यावर – त्या सवग 
घटकापळातून हळूहळू चढणाऱ्या अन् माथां दफरवनू टाकणाऱ्या त्या अांदतम नशचे्या बळावर पुढे पुढे सरकून 
– त्या अखेरच्या ‘दनदानी’ क्षणाचे ती बेबांद मुिी चाखल्यानांतर ... सारासार दवचारच मला मुळी करवनेा 
... माझ्या कलेचा होऊ घातलेला खेळखांिोबा, माझ्या आईचां हताशपण चकवा माझ्या छोट्या जगाचा पार 
चुथिा होण्याची शक्यता ... कशाकशाचीही मला दक्षती वाटेना! 

 
कुणाला माझ्या वागण्याचा न्याय-दनवािा करणां शक्य असेल तर त्याांनी अवश्य तो प्रयत्न करावा 

... पण प्रथम दोष द्यावा तो दनसगाला चकवा देवाला ... कारण जगात अनेक एकाहून एक वरचढ सुखां 
आहेत, हे आमच्यासारख्याांना स्वतःच्या अनुभवानां पूणगपणे ठाऊक असलां , तरी त्या एका अमूल्य क्षणाची, 
अन् त्या अवीट, अतक्यग सुखाची सर इतर कशालाही न येणां हे कतृगत्व ईश्वरी इच्छाशिीचां आहे ... हा 
ईश्वरी सांकेत आहे ...! नशतेली भरारी दजतकी उांच दततकां च दतथून जागृतीच्या दरीत होणार पतनही खोल 
... अन् पदरणामी भयांकर ... हे साहदजकच नव्हे का? ... 

 
अलेक्झाांिर ग्रॉस माझ्यासाठी एक हांगेरीभरचा नृत्यदौरा आयोदजत केला होता ... दकती तरी 

शहराांतून माझे कायगक्रम झाले – ‘झीबेन दकर् हेन’ (सात चचेस) मध्ये सुद्धा; दतथेच ती सात क्राांदतकारक 
सेनापतींना फाशी ददल्याची गोष्ट मी ऐकली ... त्याचा माझ्या मनावर इतका पदरणाम झाला, की, 
शहराबाहेरच्या एका मोठ्या दवस्तीणग पटाांगणात, ‘दलझ् ’ च्या वीरश्रीयुि दन धीरांगभीर सांगीतावर मी त्या 
सेनानींच्या स्मरणाथग एक ‘माचग’ (= समर सांगीत) नाचले. 

 
सबांध दौऱ्यात हांगेरीच्या त्या सगळ्या छोट्या छोट्या शहराांतून पे्रक्षकवगाने माझां अभतूपूवग कौतुक 

केलां  ... प्रत्येक दठकाणी एक पाांढऱ्या शुभ्र घोड्याांची बग्गी माझ्यासाठी दतष्ठत असायची, अशी व्यवस्था 
अलेक्झाांिर ग्रॉसनां केलेली होती ... पाांढरे शुभ्र घोिे ... बग्गीतही पाांढऱ्या शुभ्र फुलाांची रास ... आदण शुभ्र 
वि ल्यालेली मी! कौतुकाच्या दन अदभवादनाच्या आरोळ्या दन ललकाऱ्या याांचां गुांजन वातावरणात 
दभनलेलां  असायचां ... अन् दुसऱ्याच कुठल्या दवश्वातून अवतरलेल्या एका तरुण पाहुण्या देवतेप्रमाणे 
शहराच्या या टोकापासून त्या टोकापयंत माझी अशी दमरवणूक दनघायची ... पण, कलेतून दमळणारा 
अलौदकक आनांद आदण जनसामान्याांचां अमाप कौतुक, हे सारां सतत अनुभवत असताना देखील माझ्या 
काळजातल्या रोदमओबद्दलच्या असह्य ओढीमुळे माझा जीव सारखा तळमळत होता ... तिफित होता ... 
रात्री एकाांतात तर दवशषेच! ...वाटत होतां, त्याच्या दमठीतला एकच एक क्षण पनु्हा दमळणार असेल, तर 
त्याच्या बदल्यात ह्या यशावर, एवढांच काय माझ्या कलापे्रमावर देखील दतलाांजली द्यायला मी माघार 
घेणार नाही ...! बुिापेस्टला परत कधी जाईन, असां मला झालां  होतां ... अखेर तो ददवस उजािला ... 
रोदमओ मला स्टेशनवर भेटला, तो सुद्धा अगदी आनांदभरानां ... तरी पण मला त्याच्यात काहीतरी 
अनाकलनीय बदल झाल्याचां आतून जाणवलां  ... तेवढ्यात त्यानां ती बातमी साांदगतली मला ... ‘माकग  
अँटनी’ ची भदूमका आता तो करणार होता ... त्याच्या नाट्यजीवनात प्रथमच ... त्यामुळे त्याच्या तालमी 
सुरू करण्याची घाई पाठीमागे होती त्याच्या ...भदूमकेत झालेल्या बदलामुळे, त्याच्या त्या कलावांत – 
उत्कट मनावर एवढा पदरणाम झाला होता की काय न कळे ... तसा काही नीट उमज पित नव्हता. पण 
एका गोष्टीची मात्र खात्री पटली होती, की रोदमओच्या वृत्तीतला तो दनहेतुक, दनरागस वासनावगे ओसरला 
होता ... प्रीदत सरली होती ... तो आमच्या लग्नाबद्दल अशा खात्रीनां बोलत होता, की जणु काही सारां 
दनदित् ठरलांच आहे! ... पढेु दबऱ्हाि कुठे करायचां ते ठरवायला तो मला काही ्लॅट सदह दाखवायला 



 
           

घेऊन गेला ... न्हाणीची व्यवस्था नसलेले ्लॅट स पहाताना ... आदण न सांपणारे दजने चढता-उतरताना 
माझ्या मनात दहव भरल्यासारखां झालां  होतां ... एक प्रकारचा बदधरपणा जाणवत होता ... 

 
“बुिापेस्ट मध्ये राहून आपण काय करणार?” मी दवचारलां . 
 
“काय?... रोज रात्री बॉक्समध्ये बसून तू माझा अदभनय पहाशील ... आदण हळूहळू माझे सारे 

‘क्यू’ ज् तू मला देऊ शकतील ... माझ्या अभ्यासात, माझ्या चचतनात मला तू मदत करू शकशील ...” 
 
त्यानां मला माकग  ॲन्टनीची भदूमका पाठ म्हणनू सुद्धा दाखवली ... पण आता त्याच्या त्या वृत्तीतली 

भावोत्कटता रोमन जनतेच्या ठायी कें दद्रत झाली होती ... अन् माझी ... या त्याच्या ‘ज्युदलएट’ त्या 
कें द्रस्थानी नाांवदनशाणी देखील नव्हती ... दखल नव्हती ...! 

 
एक ददवस शहराबाहेर बरच दूरवर चहिणां दफरणां झाल्यावर एका गवताच्या गांजीच्या बाजूला 

बसलो आम्ही ... अन् अखेर त्यानां मला दवचारलां , की मी माझ्या कलोपासनेच्या मागानां पुढे जावां, आदण 
त्यालाही त्याच्या वाटेनां जायला मोकळां करावां, हेच दवचाराांती अदधक सयुदिक नव्हतां का? अगदी हेच 
शब्द नसतील त्याचे, पण त्याच्या म्हणण्याचा भावाथग तरी हाच होता! ... ती गवताची गांजी ... समोरचां शते 
... आदण माझ्या दजव्हाराला घेरून टाकणारा तो थांिपणा ... सारां काही अजून तसांच्या तसांच आठवतां! ... 
त्या ददवशीच दुपारी मी अलेक्झाांिर ग्रॉस बरोबर एक नवा करार केला ... स्व्हएन्ना, बर्टलन आदण 
जमगनीतल्या साऱ्या मुख्य शहराांचा नृत्यदौरा करण्याचा ...! 

 
रोदमओचां, माकग  ॲन्टनीच्या भदूमकेतलां  पदहलां  रांगावतरण मी पादहलां . त्याच्या सांबांधातलां  माझ्या 

िोळ्यासमोरचां शवेटलां  दृश्य म्हणजे रांगमांददरातल्या पे्रक्षकवगाचा विेा उत्साहोन्माद ... अन् फुटक्या 
काचाांची रास दगळली असावी, तशी आसवां–अवघिलेली माझी अवस्था ...! दुसऱ्या ददवशीच मी 
स्व्हएन्नाला दनघाले ... ‘रोदमओ’ केव्हाच नामशषे झाला होता ... मी दनरोप ददला तो ‘माकग  ॲन्टनी’ ला! ... 
माकग  ॲन्टनी ... उग्रगांभीर अन् आपल्यातच इतका व्यग्र की, त्या आठवणीनां बुिापेस्ट ते स्व्हएन्ना हा प्रवास, 
आजवरच्या सगळ्या प्रवासी आयुष्ट्यातला सवांत कटू आदण दवषण्ण अनुभव ठरला. एकाएकी साऱ्या 
दवश्वातून आनांद लोपून गेला आहे असां वाटत होतां ... स्व्हएन्नाला तर मी आजारीच पिले; शवेटी 
अलेक्झाांिर ग्रॉसनां मला हॉस्स्पटलमध्ये दाखल केलां  ... दकतीतरी आठविे दवलक्षण त्रासात, अांथरुणाला 
हताशपणे दखळूनच मी काढले ... बुिापेस्टहून रोदमओ आला ... माझ्या खोलीत त्यानां आपला पलां ग 
देखील आणवला ... तो अगदी दजव्हाळ्यानां दन समजुतदारपणानां वागत होता ... पण एक ददवस पहाटे 
पहाटे जाग आल्याक्षणीच काय घिलां , कोण जाणे! ... खोलीत पलीकिे कॉटवर झोपलेल्या रोदमओच्या 
आकृतीपासून मला दूर केल्यासारखी, ती कॅथदलक दभक्षुणी पदरचादरका मधोमध उभी रादहलेली होती ... 
दतचा काळ्या प्रावरणातला तो चेहरा ददसल्याबरोबर माझ्या कानाांनी माझ्या प्रीतीच्या शवसांस्काराच्या 
घांटाच जणू ऐकल्याचा मला भास झाला ...! 

 
त्या आजारातून उठून बरां व्हायला मला खुपच ददवस लागले ... तेव्हा लवकर आराम पिावा 

म्हणून अलेक्झाांिर ग्रॉस मला फ्रान्सेसबादला घेऊन गेला. मनाची मरगळ – सुस्ती, आदण दवषण्णता 
होतीच ... त्यामुळे इथल्या दनसगगरम्य पदरसराांत चकवा पे्रमळ दमत्रमांिळींच्या सहवासातसुद्धा रमावां तसां मन 
रमत नव्हतां. ग्रॉसची पत्नी आली होती ... रात्रभर िोळ्याला िोळा लागायचा नाही, – अशा माझ्या 



 
           

स्स्थतीत दतनां मोठ्या आपलुकीनां मला सोबत केली ... इतक्यात सुदैवानां एक गोष्ट घिली! ते भारी 
‘ददक्षणा’ घेणारे िॉक्टर लोक आदण तशाच महागड्या नसेस, याांनी दमळून माझां बकेँतलां  ‘खातां’ अक्षरशः 
खाऊन टाकलां  होतां, हे पाहून ग्रॉसनां मुळी माझे कायगक्रमच ठरवनू टाकले ... फ्रान्सेसबाद, मादरयनबाद 
आदण काल्् गबादला ... मग एक ददवस मी माझी रांक उघिून माझे नृत्यवषे बाहेर काढले; अन् एकाएकी 
माझ्या िोळ्याांना आसवाांच्या धारा लागल्या ... माझा तो लालीलाल कुिता ... क्राांतीची सारी नृत्यां 
नाचताना मी तो घालायची ... त्याचे तर मी पटापट मुके घेतले ... अन् मला आठवतां, त्या क्षणी मी एक 
शपथ घेतली! दनधार केला, की पे्रमाच्या पायी मी कलेशी प्रतारणा यापढेु कधीच करणार नाही! ... या 
वळेेपयंत माझ्या नावाची जादू सवगदूर पसरली होती ... एक प्रसांग तर मला अगदी नीट आठवतो ... एका 
रात्री ग्रॉस अन् त्याची पत्नी याांच्याबरोबर मी एका होटेलमध्ये जेवत होते ... समोरच्या दखिकीच्या जाि दन 
चकमती प्पलेटग्लासच्या तावदानासमोर बघता बघता एवढी गदी जमली, की शवेटी त्यामुळे ती भली मोठी 
दखिकी मोिून पिली! ... होटेलचा मालक दबचारा वैतागून गेला ... 

 
प्रीती बी व्यथा, वदेना दन वैफल्य, या साऱ्या भावानुभवाांचां मी कलादवष्ट्कारात सांक्रमण केलां  ... 

मृत्यूच्या पूजापीठावरून जीवनाचा दनरोप घेणाऱ्या ‘इदफदजदनया’ – च्या कथेवर मी एक नृत्यरचना केली 
... म्यूदनक ला, ग्रॉसनां ठरवलेल्या शवेटच्या कायगक्रमाच्या दतथे आई दन एदलझ् बेथ याांच्याशी माझी पुनभेंट 
झाली, तेव्हा मला एकटी दन सुटी परतलेली पाहू त्याांना खूष आनांद झालेला ददसला ... पण माझी 
उदासीनता आदण माझ्यात झालेला बदल मात्र त्याांना चाांगलाच जाणवला ...! 

 
म्यूदनक मधल्या कायगक्रमाच्या आधी एदलझबेथ दन मी ‘ॲबास्त्सआ’ ला गेलो ... सारे रस्ते या 

टोकापासून त्या टोकापयगन्त पालथे घातले ... एखाद्या होटेलमध्ये उतरायला जागा दमळते का ते पाहत – 
शोधत;... नाव नाही! जागा दमळाली नाहीच ... मात्र त्या छोट्याशा दनवाांत गावात बहुतेकाांचां लक्ष आम्ही 
वधूेन घेतलां  खास ... कारण गॅ्रन्ि ियकू फर्टननांिची सुद्धा स्वारीदनशी जाताना आम्हाला हेरलां  ...! आम्ही 
त्याचां कुतूहल जागां केलां  असावां ... त्याांनी आमची सहानुभतूीनां दवचारपूस केली अन् आमचां स्वागत केलां  
... अन् शवेटी होटेल ‘स्स्टफनी’च्या उद्यानातल्या आपल्या बांगल्यावर उतरण्यासाठी आम्हाला पाचारण 
केलां .. खरां म्हणजे हा सारा प्रसांग सहजगत्या घिलेला ... सारां काही अगदी दनहेतुक जुळून आलेले ... 
पण तेवढ्यानांसुद्धा राजवतुगळात बऱ्याच कां ड्या दपकल्या ... मोठ्या मोठ्या सरदारदरकदाराांच्या पत्नी, 
आदण मानपानवाल्या दिया आमच्या दारी पायधूळ झािायला लागल्या, तेव्हा मी आपली भोळसरपणे 
समजले की त्या सवांना माझ्या कलेत रस वाटत असावा ... खरा प्रकार अगदीच वगेळा होता! ...त्या 
बायका याचच्या, त्या आम्हाला त्या बांगल्यात उतरवणाऱ्या ड्यूकच्या लेखी आमचां खरां स्थान काय होतां, 
याचा अांदाजअदमास घ्यायला! ह्याच साळकायामाळकाया होटेलच्या मेजवानीच्या दालनात ग्रँि ड्यूकच्या 
टेबलासमोर रोज रात्री लवनू लवनू मुजरे, नमस्कार-चमत्कार करताना ददसायच्या ... मीही तोच दरवाज 
अनुसरला ... आदण वर इतर दिया वाकायच्या त्याहूनही अदधक लवनू ड्यूकना अदभवादन करायला 
लागले ... 

 
आता खूपच लोकदप्रय झालेला पोहण्याचा पोशाख मी इथेच प्रथम वापरून रूढ केला ... भारी 

दचनी के्रपचां दनळां कुितां ... खोल बेतलेला गळा ... खाांद्यावरून नेलेल्या छोट्या अरुां द पट्टया ... 
गुिघ्याच्या चकदचत् वरच असलेला स्कटग ... पाय दन पावलां  उघिीच ... त्या युगातल्या दियाांची सि 
काळ्या पोशाखात पाण्यात उतरण्याची प्रथा, दन गुिघे दन घोटे याांच्या मधोमध लाांबीचे स्कट गस, काळे पुरे 
लाांब मोजे, पोहोण्याचे काळे बूट, असला एकां दर वषे ध्यानात घेतला, म्हणजे माझ्या त्या पेहरावात मी काय 



 
           

धमाल उिवनू ददली असेल, याची कल्पना तुम्ही सहज करू शकाल! ... सूर मारण्याच्या पुलासारख्या 
दठकाणाच्या आजूबाजूनां चक्कर मारण्याची ग्रँि ड्यूक फर्टिनांिची सवय होती ... त्याच्या हातात 
नाटकां सांगीदतका वगैरे पाहण्याची दुर्टबण असायची ... त्याांनी ती माझ्यावर दफरवली, आदण सहज 
कुणालाही ऐकू जावां अशा आवाजात उद गारला, “दकती सुांदर आहे ही िांकन पोरगी! ... ओ :! ... दकती 
कमालीची सुांदर! हे वसांतऋतूतलां  सदृष्टसौंदयगसुद्धा दफकां  वाटतांय् दतच्यापुढे!” 

 
काही ददवसानांतर स्व्हएन्नाच्या ‘कालग ’ रांगमांददरात माझे कायगक्रम चालू असताना, आपल्या तरुण 

अदधकाऱ्याांच्या दन दशलेदाराांच्यासदहत गॅ्रन्ि ड्यूक दररोज रात्री रांगमांचालगतच्या बॉक्समध्ये येऊन 
बसायचा ... साहदजक लोकाांना तेवढांच बोलायला फावायचां! पण ड्यूकचां माझ्याबद्दलचां कुतूहल 
खरोखरच केवळ सौंदयगदप्रयतेच्या दन कलापे्रमाच्या पोटी दनमाण झालेलां  होतां ... खरां तर डू्यक दियाांची 
सांगत टाळतानाच ददसायचा ... त्याच्या त्या तरुण उमद्या पदादधकाऱ्याांच्या लवाजम्यावरच तो खूष होता 
... तृप्त होता ... पुढे काही वषांनी माझ्या कानावर आलां , की ऑस्स्रयन सरकारनां ड्यूक फर्टिनांिला एक 
वटहुकूम काढून साल्झबगगच्या एका उदासअांधाऱ्या ‘शाटो’ (= जुना दकल्ला) मध्ये कैदेत टाकलां  ... 
फर्टिनांिबद्दल अपार सहानुभतूीनां माझां मन भरून आलां . कदादचत् तो इतराांपेक्षा थोिा वगेळा असेल ... पण 
खरोखरचा, आत्यांदतक माया करणारा माणूस, तसां म्हटलां  तर सामान्याांच्या तुलनेनां थोिाफार विेाच 
नसतो का? ... 

 
ॲबास्त्झयामधल्या त्या बांगल्यात आमच्या दखिक्याांच्या समोर एक पाम-तालवृक्ष होता ... 

समशीतोष्ट्ण हवते असा वृक्ष वाढलेला पाहण्याचा हा माझा पदहलाच प्रसांग ... पहाटेच्या वाऱ्यानां 
थरथरणाऱ्या त्या झावळ्या माझां लक्ष वधूेन घ्यायच्या ... माझ्या नृत्याांतल्या बाहूांच्या, हाताांच्या दन बोटाांच्या 
थरथरत्या हालचाली मी रचल्या त्या, या झावळ्याांपासून स्फूती घेऊनच ...! आज पहावां तर माझां 
अनुकरण करणाऱ्याांनी या हालचालींचा कसला दुरुपयोग चालवला आहे! ... या हालचालींच्या उगमाचा 
शोध घ्यायला, तािामािाांच्या झावळ्याांची जवदळक साधायला सारे दवसरतात ... झावळ्याांचां ते थरथरणां, 
दझरदमरणां, ते हेलझोल – सारां काही मननानां, चचतनानां आत्मसात् करायचां सारे दवसरतात ... बाह्य कृतीत 
वस्तुजात उतरण्यापूवी त्याला आांत मुरवनू घ्यायचां नाकारतात ...! अन् मी? ... पुष्ट्कळदा याच झािावर 
दृष्टी दखळलेली असताना माझ्या मनातलां  कलेचां दवश्वच दवतळून जायचां, आदण ‘हाइने’ च्या हळव्या ओळीच 
आठवणीच्या कोशाांतून तरळत यायच्या : 

 
‘A lonely palm in the south’ 
 
ददक्षणेच्या देहलीशी ... एक एकाकी तालवृक्ष 

 
...ॲबास्त्झयाहून मी आदण एदलझ् बेथ म्युदनक ला गेलो ... त्यावळेी साऱ्या म्यूदनक चा जीव 

‘क्यून्् लर हाऊस’ मध्ये अिकला होता. कारण म्यूदनक ची स्वाददष्टसुांदर ‘म्यूनहेनर’ बीअर 
घुटक्याघुटक्याांनी पोटाांत मुरवायला आदण तत्त्वज्ञान, कला इत्यादी दवषयाांवर दनरुपण करायला 
‘कालगबाख्’, ‘लेम्बाख्’, ‘स्टक’ याांच्यासारख्या गुरुजनाांचा मेळावा दतथे भरायचा...माझा म्यदूनकमधला 
पदहला कायगक्रम क्यून्् लर हाऊसमध्ये व्हावा, असां ग्रॉसच्या मनात होतां. लें बाख् आदण कालगबाख् याांची 
त्याला काहीच हरकत नव्हती ... पण स्टकचां ठाम मत होतां, की क्यनू्् लर हाऊन सारख्या सांगीताच्या 
मांददरात नृत्याचा कायगक्रम ठेवणां दबलकुल योग्य नाही! ... मग एक ददवस सकाळी उठून मी स्टकला 



 
           

त्याच्या घरीच गाांठलां  ... माझ्या कलेची सवगदसद्ध पात्रता मला त्याला पटवनू द्यायची होती ... दतथे त्याच्या 
स्टुदिओत मी माझे नेहमीचे कपिे उतरवनू नृत्यवषे चढवला; त्याला नृत्य करून दाखवलां , आदण मग 
माझ्या ध्येयाच्या पादवत्र्यादवषयी, आदण ‘नृत्या’ला एक ‘कला’ म्हणून मान्यता दमळण्याच्या शक्यतेदवषयी, 
सतत चार तास बोलत रादहले ... मध्ये क्षणभर सुद्धा थाांबले नाही! पुढे पुष्ट्कळदा आपल्या दमत्रमांिळींना तो 
साांगायचा की, त्या ददवशीएवढे ददङ मूढ आपण आयुष्ट्यात कधीच झालो नव्हतो! ऑचलपस पवगतावरून 
कुठल्या दुसऱ्याच दवश्वातून एकादी जांगलपरी एकाएकी समोर उभी ठाकावी, तसां म्हणे त्याला वाटलां .. 
अथात् स्टकची सम्मती दमळालीच ... आदण म्यूदनक च्या क्यून्स्लर हाऊसमधला माझा तो पदहला कायगक्रम, 
म्हणजेच त्या शहरानां अनेक वषात चाखला नाही, असा अदृष्टपूवग कलादवलास ठरला ...!! 

 
त्यानांतर ‘काइम जाल’ मध्ये सुद्धा मी नाचले. दतथे आलेला दवद्याथीवगग तर खरोखरच विेा झाला 

होता ... माझ्या स्व्हक्टोदरयाचे घोिे सोिून ही मुलां च माझी गािी ओढून रस्त्यारस्त्यातून मला दमरवत 
घेऊन जायची ... आपली कॉलेजाांतली गाणी गायची ... पेटत्या टॉचेस हाताांत धरून उड्या मारत 
गािीच्या दोन्ही बाजूनी चालायची ... रात्रींमागनू रात्री हा रथयाते्रचा प्रकार चालायचा ...! कधीकधी तर 
त्याांच्याकिे मी माझे रुमाल चकवा फुलां  फेकेपयंत त्याांनी थव्यानां माझ्या दखिकीखाली जमून तासन् तास 
गाणी म्हणावीत ... अन् मग त्या रुमालाांची वाटणी होऊन प्रत्येक टोपीत एक एक तुकिा खोवलेला 
ददसावा ... 

 
एका रात्री त्याांनी मला दवद्यार्थयांच्या उपाहारागृहातच नेलां  ... आदण दतथल्या एका टेबलावर मी 

नाचत असतानाच कुणीतरी मला दतथून दुसऱ्या ... दतथून दतसऱ्या टेबलावर न्यावां असा खेळ रात्रभर 
चालला ... मुलाांनी गाणी अव्याहत चालू होतीच ... आदण मधूनच ‘इझािोरा, इझािोरा, दकती अगाधसुांदर 
आहे ह जीवन!’ हे पालुपद कानावर पित होतां! ‘चसस्म्प्पलस्स्समुस’ मध्ये या बेहोष रात्रीनां वणगन जेव्हा प्रदसद्ध 
झालां , तेव्हा शहरातल्या चार तथाकदथत सभ्य लोकाांना धक्काच बसला ... माझ्या ‘पोशाखाचे अन् शालीचे 
अगदी धाांदोरे दनघाले होते, आदण पहाटे मला त्याांनी घरी पोहोचवलां , तेव्हा त्याांतला प्रत्येक धाांदोरा एका 
एका टोपीत फिकत होता.’ ... वगैरे वगैरे सारां खरां असलां , तरी जे काय घिलां  ते अगदी सहज होतां – दन 
सारी मजा अगदी दनरागस होती, हेही काही खोटां नाही! 

 
या सुमाराला म्यदूनक म्हणजे जणू काही कलात्मक आदण बौदद्धक घिामोिींचां एक गजबजलेलां  

मोहोळच होतां ... सारे रस्ते दवद्यार्थयांनी गजबजलेले असायचे ... प्रत्येक तरुण मुलीच्या बगलेत एकादी 
फाईल, चकवा छापील पाठाांची गुांिाळी असायची ... प्रत्येक दुकानाची दखिकी म्हणजे दुष्ट्प्राप्पय, दुर्टमळ 
पुस्तकाांचा, जुन्या छापील दचत्राांचा चकवा नव्या दचत्तवधेक ग्रांथावृत्त्याांचा खरोखर खदजनाच असायचा. हे 
सारां ... दन दशवाय वस्तुसांग्रहातल्या अद भतु दचजाांचां भाांिार, हेमांत ऋतूतली उन्हात न्यायलेल्या 
पवगतराजीवरून झुळझुळत येणारी खुसखुशीत हवा – रुपेरी केसाांच्या गुरु लेम्बाख् च्या स्टुदिओला 
ददलेल्या भेटी अन् ‘कारव्हेल हॉनग’ आदींवरून थोर थोर तत्त्वज्ञाांच्याशी वारांवार पिणाऱ्या गाठी! ... यामुळे 
माझ्या बौदद्धक दन आध्यास्त्मक जीवनाच्या कल्पनेला जो तिा गेला होता, तो पुनः एकदा साांधायची स्फूती 
मला झाली ... 

 
मी जमगन भाषेचा अभ्यास सुरू केला ... शोपेनहावर आदण काांट मी मुळाांतूनच वाचायला सुरवात 

केली ... आदण थोड्याच ददवसात क्यनू्स्लर हाऊसमध्ये दररोज रात्री होणाऱ्या साांगीदतक, तत्वज्ञ आदण 
इतर कलाकार याांच्या मोठमोठ्या चचा दन वाददववादाांचाही बोध मला व्हायला लागला ... कमालीचा रस 



 
           

वाटायला लागला मला त्यात ... म्यूदनक च्या सुांदर दबअरचा आस्वाद घ्यायला दशकणां अथात् ओवानच 
आलां ! अन् अशा तऱ्हेनां नुकत्याच बसलेल्या मानदसक धक्क्यानां दबथरलेलां  मन चकदचत् शान्त झालां  ... 

 
एका रात्री क्यनू्स्लर हाऊसमधल्या एका कलामहोत्सवाच्या दवशषे प्रसांगी नृत्य करत असताना, 

पदहल्याच राांगेत बसून टाळ्या देणाऱ्या एका व्यिीची दवलक्षण वधेक छायाकृती मला ददसली ... त्यावरून 
मला एका मोठ्या दचत्रकाराचीच आठवण झाली ... या दचत्रकाराच्या कलेचां ममग समजावून घ्यायला 
नुसतीच मी सुरवात केलेली होती ... तीच ती भारावलेली दभवई ... ते उठून ददसणारां नाक ... फि 
दजवणी जरा जास्त मृदु होती ... आदण सामर्थयाचा तेवढासा आढळ नव्हता दतथे ... कायगक्रमानांतर कळलां  
की हा झीगफ्राि वाग्नर दरचिग वाग्नरचा हा मुलगा! तो नांतर आमच्या दमत्रवतुगळातच दाखल झाला ... 
आदण माझ्या अत्यांत दप्रय दमत्राांमध्येच ज्याची पुढे गणना व्हायची होती, त्या या व्यिीला भेटायचां अन् त्याचां 
कौतुक करण्याचां भाग्य मला लाभलां . त्याचां सांभाषण-बोलणां भारी बदुद्धचतुर दन वधेक असायचां ... त्याच्या 
थोर दपत्याच्या आठवणी त्याच्या त्या बोलण्यातून वारांवार दनघायच्या ... एकादां तेजोवलय आपल्या 
मस्तकाभोवती वागवावां, तशा त्या पदवत्र आठवणी जणू तो आपल्या व्यदित्वाभोवती अहोरात्र वागवत होता 
... 

 
... मा त्यावळेी शोपेनहावर प्रथमच वाचत होते ... आदण ‘सांगीत आदण आपली इच्छाशदि’ याांच्या 

परस्परसांबांधाची जी तादत्त्वक उकल त्याला झाली होती, त्याच्या जादणवनेां मी अगदी भारून गेले होते! 
 
हे अतक्यग रूप – ज्याला जमगन लोक ‘गाईस्ट’ म्हणतात, असीम शुदचतेच्या जादणवचेी ही दवलक्षण 

प्रदतमा, – परमपदवत्र दवचाराचां हे दनधान, जेव्हा माझ्या वाटेत आलां , तेव्हा मला वाटलां  की कुणा दैवी 
द्रष्टयाांच्या दन उच्च कोटीच्या दवचारवांताांच्या दवश्वाची माझी तड िओळख होते आहे ... माझ्या प्रवासी, भटक्या 
जीवनात मला भेटलेल्या साऱ्या बदुद्धमांताांच्याहून ही बुदद्ध दकती पदवत्र होती – सोज्वळ होती ... दकती 
दवस्तृत, दवशाल कक्षा होत्या या बुदद्धला ...! जीवनाचां तादत्त्वक आकलन होणां, हीच इथे मानवी 
समाधानाची पदरसीमा मानली जात होती. याच्याशी तुलना होण्याजोगी एकज गोष्ट होती आणखी ... 
सांगीताचां त्याहूनही पदवत्र दवश्व! 

 
... म्यूदनक च्या वस्तुसांग्रहालयातल्या इटलीच्या ददव्य कलाकृती म्हणजेही माझ्या दृष्टीनां कलेचा 

एक अदभनव साक्षात्कारच होता ... तेव्हा इटलीच्या सीमेपासून आम्ही अगदी जवळ होतो, ही गोष्ट ध्यानात 
येताक्षणी आमच्याच्यानां राहवलां च नाही – एका अनावर उमीचा मागोवा घेत घेत आम्ही – मी, एदलझ् बथे 
आदण आई – ्लॉरेन्सला जाणाऱ्या गािीत बसलो ... 
  



 
           

१२ 
 
टायरोल पार करून जाऊन पवगताच्या उन्हावल्या बाजूनां उतरत उतरत अांब्रायन सपाटीपयगन्तचा 

तो प्रवास – तो अद भतु अनुभव मी कधीच दवसरणार नाही ...! 
 
...आम्ही ्लॉरेन्सला आगगािीतून उतरले; अन् दतथली कलालयां, उद्यानां आदण ऑदलव्ह फळाांचे 

बदगचे–वनराया, याांतून धुांदपणे भटकण्यात पुढचे दकतीतरी आठविे घालवले. 
 
...त्यावळेी ‘बॉदटचेली’नां माझ्या तरुण कल्पक मनाची पकि घेतली होती ... बॉदटचेलीच्या 

‘दप्रमाव्हेरा’ (वसांत) या प्रदसद्ध दचत्रासमोर ददवसचे ददवस मी बसून राहायची ... त्याांतून दमळालेल्या 
पे्ररणेच्या आधारानां मी पुढे एक नृत्यरचनाही केली होती.. त्याांत त्या मूळ कलादवष्ट्काराांतून स्फुदरत होणारी 
अांगोपाांगाांची मृदु दन अदृष्टपूवग सांचलनां नृत्याांतून साकार करायचा करायचा माझा प्रयत्न होता ... एकाच 
साथग आदवभावानां वसन्तऋतूचा, दन त्याच्या ठायी लपलेल्या नवसृजनाच्या ममाचा वधे घेणारी ती मध्यवती 
आकृती ...! अधी ‘ॲफ्रिायटी’ ... अधी ‘मिॅोना’ ... फुलाांनी झाकलेल्या धरतीची ती ददसेल न ददसेलशी 
‘कसक-मसक’ ... पऱ्याांचां ते वतुगळ, उिणारे पदिमवाऱ्याचे अदधनायक ‘झेदफर’ सारे त्या मध्यवती 
आकृतीभोवती गोळा झालेले ... 

 
तासन् तास या दचत्रासमोर बसलेली असायची मी. माझ्या मनावर त्याची मुळी मोदहनीच पिली 

होती. एका सुस्वभावी म्हाताऱ्या रखवालदारानां मला एक छोटां मेज ददलां  होतां आणनू दतथे बसायला. मला 
वाटणारां ते कलाकौतुक तो दुरुन वात्सल्यानां न्याहाळत राहायचां ... त्या दचत्राांतली ती फुलां  प्रत्यक्ष 
उमलताना मला ददसायला लागेपयगन्त मी दतथे बसून असायची ... मग हळूहळू ती अनावृत पावलां  
नाचायला लागायची ... ते देह हेलाव–ूिोलू लागायचे ... होता होता माझ्या अांतरातून आनांदलहरी 
उठायला लागायच्या ... अन् साफल्याच्या क्षणी मी सांकल्प सोिायची : “ह्या दचत्राला मी नृत्याांदकत करीन 
... दन मोठ्या कष्टानां मला दमळालेला हा पे्रमाचा, वसन्तागमाचा, नवसृजनाचा सांदेश इतराांपयगन्त 
पोहोचवीन ... या परमानांदाची प्रतीती त्याांना मी नृत्याांतून देईन ...” 

 
कलालय बांद व्हायची वळे आली तरी मी आपली त्या दचत्रासमोरच अवघिलेली! ... वसांताचा अथग 

मला याच सुांदर क्षणाच्या रहस्यगभातून उलगिायचा होता ... मनात वाटायला लागलां  की आजपयंतचां 
आपलां  आयुष्ट्य हा एक अिाणी गड धळ होता ... िोळे दमटून केलेला शोध होता ... मी म्हटलां , “या दचत्राचां 
हद गत मला समजलां , तर मात्र आनांदाच्या पोषणाची युिी आदण समृद्ध जीवनाची वाटच मी दुसऱ्याांना 
सहज दाखवनू देऊ शकेन ... एकाद्या माणसानां अगदी चाांगल्या हेतूनां युद्धावर जावां आदण भयांकर जखमी 
होऊन परतल्यावर शहाणां होऊन, इतराांच्यावर ती जायबांदी होण्याची पाळी येऊ नये म्हणून, त्याांना 
शाांदतपाठ देण्याचा दनिय करावा ... अशा या माणसासारखीच माझी जीवनाकिे बघण्याची दृष्टी झाली 
होती ... 

 
्लॉरेन्समधल्या बॉदटचेलीच्या ज्या दचत्राला मी नृत्यस्पशग करणार होते, त्या ‘दप्रमाव्हेरा’ 

दचत्रासमोर बसून माझां हे असां दचन्तन चालायचां.. जुन्या मरू्टतपूजक पांथाच्या (pagan) अनोळखी 
लोकजीवनाबद्दलची दकती ती गोिी वाटायची ...! दकती गोि कल्पना असायची मनात ... ॲफ्रिाईटीचां 
चमकदार व्यदित्व येशूच्या ददलदार आदण पे्रमळ माऊलीच्या शरीराकृतींतून प्रत्ययाला यायचां आदण 



 
           

नव्यानां फुटणाऱ्या फाांद्याांकिे झेपावणाऱ्या अपोलोत सेंट सेबास्स्टयनचां साग्य आढळायचां!! ... या साऱ्या 
सांवदेना प्रशाांत आनांदाचा पूर यावा, तशा ओघात माझ्या हृदयात दशरत ... अन् मग दतथे जाणवलेल्या त्या 
अकस्ल्पताचां रूपाांतर नृत्यात करण्याच्या माझ्या इच्छेला उधान येई ... ‘भदवष्ट्याची चाहूल’ असां नावसुद्धा 
मी त्या रचनेला मनोमन देऊन टाकलां  होतां ... 

 
इथे एका जुन्या राजवाड्याच्या दालनात ्लॉरेन्समधल्या एक कलावांताांच्या सांस्थेसाठी मी 

‘माँतव्हदग’च्या आदण त्यापूवीच्या साांगीदतकाांच्या काही अनादमक सांगीतरचनाांच्या साथीवर नाचले ... 
‘स्व्हओल दामूर’ साठी बाांधलेली एक अदत सुन्दर बांददष नाचताना मनात मी – ‘एक देवदूत आपल्या 
हातातलां  काल्पदनक व्हायोदलन वाजवत आहे,’ अशी कल्पना केली होती ... 

 
या वळेेपयंत व्यवहाराकिे दुलगक्ष करणाऱ्या आमच्या नेहमीच्या स्वभावानुसार, आमच्या जवळची 

सारी पुांजी सांपून गेली होती ... अथात् अलेक्झाांिर ग्रॉसला एक तार ठोकणां आम्हाला भागच पिलां  – की 
बर्टलनला त्याच्याच दतथे जाऊन पोहोचण्यासाठी आवश्यक तेवढी रक्कम त्यानां पाठवावी ...! त्यावळेी ग्रॉस 
माझ्या बर्टलनमधल्या पदहल्या नृत्यपदापगणाची तयारी करण्यात गुांतला होता. 

 
बर्टलनला येऊन पोहोचल्यावर रस्त्याांतून जाता जाता पाहते, तर काय? सारां शहर म्हणजे माझ्या 

नावाची एक ज्वलां त जादहरातच झालेलां ! ‘क्रॉल्’ ऑपेरा हाऊसमध्ये दफलामोदनक वाद्यवृांदासदहत 
इझािोरा िांकन – पदहलाच नृत्यप्रयोग.’ वगैरे ... वगैरे ... मी अगदी बावरूनच गेले ... ‘उांटर िेन चलिेन’ 
मधल्या होटेल ‘दब्रस्टल’ च्या स्वीटकिे अलेक्झाांिर ग्रॉसनां आम्हाला नेलां  ... जमगनीतला पुरा 
पत्रकारसांघच माझा पदहली मुलाखत घ्यायला दतथे उपस्स्थत झाला होता की काय न कळे! म्यदूनक 
मधल्या माझ्या अभ्यासानां, आदण ्लॉरेन्समधल्या अनुभवानां माझी दचत्तवृत्ती अबोलगढू अन् काहीशी 
आध्यास्त्मकतेकिे झुकल्यासारखी झाली होती ... त्यामुळे माझ्या अमेदरकन जमगन भाषेत, माझी 
नृत्याबद्दलची अकृदत्रम आदण भव्यददव्य कल्पना मी त्या पत्रकाराांसमोर माांिून त्याांना चदकतच करून 
सोिलां ! ‘ग्रस्ते एरन् स्ते कुस्त’ – ‘एक उदात्त–गांभीर कला’ अशा शब्दाांत मी नृत्यकलेचां वणगन केलां  – 
आदण म्हटलां , की या आगळ्या नृत्यकल्पनेतूनच इतर कलाप्रकाराांना देखील नवी जाग येणार आहे ... नवी 
दृष्टी लाभणार आहे ... 

 
पुढे अमेदरकेत गेल्यावर याच माझ्या कल्पना मी दतथल्या पत्रकाराांना ऐकवल्या होत्या, पण ह्या 

जमगन पत्रकाराांचां अवधान अमेदरकनाांच्या पेक्षा दकती वगेळां  होतां! हे सारेजण अत्यन्त आदराने आदण 
समरसतेने, दवचारपूवगक माझां विव्य ऐकून घेत होते ... अन् नृत्यकलेचा गांभीरपणे दवचार करणारे, दन 
त्यातलां  ताांदत्रक अनुसांधान सांभाळणारे मोठमोठे लेख आदण सदरां, दुसऱ्या ददवशी जमगन वृत्तपत्राांत प्रदसद्ध 
झाली होती ... 

 
अलेक्झाांिर ग्रॉस हा एक खरोखर मोठा धािसीच कलाप्रवतगक होता ... माझ्या बर्टलनच्या 

कायगक्रमावर त्यानां त्याच्या साऱ्या मुद्दलादनशी बाजी लावली होती ... जादहरातीच्या खचात त्यानां मागेपढेु 
पादहलां  नाही ... ‘ऑपेरा हाऊस’ हे आद्य सांगीतमांददरच कायगक्रमासाठी मुक्रर केलां  ... उत्तमात उत्तम 
अशाच वाद्यवृांद–दनदेशकाची योजना केली ... असा साऱ्या सरांजामी खटाटोपानांतर, पिदा वर गेल्यावर 
नेत्रदीपक नेपर्थयाऐवजी माझे साधे आकाशदनळे पिदे, आदण एवढ्या प्रशस्त रांगमांचावर माझी एक छोटीसी 
लहानखुरी आकृती–असां हे प्रथमदशगन बर्टलनच्या पे्रक्षकवगाला कोड्यात टाकणारांच होतां ... दतथेच त्याांची 



 
           

दनराशा झाली असती, आदण त्याांचां पदहल्या क्षणाचां ते उत्स्फूतग स्वागत माझ्या वाट्याला आलां  नसतां, तर 
मला वाटतां, अलेक्झाांिर ग्रॉस धुळीलाच दमळाला असता ...! ... पण तो द्रष्टाच होता म्हणायचा! ... त्यानां 
भदवष्ट्य वतगवलां  – अन् मी ते खरां करून दाखवलां  ... बर्टलनमध्ये मी धमाल उिवनू ददली! कायगक्रमाचे दोन 
तास होऊन गेल्यावर सुद्धा लोक ऑपेरा हाऊस सोिून घरी जायचां नाव काढीनात ... उलट 
वन्समोअरचाच घोषा लावला त्याांनी ... आदण शवेटी हा पे्रक्षकसमुदाय उत्साहादतशयानां एका झेपेत 
फुटलाईट् पाशी येऊन धिकला ... शकेिो तरूण दवद्याथी तर मांचावरच चढून आले ... म्हणजे 
लोकदप्रयतेच्या या ‘अदत’ प्रकारामुळे गदीत चेंगरून मरायचा धोकाच मुळी मला उत्पन्न झाल! दतथपासून 
पुढे दकत्येक रात्री माझ्या गािीचे घोिे सोिून मला रस्त्यातून कौतुकानां दमरवत दमरवत ‘उांटर िेन चलिेन’ 
मधल्या होटेलपयंत पोचवायचा गोि प्रघात जमगनीत पिला होता. 

 
माझ्या पदहल्याच कायगक्रमापासून जमगन लोक मला ‘इझािोरा, दैवी, पदवत्र इझािोरा ...’ 

असल्यासारख्या नावाांनी ओळखायला लागले होते ... 
 
...अन् अशाच एका सांध्याकाळी रेमांि अमेदरकेहून परतला ... त्याला म्हणे आमची फार म्हणजे 

फारच आठवण व्हायला लागली होती; आदण यापुढे त्याला आमच्यादशवाय राहणां शक्यच नव्हतां ... मग 
झालां ! आमचा एक जुना मनोमन जोपासलेला बते पनु्हा वर िोकां  काढू लागला ... आमच्या त्या आवित्या 
‘ॲथेन्स’ची – त्या सवांत पदवत्र कलातीथाची – वारी करण्याची आमची इच्छा अफाळून वर आली! ... 
अजून मी कलोपासनेच्या उांबरठ्यापाशीच जेमतेम पोहोचलेली आहे, असांच माझ्या मनानां घेतलां  – आदण 
म्हणून बर्टलनमधले पदहले काही कायगक्रम उरकल्यावर अलेक्झाांिर ग्रॉसच्या केदवलवाण्या दवनांत्या आदण 
आजगव याांना न जुमानता, मी बर्टलन सोिण्याचा हट्टच धरला ... पुन्हा एकदा इटलीला जाणाऱ्या गािीत 
आम्ही बसलो ... लुकलुकत्या नजरेनां-धिधित्या हृदयानां ... दकतीतरी ददवस पुढे पुढे ढकललेली 
आमची ॲथेन्सची वारी सवांनी दमळून पुरी करण्याच्या आनांदात ... ॲथेन्स ...! व्हेदनसमागे ... ॲथेन्स! 

 
काही आठविे मग आम्ही व्हेदनसमध्येसुद्धा घालवले ... दतथली चचेस प्राथगनामांददरां आदण 

दचत्रालय मोठ्या आदरानां पहात ... पण त्यावळेेला साहदजकच व्हेदनसचां आकषगण काही आम्हाला फार 
जाणवलां  नाही ... त्यापेक्षा ्लॉरेन्सचां अदधक वरच्या दजाचां बौदद्धक दन आस्त्मक सौन्दयग आम्हाला 
शतपटीनां जास्त भावलां  होतां ... यावळेी व्हेदनसनां आपलां  हृद गत आदण आपल्या सौन्दयाचां ममगस्थान 
माझ्यापुढां उघिां केलांच नाही मुळी ... ते गुदपत मला उलगिलां , ते नांतर दकतीतरी वषांनी ... एका 
दकरकोळ बाांध्याच्या, ऑदलव्ह फळाच्या काांतीच्या, अन् काळ्याभोर िोळ्याांच्या दप्रयकराबरोबर मी दतथे 
गेलेली असताना! ... त्यावळेी पदहल्याप्रथमच व्हेदनदशयन सौन्दयाची दकमया मला जाणवली – नाहीतर 
या पदहल्या भेटीनां, मला कधी एकदा मी व्हेदनस सोिून, बोट पकिून एकाद्या याहून उच् च कलेच्या 
पदरसरात जाऊन पोहोचते, असां झालां  होतां. 

 
रेमांिचां म्हणणां होतां, की आमची ग्रीसची सफर अगदी प्राचीन काळातल्याप्रमाणे व्हावी, शक्य 

तेवढी–म्हणून मग मोठीमोठी आरामशीर प्रवासी जहाजां िावलून आम्ही, ‘चब्रदिसी ते सनॅ्टा मॉरा’ अशी फेरी 
करणाऱ्या एका लहानशा िाकबोटीवर चढलो. सँटा मॉराला आम्ही उतरलो, त्याचां कारण पुरातन 
इथाकाची भमूी इथेच होती; दन सफॅोनां ज्या खिकावरून दनराशदेतशयानां स्वतःला समुद्रात झोकून ददलां , 
तो खिकही इथेच होता! ... त्या क्षणी बायरनच्या काव्याच्या ज्या ओळी माझ्या मनात जाग्या झाल्या 



 
           

होत्या, त्या आजही–स्मृतीच्या जगात आमच्या त्या सफरीचा अनुभव मी पुनः घेत असताना–मनात चपगा 
घालत आहेत : 

 
The isles of Greece 

 
The isles of Greece, the isles of Greece, 
Where burning Sappho loved and sung, 
Where grew the arts of war and peace, 
Where Delos rose and phoebus sprung! 
Eternal summer gilds them yet, 
But all, except their Sun, is set. 

 
‘ग्रीक द्वीपां ... 

ही ग्रीक द्वीपां ... ग्रीक द्वीपां ... 
अांतयामी जळणाऱ्या सफॅोनां दजथे प्रीदतसुख अनुभवलां  ... गाणी गायली ... 
युद्ध दन शाांतता याांची तांत्रां दजथे वाढली–पोसली ... 
िेलॉसचा उदय झाला ... फीबसनां उभारी घेतली ... 
दतथे आजही आहे शाश्वत ... सनातन ग्रीष्ट्म ...! 
त्याचा चढतो आहे आज देदखल मुलामा ... या द्वीपाांना ... पण ... 
पण मावळलां  आहे बाकी सारां काही ... 
त्याांचा एक सूयग सोिला तर ...!’ 

 
सँटा मॉराहून पहाटेच आम्ही एक दशिाची बोट पकिली. बोटीत दोन माणसां फि आमच्या ... 

आदण तो जुलै मदहन्याांतली एक तळपता ददवस! ... तशातच दनळ्या आयदनयन समुद्रातून उन्हातान्हातून 
आम्ही मागग काढला ... अन् अांबे्रदशयन आखातात दशरून आमची बोट ‘कार् व्हासारस’ नावाच्या छोट्या 
शहराला लागली. 

 
ती मच्छीमार बोट जेव्हा आम्ही भाड्यानां घेतली, तेव्हा रेमांिनां खूप हातवारे करून आदण थोिेफार 

जुनेपुराणे ग्रीक शब्द वापरून आमची ती सफर शक्य तो ‘युदलदसस’ च्या सफरीप्रमाणे करायची इच्छा 
नावाड्याच्या कानावर घातली होती ... पण त्या कोळ्याला युदलदससचां काही सोयरसुतक नव्हतां ... तेवढी 
बरीचशी ग्रीक ‘ड्राक्मा’ नाणी पुढे केल्यावर, तेवढ्यावर तो होिी हाकारायला तरी तयार झाला – फार 
दूरवर जायला मात्र तयार नव्हता, अन् आकाशाकिे वारांवार बोट दाखवनू ‘बुम् बुम्’ असां म्हणत होता ... 
त्यानां हातवाऱ्याांनी सुचवलां , की हा समुद्र फसवा आहे ... आदण आता मोठां वादळ होण्याची शक्यता आहे 
... इकिे आमच्या मनात आमच्या ‘ओदिसी’ मधल्या समुद्रवणगनाच्या काव्यपांिीच तरळत होत्या : 

 
‘...असां म्हणत त्यानां आपला दत्रशूल उचलला, 
ते मेघ आदण तो समुद्र – खवळता ... 
याांची जणूां एकच मोट बाांधली ... घट्ट ... 
साऱ्या दशददशाांतल्या वादळाांना गेली साद ... 



 
           

धदरत्री दन सागर काजळू, काळवांिू लागलेले ... अन् स्वगातून ...  
स्वगातून उतरणारी शवगरीसुद्धा गदग काळीभोर ... 
पूवग, ददक्षण ... अन् वाऱ्याांनी सुसाटलेली पदिम –  
उत्तरेचा पारदशगक थांिगार झोत, 
साऱ्याांनी घेतलेली झेप–अचानक ... अन् त्याचा तराफा ... 
त्याचा तराफा त्या हेलावत्या पुरावर उांच, – िोलत ... 
सारी आशा ... सारां धैयग ... त्या क्षणाच्या पोटी दवरलेलां  ...’ ओदिसी – ५ 

 
या आयदनयन समुद्राइतका चांचल समुद्रच नाही ... आदण दतथेच आमच्या मूल्यवान् जीवनाची 

बाजी आम्ही लावनू बसलो होतो ... कदादचत् युदलदससच्या सफरीशी नको इतकां  या आमच्या सफरीनां 
साम्य जुळून आलां  असतां, असला हा समुद्र ... हे वणगनच पहाना ... 

 
‘... असां तो म्हणतोय् तोच ... 
एक प्रचांि लाट फुटली त्याच्याच मार्थयावर–उमाळ्यानां ... 
अन् दतनां दभरकावनू ददलां  ते होिकां  आवतात ... भोवलेल्या ... 
हाताच्या पकिीतून दनसटलेलां  चाक आपल्या पावलीच गेलां  दूर ... 
... सूर मारून नाहीसां झालां  ... अन् एवढ्यात एकाएकी ... 
झांझावात,–वाऱ्याांच्या दमसळत्या झोताांची धारदार गुांफण बनत–  
आला तसा लाटावर स्वार होऊन कुठच्या कुठे दवरला सुद्धा ... 
दशिाचां काळीच मधोमध दचरून ...! 
शीि, िोलकाठी ... सारां काही पुरात समपगण ... 
पाण्याच्या पाांघरुणात दकती तरी वळे तो घुसमटलेला ... 
भीतीच्या धक्क्यानां उफाळलेलां  अराजक ... सहजासहजी न शमणारां ... 
पाणीभरला पोशाख – जि ओझां होऊन बसलेला – असा की, 
माथे वर देखील येईना त्याचां, श्वासमोकळ्या हवसेाठी तिफिणारां ... 
तरीपण अखेरीस तो उठला ... आदण ऊठताना दभवयाांवरून 
दनथळणारां खारां पाणी त्यानां ओठातून थुांकून टाकलां  ...’ 
 

आदण पुढे देखील ... युदलदसस आपली होिी फुटल्यानांतर ‘नोदसका’ ला भेटला तेव्हा ... 
 
‘दुःखाचे पहाि पचवनू आलो आहे मी ... उग्रउदास 
सागरापासून माझी सुटका झाली, ती कालच! (तो होता 
सागरानां केलेल्या माझ्या छळणुकीचा दवसावा ददवस ...) 
‘ओदजया’ बेटाकिून येणाऱ्या लाटा दन उर्टमला गदतमान् वादळां ... 
त्या साऱ्या ददवसात मला वाहून नेत होती आपल्या अांकावर ... 
... पण स्वगीय इच्छाशिीनां देखील धरला उभा दावा ... 
अन् येऊन पिलो मी तुमच्या या दकनाऱ्यावर ... दुःखाचे आणखी 
पेले झोकायला ...!... दवश्राांती? ... दवश्राांती हा सांकेत माझ्यासाठी नाहीच! 
 



 
           

... नाही ... तो दवश्राांतीचा ददवस उगवण्यापूवी 
दकतीतरी उरकायचां आहे अजून देवगणाांचां – अमराांचां! 
... ते असो ... हे राणी, माझी तुला कणव येऊ दे ... 
कारण अांपार सांकटपरांपरा सहन करून, जीव धरून 
राहाणाऱ्याांपैकी मीच एक प्रथम तुझ्या चरणाशी आलो आहे ... 
आदण या भमूीवरच्या कुणाही मत्याला ओळखत नाही मी 
... माझ्या खेरीच ...!’ ओिीसी – ६ 

 
‘पे्रव्हेसा’ नावाच्या एदपरस दकनाऱ्यावरच्या एका छोट्या तुकी गावात आम्ही थाांबलो, आदण पढुली 

तरतूद म्हणून काही दजन्नस घेतले – भली थोरली मेंढीच्या चीजची ढेप, खूपशी दपकलेली ऑदलव्ह फळां 
आदण सुके मासे. आमच्या त्या दशिवाल्या होिक्याला मार्थयावर आवरण-झाांकण काही नव्हतांच. त्यातच 
त्याची हळुवार असली तरी स्वाभादवक िोलती चाल ... अन् साऱ्या ददवसभर तळपणारां प्रखर ऊन्ह ... या 
सवांमुळे त्या चीज दन मच्छीला अशी भयांकर घमक सुटली होती ... छे! ... आपण तर मरेपयंत तो वास 
दवसरणार नाही ... पुष्ट्कळदा वाराही थाांबून जायचा ... मग वल्ही हातात घेतल्यादशवाय भागायचांच नाही 
... करता करता एकदा ददवस मावळता मावळता आम्ही कार् व्हासारसला पोहोचलो. 

 
दतथले सगळे रदहवासी आमचां स्वागत करायला आपले पुळणीवर हजर झाले ... कोलां बसानां प्रथम 

अमेदरकेच्या भमूीवर पाऊल ठेवलां , तेव्हा दतथल्या आददवासींना वाटलां  नसेल, इतकां  आियग आम्हाला 
पाहून या लोकाांना वाटलेलां  ददसलां  ... अन् तेवढ्यात रेमांि न् मी गुिघे टेकून बसलो, आदण खाली वाकून 
आम्ही जदमनीचां चुांबन घेतलां  ... तेव्हा तर त्या आियाचां रूपान्तर अवाक कुतूहलात झालां  : इकिे रेमांिनां 
मांत्रोच्चाराच्या थाटात पठनाला सुरुवात केली ... 

 
‘सुांदर ग्रीस देशा, 
तुझ्याकिे दृदष्ट लावनू बसलेलां  
हे कादळज अांतयामी आहे बदधरशार 
... दजच्यावर एकदा पे्रम केलां , ती माती हातात घेताना 
पे्रदमकाांना जाणवत असेल, तेवढी देखील ऊब नाही या काळजात! 
ओरखिे गेलेल्या तुझ्या या कुरूप चभती, दन 
झुांजल्यादझजल्या पूजापीठाांच्या दरकाम्या ओवऱ्या ... सारां पाहूनही 
एकही अश्रू न ढाळणारा हा िोळा ... ही दृदष्ट ... 
आज दनस्तेज, दनस्तेज आहे ...!’ 

 
आनांदादतशयानां खरोखर विे लागायचीच पाळी आली होती आम्हाला ... वाटत होतां की या 

सगळ्या खेिुताांना दमठीच मारावी ... म्हणावां, 
 
“खूप चहिूनदफरून अखेर शवेटी आम्ही या ‘हेलास’च्या पदवत्र भमूीत येऊन पोहोचलो 

आहोत...प्रमाण!...ऑचलदपयाच्या ‘झेऊस’ देवा, प्रणाम! आदण हो; हे अपोलो, दन हे ॲफ्रिाईटी 
देवते...तुलाही आमचा प्रणाम!... कलाांच्या अदधष्ठात्र्या देवताांनो.. चला, पुन्हा एकदा दसद्ध व्हा नतगनासाठी 
... आपल्या गायनानां ‘िायदनसस’ आदण त्याच्या सुप्त महांदतणींना-बॅकॅन्टेना जाग येईल कदादचत् ...” 



 
           

‘ऊठ, बॅकी, भाये, कुमादर 
चल, ये मददरोपादसके ये ... 
घेऊन ये त्या आनांदघनाला 
आददपुरुषाच्या ऐश्वयगबीजाला – त्या 
ब्रोदमओसला आण साऱ्या सत्तासामर्थयादनशी ... 
आण, आण त्याला ‘फ्रीदजया’ च्या पवगतरूपी घुमटाांतून 
वीथींतून, वशेींतून, मनोऱ्याांखालून 
घेऊन ये त्याला स्वगृही ... त्याला ब्रोदमओसला, हे मददरोपादसके! 
... आदण तुझां ते गव्हाळी मृगादजन पदरधान कर आमच्यासारखां ... 
माांगल्याांची शुभ्र फेसाळती दकनार असलेलां  ... 
मीदह शपथबद्ध –! अधगवट दपकलेले राखी केस ... दन दहमगौर केस ... 
या नव्या देवाचा मानदांि शृांगारण्यासाठी ... 
अन ते मृगादजन लेवनू आय् व्हीच्या पणांचे मुकुट दभवयाांवर तोलून धरण्यासाठी ... 

 
कार् व्हासारसमध्ये ना लोहमागग होता, ना एखादां होटेल. त्या ददवशी आम्ही एका खानावळीच्या 

एकुलत्या एका खोलीतच झोपलो सारे ... तेवढीच एक खोली होती दतथे; अन् झोपही जेमतेमच लागली 
म्हणा! ... एकदर रेमांिनां सॉके्रदटसच्या प्रज्ञानाचां आदण अशरीदरणी प्रीतीच्या दैवी साफल्यानां आख्यान 
लावलां  होतां रात्रभर – अन् दुसरां म्हणजे दनजायच्या खाटा होत्या एकेरी फळ्याांच्या ... त्या कमालीच्या 
खिबिीत होत्या! या दशवाय ‘हेलास’ मध्ये हजारो सूक्ष्म रदहवासी होतेच की ... त्याांना तर आमच्याच 
रिामाांसाची मेजवानी हवी होती ...! 

 
पहाटेच आम्ही त्या खेड्याचा दनरोप घेतला ... दोन घोड्याांच्या गािीत आतमध्ये आई अन् आमच्या 

सामानाचे चार िाग ... आदण आम्ही लॉरेलच्या छोट्या खाांद्या तोिून हातात वागवत दतच्या भोवतीचां ... 
दतची स्वारी नेत असल्यासारखे ... ते पुरां खेिां आमच्याबरोबर बरीच वाट चालून गेलां  ... जवळजवळ दोन 
हजार वषापूवी मसेॅिॉनच्या ‘दफदलप’ नां आपल्या सैन्यादनशी जो रस्ता तुिविा होता ... त्याच त्या पुरातन 
रस्त्यानां आम्हीही दनघालो ...! 

 
* * * 
 

कार् व्हासारस ते ‘ॲदग्रदनऑन’ हा रस्ता खिकाळ उग्रभव्य पवगतराजीतून वळणां घेत जातो ... 
सकाळ प्रसन्न अन् हवाही स्वच्छ, पारदशी होती ... आमची तरुण जोमदार पावलां , हलकेफुलके पांख 
लावावते, तशी तरांगत चालली होती ... मध्येच उड्या मारायच्या ... मध्येच टाकत धावायचां लाांबलाांब ... 
गािीच्या पढेुपुढे ... आमच्या चालीला साथसांगत उर्टमल आरोळ्याांची दन आनांदगीताांची! ‘अस्प्रोपोटॅमस’ 
(म्हणजे प्राचीन काळची ‘ॲचेलॉस’ नदी ...) पार करताना तर कमालच! एदलझ् बेथ अगदी िोळ्यात पाणी 
आणून आमच्या दवनवण्या करत होती, तरी दतला न जुमानता रेमांिनां न् मी त्या दनमगळ पारदशी पाण्यात 
एक तरी बुिी घेण्याचा हट्टच धरला ... आम्हाला एक प्रकारचा बादप्तस्माच घ्यायचा होता दतथे ... ती 
कल्पना ठीक होती, ते जाऊ दे ... पण त्या प्रवाहाला कसली धार होती भयांकर, ते कुठे लक्षात आलां  होतां? 
... आम्ही जवळजवळ वाहूनच गेलो होतो दोघां! 

 



 
           

प्रवासाच्या एका टप्पप्पयावर, दूरवरच्या शतेाांतल्या दोन जांगली मेंढपाळी कुत्र्याांनी आम्ही पुरी दरी 
ओलाांिेपयंत आमचा पाठलाग चालवला होता ... बरां तर बरां ... आमच्या शूर गािीवानानां आपल्या 
भल्यामोठ्या चाबकानां त्याांना घाबरवनू पळवून लावलां  ... नाहीतर त्याांनी लाांिग्याांच्या कू्ररपणानां 
आमच्यावर सरळ हल्लाच केला असता ... 

 
रस्त्यालगच्या एका छोट्या खानावळीत आम्ही दुपारी जेवलो ... दतथे आय़ुष्ट्यात पदहल्याांदा एका 

‘अदभजात’ मद्याची चव चाखली आम्ही ...! िुकराच्या कातड्याचां बनवलेलां  अस्सल मददरापात्र ... अन् 
गड दासारखा झािाांतून दझरपणारा पदाथग दमसळून मुरवलेलां  मददरासव! खरां साांगायचां तर ते रसायन 
फर्टनचरला लकाकी आणणाऱ्या व्हॉर्टनशसारखां लागत होतां ... मात्र तड ि विेीवाकिी करतच, पण हट्टानां 
आम्ही म्हटलां , “वाः! काय स्वाद आहे! ...”  

 
अखेरशवेटी तीन टेकड्याांवर दमळून बसलेल्या प्राचीन ‘स्राटोस’ शहरात आम्ही येऊन पोहोचलो 

... ग्रीक अवशषेाांच्या पदरसरात पिलेलां  हे आमचां पदहलांच धािसी पाऊल! ... िोदरक स्तम्भाांच्या दशगनानां 
आम्हाला हषगवायूच व्हायचा तेवढा बाकी होता! आम्ही रेमांिच्या पाठोपाठ दनघालो ... त्यानां सरळ आम्हाला 
पदिम टेकिीवरच्या झेऊसच्या देवळाच्या रांगमांददराच्या भमूीकिे नेलां  ... अन् तेवढ्यात आमच्या पारदशी 
धीट कल्पनेनां आपल्या भलुावणीनां त्या टेकड्याांना कवळून वेंगेत घेणाऱ्या त्या सुरम्यसुांदर नगरीचा 
सत्याभासदेखील आमच्या िोळ्याांना घिवला ... खरांच! ... मावळत्या सूयाची साक्ष होती ...! 

 
रात्रीच्या सुमाराला आम्ही ॲदग्रदनऑनला पोहोचलो, ते खूप थकले भागलेले खरेच.. पण 

सुखादतशयानां प्रसन्न अन् अगदी तृप्त होऊनच ... सवगसाधारणपणे मत्यग जीवाला असला दैवी आनांद 
उपभोगायला क्वदचतच दमळत असेल असांच वाटत होतां! ... दुसऱ्या ददवशी सकाळी ‘दमसोलाँधी’ पयंत 
खाली जाणारी गािी पकिून दतथे गेलो ... इथल्या मातीचा कण न् कण एका काळी हुतात्म्याांच्या रिानां 
दभजलेला आहे; अशा या पराक्रमी नगराच्या अवशषेाांच्या अांकावर ज्याची प्रदतष्ठापना झालेली आहे, त्या 
बायनरच्या ज्वलन्त हृदयाला आम्ही आधी मानवांदना ददली ... दचतेच्या लाल दनखाऱ्यातून शलेीचां हृदय 
खेचून आणलां , ते बायरननां, हा दवचार दकती दवस्मयकारक वाटतो नाही? शलेीच्या त्या हृदयाला गाभारा 
लाभला आहे रोमचा ... एकेकाळची साक्षात् दीप्ती ठरावी, अशा ग्रीसपासून, मर्टतमांत ‘वैभव’ म्हणावां अशा 
रोमपयंत, आजही ही हृदयां एक प्रकारचां गूढ अनुसांधान राखून एकमेकाांशी सांवाद करत असतील का? 
कुणी साांगावां? 

 
 ... ह्या साऱ्या आठवणींनी आमच्या त्या उतू जाऊ पाहणाऱ्या मोकळ्या प्राकृदतक आनांदावर 

एकप्रकारची दुःखाची छाया पिली ... मनां चकदचत् भारावनू गेली आमची ... तुकी सीमा पार करण्याच्या 
शवेटच्या दनकराच्या प्रयत्नाांत त्या शहरातल्या बायका, मुलां , पुरुष ... सारेच्या सारे रदहवासी पार कापून 
काढण्यात आले होते ... ‘देलाक््र वा’ च्या ‘ला सोती द दमसोलाँधी’ या प्रदसद्ध कलाकृतीत जाणवणारां ते 
दुःखद वातावरण आजदेखील दतथे त्या शहरात रेंगाळत आहे ... 

 
बायरन सन अठराश े चोवीसच्या एदप्रलमध्ये दमसोलाँधीत मृत्यू पावला. ज्याच्या स्वातांत्र्यासाठी 

बायरन सवगस्वाचा होम करायला दनघाला होता, त्या हुतात्म्याांनीही पुढे दोन वषांनी एदप्रलमध्येच 
बायरनच्या पाठोपाठ अज्ञाताची वाट धरली होती ... या शूर दमसोलाँधी नगराच्या इदतहासात बायरनच्या 
मृत्यूइतका हळवा टप्पपा दुसरा कोणता असू शकेल का? हेलासच्या या अमर सौंदयगभमूीची ओळख पनुः 



 
           

एकदा साऱ्या जगताला व्हावी, म्हणून आपला जीव दतच्यावरून ओवाळून टाकणाऱ्या त्या हुतात्म्याांच्या 
मनात बायरनची प्रदतमा कायमची ठसली होती ... दतची प्राणप्रदतष्ठा झाली होती. हौतात्म्य कधी वाया जात 
नसतां, हेच खरां! 

 
...‘पात्रास’ ला जायला दनघालेल्या बोटीच्या िेकवरून मागे मागे सरकणाऱ्या दमसोलाँधीचा आम्ही 

दनरोप घेतला ... सरता प्रकाश ... भरलेलां  काळीच ... ओले िोळे!! 
 
पात्रासला आल्यावर मात्र ‘ऑचलदपया’ आदण ॲथेन्स, यापैकी कुणाचां आकषगण जास्त, हे ठरवताना 

आमच्या अगदी नाकीनऊ आले ... शवेटी ‘पाथेनॉन’ पाहण्याच्या अदधर उत्कटतेचा जय झाला, आदण 
आम्ही ॲथेन्सची गािी पकिली ... प्रसन्नप्रभ हेलास मधून गािी धिाित होती ... क्षणात दहमाच्छाददत 
ऑचलपस नजरेसमोरून तरळून गेला, तर दुसऱ्या क्षणी ऑदलव्हच्या रायाांनी वळसेवलेाांट्या घेत, वृक्ष–
दकन्नरी दन पऱ्याांच्या प्रमाणे नाचत नाचत आमच्या भोवती जणू फेर धरला ... आमच्या आनांदाला पारावारच 
उरला नाही ... कधी कधी भावनेचां असां तुफान उसळायचां, की आसूभरल्या िोळ्याांनी एकमेकाांना दमठ्या 
मारूनच केवळ त्या भावनेला वाट दमळू शकायची ... अधल्यामधल्या छोट्या स्टेशनावरचे दनर्टवकार – 
स्स्थतप्रज्ञ खेिूत शतेकरी आमच्याकिे आियानां पहातच राहायचे ... आम्ही ‘प्पयायलेले’ तरी असू, नाहीतर 
विेपट तरी, असां त्याांना वाटत असावां! ... पण खरां साांगायचां तर आम्हाला बाधा झाली होती, ती ‘ॲथेना’ 
च्या दनळ्याशार िोळ्याांची! ... त्यात प्रदतचबदबत झालेल्या सवोच् च दन स्वयांप्रकाशी प्रज्ञानाचा मागोवा घेताना 
जाणवणाऱ्या आनांदाची ...! 

 
त्या ददवशी सांध्येच्या साक्षीनां आम्ही जाांभळ्या व्हायोलेट फुलाांचा मुकुट धारण केलेल्या ॲथेन्सला 

पोहोचलो ... आदण दुसऱ्या ददवशी ताांबिां फुटताना उषेनां आम्हाला देवळाच्या पायऱ्या चढताना पादहलां  
...! साऱ्या गात्राांतून कां प होता एकप्रकारचा, दन भिीच्या उमाळ्यानां काळजाचे ठोके मांदावले होते ... वर 
वर चढायला लागलो, तसांसतां, त्यावळेेपयगन्तचां जगलेलां  ओळखीचां आयुष्ट्य, एकादा दवदवधरांगी पदरवषे 
अांगावरून ओघळून पिावा, तसां ढळायला लागल्यासारखां वाटलां ... वाटलां  की, यापूवी मी कधी जन्माला 
आलेच नव्हते ... मी जन्म पावले आहे, ती या क्षणी-एका दीघग श्वासोच्छ् वासाच्या या क्षणी ... त्या दनखळ 
सौंदयावर माझी दृष्टी पिली दन दखळली, त्या या प्रथम क्षणी! 

 
‘पेंटेदलकस’ पवगताच्यामागून सूयग उगवत होता ... आदण त्या प्रकाशात, त्याचा तो अद भतु 

आखीवरेखीव स्पष्टपणा, दन त्याच्या सांगमरवरी किाांचां लखलखतां वैभव उठून ददसत होतां ... ‘प्रॉपीदलया’ 
ची शवेटची पायरी आम्ही चढलो, आदण सकाळच्या प्रकाशात चमकणाऱ्या त्या मांददराकिे बघतच रादहलो 
... एकमेळानां अन् एकाच जादणवनेां सारे स्तब्ध झाले ... मूक झाले ... एकमेकाांपासून चकदचत दूर सरकले 
... कारण ... कारण ते सौन्दयग ‘सत्यादशवाां’ च्या पातळीवरचां ... शब्दमायेच्या पार पलीकिचां ... फार फार 
पदवत्र होतां! ... त्यानां कशी कोण जाणे अांतःकरणात एका अनादमका भयाची लाट फुटली.. आता इथे 
कसले उद गारचीत्कार नाहीत, की आचलगनां नाहीत ... ज्यानां त्यानां मानसपूजेसाठी आपला कोण साधला 
... आदण एक प्रकारच्या समादधस्थ अवस्थेत तासचेतास आम्ही रादहलो ... नांतर एक तऱ्हेची ग्लानीच 
आली ... मनही हादरल्यासारखां, चहदकळल्यासारखां होऊन गेलां ...! 

 
आता आम्ही सवग पुन्हा एकत्र होतो ... माझी आई आदण दतची आम्ही चार मुलां  ... मोठ्या 

समाधानानां आम्ही म्हटलां , – हे िांकन वतुगळ आत्मसांतुष्ट आहे ... सांपूणग आहे ... बाहेरच्या लोकाांच्या 



 
           

सहवासाचा या आमच्या वतुगळाला जेव्हाजेव्हा छेद गेला, तेव्हातेव्हा आम्ही आमच्या ध्येयापासून दवचदलत 
झालो होतो ... आता पाथेनॉन दृदष्टखालून घातल्यावर तर वाटलां  की पूणगतेचां दशखरच आपण गाठलां  ... 
ॲथेन्स सोिून इतरत्र कधी कुठे जायची आपल्याला गरजच काय, असा प्रश्नसुद्धा आम्ही स्वतःला 
दवचारला ...! सौन्दयानुभवाची आमची तहान शमवणारां सारां काही तर आम्हाला इथेच सापिलां  होतां!! 
बुिापेस्टचां ते पे्रमप्रकरण आदण पुढे पदरी पिलेलां  यशाचां एवढां मोठां माप – या सगळ्याचा माझ्या सांदभात 
नीट दवचार केला, तर मला त्या दोन्हीकिे परतायची इच्छाच कशी झाली नाही त्यावळेी, याचां एखाद्याला 
आियगच वाटेल ... पण खरी वस्तुस्स्थती अशी होती, की या श्रद्धास्थानाच्या याते्रला, वारीला मी दनघाले, 
ती ना पैसाखातर, ना प्रदसद्धीखातर ... ही यात्रा होती एका आस्त्मक कारणासाठी केवळ! माझ्या आत्म्याला 
ओढ लागली होती त्या अदृश्य ॲथेना देवतेची ... पाथेनॉनच्या अवशषेातून आज देखील दजचा सांचार चालू 
आहे म्हणतात, त्या ॲथेनाची! मग ॲथेन्समध्येच अक्षय्य रहावां, आदण आपल्या व्यदिमत्त्वाला साजेलसां 
एक देवालय दतथे बाांधावां, ही िांकन कुटुांबाची धारणा साहदजकच नव्हे का अगदी? 

 
बर्टलनच्या माझ्या कायगक्रमाांतून बँकेत जमा झालेला पसैा म्हणजे मला अगदी कधी न सांपणारी पुांजी 

आहे, असांच वाटत होतां; तेव्हा आमच्या त्या देवालयासाठी योग्य अशा जागेच्या शोधाला आम्ही लागलो ... 
आमच्यापैकी एकच माणूस पूणगपणे सुखी, तृप्त असां ददसत नव्हतां ... ऑगस्स्टन! तो आपला आतल्या आत 
दकतीतरी ददवस झुरत राहायचा ... शवेटी एक ददवस त्यानां सरळ कबूलच केलां , की त्याच्या 
बायकोमुलाांदशवाय त्याला फारच एकटां वाटत होतां ... खरां म्हणजे हे असां काही वाटणां – म्हणजे मनाचा 
अगदी दुबळेपणा होता ... पण आम्ही दवचार केला की त्याचां लग्न झालां  होतां ... त्याला मलू होतां ... तेव्हा 
त्याच्या कुटुांबालाही इथे घेऊन येण्यादशवाय दुसरी गतीच नव्हती ... ददली मग साऱ्याांनी त्याला परवानगी 
तशी! 

 
त्याच्या लहान मुलीसह त्याची बायको येऊन पोहोचली. दतचा पोशाख अगदी अद्ययावत् होता, 

अगदी ‘पांधरावा – लुई – छाप पादत्राणाांच्या टाचा’ वगरेै सकट ... दतच्या त्या उांच टाचाांकिे आम्ही ‘आ’ 
वासून पहायलाच लागलो; कारण इकिे तर आम्ही दबनटाचाांचे बांदाांचे सनॅ्िल्् वापरायला सुरुवात केली 
होती ... पाथेनॉनच्या शुभ्र सांगमरवरी भमूीला थोिी देखील इजा पोहोचू नये म्हणनू! – पण दतथां सनॅ्िल्् 
वापरायला मुळी सिकून दवरोध केला ... आमच्यापुरतां बोलायचां तर आम्हाला, ती घालायची तसले 
‘दीरेक त्वार’ (पॅदरसमधील सरकारी मांिळी ज्या ग्रीकरोमन फॅशन्स प्रचारात आणत, त्या पद्धतीचे) 
पोशाख, आदण रेमांिचे ‘दनकरबॉकर् स’ (सुरवारी सारखी पटलूण) उिते टाय, उघिे गळे, वगैरे 
कपिेसुद्धा अगदी कमअस्सल प्रतीचे वाटत होते ... आदण आम्ही मनात पुरातन ग्रीक पद्धतीच्या ‘टू्यदनक’ 
(सैल कुितां) चां पुनरुज्जीवन करायचां ठरवत होतो ... ठरल्याप्रमाणां हा बेत आम्ही अांमलातसुद्धा आणला 
... प्रत्यक्ष ग्रीसमधला आधुदनक समाज तर आियगचदकतच झाला ते पाहून ...! 

 
‘टू्यदनक’, ‘क्लादम्’ आदण ‘पेप्पलम’ चा सारा सरांजाम चढवनू आदण केसाभोवती ग्रीक पद्धतीची 

गोल पट्टी अिकवनू आम्ही आमच्या मांददराच्यासाठी जागा शोधायला बाहेर पिलो – ‘कोलोनस,’ 
धुांिाळलां , ‘फालेरॉन’ धुांिाळलां , आदण ‘ॲदटकाची’ सारी दऱ्याखोरी पालथी घातली – कुठेही आमच्या 
मांददराच्या कल्पनेच्या योग्यतेची जागा सापिली नाही! शवेटी एक ददवस तो प्रदसद्ध मध दजथून येतो, – 
त्या मधाच्या पोळ्याांच्या ददशनेां – ‘दहमेटस’ च्या रोखानां दफरायला दनघालेलो असताना, मध्येच िोकां  वर 
करणारा एक उांचवटा लागला ... तो पार करून आम्ही पुढे जातो, तो रेमांिनां आपली काठी खाली 
जदमनीवर ठेवली, अन् उद गारला, 



 
           

“पहा, पहा – आपण ‘ॲक्रोपोदलस’ च्या उांचीवर आहोत बरोबर या दठकाणी!” आदण खरांच, 
पदिमेकिे बघतो तर ॲथेनाचां मांददर ... आियग वाटावां, इतकां  जवळ ददसणारां ... तसां म्हटलां  तर प्रत्यक्षात 
त्यापासून आम्ही चाांगले दकलोमीटसग दूर अांतरावर होतो. 

 
... मात्र या जागेबाबत बऱ्याच अिचणी होत्या ... पदहली गोष्ट म्हणजे या जदमनीची मालकी 

कुणाकिे होती, याचाच कुणाला पत्ता नव्हता! दशवाय ॲथेन्सपासून हे दठकाण चाांगलां च दूर होतां ... 
मेंढपाळ आदण त्याांचे शळे्यामेंढ्याांचे कळप याांचीच तेवढी इथे रहदारी होती ... या जदमनीची मालकी पाच 
शतेकरी कुटुांबाांच्याकिे तहहयात शांभर वष ेतरी चालत आली होती ... एवढी मादहती कळायला देखील 
दकतीतरी ददवस लागले. एकादा केकसारखा पदाथग मध्ये कापायला सुरुवात करून तसेच खालपयंत 
त्याचे वगेवगेळे काप केले, तर ते जसे ददसतील, तशी या जदमनीची दवभागणी केलेली होती ... बऱ्याच 
शोधानांतर या पाच कुटुांबातल्या कत्यासवरत्याांना भेटून जमीन दवकण्याच्या इच्छेबाबत चौकशी केली ... 
यापूवी त्याांपकैी कुणा एकालाही त्या जदमनीबाबत उत्सुकता चकवा आपलेपणा वाटलेला नसल्यानां, त्याांचां 
त्याांनाच भारी आियग वाटलां  आमचा बते ऐकून.. तशी ती जागा ॲथन्सपासून दूर होती, खिकाळ होती, 
एवढांच नव्हे तर काटेरी ‘दथसल’ झुिपाांदशवाय दतथे काही देखील उगवत नसे ... दशवाय या टेकिीच्या 
आसपास कुठे पाणीही नव्हतां.! त्यामुळे आजवर या जदमनीला कुणाच्याही लेखी काही चकमत नव्हती ... 
पण आमची, ती जमीन दवकत घ्यायची इच्छा आम्ही त्याांच्या कानावर घातली मात्र ... सवग मालक एकत्र 
जमले, अन् त्याांनी त्या बठैकीत मुळी ठरवनूच टाकलां , की त्याांची जमीन अगदी चकमत करण्यापलीकिची 
आहे!! त्याांनी मादगतलेली रक्कम कमाल प्रमाणाबाहेर होती! ... पण िांकन पदरवार तीच जमीन खरेदी 
करण्याच्या आपल्या दनियापासून मुळीच ढळणार नव्हता ... तेव्हा त्याच तऱ्हेनां बोलणी करायला सुरुवात 
झाली ... त्या पाचही कुटुांबातल्या मांिळींना एका मोठ्या मेजवानीला बोलावलां  ... मेजवानी म्हणजे काय? 
सळईवर भाजलेले चवदार मेंढे आदण दकतीतरी तड िाला पाणी आणणारे चवीढवीचे दजन्नस...! ‘राकी’ 
(म्हणजे देशी ‘कोन्याक’ म्हणायला हरकत नाही) मद्यही भरपूर प्रमाणात ठेवलां  होतां ... त्याचवळेी एका 
दकरकोळ बाांध्याच्या ॲथेन्सच्या वदकलाांच्या मदतीनां आम्ही ते खरेदीखतही तयार केलां  ... आदण ते शतेकरी 
सारेच अांगठेबहाद्दर असल्यानां त्याांचे दशके्क घेतले त्यावर ... खरां म्हणजे आम्हाला ती जमीन चाांगलीच 
महागात पिली होती ... तरी पण तो मेजवानीचा रचलेला घाट सगळा फारच यशस्वी ठरला, असांच आम्ही 
धरलां ! ... आदण ॲक्रोपोदलसला समान्तर असलेली, प्राचीन काळापासून ‘कोपानोस’ या नावानां ओळखली 
जाणारी ती टेकिी आता िांकन कुटुांबाच्या मालकीची झाली!! 

 
पुढली पायरी होती इमारतीचे आराखिे ज्याच्यावर काढतात, ते कागद आदण ज्याांनी काढतात, ती 

वास्तुदशल्पाची साधनां आणवनू, घराचा आराखिा तयार करण्याची, रेमांिनां ‘ॲगामेम्नॉन’ च्या 
राजवाड्याच्या वास्तुरचनेतून आम्हाला हवा होता तसा तांतोतांत नमुना शोधून काढला. आर्टकटेक्ट चकवा 
इांदजदनयर नेमण्याची कल्पना रेमांिनां धुिकावनू लावली; अन् गवांिी आदण दगि वाहून आणणारे मजूर 
वगैरे कामाला लावण्याची सारी जबाबदारी देखील स्वतःच्याच अांगावर घेतली ... आम्हाला मनोमन वाटत 
होतां, की आमच्या या मांददराला योग्य असा दगि केवळ पेन्टेदलकस पवगताच्या कुशीलाच होता! ... 
त्याच्याच त्या सांगमरवरी कुशीच्या चमकदार रांगाची जादू पाथेनॉनच्या राजस स्तांभावर देखील खुलते 
आहे! तरी पण पेन्टेदलकसच्या पायर्थयाशीच सापिणाऱ्या लाल पाषाणावरच आम्ही समाधान मानायचां 
ठरवलां ! तेव्हापासून दररोज लाल दगि वाहून नेणाऱ्या बलैगाड्याांची एक लाांबच लाांब राांग, – पेन्टेदलकस 
ते कोपानोस – हा त्रासदायक विेावाकिा रस्ता पार करताना ददसायची ... एक एक गािी येऊन आपलां  
लाल दगिाचां ओझां आमच्या जदमनीवर टाकून जायची, तसतशी आमच्या आनांदाला भरती येत होती ... 



 
           

शवेटी आमच्या मांददराची कोनदशला बसवण्याचा तो महत्त्वाचा ददवस समोर येऊन ठेपला ... 
मनात आलां , की असला हा मोठा प्रसांग त्याला साजेशाच समारांभानां नीट साजरा झाला पादहजे; ... 
आमच्यापैकी कुणाचीही वृत्ती फार धार्टमकतेकिे झुकलेली – ‘चचग’ वगैरे मानणारी – नव्हती ... आधुदनक 
दवज्ञान आदण दवचारस्वातांत्र्य याांच्या वातावरणात वाढल्यानां, तसां म्हटलां  तर आमच्यापकैी प्रत्येकजण 
मुिात्माच होता खऱ्या अथानां! ... तरीपण कोनदशला बसवण्याचा हा समारांभ मात्र ग्रीक धमगगुरूच्या हातून 
रूढाचारानुसारच घिवनू आणणां जास्त साजेसां दन सुन्दर ददसेल असां साऱ्याांना वाटलां  ... तेव्हा तसांच 
करायचां ठरलां  सारां ... अन् मग आजूबाजूच्या मलैोगणती टापूतल्या साऱ्या शतेकऱ्याांना या उत्सवात भाग 
घेण्यासाठी आम्ही बोलावणां केलां . 

 
तो म्हातारा धमगगुरू येऊन पोहोचला ... काळा ढीला िगला ... खूप घोळदारसा ... आदण भल्या 

मोठ्या काळ्या हॅटच्या रुां द मार्थयावरून उिणारा ओढणीवजा पालव ... आल्यावर त्यानां एका काळ्या 
कड बड्याची मागणी केली ... बळी देण्यासाठी ... अपोलोच्या मांददराच्या काळातल्यापासून ‘दबझांटाईन’ 
धमगगुरूां च्या माफग त पूवापार चालत आलेला दवधी, तो हाच ...! तेव्हा कसा तरी एकदाचा एक काळा कड बिा 
शोधून काढून, बळीला मारायच्या सुऱ्यासकट त्या धमगगुरूला अपगण करून टाकला! दरम्यान शतेकऱ्याांचे 
थवचे्या थव े खेड्यापाड्याांच्या कानाकोपऱ्यातून गोळा झाले होते दतथे ... ॲथेन्सची काही फॅशनेबल 
मांिळीही त्या भरीला येऊन ठेपली होती ... सूयास्ताच्या सुमाराला कोपानोसवर ही गदी जमली! 

 
... सवांवर अगदी छाप पिेल अशा गांभीरपणान त्या वयस्क धमगगुरूां नी दवधी सुरू केला ... 

इमारतीच्या पायाच्या आराखड्याची बाहेरची सांबांध रेषा अगदी जशीच्या तशी दाखवायला त्यानां आम्हाला 
साांदगतलां  ... मग आम्ही काय करावां ...? रेमांिनां आधीच त्या जागेवर आखलेल्या एका रेखाकृतीच्या 
चौकोनी आधारानां नाचत नाचतच आम्ही धमगगुरूां ना साऱ्या सीमा दाखवल्या! ... मग आराखड्याप्रमाणे 
घराच्या सवात जवळची कोनदशला धमगगुरूां नी दनविली, अन् सांदधकाळचां ते लाल सूयगचबब मावळण्याचा 
मुहूतग साधून त्या काळ्या कड बड्याची मान धिावगेळी केली ... त्याच्या उसळत्या लालगिद रिाच्या 
धारेचा कोनदशलेला जणू अदभषेकच घिला! एका हातात सुरा आदण दुसऱ्या हातात मारलेल्या कड बड्याचां 
धि घेऊन गुरुजींनी मग त्या पायाच्या चौकोनाच्या तीन प्रददक्षणा केल्या ... आदण नांतर प्राथगना, मांत्रोच्चार 
वगैरेला सुरूवात झाली; त्या पाठोपाठ घराच्या बाांधणीसाठी आणलेल्या सवग दगिाांवर आदशवगचनाचां कवच 
टाकून, त्याांनी आमच्या सवांची नावां दवचारून घेतली, आदण एका प्राथगनेला आरांभ केला ... इझािोरा 
िांकन (माझी आई), ऑगस्स्टन, रेमांि, एदलझ् बेथ आदण छोटी इझािोरा (मी) अशी सारी नावां पनु्हा पुन्हा 
त्या प्राथगनेतून आमच्या कानावर पित होती. दरवळेी ‘िांकन’ या आमच्या आिनावाचा उच्चार गुरूजी 
‘ठांकन’ असा करायचे – ‘ि’ च्या जागी ककग श ‘ठ’ वापरून! त्यातच अनेकदा, त्या घरात धार्टमकपणे आदण 
समाधानानां जीवनव्यवहार करण्याबद्दलचां आग्रहाच आवाहन त्याांनी केलां  आम्हाांला ... प्राथगना वगैरे सवग 
दवधी आटपल्यानांतर आपापली प्राचीन काळापासून चालत आलेली जुनी वाद्यां घेऊन गायकवादक हजर 
झाले ... ‘राकी’ मद्याची दपपांच्या दपपां उघिली गेली ... अन् मधोमध उघड्या टेकिीवर एक होळी किाित 
पेटली ... अशा तऱ्हेनां आमच्या त्या शजेारीपाजारी दन खेिूत दमत्राांबरोबर मद्य दपण्यात अन् नाचण्यात सारी 
रात्र मौजमजेत गेली ... 

 
ग्रीसमध्येच कायम राहायचा आम्ही दनिय केला ... अन् एवढांच नाही, तर हॅम्लेटच्या चालीवर 

आम्हीही शपथा घेतल्या की – इतःपर या कुटुांबात एकही लग्न होणार नाही ... ज्याांची लग्नां झाली आहेत 
... ते राहू देत तेवढे दववादहत ... वगैरे वगैरे ... 



 
           

ऑगस्स्टनच्या बायकोला आम्ही आमच्या कळपात घेतलां  खरां, पण ते हातचां राखूनच ... आमची 
नापसांती फारशी न लपवता! आमच्याआमच्यात मात्र कोपानोसवरच्या जीवनक्रमाची एक नीट आखणी 
करून आम्ही एका वहीत दलहून काढली होती ... िांकन कुटुांबादशवाय कुणाचाही समावशे यात व्हायचा 
नव्हता ... प्पलेटोच्या ‘दरपस्ब्लक’ मधल्या कल्पनेच्या धतीवर जवळजवळ हा आमचा बेत आधारलेला होता 
... सकाळी सूयोदयाबरोबरच उठायचां ... उगवत्या सूयाचां, आनांदाची गाणी म्हणनू आदण नाचून स्वागत 
करायचां... नांतर एक छोटा वािगाभरून मेंढीचां दूध दपऊन ताजतवानां व्हायचां आदण उरलेली सारी सकाळ 
दतथल्या लोकाांना नाचायला दन गायला दशकवण्यात घालवायची ... त्याांना त्याांची भयानक, आधुदनक 
कपिे वापरायची सवय बदलायला लावनू, ग्रीक देवाांच्या उपासनेला लावायचां ... सकाळचे हे कायगक्रम 
झाल्यावर हलकां फुलकां  ताज्या दहरव्या भाज्याांचां दुपारचां जेवण (माांसमच्छर खायचां सोिून देऊन पूणग 
शाकाहारी व्हायचां आम्ही ठरवलां  होतां– ) झालां , की सारी दुपार चचतनात, ध्यानधारणेत घालवायची; 
आदण सांध्याकाळ प्राचीन दवदधदवधानात आदण त्याला साजेशा सांगीताच्या आस्वादात घालवायची! 

 
... एवढ्यात कोपानोसचां बाांधकाम सुरु झालां  ... ॲगामेम्नॉन राजवाड्याच्या चभती चाांगल्या दोन 

फूट रुां दीच्या होत्या, म्हणून आमच्या कोपानोसच्या पण तेवढ्याच रुां द असायला हव्या होत्या! त्या चभतीचां 
बाांधकाम सुरू होऊन बरांच वर आलां , तेव्हा कुठे पेंटेदलकसचा लाल दगि एकां दर दकती मोठ्या प्रमाणात 
लागणार आहे, आदण दगि वाहणाऱ्या बलैगािीच्या एकेका खेपेचा खचग दकती येणार आहे, याची कल्पना 
अस्माददकाांना आली! काही ददवसाांनी आम्ही त्या जागेवरच छावणी टाकून रात्री राहायचां ठरवलां  ... आदण 
तेव्हा एकाएकी आमची िोकी मोठ्या पदरणामकारक रीतीनां ताळ्यावर आली! कारण आजूबाजूच्या 
मलैोगणती पदरसरात दटपूसभर सुद्धा पाणी नव्हतां ... दहमेटस पवगताकिे पादहलां , (याच दहमेटसच्या ठायी 
ती मधाची पोळी होती)—तर दतथे तेवढ्या उांचीवर अगदी नाकासमोरच दकतीतरी झरे आदण वाहते ओढे 
ददसायचे ... बरां; पेंटेदलकसकिे दृदष्ट टाकावी, तर दतथल्या बारमाही दहमराशींमुळे दकती प्रवाह दन प्रपात 
पवगताच्या कुशीवर कोसळताना आढळायचे ... अन् आमचा कोपानोस ... अरेरे! फार उदशरा शहाणपण 
आलां  आम्हाला एवढीशी गोष्ट समजायचां ... की आमचा कोपानोस कमालीचा रूक्ष दन वैराण होता ... 
त्यातल्या त्यात जवळचा झरा सुद्धा इथून एक ना दोन ... चार दकलोमीटर अांतरावर!! 

 
पण रेमांिनां कच न खाता आणखी जास्त कामगार लावले आदण एक ‘आटेदशयन’ (नदलका) दवहीर 

खणायच्या कामाला त्याांना लावलां  ... ते खोदकाम चालू असताना वगेवगेळे जुने अवशषे, प्रदतकां  वगैरे 
हाताला लागत होती ...ती पादहल्यावर रेमांिनां शोध लावला की, एक प्राचीन काळचां खेिां या टेकिीच्या 
उांचीवर वसलेलां  असावां ... पण माझां मत दवचाराल, तर काही कारणाांमुळे मला दतथे फि एक स्मशान 
असावां, असांच वाटत होतां! कारण दवदहरीची नळी जो जो खोल रुतवावी, तो तो जमीन कोरिी कोरिीच 
होत होती ...! शवेटी दकतीतरी आठविे कोपानोसवर पाण्याच्या शोधात वाया घालवल्यावर आम्ही 
ॲथेन्सला परतलो; ॲक्रोपोदलसच्या पदरसरात द्रष्ट्ट्या आत्म्याांचा वावर होता, अशी आमची श्रद्धा होती; 
तेव्हा त्याांचाच सल्ला घ्यायला आम्ही ॲथेन्सला आलो होतो! आम्ही शहरातून एक दवशषे परवाना काढला– 
चाांदण्यानां उजळलेल्या उत्तर सांध्याकाळी दतथे ॲक्रोपोदलसवर जाता यावां म्हणून ... मग िायदनससच्या 
भव्य रांगमांददरात जाऊन बसायचा आमचा दनत्यनेमच झाला. ऑगस्स्टन दतथे ग्रीक शोकाांदतकाांच्यामधले 
पदरच्छेदच्या पदरच्छेद पाठ म्हणून दाखवायचा, आदण दकतीदा तर आम्ही सारे नाचायलाही लागत असू! 

 
आमचां कुटुांब पूणगपणे आत्मरत होतां ... ॲथेन्सच्या रदहवाशाांच्यामध्ये आम्ही जरासुद्धा दमसळलो 

नाही ... एवढांच काय प्रत्यक्ष ग्रीसच्या राजेसाहेबाांनी आमचां मांददर पहायला मुद्दाम कोपानोसपयगन्त घोिदौि 



 
           

मारली, असां एक ददवस आमच्या कानावर आलां ; तरी आम्हाला त्या गोष्टीचां काही अपू्रप वाटलां  नाही! 
कारण आम्ही मुळी मनानां दुसऱ्याच राजाांच्या राजवटीत जगत होतो ... ‘ॲगामेम्नॉन, मेनेलॉस ... दप्रयाम!’ 
  



 
           

१३ 
 
एका चाांदण्या रात्री आम्ही नेहमीप्रमाणे िायदनससच्या रांगमांददरात बसलो असताना एका 

अल्पवयीन मुलाची उांच दन काहीशी ककग श आवाजातली बाांग, रात्र कापत जाताना कानावर आली ... त्या 
आवाजातली ती कारुण्याची अपार्टथव झाक! अशी झाक लहान मुलाच्याच आवाजात उमटू शकते! ... 
एवढ्यात तशीच एक आरोळी उठून त्यात दमसळली ... आदण मग आणखी एक ...! दुसरां काही नाही ... 
त्याांच्या देशाची जुनी ग्रीक गाणी काही मुलां  गात होती ... मात्र आम्ही मांत्रमुग्ध झाल्यासारखे बसून रादहलो 
... रेमांि मग म्हणतो ... “जुन्या ग्रीक कोरसमधल्या दकशोराांचे आवाज नक्की हे असेच असणार!” 

 
दुसऱ्या ददवशीही पुन्हा ती मफैल झिली, आदण आम्ही ड्राक्मा नाण्याांची सढळ हातानां खैरात 

केल्यानां दतसऱ्या ददवशी तर त्या ‘कोरस’ ची सांख्याही वाढली ... अन् हळूहळू ॲथेन्समधली सारीच मुलां  
चाांदण्यारात्री सांकेतस्थळी जावां तशी दतथे एकत्र जमनू िायदनससच्या रांगमांददरात आमच्यासाठी गाणी 
म्हणायला लागली ... 

 
ग्रीक चचगमधल्या बीझांटाईन सांगीतामध्ये आम्हाला या सुमाराला खूपच रस वाटत होता ... दतथे 

‘मेत्र’चां करुणसुदांर ईशस्तवन ऐकायला आम्ही मुद्दाम गेलो. ॲथन्स शहरालगतच्या तरुण ग्रीक धमगगुरूां च्या 
मठालाही आम्ही भेट ददली होती. मध्ययुगाच्या आधींच्या काळावर दावा साांगणाऱ्या जुन्या हस्तदलदखताांचा 
सांग्रह असलेलां  त्याांचां ग्रांथालय त्याांनी दतथे आम्हाला दाखवलां  होतां ... अपोलो, ॲफ्रिायटी, आदीकरून 
सवग जुन्या देवमूतीची सूिां  थोड्या फार कालसांगत बदलानांतर हलकेच ग्रीक चचगमधल्या भदिसांगीतात 
दशरून एकजीव होऊन रादहली होती, असां आमचां मत होतां ... अन् ‘हेलास’ चे इतरही प्रदथतयश अभ्यासक 
आमच्याशी या बाबतीत सहमत होते. 

 
... नेहमीप्रमाणे मग िोक्यात एक कल्पना उगवली ...त्या ग्रीक मुलाांना घेऊन पुन्हा एकदा मळू 

ग्रीक कोरसची दनर्टमती करायची ...! त्यासाठी िायदनसस रांगमांददरात आम्ही दररोज स्पधा लावायला 
लागलो – सवांत जुन्यात जुनी गाणी म्हणणाऱ्याांना बदक्षसांसुद्धा ददली! दशवाय दबझांटाईन सांगीताचा एक 
प्राध्यापकही आम्ही हाताशी धरला; अशा तऱ्हेनां पऱु्या ॲथेन्समधले सवोत्कृष्ट आवाजाचे दहा दकशोर 
दनविून त्याांचा एक कोरस आम्ही तयार केला – हा धमगगुरूां च्या मठातला तरुण प्राध्यापक ग्रीक भाषेचाही 
अभ्यासक होता. त्यामुळे त्यानां ‘ईस्स्कलस’ च्या ‘द सप्पलायन्ट स’ला तो कोरस रचण्यात आम्हाला मदत 
केली. हे सारे कोरस (समूहनृत्यगान) आजवर रचल्या – दलदहल्या गेलेल्या सवांपेक्षा बहुधा अत्यांत सुरस 
ठरतील ... त्यातलां  एक मला दवशषेकरून नीट आठवतां; ‘समुद्रापलीकिून येऊन पाठलाग करणाऱ्या 
तथाकदथत भावाांच्या ओांगळ वासनेपासून सांरक्षण दमळावां, म्हणून झेऊसच्या पूजापीठाच्या दतथे गोळा 
झालेल्या भयभीत’ मुग्धा, असा त्याचा दवषय होता. 

 
...ॲक्रोपोदलसचा अभ्यास, कोपानोसचां बाांधकाम आदण ईस्स्कलसच्या समूहगीताांच्या साथीवर 

नाचणां – या साऱ्या कायगक्रमाांत आम्ही अगदी पूणगपणे दांग होऊन गेलो होतो – आसपासच्या खेड्याांतून 
कधी काही दनदमत्तानां सहल काढून दफरून येण्याव्यदतदरि, काहीही इच्छा उरली नव्हती ... 

 
‘एल्युदसस’ च्या रहस्याांचा आमच्यावर बराच प्रभाव पिला होता. 
 



 
           

“दजव्हेला उच्चारता न येण्याजोगी ती रहस्यां! ज्याच्या दृष्टीला ती पिली, तो देवाचा कुणी 
लािकाच म्हणायचा, त्या भाग्यवांताचां मरणोत्तर घदटत इतर सवगसाधारण माणसासारखां थोिांच असणार!” 

 
... ॲथेन्सपासून सािेतेरा मलैाांवर असलेल्या एल्यूदससला भेट द्यायचां आम्ही ठरवलां . उघिे पाय 

दन पावलां , पट्टयाच्या सपाता ... असा वषेात नाचत नाचत आम्ही दनघालो. रस्ता समुद्रावरच्या प्पलेटोच्या 
प्राचीन रायाांच्या भोवती वळणावळणानां गेलेला, दन धुळकट पाांढरा होता. आमच्या मनात देवाांना सांतुष्ट 
करायचां होतां, अन् चालण्याऐवजी नाचणां हा त्याच भावनेचा आदवष्ट्कार होता! ‘िॅफ दनस’ खेिां आदण 
‘हादगया दत्रयास’ चां प्राथगनामांददर आम्हाला वाटेत लागलां . टेकड्याांच्या मधल्या उघिदमटीच्या दरम्यान 
एकदा समुद्रदशगन झालां  आदण ‘सालादमस’ बेटही ददसलां  ... याच सालादमसच्या प्रदसद्ध लढाईत ग्रीक 
लोकाांनी ‘झरदझस’ च्या आदधपत्याखाली लढणाऱ्या पर्टशयन सैन्याचा पुरा सांहार केला होता ... आम्ही 
चकदचत् थाांबलो ... काळाचां बांधन तोिून इदतहासात बुिी मारणाऱ्या मनापढेु ती लढाई साऱ्या 
पाश्वगभमूीसकट साकार होत होती ... क्षणभराचा अवधी हवाच होता. ‘एगालेऑस’ पवगताच्या समोरच्या एका 
टेकिीवर चाांदीनां मढवलेल्या पायाांच्या आपल्या खचीत बसून म्हणे झरदझस लढाईचां दनरीक्षण करत होता! 
इ. स. पू. चारशऐेांशीतली गोष्ट – आपल्या तीनश े लढाऊ जहाजाांच्या आरमारादनशी ग्रीकाांनी पर्टशयन 
लोकाांची धूळधाण करून आपलां  गेलेलां  स्वातांत्र्य परत दमळवलां . खरां म्हणजे ग्रीकाांना आधीच थोपवनू 
त्याांच्या आरमाराचा सांपूणग बीमोि करून त्याांना दकनाऱ्याला आणण्यासाठी एका छोट्याशा बेटावर सहाश े
दनविक लढवय्याांचे मोचे लागले होते; ... पण त्याच वळेेला ‘ॲदरसटायिीस’ त्याची हद्दपारी रद्द करून 
परत बोलावलेलां  होतां – ग्रीक आरमार नष्ट करण्याचा झरदझसचा बते त्याच्या कानावर गेल्याबरोबर त्यानां 
पर्टशयनाांचा िाव त्याांच्यावरच उलटवला! 

 
‘एका ग्रीक जहाजाने आक्रमणाचे सांचलन केले; आदण दफदनदशयन जहाजाच्या पुढल्या टोकावरून 

समोरच्या दशगनाकृतीवर हल्ला केला ... आता प्रत्येक जहाज आपल्या प्रदतद्वन्दीशी दनकराने दभिले ... 
पकिीला पकि अिकली. प्रथम पर्टशयन आरमाराची मुख्य फळी या अवदचत कू्रर धक्क्यानेही िगमगली 
नाही ... परांतु हळुहळू, त्या अरुां द खािीत, त्याांची अचाट सांख्याच त्याांना मारक ठरली; कारण 
एकमेकाांशीच झाली त्याांची खचाखच. आपल्या सामर्थयाचा शत्रूदवरुद्ध उपयोग करणे त्याांना अशक्य झाले, 
तेव्हा त्याांच्या त्या ताांब्याच्या चोची एकमेकाांचेच चाव ेघेऊ लागल्या ... आपलीच वल्ही त्याांनी तोिून मोिून 
टाकली. दरम्यान ग्रीकाांचे घावामागून कुशल घाव अांगावर बसतच होते ... अगदी अखेरीच आमची जहाजे 
उलटून त्याांच्या मुख्य दशवणी वर तरांगू लागल्या; असांख्य जहाजाांच्या दन पे्रताांच्या आवरणाने दनळा समुद्रही 
ददसेनासा होईपयंत हे सांहारसत्र चालू होते ...’ 

 
... तो सारा रस्ता आम्ही प्रत्येक पावलाला नाचतच पार केला ... एका छोट्या दििन चचगजवळ 

मात्र आम्ही थाांबलो – दतथल्या एक धमगगुरु दुरुनच आम्हाला न्याहाळत होता ... आदण आम्ही पुढे पुढे येत 
होतो, तसतशी त्याच्या आियात भर पित होती. त्याच्या चचगला भेट द्यायचा अन् त्याच्या किचां मद्य 
दपण्याचा त्यानां आम्हाला आग्रहच केला ... एल्यदससमध्ये मात्र आम्ही दोन ददवस रादहलो–दतथल्या गूढ 
रहस्याांचां आकलन करून घेण्यासाठी! दतसऱ्या ददवसी आम्ही ॲथेन्सला परतलो खरे–पण एकटे नाही ... 
ईस्स्कलस युदरदपदिझ, सोफोस्क्लझ आदण ॲदरस्टॉफेनेझ या दीदक्षत द्रष्ट्ट्याांच्या अशरीदरणी सोबतीनां ...! 

 
भटकां तीला आणखी पुढे जाण्याची इच्छा नव्हती ... आमच्या मके्कलाच जणु काही आम्ही पोहोचलो 

होतो. पूणावस्थेचा तेजःप्रभा दजथे अदवरत प्रकाशते, ते हेलास ... हेलासच आमची मक्का होती! ... पण 



 
           

त्यानांतर मात्र त्या प्रज्ञ ॲथेन्सबद्दल वाटलेल्या पदहल्या दनखळ कौतुकदरापासून मनानां मी जरा दूर गेले 
आहे ... आदण अलीकिच्या शवेटच्या खेपेला मी ॲथेन्सला गेले, तेव्हा तर दतच्या त्या पांथाचां मला काहीच 
आकषगण वाटलां  नाही, हे कबूल करायलाच हवां, उलट ‘िॅफनीस’ च्या छोट्या मांददरातल्या दिस्ताच्या 
व्यदथत चेहऱ्यानांच माझां दचत्त खेचून घेतलां  ... ते काही असो ... त्यावळेी, आयुष्ट्याच्या प्रभातकाळी, – 
ॲक्रोपोदलस म्हणजे आमच्या लेखी एक आनांदाचां दन स्फूतीचां दनधानच होतां, यात शांकाच नाही ... शरीरात 
पूणग जोम, जोष, अन् वय आग्रही, उमगट ... ‘दया,’ ‘कणव,’ याांचा अथग त्यावळेी उमजला असता, तरच 
नवल! 

 
दररोज पहाटे आम्ही प्रॉदपलॉन चढताना ददवस असू. त्या पदवत्र टेकिीचा पुरा परांपरागत इदतहास 

त्याच्या टप्पप्पयाटप्पप्पयादनशी आम्हला माहीत झाला. बरोबर पुस्तकां  घेऊन यायची, दन त्याांच्या मदतीनां प्रत्येक 
दगिाच्या, प्रत्येक दशळेच्या इदतहासाचा मागोवा घ्यायचा ... काही खुणाांच्या आदण दचन्हाांच्या अथाबद्दलची 
तर एकजात साऱ्या पुरातत्वज्ञाांची मतमतान्तर आम्ही पिताळून, अभ्यासून पादहली. 

 
रेमांिनां तर स्वतःच्याच चहमतीवर काही अदभनव शोध लावले होते – ॲक्रॉपोदलस बाांधलां  जायच्या 

आधी, खालून दगिाखिकाांतून वर चढून, दतथल्या टेकिीवर चरायला येणाऱ्या बोकिाांच्या खुराांचे ठसे 
न्याहाळत, शोधत त्यानां एदलझ् बेथसह ॲक्रोपोदलसवर थोिा वळे घालवला होता ... अन् तसे काही ठसे 
त्याला आढळले सुद्धा ... कारण सुरुवातीला म्हणे, मेंढपाळाांच्या एका गटानां, ॲक्रोपोदलस बाांधायला 
काढलां  होतां – आपल्या कळपाला रात्रीचा दनवारा दन सांरक्षणाची सोय असावी म्हणनू – तेव्हा एकमेकाांच्या 
पाऊलवाटाांना उभे आिव ेछेद देणारे बोकिाांच्या खुराांचे स्पष्ट ठसे रेमांिला सहजच सापिले. ह्या ठशाांचा 
काळ म्हणे ॲक्रोपोदलसच्याही आधी जवळजवळ हजार वषांपूवीचा! 

 
फाटक्या तुटक्या कपड्याांत चहिणाऱ्या ॲथेन्समधल्या शकेिो भटक्या पोराटोराांच्यातून, दहा 

पूणगतया दनकोप असे स्वगीय आवाज आम्ही त्या तरुण धमगगुरुच्या मदतीनां दनविून काढले ... आदण मग त्य 
महाशयाांच्याकिून त्याांना समूह गीतां– ‘कोरस’ गाण्याचां दशक्षणही द्यायची व्यवस्था केली ... जुन्या ग्रीक 
कोरस गायनातले ‘स्रोफ’ (कोरस गाताना उजवीकिून िावीकिे हेलावत गायच्या ओळी) आदण 
‘ॲन्टीस्रोफ’ (िावीकिून उजवीकिे हेलावत गायच्या ओळी), या दवधींचा कळत न कळत ग्रीक चचगच्या 
धार्टमक दवधानात इतका योग्य स्वरसांवाद साधून समावशे झालेला ददसला की, आमचां अनुमान स्वयांदसद्धच 
ठरलां  ... दपता, धाता, सांहारकता अशा झेऊसला गायलेलीच सूिां  होती ती खास! पदहल्या पदहल्या दििन 
लोकाांनीहा हीच सूिां  अांदगकारून चकदचत् फेरबदलानां ‘जेहोवा’ च्या सांदभात वापरली असावीत – 
प्राथगनागीतां म्हणनू. ॲथन्सच्य ग्रांथालयात प्राचीन ग्रीक सांगीतावरच्या वगेवगेळ्या ग्रांथाांतून स्वरसप्तकाांची 
बरोबर हीच व्याप्ती आदण अशीच श्रतुीव्यवस्था आढळून आली ... हे सारे शोध लागल्यापासून आम्हाला 
आनांदानां जणू ताव चढला होता! ... अखेर दोन हजार वषानांतर ... कल्पना करा, दोन हजार वषानांतर, हे 
हरवलेलां  श्रये – हे जुनां हरवलेलां  वैभव पुन्हा एकदा आम्ही जगाला उपलब्ध करून ददलां  होतां!! 

 
आम्ही उतरलो होतो त्या ‘ओतेल् दाांग्लेतेअर’ नां एक चाांगलां  प्रशस्त दालन माझ्या स्वाधीन केलां  

होतां – दररोजच्या दरयाज, प्रयोग – दनर्टमती वगैरे कामासाठी ... ग्रीक चचगच्या सांगीताच्या लयींतून 
स्फुरणारे आदवभाव आदण अांगदवके्षप ‘सप्पलायन्ट स’ च्या कोरसला कसे जुळवाव ेया दवचारात त्या वळेी मी 
तासन् तास घालवले ... आमच्या दसद्धान्ताांवर आमची इतकी ठाम श्रद्धा होती, की त्या धार्टमक 
भावादवष्ट्कारातलां  दवनोदाचां दमश्रण आम्ही लक्षातच घेतलां  नाही! ... 



 
           

नेहमीप्रमाणे ॲथन्समध्ये कसली ना कसली क्रान्ती, बांिाची हवा, वगैरे होतीच ... सध्या हा वाद 
चालला होता ग्रीक भाषेच्या दोन स्वरूपाांबद्दल – ‘रांगभमूीवर प्राचीन ग्रीक भाषा वापरावी, की आधुदनक?’ 
– एका बाजूला राजघराणां, दुसऱ्या बाजूला दवद्याथी वगग! प्राचीन भाषेच्या बाजूनां झेंिे उभारून 
दवद्यार्थयांच्या झुांिीच्या झुांिी रस्त्याांतून दमरवणुकीनां जात असताना ददसायच्या. आम्ही कोपानोसहून 
परतलो, त्या ददवशी दवद्यार्थयांनी आमच्या गािीला गरािा घातला. आमच्या ग्रीक सांस्कृदतदशगक ‘टू्यदनक’ 
चां त्याांना भलतां कौतुक वाटल्यानां त्याच्या दमरवणुकीत भाग घेण्याबद्दल त्याांनी आम्हाला दवनांती केली ... 
प्राचीन हेलाससाठी हे सारां करायला आम्ही इथे एका पायावर तयार होतोच! ... सभा वगैरे आटोपल्यावर 
दवद्यार्थयांनी दनदशगनाच्या नावाखालीच नगरपादलकेच्या रांगमांददरामध्ये एका कायगक्रमाची योजना केली. 
त्यात ते दहा मुलगे आदण तो दबझांदटन धमोपदेशक, याांनी सवांनी ग्रीक पद्धतीने रांगीबेरांगी झोळदार कुिते 
– टू्यदनक् घालून ‘एस्स्कलस’ ची समूहगीतां जशीच्या तशी जुन्या अलां कादरक ग्रीक भाषेत म्हटली ... 
आदण मी नृत्य केलां  ... दवद्याथी तर आनांदानां बेहोष झाले जवळजवळ! 

 
जॉजग राजाच्या कानावर या दनदशगनाची वाता गेल्यावर त्यानां देखील त्याांच्या खास रांगायतनात तो 

कायगक्रम पुन्हा एकदा व्हावा, अशी इच्छा प्रदर्टशत केली; पण राजपदरवार, आदण ॲथेन्समधल्या सवग परदेशी 
राजप्रमुखाांच्या कचेऱ्याांतली सरकारी मांिळी, याांच्यासमोर ‘शाही’ रांगमांददरात झालेल्या ह्या कायगक्रमाला, 
दवद्यार्थयांनी योजलेल्या ‘जनता’ रांगमांचावरच्या कायगक्रमाची सर दबलकूल नव्हती! तो उत्साह आदण ती रग 
याांचा कुठे पत्ताच नव्हता! पाांढऱ्या शुभ्र हातमोज्याांतल्या ‘बांद’ टाळ्याांनी स्फूती कशी ती येतच नव्हती ... 
राजे जॉजग नांतर माझ्या रांगपटातल्या खोलीत आले, अन् त्याांच्या राणीसाहेबाांना भेटायला त्याांनी मला 
बोलावलां  – त्या त्याांच्या शाही बॉक्समध्ये बसलेल्या होत्या ... एकां दरीत ते उभयता अगदी खूष झालेले 
ददसले, तरी पण माझां काही समाधान झालां  नाही ... कारण मी ओळखून चुकले होते की त्याांच्या खुषीत 
माझ्या कलेबद्दलचां खरांखुरां परात्पर पे्रम चकवा कलेची अांतस्थ जाण, यापैकी कशाचा लवलेशही नव्हता ... 
राजामहाराजाांच्या लेखी ‘बॅले’ एवढा सवगश्रेष्ठ नृत्यादवष्ट्कार दुसरा कोणताच दन कधीच नसणार, हाच याचा 
अथग! 

 
हे इकिे सारां असां घित असताना दतकिे बॅन्केतली आमची पूांजी सांपुष्टात येत असल्याची गोष्ट 

माझ्या लक्षात आली ... मला झोप कशी ती येईना कायगक्रमानन्तर ... मग पहाटेच उठून मी एकटीनां 
ॲक्रोपोदलसची वाट धरली. िायदनससच्या रांगमांददरातून जाऊन मी स्वतःशीच नाचले ... वाटलां  की हे इथे 
असां नाचणां शवेटलांच आहे आता! ... अन् दतथून दनघाले ती प्रॉदपदलया चढून जाऊन पाथेनॉन समोर 
जाऊन उभी रादहले; त्या क्षणी मला असा भास झाला की आमची सारी स्वप्पनां फुटताहेत, दवरताहेत ... 
एकदा सुांदर बुिबुिा फुटतो, दन क्षणाधात दवरतो, तशी ... स्पष्ट जाणवलां  की आम्ही आधुदनक युगातले, 
हेच खरां! त्याहून वगेळे आम्ही कधीच नव्हतो, पुढेही कधीच नसू ... प्राचीन ग्रीक मनाशी एकतान – 
एकभान होणां आमच्या सामर्थयापलीकिचां आहे ... ज्याच्यासमोर या क्षणी मी उभी आहे, ते हे ॲथेनाचां 
मांददर ... ह्या मांददरानां देखील वगेवगेळ्या कालखांिाांत वगेवगेळेच रांग पादहले आहेत! मी तर काय? ... 
माझां अस्स्तत्व म्हणजे स्कॉदटश – आयदरश – अमेदरकन रिाचां एक रसायन! जुळलाच लाांबून कुठून तरी 
नात्याचा, दजव्हाळ्याचा लागाबाांध – तोही दूरान्वयानां – तरी तो जुळेल ग्रीकपेक्षा रेि इांदियन रिाशी! ... 
हेलासमध्ये घालवलेल्या त्या एका वषाची ती सुांदर प्रदतमा जणू खळकन् फुटली ... ते मृगजळ दवरलां ! ... 
दबझांदटन ग्रीक सांगीताचे ते स्वर अांधुक, अस्पष्ट व्हायला लागले ... आदण त्याच वळेी ‘िेथ ऑफ इसोल्िा’ 
(‘इसोल्िा’चा मृत्यू) च्या साऱ्या महान् स्वरावली तरांगत तरांगत माझ्या कानावर येऊ लागल्या ... 

 



 
           

दतसऱ्याच ददवशी आम्ही ॲथेन्सहून स्व्हएन्नाला जाणारी गािी पकिली ... आमच्या भोवती उत्साही 
लोकाांची ही गदी जमलेली आदण त्या दहा ग्रीक मुलाांचे पालक हमसूनहुमसून रित असलेले, असां ते दृश्य 
होतां! स्टेशनवर शुभ्र दन दनळ्या रांगाचा ग्रीक ध्वज मी स्वतःभोवती लपेटून घेतला, तेव्हा त्या दहा 
मुलाांसकट, जमलेल्या साऱ्या जनसमुदायानां ‘Op ta ... Elefteria’ हे सुांदर ग्रीक सूक् त म्हटलां  ... 

 
... ग्रीसच्या सौंदयाबद्दल ‘रेनान’ दलदहतो : 
 
‘हे सत्यदशवा, सहजसुांदरा, – दववके आदण प्रज्ञा, या साधनाांनी दजची मानसपूजा बाांधली जाते, – 

अशा देवते, तुझे मांददर शाश्वत आत्मज्ञानाचा आदण मरृ्टतमांत सास्त्वकतेचा एक अध्यायत आहे! ... तुझ्या 
सांगूढ रहस्याांच्या देहलीशी येऊन पोहोचायला मला आधीच पराकोटीचा दवलम्ब झाला आहे;.. आदण तुझ्या 
पूजापीठाशी मी आलो, तेही पिात्तापाचे ओझे पाठीवर वागवीत! अनन्तकाळच्या शोधानन्तर तुझे पाय मला 
गवसले आहेत. पण ॲथन्सच्या प्रत्येक पुत्राला जी दीक्षा जन्मतःच प्राप्त होते, दतचा मात्र अदधकार मी 
ध्यानचचतनाांतून मोठ्या कष्टानां हस्तगत केला आहे ...’ 

 
रेनाननां वणगन केलेलां  हे ग्रीसचां सौंदयग कदादचत् आम्हाला आकळलां  नसेल ... चकवा ते इतराांनाही 

अनाकलनीय वाटेल एकादेवळेी ... पण जेव्हा जेव्हा भतूकाळात िोकावनू ग्रीसमध्ये घालवलेल्या त्या एका 
वषाकिे मी नजर टाकते, तेव्हा तेव्हा मधल्या दोन हजार वषांच्या कालखांिापलीकिे पोहोचून त्या 
सौंदयाचा मागोवा घेण्याचा आमचा प्रयत्न, मला खरोखरच सुांदर वाटतो ... साथग वाटतो! 

 
... ठरल्याप्रमाणे आमच्या त्या दबझांदटन धमगगुरू – प्राध्यापक आदण दहा समूहगायक, याांच्या 

ता्यासह आम्ही हेलासला रामराम ठोकला, आदण सकाळी स्व्हएन्नाला येऊन पोहोचलो! 
  



 
           

१४ 
 
ग्रीक कोरस आदण प्राचीन शोकनृत्य याांचां पुनरुज्जीवन करण्याचा आमचा प्रयोग आदण प्रयत्न 

दजतका स्तुत्य दततकाच कमालीचा अव्यवहारी होता; परांतु बुिापेस्ट आदण बर्टलन या शहराांतल्या भरघोस 
आर्टथक यशानांतर जगपयगटनाची अशी काही इच्छा मला झाली नाही ..... त्या ऐवजी कमावलेला सारा 
पैसा मी एक ग्रीक देऊळ बाांधण्यात आदण ग्रीक कोरसचां पुनरुत्थान करण्यात खचग केला! तारुण्यातल्या 
आमच्या त्या इच्छाआकाांक्षाांची आता आठवण केली की, तो सारा मामला मला अतक्यगच वाटतो! 

 
... ... तर ... ... एका सकाळी आम्ही स्व्हएन्नाला येऊन पोहोचलो .... अन् आमच्या त्या ग्रीक 

मुलाांनी गायलेले एस्स्कलसच्या ‘द सप्पलायांट्’ मधले कोरस, अन् त्यावरच्या माझ्या नृत्यरचना, ऑस्स्रयन 
पे्रक्षकाांसमोर सादर करून त्याांना जरासां गड धळात टाकलां !! 

 
‘िानाऊस’च्या कन्यकाच मुळी सांख्येनां पन्नास असल्याचां माझ्या एकटीच्या दकरकोळ 

अस्स्तत्वादनशी पन्नासएक मुग्धाांच्या भावभावनाांचा एकसमय आदवष्ट्कार होणां मोठां कठीण होतां ..... पण 
माझ्या सत्वातूनच हळूहळू अनेकदवध एकतेची जाणीव उमलली ... अन् सारां काही उत्तम रीतीनां दनभावलां  
गेलां . 

 
स्व्हएन्ना बुिापेस्टपासून फि चार तासाांच्या अांतरावर आहे खरां म्हणजे; पण मला भेटण्यासाठी 

रोदमओनां तेवढा चार तासाांचा प्रवास करायचेही कष्ट घेतले नाहीत ... नवल वाटतां, ते त्याचां नाही, तर 
मला त्याांत काहीच दवदचत्र चकवा अनपेदक्षत वाटलां  नाही, या गोष्टीचां! म्हणजे पाथेनॉनच्या सादन्नध्यात 
घालवलेल्या त्या एका वषानां बुिापेस्टपासून माझां मन दकती दूर गेलां  होतां पहा! रोदमओनां स्व्हएन्नाला 
यायला हवां होतां, असां माझ्या मनातच मुळी आलां  नाही! त्या ग्रीक कोरसमध्ये मी अशी बुिून गेले होते, की 
त्या ओढीपाशी माझी सारी शदि आदण भावुकता खची पित होती; अगदी खरां साांगायचां तर रोदमओचा 
दवचारही माझ्या मनात नव्हता ... दतथे तर उहापोह चालला होता बौदद्धक प्रश्नोपप्रश्नाांचा ... आदण 
कें द्रस्थानी होता, माझ्या त्यावळेी एका व्यिीशी जुळून आलेला स्नेह ... ‘हरमान बार! ...’ हरमान बार एक 
पक्का बदुद्धजीवी पुरुष होता, हे मुद्दाम साांगण्यासारखां ... 

 
काही वषांपूवी स्व्हएन्नाच्या क्यून्स्लर हाऊसमध्ये कलावांताांच्या मेळाव्यासमोर नृत्य करताांना हरमान 

बारनां मला पादहलां  होतां; तेव्हा ग्रीक मुलाांचा कोरस घेऊन स्व्हएन्नाला मी परतलेली पादहल्यावर त्याला 
फारच कुतूहल वाटलां . दतथल्या ‘न्यू पे्रस’ मध्ये त्यानां अथात् फारच सुांदर समीक्षणां दलदहली आमच्या 
कायगक्रमाांची... 

 
हरमान बार त्यावळेी फार तर तीसएक वषांचा असेल ... तपदकरी रांगाच्या दवपुल केसाांनी 

झाकलेलां  सुभग सुांदर माथां, आदण तशीच तपदकरी दाढी! कायगक्रमानांतर दकतीदा तरी तो दब्रस्टलमध्ये 
यायचा आदण पहाट होईपयंत माझ्याशी बोलत बसायचा; दकत्येकदाां मीच उठून ग्रीक कोरसचे लोम, 
अनुलोम त्याला एकामागनू एक नाचून दाखवायची – अथग स्पष्ट व्हावा म्हणून ... पण आमच्या दोघातल्य 
नात्याला भावुकतेचा चकवा भावनादववशतेचा चकदचतसा देखील स्पशग झालेला नव्हता ... जात्या सांशयी, 
शांकेखोर लोकाांचा या गोष्टीवर दवश्वास बसणां कठीणच ... पण खरां साांगते, बुिापेस्टच्या त्या अनुभवानांतर 
माझ्यातल्या भावदनक प्रदतदक्रयाांमध्ये झालेली क्राांती पुढे दकतीतरी वषग दटकून होती ... मला तर वाटायला 



 
           

लागलां  होतां, की प्रीदतप्रकरणाची ती एक लाट ओसरून गेली ती गेलीच ... आता इथून पुढच्या साऱ्या 
जीवनभर मी कलेलाच वादहलेली असेन ... कसचां काय! खरां म्हणजे ‘स्व्हनस द दमलो’ च्या वळणावर 
माझ्या वृत्तीची जिणघिण झाली आहे, एवढांच लक्षात घेतलां  असतां, तरी आधीच्या प्रदतज्ञावजा दवधानाांचां 
आियग वाटायचां काही कारण उरलां  नसतां! ... पण तसां न केल्यानां आजसुद्धा ते आियग कायम आहेच! 

 
... ती पाशवी जागृती, ... अन् पुन्हा साऱ्या जाग्या, भिकलेल्या इांदद्रयाांचा दनद्रायोग ... असा गाढ 

की इांदद्रयाांकिून काही अपेक्षा करायची इच्छाच लवमात्र उरू नये ... कलेभोवतीच धरावा फेर सबांध 
जीवनानां ... सारांच अघदटत ... वाटावां तसां ... अतक्यग! 

 
स्व्हएन्नाच्या कालग  दथएटरमध्ये मला पुन्हा एकदाां चाांगलांच यश दमळालां . ‘द सप्पलायांट्’ च्या दहा 

ग्रीक मुलाांच्या कोरसच्या वळेी अगदी थांिपणे बसून रादहलेला पे्रक्षकवगग, जेव्हा मी कायगक्रमाच्या अखेरीला 
‘ब्लू िान्यूब’ (नील सदरता िान्यूब) नाचले, तेव्हाां मात्र उत्साहादतशयानां भारून गेला होता! ... 
कायगक्रमानांतर मग मी एक स्पष्टीकरणवजा भाषण केलां ; म्हटलां , “या कौतुकाच्या अपेके्षनां मी इथे आलेली 
नाही ... मला तुम्हाांला दशगन घिवायचांय् ग्रीक शोकाांदतकेच्या आत्म्याचां! ... पुन्हा एकदा जाग आणायचीय् 
ग्रीक कोरसमधल्या कलात्मक सौंदयाला!” ... पण पे्रक्षक आपल्या आरोळ्या ठोकत “नाही, नाही ... ते 
काही चालायचां नाही ... ‘ब्लू िान्यूब’ नाच ... सुांदर ब्लू िान्यूब! आणखी एकदा ...” असां ओरित 
आणखीनांच टाळ्या दपटत रादहले! 

 
...तेव्हा पुन्हा एकदा सोन्यानाण्याची नवीन थैली बरोबर घेऊन आम्ही स्व्हएन्नाहून म्युदनक ला 

परतलो. म्युदनक मध्ये मात्र माझ्या ग्रीक कोरसनां प्राध्यापकवगात आदण बदुद्धजीवी लोकाांच्या वतुगळात 
चाांगलीच खळबळ उिवनू ददली. ‘फुतगवाांग्लेर’ नावाच्या नाणावलेल्या प्राध्यपकानां तर एक व्याख्यान ददलां  
... अन् त्याांत ग्रीक चचगच्या आमच्या दबझांदटन प्राध्यापक महाशयाांनी ददग्दर्टशत केलेल्या ग्रीक सूिाांच्या 
सांगीतावर भाष्ट्यही केलां  ... 

 
दवद्यापीठातले दवद्याथी दवशषेकरून फारच हेलावनू गेले होते ... खरां म्हणजे आमच्या सुस्वरूप 

ग्रीक मुलाांनी चाांगलांच नाव केलां  होतां ... मात्र एकाच वळेी िानाऊसच्या पन्नास कन्याांच्या भावना व्यि 
करण्याच्या प्रयत्नातलां  माझांच नृत्य मला अपुरांअधुरां वाटत होतां – त्यामुळे कायगक्रम सांपल्यावर दकतीदातरी 
चार शब्द बोलून मला माझी भदूमका स्पष्ट करायला लागायची. “मी आता रग मांचावर एकटीच वावरते आहे 
खरी, परांतु हे नृत्य, ह्या भावना, माझ्या एकटीच्या नाहीत – तर पन्नास तरुण कुमादरकाांच्या आहेत ... 
(म्हणून इथे मी एकटी एक नको असून खरां तर पन्नासजणी असायला हव्या आहेत ...) या वस्तुस्स्थतीबद्दल 
मी ददलगीर आहे फार – आज मी एकच आहे ... पण जरा धीर धरलात तर – तर ... लवकरच मी एक 
नृत्यशाळा काढीन आदण पन्नास दकशोरींच्या रूपाांत परावर्टतत होईन ...” 

 
बर्टलनमध्ये मात्र आमच्या ग्रीक कोरसचा एवढा काही उदोउदो झाला नाही ... तसां पादहलां  तर श्री. 

कॉनेदलअस नावाचे म्यूदनक चे एक नावाजलेले प्राध्यापक कोरसच्या सोबतची दनवदेनां करायला मुद्दाम आले 
होते; पण स्व्हएन्नाप्रमाणेच बर्टलनसुद्धा “ब्लू िान्यूब’ नाचा ... सुांदर ब्लू िान्यूब! ... तुमचां ते ग्रीक कोरसचां 
पुनरुज्जीवन राहू दे बाजूला ...” असा पुकारा करता रादहलां ! 

 



 
           

दरम्यान त्या लहान लहान ग्रीक मुलाांनासुद्धा या अनोळखी वातावरणाचे पदरणाम जाणवायला 
लागले होते ... अन् आमच्या सरळ सुस्वभावी होटेल मनेॅजरनां मुलाांच्या वावग्या वतगनाबद्दल आदण 
उसळत्या तापट स्वभावाबद्दल आमच्याकिे दकत्येक तक्रारी आणल्या होत्या ... ती मुलां  म्हणे सारखी काळी 
बे्रि, ऑदलव्हची काळी दपकलेली फळां, आदण कचे्च काांदे मागत राहायची ... आदण हे सारे दजन्नस त्याांच्या 
दररोजच्या जेवण्याखाण्यात नसले, की वटेर लोकाांच्यावर सांताप दनघायचा ... इतका, की गोमाांसाचे 
भाजलेले काप वटेर् सच्या िोक्यावर फेकत, कधीकधी सुऱ्या घेऊन मुलां  त्याांच्या अांगावर धावनू जायची! ... 
अशा वागण्यामुळे जेव्हा का अनेक उत्तम होटेल्समधून त्याांची हकालपट्टीच झाली, तेव्हा बर्टलनमधल्या 
माझ्या दनवासातल्या, पुढच्या पिवीमधल्या खोल्या ठाकठीक करून घेऊन त्याांत दहा खाटाांची व्यवस्था 
करणां, आदण आमच्या बरोबरच त्याांना ठेवनू घेणां मला भागच पिलां . 

 
आम्ही आपले त्याांना लहान मुलांच समजत होतो; मग दररोज सकाळी मोठ्या गांभीरपणे 

‘दटयरगाटेन’ मध्ये (प्राणीसांग्रहालयाांत) त्याांना दफरायला घेऊन जाणां ओघानां आलां च! पायाांत बांदाांच्या 
सँिल््, आदण प्राचीन ग्रीक तऱ्हेचा वषे घेतलेला हा मुलाांचा ताफा, अन् अगदी पुढे मी आदण एदलझबेथ् ... 
अशी ही दवलक्षण दमरवणून रस्त्यानां एकदा चालली असताना आम्हाला घोड्यावर बसून चाललेली 
कैसदरन् ददसली ... दतला धक्काच बसला असावा आम्हाला पाहून ... कारण ती इतकी दवस्मयचदकत 
झाली, की पुढच्या वळणावर मुळी तो घोड्यावरून पिलीच खाली! त्या उमद्या प्रदशयन घोड्यानांदेखील 
असलां  दवदचत्र दृष्ट्य काही पादहलां  नसावां कधी – त्यामुळे तो बजुला आदण त्यानां कैसदरनला पािलां !! 

 
... ही गोि मुलां  फि सहा मदहनेच आमच्याबरोबर रादहली ... मग मात्र हळूहळू आमच्याच लक्षात 

यायला लागलां , की त्याांचे ते स्वगीय आवाज फुटून बेसूर व्हायला लागले होते; आदण बर्टलनच्या 
पे्रक्षकाांसारखा भिगण देदखल ‘छे! हे काय भयांकर!’ अशा नजरेनां एकमेकाकिे पहायला लागला होता ... 
मी मोठ्या धैयानां झेऊसच्या पूजापीठासमोर नम्र झालेल्या त्या पन्नास बालाांची भदूमका वठवण्याचा प्रयत्न 
करत कायगक्रम दनभावनू नेत होते ... पण ते सारां उत्तरोत्तर कठीणच होत होतां ... दवशषेतः मयादेपलीकिे 
खोट्या आवाजात मुलां  गायला लागली, तेव्हा तर ते दबझांदटन दशक्षकमहाशयसुद्धा जास्तजास्त बावरून 
जायला लागले ... 

 
त्या धमोपददष्टाची दबझांदटन सांगीताबद्दलची समजही आम्हाला जरा धूसरच वाटायला लागली ... 

अन् ॲथेन्समध्ये असतानाचा त्याचा तो उत्साह तर बहुधा तो दतथेच सोिून आला असावा! बरेचदा, अन् 
दकतीतरी वळे तो मुळी गरैहजरच असायचा! ... पण या सवावर एकदा कळस चढला; पोदलस 
अदधकाऱ्याांनी या ग्रीक मुलाांच्याबद्दलची रात्रीबेरात्री सांशयास्पद स्स्थतीत दखिकीतून बाहेर पसार होण्याची 
मादहती आम्हाला ददली, तेव्हा! मुलां  अगदी दनधास्त झोपलेली आहेत, असां आम्ही समजायचां – आदण ती 
दतकिे हलक्यासलक्या होटोल्समधून सांचार करत, दतथे राहणाऱ्या आपल्या भाईबांदाांपकैी नीचाांत नीच 
नमुने धुांिाळून त्याांच्या ओळखी काढत बसायची! 

 
...दशवाय बर्टलनमध्ये आल्यापासून याांपैकी प्रत्येकजण अध्या फुटानां वाढला होता; आदण 

िायदनससच्या रांगमांददरातल्या सांध्याकाळच्या वळेी त्याांच्या चेहऱ्यावर प्रतीत होणारा तो दनरागस ‘मूल’ 
पणा, आदण तो स्वगीय भाव, तर कुठल्या कुठे लोपूनच गेला होता! ... इथल्या रांगमांचावरचे ‘सप्पलायांट्’ 
चे कोरस प्रत्येक रात्री अदधकादधक बेसुरे व्हायला लागले होते ... ‘दबजांदटन’ या मोठ्या नावाखाली हा 
अत्याचार पचवणां आता अशक्यच होतां जवळजवळ ... कारण तो केवळ ‘एक भयांकर रद्दी गड गाट’ झालो 



 
           

होता! शवेटी एक ददवस काळजीपूवगक दवचारदवदनमय करून आम्ही एका दनियाप्रत आलो ... अन् 
आमच्या त्या ग्रीस कोरसला ‘वतेगहाइमर’च्या मोठ्या दिपाटगमेंटस्टोअरमध्ये नेलां  ... त्याांच्यापैकी ठेंगण्या 
मुलाांना छान दनकरबॉकर् स (= सुरवार छाप चोळणे) आदण मोठ्या मुलाांना लाांब दवजारी तयारच दवकत 
घेऊन ददल्या ... अन् मग टॅक्सीतून साऱ्याांना स्टेशनवर नेलां , सेकां िक्लासची दतदकटां काढून देऊन 
ॲथेन्सच्या गािीत बसवलां , अन् पे्रमानां कायमचा दनरोप देऊन टाकला! ... मुलां  गेल्यावर ग्रीक सांगीताचां 
पुनरुज्जीवन करण्याचा आमचा बेतही आम्ही जरा पुढेच ढकलला ... आदण त्या ऐवजी दिस्तोफर ग्लूकच्या 
अभ्यासाकिे पुन्हा वळलो ... पुनि इदफदजदनया ... आदण ऑरदफयस! 

 
पदहल्यापासून मी समूहाच्या रूपातच नृत्याचा दवचार करत आले ... नृत्यात सामूदहक, साांदधक 

भावनाांचा आदवष्ट्कार असावा, हीच माझी पदहल्यापासूनची धारणा ... त्यामुळे िानाऊसच्या कन्यकाांच्या 
व्यथेप्रमाणे इदफदजदनया मधल्या ‘कास्ल्सस’ च्या युवतींचा, सोन्याचा गेंद घेऊन पुळणीवरच्या मऊसूत 
वाळूतला खेळसुद्धा मी नृत्याांदकत केला होता ... आदण पुढे पुढे तर ‘ताउदरस’ ला हद्दपारी भोगणाऱ्या 
जीवाांचा दुःखभोगही मी नृत्याांतून साकार केला ... त्याांच्या ग्रीक देशबाांधवाांचां दन हुतात्म्याांचां रिलाांदछत 
बदलदान एकतऱ्हेच्या दकळसवाण्या भयाणपणे रांगवत ...! नतगकींचा पुरा वृांदच्या वृांद तयार करण्याची माझी 
इच्छा इतकी प्रबळ होती, की माझ्या कल्पनासृष्टीत असा वृांद कधीचा तयार झालेलाच होता ... एवढांच नव्हे 
तर रांगमांचावरच्या सोनेरी प्रकाशात माझ्या सख्यासजणींच्या शुभ्र सिपातळ आकृत्या माझ्या िोळ्याांना स्पष्ट 
भासमान् होत होत्या ... काटक बाहू, झुलती मस्तकां , कां पकातर देह, गतीमान् अवयव ... साऱ्याांचा माझ्या 
भोवती अखांि झपूझा जण ू चालायचा! इदफदजदनयाच्या शवेटी ‘ताराऊस’ च्या युवती ‘ओरेस्तेस’ च्या 
सुटकेच्या आनांदात अदनबगन्ध नृत्य करतात ... ही, मुख्य कथेला स्पशग करणाऱ्या ‘रड िो’ ह्या शवेटच्या 
सांगीतदवभागावरची धुांद नृत्यां नाचताना तर त्याांचे ते नृत्येच्छुक हात माझ्या हाताांत गुांफलेले आहेत, असा 
भास मला व्हायचा ... जसजशी सांगीताची लय आदण धुांदी वाढायची, तसतशी त्याांच्या सिसिीत देहाांच्या 
सांचलनानां लागणारी ओढ आदण दमळणारे झोकेही मला जाणवायचे ... अन् अखेरीस आनांदाच्या दनमुगि 
उन्मादात मी जेव्हा कोसळून पिायची, तेव्हा तर ... 

 
‘त्या कोसळून पिेपयंत ... 
 
यथेच्छ मददरापानानां पिावां तसां ... पाव्याांच्या सुस्कारत्या नादात ... रानावनातल्या छायाांतून 

वासनाांचीच केवळ दशकार साधत ...’ 
 
...ह्या ओळी देखतािोळा माझ्यासमोर मूतगच व्हायच्या! 
 
...आता ‘स्व्हक्टोदरया स्रास’ मधल्या आमच्या घरी आठवड्याच्या आठवड्याला बैठकी जमायच्या; 

अन् त्याांचां स्वरूप ‘कला’ आदण ‘सादहत्य’ याांचां कें द्रस्थान असावां, तसांच समजलां  जायचां ... ‘नृत्या’किे 
एक लदलतकला म्हणनू पाहण्याच्या सांदभात इथे खूप दवचक्षण चचा होत असत ... कारण जमगन लोक 
कलादवषयक चचा, पदरसांवाद वगैरे गोष्टींच्याकिे फार गांभीरपणे बघतात, आदण त्या दवषयाांचा खूप 
खोलवर जाऊन दवचार करतात. माझां नृत्य हा दवषय तर दतथे भयांकर किाक्याचा वाद माजवणारा आदण 
चाांगलाच ज्वलन्त ठरला. सवग वृत्तपत्राांतून या दवषयाला वादहलेले स्तम्भच्या स्तम्भ वारांवार वाचायला 
दमळायचे ... ‘एका नवजात कलास्वरूपाची प्रदतभावांत उपादसका’ म्हणून कुणी माझां स्वागत केलेलां  असे; 
तर कधी खऱ्या अदभजात कलेची म्हणजेच ‘बॅले’ नृत्याची – ‘मारेकरीण’, म्हणून कुणी माझा दधक्कार करत 



 
           

असे ... कायगक्रमाहून परतल्यावर पे्रक्षकाांना चढलेली आनांदाची धुांदी मनात आठवत रात्री दकतीदातरी मी 
तशीच स्वस्थ बसून राहायची ... अांगात ते शुभ्र टू्यदनक – ग्रीक चुणीदार कुितां – , जवळ एक दुधाचा 
पाांढराफेक पेला ... आदण एकीकिे ‘कान्ट’ च्या ‘दक्रदटक ऑफ प्पयुअर रीझन’ ची पारायणां चाललेली ...! 
तसां कारण दवचारलां  तर काही साांगता यायचां नाही; पण कान्टच्या या ग्रांथातून ज्याांचा मी अदवरत मागोवा 
घेत आले, त्या केवलसुांदर सांचलनाांच्या दनर्टमतीला स्फूती लाभते, असां मला वाटायचां! 

 
आमच्या घरी वारांवार येणाऱ्या कलावांताांच्या आदण लेखकाांच्या मेळाव्यात एक तरुण होता ... उांच 

कपाळ, चष्ट्म्यापाठीमागचे भेदक िोळे! त्यानां जणू काही ठरवनू टाकलां  होतां, की मला ‘दनत्श’े च्या प्रदतमेचां 
दशगन घिवणां हे त्याचां इदतकतगव्य आहे! “नृत्यातलां  जे भावदशगन तुला अदभपे्रत आहे, त्याची पूणग समज, 
पूणग ओळख-जाण, तुला दनत्शचे्याच द्वारा होईल – ” असां तो म्हणायचा! दररोज दुपारी तो मला जमगन 
भाषेतून ‘झरतुष्ट्र’ वाचून दाखवायचा ... समजत नसलेल्या साऱ्या शब्दाांचां आदण वाक्प्रचाराांचां स्पष्टीकरण 
करायचा ... दनत्शचे्या तत्त्वज्ञानाची भलुावण माझ्या अस्स्तत्वाला भारून टाकत होती; आदण ‘कालग  फेिनग’ 
नां माझ्याखातर खचग केलेल्या, प्रत्येक ददवसाकाठींच्या त्या काही तासाांचां आकषगण असां काही जबरदस्त 
होतां, की काय साांग!ू माझ्या कायगक्रमाांच्या सांयोजकाला हॅम्बुगग, हॅनोव्हर, लाईप्पझीग, – वगैरे दठकाणच्या 
छोट्या छोट्या दौऱ्याांवर मला पाठदवण्यातसुद्धा दकती दमनतवारी करायला लागायची; आदण मग मोठ्या 
नाईलाजानांच सारां जमायचां ... खरां म्हणजे उत्साही अन् उत्सुक पे्रक्षक आदण हजारो माक गस दतथे माझी 
वाट पाहत असायचे ... तरी सुद्धा ...! ज्या शांभर टके्क यशस्वी दन झांझावाती जगपयगटनाबद्दल माझा 
सांयोजक नेहमी बोलायचा, त्याची तर मला दबलकून ओढ नव्हती ... मला अभ्यास करायचा होता, माझां 
सशोधन चालू ठेवायचां होतां ... आदण त्या काळी कुणी कल्पनेतसुद्धा केली नव्हती, असां नृत्य – दन असे 
हावभाव मला दनमाण करायचे होते! दशवाय बालपणापासून माझ्या मनाला पछािून टाकणारां ते 
‘नृत्यशाळे’चां माझां स्वप्पन? ते तर उत्तरोत्तर जास्त जास्तच स्पष्ट होत चाललां  होतां. स्टुदिओमध्ये बसून 
केवळ अभ्यासात व्यग्र होऊन जायचां – या माझ्या ददनक्रमानां माझा तो ठेकेदार अगदी वैतागनू गेला होता 
... त्यानां दौऱ्याबद्दलच्या दवनांत्या – दवनवण्याांचा तर माझ्यावर अगदी माराच केला एकसारखा – दुःखानां 
उसासतच जसा काही तो यायचा आदण मला वतगमानपत्रां दाखवायचा...लां िनमध्ये – अन् इतरत्रसुद्धा 
माझ्या पिद्याांच्या, माझ्या वषेभषेूच्या ... दन अगदी नृत्याच्यासुद्धा, नकलाांना कशा तऱ्हेनां प्रदतसाद दमळत 
होता ... त्यामुळे त्याना यशाची ‘गरॅांटी’ च कशी जणू लाभत होती ... एवढांच नाही तर अगदी ‘अदभनव’ 
कल्पना म्हणून त्या सवग गोष्टीचां स्वागत कसां सगळीकिे होत होतां ... हे सारां दबचारा तो 
वतगमानपत्राांच्याद्वारा माझ्या नजरेला आणायची दशकस्त करायचा! पण माझ्यावर कशाचा काय पदरणाम 
होईल तर शपथ! इकिे उन्हाळा जवळ जवळ यायला लागला, तसा माझा एक बते मी जाहीर केला ... 
बेरुतला – ‘दरचिग वागनरच्या सांगीताच्या अगदी खऱ्या गांगोत्रीला – तो पुरा सीझन घालवायचा ... त्या 
सांगीतात बुिून जाऊन त्याचा मनमुराद आस्वाद घ्यायचा ... झालां ! आमच्या सांयोजक महाशयाांचा वैताग 
कळसाला जाऊन पोहोचला! ... एक ददवस माझ्या भेटीला कोणी यावां? दुसरां दतसरां कुणी नाही, प्रत्यक्ष 
दरचिग वाग्नरची दवधवा पत्नी ... अन् त्या क्षणीच माझा पूवगदनयोदजत बते अगदी पक्का झाला ...! 

 
कॉदसमा वाग्नर! उच् च प्रकारच्या बौदद्धक आकषगणानां इतकी भारून टाकणारी अशी िी मला 

आजवर कधीच भेटलेली नाही — दतचा तो उांचापुरा बाांधा ... ती राजस चाल ... सुांदर िोळे ... 
िीसौन्दयाच्या साधारण कल्पनेत न बसणारी, अन् प्रथमक्षणीच कुणाच्याही लक्षात येणारी नाकाची ठोस 
ठेवण – बुदद्धमान् भालप्रदेश! तत्त्वज्ञानाचा दतचा अभ्यास सम्यक अन् गाढ होता, आदण त्या महान् 
सांगीदतकाांचा सूर न् सूर आलाप न् आलाप, स्वरवाक्य न् वाक्य दतला पाठ होतां ... माझ्या कलेबद्दल दतनां जे 



 
           

उद गार काढले, ते उते्तजनपर तर होतेच, अन् व्यि झाले, तेही दकती सुांदर तऱ्हेनां! त्यानांतर, ‘बॅले’ 
नृत्यपद्धती आदण त्यातली वषेभषूा, याांबद्दलची दरचिग वाग्नरची नाविही दतनां बोलून दाखवली ... ‘बॅकस’ 
दन त्याचां राज्य आदण फुलपऱ्या याबद्दलचां त्याचां स्वप्पन दतनां मला साांदगतलां  ... दन दशवाय बेरूतच्या त्या 
सीझनसाठी दनविल्या गेलेल्या जमगन बलेॅच्या प्रत्यक्ष प्रयोगाचां वाग्नरच्या सांगीतस्वप्पनाशी कधीही जुळू न 
शकणारां नातां ... – अशा दकतीतरी दवषयाांवर ती माझ्याशी बोलली; नांतर ‘तानहॉइझर’ च्या प्रयोगात नृत्य 
करण्याबद्दल दतनां मला दवचारलां  ... पण दतथेच तर खरी मेख होती! कारण माझ्या िोळ्यासमोरचे आदशग 
लक्षात घेता बॅलेशी मला काहीच कतगव्य नव्हतां! बलेॅचे सवग अांगदवके्षप माझ्या सौन्दयगकल्पनेशी दवसांगत ... 
सौन्दयाच्या माझ्या जादणवलेा धक्का देणारे, असे वाटायचे ... त्याांतला भावादवष्ट्कारही मला कृदत्रम दन क्षदु्र 
प्रकारचा वाटे. 

 
“अरेरे! माझां नृत्यशाळेचां स्वप्पन आज प्रत्यक्षात साकार झालेलां  असतां, तर वाग्नरच्या स्वप्पनातल्या 

त्या साऱ्या जलपऱ्या, मृगशावकां  – बॅकसचे सारे साथीदार सटॅसग आदण कलादैवतां इथे — बेरूतला 
अवतरले असते ... मी आणले असते!” ... दतच्या त्या दवनांतीला उत्तर म्हणून मी उद गारले ... “एकटी 
एक मी काय करू शकणार? ... पण का होईना, मी येईन ... अन् माझ्या कल्पनाचक्षूांपुढे आत्तासुद्धा 
तरळणाऱ्या त्या तीन कलादधदेवताांच्या सुांदर, मृदू आदण कामुक हालचाली ‘चूष’ म्हणून तरी रांगमांचावर 
सादर करण्याचा प्रयत्न करीन!” 
  



 
           

१५ 
 
मी बेरूतला येऊन पोहोचले, तो मे मदहन्याांतला एक सुांदर ददवस होता ... ‘ब्लॅक ईगल’ (श्वात्सग 

ॲदलर) होटेलमध्ये मी खोल्या घेतल्या ... त्यापैकी एक खोली काम करायला चाांगली प्रशस्त होती, तेव्हा 
दतथे एक दपयानोही आणनू ठेवला. कॉदसमाबाईांच्याकिून मला नेहमीच रात्रीच्या चकवा दुपारच्या जेवणीचां 
बोलावणां, चकवा दतच्या ‘स्व्हला बानफ्रीि’ वर सांध्याकाळ घालवण्यासाठी दनरोप यायचा ... लहानशी 
दचठ् ठी यायची ... दतच्या त्या बांगल्यावरचां आदतर्थय म्हणजे अगदी राजेशाही थाट होता! दतथे दररोज पांधरा 
चकवा पांधराहून जास्त लोक दुपारच्या जेवणाला असत. या आमांदत्रताांत जमगनीतल्या महान् व्यिी, 
कलावांत, सांगीतज्ज्ञ – आदण अनेकदा तर मोठे सरदार दरकदार, त्याांच्या दिया, आदण दनरदनराळ्या इतर 
देशाांतली राजदरबारी मांिळीसुद्धा, – असा सांदमश्र मेळावा असायचा ... पण कॉदसमाबाई टेबलाच्या एका 
अरुां द बाजूला मुख्य खुचीवर दवराजमान व्हायच्या ... अन् आब राखून आदण पोच साांभाळून दततक्याच 
कुशलतेनां सारां काही दनभावनू न्यायच्या. 

 
दरचिग वाग्नरची समाधी या स्व्हला वानफ्रीिच्या बागेत आहे. ग्रांथालयाच्या दखिक्यातून कुठूनही ती 

ददसते ... जेवणानांतर दुपारी एक ददवस वाग्नरबाई माझा हात धरून मला बाहेर बागेत, त्या समाधीपाशी 
घेऊन गेल्या ... आम्ही आसपास दफरत होतो ...त्याांच्या उदासमधुर आवाजात गढू आशचेे तरांग तरळत 
होते ...! 

 
सांध्याकाळी दकतीदातरी दतथे चार वादकाांच्या चतुःसुत्री सांगीतमफैली व्हायच्या ... अन् चारही 

वाद्यां वाजवणारे वादक म्हणजे अगदी नावाजलेले सांगीतज्ज्ञ असायचे! सणसणीत बाांध्याच्या ‘हान्स दरश्तर’ 
– छायाकृतीत दकरकोळ ददसायचा तो ‘कालग  मुक’, आकषगक ‘मोट ल हांपरचिक’, आदण ‘हाईनदरख् तोि’ 
... अशा सवग त्या वळेच्या कलावांताांचां स्व्हला वानफ्रीिमध्ये स्वागत व्हायचां, आदण सवांचां सारख्याच 
ममत्वानां आांदतर्थयअगत्य केलां  जायचां. 

 
तसल्या त्या प्रदतदष्ठताांच्या आदण प्रखर बुदद्धमांताांच्या ग्रहमादलकेत लहानशा टू्यदनक मध्ये 

वावरणाऱ्या माझ्यासारख्या सामान्य व्यिीला प्रवशे दमळाला, याचा मला फार अदभमान वाटला. 
तानहॉईझरच्या सांगीताचा अभ्यास करायला मी सुरुवात केली ... या सांगीतात एका बुदद्धमांताच्या वासनेचां 
वैषदयक उधाण उफाळून व्यि झालेलां  आहे ... कारण हा दवषयोत्सव साजरा व्हायचा तो मुळी 
तानहॉईझरच्या मेंदूतच! सटॅर, जलपऱ्या आदण व्हीनस, याांची बांद गुहा, म्हणजे जणू वाग्नरच्या मनाचां बांद 
दालनच होतां! हे मन वैषदयक सांवदेनाांना वाटमोकळां करणाच्या आशनेां सतत पीिलेलां  होतां ... अन् ती 
वाटही सापिली तर त्याच्या स्वतःच्या कल्पनादवश्वातच त्याला सापिणार होती! ... 

 
त्याच्या या दवषयोन्मादाबद्दल त्यानां असां दलहून ठेवलां  आहे ... 
 
“मी तर तुम्हाला केवळ एक चुटपटुती ददशा दाखवली आहे ... बहुतेक नतगकनतगकी पुढे जे साक्षात् 

साकार करतील, त्याचां अस्पष्टसां रेखादचत्र फि मी काढू शकलोय् ... हषोन्मादानां आदण दवलक्षण, 
कल्पनातील वैषदयकतेनां उफाळणाऱ्या या सांगीताच्या वेड्या, बेहोष, उसळत्या उमीच्या लयझोतात 
सापिून नतगकींचे समूहच्या समूह झांझावताप्रमाणे सुसाटणार आहेत ... माझ्या एकट्याच्या चहमतीवरच या 
दवषयाला हात घालण्याचां धैयग मी दाखवलां  असेल, तर त्याचां कारण, हे सारां अघदटत, कल्पनेच्या ‘केवल’ 



 
           

भावदवश्वातच घिायचांय् म्हणून ... व्हीनसच्या दमठीत दनदद्रस्त असलेल्या तानहॉईझरच्या चक्षूांना पिलेली 
स्वप्पनां आहेत ही फि! 

 
ही स्वप्पनां सत्यसृष्टीत उतरायची असतील, तर एकादाच आजगवी भावके्षप देदखल हजारो 

पसरलेल्या बाहूांचां आवाहन व्यि करू शकेल ... अदभमानानां ताठरलेलां  एकादांच मस्तकसुद्धा 
तानहॉईझरच्या, पेटत्या वासनेनां उसळलेल्या रिातल्या वैषदयक वादळाचा साक्षात्कार घिव ूशकेल! 

 
मला वाटतां, या सांगीतात अतृप्त कामवासना, विेीदपशी ओढ, आदण वैषदयक सुस्ती याचां रसायन 

अगदी ठासून भरलेलां  आहे –! थोिक्यात साांगायचां तर साऱ्या जगातल्या कामप्रवृत्तीचां आतग आव्हान या 
सांगीतात सामावलेलां  आहे ...! 

 
हे सारां व्यि करणां शक्य आहे का? सांगीतरचनाकाराच्या पेटत्या – धगधगत्या कल्पनेतच केवळ 

या भावदचत्राांना अस्स्तत्व लाभतां, असां नाही का वाटत? दृग्गोचर रूपात लपेटून त्याांना प्रत्यक्षात साकार 
करणां, खरोखर शक्यतेच्या कोटीतलां  आहे का? 

 
मग या अशक्याला गवसणी घालायला जाच कशाला? पुन्हा एकदा साांगतो मीही ते काम पूणगपणे 

करू शकलेलो नाही ... केलां  आहे, ते केवळ ददशादशगन! 
 
... आदण जेव्हा या भयांकर वासना उफणणीच्या उांबरठ्यावर येऊन उभ्या राहतात, अन् तो एक 

बेभान क्षण येऊन ठेपतो ... की जेव्हा सारे बांध तोिून, बाांध फोिून, उफाळून बाहेर पिताना एखाद्या 
बेलगाम प्रपाताचां स्वरूप या वासनावगेाला प्राप्त होतां, तेव्हा तेव्हा ती सारी दृश्यां मी धूसरशा स्वरमेळात 
लपेटून टाकतो ..! मग आपोआप, न पाहतान सवरता, ज्याच्या त्याच्या कल्पनाशिीनुसार, ज्याला त्याला 
स्वतःच्या धारणेच्या कके्षत, त्या वासनाकल्लोळाच्या पदरणतीचा प्रत्यय येतो ... अगदी साक्षात् 
दृष्ट्यात्मकतेच्या पलीकिे जाता येतां ... 

 
या स्फोटानांतर, आदण सांहारानांतर, ‘साधने’ च्या पायी ‘साधका’लाच नष्ट करण्याचा गुण अांगी 

असलेल्या या ‘दसद्धी’नांतर, या साऱ्या घिोमोिीनांतर लाभते शाांती! ... नाांदते सामाधातता! 
 
याच त्या तीन ‘लदलता’ ... शृांगादरक वैषदयकतेमुळे येणारी तृप्त सुस्ती, अन् शाांती याांच्या ह्या 

मूर्टतमांत प्रदतमा! तानहॉईझरच्या स्वप्पनसृष्टीत त्याांच्या व्यदित्वाचे धागे कधी एकमेकाांत गुांतलेले तर कधी 
दवलगही ददसतात ... त्या एकत्र येतात, एकरूप होतात, अन् आळीपाळीने अलग दवलगही होतात ... 
त्याांच्या तड िी झेऊसच्या पे्रमप्रकरणाांची गीतां आहेत ... 

 
त्याच्या – झेऊसच्या – धािसीपणाच्या कथा त्या साांगतात ... समुद्राच्या लाटाांच्यावरून अगदी 

अलगद उचलून आणलेली ‘युरोपा,’ त्याांचा कथादवषय बनते. पे्रमभरानां त्याांची मस्तकां  लवलेली असतात 
... त्या शुभ्र राजहांसाच्या पे्रमात पिलेल्या ‘दलिा’ च्या मनातल्या प्रीतीच्या पुरात या लदलतादह वाहून 
जातात – अगदी बुिून जातात! अथात स्व्हनसच्या बाहूांच्या गौरकाांतीमध्ये दवश्रब्धपणे दवसावायला त्याच 
तानहॉईझरला भाग पाितात ...! 

 



 
           

... या साऱ्या स्वप्पनदृष्ट्याांची ठोकळ प्रदतकां  – ठोक कलदार प्रदतमा िोळ्यापढेु उभ्या करण्याची 
खरोखर काही आवश्यकता आहे का? ... युरोपा! ... नदीतीरावरून साद घालणाऱ्या आपल्या सख्याांना 
अखेरच्या दनरोपाचा हात पालवणारी ... झेऊस देवाला जवळ ओढून घेता घेता, त्याच्य वृषभसदृश पषु्ट 
मानेभोवती कृश हाताांची दमठी घालणारी – युरोपा! ... दूर धूसर आकाशात टक लावनू पाहता पाहता 
दतथेच तसांच या युरोपाचां दशगन घिणां, हेच तुम्हाला जास्त आविणार नाही का? राजहांसाच्या पांखाच्या 
दमठीत अधगवट लपलेली, आदण चुांबनाच्या अपेके्षनां त्याला सामोरी होताना थरथरणारी लीिा – 
छायालोकाांत नजर रोवनू कल्पनाचक्षूांनी पहाणां, तुम्हाला अदधक पसांत नाही का? 

 
एकादवळेी तुम्ही उत्तर द्याल, हो ...! पण मग तुम्ही कशाला आहात? तुमचां काय इथे काम?” ... 

मी पुन्हा म्हणेन, “माझां काम नुसतां ददग्दशगन करणां ...!” 
 
..... सकाळपासून सांध्याकाळपयंत टेकिीवरच्या त्या लाल दगिाच्या मांददरात होणाऱ्या एकजात 

साऱ्या तालमींना मी उपस्स्थत असे ... पदहल्या शुभारांभाच्या प्रयोगाची प्रतीक्षा करत ... ‘तानहॉईझर’, ‘द 
चरग’ आदण ‘पार्टसफाल’. शवेटी ददवसाचे चोवीस तास मला आपली सांगीताची नशा चढलेली असायची, 
अशी माझी अवस्था होऊन गेली ... चाांगली समग्र समज असावी, म्हणून मी त्या सगळ्या सांगीदतकाांचां 
सादहत्य पाठच करून टाकलां  होतां ... पदरणामी माझां मन त्यातल्या कथा-उपकथाांनी दशगोदशग भरून गेलां  
... आदण वाग्नरच्या मधुर सांगीतलहरींच्या स्पांदनाांनी माझां पुरां अस्स्तत्वच कां पकातर होऊन गेलां ! सारां बाह्य 
दवश्व दजथे थांिगार, अांधारां आदण आभासमय – मादयक वाटतां, त्या थराला माझी जाणीव पोहोचली होती 
... आता उरलेलां  माझ्यापुरतां ‘सत्य’ दन ‘वास्तदवक’ म्हणजे रांगमांचावरची घदटतांच फि ... इतर सवग 
‘दमर्थया’ ... ‘खोटां’!! 

 
“वसांतागम ... प्रीतीचां लास्य ... 
लास्य प्रीतीचां ...” 

 
... या अथाचां ते सुांदर वसांतगीत आसमांतात तरळत आदण दरवळत – धुगधुगत असताना एकाद्या 

ददवशी मी – आपला भाऊ ‘दझगमुांि’ याच्या बाहुपाशात दवसावणारी ‘झेगेचलद’ च बनून जायची! तेवढ्याांत 
पुढे स्वतःचां देवत्व गमावल्याबद्दल पस्तावनू शोक करणाऱ्या ‘ब्रनूदहल्दे’ मध्ये माझा कायापालट व्हायचा ... 
आदण नांतर क्षणात ‘स्क्लां ग झर’ च्या चेटकाच्या असराखाली अद्वातद्वाां दशव्याशाप बरळणारी ‘कुां द्री’सुद्धा! 
पण ‘गे्रल’ च्या रिप्रभ पेल्याांतून माझ्याच थरथरणाऱ्या आत्म्याचां उन्नयन मला जाणवलां , तो अनुभव मात्र 
असीम ... पराकोटीचा ... साऱ्या – साऱ्या पदलकिलाच होता! त्याची जादू काय वणावी! ... खरांच! 
ॲथेंन्सच्या टेकिीवरचां, ते सौन्दयाची पूणाकृतीच भासणारां मांददर, आदण दतथे वास करणारी ती सूज्ञ 
नीलनयना ॲथेना, याांचा मला पार दवसर पिून गेला होता ... जादूच्या लहरी – प्रदतलहरी – कां पनां, याांनी 
भारून गेलेल्या बरेूतच्या टेकिीवरच्या या दुसऱ्या मांददरानां ॲथेनाच्या मांददराला परुां झाकोळून टाकलां  
होतां! 

 
... ‘ब्लॅक ईगल’ हे होटेल भारीच गजबजलेलां  आदण गैरसोयीचां होतां. एकदा भटकन्तीत सहज, 

बव्हेदरयाच्या वडे्या लुड् दवगनां बाांधलेल्या आश्रमाच्या बागेपाशी गेलेली असताना, दशल्पाचा उत्तम नमुना 
असलेला एक जुना दगिी बांगला मला आढळला. मागे्रव्हची जुनी दशकारीसाठी बाांधलेली इमारत होती ती. 
त्याांत एक प्रशस्त दन प्रमाणशीर आखणी केलेला सुरेख ददवाणखाना होता ... अन् एका प्रणयरम्य बागेची 



 
           

वाट दाखवणाऱ्या जुन्या सांगमरवरी पायऱ्या होत्या; पण एकां दर वास्तू मात्र भयांकर मोिकळीला आलेली 
ददसली ... शतेकऱ्याचां एक मोठां कुटुांब दतथे जवळ जवळ वीस वषापासून राहत होतां; त्याांनी ती जागा 
खाली करावी – दनदान उन्हाळ्यापुरती तरी, – म्हणून त्याांना एक भली मोठी रक्कम मी देऊ केली ... अन् 
मग लगेच सुतार आदण रांगारी कामाला लावले – आतल्या सगळ्या चभतीना दगलावा करून घेतला ... अन् 
एका हलक्या, हळुवार दहरव्या रांगानां चभती रांगवनू घेतल्या ... त्यानांतर बर्टलनकिे धाव घेतली, आदण 
कोच, छोट्या, दगरद्या – वतेाच्या खोल खुच्या आदण पसु्तकां  इत्यादद सवग गोष्टींची मागणी नोदांवनू अखेर 
‘दफदलप्पस रुए’ नावानां प्रदसद्ध असलेल्या त्या दशकारी बांगल्याचा ताबा घेतला ... ‘दफदलप्पस रेस्ट’ – 
‘दफदलपचां दवश्राांदतस्थान’ ... असां नाव होतां त्याचां; ... पण पुढे कधीही मला बांगल्याची आठवण झाली, तर 
ती व्हायची मात्र ‘हाईनदरख् स दहमेल’ ( – ‘हाईनदरख् चा स्वगग’) याच नावानां ... 

 
बेरुतमध्ये मी एकटीच होते त्यावळेी ... आई आदण एदलझ् बेथ स्स्वत्झरलां िमध्ये उन्हाळ्याची मजा 

चाखत होत्या. रेमांिनां त्याच्या प्राणदप्रय ॲथेन्सला परतून कोपानोस बाांधण्याचा आमचा प्रयोग पढेु चालू 
ठेवला होता! “आटेदशयन दवदहर खोदण्याच्या कामात प्रगती ... पुढच्या आठवड्यात पाणी नक्की ... पैसे 
पाठव.” – अशा तारा वारांवार पाठवायचा तो मला. कोपानोसवरच्या एकां दर सवग खचाची रक्कम शवेटी 
भयांकर प्रमाणात फुगनू मी अक्षरशः हादरून जाईपयंत, हा रेमांिचा तारेचा कायगक्रम चालूच होता! 

 
बुिापेस्टनांतरची पुढील दोन वषे काहीही प्रकरण वगैरे न उद भवता इतकी सादत्त्वकपणानां गेली 

होती ... मला जणूां माझी हरपलेली कौमायावस्थाच पुन्हा एकदा परत दमळाली होती ... आयुष्ट्यातल्या 
टप्पप्पयाांनी पुन्हा पलटी खाल्ली होती की काय, न कळे! माझ्या अस्स्तत्वाचा अणुरेण,ू माझा मेंदू, माझां सारां 
शरीर प्रथम ग्रीसबद्दलच्या औत्सुक्यानां, अन् आताां दरचिग वाग्नरच्या सांगीतानां, व्यदित्वानां भारून गेलां  होतां 
... माझी झोप कमालीची हलकी झालेली होती ... मी जागी व्हायची, ती आदल्या ददवशी अभ्यासलेले 
स्वरबांध गुणगुणतच! ... पण जराशी वगेळ्या रूपानां काां होईना, माझ्या हृदयात पुन्हा एकदा पे्रमाला जाग 
यायची होती! की दुसरा मुखवटा चढवनू त्याच त्या इरॉसने केलेली ही कारवाई होती! कुणास ठाऊक! 

 
दफदलप्पस रूएमध्ये मी आदण माझी मदैत्रण मेरी, अशा दोघीच राहात होतो, ... कारण दतथे 

नोकराांसाठी अशी खोलीच नव्हती; आमचा वरकामाचा गिी आदण स्वयांपाकी हे दोघे जवळच्या एका छोट्या 
खाणावळीत वस्तीला असायचे ... एकदा मेरीनां रात्री मला हाक मारली, अन् म्हणाली, “मला तुला 
घाबरवनू सोिायचां नाहीय्, पण दखिकीशी ये तर खरी. दररोज मध्यरात्री दतथे समोर झािाखाली उभां 
राहून तो मनुष्ट्य वर तुझ्या दखिकीकिे बघत राहतो ... मला वाटतां, कुणी तरी दुष्ट हेतूनां आलेला चोर 
दरविेखोरच असणार तो!” 

 
अन् खरांच, एक लहान दकरकोळ मनुष्ट्य माझ्या दखिकीकिे टक लावनू एका झािाखाली आपला 

उभा होता! मी नसत्या शांकाकुशांकाांनी नुसती थरथरायला लागले, एवढ्यात चांद्र ढगाबाहेर आला आदण 
त्या व्यिीच्या चेहऱ्यावर प्रकाश पिला ... एकाएकी मेरीनां मला घट्ट पकिलां . हाईनदरख् तोिचा वर 
उचललेला प्रफुदल्लत चेहरा आम्हा दोघींना एकाच वळेी ददसला होता. आम्ही दखिकीपासून दूर झालो ... 
एकादवळेी भीतीच्या त्या पदहल्या लहरीनांतरची प्रदतदक्रया म्हणनू असेल, पण खरां साांगते, आम्ही दोघी 
शाळकरी पोरींच्यासारखां दखदळायला लागलो एकदम! 

 
“एक सबांध आठविाभर दररोज तो आपला असा इथे उभा राहतोय् ...” मेरी कुजबजुली. 



 
           

मी मेरीला थाांबायला साांगून माझा कोट नाईटडे्रसवर चढवला, आदण हलक्या पावलाांनी घराबाहेर 
पिून सरळ हाईनदरख् तोि उभा होता दतथे गेले ... 

 
“दप्रय दमत्रा, माझ्या दवश्वासू दमत्रा,” मी जमगन भाषेत म्हटलां , “खरांच तुझां माझ्यावर एवढां पे्रम 

आहे?” 
 
“हो हो,” तो अिखळत म्हणाला, “तू तर माझां स्वप्पन आहेस ... ‘सान्ता क्लारा’ आहेस तू माझी!” 
 
तेव्हा मला माहीत नव्हतां – पुढे त्यानांच साांदगतलां  की त्याचा दुसरा मोठा ग्रांथ तो सेंट फ्रास्न्ससच्या 

जीवनावर दलहीत होता. पदहला ग्रांथ त्यानां मायकेल अँजेलोवर दलदहला होता ... सवग महान् 
कलावांताांच्याप्रमाणे हाईनदरख् सुद्धा त्याच्या चालू कामाबाबतच्या क्षदणक कल्पनादवश्वातच दांग असायचा 
... आता या क्षणी तो स्वतःच ‘सेंट फ्रास्न्सस’ समजत होता अन् मला ‘सान्ता क्लारा! 

 
मी त्याचा हात हातात घेतला, आदण पायऱ्याांवरून अलगद त्याला बांगल्यात घेऊन आले ... पण 

तो आपला स्वप्पनावस्थेतल्या माणसासारखा हरवलेलाच होता ... अन् माझ्यावर लागलेल्या त्याच्या दृष्टीतून 
प्राथगनेचा भाव दन एक प्रकारचा प्रकाश ओसांित होता ... माझी दृष्टी त्याच्या दृष्टीला दभिली मात्र, जदमनीशी 
असलेलां  माझां नातांच मला दवसरल्यासारखां झालां  ... अन् ... त्याच्या समवते ग्रहगोलाांचां स्वगीय अांतदरक्ष 
चकवा त्याांचे लखलखते प्रकाशमागगच जणू मी एकाएकी उल्लांघनू आले ... प्रीतीचा असा अवणगनीय धुांद 
आनांद मी आजवर कधीच अनुभवला नव्हता ... त्या आनांदानां माझा कायाकल्पच घिवनू आणला ... मी 
तेजोमयी होऊन गेले जणू! ... ती दृष्टीभेट तशीच काही वळे दटकली असावी. प्रत्यक्षात दकती क्षण गेले 
कोण जाणे! – पण मला अगदी गळल्यासारखां दन गरगरल्यासारखां होऊन गेलां  ... माझ्या सगळ्या 
इांदद्रयाांना जणू मूच्छा आली; अन् एका वणगनातीत दनर्टवकल्प आनांदभरानां मी त्याच्या बाहुपाशात बेशुद्ध 
होऊन पिले ... त्यातून भानावर आल्यावळेी सुद्धा ते दवलक्षण िोळे माझ्या िोळ्याांत रुतलेलेच होते ... 
मृदुपणानां तो पनु्हा पुन्हा म्हणत होता ... 

 
“पे्रमाच्या आतग आगीत मी बिूुन गेलो आहे”... 
 
पुन्हा एकदा मला स्वगारोहणाच्या त्या तरल दन परात्पर जाणीवचेा स्पशग झाला! हाइनदरख् पढेु 

वाकला अन् त्यानां माझ्या िोळ्याांची, माझ्या कपाळाची चुांबनां घेतली ... पण त्या त्या चुांबनाांना ऐदहक 
वासनेचा गांध देदखल नव्हता ... शांकेखोर लोकाांचा नेहमीप्रमाणे मी साांगते त्याच्यावर दवश्वास बसणार नाही 
हे तर खरांच ... पण पहाटे आम्ही एकमेकाांचा दनरोप घेतला, त्यापूवी त्या पदहल्या रात्री चकवा त्यानांतर 
दररोज रात्री तो बांगल्यावर यायचा, तेव्हाही त्याच्या वागण्यात कधी बळजबरी करण्याचा सवगसामान्य रोख 
औषधाला सुद्धा ददसला नाही ... नेहमी तीच ती तेजस्वी नजर ... अन् दतला सामोरे गेलेले माझे िोळे, – 
त्याच्या िोळ्याांशी दभिता दभिता दवरायला लागलेलां  भोवतालचां आसमांत ... आदण पुढे क्षणात माझ्या 
आत्म्यानां त्याच्या समवते, ग्रहगोलाांमधून – अांतदरक्षाांतून मारलेली भरारी! त्याचां एक राहू द्या ... पण मी 
सुद्धा त्याच्याकिून पे्रमाच्या ऐदहक आदवष्ट्काराची अपेक्षा करत नव्हते! दोन वष े दनदद्रस्त असलेली माझी 
दवषयेस्न्द्रयां आता एका पारलौदकक तरल रूपात आनांदलीन झाली होती! ... 

 



 
           

... बेरूतला तालमी सुरू झाल्या ... ‘पार्टसफाल’ च्या उपोद घाताच्या सगीतातले सुरवातीचे सूर 
ऐकत मी तोिबरोबर रांगमांददरातल्या अांधारात बसले होते ... माझ्या नसाांतसाांतून िवणारा माझा आनांद 
इतका उमाळायला लागला, की त्याच्या बाहूांच्या पुसटत्या स्पशानां सुद्धा त्या हषोन्मादाच्या लहरी माझ्या 
सवांगातून थरथरायला लागल्या ... त्या मधुर, ऊर पोखरणाऱ्या सुखसांवदेनेनां मला एकप्रकारची ग्लानी 
अन् मूच्छा आल्यासारखांच वाटायला लागलां  ... दचत्रदवदचत्र दीपाांची हजारो चक्राकार भ्रमणां चालावीत, 
तसाच त्या सांवदेनाांनी माझ्या मस्तकात फेर धरला होता! माझ्या कां ठात तेच सुख इतक्या आनांदानां 
धुगधुगत होतां, की मला मोठ्यानां आक्रां दावांसां वाटत होतां ... दकत्येकदा माझा स्वतःवरचा ताबा सुटल्यानां 
तड िातून बाहेर पिणारे उमासे मूक व्हावते, म्हणून माझे ओठ दाबून धरणाऱ्या त्याच्या हाताचा हलका स्पशग 
मला जाणवत होता! जी स्स्थती साधारणपणे एकादा क्षणच दटकते, त्या पे्रमाच्या उत्कषाच्या क्षणाच्या 
उांबरठ्याशी माझ्या शरीरातली प्रत्येक नस जणू येऊन थाांबली होती, ... अन् नादावलेपणानां अदवरत 
हुांकारत होती ... माझां मलाच उमजेना, की हा पराकोटीचा आनांद मानावा, की भयांकर व्यथा? मला तर 
दोन्हीचा अनुभव येत हाता ... अन् ॲम्फोरटासबरोबर आरोळ्या ठोकायला आदण कुां द्री बरोबर चककाळ्या 
फोिायला मी अगदी अधीर झाले होते.. 

 
तोि दररोज रात्री दफदलप्पस रूएमध्ये यायचा ... पण दप्रयकराच्या भावनेनां त्यानां मला कधी 

कुरवाळलां  नाही; माझां टू्यदनक काढायचा प्रयत्न केला नाही ... माझ्या स्तनाांना चकवा एकां दर देहाला कुठे 
स्पशग करण्याची धिपिही केली नाही... खरां म्हणाल, तर त्यातली धमनी न् धमनी पूणगपणे त्याच्याच 
स्वादभत्वाखाली होती, हे तो ओळखून होता! त्याची एकटक माझ्याकिे लागली, की ज्याांचां अस्स्तत्व मला 
कधीसुद्धा जाणवलां  नव्हतां, अशा भावना माझ्या मनात जाग्या व्हायच्या! सांवदेना तर इतक्या परमानांदी दन 
तीव्रतर, की त्या सुखापायी मी मरून जाईन, असांच मला वाटे ... अन् त्याांतच माझी शुद्ध हरपून जायची ... 
शुद्ध हरपायची ती पुन्हा जाग येण्याकरता ... त्या अद भतु िोळ्याांतल्या प्रकाशाला पनु्हा सामोरां 
जाण्याकरता! माझ्या आत्म्यावरचां त्याचां स्वादमत्व इतकां  स्वयांपूणग होतां, की वाटायचां, त्याच्या िोळ्यात 
पहात राहाणां आदण मतृ्यलूा आळवणां एवढांच आपल्या हातात आहे! कारण इथे, सामान्य शारीर पे्रमात 
असतां, तसां समाधान, चकवा दवश्राांती याांचां नावच नव्हतां ... त्याऐवजी होती एक तहान, तृषा – एक अखांि 
आस – एका चबदूशी जाऊन अवश्य, अचूक दभिण्याची! 

 
माझी तहानभकू हरपली ... झोप पूणगपणे हरवली ... पार्टसफालचां सांगीत हाच माझा एकमेव 

आधार होता – त्याच्या श्रवणानां माझा भावावस्था अशा एका टोकाला जाऊन पोहोचायची की माझां मन 
अश्रूांत दवरघळायचां ... अगदी उसासून रिायची मी ...अन् त्यामुळे माझ्या त्या सुांदर – भयांकर 
पे्रमलीनतेतून माझी सुटवणकू व्हायची ... मला थोिासा ददलासा दमळायचा ...! 

 
हाईनदरख् तोिची आध्यास्त्मक इच्छाशिी इतकी प्रबळ होती की, हषोत्कषाच्या त्या बेबांद भराऱ्या 

अन् हे बेहोषीचां वरदान ... या सवांतून त्याला वाटेल तेव्हा जागतृीच्या दवश्वात परत येऊन दनखळ प्रजे्ञला 
आवाहन करता येत होतां ... अन् मग त्या तशा प्रज्ञाप्रकाशात तळपणाऱ्या घटकापळात तो माझ्या समोर जी 
‘कले’वरची दनरुपणां करायचा – त्यावरून त्याची तुलना जगातल्या दुसऱ्या एकाच व्यिीबरोबर फि मी 
करू शकते ... गादब्रयेल दान्यूांस्त्झओ! अन् खरांच, तोिचां दान्यूांस्त्झओशी एकप्रकारचां साम्य होतां ... तो 
बाांध्यानां लहानखुरा होता; दजवणी रुां द होती, अन् त्याच्या दवलक्षण िोळ्यात दहरवी झाक होती! 

 



 
           

प्रत्येक ददवशी त्याच्या ‘सेंट फ्रास्न्सस’ च्या हस्तदलदखतातले काही भाग तो माझ्याकिे घेऊन 
यायचा ... आदण जसा पदहल्याांदा दलदहला असेल, तसाच्या तसा प्रत्येक लेखाांक मला वाचून दाखवायचा. 
त्यादशवाय िान्टेची ‘दिव्हाईन कॉमेिी’ त्यानां मला ‘अथ’ पासून ‘इदत’ पयंत वाचनू दाखवली. असां वाचन 
रात्रीतून तासन् तास चालायचां ... अगदी उजािेपयंत! ... दकतीदाांतरी सूयग उगवतानाच तो दफदलप्पस 
रूएमधून जायला दनघायचा ... एकाद्या मद्यपी माणसासारखा भेलकाांड्या खात तो चालायचा ... खरां 
म्हणजे दलदहलेलां  वाचताना कोरिे पिलेले ओठ ओले करायला, साध्या पाण्यालाच तो जेमतेम तड ि लावत 
असे! आपल्या स्वतःच्या प्रखर बुदद्धमते्तचीच ददव्य नशा त्याला अदवरत चढलेली असायची! अशाच एका 
सकाळी बांगल्यातून जाताना त्यानां घाबरून माझाां दांि पकिला – म्हणाला, “कॉदसमाबाई समोरून येताना 
मला ददसताय् त!” 

 
आदण खरांच पहाटेच्या सांदधप्रकाशात कॉदसमाबाई माझ्या दृष्टीला पिल्या.चेहरा दफकटलेला, अन् 

मला वाटलां , थोिा रागेजलेला ... पण तसां काहीच नव्हतां ...तानहॉईझरच्या दवषयोत्सवातल्या त्या तीन 
लदलताांच्या नृत्याांतून जा भावाथग मी व्यि केला होता, त्यावरून आदल्या ददवशीच आमचा थोिासा वाद 
झाला होता ... मग मुळीच झोप न लागल्याने, कॉसीमाबाईांनी जुने सवग कागदपत्र आदण स्मरदणका वगैरे 
उलटसुलट चाळल्या; तेव्हा त्याांना दरचिग वाग्नरची एक छोटी नड दवही सापिली ... आजवर प्रदसद्ध 
झालेल्या सवग वणगनाांपेक्षा जास्त अचून असां, वाग्नरच्या मनातलां  त्या दवषयोत्सवाच्या नृत्याचां स्पष्टीकरण, 
त्यात दटपून ठेवलेलां  आढळलां . 

 
त्या गोि बाईला मग कुठलां  राहवायला? पहाट फुटताां फुटताां तशीच दतनां माझ्याकिे धाव घेतली 

... अन् माझांच म्हणणां बरोबर होतां हे कबलू केलां ! एवढांच नव्हे, तर तशी मनात एकतऱ्हेनां हादरलेली, अन् 
अस्वस्थ असूनही ती मला म्हणाली, “मुली, बाळ, तो महान् कलावांत प्रत्यक्ष तुझा स्फूर्टतदाता असला 
पाहीजे ... बघ त्यानां इथे काय दलहून ठेवलां य्  ते. अांतपे्ररणेनां तुला जे सुचलां , त्याच्याशी हे स्पष्टीकरण 
पूणगपणे जुळणारां आहे ... इथून पुढे उगीचच तुझ्या मधेमध्ये मी करणार नाही ... इथे बेरूतमध्ये 
नृत्यकल्पनेबाबत अगदी पूणग स्वातांत्र्य देईन मी तुला! 

 
मला वाटतां, त्यावळेी दझगफ्रीिशी मी कदादचत लग्न करीन, आदण त्या महान् कलाकाराची परांपरा 

त्याच्यासह चालू ठेवीन, अशी कॉसीमाबाईांची कल्पना असावी ... पण दझगफ्रीिचां खुद्द म्हणाल, तर तो 
माझा चाांगला दमत्र होता ... अन् भावाप्रमाणे त्याचां माझ्यावर पे्रम होतां ... माझा पे्रदमक वाटावा, अशा तऱ्हेचां 
त्याच्या वागण्यात चटुपुरतां देदखल वावगां काही नव्हतां, अन् इकिे मी हाईनदरख् तोिच्या अलौदकक पे्रमात 
माझां सारां अस्स्तत्व मुरवनू टाकलां  होतां ... त्यामुळे दझगफ्रीिच्या बाबतीतला सांबांध व्यवहादरक दृष्टीनां दकती 
मौल्यवान् ठरू शकला असता, ह्या गोष्टीकिे माझां लक्षच गेलां  नाही. 

 
...माझा आत्मा म्हणजे एक रणमदैानच झाला होता ... अपोलो, िायदनसस दिस्त, दनत्श ेआदण 

दरचिग वाग्नर याांचा त्याच्यावरच्या मालकी हक्काबद्दल झगिा चालला होता! बेरुतच्या या वास्तव्यात 
एकीकिून ‘व्हीनसबगग’ अन् दुसरीकिून ‘द गे्रल’ याांचे धके्क मी खात होते ... वाग्नरच्या सांगीताच्या पुरात 
माझां मन वाहून, बुिून प्रवाहाबरोबर ओढून नेलां  जात होतां ... अन् तरीसुद्धा एकदा स्व्हला वानफ्रीिमधल्या 
दुपारच्या जेवणाच्या वळेी शान्तपणे मी जाहीर केलां  ... “खरां साांगायचां तर ह्या थोर कलावताांच्या हातून 
मोठीच चूक घिून आलीय् ... त्याच्या अांगी एवढी प्रदतभा असताना देखील ...!” 

 



 
           

कॉदसमाबाईांनी आपली चदकत नजर माझ्यावर रोखली ... आजूबाजूला अगदी थांिगार स्तब्धता 
पसरली होती! 

 
“हो!” अगदी चरमसीमेवर उभां असलेल्या यौवनाच्या आगाऊ आत्मदवश्वासानां मी पुढे म्हणाले, 

“ह्या महान् आचायानां भयांकर मोठी चूक केलीय् ... कारण ‘म्युदझक – ड्रामा’ (सांगीत–नाट्य) म्हणजे 
दुसरां दतसरां काही, तर एक नवा बाष्ट्फळपणा आहे ... एक दनरथग प्रकार आहे!” 

 
आता त्या स्तब्धतेच्या पोटातली खळबळ जास्तजास्त वाढायला लागली होती! ... मी आणखी 

स्पष्टीकरण करायला गेले, म्हटलां , “नाटक हा बोलका शब्द आहे ... ह्या बोलक्या शब्दाचा जन्म 
माणसाच्या मेंदूत झाला आहे ... त्याच्या उलट सांगीत ही एक भावगभग आनांदावस्था! ... ह्या दोन 
सांकल्पनाांचा मेळ घालण्याची शक्यताच मुळी अकल्पनीय आहे!” 

 
माझ्या या सनसनाटी दन धमाली विव्यानांतर तर पुढच्या साऱ्या वाटा अगदी बांद झाल्या ... 

आजूबाजूचे कमालीचे चदकत, दन आवाक चेहेरे मी आपली दनरागसपणे न्याहाळत बसले होते! न पचणारी, 
न रुचणारी दवधानां तर मी केलीच होती ... तेव्हा तोच सूर पुन्हा लावायला आता बुजायचां कारणच नव्हतां! 
मी मागल्या धाग्यावरून पुढे बोलायला सुरुवात केली ... “हो; मनुष्ट्यानां बोललां  पादहजे, त्यानांतर गायलां  
पादहजे अन् त्यानांतरच नाचलां  पादहजे ... ठीक आहे ... पण मग ‘बोलणां’ म्हणजे मेंदू ... माणसाची 
दवचारशिी ... ‘गीत’ हे झालां  काळीज ... भावना! अन् ‘नृत्य’ ... नृत्य ही िायदनदशयन अत्यानन्दावस्था 
आहे ... मूळ कलापे्ररणेतून उद भवलेला ब्रह्मानांद आहे तो ... त्याच्याचमुळे साफल्याचा पैलतीर साऱ्याांना 
ददसतो! तेव्हा या दतन्ही गोष्टींचा एकरूप दवचार करणां, त्याांचा एकजीव मेळ घालणां कुठल्याही तऱ्हेनां 
अशक्यच आहे. ‘म्यूदझक – ड्रामा’ नावाची चीज सांभवतच नाही!” 

 
...ज्या काळी लोक इतके आत्मरत नसत, त्या काळाांत मी तरुण होते, याचा मला फार आनांद 

वाटतो. आताच्यासारखे त्या वळेचे लोक ‘जीवन’ आदण ‘सुखचैन’ या गोष्टीचा दतरस्कार करत नसत; 
उदाहरणाथग पार्टसफालच्या मध्यन्तरात लोक शाांतपणे दबयर प्पयायचे ... पण त्यामुळे त्याांच्या बौदद्धक चकवा 
आस्त्मक जीवनाला कोणताही बाध येत नव्हता ... हान्स दरक्श्टर सारख्या मोठ्या माणसाला दकतीदातरी 
मी स्वस्थ मनान दबयर दपताांना आदण सॉसेदज् खाताना पादहलेलां  आहे ... पण त्यामुळे नांतर एखाद्या 
यक्षगांधवासारखां वाद्यवृांदाचां दनदेशन करण्यातल्या आपल्या ददव्य कलात्मकतेपासून तो रदतभरही ढळलेला 
ददसला नाही! एवढांच नव्हे, तर त्याच्या दतथेच भोवती बसून अत्युच् च पातळीवरच्या बौदद्धक दन आध्यास्त्मक 
सांभाषणात मग्न झालेल्या इतर लोकाांनाही त्याांच्या सांपकापासून काही त्रास झाल्याचां आढळलां  नाही! 

 
हो, आदण त्या ददवसात ‘कृशता’ हे आध्यास्त्मकतेचां व्यवच्छेदक लक्षणही मानलां  जात नव्हतां! 

‘आत्मा’ एक अशी वस्तु आहे, की दजची गती सदोददत ऊध्वग असते; आदण ती पराशक् ती दन चतैन्य याांच्या 
पाकळ्यापाकळ्या उलगिूनच बाहेर पित असते, अशी लोकाांची त्या वळेी धारणा होती. मेंदू म्हणजे तरी 
काय, शरीरातली दवशषे अदधक शिी! हे शरीर ऑक्टोपससारखां असतां ... त्याच्या कके्षत येईल, ते सारां ते 
स्वतःच पचवनू दरचवनू टाकतां, अन् मग अनावश्यक, – अदधक तेवढांच ते मेंदूसाठी हातचां सोिून देतां! 

 
बेरूतच्या गायकाांपैकी दकतीतरी जण केवढे आिदाांि दन मोठे दधप्पपाि होते ... पण त्याांनी 

गाण्यासाठी तड ि उघिलां  की त्याांच्या आवाजाची फेक अमरपुरीच्या तरल, पारलौदलक सौन्दयगदवश्वाला 



 
           

स्पशग करून यायची! ह्या लोकाांना आपल्या शरीराचां भानच कसां ते नसायचां, असां मी म्हणते, त्याचां कारण 
हेच ... त्याांना त्याचां शरीर म्हणजे – त्याांचां परम आांतदरक सामर्थयग, आदण त्याांच्या दैवी सांगीताची 
आदवष्ट्कारशिी, याांचां बाह्यकवच चकवा मुखवटा ... असांच वाटत असावां बहुधा! 
  



 
           

१६ 
 
लां िनला असताना दब्रदटश म्यूदझयममध्ये ‘अन्स्टग हेकेल’ च्या दलखाणाांची भाषाांतरां मी वाचली 

होती. दवश्वातल्या वगेवगेळ्या दवस्मयकारक व्यापाराांचां वणगन करणाऱ्या त्याच्या ओघवती, प्रासाददक दन 
सुबोध शलैीनां मी दवशषे भारावनू गेले होते ... त्याच्या ग्रांथाांनी ज्या जादणवा मला ददल्या, जे सांस्कार 
माझ्यावर केले, त्याबद्दल मी त्याला एक कृतज्ञ पत्र दलदहलां  ... माझ्या पत्रात त्याचां लक्ष वधूेन घेण्यासारखां 
काही तरी असणार बहुतेक–कारण पुढे बर्टलनमधल्या माझ्या नृत्यकायगक्रमाांच्या वळेी त्यानां त्या पत्राचां 
उत्तर पाठवलां . ... 

 
त्यावळेी कैसरनां अन्स्टग हेकेलला हद्दपार केलेलां  होतां ... अन् परखि भाषण करण्याच्या त्याच्या 

स्वभावामुळे बर्टलनला येणां त्याला शक्यच नव्हतां ... आमचा पत्रव्यवहार मात्र सुरूच होता ... तेव्हा मग 
बेरूतला असताना मी त्याला मला भेटायला आदण ‘फेस्टदश्पल’ ला हजर राहायला पत्र पाठवनू 
बोलावलां .... 

 
त्यावळेी मोटरगाड्या नव्हत्या ... तेव्हा दोन घोड्याांची उघड्या टपाची गािी करून, अशाच एका 

ओल्या-दभजल्या सकाळी मी अन्स्टग हेकेलला उतरवनू घ्यायला गािीवर गेले. तो बिा माणूस गािीतून 
उतरला...साठी उलटलेली असूनसुद्धा त्याची अांगकाठी कसलेल्या खेळािूसारखी कमावलेली अन् भव्य 
होती ... पाांढरी शुभ्र दाढी ... आदण तसेच पाांढरेशुभ्र केस ... ढगळढगळसे दवदचत्रच कपिे त्यानां घातले 
होते ... अन् हातामध्ये होती एक सतरांजीवजा कापिाची बॅग ... आधी कधीच भेटलो नव्हतो, तरी 
पादहल्याबरोबर आम्ही एकमेकाांना ओळखलां  ... अन् क्षणाधात मी त्याांच्या दवशाल बाहुपाशाांत लपेटून गेले 
... माझा चेहरा त्याच्या दाढीत लपून गेला ... ‘प्रजे्ञचा सुवास’ असा वाक प्रचार असेल, तर मी म्हणेन की 
त्याच्या साऱ्या अस्स्तत्वाांतून आरोग्य, शिी आदण प्रज्ञा याांचा दत्रगुणात्मक सुवास मांदपणे दरवळत होता! 

 
माझ्याबरोबर तो दफदलप्पस रूएवर आला ... दतथे त्याच्यासाठी तयार केलेली खोली आम्ही फुलाांनी 

शृांगारून ठेवली होती. आल्याआल्या मी वानफ्रीि बांगल्याकिे धाव घेतली ... अन्स्टग हेकेलसारखा थोर 
माणूस बेरूतला आला होता; माझ्याकिे पाहुणा म्हणनू उतरला होता, अन् ‘पार्टसफाल’ ऐकायला हजर 
राहणार होता, ही सुांदर बातमी मला कॉदसमाबाईला साांगायची होती ... पण या बातमीचां स्वागत अगदी 
फारच थांिपणे झालां  ... मी चदकतच झाले ... म्हणजे कॉदसमाबाईांच्या पलां गावरचा क्रॉस आदण जवळच्याच 
छोट्या मेजावरून लटकणारी स्मरणी, ही काही केवळ ददखाऊ अलांकरणां नव्हती, ही गोष्ट माझ्या लक्षातच 
आली नव्हती म्हणायची! ती खरोखर दनयमाचां चचगला जाणारी खरी सश्रद्ध कॅथ् दलक बाई होती ... पूणगपणे 
आस्स्तक होती, अन् अन्स्टग हेकेल हा िार्टवनच्या पाठीमागां त्याची दवचारधारा आत्मसात केलेला, 
िार्टवनच्या खालोखाल मोठ्यात मोठा मृर्टतभांजक होता! ‘द दरिल ऑफ दद युदनव्हसग’ हा ग्रांथ त्यानांच 
दलदहला होता. तेव्हा त्याचां वानफ्रीि बांगल्यात आपुलकीनां स्वागत झालां  नाही, याचां नवल वाटू नये. पण मी 
आपलां  भोळसरपणानां हेकेलच्या मोठेपणावर आदण मला त्याच्यादवषयी वाटणाऱ्या कौतुकादराबद्दल, 
सदवस्तर दन स्पष्ट विव्य केलां  दतथे ...! शवेटी नाईलाजानां वाग्नरदनवासातली अत्यांत हवीहवीशी वाटणारी 
जागा कॉदसमाबाईांनी हेकेलकरता माझ्या स्वाधीन केली ... करणार काय दबचारी, मी दतची फार 
दजव्हाळ्याची मदैत्रण होते ... मला ‘नाही’ म्हणणां दतला शक्यच नव्हतां! 

 



 
           

त्या ददवशी दुपारी मध्यान्तरात, अांगाांत ते ग्रीक टू्यदनक अन् अनावृत हातपाय ... अशाच वषेात 
अन्स्टग हेकेलच्या हातात हात घालून, मी चदकत पे्रक्षकाांसमोरून सगळीकिे चहिले ... हेकेलचां पाांढरां शुभ्र 
माथां साऱ्या जमावाच्यावर प्रामुख्यानां उठून ददसत होतां ...! 

 
पार्टसफालच्या कथादवषयाचे धागे क्रमानां उलगित असताना हेकेल भारीच शान्त – दनर्टवकार 

बसला होता ... दतसऱ्या अांकापयगन्त माझ्याही लक्षात आलां  नाही, की ह्या तऱ्हेचा गूढ पारलौदकक 
भावोन्माद हेकेलच्या मनोधारणेत बसण्यासारखा नव्हता ... त्याची दृदष्ट आदण मन अगदी शुद्ध वैज्ञादनकाचां 
होतां ... एखाद्या पदरकथेचां सांमोहन त्याच्या या मनोधारणेत कसां बसावां? 

 
वानफ्रीि बांगल्यातून त्याला जेवण्याखाण्याचां चकवा खुद्द त्याच्या प्रीत्यथग होणाऱ्या काही समारांभाचां 

... असां कुठल्याच प्रकारचां आमन्त्रण न आल्याचां मीच त्याच्या सत्कारादाखल एक ‘अन्स्टग हेकेल – 
महोत्सव’ घिवनू आणायचां ठरवलां , आदण अगदी दवदवध व्यदिमत्वाांच्या लोकाांचा आियगकारक मेळ 
जमवला ... अगदी, – बेरूतला त्यावळेी भेट द्यायला आलेले बल्गेदरयाचे राजे फर्टिनांि, कैसरची भदगनी 
– कमालीचे प्रगत दवचार असणारी राजकुमारी ‘दप्रन्सेस ऑफ साक्से माइदननगेन’ – याांच्यापासून ते 
राजकुमारी हेन्री रॉईस, हांपरचिक आदण हाईनदरख् तोि याांच्यापयंत, सवगजणाांना मी एकत्र आणलां  ... 

 
मी आधी हेकेलच्या मोठेपणाबद्दल दन कतृगत्वाबद्दल एक स्तुदतपर भाषण केलां , अन् मग त्याच्या 

सन्मानाथग नाचले ... हेकेलची माझ्या नृत्यावरची टीकादटप्पपणी ही अशी होती : दवश्वातल्या सवग प्राकृदतक 
दन दनसगगदसद्ध सत्याांत त्यानां माझ्या नृत्याची गणना केली होती ... तो पुढे म्हणाला, “हे अदै्वताचां एकदेशी 
दनरूपण आहे ... कारण याचां मूळ केन्द्र फि एक आहे ... आदण उत्क्राांतीची ददशा, मागगही एकच आहे!” 
माझ्या नृत्यानांतर ‘फॉन बेरी’ हा प्रदसद्ध टेनर गायला ... मग थोिासा अल्पोहार ... हेकेल आता लहान 
मुलासारखा रांगात आला होता ... आम्ही भरपूर खाल्लां ... मद्य प्पयायलो ... सकाळ होईपयंत गाणी 
गायली... 

 
तरी पण दफदलप्पस रूएत असतानाच्या त्याच्या दनत्याच्या वदहवाटीप्रमाणे तो सूयोदयाबरोबर उठला 

... उठल्याउठल्या तो माझ्या खोलीत यायचा ... अन् त्याच्या बरोबर िड गरमार्थयावर चढून जायला मला 
बोलवायचा ... मी कबूलच करते, की त्याच्याइतकी मला या गोष्टीची आवि नव्हती ... पण ही भटकन्ती 
व्हायची मात्र फार मनोरांजक ... कारण वाटेतल्या प्रत्येक दगिावर, प्रत्येक झािपानावर आदण 
भगूभगशािाच्या दृदष्टकोणातून पादहलेल्या भमूीच्या प्रत्येक थरावर त्याचां विव्य चालायचां! 

 
शवेटी अगदी रवच्या टोकावर पोहोचलां  की एखाद्या अवतारी पुरुषासारखा हेकेलउभा राहायचा, 

अन् दनसगाच्या कतृगत्वावर आपली दचदकत्सक नजर दफरवनू त्यावर कौतुकाची, समाधानाची जणू मोहोर 
लावायचा ...! रांगफलक अन् रांगपेटी त्याच्या पाठीवर असायचीच ... मग जांगली वृक्षाची, आदण दतथल्या 
टेकड्याांच्या कुशीतल्या खिकाांच्या दवदवध आकारमानाांची अनेक रेखादचत्रां तो काढायचा ... खरां तर तो 
एक बऱ्यापैकी रांगदशल्पी होता, परांतु त्याच्या कामात कलावन्ताची सहज नजर आढळत नसे ... त्याऐवजी 
एखाद्या वैज्ञदनकाच्या कुशल, अचून दनरीक्षणाचाच त्यातून प्रत्यय यायचा ... हेकेलला कलेचां काहीच 
कौतुक नव्हतां, चकवा त्यात रस नव्हता, असा माझ्या म्हणण्याचा अथग नाही, परांतु त्याच्या लेखी ‘कला’ हा 
दनसगाच्या उत्क्राांतीचा आणखी एक सहजादवष्ट्कार होता, एवढांच! ‘पाथेनॉन’ बद्दलच्या आमच्या ओढीबद्दल 
मी त्याच्याशी जेव्हा तपशीलवार बोलायची, तेव्हा त्याचे उत्सुक प्रश्न असायचे ते नेहमी त्या सांगमरवराच्या 



 
           

जातीबद्दल ... “फायदिअस” च्या एखाद्या कलाकृतीची मी केलेली प्रशांसा ऐकण्यापेक्षा, पेंटेदलकसच्या 
कुठल्या कुशीकिून तो सांगमरवर खोदून काढला होता, अन् तो भगूभाच्या कुठल्या थरातून ... हेच समजून 
घेण्याकिे त्याचा जास्त कल ददसायचा. 

 
एका रात्री वानफ्रीि बांगल्यात राजे फर्टिनांि याांच्या आगमनाचा पकुारा झाला ... सारेजण 

ताबितोब उठून उभे रादहले, आदण मला पण हलकेच उभां राहण्याबद्दल सुचवायला लागले ... पण माझा 
चपि पिला कट्टर समाजवादी! तेव्हा उठायच्या ऐवजी ‘मादाम रेकादमयर’ च्या थाटात मी मोठ्या िौलानां 
कोचावर होते तशीच रेलून बसले ...! थोड्याच वळेात मी कोण, कुठली, याची फर्टिनांिनां चौकशी केली 
अन् सरळ माझ्याकिेच आला ... झालां  ...! दतथे उपस्स्थत असलेल्या साऱ्या प्रमुख प्रदतदष्ठताांना कल्पनेच्या 
वावड्या उिवायला कारण दमळालां  ... तो आपला आला तसा माझ्याशजेारी कोचावर बसला, आदण लगेच 
ग्रीक प्राचीन कलावस्तूांबाबत त्याला वाटणाऱ्या दजव्हाळ्यावर मोठ्या उत्सुकतेनां बोलायला लागला ... 
मीही त्याला माझ्या, नृत्यशाळा स्थापण्याच्या स्वप्पनाबद्दल साांदगतलां ; अन् त्यातूनच ग्रीसच्या त्या पुरातन 
सांस्कृतीचां पनुरुज्जीवन होणार असल्याची ग्वाही ददली! त्यावर प्रत्येकाल नीट ऐकायला जाईल, अशा 
आवाजात फर्टिनांि उद गारला, “सुांदरच कल्पना आहे ही ... काळ्या समुद्रावरच्या दतथल्या माझ्या 
राजवाड्यात ही तुझी कल्पना तू आकाराला आणायला हवीस ... जातीनां दतथे येऊन ...!” 

 
... पुढे मात्र कहरच झाला! ... जेवताना मी त्याला दवचारलां  की, एखाद्या ददवशी नृत्यप्रयोगानांतर 

थोिा काही फराळ करायला माझ्याकिे दफदलप्पस रूएवर येणां त्याला जमेल का? म्हणजे माझ्या 
नृत्यादशाबद्दल मला अदधक स्पष्टीकरण करता येईल; तर त्यानां सहज गोिव्यानां ताबितोब होकार ददला! 
एवढांच नाही, तर आपला शब्द खरांच पाळला! ... मग दफदलप्पस रूए मधली एक मधुसांध्या फर्टिनांिच्या 
सहवासात कुठच्या कुठे गेली ... त्याच्या त्या वधेक व्यदिमत्त्वाचा तेव्हा कुठे मला उमज पिायला लागला 
... फर्टिनांि .. कवी, कलाकार – स्वप्पनाळू वृत्तीचा दन अदभजात, खऱ्याखुऱ्या राजेशाही प्रजे्ञचा माणूस! 

 
माझ्याकिे कैसरसारख्या दमशा राखलेला एक बटलर होता – ‘फर्टिनांि येणार’ या वातेनां तो 

अगदी खूष झाला होता ... त्यानां एका तबकातून शपेँन आदण सणॅ्िदवचेस आणली, तेव्हा फर्टिनांि 
म्हणाला, “छेः! शपेँन मी कधीच घेत नाही.” एवढ्यात त्यानां लेबल पादहलां  अन् उद गारला “ओहो! ‘मोअे ए 
शाँदाँ’ – हां! – फ्रें च शपेँन ...! ... मग मोठ्या आनांदानां! ... खरां साांगायचां म्हणजे जमगन शपेँनमधून मला 
इथे दवष घालण्याचा प्रयत्न केला गेलाय् एकदा!” 

 
माझ्या बांगल्यावरच्या फर्टिनांिच्या भेटीच्या वळेी आम्ही दनःशांक दनरागसतेनां नुसते बोलत असू ... 

चकवा कलादवषयावर काही वादसांवाद करत असू ... पण बेरूतमध्ये त्यामुळे चाांगलीच खळबळ उिाली 
होती ... कारण या सगळ्या भेटी मध्यरात्री व्हायच्या ... अन् एरवीदेखील, काही जरी केलां , तरी 
जनसामान्याांपासून माझां कमालीचां वगेळेपण नेमकां  उठून ददसायचांच ददसायचां; लोकाांना वारांवार माझ्या 
पायी धके्क बसत, ते त्यामुळेच ...! 

 
... बांगल्यात बरेचसे कोच, लहानमोठ्या दगरद्या, अन् गुलाबी रांगाचे ददव ेहोते ... खुच्या नव्हत्याच 

... कुणी कुणी रूएला ‘दुवगतगनाचां मांददर’ च म्हणत ... दवशषेतः फॉन बॅरी ह्या ख्यातनाम टेनरला वारांवार 
दतथे रात्रभर गायची स्फूती यायची ... अन् मीही मग त्याच्या जोिीनां रात्रभर नाचायची. तेव्हापासून 



 
           

दतथल्या त्या खेिूताांना तर हा बांगला म्हणजे खरोखर िादकणीचेटदकणींचाच तळ असावा, असां वाटायचां! 
अन् आमची सरळसाधी मौजमजा म्हणजे ‘भयांकर आचरट चधगाणा’च समजला जायचा ...! 

 
दतथे बरेूतला, कलावांताांची एक फ्रें च खाणावळ – अड्डा होता. त्याचां नाव होतां, ‘द आऊल’ (-

घुबि)! दतथेही लोक रात्रभर गात अन पीत राहायची. पण ते सारां ‘ठाकठीक’ समजलां  जात होतां! ... 
कारण त्याांचां वागणां सवांच्या समजेच्या कके्षतलां  होतां ... कपिेही ते लोक नेहमीसारखे – सगळ्याांसारखे 
घालायचे ...! 

 
...वानफ्रीि बांगल्यात काही तरुण अदधकारी मला भेटले ... त्याांनी मला सकाळी त्याांच्याबरोबर 

घोड्यावरून रपेटीला जाण्याचां आमांत्रण ददलां  ... मी माझां ग्रीक टू्यदनक दन सनॅ्िल्् चढवनूच घोड्यावर 
माांि टाकली ... माथां उघिांच ... अन वाऱ्यामुळां  उधळलेल्या केसाांच्या कुरळ्या बटा ... ब्र्यूनदहल्देच जशी! 
दफदलप्पस रूए हा बांगला ‘फेस्टदशल हाऊस’ पासून बराच दूर असल्यानां त्या ऑदफससगपैकी एकाकिून 
त्याांच्याकिल्याांपैकी एक घोिा मी दवकतच घेतला, आदण तालमींना ब्र्यूनदहल्देच्या थाटातच हजर राहयला 
लागले! घोिा मुळात ऑदफसरचा त्याला वर स्वार झालेल्याच्या त्यामुळे टाचेला लावलेल्या लोखांिी 
टोकानां केलेल्या इशाऱ्याची सवय होती ... एरवी त्याला असांतसां कह्यात ठेवणां फार कठीण होतां ... मी 
एकटीच असले की तो घोिा अनेक गांमती करून पहायचा ... म्हणजे उदाहरणादाखल साांगते ... 
वाटेतल्या प्रत्येक दारूच्या दुकानाशी तो थाांबायचा! अन् मग आपले चारही खूर जदमनीवर घट्ट रोवनू जो 
उभा राहायचा ... मुळी तसूभर हलायला तयार नाही! शवेटी त्याच्या पूवीच्या मालकाच्या एकाद्या दमत्रानां 
मोठ्यानां हसत दुकानाच्या बाहेर यायचां, अन मला पुढेपयंत पोहोचवनू रस्त्याला लावायचां! फेस्टदश्पल 
हाऊसशी गोळा झालेल्या एकजात साऱ्या पे्रक्षकाांच्यापुढे अशा अवतारात शवेटी एकदा मी जाऊन 
पोहोचल्यानांतर काय धमाल व्हायची तुम्हीच कल्पना करा! 

 
‘तानहॉइझर’ चा पदहला प्रयोग ... त्याांतल्या माझ्या पारदशगक नृत्यवषेामुळे माझ्या शरीराच्या 

साऱ्या नाचऱ्या अांगोपाांगाांचां पे्रक्षकाांना आरपार दशगन घिणार होतां ... त्यामुळे तांग मोज्याांनी झाकलेल्या 
गुलाबी पायाांच्या दुदनयेत काहीशी खळबळ दनमाण झाली होती! शवेटल्या क्षणी कॉदसमाबाईचा धीर सुटला! 
दतनां आपल्या मुलींपैकी एकीला एक लाांब पाांढरां शदेमज (ढीलां  अांतवगि) देऊन माझ्या बांगल्याकिे पाठवलां  
.. अन् मी जे एक नुसतां दझरदझरीत शलेेवजा वि नृत्यवषे म्हणून वापरणार होते, त्याच्या आतून ते शदेमज 
चढवण्याची दवनांती केली ... पण माझा दनधार अगदी पक्का होता ... मी माझ्या अदभरुचीनुसार वषे 
घालणार, अन् माझ्याच मनोधारणेनुसार नाचणार होते ...! नाहीतर रांगमांचावर उभीच राहणार नव्हते मी! 

 
“बघाल तुम्ही, येत्या काही वषातच तुमच्या बॅकॅन्टेस–मददराक्षी–दवलासीनी ... अन् फुलराण्या, 

हे असेच वषे घालतील!” ... ही माझी भदवष्ट्यवाणी अक्षरशः खरी ठरली पुढे! 
 
मात्र त्यावळेी माझ्या रेखीवबाांधीव पायाांच्या सांदभात बरांच वादांग माजलां  होतां ... उलटसुलट चचा 

झाली होती ... माझ्या अांगभतू रेशमी अांगकाांतीचां दशगन ‘नैदतक’ चौकटीत बसण्यासारखां आहे चकवा कसां? 
की ती चौकट लाभावी, म्हणून ती अांगकाांती सामन माशाच्या गुलाबी रांगाच्या रद्दी, कृदत्रमरेशमी, तांग 
मोज्याांत झाकून टाकणां आवश्यक होतां? दकतीदातरी या दवषयावर भाष्ट्य करकरून मी माझा घसा बसवनू 
घेतला! ...त्या घाणेरड्या गुलाबी मोज्याांमध्ये ‘टाईट्’मध्ये – गुांिाळलेले पाय खरोखरच दकती गदलच्छ 



 
           

दन ओांगळ ददसायचे! अन् त्या उलट अनावृत मानवी शरीर–दवशषेतः ते सुांदर दवचाराांच्या स्फुरणाांनी 
मोहरलेलां  असतां तेव्हा–दकती सुांदर दन दकती दनरागस ददसतां! 

 
...तर मी अशी अदहरा! ... सवांच्या लेखी सांपूणगतया जांगली गणली गेलेली दनसगगबाला! –साऱ्या 

असांस्कृत ‘दफदलन्स्टाईन्स’शी भाांिणारी–लढणारी! ... सेंट फ्रास्न्ससच्या पांथाांतून दनमाण झालेल्या एका 
पे्रमभराचा असर या ‘अदहरे’ वरच होणार, असांच दवदधदलदखत होतां! ... अन् चाांदीच्या तुतारीच्या त्या 
दनत्याच्या दवधीनुसार ‘गे्रल’च्या पुनरुत्थानाचां चशग फुां कलां  जाणार होतां! 

 
सारा उन्हाळा अशा अद भतु पदरकथाांनी मांतरलेल्या वातावरणात दनवाला ... सरते ददवस सामोरे 

आले ... हाईनदरख् तोि व्याख्यानाांच्या दौऱ्यावर दनघनू गेला ... मी सुद्धा स्वतः जमगनीच्या एका दौऱ्याची 
जुळवाजुळव केली ... बरेूत तर मी सोिलां  ... पण दतथां दभनलेलां  एक प्रभावी दवष माझ्या रिातून माझी 
सांगत करत होतां! ... धोक्याची सूचना देणाऱ्या भड ग्याचा पुकारा माझ्या कानाांमनानी ऐकला होता! दजवाला 
ओढ लावणारी ती व्यथा, पिातापाची ती बाधा ... तो करुण त्याग ... मृत्यूला साद घालणारा प्रीतीचा तो 
सनातन दवषय ... ह्या साऱ्याांनी माझ्या मनिक्षूांसमोर तरळणाऱ्या ‘िोदरक’ स्तांभाांच्या त्या पारदशी प्रदतमा 
सदाकरता पुसून टाकल्या होत्या ... सॉके्रदटसच्या दवचक्षण तत्त्वज्ञानाला ... शहाणपणाला आता इथे थारा 
नव्हता! 

 
माझ्या दौऱ्यातला पदहला मुक्काम हायिेलबुगगला होता. दतथे हाईनदरख् ला दवद्यार्थयांपढेु भाषण 

करताना मी ऐकलां  ... कधी मृदू तर कधी स्पांदनशील आवाजाांत तो त्याांच्यासमोर ‘कला’ या दवषयावर 
दनरूपण करत होता ... व्याख्यानाच्या दरम्यान मधेच त्यानां माझां नाव घेतलां  ... ‘एका अमेदरकन व्यिीनां 
युरोपपयंत पोहोचवलेल्या’ एका अदभनव कलासौंदयाचां तो दवद्यार्थयांच्यासमोर वणगन करायला लागला! 
त्याच्या तड िची ती स्तुती ऐकून माझ्या अांगाला आनांदानां दन अदभमानानां एक प्रकारचा कां प सुटला ... त्या 
रात्री त्या दवद्यार्थयांच्यासमोर मी नृत्य केलां  ... अन् त्याांनी तर माझी रस्त्याांतून मोठी दमरवणूक काढली ... 
या सगळ्या धामधुमीतून परत भानावर आले, तेव्हा तोिबरोबर होटेलच्या पायऱ्याांवर मी उभी होते ... 
त्याच्या यशाची चव त्याच्यासमवते चाखत! – हायिेलबुगगच्या साऱ्या युवकवगाचां माझ्याप्रमाणेच त्याच्यावर 
दनतान्त पे्रम होतां. त्याांना त्याच्याबद्दल आदर होता ... कौतुक होतां! प्रत्येक दुकानाच्या दखिकीत त्याचा 
फोटो होता, अन आत माझ्या ‘द िान्स ऑफ द ्यूचर’ या छोट्या पुस्तकाच्या अगदणत प्रती होत्या ... 
आमची नावां दजकिेदतकिे सतत जोिीनां उच् चारली जात होती ... 

 
तोिच्या पत्नीनां माझ्याप्रीत्यथग एक स्वागतसमारांभ घिवनू आणला ... ती बाई फार पे्रमळ वगैरे 

होती, हे जरी खरां असलां , तरी हाईनदरख् ज्या उच् च स्तरावरचां जीवन जगत होता, दतथे दतचे हात कधीच 
पोहोचणार नव्हते ते खास! त्याच्य आत्म्याशी सांवाद साधायच्या दृष्टीनां ती फारच व्यवहारी वाटली मला ... 
खरां साांगायचां म्हणजे आयुष्ट्याच्या शवेटीशवेटी तो दतला सोिून एका व्हायोदलनवाददकेकिे गेलाच – ती 
एक ‘पाईि पायपर’ ची िीरूप आवृत्तीच म्हणायची! – अन् दतच्याच बरोबर ‘गादग झे’ मध्ये एका बांगल्यात 
रादहला! ... 

 
तोिबाईचा एक िोळा चपगट–तपदकरी अन् एक राखी रांगाचा होता. त्यामुळे चेहऱ्यावरून ती सतत 

अस्वस्थ वाटायची. पुढे एकदा एका गाजलेल्या खटल्यात दतच्या सांदभात एक घरगुती प्रश्नही उकरून 
काढला गेला होता ... ती खरोखर दरचिग वाग्नरची मुलगी होती, की फॉन बुलोव्हची, याबद्दली! ते काही 



 
           

का असेना, माझ्याशी ती फारच पे्रमानां वागायची ... अन् समजा, दतला माझा मत्सर वाटत असला, तर 
दनदान वरवर तरी दतनां तसां कधी दाखवलां  नाही. 

 
बाकी तोिचा हेवा करू जाणां, हा दचनी छळवणुकीला आपणहून सामोरां जाण्यापकैीच प्रकार झाला 

असता! ... कारण प्रत्येकजण त्याच्या भजनी असायचां ... बायका काय दन दकशोरवयाांतली मुलां  काय! 
कोणत्याही समारांभात चकवा मेळाव्यात तो चुांबकीय के्षत्राचा मध्यच ठरायचा! ... मला वाटतां, ‘मत्सर’ या 
शब्दात कोणकोणत्या भावनाांचा समावशे होतो, असा प्रश्न दवचारणां इथे मनोरांजक ठरावां! 

 
हाईनदरख् च्या सांगतीत मी दकतीतरी रात्री घालवल्या होत्या ... पण आमच्यामध्ये लैं दगक सांबांध 

असे काहीच नव्हते; मात्र त्याच्या सहवासात माझां सारां अस्स्तत्व इतकां  सांवदेनाक्षम दन स्पशगकातर झालेलां  
होतां, की त्याचा ओझरता स्पशग, चकवा कधी कधी एकदा दृदष्टके्षप देदखल मला अतीव सुखाचा दन 
पे्रमोदे्रकाचा तीव्र अनुभव द्यायला पुरेसा ठरे! खऱ्याखुऱ्या सुखानुभवाचा स्वप्पनातल्या सुखसांवदेनेशी जो 
सांबांध असतो, त्यातलाच हा प्रकार! हे प्रकरण खरां इतकां  अनैसर्टगक होतां, की त्यामुळेच ते तसांच दटकणां 
अशक्य आहे, याांत शांका नव्हती ...! अखेर माझी तहानभकूही लोपण्यापयगन्त पाळी आली ... अन् 
एकतऱ्हेच्या इतक्या दवलक्षण बेभान दवमनस्कपणाची सावट माझ्या व्यदिमत्त्वावर पिली, की माझां नृत्य 
जास्त जास्तच तरलदवरल व्हायला लागलां ! 

 
या दौऱ्यावर असताना माझी काळजी घ्यायला – माझां दुखलां खुपलां  पहायला – एका आयाखेरीज 

आणखी कुणीच नव्हतां; त्यामुळे मी अशा अवस्थेला येऊन पोहोचले, की रात्री एकसारखा मला हाईनदरख् 
हाक मारतो, साद घालतो आहे असा भास व्हायला लागला ...! अन दुसऱ्या ददवशी त्याचां पत्र नक्की येणार, 
हे ठरल्यासारखांच झालां  ... माझा कृशपणा पाहून लोकाांना त्याबद्दल काळजी वाटायला लागली; माझ्या 
अकारण ओसपाटलेल्या चेहऱ्याबद्दल नाना तऱ्हेच्या शांकाकुशांका यायला लागल्या सवांच्या मनात! 
जेवणखाण नाही, झोप नाही ... रात्रभर बहुधा मी जागीच असायची ... माझां शरीर जणू हजारो 
भतुाराक्षसाांनी पछािलां  होतां ... माझे चपळ, कणकणलेले हात माझ्या अांगावरून दफरत राहायचे ... माझ्या 
त्या यातना कमी व्हाव्यात, दनदान त्याांना एकादी सुटकेची वाट साांपिावी, म्हणून धिपिायचे ... इकिे 
माझ्या मनापुढून हाईनदरख् चे िोळे काही केल्या हलत नव्हते ... त्याचा आवाज कानाांतून दवरत नव्हता! 
अशा रात्रीतून एकेकदा मी उठायची ती दनराशचे्या यातना अनुभवतच! मग भल्या पहाटेची दोन 
वाजतानाची गािी पकिून मी जमगनीचा अधा भाग पार करून जायची! कशाकरता? तर तोिच्या 
सहवासात एकादा तरी तास घालवायला दमळावा म्हणून ... की पनु्हा एकटीनां दौऱ्यावर परतताना 
अदधकच व्यदथत व्हायला? कुणास ठाऊक! बरेूतमध्ये असताना ज्या पारलौकीक आनांदादतशयाचां स्फुरण 
त्यानां माझ्या दजवात दनमाण केलां  होतां, त्याची जागा हळूहळू दुदगम्य वासनावगेानां आलेल्या वैतागानां घेतली 
होती! 

 
माझ्या अशा या सांकटसूचक अवस्थेचा शवेट माझ्या सांयोजकानां केला ... कारण त्यानां मुळी 

माझ्यासाठी रदशयाचा दौराच जमवनू आणला! बर्टलनहून सेंट पीटसबगग म्हणजे सारा दोन ददवसाांचा रस्ता 
होता; पण सरहद्द पार केल्याच्या क्षणापासून वाटायला लागलां , की आपलां  पाऊल एका अगदी अदजबात 
वगेळ्याच जगात पिलां  आहे ... दतथपासून पुढचा पदरसर, भली मोठी दहमाच्छाददत सपाटी आदण भरदार 
जांगलां , याांच्यात हळूहळू दमसळून गेला ... ते थांिगार, चकाकतां चमकतां दहम ... अन् केवढी तरी दूरवर 
झालेली त्याची पखरण ... ह्या सगळ्याांमुळे माझां भिकलेलां  माथां दनवायला लागल्यासारखां वाटलां  ... 



 
           

हाईनदरख् ... हाईनदरख्! ... तो दतथे हाईिेलबुगगला परतला होता ... सुांदर, सुस्वरूप 
दवद्यार्थयांना मायकेल ॲन्जेलोच्या ‘नाईट’चां दन त्या अद भतु ‘मदर ऑफ गॉि’चां रहस्य समजावनू देत होता 
... आदण इथे मी त्याच्यापासून दूर दूर जात होते ... साकळलेल्या दहमानां आच्छादलेल्या दखिक्यातून 
अांधुक प्रकाशदकरण साांिणाऱ्या, गरीबगुरीब खेड्याांनी अधूनमधून उसवलेल्या त्या थांिगार अफाट 
धावल्याकिे मी धाव घेतली होती ... अजूनही त्याची ... हाईनदरख् ची साद मला ऐकायला येत होती ... 
पण आता काहीशी अस्पष्ट! ... शवेटी व्हीन् बगगची मोहक गुांजनां, कुां द्रीचां दवव्हळणां, आदण ॲम् फोरटा् ची 
ममगभेदक चककाळी, हे सारां दथजून त्याचां एकच एक आरस्पानी दहमवतुगळ होऊन गेलां ! ... फि एक 
दहमवतुगळ! 

 
त्या ददवशी त्या शयनयानाांत मला एक स्वप्पन पिलां  ... मी अनावृत अवस्थेत दखिकीतून बाहेर 

उिी घेतली होती ... दहमाच्या दढगाऱ्यात ... अन् त्याच थांिगार बफाच्या बाहूांनी घातलेल्या दमठीत 
घुसळत, लोळत, मी दथजून गेले होते .. िॉ. फ्राईिनां या स्वप्पनाचा अथग काय लावला असता? 
  



 
           

१७ 
 
सकाळी सकाळी वतगमानपत्र हातात पिावां, आदण ज्याांना आदल्या ददवशी मृत्यूचा दवचार 

चुकूनसुद्धा दशवलेला नसतो, –अशी वीस-पांचवीस माणसां–आगगािीच्या अपघातात दगावल्याची बातमी 
वाचावी ... चकवा एकादां गावच्या गाव पाण्याच्या प्रलयकारी लाटेनां चकवा प्रचांि पूर येऊन उद ध्वस्त 
झाल्याची वाता कळावी ... असां झालां  की कुणी धातादवधाता चकवा साऱ्या जीवनाचां सांचलन करणारी कुणी 
पाठराखी शिी–याांचां जगातलां  अस्स्तत्व मान्य करणां अशक्यच वाटतां की नाही? ... आपल्यासारख्या क्षदु्र 
दजवाांची पाठराखण करणारां देदखल कुणी आहे, अशी कल्पना करून घेण्याएवढा अहांकार तरी कशाला 
बाळगावा मग आपण फुकट? 

 
... तरी पण माझ्या आयुष्ट्यात अशा अघदटत घटना घिलेल्या आहेत, की ज्यामुळे जीवनाच्या 

पूवगदनयोदजत आखणीत माझाही कधीकधी दवश्वास बसतो. उदाहरणाथग हेच पहा.... पीटसगबगगला 
ठरल्याप्रमाणे दुपारी चार वाजता पोहोचणारी ती गािी, दहमाचे ढीग वाऱ्याने सुसाट फेकले जाण्यानां 
वारांवार थाांबत होती; आदण त्यामुळे जवळजवळ बारा तास उदशरा, दुसऱ्या ददवशी पहाटे चार वाजता ती 
पीटसगबगगला पोहोचली! स्टेशनवर मला भेटायला कुणीच आलां  नव्हतां ...आगगािीतून मी उतरले, तर 
तापमान म्हणजे शून्याच्या खाली दहा अांशापयंत गेलेलां  ... अशी थांिी कधीच अनुभवली नव्हती मी ... 
दतथले दगरद्याांचे कपिे घातलेले रदशयन गािीवान् आपल्या दशराधमन्याांतलां  रिादभसरण थाांबू नये, म्हणून 
हातमोज्याांत दिलेल्या मुठींनी आपले दांि ठोकत होते! 

 
मी माझ्या आयाला सामानाजवळ बसवलां  – अन् एका घोड्याची बग्गी ठरवनू त्या गािीवानाला 

‘होटेल युरोपा’चा पत्ता ददला...त्या अांधाऱ्या पहाटेला मी ही अशी एकटीच होटेलकिे दनघालेली ... 
एवढ्यातच, एिगर ॲलन पो च्या कल्पना सृष्टीत अगदी चपखल बसू शकेल, असां एक भयांकर दृश्य माझ्या 
नजरेला पिलां . 

 
...दुरून एक लाांबच लाांब दमरवणकू चाललेली मला ददसली...काळ्या कपड्याांमुळे 

अांधारल्यासारखी अन् शोकमग्न! दमरवणुकीतली माणसां त्याांच्या िोक्याांवरच्या, खाद्याांवरच्या शवपेट्याांच्या 
वजनाखाली भारावनू वाकलेली होती ... एक नाही दोन नाही एका पाठोपाठ एक चाललेली अशी 
दकतीतरी! गािीवानानां धावत्या घोड्याचा लगाम खेचनू गािी सावकाश न्यायला सुरुवात केली, अन् 
वाकून हातानां छातीवर कू्रसाचा आकार दाखवला ... त्या धूसर पहाटेच्या वळेी मी आपली नुसती भयग्रस्त 
होऊन ते दृश्य न्याहाळत रादहले ... मग क्षणभरानां तो काय प्रकार होता, याची गािीवानाजवळ चौकशी 
करण्याचां मला सुचलां  ... मला रदशयन दबलकूलच येत नव्हतां .. . तरीपण गािीवानाकिून त्या प्रकरणाचा 
बहुतेक उलगिा झाला ... आदला ददवस होता पाच जानेवारी एकोदणसश े पाचचा तो ददर्टदन! चवटर 
पॅलेससमोर त्या ददवशी दतथे जमलेल्या एकजात साऱ्या बायकामुलाांना पोटभर भाकरी दमळावी, म्हणून 
झारकिे ते सारे मदत मागायला आले होते... असहाय्य आदण दनःशि अवस्थेत ... मी गािीवानाला 
थाांबायला साांदगतलां  ... ती, सांपता न सांपणारी दमरवणकू माझ्या अांगावरून पुढे दनघून जाईपयंत, माझ्या 
िोळ्याांतून भरभरून वाहणाऱ्या आसवाांचां माझ्या गालाांवर दथजून बफग  झालां  होतां! ... त्या साऱ्या मृताांना 
इतक्या पहाटेच मूठमाती देण्याचां कारण? ... कारण उघि होतां ... ददवस उगवल्यानांतर ह्याच 
दमरवणुकीवरून आणखी बांि माजलां  असतां! ते दृश्य मुळी ददवसाउजेिातल्या जागत्या शहरासाठी 
नव्हतांच! ... माझ्या अश्रूांनी माझा गळा रुद्ध होऊन गेला ... आपल्या हुतात्म्याांनी शरीरां वाहून नेणाऱ्या त्या 



 
           

गरीब दबचाऱ्या कामगाराांचां दुःख पाहता पाहता माझ्या मनात त्वषेाचा असीम िड ब उसळला ... गािी जर 
यदृच्छेनां बारा तास उदशरा आली नसती, तर हे दृश्य मला ददसलां च नसतां! ... 

 
अांधारी शोकमग्न रात्र ... उषेच्या चाहुलीचा मागमूस नसलेली ... 
ठेचकळत्या दीन आकृत्याांची एक उदास दमरवणूक! 
पछािलेले गळते िोळे, अन् कामात रखिलेले गरीब हात ...ओबिधोबि! 
त्या दीनवाण्या काळ्या शालीतील श्वासाांची घुसमट ... 
मृताांची सोबत करणारे हुांदके, उसासे दन उमासे ... 
अन् दोन्ही बाजूच्या रखवालदाराांची उसनी ताठ चाल! 

 
...ते दृश्य मी पादहलां  नसतां, तर माझ्या जीवनाचा सारा घाट बदलला असता ... त्या अनादद-

अनांत भासणाऱ्या दमरवणुकीसमोर, त्या शोकाांदतकेच्या साक्षीनां मी स्वतःला जनसेवलेाच वाहून घेण्याची 
शपथ घेतली ... माझ्या साऱ्या शिी उपेदक्षताांच्या साहाय्याथगच वचेण्याचा मी दनधार केला. खरांच, माझ्या 
व्यदिगत आकाांक्षा, प्रीती–भोगेच्छा, अन् व्यथा-वदेना, –या नव्या जादणवमुेळे, तुलनेनां दकती क्षलु्लक दन 
दनरथगक वाटायला लागल्या! एवढांच नव्हे, तर या कायाला हातभार लावणार नसेल, तर माझी कलासुद्धा 
दनष्ट्फळ, दनरुपयोगीच म्हणायची, असां मला वाटलां ! ... एकदाचे दमरवणुकीतले शवेटले शवेटले हताश 
जीवही िोळ्याांसमोरून पढेु गेले ... माझ्या िोळ्याांतून पाणी गळताना पाहून गािीवानाला चकदचत आियग 
वाटलां  असावां ... त्यानां पुन्हा एकदा छातीवर कू्रसाची खूण केली अन् एक सांथ दनःश्वास सोिून होटेलचा 
रस्ता धरला. 

 
मी ‘होटेल युरोपा’त दजना चढून वर माझ्या राजेशाही दालनाकिे गेले, ती सरळ दतथल्या 

स्तब्धमूक पलां गातच दशरले ... रिता रिता कधी तरी मग माझी मला झोप लागली ...! पण त्या पहाटे 
माझ्या काळजात उमटलेली ती करुणा, ती हताश चीि मात्र जागी झाली, ती नेहमीकरताच ... ती माझ्या 
इथून पुढल्या आयुष्ट्यात रुजली ... फळलीसुद्धा ...! 

 
होटेलमधली माझी खोली कमालीची प्रशस्त होती ... छत तर चाांगलां च उांचावर होतां खोलीचां; पण 

दखिक्या मात्र कायमच्याच बांद केलेल्या ... त्या कधीच उघिायच्या नाहीत–हवा यायची ती उांचावरच्या 
चभतीतल्या गवाक्षातूनच ... मी खूप उदशरा उठले ... उठल्या उठल्या माझा व्यवस्थापक फुलां  वगैरे घेऊन 
हजर झाला ... पाहता पाहता सबांध खोली फुलाांनी भरून गेली ...! 

 
पुढे दोनच ददवसाांनी सेंट पीटसगबगगच्या अगदी दनविक प्रदतदष्ठत समाजासमोर ‘साल दे नोब्ल’ 

मध्ये रांगमांचावर माझां पदापगण झालां  ... कल्पना करा ... मी ... एक तरुण मुलगी ... कोळ्याच्या 
जाळ्यासारखां दझरदझरीत टू्यदनक, हा माझा नृत्याचा पोशाख ... पाठीमागे एक साधा आकाशदनळा पिदा, 
हे नेपर्थय ... आदण साथीला शोपाांचां सांगीत ... शोपाांच्या आत्म्याची मला झालेली जाणीव, माझ्या कलात्म 
आदवष्ट्काराांतून प्रकट करणारी अशी मी ... अन् पे्रक्षकसमुदाय म्हणाल, तर अदलशान साजसज्जा आदण 
नेपर्थय, या पाश्वगभमूीवर मोठ्या ददमाखानां सादर केल्या जाणाऱ्या भपकेबाज ‘बॅले’ नृत्याचा पे्रमी! अशा 
प्रस्थादपत रदसकवगाला, माझां रांगावतरण दकती दवदचत्र दन अनपेदक्षत वाटलां  असेल? ... तरी पण माझ्या 
अगदी पदहल्या नृत्यालासुद्धा टाळ्याांचां वादळ फुटलां ! ... शोपाांच्या ‘पे्रल्यूड् स’ मधल्या (–
उपोद घातातल्या) दवषण्ण स्वराांनी आतग अन् व्यदथत झालेला; ‘पोलोनेज’च्या गजगनेबरोबर स्फुरणाांनी 



 
           

दाटलेला, बांि करून उठलेला; – पहाटेच्या त्या हुतात्म्याांच्या अांत्ययाते्रच्या आठवणीमुांळे, सादत्त्वक 
सांतापानां आसवां गाळणारा माझा नृत्यात्मा ... ह्या नृत्यात्म्यानां त्या गभगश्रीमांत, उच् चभ्र ूआदण लािावलेल्या 
पे्रक्षकाांकिून ददलदार दाद दमळदवली! ... आहे की नाही गांमत? 

 
दुसऱ्याच ददवशी माझ्या भेटीला एक अत्यांत आकषगक, सुबक-ठेंगणी िी आली ... सेबलच्या 

लोकरीचां केसाळ विप्रावरण ... दहऱ्याांची लड बती कणगभषूणां ... गळ्याांत मोत्याांच्या माळा ... आपण 
‘दश्कस्न्स्की’ आहोत असां साांगून दतनां मला गारच केलां ! ... दश्कस्न्स्की ... ती थोर नतगकी! रदशयन 
बॅलेच्यातफे माझां स्वागत करायला, आदण ऑपेरामधल्या त्या रात्री होणाऱ्या एका दवशषे कायगक्रमाचां 
आमन्त्रण मला द्यायला ती आली होती .. बरेूतला असताना दतथल्या बॅलेच्या लोकाांचा माझा अनुभव 
अगदी वगेळा होता ... उपेक्षा अन् वैर ... बस! माझी पावलां  सोलली जावीत, म्हणून माझ्या सतरांजीवर 
चुका पसरवनू ठेवण्यापयंत मजल गेली होती बरेूतला! ... त्यामुळे पीटसगबगगच्या या वगेळ्या अनुभवाचां 
मला आियग वाटलां , तसांच त्यानां समाधान देदखल झालां  ...! 

 
त्या ददवशी सांध्याकाळी मला ऑपेराला न्यायला एक शानदार घोिागािी आली ... गािी आतून 

महाग फरनां पुरी मढवनू उबदार केलेली होती ... दतथे रांगमांददरातही पदहल्या श्रेणीच्या बॉक्समध्ये माझी 
बसण्याची व्यवस्था होती ... फुलां , बॉनबॉन चॉकोलेट्, अन् पीटसगबगगच्या उच्च समाजातल्या तीन सुांदर 
तरुणी – याांनी तो बॉक्स सुसज्ज होता! मी आपलां  माझां तेच पाांढरां टू्यदनक, अन् ग्रीक सनॅ्िल्स घातले होते! 
... दतथल्या त्या साऱ्या घरांदाज अन् श्रीमांत मेळाव्यात मी दकती दवदचत्र ददसले असेन! 

 
बॅले नृत्याशी माझां वैर आहे, हे कबूल करायलाच हवां ... बॅले म्हणजे मी एक नकली, खोटी–अन् 

अनुदचत ... दनदषद्ध कला समजते ... नव्हे बॅलेला कोणत्याही तऱ्हेच्या कलेच्या पदरसराबाहेरचीच– 
उपरीच म्हणते मी! पण दश्कन्स्कीची एखाद्या यक्षदकन्नरीसारखी आकृती रांगमांचावर, – माणसापेक्षा एखाद्या 
सुांदर पक्ष्यासारखी चकवा फुलपाखरासारखीच खरी म्हणजे–दथरकत वावरत असताना टाळ्या वाजवनू 
दतला दाद न देणां अशक्यच होतां! 

 
मध्यांतरात आजूबाजूला पादहलां , अन् जगातल्या सुांदरतम अशा रमणी माझ्या दृष्टीला पिल्या ... 

मादणकमोती जिवलेले, खोलवर बेतलेल्या गळ्याचे अपूवग झगे–गाऊन्स त्याांच्या अांगावर झळकत होते ... 
अन् सन्मान्य गणवषेातले परुुष त्याांची सांगतसोबत करत होते ... आदल्याच ददवशी पहाटे पादहलेल्या त्या 
शवयाते्रच्या पाश्वगभमूीवर दवरोधानां उठून ददसणारा हा वैभवशाली मीनाबाजार, म्हणजे माझ्या 
समजेपलीकिचीच बाब होती! ह्या साऱ्या हसऱ्या दैववांताांच्या मेळाव्याचां त्या दुसऱ्या मेळ्याशी काय नातां 
होतां? काही नातां होतां का? 

 
कायगक्रमानांतर स्क्शन्स्कीच्या राजेशाही वाड्यात मला सपरला (झोपण्यापूवीच्या 

अल्पोपाहारासाठी) बोलावलां  होतां ... दतथे गॅ्रन्ि ियूक मायकेलशी माझी गाठ पिली. सवगसामान्य 
लोकाांच्या मुलाांसाठी एक नृत्यशाळा काढण्याच्या माझ्या कल्पनेचां स्पष्टीकरण मी करत असताना, ग्रँि 
ड्यूक चकदचत आियानां ऐकत होता सारां माझां बोलणां ... मी अन् माझ्या सुसाट कल्पना म्हणजे दतथल्या 
सगळ्याांना एक गौिबांगालच वाटलां  असावां ... पण तरीसुद्धा त्याांनी मला फारच अगत्यानां वागवलां , आदण 
अगदी सढळ हातानां माझां आदतर्थय केलां  ... 

 



 
           

काही ददवसाांनांतर सौन्दयगवती ‘पाव् लोव्हा’ देदखल मला भेटायला आली ... अन् दतचां ‘जीझेल’ हे 
अप्रदतम बलेॅ पाहण्यासाठी पनु्हा एकदा बॉक्समधली जागा माझ्यासाठी राखून ठेवण्यात आली. 

 
मगाशी म्हटलां , त्याप्रमाणे कलेच्या दृष्टीनां, तसांच माणसाच्या भावदनक प्रदतदक्रयाांच्या दृष्टीनां बलेॅ 

नृत्यामधली हालचाल अगदी दवरुद्ध, नव्हे उलटच होती, असांच माझां मत होतां ... तरीपण, त्या रात्री 
रांगमांचावरून तरलपणे दथरकणाऱ्या पाव् लोव्हाची ती उत्कृष्ट प्रदतमा पाहून, दतलाही स्क्शन्स्कीप्रमाणेच 
मनापासून दाद ददल्यादशवाय मला रहावलां च नाही! 

 
सपर पाव् लोव्हाकिे होतां ... पाव् लोव्हाचा बांगला स्क्शन्स्कीच्या राजेशाही दनवासाएवढा भव्य 

नसूनही दततकाच सुांदर होता ... ‘बाक्स्ट’ आदण ‘बेनुवा’ या दोन दचत्रकाराांच्या मध्ये मी बसले होते ... 
दतथेच ‘सेझग द्यादगलेव्ह’ मला पदहल्याांदा भेटला–मग माझ्या नृत्यकलेबद्दलच्या कल्पनेवर (जी बलेॅ 
शलैीच्या अगदी दवरुद्ध होती,) –आदण दृदष्टकोणावर आमची दोघाांची खूप दजव्हाळ्याची चचा झाली. 

 
त्याच रात्री दचत्रकार बाक्स्ट यानां माझां एक छोटांसां रेखादचत्र काढलां  होतां. माझा चेहरा अगदी 

भयांकर गांभीर ... अन् केसाांच्या कुरळ्या बटा अगदी भावदववशपणे जणू एका बाजूला रुळलेल्या ...! हे 
दचत्र आता बाक्स्टच्या पुस्तकाांत छापलेलां  आहे ... गांमत म्हणजे ‘भदवष्ट्य’ वगैरे वतगवण्याची थोिी फार 
कला अांगात असलेल्या बाक्स्टनां त्या ददवशी माझा हात पादहला ... त्याला माझ्या हातावर दोन फुल्या 
ददसल्या ... अन् तो म्हणाला, “तुझां भदवष्ट्य खूप उज्ज्वल आहे ...तुला अमाप वैभव दमळेल ... पण तुझ्या 
सवांत पे्रमातल्या दोन दप्रय व्यिींना मात्र तू अांतरशील!” त्या वळेी ते बोलणां ऐकून मी कोड्यात पिले 
होते... 

 
...जेवणानांतर ती अथक पाव् लोव्हा पुन्हा एकदा नाचली ... दतच्या दमत्रमांिळींना दतनां अगदी खुष 

करून सोिलां  ... दतचा दनरोप घेऊन आम्ही दनघालो, तेव्हा पहाटेचे पाच वाजले होते; तरी पाव् लोव्हानां 
सकाळी सािेआठ वाजता दतचा दरयाज पाहायला म्हणनू मला बोलावलां ! तीन तासाांनांतर दतथे पुन्हा गेले, 
तेव्हा मला फारच थकल्यासारखां झालां  होतां ... अन् ती? पाव् लोव्हा? ती दतच्या रेशमी जाळीदार 
कापिाच्या वषेात दतथल्या आिव्या बारशी भलत्याच कठीण दन मेहनतीच्या व्यायामाांची उजळणी – दरयाज 
करत होती! एका म्हाताऱ्या गृहस्थानां व्हायोदलनवर लय धरली होती; अन् अधूनमधून, जास्त नेट 
लावण्यासाठी पाव् लोव्हाला तो रागवतसुद्धा होता ... हाच तो प्रदसद्ध नृत्याचायग ‘पतीपा!’ 

 
पाव् लोव्हाच्या त्या अतक्यग कसरती पाहात मी तीन तास बसले होते! माझ्या मनाचा गड धळ उिून 

एक प्रकारचा ताण दनमाण झाला होता ... पाव् लोव्हाचां शरीर पोलादाचां, अदधक लवदचक इलॅस्स्टकचां 
घिलेलां  असावां असा भास होत होता! ... दतचा सुांदर चेहरा एखाद्या हुतात्म्याप्रमाणे उग्र रेषाांनी झाकोळून 
गेला होता ... एका क्षणाचादेदखल दवसावा ती घेत नव्हती ... माझ्या मनात आलां , ह्या दशक्षणपद्धतीचां आदण 
सरावाचां ध्येय एकच ... शरीराच्या त्या कसरतवजा हालचालींपासून मनाचा नैसर्टगक सांबांध पूणगपणे तोिून 
टाकणां ... मन अन् शरीर याांना वगेळां  काढणां ...! या वगेळां  काढलेल्या मनाचा, स्नायूांच्या त्या कष्टकारक 
दशस्तवारीमुळे उलट छळच होत असतो, हे कोणी लक्षातच घेत नाही! हे तत्त्व माझ्या नृत्यशाळेच्या 
कल्पनेतल्या मूळ दसद्धान्ताच्या अगदी पूणगपणे दवरुद्ध होतां; कारण ... आत्म्याचां, दन मनाचां दनवेध दशगन 
घिवण्याचां, शरीर हे एक पारदशी माध्यम बनावां, हा तर माझ्या नृत्यतांत्राचा रोख होता! 

 



 
           

...बारा वाजायला आले, तशी दुपारच्या जेवणाची तयारी सुरू झाली... पण टेबलाशी बसलेली 
पाव् लोव्हा पाांढरीफकट पिलेली ददसत होती ... दतनां जेवणाला चकवा मद्याला ... कशालाच मुळी बोट 
लावलां  नाही... अन् मला तर सपाटून भकू लागलेली! ‘पाजास्की’ कटलेट् वर मी आपला चाांगलाच हात 
मारला ... पाव् लोव्हानां मग मला माझ्या होटेलवर सोिलां , आदण पढेु ती दतच्या त्या रॉयल दथएटरमध्ये 
अखांि चालणाऱ्या तालमींना हजर राहायला दनघनू गेली! ... होटेलमध्ये गेल्यागेल्या मी माझ्या 
दबछान्यावर अांग टाकलां , अन् लगेच अगदी गाढ झोपून गेले, इतकी मी थकले होते! ... मनातल्या मनात 
मी माझ्या जन्मग्रहाांना धन्यवादसुद्धा ददले ... बॅले-नतगकी होण्याच्या दैवदुर्टवलासापासून मला 
वाचवल्याबद्दल! 

 
पुन्हा दुसऱ्या ददवशीही मी अगदी कुणी कधी न ऐकलेल्या वळेी–म्हणजे आठ वाजता – उठले! 

कारण ‘इम्पीदरअल बलेॅ’ च्या नृत्यशाळेला मला भेट द्यायची होती ... दतथे सगळे छोटे छोटे दवद्याथी राांगेनां 
उभे राहून त्या अघोरी व्यायामाांच्या ददव्यातून जात होते! नसत्या अपराधाची चौकशी करायला गुन्हेगाराांना 
(दवनाकारण – अन्) दनष्ठुरपण उभां करावां, तशी आपल्या पायाच्या बोटाांच्या अग्राांवर अांग तोलून तासन् 
तास उभी रादहलेली ती मुलां  ददसत होती! ती मोठी मोकळी नृत्यदालनां म्हणजे छळणुकीसाठी तयार 
केलेलां  बांदीघरच होतां जण!ू दतथे ना कसलां  सौन्दयग ... ना स्फूती देणारी काही वस्तू! ... चभतीवर झारचां 
एकच एक भलां  मोठां दचत्र ... चभतीचा अखांि एकसुरीपणा चकदचत मोिायला ... ब्! माझी तर पुरी 
खात्रीच झाली, की, ‘इपीदरयल बॅले’ नृत्यशाळा म्हणजे दनसगाशी दन कलेशी जाणूनबुजून पुकारलेलां  
मूर्टतमांत वैर आहे! 

 
पीटसगबगगमध्ये एक आठविाभर रादहल्यानांतर मी मॉस्कोला गेले. सुरुवातीला इथला पे्रक्षकसमुदाय 

सेंट पीटसगबगगच्या पे्रक्षकाांच्या इतका उत्सुक अन् उत्साही वाटला नाही ... पण पुढचां सारां मी 
स्टॅदनस्लावस्कीच्या – त्या थोर कलावांताच्या शब्दाांतच साांगते. 

 
“या सुमाराला, म्हणजे एकोदणसश े आठ ते नऊच्या दरम्यान – मला नक्की तारीखवार साांगता 

येणार नाही, – दोन मोठ्या प्रदतभावन कलावांताांशी माझी गाठ पिली. दोघाांनीही माझ्यावर जबरदस्त छाप 
पािली होती ... त्याांपैकी एक इझािोरा िांकन, आदण दुसरा ‘गॉिगन के्रग’! इझािोरा िांकनच्या 
कायगक्रमाला मी गेलो ते योगायोगानां ... कारण त्या वळेेपयंत दतचां नाव माझ्या कानावर आलां  नव्हतां; आदण 
दतच्या मॉस्कोतल्या आगमनाची बातमी फिकवणाऱ्या जादहरातीही माझ्या वाचण्यात आल्या नव्हत्या ... 
तेव्हा दतथे जमलेल्या त्या काहीशा छोट्या पे्रक्षकवृांदात, ‘ममॅॉन्तोव्ह’ आदीवरून मोठमोठे दचत्रकार, 
दशल्पकार वगैरे एवढ्या प्रचांि प्रमाणात उपस्स्थत असलेले पाहून मला फारच आियग वाटलां  ... बलेॅ 
कलावांतही बऱ्याच सांख्येनां होते दतथे ... दशवाय नेहमीचे शुभारांभप्रयोगाचे शौदकन, आदण रांगभमूीवर 
काहीही चाकोरीबाहेरचां घिणार म्हटलां , की अहमहदमकेनां उपस्स्थत राहणारे कलापे्रमी ... वगैरे 
लोकाांचीही गदी होतीच! 

 
“प्रथमदशगनी िांकनचा काही दवशषे प्रभाव पिला नाही. जवळजवळ सांपूणग नग्न, असां शरीर 

रांगमांचावर पाहायचा अदजबात सराव नसलेल्या माझ्या दृष्टीला त्या नृत्यातली कलात्मकता मुळी भावलीच 
नाही, दतचा उमजच पिला नाही! िांकनच्या पदहल्या नृत्याचां स्वागत अगदी सुमार टाळ्याांनी आदण 
दशट्ट्या मारण्याच्या काहीशा बुजऱ्या प्रयत्नाांनी साजरां झालां ! त्यानांतरच्या दोन-तीन नृत्याांनतर मात्र ( –



 
           

त्याांतल एक तर दवशषेच आकषगक होतां! –) मला राहवनेा ... इकिे सवगसामान्य पे्रक्षकाांच्या नापसांतीच्या 
आरोळ्या वगैरे चालू असतानाच मी दतला उघि मोठ्यानां टाळ्या वाजवनू दाद द्यायला सुरुवात केली! 

 
“मध्यन्तर झालां–तोपयंत तर मनानां मी या महान कलावतीचां दशष्ट्यत्वच पत्करलां  होतां ... अन् 

त्याच भावनेनां दतचां कौतुक करायला मी धावत पळत फूटलाईट् पाशी गेलो. आनांदाची गोष्ट अशी, की 
माझ्याच शजेारी ममॅॉन्तोव्हदेदखल माझ्यासारखाच टाळ्या वाजवनू दाद देताना मला आढळला ... अन् 
त्याच्या पलीकिे एक प्रदसद्ध दचत्रकार, एक दशल्पकार आदण एक लेखक हीही सारी मांिळी होती! 
मॉस्कोतल्या ह्या नट, लेखक दचत्रकारादी प्रदतदष्ठत कलावांताांना इझािोराला टाळ्या देताना जेव्हा 
सवगसाधारण पे्रक्षकाांनी पादहलां , तेव्हा त्याांचा गड धळच उिाला ... एकाएकी सारे चीत्कार-फूत्कार थाांबले ... 
साऱ्याच पे्रक्षकाांना मग आपणही टाळ्या वाजव ू शकतो, याची जणू आठवण झाली ... अन् मग 
सगळीकिूनच किकिाट सुरू झाला टाळ्याांचा! पनु्हा पुन्हा पिदा वर न्यायला साांगून इझािोराला 
रांगमांचावर आणवावां लागलां  ... अन् कायगक्रमाच्या अगदी शवेटी तर टाळ्याांचा कहरच झाला! 

 
“त्यानांतर िांकनच्या कायगक्रमाांच्यापैकी एकही मी चुकवला नाही. दतचां नृत्य पाहायला जाण्याची ही 

गरज-आतूनच, माझ्यातल्या कलात्मकतेच्या आदेशानुसार जणू दनमाण झालेली होती... िांकनच्या कलेशी 
ह्या माझ्यातल्या कलात्मतेची कसली आांतदरक जवळीक होती, ... कसलां  दवशषे नातां होतां, कोण जाणे! ... 
पुढे िांकनच्या कायगपद्धतीची थोिीशी जाण आल्यानांतर, आदण दतचा दप्रय दमत्र के्रग याच्याही कल्पनाांचा 
मागोवा घेतल्यानांतर एक गोष्ट माझ्या ध्यानात आली. जगाच्या दनरदनराळ्या कानाकोपऱ्याांतून, का, 
कोणत्या पदरस्स्थतीमुळे चकवा कारणाांमुळे, कोणास ठाऊक, पण वगेवगेळे कलावांत, कलादनर्टमतीच्या 
व्यापाराच्या दनसगगदसद्ध तत्त्वाांचा मागोवा घेत घेत आपल्या धारणेनुसार आपले अिाखे माांित असतात, अन् 
आमोरासमोर येतात, तेव्हा परस्पराांच्या कल्पनाांतलां  साधम्यग पाहून चदकत होऊन जातात! –मी वणगन 
करतोय् त्या भेटीच्या वळेी बरोबर असांच घिलां ! एकमेकाांशी एकाही शब्दाची देवघेव करायच्या पूवीच 
मनात आमचां सांधान जुळून गेलां  होतां!... िांकन मॉस्कोला पदहल्याांदा आली, तेव्हा दतची माझी ओळख 
व्हायची सांधीच आली नाही; पण दतच्या मॉस्कोच्या दुसऱ्या भेटीच्या वेळेला मात्र ती आमच्या दथएटरमध्येच 
आली... आदण मग मी मोठ्या सन्मानपूवगक दतचां स्वागत केलां  ... हा स्वागताचा कायगक्रम माझ्या 
एकट्यापुरता, व्यस्क् तगत रादहलाच नाही; कारण आमच्या सबांध रांगमांिळींनी त्यात भाग घेतला ... एक 
‘कलावती’ या नात्यानां सारेच जण दतला आता ओळखत होते ... अन् साऱ्याांना ती आविायची पण! 

 
“िांकनला स्वतःच्या कलेबद्दल सुसांगतपणे चकवा तकग सांगत कसां बोलावां ते दबलकूल कळत नाही! 

दतच्या िोक्यात कल्पना येतात, त्या अगदी कमगधमगसांयोगानां ... योगायोगानां! ... अन् त्यासुद्धा रोजच्या 
व्यवहारातल्या अगदी अवदचत घटनाांतून! ... उदाहरणाथग, दतला कुणी जेव्हा दवचारलां , की तू नृत्य 
कुणाकिून दशकलीस? तेव्हा ती म्हणाली, 

 
“ ‘टपगदसकोरीकिून! तसा तर माझ्या नृत्याचा ओनामा, मी माझ्या या दोन पायाांवर उभी राहायला 

दशकल्याच्या क्षणीच झाला! अन् जीवनभर मी नाचतच आले की! ... माणसानां, मानव जातीनां... नव्हे 
साऱ्या दवश्वानां–नाचलां  पादहजे ... नाचायलाच पादहजे ... असांच होतां पूवी ... हेच सनातन आहे ... आदण 
हेच शाश्वत राहणार आहे! या दनसगगदनयमाला अधेमधे करून माणसां बाध आणतात ... त्याचा दवघात 
करतात ... अन् दनसगानां दनमाण केलेली ही गरज, ही पे्ररणा मुळी समजूनच घेत नाहीत ... ब् ... ‘ए 



 
           

वाला तू!’ आपलां  बोलणां सांपवता सांपवता दतनां आपल्या खास फ्रें च अमेदरकन ढांगानां शवेटचा उद गार 
काढला ... 

 
“दुसऱ्या एका प्रसांगी, दतचा कायगक्रम नुकताच सांपला होता, अन् कायगक्रमाच्या मध्यांतरात वगैरे 

रांगपटात भेटायला येऊन दतच्या पुढच्या तयारीत व्यत्यय आणणाऱ्या लोकाांबद्दल ती बोलत होती ... ‘मला 
असां नाचताच येत नाही. रांगमांचावर जाण्यापूवी मला माझ्या आत्म्याच्या ठायी एका दजत्याजागत्या 
यन्त्रणेची स्थापना करावी लागते ... ती स्फुरण पावली म्हणजे माझे हातपाय, माझां शरीर, आपोआपच 
माझ्या इच्छाशिीच्या पे्ररणेदशवाय देदखल हलायला िोलायला लागतां; पण ती यांत्रणा जीवाच्या कुपीत 
ठेवायला अवसरच दमळाला नाही, तर मात्र सारां सांपलां ! ... मी नाचू शकतच नाही’. 

 
“त्या वळेी मी सुद्धा, नटानां रांगमांचावर जाण्याआधी, अांतरात्म्यात दजची स्थापना करायला 

दशकायला हवां, अशा या कळीच्याच, यन्त्रणेच्याच शोधात होतो ... प्रश्न दवचारून दवचारून िांकनला मी 
सतावलां , हे उघिांच होतां! ... दतच्या कायगक्रमाच्या वळेी अन् तालमीत सुद्धा अनेकदा मी दतला अगदी 
लक्षपूवगक न्याहळत असे...भावजागृतीमुळे आधी दतच्या चेहऱ्यात फरक पिायला ... अन् मग तेजाळत्या 
नजरेनां-आपल्या अांतयामी, सत्त्वातून आकाराला येणाऱ्या भावदवश्वाचां दशगन घिवायला ती दसद्ध व्हायची! 
... िांकनशी योगायोगानां कलेबाबत चचा व्हायची ... तेव्हा मनातल्या मनात दतच्या न् माझ्या कल्पनाांची 
आदण कायाची तुलना करताना मला आढळून आलां  की आम्ही दोघां वगेवगेळ्या कलामाध्यमातून, पण 
एकाच वस्तूच्या शोधात होतो! आमच्या कलादवषयक वाददववादातून िांकनच्या बोलण्यात गॉिगन के्रगचा 
उल्लेख वारांवार यायचा ... दतच्या मते तत्कालीन रांगभमूीच्या सांदभात के्रग हा एक सवगश्रेष्ठ दन प्रदतभावान 
कलाकार होता ... 

 
“ती म्हणायची, ‘तो काही एकटा त्याच्या देशाचा नाही ... साऱ्या जगाशी नातां आहे त्याचां ... दजथे 

त्याच्या प्रदतभेच्या फुलत्या आदवष्ट्काराला सवोत्तम सांधी दमळेल, दजथे त्याच्या कल्पनेनुसार काम करायला 
सुदवधा लाभेल अन् उत्साह वाटेल असां वातावरण असेल, दतथेच त्यानां रादहलां  पादहजे ... खरां म्हटलां  तर 
तुमचां हे कलामांददरच त्याच्या योग्य असां स्थान आहे ...!’ 

 
“मला माहीत आहे की दतनां के्रगला माझ्याबद्दल, आदण आमच्या कलापीठाबद्दल खूपच दलहून 

कळवलां  होतां, अन् रदशयाला येण्यासाठी ती त्याचां मन वळवत होती. माझ्याकिून मीही आमच्या रांगपीठाशी 
सांबदधत असलेल्या अदधकारी व्यिींची आजगवां करत होतो–त्या श्रेष्ठ कलाददग्दशगकाला इथे 
बोलावण्यासाठी ... त्याच्या आगमनानां आम्हाला पुढे पुढे सरायला नवा उत्साह लाभेल, असां वाटत होतां 
... आत्ताच कुठे प्रथापरांपराांचे बांद दरवाजे फोिून आम्ही बाहेर पाऊल टाकत होतो... त्याच वळेी के्रगच्या 
येण्यानां या सुक्या सुक्या कणकेत थोिां मोहन पिलां  असतां! ... या बाबतीत माझ्या सहकाऱ्याांचां पुरां श्रेय 
त्याांच्या पदरात टाकायला हवां... खऱ्या, सच् च्या कलावांताांप्रमाणे त्याांनी या प्रश्नाचा दवचार केला, आदण 
आपल्या कलेच्या प्रगतीखातर बऱ्याच मोठ्या रकमेनां पैसा खचग करण्याचा दनणगय घेतला” ...इ... 

 
बॅलेचा माझ्या मनानां जेवढा धसका घेतला, तेवढांत उलट स्टॅनस्लाव्हस्कीच्या रांगपीठानां माझ्या 

उत्साहाला उधाण आणलां ! माझा स्वतःचा कायगक्रम नसला, की मी त्या रात्री हटकून दतथे जायची ... 
आदण तो सारा नटसांच माझां अगदी दजव्हाळ्यानां स्वागत करायचा. स्टॅदनस्लावस्की मला अनेकदा भेटायला 
यायचा ... त्याला वाटायचां, की सतत प्रश्न, चचा दन वादसांवाद याांच्या मांथनातून, माझ्या नृत्याचां रूपाांतर 



 
           

त्याला एका नव्या दनदित शलैीत करता येईल ... आदण ती शलैी दतथे त्याच्या रांगपीठात आकाराला येऊ 
शकेल ... मी म्हटलां  ... हे सारां घिू शकेल, पण अगदी लहान मुलाांच्या पासून सुरुवात केली तरच ... 
पुन्हा मी मॉस्कोला गेले, तेव्हा – (माझा सल्ला बाजूला सारून!)– त्याच्या सांचातल्या काही सुांदर तरुण 
मुली तो प्रयोग करताना मी पादहल्या ... तो प्रकार अगदी दनराशाजनक होता! 

 
स्टॅदनस्लावस्की त्याच्या रांगपीठात तालमी घेण्यात पुरा ददवसभर इतका व्यग्र असे, की 

कायगक्रमानांतरच मला पुष्ट्कळदा भेटायला यायचा त्यात प्रघात पिला होता ... त्या वेळच्या चचा वगैरेबाबत 
तो आपल्या पसु्तकात म्हणतो, “िांकनला प्रश्न दवचारून मी अगदी बेजार केलां  असावां ...” छे! तसां कधीच 
झालां  नाही ... अन् दशवाय माझ्या कल्पनाांचां सांक्रमण करायला मीदेदखल उतावीळ झालेली होतेच ना! 

 
उलट तोिबद्दलच्या पारलौदकक ओढीनां-पे्रमानां दनमाण झालेलां  माझां दवकतचां दनष्ट्फळ दुखणां, 

दतथल्या दहमाकुल हवनेां, रदशयन अन्नानां, आदण दवशषेतः ‘कास्व्हआर’ नां (माशाच्या अांड्याांचा एक दजन्नस) 
कुठच्या कुठे पळून गेलां  होतां ... आदण एखाद्या समथग व्यदिमत्त्वाला सामोरां जाण्यासाठी माझां सारां अस्स्तत्व 
भकेुजलां  होतां ... स्टॅदनस्लावस्कीला पाहताना अशाच एका व्यदिमत्त्वाचा मला त्याच्या ठायी साक्षात्कार 
झाला! 

 
एक ददवस रात्री मी त्याच्याकिे नुसती पाहात होते ... त्याची ती सुांदर सुिौल शरीरयष्टी, रुां द 

खाांदे, कपाळाबाजूच्या उांचवट्याांशी चकदचत पाांढुरके झालेले, पण एरवी काळेभोर केस ... सारां बघता 
बघता माझ्यातलां  कोणीतरी एकदम बांि करून उठलां  ... दरवळेेला पुन्हापनु्हा ती ‘एगेदरया’ ची भदूमका 
मला दबलकूल करायची नव्हती! ... तो अगदी जायला दनघाला, तेव्हा त्याच्या खाांद्यावर हात ठेवनू मी 
त्याच्या भरदार मानेभोवती दमठी घातली ... अन् त्याचां माथां खाली ओढून त्याच्या मुखाचां चुांबन घेतलां  ... 
त्यानां माझ्याां चुांबनाला हळुवार प्रदतसाद ददला खरा ... पण त्याच्या चेहऱ्यावर अगदी कमालीचां आियग 
तरळत होतां ... जणू काही असलां  काही घिेल, अशी स्वप्पनात देदखल त्यानां अपेक्षा केली नव्हती! एवढ्यात 
पुन्हा मी त्याला आणखी जवळ घ्यायचा प्रयत्न करताक्षणी दचकून तो मागे सरला, अन् थक्क 
झाल्यासारख्या स्वरात म्हणतो, “पण मग आपण त्या मुलाचां काय करायचां?” ... “मूल? कुणाचां मलू?” 
... मी दवचारलां  ... “कुणाचां म्हणजे? आपलां च मूल! आपण त्या मुलाची काय व्यवस्था करणार? असां बघ, 
...” त्यानां पुढे अगदी गांभीरपणे बोलणां सुरू केलां , “...माझ्या कोणत्याही मुलाचां सांवधगन, माझ्या 
नजरेसमोर अन् माझ्याच दवचाराांनुसार झालां  नाही तर मला अदजबात चालणार नाही! अन् सध्याच्या माझ्या 
कुटुांबात हे जमणां कठीणच आहे...” 

 
त्याचा तो त्या मुलासांबांधीचा, कमालीचा गांभीरपणे केलेला दवचार माझ्या दवनोदबदु्धीला अगदी न 

झेपणाराच ठरला! मला अगदी खळखळून हसू फुटलां . त्यावर चकदचत दुखावल्या चेहऱ्यानां त्यानां 
माझ्याकिे एकटक पादहलां , अन् मग मला तसांच सोिून होटेलच्या त्या कॉदरिॉरमधून तो झपाझप दनघून 
गेला! ... त्या रात्रभर मला अधूनमधून हास्याचा उकळ्या फुटतच होत्या ... पण तरीसुद्धा, म्हणजे हसू येत 
असूनसुद्धा मनातल्या मनात हताश वाटत होतां – अन् चीिही आली होती!... काही अगदी सुसांस्कृत 
लोकसुद्धा – अत्यांत कुशाग्र बुद्धीच्या व्यिींशी बठैक–गाठभेट वगैरे झाल्यावर, एकदम बािदबस्तारा 
आवरून ‘दहरव्या माड्या’ का चढतात, त्याचा अांदाज मला वाटतां, मला त्या ददवशी आला! पण मी पिले 
बाईमाणूस! त्या वाटेला जाणां मला थोिांच शक्य होतां? तेव्हा मी आपली ‘ही कूस ती कूस’ करत तळमळत 
सारी रात्र काढली! सकाळी उठल्या सरळ एका रदशयन सावगजदनक स्नानगृहाचा रस्ता धरला... दतथे 



 
           

मग– गरम वाफ, आदण थांि पाणी याांच्या आलटून–पालटून होणाऱ्या माऱ्यानां माझी शरीरयांत्रणा पनु्हा नीट 
रुळावर आली! 

 
...अशी वावटळ मनात दिलेली होती, तरीसुद्धा स्क्शन्स्कीच्या दनवासात मला भेटले होते, त्या 

तऱ्हेच्या तरुण लोकाांचा (त्याांच्या तड िून बाहेर पिलेल्या पदहल्या चार-दोन शब्दाांतच) मला उबग यायचा 
... त्याांच्यापैकी बहुतेक सगळ्याांनी खरां म्हणजे माझ्यावर पे्रम करायला दमळण्यासाठी जीव टाकला असता! 
... पण माझां काही दवदचत्रच ... माझ्या मनातली वासना त्या तरुणाांना पाहून जी बुजली, ती माझ्या 
इच्छाशिीच्या मुळाशी आपली गोगलगायीसारखी दिून दथजून बसली ...! यालाच मला वाटतां 
‘बुदद्धजीवी’ (सेरेब्रल) असां म्हणत असावते! चालग् हाले आदण हाईनदरख् तोि-सारख्याांचा स्फूर्टतप्रद 
आदण सुसांस्कृत सहवास लाभल्यानांतर या नटव्या तरुणाांची सांगत सहन करणां कसां शक्य होतां मला! 

 
...नांतर खूप वषांनी स्टॅदनस्लावस्कीची ती गोष्ट मी त्याच्या पत्नीला साांदगतली ... दतला इतकां  हसू 

आलां  ... हसता हसताच ती उद गारली, “घिलां  ते अगदी त्याला शोभेसांच ... आयुष्ट्याकिे पाहण्याची 
त्याची दृष्टी एकां दरच इतकी गांभीर आहे, की काही दवचारू नकोस! ...” 

 
...मी दकती जरी चढाई केली, तरी एखाददुसऱ्या गोिशा चुांबनापलीकिे मला काहीही दमळायचां 

नाही ... उलट एक प्रकारचा दनःसांग अन् ठाम प्रदतकारच माझ्या वाट्याला यायचा! स्टॅदनस्लावस्कीनां 
रांगमांददरातल्या कायगक्रमानांतर माझ्या खोलीवर यायचा धोका मुळी पुन्हा पत्करलाच नाही ... पण एक 
ददवस बफात चालणाऱ्या उघड्या ‘स्ले’ गािीतून शहराबाहेरच्या एका रेस्तराँमध्ये नेऊन त्यानां मला खूष 
केलां ! एका खोलीत खाजगीत आम्ही जेवलो ... व्होिका आदण शपेँन प्पयायलो ... कलेबद्दल खूप खूप 
बोललो. तेव्हा मात्र माझी खात्रीच झाली की, स्टॅदनस्लावस्कीच्या नीदतमते्तचा बालेदकल्ला सर करायला 
प्रत्यक्ष ‘ससग’ नांच अवतार घ्यायला हवा ... येरागबाळाचां ते कामच नव्हे! 

 
रांगभमूीच्या के्षत्रात तरुण मुलींनी पाऊल टाकण्यामध्ये त्याांना दकती भयांकर धोका पत्करावा 

लागतो, वगैरे वगैरे सारां मी नेहमीच ऐकत आले होते ... पण माझ्या आतापयंतच्या व्यावसादयक 
जीवनाकिे पादहलां , तर इथे सारा उलटाच प्रकार होता, असांच माझ्या वाचकाांना वाटेल! माझ्या 
भगतगणाांच्या मनात, माझ्यामुळे माझ्या न कळत जी अदत आदराची भावना दनमाण होत होती, त्याचांच तर 
मला सवांत जास्त दुःख होत होतां!! 

 
मॉस्कोनांतर ‘कीयेव्ह’ ला मी एक धावती भेट ददली, तेव्हा दवद्यार्थयांच्या झुांिीच्या झुांिी 

रांगमांददरासमोरच्या सावगजदनक चौकात गोळा झाल्या होत्या ... त्याांनी मला घेरलां  , आदण त्याांना कायगक्रम 
पाहता येईल, अशा दठकाणी कायगक्रम देण्याचां अदभवचन माझ्याकिून घेतल्यावरच त्याांनी मला पुढे जाऊ 
ददलां  ... साहदजकच होतां ... कारण माझ्या कायगक्रमाच्या दतदकटाांचे दर त्याांच्या कके्षच्या फार पलीकिे 
होते! ... मी दथएटरमधून कायगक्रमानांतर बाहेर पिले, तेव्हाही त्याांची व्यवस्थापकाांच्या दवरुद्ध दनदशगनां 
चालूच होती. मग मी स्लेमध्ये उठून उभां राहून त्याांच्याशी थोिा वळे बोलले ... म्हटलां , “माझी कला 
रदशयातल्या बदुद्धमान युवकवगाला स्फूर्टतप्रद वाटली, तर मला त्याचा फार अदभमान वाटेल ... मला 
अदतशय आनांद होईल त्यामुळ! कारण रदशयातल्यासारखा, आदशाची बजू राखणारा आदण कलेची कदर 
करणारा युवकवगग जगात इतर कुठेही आढळत नाही!” 

 



 
           

बर्टलनमधले कायगक्रम आधीच घेऊन ठेवलेले असल्यानां रदशयाला ददलेली ही पदहली भेट मला 
आवरती घ्यावी लागली... पण बर्टलनला परत जाण्याआधीच मी वसांतात पुन्हा रदशयाला येण्याचा करार 
केला होता ... माझी ही भेट चुटपुटती होती, तरीही माझा प्रभाव चाांगलाच पिला होता ... माझ्या 
नृत्यकलेच्या आदशाच्या बाजूनां आदण दवरुद्धही खूपच वादांग माजलां  होतां ... बलेॅचां आत्यांदतक पे्रम 
असलेल्या एका व्यिीत आदण एका िांकनभिात द्वन्द्वयुद्धसुद्धा झालां  म्हणे ... याच काळात रदशयन बॅलेनां 
शोपाां आदण शूमन याांच्या सांगीताचा वापर सुरू केला, आदण ग्रीक वषेभषूाही उपयोगात आणली ... काही 
काही बॅले नतगकाांनी तर त्याांचे ‘शूज’ आदण लाांब पायमोजे याांना चाट देण्यापयंतची मजलदेदखल मारली!! 
  



 
           

१८ 
 
मी बर्टलनला परतले, मी माझ्या नृत्यशाळेच्या स्थापनेचां ध्येय, मुळीच दवलांब न लावता तत्काळ 

प्रत्यक्षात आणण्याचा दनधार करूनच ... दकतीतरी ददवस मी ते स्वप्पन नुसतां उराशी बाळगून होते! माझा हा 
बेत मी आईच्या दन एदलझ् बेथच्याही कानावर घातला ... त्याांचाही उत्साह माझ्या बरोबरीनां होता या 
बाबतीत ... एखादी गोष्ट करायचीच असां एकदा मनानां घेतलां , की ज्या घाईनां पेटून आम्ही दतच्यामागां 
लागत होतो, ... त्याच घाईनां आमच्या शाळेसाठी एखादा बांगला शोधायच्या खटपटीला आम्ही लगेच 
लागलो ... एका आठवड्याच्या आतच असा एक ‘स्व्हला’ आम्हाला दमळालासुद्धा .. ग्र्यूनवाल्द (‘दहरवां 
जांगल’) मध्ये ‘त्राउदेन’ रस्त्यावर अगदी नुकताच बाांधून कामकऱ्याांच्या हातून मालकाकिे आलेला हा 
बांगला आम्ही दवकत घेऊन टाकला! 

 
आमचां वागणां आपलां  ‘दग्रम्स फेअरी टेल्स’ (दग्रमच्या पदरकथा) मध्ये शोभेलसां असे! ... ‘वते् गहाइमेर’ 

मध्ये जाऊन आम्ही चाळीस छोट्या कॉट स दवकत घेऊन आलो ... प्रत्येक कॉटवरांच पाांढऱ्या शुभ्र 
मलमलीचां झुलीझालरीचां आवरण दनळ्या दफतींनी मागे सारून बाांधून ठेवलेलां ! आमच्या त्या बांगल्याचां एका 
स्वगीय बालभवनात रूपाांतर करायलाच आम्ही दनघालो होतो ... मधल्या मुख्य हॉलमध्ये आम्ही शूर 
ॲमझॅॉनची प्रदतकृती उभारली होती ... ही आकृती मानवी आकृदतमानाच्या दुप्पपट पदरमाणामध्ये होती. 
मोठ्या नृत्यदालनात ‘लुका देला रॉदबया’चे बास–दरलीफ स आदण ‘िॉनॅटेलो’ ची नाचणारी मुलां  ... 
झोपण्याच्या खोलीत –’मिॅोना ॲण्ि चाईल्ि’ (मिॅोना आदण येश ू दिस्त) ... तेही दनळ्या अन् पाांढऱ्या 
रांगात ... अन् नक्षीदार थराांनी घिवलेल्या त्याांच्या त्या फळाांच्या माळा ... लुका देला रॉदबयाचांच तेही 
कलाकौशल्य! 

 
ते ‘बासदरदलफ स’ – अगदी लहानात लहान वयातल्या मुलाांच्या दशल्पाकृती, - पुस्तकातली आदण 

एरवीची दचत्रां, - असे बाल्याचे वगेवगेळे आदशग आदवष्ट्कार याांची माझ्या नृत्यशाळेत योजना 
करण्यापाठीमागे कारण होतां एक ... दनरदनराळ्या कालखांिातल्या दचत्रकाराांनी अन् दशल्पकाराांनी 
प्राकृदतक बाल्याची पादहलेली सावगकादलक स्वप्पनां या कलादवष्ट्कारात साकार झालेली होती! ग्रीक 
फुलदाण्याांवर रांगवलेली नाचरी मुलां  .. ‘तानाग्रा’ आदण ‘दबओदशया’ पासून घेतलेल्या दचमुकल्या दचत्राकृती 
... िॉनॅटेलोचा नाचऱ्या मुलाांचा मेळावा ... त्यात तर बालातल्या प्रसन्न सांगीताचा दरवळ कणाकणातून 
दाटलेला ददसतो ... ‘गेन्सबरह’ च्या नाचत्याबागित्या मुलाांचीही तीच कथा! 

 
त्या सगळ्या आकृतींतल्या आदण त्याांच्या हालचालींतल्या सवगसाधारण दनहेतुक दन नैसर्टगक 

लादलत्यानां त्या अनेकदवध कलादवष्ट्काराांतसुद्धा एक तऱ्हेचा बांधुभाव – एक तऱ्हेचां नातां आहेसां वाटतां होतां 
... जणू काही वगेवगेळ्या वयाांची ती मुलां  इथे आपआपसात भेटत होती; अन् शतकानुशतकाांचे अिसर 
ओलाांिून त्या पलीकिच्या मुलाांशी स्नेहभरानां हातदमळवणी करत होती ... वाटत होतां, की माझ्या 
शाळेतली खरीखुरी मुलां  आपल्याच प्रदतकृतींच्या अवतीभोवती नाचताबागिता त्याांच्याच आदशानां वाढतील 
– त्याांच्यासारखी होतील .. या मुलाांच्या जीवनात ... चेहऱ्यामोहऱ्यात, वावरण्यात नकळतच त्या 
आदवष्ट्काराांचां प्रदतचबब उमटेल ...त्याांच्या आनांदाचा थोिा तरी वाटा, दन त्या बालसुलभ लादलत्याची थोिी 
तरी जाण याांच्या वाट्याला येईल ...! ‘सुांदर मी होणार’ या प्रदतजे्ञच्या सोपानाची ही पदहली पायरी असेल 
... ‘नवनृत्या’ च्या ददशनेां उचललेलां  हे पादहलां  पाऊल असेल! 

 



 
           

माझ्या शाळेत मी ‘स्पाटा’ च्या त्या नाचणाऱ्या, धावणाऱ्या उड्या मारणाऱ्या दकशोरींच्या 
आकृतींचीही योजना केली होती ... ह्या दकशोरींना व्यायामशाळाांतून म्हणे भलते अवघि व्यायाम दशकदवले 
जायचे-, पुढे त्याांनी शूर योद्धयाांना जन्म देणाऱ्या समथग माता बनावां म्हणून! वार्टषक पादरतोदषकां  
दमळदवणाऱ्या त्या चपळचरणा, ... ढळत्या शमेल्याांच्या आदण उित्या प्रावरणाांच्या मातीच्या अप्रदतम प्रदतमा, 
पॅनाथेन्सच्या दतथे हातात हात अिकवनू नाचणाऱ्या छोकऱ्या ... पुढे काय साधायला हवां, त्याचे हे आदशग 
होते ... माझ्या शाळेतले दवद्याथी त्या दचत्राकृतींवर हळूहळू दजव्हाळ्यानां पे्रम करायला दशकतील ... 
त्याांच्याकिे पाहतापाहता त्याांच्या सारखेच घितील ... ह्या सुसांवादाचां रहस्य त्याांच्या अांतःकरणात हळूहळू 
उलगिायला लागेल ... कारण सौन्दयाचा लाभ व्हायला, प्रथम सौन्दयगप्राप्तीच्या इच्छेला सजग करावां 
लागतां, अशीच माझ्या उत्साही मनाची धारणा होती! 

 
...कलेतला सुसांवाद साधायचा असेल, तरी काही दवदशष्ट व्यायाम मुलाांनी दररोज केले पादहजेत, 

असां मला वाटत होतां ... मात्र याच्या मुळाशी अशी कल्पना होती, की या व्यायामाांचा, मुलाांच्या स्वाभादवक 
मूळ प्रवृत्तीशी–, नैसर्टगक इच्छाऊमीशी मेळ बसला पादहजे ... म्हणजेच मुलां  आनांदानां अन् उत्सुकतेनां ही 
साधना करतील ... यातला प्रत्येक व्यायाम हे अांदतम ‘साध्य’ गाठायचां एक ‘साधन’च केवळ नव्हतां, तर 
‘साध्य’ च होतां ... ध्येय होतां ... आयुष्ट्यातला प्रत्येक ददवस पूणग दन स्वानांदी बनवण्याचां ‘ध्येय’! 

 
कोणत्याही तऱ्हेच्या शारीदरक दशक्षणाला व्यायामाांचा पाया हा असलाच पादहजे ... शरीराला भरपूर 

हवा दन प्रकाश दमळणां फार जरुरीचां असतां. शरीराच्या वाढीला पद्धतशीर वळण लावण्याची आवश्यकता 
असते. शरीरातल्या साऱ्या वाढीला पद्धतशीर वळण लावण्याची आवश्यकता असते. शरीरातल्या साऱ्या 
मूलभतू शिी, जाग्या करून शरीर सांपूणगपणे फुलवण्यासाठी, उमलवण्यासाठी जुांपल्या गेल्या पादहजेत. 
व्यायामदशक्षकाांनी साधायचां ते हे ... यानांतरच पुढे नृत्याचा दवचार सुरू होतो ... धारणपोषणाच्या 
सुसांवादातून फुलारलेल्या, आदण पूणगतया जागृत अशा अांतःशिींनी स्पांदणाऱ्या देहात मग नृत्याचा आत्मा 
अलगद प्रवशे करतो ... व्यायामासाठीच व्यायाम करणाऱ्याांचां, शारीदरक हालचाल आदण शारीरज्ञान, हेच 
साध्य असतां ... पण नृत्याच्या सांदभात ही केवळ साधनां आहेत; कारण इथे प्रथम शरीराला दवसरायचां 
असतां ... शरीर हे एक सुसांवादी, सुदवदहत, सुचदलत यांत्र आहे ... अन् व्यायामके्षत्रातल्याप्रमाणे त्याच्या 
हालचालींना केवळ ‘अांगाचां सांचलन’, एवढाच सांदभग नसून, मनातल्या दवचाराांचां अन् भावनाांचां,–फार काय 
आत्म्याचांच दशगन घिवण्याचां ते एक माध्यम असतां, हे लक्षात घ्यायला हवां! 

 
मनुष्ट्याच्या मनातली, भावसांगती सांक्रमणाच्या वगेवगेळ्या अवस्थाांतून पार होऊन, शवेटी ज्या 

चेतन माध्यमातून सहज खेळवली जायची असते, ते माध्यम म्हणजे शरीर! हे शरीर, –हे भाववाही माध्यम, 
त्याच्या दवकासाच्या प्रत्येक टप्पप्पयातून उत्तरोत्तर दनकोप, अन् दनदोष कसां बनत जाईल, यावरच मी 
दनविलेल्या दनत्याच्या व्यायामाांचा भर होता. 

 
सुरुवातीचे व्यायाम अगदी साधे होते ... हालचालीत लवदचकपणा आदण जोर यावा, या दृष्टीनां 

स्नायूांची पूवगतयारी करणां हे त्याांचां स्वरूप होतां ... सवगसामान्य शारीदरक दशक्षणातल्याप्रमाणे हे पदहलेपदहले 
व्यायाम झाले, की नांतर मग नृत्याचे प्राथदमक पदके्षप दशकवायचे ... हे पदके्षप म्हणजे साधां लयदार 
चालणां, पावलां  उचलून टाकणां ... सहज सोप्पया आरामशीर लयीला अनुसरणां ... त्यानांतर तेच चालणां, 
चकवा पावलां  उचलून टाकणां, जलद लयप्रकारात करणां, ... प्रारांदभक हालचालींच्या अशा सरावामुळे, 
साथीच्या सांगीतातल्या सप्तकातल्या सगळ्या स्वराांच्या ओळखीबरोबरच माझ्या दशष्ट्यवगाला 



 
           

चलनवलनाच्या एकां दर आवतगनातल्या सुट्या पदरमाणाांचाही पदरचय झाला ... हालचालींतल्या प्रत्येक 
पदरमाणाच्या या वगेळ्या जादणवमुेळेच पढेु दवदवध बांददषींच्या अांतगगत सांवादाांची सूक्ष्मतम दन अनेकरांगी 
समज दवद्यार्थयांना येते ... तसां म्हटलां  तर हे व्यायाम म्हणजे त्याांच्या अध्ययनाचा फि एक भाग होता ... 
सगळी मुलां  नेहमी सैलसर दन सुलदलत पेहेरावात असायची; अगदी खेळताना, मदैानावर आदण रानावनात 
चहितादफरताना सुद्धा ...! बोलण्यातून, चकवा गाण्यातून आपलां  मन दजतकां  मोकळां करता येतां, दततक्याच 
सहजपणानां, मुलाांना उड्या मारताना, धावतापळताना, सगळ्या सगळ्या हालचालींच्यामधून भाव व्यि 
करण्याचां भान यावां–येईल अशी माझी कल्पना होती ... 

 
दनसगातल्या हालचालींतूनच त्याांच्या अध्ययनाला चालना दमळणां आदण दनरीक्षणशिीला आवाहन 

होणां आवश्यक होतां .. कलाके्षत्रातल्या कोणत्याही प्रस्थादपताशी नातां जोिायचा सांकुदचत प्रयत्न त्याांनी 
करायचा नव्हता ... वाऱ्यानां झपाटलेल्या ढगाची चाल, िोलती झािां, पक्ष्याची एकादी भरारी, क्षणाक्षणाला 
कूस बदलणारी चांचल पानां ... या साऱ्या दनसगगदृश्याांना त्याांच्या दृष्टीनां एक दवशषे सांदभग असणार होता ... 
त्यातल्या प्रत्येक हालचालीच्या दवदशष्ट लकबीचां, जातीचां दनरीक्षण करायला मुलाांनी दशकायचां होतां ... 
दनसगाच्या पोटातलां  प्रत्यक गूज, प्रत्येक रहस्य समजावनू घेण्याची एक गुप्तसुप्त ओढ इतराांच्या नकळत 
त्याांच्या मनात दनमाण झाल्याची जाण त्याांना येणार होती ... योग्य सांस्कार घिल्यानां त्याांच्या लवदचक 
शरीराची अांगोपाांगांच काय, अणुरेणूदेदखल दनसगगसांगीताला दाद देणार होते ... दनसगाच्या सुरात आपला 
सूर दमळव ूशकणार होते ... 

 
आमच्या शाळेत दवद्यार्थयांची भरती करण्यासाठी आम्ही प्रमुख वृत्तपत्राांतून एक दनवदेन प्रदसद्ध केलां  

– “कलेचां उपजत अांग असलेल्या गुणी मुलाांना इझािोरा िांकन याांच्या नृत्यशाळेत प्रवशे दमळेल ... त्याांची 
पुरी जबाबदारी रीतसर घेतली जाईल ... सामान्य जनतेला दतच्या बालगोपाळाांसाठी ज्या कलेचे दान 
द्यायला िांकन दसद्धहस्त आहेत, त्या कलेतले त्याांचे दशष्ट्यत्व पत्करावयास तयार असलेल्याांना नृत्यशाळेच 
द्वार खुले आहे” ... खरां म्हणजे आधी नीट दवचार दवदनमय केलेला नाही ... अन् त्याांत हाताशी पुरेसां 
भाांिवल नाही की एखादी कायगतत्पर सांघटना नाही! अशा पदरस्स्थतीत ही नृत्यशाळा उघिायची म्हणजे 
एक कल्पनातीत धािसच नव्हतां का? माझ्या मनेॅजरचां तर माथांच भिकून गेलां ! ... तो माझ्यासाठी 
एकसारखे जगभरचे नृत्यदौरे आखत होता ... अन् मी एकसारखी त्यात ‘खो’ घालत होते! ... पदहल्याांदा 
एक वषग तर मी ग्रीसमध्येच घालवलां  – त्याला तर तो सरळ ‘कालापव्यय’च म्हणाला!– अन् आता तर 
माझा व्यवसायच मी कायमचा बाजूला ठेवायला दनघाले होते ... कशाला? तर नसत्या एकजात 
दनरुपयोगी मुलाांची सारी जबाबदारी अांगावर घेऊन त्याांना नृत्याचां दशक्षण द्यायला!! ... पण जे काही 
करायला जाऊ, त्या प्रत्येक बाबतीतल्या आमच्या नेहमाच्या दशरस्त्यानुसारच हाही कारभार होता ... 
एकाएकी सुचलेला, अवळे साधून केलेला, दन अदतशय अव्यवहारी! त्याला उपाय नव्हता! 

 
इकिे कोपानोसहून येणाऱ्या रेमांिकिच्या बातम्याांचे रांग ददवसानुददवस जास्त गांभीर होत होते! ती 

दवहीर म्हणजे एक भलतांच खचाचां काम होऊन बसलां  ... दतला पाणी लागायचा सांभव प्रत्येक आठवड्याला 
कमी कमीच होत होता ... ॲगामेम्नॉनच्या राजवाड्याचा खचग तर अशा भयांकर प्रमाणात वाढला, की शवेटी 
कुठेतरी थाांबणां अन् खचाला नकार देणां मला भाग पिलां  ...! तेव्हापासून ‘कोपानोस’ म्हणजे त्या 
टेकिीवरचा एक सुांदर भग्नावशषे बनून रादहला आहे! बांिखोर ग्रीक क्राांदतकारकाांनी तर वळेोवळेी 
दकल्ल्यासारखा त्याचा उपयोग करून घेतला ... आजही उभा आहे तो कोपानोस दतथे ... भदवष्ट्याबद्दल 
आशा बाळगून ... भदवष्ट्यकालीन आशचेां एक प्रतीक म्हणनू! ... 



 
           

मी ठरवलां , की सबांध जगातल्या तरुण मुलाांमुलींसाठी नृत्यसांस्था स्थापन करण्याकिेच माझ्या 
साऱ्या शिी, एकवटून जुांपायच्या ... त्या दृष्टीनां जमगनीचीच मी माझी ‘कमगभमूी’ म्हणून दनवि केली ... त्या 
वळेी तरी ते राष्ट्र म्हणजे मला तत्त्वज्ञान दन सांस्कृती, याांचां कें द्रच वाटायचां ... 

 
आमच्या जाहीर दनवदेनाला खूपच मुलाांच्याकिून प्रदतसाद दमळाला ... एक ददवस तर मला 

आठवतां, की दुपारच्या कायगक्रमानांतर मी परत येते, तो माझा रस्ता पालकाांनी अन् त्याांच्या मुलाांनी गच्च 
रोखलेला! माझा जमगन गािीवान माझ्याकिे वळून म्हणतो, “एक विेपट बाईनां म्हणे वतगमानपत्रात 
जादहरात ददलीय् ... मुलां  हवी आहेत म्हणनू! ... लगेच! इथेच कुठेशी राहते म्हणे ती ...” 

 
त्याची ती विेपट बाई म्हणजे दुसरीदतसरी कोणीच नाही-मीच! त्याला काय त्याची कल्पना! ... 

अजूनही मला आठवत नाही की आम्ही मुलाांची दनवि नक्की कशी केली! ‘ग्रूनेवाल्द’ बांगला आदण दतथले ते 
चाळीस छोटे दबछाने भरायला मी इतकी अधीर झाले होते, की मुलाांची काळजीपूवगक चाचणी घ्यायच्या 
भानगिीत मी मुळी पिलेच नाही ... कधीकधी कुणाचां गोि हसू, तर कुणाचे सुरेख िोळे ... एवढांच 
आकषगणदेदखल मुलाांना ठेवनू घ्यायला पुरेसां पिलां ! .. पुढे ‘नतगक’ बनायच्या लायकीची सुलक्षणी मुलां  ही 
होती की नाही, हा प्रश्नच मुळी मी स्वतःला दवचारला नाही! 

 
आता हेच उदाहरण पाहा ना! एक ददवस हॅम्बुगगमध्ये एक उांच हॅट दन झोळदार फ्रॉक-कोट 

घातलेला एक मनुष्ट्य शालीत लपेटलेलां  गुांिाळां  घेऊन होटेलमधल्या माझ्या ददवाणखान्यात आला. त्यानां 
हातातलां  ते गुांिाळां  टेबलावर ठेवलां  ... मी ते उघिायला गेले तर दोन टप्पपोरे सावध िोळे आपले माझ्या 
िोळ्याांना दभिलेले! ... वय अवघां चार वषांच्या आसपासचां ... पण असां शाांत अबोल मूल मी क्वदचतच 
पादहलां  असेल! दतच्या तड िून एखादा उद गार, आवाज की शब्द, काही म्हणता काही नाही! ... अन् इकिे 
तो गहृस्थ तर अगदी घाईगदीत ददसला–त्यानां मला त्या “मुलीला ठेवनू घेता का?” एवढां जेमतेम 
दवचारलां , पण माझ्या उत्तरासाठी थाांबायचा काही धीर दनघत नव्हता त्याला! त्या छोट्या चेहऱ्यावरची 
माझी नजर त्याच्याकिे गेली, तसां त्या दोन्ही चेहऱ्यामोहऱ्याांतलां , काहीसां सूचक असां साम्य मला जाणवलां  
... त्याबरोबरच त्याची ती लपवाछपवी दन जायची घाई, याांच्यात काहीतरी कायगकारण सांबांध असणार, हे 
माझ्या लक्षात आलां ! ... माझ्या जन्मजात अदूरदशी स्वभावाला अनुसरून मी ते मलू ठेवनू घ्यायचां कबलू 
केलां  मात्र ... तो दतथून दनसटला, अन् जो नाहीसा झाला, तो आपला कायमचाच! 

 
एखादां बाहुलां च असल्यासारखां ते मूल माझ्यावर टाकून जायची ही अगदी कमाल रहस्यमय तऱ्हा 

म्हणायची! हॅम्बुगगहून बर्टलनला परतताना गािीत पाहते तर त्या मुलीला चाांगलाच ताप भरलेला ... 
टॉस्न्सलायदटसची केस म्हणजे ती एक गांभीर बाब होती! पढेु ‘ग्रूनेवाल्द’ मधला तीन आठवड्याांचा काळ 
सगळा दतच्यावतीनां मृत्यूशी झुांजण्यातच गेला आमचा! मदतीला दोन पदरचादरका आदण तो उत्तमातला 
उत्तम िॉक्टर ... ‘हॉफा’! ... चाांगलाच प्रदसद्ध शिवैद्य होता तो ... पण माझ्या या नृत्यशाळेच्या कल्पनेत 
त्याला इतका रस वाटत होता, की सारी वैद्यकीय मदत तो मोठ्या उत्साहानां अन् दवनामोबदला द्यायचा 
आम्हाला! 

 
हॉफा अनेकदा मला म्हणायचा, “ही शाळा आहे थोिीच – हे हॉस्स्पटल आहे हॉस्स्पटल...! त्या 

सवग मुलाांच्या रिात आपआपले आनुवांदशक दोष आहेत ... तेव्हा ते टाळून त्याांना नुसतां दजवांत 



 
           

ठेवण्यासाठीच तुला केवढी काळजी घ्यावी लागेल ... नृत्य वगैरे दशकवण्यातले कष्ट दन काळजी तर 
त्यापुढेच!” 

 
िॉ. हॉफा म्हणजे मानवजातीचा मोठ्यात मोठा पाठीराखा होता–दहतचचतक होता ... प्रदथतयश 

शिवैद्य असल्यानां त्याला त्याच्या धांद्यात अमाप पैसा दमळाला ... पण त्या महाशयाांनी ही सारीच्या सारी 
दौलत, गरीब मुलाांच्यासाठी स्वतःच्या खचानां चालवलेल्या आपल्या एका हॉस्स्पटलवरून ओवाळून 
टाकली ...! हे हॉस्स्पटल बर्टलनच्या लगतच होतां. माझ्या शाळेच्या स्थापनेच्या अगदी सुरुवातीपासूनच ह्या 
सद गृहस्थानां–हॉफानां–िॉक्टर आदण सजगन, ह्या दोन्ही नात्याांनी, –मुलाांच्या आरोग्याचां आदण 
सवगसामान्य स्वच्छतेचां खातां स्वतःकिे घेतलां  होतां!... एवढांच नव्हे, तर या मुलाांच्या दवकासात, आरोग्य दन 
अन्तगगत सुसांवाद, याांचा जो सुांदर पदरणाम झालेला ददसू लागला, तो िॉक्टर–महाशयाांच्या पदरश्रमादवना 
मी घिवनू अणू शकलेच नसते ...! हॉफाचा तो थोराि भरदार बाांधा, त्याचां देखणेपण ... लाललाल गाल 
अन् स्नेहाळ हसू पाहून माझ्याइतकाच मुलाांचाही त्याच्यावर जीव जिला होता! 

 
मुलाांची दनवि, शाळेचा इतर सारा व्यावहादरक कारभार, पदहल्या पदहल्या धड्याांची सुरुवात, अन् 

मुलाांच्या पुऱ्या ददनक्रमाची आखणी अन् देखरेख, यातच आमचा सबांध वळे जायचा ... माझा मनेॅजर मला 
पुन्हा पनु्हा धोक्याच्या सूचना देत होता ... कारण माझ्या नृत्यशलैीच्या नकलासुद्धा आता लोकदप्रय ठरून 
लां िनमध्ये आदण इतरत्र खोऱ्यानां पैसे ओढत होत्या ... तरीपण मी काही बर्टलनमधून हलायला तयार नव्हते 
... दररोज पाच ते सात वाजेपयंत मी बाळगोपाळाांना नृत्य दशकवायची ... 

 
मुलाांची प्रगती अगदी अकल्पनीय दन आियगकारक होती! मला वाटतां त्याांच्या सुांदर तब्बेतीचां सारां 

श्रेय त्याांच्या शाकाहारी आहाराला होतां ... अथात ही व्यवस्थाही िॉक्टर हॉफाच्या सल्ल्यानुसारच होती ... 
त्याच्या मते दनदान मुलाांच्या दशक्षणाच्या वयात तरी, त्याांच्या आहारात ताज्या भाज्या अन् भरपूर फळां 
असावीत, अन् माांसमच्छराला त्यात अदजबात फाटा द्यावा! 

 
* * * 

 
ह्या सुमाराला बर्टलनमध्ये, कुणाचा दवश्वास बसणां कठीण, इतकी मी लोकदप्रय होते! सारे मला 

‘गौत् दलश इझािोरा’च (= दैवी, ददव्य इझािोरा ...) म्हणायचे ... आजारी माणसां माझ्या दतथे दथएटरमध्ये 
आली की बरी होतात, अशीही माझी ख्याती पसरली होती! त्यामुळे दुपारच्या प्रत्येक कायगक्रमाच्या वळेी 
आजारी माणसां वाहून आत दथएटरमध्ये आणल्याची दवदचत्र दृश्यां ददसायला लागली ... हे छोटां पाांढरां 
टू्यदनक, अनावृत पाय आदण सपाता, यादशवाय माझी तर काहीही रांगभषूा नसेच ... अन् माझा पे्रक्षकवगग 
माझ्या कायगक्रमाांना यायचा तोही पूणगपणे पारलौदकक आनांदाच्या प्राप्तीची खात्री बाळगूनच! 

 
एका रात्री मी एका नृत्यकायगक्रमाहून परत येत असताना दवद्यार्थयांनी माझ्या गािीचे घोिे सोिले, 

आदण त्या प्रदसद्ध ‘दजगेस आले’ (ॲले ऑफ रायम्फ = यशमागग) तून माझी गािी ओढत नेली ... अगदी 
मध्यावर आल्यावर, त्याांनी मला एक भाषण करायची दवनांती केली – मी त्या बग्गीतच उभी रादहले ... त्या 
वळेी मोटरी नव्हत्याच मुळी ... दवद्यार्थयांना उदे्दशून मी म्हटलां , 

 



 
           

“दशल्पकाराच्या कलेएवढी महान कला कोणतीही नाही हे तर खरांच; पण मग कलापे्रमी म्हणवणारे 
तुम्ही लोक, – तुमच्या शहराच्या भर मध्यवस्तीतलां  हे भयांकर दविम्बन कसां सहन होतां तुम्हाला! पाहा – 
पाहा या पुतळ्याांच्याकिे – तुम्ही म्हणे कलादवषयाचे दवद्याथी आहात! – पण खरोखर तुम्ही तसे असता, 
तर हातात दगि घेऊन आज तुम्ही हे पुतळे फोिले असते ... कला? हां! हे पुतळे आदण कला? छेः! ह्या तर 
कैसरच्या प्रदतमा ... कैसरची स्वप्पनां!” 

 
दवद्यार्थयांचां माझ्याशी एकमत होतां. त्याांनी आरोळ्या ठोकून मला प्रदतसाद ददला ... अन् त्या 

ददवशी दतथे पोलीस येऊन टपकले नसते, तर मला वाटतां, माझी इच्छा आम्ही सवांनी दमळून अमलात 
आणलीच असती ... अन् बर्टलनमधले ते भयांकर पुतळे नामशषे झाले असते! 



 
           

१९ 
 
एकोणीसशपेाच सालच्या एका रात्री मी बर्टलनमध्ये नाचत होते ... खरां म्हणजे नाचत असताना 

माझां पे्रक्षकाांकिे कधीच लक्ष नसतां ... पे्रक्षकवगग मला परमेश्वरासारखाच वाटतो ... मात्र हा परमेश्वर 
मानवजातीचांच प्रदतदनदधत्व करणारा असतो ...!... तर मी काय साांगत होते, की पे्रक्षकाांकिे सामान्यपणे 
माझां लक्षच नसतां ... पण त्या रात्री पदहल्या राांगेत बसलेल्या एका व्यिीचां अस्स्तत्व मला जाणवलां ! मी त्या 
व्यिीकिे मुद्दाम पादहलां ही नव्हतां, चकवा मला ती व्यिी सहज ददसली, असांही काही नव्हतां ... पण तरीही 
त्या अस्स्तत्वाची भौदतक जाणीव मला झाली हे मात्र नक्की! ... अन् मग कायगक्रम सांपल्यानांतर माझ्या 
दनवासात एक मूर्टतमांत देखणेपण अवतरलां ! ... पण ... पण तो फारच रागावलेला होता. 

 
“तुझां नृत्य अद भतु आहे ...” तो उद गारला, “अप्रदतम आहे ... पण माझ्या कल्पना तू का 

चोरल्यास? मी तयार केलेलां  नेपर्थय तुला कुठून दमळालां ?” 
 
“काय म्हणता काय तुम्ही? हे दनळे पिदे तर माझेच आहेत स्वतःचे ... मी पाच वषांची 

असल्यापासूनच त्याांचा शोध मला लागला होता ... अन् तेव्हापासून आजवर मी त्याच पिद्याांसमोर नाचत 
आलेय्!” 

 
“नाही, नाही – दत्रवार नाही ... हे माझां नेपर्थय आहे, या माझ्या कल्पना आहेत ... पण त्याांच्यापुढे 

वावरणारी माझ्या कल्पनेतली व्यिी मात्र तूच आहेस ... माझ्या साऱ्या स्वप्पनाांचा तू एक हलतािोलता 
साक्षात्कार आहेस ...!” 

 
“पण तुम्ही कोण?” 
 
अन् मग त्याच्या तड िून ते गोि शब्द कानावर पिले माझ्या ... “मी एलन टेरीचा मुलगा आहे!” 
 
एलन टेरी! िीत्वाच्या आदशाची माझी कल्पना दजच्या ठायी साकार झाली होती, ती एलन टेरी 

...! 
 
“अरे, मग तुम्ही आता घरी येऊन आमच्या बरोबर ‘सपर’ घेतलां  पादहजे बरां का ...” माझी आई 

दनधास्तपणे म्हणाली! ... “इझािोराच्या कलेमध्ये तुम्हाला एवढा रस वाटतो, तर तुम्हाला आमच्याबरोबर 
‘सपर’ साठी आलांच पादहजे घरी!” 

 
... आदण के्रग घरी आला! 
 
उत्साहोन्मादानां चाळवलेल्या मनःस्स्थतीतच होता तो! कलेबद्दलच्या त्याच्या स्वतःच्या कल्पना 

अन् आशा-आकाांक्षा, यासांबांधी बोलायला तो अगदी आतुर झालेला होता ... 
 
आदण मी सुद्धा अदतशय उत्सुक होतेच होते! ... 
 



 
           

...पण एकेक करता करता माझ्या आईसकट इतर सवांनाच झोप यायला लागली ... मग 
प्रत्येकजण एकेक कारण पढेु करून दतथून दनसटले ... अन् शवेटी आम्ही दोघेच उरलो ... इकिे के्रग 
नाट्यकलेवर बोलतच होता ... अन् हातवाऱ्याांनी प्रात्यदक्षकही करून दाखवत होता. 

 
मध्येच एकाएकी तो म्हणाला, “पण तू इथे काय करतेय् स? तुझ्यासारख्या थोर कलावतीनां ... या 

... या असल्या कुटुांबात राहायचां म्हणजे ... छेः! शुद्ध विेेपणा आहे हा ... मी तुला पादहलां  प्रथम ... तुझा 
शोध मीच लावला ... खरां म्हणजे तू माझ्या नेपर्थयाचाच एक भाग आहेस!...” 

 
के्रग उांच, सिसिीत, लवदचक होता... त्याच्या चेहऱ्याच्या ठेवणीत त्याच्या सुांदर आईच्या 

चेहऱ्याची आठवण होती. मात्र आईच्यापेक्षा नाकीिोळी तो जास्त नाजूक होता ... एवढा उांच असूनही 
त्याच्या व्यदिमत्त्वात कुठेतरी थोिा बायकीपणा होता ... दवशषेतः त्याच्या भावुक, पातळ ओठाांच्या 
जीवणीच्या दतथे! एलन टेरीचा ‘कुरळ्या कुरळ्या सोनेरी बटाांचा छोकरा’ म्हणून त्याच्या लहानपणी साऱ्या 
लां िनच्या पे्रक्षकवगाला एवढा मादहती असलेला हा मुलगा ... आता त्याचे बालपणीच्या छायादचत्रातले 
सोनेरी केस काहीसे गिदले होते ... अन् त्याचे िोळे – लाांबचां ददसत नव्हतां, असली अधू दृष्टी असूनही 
चष्ट्म्यापाठीमागे एक प्रकारे ‘कठीण’, अन् ज्वलां त भासायचे! ... मघा म्हटल्याप्रमाणे त्याच्या व्यदिमत्त्वात 
काहीसा नाजूकपणा होता ... चकवा कुठेतरी िीसदृश दुबगलतेचा भास होता ... फि त्याचे पांजे रुां द 
बोटाांमुळे आदण ‘गोदरला’ छाप चौकोनी आांगठ्याांच्यामुळे समथग ददसायचे ... पुष्ट्कळदा गमतीनां तो आपल्या 
आांगठ्याांना ‘खुनी आांगठे’च’ म्हणायचा! ... म्हणायचा, “तुझा गळा दाबायला एकदम योग्य!...” 

 
त्या वळेी तर के्रगच्या सादन्नध्यात मी भारल्यासारखीच झाले ... माझ्या छोट्या शुभ्र टू्यदनक वर 

त्याला माझा झलूवजा चढव ूददला ... माझा हात त्यानां हातात घेतला, आदण दजन्यावरून धावतच आम्ही 
रस्त्यावर गेलो – त्यानां टॅक्सी थाांबवली, अन् आपल्या उत्तम जमगन भाषेत म्हणाला, “मी आदण माझी पत्नी 
– आम्हाला पॉट सदामला जायचांय्...” 

 
बऱ्याचशा टॅक्सी ड्रायव्हसगनी आम्हाला नकारच ददला ... शवेटी एकदाची एक दमळाली ... अन् 

आम्ही पॉट् दामच्या रोखाने दनघालो ... दतथे पोहोचलो तेव्हा पहाट झाली होती ... एका छोट्या होटेलचां 
दार नुकतांच उघित होतां. दतथेच थाांबनू आम्ही कॉफी घेतली ... अन् मग ददवस मध्यान्हाकिे सरकायला 
लागला, तसे आम्ही बर्टलनकिे परत दनघालो... 

 
नऊ वाजायच्या सुमाराला बर्टलनमध्ये येऊन पोहोचलो, तेव्हा मनात आलां  ‘आता पढेु काय?’ – 

आईकिे परत जाणां तर आम्हाला शक्य नव्हतांच, तेव्हा मग ‘एल्झी द ब्ऱ्यूगेर’ नावाच्या एका पक्क्या 
बोदहदमयन (– अदनबंध स्वतांत्र वृत्तीच्या) मदैत्रणीकिे गेलो! ... दतनां मोठ्या हळुवारपणे आदण सहानुभतूीनां 
आमचां स्वागत केलां  ... ‘स्कँ्रबल्ि’ अांिी अन् कॉफीचा सकाळचा नाश्ता ददला ... दतच्या बेिरूममध्ये दतनां 
मला झोपायला देदखल ददलां  ... मी जी झोपले, ती सांध्याकाळ होईतो मला जागच झाली नाही... 

 
दतथून मग के्रगनां मला त्याच्या स्टुदिओत नेलां . स्टुदिओ बर्टलनमधल्या एका उांच इमारतीत अगदी 

वर होता ... जमीन काळी – मेणवलेली होती ... त्यावर गुलाबाची पानां ... अथात कृदत्रमच – सगळीकिे 
लावली होती ... 

 



 
           

माझ्या समोर तो उभा रादहला ... झळाळतां तारुण्य, सौन्दयग अन्, प्रदतभा! एकाएकी मनात 
उद भवलेल्या पे्रमभरानां माझा जीव पेटल्यासारखा झाला ... दोन वष े सुप्तावस्थेत गेली होती ... तरी 
माझ्यासारखीच्या स्वभावातली अपदरहायग उत्कटता, उचांबळून बाहेर झेपावण्यासाठी केवळ अशाच एखाद्या 
ज्वालाग्राही क्षणाची वाट पाहात थाांबलेली असते जणू! ... मी आवगेानां त्याच्या बाहूत दशरले... इथे मला 
माझ्या मनस्वी व्यदिमत्त्वाच्या तोलाचा प्रदतसाद दमळाला होता! ... माझ्यातल्या पार्टथवाशी जुळणारां पार्टथव 
... माझ्या रिाशी जुळणारां रि! ... दकत्येकदा तो आवगेानां म्हणायचा ..., “आः! तू माझी बहीणच आहेस 
की काय, कुणास ठाऊक!” 

 
...इतर दिया आपल्या दप्रयकराांच्या आठवणी कशा ठेवतात, ह्याची मला कल्पना नाही ... मला 

वाटतां, पुरुषाचां िोकां , खाांदे, हात वगैरे तेवढा मुख्य तपशील देऊन मग त्याच्या कपड्यादबपड्याांच्या 
वणगनाकिे वळायचां, हा नेहमीचा सांकेत असावा ... पण माझ्या िोळ्याांसमोर मात्र ‘तो’ त्या पदहल्या रात्री 
स्टुदिओत ददसला होता, तसाच उभा राहतो! ... विावरणाांच्या कोशातून बाहेर पिलेला त्याचा तो 
लवदचक, गोरा दन ओजस्वी देह ... आपल्या साऱ्या ददमाखादनशी, वैभवादनशी माझ्या ददपल्या िोळ्याांसमोर 
तळपत होता! 

 
‘िायना’च्या चमकत्या िोळ्याांनी ज्याचा प्रथम वधे घेतला, तो उांचचनच, शलेाटा गौरकाय 

‘एस्न्िांदमयन’ असाच ददसला असणार ... तसेच ते ‘हायाचसथस’, ‘नार्टससस’, आदण तो हुशार अन् शूर 
‘पेस्यूगस’ सुद्धा ... असाच ददसला असणार! ... एखाद्या मत्यग तरुणापेक्षा तो ब्लेकच्या एखाद्या 
देवदूतासारखाच भासला होता मला खरां म्हणजे ... त्याच्या सौन्दयाचां पान माझ्या िोळ्याांनी यथेच्छ केलां , 
त्या क्षणीच मी त्याच्याकिे ओढली गेले ... गुांतले मी ... अगदी दवरघळून गेले ... ज्योतीत ज्योत दवलीन 
व्हावी, तसे आम्ही एकमेकात दवरलो, दन एकाच ऊजगस्वल अग्नीत जळू लागलो ...! अखेर शवेटी इथे मला 
माझा जीवनसाथी भेटला ... माझ्या प्रीतीचां दनधान मला सापिलां  ... मला ‘मी’ सापिले; कारण आता 
आम्ही ‘दोन’ उरलोच नव्हतो ... ‘एक’ – होतो आम्ही! प्पलेटोनां ‘फेड् रुस’ मध्ये वणगन केलेल्या त्या एका 
अद भतु जीवात्म्यासारखे – एका आत्म्याचे दोन अधग – दोन रूपां ...! 

 
‘एखाद्या मुलीवर पे्रम करणारा कुणी एक सामान्य तरुण –’ अशातला हा प्रकार नव्हता. दोन 

जुळ्या आत्म्याांची ती जीवभेट होती ... एकरूपता होती! वरचां हलकां  देहावरण त्या आनांदोन्मेषानां सवगथा 
दवरून, त्या मूळच्या पार्टथव वासनेचां रूपाांतर शुभ्र दन प्रखर ज्योतींच्या एका स्वगीय दमलनात झालां  होतां! 

 
... कधी कधी ‘आनांद’ हा इतका दशगोदशग, इतका सवगसांपूणग असतो, की खरां तर तो 

अनुभवल्याक्षणी माणसानां सांपावां ... पाठीमागां उरू नये ... अरेरे! माझ्या त्या पेटत्या आत्म्याला, ब्लेकच्या 
देवदूताप्रमाणे त्याच रात्री पृर्थवीच्या अवतीभोवतीच्या मेघमाला ओलाांिून दुसऱ्याच अवकाशात भरारी 
घेण्याचां, अन् अनांतात दवलीन होऊन जाण्याचां भाग्य का लाभलां  नाही? 

 
... त्याची प्रीती यौवनसुलभ, समथग दन रसरशीत होती ... ताजेपण होतां त्या प्रीतीत! एखाद्या 

दवषयलोलुप माणसाची कामासि वृत्ती चकवा बेिरपणा त्याच्यात नव्हताच नव्हता ... तृप्तीची चव 
रेंगाळायच्या आतच शृांगादरक चेष्टाांकिे पाठ दफरवणां त्याला आविायचां ... अन् त्या यौवनाच्या ज्वलन्त 
सामर्थयावगेाचा ओघ तो त्याच्या कलेतल्या दकमयेकिे वळवायचा ... 

 



 
           

त्याच्या स्टुदिओत कोच, आरामखुची चकवा जेवणाची व्यवस्था याांपकैी काहीच नव्हतां ... त्या रात्री 
आम्ही आपले जदमनीवरच झोपलो ... त्याच्याकिे कपर्टदकही नव्हती ... अन् पैसे आणायला घरी जायचां 
धैयग मला नव्हतां! .. तेव्हा दोन आठविे मी दतथेच रादहले – झोपले! खाण्यादपण्याची जरूर वाटली, की तो 
उधारीवरच त्याचां जेवण मागवनू घ्यायचा ... ते वर येईपयंत मी वर सज्ज्यात लपून बसायचां, अन् मग 
हळूच आत येऊन त्याच्या बरोबर त्यातलां च काही खायचां ... 

 
‘कोणा दुष्टानां फूस लावनू माझ्या पोरीला पळवनू नेलांय्’, असां साांगत, माझी आई दबचारी झािून 

साऱ्या पोलीस स्टेशनाांवर आदण वदकलातीतून जाऊन आली ... अन् माझ्या ठेकेदाराचां तर, माझ्या त्या 
एकाएकी नाहीसां होण्याच्या काळजीनां िोकां च दफरलां ! असांख्य पे्रक्षकाांना त्याला परत पाठवावां लागलां ... 
तेसुद्धा कारणादशवायच ... काय घिलां  होतां ते मुळी कुणालाच माहीत नव्हतां! ... एक शहाणपणा मात्र 
त्यानां केला होता ... ‘कु. िांकन टॉस्न्सलायदटसनां एकाएकी चाांगलीच आजारी झालेली आहे’, अशा अथाचां 
दनवदेन त्यानां वृत्तपत्राांतून प्रदसद्ध केलां  होतां! 

 
दोन आठवड्याांनांतर आम्ही माझ्या आईकिे परतलो ... खरां साांगायचां तर, पे्रमानां पागल झालेली 

असूनही त्या दतथल्या कठीण जदमनीवर झोपायला मी कां टाळून गेले होते ... दशवाय खालच्या ‘केक्स-
दमठाई-चॉकोलेट्’ च्या दुकानातून तो जे काय मागव ू शकेल, त्यावरच भकू भागवणां अशक्यच होत 
चाललां  होतां ... क्वदचत एखादवळेीच, तेही अांधार पिल्यावरच आम्ही बाहेर जाऊन खाऊन येऊ शकत 
होतो ...! 

 
गॉिगन के्रगला पादहल्याबरोबर आई ओरिली ... “चालता हो या घरातून ... दुष्ट, फुसलाव्या 

कुठचा!” 
 
दतला त्याचा भयांकर मत्सर वाटत होता. 
 
... गॉिगन के्रग हा आमच्या युगातल्या अत्यांत प्रदतभावन्ताांपैकी एक ... शलेीसारखा, ‘आग’ आदण 

‘वीज’ याांच्यापासून घिलेला जीव! आधुदनक रांगभमूीच्या सवांगीण दवचारधारेचां स्फूर्टतस्थानच मुळी होता 
तो. रांगभमूीवरच्या प्रत्यक्ष, – व्यावहादरक जीवनात जरी त्यानां दवशषे भाग घेतला नाही, तरी दूर राहून 
त्यानां स्वप्पनां रांगवली; अन् आजच्या आधुदनक प्रगत रांगभमूीवर जे जे काही सुांदर आहे, त्याला के्रगच्या 
स्वप्पनातूनच स्फूती दन पे्ररणा दमळाली, हे काही खोटां नाही. तो नसता तर, राइनहातग, जाक, कोपो, 
स्टॅदनस्लाव्हस्की आपल्याला लाभलेच नसते; तो नसता, तर आपण आजसुद्धा त्या वास्तववादी 
सीनसीनरीतच रमलो असतो ... नेपर्थयातल्या झािावरचां प्रत्येक पान खऱ्याखुऱ्याप्रमाणे लकाकत रादहलां  
असतां ... साऱ्या घराांची सारी दारां उघित दमटत रादहली असती! 

 
... के्रगचा सहवास कमालीचा प्रसन्नमय होता ... ददवस उजािल्यापासून मावळेपयंत, 

त्याच्यासारखे अगदी आनांदमग्नच असणारे जीव, माझ्या पाहण्यात तरी अगदी मोजकेच आले आजवर. 
सकाळच्या कॉफीच्या पदहल्या कपापासून त्याच्या कल्पनादवलासाचा दनखारा फुलायला दन तेजाळायला 
लागायचा! ... रस्त्यातून साधां त्याच्याबरोबर चालणांसुद्धा प्राचीन ईदजप्तच्या ‘थीब्ज’ मध्ये मुख्य 
धमगगुरूां बरोबर सरांजामानां दफरल्यासारखां असायचां ... 

 



 
           

कधीकधी तो एकाएकी थाांबायचा, अन् पेस्न्सल अन् कागदाचां बाि काढून एखाद्या भयानक जमगन 
आधुदनक वास्तुदशल्पाकिे – ‘नॉयर कून्स्त प्रादिश अपाटगमेंट हाऊस’किे बोट दाखवनू, त्याच्या 
सौन्दयाचां रहस्य समजवायला सुरुवात करायचा! ... नांतर ताव चढल्याप्रमाणे एकदम त्याचां रेखादचत्र 
काढायचा; अन् दचत्र पुरां झाल्यावर पाहावां तर ते इदजप्तच्या ‘देन्देराह’ च्या मांददरासारखां ददसायचां! ... 
त्याला दूरचां अदजबात ददसत नसे, म्हणनू असा प्रकार व्हायचा की काय नकळे! 

 
जाताजाता एखादां झाि, पक्षी चकवा एखादां मूल पाहूनसुद्धा त्याच्या उत्साहाला भलतां उधाण 

यायचां एकाएकी .... त्याच्या बरोबरचा एकही क्षण कधी कां टाळवाणा म्हणून वाटायचाच नाही ... तो 
एकतर त्या आनांदादतशयाच्या धारेत तरी नहात असायचा, चकवा मग लां बक एकदम दुसऱ्या टोकाला 
जाऊन पोहोचायचा! ... हा असा ‘मूि’ ही त्या आनांदाच्या अगदी पाठोपाठच यायचा नेहमी ... मग 
आकाशाचे सारे रांग, पाहता पाहता काळवांिून गेल्यासारखे वाटायचे ... अन् साऱ्या वातावरणात एक 
प्रकारची हुरहूर जाणवत राहायची ... शरीरातला श्वास हळूहळू बाहेर शोषला जातो आहे असां वाटायचां ... 
एका अनादमक व्यथेच्या अांधकाराखेरीज काही म्हटल्या काही कुठे उरायचां नाही! 

 
आणखी काही ददवसाांनी दुदैवावां हे अांधारे ‘मूि’ वारांवार यायला लागले का? ... त्याचां बहुधा असां 

व्हायचां : “माझां काम, माझां कायग” – असा त्याचा जप सुरू झाला – अन् तसा तो सारखाच व्हायचा – की 
मी हळूच म्हणायची, “हो हो, तुझां काम, तुझां ‘जीदवतकायग’! ...ते अपूवगसुांदर आहे, यात मुळी शांकाच नाही 
... तू प्रदतभाशाली आहेस ... सारां खरां ... पण असां बघ, माझीही कुठेतरी एक शाळा आहे –” एवढ्यात 
त्याची मूठ दणकन् टेबलावर आदळलीच म्हणून समजावां ... अन् लगेच पुढे ... “हो – पण माझां 
जीदवतकायग –” वगैरे वगैरे ... मग माझां त्याला उत्तर ... “खरांच, खरांच – ते फारच महत्त्वाचां ... तुझां 
काम म्हणजे ‘नेपर्थय’ – पण चेतन अस्स्तत्व, ‘जीवात्मा’ हाच काही झालां  तरी ‘आदद’ – (तेव्हा त्याचा 
दवचार प्रथम करायला हवा –) ह्या आत्म्यातूनच नांतर सारां काही प्रकाशतां ... एवांच, पदहल्याांदा दवचार 
माझ्या नृत्यशाळेचा ... एका प्रसन्न मानवी जीवाची सौन्दयगपूणग हालचाल, ह्याला अग्रक्रम–अन् मग पुढे तुझां 
काम – या मांतरलेल्या जीवासाठी साजेशी पाश्वगभमूी दनमाण करणां ...!” 

 
या वादातून पुष्ट्कळदा दनष्ट्पन्न काय व्हायचां, तर आरिाओरि चकवा उदास अबोला ... मग 

माझ्यातली ‘िी’ एकदम खिबिून जागी व्हायची : “ए, फार अपमान केला का रे मी तुझा?” अन् त्यानां 
म्हणायचां, “अपमान, अपमान कसला ...? ... िी जात म्हणजेच मुळी वैताग – त्रास – ताप आहे सारा 
....! अन् अथात तूही त्यातलीच एक ...माझ्या कामात व्यत्यय आणणारी ... वैताग, वैताग आहे सारा ... 
छे छे छे! माझां काम, माझां काम!” 

 
... धािकन् दरवाजा लावनू तो बाहेर पिायचा ... अन् त्या धिाित्या दरवाज्याच्या आवाजानां 

घिलेल्या भयांकर घटनेचा प्रकाश शवेटी माझ्या िोक्यात पिायचा! मी त्याची वाट पाहापाहा पाहायची, 
अन् तो आला नाही की सबांध रात्र हमसूनहुमसून रिण्यात, दुःखाच्या वादळात सापिल्यासारखी 
घालवायची! एकां दरीत अशी सारी शोकाांदतका होती! असले हे देखाव ेवारांवार व्हायचे ... शवेटी त्यामुळे 
आयुष्ट्यात इतका दवसांवाद दशरला, की जगणांच अशक्य वाटायला लागलां  ... 

 
ह्या महान प्रदतभावन्ताच्या हृदयातल्या प्रीतीला जागां करणां माझ्या दैवात होतां, तसांच ती प्रीती 

दनभावण्यासाठी, माझ्या स्वतःच्या श्रयेाध्येयावर पाणी सोिण्याची तिजोि स्वीकारणांही माझ्या 



 
           

ललाटलेखात दलदहलां  होतां की काय, नकळे! ... आवळ्याभोपळ्याची मोट! ... पदहले काही आठविे तर 
अदनबधं आवगेानां प्रम देण्याघेण्यात भरुगकन् उिाले ... पण नांतर आजवर कधी घिलां  नसेल, असां भयांकर 
आणीबाणीचां युद्ध आमच्यात पेटलां  ... एका बाजूला के्रगची प्रदतभा अन् दुसऱ्या बाजूला माझ्या कलापे्ररणा! 

 
“तू हे सारां काही एकदा थाांबवत का नाहीस?” तो म्हणायचा. – “रांगमांचावर जाऊन हवते 

हातवारे करण्यापेक्षा, घरी बसून तू माझ्या दशसपेस्न्सली का तासत नाहीस?”... 
 
... असां जरी असलां  तरी गॉिगन के्रगनां माझ्या कलेचा रसास्वाद जसा घेतला, तसा आजपयंत 

कुणीच घेऊ शकलेला नाही, हेही दततकां च खरां! मात्र त्याचा अहांकार, अन् कलावांताच्या तदबयतीला 
साजेसा त्याच्या मनातला मत्सर, – या – पायी, एखादी ‘िी’ खरोखरची कलावांत असेल, हे मान्य 
करायलाच मुळी तो तयार नव्हता ...! 

 
* * * 

 
एदलझ् बेथनां आमच्या ‘ग्र्यूनेवाल्द’च्या नृत्यशाळेच्या कदमटीवर बर्टलनमधल्या प्रमुख अन् गभगश्रीमांत 

दियाांना घेतलां  होतां... त्याांच्या कानावर आमचां ‘के्रग-प्रकरण’ गेलां च ... लगेच त्याांनी नसती अदधकारी 
भाषा वापरून माझ्यावर दोषारोप करणारां एक लाांबलचक पत्र मला पाठवलां ! – म्हणे, चाांगल्या उच् च 
समाजातल्या, त्याांच्यासारख्या दियाांचा या नृत्यशाळेला दमळालेला आश्रय तसाच दटकायचा असेल, तर 
शाळेच्या मुख्य सांचादलकेनां नीदतअनीतीच्या इतक्या अदनबधं कल्पना बाळगून चालणार नाही! 

 
हे पत्र माझ्यापयंत पोहोचवायचां काम त्या बड्या बँकरच्या श्रीमतीजींच्याकिे – मेंिेलसोन बाईकिे 

– सोपवलां  होतां ... असा महत्त्वपूणग ‘खदलता’ घेऊन ती माझ्याकिे आली, अन् प्रथम जरा अदनदिततेनां 
पाहात रादहली माझ्याकिे – तेवढ्यात एकाएकी दतच्या िोळ्याांतून जे पाणी उसळलां , त्या भरात पत्र 
जदमनीवर फेकून देत दतनां मला जवळ घेतलां , अन् म्हणाली, “मी या भेकि पत्रावर सही केलीय् – चकवा 
या सगळ्या प्रकाराला माझी सांमती आहे, असां दबलकूल समजू नकोस ... पण त्या इतर बायकाांचां 
म्हणशील, तर त्याांच्यापढेु देवाला देदखल हात टेकाव ेलागतील! ‘आश्रयदात्या’ च्या यादीत याउपर त्याांची 
नावां नसणार हे खास ... नाही म्हणायला – तुझ्या बदहणीवर, एदलझ् बेथवर त्याांचा दवश्वास अजून आहे, 
असां ददसतां ...” 

 
तसां म्हटलां  तर एदलझ् बेथचीसुद्धा काही स्वतःची मतां होती, कल्पना होत्या ... त्या ती जगजाहीर 

करत नसे एवढांच! ... तेव्हा माझ्या एक लक्षात आलां  : तुम्ही तुमची कोणतीही मतां उघि उघि बोलून 
दाखवण्याचा आगाऊपणा स्पष्टविेपणा केला नाहीत, तर सारां काही ठीक असतां ... बरोबरच ठरतां! ... 
त्या बायकाांनी मला असा सांताप आणला होता की मी ‘दफलोमोदनक साल’ भाड्यानां घेऊन मुद्दाम एक 
व्याख्यानच ददलां  ... ‘नृत्य’ एक मुि, – माणसाच्या मनाला बांधमुि करणारी कला! ... हा दवषय होता, 
पण शवेटी मी िीच्या पे्रम करण्याच्या दन स्वचे्छेनां मूलबाळ होऊ देण्या न देण्याच्या मूलभतू हक्कावर बोलून 
व्याख्यान सांपवलां ! ... 

 
अथात् लोकाांचा पढुचा प्रश्न, ‘पण पुढे मुलाांचां काय?’ हाच असणार ... हां! ज्याांचा जन्म लग्नबाह्य 

सांबांधातून झालेला आहे, अशा दकतीतरी प्रदसद्ध व्यिींची नावां मी साांगू शकले असते त्याच क्षणी – दकती 



 
           

अन् पैसा दमळवताना त्याांच्या जन्मरहस्याचा हा अिसर त्याांना दबलकूल आि आलेला नाही, ... हा 
दवचारही क्षणभर बाजूला ठेव ू ... पण मी म्हणते, भाांिणच उद भवलां , तर जो स्वतःच्या मुलाांची 
जबाबदारीसुद्धा सहज धुिकावनू देईल, अशा नीच माणसाबरोबर लग्नदवधीतून जायला एखादी बाई 
तयारच कशी होते? हा माणूस असा आहे, म्हटल्यावर त्याच्याशी लग्न करायला जायचांच कशाला? ... 
मला वाटतां वागण्यातला सचे्चपणा दन परस्पराांवर असलेला दवश्वास, हाच प्रीतीचा खरा पाया आहे ... एक 
‘कमावणारी, स्वतांत्र कती िी’ या नात्यानां माझे काही ठाम दनधार आहेत ... मूल व्हायचां, म्हणजे 
जीवावरचा प्रसांग – भयांकर शदिपात – आरोग्याची नासािी! ... अशा सगळ्या त्या त्यागाला तयार 
व्हायचां तर त्या प्रीतीची खात्री हवी की नको? पुढे प्रसांगवशात् जर तो नवरा नावाचा पुरुष, “मूल कायद्यानां 
सवगस्वी माझां आहे – ते मी तुझ्यापासून नेणार, म्हणजे नेणार! ... तुला हवां तर तू त्याला वषातून तीनदा 
भेटायला येऊ शकतेस ...” – असली भाषा वापरायचा सांभव असेल, तर त्या लग्नाच्या भानगिीत मी 
दबलकूलच पिणार नाही! 

 
“आपण लग्न केलां  नाही, तर आपलां  मूल आपल्याला काय म्हणेल?” ह्या आपल्या पे्रयसीच्या 

प्रश्नाला एका अत्यांत दवनोदी अमेदरकन लेखकानां काय उत्तर ददलां  असेल? तो म्हणाला, “तुझां दन माझां 
मूल – आपल्याला असा प्रश्न दवचारणारां दनघालां , तर मग त्याला आपल्याबद्दल काय वाटतां, ह्याचा दवचार 
करायची जरुरीच नसेल!” 

 
दववाहाच्या ‘करारनाम्या’ चा सारा तपशील वाचल्यानांतरही जी बुदद्धमती ते बांधन उघड्या 

िोळ्याांनी स्वीकारते, दतला त्याचे पदरणाम भोगायला लागावते हे ठीकच आहे, सुसांगत आहे अगदी! 
 
माझ्या त्या व्याख्यानाांनां बरांच वादळ उठलां  ... अध्याअदधक श्रोत्याांनी मला सहानुभतूी दाखवली, 

दन उरलेल्या दनम्म्यादशम्म्याांनी चीत्कार काढत, हाताला लागेल ते रांगमांचावर फेकायला सुरुवात केली ... 
शवेटी दवरोधी मताचे लोक हॉलमधून दनघूनच गेले ... अन् उरलेल्याांच्या बरोबर दियाांच्या हक्काांच्या दन 
त्याांच्या बाबतीतल्या अन्यायाांच्या प्रश्नाांवर माझी बरीच सुरस चचा झाली ... दवचार केला, तर कळून येतां 
की, त्या वळेी देदखल आमचां पाऊल, दियाांच्या आज गाजणाऱ्या चळवळींच्या दकतीतरी पुढेच होतां! 

 
‘स्व्हक्टोदरया स्रॉस’ मधल्या आमच्या जागेतच मी राहात होते ... एदलझ् बेथ मात्र शाळेच्या 

पदरसरात राहायला गेली होती ... या दोन दबऱ्हािाांत माझ्या आईच्या इकिून दतकिे खेपा चालत. पूवीच्या 
सांकटाांच्या दन अिीअिचणींच्या काळात आईनां दकती असामान्य धैयानां सारा त्रास पचवला होता ... पण 
आताशा दतचां आयुष्ट्य दतला अगदी दनरस – कां टाळवाणां वाटायला लागलां  होतां ... कदादचत दतच्या 
आयदरश स्वभावाचा हा पदरणाम असेल ... अशा स्वभावाला वैभव पेलवत नाही; सांकटाचा भार सोसतो! 
आता दतच्या ‘मूि’ चा अांदाज बाांधणां कठीण झालां  होतां .. कधीकधी दतला काहीच पटायचां नाही ... आम्ही 
परदेशात पाऊल टाकल्याच्या क्षणापासूनच्या इतक्या वषात, प्रथमच दतला – अमेदरकेची ओढ लागायला 
लागल्याचां दतच्या बोलण्यात आलां  ... अन् “दतथलां  अन्न ... दतथलां  सगळांच – इथल्यापेक्षा दकती चाांगलां  
आहेय्” वगैरे सारखां काही काही ती म्हणायला लागली. 

 
... आईला बरां वाटावां, म्हणनू बर्टलनमधल्या अदलशान रेस्तराँमध्ये घेऊन जात होतो आम्ही दतला 

कधीकधी .. पण दतला दवचारलां , “काय घेशील?” की ती म्हणायची, “दश्रम्प स (= करांदी),” अन् तो 
करांदीचा मोसम नसला, की मग त्यावरून जमगनीचाच उद्धार व्हायचा ... “दजथे साधे चझगे दमळत नाहीत – 



 
           

तो हा असला ददरद्री देश” ... वगैरे वगैरे ... दुसरां काहीही ददलां  तरी मग खायची नाही आई! ... समजा 
करांदी असलीच तर, “सनॅ् फ्रास्न्सस्कोमध्ये याहून दकतीतरी छान करांदी दमळते,” वगैरे भाष्ट्य, अन् तक्रार 
चालायची ... 

 
आईचा सारा जन्म दतच्या मुलाांच्या तैनातीतच गेला ... नीतीची अन नेकीची जाचक बांधनांनां सवयी 

दतनां जन्मभर पाळली ... याच वस्तुस्स्थतीत दतच्या स्वभावातल्या या बदलाचां कारण सापिेल, मला वाटतां! 
इकिे आम्हाला आता आपापले अनेक व्याप दन छांद होते; त्यात आम्ही सारीजणां आपापल्या परीनां इतकी 
बुिून गेलो होतो, की त्या दनदमत्तानां आईपासून दूरदूर जाणां अपदरहायगच होतां सारखां ... दतच्या 
आयुष्ट्यातली ऐन उमेदीतली वषग दतनां आमच्यासाठी फुकट घालवली ... अन् शवेटी दतच्यासाठीच 
दतच्याकिे काही उरलां  नाही, दतनां ठेवलां  नाही, याची जाणीव दतला आता झाली ... मला वाटतां माझ्या 
आईचां हे काही पदहलां च उदाहरण नाही ... अमेदरकेतल्या दकतीतरी ‘आईां’ना असांच वाटत असणार! ... 
दतचे हे बदलते ‘मूि’ उत्तरोत्तर वारांवार ददसायला लागले ... आदण दतच्या मूळ गावाला परत जाण्याची 
इच्छा ती एकसारखी बोलून दाखवायला लागली ... एवढांच नव्हे तर नांतर थोड्याच ददवसाांत 
म्हटल्याप्रमाणे ती परत गेलीसुद्धा! 

 
* * * 

 
‘ग्र्यूनेवाल्द’ चा तो स्व्हला आदण चाळीस कॉट् याांच्यातच माझां मन नेहमी गुांतलेलां  असायचां ... 

दैवगती दकती दवलक्षण असते पाहा! हा के्रग मला याच्या आधी काही मदहन्याांपूवी भेटला असता तर तो 
बांगला, ती शाळा... हे काहीही झालां  नसतां ... त्याच्या सहवासात माझ्या व्यदिमत्वाला जी पूणगता लाभली 
होती, त्यामुळे या शाळेची स्थापना करण्याची जरूरच मला भासली नसती ... पण माझां बालपणाचां स्वप्पन 
खरोखरीचा आकार धरायला लागलेलां  ददसत असताना, त्याचाच एक ध्यास, एक विे मला लागून रादहलां , 
तर त्यात नवल काय? 

 
अन् तेवढ्यात मला समजलां , – शांका नव्हतीच काही – की मी गरोदर रादहले होते... मला स्वप्पन 

पिायचां एलन टेरीचां ... ‘इमोदजन’ मध्ये घालायची तसलाच एक झगमगणारा गाऊन अांगात घातलेली 
एलन टेरी ... दतच्या हातात सोनसळी केसाांच्या एका दचमुकल्या छोकरीचा हात असायचा ... छोकरी 
हुबेहूब दतचीच प्रदतमा ...! आपल्या नादमधुर आवाजात एलन टेरी मला साद घालून म्हणायची, 
“इझािोरा, पे्रम करावां ... प्रीती द्यावी ...” 

 
अस्स्तत्वापलीकिल्या छायालोकाांतून माझ्याकिे झेप घेणाऱ्या कुणाची तरी जन्मपूवग चाहूल मला 

त्या क्षणी लागली! ... असांच एक छोटां बाळ येईल ... आपल्या बाळमुठीत माझां सुखदुःख लपवनू ...! .... 
‘सुख’ अन् ‘दुःख’ ‘जन्म’ आदण ‘मृत्य’ू! जीवननृत्यातले साक्षात् ‘सम’ - ‘काल’! 

 
त्या स्वगीय सांदेशाची धून माझ्या नसानसाांतून गुांजत होती .. माझे कायगक्रम, माझी शाळा अन् 

माझ्या ‘एांदिदमयन’ वरचा पे्रमाचा वषाव ... सारां नेहमीसारखां चाललां च होतां ...! 
 
दबचारा के्रग मात्र अस्वस्थ होता, अधीर होता ... बचेैन होता ... वैतागानां आपली नखां दजव्हाळी 

दनघेपयंत खात, “माझां काम, माझां काम” ... असा जप करत बसला होता ... 



 
           

... दनसगानां दबा धरून बसायचां, अन् नेहमीप्रमाणां कलेवर कू्ररपणे आक्रमण करायचां ... दुसरां 
काय ...! ... तरीही एलनच्या त्या स्वप्पनाचा एकीकिे कुठेतरी ददलासा वाटत होता ... ते स्वप्पन मला पनु्हा 
आणखी दोन वळेा पिलां ! ... 

 
... वसांत ऋतू आला ... िेन्माकग , स्वीिन आदण जमगनीसाठी माझा करार झाला होता ... 

कोपनहेगनमध्ये एका गोष्टीचां मला सवांत आियग वाटलां  : तरुण दियाांचे असामान्य बदुद्धमते्तने उजळलेले 
प्रसन्न चेहरे ... त्याांचां मुलाांसारखां रस्त्यातून बांधमुि दन मनमोकळां एकटां दफरणां – काळ्याकुरळ्या बटाांवर 
अिकवलेल्या त्याांच्या त्या दवद्यार्टथपेशाच्या टोप्पया ... मी चदकतच झाले ... इतक्या छान मुली मी कधीच 
पादहल्या नव्हत्या ... नांतर मग माझ्या कानावर आलां , की दियाांनी मतदानाचा हक्क दमळवला, तो प्रथम याच 
देशात! 

 
... मला हा दौरा स्वीकारायला लागला, कारण शाळेच्या खचानां पैशाला चाांगलीच ओहोटी 

लागली होती ... माझी दशल्लक कामाला आली होती अन् खेळता पसैा असा उरलाच नव्हता ... 
 
स्टॉकहोमला पे्रक्षक चाांगलेच उत्साही होते ... कायगक्रमानांतर दतथल्या व्यायामशाळेतल्या मुलींनी 

होटेलपयंत मला सोबत केली ... वाटभर माझ्या गािीच्या बाजूांनी उड्या मारत, ढाांगा टाकत त्या आपला 
आनांद व्यि करत होत्या. मी त्याांच्या व्यायामशाळेला मग भेटही ददली; मात्र त्या भेटीनां त्या प्रकारच्या 
दशक्षणाबद्दल माझ्या मनात आस्था अशी काही दनमाण झालीच नाही. स्स्वदिश व्यायाम माझ्या मते नुसत्या 
स्थावर – अचल शरीरासाठीच असावा! माणसाच्या हालत्याचालत्या चेतन शरीराचा मुळी त्यात दवचार 
केलेलाच नाही. ... ‘स्नायूांचा दवकास’ – म्हणजेच त्याांचां महत्त्वाचां साध्य! खरां म्हणजे शरीराला सामावनू 
ठेवणारी ती एक यांत्रणा ठायी असतो, हे दन एवढांच स्नायूांचां महत्त्व! स्स्वदिश व्यायाम म्हणजे चुकीच्या 
तांत्रावर आधारलेलां  शरीरदवकासाचां शाि आहे, असां मी म्हणेन; कारण कल्पनाशिीचा त्यात वापरच नाही 
केलेला; अन् माणसाच्या शरीराकिे इथे एक ‘वस्तू’ म्हणून पादहलां  जातां ... एक चेतन, गदतगभग ‘शिी’ 
म्हणून नाहीच नाही! 

 
मी त्या साऱ्या शाळाांतून चहिले – अन् सगळ्या दवद्यार्थयांना माझे हे दवचार शक्य तेवढ्या उत्तम 

तऱ्हेनां समजावनू देण्याचा प्रयत्न केला. माझ्या अपेके्षप्रमाणेच झालां  ... कुणालाच दवशषे काही समजलां  
नाही! 

 
स्टॉकहोमला असताना मी ‘स्राईन्िबगग’ ला माझां नृत्य पाहायला येण्याचां आमांत्रण ददलां  ... 

त्याच्याबद्दल मला फार कौतुकादर होता. त्याचां उत्तर काय यावां? “मी कुठे जातयेत नसतो ... 
मनुष्ट्यमात्राचा मी दतरस्कार करतो!” मी त्याला रांगमांचावर जागा देऊ केली बसायला, पण तो पठ्ठया काही 
आला नाही. 

 
स्टॉकहोममधला यशस्वी मोसम आटोपून आम्ही बोटीनां जमगनीला परतलो ... बोटीवर मी 

चाांगलीच आजारी पिले; अन् मग सध्यातरी आणखी दौरे करणां वगैरे थाांबवायलाच हवां, हे माझ्या लक्षात 
आलां  ... दशवाय दनवाांत एकटेपणाची मला फारच ओढ लागली होती ... लोकाांच्या नजराांच्या टप्पप्पयाआि 
दूर काही ददवस घालवाव,े अशी इच्छा झाली होती ... 

 



 
           

जून मदहन्यात माझ्या शाळेला एक चुकमुकती भेट ददल्यानांतर तर, समुद्राच्या सादन्नध्यात राहायला 
जायचांच माझ्या मनानां घेतलां . प्रथम मी हेगला गेले – आदण मग दतथून उत्तरेकिच्या समुद्रदकनारी 
वसलेल्या ‘नॉिगदवक’ नावाच्या एका छोट्या खेड्यात जाऊन पोहोचले ... दतथे पुळणीवरच बाांधलेला 
‘स्व्हला मादरया’ नावाचा एक छोटा बांगला मी भाड्यानां घेतला. 

 
बाळांतपण म्हणजे एक अगदी स्वाभादवक, दनसगगसुलभ घटना असते, असां समजण्याएवढी मी त्या 

वळेी अननुभवी होते! ........ म्हणून तर दजथून शांभर मलैाांच्या आत एकही शहर असां नव्हतां, अशा त्या 
खेड्यातल्या बांगल्यात मी जाऊन राहले ... अन् दतथलाच एक खेिवळ िॉक्टर ठरवनू ठेवला ... त्याला 
खेिूत बायकाांचाच अनुभव असणार येऊनजाऊन, पण मी आपली माझ्या अज्ञानामुळे त्याच्यावर खुशाल 
दवसांबून होते! 

 
‘कॅिदवक’ हे त्यातल्या त्यात जवळचां खेिां देखील जवळजवळ तीन दकलोमीटर दूर होतां! अन् 

दतथे मी राहत होते ... एकटीच! नॉिगदवक ते कॅिदवक, एवढां अांतर मी दररोज चालून जायची अन् 
परतायची ... सागराच्या जवदळकीची ओढ तर माझी पदहल्यापासूनची ... तसांच इथे नॉिगदवक मध्ये एकटीनां 
राहण्याचांही ... या सुांदर प्रदेशात, दुतफा मलैमलै पसरलेल्या, वाळूच्या टेकड्याांनी भरलेल्या पुळणीत 
बाांधलेल्या, त्या सवगस्वी एकाकी अशा पाांढऱ्या छोट्या बांगल्यात – स्व्हला मादरयात – मी तीन मदहने रादहले 
... जून, जुलै अन ऑगस्ट ... 

 
दरम्यान ‘ग्ऱ्यूनवाल्द’ शाळा मी माझ्या गैरहजेरीत एदलझ् बेथवर सोपवली होती; दतच्या बरोबर 

माझा दनयदमत पत्रव्यवहार चालायचा ... जुलैमध्ये माझ्या रोजदनशीत मी माझ्या नृत्यशलैीच्या दशक्षणाला 
आधारभतू अशा काही मूळतत्त्वाांची नड द करून ठेवली. जवळजवळ पाचश ेएक व्यायामाचे ... अांगके्षपाांच्या 
पलट्याांचे प्रकार मी शोधून काढले ... अगदी सोप्पया साध्या हालचालींपासून दवद्यार्थयांना अत्यांत सांदमश्र दन 
कदठण आदवभावाांकिे नेणारा एक सवांगीण – साररूप असा अभ्यासक्रमच मी तयार केला म्हणायला 
हरकत नाही ... 

 
‘ग्र्यूनवाल्द’ शाळेत दशकत असलेली माझी छोटी भाची ‘टेंपल’ माझ्याकिे तीन आठवड्याांसाठी 

रहायला आली होती ... ती देखील माझ्यासारखी समुद्राच्या दकनाऱ्यावर नाचत असायची ... 
 
के्रग मात्र अस्वस्थच होता. तो यायचा जायचा ... पण मी आता ‘एकटी’ नव्हते! तो लहानगा जीव 

आपलां  अस्स्तत्व ददवसानुददवस ठासून पटवनू द्यायला लागला होता ... माझ्या सुांदर देहाचा सांगमरवर 
दवतळताना, भांग पावताना – ताणला जाताना – बेिौल होताना पहाणां ... एक दवलक्षण अनुभव होता तो! 
... मनाच्या शिी जसजश्या प्रगल्भ व्हायला लागतात –, सुसांस्कृत होतात, मेंदू जसजसा जास्त जास्त 
सांवदेनशील बनायला लागतो, तसतसा त्याच्या जादणवचेा ओघ दुःखाच्या ददशनेां वळायला लागावा – हा 
एक प्रकारे दनसगानां मानवावर उगवलेला अकल्पनीय सूिच नव्हे का? जागत्या रात्री ... व्यदथत 
घटकापळां ... अन् सोबतीला आांनदांसुद्धा! असीम ... अपार आनांद ...! नॉिगदवक ते कॅिदवक पसरलेल्या 
पुळणीतून दररोज पावलां  टाकताना सांगतीला दया असायचाच ... एका बाजूनां फेसाळत्या, नागाच्या 
फण्यासारख्या झेपावणाऱ्या उत्तुांग लाटा, अन् दुसऱ्या बाजूला वाळूच्या फुगऱ्या सुजऱ्या टेकड्याांचा 
दवजनवास! ... या समुद्रदकनाऱ्याला वारां नेहमीच असतां; कधीकधी हळव्या हळुवार पदिमवाऱ्यासारखां, तर 
कधी असा जोरदार झोत की नुसती वाट काढण्यासाठी झगिताना नाकीनऊ यायचे माझ्या ... एकादवळेी 



 
           

वादळाांनी उग्र रूप धारण केलां , की स्व्हला मादरया समुद्रात सापिलेल्या जहाजासारखा झोके खायचा, ... 
धिकन जायचा ... ठोकला जायचा शुद्ध! 

 
... आता मला कुठे बाहेर माणसात जायला नको वाटायला लागलां  ... लोकां  काय वाटेल ते 

घाणेरिां बोलायची ... कूसभरल्या िीचा आदर करणां लोकाांच्या अगदी कसां गावी नसतां! अशीच एक 
गभगवती रस्त्यानां एकटीच जाताना मी पादहली होती ... जाणाऱ्या येणाऱ्याांनी कुणी दतच्याकिे आदरानां तर 
पादहलां  नाहीच; उलट सारेजण एकमेकाांना इशारे करत कुस्त्सतपणे हसले मात्र! जीदवताला फुटणारा 
कोवळा कड ब आपल्या उदरात जोपासणारी ही िी, म्हणजे जणू एक उत्तम दवनोदी चटुकाच होता!... 

 
... मी सगळ्याांना माझां दार बांदच केलां  होतां – एक सुस्वभावी दन दवश्वासू दमत्र सोिून इतर 

साऱ्याांना – हा माझा दमत्र हेगहून सायकलवरून यायचा – माझ्यासाठी पुस्तकां  दन मादसकां  आणायचा; 
आधुदनक दचत्रकला, सांगीत आदण सादहत्य, यावरचे आपले दवचार, आपली मतां – वगैरेबद्दल माझ्याशी 
वादसांवाद करत मला दरझवायचा. त्याची पत्नी एक मोठी कदवयत्री होती ... दतच्याबद्दल वारांवार बोलायचा 
तो ... अन् तसां बोलताांना त्याच्या स्वरात एकप्रकारचा भदिभाव ... दन हळुवारपणा उतरायचा! ... त्याचां 
सारां करणांसवरणां व्यवस्स्थत – पद्धतशीर असे. तो ठरादवक ददवशी यायचा; एकादेददवशी मोठ्ठां वादळ वगैरे 
झालां  तरी त्याचां हे वळेापत्रक चुकायचां म्हणनू नाही ... तो एक सोिला तर एरवी मी एकटीच असायची 
बहुधा ... समुद्र, ते वाळूचे दढगारे, अन् माझां बाळ, याांच्या सोबतीनां. बाळाला जणू बाहेरच्या जगात प्रवशे 
करायची भलतीच धीट घाई झालेली होती! 

 
कधीकधी समुद्रकाठानां दफरताना मला माझ्यात दुप्पपट दतप्पपट बळ दन शिी आल्यासारखां वाटायचां 

... वाटायचां की हा पोटातला जीव तरी माझाच असणार ... केवळ माझ्या एकटीचाच ...! ... पण मग 
कधीतरी आकाश राखी दन दवटक्या रांगाचां ददसायला लागलां , – उत्तरसमुद्राच्या त्या गारगार लाटा 
रागेजल्यासारख्या भासल्या, म्हणजे एकाएकी मला अगदी दवषण्णदवषण्ण वाटायचां ... मनात यायचां, मी 
जणू काही एकादा असहाय्य प्राणी आहे – एका भल्यामोठ्या मजबूत चपजऱ्यात बांद केलेला ... अन् मग 
एकच एक इच्छा मनाला घेरून टाकायची ... त्या चपजऱ्यातून सुटायची! ... अन् त्या सुटकेसाठी धिपि 
तिफि व्हायची मनाची ... सुटका ... दनसटायचां ... पण कुठां जायचां मग? ... त्या उदास अबोल 
लाटाांच्या कुशीत दवसावा शोधायला?... हो दतथेच एकादवळेी! ... असल्या या ‘मनोवस्थेशी मी खूप 
झुांजायची आतल्या आत ... अन् शवेटी धैयानां दतच्यावर मात करायची ... एवढांच काय, मला काय वाटत 
होतां, काय होत होतां, याची कल्पना चकवा शांकासुद्धा कुणाला येऊ ददली नव्हती मी ... पण दकतीही केलां , 
तरी ते दखन्न उदास भाव दबा धरून बसलेले असायचेच मनाच्या तळाशी ... अन् भलत्यासलत्या वळेी ते 
माझ्यावर स्वार व्हायचे ... ही गोष्ट मात्र अटळच झाली होती माझ्या लेखी... दशवाय, सारी लोकां  
माझ्यापासून दूर पळायला पाहत असतात, अशीही माझी भावना झाली होती ... आई तर हजारो मलै दूर 
असल्यासारखी वाटायची ... के्रगसुद्धा अगदी दुरावल्यासारखा, अनोळखी वाटे ... त्याच्या कलादवश्वाांत तो 
रांगलाबुिलेला असायचा ... आदण इकिे ददवसानुददवस माझ्या मनातून मात्र कलेचे दवचार दवरत दवरळ 
व्हायला लागलेले ... माझां ध्यान सारां माझ्यावर सोपवल्या गेलेल्या एका भयाण दन अदतमानवी कतगव्याच्या 
ठायी एकाग्र झालां  होतां ... हे भयाण ... अदतमानवी कतगव्य! ... नव्हे विे लावणारां, विेदपसां, आनांददायी 
... दुःखद ... गूढ रहस्य! 

 



 
           

... तास, घटका अन् दमदनटां सुद्धाां छळवाद केल्यासारखी दकती रेंगाळत राहायची ... ददवस, 
आठविे आदण मदहने जाता जायचे नाहीत! आलटून-पालटून मनात चपगा घालणाऱ्या आशादनराशचे्या 
भरात पुष्ट्कळदा मी दवचार करत राहायची आगमागचा ... माझ्या बाळपणाच्या दन तरुणपणीच्या माझ्या 
ध्येयवडे्या यात्रा ... दूरदूरच्या देशाांतून केलेली भटकन्ती ... कलेच्या प्राांतात मला उलगिलेली रहस्यां ... 
अन् मग हे सारां मला अगदी धूसर, अस्पष्ट वाटायचां ... एका बाळाला जन्म देण्यापूवीच्या या स्स्थदतप्रत 
पोहोचलेल्या माझ्या जीवनाचा – कुठे तरी दूर – सुरुवातीला जोिलेला उपोद घात असावा, तसां ...! तसां 
पादहलां  तर एखाद्या शतेकरी बाईच्या वाट्याला देखील सहज येऊ शकणारां हे भाग्य! पण तीच 
माझ्यासारखीच्या साऱ्या महत्त्वाकाांक्षाांची पदरणती ठरावी ना! ... दैवगती म्हणतात ती यालाच का? 

 
माझी लािकी आई का इथे यावळेी माझ्याबरोबर नव्हती? ... तर दतचा एक विेगळ पूवगग्रह होता 

... माझां लग्न झालां  नव्हतां ना? ... ते व्हायला हवां होतां! ... तसां म्हणाल तर, तर दतनां स्वतः लग्न केलां  
होतां, पण ते दववादहत आयुष्ट्य असह्य होऊन, दतनां दतच्या यजमानाांपासून घटस्फोटही घेतला होता ... ज्या 
सापळ्यात सापिल्यानां दतच्या आयुष्ट्याला चाव ेघेतले गेले, त्याच सापळ्यात मी दशरावां, असां दतला वाटूच 
नये, खरां म्हणजे! मी तर माझ्या साऱ्या जागृत बुदद्धसामर्थयादनशी दववाहबांधनाला दवरोध करत होते. 
त्यावळेेला माझी जी धारणा होती, तीच आजही आहे ... की दववाहसांस्था ही एक बाष्ट्फळ कल्पना आहे – 
गुलामदगरी आहे साक्षात् ... कलावांताांच्या बाबत तर दवशषेकरून!... दववाहाचा अटळ रोख शवेटी 
घटस्फोटाच्या ददशनेां कोटगकचेरीकिे खेचणारा दन लादजरवाण्या अकस्ल्पत खटल्याांची खटली दवकत 
घेणाराच ठरतो! कुणाला माझ्या या म्हणण्याच्या खरेपणाबद्दल शांका असेल तर त्यानां एक करावां; 
आतापयंतच्या घटस्फोदटत कलावांताांची एक यादी करावी, अन् गेल्या दहा वषात अमेदरकन वृत्तपत्रात 
छापून आलेल्या अफवा दन वदांता, याांची छोटीशी खानेसुमारी करून पहावी ... इतकां  असून सवगसाधारण 
जनता आपल्या आवित्या कलावांतावर पे्रम करायची राहते, असांही नाही ... जनतेला मुळी मला वाटतां, 
कलावांन्ताांच्यावाचून करमायचांच नाही! 

 
ऑगस्ट मदहन्यात ‘मारी दकस्ट’ नावाची एक बाई पदरचादरका म्हणून माझ्याबरोबर राहायला आली 

... अन् पुढे ती माझी एक अत्यांत दजवलग मतै्रीणच होऊन गेली ... दतच्याहून अदधक धीराची, गोि आदण 
पे्रमळ सखी मला कधीच भेटली नाही कुणी ... ती आल्यापासून दतचाच मला मोठा ददलासा झाला एक ... 
कारण खरां साांगायचां तर माझ्या मनात आता हरतऱ्हेच्या शांका उफाळून यायच्या, भीती वाटायची ... 
दकतीदा माझी मी समजूत घालायची की प्रत्येकच बाईला मुलां  होतात ... झाली आहेत ... माझ्या आजीला 
आठ मुलां  होती ... आईला चार ... आयुष्ट्यातला एक नैसर्टगक टप्पपाच होता तो ... वगैरे वगैरे ... तरी 
देखील आत कुठे तरी भीतीची एक जाणीव होतीच होती ... भीती तरी कसली? मृत्यूची, चकवा कळा, 
वदेना याांची खासच नाही! ... कसली तरी अज्ञात अनोळखी भीती ... कशाची ... समजत नव्हतां, उमज 
पित नव्हता! 

 
ऑगस्ट सांपून सप्टेंबर उजािला ... गभाचां ओझां चाांगलां च जाणवायला लागलां  होतां ... स्व्हला 

मादरया, त्या वाळूच्या टेकड्याांवर अवधान साांभाळून उभा केलेला ... जवळजवळ शांभरएक पायऱ्या चढाव्या 
लागायच्या ... दकत्येकदा नृत्याबद्दलचे दवचार मनात यायचे, अन् मन फार खांतावनू जायचां – पण 
तेवढ्यात दोनतीन लत्ताप्रहार करून आतल्या आत कूस बदलणारा चळवळा जीव आपली जाग द्यायचा, 
अन् मला हसू फुटायचां ... वाटायचां, कला म्हणजे तरी दुसरां काय आहे? जीवनाचां रहस्य दन त्यातला 
आनांद, याांची स्पष्टास्पष्ट प्रदतचबब रेखणारा तो एक आरसाच नाही का? 



 
           

माझां देखणां शरीर पाहता पाहता ओथांबनू वाढताना मी चदकत होत होते ... माझी छोटी घट्ट 
वक्षस्थळां चाांगली फुलून येऊन मृदु झाली होती ... पोटासारखीच ओथांबली होती ... मूळची चांचल पावलां  
माझी ... आता भारावनू मांदावली होती ... घोटे सुजरेफुगरे, अन् दनतांबात काहीसा ठणका होता ..... कुठे 
गेला तो जलपरीसारखा यौवनसुलभ बाांधा माझा? ... माझी महत्त्वाकाांक्षा, कीती, यश, माझां नाांव ... कुठे 
गेलां , कुठे लोपलां  ते सारां वैभव? ... दकती प्रयत्न केला, तरी माझां मन दखन्न झाल्यादशवाय राहत नसे ... 
हरल्यासारखां, जीवनाच्या लढाईत चहूबाजूनां हार खाल्ल्यासारखां हताश वाटायचां ... दवराट जीवनानां 
माझ्याशी चालवलेला हा खेळ आता दबलकूल सोसवनेा ...! एवढ्यात पनु्हा एकदा जन्माला येणाऱ्या 
बाळाची आठवण यायची, अन् सारे असले दुःखद दवचार कुठल्या कुठे पळून जायचे ... 

 
... रात्रीच्या वळेचे प्रतीके्षचे ताटकळलेले प्रहर ... अन् मी असहाय्य! ... िाव्या कुशीवर व्हावां, तर 

काळजात घुसमटल्यासारखां व्हायचां ... उजव्या कुशीवर झालां , म्हणून बरां वाटायचां, असांही नाही ... 
शवेटी उताणां पिून राहायचां ... गभातल्या बाळाच्या उत्साहाचां लक्ष्य होऊन बसायचां! ... मग आपले हात 
आपल्या उसवत्या शरीरावर दाबून बाळाला मायेचा सांदेश पोहोचवायचा प्रयत्न करायचा ... ते छळवादी 
तास ... रात्रीचे ... हळुवारपणे वाट पाहण्याचे ...! ... अन् अशा रात्रींमागनू रात्री ... अनांत ... अगदणत ... 
मातृत्वाचां एक दबरुद दमळवायला हे केवढां मोठां मूल्य मोजतो आपण! 

 
एक ददवस मात्र एक अवदचत् आनांदाची दन दवस्मयाची गोष्ट घिली ...! पॅदरसमध्ये असताना 

ओळख झालेली कॅथलीन नावाची माझी एक गोि मतै्रीण पॅदरसहून माझ्याकिे आली, अन् माझ्या बरोबर 
राहण्याचा दतचा बेत दतनां माझ्या कानावर घातला ... दतचां व्यदिमत्व आकषगक होतां ... जीवनरसानां 
रसरसलेली, आरोग्यसुांदर दन धीराची िी होती ती ... पुढे दतनां कॅप्टन स्कॉट या धािसी शोधकाशी लग्नां 
केलां  ... 

 
एकदा अशाच आम्ही सवग चहा घेत बसलो असताना मला एकाएकी धिक बसल्यासारखां झालां  ... 

जणू काही कुणीतरी पाठीच्या मधोमध धरून मला ठोकत होतां ... दपटत होतां ... मग एक भयांकर कळ 
आली – कण्याांतून दगरदमट दफरवनू कुणीतरी पाठच उकलायला दनघावां, तशी! एकाद्या सवगशदिमान् दन 
दनदगय मारेकऱ्याच्या हातात सापिलेल्या गरीब बापड्या दजवाचे व्हाव,े तसे हाल त्या क्षणापासून सुरूच 
झाले माझे! एक कळ येऊन जाऊन त्यातून मी दजवादनशी सुटते, तोच पुन्हा चढाई सुरू व्हायची ... 
‘स्पॅदनश इस्न् क् वदझशन’ बद्दल सारेजन एवढां तावानां बोलतात ... पण बाळाला जन्म ददल्याचा अनुभव 
घेतलेल्या कुणाही बाईला त्या ‘इस्न् क् वदझशन’ च्या छळाला घाबरण्याचां कारण नाही. प्रसूतीच्या ददव्याच्या 
तुलनेनां तो एक साधासुधा खेळच ठरेल! ... इथे कुण्या भयांकर दन अज्ञात राक्षसानां माझा जणू ताबा घेतला 
होता, अन् एकसारखे झटके देऊन त्यानां माझी हािां दन स्नायू याांची दचरफाि करण्याचा चांग बाांधला होता 
... त्याला थाांबणां ठाऊक नव्हतां ... दयामाया नव्हती ... कीव नव्हती ... अन् त्याच्या ताविीतून सुटायला 
काही मागगही नव्हता! ... सारे म्हणतात असल्या या वदेना दततक्याच लवकर दवसरल्याही जातात ... 
म्हणोत दबचारे ... मी त्यावर एवढांच साांगेन की, मी नुसते िोळे दमटून घेण्याचा अवकाश ... माझ्यावगेळां  
होऊन, माझ्याभोवतीच फेऱ्या मारणाऱ्या एकाद्या श्वापदाच्या तड िून बाहेर पिल्यासारख्या – माझ्या 
चककाळ्या दन उरापोटी ओरिणां कण्हणां, आतासुद्धा जसांच्या तसां मला पुन्हा ऐकू यायला लागतां!! 

 
िीला असल्या भयांकर यातना आजही सहन कराव्या लागाव्यात, ही गोष्ट म्हणजे अगदी 

कमालीचा, अतक्यग रानटीपणा वाटतो मला! याला काहीतरी उपाय दनगालाच पादहजे. हे सारां थाांबवलांच 



 
           

पादहजे. एवढां आधुदनक दवज्ञान हाताशी असताना ‘दवनासायास प्रसूदत’ सहजसाध्य नाही, याला काही अथग 
आहे का? अपेंदिक्ससारखी शिदक्रया एखाद्या िॉक्टरानां रोग्याला भलू न देता केली, तर तो प्रकार जेवढा 
अक्षम्य ठरेल, तेवढाच हा यातनामय बाळांतपणाचा प्रकारही अक्षम्य आहे! सामान्यतः स्वतःची दचरफाि 
देखताां िोळा पाहण्याचा, दन हा अदधके्षप सहन करण्याचा क्षणभराचा का होईना – हा कसला दनबुगद्धपणा 
बायकाांच्या ठायी असतो, कुणास ठाऊक! ... कसली बाष्ट्फळ स्स्थतप्रज्ञता ही! ....... 

 
...... दोन ददवस दन दोन रात्री या अवणगनीय यातना चालू होत्या ... त्यानांतर दतसऱ्या ददवशी 

सकाळी आमच्या त्या बावळट िॉक्टरानां आपल्या पोतिीतून एक भला मोठा फॉरसेप्पस – दचमटा – 
काढला. अन् गुांगीचां औषध वगैरे काहीही न देता खाटकासारखां आपलां  काम उकरलां ! मला वाटतां, की 
आगगािीखाली दचरिून दनघण्याच्या अनुभवाचा एक अपवाद केला, तर इतर कशाचीही, मला जे सहन 
करावां लागलां , त्याच्याशी तुलना होऊ शकणार नाही! ह्या दनरथगक हालअपेष्टाांना जोपयंत पूणगदवराम 
दमळालेला नाही, तोपयंत दियाांच्या कोणत्याही चळवळीबाबत चकवा मतदानाच्या हक्काच्या झगड्याबाबतचां 
कौतुक ऐकून घ्यायला मी तयार नाही! इतर शिदक्रयाांप्रमाणे ‘प्रसूदत’ सुद्धा सह्य दन दवनासायास झाली 
पादहजे, म्हणून दियाांनी खरां तर सत्याग्रह करायला हवा! 

 
कोणती विेपट अांधश्रद्धा ह्या वाजवी हट्टाच्या आि येते कोण जाणे! ........ कसली उपरी 

भावनाप्रधानता दन कोणतां दवधातक कारण याच्यापाठीमागे आहे? अथात् कुणी म्हणेल, की सवगच बायकाांना 
काही एवढा त्रास होत नाही – हो, नाहीच होत; रेि इांदियन बायकाांना, शतेकरी-कामकरणींना आदण 
आदफ्रकेतल्या दनग्रो बायकाांना तर नाहीच होत बाळांतपणाचा त्रास; िी जेवढी सुसांस्कृत, जेवढी नागर 
तेवढ्या त्या यातना (दवनाकारण भोगायच्या यातना!) अदधक भयांकर .......! पण मग केवळ या नागरी 
िीसाठी का होईना, असल्या या जीवघेण्या प्रकारावर एखादा नागरी इलाज शोधून काढलाच 
पादहजे!.......... 

 
...... ठीक आहे, प्रसूतीमुळे मी काही जीवाला मुकले नाही ....... मेले नाही खरीच; पण तसां 

काय – हालहाल करायच्या फळीवरून वळेेवरच बाजूला घेतलां  गेलां , तर मरू घातलेला एकदा बांदीसुद्धा 
जगू शकतोच की! पुन्हा तुम्ही म्हणाल, की स्वतःच्या पोटचां बाळ िोळ्याांना ददसलां , तेव्हाच सारे कष्ट तुला 
भरून पावले – हो ........ खरांच, त्यावळेचा माझा आनांद पूणग होता ........ दशगोदशग होता .......... 
दनखळ होता ........ तरीसुद्धा, सहज उपाय होऊ शकणाऱ्या या भयांकर प्रकाराला अनुमती देणाऱ्या 
वैज्ञादनकाांचा असीम अहांकार दन आांधळेपणा पाहून माझा सांताप, सांताप होतो! मला जे काही सोसावां 
लागलां , आदण इतरही बायकाांना जे काही प्रत्यही सोसावां लागतां, त्याचा दवचार मनात आला की आजही मी 
अदधके्षपाच्या रागानां थरथरा कापायला लागते! 

 
........ पण माझां ते बाळ! माझां मन आियानां भरून येत होतां ....... मदनासारखां रूप ....... दनळे 

दनळे िोळे ........... अन् भऱु्या लाांब केसाचां रेशमी जावळ ... हेच जावळ पुढे रुळण्याएवढां वाढलां , अन् 
हळूहळू सोनसळी कुरळ्या बटाांमध्ये त्याचां रूपाांतर झालां  ... तर काय साांगत होते, ते मदनाचां रूप ... अन् 
मग? ... ते अद भतुातलां  अद भतु रहस्य! ते बाळमुख माझ्या स्तनाग्राला लागून आपल्या दबनदाताांच्या 
दहरड्याांनी चाव,ू चोखू लागलां  ... अन् एकाएकी उसळून फुटलेला पान्हा चुटुचटुु प्पयायला लागलां  ... 
बाळाचां तड ि स्तनाग्राशी झड बल्याक्षणी आवगेानां उसळणाऱ्या पान्ह्याला वाट देताना मनात जे काही सुख 
उफाळतां त्याचां वणगन कोणती तरी ‘आई’ आजवर करू शकली आहे का? ते चाव ेघेणारां दधटुकलां  दनदगय 



 
           

बाळमुख ... दप्रयकराच्या मुखासारखां ... अन् त्या उलट आपल्या दप्रयकराचां मुख ... बाळाची आठवण 
करून देणारां ...! दियानो हे अद भतु रहस्य आपल्या भाग्यात असतानाां आपण दशकून वकील, दचत्रकार 
चकवा दशल्पकार होणां, या गोष्टी दकती दनरथगक आहेत, नाही? .... पुरुषाबद्दलच्या प्रीतीलाही मागां टाकणारां 
हे पे्रम ... ह्या अपार पे्रमाची चव मी आज चाखली! ... ताणली – खेचली गेलेली, रििावानां भरलेली मी 
... दचरफाि झालेली, असहाय मी ... अन् तो छोटा जीव, आक्रोश करणारा, लुचणारा! ... जीवन ... 
जीवन ... जीवन! मला जीवन हवां, अन् माझी कला? कुठे होती माझी कला? माझी, चकवा कुणाचीही ... 
कोणतीही कला ... कुठे होत्या त्या कला या क्षणी? कलेचां मला काही सोयरसुतक होतां का तरी? या क्षणी 
मीच ईश्वर होते, हीच होती माझी धारणा ... साऱ्या कलावांताांहून श्रेष्ठ मी ... मी परमेश्वर ...! 

 
पदहले काही आठविे मी तासन् तास माझ्या बेबीला कुशीत घेऊन दतचां दनदद्रस्त रूप न्याहाळत 

राहायची ... कधी कधी दतची नजर माझ्याशी दभिायची ... मग वाटायचां, की जीवनरहस्याच्या अगदी 
उांबरठ्यावर, अगदी दाराशी उभे आहोत आपण ... कदादचत् जीवनाचां कोिां उलगिायच्या अगदी 
सीमेवरच असू आपण! त्या नवजात देहाांतला आत्मा माझ्या एकटक दृष्टीला देत असलेला दृष्टीचा प्रदतसाद 
तसां म्हटलां  तर दकती सनातन होता ... शाश्वताला िोळे फुटावते तसा ... पे्रमानां ओथांबलेला ... कदादचत् 
‘पे्रम’ हेच साऱ्या कोड्याचां उत्तर असेल ... त्या क्षणीच्या आनांदाचां कोणत्या शब्दाांनी यथोदचत वणगन होऊ 
शकेल ...! त्यातून मी काही लेदखका नाही, शब्द गवसले नाहीत, तर काही नवल आहे का? 

 
मी आदण माझी गोि मदैत्रण मारी दकस्ट, बेबीसह ‘ग्र्यूनवाल्द’ ला परतलो ... सवग मुलाांना बाळाला 

पाहून फारच आनांद झाला ... एदलझ् बेथला मी म्हटलां , “आपली सवांत छोटुकली दशष्ट्या बघ तरी!” “नाव 
काय ठेवायचां?” प्रत्येकजण दवचारायला लागला ... के्रगनां एक सुांदर आयदरश नाव सुचवलां  ‘देईद्रग’ – 
आयलगण्िची लािकी देईद्रग; मग त्याच नावानां आम्ही दतला हाक मारायला लागलो! 

 
हळूहळू माझी गेलेली ताकद परत यायला लागली ... दकत्येकदा त्या ॲमेझॉनच्या सुरेख 

पुतळ्यासमोर मी उभी राहायची – समपगणाचां प्रदतक होतां ते एक – माझ्या मनात एक प्रकारचा सहानुभाव 
होता दतच्याबद्दल ॲमेझॉनबद्दल ... कारण सागरात उिी घेण्याएवढी ऊजगस्वल क्षमता दतच्या ठायीदह इथून 
पुढे कधी ददसणार नव्हती! 

 



 
           

२० 
 
आपल्या श्रीमांत बँकर नवऱ्यासह आपल्या बांगल्यात राहणारी ज्युदलएट मेंिलसन आमच्या अगदी 

शजेारीच रहात होती. खरां म्हणजे दतचां दमत्रमांिळ लब्धप्रदतदष्ठत दशष्टाांचांच असूनही ती आमच्या शाळेच्या 
कायात मोठ्या उत्साहानां मन घालत असे. एके ददवशी दतनां आम्हा सवांना एलीनोरा ड्यूज समोर नृत्य 
करून दाखवायला बोलावलां  ... एलीनोरा डू्यज! ... माझां लािकां  दैवत! 

 
मी के्रगची ड्यजूशी ओळख करून ददली. त्याच्या रांगमच, नाट्य, याांबद्दलच्या कल्पना ऐकताक्षणी 

दतला खूप आकषगक वाटल्या ... दतनां त्या दवषयात खूपच उत्सुकता दाखवली ... अशाच उत्साहात मग 
आणखी काही गाठीभेटीनांतर दतनां आम्हाला ्लॉरेन्सला येण्याचां आमांत्रण ददलां  – अन् के्रगनां दतथे आपल्या 
कल्पनाांवर प्रात्यदक्षकाांसह एकादां भाष्ट्यां करावां अशी इच्छा दतनां प्रदर्टशत केली ... अन् शवेटी एलीनोरा 
ड्यूजसाठी के्रगनां ्लॉरेन्सला जाऊन इब्सेनच्या ‘रो् मेरशोम’ च्या नेपर्थयाची सारी जबाबदारी स्वीकारली, 
असां ठरलां . ्लॉरेन्सची ‘िी लक्स’ रेन आम्ही पकिली – एलीनोरा ड्यजू, के्रग, मारी दकस्ट, बबेी, आदण 
मी – 

 
वाटेत बेबीला मी अांगावर घेतलां , तर दूध दनवळ नव्हतां ... मग बाहेरच्या दुधाची भर द्यावी लागली 

बाटली देऊन ... काही का असेना, आज मी अगदी आनांदाच्या दशखरावर होते – कारण माझ्या दृष्टीनां, 
जगातल्या सवांत आदरणीय अन् दप्रय अशा दोन व्यिी एकत्र आल्या होत्या! – के्रगला त्याचां आवितां काम 
करायला दमळणार होतां, अन् एलीनोराला लाभणार होतां, दतच्या प्रदतभेल साजेसां नेपर्थय! 

 
्लॉरेन्सला आल्यावर ‘गॅ्रन्ि’ जवळच्या एका छोट्या होटेलमध्ये आम्ही उतरलो ... ‘गँ्रि’ 

होटेलच्या एका राजेशाही ‘स्वीट’ मध्ये एलीनोराची व्यवस्था होती. 
 
मग पदहलां  चचासत्र सुरू झालां  ... त्याांत मीच के्रगच्या दुभाष्ट्याचां काम करत होते ... कारण त्याला 

ना फ्रें च भाषा येत होती, ना इटादलयन समजत होतां; अन् इकिे एलीनोराला इांस्ग्लशचा एक शब्दसुद्धा 
कळत नव्हता! या दोन प्रदतभावांताांच्यामध्ये मी सापिले होते ... अन् आियग म्हणजे त्याांनी पदहल्यापासूनच 
अगदी परस्परदवरोधी पदवते्र घेतले होते! का, देव जाणे! मी एकच आशा बाळगून होते : दोघाांनाही खूष 
ठेवायचां. दोघाांचांही समाधान सांभाळायचां! ... माझी आशा थोिीफार सफल झाली खरी, पण ती काहीशा 
युदि-चातुयामुळे ... गैरस्पष्टीकरणामुळे! ... दुभाष्ट्याची कामदगरी करताना ज्या थोड्या थापा मला 
माराव्या लागल्या, खोटां बोलावां लागलां , त्याबद्दल मला खरां म्हणजे कुणीही क्षमाच केली पादहजे ... कारण 
एका चाांगल्या कारणासाठी ही सारी गफलत मी केली होती! ... त्या भव्य नाट्यदनर्टमतीला खांि पिायला 
नको होता ... ते कायग पुरां व्हायलाच हवां होतां; अन् के्रग खरोखरी दतला काय म्हणाला, हे मी एलीनोराला 
जसांच्या तसां साांदगतलां  असतां, चकवा एलीनोरा ज्या शब्दाांत के्रगला हुकूम सोित होती, त्याच तऱ्हेनां मी 
त्याांचा पनुरूच्चार करून, के्रगला समज ददली असती, तर काय तुफान झालां  असतां, कोण जाणे! 

 
‘रो् मेरशोम’च्या पदहल्या अांकात, इब्सेननां बठैकीच्या खोलीचां ददलेलां  वणगन ‘जुन्या पद्धतीनां 

सजवलेली, आरामशीर–’ असां आहे, मला वाटतां; पण के्रगच्या िोळ्याांसमोर एका भव्य इदजस्प्पशयन 
मांददराचां आतलां  आवार साकार झालेलां  होतां! ... छत अगदी कमालीचां उांच ... आकाशाकिे झेपावणारां अन् 
चभती दूरदूर जात ददगांतराांत दवलीन झालेल्या ... इदजस्प्पशयन मांददरातून वगेळी एकच गोष्ट इथे होती ... ती 



 
           

म्हणजे अगदी दूर शवेटी एक चौकोनी मोठीच मोठी दखिकी होती इथे. इब्सेनच्या वणानाप्रमाणे ह्या 
दखिकीतून, एका मोठ्या चौकाकिे नेणारा, वृक्षाांनी दुतफा वढेलेला एक रस्ता ददसायला हवा. के्रगनां 
आपली कल्पना वापरून दखिकी दहा–गुदणले–बारा मीटसगच्या मापाची केली होती – अन् त्यातून 
दपवळ्या, लाल आदण दहरव्या रांगाांनी रेखलेलां  एक पेटतां दनसगगदृश्य ददसत होतां! ... हा देखावा तर 
मोरोक्कोतलाही असू शकला असता! एखाद्या जुन्या पुराण्या चौकासारखां वाटेल, असां त्याांत नावाला देखील 
काही नव्हतां! 

 
एलीनोरा काहीशी अस्वस्थ झालेली ददसली ... म्हणाली, “माझ्या मते ही दखिकी छोटी पादहजे 

... ती मोठी असणां बरोबरच नाही ... अशक्यच आहे”... 
 
यावर के्रग इांस्ग्लशमध्ये किािला, “दतला साांग, ... कुठल्याही आलतूफालतू बाईनां माझ्या 

कामात ढवळाढवळ केलेली चालणार नाही मला, साांगून ठेवतो!” 
 
मी आपलां  सावधदगरीनां एलीनोराला त्याचां भाषाांतर असां करून ददलां – के्रग म्हणतो, “त्याच्या 

लेखी तुमच्या मताचां मोल फार मोठां आहे ... तुम्हाला ज्यामुळे समाधान वाटेल असां काहीही तो अगदी 
खुषीनां करेल ...!” 

 
मग मी के्रगकिे वळले; अन् एलीनोरानां घेतलेल्या हरकती त्याच्या कानावर घालताना, जरासा 

दहकमती िाव टाकला दन त्याला साांदगतलां , एलीनोरा म्हणते, की “तू प्रदतभावांत आहेस, तेव्हा तुझ्या 
रेखाटनाांच्यावर कसलीही सूचना चकवा टीकादटप्पपणी करायला मी जाणार नाही – आहेत त्याच स्वरूपात 
ती रेखाटनां स्वीकारली जातील–!” 

 
कधीकधी हे असले वादसांवाद तासन् तास चालायचे ... दकतीदा तर बेबीला अांगावर घ्यायच्या 

वळेातच हा प्रकार चालायचा; तरी पण ती शाांदतदूताची अन् दुभाष्ट्याची दुहेरी भदूमका वठवायला मी केव्हाही 
आसपास रहायचीच! ... ह्या कलावांताांनी एकमेकाांना न म्हटलेल्या गोष्टींचां अशा तऱ्हेनां स्पष्टीकरण 
करण्याच्या फां दात, कधीकधी बेबीच्या दुधाची वळे टळून गेल्यानां मला अदतशय त्रास सहन करावा 
लागायचा. त्या वळेी माझ्या शरीरात एक प्रकारचा थकवाच भरून रादहला होता खरां म्हणजे. माझी अवस्था 
वाईट झालीच होती ... त्यात प्रकृती सुधारण्याचा दवश्रान्तीचा माझा हा काळ, या तनमनाला दझजवणाऱ्या 
मुलाखतींनी अगदी तापदायक होऊन गेला! पण ‘रो् मेरशोम’ ची दनर्टमती, ही केवढी मोठी कलात्मक 
घटना होती माझ्या लेखी-एलीनोरा ड्यजूसाठी के्रगचां नेपर्थय! ... मी केलेला कोणताही त्याग दथटाच 
वाटत होता मला त्यापढेु! 

 
त्यानांतर के्रगनां आपल्याला रांगमांददरात बांदच करून घेतलां  ... समोर िझनावारी रांगाांचे िबे, आदण 

एक मोठा ब्रश घेऊन त्यानां स्वतःच ते देखाव ेरांगवायला सुरुवात केली; कारण ज्याला तो स्वतःचां म्हणणां 
तांतोतांत समजाव ू शकेल, असा इटादलयन रांगारीच मुळी त्याला दमळेना! पादहजे होतां, तसलां  कॅनव्हास 
देखील दमळालां  नाही, तेव्हा त्यानां गोणपाट घेऊन ते एकत्र दशवनू घेतलां  ... इटादलयन बायकाांचा एक 
जथाच्या जथा रांगमांचावर बसून दकतीतरी ददवस ते गोणपाट दशवत होता! पोरगेलेसे तरुण इटादलयन 
रांगारी मांचाच्या आसपास धावधावनू के्रगनां ददलेले हुकूम आदण सूचना – साांदगतलेली कामां, पार पािण्याचा 
प्रयत्न करत असायचे ... अन् आपल्या लाांब केसाांची दवखुरलेली झुलपां सावरत के्रग त्याांच्यावर ओरिताना 



 
           

आदण रांगाच्या िब्यात ब्रश बुचकळून घेऊन दशड्यावरून कसल्या कसल्या अवघि जागी चढताना 
ददसायचा! सारा ददवस आदण जवळ जवळ रात्रभर तो दतथे रांगमांददरात असायचा ... 
खाण्यादपण्यासाठीसुद्धा बाहेर नाही! दुपारी जेवणाच्या वळेेला मी त्याच्यासाठी एक छोटासा िबा नेला 
नसता तर मला वाटतां, त्यानां काहीही खायची दफदकर केली नसती! 

 
एक ताकीद त्यानां देऊन ठेवली होती! ... “ड्यूजला रांगमांददराबाहेर ठेवा – दतला इथे येऊन 

द्यायचां नाही; ती जर का आली, तर दमळेल ती गािी पकिून मी इथून दनघून जाईन...” 
 
इकिे आत काय चाललां  आहे, ते पहायला डू्यज अगदी उत्सुक झालेली! तेव्हा दतचा अपमान 

होऊ न देता दतला रांगमांददरापासून दूर ठेवण्याचां काम अथातच माझ्यावर येऊन पिलां  होतां! मी दतला 
लाांबलाांब दफरायला घेऊन जायची बागेत ... दतथल्या सुरेख पुतळ्याांच्याकिे दन सुांदर सुांदर फुलाांच्याकिे 
पाहून मग दतचां मन शाांत व्हायचां ... 

 
ड्यूजची दतथल्या बागेत दफरतानाची ती प्रदतमा, ते रूप मी कधीही दवसरणार नाही ... 

इहलोकीच्या कुणा सामान्य िीसारखी ती कधी ददसलीच नाही ... ती ददसायची िान्टेच्या चकवा पेराकग च्या 
चक्षूांनी पादहलेल्या कोणा ददव्य व्यदिमत्त्वासारखी! ... दुदैवानांच केवळ या ग्रहावर अवतरलेली! रस्त्यातले 
सारे लोक दतला वाट करून द्यायचे, अन् आदरानां पण काहीशा कुतूहलानां आमच्याकिे एकटक पहात 
राहायचे; डू्यजला लोकाांनी दतला तसां न्याहाळलेलां  अदजबात आविायचां नाही ... त्याांची ती उघिउघि 
नजर टाळण्यासाठी ती नेहमी दबनरहदारीच्या वाटाांनी छोट्या गल्ल्याांतूनच जायची, अन् दशवाय 
माझ्यासारखां गरीब जनतेचां तेवढां पे्रम दतला नव्हतांच ... सामान्य जनता दतला आपल्यापेक्षा अत्यांत नीच 
दजाची वाटायची ... त्याच तऱ्हेनां या लोकाांचा उल्लेखसुद्धा ती करत असे ... 

 
हे सारां मला वाटतां, दुसऱ्या काही कारणाांपेक्षाही, दतच्या अदत सांवदेनशील मनामुळेच असावां ... 

दतला वाटायचां, लोक दतच्याकिे दोषैकदृष्टीनांच पाहतात ... खरां पहाता ड्यजू जेव्हा जेव्हा लोकाांच्या 
सादन्नध्यात आली, तेव्हा ती वागली, त्याहून अदधक सहानुभतूीनां आदण जास्त पे्रमानां वागणां कुणालाही 
अशक्यच होतां, असांच म्हणावां लागेल! 

 
... बागेतलां  आमचां हे चहिणांदफरणां मी कधीच दवसरणार नाही ... दतथले ते पॉपलर वृक्ष ... 

एलीनोरा ड्यजूचां मस्तक ... कारण आम्ही अगदी एकट्या आहोत, अशी खात्री झाली, की ड्यजू हॅट 
काढून, आपले चकदचत् रूपेरी झाक दाखवायला लागलेले दकरदमजी रांगाचे केस वाऱ्यावर मोकळे 
सोिायची ... दतचां ते असीम बुद्धमत्ता प्रकट करणारां कपाळ ... आदण ते अप्रदतम िोळे ... कधीच माझ्या 
स्मरणातून जाणार नाहीत! खरां म्हणजे एकप्रकारचे उदासदखन्न िोळे ... पण जेव्हा चेहराच उत्साहानां 
तेजाळायचा, तेव्हा त्यात उमटलेला अदतसुांदर आनांदोन्मेष आजवर कोणत्याही दुसऱ्या मानवी चेहऱ्यावर 
चकवा कोणत्याही कलादवष्ट्कारात मला उमटलेला आढळलेला नाही, असांच मी म्हणेन! 

 
... ‘रो् मेरशोम’ च्या नेपर्थयाच्या कामात प्रगती होत होती ... के्रगचां दुपारचां चकवा रात्रीचां जेवण 

घेऊन मी रांगमांददरात जायची, तेव्हा प्रत्येक खेपेला तो मला, रागाच्या दन अत्युत्कट आनांदाच्या सीमेवर 
झोके घेत असल्यासारखा वाटायचा ... एकदा त्याला वाटायचां ,– “कलात्मक दवश्वानां पादहलेलां  हे सवात 



 
           

महान् दृश्य ठरेल–!” तासाभरानांच तो दवव्हळायला लागायचा ... “या देशात मला काहीही दमळू शकत 
नाही ... रांग दमळत नाहीत, चाांगले रांगारी दमळत नाहीत ... सारां काही माझां मला करावां लागतांय्!” 

 
... एलीनोरा ड्यूजनां पूणग देखावा – सांपूणग नेपर्थय पहायलाच हवां, अशी वळे येऊन ठेपली! ... 

मला सुचली ती कारणां काढून दवशषेतः दतला मी दूर ठेवलां  होतां ... तो ददवस उगवला, तेव्हा ठरल्यावळेी 
दतला बोलावायला जाऊन, दतच्यासह मी रांगमांददरावर गेले. ड्यूज कमालीची अस्वस्थ दन चाळवलेल्या 
मनःस्स्थतीत होती. एकादा वादळी ददवस जसा एकदम झांझावाती सुसाट ताांिवाचांच रूप धारण करतो, 
तसां कुठल्याही क्षणी दतच्याबाबत घिेल, अशी भीती मला वाटत होती. दतच्या होटेलच्या लॉबीतच ती मला 
भेटली. दतनां अांगावर एक मोठ्ठा केसाळ तपकीरी रांगाचा कोट दन िोक्यावर एखाद्या रदशयन कोसकॅची 
असावी, तशी टोपी घातली होती. टोपी चकदचत् दतरप्पया कोनानां िोळ्यावर आली होती. दतच्या पे्रमळ 
दमत्रमांिळींच्या सल्ल्यानुसार ती अधूनमधून कपड्याच्या अगदी अत्याधुदनक दुकानाांना भेटी देत असायची, 
तरी सामान्यतः दतचा पोशाख फारसा फॅशनेबल नसायचा – अन् चुटपुटीत अन् ‘स्टायदलश’ ददसायची 
अशी हौस दतला नव्हतीच. दतच्या फ्रॉकची एक बाजू वर दन एक बाजू खाली असे ... हॅट नेहमी दतरप्पया 
अवधानानांच घातलेली असायची ... दकती मौल्यवान् वि असली, तरी ती दतनां पदरधान केली आहेत, असां 
वाटत नसे – वाटायचां की ही विां अांगावर वाहून नेण्याइतपत कमीपणा दतनां मोठ्या मनानां स्वीकारला 
आहे! 

 
... रांगमांददराकिे जाताना मी इतकी अस्वस्थ झालेली होते मनातून, की काही बोलायला असां 

मला सुचत नव्हतां! ड्यूजला रांगमांचाच्या दाराकिे धाव न घेऊ देता, मोठ्या धोरणीपणानां मी दथएटरचा 
मुख्य दरवाजाच मुळी मुद्दाम उघिवला; आदण दतला एका बॉक्सकिे घेऊन गेले. आम्हाला खूप वळे 
नुसतांच ताटकळावां लागलां  ... अन् त्या अवधीत ड्यूजच्या, “माझी दखिकी मला मनापढुां ददसते तशीच 
असेल ना? कुठां आहे तो सीन?” अशा प्रश्नाांना उत्तरां देता देता माझे जे काय हाल झाले ते माझे मला 
ठाऊक! 

 
दतचा हात मी धरून ठेवला होता ... अन् हलके हलके थोपटत “आता थोिीच कळ काढायची ... 

एवढ्यात सारां काही ददसेल ... जरा धीर धरायला हवा ...” असां काही तरी म्हणत होते ... मनात त्या 
‘छोट्या’ दखिकीच्या दवचारानां मी अगदी कमालीची घाबरून गेले होते ... कारण प्रत्यक्षात त्या दखिकीनां 
कल्पनेच्या पलीकिची भव्य पदरमाणां धारण केली होती! 

 
मधूनमधून के्रगचा आवाज, अन् त्यातला सांत्रस्त सूर कानावर येत होताच ... मध्येच इटादलयन 

बोलायची धिपि ... मध्ये ... “वैताग, वैताग अगदी! हे फलाणां का इथे ठेवलां  नाही – मी साांगतो तसां 
करायला तुम्ही काय घ्याल?” ... वगैरे आरिाओरि ... अन् मग पुन्हा सारां शान्त! 

 
शवेटी एक वळे अशी आली, की वाटलां  तासन् तास वाट पहाणां चाललां  आहे आपलां  ... अन् इकिे 

एलीनोराच्या रागाचा चढता पारा तर आवरण फोिून आता कोणत्या क्षणी बाहेर उसळून येईल, त्याचा 
काही नेम रादहला नव्हता ... एवढ्यात पिदा हळूहळू वर गेला ... 

 
अहाहा! ... त्या क्षणी आमच्या स्स्तदमत, हषोत्फुल्ल िोळ्याांसमोर जे काही उलगिलां , त्याचां वणगन 

करणां तरी शक्य आहे का? इदजस्प्पशयन मांददराचा उल्लखे केला होता नाही मी आधी? पण कुठल्याही 



 
           

इदजस्प्पशयन मांददरातून असां अपार सौन्दयग दृष्टीला पिणार नाही! – गोदथक प्राथगनामांददरातून नाही, 
ॲथेदनयन राजवाड्यातून तर नाहीच नाही ...! सुांदरतेचां असां दुसरां दशगनच मुळी मला घिलेलां  नाही कधी 
... दनळाईनां भरलेल्या अथाांग अवकाशातून, स्वगीय सांगतीतून, अांतमेळातून, ऊध्वगगामी, चढत्या रेषाांतून 
... दन अदमत उत्तुांगतेतून ... आपला आत्मा जणू काही खेचला जात होता ... त्या पलीकिल्या भव्य 
दखिकीतल्या प्रकाशाकिे ... ती दखिकी! ... ती दखिकी पलीकिचा वृक्षराजींच्या दुहरी गुांफणीनां 
दकनारलेला रस्ताच दाखवत नव्हती केवळ, तर बाहेर आकारलेलां  अनन्ताकार दवश्व! ... त्या साऱ्या दनळ्या 
अवकाशात मानवाचा सारा दवचार, त्याचां दचन्तन आदण त्याचा ऐदहक दुःखभोग भरून रादहला होता! ... 
अन् दखिकीपदलकिे ओसांिून चालला होता अपदरदमत आऩांद ... सुख ... के्रगच्या कल्पनाशिीची 
दकमया! हा ‘रो् मेरशोम’ चा ददवाणखाना होता का? इब्सेनला काय वाटलां  असतां, मला माहीत नाही ... 
पण एकादवळेी तोही आमच्यासारखा अवाक झाला असता ... हरखून गेला असता! 

 
एलीनोरानां माझा हात पकिला ... हाताांचा दवळखा माझ्याभोवती घालून दतनां मला घट्ट दमठी 

मारली ... दतच्या देखण्या चेहऱ्यावरून आसवाांच्या धारा वाहताना मी पादहल्या ... एकमेकींच्या दमठीत 
तशाच स्तब्धमूक होऊन बसून रादहलो आम्ही काही क्षण ... एलीनोरा दतच्या कलेवरच्या पे्रमामुळे अन् 
त्यातून भावलेल्या आनांदामुळे ... अन् मी? हायसां वाटल्यामुळे! ... आधी नाना शांकाकुशांकाांनी घेरलेल्या 
माझ्या मनाला ड्यूजचां समाधान पाहून कमालीचां हायसां वाटल्यामुळां! ... अशाच बसून रादहलो होतो आम्ही 
... मग माझा हात धरून दतनां मला बॉक्सच्या बाहेर ओढून नेलां  – मधल्या अांधाऱ्या कॉदरिॉरमधून 
नेहमीप्रमाणे लाांब ढाांगा टाकत ती रांगमांचाकिे गेली ... रांगमांचावर उभां राहून दतच्या त्या दवदशष्ट ‘ड्यूज’ 
आवाजात के्रगला साद घालत दतनां म्हटलां , “के्रग, गॉिगन के्रग, इकिे ये!” 

 
के्रग बाजूच्या चवगमधून बाहेर आला, तो मुळी एखाद्या लाजऱ्या मुलासारखा! ड्यूजनां त्याला 

आपल्या बाहूत सामावनू घेतलां  ... अन् मग दतच्या ओठाांतून इटादलयन स्तुदतसुमनाांची जी माळ ओघळली 
म्हणता, मला काही दतच्या वगेानां त्याचां भाषान्तर के्रगसमोर करता येईना! एकाद्या कारांजाांतून पाण्याच्या 
धारा उसळाव्या, तसाच तो शब्दावगे होता! 

 
भावनेच्या उमीमुळे आमच्या िोळ्याांना जसां पाणी आलां , तसां काही के्रगला झालां  नाही, तरी तो 

दकतीतरी वळे अगदी, अगदी मूक होता ... त्याच्यापरी त्यालाही खूप दाटून आल्यासारखां झालां  होतां, 
याचांच ते प्रत्यन्तर होतां. 

 
डू्यजनां मग साऱ्या कां पनीलाच दतथे बोलावनू घेतलां  ... ही इतर सारीजणां अगदी दनर्टलप्तपणे 

रांगमांचाच्या पाठीमागे उभी होती – त्याांना बोलावनू चार शब्द साांगताांना ती अगदी भारावनू गेलेली ददसली 
... म्हणाली, “हा महान् प्रदतभावांत माझ्या आयुष्ट्यात आला, ते मी माझां भाग्यच समजते – आता या 
कलावांताच्या उत्तुांग कलेचा साक्षात्कार साऱ्या जगाला घिवण्याच्या कारणीच माझा कलाव्यवसाय, 
लावायचा माझा मानस आहे.” 

 
... नांतर दतनां रांगालयासांबांधीच्या सगळ्या आधुदनक दवचारधारणेवर, आधुदनक नेपर्थयावर आदण 

नटवगाचां जीवन आदण व्यवसाय याांबद्दलच्या आधुदनक दृदष्टकोणावर ताशरेे झािायला जेव्हा सुरूवात 
केली, तेव्हा दतच्या वाणीला पुन्हा एकदा असां ओज चढलां  होतां म्हणताां! 

 



 
           

हे सारां बोलणां चालू असताना के्रगचा हात दतनां तसाच धरून ठेवला होता, आदण त्याच्याकिे 
पुन्हापुन्हा वळून ती त्याच्या प्रदतमेचां, आदण त्या ओघानांच सुरू झालेल्या रांगभमूीच्या नव्या, महान् 
पुनरूत्थानाचां कौतुक करत होती. “आजचां रांगमांददर मृतावस्थेत आहे; नव्हे शवागार आहे ते – या साऱ्या 
भयांकर अनघि अवस्थेतून आम्हा गरीब दबचाऱ्या नटवगाची सुटका होणार असेल, तर ती केवळ गॉिगन 
के्रगच्या हाताांतून” ... ती वारांवार म्हणत होती ... 

 
अशावळेी माझ्या आनांदाची तुम्हीच कल्पना करा ... त्यावळेी मी तरुण होते ... कोवळ्या वयात 

होते ... अननुभवी होते ... मन श्रद्धाळू होतां ... उत्साहाच्या अदतशय भराांत लोक जे काय सारां बोलतात, ते 
खरांच असतां, मनापासूनचां असतां, असा दवश्वास मला वाटायचा ... माझ्या के्रघसारख्यच्या एवढ्या मोठ्या 
कलेच्या ठायी एलीनोरा ड्यजू आपल्या असीम प्रदतभेतां समपगण करतानाची स्वप्पनां मी पाहायला लागले होते 
... उरलेला सारा भदवष्ट्यकाळ म्हणजे, आधी जाहीर न केलेला – पण के्रगच्या कलाप्राांतातल्या यशाचा 
चढता आलेख ... पयायानां रांगकलेचीच सतत दवस्फारणारी प्रभा, अशी दृश्यां माझ्य िोळ्याांपुढे तरळत 
होती! अरेरे! ... माणसाच्या उत्साहाची, उमेदीची – अन् त्याांतही दवशषेकरून िी जातीच्या उत्साहभराची 
– क्षदणकता आदण अशाश्वती मी मुळी ध्यानातच घेतली नव्हती! अन् शवेटी सारां दसद्ध झालां च की! ... की 
एलीनोरा एवढी प्रदतभावान् खरी पण अखेरीस एक बाई – एक िीच होती केवळ! 

 
‘रो् मेरशोम’ च्या शुभारांभाच्या रात्री ्लॉरेन्सच्या उत्सुक जनतेनां मोठ्या सांख्येनां उपस्स्थत राहून 

रांगमांददर फुलवनू टाकलां  होतां. पिदा उघिल्याक्षणी कौतुकाची दन आियाची एक लहरच साऱ्या 
पे्रक्षकवगातून तरांगत गेली ... दुसरा काही पदरणाम होणां शक्यच नव्हतां. ‘रो् मेरशोम’ चा तो पदहला प्रयोग 
आजही ्लॉरेन्समधल्या कलापे्रमी रदसकाांच्या स्मरणाांत आहे! 

 
ड्यूजनां आपल्या स्वभावातल्या उपजत भानानुसार बाजूला रूळणाऱ्या मोठ्या रुां द बाह्याांचा एक 

पाांढराशुभ्र वषे पदरधान केला होता – दतनां प्रवशे केला तेव्हा ‘रेबेका वसे्ट’ ददसण्याऐवजी ती ज्योदतष 
वतगवणाऱ्या एखाद्या पुरातन ग्रीक देवदूतीसारखीच जास्त ददसत होती. दतच्या प्रदतभेच्या अचकू 
पे्ररणेनुसार, महत्त्वाच्या प्रत्येक ओळीचा भावाथग लीलया उचलून धरत, स्वतःला पाांघरणाऱ्या प्रकाशाच्या 
प्रत्येक शलाकेच्या अपेदक्षत पदरणामाचा अांदाज घेऊन ती रांगभमूीवर वावरत होती! सारे हावभाव, साऱ्या 
हालचाली दतनां बदलून टाकल्या ... त्या सबांध प्रवशेाांत, कोणत्या तरी मोठ्या भदवष्ट्यकालीन घटनाांची 
पूवगसूचना देणाऱ्या एखाद्या ददव्यदृदष्ट सादधकेसारखाच दतचा वावर होता! 

 
... मात्र जेव्हा इतर नटाांनी मांचावर प्रवशे केला, (दवशषेतः दखशात हात अिकवलेला ‘रो् मेर’!) 

तेव्हा पिद्यामागचे मदतनीस नोकर चुकून मांचावर दफरकले की काय, असां वाटलां ! ते पहाणां, म्हणजे शुद्ध 
वैताग होता! ... पण, 

 
“माझ्या मनोभमूीवर उतरणाऱ्या स्वप्पनाांच्या सोनेरी धुक्यात मी जेव्हा गुरफटून जातो; माझ्याच 

मनात उद भवलेल्या अदभनव, दन महत्त्वपूणग दवचाराांची मददरा जेव्हा मला चढू लागते; आदण त्या दवचाराांवर 
आरूढ होऊन उांच उांच भरारी घेत असताना त्याांच्या पांखाांच्या चवझणवाऱ्यानां माझा जीव जेव्हा सुखावतो, 
तेव्हा तेव्हा त्याांचां रूपाांतर मी काव्यात, स्वप्पनदृष्ट्यात, प्रदतमासृष्टीत, दचत्ररेखातून करत आलो आहे ...” ... 
ही शब्दकळा पेलणारा, ‘बे्रन्िेल’ ची भदूमका करणारा नट मात्र त्या अतक्यगसुांदर नेपर्थयात, देखाव्यात सहज 
चपखल सामावनू गेल्यासारखा वाटला ... 



 
           

... हा प्रयोग पाहून आम्ही परतलो ते भलत्याच खुषीत! के्रग तर आनांदानां अगदी फुलून गेला 
होता. तो भदवष्ट्याची स्वप्पनां पहात होता ... मोठमोठ्या नेपर्थयप्रकल्पाांची एक लाांबच लाांब माळ ... एलीनोरा 
ड्यूजलाच अपगण केलेली ... त्याच्या स्वप्पनाळू िोळ्याांपुढे तरळत होती! ज्या अदतरेकानां तो ड्यजूवर 
सांतापत असे, त्याच अदतरेकानां तो आता दतचे स्तुदतपाठ गात होता ... अरेरे! ... मनुष्ट्याच्या चांचलतेला 
काय म्हणावां! कारण के्रगनां घिवलेल्या नेपर्थयाच्या कड दणात ड्यजूची प्रदतभा जिवली गेल्याची साक्ष 
नड दवणारी हीच एकुलती एक रात्र ठरली! ... दतची नाटकां  अनेक होती ... प्रत्येक रात्री एक वगेळा प्रयोग 
लागायचा ... 

 
ही सगळी धावपळ आटोपल्यानांतर मी माझ्या बॅन्केत गेले, तर खात्यात जमा म्हणून काही नव्हतांच. 

बेबीचा जन्म, ‘ग्र्यूनवाल्द’ शाळेच्या गरजा, ्लॉरेन्सला जाऊन राहण्याचा खचग ... या सवांमुळे माझी सारी 
दशल्लक सांपून गेली होती! आता ही दरकामी दतजोरी भरून काढायची काहीतरी व्यवस्था करणां अगदी 
भागच होतां ... एवढ्यात अगदी वळेेवरच सेंट पीटसगबगगच्या एका ठेकेदारानां, मी पुन्हा नृत्यकायगक्रमाांना 
सुरुवात केली चकवा नाही, याबद्दल दवचारणा करून, रदशयात नृत्यदौरा आखण्यासांबांधीचां आमांत्रण देदखल 
पाठवलां . 

 
मी बेबीला मारी दक्रस्टच्या देखरेखीखाली सोपवनू के्रगला ड्यजूच्या स्वाधीन केला; आदण 

्लॉरेन्स सोिून स्स्वत्झरलांि दन बर्टलनमधून जाणाऱ्या एक्सपे्रस गािीनां सेंट पीटसगबगगला दनघाले ... तो 
प्रवास मला दकती दुःखदायक वाटला असेल, याची कल्पना तुम्हाला सहज करता येईल ... बेबीपासून मी 
पदहल्याांदाच दूर जात होते, अन् के्रग आदण ड्यूज याांचा दवरहही मला असह्य वाटत होता. माझी प्रकृदत 
तशी तोळामासाच होती ... त्यात बेबी अजूनही अांगावरच्या दुधावर अवलां बनू असे ... त्यामुळे छोट्या यांत्रानां 
स्तनातलां  दूध मुद्दाम काढून टाकावां लागायचां ... हा अनुभव भयानक होता ... अश्रू ढाळायला लावणारा ... 

 
गािी वगेानां उत्तरेकिे दूरदूर धावत होती ... पढेुपुढे जात होती ... पनु्हा एकदा त्या दहमाच्छाददत 

जांगली सपाटीच्या, अफाट पदरसरानां मला वढूेन टाकलां  ... पण आता तो पदरसर आणखीन एकाकी दन 
उदास भासत होता ... दशवाय ड्यूज आदण के्रग याांच्यात माझां मन मी इतकां  गुांतू ददलां  होतां, की माझ्या 
कलेकिे लक्ष द्यायला मला फुरसतच झाली नव्हती ... अथात् आता हे नृत्यदौऱ्याचां ददव्य दनभावण्याच्या 
दृष्टीनां माझी काहीच तयारी नव्हती; तरी देदखल माझ्या नृत्यप्रयोगातल्या शक्याशक्य न्यूनाांकिे दुलगक्ष 
करून त्या पे्रमळ रदशयन पे्रक्षकाांनी पनु्हा पूवीच्याच उत्साहानां माझां स्वागत केलां  ... एक गोष्ट मला आठवते 
मात्र ... की अनेक वळेा नाचता नाचता मला पान्हा फुटायचा ... आदण माझ्या टू्यदनक मधून धारा 
वाहायच्या दुधाच्या ... मला खूप सांकोच वाटायचा ... कसनुसां व्हायचां – खरांच, िीला स्वतःचा म्हणनू 
एक जीदवतव्यवसाय पत्करून तो तिीला नेणां दकती अवघि असतां नाही! 

 
रदशयातला हा दौरा मला फारसा नीट आठवतच नाही ... माझां दृदय आपल्या साऱ्या बळादनशी 

मला ्लॉरेन्सकिे खेचत होतां, हे काही साांगायला हवां का? ... साहदजकच मी हा दौरा शक्य तेवढ्या 
लवकर गुांिाळून हॉलां िचा दौरा स्वीकारला ... कारण त्यामुळे मी माझ्या शाळेच्या, अन् ज्याांना ज्याांना कधी 
पाहीनसां मला झालां  होतां, त्या माणसाांच्या जराशी का होईना जवळ जाणार होते ... 

 
ॲम् स्टरिॅमच्या कायगक्रमाच्या पदहल्या रात्री एक कसलासा दवदचत्र आजार झाला मला. मला 

वाटतां, अांगावरच्या दुधाशीच त्याचा काहीतरी सांबांध असावा. ‘दुधाचा ताप’ की काय म्हणतात तसा ... 



 
           

कायगक्रम सांपताक्षणी मी धािकन् पालथी पिले बेशुद्ध होऊन ... होटेलमध्ये मला उचलून न्यावां लागलां . 
दतथे दकत्येक ददवस ... ददवस का, दकतीतरी आठविे ... बफाच्या दपशव्याांनी भरलेल्या, अांधार केलेल्या 
एका खोलीत दनजूनच होते मी! सारे म्हणायचे हा ‘न्युरायटीस’ आहे ... या रोगावर कोणताही िॉक्टर 
रामबाण इलाज शोधून काढू शकलेला नाही! ... आठविेच्या आठविे माझ्या पोटात काही गेलां  नाही ... 
जातच नव्हतां ... थोिीशी अफू घातलेलां  दूधच मला देत असत ... आदण एका वातातून दुसऱ्या वातावस्थेत 
सांचार करत करत कशीतरी मी बेशुद्धीवजा झोपेत दवलीन व्हायची ... 

 
के्रगनां ्लॉरेन्सहून धाव घेतली ... अन् मूर्टतमन्त पे्रमभावच जण,ू असा वागला ... तीनचार 

आठविे माझ्याबरोबर रादहलासुद्धा तो ... माझ्या शुश्रूषेत देदखल त्याचा वाटा असे ... पण मग एक ददवस 
त्याला एलीनोराची तार आली -, “नाइ् मध्ये ‘रो् मेरशोम’ चा प्रयोग लावला आहे ... नेपर्थयाला रया 
नाही – ताबितोब दनघून ये!” 

 
मी आता जवळजवळ बरी होण्याच्या मागाला लागलेच होते – तेव्हा के्रग लागलीच नाईसला 

गेला, पण तार पाहताक्षणीच माझ्या मनात एक भयांकर शांका तरळून गेली होती ... दुभाषीपणाचां काम 
करून त्याांचे मतभेद दनस्तरायला आसपास मी नसताना त्या दोघाांचां कसां काय जमणार होतां, देवच जाणे! 

 
जुन्यापुराण्या ‘नाईस कॅदसनो’ मध्ये एक ददवस के्रग सकाळीच जाऊन पोहोचला, तर त्याला 

धक्काच बसला मोठा! के्रगचे देखाव े कुणीतरी दोन भागात सरळ कापून ठेवले होते! ... सारां काही 
एलीनोराच्या अपरोक्षच झालां  होतां ... के्रगची ती सवोत्कृष्ट कलाकृती ... ्लॉरेन्समध्ये स्वतःची शिी 
जीवापाि वचेनू ज्याला साकार करायला तो धिपिला होता, ते हे त्याचां देखणां कलापत्य – त्याची ही 
अशी हत्या, दचरफाि झालेली स्वतःच्या िोळ्याांनी पादहल्यावर के्रग अथातच चवताळला ... अन् एवढ्यानां 
काय झालां  आहे!... त्याच्यावर कधीकधी स्वार होणारां ते अनावर सांतापाचां भतू, रांगमांचावर त्या क्षणी उभ्या 
असलेल्या डू्यजच्या आकृतीकिे पाहत ओरिलां , “काय, काय केलां स हे तू?” ... हा पदहला वादळी प्रश्न! 
“माझां कायग तू धुळीला दमळवलां स ... माझ्या कलेची धूळधाण केलीस ... तू ... तू केलां स हे सारां ... तू .... 
तुझ्याकिून केवढ्या तरी मोठ्या अपेक्षा मी केल्या होत्या!” 

 
... तो दनष्ठूरपणे बोलतच रादहला होता ... शवेटी एलीनोराही खवळली ... दतला हे असलां  काही 

ऐकून घेण्याची सवय नव्हती ... प्रसांग पिला नव्हता! ... पुढे दतनां मला तो सारा प्रकार साांदगतला ... 
म्हणाली, “माणसाचा असा नमुनाच मी मुळी कधी पादहला नाही. अशा तऱ्हेनां आजवर कुणीही मला बोलू 
धजलेलां  नाही . सहा फुटी उांचीचा प्राणी ... एखाद्या मनोऱ्यासारखा उभा रादहलेला होता ... (दब्रटनीच्या 
लोकाांच्या जन्मजात रागीट स्वभावानुसार हाताांची घिी घातलेली ... आदण तड िात भयांकर भाषा!) कुणी 
कुणीसुद्धा मला असां वागवलेलां  नाही आजपयंत ... अथात ते सारां मला सहन झालां  नाही ... दाराकिे बोट 
दाखवनू मी त्याला म्हटलां– “जा ... चालता हो ... पुन्हा म्हणून तुझां तड ि पहायची माझी इच्छा नाही!” 

 
ड्यूजच्या उवगदरत कलोपासनेचां समपगण एकेकाळी ठरल्याप्रमाणे के्रगच्या प्रदतभेच्या ठायी व्हायचां 

होतां (!) – त्या सांकल्पाची साांगता ही अशी झाली! 
 

* * * 
 



 
           

नाईसला मी येऊन पोहोचले, ती इतकी अशि, की मला उचलून न्यावां लागलां  ... दतथल्या 
कार्टनव्हलची –ज ते्रसारख्या महोत्सवाची–ती पदहली रात्र होती ... त्यामुळे होटेलकिे जाताना माझ्या 
उघिया गािीभोवती ‘पीअरो’ या फ्रें च पात्राप्रमाणे ददसणाऱ्या तऱ्हेतऱ्हेच्या सरदमसळ मुखवट्याांचा गरािा 
पिला ... अन् त्याांचां ते भेसूर हसू पाहून ‘िान्स मकेॅबर’ (= मृत्यलूा अखेरची शरणागती देण्यापूवीचां 
दवलयनृत्य) चीच मला आठवण झाली! 

 
माझ्या होटेलच्या जवळच्याच एका होटेलमध्ये रादहलेली एलीनोरा ड्यजूसुद्धा आजारीच होती; 

दतनां बऱ्याचदा माझी पे्रमळपणानां दवचारपूस केली अन् स्वतःच्या, ‘एदमल बॉसन’ नावाच्या िॉक्टरला 
माझ्याकिे पाठवलां  ... त्यानां मोठ्या दनरलसपणे औषधयोजना वगैरे केली, एवढांच नव्हे, तर तेव्हापासून तो 
आयुष्ट्यभरच्या माझ्या काही दजवलग दमत्राांपैकीच एक बनून गेला ... माझी प्रकृती पूणगपणे ताळ्यावर 
यायला बराच अवधी लागला ... दुःख दन वदेना याांच्या जाळ्यातच जणनू मी अिकले होते! 

 
माझी आई मग माझ्याकिे आली ... आदण पाठोपाठ माझी ती दवश्वासू मतै्रीण मारी दकस्ट देदखल 

बेबीसह येऊन पोहोचली. बबेी छान, सशि ददसत होती ... ददवसेंददवस दतची रूपकळा वाढत होती! ... 
आम्ही ‘माँ बॉरड ’ मध्ये राहायला गेलो. दतथे एका बाजूला समुद्र दन दुसऱ्या बाजूला ते पवगतदशखर ददसत 
होतां ... झारातुष्ट्रनां दतथे आपल्या साप दन गरुि याांच्यासदहत ध्यानधारणा केली होती ... आम्ही राहत 
होतो, दतथल्या त्या सूयगप्रकाशात नहाणाऱ्या गच्चीत वावरता, चहितादफरता माझां हरवलेलां  चैतन्य हळूहळू 
परत यायला लागलां ; पण आता पुन्हा रसरसू पाहणाऱ्या या जीवावर व्यावहादरक अिचणींचा कधी नव्हे, 
एवढा बोजा होता; तो हलका करण्यासाठी, थोिां बरां वाटायला लागल्याक्षणीच मी माझ्या हॉलां िच्या 
दौऱ्यावर पनु्हा रुजू झाले ... अशिपणा तर अजून गेला नव्हताच, पण मनही माझां दनराश-उदासच होतां 
फार ... 

 
... के्रगवर माझा फार जीव होता ... माझ्या कलावांत आत्म्याच्या सवकंष ओढीनां मी त्याच्यावर पे्रम 

करत होते. पण एक गोष्ट माझ्या पुरतेपणी ध्यानात आली होती, की आमच्याबाबतीत दवरह हा अटळ होता 
... एवढां सारां समजून उमजूनसुद्धा, त्याच्याबरोबर राहणां अशक्य, दन त्याच्यावाचनू राहणांही अशक्य, अशा 
या अतक्यग अन् तापदायक स्स्थतीला मी येऊन पोहोचले होते! त्याच्या बरोबर राहायचां, याचा अथग : माझी 
कला, माझां व्यदिमत्त्व, नव्हे कदादचत् माझां जीवन चकवा माझी दववकेशिीसुद्धा, ... या सवांना मुकायचां 
... अन् त्याच्यादवना राहायचां म्हणजे सतत खचलेल्या मनस्स्थतीत ददवस काढायचे! ... मत्सरानां जळत 
राहायचां ... या मत्सराला आता सबळ कारण दमळाल्यासारखां ददसतच होतां ... इतर बायकाांच्या दमठीत 
रांगलेल्या देखण्या के्रगची दचत्रां रात्रीच्या वळेी मला झपाटायची ... इतकी, की झोप कशी ती मला 
लागेनाशीच झाली! स्वतःच्या कलेचां दनरूपण करणारा के्रग ... आदण त्याच्याकिे भावुक िोळ्याांनी एकटक 
पाहणाऱ्या दिया! ... दुसऱ्या कोणत्यादह दियाांच्यावर खूष होणारा के्रग–कुणालाही क्षणाधात आपलां सां 
करणारां, ते ‘एलन टेरी’ – स्स्मत चेहऱ्यावर खेळवत त्याांच्याकिे बघणारा ... त्याांच्या दवषयात रस घेणारा 
कुरवाळणारा ... जवळ घेणारा ... “ही िी माझ्या मनाजोगती आहे, मला खूष ठेवणारी आहे ... इझािोरा 
... इझािोराचां काय, सारांच अतक्यग ...’ अशी स्वतःची सोयीस्कर समजूत काढणारा ... के्रग! 

 
...त्या साऱ्या प्रकारामुळे मला आलटून पालटून रागाने दन दनराशचेे झटके यायचे ... काही काम 

सुचायचां नाही ... कामात मन रमायचां नाही ... नृत्य करायला सुधरायचां नाही ... मी करत होते, ते 
लोकाांना आवित होतां की नव्हतां, याची दखलच मुळी मला नव्हती! 



 
           

... होताां होताां एवढां भान आलां , की हे सारां थाांबलांच पादहजे ... के्रगची कला चकवा माझां स्वतःचां 
कलादनष्ठ जीवन ... यापैकी दुसऱ्या गोष्टीचा त्याग करणां माझ्याच्यानां शक्य नव्हतां, हे मी पक्क जाणून होते 
... तसां केलां  असतां, तर मनाांतल्या मनाांत झुरून मेले असते मी ... आतून पोखरणारी खांत माझा जीव 
घेऊनच मग दनवली असती! ... पण काहीतरी इलाज शोधायला हवाच होता ... होदमओपॅथीच्या 
तत्त्वज्ञानाचा आधार घेतला मी शवेटी ... अन् फार प्रबल इच्छा बहुतेक करून सफळ होतेच, या न्यायानां 
मला तो इलाज सापिला ... 

 
एक ददवस दुपारी के्रग आला ... गोरा, ऐटबाज, तरुण ... चपगट केसाांचा .. एकदम दटपटॉप 

कपिे केलेला ... तो म्हणाला, 
 
“माझे दमत्र मला ‘दपम्’ म्हणतात—” 
 
“दपम्?’ वा, सुांदर आहे हां नाव ... तू काय कुणी कलावांत वगैरे आहेस की काय?” 
 
“छेः छे!” मी त्याच्यावर केलेला एखादा आरोप नाकारावा, अशा थाटात तो उद गारला. 
 
“मग काय आहे काय तुझ्याकिे? एकादी महान् कल्पना?” 
 
“छे बुवा – तसांही काही नाही .. माझ्यापाशी एकसुद्धा कल्पनादबल्पना नाही ...’ तो म्हणाला ... 
 
“पण जीवनाला आधार म्हणनू काही ध्येय, काही हेतू तरी असेलच ...” 
 
“तसलीही काही भानगि नाही!” 
 
“मग तू करतोस तरी काय?” 
 
“काही नाही!” 
 
“पण तू काही तरी करायला हे हवांच की ...” 
 
दवचार केल्यासारखां दाखवनू तो उत्तरला, “अठराव्या शतकातल्या तपदकरीच्या िब्याांचा 

माझ्याकिे एक सुरेख सांग्रह आहे ...” 
 
... इथे माझा इलाज मला सापिला! रदशयाच्या दौऱ्याच्या एका करारावर मी सही केलेलीच होती 

... तो एक लाांबलचक, तापदायक दौरा होता – उत्तर रदशयाचाच केवळ नाही, तर ददक्षण रदशया आदण 
कॉकेशसपयंतचा ... अन् एवढ्या लाांब प्रवासाला एकट्यानां जायचां मला अगदी नको नको वाटत होतां ... 

 
“तू माझ्याबरोबर रदशयाला चलशील दपम्?” 
 



 
           

“हो अगदी आनांदानां!” ... तो झट ददशी उत्तरला ... “पण माझ्या आईचाही काही दवचार केला 
पादहजे ... म्हणा, दतचां मन मी वळवनू शकेनसुद्धा ... नाही असां नाही ... पण दशवाय आणखी कुणीतरी असां 
आहे ...” बोलता बोलता दपम् लाजला ... “... कुणीतरी माझ्यावर फार पे्रम करणारां ... अन् ते कुणीतरी 
कदादचत् मला जायला परवानगी देणार नाही!” 

 
“पण मग आपण गुपचूप जाऊ;” ... अन् शवेटी मग असां सारां ठरलां  : ॲम् स्टरिॅममधल्या माझ्या 

शवेटल्या कायगक्रमानांतर एक मोटर रांगपटाच्या दाराशी उभी असेल, आदण त्यातून आम्ही सरळ गावाबाहेर 
पिू ... माझ्या आयानां सारां सामान घेऊन एक्स्पे्रसनां रवाना व्हायचां, आदण ॲम् स्टरिॅमच्या पुढल्या 
स्टेशनवर आम्ही ते आमच्या ताब्यात घ्यायचां ... 

 
फारच थांिी होती त्या रात्री ... दजकिेदतकिे धुकां च धुकां  पसरलेलां  ... शतेाशतेाांवर ओठांगून 

रादहलेलां  ... रस्ता एका कालव्याच्या किेकिेनां जात असल्यानां ड्रायव्हरच्या मनात गािी जारोनां न्यायची 
नव्हती ... 

 
“गािी जोरात नेणां फार धोक्याचां आहे ...” असां म्हणत तो गोगलगायीच्या गतीनां गािी चालवत 

होता ... 
 
पण हा धोका कुणी आपला पाठलाग करण्यापेक्षा कमीच होता ... कारण ‘दपम्’नां एकाएकी 

पाठीमागां वळून पादहलां  अन् तो ओरिला, 
 
“बाप रे, पाठलागच करतेय् ती आपला!” 
 
... मला सारां काही समजून चुकलां  होतां ... 
 
“दतच्याकिे एखादवळेेस दपस्तुलदबस्तुलसुद्धा असेल.” दपम् म्हणाला. 
 
“चल ... जोरात हाक गािी ... आणखी जोरात ...” मी ड्रायव्हरला म्हणत होते,... पण तो 

आपला धुक्यातून मध्येच चमकून उठणाऱ्या कालव्याच्या पाण्याकिे बोट दाखवण्यापलीकिे काही माझी 
दखल घेत नव्हता! ... सारा प्रकार जरासा अद भतुरम्यच होता खरा ... पण शवेटी त्यानां पाठलाग 
करणाऱ्या गािीला चकवलां , आदण आम्ही एकदाचे स्टेशनपयंत पोहोचून एका होटेलमध्ये जाऊन उतरलो 
.... 

 
पहाटेचे दोन वाजले होते ... रात्रीच्या म्हाताऱ्या पहारेकऱ्यानां आपला कां ददल अगदी आमच्या 

चेहऱ्याांपढेुच धरला ... 
 
“एक खोली हवी आहे” ... आम्ही दोघां एकदम म्हणालो ... 
 
“एक खोली? ... पाहू या ... पण तुमचां लग्न झालांय् का?” 
 



 
           

“अथात्!” आम्ही उत्तरतो. 
 
“नाही ... नाही” ... तो गुरगुरला ... “तुमचां लग्नां झालेलां  ददसत नाही ... मला मादहतांय् ना ... 

तुम्ही मजा करायला आलेली कुणी पाखरां ददसता!” 
 
... आदण आमच्या कुरकुरण्याला न जुमानता त्यानां एका लाांब कॉदरिॉरच्या दोन्ही टोकाांच्या दोन 

खोल्याांतून आम्हाला वगेवगेळां  उतरवलां  ... अन एवढ्यानां काय झालां  आहे ... आपल्या गुिघ्यावर आपला 
कां दील धरून दोन्ही खोल्याांच्या मधोमध तो रात्रभर जागत बसून रादहला ... कसली दुष्टखाष्ट मजा त्यात 
त्याला वाटत होती कोण जाणे! प्रत्येकवळेी मी चकवा दपम् नां दरवाजाबाहेर िोकां  काढलां  की कां दील उांचावनू 
तो म्हणायचा, 

 
“नाही नाही, लग्न नाही झालेलां  तुमचां ... असला प्रकार नाही चालायचा इथे..” 
 
असा लांपिाव रात्रभर माांिल्यानतर थोड्याफार थकल्याभागल्या स्स्थतीतच सकाळी आम्ही 

पीटसगबगगची बेदम धावणारी गािी पकिली ... ह्या प्रवासाइतका सुखद प्रवास मी कधीच केलेला नाही! 
 
पीटसगबगग येथे येऊन पोहोचलो, तेव्हा हमालानां ‘दपम्’ च्या नावाची आद्याक्षरां असलेल्या अठरा रांका 

गािीतून काढण्याबद्दल काही म्हटलां , तेव्हा मी गड धळूनच गेले ... 
 
“आहे काय हे?” मी चदकत होऊन दवचारलां . 
 
“काय असायचां? माझां सामानच आहे!” दपम् म्हणाला ... “ही रांक माझ्या नेकटाईज् ची ... ह्या 

दोन, माझ्या आतल्या कपड्याांच्या ... ह्या सूट् साठी ... आदण या बुट् वगैरेंच्या ... नांतर ह्यात 
म्हणशील, तर माझी मुद्दाम जास्त फर लावनू बनवलेली जादकटां आहेत ... रदशयात शोभनू ददसतील अशी 
...” 

 
...“ओतेल द लूयरोप’ मध्ये एक रुां द दजना होता ... द्या दजन्यावरून दपम् थोड्याथोड्या वळेानां 

वाऱ्यावर तरांगल्यासारखा यायचा ... दरवळेी वगेळ्याच रांगाचा सूट – वगेळी टाय्! ... बघ्या लोकाांच्या 
िोळ्यातून कौतुक अगदी उतू चाललेलां  ददसायचां ... तो नेहमी अद्ययावत् दन सुांदर पोशाखात असायचा – 
खरां तर ‘द हेग’ च्या चालू फॅशनची ददशा ‘दपम्’ च्या पोशाखावरून सहज ठरवता आली असती! ‘व्हान्  
व्हले’ नावाचा एक मोठा िच दचत्रकार त्याचा पोरेंट काढत होता ... त्याची पाश्वगभमूी सारी ‘टू्यदलप’ 
फुलाांची होती .. सोनेरी टू्यदलप्प्, जाांभळी टू्यदलप्प्, गुलाबाच्या रांगाची टू्यदलप्प्, -अन् खरोखर त्याचां 
सांपूणग दशगनच वसांतऋतूतल्या फुललेल्या टू्यदलप्प् च्या ताटव्यासारखां ताजां – प्रसन्न दन आकषगक होतां ... 
सोनेरी टू्यदलप्प् च्या कुां जासारखे सोनेरी केस, गुलाबी टू्यदलप्प् सारखे ओठ – त्याच्या आचलगनात 
असताना मलाही वाटायचां, की हॉलां िमधल्या वसांतऋतूत फुललेल्या हजारो टू्यदलप्प् च्या गादलच्यावर 
पहुिलेला स्स्थतीत मी हववेर तरांगत दवहार करते आहे! 

 
‘दपम्’ देखणा होता ... दफकट भरेु केस ... दनळे िोळे ... बुदद्धमते्तबद्दल त्याच्या मनात कसलाही 

गांि दनमाण झालेला नव्हता ... त्याच्या पे्रमामुळे ऑस्कर वाईल्िच्या एका सुभादषताचा अथग मला लागला 



 
           

होता ... पटला होता. वाईल्ि म्हणतो : “क्षणापुरतां दटकणारां अत्युत्कट सुख जन्मोजन्मी पुरून उरणाऱ्या 
दुःखापेक्षा फार परविलां !” दपम् च्या प्रीदतसुखाची जात हीच होती .. क्षण दोन क्षण दटकणारी ... 
आतापयंतच्या पे्रमप्रकरणाांनी मला प्रणयाचा, दन व्यथेचा अनुभव ददला होता ... दपम् नां आपल्या ओांजळीत 
भरून दनखळ ‘सुख’ आणलां  होतां माझ्यासाठी ... सुख ... दनखळ आनांद, मजा ... अन् ते सुद्धा अशा अचकू 
क्षणी की जेव्हा मला केवळ त्याचीच जरूर होती! कारण दपम् चां दप्रयाराधन त्यावळेी चालू नसतां, तर मी 
मानदसक अनारोग्याच्या गतेतच खोल कुठे तरी जाऊन आदळले असते नक्की! 

 
दपम् च्या जवळ असण्यानां मला नवजीवन, नवचतैन्य लाभलां  ... कदादचत् आयुष्ट्यात प्रथमच केवळ 

‘तरुण असण्याच्या’ जादणवचेा ... दनष्ट्काळजी हलक्या फुलक्या यौवनभानाचा आनांद मी चाखला ... 
त्याला सगळ्याच गोष्टींचां हसू यायचां ... तो नाचायचा, इकिे दतकिे उड्या मारत दफरायचा ... त्यामुळे मी 
माझी खांत दवसरले ... त्या त्या क्षणापुरतांच वगेळां  एक जीवन जगायला दशकले ... दनष्ट्काळजी झाले ... 
सुख अनुभवलां  ... त्यामुळे माझे नृत्यकायगक्रम देखील पुन्हा एकदा चैतन्यानां दशगोदशग ओसांित 
असल्यासारखे प्रसन्न झाले ... 

 
याचवळेी मी ‘मोमाँ म्यदूझकाल’ ची रचना केली. या नृत्यानां रदशयात अशी काही लोकदप्रयता 

दमळवली होती की, प्रत्येक सांध्याकाळी मला ते नृत्य पाचपाच सहासहा वळेाां पुन्हा करावां लागायचां ... 
‘मोमाँ म्यदूझकाल’ हे दपम् चां नृत्य होतां क्षणसुखाचां, ‘नादलुब्ध क्षणा’चां लास्य होतां ते! 



 
           

२१ 
 
नृत्याकिे, एक पूणगतया वैयदिक कलादवष्ट्कार म्हणनू मी पाहत असते, तर माझा मागग दकतीतरी 

सुकर झाला असता. कीती तर एव्हाना प्राप्त झालीच होती; देशोदेशींच्या आमांत्रणाांना काही तोटा नव्हता ... 
त्या भरघोस यशाची चव चाखत माझा झगमगता व्यवसाय चालू ठेवणां ... एवढ्यावर मला समाधान मानता 
आलां  असतां खदचत्! ... पण नाही ... माझ्या त्या नृत्याशाळेच्या विेानां माझा पुरता कब्जा घेतला होता ... 
माझ्या िोळ्यासमोर तरळत होता दबथोव्हनच्या नवव्या चसफनीवर आधारलेला एक भव्य नृत्यमेळावा! रात्री 
मी िोळे दमटायचाच अवकाश, त्या मेळाव्यातल्या आकृती धीरगांभीर ददव्य पेहेरावात नाचत दथरकत माझ्या 
सांज्ञादवश्वातून सांचार करायला लागायच्या ... प्रत्यक्षात साकार होण्यासाठी दजवाच्या आकान्तानां मला साद 
घालायच्या! ...“बघ, आम्ही इथे आहोत तुझ्यासमोर; पण तुझ्याच स्पशानां आम्हाला चैतन्याचां, जीवनाचां 
दान दमळणार आहे!” (नववी चसफनी : दमदलओनेन उम्  चश् लगेन) 

 
मी स्वप्पन पाहत होते प्रॉदमदथअसनां दनमाण केलेल्या प्रदतसृष्टीसारखां! ... त्या स्वप्पनानां मला जण ू

पछािलेलां च होतां ... मला वाटायचां की, मी साद घातली की, भगूभातून ... स्वगातून, अशा नृत्याकृती 
अवतरतील, की ज्या दृष्टीला पिण्याचां भाग्य आजवर जगाला लाभलां च नव्हतां ... हां! कसलां  गर्टवष्ट, मोहक 
स्वप्पन ते! त्या स्वप्पनानांच मला एका सांकटाच्या खाईतून दुसऱ्या सांकटाच्या खाईत लोटत नेलां  आजपयगन्त! 
... का ... का असां मला पछािलांस बापड्या? ‘तान्ताल् स’ च्या ददव्यासारखी का दाखवलीस मला चकुीची 
वाट? ... का खेचनू नेलां स अांधाराकिे? ... केवळ दनराशकेिे? ... पण नाही ... अजूनही लवलवणारी ती 
दीपज्योत, कधीतरी या अांधारातून अचूक मला त्या सोनेरी स्वप्पनाचा साक्षात्कार घिवीलच ... दचमुकली 
फिफिणारी, लवलवती ज्योत! माझ्या अिखळत्या पावलाांच्या पुढेच कुठेतरी ... कुठेतरी जवळच ... 
सखे, माझी श्रद्धा मी अजूनही गमावलेली नाही ... अजून मी तुलाच अनुसरते आहे ... सारां दवश्व ज्याची 
उत्कण्ठेनां वाट पाहत आहे, त्या ददव्य नतगकमेळाचा मागोवा घेताना मी तुलाच अनुसरते आहे ... दवश्वातल्या 
भव्यददव्य सौंदयाचा साक्षात्कार घिवणारा हा मेळावा, पे्रमाची, प्रीतीची सुसांवादी लय पकिून, रचणार 
आहे एक सौन्दयाची प्रदतसृष्टी! 

 
... अशा साऱ्या स्वस्प्पनल आकाांक्षा उराशी बाळगून मी ‘ग्र्यूनवाल्द’ ला परतले – दतथल्या माझ्या 

छोट्या सांचाला तालीम देण्यासाठी ... ही सारी मांिळी इतकी छान नाचायला लागली होती, की कुशल 
नतगकाांचा एक पुरा वृांद तयार करण्याबाबतच्या माझ्या कल्पनेतला माझा दवश्वास दुणावला होता. 
नादसांवदेनाांच्या सांदभात दवचार करताना वगेवगेळ्या महान् चसफनींचां जे स्थान असतां तेच दृक सांवदेनाांच्या 
दवचारात माझ्या या नृत्यवृांदाला लाभणार होतां! 

 
... कधी पॉपेयन दचत्र-दशल्पबांधाांतल्या श्रृांगाराला साकार करत, कधी ‘दोनोतेलो’ च्या तरुण 

सौन्दयगदेवताांचा साक्षात्कार घिवत, चकवा ‘दततादनया’ च्या अनुयायाांच्या आकाशातल्या उड्डाणाचां अनुकरण 
करत, मी त्याांना तऱ्हेतऱ्हेचे नृत्यबांध दवणायला, एकमेकात गुांफायला दशकवत होते ... अनांत वतुगळाांतून 
भ्रमरींतून, सामदूहक चाली, गती आदण नृत्यकरणां याांच्या आवतातून बाहेर पिायला दन पुन्हा त्यात सामावनू 
जायला दशकवत होते ... 

 
ही नतगक मांिळी दर ददवशी जास्तजास्त लवदचक दन सशि बनत चाललेली ददसायची ... त्याांच्या 

यौवनोन्मुख शरीराांवर दन चेहऱ्याांवर एकप्रकारच्या आांतदरक स्फूतीची प्रभा पसरल्यासारखां भासायचां ... 



 
           

सांगीताचां दैवी भान त्याच्या ठायी जागां होताना प्रत्यही अनुभवाला यायचां ... नाचणाऱ्या बाळगोपाळाांचां ते 
दृश्य इतकां  मनोज्ञ होतां की साऱ्या कलावांताांच्या दन कदवजनाांच्या मनात बघता बघता कौतुक उचांबळून 
यायचां ... 

 
... तरी पण या शाळेच्या खचाची तड िदमळवणी करणां ददवसानुददवस फारच कदठण व्हायला 

लागलां  होतां; मग माझ्या िोक्यात एक कल्पना आली ... देशोदेशी या मुलाांना घेऊन दफरायचां ... अन् 
एखाद्या समथग शासनसते्तचा शोध घ्यायचा ... मुलाांना इथे दमळणाऱ्या या दशक्षणातलां  सौंदयग दन त्याचां महत्त्व 
ओळखून त्याला मान्यता देणारी एखादी शासनसत्ता ... आताच्याहूनही मोठ्या प्रमाणावर माझ्या योजना 
प्रत्यक्षात आणण्याची सांधी दन सुदवधा मला देईल, अशी शासनसत्ता ... 

 
प्रत्येक कायगक्रमाच्या शवेटी मी जनतेला एक आवाहन करत असे : ‘माझ्या स्वतःच्या जीवनातून 

आकळलेल्या नवनृत्याच्या प्रकाशानां इतराांची जीवनांही उजळून दनघावीत अन् हजारो पूवगग्रहाांचे अिसर 
दनखळून पिावते, अशी माझी इच्छा आहे, ती पुरी करण्याचा मागग शोधून काढायला लोकाांनी मला मदत 
करावी ...’ 

 
जमगनीत काही अशी मदत चकवा आधार माझ्या शाळेला दमळणार नाही, याची मला जास्तजास्त 

जाणीव व्हायला लागली होती ... कैसरची बायको (कायझदरन) इतकी सनातनी दवचाराांची होती, की 
एखाद्या दशल्पकाराच्या स्टुदिओत जरी जायचां म्हटलां  तरी ती आपल्या ‘मेजर िोमो’ ला आधी पढेु 
पाठवायची ... सगळ्या नग्न पुतळयाांवर आधीच चादरीचे बुरखे चढवायला! असल्या जिबदु्धी प्रदशयन 
राजवटीत जमगनीलाच माझी कमगभमूी समजून त्या स्वप्पनरांजनात गढून जाणां, यापढेु मला अशक्यप्रायच 
वाटत होतां ... मग रदशयाचे दवचार माझ्या मनात घोळायला लागले, कारण दतथे मला असा काही 
उत्साहपूणग प्रदतसाद दमळाला होता, की मी चाांगली गबर होऊन गेले होते! ... तेव्हा सेंट पीटसगबगगमध्ये 
नृत्यशाळेच्या स्थापनेचा सांभव मनात बाळगून जानेवारी एकोदणसश े सातमध्ये एदलझ् बेथ आदण माझ्या 
छोट्या दवद्यार्थयांच्यापैकी वीसजण, याांच्यासह मी पुन्हा रदशयाचा प्रवास केला ... याही खटाटोपाला काही 
म्हणावां तसां यश आलां  नाही. नृत्यकलेचां खरांखुरां पुनरुज्जीवन झालां  पादहजे, या माझ्या कळकळीच्या 
आवाहनाचां सामान्य पे्रक्षकाांनी उत्सुकतेनां स्वागत केलां  खरां, पण ‘इांपीदरयल बलेॅ’नां रदशयामध्ये असां काही 
घट्ट मूळ धरलां  होतां की दतथे काहीही बदल घिून येण्याची, चकवा घिवनू आणण्याची शक्यताच उरली 
नव्हती. 

 
बॅलेच्या शाळेत मुलाांचां दशक्षण कसां चालतां, ते पहायला मी माझ्या छोट्या दवद्यार्थयांना घेऊन गेले. 

दतथल्या मुलाांची नजर, चपजऱ्यातल्या पोपटमनैाांनी हवते भराऱ्याांची वतुगळां  रेखणाऱ्या दचमण्याांकिे पहावां, 
तशी आसुसलेली होती! पण मुि, अदनबधं दनसगगरम्य हालचालींना प्राधान्य देणाऱ्या नृत्यशाळेला थारा 
दमळण्याचा ददवस उगवायची वळे रदशयात अजून आली नव्हती! झारशाहीच्या आचारदवचाराांचांच प्रदतचबब 
पिलेलां  बलेॅ नृत्य अजूनही इथे पाय रोवनू उभां असावां, म्हणजे काय म्हणायचां! आता एकच आशचेा दकरण 
मला ददसत होता ... स्टॅदनस्लॅब स्कीचा पाचठबा! माणसाच्या मनातल्या भावभावनाांना अदधक मोकळेपणानां, 
दनबधंरदहत दन सवगस्पशी हालचालीतून वाट दमळावी, या तत्त्वावर आधारलेल्या माझ्या नृत्यशलैीचां महत्त्व 
स्टॅदनस्लॅव् स्कीलाच पटलां  असतां ... त्यानां त्याला शक्य होतां, तेवढे प्रयत्न माझ्यासाठी केले देदखल, पण 
त्याच्या त्या मोठ्या कलालयात आम्हाला सामावनू घेण्याइतपत सत्ता चकवा साधन त्याच्या हातात नव्हतां 
... खरां म्हणजे ते मला फार आविलां  असतां ... 



 
           

... तेव्हा जमगनीत चकवा रदशयातही मला काही मदत दमळणार नाही, अशी खात्री पटल्यावर मी 
इांग्लां िला प्रयत्न करून पाहायचां ठरवलां . एकोदणसश ेआठच्या उन्हाळ्यात माझा सारा ‘काफ ला’ घेऊन मी 
लां िनला गेले. ‘जोसेफ शमूान’, आदण ‘चालग् फ्रॉमान’, या प्रदसद्ध कलापुरस्कत्यांच्या व्यवस्थेखाली 
‘ड्यूक ऑफ यॉकग ’ या दथएटरात दकत्येक आठविे आमचे कायगक्रम चालले होते. लां िनच्या पे्रक्षकाांनी मी 
आदण माझा सांच ... माझी नृत्यमांिळी, याांच्याकिे एक आकषगक मनोरांजन म्हणूनच केवळ पादहलां  ... अन् 
नृत्यशाळेच्या सांभाव्य स्थापनेसाठी हवा तसा खराखुरा पाचठबा चकवा मदत इथेही मला दमळाली नाही ... 

 
‘न्यू गलॅरी’त मी प्रथम नाचले, त्याला आता सात वष ेहोऊन गेली होती ...त्यामुळे चालग् हाले दन 

कदव िग्लस एन्स्ले, याांच्या जुन्या स्नेहाला पुन्हा उजळा दमळाला याचा खूप आनांद वाटला मला 
...सौन्दयगखनी एलन टेरीही रांगमांददरात खूपवळेा यायची. दतला माझी बालमांिळी फार आविायची. त्याांना 
एकदा ती प्रादणसांग्रहालयात देदखल घेऊन गेली ... मुलाांच्या आनांदाला पारावारच रादहला नाही ... 
माननीय राणी अलेक्झाांड्रानांही दोनदा कायगक्रमाला येऊन बॉक्समध्ये बसून आपल्या उपस्स्थतीचा मान 
आम्हाला ददला ... इांग्लां िच्या घरांदाज, उच्च घराण्यातल्या इतर दियाही पुष्ट्कळदा यायच्या ... त्यातच पढेु 
लेिी दरपन झालेली त्या काळची ‘लेिी द गे्र’ सुद्धा होती ... ती अगदी साधेपणानां वागायची ... सरळ 
पिद्यामागे आत येऊन गोि शब्दाांनी माझां स्वागत अन् कौतुक करायची. 

 
... पण लां िनमध्येच माझी नृत्यशाळेची कल्पना मूळ धरू शकेल, अन् तसां साहाय्यही दतथेच दमळू 

शकेल, असां अस्पष्ट सुचवलां , ते मचेँस्टरच्या िचेसनां ... त्यासाठी टेम्सच्या तीरावरच्या आपल्या 
गावाबाहेरच्या बांगल्यात आम्हाला आवजूगन बोलावनू, अलेक्झाांड्रा आदण एिविग या राजदाांपत्यासमोर 
आमचा नृत्यप्रयोग दतनां घिवनू आणला ... मग काही ददवस मी इांग्लां िमध्ये स्थापन होणाऱ्या नृत्यशाळेच्या 
स्वप्पनात रांगून अांतराळात तरांगत रादहले ... पण शवेटी? ... पुन्हा एकदा स्वप्पनभांग, ददशाभलू! ...इमारत 
कुठे होती, – तेवढी जमीन तरी कुणाकिे होती, आदण मोठ्या प्रमाणावर कायग करण्याची जी स्वप्पनदृश्यां मी 
दचतारत होते, ती प्रत्यक्षात आणायला लागणारी दमळकत, पैसा तरी कुठे होता?... 

 
माझ्या त्या छोट्या काफल्याचा खचग नेहमीप्रमाणे अचाट होता ... माझी बकेँतील पुांजी पुन्हा 

शून्यावर येऊन ठेपली ... तेव्हा मग माझ्या दफरत्या नृत्यशाळेला ‘ग्र्यूनवाल्द’ ला परतण्याखेरीज गत्यांतरच 
उरलां  नाही ... अन् इकिे मला चाल् गस फ्रॉमानशी अमेदरकेच्या दौऱ्याचा करार करावा लागला. 

 
... आता माझ्या नृत्यशाळेचा, एदलझ् बेथचा, के्रगचा दवरह पुन्हा एकदा सहन करावा लागणार, या 

कल्पनेनां माझ्या मनात कढ येत होतेच, परांतु मुख्य प्रश्न होता माझ्या बेबीचा ... ती आता जवळजवळ एक 
वषाची होत आली होती ... त्या सोनेरी केसाांच्या, गुलाबगालाांच्या, दनळ्या दनळ्या िोळ्याांच्या देईद्रगचा 
नव्यानां दनमाण झालेला एक दृढ पे्रमपाश बाजूला सारताांना झालेली अांतयामीची घालमेल 
साांगण्यासवरण्यापलीकिची होती! 

 
... शवेटी असा एक ददवस उगवला की जेव्हा न्ययूॉकग ला जाणाऱ्या एका भल्या मोठ्या जहाजावर 

मी माझ्याशी एकटीच उरले! ... फि आठ वषांपूवीच मी एका गुरांवाहू बोटीत बसून न्ययूॉकग चा दकनारा 
सोिला होता ... युरोपमध्ये माझां नाव चाांगलां च गाजलां  होतां ... तेवढ्या अवधीत मी एका कलेला, एका 
शाळेला दन एका अपत्याला जन्म ददला होता ... फार काही वाईट नाही! ... पण पैशाचा दवचार केला तर 
मात्र पूवीपेक्षा काही फार चाांगल्या स्स्थतीत नव्हते मी! 



 
           

चाल् गस फ्रॉमान हा खरोखर एक मोठा कलाप्रवतगक होता–उत्तम व्यवस्थापक होता; पण माझी 
कला म्हणजे काही रांगभमूीच्या पदरसरातला हमखास लोकदप्रय प्रयोग नव्हे, हे त्यानां ओळखलां  नव्हतां. 
माझ्या कलेचां आवाहन एका मयाददत रदसकवगाला भावणारां दभिणारां होतां, हे दवसरून ऑगस्टच्या त्या 
उकाड्यात ‘ब्रॉिवचेां एक आकषगण’ म्हणून त्यानां मला रांगभमूीवर आणलां ! साथीला, ग्ल्यूकची 
‘इदफदजदनया’ आदण बीथोवनची सातवी चसफनी कशीबशी वाजव ूपाहाणारा एक छोटा अपुरा वाद्यवृांद! ... 
पदरणाम अपेके्षप्रमाणेच झाला, –ठार अपयश! ... नव्वद अांश, चकवा त्याहून जास्त उष्ट्णतामान असतानाही 
जे काही थोिे लोक त्या तापत्यापेटत्या उष्ट्ण रात्री रांगमांददरात दशरले, ते मुळी गड धळूनच गेले होते ... 
त्यापैकी बहुतेकाांना काही आविलां ही नाही ... सारे नाखुषच होते ...कलासमीक्षक बोटावर मोजण्यासारखे 
होते, आदण होते, त्याांनीही मला न्याय ददला नाही ... त्याांचा अदभप्राय दनराशाजनकच होता ... तेव्हा 
सारासार दवचार करताना, माझ्या मायदेशाला परतणां, ही मी एक घोिचूकच केली, असां मला 
वाटल्यावाचून रादहलां  नाही! 

 
एक ददवस मी रांगपटातल्या माझ्या खोलीत बसले होते ... मन त्या ददवशी दवशेष दवषण्ण होतां ... 

एवढ्यात कुणी तरी छान आवाजात साद घातली मला ... कुणीतरी उल्हासानां मला अदभवादन करत होतां 
...दरवाज्यात उभां राहून ... फार उांच नाही, पण सुरेख बाांध्याचां; तपदकरी कुरळ्या केसाांची झुलपां दन 
मोहक हसू असलेलां  एक माणूस! – एक व्यिी! त्या व्यिीनां एक प्रकारच्या उत्स्फूतग आन्तदरक 
दजव्हाळ्यानां आपला हात पढेु केला ... आदण माझ्या कलादशगनाच्या त्याच्यावर झालेल्या पदरणामानां त्यानां 
इतक्या सुांदर शब्दाांतून तऱ्हतऱ्हेनां वणगन केलां ! ... न्यूयाकग मध्ये पाऊल ठेवल्या ददवसापासून वाट्याला 
आलेल्या साऱ्या अपमानाची दन उपेके्षची पुरी भरपाई झाल्यासारखां मला वाटलां ! ही व्यि म्हणजे – थोर 
अमेदरकन दशल्पकार ‘जॉजग गे्र बनािग’ होता ... त्यानांतर दररोज रात्री तो कायगक्रमाला यायचा, अन् 
दकतीतरी कलावांताांना, कवींना आदण इतर दमत्रमांिळींना वारांवार आपल्याबरोबर आणायचा. त्यात तो 
मनदमळाऊ स्वभावाचा नाट्यदनमाता ‘िेस्व्हि बेलास्को’, ‘रॉबटग हेन्री’, ‘जॉजग बेलोज्’, ‘पसी मकॅ के’, 
‘मकॅ्स ईस्टमन’ हे दचत्रकार ... आदण खरां म्हणजे ग्रीदनच खेड्यातले क्रास्न्तकारक दवचाराचे सारेच तरुण 
असत ... वॉचशग्टन चौकात खाली एका मनोऱ्यासारख्या इमारतीत नेहमी एकत्र राहणारां, ‘ई. ए. 
रॉदबन्सन’, ‘दरजले टॉरेन्स’, अन् ‘वुईल्यन वॉन मूिी’ या कवींचां दत्रकूटही त्याच मेळाव्यात असायचां, हेही 
मला आठवतां... 

 
ह्या कदव–कलाकार मांिळींचा उल्हास, उत्साह अन् स्नेह, याांमुळे मला खूपच ददलासा दमळाला, 

आदण न्ययूॉकग च्या पे्रक्षकवगाच्या त्या थांि दन कूपमांिूकी कोत्या वृत्तीचां शल्य मनातून काहीसां दनघून गेलां  ... 
 
त्याच वळेी जॉजग गे्र बनािगच्या िोक्यात एक कल्पना आली ... नृत्यपदवत्र्यातला माझ्या एक पतुळा 

घिवायचा, अन् त्याला ‘अमेदरका िास्न्सांग’ (–नृत्यमग्न अमेदरका) असां नाव द्यायचां! ... वॉल्ट स्व्हटमन् नां 
म्हटलां  होतां - ‘I hear America singing’ –‘अमेदरकेचां गीत माझ्या कानावर येतांय्!’ ... तेव्हा एका सुांदर 
ददवशी, दशदशर ऋतूतली ती न्ययूॉकग चीच दवदशष्ट हवा पिली असताना, आम्ही दनघालो, ... ‘वॉचशग्टन 
हाईट्’ वरच्या त्याच्या स्टुदिओच्या दतथे, आजूबाजूचा पदरसर न्याहाळत मी अन् जॉजग मग टेकिीवर उभे 
रादहलो, अन् माझे बाहू पसरून मी म्हटलां , “अमेदरकेचां नृत्य माझ्या िोळ्याांसमोर साकारलांय्” ... यातूनच 
बनािगच्या मनात माझ्या पुतळ्याची ती कल्पना उद्भवली. 

 



 
           

मी सकाळी सकाळीच त्याच्या स्टुदिओमध्ये न्याहारीची एक परिी घेऊन जाऊन पोहोचायची, 
आदण मग अमेदरकेत कलात्मक जागतृी दन स्फूती दनमाण व्हावी, म्हणनू काय काय करता येईल, याची 
चचा करण्याच्या आनांदात आमचे तासन् तास जायचे! 

 
त्याच्या स्टुदिओत एक अत्यांत मोहक टॉसो होता – दशर नाही – हातपायही नाहीत असा, एका 

तरुण मुलीचा पतुळा. ‘ईव्हलीन नेसादबट’ नां म्हणे त्यासाठी ‘पोज’ केलां  होतां. अथात तो काळ, ईव्हलीनला 
‘हॅरी के. थॉ’ भेटायच्या आधीचा होता, असां बनािग म्हणाला! त्यावळेी ती अगदी दनरागस होती ... 
साधीसुधी ... दतच्या सौन्दयाची मोदहनी एकजात साऱ्या कलावांताांवर पिलेली होती. 

 
...स्टुदिओतल्या या दनरदनराळ्या दवषयाांवरच्या गप्पपाांचा, अन् सौंदयास्वादाचा ब्रह्मानांद 

सहानुभावानां चाखण्याचा व्हायचा तो नैसर्टगक पदरणाम झालाच! माझ्यापुरतां म्हणायचां तर, त्या ‘नृत्यमग्न 
अमेदरके’च्या (अमेदरका िास्न्सांग) महान् दशल्पाकृतीच्या कायाला स्फूती दमळावी, म्हणून मी माझां 
तनमनसुद्धा पणाला लावायला तयार होते! पण जॉजग गे्र बनािगचां काही दवचारायला नको ... 
नीदतअनीतीच्या कल्पनाांना अगदी तत्त्वदनष्ठेचां अदतरेकी स्वरूप देणाऱ्याांपैकीच एक वल्ली ती! त्याच्या 
धमगदनष्ठ नेकीला माझा एकही यौवनसहज हळुवार दवभ्रम स्पशग करू शकला नाही! त्याच्या त्या पुतळ्याांचा 
सांगमरवर काही त्याच्या स्वतःच्या पेक्षा जास्त ‘थांि’ चकवा ‘कदठण’ नसेल! ... मी होते ती क्षणजीवी चांचला 
... तरला ... तो शाश्वत होता, सनातन होता! ... मग त्याच्या प्रदतभेच्या स्पशानां पुन्हा एकदा ही कुिी 
नव्यानां घिावी, अन् दतनां शाश्वत –अमर व्हावां, असां माझ्या मनानां घेतलां , यात नवल कसलां ? ... माझ्या 
शरीराचा कणन् कण या दशल्पकाराच्या हाती आकार घेणारी वळीव माती बनून जाण्यासाठी आसुसला होता 
... 

 
... हां! जॉजग गे्र बनािग, आपण म्हातारे होऊ ... मरूनही जाऊ ... पण ते जादुभरले, एकत्र 

घालवलेले क्षण? ... मी, एक नतगकी ... तू, तो जादुगार ... तुला हवां असतां, तुझ्या मनात असतां, तर तू 
माझां नृत्य त्याच्या अनेक तरळत्या प्रदतचबबातूनसुद्धा पकिून ठेव ू शकला असतास ... दवजेच्या 
वज्राघातासारख्या त्या झळाळत्या नृत्यक्षणाला चकदचत् शा अवकाशात अनांताला नेऊन दभिवणारी अनादद 
शिीच होतास तू ... मग, मग कुठे आहे ते माझां साफल्य? कुठे आहे तो माझा उच्चतम कलादवष्ट्कार? कुठे 
साकार झाली आहे मी स्वीकारलेल्या कलात्मक आव्हानाची ती साक्ष? ती ‘नृत्यास्त्मका अमेदरका’? ... मी 
वर बघते, अन् मला काय ददसतां? मानवी दयनीयतेनां ओसांिून जाणारी ती नजर! अमेदरकेला वाहून 
घेतलेल्या अब्राहम चलकनचा बनािगनां घिवलेला भव्य पतुळा! ती भारदस्त दभवई, - पराकोटीचां हौतात्म्य 
आदण मानवी दयाशीलता याांच्या सतत िवणाऱ्या आसवाांनी नाांगरून काढलेले गाल ...! आदण ... मी ही 
अशी ... ह्या अलौदकक श्रदे्धच्या दन नीदतमते्तच्या आदशासमोर नृत्य करणारी एक कृश, दनरथग आकृती! 

 
... पण दनदान मी ‘सलोमी’ तरी नव्हते ... मला कुणाचां ‘दशर’ नको होतां ... रिदपपा् ‘व्हॅम्पायर’ 

नव्हते मी ... मी स्फूतीवर जगत होते ... प्रदतभादवष्ट्काराला कारण होणाऱ्या स्फूतीसाठी दजवाजी बाजी 
लावणाऱ्यापैकी एक होते मी ... “तुझे ओठ–तुझां मुख, जॉन,” दन तुझां पे्रम तू मला नाकारलांत, तरी 
माझ्यापाशी अमेदरकेच्या तरुण रिातली बुदद्धप्रधान ददलदारी होतीच ना! ... दनतीमते्तच्या तुझ्या दनरांतर 
प्रवासाला, ‘शुभास्ते पांथानः सन्तु’ असां म्हणून मी तुला शकूनच केला होता! ... शुभास्ते ... असां शुभेच्छा – 
वचन बरां! ... एकदम अखेरचा दनरोप नाही ... कारण, ... कारण तुझी मतै्री, तुझा स्नेह, ही माझ्या 
आयुष्ट्यातली एक सुांदरातली सुांदर आदण मांगल ठेव आहे ...! ... पादिमात्य सांस्कृती ही दतच्या पौवात्य 



 
           

भदगनीपेक्षा याबाबतीत अदधक शहाणी ... सूज्ञ म्हणावी का? “मला तुझां मुख हवां जॉन, तुझां मुख हवां.” तुझां 
‘दशर’ नको तबकात माांिून आणलेलां  ... कारण ती तर व्हॅम्पायरची वृत्ती झाली ... स्फूतीनां पेटणाऱ्या 
जीवाची नव्हे! “घे माझां दान ... घे मला ... हां! नाही घेणार? ठीक आहे ... मग माझा दनरोप घे ... अन् 
कधीमधी माझी आठवण काढ ... कदादचत् माझ्यादवषयीच्या दवचाराांच्या पे्ररणेतून उद्याच्या काही महान् 
कलाकृती जन्म पावतील!” 

 
‘नृत्यास्त्मका अमेदरका’ ह्या दशल्पाची सुरुवात तरी कल्पनातील सुांदर झाली ... पण पुढे मात्र शनू्य 

... कारण नांतर थोड्याच ददवसाांत बनािगची पत्नी आजारी पिल्यानां, ते ‘पोज’ करणां वगैरे सोिूनच द्यावां 
लागलां  ... माझी प्रदतमा त्याची सवगश्रेष्ठ कलाकृती ठरेल, ही आशा मी मारे मनाशी बाळगून होते ... पण तसां 
घिायचां नव्हतां ... बनािगच्या श्रेष्ठतम कलाकृतीच्या स्फूर्टतदाता अब्राहम चलकन ठरला ... त्याचा तो पुतळा 
आज वसे्टदमन्स्टर ॲबेच्या समोरच्या प्रशान्त बागेमध्य दवराजतो आहे ... 

 
...चाल् गस फ्रॉमानला कळून चुकलां  की या उपर ब्रॉिवलेा तळ ठोकून राहणां म्हणजे सपशले 

नुकसानच ... तेव्हा त्यानां छोट्या छोट्या शहराांतून दौरा करण्याच प्रयत्न केला ... पण याही दौऱ्याची 
आखणी इतकी चुकीची झाली होती की न्ययूॉकग मधल्या कायगक्रमाांपेक्षाही घवघवीत अपयश या दौऱ्याला 
लाभलां ! माझ्याच्यानां जास्त धीर दनघे ना ... मा फ्रॉमानला भेटायला गेले ... तो झालेल्या नुकसानाचा 
दवचार करत वैतागानां िोक्याला हात लावनू बसला होता! “अमेदरकेला तुझ्या कलेची काही चकमत नाही 
– काही जाण नाही.” तो म्हणाला - “तुझी कला आता तर अमेदरकन पे्रक्षकाांच्या िोक्यावरूनच जातेय् – 
आदण पुढेही कधी त्याांना ती समज येईल, असा सांभव ददसत नाही ... तेव्हा तू आपलां  युरोपलाच परतावांस 
हे बरां!” 

 
फ्रॉमानच्या बरोबर झालेला माझा करार सहा मदहन्याांचा होता; न् दौरा यशस्वी होवो न होवो 

दकमान दबदागी–मानधन याची कबलुीही त्याबरोबर होती; तरीदेखील दुखावलेल्या स्वादभमानामुळे म्हणा, 
चकवा फ्रॉमानच्या स्वभावातला दखलािूपणाचा अभाव पाहून त्याचा दतटकाराच आल्यामुळे म्हणा, मी तो 
करार त्याच्या िोळ्यादेखत फािून टाकला अन् म्हटलां , “तुझ्यावरच्या जबाबदारीतून तरी दनदान यामुळे तू 
मोकळा होशील...” 

 
जॉजग बनािग मला पनु्हा पनु्हा साांगायचा, की अमेदरकन मातीनां जन्माला घातलेली एक कलावती, 

म्हणून त्याला माझ्यादवषयी अदभमान वाटत होता .... अमेदरकन जनतेचां माझ्या कलेचां कौतुक केलां  नाही, 
तर त्याचां त्याला मनस्वी दुःख होईल हेही मला ददसत होतां ... तेव्हा त्याच्या सल्यानुसार मी न्ययूॉकग मध्ये 
राहायचां ठरवलां ; मग ‘बो आटग्’ इमारतीत मी एक स्टुदिओ घेतला, आदण माझ्या दनळ्या पिद्याांनी आदण 
गादलचाांनी तो सजवनू टाकला ... प्रत्येक ददवशी सांध्याकाळी कदव दन कलाकाराांच्या मेळाव्यासमोर नृत्य 
करण्याच्या माझ्या दशरस्त्यामुळे नवीन रचनाांच्या दनर्टमतीला सुद्धा चालना दमळाली ... 

 
एकोदणसश ेआठसालच्या पांधरा नोव्हेंबरच्या, रदववारच्या ‘सन’ (सूयग) च्या आवृत्तीत त्यापैकी एका 

सांध्याकाळचां असां वणगन आलां  होतां : 
 
“ती ... (इझािोरा िांकन) कदटभागापासून खाली सुांदर दचनी कदशदाकारीत लपेटलेली असते 

... दतचे आखूि, गिद केस वळून सैलशा अांबाड्यासारखे मानेच्या दोन्ही पट्टीवर दवसावलेले असतात ... 



 
           

साधा भाांग दन केसाांची वळणे चेहऱ्याच्या दोन्ही बाजूांनी सरळ ... मिॅोनासारखी ... चकदचत अपरे नाक, अन् 
राखीदनळाईबाले िोळे ... बहुतेक वृत्तपत्राांतून येणाऱ्या दतच्या वणगनात इझािोरा चाांगली उांचदनच आदण 
एखाद्या दशल्पासारख्या रेखीव-कोरीव बाांध्याची आहे, असे म्हटलेले असते ...तो दतच्या कलेच्या श्रेष्ठतेचाच 
एक पुरावा म्हणता येईल, कारण प्रत्यक्षात ती केवळ सािेपाच फूट उांच आहे; आदण दतचे वजन एकशवेीस 
पौंिापेक्षा जास्त नाही. 

 
“किेनां नाचरगी–दपवळ्या रांगच्छटेचे ददव ेलागतात – आदण दपवळ्या प्रकाशाची एक गोल चकती 

छताच्या मध्यावरून दकरण टाकत प्रकाशयोजनेला पूणगता आणत असते. कुमारी िांकन दपयानोच्या 
सांगीताच्या दवशोदभत साथीबद्दल प्रथम ददलदगरी व्यि करते ... 

 
“ती म्हणते, ‘अशा तऱ्हेच्या या नृत्याला खरां म्हणजे सांगीताच्या साथीची आवश्यकताच नाही ... 

अपवाद करायचा तर तो, नदीदकनारीचा वळूे तासून त्यातून पनॅनां फुलवलेल्या सांगीताचा ... तो पावा, 
चकवा एखाद्या धनगराची सनईसुांद्री ... यातून झरणाऱ्या स्वरमाधुरीचाच करता येईल .. ब्! ... दचत्र, 
दशल्प, सांगीत, काव्य या कलाांनी नृत्याला पार मागां टाकलां  आहे ... ‘नृत्य’ ही कला या बाकीच्याांच्या मानानां 
तर पार स्मरणातून गेल्यासारखी, अस्स्तत्व हरवल्यासारखीच आहे; असां असूनही सांगीतासारख्या अत्यन्त 
दवकदसत कलेशी दतचा मेळ घालू पाहणां, हे जसां कठीण आहे, तसांच दवसांगतही! त्या दवस्मतृ नृत्यकलेचां 
पुनरुज्जीवन करण्याच्या कायालाच तर मी स्वतःला वाहून घेतलां  आहे ... 

 
“बोलायला सुरुवात करताना, वाद्यवृांदापाठीमागेच कदवमांिळ बसलेले असते, त्याच्या दतथेच ती 

उभी असते; आदण दतचे विव्य सांपताना पाहाव,े तो पे्रक्षादालनाच्या दुसऱ्या टोकाला जाऊन पोहोचलेली 
...! ... दतथवर ती कधी दन कशी आली, याचे पुसटते देदखल भान तुम्हाला नसते ... िोळ्यासमोरून दतची 
आकृती तरळत जात असताना तुम्हाला आठवण होते ती दतच्या मदैत्रणीची–एलन टेरीची ... अवकाशाची 
चकदचतही दखल न घेणाऱ्या त्या आत्मधुांद दजवाची ... 

 
“आता ती थकलेली, श्रान्त, उदास चेहऱ्याची यजमानीण रादहलेली नसते ... ती असते एक 

मूर्टतपूजक सश्रद्ध मुिात्मा ... एखाद्या तुटक्या-फुटक्या सांगमरवरातून हलक्या पावलाने उठून आलेला ... 
अशा सहजभावाने, की हे जणू जगातले एक दनत्याचेच घदटत होते! ... एखादी ‘गालादतआ’ कदादचत्! ... 
कारण सुटकेच्या दतच्या त्या पदहल्या क्षणात ती दनभगर नाचलीच असणार ... चकवा ‘िॅफ नी’ असू शकेल ... 
मोकळ्या केसाांची ... िेल्फीच्या राईत अपोलोच्या आचलगनातून सुटण्याच्या धाांदलीतली ... आदण आियग 
म्हणजे, अशी ही उपमा तुमच्या मनात आकारते, तो इकिे दतचे स्वतःचे केससुद्धा मोकळे होऊन रुळायला 
लागतात पाठीवर ... 

 
“त्या पुरातन एस्ल्गन सांगमरवरावर दब्रदटश चष्ट्म्याच्या खुषीखातर ताटकळत उभे राहायला, आदण 

त्या चष्ट्म्याच्या चभगाांपाठीमागच्या त्या चकदचत् नाखुषीच्या नजरेनां लक्ष्य होऊन बसायला ती कां टाळली 
असेल, तर नवल नाही! ... ‘तानाग्रा’ – च्या छोट्या दशल्पाकृतींची राांगच्या राांग–पाथेनॉनच्या उभ्या 
दशल्पखांिाांत रेखलेले मेळावे–दमरवणुकी–रक्षाकुां भाांवरच्या दन मृत्यलेूख कोरलेल्या दशला–खांिाांवरच्या 
फुलमाळाांच्या कातीव वलयातून उसासणारा शोक–मददराक्षींचा अदनबगन्ध स्वैराचार– ... हे असे सारे काही 
सरकत असते, तरळत असते दतच्यावर रोखलेल्या तुमच्या िोळ्याांसमोरून ... पण प्रत्यक्षात त्या 



 
           

िोळ्याांसमोर उलगित असतो मानवी स्वभावाचा एक शबल, स्वयांपूणग पट ... कृदत्रमतेचा राजवखी हात 
त्यावरून दफरण्याआधीचा! 

 
“माणसाच्या अनेक दपढ्याांच्या जांजाळात हरवनू गेलेली सहजता दन नैसर्टगकता याांचा मागोवा घेत 

घेत, सांस्कृतीची वाट उगमापयंत उलटी पार करण्याचा प्रयत्न, हाच दतच्या आजवरच्या आयुष्ट्याचा अथग 
होता, असे कुमारी िांकन स्वतःच कबूल करते. 

 
“ ‘त्या फार फार पूवीच्या काळात –ज्या काळाला आम्ही मोठ्या दशष्टपणानां मूर्टतपूजकाांचा - ‘पेगन’ 

काळ मानतो – प्रत्येक भावनेशी दतचां वाहन बनणारी एखादी हालचाल दनगदित होती ... आत्मा, देह दन 
मन याांचा आांतदरक मेळ होता ... सांपूणग सुसांवाद होता ... ग्रीक दशल्पात साकारलेल्या पुरुषाांचां दन 
युवतींचांच उदाहरण घ्या ... समोरचा सांगमरवर जणूां काही आपला कट्टर शत्रू आहे, असां समजून त्याला 
फोिून, खोदून, दछनून ह्या दशल्पाकृती घिवलेल्या नाहीत दशल्पकाराांनी ... त्याांच्याकिां आकृष्ट झालेल्या 
या रमणींना, या युवकाांना, कलेच्या दकमयेचीच मोहक भलुावण पिलीय् ... पाहा तर त्याांच्या ओठाच्या 
पाकळ्या दवलगता क्षणी, तुमच्याशी कोणतां दहतगुज ते करतील, हे देखील तुम्ही साांगू शकाल, असां वाटतां 
ना तुम्हाला? ... आदण समजा नाहीच उघिले त्याांनी ओठ, तरी त्याचां हद गत् तुम्ही जाणत असताच, होय 
ना?’ 

 
“आदण एवढ्यात ती थाांबते, आदण पुन्हा एकदा बनते एक नृत्यपरी ... नाचरगी रांगाच्या अांगकाांतीची 

एक छोटी दशल्पाकृती ... वर उचलून धरलेल्या प्पयाल्यातून मद्य पढेु करणारी .. ॲथेनाच्या पूजापीठावर 
गुलाबफुले उधळणारी ... उसळत्या लाटाांच्या दनळ्याजाांभळ्या मार्थयावर आरूढ होऊन एदजयन समुद्रात 
मनसोि दवहरणारी ... इकिे कदवजन पाहत राहतात ... आदण द्रष्टा द्रष्टेपणाचा आव आणनू आपली दाढी 
थोपटत राहतो ... त्याांच्याचपैकी एक मग हळुवारपणे गुणगुणतो कीट सच्या काही काव्यपांिी ... ‘ओि 
ऑन अ दग्रसीयन अनग’ – (– ग्रीक रक्षाकुां भाला उदे्दशून गायलेले गीत) मधल्या .. दवचारतो, 

 
“यज्ञासाठी येणारे हे कोण आहेत बरे?” 
 

* * * 
 
‘सौन्दयग हेच सत्य आहे ... दन सत्य, म्हणजेच सौन्दयग 
ब्, हेच आहे सार 
तुमच्या पार्टथव ज्ञानाचे ... अन् तेवढेच आहे जाणण्याजोगे 
पुरेसे आहे तेवढेच ...’ 
 
“कलासमीके्षला वादहलेल्या एका मादसकाच्या सांपाददकेने (मेरी फँटन रॉबट गस) कुमारी इझािोरा 

िांकन दहच्या सांदभात ‘दकती दलहू आदण दकती नको’, अशा अदनवार उमाळ्याने दलदहले आहे. आदण कुमारी 
िांकनलाही वाटते, की आजवर दतने वाचलेल्या स्वतःबद्दलच्या वृत्ताांतात ह्या सांपाददकेने घेतलेला दतच्या 
कायाचा आढावा दन साराांश िांकनला सवांत अदधक ददलासा देणारा आहे. 

 



 
           

‘इझािोरा िांकनचे नृत्य पाहत असताना आपला आत्मा शतकानुशतकाांच्या दऱ्या उल्लांदघत मागे 
मागे भरारी घेत जातो ... मागे मागे ... अगदी दवश्वदनर्टमतीच्या उषःकाळापयंत मागे ... जेव्हा आत्म्याची 
महत्ता आपल्या मुि भावादवष्ट्काराला देहसौन्दयातून मोकळी वाट देत असे ... जेव्हा चलनवलनाच्या 
लयीचा नादाच्या लयीशी होणारा सांवाद सहजदसद्ध होता ... जेव्हा मानवी शरीराची हालचाल म्हणजेच 
वाहता वारा होता ... चहदकळता सागर होता ... जेव्हा िीच्या बाहूांच्या हेलझोलातून गुलाबाच्या पाकळ्या 
अलगद उलगित होत्या ... दहरव्यागार माळरानावर हलकेच पिणाऱ्या दतच्या पावलाांच्या स्पशातून 
जदमनीवर उतरणारे झािाचे एखादे तरळते पान दभरदभरत होते .. जेव्हा धमाचरणातली, प्रीतीतली, 
देशपे्रमातली, त्यागातली चकवा भोगातली भावुकता ‘दसतारा’ चे, स्वरमांिळाचे, चकवा खांदजरीचे लयबांधन 
पाळत होती ... जेव्हा िी-पुरुष आपल्या धमगदनष्ठेच्या परमोच्च आनांदात गढून आपल्या घरातल्या 
शकेोटीसमोर आदण इष्ट दैवताांसमोर नाचायचे ... चकवा रानावनात नाहीतर समुद्रदकनारी जाऊन आपल्या 
जीवनानांदाच्या उमाळ्याला नृत्यातून वाट करून द्यायचे ... मानवी जीवात्म्याच्या ठायीची तेवढी ती समथग, 
महान् आदण सद वृत्त पे्ररणा, आत्म्यातून उफाळून देहात सांक्रदमत होत असताना, पऱु्या दवश्वातल्या सवंकष 
लयीचे अनुसांधान ठेव ूशकत होती ’...” 

 
जॉजग गे्र बनािगनां मला अमेदरकेत राहण्याचा सल्ला ददला होता, तो मी ऐकला, याचां मला समाधान 

झालां ; कारण अमेदरकेन जनतेचां लक्ष माझ्याकिे वधेायला कारणीभतू झालेला एक गृहस्थ एक ददवस 
माझ्या स्टुदिओमध्ये आला. वॉल्टर िॅमरॉश त्याचां नाव ... त्यानां मला ‘क्रायटेदरयन’ दथएटरमध्ये एका रद्दी 
वाद्यवृांदाच्या साथीवर दबथोव्हनच्या सातव्या चसफनीचा नृत्यादवष्ट्कार करताना पादहलां  होतां ... पण तो 
चाांगला जाणकार, समजदार सांगीतज्ञ होता ...तेव्हा त्याच्या कुशल वाद्यवृांदाच्या सांगतीत आदण त्याच्या 
स्वतःच्या वृांददनदेशनाच्या समवते तोच नृत्यकायगक्रम दकती पदरणामकारक होऊ शकेल याची कल्पना तो 
सहज करू शकत होता ... 

 
लहानपणाचा दपयानोचा प्रत्यक्ष आदण वाद्यवृांदसांगीताच्या रचनेच्या बाबतीतला तादत्त्वक अभ्यास 

माझ्या सुप्त मनात कुठेतरी मळू धरून होता म्हणायचा ... कारण मी िोळे दमटून स्वस्थ पिते, तेव्हा तेव्हा 
मला साऱ्या वाद्याांसदहत पुरां वृदवादन समोरच चालू असावां तसां स्पष्ट ऐकू येतां! ... एवढांच नव्हे, तर 
त्यातल्या प्रत्येक वाद्याचा सांपूणग भावादवष्ट्कार आपल्या हालचालीतून व्यि करणाऱ्या ददव्य नृत्याकृती हरेक 
वाद्यागदणक माझ्या िोळ्याांसमोरून तरळत जातात ... असा हा छायालोक वाद्यवृांद माझ्या अांतःपटावर 
आपला नतगनरांग सदाच जमवत असतो! 

 
िॅमरॉशनां दिसेंबरात ‘मेरोपॉदलटन ऑपेरा हाऊस’ मध्ये ओळीनां माझे कायगक्रम लावायचां ठरवलां  

... मी तर काय, आनांदानां होकार ददला त्याला ... त्याचा होरा होता, तसांच घिलां  ... पदहल्याच प्रयोगाला 
एक बॉक्स राखून ठेवण्यासाठी चौकशी करताना, दथएटरमध्ये एकही जागा दशल्लक नव्हती, हे पाहून 
चाल् गस फ्रॉमान इतका चदकत झाला! त्या अनुभवानां एक गोष्ट दसद्ध झाली ... कलावांत आपल्या परीनां 
दकतीका मोठा असेना, योग्य ती पाश्वगभमूी चकवा योजनाचातुयग याांच्या अभावी अगदी उच्चमत कला देदखल 
कुणावर प्रभाव पािू शकत नाही ... एदलनोरा डू्यजच्या बाबतीत हेच झालां . अमेदरकेच्या दतच्या पदहल्या 
दौऱ्याच्या वळेी व्यवस्थेबाबतच्या अशा गैरयोजनेमुळे दतला जवळ जवळ दरकाम्या दथएटरातच रांगमांचावर 
उभां राहावां लागलां ; अन् त्यामुळ वाटलां  की, अमेदरकेच्या नदशबात डू्यजच्या कलेचा आस्वाद घेण्याचां 
दलदहलेलां च नसावां ... पण तेच ती एकोदणसश े चोवीसमध्ये जेव्हा परत आली अमेदरकेला, तेव्हा दतच्या 



 
           

स्वागतासाठी न्यूयॉकग  ते सनॅ् फॅ्रस्न्सस्कोपयंत अव्याहत टाळ्याांचा गजर चालू होता ... का? कारण या 
वळेच्या व्यवस्थापकाकिे – ‘मॉदरस गेस्ट’ किे – ड्यूजला समजूत घेण्याचां कलात्म बुदद्धचातुयग होतां! 

 
...ऐशी वादकाांच्या वृांदासह प्रवास करण्याचा मला खूपच अदभमान वाटला ... अन् वृांददनदेशक 

कोण, वॉल्टर िॅशरॉम! तो थोर कलाकार! हा दौरा दवशषेच यशस्वी ठरला ... त्याला कारण होतां ... 
एकजात सवग वादकाांच्या मनात त्याांच्या दनदेशकाबद्दल दन माझ्याबद्दल सुद्धा दकतीतरी दजव्हाळा होता, 
आपलुकी होती. वॉल्टर िॅमरॉशदवषयी माझ्या मनात असा एक सहानुभाव दनमाण झालेला होता, की 
रांगमांचाच्या मध्यावर मी नृत्य करायला उभी रादहले की माझ्या शरीराांतली नस न् नस वाद्यवृांदाशी आदण त्या 
महान् सूत्रधाराशी जोिली गेली आहे, असा भास मला व्हायचा! 

 
त्या वाद्यवृांदाच्या साथीबरोबर नृत्य करण्यातल्या माझ्या आनांदाचां वणगन तरी कसां करू? ... सारां 

कसां माझ्या िोळ्यासमोरून आजही तरळत आहे ... वॉल्टर िॅमरॉश आपली बटॅन उांचावतो ... मी एकटक 
पहाते ... एवढ्यात त्या पदहल्याच सांघाताक्षणी सवग वाद्याांतून उफाळणाऱ्या चसफनीचे सुरसांवाद एकजीव 
होऊन माझ्या अांतमगनातून उमाळू लागतात ... झरायला लागतात ... ध्वदनप्रदतध्वींच्या त्या धारात न्हाऊन 
दनघालेली मी, मग ‘सीगफ्रीि’ नां जाग आणलेल्या ‘ब्रनूहील्द’ च्या आनांदाच्या, चकवा मरणात आपली मुिी 
शोधणाऱ्या ‘ईझोल्द’ च्या आत्म्याच्या नानापरींच्या भावच्छटाांचां एकजीव प्रत्यांतर आणून देणारां एक माध्यमच 
बनून जाते जणू ... माझे सुदूर, दवशाल नृत्यके्षप, ... माझ्या भरत्या, स्फुरणात्मक हालचाली, वाऱ्यानां 
फुगून ताठरलेल्या दशिाप्रमाणे मला पुढे पुढे नेतात ... पुढे पुढे दन वर वर सुद्धा! ... आदण मग आतल्या 
आत एका प्रचांि शिीचां भान जागां होतां. ही शिी ते सारां सांगीत ग्रहण करते, आत्मसात करते, दन मग 
माझ्या देहातून दतचा सांचार चालू असतानाच त्या ‘ऐकलेपणा’ ला बाहेरची वाट गवसते! 

 
...कधीकधी ही शिी अगदी रौद्ररूप धारण करायची ... कधीकधी माझां काळीज दतच्या त्या 

रागोन्मादाच्या भावभरानां एकाएकी उसवनू फाटून जायच्या बतेाला यायचां; वाटायचां ह्या जगतातले आपले 
शवेटले क्षण सामोरे आले जणू आता! ... थरारून जायची मी आपादमस्तक ... अन् कधीतरी असांही 
व्हायचां : दतनां कुढत राहायचां आतल्या आत, आदण मी व्यदथत होऊन जायचां अदतशय ... मग माझे बाहू 
अगदी स्वगापयंत उांचाऊन मी धावा करायची मदतीसाठी ... कुठूनही ती मदत यायची नाही, तो ददलासा 
दमळायचा नाही ... दकत्येकदा मी स्वतःशीच दवचार करायची : मला ‘नतगकी’ म्हणणां खरां तर दकती चुकीचां 
आहे ... मी तर तो चुांबकीय के्षत्राचा कें द्रचबदू आहे–वाद्यवृांदाचा भावादवष्ट्कार प्रके्षदपत करणारा–माझ्याच 
सत्वातून बाहेर पिणारे तेजाचे स्फुचल्लग, माझ्या थरथरत्या कां पकातर वाद्यवृांदाशी माझा दुवा जुळवत 
आहेत! 

 
त्या वृांदात एक बासरीवादक होता. ‘ऑरदफयस’ मधला ‘हॅपी स्स्पदरट स’ चा त्याचा वैयदिक 

स्वरदवभाग तो अशा दैवी तऱ्हेनां वाजवायचा की अनेकदा रांगमांचावर मी एका जागी दखळून जायची ... त्याचां 
वादन ऐकण्याच्या आनांदादतशयानां, त्या व्हॉयोदलन्समधून झरणाऱ्याां सुरलहरींनी, आदण त्या दवलक्षण सुांदर 
सांचलनाच्या पे्ररणेनां-उभारी घेत स्वरोत्कषग साधणाऱ्या त्या सबांध वृांदवादनानां माझ्या िोळ्याांना आसवाांच्या 
धारा लागायच्या ... 

 
बव्हेदरयाचा लुई बेरूतला एकटाच वृन्दवादन ऐकत राहायचा ... माझ्या मनात आलां , त्यानां या 

साथीवर नृत्य केलां  असतां, तर त्याला त्याहून दकतीतरी अदधक प्रतीचा आनांदास्वाद दमळाला असता ... 



 
           

... मी आदण िॅमरॉश याांच्यामध्ये एक आियगकारक सहानुभाव नाांदत होता ... त्यामुळे त्याच्या 
प्रत्येक आदवभावागदणक माझ्या ठायी मला एक प्रदतसादात्मक सहकां पन जाणवायचां. स्वरावलींच्या 
आरोहणाला उत्कषगदबन्दूपयगन्त पोहोचवताना तो स्वराांची गाज वाढवायला लागला, की त्याच प्रमाणात 
माझ्यातलां  चैतन्य प्रकाशमय होत, हावभावाांच्या रूपानां झरायला लागायचां; कारण त्याचां प्रत्येक स्वरदवधान 
त्याला समाांतर अशा स्वरलीन हालचालीत रूपाांतदरत होत असताना माझा जीव त्याच्या आत्म्याशी सुसांवाद 
साधत, हेलावत, आांदोलत राहायचा ... 

 
कधीकधी रांगमांचावरून खाली पाहताना िॅमरॉशची ती भारदस्त दभवई छापील स्वरालेखावर 

झुकलेली ददसायची, दन वाटायचां, की माझां नृत्य म्हणजे खरोखर ‘झेऊस’ च्या मार्थयातून झालेला शिधारी 
‘ॲथेना’ चा जन्मोत्सवच आहे जणू ... साग्रसांगीत ...! 

 
अमेदरकेचा हा दौरा म्हणजे माझ्या आयुष्ट्यातला एक खूपच आनांदाचा काळ ठरला; मात्र मला 

घरची ओढ लागली होती एवढांच काय ते! सातवी चसफनी नाचताना माझां दशष्ट्यमांिळ, माझी मुलां  माझ्या 
िोळ्याांपुढे उभी राहायची ... माझ्याबरोबर या सांगीताचां नृत्याांकन करू शकतील, अशा समजदार वयाला 
पोहोचलेली ... तेव्हा हा आनांद काही दनलेप, पूणग नव्हता ... मात्र त्याच्या पोटात एका अदधक पूणग 
भदवष्ट्यकालीन आनांदाची अपेक्षा लपलेली होती ... नाहीतर इझोल्दच्या पे्रमगीताचे शवेटचे सूर अगदी पूणग 
वाटतात, पण त्याचा भावाथग ‘मृत्य’ू हा असतो! 

 
वॉचशग्टनमध्ये मला एका वादळालाच तड ि द्यावां लागलां  ... काही धमोपदेशकाांनी किक शब्दाांत 

माझ्या नृत्याचा दनषेध केला होता. 
 
... अन् मग एके ददवशी दुपारच्या कायगक्रमाच्या वळेी एक साऱ्याांना बुचकळ्यात टाकणारी गोष्ट 

घिली! रांगभमूीलगतच्या बॉक्समध्ये एका व्यिीचां आगमन झालां  ... कुणाचां? प्रत्यक्ष रुां झवले्ट महाशयाांचां! 
त्याांना बहुधा कायगक्रम पसांत पिला असावा ... कारण प्रत्येक नृत्य सांपता सांपता टाळ्या वाजायला सुरुवात 
व्हायची ती त्याांच्याचकिून ... त्याांनी पुढे एका दमत्राला दलदहलां  होतां : “धमोपदेशक लोकाांना इसािोराच्या 
नृत्यात दनषेधाहग अशी काय गोष्ट ददसली कुणास ठाऊक! मला तर ती सकाळच्या कोवळ्या उन्हात बागेत 
बागिणाऱ्या अन् आपल्या कल्पनादवश्वातली सुांदर सुांदर फुलां  खुिणाऱ्या दकशोरीसारखी दनरागसच 
भासली!” 

 
रुझवले्टचे हे उद गार वृत्तपत्राांतून प्रदसद्ध झाल्यानां एकजात सारे धमोपदेशक कमालीचे शरमून 

गेले, अन् आमच्या दौऱ्याच्या यशाला तर ह्या घटनेनां हातभारच लावला! खरां म्हणजे हा सांपूणग दौरा फारच 
सुखाचा आदण सवग तऱ्हेनां शकुनाचाच ठरला. खरीखुरी, अगदी थोर कलावांताचीच तदबयत असलेल्या 
वॉल्टर िॅमरॉशहून स्नेहशील ददग्दशगक, आदण दमत्र तर मागून दमळाला नसता ... फुरसतीच्या दवश्राांतवळेी 
त्याचां जेवणखाण देखील मोठां चवीढवीनां चालायचां ... तासन् तास तो दपयानो वाजवण्यातही रमून जायचा 
... जेव्हा पाहावा, तेव्हा ताजातवाना, हसतमुख, खेळकर आदण प्रसन्न असायचा ...! 

 
न्यूयॉकग ला आम्ही परतलो, तेव्हा एक समाधानकारक वाताही कानावर आली : बँकेत माझ्या 

नाांवावर चाांगली मोठीच म्हणावी, अशी रक्कम जमा झाली होती; माझ्या काळजात माझ्या बेबीची दन शाळेची 
आठवण सारखी ठुसठुसत नसती, तर मी अमेदरका सोिून कुठे गेलेच नसते खरां तर ... पण एका सकाळी 



 
           

धक्क्यावर उभ्या असलेल्या माझ्या चार दमत्रमांिळींचा – त्याांत मेरी अन् ‘दबली रॉबट गस’, काही कवी आदण 
कलावांत, हेच लोक होते नेहमीप्रमाणे – दनरोप घेऊन मी युरोपची वाट धरली परत ... 

 



 
           

२२ 
 
एदलझ् बेथ माझ्या वीस दशष्ट्याांना आदण बेबीला घेऊन मला पॅदरसला भेटायला आली ... माझ्या 

आनांदाची तुम्हीच कल्पना करा – माझ्या बेबीला, सहा मदहने होऊन गेले, मी पादहलां सुद्धा नव्हतां. दतनां 
माझ्याकिे कसांतरीच बदघतलां , अन् रिायलाच सुरुवात केली एकदम! झालां , माझीही तीच झाली गत ... 
मलाही रिू कोसळलां . पनु्हा एकदा बेबीला हाताच्या कवते सामावनू घ्यायचा तो अनुभव दकती दवलक्षण, 
वगेळा होता ... आत आत दकती गोि वाटत होतां ... अन् दतकिे ते माझां सुांदर अपत्य – माझी शाळा ... 
सारी जण दकती उांचचनच वाढली होती ... खरांच! ती पुनभटे इतकी अद भतु होती, हृद्य होती ... साऱ्या 
दुपारभर आम्ही नाचत होतो, गात होतो सवग दमळून! 

 
... ‘ल्यून्ये पो’ नावाच्या त्या बड्या कलाकारानां पॅदरसमधल्या माझ्या नृत्यप्रयोगाांची जबाबदारी 

घेतली होती. एलीनोरा ड्यूज, ‘सूझान देपे्र’ आदण ‘इब्सेन’ याांनाही त्यानांच पदॅरसला नेलां  होतां. माझ्या 
नृत्याला एका दवशषेप्रकारच्या पाश्वगभमूीची, वातावरणाची गरज होती, हे ओळखून त्यानां ‘गेते लीदरक’ 
आदण ‘कोलोन’ वाद्यवृन्दच माझ्यासाठी ठरवनू ठेवले होते – कोलोन स्वतःच दनदेशन करणार होता ... ही 
सारी व्यवस्था इतकी पदरणामकारक ठरली, की पॅदरसला आम्ही धमालच उिवनू ददली, म्हणायला हरकत 
नाही ... ‘आँरी लाव्हदाां’, ‘दपअर दमल’्, ‘आँरी द रेदनये’ याांसारख्या कवींनी माझ्याबद्दल खूपच उत्साहानां 
दलदहलां  होतां ... 

 
एकां दरीत पाहता पदॅरसनां माझां सहषग स्वागत केलां  होतां! 
 
माझ्या प्रत्येक नृत्यप्रदशगनाला एकजात सारा बदुद्वमन्ताांचा दन कलावांताांचा मेळा उपस्स्थत असायचा 

... तेव्हा आता काय माझां स्वप्पन साकार व्हायचा, दन माझां दवद्यालय – माझी शाळा – प्रत्यक्षात उभी 
राहण्याचा तो सोनेरी क्षण अगदी समोरच येऊन ठेपला, असां मला वाटायला लागलां  ... 

 
‘र् यू दाांताँ’ –नांबर पाच, इथे मी दोन मोठी अपाटगमेन्ट् घेतली होती. मी पदहल्या मजल्यावर 

राहायची, अन् सारा दवद्याथीवगग दन त्याांच्या गव्हनेसेस वगरेै दुसऱ्या मजल्यावर राहायचे ... 
 
एक ददवस दुपारच्या कायगक्रमापूवी मला भयांकर घाबरायला झालां  ... माझ्या बेबीचा जीव अगदी 

एकाएकी, आधी काहीही तशी कल्पना न येता, घाबरा झाला, घुसमटायला लागला ... ती खोकायला, 
ठसकायला लागली. मला वाटलां , तो लहान मुलाांना होतो, तो ‘कू्रप’ नावाचा रोगच झाला असणार बेबीला 
– िाांग्या खोकल्यासारखा; आदण टॅक्सी करून मी िॉक्टरच्या शोधात पॅदरसभर दफरले, शवेटी एक प्रदसद्ध 
बालदचदकत्सातज्ज्ञ सापिला ... तो पे्रमानां आलाही माझ्याबरोबर घरी ... त्यानां लगेच साांदगतलां  की 
खात्रीनां की ‘कू्रप’ वगैरे काही नव्हतां, तो आपला साधा खोकला होता ... 

 
मी अथातच दुपारच्या माझ्या कायगक्रमाला अधा तास उदशरा जाऊन पोहोचले ... कोलोननां तो 

मधला वळे सांगीतानां भरून काढला होता ... त्या साऱ्या दुपारभर नाचताना एकप्रकारच्या हुरहुरीनां मी 
थरथरत होते ... माझ्या छकुलीवर माझी आदतशय माया होती ... राहून राहून मनात दवचार यायला, की 
दतला काही झालां , तर मी दजवांतच राहू शकायची नाही! 

 



 
           

आईचां आपल्या बाळाबद्दलचां पे्रम, दकती प्रबळ, अहांकारी दन भयांकर हट्टाग्रही असतां! मला स्वतःला 
ही वस्तुस्स्थती काही फारशी चाांगली वाटत नाही. सगळ्याच मुलाांवर माया करता येणां ही खरां म्हटलां  तर 
जास्त स्तुत्य गोष्ट ठरेल! 

 
देईद्रग आता इकिेदतकिे धावायला आदण नाचायला सुद्धा लागली होती ... ददसायला ती दवशषेच 

छान होती ... अगदी एलन टेरीचीच हुबेहूब प्रदतकृती, पण छोटी – असां म्हटलां  तरी चालेल. माझ्या मनात 
अदवरत चाललेलां  एलनचां कौतुक आदण दचन्तनच याला कारण झालां  असणार खास. माणसाच्या सांस्कृतीनां 
प्रगतीची आणखी पायरी गाठली, की तेव्हा सगळ्या गभगवती दिया प्रसूतीच्या आधी एका सुरदक्षत जागी 
वगेळ्या ठेवल्या जातील, अन् त्याांच्या अवतीभोवती दशल्पाकृती, दचत्रां दन सांगीत या कलाांच्या वातावरणाचा 
दरवळ असेल ... 

 
त्या सबांध मोसमाांत, ‘ब्रीसाँ बॉल’ खूप गाजला ... एकजात साऱ्या कलावांताांना अन् पॅदरसमधल्या 

सादहत्यसम्राटाांना दतथे आमांत्रण होतां ... प्रत्येकानां एकेका कलाकृतीच्या शीषगकाच्या रूपानां दतथे यायचां 
होतां ... मी ‘युदरदपदिस’ ची मददरोपादसका – दवलादसनी ‘बॅकान्ट’ म्हणून गेले होते, अन् मददरोपादसका 
बनले म्हटल्यावर, ग्रीक पायघोळ वषेातल्या मूने स्यलूीच्या दतथे मी गेले ... तो साक्षात् ‘िायदनसस’ च 
म्हणता आला असता. ती सारी उरली सुरली सांध्याकाळ मी मूने स्युलीच्या बरोबरच नाचण्यात घालवली 
... बाकी मूने स्यूलीच्या बरोबर म्हणावां, चकवा आजूबाजूला म्हणावां कोण जाणे–कारण त्याला आधुदनक 
नृत्याचा अगदी भयांकर दतटकारा होता ... ते असो ... पण त्या ददवशीच्या आमच्या वागण्यानां अफवा – 
कुचाळक्याांना फारच वाव दमळाला म्हणे; खरां तर त्या म्हणण्याला काही अथग नव्हता. त्या थोर 
कलावन्ताला माझ्यामुळे काहीतरी चारदोन तासाांची मानदसक दवश्राांती – थोिी दनरागस करमणूक लाभली 
एवढांच ...त्याच्यासारख्याला तेवढी तरी सवलत हवी की नको? माझ्या उपजत अमेदरकन साध्याभोळ्या 
स्वभावानां साऱ्या पदॅरसला धक्का बसण्याची पाळी यावी, म्हणजे दकती नवलाची गोष्ट आहे नाही? 

 
... मनानां पाठवता येणाऱ्या दबनतारी सांदेशाच्या के्षत्रात जे आता नवनव े शोध लागले आहेत, 

त्यामुळे एक गोष्ट दसद्धच झाली आहे : मेंदूतून दनघणाऱ्या दवचारलहरी, दजथे सहानुभाव आहे, सहकां पन 
आहे, अशा वातावरणातून प्रवास करून आपल्या साध्यापयगन्त पोहोचतात अन् दकतीदाांतरी ही गोष्ट सांदेश 
पाठवणाऱ्याच्या नकळतसुद्धा घिू शकते! 

 
... आता माझ्यावरचा मानदसक ताण अशा स्स्थतीला आला होता की, कोणत्या क्षणी माझ्या 

मनावरचा ताबा सुटून जाईल, हे साांगणां कठीण झालां  असतां. शाळेचा वाढता खचग माझ्या दमळकतीतून 
सगळ्याच्या सगळा भागणां अशक्यच ददसत होतां ... माझ्या पैशाच्या बळावर आतापयंत चाळीस मुलाांना 
दत्तक घेऊन, त्याांची काळजी नीट वाहून, त्याांना दशकवणांसवरण्याची व्यवस्थाही मी केली होती. त्याांपैकी 
वीस मुलां  होती जमगनीत दन वीस पदॅरसला! यादशवाय इतर लोकाांनाही होईल तशी मदत मी करतच होते, 
ती गोष्ट वगेळीच! एक ददवस थटे्टथटे्टत मी एदलझ् बेथला म्हटलां , 

 
“हे असां नाही चालायचां ... माझ्या बँकेतल्या दशलकीपेक्षा जास्तच खचग करून बसलेय् मी; आता 

यापढेु ही शाळा चालवायची असेल तर आपल्याला कुणीतरी लक्षाधीशच गाठावा लागेल!” 
 



 
           

एकदा हे शब्द तड िातून बाहेर पिले मात्र, त्या क्षणापासून या कल्पनेनां मला पछािून टाकलां  पुरां. 
‘लक्षाधीश–लक्षाधीश शोधून काढायला हवा’ – ददवसातून शांभर वळेा मी घोकायला लागले ... पदहल्याांदा 
सारां थटे्टवारी चाललां  होतां ... पण शवेटी ‘कूए’ च्या स्वयांपे्ररणेच्या तत्त्वाप्रमाणे अगदी ध्यासच लागला 
माझ्या मनाला त्याचा! 

 
एके ददवशी ‘गेते लीदरक’ मधल्या दवशषे चाांगल्या जमलेल्या कायगक्रमानांतर मी माझा डे्रचसगगाऊन 

घालून आरशासमोर बसले होते. मला आठवतां, त्या ददवशी दुपारच्या कायगक्रमाची तयारी म्हणून मी माझे 
केस कुरळे करायच्या त्या कागदात गुांिाळले होते – अन् वर एक छोटी लेसवाली टोपी घातली होती; 
एवढ्यात माझी आया एक भेटकािग घेऊन आली माझ्याकिे. त्यावरचां ते प्रदसद्ध नाव मी वाचलां , अन् कळ 
दाबताक्षणी सुरू व्हावी तशी माझ्या िोक्यात ती रेकॉिग वाजायला लागली : ‘आला माझा लक्षाधीश ... 
लक्षाधीशाची स्वारी आली माझ्या दारी!’ 

 
“त्याांना आत पाठवनू दे.” 
 
तो आत आला – उांचचनच ...कुरळे चपगट केस ... दाढीही तशीच ... मी लगेच ओळखलां  : 

लोएन् ग्रीन! ‘माझा भावी सरदार – लक्षाधीश!’ बोलण्याचा आवाज गोि होता त्याचा ... लाजराच वाटला 
मला तो जरा ... मी मनात म्हटलां , दाढीपाठीमागां लपलेला हा एक जरा मोठा मुलगा आहे, झालां ! 

 
“तुम्ही मला ओळखत नसाल, पण अनेकदा तुमच्या अद भतु कलेला दाद देण्याचां भाग्य मला 

लाभलां  आहे.” त्यानां साांदगतलां . 
 
... अन् मग एकाएकी माझ्या मनात एक अबोध भाव दनमाण झाला ... याला मी कुठेतरी पादहलां  

आहे ... कुठे? स्वप्पनातल्या घटनेसारखी दप्रन्स पॉदलन्याक ची पे्रतयात्रा माझ्या मनिक्षूांसमोरून सरकायला 
लागली ... मी वयानां लहान ... फ्रें च मृत्युयाते्रच्या रीदतदरवाजात जरासुद्धा न रुळलेली ... हमसाहुमशी 
ओक्साबोक्शी रिणारी, भेकणारी ... चचगमध्ये एका बाजूला नातेनाइकाची लाांबच लाांब राांग ... एवढ्यात 
कुणी तरी मला पुढे ढकलतां ... ‘अशा वळेी हस्ताांदोलन करायचां असतां,’ कुणी कुजबजुतात ... अन् माझ्या 
दजवलग दमत्राच्या दवरहानां व्याकुळ झालेली मी, एका पाठोपाठ त्याच्या एकेका नातलगाशी हस्ताांदोलन 
करते ... मग एकाएकी वर पाहते तो कुणाच्या तरी िोळ्याशीच माझे िोळे दभितात ... हेच ते िोळे ... हाच 
तो उांचचनच बाांधा! 

 
आमची पदहली भेट चचगमध्ये एका शवपेदटकेसमोर व्हावी...हा काही भदवष्ट्यातल्या सुखाची ग्वाही 

देणारा शकून नव्हता! ते कसां का घिेना, त्याला भेटताक्षणीच माझी खात्री झाली, की ‘हाच तो माझा 
लक्षाधीश!’ याच्याच मागावर मी माझ्या सांज्ञालहरींना पाठवलां  होतां...पदरणामाांची काहीही दक्षती न 
बाळगता...ती अखेर नदशबाची परीक्षाच होती एक! 

 
“तुझ्या कलेचां दन नृत्यशाळा चालदवण्याच्या घ्येयविेाचां, धैयाचां मला कौतुक वाटतां...तुला काही 

मदत हवी असली, तर त्यासाठीच मी आलोय्... काय करता येईल मला? दरस्व्हएराला समुद्रकाठी हा 
बालगोपालाांचा नतगकमेळा घेऊन तू एका बांगल्यात राहायचां, आदण दतथे नवनवीन नृत्यरचना करायच्या–
असां आविेल तुला? खचाची काळजी करायचां तुला काहीच कारण नाही ... ते माझ्याकिे लागलां  सगळां 



 
           

... तू एवढां महान् कायग केलां  आहेस ... साऱ्या कटकटींनी थकून गेली असशील तू खास ... आता ती सारी 
जबाबदारी तू माझ्या दशरावर टाक ...” 

 
एका आठवड्याच्या आत माझा पुरा कादफला पदहल्या वगाच्या िब्यातून प्रवास करत सागराच्या दन 

सूयगप्रकाशाच्या रोखानां दनघाला ... लोएन् ग्रीन स्टेशनवर आलाच होता ... पाांढरेशुभ्र कपिे ... प्रसन्न 
ददसत होता अगदी. तो आम्हाला समुद्रकाठच्या एका सुांदर बांगल्यात घेऊन गेला अन् दतथल्या गच्चीवरून 
त्याची पाांढऱ्या दशिाची बोट त्यानां आम्हाला दाखवली. 

 
“लेिी ॲदलदशया’ नाव आहे माझ्या यॉटचां खरां म्हणजे; पण एखादे वळेी आता ते बदलून ‘इदरस’ 

नाव द्यावां लागले दतला.” -- तो म्हणाला. 
 
हातात फळां, तुरे–मोहोर वगैरे गोळा करत सगळी मुलां  आपली सांत्र्याांच्या झािाांच्याखाली नाचत 

बागित होती – – अांगात दफकट दनळ्या रांगाचे कुिते – – टू्यदनक्स घातलेली. मुलाांच्याशी लोएन् ग्रीनचां 
वागणां भारी पे्रमळ दन गोि असे ... साऱ्याांच्या सुखसोयीकिे, दुखण्याखुपण्याकिे त्याचां लक्ष असायचां. 
मला त्याच्याबद्दल आधी कृतजे्ञची भावना होतीच, पण त्याचां मुलाांवरचां पे्रम पाहून त्यात दवश्वासाची भर 
पिली ... अन् जसजसा दररोजच्या सहवासानां त्याच्या आकषगक व्यदिमत्त्वाचा प्रत्यय यायला लागला, 
तसतशी या सवांहूनही खोल आदण प्रबळ अशी एक अनादमक भावना माझ्या मनात मळू धरायला लागली. 
त्या वळेी खरां साांगायचां, तर मला सवगतोपरी साहाय्य करणारा एक शूर सरदार – दशलेदार, याचां भावानां 
त्याच्याकिे मी पाहत होते ... दुरून आपली त्याची मानसपूजा करायची. जवळ जवळ अपार्टथव असांच नातां 
होतां ते आमचां ... 

 
मुलां  आदण मी ‘बोदलय्’ ला एका बांगल्यात राहत होतो, पण लोएन् ग्रीनचा मुक्काम मात्र 

नाईसमधल्या एका अद्यवायात् होटेलमध्ये असायचा – कधीकधी मला तो दतथे जेवायला बोलवायचा ... 
मला आठवतां, एकदा मी दतथे माझ्या आपल्या साध्यासुध्या ग्रीक कुित्यातच गेले ... अन् पाहते तो, दहरे 
अन् मोती जिवलेला एक सुांदर रांगीत गाऊन घातलेली एक बाईसुद्धा दतथे आलेली ... मी जी काय 
लाजले, गड धळून गेले! त्या क्षणीच माझ्या लक्षात आलां , की ती बाई माझी प्रदतस्पधी होती! ... दतला पाहून 
मला अगदी भीती वाटली, अस्वस्थ वाटलां  ... अन् हे सारां ‘वाटणां’ काही उगाचच नव्हतां, हे पुढे दसद्ध 
झालां च म्हणा ... 

 
एका रात्री लोएनग्रीनचां आपल्या नेहमीच्या ददलदारपणाला अनुसरून खूप लोकाांना कॅदसनोमध्ये 

एका ‘कार्टनव्हल बॉल’ चां आमांत्रण ददलां  होतां. त्यानां झािून साऱ्याांना ‘पीरो’ पोशाखही पुरवले होते – 
झुळझुळीत दलबटी सटॅीनचे ... ‘पीरो’ वषे अांगावर घालण्याची माझी तर पदहलीच वळे होती ... अन् 
मुखवटे घालूनच दजथे जायचां असतां, असल्या जाहीर नृत्यसमारांभाला हजर राहण्याची देदखल माझी 
पदहलीच खेप ही ... समारांभ खूपच आनांदाचा दन मौजमजेचा होता ... माझ्यापुरतां साांगायचां, तर माझा 
आनांद का बारीकशा रुखरुखीनां चकदचतसा झाकोळलेला होता ... ती ‘दहरेजदित’ बाईसुद्धा 
माझ्यासारखीच ‘पीरो’ वषे घालून दतथे आली होती ... दतच्याकिे नजर गेली, अन् इकिे माझ्या दजवाला 
कळाच लागल्या जण;ू पण नांतर मोठ्या जोषात मी दतच्या बरोबर नाचत होते, हेही माझ्या लक्षात आहे ... 
पे्रम आदण दतरस्कार याचा चेहरा दकती दमळता जुळता असतो पहा! ... आम्ही एकमेकींबरोबर तशाच नाचत 



 
           

रादहलो असतो ... पण तेवढ्यात नोकराांच्या मुकादमानां ‘तशी पद्धत इथे नाही’, असां खाांद्याला स्पशग करून 
साांदगतल्यानां आम्ही थाांबलो! 

 
समारांभाला अशी रांगत आली असताना मला फोनवर बोलावणां आलां . ‘बोलीय्’ बांगल्यातून 

कुणीतरी साांगत होतां, की आमची सवांत छोटी दवद्यार्टथनी ‘एदरका’ दहला ‘कू्रप’ झाला आहे ... ती 
अत्यवस्थच होती ... मरणाच्या दाराशीच जवळजवळ ... मी टेदलफोनजवळून धावत धावत लोएनग्रीन 
बसला होता आपल्या पाहुण्याांच्या बरोबर, दतथे जेवणाच्या टेबलापाशी गेले, अन् म्हटलां , “ताबितोब 
फोनकिे चल ... लगेच ... आपल्याला िॉक्टरला बोलवायला हवां.” दतथे टेदलफोनच्या बूथशी आम्हाला 
दोघाांनाही दप्रय असणारा एक जीव धोक्याांत असल्याचा जादणवचे्या ताणाखाली म्हणा–सांयमाचे बांध तुटले, 
आदण ... आदण पदहल्याांदाच आमचे ओठ जुळले ... पण एक सेकां दही आम्ही वाया घालवला नाही; 
लोएनग्रीनची मोटर दाराशी उभी होतीच. ‘पीरो’ च्या वषेात आम्ही होतो तसेच दनघालो, िॉक्टरला पकिलां  
आदण ‘बोदलय्’किे धाव घेतली. एदरकाचा जीव घुसमटला होता, अन् चेहरा तर काळादठक्करच पिला 
होता ... िॉक्टराांनी उपाय सुरू केले ... आम्ही दोघे घाबरलेलो ‘पीरो’ दनकालाची, िॉक्टराांच्या दनष्ट्कषाची 
वाट पाहत दबछान्याजवळ दनमूट उभे होतो ... दोन तासाांनांतर, दखिकीशी पहाटेची चाहूल हलक्या 
पावलानां येत असताना िॉक्टराांनी साांदगतलां , की आता काही धोका नव्हता; छोटी वाचली होती दुखण्यातून 
... गालाांवरून ओघळणाऱ्या आसवाांच्या धाराांनी आमच्या चेहऱ्यावरचा रांग दवतळत असतानाच लोएनग्रीननां 
मला आपल्या बाहुपाशात घेतलां ; म्हणाला “असा धीर नाही सोिायचा मुळीच ... चल पाहूां ... पाहुणे 
मांिळींना तसांच सोिणां बरां नाही ... चल ...” कारमधून परत जाताना त्यानां मला तसांच जवळ धरून ठेवलां  
होतां ... अन् हळुवारपणे म्हणत होता, “ही एकच रात्र ... ही एकच आठवण देखील तुझ्यावर आमरण पे्रम 
करायला मला पुरेशी आहे ...” 

 
इकिे कॅदसनोमध्ये वळे तर असा भराभर गेलेला असावा, की बहुतेक पाहुण्याांचां आमच्या 

गैरहजेरीकिे मुळी लक्ष गेलां  नाही! 
 
एका व्यिीनां मात्र आमच्या गैरहजेरीच्या अवधीतलां  दमदनट न् दमदनट मोजलां  होतां! त्या लहानसर 

बाांध्याच्या ‘दहरेजदित’ िीच्या कमालीच्या मत्सरी िोळ्याांनी आमचां जाणां हेरलां  होतां ... अन् आम्ही परतलो 
तशी टेबलावरची एक सुरी उचलून ती लोएनग्रीनच्या ददशनेां धावनू आली ... सुदैवानां दतचा रोख वळेीस 
लोएनग्रीनच्या ध्यानात आला. त्यानां दतचां मनगट घट्ट पकिलां , आदण एका झटक्यात आपल्या 
िोक्याच्यावर उांच उचलून त्या तशा स्स्थतीत दतला दियाांच्या प्रसाधनगृहाकिे नेलां  ... सारां काही अशा 
आदवभावात चाललां  होती की, जणू त्या ‘कार्टनव्हल बॉल’च्या कायगक्रमातलाच हा एक आगाऊ ठरलेला 
दवनोदी प्रवशे होता! दतथे दतला दतथल्या नोकरमांिळींच्या स्वाधीन करताना त्यानां जाताजाता एवढांच 
म्हटलां , “बाईसाहेबाांचां मन तेवढां थाऱ्यावर ददसत नाही ... मला वाटतां, त्याांना पाणीदबणी प्पयायला द्यावां 
लागले!” ब् ... एवढां करून तो बॉलरूममध्ये परतलासुद्धा ... कसलाही पदरणाम ददसत नव्हता 
त्याच्यावर ... उलट अगदी खूप खुषीत ददसत होता तो! अन् खरांच, त्यानांतरच पुऱ्या समारांभाला रांग 
दुणावत गेला ... त्या आनांदानां परमावधी गाठली ती पहाटे पाच वाजता! त्या ददवशीच्या साऱ्या प्राकृदतक, 
उर्टमल अन् परस्परदवरोधी भावनाांच्या कल्लोळाला ‘मकॅ्स दिअरली’ च्या बरोबर ‘टँगो आपाश’् नाचताना मी 
मोकळी वाट करून ददली तेव्हा ... पहाटे पाच वाजता! 

 



 
           

सूयग उगवला, त्या सुमाराला सवग मांिळी दवखुरली, तेव्हा ती ‘दहरेजदित’ बाई एकटीच आपल्या 
होटेलवर दनघनू गेली. लोएनग्रीन माझ्याबरोबर मागेच रादहला होता. मुलाांबाबत त्याला वाटणारा 
दजव्हाळा, एदरकाच्या आजारात त्याला वाटलेली काळजी, अन् त्याचां ते मनापासूनचां दुःख, यामुळे त्यानां 
माझां पे्रम चजकलां  होतां! 

 
दुसऱ्या ददवशी, नव्यानां बारसां झालेल्या त्याच्या यॉटमधून सफरीला येण्याबद्दल त्यानां मला 

दवचारलां  ... तेव्हा माझ्या छोट्या दचमखिीला तेवढां बरोबर घेऊन, शाळेला गव्हनेससच्या ताब्यात ददली, 
अन् आम्ही इटलीचा मागग धरला ... 

 
पैसा, कसा का असेना, आपल्याबरोबर एक शाप घेऊन येत असतो; त्यामुळे ज्याांच्याकिे पसैा 

असेल त्या लोकाांच्या दैवात पुऱ्या चोवीस तासाांची देदखल मनःशान्ती कधी नसायची हे ठरलेलां च! 
 
... ज्या माणसाच्या सहवासात आता मी होते, त्याचा स्वभाव एखाद्या लािावलेल्या लहान 

पोरासारखा आहे, एवढी एकच गोष्ट माझ्या लक्षात यायला पादहजे होती; मग सगळां काही ठीक झालां  
असतां–माझा प्रत्येक शब्द मी मग तोलून मापून टाकला असता ... प्रत्येक छोट्यामोठ्या कृतीत देदखल 
त्याची खुषी साांभाळण्याचां तांत्र पाळलां  असतां ... पण मी पिले एकतर वयानां फार कोवळी, अन् मनानां 
सरळधोपट; मला एवढी समज कुठून असायला? माझी बिबि अखांि चालू असायची–माझ्या 
जीवनाबद्दलच्या कल्पना, प्पलेटोचां ‘दरपस्ब्लक’, कालग  माक्सग, एकां दरीत सबांध जगाच्याच सुधारणेबद्दलचे 
माझे दवचार, सारां काही त्यात यायच ... मी कसला उत्पात घिवण्याच्या बेतात आहे याची पुसटशी देखील 
कल्पना मला नव्हती! इकिे ज्यानां माझ्या धैयावर आदण उदार स्वभावावर भाळून माझ्यावर पे्रम असल्याची 
ग्वाही मला ददली, तो हा गृहस्थ जास्तजास्त अस्वस्थ व्हायला लागला – कसली ज्वलज्जहाल 
क्राांदतकारक दवचाराांची िी आपण आपल्या नौकेवर ठेवनू घेतली आहे, याची जादणव त्याला आता कुठे होत 
होती! माझ्या आदशग कल्पना दन दवचार याांच्याशी त्याच्या मनःशान्तीचा मेळ कधी बसणार नाही, हेही मग 
हळूहळू त्याच्या लक्षात आलां  ... पण जेव्हा एक ददवस सांध्याकाळी, त्यानां मला माझ्या सवांत आवित्या 
कदवतेचां नाव दवचारलां , तेव्हा मात्र सवांत कळस झाला! मी आनांदानां आपलां  नेहमीचां दबछान्याजवळचां 
लािकां  पुस्तक घेऊन आले, वॉल्ट स्व्हटमनचां – अन् त्याची ‘साँग ऑफ दद ओपन रोि’ ही कदवता 
लोएनग्रीनला वाचून दाखवली. माझ्या त्या उत्साहाच्या भरात ह्या वाचनाचा माझ्या श्रोत्यावर काय पदरणाम 
होतो आहे, याकिे माझां लक्षच नव्हतां ... शवेटी मी जेव्हा वर पादहलां , तेव्हा त्याचा तो सुरख चेहरा रागानां 
अगदी कड दल्यासारखा झालेला ...! मी इतकी चदकत झाले म्हणता! 

 
“एकदम रद्दी! फालतू! आपलां  पोट भरणां देदखल जमलां  नसणार या माणसाला ...!” 
 
“एवढां कसां कळत नाही तुला? स्वतांत्र अमेदरकेत स्वप्पन पहात होता हा द्रष्टा कवी!” 
 
“खड्डयात जाऊ दे ते स्वप्पन!” 
 
एकाएकी माझ्या िोक्यात प्रकाश पिला. बरोबर! लोएनग्रीनचां स्वतःचां स्वप्पन – म्हणजे त्याच्या 

सांपत्तीची गांगोत्रीच म्हणावी, अशी िझनावारी फॅक्टरीज आदण कारखान्याांनी धुरकटलेली अमेदरका!... पण 
िीचा स्वभाव दकती अतक्यग, दवकृत दन दवदचत्र असतो पाहा! आताच्या दन अशा अनेक भाांिणाांनांतर दन 



 
           

वादावादीनांतरही मी मला त्याच्या बाहुपाशात झोकून देत असे. सारां काही दवसरून ... त्याच्या त्या 
आांजरण्यागड जरणाऱ्या पाशवी स्पशाला मोहात गुरफुटून ...! दशवाय माझी मीच समजून घालून घेत होते 
एका दवचारानां : त्याचे िोळे लवकरच एक ददवस उघितील ... त्याला एक नवी दृष्टी लाभेल ... आदण मग 
सामान्य लोकाांच्या मुलाांबाळाांसाठी काढायच्या महान् नृत्याशाळेचां माझां स्वप्पन आकारायला तो मला 
हातभार लावले... 

 
... दरम्यान ती सुांदर यॉट दनळ्या दनळ्या भमूध्यसमुद्रातून दवहार करत चाललीच होती ... 
 
... सारां काही कालच घिलां  असावां तसां उभां आहे अजून िोळ्याांसमोर ... यॉटचा तो रुां द िेक, 

चाांदीच्या दन पलूैदार काचेच्या उपकरणाांनी लावलेलां  दुपारच्या जेवणाचां टेबल ... पाांढऱ्या कुित्यात 
इकिेदतकिे नाचणारी देईद्रग! ... मी पे्रमात पिले होते, तशी सुखीही होते ... हे सारां खरांच ... तरी पण त्या 
सुखात देखील काही तरी अस्वस्थ बोच होती दजवाला ... मनात यायचां, इांदजनाच्या दतथल्या त्या 
आगभट्टीला एकसारखा कोळशाचा घास भरवणारे ते कामकरी, बोटीवरचे पन्नास खलाशी, कॅप्टन आदण 
त्याचा सहकारी ... ह्या सवांवरचा कल्पनातील खचग कशासाठी? तर केवळ दोन दजवाांच्या 
ऐषआरामाखातर! माझ्या कामाकिे दुलगक्ष करून प्रत्येक मोलाचा ददवस व्यथग घालवण्याचा हा उपक्रम 
माझ्या अांतमगनातली हुरहुर, नकळत ददवसानुददवस वाढवत होता ... यौवनाच्या उांबरठ्यावर नुकती मी 
उभी होते, तेव्हाची ती कष्टप्रद धिपि ... ते कटू सांघषग ... अन् आताचां हे ऐषआरामी सांपन्न जीवन, ह्या 
अष्टौप्रहर चालणाऱ्या मेजवान्या, –ऐदहक सुखापुढे आपण अदवकेकानां पत्करलेली ही शरणागदत ... मनात 
तुलना सुरू झाली, की कालच्या आयुष्ट्याचां पारिां खाली जायचां! ... पण मग पुन्हा दवचार पालटायचा ... 
पहाटेची दकरणप्रभा झळाळत्या दुपारच्या उष्ट्म्यात अलगद दवलीन होत असताना माझ्या तनमनावर त्याच्या 
होणाऱ्या त्या सुखद पदरणामाचां भान मला व्हायचां ... माझा लोएन् ग्रीन, माझा ‘नाईट ऑफ द गे्रल’! 
वाटायचां, त्यानां सुद्धा िेकवर यावां यावळेी माझ्या या भव्य कल्पनेचा माझ्यासह आस्वाद घ्यायला! 

 
... एक ददवस आम्ही पॉम्पेला घालवला ... लोएनग्रीनच्या िोक्यात तेवढ्यात ती अद भतु कल्पना 

अवतरली ... ‘पेस्तुम’ च्या मांददरात चाांदण्या रात्री मला नृत्य करताना त्याला बघायचां होतां ... लगेच तो 
गेला आदण नेपल्सचा एक छोटा स्थादनक वाद्यावृांद ठरवनू आला ... एवढांच नाही तर मांिळींनी दतथे पढेु 
जावां अन् आमची वाट पहावी, अशीही व्यवस्था त्यानां करून टाकली; पण कमगधमगसांयोगानां त्याच ददवशी 
उन्हाळी मोसमातलां  एक वादळ झालां  अन् पावसानां तर प्रलयच माांिला ... यॉट तर त्या अन् दुसऱ्याही 
ददवशी बांदरात अिकून पिली होती ... शवेटी आम्ही पेस्तुमला येऊन पोहोचलो तर वादकाांची स्स्थती 
भलतीच केदवलवाणी झालेली! ... सारेजण चचब दभजलेले, अन् चोवीस तास आमची वाट पाहत देवळाच्या 
पायऱ्याांवर बसून ताटकळलेले! 

 
लोएनग्रीननां ताबितोब मद्याच्या िझनावरी बाटल्या आदण ‘पेदलकेर’ मटण मागवलां  ... आम्ही ते 

अरबाांच्या पद्धतीप्रमाणे हाताच्या बोटाांनीच खाल्लां. त्या उपाशी वादकाांनी ‘खा खा’ खाल्लां, अन् इतकां  मद्यपान 
केलां  की त्यामुळे, आदण देवळातल्या ताटकळण्यानां आलेल्या थकव्यामुळे वाद्यां वाजवणां वगैरे त्याांना आता 
शक्यच नव्हतां ... अन् इकिे पावसाची दरमदझमसुद्धा थोिीफार सुरू झालेली होती पुन्हा; तेव्हा मग आम्ही 
सवगजण बोटीवरच गेलो – आदण नेपल्सची वाट धरली ... वादक लोकाांनी मोठा धीर करून आमच्यासाठी 
िेकवर काही वाजवायचा प्रयत्न केला खरा; पण बोट जशी पाण्यावर हलायलािुलायला लागली, तसा 
प्रत्येक चेहरा दहरवा पित चालला ... अन् सारे झोकाांड्या खात खात आपापल्या कॅदबनकिे दनघाले ... 



 
           

पेस्तुमच्या मांददरात चाांदण्या रात्री नृत्य करण्याच्या त्या रोमाांचकारी कल्पनेचा शवेट हा असा 
झाला! 

 
भमूध्यसमुद्रातला तो जलदवहार तसाच आणखी चालू ठेवायची लोएकग्रीनची इच्छा होती; पण 

रदशयातल्या माझ्या व्यवस्थापकाबरोबर केलेल्या कराराची मला आठवण झाली; अन् मग त्याच्या सगळ्या 
दवनवण्यादवनांत्याांना न जुमानता मी माझा करार पुरा करायचा दनिय केला ... खरां म्हणजे मनातल्या मनात 
मलाही त्याला सोिून जायला अवघि वाटत होतां! लोएनग्रीननां मला परत पॅदरसला आणनू पोहोचवलां . तो 
रदशयाला देदखल आला असता माझ्याबरोबर – पासपोटग वगैरेची अिचण येण्याची त्याला भीती वाटली ... 
माझा िबा त्यानां फुलाांनी सजवनू भरून टाकला होता ... अखेर ती वळे आली अन् मोठ्या हळुवारपणानां 
आम्ही एकमेकाांचा दनरोप घेतला. 

 
... आपल्या पे्रमाच्या माणसापासून आपण दूर जात असतो ... दजवाला दुःखाच्या भयांकर कळा 

एखादवळेी लागलेल्या असतात ... आदण तरीसुद्धा मनात कुठे तरी सुटकेचा एक अनाकलनीय भावही 
तरळत असतो ... ही वस्तुस्स्थती दकती दवदचत्र आहे नाही? 

 
रदशयाचा हा दौरा इतर सवग दौऱ्याांसारखाच यशस्वी ठरला. एका प्रसांगाची आठवण मात्र ह्या 

दौऱ्यावर आपला छाप ठेवनू गेली ... खरां तर ही शोकाांदतकाच व्हायची पण अखेर दवनोदी घटना ठरली ... 
एक ददवस के्रग सरळ आत आला मला भेटायला – अन् क्षणभर मला वाटून गेलां  की काही खरां नाही ... 
के्रगला पुन्हा पाहण्याच्या या आनांदाखेरीज इतर काहीच काही खरां नाही ... माझी शाळा नाही ... 
लोएनग्रीनसुद्धा नाही! अन् माझ्या मनातली हीच भावना दवश्वासाहग धरण्याच्या बेतात होते मी ... पण ... 
एकदनष्ठा हा माझ्या स्वभावातला एक प्रबळ पलूै आहे! 

 
के्रग फारच खुषीत होता ... स्टॅदनस्लॅव्ह स्कीच्या आटग दथएटरमध्ये ‘हॅम्लेट’च कलाददग्दशगन 

करण्याची जबाबदारी त्याच्यावर होती ना! स्टॅदनस्लॅव्हस्की सांचातल्या बहुतेक साऱ्या नट्या त्याच्या पे्रमात 
पिल्या होत्या अन् नटसुद्धा त्याच्या देखणेपणावर, मनदमळाऊ स्वभावावर आदण कमालीच्या उत्साही 
व्यदिमत्त्वावर प्रसन्न होते. तास न् तास त्याांच्यासमोर तो नाट्यकलेवरची प्रवचनां ठोकायचा; तेही सारेजण 
त्याच्या त्या अलौदकक कल्पना ... अन् स्वप्पनरांजन समजून घ्यायचा प्रयत्न करायचे. 

 
दुसऱ्याच ददवशी मी ‘कीयेव्ह’ ला जाणारी गािी पकिली ... अन् काही ददवसाांनी आम्ही पॅदरसला 

परतलो सुद्धा ... एल्. दतथे भेटायला आला होता. 
 
‘प्पलास दे वोज् ग’ मध्ये त्याचां एक उदासवाणां, जरासां चमत्कादरक अपाटगमेंट होतां. तो मला दतथे 

घेऊन गेला. दतथल्या त्या ‘चौदावा लुई’ छाप पलां गावर मला कुरवाळण्यानां अन् कुसकरण्यानां त्यानां माझा 
जीव घुसमटून टाकला खरोखर! या क्षणी प्रथमच, शरीरातली नस न् नस, अन् सांवदेना, याचां स्वरूप 
बदलून कोणत्या थराला पोहोचू शकतां, त्याचां भान मला झालां ! मला वाटलां  की मी पनु्हा नव्यानांच जन्माला 
येत आहे ... नव्या चेतनेनां, नव्या उमीनां मी पाऊल टाकते आहे जगात ... ही भावना अगदी अननुभतू होती, 
अपूवग होती! 

 



 
           

झेऊससारखा तो नवीन नवीन आकार, नवनवी रूपां धारण करत होता ... आता खड िासारखा, तर 
आता राजहांससारखा ... अन् लगेच त्या सोनेरी प्रपातासारखासुद्धा ... अन् मी त्याच्या या पे्रमभरात 
न्हाऊन कधी लाटाांच्या चहदोळ्यावर झुलत होते ... कधी पाांढऱ्या शुभ्र पांखाांच्या हळुवार स्पशगमुखानां मोहरत 
होते ... रूपयौवन लुटण्याचा एक अपूवग ढांग अनुभवत होते ... कधी ‘सोनेरी ढगा’ च्या तेजोवलयात 
लपेटली जात होते ... 

 
याच सुमाराला पॅदरसशहरातली सारी खरोखरी उत्तम प्रतीची ‘शाही’ रेस्तराँज मला मादहती 

झाली. दतथे एल्. ला कमालीचा भाव होता. सारेजण धावनू, लवनू त्याला एखाद्या राजासारखेच 
वागवायचे. सगळे ‘मेत्र दोतेल’ (–होटेल मनेॅजर) अन् आचारी याांच्यात त्याला खूष करण्यासाठी 
अहमहदमका चालायची. नवल नाही ... कारण तो देखील राजेरजवाड्याांच्या ददलदारीनांच देणांघेणां 
करायचा ... याच वळेी मला ‘पूले कोकोत्’ (झाकणावर पाणी ठेवनू वाफेनां दशजवलेली कड बिी) अन् ‘पूले 
समॅ्प्पल’ (नुसती दशजवलेली कड बिी) त्यातला फरक कळला– ‘ऑरतोलाां’, ‘रफल््’ चकवा ‘मश्रूम् स’ या 
पदाथांचे वगेवगेळे दर कळले. – थोिक्यात म्हणजे माझ्या दजभेखाली, दन ताळूच्या ठायी असलेल्या 
चवीढवीच्या सुप्त सांवदेनाांना चाांगलीच जाग आली ... मददराांच्या रसायनशािात देखील माझा चांचपू्रवशे 
झाला; कुठल्या वषातली अन् कोणत्या जातीची मददरा सुवास दन स्वाद या दोन्ही दृष्टींनी उत्तम, याची जाण 
येण्याबरोबर इतरही दकती तरी आधी नसलेल्या गोष्टीचां ज्ञान मला झालां . 

 
... मग आयुष्ट्यात पदहल्याांदाच मी एका अद्ययावत् डे्रस मेकरच्या दुकानाला भेट ददली ... 

बाांधातल्या उदणवा भरून काढणारे ‘स्टफ स’, रांगवैदचत्र्य दन आकारप्रकार ... एवढांच नव्हे तर हॅट् 
वगैरड च्या अटळ प्रलोभनाला मी बळी पिले ... मी! एक छोटां पाांढरां टू्यदनक तेवढां अांगात अिकवणारी 
मी–दहवाळ्यात लोकरीचां, उन्हाळ्यात साधां दलननचां, एवढांच–ती मी सुांदर सुांदर गाऊन्सच्या ऑिगसग 
द्यायला लागले ... नव्हे ते अांगावर घालून दमरवण्याच्या मोहाला बळी पिले! मात्र माझ्याकिे याला एक 
सबळ समथगन होतां ... हा कपिे बनवणारा कुणी साधा चशपी नव्हता ... तो होता एक प्रदतभाशाली कलावांत 
... ‘पॉल प्पवारे’ – तो एखाद्या िीला अशी नटवायचा विप्रावरणाांनी, की जणू ती एक कलादनर्टमतीच होती 
त्याची ... सारां खरां असलां , तरी माझ्यापुरता हा बदल म्हणजे पदवत्र अशा कलारूपाचां दविांबन करून दतला 
भ्रष्ट स्वरूपात माांिण्यासारखां होतां! 

 
ह्या सवग सुखोपभोगाांची ... चैनीची ... प्रदतदक्रयाही लवकरच ददसून आली ... अन् मग 

‘न्यूरास्थेदनया’ नावाच्या त्या भयांकर रोगाच्या वाता करण्यातसुद्धा कधीमधी आमचे ददवस जायला लागले! 
 
... मला आठवतां–, एक प्रसन्न सकाळ होती. एल्. बरोबर ‘व्वा द बलूोन्य्’ मध्ये मी चहित होते ... 

त्याच्या चेहऱ्यावर एक दखन्नतेची झाकप सरली ... मन कुठे दूरदूर उिून जावां, तसा तो भाव तरळताना मी 
पादहला (पढेु पुढे मी या प्रकारची धास्तीच घेतली होती!) अन् त्याचां कारण त्याला दवचारलां , तर तो 
म्हणाला, 

 
“कुठेही असलो तरी मतृ पेदटकेतला तो माझ्या आईचा मृत चेहराच माझ्या नजरेसमोर येत राहतो 

...साऱ्याचा शवेट मरणातच आहे, तर मग जगायचां तरी कशाला? काय अथग आहे त्यात?” 
 



 
           

... अन् त्या क्षणी एक गोष्ट माझ्या ध्यानात आली ... सांपत्ती चकवा ऐषआराम याांनी मनाचां समाधान 
कधीच दमळत नसतां ... आयुष्ट्यात काहीतरी दवशषे करून दाखवणां, ही गोष्ट श्रीमांताांनाच फार कठीण आहे 
... बांदरात नाांगर टाकून उभी असलेली ती यॉट, त्या दनळ्या दनळ्या समुद्रावर जलदवहार करायला 
खुणावत असतेच! 



 
           

२३ 
 
तो सबांध उन्हाळा तर आम्ही दब्रटनीच्या आसपास यॉटवरच घालवला. कधीकधी समुद्र इतका 

खवळायचा, की मी उतरून दकनाऱ्या दकनाऱ्याचां मोटरीनां प्रवास करत यॉटबरोबर जायची. एल्. यॉटवरच 
रादहला होता ... त्यालाही बोटीच्या प्रवासाचा त्रास होत नसे, असां काही नाही ... उलट एखादवळेी तर तो 
अगदी दहरवादनळा पिायचा ... पण श्रीमांती सुखदवलास हे असे असतात! 

 
सप्टेंबरमध्ये मी बेबी आदण दतची नसग, याांना घेऊन व्हेदनसला गेले. काही आठविे मग त्याांच्या 

बरोबर एकटीच होते मी ... एक ददवस सेंट माकोच्या कॅदथड्रलमध्ये मी गेले, अन् अशीट एकटी बसले होते 
घुमटावरचे दनळे दन सोनेरी रांग न्याहाळत ... इतक्यात मला छोट्या मुलाचा एक चेहरा िोळ्यासमोर 
तरळून गेल्यासारखा भास झाला ... तो चेहरा दनळ्यादनळ्या दवशाल िोळ्याांच्या देवदूताचा होता ... सोनेरी 
जावळाची प्रभावळ होती त्याच्या मार्थयाभोवती ... 

 
... पुढे दलिोला गेले मी ... आदण दतथे देईद्रगशी पुळणीवर खेळत काही ददवस मी नुसते स्वतःशी 

चचतनात घालवले ... सेंट माकोच्या त्या चचगमध्ये मला झालेल्या भासामुळे माझां मन एकीकिे आनांदलां  
होतां, तर दुसरीकिे हुरहुरत होतां ... अस्वस्थ झालां  होतां ... मी पे्रम केलां  – करत होते, सारां खरां; परांतु 
पुरुष ज्याला ‘पे्रम’ म्हणतात, त्या भावनेच्या चाांचल्याची, अहांकारी अस्स्थरतेची काहीशी कल्पना मला आता 
आली होती ... त्यापायी करावा लागणारा हा त्याग ... कलेची द्यावी लागणारी आहुती ... आहुतीच 
नाहीतर काय? ... माझी कला, माझां कायग नामशषेच व्हायचा सांभव होता की यात! ... दवचार करता करता 
एकाएकी माझ्या कलादवश्वातल्या यच्चयावत् गोष्टींच्या आठवणी माझ्या कानात उमाळून आल्या ... माझां 
काम, माझी शाळा ... मन त्यासाठी हुरहुरायला लागलां  ... अन् माझ्या कलास्वप्पनाांशी ... त्या 
कल्पनादवश्वाांशी तुलना करताना हे मानवी जीवन कसलां  जि, पार्टथव वाटायला लागलां ! 

 
... मला वाटतां प्रत्येकाच्या आयुष्ट्यात – प्रत्येक ललाटलेखात, आध्यास्त्मक प्रगतीची एक रेषा 

असते ... एक ऊध्वगगामी वळण असतां, त्या वळणाला धरून जे जे काही घितां, आदण घिताना जे या 
वळणाला जास्त जास्त समथग बनवत जातां, तेच प्रत्येक आयुष्ट्याचां सार असतां ... खरां जीवन असतां ... 
बाकीचां सारां असतां तण! तण – दन भसुा, आस्त्मक प्रगतीच्या प्रत्येक उभरत्या क्षणासरशी उिून, गळून 
पिणारा! ... माझ्या जीवनात माझी कला हीच माझ्या आध्यास्त्मक प्रगतीची रेषा आहे. खूण आहे ... 
जगण्याचे दोनच हेतू मी मानले आहेत ... पे्रम अन् कला! दकतीदा तरी पे्रम हे कलेला मारक ठरलां  होतां, 
अन् दकतीदा कलेच्या सवगसमथग आजे्ञनां पे्रमाची शोकाांदतका झाली होती; कारण या दोघाांतून दवस्तवदेखील 
जाऊ शकत नाही ... सदैव युद्धाचाच पदवत्रा असतो त्याांचा एकमेकाांदवरुद्ध! 

 
अशा या अदनदित पदरस्स्थतीत आदण दवषण्ण मानदसक अवस्थेतच मी दमलनला एका िॉक्टर 

दमत्राला भेटायला गेले. त्याला मी अगोदरच मुद्दाम दतथे बोलावनू घेतलां  होतां ... माझी समस्या मी 
त्याच्यासमोर माांिली ... 

 
“छे छेः! हा अगदी मखूगपणा आहे तुझा ... अदवचार आहे शुद्ध!” तो उद गारला: “तू एक असाधारण 

कलाकार आहेस; दजथे तुझ्या कलेला जगानां कायमचां मुकण्याचा सांभव आहे; अशा साहसात तू उिी 



 
           

घेताच कामा नये ... अशक्य ... अशक्य गोष्ट आहे ही ... कृपा करून माझा सल्ला ध्यानात घे आदण 
मानवतेचा अपराध करू नकोस!” 

 
माझ्या मनाचा अजूनही काही दनिय होत नव्हता ... मी तशीच हुरहुरलेली ... सांभ्रदमत अवस्थेतच 

त्याचां बोलणां मी ऐकून घेत होते ... एका क्षणी शरीराला पुन्हा येणारा बेिौलपणा आठवनू मन बांि करून 
उठत होतां ... अन् ‘शरीर’ हेच तर माझ्या कलादवष्ट् काराचां साधन होतां, वाहन होतां! ... ढुसऱ्या क्षणी ती 
साद, ती आशा ...स्वप्पनावस्थेत तरळलेला तो देवदूताचा चेहरा ... माझ्या मुलाचा चेहरा... याांनी मी 
व्याकुळ होत होते ... 

 
शवेटी स्वतःशी पक्का दवचार करण्यासाठी मी माझ्या दमत्राकिून एक तासाचा वळे मागून घेतला ... 

दनवाांत, एकटी बसले ... मला होटेलमधली ती बेिरूम आठवते ... जरा उदासवाणी खोली ... एवढ्यात 
समोर मला एक दचत्रां ददसतां ... अठराव्या शतकातल्या गाऊन धारण केलेल्या एका दवलक्षण िीचे सुांदर 
पण कू्रर िोळे, अगदी रोखून सरळ माझ्याकिे पाहतात ... मीही एकटक दतच्या िोळ्यात बघते ... ते िोळे 
जणू मला विेावतात ..., “तू काही का दनणगय घेईनास,” ती जणू मला म्हणते, –“सगळां सारखांच ... 
माझ्या सौंदयाकिे बघ ... दकतीतरी वषांपूवी हे सौंदयगही असांच झळाळत होतां ... पण मृत्यू सवांचाच घास 
घेतो ... सगळ्या सगळ्या गोष्टींचा ... मग दुसरा एक जीव जगात आणण्यासाठी तू का यातना सहन 
कराव्यास? याही जीवाचा घास मृत्यूलाच भरवायचा आहे हे ठाऊक असूनसुद्धा –!...” 

 
ते िोळे अदधकच कू्रर ददसायला लागतात ... जास्तच भयांकर ... अन् इकिे माझीही तळमळ – 

तगमग वाढते ... मी माझ्या हाताांनी दतच्यापासून माझे िोळे झाकून लपवते ... दवचार करायचा, काहीतरी 
दनणगयाला यायचा मी प्रयत्न करते ... माझ्या व्यदथत आसवाांच्या धुक्यातून त्या िोळ्याांची करुणा भाकते मी 
... पण दतथे दयेचा लवलेशही ददसत नाही ... ते दनष्ठुर विेावणां चालूच असतां ... जीवन की मतृ्यू? गरीब 
बापड्या पामरा, तू आज एका अदय सापळ्यात अिकला आहेस ... 

 
... अखेर मी उठते, अन् त्या िोळ्याांशीच बोलते : “नाही ... तू मला काहीही करू शकणार नाहीस 

... माझी जीवनावर, प्रीतीवर आदण दनसगगदनयमाांच्या शुदचतेवर पूणग श्रद्धा आहे!” 
 
माझी नुसती कल्पनाच झाली, की खरोखरच त्या कठीण िोळ्याांत एका भयांकर विेावणाऱ्या 

हास्याची झाक उमटून गेली, कुणास ठाऊक! 
 
माझा दमत्र परतल्यावर मी त्याला माझा दनणगय साांदगतला ... त्यात आता कशानांही बदल होणार 

नव्हता ... 
 
मी व्हेदनसला परत आले अन् देईद्रगला दमठीत घेत दतच्या कानात हळूच साांदगतलां , “तुला आता 

एक छोटा भाऊ येणार आहे!” 
 
“आहा!” देईद्रग मोठयानां हसून, आनांदानां टाळ्या दपटायला लागली ... “दकती छान, दकती गोि 

गांमत ...” 
 



 
           

“हो हो, खरांच ... दकती गोि गोि काहीतरी होणार आहे खरांच ...” 
 
मी एल्. ला एक तार पाठवली ... तोही धावतपळत व्हेदनसला येऊन पोहोचला ... खूप खुषीत 

ददसत होता तो ... खूप आनांद, पे्रम हळुवारपणा ... न्यूरास्थेदनयाचां ते भतू काही ददवस तरी मानगटू सोिून 
परागांदा होऊन गेलां  पार! 

 
वॉल्टर िॅमरॉशबरोबर मी दुसऱ्याांदा एक करार केला होता ... तेव्हा ऑक्टोबरमध्ये बोटीनां आम्ही 

अमेदरकेला जायला दनघालो ... एल्. नां अमेदरका कधीच पादहली नसल्यानां तो खूपच उत्साहात होता. 
त्याच्या अमेदरकन रिाची त्याला आठवण झाली होती ना! त्यानां अथात् बोटीवरचा सवांत मोठा ‘स्वीट’ 
घेतला होता. दररोज आमच्याकरता रात्री मुद्दाम छापून घेतलेला ‘मेन्य’ू समोर यायचा ... असल्या 
राजेशाही थाटात आमचा प्रवास चालला होता ... एकां दरीत पादहलां , तर एखाद्या लक्षाधीशाची सोबत 
असली, की साऱ्या गोष्टी दकती सोप्पया होऊन जातात! प्पलाझामध्ये सुद्धा आम्हाला इतकां  भव्य दन अप्रदतम 
अपाटगमेंट दमळालां  होतां ... दशवाय जो तो िाव्या उजव्या बाजूनां झुकून वाकून सलाम ठोकत होता, ती गोष्ट 
वगेळीच! 

 
मला वाटतां ‘यू. एस. ए.’ त एक कायदा म्हणा, सांकेत म्हणा चकवा रूढी म्हणा हवां तर, आहे ... 

पे्रदमकाांना त्यामुळे एकत्र प्रवास करता येत नाही ... गरीब दबचाऱ्या गॉकीची गोष्ट घ्या ... सतरा वषांचा 
काळ बरोबर काढलेली त्याची पे्रयसी अन् तो – या दोघाांना घरादारातून पाठपुरावा करून त्याांना जगणे 
‘नको – पुरे’ होईल अशी व्यवस्था करून टाकली होती लोकाांनी ... पण अथातच कुणी अत्यांत श्रीमांत कूळ 
असलां , तर मग ह्या छोट्या सांकेताांचे, अिचणींरूढींचे अिसर आपोआपच गळून पितात! 

 
अमेदरकेचा हा दौरा खूप सुखाचा, यशस्वी आदण लाभदायक ठरला ... पैशाकिे पैसा जातो 

म्हणतात ना? ... मात्र एक ददवस एक बाई माझ्या दनवासात मला भेटायला आली ... दतचा अगदी गड धळ 
उिाला होता ... बावरूनच गेली होती ती. 

 
“पदहल्या ओळीतून सगळां अगदी ... अगदी स्पष्ट ददसतां दम् िांकन! हा प्रकार असाच चालू ठेवणां 

बरोबर नाही...” 
 
दतच्या या आके्षपावर मी उत्तर ददलां , “अरे हो! ... पण असां पहा दमसेस ‘क्ष’, माझ्या नृत्यातून मला 

तेच दाखवायचांय् ... तेच ... पे्रम .. िीत्व ... जिणघिण, जुळणी-रचना ... आदण वसन्तागम! 
बॉदटचेलीचां ‘द ् रूटफुल अथग’ (= सुफला धदरत्री) हे दचत्र माहीत आहे ना? ... त्या तीन गभगवती 
नृत्यलदलता ... ‘ग्रास आसेँआँत’... ती कुमारीमाता ... मिॅोना ... अन् नवचैतन्याचा गभग वाढदवणारे 
झेदफर् सुद्धा... सारां काही सळसळतांय् ... लहरतांय् ... नव्या जीवनाची कानगोष्ट करतांय्, हे ददसत नाही 
का तुम्हाला? ... माझ्या नृत्याचा अथगसुद्धा हाच आहे, हेच साांगायचांय् मला नृत्यातून ...” 

 
‘क्ष’ बाईांचा चेहरा चमत्कादरकच झाला ... पण थोिा दवचार केल्यावर आम्हीही अशा दनणगयाला 

आलो, की हा दौरा आता स्थदगत करून युरोपला परत जावां हेच बरां; कारण माझी गरोदर अवस्था आता 
अगदी उघिच होती ... जाहीरच होत होती ... आनांदाची गोष्ट म्हणजे ऑगस्स्टन अन् त्याची मुलगी हेही 



 
           

दोघां आमच्याबरोबर परतले ... तो आपल्या बायकोपासून आधीच वगेळा झालो होता, तेव्हा मलाही वाटलां  
की त्याचां मन रमायला ह्या सफरीचां छान कारण जुळून आलां  ... 

 
* * * 

 
“तुला पुरा दहवाळा ‘दाहाबीया’ नौकेवरच राहून नाईल नदीत दवहार करायची कल्पना कशी 

वाटते? राखी रांगाच्या उदास रुसक्या आकाशातून दनसटून झळाळत्या सूयगप्रकाशाच्या प्रसन्न प्रदेशात 
जायला आविेल तुला? ‘थीब ज’, ‘िेन्िेरा’ पहायची दकती ददवसाांची तुझी इच्छा पुरी होईल? 
अलेक्झाांदड्रयापयंत तर आपण यॉटमधूनच जाऊ शकू; पुढे मग तैनातीत तीस तदे्दशीय खलाशी आदण उत्तम 
स्वयांपाकी घेऊन ‘दाहाबीया’वर तळ ठोकायचा ... मोठ्या मोठ्या कॅदबन्स असतात चाांगल्या ... झोपायच्या 
खोल्याांना जोिून न्हाणीघरां वगैरे सवग सोयी असतात...” 

 
“पण माझी शाळा? माझां काम – त्याचां काय?” 
 
तुझी बहीण एदलझ् बेथ तर तुझ्या शाळेची चाांगलीच काळजी घेते ... अन् तुझां वय अजून इतकां  

कोवळां आहे, की काम करायला तुला वळे कमी नाही पिणार पुढे ... 
 
... शवेटी आम्ही नाईल नदीच्या प्रवाहातून दवहार करण्यात दहवाळा घालवला ... हा काळ 

न्यूरास्थेदनयाचां एक गालबोट सोिलां , तर एखाद्या सुखस्वप्पनासारखाच गेला ... न्यरूास्थेदनयाचा हा राक्षस 
अधूनमधून मानगुटीवर बसायचाच मात्र ... अन् सूयाला काळांकुट्ट ग्रहण लागावां, तसां व्हायचां तेवढ्यापुरतां 
...  

 
...नाईलच्या प्रवाहातून दाहाबीया पुढे पुढे जात असते, तसतसा आपला आत्मा हजार, दोन 

हजार, पाच हजार वष े मागे जायला लागतो ... भतूकाळाच्या धुक्यातून अगदी अनन्ताच्या अनादी 
द्वारापयंत! 

 
हा जलदवहार मला दकती प्रशान्त, दकती सुांदर वाटत होता म्हणून साांगू! ... दवशषेतः एका नव्या 

जीवनाची चाहूल माझ्या उदरात मी वागवत असताना सारां कसां दनवान्त दन रम्य वाटत होतां ... 
वाळवांटाच्या सोनेरी वाळूतून िोकावणारी पुरातन ईदजप्तच्या राजाांच्या कथा साांगणारी ती मांददरां ... 
फॅरोजच्या थिग्यातल्या अदतगहन रहस्यात पाय रोवनू बसलेली मांददरां ... अांधकार दन मृत्यूच्या त्या 
भमूीच्या रोखानां चाललेल्या आमच्या प्रवासाची अांधुक जाणीव माझ्या पोटातल्या छोट्या जीवालासुद्धा 
झालेली होती की काय, नकळे! ... एका चाांदण्या रात्री, िेन्िेराच्या मांददरात तर मला एक दवदचत्रच भास 
झाला ... जागोजाग ‘हाथोर’ देवतेचे दछन्नदभन्न चेहरे ददसत होते ... ‘हाथोर’ म्हणजे ॲफ्रिाईटचा 
इदजस्प्पशयन अवतारच म्हणायचा ... तर काय साांगत होते, मोदहनीदवदे्यचां तांत्र वापरावां, तसे हारीनां नजर 
रोखून पाहणारे दतथल्या अनेक हाथोर – प्रदतमाांचे िोळे जणू माझ्या पोटातल्या अजात बाळावरच दखळून 
रादहलेत, असां वाटलां  मला! 

 
मृताांची दरी तर दवशषेच अद भतु वाटली ... त्यातसुद्धा सवात जास्त लक्ष वधूेन घेतलां  माझां, ते त्या 

छोट्या राजकुमाराच्या थिग्यानां – दबचाऱ्याला एखादा थोर फॅरो चकवा राजा होण्याइतकां  आयुष्ट्यच लाभलां  



 
           

नाही ... इतक्या कोवळ्या वयात मृत्यू पावलेला ... शतकानुशतकाांच्या ऐदतहादसक काळात ‘एक 
मृतबालक’ एवढीच त्याची नड द उरलेली ... मनात दवचार येतो, थोिीथोिकी नाहीत, सहा हजार वष ेहा 
इथे असा पिून आहे ... दजवांत असता, तर सहा हजार वषांचा म्हातारा असता! 

 
त्या ईदजप्तच्या सफरीतलां  साांगू मला काय आठवतां? तो जाांभळा सूयोदय, तो गिद जास्वांदी 

सूयास्त, वाळवांटातल्या वाळूचां ते सोनेरी वैभव ... ती मांददरां ... दतथल्या सभामांिपात फॅरोजच्या जीवनाचा 
स्वप्पनपट उलगिायचा प्रयत्न करत, होऊ घातलेल्या बाळाची स्वप्पन पहात वचेलेले प्रसन्न उन्हाचे ददवस 
... आपल्या सुिौल मार्थयावर अवधान राखून तोललेल्या फुलदाण्या सावरत लपेटलेल्या त्याांच्या समदृ्ध 
देहाांची ती झुलतीझुकती चाल! ... िेकवर नाचणारी बागिणारी देईद्रगची शलेाटी आकृती ... अन् थीब्जच्या 
पुरातन रस्त्यातून चहिणारी, दपचल्याखचल्या जुन्यापुराण्या देवमूती न्याहाळणारी दचमुकली देईद्रग ... 

 
स्स्फां क्स पाहून ती म्हणाली, “ममा, ही बाहुली एवढी काही छान नाही, पण रुबाबदार आहे, नाही 

ग?” 
 
देईद्रगला आता कुठे तीन शब्दाांची ओळख होत होती! 
 
... ‘इटर्टनटी’ (शाश्वती)च्या मांददरासमोरचां ते लहान मूल ... फॅरोच्या थिग्यातला तो छोटा 

राजकुमार ... ‘द व्हॅली ऑफ द चकग्ज’ (‘शाही’ दरी) ... वाळवांटातून प्रवास करणारे ते कादफले ... 
वाळूच्या लाटा उठवणारां वाळवांटातलां  वारां ... हे सारे कुठे दनघाले होते? कोणत्या ददशनेे? 

 
... इदजप्तमध्ये अगदी पहाटे चारलाच सूयोदय व्हायचा ... एवढांच नाही, तर उगवतानाच सूयाला 

असां अलौदकक तेच चढलेलां  असायचां, की मग पुढे झोप लागणां अशक्यच व्हायचां ... दशवाय नाईलचां पाणी 
उपसणाऱ्या मोटाांची केदवलवाणी ‘कुईकुई’ एकसारखी एका लयीत ऐकायला यायला लागायची 
तेव्हापासून ... दकनाऱ्यावर इतर कामकऱ्याांची वदगळही सुरू व्हायची लगेच ... कुणी पाणी भरताहेत, कुणी 
शतेां नाांगरताहेत, तर कुणी उांट हाकताहेत ... हे अस सूयास्तापयंत चालायचां ... हालत्याचालत्या दजवन्त 
दचत्राांचा एक पट िोळ्याांपुढून सरकत असावा, तसां ... 

 
वल्ह्याांच्या वरखाली होण्याबरोबर खलाशाांची ती ब्राँझ धातूची घिवल्यासारखी शरीरांही 

हेलकावायची ... पुढेमागे व्हायची ... त्या लयीला सूर फुटायचा त्याांच्या गाण्याांतून ... अन् त्या गाण्यानां 
धुांदावनू दाहाबीया िुलत िुलत आपली वाट काढायची ... आम्ही स्वस्थ बसून सारां दृश्य न्याहाळत दुरून 
साऱ्याची मजा चाखत असू ... 

 
रात्री तर फारच रम्य असायच्या ... आमच्याबरोबर एक ‘श्ताईनव’े दपयानो होता, अन् एक अत्यांत 

गुणी इांस्ग्लश कलाकार ... तरुण ... तो रोज रात्री बारव् अन् बीथोव्हन याचां सांगीत आमच्यासाठी 
वाजवायचा ... या दोन्ही सांगीतज्ञाांच्या त्या गांभीर रचनाांचा इदजप्तच्या पदरसराशी दन मांददरादेवळातल्या 
वातावणाशी इतका अपरूप मेळ जुळायचा! 

 
पुढे काही आठवड्याांनांतर आम्ही ‘वादी हाफा’ ला पोहोचून, दतथून ‘न्यदूबयाांत दशरलो ... दतथे 

नाईल इतकी अरुां द होते, की दोन्ही बाजूच्या तीराांना सहज हात लावता येईल, असां वाटतां. आमच्या 



 
           

पाटीतले पुरुष उतरून इथून पुढे खाटुगमला गेले; मी अन् देईद्रग मात्र दाहाबीयावरच रादहलो ... ते दोन 
आठविे म्हणजे माझ्या आयुष्ट्यातला अगदी सवांत शाांतदनवाांत काळ म्हणायला हवा ... तो सुांदर प्रदेश! ... 
दतथे काळज्या दन अिचणींचा दवचार मनात आणणांसुद्धा व्यथग होतां ... आमची बोट जणू शकतानुशतकाांची 
अनादी लय पकिून झुलतिुलत होती ... पैशाच्या दृष्टीनां शक्य असेल, तर एकादी दाहाबीया आधी ठरवनू 
ठेवनू नाईलमधून केलेली सफर म्हणजे जगात दवश्राांतीची सवोत्तम कल्पना ठरायला हरकत नाही! 

 
आम्हाला तर इदजप्त ही एक स्वप्पनभमूी वाटते. गरीब कष्टकऱ्याांना ती नुसती ‘कमग’ भमूी वाटत 

असेत कदादचत् ... तसां का असेना ... तरीही, दजथल्या कष्टाांनाही सौंदयाचा स्पशग झालेला असतो, अशी 
ही एकच भमूी आहे – इदजप्तची – असांच मी म्हणेन! केवळ िाळींचां सूप अन् आांबवनू हलका न केलेला 
पाव, यावरच मुख्यतः गुजराण करणाऱ्या कामकऱ्याांचां शरीरसुद्धा सुांदर अन् लवदचक असतां इथे ... ते 
शतेात काम करताना वाकलेलां  असो, चकवा नाईलमधून पाण्याचा उपसा करणारां असो – एखाद्या 
दशल्पकाराच्या हृदयाला आनांद देणाऱ्या ब्राँझ मॉिेलसारखां ददसतां ... 

 
* * * 

 
आम्ही फ्रान्सला परतून ‘व्हील ् फ्रॉश’् ला पोहोचलो, अन् एल.् नां पुऱ्या सीझनसाठी ‘बोदलय्’ला 

एक अदलशान बांगला भाड्यानां घेतला ... त्याच्या ओवऱ्या समुद्रापयंत उतरत उतरत जात होत्या. मनात 
येईल ते त्या क्षणी करून मोकळां व्हायच्या त्याच्या नेहमीच्या स्वभावाप्रमाणे एल्. ‘का फेरा’ ला थोिी जमीन 
खरेदी करण्याच्या नादात रमून गेला ... त्याच्या मनात दतथे एक इटादलयन धतीचा भव्य दुगग बाांधायचा 
होता! 

 
मोटरीतून आम्ही मग ‘आव्हीन्याँ’ चे मनोरे आदण ‘कारकासॉन्न’ च्या चभती पहायला गेलो ... एल्. 

च्या दुगासाठी ‘नमुने’ म्हणून त्याांचा उपयोग व्हायचा होता ... आता पादहलां त, तर ‘का फेरा’ वर आजही 
एक दुगग उभा आहे ... पण ... एल्. च्या इतर अनेक कल्पनाांप्रमाणे तोही आहे! ... अपरुा ... अधुरा! 

 
या सुमाराला एल्.ला एकतऱ्हेच्या असाधारण अनैसर्टगक अस्वस्थतेनां पछािलेलां  होतां ... का 

फेराला जमीन –खरेदीसाठी जायची धावपळ चालू नसेल, तर तो सोमवारी ‘रापीद’ ही वगेवान् गािी 
पकिून पदॅरसला जायचा – अन् बुधवारी परतायचा ... मी आपली शाांतपणे दनळ्यादनळ्या समुद्राच्या 
सादन्नध्यातल्या बागेत आपला काळ कां ठत होते ... ‘जीवन’ आदण ‘कला’ याांना एकमेकाांपासून वगेळां  
काढणाऱ्या त्या दवदचत्र वैधम्याचा दवचार माझ्या मनात घोळत असायचा ... अनेकदा मला प्रश्न पिायचा, 
की िी ही खरोखरीची कलाकार कधीतरी होऊ शकेल का? कारण ‘कला’ ही कमगककग श वृत्तीची ... सारां 
काही मागणारी ... घेणारी ... तर िी ही पे्रमवश असली की सारसवगस्व जीवनाला अपगण करणारी! ... 
जीवनावरून जीव ओवाळून टाकणारी! ... असो ... माझ्या कलेपासून दुरावनू ... काहीही करता न 
येण्यासारख्या अवस्थेला मी ही दुसऱ्याांदा अशी येऊन पोहोचले होते खरी! ... 

 
... मग एका सकाळीच, दनळ्या समुद्राच्या, दन पेटत्या सूयाच्या साक्षीनां माझ्या बाळाचा ... माझ्या 

मुलाचा जन्म झाला ... सारा दनसगगच आनांदानां मोहरला होता... तुरे, फुलोरे फुटले होते ... मे मदहन्याची 
पदहली तारीख उजािली होती! 

 



 
           

या वळेचे िॉ. बॉसन हुशार होते – नॉिगदवकच्या खेिवळ िॉक्टरसारखे मखूग नव्हे ... योग्य 
प्रमाणात मॉर्टफयाचा उपयोग करून गभगवतीची वदेनाांपासून सुटका करण्याच्या तांत्राची त्याांना मादहती 
होती; त्यामुळे हा दुसरा अनुभव पदहल्यापेक्षा अगदीच वगेळा ठरला. 

 
देईद्रग माझ्या खोलीत आली ... दतच्या त्या गोि चेहऱ्यावर उमटलेलां , वयाला न शोभणारां मातृत्व 

काहीसां गमतीशीर दन आगांतुक होतां ... 
 
“छोटा छोटा ग बाई बाळ माझा ... आई, तू याची कधी काळजी करू नको हां ... मी त्याला नेहमी 

अस्सा दमठीत घेईन अन् त्याची सगळी काही काळजी वाहीन...” 
 
... त्या आखिलेल्या छोट्या छोट्या गोऱ्या बाहूत मृतावस्थेतही दतनां त्याला कवळून धरलेलां  मी 

पादहलां , तेव्हा दतचे ते शब्द पुन्हा एकदा माझ्या कानात जसेच्या तसे घुमले! काही झालां  की लोक देवाला 
का मदतीसाठी हाक घालत असतात, कोण जाणे ... तो देव कुठे कोण अस्स्तत्वात असलाच तरी त्याला 
इकिे काय घित असतां याची कुठे आहे पवा, दखल? 

 
... तर पुन्हा एकदा एक बाळ ओटीत घेऊन मी समुद्राच्या सादन्नध्यात आले होते ... फरक इतकाच 

की तो वाऱ्यात चहदकळणारा दचमुकला, पाांढरा शुभ्र स्व्हला मादरया नव्हता इथे ... इथे होता एक अस्वस्थ 
राजेशाही इमला ... अन् दतथल्या उदास माणूसघाण्या उत्तर समुद्राची जागा या दनळ्यादनळ्या भमूध्य 
समुद्रानां घेतली होती... 

 



 
           

२४ 
 
मी पदॅरसला परतले – एल.् नां मला दवचारलां , “तुझ्या सगळ्या दमत्रमांिळींसाठी तुला एखादी 

मोठी पाटी नाही का द्यायची ... साग्रसांगीत ...? तुझ्या मनात असेल, तर तू त्याचा दवचार कर ... मी 
त्यासाठी हवां तर ‘ब्लँक चेक’ ही द्यायला तयार आहे तुला...” 

 
मला वाटतां श्रीमांत लोकाांच्याकिे मौजमजेचा, पाटीचा कायगक्रम कसा घिवनू आणावा, याबद्दलचां 

कल्पनादादरद्र्य जन्मतःच असतां ... साधां जेवण द्यायचां म्हटलां  तरी एखादा गरीब दरबान वगैरे करेल, त्या 
समारांभातून दवशषे वगेळां  काही तुम्हाला ददसणार नाही ... अन् मला तर नेहमीच वाटायचां, की खरोखर 
पैसा जर पुरेसा हाताशी असेल, तर दकती सुांदर तऱ्हेनां असा एखाद्या पाटीचा जल्लोष करता येईल ... आता 
आयती सांधी दमळाल्यावर मी कसां कसां सारां केलां  ते साांगते ... 

 
सवग दनमांदत्रताांना व्हसाय् ला दुपारी ४ वाजता बोलावलां  होतां; अन् दतथल्या उद्यानात उभारलेल्या 

तांबूतून तऱ्हतऱ्हेच्या खाद्यपदाथांची दन पेयाांची व्यवस्था केली होती – अगदी ‘कास्व्हआर’ आदण 
‘शमॅ्पेनां’पासून चहा दन केक्सपयंत! त्यानांतर एका मोकळ्या जागेत उभारलेल्या शादमयान्यात कोलोन 
ऑकेस्रानां दपअनेच्या दनदेशनाखाली दरचिग वाग्नरचां सांगीत सादर करण्याचा कायगक्रम झाला. त्या रम्य 
उन्हाळी दुपारी, दतथल्या मोठमोठ्या वृक्षाांच्या छायेत ‘झीगफ्रीि इदिल’्चां वादन दकती सुांदर वाटत होतां ... 
दन सूयग मावळताना घुमलेले ‘झीगफ्रीि ्युनरल माचग’ चे तरळते सूर दकती उदासगांभीर भासले होते ... 
अजूनही सगळां आठवतां! 

 
सांगीताच्या या मफैलीनांतर सुखाची व्यावहादरक पातळीवरची सोय लावण्यासाठी, एका दवशषे, 

भव्य प्रमाणावरच्या मेजवानीचा थाट रचला होता! ही वगेवगेळ्या, वैदचत्र्यपूणग रुदचदार पदाथांनी खच् चून 
झालेली मेजवानी तशीच मध्यरात्रीपयंत चालली होती ... ती सांपेतो ददव्याांची आरासच माांिल्यानां सारा 
पदरसर झगमगायला लागला होता ... अन् स्व्हएन्नाच्या ऑकेस्राच्या साथीवर दनमांदत्रताांच्या नृत्याला 
सुरुवात झाली होती ... असा सारा जल्लोश पहाटेपयंत चालला होता ... 

 
एखाद्या धदनक माणसाला आपल्या दमत्रमांिळींचां आदतर्थय आदण मनोरांजन करण्यावर पैसा 

खचायचाच असेल, तर त्यानां तो कशा तऱ्हेनां खचग करावा या सांबांधातली माझी कल्पना ही अशी होती ... या 
माझ्या समारांभाला पॅदरसचा सारा प्रदतदष्ठत समाज आदण एकजात सार कलावांत हजर होते ... साऱ्याांना तो 
कायगक्रम खरोखर खूप आविल्याचां ददसलां  ... 

 
मात्र या सवांतली दवदचत्र वस्तुस्स्थती अशी, की ही सारी धिपि एल.् ला खूष करण्यासाठीच मी 

केली असताना, अन् एल्. चा त्यासाठी पन्नास हजार फँ्रक स एवढा (तेही युद्धाच्या आधीचे फँ्रक स!) खचग 
झालेला असताना, तो स्वतःच या समारांभाला हजर नव्हता! 

 
त्या समारांभाच्या साधारण एक तास आधी मला एक तार आली होती : एल्. ला म्हणे ‘स्रोक’ 

आला होता ... अथातच त्या पदरस्स्थतीत तो येऊ शकत नव्हताच ... मात्र मी त्याच्यादशवायच दनमांदत्रताांची 
सगळी व्यवस्था ठेवायची होती! 

 



 
           

... मला कम्युदनस्ट व्हावसां वाटलां  यामुळे, तर काही नवल आहे का? वगेवगेळ्या अनेक 
उदाहरणाांनी मी एका ठाम दनष्ट्कषाला आले होते. श्रीमांत मनुष्ट्याला सुखाचा शोध लागणां म्हणजे 
दसदसफसनां त्याचा पत्थर थेट नरकापासून वर ढकलत नेण्यासारखांच होतां! 

 
त्याच उन्हाळ्यात एल्. च्या मनानां घेतलां , की आमचां लग्न झालां  पादहजे ... मी लग्न करण्याच्या 

दवरुद्ध असल्यामुळे त्याला नकार ददला, तरी त्याचा हट्ट कायमच होता ... 
 
“एखाद्या कलावतीनां दववाहाच्या बांधनात पिणां हा केवळ मूखगपणाच आहे ...” मी म्हटलां ; “दशवाय 

माझां आयुष्ट्य जगभरचे दौरे करण्यात जायचां, हे ठरलेलांच आहे ... मग तू काय जन्मभर स्टेजच्या 
बॉक्समध्ये बसून माझां कौतुक करत रहाणार आहेस?” 

 
“आपलां  लग्न झाल्यावर मुळी तुला दौरे करत रहाण्याची जरुरीच उरणार नाही ...” 
 
“मग काय करायचां तरी काय आपण?” 
 
“लां िनमधल्या माझ्या बांगल्यात चकवा हवां तर खेड्यातल्या माझ्या इस्टेटीवर दनवाांत राहायचां...” 
 
“अन् त्यानांतर पुढे?” 
 
“यॉट आहेच की आपली ...” 
 
“पण त्यानांतर मग?” 
 
एल्. चां म्हणणां, दनदान तीन मदहन्यापुरता हा प्रयोग करून पाहावा ... 
 
“तुला ते आयुष्ट्य ... तो जीवनक्रम आविला नाही, तर मात्र आियगच वाटेल मला!” 
 
... तेव्हा त्या उन्हाळ्यात आम्ही िेव्हनशायरला गेलो ... एल्. नां इथे एक शटॅो (= दकल्ला) बाांधला 

होता . ‘व्हसाय’   अन् ‘पती दत्रआनाँ’ चे दकल्ले बाांधल्यानांतरची हीच त्या धतीची एक भारदस्त वास्तू म्हणावी 
लागेल ... अनेक शय्यागृहां ... अनेक स्नानगृहां ... आदण अनांत ‘स्वीट्’ जोि दालनां वगैरे ... हे सारां 
काही खास माझ्यासाठी! यादशवाय गराजमध्ये चौदा मोटारी अन् बांदरात एक यॉट – दवहारनौका! ... सारां 
तसां छानच होतां, पण इथल्या पावसाची मात्र मला दबलकुल कल्पना नव्हती! ... इांग्लांिमधल्या उन्हाळ्यात 
ददवसभर पाऊस पितो! इांस्ग्लश लोकाांना त्याचां काही वाटतही नाही म्हणा ... ते आपले नेहमीप्रमाणे 
उठतात; ... जरा लवकरच सकाळी बेकन, हॅम, दकिनी अन् पॉदरज (खारवलेलां  िुकराचां माांस, कलेजी 
अन् ओट् ची खीर) याांचा नाश्ता करतात; अन् मग रेनकोट चढवनू बाहेर पितात ... दुपारच्या 
जेवणापयंतचा वळे त्या ओल्या उष्ट्णतेत काढावा लागतो बाहेर ... पण तो काय जातो सहज ... मग जेवण 
... खूप पदाथांचां – कोसेसचां ... अन् शवेटी िेव्हनशायरची प्रदसद्ध क्रीम! 

 



 
           

जेवणानांतर सांध्याकाळी पाच वाजेपयंतचा वळे पत्रव्यवहार बघण्यात जायचा ... पण मला अशी 
शांका आहे, की त्या वळेी त्याांची ‘बाम – ददक्षण कुक्षी’ चालत असावी! पाच वाजता चहासाठी खाली येणां! 
... ‘चहा’ म्हणजे नुसता चहा नाही – तऱ्हेतऱ्हेचा केक्स, पाव, लोणी ... मुरांब,े आदण चहा! त्यानांतर 
दब्रजचा िाव टाकण्याचा नुसता आव आणायचा ... ते कुठपयंत? ददवसातल्या सवांत महत्त्वाच्या कामाची, 
– रात्रीच्या जेवणापूवीचा जामादनमा करायला जाण्याची वळे येईपयंत! या जेवणाला पुरा सांध्याकाळचा 
दटपटॉप डे्रस असतो ... दिया चाांगल्याच उघड्या रुां द दन खोल गळ्याांच्या डे्रसे् मध्ये अन् पुरुष किक 
इिीच्या शटग् मध्ये ... एवढां सजणांधजणां सगळां वीस कोसेसच्या जेवणाचा फिशा पािण्यासाठी! ... हे 
सारां झालां , म्हणजे मग मुखशुद्धीसाठी एखादा हलकाफुलका राजकीय प्रश्न चघळायचा सवांनी दमळून 
...चकवा तत्त्वज्ञानाच्या ‘गोष्टी’ करायच्या ... तोपयंत झोपेची वळे येतेच! 

 
... असा हा जीवनक्रम मला पसांत पिला असेल की नसेल, हे तुम्हीसुद्धा साांगू शकाल! काही 

आठवड्याांच्या अवधीतच मी कमालीची बेचैन होऊन गेले अगदी ... त्या शटॅोमध्ये एक सुांदर बॉलरूम ... 
नृत्यदालन होतां ... जुनी ‘गोवदेलन’ ची पिते वगैरेंची सजावट ... अन् तसांच िेस्व्हिचां नेपोदलयनच्या 
राज्यादभषेकाचां एक दचत्र ...िेस्व्हिनां म्हणे अशी दोन दचत्रां रांगवली होती ... त्याांपैकी एक ‘लूव्ह र’ मध्ये अन् 
दुसरां एल्. च्या िेव्हनशायर – शटॅोमध्ये आहे ... 

 
माझी वाढती दवषण्णता पाहून एल. म्हणाला, “तू नाचायला सुरुवात का करत नाहीस, इथल्या 

नृत्यदालनात?” 
 
मला त्या गोबदेलन सजावटीची अन् िेस्व्हिच्या दचत्राची आठवण झाली ... 
 
ह्या वातावरणात, ह्या दचत्रासमोर आदण दचकट-तेलकट मेणवलेल्या जदमनीवर मी कशी काय माझां 

साधांसुधां प्राकृदतक नृत्य करणार? 
 
“एवढीच अिचण असेल, तर तुझी ती सतरांजी – गादलचा आदण तुझे पिदे मागवनू घे तू.” 
 
... तेव्हा मग माझे पिदे आणवनू त्या पूवीच्या सजावटीवर ते लावले, अन् त्या मेणचट जदमनीवर 

माझी सतरांजी पसरली ... 
 
“एक दपयानोवादक पण हवा आता ...” 
 
“तोही घे की बोलावनू” ... एल्. उत्तरला ... 
 
मग मी कोलोनला एक अशा अथाची तार पाठवली : ‘उन्हाळा इांग्लां िमध्ये घालवत आहे ... दरयाज़ 

तर करायला हवा ... दपयानोवादक पाठवा.’ 
 
कोलोनच्या ऑकेस्रामध्ये एक पदहला व्हायोदलनवादक (= फस्टग व्हायोदलदनस्ट) होता ... 

ददसायला अगदीच दवदचत्र ... कशाशाच घिलेल्या देहावर िुलणारां भलां  मोठां िोकां ! हा गृहस्थ दपयानोही 
वाजवायचा.कोलोननांच त्याला माझ्याकिे आणला होता... पण त्याचां माझ्याशी दबलकुल जमायचां नाही ... 



 
           

इतकां  की त्याला पाहताक्षणी, चकवा त्याच्या हाताला चकूुन जरी स्पशग झाला, तरी मला खरोखर भयांकर 
दकळसच वाटायची ... दतटकारा यायचा ... म्हणनू मी कोलोनला बजावनू ठेवलां  होतां – मला भेटायला 
त्याला कधीकध्धी आणू नको म्हणून; – कोलोनचां म्हणणां, – त्या गृहस्थाला माझ्यादवषयी भलतांच 
कौतुक-आदर होता ... पण मी सरळ साांगून टाकलां  की, माझा नाइलाज होता ... त्या दतटकाऱ्याच्या पढेु 
माझी मीच हतबल होते ... त्याचां सादन्नध्य मला सहन होण्यासारखां नव्हतां मुळीच ... पूवी एकदा कोलोन 
आजारी पिल्यानां ‘गेते लीदरक’ मधल्या माझ्या कायगक्रमाच्या वळेी वाद्यावृांदाचां दनदेशन करू शकला 
नव्हता, तेव्हा त्यानां स्वतःच्या बदली त्यालाच पाठवलां  होतां ... मी भयांकर दचिले होते ...म्हटलां  होतां, “हा 
जर आज दनदेशन करणार असेल, तर मी नाचूच शकणार नाही!” 

 
... तो रांगपटातल्या माझ्या खोलीत मला भेटायला आला होता – िोळ्याांत पाणी आणून त्यानां 

अजीजीनां म्हटलां  होतां, “इझािोरा, तुझ्याबद्दल मला फार आदर आहे, कौतुक आहे .... एकदाच, आज 
एकदाच मला ही सांधी दे ...” 

 
थांिपणानां मी त्याच्याकिे पादहलां  होतां ... 
 
“तुझ्याकिे पादहलां  की मला दकळस येते, दतटकारा येतो, हे आज तुला साांगणां भागच आहे मला!” 
 
हे ऐकताक्षणी त्याला रिूच फुटलां  होतां! 
 
पे्रक्षकवगग ताटकळला होता ... तेव्हा ‘ल्यूने पो’ नां ‘दपअने’ चां मन वळवनू त्याला सांगीत-दनदेशन 

करायला उभां केलां  होतां मग ... 
 
... एक ददवस पावसानां दवशषे धरणां धरलां  होतां, अशा वळेी कोलोनची तार आली: 

‘दपयानोवादकाला पाठवत आहे ... अमुक अमूक ददवशी अमूक वाचता तो पोहोचेल ...’ 
 
मी स्टेशनवर गेले ... आदण त्या श्री . ‘क्ष’ ना गािीतून उतरताना पाहून इतकी चदकत झाले 

म्हणता! 
 
“कोलोननांच तुला पाठवलां  म्हणतोस? कसां शक्य आहे? मला तुझ्याबद्दल दकती दतरस्कार अन् 

दतटकारा वाटतो, ते माहीत नाही की काय त्याला?” 
 
“माफ करा बाईसाहेब ... मालकाांनीच ... गुरुजींनीच मला पाठवलां  आहे ...” तो अिखळत 

म्हणाला ... 
 
कोण दपयानोवादक आला होता, ते पादहल्यावर एल्. मला म्हणतो, “दनदान मला मत्सर वाटायचां 

काही कारण नाही, एवढां बरां आहे!” 
 
एल्. ला त्याच्या कल्पनेप्रमाणे जो पक्षघाताचा झटका आला होता, त्याचा पदरणाम म्हणून अजूनही 

त्रास होत होता ... त्यामुळे एक िॉक्टर आदण एक अनुभवी नसग त्याच्या ददमतीला शटॅोमध्ये सतत रहात 



 
           

असत. एल्. च्या बाबतीत मी कसां वागावां, हे त्याांनीच ठरवनू ददलेलां  होतां, अन् मी ते कटाक्षानां पाळण्यावर 
त्याांचा अगदी भर होता! घराच्या अगदी दुसऱ्या टोकाच्या शवेट-शवेटच्या एका खोलीत माझी व्यवस्था 
केलेली होती. कोणत्याही कारणानां एल्. ला भेटून त्याच्या दवश्राांतीला बाधा आणायची नाही, अशी सि 
ताकीद होती मला! त्याला केवळ भात, मकॅरोनी (= मोठ्या शवेया) आदण पाणी, या पर्थयावर ठेवलां  होतां 
... ददवसाचे पुष्ट्कळ तास त्याला त्याच्या खोलीतच काढायचे असत ... दर तासाला िॉक्टर येऊन त्याचा 
रिदाब घ्यायचा ... कधी कधी पॅदरसहून आणलेल्या एका चपजऱ्यासारख्या कॅदबनमध्ये एल्. ला बसवनू 
हजारो वोल्ट् च्या दवजेच्या लहरींचा त्याांच्यावर प्रयोग करत ... तो दबचारा अगदी केदवलवाणा ददसायचा 
दतथे बसून ... म्हणायचा, “यानां तरी मला बरां वाटेल, अशी आशा आहे!” 

 
या सगळ्यामुळे माझ्या बचेैनीत भरच पिायची ... त्यातच पावसाची एकसारखी दरपदरप सुरू ... 

पुढे ज्या अघदटत घटना घिल्या त्याांचां स्पष्टीकरण कदादचत सापिलां  तर याच पदरस्स्थतीत सापिू शकेल. 
 
काही करून मनाला आलेली मरगळ आदण ती बेचैनी दनपटून टाकायला हवी होती, तेव्हा मग मी 

त्या श्री ‘क्ष’ च्या बरोबर काम करायला सुरुवात केली ... तो अगदी आवित नसतानासुद्धा; मात्र जेव्हा 
जेव्हा तो माझ्यासाठी दपयानो वाजवायला बसायचा तेव्हा तेव्हा त्याच्याभोवती मी एक पार्टटशन उभां 
करायची ... “तुझा मला इतका अवणगनीय दतटकारा येतो, की तुझ्याकिे बघणां देखील माझ्या 
सहनशिीपलीकिां आहे” असां सरळ त्याला साांगनू! 

 
त्यावळेी शटॅोयध्ये एल्. ची एक जुनी मदैत्रण काऊां टेस ‘ए’ सुद्धा राहत होती. ती मला म्हणायची, 

“त्या गरीब दबचाऱ्या दपयानोवादकाला तू असां कसां वागव ूशकतेस?” ... एक ददवस तर दतनां हट्टच धरला 
... दुपारच्या जेवणानांतर आम्ही एका बांद मोटरीतून नेहमी एक चक्कर मारायला बाहेर पित असू ... दतनां 
आग्रहच धरला की, “आपल्याबरोबर दफरायला आज त्याला बोलावांच तू!” 

 
नाइलाजानां मी त्याला बोलावलां  ... मोटरीत अलग घिी होणाऱ्या खुच्या वगैरेंची व्यवस्था 

नसल्यानां एका सलग सीटवरच आम्हा सवांना बसणां भाग होतां ... मी मध्ये, काऊां टेस ‘ए’ माझ्या उजव्या 
बाजूला ‘श्रीयुत ‘क्ष’ िाव्या ... नेहमीप्रमाणे धोधो पाऊस पितच होता. गावाबाहेर थोिांफार गेलो न गेलो तो 
‘क्ष’ बद्दलची माझी दकळस अगदी उफाळून आल्यासारखां मला झालां  ... मी मधल्या काचेवर टक टक करून 
ड्रायव्हरला घराकिे परत गािी वळवायची आज्ञा केली ... त्यानां “हो” म्हणून मान हलवली, अन् मला 
खुष करावां म्हणून की काय कोण जाणे, एकदम जोरात झरकन गािी वळवली ... त्या कच्च्या रस्त्यावर 
आधीच सगळ्या चाकोऱ्या झालेल्या, त्यामुळे गािी वळताक्षणी मी जशी काही ‘क्ष’ च्या बाहुपाशातच फेकली 
गेले! त्यानां मला हाताांनी कवळलां  ... मी उठून सरळ झाले अन् त्याच्याकिे पादहलां  मात्र ... माझां पुरां 
अस्स्तत्व ... माझां सत्त्वच जणू पेटून उठलां  ... गवताच्या पेटत्या गांजीसारखां ज्वालामय होऊन दनःशषे झालां  
... इतका आवगे, असा उन्माद मी कधीच अनुभवला नव्हता! ... त्याच्याकिे पाहता पाहता एकाएकी मी 
स्स्तदमत झाले ... याआधी कसां कधी ते मला ददसलां  नाही? ... त्याचा चेहरा दनखळ सुांदर होता ... दन 
त्याच्या िोळ्याांत चकदचत् गुदमरलेली प्रदतभेची ज्योत तेवत होती ...! त्याच क्षणी मला साक्षात्कार झाला 
की तो एक फार थोर माणूनस होता ... 

 
परत येताना सारा वळे मी त्याच्याकिे टक लावनू बसले होते ... एकतऱ्हेच्या वासनातांदद्रत 

हरवल्यासारखी झाले होते मी ... मग शटॅोच्या ददवाणखान्यात दशरल्या दशरल्या त्यानां माझा हात हातात 



 
           

घेतला ... अन् अजूनही माझ्यावर रोखलेली आपली नजर अदजबात ढळू न देता त्यानां मला हलकेच 
बॉलरूममधल्या पार्टटशनच्या पाठीमागे नेलां  ... त्या अनावर दतटकाऱ्यातून एका अनावर प्रीतीचा जन्म 
व्हावा, हे शक्य तरी कसां झालां ? 

 
एल्. ला त्या वळेी मद्याकाच्या स्वरूपात एक पेय घ्यायची परवानगी होती ... त्या वळेी हे पेय 

नव्यानां शोधून काढलेलां , अन् म्हणून प्रदसद्ध अन् गाजलेलां  होतां – आता अथात ते बाजारात हजारो 
बाटल्याांतून अन् सवगत्र दमळतां, हे सोिा – पण तेव्हा रिातल्या पाांढऱ्या पेशींना त्या औषधामुळे तरतरी येते, 
असा समज होता ... बटलरला आज्ञा देऊन ठेवलेली असायची की एल्. च्या अदभवादनासह ते पेय 
दररोज पाहुण्याांच्यापुढे करायचांच ... ते तरी दकती, तर वाईनग्लास भरून! पुढे मला समजलां  की ते औषध 
चहाच्या चमचाभरच फि घ्यायचां असे! 

 
... मोटरीतला तो प्रसांग घिला तेव्हापासून आम्हाला एकच ध्यास लागला ... एकान्त 

दमळवण्याचा – फुलाांच्या हदरतगृहात, बागेत ... चकवा गावाबाहेरच्या दचखलानां बरबटलेल्या गल्ल्या 
तुिवत लाांब लाांब दफरायला जाताना का होईना! ... पण अशा तऱ्हेच्या अदनवार वासनासिीची अखेर 
नेहमी अदनवार, अटळच असते, तसांच इथेही झालां  ... अन् एक ददवस असा उगवला, की ‘क्ष’ ला शटॅो 
सोिून दनघून जावां लागलां  ... कधीही न परतण्यासाठी! एका मरणोन्मुख समजल्या जाणाऱ्या व्यिीला 
जीवदान देण्यासाठी आम्ही हा त्याग केला! 

 
नांतर पुष्ट्कळ वषांनी ‘द दमरर ऑफ दजजस’ (= येशूचा आरसा) ची सुांदर सांगीतरचना मी ऐकली, 

तेव्हा हा माणसू प्रदतभावान आहे, असां मला मनोमन वाटलां  होतां, ते अगदी खरां असल्याची साक्ष पटली ... 
आदण प्रदतभावन्त म्हटला, की ज्योतीवर झिप घालणाऱ्या पतांगाप्रमाणे माझ्या आकषगणात सापिलाच 
म्हणून समजावां ... तसांच घित आलेलां  आहे आजवर ... 

 
... एक गोष्ट आमच्या प्रकरणामुळे नक्की दसद्ध झाली – असां गृहस्थाश्रमी आयुष्ट्य रेटणां 

माझ्यासारखीला अशक्यच होतां – तेव्हा हेमन्त ऋतूत अमेदरकन दौऱ्याचा दतसरा एक करार केला होता, 
– तो पुरा करायला मी अमेदरकेला दनघाले ... काहीशी अनुभवानां शहाणी झालेली ... अन् त्यामुळेच 
उदासलेलीसुद्धा ... मग पुन्हा एकदा – आता हे शांभराव्याांदा असेल जवळजवळ – मी एक पक्का दनिय 
केला मनाशी ... यापढेु मी माझां पुरां जीवन कलेलाच वाहीन ... कारण कला अदय असेल, पराकाष्ठेचे 
प्रयास करायला लावणारी महामाया असेल, पण तरी माणसापेक्षा शांभर टक्क्याांनी जास्त कृतज्ञ असते ती! 

 
... या दौऱ्याच्या वळेी मात्र अमेदरकेला मी एक दनदित आवाहन केलां  ... माझ्या शाळेच्या 

स्थापनेला मदत करण्याबद्दल ... श्रीमांती जीवनक्रमाच्या तीन वषांच्या अनुभवानां मला जे जगणां दकती 
अथगहीन, वाांझोटां दन स्वाथी असतां, त्याची खात्रीपूवगक कल्पना आली होती ... आदण त्यातून दसद्ध झालां  
होतां की, प्राकृदतक दन सवगसमावशेक भावभावनाांच्या आदवष्ट्कारानां लाभणाऱ्या आनांदासारखा आनांद कुठेही 
इतरत्र दमळत नाही ... मेरोपॉदलटन दथएटरमधल्या एकावर एक असलेल्या बॉक्सेसमध्ये बसणाऱ्या 
पे्रक्षकाांना त्या दहवाळाभर – मी अगदी सतावनू सोिलां  होतां ... वृत्तपत्राांनी एक सनसनाटी बातमी म्हणनू 
ठळक शीषगकात छापलां  सुद्धा होतां, ‘इझािोराने केलेला श्रीमांतीचा अवमान’ असां ...! पण मी जे काय 
विव्य केलां  होतां, ते असां होतां: 

 



 
           

“अमेदरकेच्या सांबांधात मी वाईट उद गार काढते, असां नेहमी साांदगतलां  जातां ... कदादचत काढलेही 
असतील असे उद गार मी ... मात्र त्याचा अथग अमेदरकेवर माझां पे्रम नाही, असा होत नाही .... काढायचाच 
असेल तर एखादवळेी असाच अथग दनघेल, की माझां अमेदरकेवर नको इतक पे्रम आहे ... माझ्या मादहतीचा 
एक माणूस होता ... तो अशा एका िीच्या पे्रमात आकां ठ बुिून गेला होता, की दजच्यापाशी त्याच्याशी 
बोलायला शब्द देदखल नव्हते ... जी त्याला मनस्वी वाईट तऱ्हेनां वागवत होती ... दरददवशी तो दतला एक 
अपमानास्पद पत्र पाठवायचा ... ‘असला उद्धट मजकूर तू माझ्या पत्रात का दलदहतोस?’ असां जेव्हा दतनां 
दवचारलां , तेव्हा तो म्हणाला, ‘माझां तुझ्यावर अदतशय पे्रम आहे म्हणून ...!’ 

 
एखाद्या मानसशािज्ञ या वरच्या गोष्टीनां ममग तुम्हाला समजावनू देऊ शकेल ... माझां अन् 

अमेदरकेचां हे असांच असावां प्रकरण! माझां अथातच पे्रम आहे अमेदरकेवर ... ही माझी शाळा, हे दवद्याथी ... 
आम्ही सारीजणां म्हणजे वॉल्ट स्व्हटमनची मानस-प्रजा नव्हे का? अन् तेवढां तरी कशाला? हे नृत्य ... हे 
‘ग्रीक’ म्हणवलां  जाणारां नृत्य ... हे तर अमेदरकेच्या सत्त्वाांतूनच स्फुरलेलां  आहे ... नव्या अमेदरकेचां, 
उद्याच्या अमेदरकेचां नृत्य आहे हे ... हे सारे हावभाव, अांगदवके्षप ... हे कुठून आले? ... साांग?ू अमेदरकेच्या 
थोर दनसगाचां दान आहे ते ... ‘सीरा नेव्हािा’च्या प्रकृतीतून ते फुलले आहेत ... कॅदलफोर्टनयाच्या 
दकनाऱ्याला स्नान घालणाऱ्या प्रशान्त महासागराच्या इशाऱ्याांनी घिलेले आहेत ... रॉकी पवगताच्या दवशाल 
पदरसरानां, योसेमाईट दरीनां, नायग्रा प्रपातानां त्याांना स्फूती ददली आहे ... 

 
“बीथोव्हन आदण शूबटग पुऱ्या आयुष्ट्यभर जनताजनादगनाची अपत्यां म्हणूनच जगले ... ती तशी 

गरीब माणसांच होती ... आदण म्हणून त्याांच्या महान महान रचनाांचा उगमही मानवतेच्या पोटी अन् 
मानवतेसाठीच होता ... जनताजनादगनाला नाट्य, सांगीत, दन नृत्यादी थोर कलाांचा महानैघैद्य हवाच हवा 
... 

 
“आम्ही ‘ईस्ट साईि’ ला गेलो आदण एक कायगक्रम तसाच केला. कुणी कुणी लोक मला म्हणाले, 

‘तुम्ही शूबटगची चसफनी या बाजूला वाजवली, तर लोकाांना ते काही फारसां आविणार नाही.’ 
 
आम्ही दवनामूल्य कायगक्रम ददला (गल्लाभरतीची अपेक्षाच नसलेलां  दथएटर ... दकती मजा!) लोक 

जागच्या जागी दतथे दखळून गेलेले ... गालाां वरून आसवाांच्या धारा लागलेल्या ... त्याांच्या पसांतीची, 
त्याांच्या समजेची खूण ही अशी पटवली त्यानी! ‘ईस्ट साईि’ च्या लोकाांच्या दजवातला चैतन्य, काव्यात्मता 
आदण कलात्मता याांचा झरा जणू ऊमीनां उसळायची वाटच पहात असतो ... रांगमांददराचा खरा समाजवादी 
नमुना म्हणता येईल, असां एक दवशाल वतुगळाकृती रांगमांददर त्याांना बाांधून द्या ... सवांना सारख्या 
अांतरावरूस रांगमांचावरचां दृश्य ददसण्याची सोय ... बॉक्स नाही की बाल्कनी वगैरे प्रकार नाहीत ... 
नाहीतर इथे वर गलॅरीकिे पहा : चाांगली जीती जागती माणसां अशी माश्यामच्छराांप्रमाणे छतावर 
दचकटल्यासारखी बसवायची, आदण मग त्याांना नृत्य, सांगीत वगैरेचा ‘रसास्वाद’ घ्यायला साांगायचां ... हा 
काही न्याय आहे का? ... तुम्हीच साांगा! 

 
“एक साधां सुांदर रांगमांददर बाांधा ... सोनेरी मुलामा द्यायची वगैरे काही जरूर नाही ... नक्षीकाम 

... सजावट, अलां करण वगैरेंचीही आवश्यकता नाही – लदलतकला जन्म घेते, तीच मुळी हृत्कमलातून 

... दतला या बाह्य गोष्टींचां काय होय? ... आमच्या नृत्यशौलीनां तऱ्हतऱ्हेची वषेभषूा, अलां कार, याांना 
सपशले काटच मारला आहे; दतथे महत्त्व आहे ते मानवी आत्म्याच्या गांगोत्रीतून झरणाऱ्या उत्स्फूतग 



 
           

सौन्दयाला, अन् त्या आत्म्याची स्वरूपातली धारणा दसद्ध करणाऱ्या देहाला! ... या दठकाणी माझ्या 
कलादशगनातून तुम्ही काही बोध घेतला असाल तर तो हाच असेल, अशी मी आशा करते ... सौन्दयाचा वधे 
घ्यायचा असते आदण शोध लागतो तो बाळगोपाळाांच्या मेळाव्यात ... त्याांच्या तेजाळ िोळ्याांत, रम्य 
चलनवलनाच्या नादात पसरलेल्या छोटुकल्या हातात, बाहूत ... सवगसाधारणपणे इथल्या बॉक्सेसमध्ये 
बसणाऱ्या रमणींच्या गळ्यातल्या मोत्याांच्या माळेपेक्षा, हातात हात गुांफून रांगमांचावर इकिून दतकिे 
बागिणाऱ्या या मुलाांची चेतन माळ अदधक सुांदर ददसते, हे तर खरां ना? ... झालां  तर ... तेच माझे 
दहरेमोती ... मला आणखी दुसरे नकोतच मुळी ... या मुलाांना सौन्दयग, स्वातांत्र्य अन् सामर्थयग दमळू द्या ... 
कलेचां दान ज्याांना आवश्यक वाटतां त्याांच्याच पदरात पिू द्या ... उत्तमोत्तम दजाच्या सांगीताचा आनांद, ही 
केवळ चार सुसांस्कृत लोकाांनीच दमरासदारी बनता कामा नये ... ते वरदान सबांध जनतेलाही सरास 
दमळायला हवां ... हवा आदण अन्न, या गोष्टींच्या इतकीच माणसाची कलास्वादाची गरज मूलभतू आहे, 
मौदलक आहे ... कारण कला ही मानव्याला उत्सादहत करणारी एक तऱ्हेची आध्यास्त्मक मददराच आहे 
...” 

 
अमेदरकेच्या या सफरीत ‘िेस्व्हि दबसफाम’ या प्रदतभावान कलावांताच्या मतै्रीनां मला खूप ददलासा 

ददला. तो माझ्या प्रत्येक नृत्यप्रदशगनाला यायचा, अन् मीही त्याच्या प्रत्येक मफैलीला हजर राहायची ... 
नांतर प्पलाजामधल्या माझ्या स्वीटमध्ये जेवल्यावर तो मला ‘ऑन द रोि टू मांिाले’ (मांिालेच्या रस्त्यावर) 
चकवा ‘िॅनी िीव्हर’ सारखी गाणी गाऊन दरझवायचा ... आम्ही हसायदखदळायचे, एकमेकाांना दमठ्या 
मारायचे ... असा परस्परपसांतीच्या आनांदात काळ जायचा ... 

 
या प्रकरणाला तुम्ही ‘पे्रमाचा प्राकृदतक पुरस्कार’ वगैरेसारखां काही म्हणनू शकाल ... कारण 

आतापयंत मला कळून चुकलां  होतां की ‘प्रीती’ हे एक मनोरांजन होऊ शकतां, तशीच ती शोकास्न्तकाही ठरू 
शकते ... तेव्हा मी एक प्रकारच्या अनागर, प्राकृदतक दनरागसतेनांच प्रीतीला सामोरी गेले ... सारे पुरुष 
सौन्दयाचे भकेुले असल्यासारखे ददसत होते ... पे्रमाचे भकेुले ददसत होते ... स्फूती देणारां, प्रसन्न करणारां 
भयकुशांकाांचां काजळबोट न लावणारां, जबाबदारीच्या बेड्या पायाांत न ठोकणारां असां पे्रम त्याांना हवां 
असायचां ... अन् एखाद्या कायगक्रमानांतर माझ्या टू्यदनक मध्ये मी इतकी गोि अन् आकषगक ददसायची! 
माझ्या केसाांना असायची वरून गुलाबफुलाांची मदहरप ...! असल्या या सौंदयाचा उपयोग नाही घेऊ 
द्यायचा तर काय करायचां? का घ्यायचा नाही त्याचा आस्वाद कुणी? ... दुधाचा एक प्पयाला दपऊन कान्टचां 
‘दक्रदटक ऑफ प्पयुअर रीझन’ वाचत बसायचे ते ददवस केव्हाच मागे पिले होते! आता माझ्या सौंदयाबद्दल 
चार कौतुकाचे शब्द तोिूांन काढणाऱ्या एखाद्या आकषगक पुरुषाच्या सोबतीनां, घुटक्याघुटक्यानां शपेँनचा 
आस्वाद घेणां, हेच मला जास्त नैसर्टगक वाटत होतां ... हेच सुसांगत, दन काळाला धरून होतां ... तो ददव्य 
प्राकृदतक देह, ते कामलालस ओठ, ते आचलगनोत्सुक आग्रही बाहू, कुणाच्या तरी पे्रमळ खाांद्यावर दवसावनू 
अनुभवलेली गोि प्रसन्न दनद्रा ... ह्या साऱ्या गोष्टींनी दमळणारा आनांद मला दनरुपद्रवी, दनरागस दन प्रसन्न 
वाटत होता ...काही लोकाांना धक्काच बसेल माझां हे मत ऐकून ... पण असां का व्हावां, मला काही समजत 
नाही! ... असां एक शरीर घेऊन तुम्ही जन्माला आलेले असता की वदेना, दुखणीबाणी याांचा जो काय 
कमीजास्ती वाटा तुमच्या नदशबी असेल, तो दनमटू उचलणे, हा तुमचा एक अटळ भोग असतो ... आज 
काय, दात येतो आहे, दात काढायचा आहे ... दात भरायचा आहे ... एक ना दोन ... दशवाय मनुष्ट्य दकती 
का सद गुणी असेना, त्याला आजारीपण – रोगराई चुकत नाही ती नाहीच! अशी वस्तुस्स्थती आहे, तर याच 
देहाकिून शक्य तेव्हा, शक्य दततकां  सुख, का म्हणनू दमळवायचां नाही? एखादा माणूस सारा ददवसभर 
आपला मेंदू दशणवत असतो ... मोठमोठ्या समस्याांनी अन् काळज्याांनी त्याला घेरून टाकलेलां  असतां; 



 
           

त्याचां ते दुःख, तो दशणवटा हलका करण्यासाठी, ददवसभरातलां  सारां काही दवसरायला लावणाऱ्या सुांदर 
बाहूांचा आधार घेऊन, सौन्दयाचे दन दवश्रब्धतेचे चार घुटकेसुद्धा त्यानां घटकाभरासाठी घेऊ नयेत का? 
माझ्यापुरतां मी म्हणेन, की ज्याांना मी असा सौन्दयास्वाद ददला त्या त्या सगळ्या व्यिींनी त्या स्मृती 
माझ्याप्रमाणेच मोठ्या आनांदानां हृदयाशी जपल्या असतील, अशी मला आशा आहे. त्या सवांबद्दल या 
स्वगतात सदवस्तरपणे दलहायला वळे तरी आहे कुठे? ... तसां म्हणाल, तर आजवर रानावनात चकवा 
शतेात घालवलेल्या आयुष्ट्यातल्या अनेक दनतान्तसुांदर घदटकाांच्या आठवणी, – चकवा मोझाटग, दबथोव्हन, 
याांच्या चसफनीसांगीतातून मला आजपयगन्त दमळालेल्या अतक्यग आनांदानां सांपूणग वणगन – चकवा ‘इसाये’, 
‘वॉल्टर रमेल’, ‘हेनर स्कीन’ आदण इतर अशाच कलावांताांच्या सहवासात गेलेल्या अनेक रम्य क्षणाांचां, 
पळाांचां, तासाांचां दटपण ... हे सारां या एकाचां स्मृदतखांिात गोवणांसुद्धा अशक्यच नाही का? 

 
“मला असांस्कृतच राहू द्या ... प्राकृदतक राहू द्या” ... असां एकसारखां मी म्हणायची ...पण एवढा 

मांत्र घोकून घोकून सुद्धा ‘श्लील असांस्कृतपणा’ – चकवा ‘असांस्कृत श्लीलता’ म्हणा हवां तर, हीच प्रगतीची 
पायरी मी गाठू शकले! 

 
... पॅदरसला मी परतले, तो प्रसांग मी कधीच दवसरणार नाही ... व्हसायला एका गव्हनेसजवळ मी 

माझी मुलां  ठेवनू आले होते ... मी दार उघिलां  तसा माझा छोटुकला धावत माझ्याकिे आला ... 
मार्थयाभोवती सोनेरी जावळाची प्रभावळ होती ... मी दौऱ्यावर गेले तेव्हा पाळण्यातलां  दचमुकलां  बाळ होतां हे 
अगदी! 

 
एकोदणसशआेठमध्ये ‘न्युईली’ इथे ‘जव्हे’चा स्टुदिओ मी दवकत घेतला होता ... ह्या स्टुदिओत 

एक ‘चॅपेल’ – एक छोटां प्राथगनामांददर असावां तसां सांगीताचां वगेळां  दालन होतां ... दतथेच मग या वळेी माझ्या 
मुलाांच्यासह राहायला गेले मी. इथे माझा अगदी दनष्ठावान दमत्र हेनर स्कीन याच्याबरोबर मी ददवसभर, 
अन् कधीकधी रात्रभरसुद्धा काम करत बसायची ... हा एक अत्यांत गुणी दपयानोवादक होता ... थकणां 
त्याला माहीतच नव्हतां ... सतत काम करत राहण्याचा उत्साह त्याच्या ठायी होता ... सकाळी सकाळीच 
आमची कामाला सुरुवात व्हायची ... आतून सवग बाजूांनी माझे दनळे पिदे लावलेले होते, अन् झगझगीत 
आकग लॅम्पच्या उजेिात सारां काम चालायचां – त्यामुळे बाहेरचा प्रकाश या स्टुदिओत अदजबात दझरपायचा 
नाही ... मग काळवळेाचां भान कुठून राहणार? कधी क्वदचत मी म्हणायची, “तुला भकू नाही का लागली? 
दकती वाजलेत, कुणास ठाऊक!” अन् मग घड्याळाकिे पहावां तर दुसऱ्या ददवसाच्या पहाटेचे चार 
वाजलेले असायचे! ... आमचा जीव आमच्या कामात एवढा गुांतलेला असे, की चहदू लोक म्हणतात तसल्या 
त्या ‘आनांदसमाधी’ चाच अनुभव घेत होतो आम्ही जवळजवळ! 

 
माझी मुलां , त्याांची गव्हनेस, आदण नसग याांच्यासाठी बागेत एक आमचां घर होतां ... दतथे त्याांना 

आमच्या सांगीताचा त्रास पोहोचत नसे ... दतथली बाग इतकी सुांदर होती म्हणून साांगू! ... वसांतऋतूत अन् 
उन्हाळ्यात स्टुदिओची दारां सताि उघिी टाकूनच आम्ही नाचत असू! 

 
या स्टुदिओत आम्ही नुसतां कामच करत होतो असां नाही ... खेळत, मौजमजा सुद्धा करत होतो ... 

एल्. ला मेजवान्या, मफैली वगैरे घिवनू आणण्याची खूप हौस होतीच ... तशा वळेी मग ह्या थोरल्या 
स्टुदिओचां रूपान्तर एखाद्या उष्ट्णप्रदेशातल्या उद्यानात चकवा स्पदॅनश राजवाड्यात व्हायचां – त्या 
दनदमत्तानां पॅदरसमधल्या प्रदसद्ध व्यिींची दन कलाकाराांची पायधूळ दतथे नेहमी झिायची! 



 
           

 
... अशाच एका सांध्याकाळी ‘सेदसल सोरेल’, ‘गादब्रयेल दान्यसू्न्झओ’ अन् मी दमळून एक आयत्या 

वळेचां मूकनाट्य सादर केलां  होतां ... दान्यूस्न्झओ त्याच्या अदभनयकौशल्यामुळे चाांगलाच चमकला त्या 
ददवशी! 

 
* * * 

 
ड्यूजदवषयी मला वाटत असलेल्या कौतुकादरामुळे, दकती तरी वष ेदान्यूस्न्झओबद्दल माझ्या मनात 

एक ठाम पूवगग्रह होता ... मला वाटत होतां, की त्यानां ड्यूजला वाईट वागणकू ददलेली होती ... त्यामुळे 
त्याला भेटायचां मी नाकारतच होते ... एका दमत्रानां एकदा दवचारलां सुद्धा होतां मला, की “तुला भेटायला 
दान्यसू्न्झओला मी घेऊन येऊ का?” मी उत्तर ददलां  होतां, “दबलकूल नको – कारण त्याला पाहताक्षणी 
माझ्या हातून त्याचा फार मोठा अपमान झाल्यादशवाय राहणार नाही!” ... पण माझ्या इच्छेदवरुद्ध तो एक 
ददवशी उगवलाच ... पाठोपाठ दान्यूस्न्झओला घेऊन! 

 
मी त्याला त्यापूवी कधीच पादहलां  नव्हतां ... आदण जेव्हा ते कमालीचां तेजस्वी दन आकषगक 

व्यदिमत्त्व माझ्या दृष्टीला पिलां , तेव्हा माझ्या तड िून “या, याना ... भलतेच आकषगक आहात हां तुम्ही!” 
असेच उद गार दनसटले! 

 
... तर एकोदणसश ेबारामध्ये — म्हणजे मी ज्या प्रसांगाचां वणगन केलेलां  आहे त्याच सुमाराला,—

दान्यसू्न्झओसुद्धा मला भेटायला आला, तोच मुळी मला चजकायची खूणगाठ मनाशी पक्की बाांधूनच ... 
माझ्या दृष्टीनां ही गोष्ट काही फारशी कौतुकाची, अपूवाईची नव्हती; कारण दान्यूस्न्झओ जगातल्या प्रत्येक 
दवख्यात िीला आपल्या नादी लावत होता ... रेि इांदियन नाही का ठार मारलेल्या माणसाांच्या कवट्या 
कमरेला अिकवनू दमरवतो, तसाच काहीसा छांद होता दान्यसू्न्झओचा! ... चजकलेली प्रत्येक िी आपल्या 
सांग्रहात सामावनू घेऊन त्याांचां सवांच प्रदशगन माांिण्याचा! मीच एक ड्यजूच्या पे्रमाखातर त्याचा प्रदतकार 
करत होते ... मला वाटलां , त्याला वश न झालेली अशी िी मी एकटीच असेन ... पण आपला 
धीरोदात्तपणा दाखवायची ती एक क्षदणक ऊमी होती, एवढांच! 

 
दान्यसू्न्झओला जेव्हा एखाद्या िीला वश करून घ्यायचां असतां, तेव्हा दररोज सकाळी तो दतला 

एका कदवतेचा आदण त्या कदवतेच्या अथाला साजेशा एका फुलाचा आहेर करतो – माझ्याकिेही अथात 
दररोज सकाळी आठ वाजता ही छोट्या फुलाची भेट यायला लागली ... पण मी मात्र माझां ‘धोरोदात्त’ 
अवसान सांभाळून होते! 

 
एक ददवशी रात्री – तेव्हा ‘होटेल बायरन’ च्या जवळच्याच रस्त्यावर मी एक स्टुदिओ घेतलेला 

होता – दान्यसू्न्झओ मला दवदशष्ट सांदभात म्हणावां, तसां म्हणाला, “मी मध्यरात्री येईन!” 
 
मी आदण माझ्या एका दमत्रानां दमळून ददवसभर बसून स्टुदिओची सजावट केली ... पाांढऱ्या शुभ्र 

फुलाांनी – दललीच्या फुलाांनी स्टुदिओ भरून गेला – दललीची फुलां  ... अांत्ययाते्रसाठी आणतात ती 
सगळी फुलां ! ... अन् अगदी अगदणत मेणबत्त्याांचां ताराांगण पेटवलां  ... स्टुदिओतलां  ते दृश्य पाहून 
दान्यसू्न्झओ अगदी ददपून गेला ... त्या पेटत्या मेणबत्त्या आदण ती शुभ्र फुलां , यामुळे माझा स्टुदिओ एखाद्या 



 
           

गोदथक प्राथगनामांददरासारखाच ददसत होता. तो आला, तसे आम्ही पुढे झालो अन् त्याला गाद्यादगरद्याांनी 
झाकलेल्या ददवाणकिे नेलां  ... प्रथम मी त्याच्या समोर नृत्य केलां , नांतर त्याच्यावर फुलां  उधळली ... अन् 
मग शोपाांच्या मृत्युयात्रासांगीताच्या (‘्यूनरल माचग’च्या ) सुरलयीला अनुसरून हलक्या पावलानां तरळत 
त्याच्या सभोवार आजूबाजूला मेणबत्त्याांची आरास केली ... होता होता मात्र एकएक करत त्याच्या 
िोक्याजवळची दन पायाजवळची मेणबत्ती सोिून बाकी साऱ्या मी दवझवनू टाकल्या ... तो तर मन्त्रमुग्ध 
झाल्यासारखाच ददसत होता ... पुढे तसाच त्या सांगीतावर मृदू पदके्षप करत जाऊन मी त्याच्या 
पायाजवळची मेणबत्तीही दवझवली ... पण जेव्हा मी अगदी गांभीरपणे त्याच्या िोक्याजवळच्या मेणबत्तीच्या 
रोखानां दनघाले, तेव्हा अगदी इच्छाशिीच्या दनकराच्या बळानां तो उिी मारून उठून उभा रादहला, अन् 
भीतीनां एक चककाळी फोिून स्टुदिओबाहेर धावला ... इकिे मी अन् तो दपयानोवादक हसण्यानां बेजार 
होऊन एकमेकाांच्या दमठीतच कोसळलो ...! 

 
दुसऱ्याांदा दान्यूस्न्झओच्या आकषगणशिीला मी थोपवनू धरलां  ते व्हसायला, दत्रयानाँ पलेॅस 

होटेलमध्ये मी त्याला रात्री जेवायला बोलावलां  होतां; ‘पदॅरस’ – प्रकरणाला दोन वष ेलोटल्यानांतरची ही 
गोष्ट आहे – आम्ही माझ्या मोटरीतून दतथे गेलो होतो. 

 
“जेवणापूवी तुला जांगलात थोिे पाय मोकळे करायचे नाहीत का?” 
 
“हो हो ... जरूर ... खूपच मजा येईल ...” 
 
मालीच्या जांगलापयंत आम्ही मोटरीतून गेलो; त्यानांतर गािी दतथेच सोिून आम्ही जांगलात 

दशरायला दसद्ध झालो ... दान्यसू्न्झओ भलता खुषीत होता ... 
 
थोिा वळे आम्ही दफरलो इतिेदतकिे; मग मी एक सूचना केली – म्हटलां , “चला, जेवायला परत 

जाऊ या आता” ... पण गािी कुठे होती आमची? मग काय ... होटेल दत्रयानाँ शोधून काढून त्या 
जेवणापयंत पायीच पोहोचायचा प्रयत्न करायचां आम्ही ठरवलां  ...चाल चाल चाललो ... पण ते फाटक 
काही केल्या आम्हाला सापिेना ... शवेटी दान्यूस्न्झओ तर लहान मुलासारखा रिायला लागला. “मला 
जेवायचांय् ... मला जेवायला द्या कुणी तरी ... मला मेंदू आहे ... पण अन्नावाचून त्याची धारणा कशी 
होणार ... उपासमार झाली ... की ब् – सांपलो मी – थाांबलो – बसलोच!” ... वगैरे ... 

 
मी माझ्याकिून शक्य तेवढां त्याला समजावण्याचा प्रयत्न केला ... शवेटी ते फाटकही आम्हाला 

अथात सापिलां , अन् आम्ही आमच्या होटेलमध्ये परतलो, तेव्हा दान्यसू्न्झओला चाांगलां  सुांदरसां जेवणसुद्धा 
दमळालां ! 

 
त्याच्या आकषगणशिीला मी बळी न पिल्याचा दतसरा प्रसांग मात्र खूपच वषानांतरचा ... तेव्हा 

महायुद्ध सुरू झालेलां  होतां. रोमला येऊन मी ‘होटेल रेदगना’ - मध्ये उतरले होते — अन् आियाची गोष्ट, 
म्हणजे एका अतक्यग योगायोगानां दान्यूस्न्झओदेदखल माझ्या शजेारच्याच खोलीत उतरला होता ... दररोज 
रात्री तो ‘माकीजा कासाती’ बरोबर जाऊन जेवायचा ... एका रात्री दतनां मलाही बोलावलां  जेवायला. मा 
राजवाड्यात गेले अन् एका उपदालनात जाऊन बसले ... दतथली सारी सजावट अगदी ग्रीक पद्धतीची 
होती ... मी आपली माकीजाची वाट पहात बसले होते, इतक्यात एकाएकी कमालीच्या घाणेरड्या भाषेत 



 
           

मला वादहलेली अपशब्दाांची जोरकस लाखोली माझ्या कानावर आदळली ... मी इकिेदतकिे वळून पहाते, 
तो काय? एक दहरवा पोपट फि! सुटा, मोकळाच! मी तशीच उठले अन् उिी मारून शजेारच्या दालनात 
गेले .... दतथे पुन्हा माकीजाची वाट पहाते, तर एकदम ‘बरगरगरग’ असा गुरगुरण्याचा आवाज आला ... अन 
एक पाांढरा सफेत बलुिॉग ददसला ... तोही बेटा साखळीदशवायच! दुसऱ्या क्षणीच माझी उिी पुढच्या 
दालनात पिली ... या दालनात जदमनीवर पाांढऱ्या अस्वलाांच्या केसाांपासून बनवलेले गादलचे अन् 
चभतीवर तसल्याच पाांढऱ्या अस्वलाांची कातिी वगैरे टाांगलेली होती; दतथेही तेच माकीजाची वाट पहाण 
आलां  ... तेवढ्यात ‘फुस्् ् ’ असा आवाज ... मी खाली पादहलां , तर माझ्या ददशनेां फूत्कार टाकत एक नाग 
एका चपजऱ्यात फणा काढून उभा! अथात पुढलां  दालन! वाघाच्या कातड्याांनी सबांध भरलेलां  ... अन् वर 
एका दात दवचकणाऱ्या गोदरलाचां दशगन! ... धावत, धापा टाकत मी पुढच्या दालनात दशरले ... पुढे मग 
माकीजा जेवायला खाली उतरली एकदाची ... दतनां पारदशगक सोनेरी जरीचा पायजमा घातलेल होता ... 
मी दतला म्हटलां , “जनावराांची तुम्हाला फारच आवि ददसतेय्!” 

 
“अगदी खरां ... माझा प्राण्याांच्यावर फारच जीव आहे ... माकिावर तर काही दवचारूच नका”... 

आपल्या दचटदणसाकिे पहात ती म्हणाली ... 
 
आियग म्हणजे एका एवढ्या भकू चाळवणाऱ्या सलामीनांतर पुढे सारा भोजन-समारांभ अत्यांत 

गांभीरपणे दशष्टसांमत स्वरूपात पार पिला! 
 
जेवणानांतर आम्ही ओरगँउटाांग माकि ठेवलां  होतां, त्या दालनात परत गेलो, अन् मग माकीजानां 

आपल्या ज्योदतषीणबाईला बोलावणां पाठवलां  – ती आली, ती एक उांच टोकेली हॅट अन् चेटदकणीचा 
असावा, तसा एक घोळदार अांगरखा घालूनच ... अन् मग पते्त माांिून दतनां आमचां भदवष्ट्य साांगायला 
सुरुवात केली. 

 
एवढ्यात दान्यूस्न्झओही आत आला (आदण ह्या सैतानानां कसा वषे केला असेल अशी तुमची 

कल्पना आहे) 
 
दान्यसू्न्झओचा शकुन-अपशकुन, सांकेत वगैरेंवर भलता दवश्वास आहे ... झािून साऱ्या 

ज्योदतष्ट्याांवर त्याचा दवश्वास बसतो ... ह्या ज्योदतषीणबाईनां त्याला एक कमालीची अद भतु गोष्ट साांदगतली. 
म्हणाली, “तू हवते उड्डाण करशील, अन् त्यातही अनेक धािसी कृत्यां तुझ्या हातून घितील ... मग तू 
पिशील, अन् मतृ्यूचां दार ठोठावनू येशील ... प्रत्यक्ष मरणातूनही कदादचत तू जाशील – कदादचत 
मरणाला चाटून जाशील आजूबाजूनां ... अन् नांतर मोठी यशसांपदा उपभोगायला दजवांत राहशील!” 

 
मला दतनां साांदगतलां  ते असां: 
 
“राष्ट्राराष्ट्राांना जाग आणून तू एका नव्या धमादधष्ठानाची त्याांना ओळख करून देणार आहेस ... 

जगभर सवगत्र तू दवशाल मांददरां उभवशील ... तुला एक फार मोठां अतक्यग अभयदान लाभलेलां  आहे ... 
जेव्हा जेव्हा तुला अपघात व्हायचा सांभव येईल, तेव्हा तेव्हा कुणी महान देवदूत तुझां रक्षण करतील ... 
तुला उदांि आयुष्ट्य आहे ... तू अमर होशील. तुला मरण मुळी नाहीच ...” 

 



 
           

... मग जेव्हा आम्ही होटेलवर परतलो, तेव्हा दान्यसू्न्झओ मला म्हणाला, “मी तुझ्या खोलीत 
दररोज रात्री बारा वाजता येणार आहे ... जगातल्या एकूणएक दिया मला वश झालेल्या आहेत, पण अजून 
इझािोरा काही मला दाद देत नाही!” 

 
म्हटल्याप्रमाणे रात्री बारा वाजता दररोज तो पठ्ठया माझ्या खोलीत यायचा ... पण मी मुळी 

स्वतःशी ठरवलां च होतां, –मी अशीच सवांपेक्षा आगळी वागणार आहे – दान्यूस्न्झओला वश न झालेली 
जगातली एकुलती एक िीच व्हायचां आहे मला! 

 
त्यानां मला त्याच्या आयुष्ट्यातल्या, त्याच्या तारुण्याच्या अन् कलेच्या सांबांधातल्या अत्यन्त अद भतु 

आदण रम्य गोष्टी साांगाव्या, अन् शवेटी म्हणावां, “इझािोरा, मला आता सहन होत नाही; घे मला – माझा 
स्वीकार कर ...” 

 
त्याच्या प्रदतभेच्या दशगनानां आधीच मी इतकी ददपून गेले होते, की अशा वळेी कसां वागावां, हेच मला 

समजायचां – सुधरायचां नाही; मग मी हळुवारपणे त्याला माज्या खोलीतून उठवनू त्याच्या खोलीत नेऊन 
सोिायची. असां हे प्रकरण जवळजवळ तीन आठविे अवघिलां ! ... अन् शवेटी मात्र माझी मनःस्स्थती 
इतकी वडे्यादपश्यासारखी झाली की मी सरळ स्टेशनची वाट धरली, अन् मी गािी दमळाली ती पकिून 
दतथून दनसटले ... 

 
तो मला दवचारायचा, “माझ्यावर तू का पे्रम करू शकत नाहीस?” 
 
“एदलनोरामुळे ...” मी म्हणायची ... 
 
‘ओतेल दत्रयानाँ’ मदे्य दान्यसू्न्झओकिे एक ‘गोल्िदफश’ जातीचा मासा होता ... त्याला भारीच 

आविायचा तो ... एका सुांदर पैलूदार काचपात्रात ठेवलेला असायचा ... दान्यसू्न्झओ त्याचां खाणांदपणां 
बघायचा ... त्याच्याशी बोलायचासुद्धा ... तो मासासुद्धा बेटा आपले कल्ले हलवत अन् तड िाची उघिझाप 
करत त्याला जणू प्रदतसाद द्यायचा ... 

 
दत्रयानाँमध्ये राहत असताना होटेलच्या मनेॅजरला एकदा मी दवचारलां , 
 
“दान्यसू्न्झओचा तो गोल्िदफश कुठां आहे?” 
 
“बाईसाहेब, ती एक फार दुःखाची: गोष्ट आहे ... दान्यसू्न्झओसाहेब इटलीला जाताना त्याांची 

काळजी घ्यायला आम्हाला बजावनू गेले होते; म्हणाले, “बघा हां, हा सोनमासा माझ्या दजवाचा कदलजा 
आहे अगदी ... माझ्या सवांगीण सुखाची ती खूण आहे, प्रतीक आहे!” त्याांच्या सारख्या ताराांवर तारा 
यायच्या दतथूनसुद्धा – माझा लािका ॲिोल्फस काय म्हणतो’ ... वगैरे मजकुराच्या; पण एक ददवस 
ॲिोल्फसचां काचपात्रातलां  ते गोल गोल पोहणां नेहमीपेक्षाां मांद वाटलां , आदण हळूहळू करत त्यानांही 
दान्यसू्न्झओची वाता दवचारणां कायमचां थाांबवलां  ...... मी त्याला उललून दखिकीबाहेर फेकूनही ददलां , 
आदण इकिे साहेबाांची तार आली ‘ॲिोल्फसची तब्बते बरी नसावी असां वाटतां’ ... मी तारेनांच कळवलां , 
‘ॲिोल्फस मरण पावला – काल रात्री’ – दान्यूस्न्झओसाहेबाांची पुन्हा तार : ‘त्याला बागेत पुरा ... त्याच्या 



 
           

थिग्याची नीट व्यवस्था करा’ ... मग मी एक सार्टिन मासा घेऊन चांदेरी कागदात गुांिाळला, अन् त्याला 
बागेत पुरलां ; अन् दतथे ॲिोल्फसच्या नावाचा कू्रस उभारला! दान्यूस्न्झओनी परतल्यावर ॲिोल्फसचां 
थिगां कुठे आहे, म्हणून दवचारलांच ... मी त्याांना बागेतली जागा दाखवली, तेव्हा त्याांनी दतथे खूप फुलां  
आणून वादहली, आदण दकती तरी वळे त्यावर आसवां गाळीत ते उभे रादहले!” 

 
* * * 

 
आमच्या एका अदलशान पाटीचा शवेट मात्र एका शोकप्रद घटनेत झाला ... माझा स्टुिीओ मी 

एखाद्या उष्ट्ण प्रदेशातल्या उद्यानासारखा सजवला होता; कुां जाकुां जातून आदण दुर्टमळ झािारोपाांतून 
दोघादोघाांसाठी मेजां लावनू ठेवली होती, आतापयंत पॅदरसमध्ये चालणाऱ्या वगेवगेळ्या पे्रमप्रकरणाांची मला 
थोिीफार मादहती झालेली होतीच – त्यामुळे मी एकान्ताची जरुरी भासणाऱ्या पे्रदमकाांची मनां समजून, 
तशाच जोड्या लावल्या होत्या ... अथात ह्या व्यवस्थेमुळे काहींच्या बायकाांना अश्रू ढाळण्याची पाळी आली, 
ती वगेळी गोष्ट! ... सवग दनमांदत्रत पर्टशयन वषेात होते अन् दजप्पसी वाद्यवृांदाच्या सांगीतावर त्याचां नृत्य चालू 
होतां ... या सगळ्या मांिळीत ऑरी बातेय् अन् त्याची प्रदसद्ध दुभाषी बतग बेिी हे फार वषांचे माझे जुने स्नेही 
देदखल होते ... 

 
मागे एकदा मी साांदगतलां  तसा माझा स्टुदिओ एका छोट्या प्राथगनामांददरासारखाच होता – अन् 

पांधरा मीटर उांचीपयंत माझे दनळे पिदे सवग बाजूांनी सोिलेले होते; पण दतथल्या वरच्या उांच आगाशीवर 
एक दालन होतां; अन् प्पवारेच्या कलास्पशानां त्याचां रूपाांतर खुद्द ‘ससग’ च्या मांददरात झालेलां  होतां जण!ू काळे 
‘सेबल’ चे मखमली पिदे सोनेरी चौकटीच्या आरशात प्रदतचबबीत झालेले ददसायचे दतथे ... एक काळाच 
गादलचा ... अन् कोणत्यातरी पौवात्य पोताच्या गाद्यादगरद्याांनी लािावलेला ददवाण ... या वस्तूांनी या 
सजावटीला पूणगता आणली होती ... दखिक्या कायमच्या बांद करून टाकलेल्या होत्या, आदण दारां काही 
दवदचत्रच होती ... ‘एत्रुत्कन’ थिग्याांची तड िां असावीत तशी! दालन पूणग झाल्यानांतर स्वतः प्पवारेसुद्धा 
म्हणाला होती की, “इथे अशा तऱ्हेच्या जागा आहेत, की एरवी कधी करू शकणार नाहीत, दन बोलू 
शकणार नाहीत, त्या गोष्टी या वास्तूत लोक सहज करतील अन् बोलतील!” 

 
अगदी, अगदी खरां होतां हे! ... हे छोटां दालन, सुांदर होतां, आकषगक होतां, अन् धोकेबाजही! 

नीदतदनष्ठ दबछाने, आदण गुन्हेगार कोच, आदरणीय खुच्या अन् पापी ददवाण ... असे भेद फर्टनचरमध्येही 
दाखवनू देणारां काही वैदशष्ट्ट्य या सामानाांच्या जातीतच अांगभतू असतां की काय नकळे! काही का असेना, 
प्पवारे म्हणाला, त्यात तर्थय होतां खास! या दालनात पाऊल टाकलां  की माणसाला वगेळांच भावायचां ... 
माणसां नेहमीपेक्षा वगेळांच बोलायची. माझ्या चपेॅल –छाप स्टुदिओत असां कुठे होत होतां? 

 
एल्. जेव्हा जेव्हा असे समारांभ घिवनू आणतो, पाट्या देतो, तेव्हा वाहत असते, त्यात वगेानां या 

दवदशष्ट सांध्याकाळी शपेँन वाहत होती! पहाटे दोन वाजता प्पवारे दालनात मी आरँी बातेय् बरोबर एका 
ददवाणवर बसले होते ... तो माझ्याशी खरां तर अगदी आजपयंत भावाच्याच नात्यानां वागलेला होता ... पण 
त्या दालनाच्या अांगभतू आकषगणाचा असर होऊन की काय, त्या रात्री त्याचां वागणां बोलणां जरा वगेळांच 
वाटत होतां ... आदण अशा वळेी दतथे कुणी येऊन टपकावां? एल्. नां! त्यानां जेव्हा त्या सोनेरी ददवाणावर 
पहुिलेल्या आँरी बातेय् ला दन मला दतथल्या आरशाांतून अनेकवार प्रदतचबदबत झालेलां  पादहलां , तेव्हा तो 



 
           

स्टुदिओकिे धावला परत; अन् साऱ्या पाहुण्याांसमोर माझ्याबद्दल नाना तऱ्हेचे उद गार काढायला लागला 
... म्हणाला, की “मी चाललो या क्षणी दूर ... आता कधीही मी परत येणार नाही”... 

 
या प्रसांगामुळे पाहुण्याांचा दहरमोि झाला होताच, पण मी तर एका क्षणातच सुखचैन दवसरून 

एखाद्या शोकाांदतकेच्या भावस्स्थतीत दशरले होते ... 
 
स्कीनला मी म्हटलां , “चल लवकर, ‘िेथ ऑफ इजल्ट’ ही सांगीतरचना सुरू कर, नाहीतर सारा 

रांगाचा बेरांग होऊन जाईल–” 
 
घाईघाईनां मी माझा कदशदेदार कुिता काढून पाांढरां टू्यदनक चढवलां , अन् त्या ददवशी, नेहमीपेक्षा 

अदधकच रांगाच येऊन वाजवणाऱ्या त्या वादनकुशल स्कीनच्या सांगीत साथीवर मी पहाटेपयंत नाचत 
रादहले ... 

 
पण त्या रात्रीच्या शोकास्न्तकेचा आणखी एक अांक व्हायचा रादहलाच होता अजून ... आम्ही अगदी 

दनरपराध असूनही एल्. ची समजूत कशी ती पटली नव्हतीच ... माझां तड ि इतःपर न पाहण्याची शपथ 
घेऊन तो तर मोकळा झाला होता ... मी दकती दवनवण्या केल्या – पण व्यथग! अन् आँरी बातेय् सुद्धा या 
घटनेमुळे इतका अस्वस्थ झालेला होता, की त्यानां एल्.ला पत्र पाठवण्यापयंतची मजल मारली ... कशाचा 
काहीही उपयोग झाला नाही ... 

 
एका मोटरीत केवळ माझी भेट घ्यायचां तेवढां एल्.नां कबूल केलां  ... त्याचे दशव्याशाप राक्षसी 

घांटाांच्या अथगहीन घणघणाटासारखे माझ्या कानावर आदळत होते... एवढ्यात एकाएकी तो दशव्या द्यायचा 
थाांबला, अन् मोटरीचां दार उघिून रात्रीच्या अांधारात त्यानां मला बाहेर ढकलून ददलां  ... मी त्या तसल्या 
एकाकी बेभान अवस्थेत रस्त्यातून तासन् तास चालतच होते ... अनोळखी लोक माझ्याकिे जातायेता 
पाहून दतरस्कारानां तड िां वाकिी करत होते; कुणी सांशयास्पद दवचारणाही करू धजत होते ... सारां जग 
एकाएकी घाणेरड्या दकळसवाण्या नरकासारखां भासायला लागलां  मला... 

 
... दोन ददवसाांनी ... दोन ददवसाांनीच ती बातमी कानावर आली माझ्या ... एल्. ईदजप्तला दनघनू 

गेला होता... 
 
 



 
           

२५ 
 
या ददवसाांत मला सवांत जास्त ददलासा देणारी एकच व्यिी होती – माझा अत्यन्त दप्रय दमत्र, 

सांगीतज्ञ – हेनर स्कीन. तसां म्हणाल, तर तो एक दवदचत्र वल्लीच होता ... यश चकवा वैयदिक महत्त्वाकाांक्षा 
या गोष्टींचा त्याला भयांकर दतटकारा! ... माझ्या कलेचा मात्र तो इतका चाहता अन् भोिा होता, की माझी 
साथ करण्यातच त्याचां सवग समाधान सामावलेलां  असायचां. मला आजपयंत भेटलेल्या सवग चाहत्याांच्यापेक्षा 
स्कीनची माझ्याबद्दलीची भिी दवशषे वगेळी होती ... तो एक कुशल दपयानोवादक तर होताच, पण 
कोणत्याही प्रसांगात न िगमगणारां स्स्थरधीर िोकां  त्याच्या खाांद्यावर होतां! – सबांध रात्रभर तो माझ्यासाठी 
दपयानो वाजवत बसायचा ... एकादी रात्र दबथोव्हनच्या चसफनीच्या वादनात जायची, तर दुसऱ्या एखाद्या 
रात्री ‘राईनगोल्ि’ पासून ‘गतेरिेमेरुां ग’ पयंतचां ‘चरग’चां पुरां आवतगन व्हायचां. 

 
एकोदणसशतेेराच्या जानेवारीत आम्ही रदशयामध्ये एका छोट्याशा दौऱ्यात बरोबर होतो. या 

सफरीत एक लक्षात राहण्यासारखी घटना घिली. कीएव्हला एका सकाळीसकाळी पहाट फुटताना आम्ही 
येऊन उतरलो, आदण बफातून चालणाऱ्या ‘स्ले’तून होटेलमध्ये गेलो. अजून झोपेतून पुरेशी जाग आलेली 
नव्हतीच; एवढ्यात रस्त्याच्या दोन्ही बाजूांनी शवपेट्याांच्या दोन राांगा चाललेल्या मी अगदी स्पष्टपणे 
पादहल्या; पण त्या नेहमीसारख्या साध्या नव्हत्या, लहान मुलाांच्यासाठी खास बनवलेल्या शवपेट्या होत्या 
त्या ... मी स्कीनचा हात पकिून धरला .... म्हटलां , 

 
“बघ ... सारीच्या सारी ... सगळी मुलां  देवाघरी गेलेली आहेत...” 
 
“कुठे काय? इथे तर काहीच नाही” – त्यानां माझी समजूत घातली. 
 
“नाही काय? तुला ददसत नाही का?” 
 
“नाही ... बफादशवाय आहे काय इथे दुसरां? रस्त्याच्या दोन्ही बाजूांनी बफाचे, दहमाचे ढीग साचून 

रादहलेले आहेत ... ब् ... मी साांगतो, तुला कसला तरी दवदचत्र भास झाला नुसता ... दशणली आहेस तू 
– थकलेली आहेस ...” 

 
त्या ददवशी दशणवटा जाईल, आदण मनालाही जरा स्वस्थता दमळेल म्हणून मी रदशयन स्नानगृहात 

गेले. दतथे गरम-उष्ट्ण खोल्याांतून एकावर एक अशा लाांब लाकिी फळ्याांची व्यवस्था असते. असल्याच 
एका फळीवर मी दनजलेली होते ... पदरचादरका जरा बाहेर गेली होती. तेवढ्यात एकाएकी त्या उष्ट्म्याचा 
पदरणाम होऊन मी फळीवरून खाली सांगमरवरी फरशीवर पिले. पदरचादरका परत आली तर मी आपली 
बेशुद्धीतच ... तसांच त्याांना मला होटेलमध्ये न्यावां लागलां  ... िॉक्टरला बोलावणां गेलां  – िॉक्टराांच्या मते 
मेंदूला बारीकसा धक्का पोहोचला होता ... 

 
“आज तुम्हाला नाचणां शक्य नाही होणार ... केवढा ताप आहे अांगात!” 
 



 
           

“पण मला पे्रक्षकाांची दनराशा करणां दबलकूल आवित नाही ...” असां म्हणनू मी दथएटरवर जायचा 
हट्टच धरला मुळी ... शोपाांचां सांगीत होतां त्या ददवशी; कायगक्रमाच्या शवेटी एकदम काय मनात आलां  
कुणास ठाऊक, मी स्कीनला शोपाांचा ‘्यूनरल माचग’ वाजवायला साांदगतला ... 

 
“पण कशासाठी? ती रचना तर तू आतापयंत कधीच नाचलेली नाहीस ...” 
 
“मला तरी कुठे समजतांय् कशासाठी ते? पण तेच वाजव तू ...” 
 
मी इतक्या आजगवानां आग्रह धरून बसले, की शवेटी तो तयार झाला आदण त्या रचनेवर मी नृत्य 

केलां  ... मी झाले एक कुणीतरी ... आपल्या कुणातरी दजव्हाळ्याच्या माणसाचां शव हातावर घेऊन, 
सावकाश, अिखळत्या पावलाांनी त्या अखेरच्या दवश्रामघामाची वाट चालणारां ... थिग्याखालच्या त्या 
खड्डयात उतरण्याचा नृत्यादवभाव मी केला ... आदण मग झाले तो बांधमुि आत्मा ... हािामाांसाच्या दैदहक 
शृांखला तटातट तोिून दनघालेला ... ऊध्वगगामी ... प्रकाशोन्मुख आत्मा ... पुनरुत्थानरूपी प्रकाशाची ओढ 
लागलेला ... 

 
नृत्य सांपलां  ... पिदाही पिला ... पण एक आगळां मौन चहुवार ओठांगून रादहलां  होतां! ... मी 

स्कीनकिे पादहलां  ... त्याचा चेहरा एखाद्या मरणोन्मुख माणसासारखा पाांढराफटक पिला होता ... सारां 
अांग थरथरत होतां ... माझे हात त्यानां आपल्या हातात घेतले ... त्याचे ते हात दकती म्हणनू थांिगार 
पिावते! 

 
“पुन्हा कधीच ही रचना वाजवायचा आग्रह मला करू नकोस–” तो कळवळून म्हणाला ... 

“प्रत्यक्ष मरणातून जावां, तसा अनुभव आलाय आज मला ... त्या पाांढऱ्या फुलाांचा वास देदखल आला ... 
पे्रतावर उधळलेल्या! ... अन् लहान बाळाांच्या त्या शवपेदटकाही गेल्या तरळून िोळ्याांसमोरून ...” 

 
आमचे दोघाांचेही जीव हेलावनू गेले होते ... मनां थाऱ्यावर नव्हती ... मला तर वाटतां, कुठूनतरी 

कुणा अशरीर जीवात्म्याकिून आम्हाला पुढे होणाऱ्या घटनेची ही एक दवदचत्र पूवगसूचनाच दमळाली असावी 
... 

 
पॅदरसला आम्ही एकोदणसशतेेराच्या एदप्रलमध्ये परतलो, तेव्हा ‘त्रोकादेरो’-मधल्या एका 

लाांबलचक कायगक्रमाच्या शवेटी स्कीननां तो ‘्यूनरल माचग’ पुन्हा एकदा वाजवला ... तेव्हा प्रथमतः 
एकतऱ्हेची धार्टमक भावनेनां पाळली जावी, अशी स्तब्धता सगळीकिे पसरली – मग काही क्षण पे्रक्षक 
भारावल्यासारखे झाले, आदण मग अगदी किकिून टाळ्या पिल्या ... काही बायकाांना रिू आवरत नव्हतां, 
तर काही भान हरपल्यासारख्याच बसल्या होत्या ... 

 
भतू–वतगमान–अन् भदवष्ट्यकाळ म्हणजे एक लाांबच लाांब सलग रस्ता असावा बहुतेक करून ... 

प्रत्येक वळणानांतर, पुढे ‘सांपला’ वाटतो दतथे रस्ता असतोच असतो ... फि आपल्याला तो ददसत नाही 
एवढांच ... आपण म्हणतो, तो ‘पुढे अस्स्तत्वात येणारा’ भदवष्ट्यकाळ आहे ... पण हा भदवष्ट्यकाळ 
भतूकाळासारखा कधीचा आपल्यासाठी येऊन थाांबलेला असतो, हे कुठे आपल्याला माहीत असतां? 

 



 
           

कीएव्हमधल्या त्या अन्त्ययाते्रच्या भासानांतर मला पुढे घिणाऱ्या दुःखद घटनाांची चाहूल 
लागल्याची दवदचत्र भावना सारखीच व्हायला लागली ... अन त्यामुळे फार उदासउदास वाटायला लागलां  
... बर्टलनला परतल्यावर काही नृत्यप्रयोग मी केले ... पण कुठून तरी अज्ञातातून एक दवदशष्ट नृत्य 
रचण्याचा माझ्यावर जोरा होतो आहे, असांच मनाला वाटत होतां ... कुणी एखादां पढेु पुढे जात असताना 
एकाएकी एका भयांकर आघातानां दचरिलां  भरिलां  जातां ... अन् तरीही दैवाच्या या कू्रर फटक्यानां दवद्ध 
झालेलां  कुणीतरी पुन्हा उभां राहण्याचा प्रयत्न करतां ... कदादचत कोणतीतरी एक नवी आशा उराशी 
बाळगून ... असा या नृत्याचा दवषय होता ... 

 
रदशयाच्या माझ्या दौऱ्याच्या वळेी मुलां  एदलझ् बेथकिे राहत होती, त्याांना बर्टलनला मी परत 

माझ्याकिे आणलां  ... तब्बेत अगदी छान होती; दन तशी दोघांही अगदी मजेत होती ... खूप 
नाचायबागिायची ... जण ू काही ‘आनांदा’ ची अगदी साक्षात अदभव्यिी! ... पदॅरसच्या न्यूईलीतल्या 
आमच्या प्रशस्त बांगल्यात आम्ही सारी बरोबरच परतलो ... 

 
पुन्हा एकदा न्युईलीत मी मुलाांसह रहायला लागले. देईद्रग स्वतःशी स्वतःची नृत्य रचत असताना, 

मी दूर आगाशीच उभी राहून दतच्या न कळत दकदतदातरी दतला न्याहाळायची ... स्वतःच्या 
कदवताांच्यावरसुद्धा ती स्वतःचे नाच रचायची! छोटीसी बादलश मूती – त्या भल्यामोठ्या दनळ्या स्टुदिओत 
उभी राहून आपल्या गोिगोि बादलश आवाजात म्हणायची, “आता मी आहे पक्षी ... मी ढगाांतून दकनई अशी 
उांच उांच भरारी मारते!” अन् “मी आहे आता फुल ... वर उित्या पक्ष्याकिे पहात झुलणारां ... िुलणारां ... 
हे असां दन असां ...” दतच्यातलां  ते अप्रदतम लादलत्य सौन्दयग पाहून, माझा शाळा पुढे ती माझ्या कल्पनेवर 
हुकूम चालवले, अशी स्वप्पनां मला पिायला लागली होती ... माझी सवोत्तम दशष्ट्या होती ना ती! 

 
पॅदरकच्या नृत्यालासुद्धा सुरुवात झालीच होती ... त्यानां स्वतःच रचलेल्या चमत्कादरक सांगीतावर 

तो नाचायचा. मात्र तो कधीही मला ... त्याला काही दशकव ू म्हणून द्यायचा नाही. “छे!” गांभीरपणे 
म्हणायचा, “पॅदरक पॅदरकचांच नृत्य नाचेल फि!” 

 
न्युईलीतलां  ते वास्तव्य : स्टुदिओत काम करायचां ... आपल्या लायब्ररीत तास न् तास वाचायचां 

... मुलाांच्या बरोबर बागेत खेळायचां तरी, चकवा त्याांना नृत्य करायला दशकवायचां... मी अगदी सुखात होते 

... माझ्या मुलाांच्यापासून मला दूर ठेवणारे आणखी दौरे माझ्या दाराची वाट चालत असतील की काय, ह्या 
एका शांकेनां हुरहूर वाटायची तेवढीच! ददवसानुददवस मुलां  जास्त जास्तच गोि ददसायला लागली, तसतसां 
त्याांना सोिून जाण्याचां धैयग गोळा करणां अदधकादधक कठीण वाटायला लागलां  ... मी एक भदवष्ट्य नेहमीच 
वतगवत आले होते ... की असा एक कलाकार पुढे जन्माला येणार आहे, की ज्याच्या ठायी नृत्य दन सांगीत 
या वगेवगेळ्या के्षत्रातल्या रचना करण्याचे सवगस्वी वगेवगेळे प्रदतभागुण एकसमय एकत्र नाांदताना आढळून 
येतील. माझ्या हा छोटा बाळ नाचायला लागला, की मला वाटायचां, – स्वदनर्टमत नवसांगीतातून नवनृत्य 
दनमाण करणारा तो उद्याचा कलाकार, कदादचत – हाच तर नसेल? 

 
या दोन गोि मुलाांशी मी काही केवळ रिमाांसाच्या प्राकृदतक ममगबांधानां बाांधली गेलेली नव्हते ... 

त्याांचां माझां यापेक्षा दकतीतरी उच्च पातळीवरचां – अदतमानवीच म्हणावां – असां नातां जुळलेलां  होतां; कलेच्या 
अपार्टथव बांधानां आम्ही एकमेकाशी दनगदित होतो ... त्या दोघाांनाही सांगीताचां अपदरदमत पे्रम होतां – 
एखाद्या छाांददष्टाला असतां तसां ... त्यामुळे स्कीनचां वादन चालू असताना चकवा मी दतथे काम करत 



 
           

असताना स्टुदिओत बसू देण्याबद्दल ती दोघां अगदी गयावया करायला लागायची! अन् आत एकदा बसू 
ददलां  की इतकी शाांत रहायची – चेहरे एकाग्र करून – की कधीकधी मला भीतीच वाटायची ... वाटायचां, 
एवढ्या लहान वयाच्या मुलाांचां ते इतकां  लक्षां देऊन ऐकणां – काही खरां नव्हे – बरांही नव्हे! 

 
एक आठवण आहे मला एका दुपारची. तो थोर कलावांत ‘राऊल प्पयुन्यो,’ ‘मोझाटग’ वाजवत होता. 

मुलां  हलक्या पावलाांनी आत आली. अन् दपयानोच्या दोन्ही बाजूला जाऊन उभी रादहली. त्याचां वादन 
सांपलां , तशी दोघांही अगदी एकाच वळेी त्याच्या हाताखालून आपली तपदकरी ब्राऊन िोकी वर उचलून, 
त्याच्याकिे इतक्या कौतुकादरानां एकटक पहात उभी रादहली, की तो चदकतच झाला, उद गारला, “हे तर 
यक्षदकन्नर ... देवदूत ... मोझाटगचे देवदूत, हे इथे अवतरले तरी कुठून?” ते ऐकून मुलां  खूप दखदळली, 
अन् त्याच्या माांिीवर चढून त्याच्या दाढीत त्याांनी आपली तड िां लपवली ... 

 
त्या गोि दत्रमूतीकिे मी हळुवारपणे, भारावनू पाहत रादहले ... ह्या तीन्ही व्यिी, परतीची वाटच 

नसलेल्या, (‘फ्रॉम व्हेन्स नो रॅव्हलर दरटनग्’) त्या अांधाऱ्या अज्ञाताच्या अगदी उांबरठ्यावरच उभ्या आहेत, 
याची मला त्यावळेी कल्पना असती तर? 

 
... हा माचग मदहना होता ... ‘शतॅले’ अन् ‘त्रोकादेरो’ या दथएटरातून आलटूनपालटून माझे 

कायगक्रम चालू होते ... खरां म्हणजे जे करीन त्यात यश दमळण्यानां, माझे पदरसासारखां आयुष्ट्य 
सुखसमाधानानां ओसांिायला हरकत नव्हती ... पण ते बाजूला राहून उलट माझां मन सतत एका दवदचत्र 
दिपणाखाली हुरहुरत होतां ... 

 
‘त्रोकादेरो’ तल्या एका रात्रीच्या कायगक्रमाच्या वळेी स्कीन ऑगगनवर साथीला असताना शोपाांचां 

मृत्युसांगीत मी पुन्हा नाचले ... अन् तोच तो दनदशगांधचा अन् तसल्याच, मरणाच्या सावटीत जगणाऱ्या इतर 
पाांढऱ्या फुलाांचा उग्र वास दरवळला ... मधोमधच्या बॉक्समध्ये बसलेली शुभ्रसुांदर वषेातली देईद्रग मला ते 
नृत्य करताना पाहून एकाएकी काळीज फाटावां, तशी हमसाहुमशी रिायला लागली, अन् ओरिली, 
“माझ्या ममाला का एवढां वाईट वाटतांय्? काय होतांय् माझ्या ममाला?” 

 
माझ्या आयुष्ट्यातल्या नैसर्टगक सुखाच्या, आनांदाच्या सवग आशाअपेक्षाांना लवकरच कायमची 

दतलाांजली देणाऱ्या शोककथेच्या पूवगरांगाची, ही कुठे नाांदी होती! मला वाटतां, जगरहाटीप्रमाणे माणसू 
नांतरही तसाच जगत असल्यासारखा ददसला, तरी काही दुःख अशी असतात, की ती माणसाला जीव े
मारतात! आपलां  व्यवहाराधीन दजणां तसांच फरपटत मनुष्ट्य ओढतो, पण त्याचां सत्त्व कधीच दचरिलां  गेलेलां  
असतां ... कायमचां! ... दुःखाच्या सोज्वळ पदरणामाांचे गोिव े गाताना मी लोकाांना ऐकलेलां  आहे ... मी 
एवढांच म्हणेन माझ्यापुरतां की तो वज्राघात होण्यापूवीचे काही ददवस, हा माझ्या आस्त्मक जीवनाचा तरी 
समारोपच ठरला! ... तेव्हापासून एकच उच्छा इरली आहे ... उिून जाण्याची, पळून जाण्याची! त्या 
भयानक अनुभवापासून स्वतःची सुटका करून घेण्याची ...! ... आता माझां आयुष्ट्य म्हणजे तरी काय? ... 
अशाच उदास भीषण पलायनाांची एक लाांबच लाांब परांपरा आहे ती केवळ ... त्या दुःखी भटक्या ज्यू सारखी 
(‘द वाँिचरग ज्यू’) ... उित्या िच माणसासारखी (‘द ्लाइांग िचमन’)! ... एखाद्या भतुाटकीच्या 
सागरावर चहदकळणाऱ्या झपाटलेल्या जहाजासारखां झालेलां  आहे हे पुरां आयुष्ट्य माझां! 

 



 
           

... मनात चपगा घालणाऱ्या गोष्टीचां प्रदतचबब काही तरी दवदचत्र योगायोगानां कधीकधी व्यवहारात 
पार्टथव वस्तूांवरही उमटलेलां  ददसतां खास ... मी आधीच वणगन केलेल, ते उन्मादक – गूढ वातावरणाचां 
दालन प्पवारेनां दनमाण केलां , तेव्हा दतथल्या प्रत्येक सोनेरी दरवाजावर त्यानां एक दुहेरी काळा कू्रस ठेवला 
होता ... प्रथम ही सजावट मला नवीन, पण जरा चमत्कादरक वाटली होती ... पण तेवढ्यावरच ते सांपलां  
होतां ... आता मात्र हळूहळू त्या काळ्या दुहेरी कू्रसाचा माझ्यावर काही दवदचत्रच पदरणाम व्हायला लागला 
... 

 
मगाशी मी म्हटलां  त्याप्रमाणे, वरवर पाहता मला नशीबवानच म्हणावां अशी माझी सवग बाजूांनी 

पदरस्स्थती असतानाही मनावरच्या एका दवदचत्र दिपणाखालीच मी आयुष्ट्य कां ठत होते ... एकतऱ्हेच्या 
भयप्रद पूवगसूचनेनां मला ग्रासून टाकलां  होतां म्हणानात ... आता तर रात्री अपरात्री भीतीनां दचकून 
उठायला व्हायचां ... अवदचत जागच यायची ... मग रात्रीचा एक मांद ददवा ठेवनू दनजायला मी सुरुवात 
केली ... एक ददवस तर मला एक दवदचत्रच भास झाला ... माझ्या दबछान्यासमोरच्या काळ्या दुहेरी 
कू्रसाांतून, काळे कपिे घातलेली एक हलतीचालती आकृती उमटली, अन् माज्या पायर्थयाशी येऊन 
कारुण्यानां एकटक माझ्याकिे पहात रादहली! क्षण दोन क्षण मी भीतीनां एका जागी दखळूनच गेले अन् नांतर 
सगळेच्या सगळे ददव ेलावनू पादहलां , तर ती आकृती नाहीशी झाली होती ... असला हा चमत्कादरक भास 
होण्याची ही खरां म्हणजे माझी पदहलीच वळे ... पण त्यानांतर हीच गोष्ट अांतराअांतरानां, - पण वारांवार 
घिायला लागली ...! 

 
या साऱ्यामुळे मी इतकी त्रासून बावरून गेले होते, की एकदा रात्री माझी दजव्हाळ्याची मतै्रीण 

श्रीमती रॅचेल बॉयर, दहच्याकिल्या पाटीला गेलेली असताना मी दतला दवश्वासात घेऊन ती सारी हकीकत 
साांदगतली. दतला काळजीच वाटली अन् दतच्या नेहमीच्या सहृदयतेला अनुसरून दतनां दतच्या िॉक्टरला 
टेदलफोन करून बोलावनूच घ्यायचां ठरवलां . 

 
ती म्हणाली, “तुला एखादेवळेी एखादी मानदसक व्यथा जिली असेल, कुणी साांगावां!” 
 
तो तरुण देखणा िॉक्टर, ‘रने बादे’ सुद्धा लगेच येऊन पोहोचला. त्याला मी माझ्या त्या 

भासाबद्दल सगळां साांदगतलां ... 
 
“तुमच्या मनावर फार ताण पिलेला आहे, ते तर ददसतांच आहे... खरां म्हणजे काही ददवस तुम्ही 

शहराबाहेर मोकळ्या वातावरणात जाऊन राहायला हवां...” 
 
“पण पॅदरसमधल्या नृत्यकायगक्रमाांच्या बाबत मी करारानां बाांधली गेलेली आहे”... मी उत्तर ददलां ... 
 
“तसां असेल तर, तर व्हसायला जा... ते इतकां  जवळ आहे... कायगक्रमासाठी मोटरनां तुम्ही सहज 

येऊ शकाल पॅदरसला... अन् त्या हवते तुम्हाला पहा दकती बरां वाटेल...” 
 
दुसऱ्या ददवशी मुलाांच्या त्या गोि नसगला मी हा बेत साांदगतला... तेव्हा तीही आनांदून गेली... 

“मुलाांनासुद्धा व्हसायला राहणां खूप मानवले अगदी–” ती म्हणाली. 
 



 
           

दोनतीन सूटकेसेसमधून आम्ही सामान भरलां , अन् आता दनघणार, तो फाटकाशी काळ्या 
कपड्याांतली एक कृश आकृती ददसली... बांगल्याच्याच ददशनेां हळूहळू रस्त्यावर पढेु येणारी... माझ्याच 
त्रस्त, बावऱ्या मनाचा तो खेळ नुसता, की दररोज त्या दुहेरी कू्रसाांतून बाहेर पिणारी तीच ही आकृती, 
कोण जाणे!... ती माझ्या जवळ आली... 

 
“मी पळून आलेय्... केवळ तुला भेटायला. गेले काही ददवस तुझीच स्वप्पनां मला पिताय् त... मला 

वाटलां , की तुला अगदी भेटायलाच हवां जाऊन...” 
 
... आता मी दतला ओळखलां ... राजेरजवाड्याांच्या जुन्या जमान्यातली नेपल्सची राणी होती ती. 

आधीच काही ददवसाांपूवी देईद्रगला मी दतला भेटायला घेऊन गेले होते. मी म्हटलां  होतां, “देईद्रग, आपण एका 
राणीसाहेबाांना भेटायला जाणार आहोत बरां का!” 

 
“हो का, मग मला चाांगला ‘खास’, फ्रॉक घालायला हवा...” प्पवारेनां दतच्यासाठी बनवलेल्या – 

कदशदागारीच्या झालरींनी फुलारलेल्या फ्रॉकला ती ‘खास’ म्हणायची! 
 
राजेरजवाड्याांच्या पुढे करतात तसलां  खास अदभवादन दतला करायला दशकवण्यात मी थोिा फार 

वळे खचग केला होता... दतला खूप गांमत वाटली होती त्याची... पण शवेटल्या क्षणी ती रिायलाच लागली; 
म्हणे, “खरोखरीची राणी बघायला जायला मला भीतीच वाटतेय्  ममा!” 

 
पदरकथेतल्या एखाद्या मूकनाट्यातल्याप्रमाणे आपल्याला खरोखरीच्या दरबारात उभां राहावां 

लागणार, असांच छोट्या देईद्रगला वाटलां  असणार बहुतेक! पण मग ‘ब्वा’ च्या टोकावरच्या त्या ‘मोठ्या’ 
छोट्या बांगल्यात, पाांढऱ्याशुभ्र केसाांच्या वणे्याांनी बनलेला मुकुटच जणू मार्थयावर धारण केलेल्या, एका कृश 
पण अप्रदतम िीच्या पढु्यात देईद्रग उभी रादहली, तेव्हा दतनां दतला मोठ्या दधटाईनां ते दरबारी नम्र अदभवादन 
करण्याचा प्रयत्न केला... अन् मग क्षणातच मुिपणे हसून ती राणीच्या पसरलेल्या बाहूांत जाऊन 
दवसावली... सहृदयता अन् सुजाण, अदभजात वागणां याांची प्रत्यक्ष प्रतीती देणाऱ्या त्या राणीचां देईद्रगला 
कुठून भय वाटणार? 

 
... त्या ददवशी तशी ती काळ्या शोकसूचक वषेात आली असताना आम्ही व्हसायला जायला 

दनघालो असल्याचां दतला साांदगतलां , अन् जाण्याचां कारणही स्पष्ट केलां ; ती म्हणाली, दतलाही आमच्या 
बरोबर जायला फार आविलां  असतां... तेवढीच जरा नेहमीपेक्षा वगेळी गांमत! मध्येच वाटेत दतनां एकाएकी 
माझ्या छोट्या दचमुरड्याांना हळुवारपणे जवळ घेऊन आपल्या छातीशी ओढून धरलां ... पण ती दोन 
भरुीतपदकरी िोकी दतच्या त्या काळ्या प्रावरणात गुरफटल्यासारखी ददसली मात्र... माझ्या काळजावर 
अलीकिे सतत अनुभवलेलां  तेच ते दिपण आलां  एकदम... 

 
व्हसायला पोहोचल्यावर मुलाांच्या बरोबर हसण्यादखदळण्याच्या दरम्यान चहा वगैरे झाला... अन् 

मग नेपल्सच्या राणीला मी दतच्या दनवासात पोहोचवनू आले.... दुदैवी एदलझ् बेथच्या या बदहणीहून गोि 
स्वभावाचां, सहानुभतूीपूणग आदण हुषार असां दुसरां व्यदित्व कधीच माझ्या आढळात आलेलां  नाही.... 

 



 
           

दुसऱ्या ददवशी होटेल दत्रयानाँच्या रम्य उद्यानात जाग आली, तेव्हा मनातल्या शांकाकुशांका दन 
भीती याांचा कुठे मागमूस देदखल रादहला नव्हता... िॉक्टराांनी बरोबर सल्ला ददला होता... मला जरुरी 
होती, ती या शहराबाहेरच्या दनमगळ वातावरणाची... अरेरे! ग्रीक शोकास्न्तकेतला तो कोरस इथे असता 
तर? गरीब दबचाऱ्या इदिपसचा करुण दाखला देऊन त्यानां मला दवदधदलदखताचा एक सांकेत साांदगतला 
असता... की दुदेवाची भेट टाळण्यासाठी उलट ददशचेा रस्ता पकिायला आपण जातो; आदण दतथेच 
बरोबर त्याची साक्षात आमोरासमोर गाठ पिते! वरचेवर दमळणाऱ्या मृत्यूच्या दृष्टान्ताचां दिपण बाजूला 
सारण्यासाठी मी व्हसायला गेलेच नसते तर? तर पुढे तीन वषांनांतर त्याच रस्त्यावर घिून आलेला माझ्या 
मुलाांचा अपघाती मृत्यू टळला असता! 

 
... ती सांध्याकाळ मला खूप स्पष्ट आठवते... कारण त्या ददवशीसारखी मी कधीच नाचले नाही... 

एक िी अशी मी रादहलेच नव्हते तशी तेव्हा... मी होते एक आनांदज्योत... एक अस्ग्नज्वाला... ऊध्वगगामी 
स्फुचलग... तुषारलेल्या दठणग्या... समष्टीच्या काळजातून उमसणारा चक्राकार धूर... अन् अखेरीस 
अनेकदा वन्समोअर घेतल्यानांतर दनरोपादाखल मी ‘मोमाँ म्युदझकाल’ (सांगीतक्षण) नाचायला सुरुवात 
केली... तेव्हा नाचतानाचतानाच कुणी तरी माझ्या अांतरात एक गीत गात आहे असा मला भास झाला. 
“जीवन अन् प्रीती–आनांदाची ती परमावधी–अन ते भाांिार देदखल माझ्या ठायी... भरभरून दान 
करण्यासाठी...!... त्याांना ज्याची तहान आहे, त्याांना मुि हस्तानां दान देण्यासाठी!”... तेवढ्यात मला 
पुन्हा भास झाला की माझ्या एका खाांद्यावर देईद्रग आदण दुसऱ्या खाांद्यावर पदॅरक आहे... अगदी खूप मजेत, 
पुणगपणे तोल सांभाळून दोघां बसली आहेत... अन् नाचता नाचता मी या बाजूनां त्या बाजूला मान वळवली की 
त्याांचे दखदळते, तरतरीत दन बादलश चेहरे... अन् ते बाळहसू मला सामोरां येत आहे... माझ्या पावलाांना त्या 
ददवशी थकवा कसा तो आला नाही!! 

 
* * * 

 
त्या कायगक्रमानांतर एक आियाची गोष्ट घिली. काही मदहन्याांपूवी इदजप्तला दनघनू गेल्यापासून 

मला अदजबात न भेटलेला एल्. माझ्या दनवासात आला. माझ्या त्या ददवशीच्या नृत्यानां आदण आमच्या 
पुनभटेीनां तो खूपच हेलावनू गेल्यासारखा ददसला – मग ‘शाँझेदलझे’ होटेलमधल्या ऑगस्टीनच्या जागेत 
जेवायला यायचां त्यानां ठरवलां ... आम्ही परतलो, अन् जेवण वगैरे लावनू टेबलाभोवतीच त्याची वाट पाहत 
थाांबलो... दमदनटां गेली, एक तास गेला वाट पाहण्यात, पण तो काही आला नाही; या त्याच्या वागण्यानां 
माझी स्स्थती चमत्कादरक झाली... मनाच्या अस्वस्थतेनां अगदी दशखर गाठलां ... त्याची इदजप्तची सफर 
काही कुणाच्या सोबतीदशवाय झाली नव्हती, हे माहीत असूनही त्याला पाहून मला आतून एक प्रकारच्या 
आनांदाचा गदहवर आला होता... माझां त्याच्यावर पे्रम होतांच होतां – नेहमी असणारच होतां – अन् दशवाय 
त्याचा मुलगा – त्याच्या गरैहजेरीत वाढलेला – दकती सुांदर दन सशि झालेला होता, ते मला त्याला 
दाखवायची फार इच्छा होती... पण तीन वाजेपयंत तो आला नाही, हे पादहलां , अन् दनराशचेी किू चव 
तड िात घोळवत मी व्हसायला मुलाांच्याकिे जायला दनघाले... 

 
कायगक्रमाचा तो भावदनक शीण आदण वाट पाहण्यातले मे मानदसक क्लेश, याांनी मी इतकी थकून 

गेले होते, की पोहोचल्याक्षणी दबछान्यावर अांग झोकून ददलां ... अन् गाढ झोपून गेले मी... 
 



 
           

दुसऱ्या ददवशी सकाळीसकाळी मुलां  त्याांच्या दनत्यक्रमाप्रमाणे माझ्या पलां गावर उड्या मारून 
हसायदखदळायला आली, तेव्हा कुठे मी जागी झाले, अन् मग नेहमीप्रमाणे आम्ही सवांनी दमळून न्याहरी 
केली... 

 
पॅदरक त्या ददवशी नेहमीपेक्षा जरा जास्त रांगात आला होता... खुच्या उलट्यासुलट्या करण्यातच 

त्याला मजा वाटत होती... एकेक खुची आदळायची तसतसा तो आनांदानां आरोळ्या ठोकायचा... 
 
... मग एक दवदचत्र घटना घिली... आदल्या रात्री कुणा अनादमक व्यिीनां – दजचां नाव 

आजपयंत मला कळलेलां  नाही, - ‘बाबी दोरव्हीली’ च्या ग्रांथाच्या सुांदर बाांधणी केलेल्या दोन प्रती मला 
पाठवल्या होत्या... हात लाांब करून त्यापकैी एक खांि माझ्या शजेारच्या टेबलावरून मी उचलला... 
पॅदरकला फार गड गाट करण्याबद्दल मी रागावण्याच्या बतेात होते, इतक्यात सहज ते पुस्तक उघिलां , अन् 
माझी नजर प्रथम ‘दनओब’ या नावावर अन् मग खालच्या मजकुरावर गेली... 

 
“हे सुांदरी, अन् तुला शोभेशा मुलाांच्या माते, ते जेव्हा ऑचलपसबद्दल तुझ्याकिे बोलायचे, तेव्हा तू 

हसत असायचीस... तेव्हा तुला दशक्षा करण्यासाठी ईश्वराच्या भात्यातल्या शराांनी तुझ्या सश्रद्ध मुलाांच्या 
मार्थयाचा वधे घेतला... आदण तुझां अनावृत वात्सल्य त्याांचां त्या क्षणी रक्षण करू शकलां  नाही.” 

 
... नसगसुद्धा तेवढ्यात माझ्याकिे पाहून पॅदरकला म्हणाली, “कृपा करून हा कल्लोळ बांद कर... 

ममाला त्रास होतोय् तुझ्या.” 
 
ती नसग गोि स्वभावाची चाांगली बाई होती... साऱ्या जगाचा धीर अन् शाांतपणा दतच्या ठायी 

होता... अन् या दोन्ही मुलाांवर दतचा फारच जीव होता... 
 
“राहू दे – राहू दे”... मी मोठ्यानां म्हटलां ... “त्याांची ही गिबि, हा गड गाट नसेल, तर आयुष्ट्य 

कसां दरतां होऊन जाईल, दवचार कर नसग!” 
 
... अन् तो दवचार त्या क्षणी सरळ माझ्या िोक्यात घुसला... मुलाांच्यादशवाय आयुष्ट्य दकती दरतां दन 

अांधार होऊन जाईल... कारण माझ्या कलेपेक्षा चकवा कोणत्याही पुरुषाच्या प्रीतीपेक्षा हजार पटींनी अदधक 
आनांद या मुलाांनी मला ददला होता... माझ्या आयुष्ट्याचा प्पयाला आनांदानां दशगोदशग भरून ओसांित होता, 
तो याांच्यामुळे!... मी पुढे वाचायला लागले... 

 
“जेव्हा तुझ्या वक्षाखेरीज दुसरां लक्ष्यच वधे घ्यायला उरलां  नव्हतां, तेव्हा तू उत्सुकतेनां त्या घावाला 

सामोरी होऊन वाट पाहू लागलीस... पण सारां व्यथग! उदात्त, दुदैवी दिये, ईश्वराची प्रत्यांचा दढली पिली... 
तुला दहणव ूलागली... 

 
...याच पदवत्र्यात तू दतष्ठत रादहलीस... तुझ्या साऱ्या जीवनभर... प्रशान्त दवषण्णता दन मूक दनग्रह 

याांच्या बळावर... कुणा माणसाच्या खाांद्यावर िोकां  दवसावनू अश्रू ढाळत बसली नाहीत तू!... . दनिल 
झालीस... अदवचल झालीस... असां म्हणतात, की तुझ्या काळजातली अचल दनष्ठा व्यि करण्यासाठी, तू 
दशळा बनलीस...” 



 
           

मी पुस्तक बांद केलां ... कारण एकाएकी भीतीनां काळीज धिधिायला लागलां  होतां... हात पसरून 
दोन्ही मुलाांना मी जवळ बोलावलां , आदण त्याांच्याभोवती हात गुांफले, तो माझे िोळे पाण्यानां भरून आले... 
त्या ददवशीची ती सकाळ मला अगदी स्पष्ट आठवते... बोलला गेलेला प्रत्येक शब्द... केलेली प्रत्येक 
हालचाल ...रात्ररात्र झोपेवाचून तळमळताना, त्या ददवसाच्या प्रत्येक क्षणाची मी दकतीदा उजळणी केली 
असेल... अन् एखाद्या दृष्टान्ताच्या चकवा स्वप्पनाच्या म्हणा बळावर पुढल्या सांकटाची कल्पना का मला 
दमळाली नाही, असा व्यथग दवचार दकतीदा मनात आला असेल... एक देवच जाणे! 

 
ती एक करड्या रांगाची मऊसूत सकाळ होती... पाकग किे बघणाऱ्या उघड्या दखिक्याांतून 

मोसमातल्या पदहल्या मोहराचे दन बहाराचे फुलोरे दमरवत असलेली झािां ददसत होती... वसांतऋतूतल्या 
त्या पदहल्या मृदुदवलोल ददवसाांत जो एक आनांदाचा दवदशष्ट उमाळा आपल्याला आतआतूनच येत असतो, 
त्याचा अनुभव त्या वषी मी पदहल्याांदाच – त्या ददवशी घेतला... अन् एकीकिे तो वसांतागमनाचा उत्सव, 
दन दुसरीकिे मुलाांकिे पाहतानाचां दृदष्टसुख... यामुळे दुधिी भरून वाहणाऱ्या आनांदाच्या भरात मी 
दबछान्यातून उिी मारून उठले, अन् मुलाांच्या बरोबर नाचायला लागले...! दतघाांनाही हास्याच्या उकळ्या 
फुटत होत्या... नसगसुद्धा आमच्याकिे पाहात हसत होती... 

 
एवढ्यात टेदलफोनची घांटी वाजली... एल्.चा आवाज होता... . मुलाांना घेऊन त्यानां मला शहरात 

भेटायला बोलावलां  होतां... “मला त्याांना पहायचांय्” – म्हणाला. चार मदहने झाले होते त्याांना बघनू 
त्याला... 

 
या दनदमत्तानां गैरसमज दवतळून, मला हव ेहोते, तसे पूवीसारखे सांबांध जुळून येतील, या दवचारानां, 

मी आनांदले होते... तेव्हा देईद्रगच्या कानात मी ती बातमी साांदगतली... 
 
ती लगेच ओरिली, “पॅदरक, अरे आपण आज कुठे जाणार आहोत, माहीत आहे का!” 
 
“आपण आज कुठे जाणार आहोत माहीत आहे का?” हे शब्द उच्चारणारा तो बादलश आवाज 

दकतीदा माझ्या कानात घुमतो म्हणून साांगू! 
 
माझी गरीब दबचारी, नाजूक सुांदर मुलां !... दैव कसला कू्रर िाव तुमच्याशी खेळणार होतां त्या 

ददवशी, हे मला माहीत असतां तर? कुठे? कुठे गेलात तुम्ही त्या ददवशी?... 
 
... तेवढ्यात नसग म्हणाली, “बाईसाहेब, आज पाऊस पिणारसां ददसतांय्... मला वाटतां, मुलां  घरी 

रादहलेलीच बरी...” 
 
दतनां अभादवतपणे केलेली ती सूचना अजूनही एखाद्या भयांकर दुःखस्वप्पनाप्रमाणे माझ्या दकतीदातरी 

कानावर पिते; अन् त्याकिे दुलगक्ष केल्याबद्दल मी स्वतःला बोल लावत बसते! पण त्या क्षणी मात्र असां 
वाटलां  होतां, की मुलाांच्या उपस्स्थतीतच एल्. ला नव्यानां भेटणां सोपां होईल... सहज होईल... 

 
मुलाांना बाहुपाशात घेऊन मोटरीतून केलेल्या व्हसाय ते पॅदरस या शवेटच्या प्रवासात, मी एका 

नव्या आशनेां, आदण जीवनाबद्दलच्या आत्मदवश्वासानां मोहरून गेले होते... मला खात्री होती, की पदॅरकला 



 
           

पाहताक्षणी एल्. माझ्या बाबतीतला त्याचा वैयदिक राग वगैरे सारां दवसरून जाईल... कुणी साांगावां, 
आमच्या पनु्हा एकदा जुळलेल्या प्रीतीच्या धाग्यातून, एखाद्या खरोखरी भव्या कायाचा पट देदखल दवणला 
जाईल... मी स्वप्पन पाहात होते...! 

 
इदजप्तला जाण्यापूवी एल्.नां पॅदरसच्या अगदी मध्यवती पदरसरात एक बहुमोल प्पलॉट दवकत घेतला 

होता... दतथे माझ्या शाळेसाठी एक दथएटर बाांधण्याचा बेत होता... जगातल्या साऱ्या थोर थोर कलावांताांचां 
ते माहेरघर... अन् दजव्हाळ्याचां दन दनवाऱ्याचां दठकाण होणार होतां... ड्यूजच्या ददव्य कलेला साजेसां 
कड दण दतथे लाभेल, असां मनात यायचां माझ्या... मूने स्यूलीचां ‘इदिपस रेक्स,’ ‘अँटीगॉन’ अन् ‘इदिपस 
ॲट कोलोनस,’ ही नाटकत्रयी पाठोपाठ करण्याचां दकती काळ दृदयाशी जपलेलां  स्वप्पन इथेच साकार 
होईल वाटायचां... 

 
पॅदरसपयंतच्या त्या प्रवासात हे असेच दवचार माझ्या िोक्यात खेळत होते... अन् माझां मन 

कलेबद्दलच्या मोठ्या आशाआकाांक्षाांनी हलकां  पीस बनलां  होतां!... हां! ते दथएटर कधीच उभवलां  जायचां 
नव्हतां! ड्यूजच्या प्रदतभेला साजेलसां मांददर दतला लाभायचां नव्हतां... दन सोफोक्लीजची नाटकत्रयी सादर 
करण्याची इच्छा साकार होण्याच्या आत मूने स्यलूीचा अांत ओढवणार होता!... कलाकाराच्या 
आशाआकाांक्षा म्हटल्या, की अध्यामुध्या, तुटल्याभांगल्या स्वप्पनाांच्याच रूपानां बहुधा मागां उरायच्या, असां 
का?... का? 

 
... मी म्हटल्यासारखां झालां . एल्.ला आपल्या छोट्या मुलाला अन् देईद्रगला पाहून खूप आनांद 

झाला. देईद्रगवर त्याचां खूप पे्रम होतांच... एका इटादलयन रेस्तराँमध्ये आम्ही मोठ्या मजेत जेवलो... 
खायला स्फॅगेटी... प्पयायला दचयाांटी अन बोलायला त्या अनुपम दथएटरच्या भदवष्ट्याचा सुांदर दवषय! 

 
“इझािोराचां दथएटर, होणार ते––” एल्. म्हणाला... 
 
“नाही”... मी म्हटलां ... “पॅदरकचां दथएटर... कारण पॅदरक उद्याचा मोठा सांगीतकार आहे... 

भदवष्ट्यकालीन नवसांगीताला साजेसां नवनृत्य तोच दनमाण करणार आहे...” 
 
जेवण झालां , तसां एल्. म्हणाला, “मी आज इतका खुषीत आहे... सुखसमाधानात आहे... खरांच, 

आपण ‘सालड  देइयुमोरीस्त’ ला जायचां का?” 
 
पण माझां तर तालमीला जायचां आधी ठरलेलां  होतां, तेव्हा आमच्याबरोबर दतथे असलेल्या त्या 

तरुण दमत्राला ‘आश दे ए्’ लाच एल्. बरोबर घेऊन गेला... मी मात्र मुलां  आदण नसग याांना घेऊन 
न्युइलीला परतले; अगदी दाराशी आलो, तेव्हा मी नसगला म्हटलां , “तूही मुलाांच्या बरोबर इथे थाांबशील 
ना?” पण ती म्हणाली, “नको बाईसाहेब... मला वाटतां आम्ही परत गेलेलां  बरां. बाबालोकाांना जरा आता 
दवश्राांतीची जरूर आहे...” 

 
मी त्याांचे पापे घेतले, अन् स्वतःदेखील लवकर परतायचां आश्वासन ददलां ... जाता जाता देईद्रगनां 

आपले ओठ दखिकीच्या काचेवर टेकले होते–मी पुढे वाकले, अन् त्या क्षणी ओठ दजथे टेकले होते, त्याच 



 
           

जागी काचेचा पापा घेतला दकती थांिगार काच... माझ्या मनःपटलावरून एक उदासगूढ छाया तरळून 
गेली! 

 
... मी माझ्या भल्या स्टुदिओत पाऊल टाकलां ... अजून तालमीला वळे होता... थोिी दवश्राांती 

घ्यावी, असा दवचार करून माझ्या त्या वरच्या दालनाकिे मी चढून गेले, अन कोचावर अांग टाकलां ... कुणी 
पाठवलेली फुलां  अन बॉनबॉन् सची एक पेटी दतथे पिलेली होती. त्यातलां  एक बॉनबॉन घेऊन ते आरामात 
चघळत मी दवचार करत होते... तसा सुखदुःखाचा जमाखचग पादहला तर मी पुष्ट्कळ सुखात आहे, – 
कदादचत् जगातील सवांत सुखी िी मीच असेन, असांच माझां मला उत्तर दमळेल, नाही?... माझी कला, 
यश, सांपत्ती, मला लाभलेली प्रीती... अन् या सवांवर कळस म्हणजे माझी दचत्राांसारखी सुांदर मुलां ...! 

 
आरामशीरपणे चघळलेल्या चॉकोलेट् चां वांगण दमळून माझां दवचारचक्र दवनासायास दफरत होतां... 

“एल्. परत आलाय्, आता सारां काही ठीक होईल...” इतक्यात अनोळखी’ अपार्टथव चककाळी माझ्या 
कानावर आदळली... 

 
मी िोकां  वळवनू पादहलां ... एल्. एखाद्या प्पयायलेल्या माणसासारखा झोकाांड्या खात दतथे उभा 

होता. त्याच्या गुिघ्यात शिीच उरली नव्हती... माझ्यासमोर तो कोसळलाच... अन् त्याच्या ओठातून हे 
शब्द ओघळले, “मुलां ... मुलां ... मुलां  गेली... कायमची...” 

 
* * * 

 
मला आठवतां, माझ्या अस्स्तत्वावर एक दवदचत्र दनःशब्द, मूक, स्तब्धता पसरली...फि घशात 

मात्र फुललेला दनखारा दगळावा, तशी धग होती; पण... पण मला कशाचा उमज कसा तो पित 
नव्हता...मी त्याच्याशी अगदी हळुवारपणे बोलले, त्याला शान्त करायचा प्रयत्न केला...त्याला साांदगतलां , 
हे खरां असणां मुळी शक्यच नाही... 

 
तेवढ्यात इतर लोकही जमले... नक्की काय झालां  होतां, याचा बोधच मला होत नव्हता... इतक्यात 

एक दाढीवाला मनुष्ट्य आत आला – काळीभोर दाढी! कुणीतरी साांदगतलां , तो िॉक्टर आहे... “खरोखरच 
हे खरां नाही” – तो म्हणाला, “मी वाचवतो की नाही पहा त्याांना...” 

 
मी विेीनां ते खरां मानलां ... त्याच्याबरोबर जायचां होतां, पण लोकाांनी मागे ओढून धरून ठेवलां  

मला... आशलेा दबलकूल जागा नव्हती, हे मला कळायला नको, म्हणून सारी धिपि... पण हे अथात 
मला नांतरच कळलां ... त्या धक्क्यानां एखादवळेी मला विेसुद्धा लागायचां, असां सवांना वाटत होतां... पण 
खरां म्हणाल तर एक प्रकारच्या परमोच्च आनांदाच्या तांद्रीतच मी स्वतः हरवनू बसले होते... आजूबाजूला 
सारेजण ओक्साबोक्शी रिताना ददसत होते, पण मी रिले नाही... उलट सवांचां साांत्वन करण्याची एक 
उत्कट इच्छाच माझ्या मनात उमळली होती. आता मागे वळून पाहताना माझ्या त्यावळेच्या दवदचत्र 
मनःस्स्थतीचा अथग लावणां देखील माझां मला कठीण वाटतां... एका आध्यास्त्मक सजगतेच्या पातळीवर त्या 
क्षणी मी पोहोचले होते की काय नकळे! कदादचत त्यामुळेच जणू मला माहीत होतां, की ‘मृत्य’ू हे सत्य 
नाही!... ती समोर थांिगार पिलेली मेणाची शरीरां, म्हणजे माझी बाळां  नव्हतांच...ती केवळ त्याांनी बदलून 



 
           

टाकलेली त्याांची विां... आत्म्याच्या रूपात माझी बाळां  एका प्रकाशमय अस्स्तत्वात अजून होतीच होती... 
अन् ते अस्स्तत्व शाश्वत होतां... अनन्तकाळचां होतां... 

 
... प्रत्येक ‘आई’ च्या मुखातून दोनच क्षणी असे उत्कट उद गार बाहेर पितात... की जे दतच्या 

स्वतःच्याही जादणवपेलीकिे उमटलेले असतात... दतच्या अस्स्तत्वाशी त्या क्षणीच्या उद गाराांचा कािीमात्र 
सांबांध लावता येत नाही... ते दोन क्षण, म्हणजे ‘जन्म’ आदण ‘मृत्य’ू!... कारण ते छोटे थांिगार हात मी 
हातात घेतले, अन् ते हात यापढेु कधीच उलट माझ्या हात उत्तरादाखल दाबू शकणार नाहीत, हे मला 
जाणवलां , तेव्हा मी माझ्याच तड िून दनघालेला तो भयांकर उद गार, ती चककाळी ऐकली!... अगदी तशीच, 
जशी ह्या बाळाांच्या जन्माच्या क्षणी मी ऐकली होती – माझ्याच तड िून! ‘तशीच’ तरी कशी म्हणायची? एक 
क्षण परात्पर आनांदाचा दन दुसरा दारुण दुःखाचा! काय कुणास ठाऊक, – कारण उमजत नाही. समजत 
नाही, पण खात्री मात्र वाटते, की तीच ही चककाळी – तोच उद गार! मग असां तर नसेल? की या दवश्वात 
सुख, दुःख हषामषग या साऱ्यासाऱ्याांना सामावनू बसलेला सवकंष असा एक उद गार आहे आदण तो म्हणजे 
मातेचा प्रसवक्षणींचा धन्योद गार? 

 
* * * 

 
... दकतीदातरी असां होतां, की उगाच काही हलक्याफुलक्या कामासाठी आपण बाहेर पिलेलो 

असताना दििन अांत्यदवधीसाठी दनघालेली, भयाचां सावट आणणारी काळी शवयात्रा आपल्या अांगावरून 
जाते... आपला थरकाप होतो अन् आपल्या सगळ्या जीवाभावाच्या माणसाांची आठवण मनात तरळून 
जाते... मग ओघानेच येणाऱ्या – एक ददवस आपल्यालाही असल्या काळ्या पे्रतयाते्रत शोकाकुल मनानां 
सामील व्हावां लागणार आहे, – ह्या दवचाराचा मनात दशरकाव होऊ न देण्यासाठी, आपली सारी धिपि 
सुरू होते... 

 
... माझ्या अगदी लहानपणापासून माझां, ‘चचग’ आदण चचग या सांस्थेशी सांबांदधत असलेल्या सवग 

गोष्टी, याांच्याशी भयांकर वैर आहे... इांगरसॉल, िार्टवन आदण मूर्टतपूजक पांथीयाांचां तत्त्वज्ञान याांच्या 
वाचनमननानां हे वैर वाढतच गेलां ... लग्नदवधीच्या चालू सांकेताला माझा दवरोध आहेच... अन् 
अन्त्यसांस्काराांची आजची रूढ प्रथा तर ‘जांगली’ म्हणावी, इतकी मला भयांकर दन घृणास्पद वाटते... 
दववाहदवधीला नकार देण्याचां, आदण मुलाांच्यावर नामकरणाच्या वळेचे धार्टमक सांस्कार चचगच्या प्रथेप्रमाणे न 
करण्याचां धैयग मी एकदा दाखवलां  होतांच; त्याच चालीवर आता त्याांच्या वळेीसुद्धा ‘दििन अांत्यसांस्कार’ या 
नावाखाली जे दविांबन चालतां, त्याला वाव द्यायचां मी सपशले नाकारलां ... मला एकच ध्यास होता... त्या 
भीषण अपघाताचां रूपाांतर सौंदयात घिवनू आणण्याचा... मनातली व्यथा आसवातून ओघळून 
जाण्यापलीकिची होती... मला मुळी रिायला येतच नव्हतां... भेटायला येणाऱ्या असांख्य दमत्रमांिळींना 
आदण दहतचचतकाांना रिू आवरत नव्हतां... आदण बागेत, रस्त्यावर तर गदी करून लोक अश्रू ढाळत उभे 
होते... पण मी! माझ्या िोळ्याांना पाण्याचां दटपूससुद्धा येत नव्हतां... माझा एकच आग्रह होता... हव्यास 
होता... सहानुभतूी व्यि करायला येणारी ही काळ्या वषेातली माणसां... तो सारा काळाकबरा देखावाच 
मला बदलून सुांदर बनवायचा होता... काळे कपिे मी कुठे घातले होते? कपिे बदलून काय साधणार 
होतां? मला हे असे शोकसूचन कपिे वापरणां नेहमीच मूखगपणाचां दन अनावश्यक वाटत आलां  आहे... 
ऑगस्स्टन, एदलझ् बेथ आदण रेमांि याांनी माझ्या मनातली ही भावना ओळखून स्टुदिओत एक मोठी फुलाांची 



 
           

रास रचली... अन् माझां मन चकदचत थाऱ्यावर आल्याक्षणी माझ्या कानावर काय पिलां  असेल, तर 
कोलोनच्या वाद्यवृांदातून उमटणारां ग्लूकच्या ‘ओरफी’ चां सुांदर शोकगीत...!! 

 
... पण एका ददवसात घाणेरड्या प्रवृत्ती बदलून त्याांचां सौंदयगदनर्टमतीच्या ऊमीत रूपाांतर होणां, 

म्हणजे दकती कठीण गोष्ट आहे!... माझ्या हातात सारां असतां तर ती भयाण काळ्या हॅट् घातलेली माणसां 
ददसली नसती... शवपेट्या नसत्या... ती अथगहीन दविांबनां, त्या चेष्टा–ज्यामुळे ‘मृत्य’ूतलां  उन्नयन दवसरून 
त्याचां सामान्य, अधोरी रूपच दशल्लक उरतां – याांचा कुठे मागमूसदेदखल ठेवला नसता! शलेीच्या देहाला 
समुद्राच्या सादन्नध्यात, दन समुद्राच्याच साक्षीनां अग्नी देण्यात बायरननां दकती कमालीचां औदचत्य 
दाखवलां ...!... तसां काही इथे घिणां शक्य नव्हतां... मग आमच्या त्या काळच्या सांस्कृदतसमजेनुसार 
त्याहून सौंदयग तुलनेत कदनष्ठ असा, दहनदवधी मी स्वीकारला... 

 
माझी मुलां  अन् त्याांची ती गोि नसग, याांच्या पार्टथव अवशषेाांचा दनरोप घेतानाही त्याांच्याकिून काही 

प्रत्युत्तर, चकवा चतैन्याची चाहूल असलेला खुणेचा पालव... मला दमळेल, असां मला वाटत होतां... मला 
वाटतां, कधी तरी तो ददवस उजािेलच... तेव्हा मग साऱ्या जगातला बदुद्धवाद जागा होऊन चचगप्रदणत 
घाणेरड्या दवधींदवरुद्ध बांि करून उठेल... अन् अन्त्यसांस्काराांची एखादी शुभसुांदर कल्पना काढून नवीन 
प्रथा म्हणून ती प्रत्यक्षात उतरवले... दहनस्थल, ही जदमनीत शवां पुरण्याच्या भयांकर रूढीपेक्षा 
प्रगदतपथावरची बरीच पुढची पायरी आहे खरीच... अन् माझ्यासारख्या दवचारसरणीची माणसां काही 
थोिीथोिकी नसतील... पण माझां मत म्हणून हे दवचार पुढे माांिण्याच्या माझ्या प्रयत्नावर मात्र सिकून 
टीका झाली... कमगठ धमगविेे लोक तर अदतशय दचिून गेले... माझ्या दजवलग बाळाांना द्यायचा तो दनरोप 
सुसांवादी, सुरांगी, सुप्रभ दन सुांदर वातावरणात... सुांदर तऱ्हेनां द्यावा, या माझ्या हट्टामुळे... आदण त्याांचे देह 
कृदमकीटकाांना चार घास भरवण्यासाठी जदमनीत न परुता अग्नीच्या साहाय्यानां पांचत्वात दवलीन होऊ 
देण्याच्या माझ्या इच्छेमुळे, मी एक कठीण काळजाची भयांकर बाई आहे, असांच या धमगमातगण्िाांना वाटलां ! 
‘जीवन,’ ‘प्रीती’ आदण ‘मृत्यू’ याांकिे पाहण्याच्या आपल्या दृदष्टकोणात बदुद्दवादाचा, प्रजे्ञचा, थोिा तरी 
वरचष्ट्मा होईल, असा काळ यायला दकती दतष्ठावां लागणार आहे, कोण जाणे! 

 
मी त्या दहनस्थलाच्या उदासीन तळघराशी आले आदण त्या शवपेट्या माझ्या दृष्टीला पिल्या... 

त्यात दवसावलेली ती सोनेरी िोकी, ते ओठांगणारे – फुलाांसारखे हात, ती छोटी अचपळ पावलां ... माझ्या 
पे्रमाच्या या सबांध दौलतीचा घास आता अस्ग्नज्वालाांना भरवला जाणार होता, अन् पाठीमागे काय उरणार 
होतां, तर राखेची एक केदवलवाणी मठू! 

 
... न्युइलीतल्या माझ्या स्टुदिओत मी परत आले... आत्महत्या करण्याचा माझा एक दनदित बते 

मनाशी ठरवनूच आले होते मी... मुलाांच्या पाठीमागे, त्याांच्यादशवाय मी कशी जगणार होते? जगू शकले 
असते? पण माझ्या शाळेतल्या इतर साऱ्या दचमुकल्याांनी मला वढेा घातला... म्हणाल्या, “इझािोरा, 
आमच्यासाठी तरी तुला जागायला हवां... आम्हीसुद्धा तुझीच मुलां  नाही का?”... या शब्दाांनी मला जाग 
आली... देईद्रग अन् पॅदरक याांच्या मृत्यूमुळे उमाळ्यानां हमसूनहुमसून रिणाऱ्या या इतर मुलाांचां साांत्वन मीच 
करायला हवां, याची जाणीव झाली... 

 
हे दुःख आयुष्ट्यात फार पूवी माझ्या वाट्याला आलां  असतां, तर त्यातून मी बाहेर पिू शकले 

असते... त्याच्यावर मी मात करू शकले असते... अजूनही खूप पुढच्या वयात आलां  असतां, तर ते इतकां  



 
           

भयांकर वाटलां  नसतां... पण आरोग्य, शिी, उत्साह, याांनी जीवन रसरसून ओसांिून जात असलेल्या या 
क्षणी, त्या दुःखानां माझा जोम, माझां चैतन्य –सारां सारां काही समूळ उद ध्वस्त करून टाकलां ...!... एखाद्या 
गदहऱ्या, समजदार प्रीतीनां आधार देऊन मला या सवांपासून दूर नेलां  असतां तर... पण एल्. नां मला तसा 
प्रदतसाद ददला नाही...! 

 
... दनवादसताांच्यामध्ये काम करायला रेमांि दन त्याची बायको पेदनलोप अल्बादनयाला जायला 

दनघाले होते... त्यानां दतथे जायच्याबद्दल माझां मन वळवलां  होतां... एदलझ् बेथ अन् ऑगस्स्टन याांच्याबरोबर 
मी कॉ्यूगला दनघाले... रात्रीच्या मुक्कामापुरतां आम्ही दमलनला उतरलो. चार वषापूवी पॅदरकच्या 
जन्माबाबतच्या ‘होय-नाही’ तल्या सांघषानां घेरलेले तासन् तास दजथे मी काढले होते, तीच खोली मला 
ददली होती... त्यानांतर पदॅरक जन्मलाही होता – सेंट माकोमध्ये पादहलेल्या स्वप्पनातला तो दैवी चेहराच 
घेऊन तो माझ्या पोटी आला... आला... अन् आता गेलासुद्धा... 

 
जेव्हा पुन्हा त्या दचत्रातल्या िीच्या उदासभीषण िोळ्याांत पादहलां , तेव्हा ते जणू म्हणत होते, “मी 

म्हटलां  तेच दसद्ध झालां  की नाही अखेर?... साऱ्या वाटा शवेटी मृत्यूच्या उांबरठ्यापाशीच येऊन थाांबतात, 
होय ना?” – भासच असणार तो; पण त्यामुळे माझा भीतीनां असा थरकाप झाला, की मी धावतच बाहेर 
आले, अन् मधल्या बोळाच्या टोकाशी ऑगस्स्टनला गाठून मला दुसऱ्या होटेलमध्ये घेऊन जाण्याबद्दल 
त्याच्यापाशी हट्टच धरला! 

 
चब्रदिसीहून पुढे आम्ही बोटीनां दनघालो... अन् लवकरच एका रम्य सकाळी आम्ही कॉ्यूगला 

पोहोचलो... सारा दनसगग हसरा दन आनांदी वाटत होता, पण मला त्यापासून काही ददलासा दमळेना... 
त्यावळेी बरोबर असलेली माणसां साांगतात, की पुढे पुष्ट्कळ ददवस, – ददवस काय अन् आठविे काय म्हणा 
– मी आपली नुसती एकटक समोर दृष्टी लावनू बसलेली होते!... वळेाचां भान तर हरवलां च होतां... दजथे 
जगण्याची इच्छा लोपली होती – जागचां उठावां, हलावां असां देदखल वाटत नव्हतां, अशा एका रांगदवहीन 
दवराण प्रदेशात मी जाऊन पोहोचले होते... जेव्हा खऱ्या दुःखाची गाठ पिते, तेव्हा त्या हतबदु्ध जीवाला 
आपल्या वदेनेला मोकळां करायला ना शब्दाची वाट सापिते, ना आदवभावाची... दशळा बनलेल्या 
‘दनओब’प्रमाणे एका जागी बसून मरणातल्या सांपूणग लयाला मी आवाहन करत होते... 

 
एल्. लां िनला होता... एल.् च्या नुसत्या परत येण्यानांही कदादचत या भयांकर बेभान – बेशुद्ध 

अवस्थेतून मी बाहेर पिू शकेन, असां मला वाटत होतां... पे्रमळपणे अांगाभोवती लपेटणाऱ्या हाताांची ऊब 
मला दमळाली, तर माझां जीवन कदादचत पनु्हा थाऱ्यावर येईल... 

 
एक ददवस, मला त्रास न देण्याबाबत सवांना ताकीद देऊन, माझ्या खोलीतल्या दखिक्याांचे पिदे 

सोिून, छातीवर गुांफून मी अांधारात पिून रादहले... दनराशचेा अगदी किेलोट झाला होता... एल्.ला पनु्हा 
पुन्हा एक मनोमन सांदेश पाठवायचा मी आटोकाट प्रयत्न करत होते... 

 
“माझ्याकिे ये... मला तुझी जरूर आहे... मरणाच्या पांथावर आहे मी... तू आला नाहीस तर मी 

मुलाांची वाट धरलीच म्हणून समज...” 
 



 
           

हा जप मी पाद्री लोकाांच्या प्राथगनेतल्या आवाहनासारखा इतक्याांदा केला... मी उठले, तेव्हा 
मध्यरात्र झाली होती... त्यानांतर पुन्हा झोप लागली तीही अशी अशान्त... अस्वस्थ... 

 
दुसऱ्या ददवशी ऑगस्स्टन मला उठवायला आला, तेव्हा त्याच्या हातात एक तार होती! 
 
‘कृपा करून इझािोराचां कुशल कळवा... कॉ्यूगला ताबितोब येत आहे... एल्.’ 
 
पुढच्या साऱ्या प्रतीके्षच्या ददवसाांत आतापयंतच्या दनदबि अांधकाराला पदहल्यावदहल्या आशचे्या 

दकरणाचा कड ब फुटणार, अशा अपेके्षच्या तांद्रीतच मी होते... 
 
एक ददवस सकाळी एल्. येऊन पोहोचला – दफकट चेहऱ्यानां... अस्वस्थ मनानां... 
 
“मला वाटलां , तूही मला अांतरलीस कायमची,” तो म्हणाला... 
 
मग त्यानांच सारा उलगिा केला... ज्या ददवशी दुपारी मी त्याला तो सांदेश पाठवला, त्याच 

ददवशी, माझी अस्पष्टशी आकृती त्याच्या दबछान्याच्या पायर्थयापाशी उभी राहून, तेच माझे अनेकवार 
जपलेले दनरोपाचे शब्द उच्चारताना त्यानां पादहली होती... ‘माझ्याकिे परत ये... परत ये.. मला तू हवा 
आहेस... तुझी मला जरुरी आहे... तू नाही आलास तर मी मरून जाईन...’ 

 
त्याच्या माझ्या दरम्यान मानदसक सुसांवादाचा हा एक बांध असल्याचा असा पुरावा दमळताक्षणी मला 

क्षणभर आशा वाटली... कदादचत एखाद्या उत्स्फूतग पे्रमादवभावानां भतूकाळावरची दुःखदायक सावट दूर 
करता येईल... अन् काळजात कुठे तरी पनु्हा चैतन्याची चाहूल उठेल... मला सुखसमाधान द्यायला माझी 
मुलां  इहलोकात कदादचत परत येतील... पण असां कुठचां व्हायला! मला अांतयामी लागलेली ती तीव्र 
ओढ... ते माझां दुःख... हे सारां काही एल्.ला पेलणां शक्य नव्हतां... एका सकाळी तो आला तसाच, आधी 
न साांगतासवरता एकाएकी दनघूनही गेला... कॉ्यूगहून बोट दूर दूर जाताना मी पादहली, अन्... अन् तो 
त्या बोटीवर होता, हे आतूनच मला जाणवलां ... दनळ्या दनळ्या पाण्यावरून अलगद सरकणारी बोट 
झरझर दुरावत होती... आदण मी... पुन्हा एकदा एकटी पिले होते... एकटी...! 

 
मी स्वतःशी दवचार केला – झट ददशी हे आयुष्ट्य सांपवलां  पादहजे, चकवा रात्रांददवस काळीज 

कुरतिणाऱ्या या दुःखावर मात करून जीव जगवता येईल, असा काही उपाय तरी शोधून काढला 
पादहजे... कारण दररोज रात्री... जागेपणी काय अन् झोपेत काय, मी पुन्हा पुन्हा ती शवेटची भयांकर 
सकाळ जगत होते!... देईद्रगचा, “आपण कुठे जाणार आहोत साांग पाहू?” असां दवचारणारा आवाज कानात 
घुमत होता, “बाईसाहेब, आज मुलां  कुठांच नाही गेली तर बरां नाही का?” हे नसगचां सूचक बोलणां ऐकू येत 
होतां – मी घाबरून उत्तर देत होते, “हो, हो – तेच बरां होईल... तुझां म्हणणां खरां आहे... त्याांना घरीच राहू 
दे... बाई ग, आज त्याांना बाहेर जाांऊ देऊ नकोस...” 

 
... रेमांि अल्बादनयाहून आला... तो नेहमीप्रमाणे उत्साहाच्या भरातच होता... “साऱ्या देशाला 

आज आपली जरुरी आहे... खेिी उद ध्वस्त झालीत... पोराबाळाांची उपासमार चाललीय्... अशा वेळी 



 
           

तुझ्या वैयदिक दुःखातच गुरफटून जाण्याएवढा स्वाथीपणा तुझ्याच्यानां कसा करवतो? चल, 
मुलामाणसाांना खाऊ घालायला, बायकामांिळींना धीर द्यायला मदत कर...” 

 
अखेर त्याची दवनवणी फळाला आली... मी पनु्हा एकदा माझां ग्रीक टू्यदनक अन् सनॅ्िल्् चढवले, 

अन् रेमांिच्या मागोमाग अल्बादनयाला दनघाले... अल्बादनयाच्या दनवादसताांच्या मदतीखातर दनवाऱ्याच्या 
छावण्या दनमाण करण्यासाठी रेमांिनां अजबच क्लृप्पत्या काढल्या होत्या... त्यानां कॉ्यूगच्या बाजारात 
जाऊन कच्ची लोकर दवकत घेतली, अन् एका भाड्यानां घेतलेल्या बोटीवर ती लादून, ‘सान्ती क्वारान्ता’ या 
दनवादसताांच्या मुख्य बांदरात घेऊन गेला... 

 
मी म्हटलां , “रेमांि, त्या साऱ्या उपाशी लोकाांना तू कच्ची लोकर का खायला घालणार आहेस?” 
 
“जरा दम धर... लवकरच तुला त्यातलां  ममग कळेल... मी त्याांना पाव आणून ददला, तर तो 

जेमतेम आजच्या पुरताच ठरेल... पण मी त्याांच्यासाठी लोकर आणली आहे... ती त्याांना भदवष्ट्यकाळही 
दाखवले...” 

 
दनवादसताांचां एक कें द्र रेमांिनां दजथे उभारलां  होतां, त्या सान्ती क्वारान्ताच्या खिकाळ दकनाऱ्याला 

आम्ही लागलो... दतथे एक सूचना दलदहलेली होती... “लोकर कातायला तयार असतील, त्याांना प्रत्येक 
ददवशी एक ड्राक्मा दमळेल...” 

 
गरीब, रोि-क्षीण, भकेुल्या बायकाांची एक राांग लवकरच उभी रादहली. त्या एका ड्राक्माच्या 

मोबदल्यात, बांदरात ग्रीक सरकारतफे दवकलां  जाणारां दपवळां धान्य तरी दमळू शकत होतां... 
 
मग रेमांिनां आपली छोटी बोट पुन्हा एकदा कॉ्यूगकिे वळवली... दतथे सुतार लावून त्यानां 

हातमाग तयार करवनू घेतले, आदण तो सान्ती क्वारन्ताला परतला.... मग दुसरी एक सूचना झळकली : 
‘कातलेली लोकर दनरदनराळ्या नमुन्यावरहुकूम दवणायचां काम करणाऱ्याांनाही ददवसाकाठी एक ड्राक्मा 
दमळेल...’ 

 
दकतीतरी उपाशीतापाशी लोकाांनी या कामासाठी आपली वणी लावली... पुरातन ग्रीक 

फुलदाण्याांवरचे नमुने रेमांिनां त्याला ददले... लवकरच समुद्रकाठी दवणकरी दियाांची एक राांगच्या राांग 
ददसायला लागली... रेमांिनां त्याांना दवणताना एकत्र गाणी म्हणायला दशकवलां  होतां... सांपूणग दवणल्यानांतर 
ते सारे नमुने कोचाची सुांदर आवरणां बनवायच्या उपयोगाचे झाले!... इतके सुांदर, की रेमांिनां पन्नास टके्क 
न्यानां ते लां िनला दवकायला पाठवले... या न्यातून त्यानां मग दतथे एक भटारखाना सुरू केला... या 
भटारखान्यात चाांगला पाांढरा पाव तयार करून, ग्रीक सरकारच्या दपवळ्या धान्यापेक्षा पन्नास टके्क स्वस्त 
दरानां तो तो दवकू लागला... अशा तऱ्हेनां त्यानां त्याचां खेिां उभवलां ... मागाला लावलां ! 

 
आम्ही समुद्राच्या सादन्नध्यातच एका तांबतू तळ ठोकला होता... दररोज सूयोदयाच्या सुमाराला 

आम्ही समुद्रात बुिी मारून खूप पोहायचां... रेमांिकिे अधूनमधून बे्रि अन् बटाटे उरायचे, मग दतथल्या 
टेकड्याांपलीकिे जाऊन दतथल्या खेड्याांतून भकेुलेल्याांना बे्रि वगैरेचां वाटप करायचां... 

 



 
           

... अल्बादनया हा एक दवदचत्र, उदास देश आहे... गरजणाऱ्या झेऊसचां पदहलां  पूजापीठ इथे 
होतां... त्याला ‘गरजणारा झेऊस’ असां म्हणायचां कारण म्हणजे, या देशात दहवाळ्यात काय चकवा 
उन्हाळ्यात काय, वादळाांचा किकिाट गिगिाट एकसारखा चालू असतो – अन् धो धो पाऊस पितो... 
नुसती टू्यदनक्् दन सनॅ्िल््, या वषेात या वादळातून वाट काढत जात असताना पावसात अभ्यांग स्नान 
घिणां, हे रेनकोट घालून पावसातून चालण्यापेक्षा दकती उत्साहवधगक असतां, त्याचा मला इथे प्रत्यय 
आला... 

 
... दकती तरी करुण दृश्यां इथे माझ्या दृष्टीस पिली... आपल्या छोट्या तान्ह्याला हातात कवळून 

झािाच्या दनवाऱ्याला बसलेली एक आई... अन् दतला ओठांगनू बसलेली दतची आणखी तीन-चार मुलां ... 
सारीच उपाशी अन् बेघर... उघड्यावर पिलेली... त्याांचां घर आगीत जळून खाक झालां  होतां... त्या बाईचा 
नवरा आदण बाप तुकी लोकाांकिून मारले गेले होते... गाईगुरां कुणी चोरून नेली, अन् दपकां  होती उद ध्वस्त 
झालेली... ती दबचारी आई उरलेल्या पोराांना घेऊन दतथे ताटकळत होती... अशा सवांना रेमांिनां 
बटाट्याांची पोतीच्या पोती परुवली... 

 
तांबूत आम्ही परतायचे, ते भलते थकूनभागनू... तरीही एका आगळ्याच आनांदाची- समाधानाची 

चाहूल मला माझ्या अांतमायी लागू पहात होती... माझी मुलां  काळानां नेली होती खरीच... पण दुसऱ्याांची 
होती ना... तीही भकेुलेली अन् दुःखी... त्याांच्यासाठी मी जगू शकणार नाही का? 

 
... सान्ती क्वारान्तामध्ये ‘केशभषूा’ करणारी ‘सुांदरबनां’ नव्हती!... तेव्हा दतथे मी प्रथम माझे केस 

कापले, अन् समुद्रात फेकून ददले... 
 
माझी शिी अन् आरोग्य जसांजसां परत यायला लागलां , तसतसा दनवादसताांच्या मेळाव्यातला हा 

जीवनक्रम मला असह्य होऊन गेला... बाकी सन्ताच्या दन कलावन्ताच्या जीवनात आमूलाग्र फरक असतो, 
हे उघिच आहे... माझां कलावांत मन माझ्या ठायी एकाएकी जागां होऊन उठलां ... अन् मी दवचार केला – 
माझ्या हताशी असणाऱ्या तुटपुांज्या सामग्रीनां, अल्बादनयन दनवादसताांच्या रूपानां अांगावर येणारा हा दुःखाचा 
हा पूर दनवारणां, मला सवगस्वी अशक्य होतां... सवगस्वी अशक्य होतां...  



 
           

२६ 
 
एक ददवस मला वाटलां  की हा खूपशा िड गराांचा, उतु्तांग खिकाांचा आदण वादळाांचा प्रदेश सोिून मी 

कुठे तरी दूर गेलांच पादहजे... मी पेदनलोपला म्हटलां , 
 
“हे सारां दुःख मला आता पहावनेासां झालेलां  आहे... एखाद्या मदशदीत एक सांथ जळणारी ददवटी 

लावनू एकटां बसायची ओढ मला लागली आहे... पायदळी पर्टशयन गादलच्याचा मऊ स्पशग मला हवासा 
वाटतो आहे... या रस्त्याांना मी कां टाळून गेले आहे... येतेस का माझ्याबरोबर? कॉन्स्टॅस्न्टनोपलची एक 
उिती सफर आपण करून येऊ...” 

 
पेदनलोपला ती कल्पना भलतीच आविली. आम्ही आमचे ग्रीक टू्यदनक्स बदलून साधे कपिे 

घातले, आदण कॉन्स्टॅस्न्टनोपलची बोट पकिली... सारा ददवसभर मी िेकवरच्या माझ्या कॅदबनमध्ये 
काढला... अन् रात्री इतर सारे प्रवासी झोपून गेल्यानांतर िोक्याभोवती एक स्काफग  लपेटून घेऊन 
दाराबाहेर पिले ती सरळ िेकवरच्या चाांदण्यातच... जहाजाच्या एका बाजूला रेलून उभी असलेली 
आणखी एक आकृती ददसत होती... चांद्राकिेच िोळे लावनू बसलेली... शुभ्रपाांढरा वषे – अगदी 
हातमोज्याांपयंन्त... तो एक तरुण होता... हातामध्ये एक छोटां काळां  पुस्तक धरलेलां ... त्यातून मधूनमधून 
काहीतरी वाचताना आदण नांतर प्राथगनेसारखां काही पुटपटुताना ददसला तो... त्याचा पाांढरादफका 
ओढलेला चेहरा, खरां म्हणजे त्याच्या काळ्याभोर दवशाल िोळ्यामुळे आदण मार्थयावरच्या तशाच गिद 
काळ्या केसाांमुळेच उजळल्यासारखा ददसत होता... 

 
मी जवळ येताक्षणी तो अनोळखी पुरुष मला म्हणाला, “तुमच्याशी बोलण्याचां धािस मी करणार 

आहे... मात्र त्याला तसांच कारणही आहे. तुमच्या दुःखाची बरोबरी करेल असांच भयांकर दुःख माझ्याही 
वाट्याला आलेलां  आहे... मी कॉन्स्टॅस्न्टनोपलला जातोय् ते माझ्या आईचां साांत्वन करायलाच... माझी आई 
दबचारी दुःखानां पार मोिून गेलीय्... मदहन्यापूवीच माझ्या सवांत मोठ्या भावानां आत्महत्या केल्याची 
शोचनीय बातमी दतच्या कानावर पिली... आदण नांतर जेमतेम दोन आठवड्याांतच तो दुसरा घाला 
पिला... माझ्या दुसऱ्या भावानांही जीव ददला!... आता मीच एक उरलो दतला... पण मी दतचां काय 
समाधान करू शकणार आहे कुणास ठाऊक... कारण माझी स्वतःचीच मनःस्स्थती इतकी भयांकर उदास 
आहे, की या क्षणी मला सवांत सुखद गोष्ट काही वाटत असेल... तर ती म्हणजे... माझ्या भावाांचीच वाट 
धरणां...” 

 
आम्ही तसेच एकमेकाांशी बोलत उभे रादहलो... तो नट होता... हॅम्लेट नाटकात, नायकाचीच 

भदूमका करायची असल्यानां, त्याचा अभ्यास तो करत होता... त्याच्या हातातलां  पसु्तक हॅम्लेटचां होतां, वगैरे 
सारां त्यानां मला साांदगतलां ... 

 
दुसऱ्या ददवशी पनु्हा आम्ही िेकवर भेटलो... दोन दुःखी भतुाांसारखे... दोघेही आपापल्या 

दवचारात बुिून गेलेले... पण तरी एकमेकाांच्या उपस्स्थतीनांही थोिाफार ददलासा दमळत होता आम्हाला... 
पहाटेपयंत आम्ही िेकवरच होतो. 

 



 
           

कॉन्स्टॅस्न्टनोपलला आम्ही पोहोचलो... सांपूणग काळा पोशाख घातलेली एक उांच देखणी िी 
त्याला भेटायला आलेली ददसली... दतनां त्याला दमठी मारली... 

 
पेदनलोप आदण मी ‘पेरा पलेॅस’ होटेलमध्ये उतरलो, अन् पदहले दोन ददवस कॉन्स्टॅस्न्टपोलमध्ये 

भटकण्यातच घालवले... अरुां द रस्ते असलेल्या जुन्या शहराांतूनच मुख्यतः आम्ही दफरलो... दतसऱ्या 
ददवशी एक अनपेदक्षत व्यिी मला भेटायला आली... बोटीवरच्या माझ्या त्या दुःखी दमत्राची, त्या ददवशी 
धक्क्यावर भेटायला आलेली आईच होती ती! दबचारी भारीच व्यदथत होऊन आली होती... दतनां दतच्या त्या 
दोघाां सुस्वरूप मृत मुलाांचे फोटो मला दाखवले, अन् म्हणाली, “ही मुलां  तर देवाघरी गेलेली आहेत, त्याांना 
परत आणणां कधीही शक्य नाही... पण या दतसऱ्याचे– ‘राऊल’ चे प्राण वाचवण्याची भीक मागायला मी 
तुझ्याकिे आलेय्. मनातल्या मनात मला राहूनराहून वाटतां की तोही त्याच्या भावाांच्या मागेच जाऊ 
पहातोय्...” 

 
“पण मी त्याच्यासाठी काय करू शकणार?... अन् कशापासून त्याला धोका आहे असां तुम्हाला 

वाटतांय्?” 
 
“हे शहर सोिून ‘सनॅ स्टेफानो’ नावाच्या लहानशा खेड्यात तो अगदी एकटाच जाऊन 

रादहलाय्... अन् जातानाच त्याचा आततायी – अन् कमालीचा दनराश चेहेरा पादहल्यावर तर एका भयांकर 
शांकेनां इकिे माझा जीव अगदी गलबलून गेलाय... खरां साांगू का? तुमची त्याच्यावर इतकी छाप पिलेली 
मला ददसत होती, की हे कृत्य दकती गहगणीय आहे... हे तुम्हीच त्याला पटवनू देऊ शकाल असां माझ्या 
मनानां घेतलां ... त्याच्या या आईबद्दल कीव वाटून दतच्यासाठी तरी तो पुन्हा जीवनाला सामोरा जाईल, असां 
काही तरी तुम्हीच करू शकाल...” 

 
“... पण इतकां  दनराश व्हायला त्याला झालांय् तरी काय?” 
 
“त्याच्या भावाांनी का जीव ददला, हे सुद्धा जर मला माहीत नाही, तर ह्या गोष्टीचा तरी काय 

उलगिा मी करू शकणार? एवढी देखणी, तरुण अन् नशीबवान् मुलां ! का... का त्याांना मरणाचाच ध्यास 
लागावा?...” 

 
त्या दबचाऱ्या बाईनां अगदतकतेनां केलेली ती दवनवणी ऐकून माझां मन अगदी दवरघळून गेलां ... अन् 

शवेटी, सनॅ स्टेफानोच्या खेड्यात जाऊन राऊलचां मन दठकाणावर आणण्यासाठी शक्य दततकी खटपट 
करण्याचां वचन मी दतला देऊन टाकलां ! होटेलमधल्या नोकरानां साांदगतलां  की सनॅ स्टेफानोचा रस्ता खूप 
खिबिीत आहे... तेव्हा मोटारचा प्रश्नच दनकालात दनघाला... मग धक्क्यावर जाऊन मी एक लहानशी 
‘टग’ बोटच धरली भाड्यानां... वारा सुटला होता, अन् बॉसफोरस सामुद्रधुनीतलां  पाणी भयांकर खळखळ 
करत होतां!... पण आम्ही त्या छोट्या खेड्याला सुखरूप येऊन पोहोचलो... राऊलच्या आईनां 
साांदगतलेल्या खाणाखुणाांच्या मदतीनां तो बांगला शोधून काढला ..दतथल्या अगदी जुन्यापुराण्या स्मशानाच्या 
शजेारच्या एका एकाकी बाजूला एका बागेत तो पाांढरा बांगला ददसला... बाहेर घांटा वगैरे नव्हतीच... 
बरां... दारावर टकटक केली तरी काही आतून उत्तर आलां  नाही... मग दाराचाच जरा अांदाज घेतला, तर 
ते उघिांच!... मी आत दशरले... तळमजल्यावरच्या खोलीच कुणीच नव्हतां... तेव्हा मग छोटा दजना चढून, 
दुसरां एक दार उघिून आत गेले... दतथे राऊल सापिला एकदाचा... ही खोली सबांध पाांढऱ्या रांगाची 



 
           

होती... पाांढऱ्या चभती... पाांढरीच दारां... दन जमीनसुद्धा पाांढरी... पाांढरां आवरण असलेल्या एका कोचावर 
राऊल पिलेला होता... बोटीवर मला भेटला, तेव्हाच्या त्याच त्या पाांढऱ्या शुभ्र सूटमध्ये होता तो... तेच 
कमालीचे शुभ्र हातमोजेसुद्धा होते हातात... कोचाच्या जवळच एक छोटां मेज होतां... मेजावरच्या पलूैदार 
काचेच्या फुलदाणीत एक पाांढरां सफेत दललीचां फूल... अन् दतथेच शजेारी एक दरव्हॉल्वर! 

 
तो पोरगा तर कुठच्या कुठे दूर हरवनू बसला होता स्वतःला... माझा आवाज दतथे त्याच्यापयंत 

कसा पोहोचणार होता, कोण जाणे!... दोन-तीन ददवस त्याच्या काही पोटातही गेलां  नसावां... मी त्याला 
हलवनू माणसात आणायचा प्रयत्न केला... त्याच्याशी त्याच्या आईबद्दल खूप बोलले... त्याच्या भावाांच्या 
मृत्यूमुळे आईच्या दजव्हारी केवढी खोल जखम झालेली आहे, हे त्याच्या मनावर ठसवलां ... अन् शवेटी तर 
हाताला धरून नुसत्या माझ्या शारीदरक बळाच्या जोरावरच ओढून, त्याला धक्क्यावर थाांबलेल्या माझ्या 
बोटीकिे नेलां ... अथात् ते दरव्हॉल्वर दतथेच दवसरून येण्याची काळजी मी घेतलीच होती! 

 
परत येताना तो सारखा आसवां गाळत होता... अन् आईकिे परत जायला तर सपशले नकार 

ददला त्यानां... तेव्हा मग ‘पेरा पॅलेस’ मधल्या माझ्या खोलीकिे येण्याबद्दल त्याचां मन मी वळवलां ... अन् 
त्याच्या त्या दुःखादतरेकाचां कारण त्याच्याकिून काढून घेण्याचा प्रयत्न केला... कारण भावाचा मृत्य,ू हे 
एकच कारण त्याच्या या अवस्थेच्या मुळाशी असेल, असां मला मुळीच वाटेना!... शवेटी तो पटुपटुला... 

 
“तू म्हणतेस ते खरां आहे... या दुःखाच्या मुळाशी ‘दसस्ल्वओ’ आहे...” 
 
“कोण ‘दसस्ल्वओ’? कुठे असते ती?” मी दवचारलां ... 
 
“दसस्ल्वओ ही जगातली सवांत सुांदर व्यिी आहे... इथेच, कॉन्स्टॅस्न्टनोपलमध्ये राहतो तो, 

आपल्या आईबरोबर.” 
 
‘दसस्ल्वओ’ नाव मुलाचां आहे, हे कळल्यावर मला जरा धक्काच बसला!... पण मी प्पलेटोला मानत 

आले आहे... त्याची एकप्रकारची दशष्ट्याच आहे मी... अन् ‘फेड्रुस’ हे आतापयंत रचल्या गेलेल्यातलां  सवांत 
उत्तम पे्रमगीत आहे, असांच माझां मत आहे... माझी तर अशी धारणा आहे, की अत्यांत उदात्त पे्रम ही एक 
शुद्ध आस्त्मक ज्योत असते... अन् ‘सेक्स’ चकवा ‘िी-पुरुष भेद’ या कल्पनेशी दतचां अथाअथी काहीसुद्धा 
नातां नसतां... त्यामुळे प्पलेटोच्या त्या फेड्रुसनां काही लोकाांना बावरून टाकलां , तसां मला काही झालां  
नव्हतां... 

 
... इथे मात्र काहीही करून राऊलचां आयुष्ट्यां व्यथग न जाऊ देण्याचा दनियच करून मी बसले 

होते... तेव्हा त्याच्या त्या उत्तरावर काहीच टीकादटप्पपणी न करता, मी नुसतां दवचारलां , 
 
“दसस्ल्वओचा टेदलफोन नांबर काय?” 
 
मग दसस्ल्वओचा आवाजच कानावर आला मुळी माझ्या... ‘एका गोि आत्म्यातून उमटलेली एक 

गोि साद’, असांच मला वाटलां  त्या क्षणी... 
 



 
           

“तू ताबितोब इकिे दनघून ये...” 
 
थोड्याच वळेात दसस्ल्वओ येऊन पोहोचला... अठरा वषांचा आसपासचा सुांदर तरुण होता तो... 

महापराक्रमी झेऊसच्या हृदयात खळबळ उिवनू देणारा ‘गनॅीमीद’ सुद्धा त्या क्षणी कदादचत् असाच 
ददसला असेल! 

 
“... ही भावना जेव्हा अजूनही उर्टमल असते, आदण तो त्याच्या आणखीच दनकट आलेला 

असतो..., क्रीिेतले दनरदनराळे पदवते्र घेत त्याला आचलगन देत असतो, तेव्हा... आदण अशाच इतरही 
भेटीगाठीच्या वळेी, झेऊस ‘गदॅनमीद’-रूपी अदभलाषेच्या पे्रमात पिलेला असताना, त्याच्या 
हृदयगाभ्यातल्या अांतःिोताचां ते कारांजां थुईथुई नाचून त्या पे्रदमकाला अांगाांगी दभजव ूलागतां... या िोताचा 
एखादा झोत त्याच्या अत्म्यापयंत देखील जाऊन पोहोचतो... अन् तोही प्पयाला भरल्यानांतर पुन्हा ओसांिून 
जातो... आदण तसाच, खिकाांच्या गुळगुळीत दरिीवर आपटून पनु्हा दनघाल्यादठकाणी परतणारा वारा, 
चकवा प्रदतध्वनी याांच्याप्रमाणे हा सौन्दयगिोत देखील आत्म्याची गवाक्षांच असलेल्या िोळ्यातून थेट आत 
दशरून दफरून त्या सुांदरालाच येऊन दभितो!... दभिताक्षणी प्राणाांची पांख पालवण्याची लय वाढते... 
मनातले झरे पाझरू लागतात... ऊजा पल्लदवत होते... अन् पे्रदमकाचा आत्माही पे्रमानां काठोकाठ भरून 
जातो... त्याच्या पे्रमाची रीतच ही... पण ते पे्रम कशावर-कुणावर, याची त्याची त्यालाच नसते जाण... 
स्वतःच्या अवस्थेचा त्यालाच नसतो पिलेला उमज... तो कशाचांही स्पष्टीकरण देऊ शकत नाही... असांच 
कुठून तरी उचललेलां  असतां त्यानां ते आांधळेपण... ज्याला तो बघत असतो तो पे्रदमक, हाच असतो दपगण 
त्याचा... पण ह्याही वस्तुस्स्थतीचां नसतां त्याला भान...” 

 
–ज्योवटे– 
 
आम्ही एकत्रच जेवण केलां , अन् सांध्याकाळही एकत्रच घालवली – त्यानांतर केव्हातरी बॉसफोरस 

सामुद्रधुनी दजथून सहज ददसायची, त्या बाल्कनीत राऊल अन् दसस्ल्वओ एकमेकाशी एकाांतातल्याप्रमाणे 
अगदी हळुवार सांभाषणात गुांगून गेलेले मी पादहले... अन् सुटकेचा श्वास सोिला... या वळेेपुरता तरी 
राऊलचा जीव वाचला होता. माझा प्रयत्न फळाला आल्याचां मी त्याच्या आईला टेदलफोनवरून 
साांदगतलां ... ती दबचारी आनांदानां इतकी गदहवरून गेली, की दतला वाटणारी कृतज्ञतासुद्धा ती माझ्यापाशी 
त्या क्षणी व्यि करू शकली नाही... 

 
त्या रात्री माझ्या त्या दमत्राांचा दनरोप घेताना मला मनात समाधान वाटत होतां... एका सुांदर मुलाचा 

जीव वाचवण्याचां सत्कृत्य माझ्या हातून घिलां  होतां!... पण नांतर थोड्याच ददवसाांत, त्याची आई पनु्हा 
माझ्याकिे आली... भयांकर बावरून गिबिून गेली होती... 

 
“राऊल पुन्हा सनॅ स्टेफानोच्या त्या बांगल्यात जाऊन बसलाय्... काहीही कर, पण आणखी 

एकवार त्याचा जीव वाचव...” 
 
माझ्या चाांगुलपणाचा हा गैरवाजवी फायदा घेतला जात आहे, असां माझ्या मनात येऊनसुद्धा त्या 

दबचाऱ्या आईची ती दवनांती मी धुिकावनू लाव ू शकले नाही... मात्र यावळेी बोटीच्या प्रवासातला गेल्या 



 
           

वळेचा त्रास आठवनू मी मोटरनां तो रस्ता पार करायचा धोका पत्करला... दसस्ल्वओलाही लगेच फोन 
केला, अन् माझ्या बरोबर यायला फमावलां ... 

 
“आता पनु्हा काय हे विे घेतलां य् राऊलनां? इतकां  दनराश व्हायला पनु्हा काय झालां य् त्याला?” 
 
“त्याचां असां आहे... राऊल मला दप्रय आहे हे तर खरांच... पण त्याचां माझ्यावर दजतकां  पे्रम आहे, 

दततकां च माझांही त्याच्यावर आहे, असां काही मी साांगू शकत नाही... तेव्हा मग जगण्यात काही अथगच नाही, 
असां त्याला वाटतां!” 

 
... सूयास्ताच्या सुमाराला आम्ही दनघालो... अन् रस्त्यावरच्या खाचखळग्याांचे दहसके दन 

चहदकळणां सोसून एकदाचे बांगल्यावर जाऊन पोहोचलो... उदास बसलेल्या राऊलला आम्ही अवदचतच 
घेरलां , आदण जबरदस्तीनां पुन्हा एकदा आमच्या होटेलवर त्याला परत घेऊन आलो... त्या रात्री नांतर 
दकतीतरी वळे पेदनलोपबरोबर हीच चचा दन बोलणां चाललां  होतां आमचां... राऊलला जिलेल्या या दवदचत्र 
बाधेवर पदरणामकारक असा उपाय काय...? 

 
दुसऱ्या ददवशी आम्ही दोघी कॉन्स्टॅस्न्टनोपलच्या जुन्या गल्ल्याबोळाांतून चहित असताना, एका 

अांधाऱ्या दन अरुां द गल्लीतल्या एका पाटीकिे पेदनलोपनां बोट केलां ...पाटी आमेदनयन भाषेत होती... 
पेदनलोपनां ती वाचनू साांदगतलां , की दतथे भदवष्ट्य साांगणारी एक बाई राहते... 

 
“चल, दतचाच सल्ला घेऊ...” पेदनलोप पुढे म्हणाली. 
 
आम्ही एका जुनाट घरात दशरलो... आदण एका गोल गोल दजन्याच्या पायऱ्या चढून... अन् 

ढासळणाऱ्या जुन्या बाांधकामाची गदळ साठलेले अनेक परुाणकालीन दबटे्टबोळ ओलाांित एका पाठीमागच्या 
खोलीत गेलो... दतथे एक खूपच म्हातारी बाई एका रसायनाच्या कादहलीवर ओणवनू बसलेली ददसली. 
कादहलीतून कमालीच्या चमत्कादरक गांधाचे भपकारे येत होते... ती जरी आमेदनयन होती, तरी ग्रीकही 
दतला थोिांबहुत येत होतां... त्यामुळे पेदनलोपला दतचां बोलणां नीट समजत होतां. दतनां आम्हाला दतची 
हकीकत साांदगतली... तुकांनी केलेल्या शवेटच्या कत्तलीच इथेच... ह्या खोलीत, दतचे सगळे मुलगे, मुली, 
अन् नातवांिां... घरातल्या अगदी तान्ह्या पोरापयंतची सारीजणां कशी िोळ्यादेखत मारली गेली होती!... 
त्याच क्षणापासून म्हणे दतला हे द्रषे्टपण प्राप्त झालां  होतां... भदवष्ट्यकाळातलां  सगळां तेव्हापासून दतला 
कळायला लागलां  होतां... 

 
“माझ्या भदवष्ट्यात काय ददसतांय् पहा पाहू!” – मी पेदनलोपच्या मध्यस्थीनां दतला साांदगतलां ... 
 
म्हातारीनां कादहलीतल्या धुरात काही वळे नजर रोखली अन् मग पुढे ती काय पुटपटुली ते 

पेदनलोपनां मला साांदगतलां ... पेदनलोप म्हणाली, 
 
‘सूयगकन्या’ म्हणून ती तुला अदभवादन करतेय्... ह्या जगावर परम आनांदाची पखरण करायला 

तुझी पाठवणी झालेली आहे... एक अदभनव तत्त्वदनष्ठा, एक नवा धमग, या आनांदातून दनमाण होईल... खूप 
मुशाफरी केल्यानांतर आयुष्ट्याच्या अखेरीला तू जगात दठकदठकाणी मांददरां उभारशील... अन् अशीच पुढे 



 
           

कधीतरी इथे परत येशील... इथेही मग एक मांददर उभां राहील... ही सारी मांददरां सौन्दयग दन आनांद, याांनाच 
वादहलेली असतील... कारण तू ‘सूयगकन्या’ आहेस!” 

 
त्या वळेची माझी दवषण्ण दन दनराश मनःस्स्थती लक्षात घेता ही काव्यमय भदवष्ट्यवाणी मला अजबच 

वाटली! 
 
मग पेदनलोपनां स्वतःचां भदवष्ट्य दवचारलां ... म्हातारी पेदनलोपला उत्तर द्यायला लागली, तसतसा 

पेदनलोपचा चेहरा पाांढराफटक पित चालल्याचां माझ्या ध्यानात आलां ... पेदनलोप चाांगलीच घाबरलेली 
ददसली... 

 
“काय, म्हणाली तरी काय ती तुला?” मी दवचारलां ... 
 
“ती जे काय साांगतेय्... ते मनाला चटका लावणारां आहे... ती म्हणते, माझां एक कोकरू आहे... 

(– म्हणजेच माझा ‘मेनालकास’) म्हणे, मला आणखी दुसरां एक कोकरू हवांसां वाटतां (–मला दुसरी 
मुलगी व्हावी असां वाटतां, तेच असणार ते) दतच्या म्हणण्याप्रमाणे माझी ही इच्छा कधीच पूणग होणार नाही... 
पुढे दतनां साांदगतलां  की माझां अदतशय दजव्हाळ्याचां एक माणूस भयांकर आजारी असल्याची अन् दुसरां तर 
मरणाच्या दारीच पिल्याची तार मला लवकरच दमळेल. माझां आयुष्ट्यसुद्धा काही फार लाांब नाही म्हणे... 
कुठां तरी उांच स्थळी... जगाकिे दृदष्टके्षप टाकत... शवेटचां ध्यानचचतन माझ्या हातून घिल्यावर मी जगाचा 
दनरोप घेणार आहे...” 

 
पेदनलोप साहदजक अगदी अस्वस्थ होऊन गेली होती... दतनां म्हातारीच्या हातावर थोिे पैसे 

ठेवले, अन् दतचा दनरोप घेऊन माझ्या हाताला धरून ती जवळजवळ पळतच दनघाली... त्या सगळ्या 
दबट्टयाबोळातून दन पायऱ्याांवरून धावत आम्ही तशाच थेट त्या अरुां द रस्त्यावर येऊन पोहोचलो, अन् एका 
टॅक्सीनां होटेलवर परतलो... 

 
होटेलमध्ये पाऊल टाकल्याटाकल्या दतथला नोकर एक तार घेऊन पुढे आला. पेदनलोपनां तर 

माझ्या हाताचा आधार घेतला... दतला घेरीच यायच्या बेतात होती... हळूच दतला मग मी दतच्या खोलीत 
नेलां  – अन् ती तार फोिून वाचली. ‘मेनालकास आदण रेमांि खूप आजारी... ताबितोब परत या...’ 

 
दबचारी पेदनलोप हतबदु्ध होऊन गेली... आम्ही घाईघाईनां आमच्या सगळ्या वस्तू रांकाांच्यातून 

कोबांल्या, अन् सान्ती क्वारान्ताला जाणाऱ्या बोटीची चौकशी केली... पोटगर म्हणाला, सांध्याकाळी दनघणारी 
एक बोट आहे... एवढ्या सगळ्या गदीगड धळातही राऊलच्या आईची मला आठवण होतीच... ‘तुझ्या 
मुलावर असलेल्या सांकटाच्या छायेतून तुला त्याला सोिवायचां असेल, तर त्यानां कॉन्स्टॅस्न्टनोपल चटकन् 
सोिून जावां, अशी व्यवस्था तू कर... कारण काय, ते कृपा करून मला दवचारू नकोस... पण हे शक्य 
असेल, तर आज सांध्याकाळी पाच वाजता मी जाणार आहे, त्या बोटीवर त्याला घेऊन ये...’ अशी दचठ्ठी मी 
दतला पाठवली... 

 
माझ्या दचठ्ठीला काहीच उत्तर आलां  नाही... पण बोट अगदी सुटायच्या क्षणी – दजवांत म्हणावां, की 

मेलेला म्हणावां, अशा कळाहीन चेहऱ्यानां, आपली बॅग सांभाळत राऊल गगँववेरून धिपित बोटीवर येऊन 



 
           

पोहोचला... त्याला त्याच्या दतदकटाबद्दल चकवा राखीव कॅदबनबद्दल दवचारलां , तेव्हा ह्या गोष्टींचा काही 
दवचारच त्यानां केला नसल्याचां कळलां ... पण या पूवेकिल्या बोटींची दशस्त तेवढी किक नव्हती, अन् थोिां 
इकिेदतकिे करून प्रवाश्याांची सोय बदघतली जाण्याचा इथे सांभव होता; अन् दशवाय त्याला कॅदबन दमळू 
शकलां  नाहीच, तर माझ्या स्वीटमधल्या बठैकीच्या खोलीत त्यानां झोपावां, अशी सवलतीची व्यवस्था मी 
कॅप्टनला साांगून करून ठेवली होती... कारण एखाद्या आईला आपल्या मुलाबद्दल वाटेल, अशीच काळजी 
राऊलबद्दल मला मनात वाटत होती... 

 
सान्ती क्वारान्ताला आलो, तर रेमांि अन् मेनालकास, दोघांही तापानां फणफणलेले... हा 

अल्बादनयाचा उदास प्रदेश सोिून माझ्याबरोबर युरोपला परत जाण्याबद्दल मी रेमांि दन पेदनलोप याांची 
दकती मनधरणी केली... कदादचत् त्याचां म्हणणां पटेल, म्हणून जहाजावरच्या िॉक्टरलासुद्धा मी रेमांिला 
भेटायला घेऊन आले... पण व्यथग! ते दनवादसत, चकवा त्याचां ते खेिां सोिून जायची रेमांि मुळी भाषाच 
काढेना... अन् पेदनलोप त्याला सोिून कुठे जाणार? तेव्हा मग त्या घड घावणाऱ्या वादळ वावटळींच्या 
राज्यात – फि एका तांबूचाच दनवारा असलेल्या त्या वैराण खिकाळ प्रदेशात त्याांना नाईलाजानां तसांच 
सोिून मला परत दनघावां लागलां ... 

 
जहाज त्रीयेस्तच्या रोखानां दनघालां ; राऊल अन् मी दोघांही उदासच होतो... त्याची आसवां तर 

गळायची थाांबतच नव्हती... मी त्रीयेस्तला तार करून माझी गािी दतथे मागवली होती... कारण 
आगगािीच्या प्रवासात इतर प्रवाश्याांनी होणाऱ्या अटळ घसटीची मला भारी धास्ती वाटायची... आम्ही 
मोटरनां उत्तरेकिे दनघालो... पवगतराजींच्या मधून प्रवास करत स्स्वत्झलंिच्या ददशनेां वाट चालली होती... 

 
दजदनव्हाच्या त्या प्रदसद्ध सरोवराशी आम्ही थोिा दवसावा घेतला... आमची जोिी गमतीदारच 

ददसत होती!... दोघांही आपापल्या दुःखात हरवलेले... पण कदादचत् त्यामुळेच आमचां एकमेकाांशी इतकां  
चाांगलां  जुळलां  असावां... त्या सरोवरावरच एका लहानशा बोटीत आम्ही काही थोिे ददवस घालवले... अन् 
शवेटी, त्याच्या आईखातर तरी त्यानां आत्महत्येचा प्रयत्न करण्याचां पनु्हा मनातदेदखल आणायचां नाही, 
असां एक पक्कां  पदवत्र वचन त्याच्याकिून घेण्यात मला यश आलां ... 

 
... मग एके ददवशी सकाळी त्याला आगगािीत चढवनू देऊन मी त्याचा दनरोप घेतला... त्याच्या 

नाट्यव्यवसायाकिे तो पुन्हा वळणार होता... त्यानांतर आजतागायत मी त्याला, चकवा तो मला भेटलेला 
नाही... पुढे त्यानां त्याच्या व्यवसायात खूप यश दमळवलां ,... वगैरे मात्र माझ्या कानावर आलां  होतां... त्याची 
हॅम्लेटची भदूमका म्हणे फारच गाजली होती... साहदजकच आहे! कारण ‘टु बी ऑर नॉट टु बी’ – ‘जगावां 
की मरावां’... हे हॅम्लेटचां स्वगत दबचाऱ्या राऊलच्या इतक्या समजेनां कोण वठव ू शकलां  असतां, साांगा 
बरां?... पण वयानां तो इतका कोवळा होता, की आयुष्ट्यात पढेु तरी कधी त्याला सुखाचा शोध लागला 
असेल, अशी कल्पना केल्यादशवाय मला राहवत नाही...! 

 
इकिे स्स्वत्झलंिमध्ये मी एकटीच एकटी पिल्यानां मला कमालीच्या थकव्यानां दन नैराश्यानां 

खचल्यासारखां वाटायला लावलां ... एका जागी कुठे फार वळे राहणांच अशक्य झालां ... त्यामुळे त्या अशाांत 
मनःस्स्थतीत मी साऱ्या स्स्वत्झलंिभर माझ्या मोटरमधून दफरदफर दफरले... अन् शवेटी एका अनावर 
ऊमीच्या भरात पदॅरसला परत जाऊन पोहोचले... अगदी एकटी होते मी... कारण आजकाल 
कुणादुसऱ्याचा सहवास मला असह्यच वाटायला लागला होता... खरां म्हटलां  तर स्स्वत्झलंिपासूनच 



 
           

ऑगस्टीन माझ्या बरोबर होता; पण माझ्या दजवाला झालेल्या बाधेचां सावट दूर करण्याचां सामर्थयग त्याच्याही 
सहवासात नव्हतां... शवेटी अशी अवस्था झाली माझी, की माणसाचा आवाजदेदखल कानावर पिायला 
नको वाटायला लागलां ... खोलीत कुणी लोक यायचे, तरी ते कुठे दूर असल्यासारखे... खोटे खोटे... 
भासासारखे वाटायचे... पदॅरसमध्ये, न्यईूलींतल्या माझ्या घराच्या उांबरठ्याशी मी एका रात्री पोहोचले, ती 
तशीच... फाटकाजवळच्या पोटगरच्या खोपटात राहणारा दन बाग सांभाळणारा एक म्हातारा सोिला, तर 
दतथे कुणी दचटपाखरूसुद्धा नव्हतां... जागा नुसती दवराण, दवराण ददसत होती... 

 
मी माझ्या भव्य स्टुदिओत पाऊल टाकलां , तशी दतथल्या त्या दनळ्या पिद्याांनी मला माझी कला, 

माझां कायग,... याांची एक क्षणभर आठवण करून ददली... मीही कलेच्या दवश्वाकिे पुन्हा परतायचा प्रयत्न 
करायचा दनिय केला... एवढांच नव्हे, तर त्या हेतूनां हेनर स्कीनला साथीसाठी पुन्हा बोलावनू देदखल 
घेतलां ... पण त्या सांगीताचे ते ओळखीचे सूर मात्र दावदेार बनले होते जणू माझे!... ते सूर ऐकताक्षणी 
रिण्याचे उमाळे फुटायचे नुसते मला... उसासून, उसासून मी उन्मळून पिायची... खरां म्हणजे ‘त्या’ 
ददवसानांतर मला आलेला हा पदहलाच उमाळा रिण्याचा!... इथल्या या वास्तूतली प्रत्येक गोष्ट, माझ्या 
त्या पूवीच्या सुखानां दशगभरल्या-ददवसाांची आठवण उत्कटतेनां करून देत होती... मला मुलाांचे आवाजही 
बागेतून कानावर पिल्यासारखा भास व्हायचा... एक ददवस मुलां  राहायची त्या छोट्या घरात सहज 
िोकावले, तर दतथे त्याांचे कपिे अन् खेळणी इतस्ततः दवखुरलेली ददसली... ती पादहली मात्र... मी पुरती 
कोसळून पिले!... न्यूइलीच्या त्या बांगल्यात माझ्याच्यानां यापढेु राहावयाचां नाही, हे पुरतां कळून चुकलां  
मला... तरीही मोठ्या शथीनां मी माझा प्रयत्न चालू ठेवलाच होता... काही दमत्रमांिळींनासुद्धा बोलावनू 
घेतलां  मी माझ्याकिे... 

 
रात्री मात्र झोप कशी ती यायचीच नाही... त्यातून या बांगल्याला नदीचां धोकादायक सादन्नध्य आहे, 

हे लक्षात आल्यानां ते वातावरण असह्य व्हायचां... अशाच दतरदमरीत एक ददवस मी पुन्हा एकदा माझ्या 
गािीत बसले, अन् ददक्षणेकिचा रस्ता धरला... 

 
गािीमध्ये बसले, आदण गािी चाांगली ताशी सत्तर-ऐांशी दकलोमीटसगच्या वगेानां जात असली 

म्हणजे रात्रांददवस पाठपुरावा करणाऱ्या माझ्या त्या शब्दाांपलीकिच्या दुःखाची कळ चकदचत् उणावायची... 
 
मी आल्प्प् ओलाांिून इटलीत गेले... माझी भ्रमन्ती चालूच होती... कधीकधी सारी रात्र वल्हवत 

राहण्याची आज्ञा नावाड्याला देऊन, व्हेदनसच्या एखाद्या कालव्यावर मी गड िोलात पहुिलेली 
आढळायची... तर कधी दरदमनीच्या पुरातन शहरात मला मी सापिायची! एक रात्र मी ्लॉरेन्सला 
काढली... के्रग दतथेच राहत होता हे मला माहीतच होतां... क्षणभर त्याला बोलावणां पाठवायची तीव्र इच्छा 
झाली होती... पण त्याचां आता लग्न झालेलां  होतां... गृहस्थी आयुष्ट्यात तो व्यवस्स्थत रमलेला होता... 
त्याच्या येण्यानां तसां काय साधणार होतां? उलट आणखी दवसांवाद दनमाण व्हायचाच सांभव होता... मी 
माझ्या मनाला आवर घातला... 

 
समुद्राकाठच्या एका छोट्या शहरात एक ददवस एक तार माझ्या हातात पिली... ‘तू इटलीतून 

भटकतेय् स, हे मला कळलांय्... इझािोरा, तू माझ्याकिे ये... तुला ददलासा द्यायचा मी शक्य तेवढा प्रयत्न 
करेन...’ सही? एदलनोरा ड्यूज! 

 



 
           

ही तार करायला दतनां माझा पत्ता कसा शोधून काढला, हे कोिां आजपयंत मला उलगिलेलां  
नाही... पण ते जादुगार नाव मी वाचलां  मात्र... वाटलां  की डू्यज ही एकच व्यिी अशी होती, की दजला 
भेटावांसां वाटणां मला जि गेलां  नसतां! तार स्व्हआरेदजओहून पाठवलेली होती... मी दजथे होते, त्या उांच 
प्रदेशाच्या बरोबर दवरुद्ध बाजूला स्व्हआरेदजओ होतां... मोटीरीनां लगेच दनघालेच मी... फि माझ्या 
येण्याची सूचना देणारां एक कृतज्ञ प्रत्युत्तर मात्र आधी पाठवनू ददलां  दतला... 

 
स्व्हआरेदजओला पोहोचले, त्या रात्री भयांकर मोठां वादळ झालां ... गावाबाहेर बऱ्याच दूरच्या एका 

छोट्या बांगल्यात एदलनोरा राहत होती... पण त्याच्याकिे दतथे जायच्याबाबत दतनां गॅ्रण्ि होटेलमध्ये 
व्यवस्स्थत दनरोप ठेवला होता.  



 
           

२७ 
 
दुसऱ्या ददवशी सकाळी मी ड्यूजला भेटायला दनघाले... ती एका द्राक्षाांच्या मळ्यापाठीमागच्या 

गुलाबी रांगाच्या बांगल्यात राहत होती; द्राक्षाच्या वलेींनी आच्छादलेल्या वाटेनां मला सामोरी ड्यजू एका 
तेजस्वी देवदूतीसारखी भासली... दतनां हलकेच माझ्याभोवती आपले हात गुांफले अन् माझ्यावर जिलेले 
दतचे सुांदर िोळे पे्रमानां अन् हळुवारपणानां इतके ओथांबून आले, की ‘पारादीसो’ त, ‘दबआदत्रस’ च्या प्रत्यक्ष 
भेटीच्या वळेी झालेल्या िान्टेच्या मनःस्स्थतीचा मी साक्षात् अनुभव घेतला! 

 
त्यानांतर मी स्व्हआरेदजओत दतथेच रादहले... एदलनोराच्या िोळ्याांच्या तेजःप्रभेनां माझ्यातही 

एकप्रकारचां बळ, धैयग दनमाण होत होतां... ती तर मला दमठीत घेऊन जणू जोजवायची – माझी व्यथा 
हलकी करायला प्रयत्न करायची... असां वाटायचां की ते नुसतां साांत्वन असां नव्हतांच... तर माझ्या 
काळजावरचां दुःखाचां दिपण ती आपल्या काळजावर जणू ओढून घेत होती... तेव्हा मला एक गोष्ट 
जाणवली : इतर कुणाचाही सहवास मला सह्य वाटत नव्हता, कारण कुणीही झालां , तरी आपल्या नाना 
चेष्टाांनी मला ते दुःख फि दवसरायला लावायला पाहत होतां... याउलट एदलनोरा म्हणायची, “देईद्रग अन् 
पॅदरक याांच्याबद्दल मला साांग पाहू सगळां काही...” त्याांचां बादलश बोलणां, त्याांच्या गांमतीजमती पनु्हापनु्हा 
ती माझ्याकिून वदवायची... त्याांचे फोटो दतला पाहायला हव ेअसायचे... अन् त्या फोटड चे पापे घेता घेता 
ती स्वतःच रिायला लागायची... माझां दुःख मी आवरावां, असां दतनां चुकूनसुद्धा म्हटलां  नाही... उलट 
माझ्याबरोबर ती माझ्या दुःखात सहभागी व्हायची... तेव्हा माझ्या बाळाांच्या मृत्यूनांतर प्रथमच मला चकदचत् 
ददलासा वाटला... वाटलां  की मी अगदी एकटी –एकाकी नाही!... एदलनोरा ड्यूज ही खरोखर एक 
अलौदकक व्यिी होती... दतचां मन एवढां मोठां होतां, की साऱ्या दवश्वाचां दुःख ती आपल्यात मुरवनू सामावनू 
घेऊ शकली असती! या जगतातल्या दुःखातांच्या मनातल्या अांधाराला भेदून त्याांच्यावर प्रकाशाची पखरण 
करणाऱ्या महाभागाांच्यात ड्यूजचाच आत्मा सवांत अदधक दीदप्तमान् होता, यात शांका नाही... दतच्याबरोबर 
समुद्राच्या दकनाऱ्यादकनाऱ्यानां दफरताना दकत्येकदा वाटायचां की ड्यूजचां माथां आभाळात ग्रहताऱ्याांच्या 
प्रभाबळीपयंत पोहोचलां -दन आहे हात पवगतदशखराांना कुरवाळत आहेत...! 

 
पवगताकिे पाहून ती एकदा माझ्याजवळ म्हणाली, “ ‘दगलादोन’च्या वृक्षाच्छाददत उतरणी, अन् 

ऊन खाणाऱ्या दतथल्या द्राक्षवलेी दन फुलारलेल्या रम्य तरुलता याांच्याशजेारी ‘क्रोस’च्या उग्र दन खिबिीत 
बाजू दकती दशष्टगांभीर ददसतात बघ तरी... पण मग याच काळ्या खिबिीत कोसच्या अगदी मार्थयाकिे 
दृष्टी वळवनू पहा... एक शुभ्र सांगमरवर चमक मारून तुला इशारा करील... तो दतथे वाट पाहत बसलाय 
त्याला अमरत्वाचां वरदान देणाऱ्या एका द्रष्ट्ट्या दशल्पकाराची... अन् त्याच्या उलट दगलादोन – 
माणसाच्या ऐदहक गरजा भागवणाऱ्या दचजा उत्पन्न करण्यात पार हरवनू बसलाय् स्वतःला क्रोस... क्रोस 
मात्र बघतोय् त्याच माणसाांची स्वप्पनां! कलाकाराचां आयुष्ट्य हे असांच असतां... अांधारां, उदास, गांभीर, 
व्यदथत... शादपत... पण त्यातूनच दमळतां वरदान शुभ्र सांगमरवराचां –मानवाच्या आशा-आकाांक्षा पल्लदवत 
करणारां–!” 

 
एदलनोराला शलेीचां पे्रम होतां... सप्टेंबरच्या अखेरीला, वारांवार वादळां होणाऱ्या ददवसात एखाद्या 

ददवशी समुद्राच्या कातर लाटाांवर झपकन् वीज चमकून गेली, की समुद्राकिे बोट दाखवत ती म्हणायची, 
“बघ बघ, शलेीची राख चकाकतेय्... तो आहे दतथे... लाटाांवरून चालतोय्...” 

 



 
           

होटेलमध्ये कुठे उतरलां , की अनोळखी लोकाांच्या ‘बघे’पणाचा ससेदमरा माझ्या पाठीमागे 
लागायचाच, हे ठरलेलां ... तेव्हा मी एक बांगलाच घेतला... अशी ही जागा पसांत करायला मला कुणी 
साांदगतलां  होतां? उदासवाण्या पाईनवृक्षाांच्या जांगलात दूरवर कुठे तरी बाांधलेली वास्तू... चहुबाजूांनी 
भल्यामोठ्या चभतींचा वढेा!... बाह्य देखावा जर उदासवाणा म्हटला, तर आतलां  वातावरण तर असां 
कमालीचां दवषण्ण होतां, की त्याचां वणगन करणां अशक्यच आहे... खेिवळ लोक या बांगल्याबद्दलची एक 
दांतकथा साांगायचे : ऑस्स्रयन राजदरबारातल्या एका बड्या अदधकाऱ्याबरोबरचां – (कुणी म्हणतात तो 
प्रत्यक्ष फ्रान्झ जोसेफच होता!), आपलां  पे्रमप्रकरण शोकान्त ठरल्यावर एक िी इथे येऊन रादहली होती... 
अन् पुढे तर त्या प्रकरणापासून झालेला मुलगाही विेा झाल्याचा दुःखभोग दतच्या वाट्याला आला होता!... 
आता साांगा, अशी ही जागा पसांत करायला मला कुणी साांदगतलां  होतां?... बांगल्यात अगदी वर एक छोटी, 
भक्कम गजाांनी दखिक्या बांद केलेली खोली होती... चभतीच्यावर चमत्कादरक आकृत्या रांगवलेल्या होत्या... 
अन् दरवाज्याला एक छोटां चौकोनी भोक होतां... दवशषे उन्माद चढला की त्या गरीब दबचाऱ्या वडे्या 
तरुणाला त्या भोकातूनच जेवणदबवण काय ते देण्याचा प्रघात असावा... छतावर एक मोठी उघिी आगाशी 
होती... दतथून एका बाजूला समुद्र ददसायचा, दन दुसऱ्या बाजूला पवगताांच्या राांगा... 

 
–तर असां कमीत कमी साठ खोल्याांचां हे उदासउजाि घर माझ्या पसांतीला उतरलां , आदण मी ते 

भाड्यानां घेतलां ! मला वाटतां, सभोवतालचा पाईन वृक्षाांचा तो जांगलवढेा, आदण वरच्या आगाशीतून 
ददसणारा मनोरम देखावा, याांचां आकषगण मला वाटलां  असावां... मी खरां तर एदलनोरालासुद्धा माझ्याबरोबर 
दतथे रहायला आविेल का, म्हणून दवचारलां ... पण दतनां दशताफीनां सौम्य नकार ददला, आदण त्याऐवजी 
दतच्या त्या उन्हाळी बांगल्यातलां  बस्तान आवरून ती जवळच्या एका छोट्या पाांढऱ्या बांगलीत येऊन 
रादहली... 

 
... पत्रव्यवहाराच्या बाबतीतला ड्यूजचा खाक्या अगदी कमालीचा अजब होता... तुम्ही जर 

दुसऱ्याच कुठल्या देशात असलात, तर तुम्हाला तीन एक वषांच्या अवधीत ती अधूनमधून नुसत्या 
लाांबलचक ताराच पाठवत राहील... पण आता आम्ही इतक्या जवळ राहत होतो ना एकमेकीच्या, तर 
जवळजवळ दररोज – आदण कधीकधी तर ददवसातून दोनतीनदासुद्धा दतची काही तरी दोन गोि शब्दाांची 
दचठ्ठी यायचीच मला... मग आम्ही एकत्र जमायचां अन् समुद्राच्या काठाकाठानां चहिायदफरायचां... ड्यजू 
तेव्हा म्हणायची “द रॅदजक िान्स प्रोमनेि् वुइथ द रॅदजक म्यूज”... (शोकमग्न नृत्यगांधा शोकदवव्हल 
नाट्यलदलतेसह दवहार करीत आहे...!) 

 
एक ददवस अशाच आम्ही दफरत असताना ती माझ्याकिे वळली. मावळत्या सूयाच्या दकरणाांचां एक 

सोनसळी तेजोवलय दतच्या मार्थयाभोवती झळाळत होतां. ती माझ्याकिे बराच वळे एकटक पहात रादहली 
– मनात काय चाललां  होतां दतच्या कोण जाणे! – अन् मग गदहवरल्या आवाजात म्हणाली, “इझािोरा, 
पुन्हा कधी म्हणून सुखाच्या शोधात दनघू नकोस... जगातल्या साऱ्या महान् दुदैवी लोकाांच्यासारखी 
तुझ्याही कपाळावर दुःखाची तप्तमुद्रा उमटलेली आहे... पण जो दुःखभोग तुझ्या वाट्याला आलाय् 
आजवर, तो केवळ उपोद घात आहे... ती आहे केवळ प्रस्तावना... हे लक्षात घे; अन् पुन्हा कौल लावायला 
जाऊन दुदैव ओढवनू घेऊ नको अांगावर!” 

 



 
           

एदलनोरा, अग तुझी ती धोक्याची सूचना मी मनावर घेतली असती तर! पण आशचेां तण समूळ 
उपटून काढणां महा कमगकठीण असतां; दकती खुिा, दकतीही तुिवा, माजायचां तसां माजतांच ते पुन्हा हेच 
खरां! 

 
ड्यूज त्यावळेी दतच्या अगदी अमदानीत होती... जीवनरसानां पदरपूणग, तीक्ष्णबदु्धी –असां ते एक 

महनीय व्यदित्व होतां... पुळणीवर चालायची ती मोठ्या ढाांगा घेत – रुबाबदारपणे... अशी आगळी चाल 
दतच्यावाचून कुठे आजवर पादहली नाही मी... ती कॉरसेट वगैरे वापरत नसे... दतचा बाांधा म्हणाल, तर 
काहीसा मोठ्ठाि अन् चाांगला भरलेला... कदादचत् आधुदनक मताच्या दप्रयकराांना अशा बाांध्याकिे पाहून 
नाकां सुद्धा मुरिली असती... पण खरां म्हणजे त्या शरीरयष्टीला एक राजस अन् उदात्त िौल होता... दतच्या 
थोर दन व्यदथत आत्म्याची सवगस्पशी जाण दतच्या सांपूणग व्यदित्वातून सारखी झरत असे! दकत्येकदा ती 
माझ्यासमोर ग्रीक शोकाांदतकाांचां चकवा शके्् दपयरचां वाचन करायची... अन् ॲन्टीगॉनच्या काही ओळी 
वाचून दाखवताना ड्यूजच्या त्या पारदशी समजेतून स्पष्ट होणारां त्या ओळीचां लोकोत्तर ममग जगाला अगम्य 
राहणां, हा केवढा मोठा सामादजक अपराध आहे, असां माझ्या मनात यायचां!... दतची कला उत्कषाचां दशखर 
गाठून आपल्या पदरपूणग दन प्रगल्भ तेजानां तळपत असतानाच ड्यजू रांगभमूीवरून दनवृत्त झाली... आदण 
अखेर दनवृत्तच रादहली; या घटनेला लोकाांनी पे्रमभांग, भावदववश स्वभाव, चकवा प्रकृतीचां वगैरे सोयीस्कर 
कारणां शोधली आहेत खरी, पण त्यातलां  एकसुद्धा खरां नाही...! दतच्या कलादवषयक कल्पना स्वतःच्या 
मतानुसार प्रत्यक्षात साकार करायला लागणारी मदत, चकवा आवश्यक तो पैशाचा पाचठबा, ड्यूजला दमळूच 
शकला नाही. हे दतच्या दनवतृ्तीचां खरां, रोखठोक अन् लादजरवाणां कारण आहे! कलेवरच्या पे्रमाची दबरुदां 
दमरवणाऱ्या भड दू जगानां या सवोत्तम, जगन्मान्य अदभनेत्रीला आपल्या आयुष्ट्यातली पांधरा लाांबलचक वष े
वनवासात दन हालअपेष्टाांत, मनाशी कुढत कुढत काढायला लावली! थोिीथोिकी नव्हेत, पांधरा... पांधरा 
वष!े... शवेटी मॉदरस जेस्टला जेव्हा यातली अरदसक प्रतारणा अखेर टोचलीबोचली, तेव्हा त्यानां 
दतच्यासाठी अमेदरकेचा एक छोटा दौरा मुक्रर केला... पण तोपयंत फार, फार उशीर झाला होता... कारण 
इतकी वष ेजे साधायची वाट पाहण्यात गेली, त्या स्वतःच्या कायासाठी शथीनां भाांिवल गोळा करण्याच्या 
त्या हृदयद्रावक प्रयत्नात दौऱ्यावरच दतला मृत्यनूां गाठलां ...! 

 
* * * 

 
मी त्या बांगल्यातल्यासाठी एक दपयानो भाड्यानां आणला, अन् मग माझा तो दनष्ठावांत दमत्र स्कीन, 

माझी तार दमळताक्षणी माझ्याकिे ताबितोब दनघून आला... एदलनोराला सांगीताची मनस्वी आवि होती. 
स्कीन रोज सांध्याकाळी दतला दबथोव्हन, शोपाां, शूमन, शूबटग वगैरे ऐकवावयाचा... कधीकधी ती सुद्धा 
आपल्या मन्द्र दन अप्रदतम स्वरमधुर आवाजात गायला लागायची... दतचां आवितां गाणां म्हणजे, ‘इन् क् वसे्टा 
टॉम्बा’... अगदी शवेटशवेटचे ‘इन् ग्राटा, इन् ग्राटा’ हे शब्द म्हणताना दतच्या आवाजात अन् 
चेहऱ्यावरदेदखल एक खोल व्यथा, एक खन्त, एक तक्रार उमटायची... अन् िोळ्यात पाणी न येऊ देता 
त्यावळेी दतच्याकिे बघणां अशक्यच व्हायचां!... 

 
एकदा ददवस मावळायच्या सुमाराला मी एकदम उठले अन् स्कीनच्या साथीवर दबथोव्हनच्या 

‘सोनाता पाथेतीक’ मधला दवलस्म्बत लयीचा भाग ड्यूजबरोबर नाचले... त्या एकोणीस एदप्रल च्या 
घातवारानांतर माझ्या स्फूतीनां मी दाखवलेली पदहली नृत्योभी होती ती... त्याबद्दल ड्यूजनां ताबितोब 
आपल्या बाहूत कवळून माझां चुांबन घेतलां , अन् मला जणू धन्यवाद ददले... 



 
           

“इझािोरा, विेे तू इथे काय करत बसली आहेस? तुला तुझ्या कलेकिे परतलां च पादहजे... तुला 
मुिी दमळेत ती दतथेच...!” 

 
मला नुसतीच एक ददक्षण अमेदरकेच्या दौऱ्याचा करार करण्याची सांधी आली होती, हे एदलनोराला 

माहीत होतां... 
 
“करून टाक तो करार पक्का.” ती आग्रहानां म्हणाली, “आयुष्ट्य दकती तोकिां असतां... अन् त्यातही 

दनरोद्योगी जीवनातून उद भवलेल्या कां टाळ्यानां ग्रासलेली सुस्त लाांबलचक वष ेअसू शकतात; कां टाळा... 
वैफल्य... दुसरां काहीच नाही... हे तुला माहीत असतां तर... तर... जा इझािोरा, त्या दुःखापासून, त्या 
कां टाळ्यापासून स्वतःची सुटका करून घे... जा” 

 
“पळ, पळ” ती म्हणत होती... पण माझा जीव जिशीळ होऊन गेला होता... एदलनोरासमोर मी 

काही तरी हावभाव करू शकले, पण पे्रक्षकाांपुढे पनु्हा उभां राहणां मात्र मला अशक्यच वाटत होतां... माझां 
सारां अस्स्तत्वच यातनामय झालेलां  होतां... काळीज प्रत्येक ठोक्यागदणक मुलाांच्या नावानां आक्रोश करत 
होतां... एदलनोरा बरोबर असली, की तेवढा वळे मला ददलासा असायचा... पण त्या एकाकी बांगल्यातली 
प्रत्येक रात्र मात्र, त्यातल्या सगळ्या दरकाम्या उदास खोल्याांतून उमटणारे ध्वदनप्रदतध्वनी ऐकत केवळ 
पहाटेची वाट पहाण्यात जायची... एकदाची पहाट झाली, की उठून तिक समुद्रात दूरवर पोहून जायचां... 
वाटायचां की इतकां  दूर जावां, की परतण्याची शक्यताच उरू नये... पण माझां शरीर मात्र वळेीच 
दकनाऱ्याकिे वळून सुखरूपपणे परतायचां... तरुण शरीरातली जीवनासिी दकती प्रबळ असते, पहा! 

 
पानगळीच्या ददवसातल्या एका राखट-करपट दुपारी पळुणीतून मी एकटीच भटकत असताना, 

एकाएकी मला माझ्या पढु्यातच पॅदरक दन देईद्रग या माझ्या मुलाांच्या, हातात हात घालून चालणाऱ्या 
आकृती ददसल्या... मी त्याांना साद घातली... पण मुलां  हसतदखदळत, माझ्या हातात न सापिता चकदचत् 
पुढेपुढे धावत रादहली... शवेटी मी त्याांच्या मागे धावत सुटले... हाका मारत रादहले... आदण एवढ्यात 
समुद्राच्या लाटाांच्या तुषारात मुलां  ददसली तशीच एकाएकी ददसेनाशी झाली... मग एक भयांकर शांका मला 
भेिसावयाला लागली... मुलाांचा असा हा सारखा भास होणां... खरांच मला विे तर नाही ना लागलेलां ? 
काही क्षणापुरती तर माझी खात्री झाली की माझां पाऊल, विे दन शहाणपण याांच्या दरम्यानच्या सीमेवरच 
तारेवरचा नाच करतांय्...! वडे्याांचां इस्स्पतळ माझ्या िोळ्याांसमोरून तरळून गेलां ... दतथलां  ते भकास, तेच 
ते जीवन... दवचार करता करता एकप्रकारच्या पराकोटीच्या किू दनराशनेां मला ग्रासून टाकलां , अन् मी 
पालथी पिून उमाळ्यानां रिरि रिले! 

 
दकती वळे मी तशी दतथेच पिले होते, मला कल्पना नाही... एका पे्रमळ हाताचा स्पशग माझ्या 

िोक्याला जाणवला... मी वर पादहलां ... दसस्स्टन चपेॅलमधल्या सुांदर चचतनमग्न आकृतींपकैीच कुणीतरी 
दृष्टीस पिल्यासारखां मला वाटलां ... समुद्रातून नुकताच बाहेर येऊन तो दतथे उभा होता... म्हणाला, “तू 
सारखी रित, आसवां गाळत का बसलेली असतेस?... माझ्याकिून काही मदत वगरेै होण्यासारखी आहे 
का? मी करू का काही?” 

 
मी वर पादहलां ... 
 



 
           

“हो” –मी उत्तरले... “मला वाचव... माझा जीव नाही म्हणत मी–माझी बदु्धी... माझां मन... ते 
वाचव... मला... मला एक बाळ दे...” 

 
त्या रात्री आम्ही आमच्या बांगल्याच्या छतावर जवळजवळ उभे रादहलो होतो... सागराच्या 

पैलबाजूला सूयग मावळत होता... दन उगवता चन्द्र पवगताच्या सांगमरवरी बाजूनां, चमचमणाऱ्या 
प्रकाशदकरणाांची उधळण उधळत आकाशाची वाट वरवर चढत होता... अशा वळेी त्याचे बलवान् 
यौवनमस्त बाहू माझ्यो भोवती लपेटलेले, त्याचे ओठ माझ्या ओष्ठद्वयाला दभिलेले, आदण त्याचा तो 
इटादलयन वासनावगे पुरासारखा धुवाांधार माझ्यावर कोसळत असलेला!... हे सारां सुख अनुभवताना 
वाटलां , की दुःख दन मृत्यू याांच्या ताविीतून सोिवनू कुणीतरी मला प्रकाशाची, प्रीतीची वाट दाखवली 
आहे... 

 
दुसऱ्या ददवशी, घिलेलां  सारां काही एदलनोराला मी जसांच्या तसां साांदगतलां , तरी दतला काही 

त्याचां आियग वाटलेलां  ददसलां  नाही... कलावांताच्या मनाचा वावर सारखा कल्पनाांच्या, कथादन्तकथाांच्या 
दवश्वातच असल्यानां, मायकेल अजेँलोचां रसरशीत तारुण्यच जणू, माझां साांत्वन करायला समुद्राच्या 
कुशीतून अवतरलेलां  आहे, –असा मला झालेला भास दतला हास्यास्पद न वाटता साहदजकच वाटला... 
दतला खरां तर अनोळखी लोकाांची भेट घ्यायला मुळीच आवित नसे, पण माझ्या या कोवळ्या ॲन्जेलीची 
माझ्या-करवी ओळख करून घ्यायला दतनां मोठ्या ददलदारपणे होकार ददला... मग आम्ही दोघी त्याच्या 
स्टुदिओत गेलो –तो एक दशल्पकार होता... 

 
त्याच्या कलाकृती पादहल्यानांतर दतनां मला दवचारलां , “हा एक प्रदतभावान् कलावांत आहे, असां 

तुला खरांच वाटतां?” 
 
“दनःसांशय!” मी म्हटलां , “कदादचत् हा दुसरा मायकेल अजेँलोच ठरेल...” 
 
तारुण्यात मन दकती कमालीचां लवदचक असतां...! प्रत्येक गोष्टीवर सहजासहजी दवश्वास बसतो... 

मलासुद्धा हे नवीन पे्रमप्रकरण माझ्या दुःखावर मात करील, अशी जवळजवळ खात्रीच वाटत होती... बाकी 
त्या सततच्या भयांकर मनोव्यथेनां मी इतकी वैतागनू गेले होते... स्व्हक्टर ह्यगूोची एक कदवता मी सारखी 
वाचायची... शवेटी तशी माझ्या मनाची मी समजूत घातलीच... म्हटलां , “येतीलच ती परत... माझ्याकिे 
परत यायला दमळायचीच ती वाट पाहताहेत”... अरेरे!... ही खात्री, हा दवश्वास... ही कल्पना... यातलां  
काही म्हणता काहीच फार काळ दटकून रादहलां  नाही! 

 
माझ्या या दप्रयकराचां कुटुांब भलत्या सनातनी, कमगठ दवचाराांचां होतां; एवढांच नव्हे, तर त्याचां 

लग्नसुद्धा एका अशाच कमगठ इटादलयन कुटुांबातल्या मुलीशी ठरलां  होतां. आधी याचा मला काहीच पत्ता 
त्यानां लागू ददला नव्हता... पण नांतर एक ददवस त्यानां पत्रानां सगळी हदकगत कळवनू माझा दनरोप 
घेतला... मला मुळीच राग आला नाही... कारण माझी बुद्धी पुन्हा दठकाणी आली, ती त्याच्यामुळेच, अशीच 
माझी भावना होती... आदण नांतर मला जाणवलां  की मी एकटी, एकाकी अशी नव्हतेच... त्या क्षणापासून मी 
एका अत्यांत आतगगढू अवस्थेत दशरलो होते... माझ्या बाळाांचे आत्मे माझ्याभोवतीच दभरदभरत होते, अशी 
माझी धारणा बनली... माझां समाधान करायला, ददलासा द्यायला ते येणारच होते या पार्टथव जगात... 

 



 
           

हेमांत ऋतू आला, तशी एदलनोरा ्लॉरेन्समधल्या दतच्या ्लॅटमध्ये राहायला गेली; मीही मग 
माझ्या त्या उदासवाण्या बांगल्याला रामराम ठोकला... मी आधी ्लॉरेन्सला जाऊन दतथून पुढे रोमला 
गेले... दहवाळाभर दतथेच राहायचा माझा बेत होता... नाताळलाही मी रोममध्ये होते... दुःखाची सावट त्या 
सणासमारांभावरही होतीच... पण मी मनाशी दवचार केला, की मी थिग्यात नाही, चकवा वडे्याांच्या 
इस्स्पतळात नाही, इथे आहे, हे काय कमी आहे? अन् माझा दवश्वासू दमत्र स्कीन तर होताच माझ्याबरोबर... 
त्यानां कधी एका शब्दानांही मला कशाबद्दल काही दवचारलां  नाही, की शांका घेतली नाही... त्यानां ददला मला 
फि त्याचा दनरपेक्ष स्नेह, कौतुक अन् त्याचां सांगीत...! 

 
... एखाद्या शोकमग्न दजवाला दरझावायला रोमसारखां अद भतु शहर नाही दुसरां! माझ्या अशा 

मनःस्स्थतीत ॲथेन्स शहराचा तो नेत्रदीपक झगमगाट आदण कलादवष्ट्कारातली पूणगता पाहून माझ्या 
दुःखाला दजथे उलट धारच चढली असती, दतथे रोम मात्र एखाद्या रामबाण उपायासारखां गुणकारी 
ठरलां ... कारण रोमच्या ठायीठायी दवखुरलेल्या भव्य अवशषेाांमुळे थिग्यासमाध्याांमुळे, दन उत्स्फूतग 
स्मारकाांच्यामुळे रोम मला समदुःखी भासत होतां... अनेक मृत दपढ्याांच्या रुण्िमाळा त्याच्या अांगणात तुटून 
दवखुरल्या होत्या!... पहाटेपहाटेच ‘एदपयन व’े वर भटकायला मला दवशषे आविायचां... दुतफा 
थिग्याांच्या लाांबचलाांब राांगा असलेल्या रस्त्याांतून ‘फ्रास्काती’हून येणाऱ्या मद्याच्या गाड्या रेंगायच्या... 
अन् त्याांचे मद्याच्या चपपावर रेलून झोपी गेलेले गािीहाक्ये अगदी दमल्याभागल्या तपदकरी रांगाच्या 
हरणाांसारखे ददसायचे... वाटायचां, की काळाचां काळीजच इथे बांद पिलां  आहे... अन् ‘काम्पान्या’ची 
दवशाल भमूी, आदण राफेलच्या आकाशाची भव्य कमान, याांच्या सांगतीत हजारो वष ेएदपयन ववेर सांचार 
करणारां मी एक दपशाच्च आहे! कधी कधी माझ्या उभारलेल्या हाताांनी आकाशाला आवाहन करत मी नाचत 
जायची दतथून... थिग्याांच्या राांगाांमधून वावरणाऱ्या एखाद्या दवकल दवव्हलेसारखी...! 

 
रात्रीच्या वळेी स्कीन आदण मी दफरायला बाहेर पिून दतथल्या अनांत कारांज्याांची शोभा पाहात 

थाांबत होतो... पवगताच्या उधळ्या झऱ्याांचां पाणी अखांिपणे या कारांज्याांतून फवारत राहायचां... दतथे बसून 
चुबकत्या, खळाळत्या, उसळत्या पाण्याचां ते गाणां ऐकायला मला भारी आविायचां... बघता बघता 
आसवाांच्या मूक धारा झरायला लागायच्या अनेकदा... अन् माझा हळुवार मनाचा दमत्र माझे हात आपल्या 
हातात घेऊन मला ददलासा द्यायचा प्रयत्न करायचा... 

 
अशा दुःखद भटकन्तीतून एक ददवस मला जाग आली ती एल्.च्या लाांबलचक तारेनां! माझ्या 

कलेची शपथ घालून त्यानां मला पॅदरसला परत येण्याची दवनांती केली होती – हा सांदेश पदरणामकारक 
ठरला... मी पदॅरसची गािी पकिली... वाटेत स्व्हआरेदजओ लागलां , अन् पाईन वृक्षाांच्या झािीतून वर 
िोकावणारां लाल दवटाांच्या त्या बांगल्याचां छप्पपर ददसलां , तेव्हा मन क्षणभर आठवणींच्या दवश्वात तरळून 
आलां ... आशा –दनराशचे्या चहदोळ्यावर आलटूनपालटून झोके घेत घालवलेले दतथले ते ददवस... ते 
मदहने... अन् मागे रादहलेली माझी लोकोत्तर मतै्रीण एदलनोरा...! 

 
एल्. नां ‘प्पलास द ला काँकोदग’ दजथून ददसतां, त्या ‘दक्रलाँ’ मधलां  एक सवोत्तम जोिदालन फुलाांनी 

सजवनूदबजवनू माझ्याकरता तयार करून ठेवलां  होतां; मी जेव्हा स्व्हआरेदजओमधला माझा अनुभव, आदण 
मुलाांच्या पनुजगन्माचां अन् पुनरागमनाचां मला पिलेलां  गूढ स्वप्पन, हे सारां त्याला साांदगतलां , तेव्हा त्यानां 
आपलां  तड ि हाताांनी झाकून घेतलां , अन् शवेटी मोठ्या प्रयत्नानां स्वतःला सावरून मला म्हणाला, 

 



 
           

“एकोणीसश ेआठमध्ये प्रथम मदतीचा हात पुढे करून मी तुझ्याकिे आलो, पण आपल्या प्रीतीनां 
आपल्याला शोकास्न्तकेचीच वाट दाखवली; आता या उदास जगात इतराांच्यासाठी का होईना, पण सौन्दयग 
दनमाण व्हावां, म्हणून, तुला पादहजे तशी तुझी शाळा स्थापन करण्याचा आपण पनु्हा एकदा प्रयत्न करून 
पाहू दनदान...” 

 
बेलेव्ह्यमूधलां  मोठां होटेल त्यानां माझ्या नृत्यशाळेसाठी दवकत घेतल्याचांही त्यानां मग साांदगतलां . 

दतथल्या गच्चीवरून सारां पदॅरस ददसायचां... वगेवगेळ्या बाजूांनी उतरत उतरत नदीपयंत पोहोचणाऱ्या 
दतथल्या बागा, अन् हजारएक मुलाांची सोय होईल इतक्या खोल्या... हे सारां वरून ओणवणाऱ्या त्या 
गच्चीतून ददसायचां... आता ती शाळा अखांदित चालवण्याची तेवढी एक मात्र माझी जबाबदारी होती... 

 
“साऱ्या वैयदिक भावना बाजूला सारून, काही काळ तरी आता केवळ एका कल्पनेलाच वाहून 

घ्यायला मात्र तू तयार झालां  पादहजेस” – एल्. म्हणाला. 
 
माझ्या आयुष्ट्यानां यातनाांचां दन सांकटाांचां जे जांजाळ माझ्यासाठी आजवर दवणलां  होतां, त्यात माझ्या 

कल्पनेचा, माझ्या स्वप्पनाचा हा एकच धागा न दवरता, न दवटता सतत चमकत रादहला होता, हे लक्षात 
घेऊन मी त्याला होकार ददला... 

 
दुसऱ्या ददवशी सकाळी आम्ही ‘वलेेव्हय’ू ला भेट ददली... अन् त्या क्षणापासून पुढे दतथली 

सजावट करणारे अन् फर्टनश करणारे कमगकार माझ्या मागगदशगनानुसार आपल्या कामात अगदी गढून 
गेले... त्या जराशा सामान्यच होटेलचां रूपाांतर उद्याच्या एका ‘नृत्यमांददरात’ व्हायचां होतां ना? 

 
पॅदरसमधल्या एका मध्यवती दठकाणी घेतलेल्या स्पधेतून दनविलेल्या नव्या पन्नास दवद्यार्थयांना 

प्रवशे ददला होता... दशवाय आधीच्या शाळेतली मुलां  अन् त्याांच्या गव्हनेसेस वगैरे मांिळी होतीच... 
 
जुन्या होटेलमधील पदहली जेवणघरां, आमची नृत्यदालनां होती... माझे आकाशी पिदे दतथे 

लावलेले होते... त्या लाांबचलाांब दालनाच्या मधोमध मी एक व्यासपीठ तयार करवलां  होतां... 
चढायउतरायच्या पायऱ्या वगैरे सारां होतांच... पे्रक्षकाांना चकवा आपल्या एखाद्या कलाकृतीची प्रयोगात्मता 
पिताळून पहायला येणाऱ्या लेखकाांना, ह्या व्यासपीठाचा उपयोग व्हायचा... सवगसाधारण शाळाांमधून जे 
एक तेचतेपणाचां, दवटलेलां  अन् आळसावलेलां  वातावरण आढळून येतां, ते थोिांफार, दतथल्या जदमनीला— 
लादीला–सपाटीचा एकच एक स्तर ठेवण्यानां दनमाण झालेलां  असतां, अशा दनष्ट्कषाला मी आलेली होते; 
त्यामुळे इथल्या दकतीतरी खोल्याांतून, एका बाजूनां वर जाऊन दुसऱ्या बाजूनां खाली उतरवणाऱ्या वाटा 
चकवा बोळ मी तयार करवनू घेतले होते... लां िनमधल्या इांस्ग्लश हाऊस ऑफ कॉमन्स–लोकसभेच्या–
दालनासारखी जेवणघरातली योजाना केली होती... बसण्याच्या जागाांच्या राांगा दोन्ही बाजूांनी वरवर 
जाणाऱ्या... मोठ्या दवद्यार्थयांनी आदण दशक्षकाांनी उांचीवरच्या जागेवर बसायचां, अन् छोट्या मुलाांनी 
खालच्या जागेवर अशी व्यवस्था होती... 

 
अशा तऱ्हेनां पुन्हा एकदा हसत्याखेळत्या चेतन जीवनानां माझ्या भोवती फेर धरलेला पादहल्यानांतर 

मला दवद्यार्थयांना दशकवण्याचा नव्यानां धीर आला... अन् दवद्यार्थयांनी तर दशक्षणात कल्पनेबाहेर प्रगती 
करून दाखवली... शाळा उघिल्यापासून तीन मदहन्याांच्या अवधीत झालेला त्याांचा दवकास, प्रगती पाहून 



 
           

त्याांना पहायला येणाऱ्या सवग कलावांताांच्या कौतुकाचा दन आियाचा दवषयच बनली ती मुलां ... शदनवार हा 
तर मुळी कलाकाराांचाच वार ठरलेला होता. त्या ददवशी अकरा ते एक वाजेपयंत त्याांच्यासाठी एक 
नृत्यदशक्षणाचां प्रात्यदक्षक व्हायचांच... अन् एल्. च्या नेहमीच्या खर्टचक स्वभावानुसार दुपारी एक मोठी 
मेजवानी असायची... पाहुणे कलावांत दन सारी मुलां  त्यावळेी एकत्र जेवायची... जसजशी छान हवा 
पिायला लागली, तसतशी मेजवानीची व्यवस्था उघड्यावर बागेतच व्हायला लागली... जेवणानांतर मग 
सांगीत, काव्य दन नृत्य... असा मनोरांजनाचा कायगक्रम चालायचा... 

 
रोदाां आमच्याकिे वारांवार यायचा. त्याचां घर दतथे म्यूदाँला समोरच्याच टेकिीवर होतां. तो 

नृत्यदालनात बसून, तरुण मुलींची अन् छोट्या दचमखड्याांची नाचतानाची रेखादचत्र काढायचा... एकदा 
तो मला म्हणाला, 

 
“माझ्या तरुण वयात मला अशी मॉिेल्स दमळाली असती तर! इथे हालचाली तर आहेतच, पण 

त्याचां दनसगाशी सांधानही आहे... जाणीवपूवगक सुसांवाद साधलेला आहे दनसगाशी... सुांदर मॉिेल्स 
आजवर माझ्या आढळात आली; नाही असां नाही... पण त्यातल्या एकीलाही तुझ्या या दशष्ट्याांच्याप्रमाणे 
हालचालीच्या तांत्राची जाण असल्यासारखी ददसली नाही!” 

 
मुलाांच्यासाठी मी वगेवगेळ्या रांगाचे केप्पस-झुली दवकत आणल्या होत्या... त्या घालून नृत्यशाळेच्या 

बाहेर रानावनात चहिायदफरायला मुलां  जायची, तेव्हा त्याचां धावणांपळणां पाहताना पक्ष्याांचा एक सुांदर 
थवाच दवहरत आहे असा भास व्हायचा! 

 
बेलेव्ह्यमूधली ही नृत्यशाळा कायम दटकेल, माझां उरलेलां  आयुष्ट्यही आता इथेच व्यतीत होईल... 

अन् माझ्या प्रयोगशील कायातून फळाला आलेल्या दसद्धान्ताांचा पिताळाही याच नृत्यशाळेत माझ्यामागां 
लोकाांना पहायला दमळेल असा मला दवश्वास वाटत होता... 

 
... जूनमध्ये ‘त्रोकोदेरो’मध्ये आम्ही एक नृत्यमहोत्सव साजरा केला... मी एका बॉक्समध्ये बसून 

माझ्या दशष्ट्याांचां नृत्य पाहत होते... कायगक्रमाांतल्या काही नृत्यदवशषेाांच्या वळेी तर पे्रक्षक उठून उभे रादहले, 
अन् उत्साहाच्या अन् आनांदाच्या आरोळ्याांनी सारां दथएटर दुमदुमून गेलां ... कायगक्रम सांपल्यानांतर तर 
लोकाांनी इतका वळे टाळ्याांचा गजर चालवला होता, की त्याांचां घरी जायचां काही लक्षणच ददसेना!... रूढ 
अथानां ज्या मुलाांना ‘तयार’ नतगकनतगकी, चकवा कलाकार म्हणता आलां  नसतां, त्याांच्या कलादवष्ट्काराला 
एवढी उत्स्फूतग दन उत्साहपूणग साद-दाद दमळालेली पाहून मला पूवीपासून भावलेल्या एका अस्पष्ट 
कल्पनेला जणू दुजोराच दमळाला... पे्रक्षकाांच्या त्या कौतुकात जसां मानवाच्या एका नव्या समजेचां स्वागत 
होतां, तशीच एका नव्या दवचारपवाच्या आगमनाची आशाही प्रगट झाली होती, असां मला वाटलां ... 
दनत्शचे्या तत्त्वज्ञानाचाच एक आदवष्ट्कार होता खरां तर... 

 
“नतगक झारातुष्ट्र... अचपळ, अलगद पावलाांच्या... पांखाच्या पालवाांनी साद घालणारा... भरारी 

घ्यायला कसा उत्सुक... साऱ्या पदक्षगणाांना जातां त्याचां आवाहन... तेही असतात सारे उड्डाणाच्या 
तयारीतच... आनांदी, स्वच्छन्दी मनोवृत्तीचां त्याला लाभलेलांच आहे मुळी वरदान...” 

 
... दबथोव्हनच्या नवव्या चसफनीला नृत्याांदकत करणारा उद्याचा नतगकवृांद होता हा...! 



 
           

२८ 
 
एक प्रकारच्या आनांदोत्साहानां खळखळतच आमचा बलेेव्ह्यतूला ददवस सुरू व्हायचा... घाईघाईनां 

कॉदरिॉरमधून पळणाऱ्या बाळपावलाांचे आघात अन् सामूदहक गीतां गाणारे बालआवाज कानावर पिायचे. 
मी खाली आली, की नृत्याच्या दालनात गोळा झालेल्या मुलाांच्या ‘गुि मॉदनंग इझािोरा!’ च्या आरोळ्या 
उठायच्या... अशा वातावरणात कुणी उदास राहायचांच म्हटलां , तरी शक्य होतां का? दकतीदा तरी त्या 
मुलाांच्याकिे पाहताना दोन छोट्या चेहऱ्याांची गैरहजेरी तीव्रतेनां जाणवायची; अन् मग मी माझ्या खोलीत 
जाऊन पोटभर रिून घ्यायची... पण तरीसुद्धा प्रत्येक नव्या ददवसाबरोबर त्या मुलाांना सामोरां जाऊन 
त्याांना दशकवण्याचां धैयग माझ्या ठायी गोळा होत होतां... त्याांच्या नृत्यातलां  वाढतां लादलत्य दन लोच पाहून 
माझ्या जगण्याला काही अथग दनमाण होत होता... 

 
इसवीसनाच्या पदहल्या शतकात रोममधल्या एका टेकिीवर ‘सेदमनरी ऑफ िास्न्सग प्रीस्ट् ऑफ 

रोम’ (रोम येथील नतगकधमोपदेशकाांचे दवद्यापीठ) नावाचां एक दवद्यालय होतां... त्या दवद्यालयातल्या 
दवद्यार्थयांची दनवि अत्यन्त गभगश्रीमांत कुटुांबातून केली जायची; एवढांच नव्हे तर त्याांच्या घराण्याांना पूवीची 
अनेक शतकाांची परांपरा आहे चकवा नाही, आदण असली तर त्याांना प्रवादाचां कसलां ही गालबोट कधीही 
लागलेलां  नाही ना, हेही पिताळून पादहलां  जायचां... तत्त्वज्ञानाची सवग दशगनां, सवग कला दन दवद्या याांचां 
दशक्षण त्याांना ददलां  जायचां; पण त्याांचां आत्मादवष्ट्काराचां मुख्य माध्यम ‘नृत्य’ च असे–वसांत, ग्रीष्ट्म, हेमांत दन 
दशदशर या वषातल्या चार ऋतूांत ते रांगमांददराांतून नृत्य करत असत;–अशा प्रत्येक वळेी त्या टेकिीवरून 
खाली रोममध्ये ते यायचे, दतथल्या काही समारांभातून भाग घ्यायचे आदण सामान्यजनाांच्या मनःशुद्धीसाठी 
त्याांच्यासमोर नृत्य करायचे... ह्या मुलाचां नृत्य इतकां  आनांदातग, प्रसन्न दन शुदचभूगत असायचां की त्याचा 
त्याांच्या पे्रक्षकाांवर दवलक्षण प्रभाव पिायचा... त्याांचां सवगतऱ्हेनां उन्नयन व्हायचां... मानदसक व्यथेनां 
पीिलेल्या दजवाांना त्या रोगावरचां औषधच सापल्यासारखां वाटायचां! माझ्या नृत्यशाळेची स्थापना करताना 
मी स्वप्पन पाहत होते, ती अशाच उदात्त कलादवष्ट्काराची; पॅदरसच्या पदरसरात एका उांच ॲक्रोपोदलसमान 
वास्तूवर उभारलेल्या माझ्या नृत्यशाळेकिे, आदण त्यातल्या कलावांताांच्याकिे हे शहरही रोमच्या त्या 
धमोपदेशक-नतगकाांच्या दवद्यापीठाच्या भावनेनां पाहील– असा दवश्वास मला वाटत होता– 

 
आपल्या रेखादचत्राांच्या वह्या घेऊन दचत्रकाराांचा एक थव्याच्या थवा प्रत्येक आठवड्याला 

बेलेव्ह्यमूध्ये येऊन हजर व्हायचा... कारण आमचां हे दवद्यालय म्हणजे कलाकाराांना दमळणाऱ्या स्फूतीचां 
उगमस्थानच जणू ठरलां  होतां... शकेिो रेखादचत्राांना दन नृत्यकृतींच्या नमुन्याांना इथून स्फूर्टत लाभली 
होती... दकतीतरी आजही अस्स्तत्वात असलेली नृत्याची रेखाटणां आदण दचत्रां याांच्यामागची पे्ररणा म्हणजे 
ही शाळाच होती... याच शाळेच्या प्रभावानां कलाकार आदण त्याचां मॉिेल याांच्यातल्या एका अदभनव, आदशग 
नात्याची दनर्टमती होईल, असांही स्वप्पन मी रांगवत होते... आता दबथोव्हन दन ‘सेझार फ्रान्क’, याांच्या 
सांगीतावर झुलणाऱ्या... के्षपदवके्षप करणाऱ्या, ग्रीक कोरसला नृत्याचा साज चढवणाऱ्या, चकवा 
शके्सदपयरचां पठण करणाऱ्या, माझ्या दशष्ट्याांची चालतीिोलती दजवन्त रूपां, मॉिेल्स म्हणून दचत्रकाराांच्या 
िोळ्याांसमोर तरळणार होती!... ‘मॉिेल्स’ म्हणजे स्टुदिओत अवघिून बसलेला गरीब दबचारा मुका प्राणी, 
ही असह्य कल्पनाच मुळी नामशषे होणार होती इथे... हा चेतन... हालता–िोलता आदशग म्हणजे 
जीवनादवष्ट्काराची परम सीमाच ठरेल, असाही एक भावाथग मला जाणवला होता... 

 



 
           

साऱ्या आशाअपेक्षा आणखीच फुलारल्या, त्या एल्.च्या नव्या बेताांच्यामुळे... पूवी एकदा दुदैवानां 
स्थदगत झालेली, दथएटर बाांधण्याची त्याची कल्पना पुन्हा एकदा पालवली होती... बलेेव्ह्यूच्या टेकिीवरच 
हे दथएटर बाांधायचां... दवशषे मोठ्या उत्सवाच्या वळेी पॅदरसची सारी जनता दतथे लोटेल, तेव्हा ते तसां भव्य 
दन महोत्सवीच असायला हवां... चसफदनक वाद्यवृांदाची व्यवस्था दतथे ठेवणां हे ओघानां आलांच मग... 

 
‘लूई स्य’ू या वास्तुदशल्पकाराला त्यानां पुन्हा एकदा बोलावनू घेतलां ; आदण मग पूवी बाजूला 

सारलेले रांगमांददराचे सारे नमुने दन मॉिेल्् लायबरीत पुन्हा एकदा माांिली गेली... पाया वगैरेची आखणी 
झालीच होती... सांगीत, ग्रीक शोकास्न्तका (नाट्य) अन् नृत्य, ह्या सवग कलाांना त्याांच्या दवशुद्ध स्वरूपात 
पुन्हा एकदा एकत्र आणण्याचा माझा मानस ह्याच दथएटरमध्ये प्रत्यक्षात येणार होता... मूने स्यलूी, 
एलीनोरा ड्यूज चकवा सुझन देपे्र, हे कलावांत इथे ‘इदिपस’, ‘ॲन्टीगॉन’ चकवा ‘एलेक्रा’ सादर करतील... 
माझी मुलां  कोरस नाचतील... दबथोव्हनची शताब्दी साजरी करायची ती इथेच... अन् त्या दनदमत्तानां माझ्या 
हजार दशष्ट्याांना रांगभमूीवर सादर करून त्याांच्या तफे दबथोव्हनच्या नवव्या चसफनीचा नृत्यसाक्षात्कार 
रदसकाांना घिवायचा... ही मुलां  ‘पॅन ॲथीन’ च्याप्रमाणे टेकिी उतरून पढेु नदीवरून आवाांलीदचा धक्का 
गाठतील; आदण ती पदवत्र तीथगयात्रा तशीच पदँथऑनपयंत पुरी करून एखाद्या मोठ्या राजकारणधुरांधर 
पुरुषाची, अथवा नेत्याची पणु्यस्मृती साजरी करती... असाही एक शुभ ददवस माझ्या िोळ्याांसमोर तरळत 
होता ..! 

 
मुलाांना नृत्य दशकवण्यात दररोज मी तासन् तास घालवत असे... मग कधीकधी हातापायात अगदी 

त्राणच उरलां  नाही, की कोचावर रेलून बसायची, अन् हाताांच्या दन बाहूांच्या हालचालींनीच त्याांना मागगदशगन 
करायची मी... नृत्य दशकवण्यातली माझी हातोटी तर अलौदककच म्हणावी लागेल... मुलाांच्याकिे मी 
माझे बाहू पसरून उभे राहण्याचा अवकाश... मुलां  नाचायलाच लागत!... त्याांना मी नाचायला दशकवत 
असल्यासारखाही हा प्रकार वाटत नव्हता... वाटत होतां, की नृत्यकलेच्या पांचप्राणाांचां स्फुरण त्याांच्या 
देहातून होण्याची वाट मी मोकळी करून देत आहे, इतकां च... 

 
युदरदपदिसच्या ‘बॅके’ चा कायगक्रम सादर करण्याचा आमचा दवचार होता. माझा भाऊ ऑगस्स्टन 

‘िायदनसस’ची भदूमका करणार होता; त्याला ती भदूमका मुळी पाठच होती–त्या भागाचां, चकवा 
शके्सदपयरच्या एखाद्या नाटकाचां, चकवा बायरनच्या ‘मनॅफे्रि’चां वाचन रोज रात्री ऑगस्स्टन आमच्यासमोर 
करायचा... दान्यूांदझओलाही आमच्या शाळेतल्या प्रत्येक बाबतीत फार उत्साह असल्यानां दकत्येकदा दुपारी 
चकवा रात्री तो आमच्या बरोबर जेवायला असायचा... 

 
माझ्या पदहल्या शाळेतल्या उरलेल्या थोड्याबहुत दशष्ट्या आता उांचचनच होऊन यौवनाच्या 

उांबरठ्यावर उभ्या होत्या... छोट्या पोरींना दशकवताना त्याांची खूप मदत व्हायची मला... दरम्यानच्या 
काळात त्याांच्यात झालेला जमीनअस्मानाचा फरक, अन् माझी नृत्यपरांपरा पढेु चालू ठेवण्याच्या त्याांच्या 
प्रयत्नाांत ददसून येणारी त्याांची जाणकारी, समज दन आत्मदवश्वास... हे सारां िोळ्याांनी दटपताना माझां मन 
हेलावनू जायचां... 

 
पण इसवीसन एकोणीसश ेचौदाच्या त्या जुलैत साऱ्या जगावरच एक दवदचत्र दिपण आलां ... मला 

आतल्या आत ते जाणवत होतांच, पण माझ्या दचल्ल्यादपल्ल्याांनाही ते जाणवायला लागलां ... आमच्या 
गच्चीवरून पुरां पॅदरस ददसायचां... दतथे वर जाऊन उभां रादहलो, की मुली आताशा अनेकदा शाांत दन 



 
           

दबल्यासारखी दचदिदचप होऊन जायच्या... आकाशात भले मोठे काळे ढग जमा झालेले... एक अपदरदचत 
गूढ दवरामदचन्ह साऱ्या भभूागावर ओठांगनू आांदोळत आहे, असां वाटायचां... मला दे जाणवायचां... आधीच्या 
दोन्ही वळेची दनदित सशि हालचाल आठवता माझ्या पोटातल्या या बाळाची हालचाल अगदी क्षीण 
वाटायची... 

 
मला वाटतां, दुःख आदण शोक याांना कलाटणी देऊन एका नव्या जीवाला सामोरां जायच्या माझ्या 

प्रयत्नाांतच माझा कमालीचा शदिपात झाला असावा... मला पार थकल्यासारखां होऊन गेलां  होतां... तेव्हा 
जुलै मदहना मध्यावर आला, तसां एल्.नां दवद्यालयातल्या साऱ्याांना सुट्टीसाठी िेव्हनशायरच्या त्याच्या 
बांगल्यात पाठवावां, असां सुचवलां ; एक ददवस सकाळी एका वळेी दोघीदोघींनी येऊन साऱ्याांनी माझा दनरोप 
घेतला... ऑगस्ट मदहना समुद्रकाठी घालवनू सप्टेंबरमध्ये सारीजण परतणार होती... त्या सवांच्या 
पाठीमागे घर अगदी दरकामां, सुनांसुनां दन दवदचत्रच वाटायला लागलां ... अन् दकती प्रयत्न केला तरी माझ्या 
मनावर दवषण्णतेची एक घनदाट सावट पिायची ती पिलीच... थकवा तर खूपच वाटत होता... पदॅरस 
शहर ददसायचां त्या गच्चीवर मी तासन् तास बसून राहायची... पहाता पहाता पूवेकिूनच काही सांकट येणार 
आहे, असां जास्तच मनात यायला लागलां ... 

 
तेवढ्यात एक ददवस सकाळी काल्मेतचा खून झाल्याची ती भयांकर बातमी कानावर आली... सारां 

पॅदरस एकाएकी अस्वस्थ आदण शांकाकुल होऊन गेलां ; ती घटना तशी दुःखद होतीच, पण पुढे होणाऱ्या 
शोकाांदतकेची ती नाांदीच ठरली! काल्मेत माझ्या कलेचा आदण दवद्यालयाच्या कायाचा एक थोर पुरस्कता 
होता... त्यामुळे त्याच्या त्या खुनाच्या बातमीनां मला धक्काच बसला... अन् फार वाईट वाटलां ... 

 
दजवात एकप्रकारची अस्वस्थता होती, भय वाटत होतां... दचल्ल्यादपल्ल्याांच्या अभावी बेलेव्ह्य ूकेवढां 

तरी अफाट आदण भलतांच शान्त वाटायचां... त्या दवशाल नृत्यदालनाला तर अगदी उदास कळा आली 
होती... लवकरच माझां बाळ जन्माला येईल, तेवढ्यात मग मुली देखील परत येतील, अन् बेलेव्ह्य ूहे पनु्हा 
पदहल्यासारखां चतैन्याचां दन आनांदाचां दनधान बनेल... असा दवचार करून मी मनातली भीती पुसून 
टाकायचा प्रयत्न करायची... पण... पण वळे जाता जायचा नाही... एके ददवशी आमचे पाहुणे म्हणनू 
त्यावळेी दतथे िॉ. बॉसन पाांढऱ्याफटक चेहऱ्यानां आत अले... हातात एक वतगमानपत्र होतां... मी वाचायला 
जाते, तर जाि टाईपातली ती मोिी ठळक बातमी... ‘आचगड्यकूचा खून’!... मग वदांता आदण अफवा याांचे 
मोहोळ फुटलां , आदण लगोलग महायुद्धाची खात्रीशीर वाताही येऊन धिकली... पुढे होणाऱ्या घटनाांची 
सावली त्या घटनाांच्या आधीच पिते म्हणतात, ते दकती खरां असतां पहा... आता मला कळून आलां  की 
बेलेव्ह्यवूर एक अनादमक काळी छाया वावरते आहे, अशी जी भावना गेल्या मदहन्याभर आपल्याला झाली 
होती, दतचां या युद्धाशीच नातां होतां... मी जेव्हा एकीकिे नाट्य, नृत्याांसारख्या कलाांच्या पुनरुत्थानाचे बेत 
रचत होते, माणसाला सोज्वल दन परम आनांदाचा अनुभव देणारे महोत्सव घिवनू आणण्याच्या कल्पनेत 
दांग होते, तेव्हा दुसरीकिे दुसऱ्या काही शिी युद्धाची आखणी करत होत्या... मतृ्यलूा दन प्रलयाला 
आवाहन करत होत्या!... या साऱ्या शिींच्या युतीपुढे, माझी एकाकी अस्स्मता दकती नगण्य, दकती क्षुल्लक 
होती! 

 
ऑगस्टच्या पदहल्या तारखेला मला प्रसूतीपूवीच्या पदहल्या कळा जाणवल्या... सैन्यभरतीची 

दवांिी माझ्या दखिकीखालीच जोरानां पुकारली जात होती... उकािा फारच होता त्या ददवशी, तेव्हा 



 
           

दखिक्या उघड्या होत्या... माझां कण्हणां, दवव्हळणां, माझ्या कळा, वदेना या साऱ्याांना गरजणाऱ्या ड्रम्् ची 
दन दवांिी दपटणाऱ्याांच्या आवाजाची साथसांगत होती! 

 
माझ्या मदैत्रणीनां–मेरीनां–पाढांऱ्या मखमलीनां चहुबाजूांनी सजवलेला पाळणा माझ्या खोलीत आणनू 

ठेवला. मी पाळण्यावरच िोळे लावनू बसले होते... माझी खात्री होती की देईद्रग चकवा पदॅरक याांच्यापैकी 
कुणीतरी नक्की माझ्याकिे परत येणार होतां... ढोल, नगारे वाजतच होते... सैन्यभरती... लष्ट्कर... युद्ध... 
लढाई... युद्ध सुरू झालां  की काय? – मी मनालाच दवचारत होते... पण माझां बाळ तर जन्माला आलां च 
पादहजे... अन् ते जगात येणांच त्याला दकती कठीण झालां  होतां! बॉसनला तर लष्ट्करात भरती व्हायचा 
सरकारी हुकूमच दमळाल्यामुळे तो दनघून गेला होता, अन् त्याच्या जागी एक कुणी अपदरदचत िॉक्टर होता. 
त्याचा आपला एकच मांत्र... “धीर धरा बाईसाहेब!... धैयग सोिू नका...” अरे, भयांकर वदेनाांनी ताणल्या – 
खेचल्या गेलेल्या गरीब दबचाऱ्या दजवाला धैयाच्या कसल्या गोष्टी ऐकवतोस? उलट तू म्हणायचांस, “ ‘तू 
एक िी आहेस, अन् हा सारा छळवाद एखाद्या हुतात्म्याच्या उदात्तपणे तू सोसला पादहजे’ ––वगैरे सारा 
व्यथग उपदेश दवसर आता... ते सारां दवसर आदण ओरि, चकचाळ्या मार... काय वाटेल ते कर...”... चकवा 
ह्याच्यापेक्षाही आणखी दयाळूपणा त्याला दाखवायचा असता, तर त्यानां मला थोिी शपेँनच द्यायची... पण 
हा िॉक्टर तर आपल्या ठरादवक चाकोरीबाहेरचां काही जाणत नव्हता... त्यामुळे त्याच्या मांत्राच्या 
आवतगनात काही अगदी खांि पिला नाही! “धीर धरा बाईसाहेब, धीर धरा...”... नसगही अगदी बावचळून 
गेली होती...“युद्ध आहे बाईसाहेब, युद्ध चालू आहे”... हा इकिे दतचा जप! मी मनात म्हटलां , मला मुलगा 
होणार हे खरां आहे बाई, पण युद्धावर जायच्या मानानां तो फार लहान असण्याचा सांभव नाही का? 

 
... शवेटी एकदा बाळाचां रिू कानावर पिलां ... बाळ रिला... म्हणजे... म्हणजे तो सुखरूप 

जन्मला म्हणायचा! त्या सबांध वषात भय दन यातना याखेरीज मी काय अनुभवलां  होतां?... पण ते सारां या 
आनांदाच्या अवदचत वषावाच्या एका क्षणात दवरघळून गेलां ... पार दवरून गेलां ... शोक, दुःख, अश्र,ू अनांत 
काळची प्रतीक्षा आदण यातना, या साऱ्याांचा भदरभार त्या एका आनांददनभगर क्षणानां नाहीसा करून टाकला... 
खरांच, ‘देव’ म्हणून कुणी असेलच तर तो रांगमांचावरचा एक मोठा कुशल मांच-ददग्दशगकच असला पादहजे 
खास! माझ्या ओटीत एका सुांदर मुलाचां दान पिल्याक्षणी शोक दन भय याांची ती लाांबलचक कां टाळवाणी 
घटकापळां कशी आनांदात दवलीन झाली, कुणास ठाऊक! 

 
इकिे ढोल मात्र गरजत होते... लष्ट्करभरती... युद्ध... लढाई... 
 
खरांच का युद्ध सुरू झालां  आहे? कुणास ठाऊक! माझां त्याच्याशी काय सोयरसुतक? माझां बाळ तर 

इथे हाताांच्या पाळण्यात आहे... सुरदक्षत, सुखरूप आहे... आता करू दे त्याांना युद्ध... मी कशाला त्यची 
काळजी करू?... मी मनात म्हणत होते... 

 
माणसाचा आनांदसुद्धा दकती आत्मकें द्री असतो पहा!... माझ्या दारादखिक्याांच्याबाहेर 

इकिूनदतकिे धावपळ, कलकलाट, बायकाांचां रिणां–उसासणां, हाकारे, लष्ट्करभरतीची चचा–अशी सारी 
धमाल चालू होती...आदण आत मी बाळाला उराशी कवटाळून एका असीम आनांदाचा अनुभव घेत होते!... 
बाहेरच्या सवगनाशक सांकटाची दाददखल न घ्यायचां धािस या आनांदाच्या ठायी होतां! आपलां  स्वतःचां बाळ 
कुशीत घेण्याच्या अलौदकक आनांदाचे पांख लावनू मी आपली ददव्यलोकात सांचार करत होते! 

 



 
           

सांध्याकाळ झाली... माझ्या दमठीतल्या बाळाच्या आगमनाच्या दनदमत्तानां अदभनांदन करायला 
जमलेल्या दमत्रमांिलींनी माझ्या खोलीत गदी केली होती... ‘आता पुन्हा तुला एकदा सुख लागेल’... 
सारेजण म्हणत होते... 

 
... मग एकेक करून सवगजण गेले... मी आदण बाळ, दोघांच रादहलो... बाळाच्या कानाशी मी 

कुजबजुले, “कोण आहेस रे लबािा तू! देईद्रग की पदॅरक? दोघाांपैकी आलांय् कुणीतरी परत माझ्यापाशी, 
होय ना!”... एवढ्यात त्या दचमुकल्या दजवानां एकटक माझ्याकिे पादहलां  अन् एक आचका ददला... त्याला 
श्वास घ्यायला जि जात असल्यासारखां ददसलां ... अन् पाठोपाठच त्याच्या थांिगार ओठाांतून शीळ घालावी 
तसा एक दीघग उसासा बाहेर पिला... मी नसगला हाक मारली... दतनां येऊन बाळाकिे पादहलां  मात्र, 
घाबरून दतनां बाळाला माझ्या हाताांतून ओढून स्वतःकिे घेतलां  आदण दुसऱ्या खोलूतून लगेच 
‘ऑस्क्सजन... गरम पाणी’, आशा हाका दन आवाज कानावर यायला लागले... 

 
एका तासाच्या हुरहुरत्या प्रतीके्षनांतर ऑगस्स्टन आत येऊन म्हणाला, “दबचारी 

इझािोरा......!...... तुझां बाळ, इझािोरा... तुझां बाळ गेलां ... गेलां  देवाघरी...” 
 
मला वाटतां, या जगात जे काही दुःखभोग माझ्या वाट्याला येऊ शकले असते, त्या सवांची त्या 

क्षणी परमावधीच झाली!... कारण या बाळाच्या मरणानां माझी पदहली बाळां  देखील पुन्हा एकदा मेली 
होती... त्या पदहल्या दुःखाचीच जणू ही पनुरावृत्ती होती... मात्र वाढवनू तीव्र केलेली!... 

 
मेरी आली, अन् रित रित दतनां खोलीतून पाळणा हलवला... आता त्याची काय गरज होती? त्या 

छोट्या शवपेटीचा पाळणा माझ्या बाळाला लाभला होताच... शजेारच्या खोलीतून पेटी बांद करतानाचे 
आवाज कानावर पित होते... की माझ्या काळजावरच पिणारे अांदतम दनरासेचे ते अखेरचे स्वराघात होते? 
कोण जाणे! माझ्या असहाय दन दचरफाि झालेल्या त्या स्स्थतीत आसवां, दूध दन रि याांचां शरीरातून एक 
दतहेरी कारांजच माझ्या शरीरातून फवारत होतां! 

 
मला भेटायला आलेला एक दमत्र मला म्हणाला, “तुझ्या वैयदिक दुःखाचां एवढां काय कौतुक 

चालवलां  आहेस? लढाईत तर आत्ताच शकेिो माणसाांचे बळी पिताहेत... जखमी अन् मरणोन्मुख माणसां 
आघािीवरून माघारी यायलासुद्धा तर सुरुवात झालीय्...” अथात यानांतर हॉस्स्पटलसाठी म्हणून मी 
बेलेव्ह्य ूदेऊन टाकणां, हे ओघानांच आला...! 

 
लढाईच्या त्या ददवसात दजकिे बघावां दतकिे एक समान उत्साह ददसून यायचा... आव्हान 

स्वीकारण्याचा तो दवलक्षण सांदेश... तो कमालीचा उत्साहोन्माद–त्याांनी कोणत्या श्रेयाची वाट 
दाखवली?... तर शकेिो मलैाांच्या उद ध्वस्त प्रदेशाची... थिग्याांनी भरलेल्या स्मशानाांची...! हे सारां 
बरोबर की चूक, याचा दनवािा कुणी करायचा? आता या चालू क्षणी तरी हा सारा खटाटोप जरासा दनरथगक 
वाटत नाही का? पण असां म्हणायचा तरी आपल्याला काय म्हणा अदधकार? इकिे रोमा रोलाँसुद्धा 
स्स्वत्झलंिमध्ये बसून कुणाचे दशव्याशाप तर कुणाजे आशीवाद आपल्या अशि पण दवचारी मार्थयावर 
ओढवनू घेत होताच ना? 

 



 
           

ते काही असो... त्या क्षणी आम्ही अगदी अांगार अन् ज्वाला याांची कुां िांच बनलो होतो धगधगती! 
कलावन्ताांच्या तड िीसुद्धा दनराळीच भाषा: “ ‘कला’, ‘कला’ काय घेऊन बसलात? तरणी पोरां, सैदनक... 
एकजात सारे आपल्या दजवावर उदार होऊन रादहलेत... ‘कला’! कसली िड बलाची कला!”... माझां िोकां  
त्या वळेी थोिां जरी दठकाणावर असतां, तर मी म्हटलां  असतां, “कला’ नां?... कला तर जीवनापेक्षा मोठी 
आहे”... अन् कलादनर्टमती करत स्टुदिओमध्येच दांग रादहले असते... पण मी खऱ्या ‘मला’ सोिून 
उरलेल्याांच्याच वाटेनां गेले प्रवाहपदततासारखी–अन् वर घोषणा केल्या. “ह्या खाटा घ्या... कलेचां 
अदधष्ठान म्हणनू बाांधलेलां  हे घर घ्या... आदण जखमी लोकाांच्या शुश्रूषेसाठी त्याचां हॉस्स्पटलमध्ये रूपाांतर 
करून टाका...” 

 
एके ददवशी स्रेचर वाहणारे दोन कमगचारी माझ्या खोलीत येऊन, माझां हॉस्स्पटल मला पहायला 

आविेल का म्हणनू दवचारायला लागले... मी अजून चहिूदफरू शकत नव्हते... तेव्हा एका स्रेचरवरून 
त्याांनी मला खोलीखोलीतून दफरवनू आणलां ... प्रत्येक खोलीतले माझे ‘बॅकॅन्टेस’ (मददराक्षी), ‘सटॅर् स’, 
‘दनम्फ ज’ (जलपऱ्या), आदण नाचरी तपदकरी हरणां – याांचे बासदरदल्स, आदण पिदे वगैरे माझी सारी 
सजावट चभतीवरून काढून, त्या जागी सोनेरी क्रॉसवरच्या काळ्या येशूच्या स्वस्त प्रदतकृती लावण्यात 
आल्या होत्या... लढाईच्या काळात असल्या हजारो प्रदतकृती बाजारात दवक्रीला आणणाऱ्या एका कॅथदलक 
दुकानदारानांच हीही येशूची प्रदतभा पुरवली होती... माझ्या मनात गरीब दबचाऱ्या जखमी सैदनकाांचा दवचार 
आला... शुद्धीवर आल्याक्षणी त्याांना पूवी होत्या त्या स्वरूपातच खोल्या ददसल्या असत्या, तर आतापेक्षा 
त्याांना दकतीतरी प्रसन्न वाटलां  असतां! त्याांच्या समोर सोनेरी क्रॉसवर ताणून धरलेल्या त्या दबचाऱ्या काळ्या 
येशूचां उद वगेकारक दृश्य ठेवण्यात काय स्वारस्य होतां? 

 
माझ्या नृत्यदालनातले दनळे पिदे नाहीसे होऊन, सारां दालन रुग्णाइताांची वाट पाहणाऱ्या 

खाटाांच्या अनांत राांगाांनी भरून गेलां  होतां... दजथे ज्ञानाची दीक्षा घेतलेल्या सुसांस्कृताांची वाट पाहात 
फळीफळीवरून कवी ओठांगून उभे होते, त्या माझ्या ग्रांथालयाचां रूपाांतर शिदक्रयेच्या दालनात झालां  होतां, 
अन् खोळांबा होत होता तो हुतात्म्याांच्या आगमनासाठी! माझ्या त्या अशि प्रकृतीमुळे तर या साऱ्या दृश्याांचा 
माझ्यावर फारच खोल पदरणाम झाला... ‘िायदनसस’ आता पुरा पराभतू झाला, असांच मला वाटलां ... 
कू्रसावर चढवलेल्या येशूची राजवट होती ही! 

 
यानांतर लवकरच स्रचेर वाहणाऱ्याांची जि पावलां  पदहल्याांदा कानावर ठसली... जखमींची आवक 

सुरू झाली होती! 
 
बेलेव्ह्य!ू थुईथुई नाचणारां स्फूतीचां कारांजां होऊ घातलेलां  माझां ‘ॲक्रोपोदलस’! तत्त्वज्ञान, काव्य 

आदण उच्च प्रकारचां सांगीत याांच्या पे्ररणेनां उभारणाऱ्या उन्नत जीवनाचां दालन सवांसाठी खुलां  करणारां 
कलापीठ इथे दनमाण व्हायचां होतां! बलेेव्हय!ू ज्या ददवशी इथून कलेची दन सुसांवादाची हकालपट्टी झाली, 
त्याच ददवशी तुझ्या चभतीचभतीतून माझ्या पदहल्या चककाळ्या दननादल्या... लढाईच्या ढोलाांनी या दुदनयेतून 
घाबरवनू पळवनू लावलेल्या तान्ह्या बाळाच्या, अन् त्याच्या दवद्ध मातेच्या चककाळ्या!... माझ्या 
कलामांददराची झाली येशूची हौतात्म्यदनदशगक कॅल् व्हरी...!... आदण शवेटी तर रिाळलेल्या जखमा आदण 
मृत्यू याांनी झपाटलेलां  शवागारच...! दजथे सांगीताचे सूरच तरळणार असां मी मानलां  होतां, दतथे आता 
वदेनेच्या ककग श चककाळ्याच घुमत होत्या! 

 



 
           

बनािग शॉ म्हणतात, माणसां जोवर प्राण्याचे हाल करतात, त्याची हत्या करतात, आदण त्याांचां माांस 
खातात, तोवर युद्धांही होणारच!... मला वाटतां, सगळ्या शहाण्या दन दवचारवांत लोकाांचां मतही असांच 
असणार; – माझ्या शाळेतली दशष्ट्यमांिळी तर शाकाहारीच होती पूणगपणे... अन् केवळ भाज्या दन फळां –
एवढ्या आहारावरच वाढून ती सशि दन सुांदर झाली होती... कधीकधी युद्धाच्या त्या खाईत जखमी 
रुग्णाचां कण्हणां – ओरिणां ऐकलां  की खादटककान्यातल्या गुराांच्या केदवलवाण्या हांबरण्याचीच मला 
आठवण व्हायची... वाटायचां की त्या गरीब दबचाऱ्या असहाय्य प्राण्याांचे हाल आपण करतो, तेव्हा देव 
आपल्यालाही तीच दशक्षा फमावतो, हे न्याय्यच म्हणायला हवां! लढाई नावाची ही भयांकर चीज कुणाला 
दप्रय आहे? बहुधा माांसाहारी लोकाांना असावी – एकदा का कुणाला मारलां , रिाची चटक लागली, की मग 
मारण्याची एक गरजच दनमाण होत असावी आतआत... पक्षी मारा... प्राणी मारा... दवद्ध पािसां मारा... 
कोल्ह्याांच्या करा दशकारी... 

 
खाटकाची रिाळलेली एप्रन रिपाताला, चहसेलाच उदु्यि करते... अन् का नाही करणार? 

कोवळ्या पािसाचा गळा कापल्यानांतर आपल्या भावाबदहणीच्या मानेवरून सुरी दफरवणां, म्हणजे पुढली 
एक पायरी चढणांच तर आहे! आम्ही स्वतःच जर वध केलेल्या असांख्य प्राण्याांची प्रत्यक्ष चालतीबोलती 
थिगी आहोत, तर जगात आदशग पदरस्स्थती दनमाण होण्याची आशा करण्याचा आम्हाला काय अदधकार 
आहे? 

 
* * * 

 
थोिी चहिण्यादफरण्याइतकी ताकद अांगात आल्यावर मेरी अन् मी बलेेव्ह्य ू सोिून समुद्रदकनारी 

गेलो... युद्धग्रस्त प्रदेशातून आम्हाला वाटेनां जावां लागलां च... पण माझां नाव मी साांदगतलां , की खूप 
आदरानां आम्हाला वागवलां  जायचां... एखादा पहारेकरी “इझािोरा आहे ही... दहला जाऊ द्या...” असां 
म्हणायचा तेव्हा आपल्याला दमळालेला सवांत मोठा मान हाच आहे, असां माझ्या मनात यायचां... 

 
... आम्ही ‘दोदवल’् ला गेलो अन् होटेल ‘नॉमगन्िी’मधल्या खोल्या मुक्रर केल्या... माझ्या त्या 

आजारी दन दशणलेल्या अवस्थेत दवश्राांती घ्यायला हा दनवारा दमळाल्याचां समाधान वाटलां ... पण त्यानांतर 
दकतीतरी आठविे गेले, तरी मला उत्साह कसा तो वाटेच ना... समुद्रावरचा ताजा वारा अांगावर घ्यायला 
पुळणीपयंत जायची देखील मला शिी नव्हती... एकां दर सारी पदरस्स्थती मुळी अशी दनराशाजनक... 
शवेटी माझां आजारपण खरोखर मलाच चाांगलां  जाणवायला लागल्यानां मी हॉस्स्पटलमध्ये िॉक्टरला 
बोलावणां पाठवलां ... 

 
आियाची गोष्ट, म्हणजे तो आला नाहीच स्वतः, एक उिवाउिवीचां उत्तरच आलां  

त्याच्याऐवजी!... शवेटी कुणीच हाताशी नाही, अशा स्स्थतीत मी आपली होटेल नॉमगन्िीत पिून होते... 
पुढचे बेत तरी कसले करणार, अशा आजारी अवस्थेत? 

 
... त्या वळेी पदॅरसमधल्या दकतीतरी प्रदसद्ध व्यिींना याच होटेलचा आसरा घ्यावा लागला 

होता... आमच्या खोल्याांच्या लगतच ‘कड तेस द ला बरेददयेर’ च्या खोल्या होत्या... दतच्याकिे ‘कड त रोबरे 
द माँते् दकय्’ हा कवी पाहुणा म्हणनू उतरला होता... रात्री जेवणानांतर स्वतःच्या कदवताांचां वाचन 
करतानाचा त्याचा पातळ चढा आवाज आम्हाला ऐकू यायचा... आदण सतत कानावर आदळणाऱ्या 



 
           

युद्धाच्या दन हत्याकाांिाच्या बातम्याांच्या दरम्यान, सौन्दयाच्या सामर्थयाचा पुरस्कार करणारां ते ओजस्वी दन 
परमानांदी काव्यवाचन दकती सुखकारक वाटायचां... 

 
नॉमगन्िीत ‘साका दगत्री’ हाही एक पाहुणा होता... दररोज रात्री ददवाणखान्यात जमलेल्या 

श्रोत्याांना तो कथा, दांतकथा, अन् दवदवध दकस्से साांगनू त्याांची भरपूर करमणूक करायचा... त्याच्याकिे 
तसल्या गोष्टींचां एक अनावर भाांिारच होतां... सारे खुष होऊन जायचे!... 

 
फि आघािीहून आलेल्या जासुदाच्या बातमीपत्रानां त्या जागदतक शोकास्न्तकेच्या बातम्या 

आमच्यापयंत पोहोचल्या, की वास्तवाचां भान पनु्हा एकदा जागां करणारा एक काळाकुट्ट तास िोळ्याांपढेु 
उजािायचा... 

 
... लवकरच असल्या या जीवनाला काही चवच रादहली नाही... पण प्रवास करण्यासाठी शिी 

मात्र माझ्यात नसल्यानां, मी एक बांगला भाड्यानां घेतला... त्याचां नाव होतां, ‘ब्लॅक ॲण्ि व्हाईट’ (काळा 
आदण पाांढरा) दतथले गादलचे, जाजमां, पिदे, फर्टनचर... वगैरे सगळी सजावट काळ्या दन पाांढऱ्या रांगातच 
होती... मी तो बांगला घेतला, तेव्हा दतथलां  सारां काही मला अत्याधुदनक दन फार ‘स्टायदलश’ वाटलां  
होतां... अन दतथे जाऊन राहीपयंतसुद्धा खरां म्हणजे, तीच सजावट दकती उदास दन दवराण वाटू शकते, 
याची मला कल्पना आली नव्हती... 

 
... अखेर बेलेव्ह्य ू– आदण त्याबरोबर त्यात साकारलेल्या नृत्यशाळेबद्दलच्या आशाआकाांक्षा, कला, 

भदवष्ट्याच्या गभात वृदद्धगत होणारां नवजीवन, याबद्दलच्या माझ्या कल्पना... सगळां सगळां सोिून 
समुद्रालगतच्या या छोट्या काळ्या पाांढऱ्या बांगल्यात मी येऊन पिले होते! एकाकी... आजारी... अन् 
दनराश... या सवांत छळवादी होतां, ते माझां आजारपण... पुळणीवर वाळूतून थोिसां दफरण्याइतकीदेखील 
माझ्या अांगात ताकद नव्हती... हेमांत ऋतू आला, तो सप्टेंबर मदहन्यातल्या वादळाांच्या सोबतीनांच! एल,् नां 
मला कळवलां , एखादवळेी युद्धकाळात दतथेच योग्य तो आसरा-दनवारा दमळेल, या कल्पनेनां त्यानां माझी 
शाळा न्यूयॉकग ला हलवली होती... 

 
... शवेटी एकदा फार दवषण्ण वाटत असताना मीच उठून हॉस्स्पटलपयंत गेले माझ्याकिे यायला 

नकार देणाऱ्या िॉक्टरला शोधून काढायला... तो एक ठेंगणासा काळी दाढीवाला गृहस्थ होता... पण मला 
पाहताक्षणी जणू काय पळ काढण्याच्या पदवत्र्यानां तो झरगददशी वळला... मग मला भासच झाला तसा, की 
खरांच त्यानां तसां केलां  होतां, देव जाणे!... मी जवळ गेले अन् त्याला म्हटलां , 

 
“मी बोलावलां  तर तुम्ही येऊ नये, असा काय अपराध मी केलाय् तुमचा िॉक्टर? मी खरोखरच 

आजारी आहे, दन मला तुमच्या मदतीची जरूरी आहे, हे तुम्हाला माहीत नाही का?” 
 
त्यानां चाचरत चाचरत न येण्याची काही जुजबी कारणां साांदगतली... अन् दुसऱ्या ददवशी यायचां 

कबूल केलां ... पण त्याचा चेहरा मात्र तसाच होता... पछािल्यासारखा... 
 



 
           

दुसऱ्या ददवशी सकाळपासूनच हेमांतातली धुवाांधार वादळां सुरू झाली... समुद्र उतू 
चालल्यासारखा फुगलेला... धोधो पाऊस... तेवढ्यात िॉक्टर महाशय ‘काळ्यापाांढऱ्या’ बांगल्यात येऊन 
पोहोचले... 

 
मी बसले होते लाकिाांची शकेोटी पेटवत... पण ते धुरािां काही ठीक नव्हतां. सारखा धूर होत 

होता... िॉक्टरनां माझी नािी चाचपली अन् नेहमीचे वदहवाटी प्रश्न दवचारले... मी त्याला बलेेव्ह्यूमधली ती 
दुःखद घटना साांदगतली... माझां देवाघरी गेलेलां  बाळ... तो आपला पुन्हा त्याच त्याच्या झपाटल्या नजरेनां 
माझ्याकिे एकटक पाहात होता... 

 
... अन् एकाएकी त्यानां मला ओढून बाहुपाशाांत घेतलां , आदण आवगेानां मला कुरवाळत उद गारला, 
 
“तुला कसलाही आजार झालेला नाही इझािोरा... आजारी आहे ते तुझां मन... पे्रमाच्या भकेुपोटी 

ते आजारी झालां य्... अन् त्याला एकच एक उपाय आहे... पे्रम... खूप पे्रम... भरावगे पे्रम...! 
 
मी अशी एकाकी, दशणलेली, आदण दुःखी... मला त्याचा तो स्नेहाळ आवगे, तो उत्स्फूतग दजव्हाळा 

पाहून कृतज्ञता वाटल्यावाचनू रादहली नाही... त्या अपदरदचत िॉक्टरच्या िोळ्याांत मी िोकावले, अन् दतथे 
मला आढळली प्रीती... तत्क्षणीच त्या प्रीतीला माझ्या दवद्ध आत्म्यानां, अन् दततक्याच दवद्ध देहानां, एक 
प्रकारच्या दनराश उन्मेषानां प्रदतसाद ददला! 

 
हॉस्स्पटलमधलां  त्याचां काम सांपलां  की दररोज तो माझ्या बांगल्यावर यायचा... ददवसभरातले सारे 

भयाण अनुभव मला साांगायचा... त्याांत सारां काही असायचां... जखमी लोकाांच्या यातना... बहुधा 
अयशस्वीच ठरणाऱ्या शिदक्रया... थोिक्यात म्हणजे, त्या भीषण लढाईच्या सगळ्या भीषण हदककती! 

 
कधी कधी त्याची रात्रपाळी असताना मीच त्याच्याबरोबर जायची... कॅदसनोच्या दतथलां  ते भलां मोठां 

हॉस्स्पटल झोपलेलां  असायचां... जागा असायचा केवळ मार्थयावरचा रात्रीचा ददवा... इथे दतथे आसपास 
जागा असलेल्या कुण्या हुतात्म्याचे कुशीला वळतानाचे उसासे आदण कण्हणां... िॉक्टर इकिून दतकिे 
जायचा... कधी एक साांत्वनाचा गोि शब्द, कधी प्पयायला एखादा घोट, चकवा कधी देवाच्या कृपेचीच साक्ष 
असल्यासारखां भलुीचां औषध! 

 
कदठण ददवस दन करुण रात्री, अशा त्या काचातून बाहेर पिायला या दवलक्षण माणसाला प्रीतीची 

आदण दवषयसुखाची गरज होती... दयनीय प्रीती अन् ओरबािून काढणारी जांगली लालसा – एकाठायी... 
एकसमयी... पण याच पेटत्या पे्रमाचलगनाांनी, आदण विेांदपसां करून टाकणाऱ्या तासन् तास अनुभवलेल्या 
पे्रमोपभोगाांनी मला सांजीवन ददलां ... माझा देह पुन्हा इतका दनरोगी आदण स्वस्थ झाला की समुद्रदकनारी 
चहिणांदफरणां देखील सुरु झालां ...! 

 
एका रात्री या दवदक्षप्त िॉक्टरला शवेटी मी दवचारलां ... म्हटलां , माझ्या पदहल्या बोलावण्याला 

अदजबात दाद न देण्याचां कारण तरी काय होतां? त्यानां काहीही उत्तर ददलां  नाही... पण त्याच्या िोळ्याांत 
अशी एक वदेना, एक दुःख उमटलां  की त्या दवषयाचा आणखी पाठपुरावा करण्याचा धीर मला झालाच 



 
           

नाही... कुतूहल मात्र वाढतच रादहलां ... काहीतरी रहस्य होतांच इथे... त्यानां उत्तर न देण्याचा माझ्या 
भतूकाळातल्या कोणत्या तरी घटनेशी सांबांध होता खास, असांच आपलां  मला वाटत होतां... 

 
नोव्हेंबरची पदहली तारीख... मृताांचा स्मदृतदीन... बांगल्याच्या दखिकीशी उभी राहून पाहात 

असताना काळ्यापाांढऱ्या दगिाांनी सीमा आखून वगेळा काढलेला बागेचा प्पलॉट, अगदी दोन कबरी 
असाव्यात तसा ददसत होता, असां माझ्या लक्षात आलां ... अन् मग बागेकिे पाहणां म्हणजे भतुाटकीला दन 
भासआभासाांना आमांत्रण, अशीच स्स्थती होऊन बसली... अांगावर शहारा आल्याखेरीज राहायचाच नाही 
दतकिे पादहलां  की!... बांगल्यात सारा ददवस एकटीच्या एकटीच वावरणारी... नाहीतर आता थांिगार अन् 
उदास भासणाऱ्या पुळणीवर दफरणारी मी... दुःखभोग दन मृत्यू याांच्या जाळ्यातच जण ूमी सापिले होते... 
मरणोन्मुख चकवा जखमी माणसां... हाच माल वाहणाऱ्या, गाड्याांमागनू गाड्या दोस्व्हल्ला येऊन थिकत 
होत्या... 

 
बरोबर वषापूवीच्या मोसमात जाझ बँि आदण हसणांदखदळणां याांनी दननादत राहणारां, ते 

एकाकाळचां अत्यन्त फॅशनेबल कॅदसनो... ते आता दुःखभोगाच्या कादफल्याांना आसरा देणाऱ्या एखाद्या 
भल्यामोठ्या तळासारखां ददसत होतां... मी उत्तरोत्तर दवषण्णतेच्या आहारी चालले होते... आदण आन्दे्रचा 
वासनावगे त्याच्या त्या अदततीव्र स्वरूपातसुद्धा प्रत्येक रात्री अदधकच उमासायला लागला होता.. एखाद्या 
भयांकर स्मृतीनां झपाटल्यानां दजवावर उदार झाल्यासारखां त्याचां वागणां पाहून पुष्ट्कळदा मी त्याला प्रश्न 
करायची... तर तो म्हणायचा, “तुला एकदा सगळां काही समजलां , की त्याचा अथग ताटातूट... तुझी माझी 
वगेळी वाट असाच होणार, हे साांगून ठेवतो... खरां तर तू मला काहीच दवचारू नयेस...” 

 
एकदा रात्री मी सहज जागी झाले, तर माझ्यावर ओणवनू हा मला त्या झोपलेल्या अवस्थेच 

न्याहाळतो आहे!... त्याच्या िोळ्यातला तो भयांकर हताश भाव आता मात्र मला सहन होणां शक्यच 
नव्हतां... 

 
“तुला काय जाचतांय्... िाचतांय् ते मला साांगनू टाक एकदा... ह्या भयांकर रहस्याची छाया 

माझ्याच्यानां यापढेु पेलवणार नाही...” 
 
तो माझ्यापासून चकदचत दूर सरला... अन् िोकां  लववनू माझ्याकिे स्वस्थ पाहात रादहला... 

ठेंगणा बाांधा... रुां द शरीर... अन् काळी दाढी...! 
 
“तू खरांच का मला ओळखलां  नाहीस?” त्यानां दवचारलां . 
 
मी नीट पादहलां ... हळूहळू धुकां  दवरत गेलां ... माझ्या तड िून चककाळी बाहेर पिली... सारां 

आठवलां ... तो – भयांकर ददवस...! तो िॉक्टर... मला आशा लावनू गेलेला... मुलाांना वाचवण्याचा 
प्रयत्न करणारा... 

 
“आता कळलां  ना कोणत्या व्यथेनां मी जळतोय् ते... झोपलीस की तू इतकी तुझ्या मुलीसारखी 

ददसतेस... ती दतथे पिली होती तशीच... मी प्रयत्नाांची पराकाष्ठा केली होती दतला वाचवण्याकदरता... 



 
           

.दकतीतरी तास माझा श्वास – माझा प्राण – दतच्या मुखातून दतच्यात मुरवायचा प्रयत्न करत होतो मी... 
माझां आयुष्ट्य दतला द्यायला धिपित होतो...” 

 
त्याच्या त्या शब्दाांनी मोहोळ उठावां, तशा साऱ्या भयांकर वदेना जाग्या होऊन मला िसल्या... 

उरलेली सगळी रात्र असहाय्यपणे आसवां गाळण्यातच गेली... तोही तसांच, दततकां च सोसत असावा – 
माझ्या बरोबरीनां! 

 
त्या रात्री मला कळून आलां  की या माणसावर मी अतीव पे्रम करत होते... आजवर या 

भावनावगेाकिे मी दुलगक्षच केलां  होतां... पण जसजसां आमचां परस्पराांवरचां पे्रम अन् एकमेकाांच्या 
सहवासाची अदभलाषा वाढत गेली, तससते त्याला होणारे ते आभासही वाढले... अन् एका रात्री जाग 
आली असताना ते भयाण व्यदथत िोळे माझ्याकिे एकटक लागलेले मी पादहले मात्र, – मला वाटलां , की 
याची ही दवदचत्र खांत आदण कल्पनेचे भयांकर खेळ आम्हाला दोघाांनाही विेां करून सोिल्यादशवाय राहणार 
नाहीत! 

 
... दुसऱ्या ददवशी पुळणीवरून दफरत दफरत बरीच दूर गेले मी... त्या काळ्यापाांढऱ्या बांगल्याकिे, 

चकवा त्या मरणाच्या छायेतल्या प्रीतीच्या सवेकष आकषगणाकिे, पनु्हा कधीही न परतायच्या एका भयांकर 
दुदगम्य इच्छेला मनात कढ येत होते एकसारखे... या दवचारात चालत चालत मी पुढे गेले... इकिे 
दतन्हीसाांजा झाल्या... अन् परतायचां भान येईपयंत तर अांधारही दाटला... भरतीची वळे होती... ‘येऊ का 
येऊ का’ करीत आत घुसणाऱ्या लाटाांतूनच दकतीदा तरी वाट काढावी लागत होती... हवते खूपच गारठा 
होता... आदण तरीही लाटाांना सामोरां जाऊन सरळ त्याांच्या सोबतीनां समुद्रात दशरावां... ज्या असह्य 
दुःखाला कलानांदानां, मुलाच्या पुनजगन्माचां चकवा प्रीतीनांही सान्त्वना, ददलासा दमळून उतार पिू शकत 
नव्हता, त्या दुःखाचाही स्वतःबरोबर शवेट करावा, अशी अनावर ऊमी मनात उसळली... सुटकेच्या प्रत्येक 
प्रयत्नातून माझ्या हाती श्रेय काय लागत होतां? तर दवध्वांस, यातना... अन् मृत्यू... 

 
बांगल्याच्या अध्याअदधक वाटेवर आन्दे्र मला भेटला... त्याला दबचाऱ्याला भयांकर काळजी लागली 

होती... पुळणीवरून बलेक्ष दन बेभान अवस्थेत चालताना वाटेतच पिलेली माझी हॅट पाहताक्षणी तो 
शांकाकुल झाला होता... माझ्या दुःखाची अखेर करायला मी समुद्राच्या कुशीत दशरले तर नाही, असा 
दवचार त्याच्या मनात आला होता... मलै मलै चालल्यानांतर, मी जेव्हा सुखरूप दजवांत परत येत असलेली 
त्याला ददसले, तेव्हा तो लहान मुलासारखा रिायलाच लागला... आम्ही बांगल्यात परत गेलो... 
एकमेकाांचां साांत्वन करण्याचा प्रयत्न केला... एक गोष्ट मात्र आम्हा दोघाांनाही ठाम पटली होती. दोघाांची 
िोकी नीट दठकाणावर राहायला हवी असतील तर, आम्ही एकमेकाांचा दनरोप घेणां अपदरहायगच होतां... 
कारण आमच्या प्रीतीला एक भयांकर शाप होता... भतूकाळातल्या एका भयांकर घटनेची काळीकट्ट सावट 
दतच्यावर कायमची पिलेली होती... अशा प्रीतीनां आम्हाला दोनच वाटा मोकळ्या ठेवल्या होत्या... एक 
मरणाची अन् दुसरी वडे्याच्या इस्स्पतळाची...! 

 
... माझा हताशपणा वाढेल अशी याखेरीज आणखी एक गोष्ट तेवढ्यात घिली... बेलेव्ह्यमूधून एक 

गरम कपड्याांची रांक मी मागवली होती... त्यानुसार बांगल्यात एक रांक येऊन पोहोचलीसुद्धा एक 
ददवस... पण ती पाठवणाऱ्याांची काहीतरी नजरचूक होऊन त्या रांकेत दनघाले सगळे देईद्रगचे दन पदॅरकचे 
कपिे! मुलाांनी अखेर अांगाखाांद्यावर घातलेले ते छोटे डे्रसेस – ते कोट, बटू अन् छोट्या दचमुकल्या 



 
           

टोप्पया... हे सारां पनु्हा दृष्टीस पिताक्षणी पनु्हा तीच आतग चककाळी माझ्या कानाांना भेदून गेली... मुलां  
दनजीव, दनष्ट्प्राण झालेली मी पादहली, तेव्हाची... जशीच्या तशी... अकस्ल्पत, दीघग–ओघळत्या, 
घरांगळत्या आवाजातली... माझीच होती का ती चककाळी... तो माझाच आवाज?... छे! कुणा 
ममगघातक्यानां जखमी केलेल्या प्राण्याच्या कां ठातला मरणचीत्कार माझ्या गळ्यातून उमटला असावा!... 

 
आन्दे्र परत आला, तो ते सारे छोटे कपिे उराशी घट्ट पकिून, उघड्या रांके वरच मी बेशुद्ध होऊन 

पिलेली त्याला ददसले... त्यानां मला दुसऱ्या खोलीत उचलून नेलां , अन् रांक तर हलवलीच दतथून 
ताबितोब... पुन्हा ती रांक माझ्या दृष्टीला कधीच पिली नाही...  

 
 



 
           

२९ 
 
इांग्लां िसुद्धा जेव्हा युद्धात उतरलां , तेव्हा एल्. नांही िेव्हनशायरमधल्या त्याच्या त्या शटॅोचां रूपाांतर 

एका हॉस्स्पटलमध्ये केलां ... अन् माझ्या दवद्यालयातल्या वगेवगेळ्या राष्ट्राांतल्या मुलाांच्या सुरदक्षततेची 
खात्री असावी, म्हणून त्याांची अमेदरकेला रवानगी करून ददली... ऑगस्स्टन आदण एदलझबेथ 
मुलाांच्याबरोबरच होते... मला दतकिेच दनघून येण्याबद्दल त्याांच्या एकसारख्या तारा यायला लागल्यानां, 
मीही शवेटी दतकिेच जायचां ठरवलां ... 

 
आांदे्रनां दलव्हरपूलला नेऊन न्ययूॉकग ला जाणाऱ्या एका ‘क्यूनािग’च्या जहाजावर मला व्यवस्स्थत 

पोहोचवनू ददलां ... 
 
मी इतकी उदास अन् थकलेली होते, की सबांध प्रवासात ददवसा अशी मी कॅदबनमधून बाहेर 

पिलेच नाही... रात्री सगळे सहप्रवासी झोपून सामसूम झाली की मी खोली सोिून बाहेर िेकवर येऊन 
बसायची... शवेटी न्यूयॉकग ला ऑगस्स्टन अन् एदलझबथे मला उतरवनू घ्यायला आले, तेव्हा माझ्यातला 
भयांकर बदल अन् माझी आजारी अवस्था पाहून त्याांना धक्काच बसला! 

 
माझी शाळा एका स्व्हलात थाटलेली होती... दनवादसताांची ती एक हसरी छावणीच होती जणू!... 

चवर्थया ॲव्हेन्यूतल्या तेदवसाव्या रस्त्यावरचा एक मोठ्ठा स्टुदिओ घेऊन दतथे माझे दनळे पिदे मी टाांगले, 
अन् पुन्हा एकदा नव्यानां कामाला सुरुवात केली... 

 
नुकतीच मी लढाईच्या खाईत रिबांबाळ झालेल्या शूर, धीर फ्रान्समधून आले होते... तेव्हा 

प्रथमदशगनी अमेदरकेची युद्धाबाबतची ती दनलेप दन बपेवा वृत्ती पाहून मला अगदी सांताप आला... मग एका 
रात्री मेरोपॉदलटन ऑपेरा हाऊसमध्ये कायगक्रमाच्या शवेटी मी माझी लाल शाल पाांघरून घेतली, अन् 
‘मासेयेज’ हे उत्स्फूतग नृत्य नाचले... अमेदरकेतल्या ताज्या, तरुण रिाला घातलेली ती एक साद होती... 
‘उठा, आदण आपल्या या युगातल्या परमोच्च सांस्कृतीचां रक्षण करायला दसद्ध व्हा’, अशा अथाची साद होती 
ती... एक हाक होती, आवाहन होतां!... दुसऱ्या ददवशीची वृत्तपते्र दनदान त्या उत्साहाच्या भावनेनां 
झपाटलेली ददसली... एकात म्हटलां  होतां: 

 
“कु. इझािोरा िांकन दहने कायगक्रमाच्या शवेटी केलेल्या ‘मासेयेज’ च्या अत्यांत भावकू 

नृत्याांकनाला चाांगलीच दाद दमळाली... साऱ्या पे्रक्षकवगानां उठून उभे राहून दकतीतरी दमदनटे नुसता 
टाळ्याआरोळ्याांचा गजर चालवला होता... दतचे धीरोदात्त पदवते्र म्हणजे पॅदरसमधल्या ‘आकग  द दत्रयोम्फ’ 
वरच्या अदभजात आकृतींची जणू प्रदतचबबे होती... त्या प्रदसद्ध कमानीवरच्या (रूयूदच्या) सुांदर प्रदतमाांच्या 
दजवांत प्रदतकृती नृत्यातून तरळत असताना, पे्रक्षकाांना जेव्हा एक दववदक्षत पदवत्रा घेऊन दतने थरारून 
सोिले, तेव्हा दतचे खाांदे अनावृत्त होते... कमरेपयंतची शरीराची एक बाजू देखील अनावृत्त होती... त्या 
उदात्त दशल्पकलेचा हा चेतन आदवष्ट्कार पाहून पे्रक्षकाांनी आनांदोत्साहानां चीत्कार केला... टाळ्याांचा, 
अदभनांदनाचा वषाव केला...” 

 



 
           

माझा स्टुदिओ पनु्हा एकदा कवी दन कलावांत याांचा एक अड्डा बनला... माझां गळालेलां  धैयग पनु्हा 
परत आलां ... ‘सेंच्युरी’ दथएटर त्या वळेी नुकतांच बाांधून तयार झालां  होतां... ते मोकळां आहे, असां पाहून त्या 
सीझनपुरतां ते मी भाड्यानां घेतलां , अन् माझ्या ‘िायदनदशयन’ च्या दनर्टमतीला सुरुवात केली... 

 
त्या दथएटरचां एकां दर दशष्ट-अहांमन्य स्वरूप पाहून मला भारी सांताप यायचा; तेव्हा त्याचां रूपाांतर 

ग्रीक रांगमांददरात करून टाकायचां मी ठरवलां ... प्रथम वाद्यवृांदाच्या सगळ्या खुच्या दन बैठकी काढून 
टाकल्या. अन् दतथे आकाशी रांगाचा एक रुजामा घातला... ग्रीक कोरसच्या हालचालींना ही सोयीस्करशी 
व्यवस्था झाली... दतथल्या त्या बेगांरूळ बॉक्सेसना देखील मोठ्या दनळ्या पिद्याांनी झाकून जरा कळा 
आणली... अन् मग पस्तीस नटाांच्या, ऐशी वादकाांच्या आदण शांभर गायकाांच्या साहाय्यानां ‘इदिपस’ ची 
शोकाांदतका सादर केली... ऑगस्स्टननां राजा ‘इदिपस’ची मुख्य भदूमका केली होती, आदण मी माझ्या 
शाळेतल्या नतगकवृांदासह ‘कोरस’ मध्ये होतेच... 

 
माझा पे्रक्षकवगग मुख्यतः पूवगभागातला होता (ईस्ट साईिचा... ) आता ओघानां आलां  आहे म्हणनू 

साांगते... त्या पे्रक्षकाांचीच अमेदरकेत आज खऱ्या कलापे्रमी लोकाांत गणना व्हायला पादहजे... त्याांना 
ददसणारी रसास्वादनाची अन् कलेची बूज पाहून मी इतकी हेलावनू गेले, की माझां दवद्यालय, माझा 
वाद्यवृन्द – अशा माझ्या साऱ्या मेळाव्यादनशी दतथे जाऊन, दतथल्या दयदिश (ज्य)ू दथएटरमध्ये मी एक 
दवनामूल्य कायगक्रम केला!... सारां काही माझ्या हातात असतां, तर ज्याांचा आत्मा काव्यसांगीत या कलाांत 
दभजला-मुरलेला आहे, अशा या लोकाांसाठीच मी नाचत रादहले असते... पण काय! हे माझां मोठां धािस 
म्हणजे एक चाांगलाच महागात पिलेला प्रयोग ठरला... इतका की माझां मुळी ददवाळांच वाजलां ! मग 
न्यूयॉकग च्या काही लक्षाधीशाांच्यापढेु हात पसरणां आलां च ओघानां... उत्तर काय दमळावां? तर... 

 
“ग्रीक शोकाांदतकाच सादर करायला तुझा एवढा अट्टाहास का पण?”... हा प्रश्न! 
 
त्या वळेी सबांध न्ययूॉकग भर ‘जाझ’ नृत्याचां विे पसरलां  होतां... घरांदाज कुटुांबातले म्हातारे-तरणे, 

बायकापुरुष ‘दबल्टमोर’सारख्या होटेलच्या मोठमोठ्या दालनाांतून दनग्रो ऑकेस्राच्या जांगली हाकारे दन 
बाांगा, याांच्या साथीवर फॉक्सरॉट नाचण्यात वळे घालवताना ददसायचे... एक दोन दवशषे नृत्यप्रसांगाांचां 
आमांत्रण मलाही आलां  होतां त्या वळेी... आदण फ्रान्स दतकिे रि साांित असताना, अन् अमेदरकेच्या 
मदतीची त्या देशाला जरुरी असताना, असल्या अघोर काळात हा प्रकार चालावा, याबद्दलची चीि मनात 
मावनेाशी झाली होती!... खरां म्हणजे माझ्या लेखी, एकोणीसश ेपांधरा सालातलां  सारांच वातावरण वैताग 
आणण्यासारखांच होतां... तेव्हा माझ्या दवद्यालयासकट मी परत युरोपला जायचा दनिय केला... 

 
... पण आता आमच्या दतदकटाांना लागणाऱ्या पैशाचां काय? ‘िान्टे ॲदलदघरी’ या परतीच्या बोटीवर 

बथग वगैरे दमळायची व्यवस्था तर झाली... पण पैशाच्या व्यवस्थेचां काय?... बोट दनघायला अवघे तीन तास 
उरलेले, अन् अजूनही हवी तेवढी रक्कम जवळ जमा नाही, अशी स्स्थती!... एवढ्यात माझ्या स्टुदिओत 
साधासा पोशाख केलेली एक तरुण अमेदरकन िी आली, अन् त्या ददवशीच आम्ही युरोपला जायला 
दनघणार होतो, चकवा कसां, याबद्दल दतनां माझ्याकिे दवचारणा केली. 

 



 
           

प्रवासाचे कपिे, अांगरखे वगैरे घालून तयार असलेल्या माझ्या बाळगोपाळाांच्याकिे बोट दाखवनू 
मी म्हटलां , “पहा, आम्ही सगळे तयार होऊन बसलोय्. पण दतदकटाचे पुरे पसेै देण्याएवढी रक्कम काही 
माझ्याकिे नाहीय्...” 

 
“दकती लागतील साधारण?” दतनां दवचारलां ... 
 
“जवळजवळ दोन हजार िॉलसग हवते” मी उत्तर ददलां ; त्यावर त्या दवलक्षण बाईनां एका छोट्या 

िायरीसारख्या वहीतून हजार हजाराच्या दोन नोटा काढून समोरच्या टेबलावर ठेवल्या... अन् वर म्हणते, 
 
“या क्षुल्लक बाबतीत का होईना, पण तुला मदत करायची सांधी मला दमळाली याचा मला फार 

आनांद वाटतोय्...” 
 
मी आपली या अनोळखी बाईकिे आियानां बघतच रादहले! दतला आधी कधी पादहलां सुद्धा नव्हतां 

मी... अन् तरी पावतीदबवतीची काही अपेक्षा न करता एवढी मोठी पैशाांची रक्कम आपली दतनां माझ्या हवाली 
केली होती... ती अनादमका कुणी एकाकी लक्षाधीश िी असावी, एवढी फार तर मी कल्पना करू शकले 
दतच्याबाबत... पण मागून कळलां , की हे खरां नव्हतां... एवढी सारी रक्कम माझ्या स्वाधीन करता यावी, 
म्हणून आदल्या ददवशी दतनां आपले कजगरोखे–शअेसग वगैरे सगळी पुांजी दवकून टाकली होती सरळ! 

 
इतर पुष्ट्कळ लोकाांप्रमाणे तीही आम्हाला दनरोप द्यायला बोटीवर आली होती. रूथ नाव होतां 

दतचां... रूथ! “तुझी माणसां तीच माझी माणसां – तुझा रस्ता तो माझा रस्ता.” – असां म्हणणारी रूथ!... 
त्यानांतर आजपयंत माझ्या लेखी ती त्या वळेची तशीच ‘रूथ’ रादहली आहे...! 

 
न्यूयॉकग मध्ये ‘मासेयेज’ चे आणखी प्रयोग न करण्याबद्दल ताकीद दमळालेली होतीच... पण 

बोटीच्या िेकवर प्रत्येक मुलीच्या बाहीत एक एक छोटा फ्रें च ध्वज लपवनू आम्ही अगदी तयार उभे होतो... 
मी सवांना साांगून ठेवलां  होतां, की दशट्टी वाजून जहाज दकनाऱ्यापासून अलग झालां , की त्या क्षणी एकजात 
सवांनी ते ध्वज फिकावत मासेयेज म्हणायचां... आम्ही ठरल्याबरहुकूम वागलो... खूप मजा आली... 
गोदीतला अदधकारी वगग मात्र वैतागून गेला... 

 
माझी मतै्रीण मेरी खरां म्हणजे मला दनरोप द्यायला आली होती... पण अगदी शवेटच्या क्षणी दतला 

माझ्या ताटातुटीची कल्पना असह्यच होऊन, सामान चकवा पासपोटग याचा दवचार देखील न करता ती 
आपली उिी मारून टेकवर चढली, अन् आमच्यात येऊन दमसळली... ‘मासेयेज’सुद्धा गायली ती 
आमच्याबरोबर... अन् म्हणाली, “मी तुमच्याबरोबर येणार...!” 

 
अशा तऱ्हेनां ‘मासेयेज’ च्या गाण्याच्या पाश्वगभमूीवर आम्ही एकोदणसश े पांधरातल्या त्या वळेच्या 

श्रीमांत दन सुखलालस अमेदरकेला रामराम ठोकला, अन् इटलीची वाट धरली... आमच्या दफरत्या 
शाळेसकट!... नेपल्सला पोहोचलो तो ददवस तर अगदी उत्साहभराचाच होता... इटलीनां युद्धात 
उतरायचा दनणगय घेतला होता, आम्ही सवगच परत आल्याच्या खुषीत होतो... मग शहराबाहेर आम्ही एक 
मनोरम उत्सवसुद्धा पार पािला – मला आठवतां की दतथे जमून टकमका आमच्याकिे पाहणाऱ्या शतेकरी 
कामकरी लोकाांच्या गदीसमोर मी एक व्याख्यानसुद्धा ठोकलां  होतां... मी म्हटलां , “तुमच्या या सुदांर 



 
           

भमूीबद्दल तुम्ही ईश्वराला धन्यवाद द्या... अमेदरकेचा हेवा करायचां तर तुम्हाला काहीच कारण नाही... 
दनळ्याभोर आकाशाचा तुमचा हा दवलक्षण रमणीय देश... हे द्राक्षाचे मळे... या ऑदलव्ह फळाांच्या राया... 
अरे, तुमची ही सांपदा अमेदरकेतल्या कुठल्याही लक्षाधीशाला खाली पाहायला लावले... आहात कुठे?” 

 
... नेपल्समध्ये, आता पुढे कुठे जायचां याबद्दल बराच कार्थयाकूट झाला... माझी ग्रीसला जायची 

फारच इच्छा होती... कल्पना अशी की कोपानोसवर मुक्काम ठोकून लढाई सांपेपयंतचे ददवस काढाव.े.. पण 
माझ्या शाळेतल्या मोठ्या मुलींना भीती वाटायला लागली... त्याांचे पासपोटग् जमगन होते... मग 
स्स्वत्झर् लां िच्या आश्रयाला जावां असां ठरवलां ... दतथे दनदान कायगक्रम होऊ शकले असते अनेक 

 
... या बेतानुसार आम्ही झुदरचला गेलो... दतथे “बार दयू लाक” या होटेलमध्ये एका प्रदसद्ध 

अमेदरकन लक्षाधीशाची कन्या उतरलेली होती... मला वाटलां , दतच्या मनात आपल्या दवद्यालयाबद्दल 
कुतूहल दनमाण करण्याची ही बरी सांधी आली आयती... मग एक ददवस सांध्याकाळी बाहेर दहरवळीवर 
आमच्या मुलींचा खास दतच्यासाठीच एक कायगक्रम घिवनू आणला... ते दृश्य एकां दरीत इतकां  रम्य ददसत 
होतां, की ती मुलगी मनोमन हेलावनू गेली असणार अशी मला खात्री वाटत होती... पण जेव्हा मी शाळेला 
मदत करण्याचा दवषय दतच्यापाशी काढायला गेले, तेव्हा ती म्हणाली, “मुली छान आहेत, दृश्यही मनोरम 
असेल पण मला यात दबलकूल रस नाही... माझ्या स्वतःच्या आत्म्याच्या स्वरूपाची दचदकत्सा 
करण्यापलीकिे कोणत्याही गोष्टीची मला आवि नाही... इतर कशात रस नाही... फ्रॉईि या प्रदसद्ध 
मानसशािज्ञाचा दशष्ट्य िॉ. यांग याांच्याबरोबर ती बरीच वष ेअध्ययन करत होती... ददवसातले दतचे दकती 
तरी तास आदल्या ददवशी दतला पिलेली स्वप्पनां कागदावर उतरवनू काढण्यात घालवायची ती...! 

 
त्या उन्हाळ्यात माझ्या दशष्ट्याांच्या जवळपासच असावां, म्हणून ‘ऊशी’ला होटेल ‘बो रीवाज’ मध्ये मी 

रादहले होते... माझ्या खोल्या छान होत्या... बाल्कनीतून सरोवर समोरच ददसायचां... जवळच कामचलाऊ 
रेस्तराँ – खानावळां म्हणून वापरलेली एक भलीमोठी बरॅॅक होती. मी ती भाड्यानां घेतली... अन् दनत्य 
स्फूर्टतदायक ठरलेल्या माझ्या त्या दनळ्या पिद्याांनी ती सजवनू त्या रूपान्तदरत कलामांददरात दशष्ट्याांना 
दशकवायला दन दुपार सांध्याकाळ दतथे नृत्य करायला मी सुरुवात केली... 

 
आनांदाची गोष्ट म्हणजे ‘वाईनगाटगनर’ पदतपत्नीचां आगतस्वागत करायची आम्हाली सांधी 

दमळाली... मग त्या ददवशी सबांध दुपार अन् सायांकाळदेखील ग्लूक, मोझाटग, बीथोव्हन दन शूबटग याांचां 
सांगीत त्याांच्यासाठी नाचण्यात घालवली आम्ही... 

 
माझ्या बाल्कनीतून सरोवरावरच ओणवणाऱ्या दुसऱ्या एका दवस्कळ बाल्कनीतलां  दृश्य ददसायचां... 

दतथे दररोज सकाळी चकचकीत रेशमी दकमोनो घातलेल्या सुांदर दन तरुण मुलाांचा एक थवा माझ्या 
नजरेस पिायचा... त्याांच्या बाल्कनीतून माझ्याकिे पाहात ती मुलां  स्स्मत करायची... एका रात्री त्याांनी 
मला जेवायला देखील बोलावलां ... गोि होती, तशीच गुणी होती ती मुलां ... दनवादसत दबचारी सगळी! 

 
रात्री कधी कधी ते लोक मला मोटरबोटीतून ‘लेमा’ सरोवरावर दफरायला घेऊन जायचे... 

वातावरण पे्रदमकाांना आविावां, असां धुांद असायचां सरोवरावर... साऱ्या बोटीतून शपेँनचा दरवळ 
महकायचा... पहाटे चारच्या सुमारास ‘मॉन्त्र’ला उतरायचे... दतथे कुणा एक अज्ञात इटादलयन काऊां ट – 
सरदार, चार वाजता ‘सपर’ द्यायचा! हे रेखीव पण जरा कठोर दन उग्रभयाण म्हणावां असां सौन्दयग ददवसभर 



 
           

दनद्राधीन असायचां, अन् रात्र पिली, की जागृत व्हायचां! दकतीदा हा काऊां ट आपल्या दखशातून एक 
चाांदीची छोटी दसचरज बाहेर काढून मुद्दाम आपल्या गोऱ्या कृश दांिामध्ये आपलां  आपण एक इांजेक्शन 
घ्यायचा... इतर लोक आपलां  लक्ष नसल्यासारखां दाखवायचे... अन् त्यानांतर त्याच्या दवनोदबुद्धीला अन् 
उत्साहाला अगदी भरतां यायचां... पण पढेु म्हणे ददवसभर मग त्याला भयांकर यातना सहन कराव्या 
लागायच्या... 

 
त्या तसल्या आकषगक तरुणाच्या मजेदार सहवासामुळे माझ्या एरवीच्या उदास दन एकाकी 

अवस्थेतून मला थोिा वळे तरी ददलासा दमळत होता हे खरांच... पण िी-सौन्दयाबाबतची त्याची दनर्टलप्त 
वृत्ती पाहून मात्र माझा अदभमान जरासा दिवचलाच गेला होता... मी माझी सांमोहनशिी पणालाच 
लावायचां ठरवलां , अन् असलां  भरघोस यश माझ्या पदरात पिलां  म्हणता!... एका रात्री आम्ही त्या 
लोकाांच्या प्रमुखाबरोबर एका उत्तमोत्तम मर्टसदिज कारमधून दनघालो... बरोबर एक तरुण अमेदरकन दमत्र 
तेवढा होता... अदतशय अद भतु रात्र होती ती... लेमा सरोवराच्या काठानां आम्ही वगेानां दनघालो... मॉन्त्र 
केव्हाच मागे पिलां ... मी ओरिले, “आणखी पढेु चला... आणखी दूर”... शवेटी पहाटे पादहलां  तर आम्ही 
‘व्हीज’ला येऊन पोहोचलो होतो... तरी मी आपला धोशा लावलाच होता... “पुढे... आणखी पढेु”... तेव्हा 
मग त्या दतथल्या कायमच्या दहमाच्छाददत रस्त्यातून मागग काढत त्याच वगेानां आम्ही ‘सेंट गोतार’ ची 
चखिही पार करून गेलो... 

 
माझ्या या दमत्राचां पुरां मांिळच मागे रादहलां  होतां... त्या सगळ्या तरुण सुांदराांना त्याांचा सुलतान 

दनघून गेल्याचां – अन् तेही ज्या जातीचा त्याांना दतटकारा होता, त्या िीजातीच्याच एका नमुन्याबरोबर 
पळून गेल्याचां सकाळी कळल्यावर केवढा धक्का बसला असेल, या दवचाराबरोबर मला हसूच लोटत होतां... 
मी तर माझां वशीकरणाचां अि पणाला लावनू बसले होते... लवकरच आम्ही खाली उतरून इटलीत 
पोहोचलो... रोम येईपयंत मुळी आम्ही मग थाांबलोच नाही, अन् रोमहून पुढे लगेच नेपल्सला गेलो... गेल्या 
गेल्या दतथे समुद्राचां दशगन घिलां  मात्र, ॲथेन्स पनु्हा पाहावां असी एक ज्वलन्त ऊमी माझ्या मनात दाटून 
आली! 

 
एक छोटी इटादलयन बोट आम्ही पकिली... अन् प्रॉपीदलयाच्या पाांढऱ्या शुभ्र सांगमरवराच्या 

पायऱ्या पनु्हा चढताना तो क्षण उगवला... मी दनघाले होते त्या ददव्य दन प्रज्ञावती ॲथेनाच्या मांददराच्या 
रोखानां... यापूवीची माझी इथली वारी मला स्पष्ट स्पष्ट आठवत होती... दरम्यानच्या काळात सुज्ञपणा 
आदण सुसांवाद, या गुणाांपासून मी दकती भयांकर दूर गेले होते, साऱ्या आदशांपासून दकती ढळले होते, याचा 
दवचार मनात येऊन माझी मलाच लाज वाटली... अन् खरांच! दुःखभोगाांची... यातनाांची केवढी भारी 
चकमत मोजून मी मला मोहवश करणारी वासना दवकत घेतली होती! 

 
ॲथेन्सच्या नव्या शहरात अगदी सावळागड धळ चालला होता... ‘व्हेनेझेलॉस’ची माघार झाल्याची 

वाता आम्ही आल्याच्या दुसऱ्याच ददवशी जाहीर झाली... राजघराणां कैसरचीच बाजू घेईल, असा कयास 
बाांधला जात होता... त्या ददवशी मी एक सुांदर मेजवानी ददली... माझ्या दनमांदत्रत पाहुण्याांत राजेसाहेबाांचे 
दचटणीस एम्, मेलास, हेही होते... टेबलाच्या मधोमध लाल गुलाबाांची एक रास रचून त्याच्याखाली एक 
छोटा गॅ्रमोफोन मी लपवनू ठेवला होता... त्याच खोलीत बर्टलनहून आलेले काही महत्त्वाच्या हुद्दयावरचे 
अदधकारीही एका टेबलाभोवती बसलेले होते... दतथून एकाएकी मद्याचे चषक उांचावनू कैसरच्या 
दवजयाला आवाहन केलेलां  ऐकू आलां ... त्याबरोबरच गुलाबपुष्ट्पां बाजूला सारून मी माझा गॅ्रमोफोन सुरू 



 
           

केला... ‘मासेयेज’ वाजायला सुरुवात होताक्षणी माझा मद्याचा प्पयाला उांचावनू “फ्रान्सचा दवजय असो” – 
अशी बाांग मी ददली... 

 
राजेसाहेबाांचे दचटणीस जरा साशांक झाल्यासारखे वाटले... पण खरां तर त्याांना आनांदच झालेला 

ददसला, कारण त्याांची सहानुभतूी पूणगपणे दोस्तराष्ट्राांकिे होती... 
 
एवढ्या वळेात आमच्या दतथल्या उघड्या दखिक्याांच्या समोरच चौकात माणसाांचा एक मोठा 

जमाव जमला होता... मी व्हेनेझेलॉसचां दचत्र माझ्या िोक्यावर उांच धरलां  आदण माझ्या तरुण अमेदरकन 
दमत्राला गॅ्रमोफोन घेऊन माझ्या पाठोपाठ यायला साांगनू मी त्या चौकाच्या मधोमध जाऊन पोहोचायच्या 
नेटानां दनघाले ‘मासेयेज’ गॅ्रमोफोनवर सारा वळे धीटपणे वाजत होतांच... त्याच्या साशीवर, अन् आतापयंत 
उते्तदजत झालेल्या जमावाच्या उत्स्फूतग समूहगानाच्या जोिीनां मी मग फ्रान्सच्या ‘दहम् ऑफ फ्रान्स’ या 
गीतावर नाचले... अन् मग त्या जमावाला जरा चार गोष्टीही सुनावल्या. म्हटलां ... 

 
“दुसरा ‘पेदरक्लस’च जणू, असा हा थोर व्हेनेझेलॉस तुम्हाला लाभला आहे... त्याला एकट्याला 

खाईत का लोटता तुम्ही? तुम्ही का नाही मागोमाग जात त्याच्या? तोच एक ग्रीसला पनु्हा मानाचां पान 
दमळवनू देऊ शकेल!” 

 
... मग व्हेनेझेलॉसच्या घरापयंत आम्ही एक दमरवणूक काढली... अन् त्याच्या दखिकीखालीच 

‘ग्रीस’ चां स्तोत्रां अन् ‘मासेयेज’ आलटून–पालटून पनु्हापुन्हा आम्ही गात रादहलो... शवेटी सांदगनीधारी 
सैदनकाांनी दयामाया न ठेवता दनकरानां आमची सभा उधळून लावली... 

 
त्या एकां दर प्रसांगानां माझी चाांगलीच करमणकू झाली... मात्र लगेच आम्ही नेपल्सची बोट पकिली 

आदण ‘ऊशी’ च्या वाटेला लागलो... 
 
इथून पुढे युद्ध सांपेपयंत माझी शाळा एकदत्रत आदण सुसांघदटत ठेवण्यासाठी मला अगदी 

पराकोटीचा नेट लावनू झटावां लागलां ... वाटायचां की युद्ध सांपलां  रे सांपलां , की बेलेव्ह्यलूा सहज परतता 
येईल... पण युद्धाची लाांबण लाांबतच राहीली अन् स्स्वत्झलंिमध्ये ती शाळा चालू ठेवण्याच्या अवाढव्य 
खचामुळे मला सावकाराांच्याकिून शकेिा पन्नास टके्क व्याजानां कजग घेणां भाग पिलां ... 

 
... या अिचणींमुळेच मी एकोदणसश ेसोळामध्ये ददक्षण अमेदरकेच्या नृत्यदौऱ्याचा करार केला, अन् 

‘ब्यूनॉस एअदरस’ ला जायला दनघाले... 
 
... ह्या आत्मकथनात जसजशी मी खोलखोल दशरते आहे, तसतसा स्वतःच्या आयुष्ट्याचा – चकवा 

खरां तर माझ्यातल्या अनेक वगेवगेळ्या ‘मी’ च्या आयुष्ट्याचा सहीसही आलेख काढणां दकती अशक्य आहे, 
याचा मला अदधकादधक अनुभव येतो आहे! जे प्रसांग मला अगदी आयुष्ट्यभर पुरून उरले, त्याांच्या वणगनाला 
इतकी थोिी पानां लागली!... माझ्या जीवनातली काही मध्यांतरां सांपता सांपत नव्हती... दुःखभोग आदण 
यातना, याांनी दशगोदशग भरलेल्या हजारो वषांसारखी भासली होती मला ती... त्याांतून बाहेर पिून केवळ 
जीव जगवण्यासाठी पुन्हा जगाच्या आखाड्यात उतरताना ‘स्वतःचा बचाव... स्वसांरक्षण’- हीच एक 
खूणगाठ मनाशी मी बाांधली होती... अन् त्या पायी मी परुी बदलून गेले होते... पण आियग असां की, तो 



 
           

काळ इथे या आत्मकथनात रेंगाळताना ददसत नाही!... दकत्येकदा तीव्र दनराशनेां मी स्वतःलाच दवचारते, 
“एवढ्या खटाटोपानांतर मी जो हा माझ्या आयुष्ट्याचा साांगािा केवळ उभा केला आहे, त्याला मेदमाांसाची 
भर देऊन ‘माणूस’ बनवणां कोण्या भल्या वाचकाला तरी शक्य आहे का? ‘सत्य’ हातात पकिायचाच फि 
खरां तर मी प्रयत्न करते आहे... पण ‘सत्य’ च दूर पळत आहे एकसारखां... लपांिाव खेळत आहे 
माझ्याशी... कसां हुिकून काढू मी ‘सत्य’? मी जर मुळात लेदखकाच असते, अन् वीस एक कादांबऱ्याांचा 
मजकूर मी माझ्या स्वतःच्या आयुष्ट्याबद्दल दलदहला असता. तर मग कदादचत वाचकाांना ‘सत्या’ची चकदचत 
पुसटतीशी कल्पना तरी आली असती. पण त्या सवग कादांबऱ्याांचां लेखन झाल्यावर नांतर मला माझ्यातल्या 
‘कलावांताची’ एक स्वतांत्र गोष्ट दलहावी लागलीच असती ते दनराळांच!... अन् ह्या गोष्टीचा मुखिामोहरा 
आधीच्या भारुिापेक्षा पुन्हा सवगस्वी वगेळाच ददसला असता, हे नवल!... माझ्यातलां  कलावांताांचां दवश्व दन 
कलेबद्दलचे दवचार... आशा... अपेक्षा... आकाांक्षा हे सारां सवगथा स्वतांत्र होतां... स्वतांत्रच वाढत होतां... 
अजूनही तसांच चाललेलां  आहे... एखाद्या अलग वाढणाऱ्या चेतन दजवाप्रमाणे माझ्या इच्छाशिीकिे सांपूणग 
दुलगक्ष करून माझ्यातलां  कलादवश्व जगत आहे, स्वतःची जोपासना करत आहे... 

 
... तरीसुद्धा माझ्या आयुष्ट्यात जे जे काय घिलां , त्यातलां  ‘सत्य’ शब्दात पकिायचा प्रयत्न मी 

इकिे करतेच आहे... पण वाटतां की ह्या साऱ्या उरस्फोिीतून एक अथगहीन फापटपसाराच तर केवळ मागे 
उरणार नाही ना?... काही असो... माझी सांपूणग जीवनकहाणी कागदावर उतरवण्याचां हे अशक्य कोटीतलां  
काम मी एकदा अांगावर घेतलेलां  आहे खरां... ते मी शवेटपयंत काही झालां  तरी दनभावणारच आहे! खरां 
म्हटलां  तर जगातल्या तथाकदथत चादरत्र्यसांपन्न दिया हा वृत्ताांत वाचनू काय उद गार काढतील ते आजच मी 
ऐकू शकते आहे... “कुण्या एकीची एक अदत गदलच्छ कहाणी!”... “दतच्यावर कोसळलेली सांकटपरांपरा 
म्हणजे दुसरां दतसरां काही नाही... दतच्याच पापाांची ती फळां!”... वगैरे वगैरे... पण मी पाप केलां  आहे, असां 
मला वाटतच नाही... दनत्श ेम्हणतो, “िी हा एक दपगण आहे–आरसा आहे...” आदण खरांच साांगते, माझा 
ताबा घेणाऱ्या शिी दन व्यिी, याांचीच प्रदतचबब दन प्रदतदक्रया माझ्या जीवनाच्या आरशात दनत्य उमटत 
आली आहेत... ओस्व्हिच्या ‘मेटॅमॉफादसस’ (कायाकल्प) मधल्या नादयकाांच्याप्रमाणे अमराांच्या–त्या 
सनातन देवगणाांच्या आदेशानुसार मी माझां रूप दन गुण बदलत आले आहे! 

 
न्यूयॉकग ला बोट थाांबली, तेव्हा दतथपासून ऑगस्स्टन माझ्याबरोबर आला... युद्धकाळात मी 

एकटीनां इतका दूरवरचा प्रवास करणां त्याला तेवढां योग्य वाटत नव्हतां... त्याची सोबत हा मला एक 
मोठाच ददलासा होता... बोटीवर काही तरुण बॉक्ससग पण होते... ‘टेि लुईस’ हा त्याांचा म्होरक्या होता. 
तो सकाळी सहा वाजताच मेहनतीसाठी अन् सरावासाठी उठायचा आदण नांतर बोटीवरच्या छोट्या खाऱ्या 
पाण्याच्या तलावात पोहायचा... त्याांच्याप्रमाणे मी सुद्धा त्या वळेी दरयाज अन् रात्री त्याांच्यासाठी नृत्य 
करायची... त्यामुळे तो जलप्रवास खूप गांमतीत झाला, अन् लाांबता- रेंगाळता तर मुळीच वाटला नाही. 
‘मॉदरस ड्यमेू् दनल’ नावाचा दपयानोवादक या प्रवासात माझ्याबरोबर साथीला होता... 

 
साधारणपणे उष्ट्ण कदटबांधातली म्हणावी, अशा शहराांपकैी ‘बादहआ’ शहराशी माझी पदहली ओळख 

झाली... बादहआ मला खूप मुलायम, दहरवांगार अन् ओलां दभजलां  असां वाटलां ... पाऊस तर सारखा धोधो 
पित असायचा... रस्त्यानां जाणाऱ्यायेणाऱ्या, पाांढरे स्वच्छ सुती पोशाख घातलेल्या बायका पावसात पुऱ्या 
ओल्याचचब झालेल्या ददसायच्या... कपिे तर अांगाला लगटून दचकटलेले... पण पावसाचां, चकवा आपण 
दभजलो आहोत, की कोरड्या आहोत, याचां भान चकवा काळजी काही त्याांना ददसत नव्हती... तसांच 
काळ्या आदण गोऱ्या लोकाांचां सरसहा एकत्र वागणांदफरणां – हा चचेचा दवषय वगैरे होत नसल्याचा एक 



 
           

नवाच अनुभव इथे आला... दुपारी ज्या एका रेस्तराँमध्ये आम्ही जेवलो, दतथे एका टेबलाशी एक काळा 
मनुष्ट्य गोऱ्या मुलाांबरोबर बसला होता, तर दुसऱ्या टेबलाशी गोरा मनुष्ट्य काळ्या मुलीच्या सोबतीनां जेवत 
होता... दतथल्या छोट्या चचगमध्ये तर काळ्यागोऱ्याांच्या दमश्रदववाहापासून झालेल्या मध्यमरांगी मुलाांना 
बादप्तस्मा देण्यासाठी घेऊन आलेल्या बायकाही ददसल्या... 

 
दतथल्या प्रत्येक उद्यानात लाल जास्वन्दीला बहर आलेला दृष्टीस पित होता... सारां बादहआ शहर 

काळ्या-गोऱ्याांच्या अदनबंध मतै्रीच्या, प्रीतीच्या खुणा अांगावर वागवत होतांसां वाटलां ... शहरातल्या काही 
भागात तर काळ्यागोऱ्याच काय, पण दपवळ्या काांतीच्या बायकासुद्धा नायदकणीच्या माड्याांवरच्या 
दखिक्याांतून आळसावलेल्या, रेलून बसलेल्या ददसायच्या... आदण गांमतीची गोष्ट म्हणजे मोठमोठ्या 
शहरातल्या नायदकणींचे खप्पपि चेहरे चकवा चेहऱ्यावरचा चोरटा भाव इथे नावालासुद्धा आढळणां कठीण 
होतां! 

 
* * * 

 
ब्यूनॉस एअदरसमध्ये आल्यानांतर काही ददवसाांनी आम्ही दवद्यार्थयांच्या एका ‘कॅबेरे’ नृत्याच्या 

कायगक्रमाला गेलो... नेहमीप्रमाणे ते एक लाांबच लाांब, ठेंगण्या छताचां धुरकट दालन होतां... आदण दतथे 
‘टँगो’ नाचणाऱ्या काळ्या युवकाांची आदण त्याांच्यात दमसळून गेलेल्या तशाच काळ्यासावळ्या युवतींची 
बेसुमार गदी झाली होती... मी आजपयंत ‘टँगो’ कधीच नाचले नव्हते. पण आमचा वाटाड्या म्हणून बरोबर 
असलेल्या त्या अजेस्न्टन तरुणानां मला ‘टँगो’ नाचून पाहायचा आग्रह केला... पदहल्या चकदचत बजुऱ्या 
पदके्षपापासूनच माझी नािी त्या कामुक नृत्याच्या ददलखेचक दन उन्मादक लयीला प्रदतसाद देत असल्याचां 
भान मला झालां ... टँगोची ती लय... सुदीघग रदतस्पशासारखी मधुर... ददक्षण आकाशाच्या साक्षीनां 
रांगलेल्या पे्रमचेष्टेसारखी मददर, अन् ऊष्ट्णकदटबांधातल्या रानावनाच्या सांमोहनाप्रमाणे अदय, गूढकातर, 
धोकेबाज!... त्या काळ्याभोर िोळ्याांच्या तरुणाचा हात वळेोवळेी नुसत्या चटुपुटल्या दाबानां मला 
नृत्यदवन्यासातून सांभाळून नेत असताना, – आदण त्याची नजर मधूनमधून मोठ्या दधटाईनां माझ्या नजरेला 
आव्हान देत असताना, ही सारी जादू मला जाणवली... 

 
... इतक्यात एकाएकी त्या दवद्यार्थयांनी मला ओळखलां ...अन् माझ्याभोवती गरािा घातला... तो 

सारा महोत्सव अजेंदटनाच्या स्वातांत्र्यददनादनदमत्त होता, असां त्याांनी मला साांदगतलां , अन् मग त्याांच्या 
राष्ट्रगीतावर नृत्य करायची मला दवनांती केली... दवद्यार्थयांना खुष करणां मला नेहमी मनापासून आवितां; 
तेव्हा मी होकार ददला, आदण प्रथम त्या अजेंदटन स्वातांत्र्यगीताचा अनुवाद ऐकून शब्द समजावनू घेतले. 
नांतर अजेंदटन ध्वज अांगाभोवती लपेटून घेऊन, एकाकाळी त्याांनी भोगलेलां  गुलामदगरीचां दुःख, आदण 
हुकूमशहाच्या ताबेदारीतून त्याांनी दमळवलेलां  स्वातांत्र्य नृत्यातून त्याांच्यापढेु सादर करण्याचा प्रयत्न 
केला... दबजलीसारखी माझी यशोलेखा क्षणात झळाळून गेली... या दवद्यार्थयांना अशा तऱ्हेचां नृत्य कधीच 
पाहायला दमळालेलां  नव्हतां..त्यामुळे त्याांच्या अपार उत्साहाला आरोळ्याांची वाचा फुटली ते गीत सारेजण 
पुन्हा पुन्हा गात रादहले... मला पनु्हा पुन्हा त्याांनी त्यावर नाचायला लावलां ... 

 
मी माझ्या यशानां फुलून आदण ब्यूनास एअदरसवर खुष होऊन होटेलमध्ये परतले तो काय! खुष 

होण्यात फार घाई झाली, असांच म्हणावां लागलां ... कारण या नृत्यदौऱ्यातला माझा व्यवस्थापक, माझा 
आदल्या ददवशीच्या कायगक्रमाचा सनसनाटी वृत्तान्त दुसऱ्या ददवशी सकाळी वृत्तपत्रात वाचनू भिकून 



 
           

गेला... म्हणाला, “कायद्यानुसार हा करार आता सांपला–मोिला, असांच तू समज!” ...ब्यूनॉस 
एअदरसमधल्या साऱ्या सुसांस्कृत मातब्बर लोकाांनी कायगक्रमाच्या दतदकटाांचे पैसे परत मागून घ्यायला 
सुरुवात केली... माझ्या कायगक्रमावर बदहष्ट्कारच घालायचां ठरवलां ... अन् अशा तऱ्हेनां, ज्या उत्स्फूतग 
मेळाव्यानांतर मी एवढी मनात हरखून गेले होते, तोच मेळावा जणू ब्यनूॉस एअदरसच्या माझ्या छोट्या 
दौऱ्याच्या मुळावर आला! 

 
जीवनात जो गड धळ दन दवसांवाद आढळून येत असतो, त्यालाच कला एक व्यवस्स्थत आकार दन 

आांतदरक मेळ देते... एक चाांगली काांदबरी कलात्मकतेनां रसोत्कषाची एक दवदशष्ट पायरी गाठते... अन् मग 
त्या कादांबरीच्या सांदभात त्यानांतर रसापकषाचा सांभवच उरत नाही... ‘इझोल्द’च्या 
उदाहरणातल्यासारखां, कलादवश्वातलां  पे्रम सांपतां, ते सुराांची एक शोकपूणग आदण सुांदर आस मागे तरळत 
ठेवनू... पण जीवन म्हणाल, तर रसापकषाचांच आगर आहे... .त्यामुळे वास्तवातलां  पे्रम सरता सरता 
दवसांवादी स्वरावर बोट ठेवनू जातां... आदण ते सुद्धा एखादी सुांदर सांगीतस्वरातली आसमांतात तरळत 
असताना तो क्षण पकिून, एकाएकी झिप घालणारा एखादा कणसुरा ककग श दवसांवाद साधून! अन् 
इतक्यात काय झालां  आहे! खऱ्या, वास्तव जीवनात दकत्येकदा पे्रमाचा उपसांहार झाल्यानांतरही उरलेली 
दवझती धग क्षणभर पुन्हा पेटत्या दनखाऱ्यासारखी ददसते, ती का? तर पोटगीसारख्या व्यावहादरक 
खटाखटी आदण वदकलाांच्या खचाची भरपाई... असल्या थिग्याांवर िोकां  आपटून शवेटी दीनवाणां मरण 
पत्करायला! 

 
... खरां म्हणजे हा लहानसा दौरा मी पत्करला होता, तो युद्ध सांपेपयंत शाळा चालवण्याइतपत 

पुरेसा पसैा कमावता येईल या आशनेां; त्यात स्स्वत्झर् लांिहून मला एक तार आली... मी तारमदनऑिगरनां 
पाठवलेले पसेै युद्धाच्या दनयमदनबधंाांच्यामुळे मधल्यामधेच अिकून पिले होते!... मला केवढा धक्का बसला 
असेल, कल्पना करा!... मुलींना ज्या शाळेच्या वसदतगृहात मी ठेवनू आले होते, त्या शाळेची 
मुख्याध्यादपका पैशादशवाय त्याांना ठेवनू घेणार होती थोिीच! ती त्याांना हाकलून काढणार, ही भीती 
होतीच... माझ्या नेहमीच्या उतावीळ स्वभावानुसार, ऑगस्स्टनला पुरेसे पैसे बरोबर देऊन दजदनव्हाला 
लगेच रवाना करायचां, आदण माझ्या दशष्ट्यमांिळींवरचा प्रसांग दनभवायचा, असां मी ठरवलां ... तेवढां 
झाल्यावर मागे होटेलचां दबल देण्याएवढीसुद्धा रक्कम आपल्याजवळ नसेल, ह्याचा काही दवचारच मी केला 
नाही...!... इकिे माझा तो चक्रम मनेॅजर एका फार्टसकल सांगीदतका करणाऱ्या मांिळीला घेऊन दचलीला 
दनघून गेलेला होता... अथातच मी, आदण माझा दपयानोवादक ड्यूमेसदनल, असे दोघां पैशादशवाय ब्यूनॉस 
एअदरसमध्ये अिकून पिलो! 

 
पे्रक्षकवगग तर थांि, जिबदु्धी आदण अरदसकच दनघाला... खरां तर ब्यूनॉस एअदरसमध्ये एकच 

कायगक्रम यशस्वी झाला... अन् तो देखील त्या रात्री ‘कॅबरे’ – च्या दतथे मी स्वातांत्र्यगीतावर नृत्य केलां , 
त्या ददवशीचा! होटेलमध्ये रांक्स मागे ठेवनूच आम्हाला माँटेस्व्हदिओला जावां लागलां ... सुदैवाची गोष्ट 
म्हणजे होटेलमालकाांना आमच्या ग्रीक नृत्यवषेादबषाचां तसां काहीच मोल कळत नाही! 

 
मॉन्टेस्व्हदिओचा पे्रक्षकवगग मात्र अजेस्न्टन पे्रक्षकाांच्या अगदी उलट प्रकृतीचा होता... उत्सुक अन् 

भयांकर उत्साही... त्यामुळे ‘दरओ द जानेरो’ पयंत आम्ही आमचा दौरा नेऊ शकलो. दतथे आम्ही पोहोचलो, 
ते जवळ पैसा नाही, सामानसुमानही नाही अशा कां गाल स्स्थतीत... पण दतथल्या नगरपादलकेच्या 
रांगमांददराचा मुख्य अदधकारी इतका कनवाळू दनघाला की त्यानां ताबितोब आमचे कायगक्रम मुक्रर केले; 



 
           

आदण इथे तर पे्रक्षक इतके बुदद्धमान, सांवदेनाक्षम दन रदसक भेटले की काय साांगू! त्याांच्यासमोर जो कुणी 
कलावांत उभा राहील, त्याला स्वतःचां कसब आपल्या साऱ्या शिी पणाला लावनूच दतथे माांिावांसां वाटेल, 
असा गुणग्राही पे्रक्षकवगग होता तो! 

 
इथेच माझी कवी ‘ज्याां द दरओ’ शी गाठ पिली... त्याच्यावर दरओच्या एकजात साऱ्या युवकाांचां पे्रम 

होतां, मजी होती... कारण उघि आहे... दरओतला प्रत्येक तरुण स्वतःही एक कवीच असतो! आम्ही 
बरोबर चालत जात असताना हे सारे तरुण ‘ज्याां द दरओ चझदाबाद’ ‘इझािोरा चझदाबाद’ – अशा 
ललकाऱ्या देत होते! 

 
दरओवर ड्यूमे् दनलची अशी छाप पिली होती, की त्यामुळे दतथून दनघायला तो दवशषे राजी 

ददसत नव्हता... तेव्हा त्याला दतथेच सोिून मी एकटीच न्ययूॉकग ला परतले... मनातल्या नृत्यशाळेच्या 
काळजीपेक्षा प्रवास अगदी दवषण्ण अन् एकाकी झाला... जाताना बरोबर असलेल्या त्या बॉक्ससगपैकी काही 
जण तर यश चकवा पैसा याांपैकी काहीच हाती न लागल्यामुळे बोटीवर ‘स्टुअिग’ म्हणून काम करताना 
ददसले! 

 
आमच्या सहप्रवाश्याांत एक अमेदरकन गृहस्थ होता – सारखा बटेा दारूच्या नशतेच असायचा... 

“एकोदणसश ेअकरापासून मुरलेली ही पॉमेरी मद्याची बाटली इझािोरा िांकनच्या टेबलावर पाठवा”, असां 
तो जेवण्याच्या दतथे रोज रात्री न चुकता म्हणायचा... दतथे बसलेल्या सवांना ते ऐकून धक्काच बसायचा! 

 
न्यूयॉकग ला पोहोचलो, तेव्हा दतथे कुणीच आलां  नव्हतां; कारण युद्धाच्या दनबधंाांच्यामुळे माझी तार 

पोहोचली नव्हती... मग ‘आनोल्ि गेन्त’ नावाच्या माझ्या एका दजव्हाळ्याच्या दमत्राला मी आपला सहजच 
फोन केला... तो प्रदतभावांतच नव्हता तर एक अद भतु दकमयागार होता... त्यानां फोटोग्राफीखातर 
दचत्रकलेला सोिदचठ्ठी ददली होती... त्याची ही फोटोग्राफी मात्र कमालीची भयचदकत करणारी अन् 
चकवणारी होती... आपल्या कॅमेऱ्यानां नेम धरून ज्याांची छायादचत्रां तो दटपायचा, त्याांचा, त्याच्या तयार 
छायादचत्रात कुठे मागमूससुद्धा ददसायचा नाही! छायादचत्रां उतरायची ती त्याच्या नजरबांदी करणाऱ्या 
कल्पनाशिीला जाणवणाऱ्या त्याांच्या रूपाांची! माझीसुद्धा त्यानां दकतीतरी छायादचत्रां घेतली... त्यात कुठेही 
माझ्या शारीदरक व्यदित्वाचां प्रदतचबब पिलेलां  नसून माझ्या आत्म्याची वगेवगेळी रूपांच उमटलेली 
ददसतात... त्यातसुद्धा एक छायादचत्र म्हणजे तर माझ्या आत्म्याचा अगदी साक्षात्कारच आहे...! 

 
हा आनोल्ि माझा दकतीतरी वषापासूनचा जानीदोस्त होता, तेव्हा बोटीच्या धक्क्यावर एकटीच 

उभी असताना मी सहज त्याला फोन केला; मात्र आनोल्िच्या आवाजात प्रदतसाद न दमळता, दुसराच एक 
दचरपदरदचत आवाज कानावर पिला, तेव्हा मला इतकां  आियग वाटलां ! एल्. होता तो... एका अकस्ल्पत 
योगायोगानां त्याच ददवशी सकाळी तो आनोल्िला भेटायला आला होता...! धक्क्यावर मी एकटीच 
थाांबलेली आहे, अन् माझ्याकिे पसेै नाहीत,–कुणी दमत्रमांिळी बरोबर नाहीत,–म्हटल्यावर, त्यानां 
मदतीला आपण ताबितोब येत आल्याचां साांदगतलां ... 

 
काही दमदनटाांत तो येऊन पोहोचलासुद्धा... त्याची ती उांच रुबाबदार मूती पनु्हा पादहली मात्र, 

माझ्या मनाला एकाएकी धीर आला... सुरदक्षत वाटायला लागलां ... त्याच्याप्रमाणेच मलाही त्याला पाहून 
खूप आनांद झाला होता... 



 
           

... माझां हे आत्मवृत्त वाचताना, सहज कां सात म्हणून का होईना, तुम्ही एक नड द करून ठेवली 
असेल मनात, अशी मला आशा आहे... नड द या वस्तुस्स्थतीची, की माझ्या पे्रमप्रकरणात मी माझ्याकिून 
नेहमीच एकदनष्ठ रादहले होते... अन् दुसऱ्या व्यिीनां आपली दनष्ठा सोिली नसती, तर त्याांपैकी एकालाही 
मी सोिलां  नसतां... पूवी एकाकाळी जसां मी त्याांच्यावर पे्रम केलेलां  असतां, तसांच दततकां च ते आताही 
असतां... आदण तसांच सदा राहणार आहे... दकत्येक परुुषाांपासून मी वगेळी झाले असेन, दूर गेले असेन, 
तर त्याबद्दल मी पुरुषाांच्या भ्रमरी, चांचल वृत्तीला अन् दनष्ठरु दैवालाच दोष देईन... 

 
... अशा साऱ्या पदरस्स्थतीत, अन् अनेक अिचणींनी भरलेल्या प्रवासदौऱ्यानांतर एल.् पुन्हा माझ्या 

मदतीला आलेला पाहून मी सुखावनू गेले... नेहमीप्रमाणे आपल्या भारदस्त पद्धतीनां बोलून त्यानां माझां 
सामान कस्टममधून सोिवलां , अन् आम्ही आनोल्िच्या स्टुदिओत गेलो... त्यानांतर दुपारच्या जेवणाला, 
‘दरव्हरसाईि ड्राईव्ह’ ला जाण्यासाठी आम्ही दतघांही बाहेर पिलो... ‘दरव्हरसाईि ड्राईव्ह’ च्या त्या दतथून 
ग्रँटची समाधी अगदी नीट ददसते... 

 
पुन्हा एकदा सारे एकत्र जमल्यानां, आम्ही फारच खुषीत होतो... तेव्हा शपेँनचां अगदी ‘मुिसुरई’ 

पान ओघानांच आलां !... मला वाटलां , की न्यूयॉकग मध्ये पाऊल पिलां  ते तरी दनदान एका शुभमुहूतावर, एवढां 
बरां... एल्. तर त्याच्या अगदी भलत्या पे्रमळ आदण ददलदार ‘मूि’ मध्ये होता... जेवणानांतर घाईघाईनां 
जाऊन आधी तो मेरोपॉदलटन ऑपेरा हाऊस ठरवनू आला... अन् एक बड्या, दवनामूल्य नृत्योत्सवाची 
आमांत्रणां एकजात साऱ्या कलावांताांना पाठवण्यात त्यानां पुढे सबांध दुपार अन् सांध्याकाळ घालवली! त्या 
वळेचा हा नृत्यप्रयोग म्हणजे माझ्या आयुष्ट्यातला एक अत्यांत सुांदर अनुभव ठरला! न्यूयॉकग मधले सगळे 
दचत्रकार, नट आदण गायकवादक दतथे उपस्स्थत होते; अन् बॉक्सऑदफसचां दिपण मनावर नसल्यानां 
मनसोि नाचण्याचा आनांद चाखता आला होता... अथात युद्धाच्या काळातल्या माझ्या दरवाजाप्रमाणे याही 
कायगक्रमाची साांगता ‘मासेयेज’नांच झाली... अन् फ्रान्सच्या अन् दोस्तराष्ट्राांच्या वतीनां खूप टाळ्या दन 
प्रशांसा मला दमळाली. 

 
ऑगस्स्टनला मी दजदनव्हाला कसां पाठवलां , ते मी एल्.ला साांदगतलां ... आदण माझ्या शाळेची 

काळजी माझ्या मनात कशी दाटून रादहली होती, तेही त्याला कळून चुकलां ... अथात त्याच्या त्या 
अलौदकक दानतीनुसार, त्यानां सबांध शाळा न्ययूॉकग ला आणण्यासाठी लागणारी रक्कम तिक तारेनां रवाना 
केली... दुदैवाची गोष्ट अशी, की सबांध शाळेला त्याचा फायदा दमळण्याच्या दृष्टीनां पसेै फार उदशरा 
पोहोचले... दरम्यान जवळजवळ सवगच्या सवग छोट्या दशष्ट्याांना त्याांच्या पालकाांनी आपला उपजत हक्क 
बजावनू परत घरी नेलां  होतां... माझे दकतीतरी वषांचे श्रम दन मेहनत ज्या नृत्यशाळेच्या कारणी पिली, 
दतच्याबाबत दैवानां केलेली ही ‘वजाबाकी’ पाहून मला फार वाईट वाटलां , पण तेवढ्यात ऑगस्स्टनच्या अन् 
सहा मोठ्या मुलींच्या आगमनानां मात्र माझ्या दुःखावर चकदचत साय धरली! 

 
एल्. अजूनही त्या ददलदार दन उत्तमोत्तम ‘मूि’ मध्ये होता... माझ्या दन माझ्या दशष्ट्याांच्या भाग्यात 

यापेक्षा आणखी काय चाांगलां  व्हायचां उरलां  होतां? ‘मदॅिसन स्के्वअर गािगन’ च्या वर त्यानां एक मोठ्ठा दवस्तृत 
स्टुदिओ भाड्यानां घेतला–रोज दुपारी दतथे आमच्या तालमी चालायच्या... सकाळी हिसन नदीच्या 
काठाकाठानां तो आम्हाला मोटरमधून लाांब दूर दफरवनू आणायचा... सवांना छोट्यामोठ्या भेटवस्तू 
द्यायचा... खरां तर श्रीमांतीच्या ह्या अद भतु सते्तच्या पाठबळावर तेवढा काही काळ दकतीतरी सुरम्य 
भासला...! 



 
           

... मात्र न्यूयॉकग चा किक दहवाळा सामोरा येऊ लागला तसतशी माझी प्रकृती ढासलायला 
लागली; एल. नां सुचवलां , की दवश्राांतीखातर मी क्यूबाची दरप करून यावां... त्यासाठी त्यानां आपल्या 
सेके्रटरीला माझ्यासोबत पाठवलां ... 

 
क्यूबाच्या माझ्या मनातल्या स्मृती मधुर आहेत... एल.् चा तरुण सेके्रटरी कदवमनाचा होता... 

तब्बेत बरी नसल्यामुळे कायगक्रम करण्याएवढी ताकद माझ्यात नव्हतीच... पण दकनाऱ्यादकनाऱ्यानां 
मोटरीतून चहित, आजूबाजूच्या, दचत्रासारख्या रम्य पदरसराचां दृदष्टसुख अनुभवत आम्ही हॅवानामध्ये तीन 
आठविे मजेत घालवले... त्या दतथल्या वास्तव्यातला एक किूगोि प्रसांग माझ्या चाांगला ध्यानात आहे... 

 
हॅवानापासून दोन दकलोमीटर अांतरावर एक जुनीपुराणी महारोग्याांची वसाहत आहे... सवग बाजूांनी 

एका उांच चभतीनां वढेलेली... मात्र एक भयांकर मुखवटा असावा, तसा एखादा चेहरा चभतीवरून 
आमच्याकिे पाहताना दृष्टीला पिू शकेल इतपतच ती चभत उांच होती... ती महारोग्याांची वस्ती आदण 
शजेारीच असलेलां  अत्याधुदनक, ऐषारामी थांि हवचेां दठकाण-यातला दवसांवाद दतथल्या अदधकाऱ्याांना नांतर 
जाणवला असावा; कारण त्याांनी ती वस्ती दतथून हलवण्याचा दनणगय घेतला... मात्र महारोग्याांनी दतथून 
जायला सपशले नकार ददला... कुणी दारां पकिून, चभतीलगत दचकटून बसले, तर कुणी छतावर चढून 
जाऊन काहीबाही आधाराला घेऊन ठाण माांिून बसले... अशीही वदांता सगळीकिे पसरली, की त्यापैकी 
काही महारोगी पळून जाऊन हॅवानात कुठे कुठे लपले आहेत... त्या वस्तीची हलवाहलव ही घटना, 
कधीही दवचार केला तरी ‘मेटरचलक’ च्या एखाद्या चमत्कादरक दन गूढ नाटकासारखी वाटते... 

 
दतथल्या आणखीही एका, जुन्यात जुन्या घराण्यातल्या कुटुांबाच्या घरी मी गेले होते... त्या 

कुटुांबाला माकिां, वानरां... गोदरला वगैरे पाळण्याचा षौक होता. ...या जुन्यापुराण्या घराची बाग 
मालदकणीनां पाळलेल्या प्राण्याांच्या अनेक चपजऱ्याांनी अगदी गजबजून गेली होती. दतचां घर हा, बाहेरून 
आलेल्या सवग मुशादफराांना एक कुतूहलाचा दवषय होता... सवग येणाऱ्याजाणाऱ्याांचां दन पाहुण्याांचां ती अदतशय 
मुि हस्तानां अन् अगत्यानां आदतर्थय करायची... स्वागताला ती पढेु यायची तीच मुळी खाांद्यावर एक माकि 
दन हाताशी एक गोरीला अशा थाटात! दतच्या सांग्रहातले सवांत माणसाळलेले प्राणी हे दोनच होते... इतर 
सगळे काही असे इतपत मवाळ नव्हते... त्याांच्या चपजऱ्यापुढून कुणी गेलां , की ते चपजऱ्याचे गज गदागदा 
हलवायचे, आरोळ्या ठोकायचे... अन् विेावनूही दाखवायचे ‘ही सवग मांिळी तशी धोकेबाजच नाहीत का?’ 
या माझ्या प्रश्नावर पठ्ठीनां दनर्टवकारपणे उत्तर ददलां : “कधीमधी चपजऱ्याबाहेर हे लोक पिल्यानां एकाद-
दुसऱ्या बागवानाचा बळी पितो एवढांच... एरवी तसा काहीच धोका नाही!” या मादहतीनां माझां धाबच 
दणाणलां , अन् दतचा दनरोप घ्यायची वळे झाली, तेव्हा चक्क आनांदच झाला... 

 
आियाची गोष्ट अशी की ही ‘मालकीण’बाई फारच देखणी होती! दवशाल भावदशी िोळे होते 

दतचे... चाांगलां  वाचन वगैरे होतां, बहुश्रुत होती, अन् दशवाय बुदद्धमानही होती... कला आदण सादहत्य या 
दवषयाांतल्या उत्तमोत्तम अलौदकक ग्रांथाांचा सांग्रह घरात करायचा दतला छांद होता... अशा सवग बाजूांनी 
सुसांस्कृत िीचा, माकिां दन गोरीला याांच्याकिे इतका ओढा असावा, याला काही सुसांगत कारण शोधून 
तरी सापिेल का?’ दतचा तो पुरा प्रादणसांग्रह, ककग रोग आदण क्षयरोग या दवषयाांतल्या सांशोशोधनासाठी, 
दतच्यापाठीमागे, ‘पािर इस्न्स्टटू्यट फॉर एक्सपदरमेंटल वकग ’ या सांस्थेच्या स्वाधीन करावा, असां मृत्युपत्र 
दतनां केलां  असल्याचां दतनांच मला साांदगतलां ... ही पे्रमाची कोणती रीत झाली? ‘पोस्ट-माटेम पे्रम’ म्हणावां का 
याला? 



 
           

हॅवानातील आणखी एक मजेदार आठवण साांगते... कसली तरी महोत्सवी रात्र होती... सारी 
कॅबरे-नाचघरां आदण रेस्तराँज अगदी गजबजून गेली होती... नेहमीप्रमाणे समुद्रदकनाऱ्यानां अन् मग 
दतथल्या पांपासच्या गवताळ प्रदेशाांतून दफरणां आटोपल्यावर आम्ही हॅवानाच्या दवदशष्ट तऱ्हेच्या कॅफेत 
दशरलो... पहाटे तीनचा सुमार होता... इथे नेहमीची ती मॉर्टफन, कोकेन वगैरेचा नाद असलेल्याांची 
गाांजेकस, दारुिे दन इतर सगळी व्यसनां असलेल्या लोकाांची –गदी कड दाटलेली होतीच... आम्ही एका 
छोट्या टेबलाशी दजथे बसलो होतो, ती खोली धुरानां कड दलेली होती अन् धूसर प्रकाश होता दतथे... छत 
ठेंगणां होतां... आम्ही बसलो तोच माझां एका माणसाकिे लक्ष गेलां ... पाांढराफटक, झपाटल्यासारखा 
चेहरा, खोल खोल गेलेले गालाांचे खड्ड, अन् उग्रआसुरी िोळे!... त्याच्या त्या दकिदकिीत लाांब बोटाांनी 
त्यानां दपयानोच्या स्वरपट्टयाांना स्पशग केला मात्र, मी अगदी चदकत होऊन गेले... शोपाांच्या ‘पे्रल्यूि्’च्या 
त्याच्या त्या वादनातून जाणवलेली समज, अन् ते प्रदतभेचां स्फुरण, काही आगळांच होतां! थोिा वळे मी 
तशीच ऐकत रादहले, अन मग उठून त्याच्या जवळ गेले... .जेमतेम चारसहा तुटक शब्द त्याच्या तड िून 
बाहेर पिले... तेवढ्यात माझ्या हालचालीनां मी साऱ्या कॅफेचांच लक्षक वधूेन घेतलां  होतां... एवीतेवी इथे मी 
उघिपणे माझ्या नावानां वावरत नव्हतेच... तेव्हा या चमत्कादरक पे्रक्षकवगापढेु नाचायची एक अतक्यग 
ऊमीच माझ्या मनात उसळून आली... माझा केप मी स्वतःभोवती लपेटून घेतला... दपयानोवादकाला 
काही सूचना ददल्या आदण त्या ‘पे्रल्यूि्’ च्या दकतीतरी स्वरबांधाांवर मी नृत्य केलां ! त्या छोट्या कॅफेमधले 
सारे मद्यपी हळूहळू शाांत झाले... होता होता माझ्या नृत्याकिे त्याांचां लक्ष लागायला लागलां ... दकत्येकाांच्या 
िोळ्याांना आसवाांच्या धारा लागल्या... तो दपयानोवादकही मॉर्टफयाच्या गुांगीतून भानावर येऊन मोठ्या 
स्फूतीनां वाजवायला लागला... 

 
सकाळपयंत मी नाचत होते... शवेटी जेव्हा मी दतथून जायला दनघाले, अन् त्या लोकाांनी मला 

पे्रमानां दमठ्या मारल्या, तेव्हा कोणत्याही दथएटरमध्ये नाचल्यानांतर वाटला नव्हता एवढा मला स्वतःचा 
अदभमान वाटला!... कारण माझ्यात कलागुण असल्याची ही खरीखुरी साक्ष होती!... इथे कुणी 
व्यवस्थापक नव्हता... लोकाांचां लक्ष आधीच वधूेन घेणाऱ्या जादहरातींचां जांजाळही नव्हतां... 

 
यानांतर थोड्याच ददवसाांनी मी आदण माझा कदवदमत्र ्लॉदरिाची बोट पकिून पामबीचला येऊन 

उतरलो... दतथून एल्.ला मी तार पाठदवली... त्याप्रमाणे तो आम्हाला ‘बे्रकसग’ होटेलमध्ये येऊन भेटला... 
 

* * * 
 
अत्यांत तीव्र अशा दुःखाचा सवांत असह्य काळ लोकाांना वरवर वाटतो तसा, अगदी सुरुवातीचा 

क्षण नसतो – त्या क्षणात तर दुःखाच्या धक्क्यानां आपण अशा एका दनर्टलप्त, उन्नत अवस्थेला जाऊन 
पोहोचतो, पाहणाऱ्याला वाटावां दहला भलू तर ददलेली नाही?... खऱ्या यातना जाणवतात त्या, त्या क्षणी 
नव्हे... नांतर... खूप खूप नांतर... जेव्हा लोकां  ‘हां, आता तरी त्या व्यथेतून बाहेर दनघालीय् बरां का ती’ – 
‘आता ठीक आहे सारां, दुःखाला परुून उरलीय् ती’... , असां काहीबाही म्हणायला लागलेले असतात...! 
एखाद्या मौजमजेच्या पाटीच्या वळेी, जेव्हा एका बफग गार हाताचां आपल्या काळजावर पिलेलां  दिपण 
आपल्याला जाणवत असतां...! चकवा एखाद्या जळत्यापेटत्या नखी पांजाच्या पकिीत आपला गळा 
सापिल्याचा भास जेव्हा आपल्याला होत असतो...!... थांिगार बफग  अन् जळती आग... नरकयातना 
आदण दनराशा... अशा वळेी या साऱ्यावर मात करायची असते आपल्याला... म्हणनू मग शपेँनचा पेला 
उचलून आपल्या आठवणींना दवस्मृतीत बुिवायचा प्रयत्न–शक्य, अशक्य कोटीतला प्रयत्न–करतो 



 
           

आपण... अन् हेच क्षण असह्य असतात सवांत!... माझी चालू अवस्था अगदी अशीच होती... माझी सारी 
दमत्रमांिळी म्हणायची, ‘दतला आता दवसर पिलाय्, त्यातून बाहेर पिलीय् ती’ – आदण इकिे तर ‘आई’ 
अशी हाक मारत कुणी एखादां मूल खोलीत एकाएकी आल्यानां देखील माझ्या ममावर घाव बसायचा... 
सारा जीव एका वदेनेनां इतका दपळवटून दनघायचा, की मग मेंदूला ध्यास लागायचा केवळ नेदणवचेा... 
दवस्मृतीचा! मग ती अवस्था कोणत्या का रूपानां चकवा उपायानां येईना!... आदण असल्या जीवघेण्या दुःख-
भोगातून जीवनाचा नवा िाव पुन्हा माांिायची दन नव्यानां कला–दनर्टमती करण्याची आस मी मनाशी 
बाळगली होती! अपदरदचताांच्या शवपेट्याांसमोर आपल्या दफक्या दनस्तेज ओठाांनी सतत रात्रभर प्राथगना 
करत राहणाऱ्या नन्सच्या दनर्टलप्तपणाचा मला इतका हेवा वाटतो म्हणनू साांगू! ‘मी प्रीतीला शरण जाणारच, 
मी पे्रम करणारच... आनांद दनमाण करणारच... आनांद... पे्रम!!’... असे नारे लावत, बांिाचां दनशाण 
उभारणाऱ्या कलावांताला अशा अदलप्त स्वभावाचा हेवा वाटला तर काही नवल आहे का? 

 
... पसी मकेॅ नावाच्या एका अमेदरकन कवीला एल्. पामबीचला आपल्याबरोबर घेऊन आला... 

एके ददवशी व्हराांड्यात सारीजणां एकत्र बसलेली असताना एल्.नां माझ्या सगळ्या कल्पना ध्यानात घेऊन 
बाांधायच्या दवद्यालयाचा एक प्पलॅन काढून दाखवला... अन् त्यासाठी तळमजल्यावरच्या व्यवस्स्थत 
आखणीची ‘मदॅिसन स् क् वअेर गािगन’, ही अशी साजेशी जागाही आधीच दवकत घेऊन ठेवल्याची बातमीही 
मला साांदगतली... 

 
एल्.च्या त्या बेतामुळे... अन् त्या प्पलॅनमुळे सवगसाधारणपणे माझ्या मनालाही उत्साहच वाटला 

होता, तरी लढाईच्या अगदी ऐन धुमश् चक्रीच्या काळात एवढ्या मोठ्या प्रकल्पाला हात घालावा, हे मला 
ठीक वाटत नव्हतां... शवेटी एवढांच दनदमत्त होऊन एल्.चां िोकां  इतकां  दफरलां , की जेवढ्या उतावळेपणानां 
त्यानां ती गािगन दवकत घेतली होती, तेवढ्याच आततायीपणानां न्यूयॉकग ला परतल्याक्षणी तो खरेदीकरार 
त्यानां रद्द करून टाकला!... 

 
... पसी मकेॅनां आदल्याच वषी माझ्या पोरींना नाचताना पाहून एक सुांदर कदवता केली होती. 
 
A bomb has fallen over Notre Dame: 
Germans have burned another Belgian town: 
Russians quelled in the East : England in qualm: 
I closed my eyes, and laid the paper down, 
Grey ledge and moor-grass and pale bloom of light 
By pale blue sees: 
What laughter of a child world-sprite, 
Sweet as the horns of lone October bees, 
Shrills the faint shore with mellow old delight? 
What elves are these 
In smocks grey-blue as sea and ledge, 
Dancing upon the silvered edge 
Of darkness – each ecatatic one 
Making a happy horizon, 



 
           

With shining limbs, to the low sunken sun? 
See : now they cease 
Like nesting birds from flight: 
Demure and debonair 
They troop beside their hostess’s chair 
To make their bedtime courtsies: 

“Spokoini Notchi! Gute Nacht! 
Bon Soir! Bon soir! Good night!” 

What far-gleaned lives are these 
Linked in one Holy Family of Art? 
Dreams: dreams once Christ and Plato dreamed: 
How fair their happy shades depart! 
Dear God! How simple it all seemed 
Till once again 
Before my eyes the red type quivered : slain: 
Ten thousand of the enemy, 
Then laughter! Laughter from the ancient sea 
Sang in the gloaming : Athens! Galilee! 
And elfin voices called from the extinguished light: 
“Spokoini Notchi! Gute Nacht! 
Bon soir! Bon soir! Good Night!” 
 
... या कदवतेचा भावाथग असा: 
नोत्रदामवर बाँब पिलाय् एक: 
जमगन गदनमाांनी आखणी एक बेस्ल्जयन शहर केलांय् बदेचराख 
पूवेकिे रदशयनाांची बसलीय् दातदखळ : इांग्लां ि आहे सांभ्रमात: 
... मी माझे िोळे दमटले, आदण वृत्तपत्र हलकेच ठेवलां  खाली...  
राखी रांगाची आिवी दरि... माळरानातलां  गवत... प्रकाश पाकळ्याांची 
मांद दफकी उकल... 
 
... दफक्या दनळ्या सागराच्या साक्षीनां 
बाळगोपाळाांच्या बाळदवश्वातल्या एकाद्या परीचां हसू 
अदश्वनातल्या एकाकी भृांगगणाच्या गूढगुांजनासारखां मऊमधुर – 
तेच का गुांजतांय्... दननादतांय्... अबोध सागरतीराला सनातन 
मृदुमधूर आनांदाच्या गुदगुल्या करीत? 
 
कोण आहेत या देवदूती...  
धूसर... दनळ्या चणुीदार पदरवषेातल्या, 
धूसर–दनळसर दरिीचे-समुद्राचे रांग ल्यालेल्या? 



 
           

अांधाराच्या चांदेरी सीमेवर नाचतायत या...  
मावळत्या, कलत्या ददनकरासाठी त्याांच्याच हषोल्लासातून, 
त्याांच्या तेजाळ अांगाांगातून का उमटतांय् एकेक मस्तमगन दक्षदतज? 
पहा: थाांबले ते दवभ्रम त्याांचे...  
घरटयाकिे परतणाऱ्या पक्षीगणाांच्या भराऱ्याांसारखे! 
शान्त... समघात...! 
साऱ्याजणी जमतात त्याांच्या गृहस्वादमनीच्या आसनापाशी 
रात्रीचां अदभवादन करण्यासाठी: 
 
“स्पोकोईनी नोच्ची! (रदशयन) गूट नाख्ट! (जमगन) 
बड  स्वार, बड  स्वार! (फ्रें च) गुि नाईट! (इांग्रजी)” 
कुठून दूरवरून आलेयत हे जीव एकत्र 
कलेच्या एकमेव पदवत्र कुळाशी गोत्र जुळवनू दनगदित झालेले? 
स्वप्पनां! स्वप्पनां... येशलूा पिलेली –प्पलेटोनां पादहलेली...  
त्या स्वप्पनाांची ती सुखद दकरणां दझरदमरताय् त इतक्या दूरवर शुभ्रसुांदर...  
परमेश्वरा! सारां दकती सहजसोपस भासत होतां... तोवर... जोवर 
पुन्हा एकदा िोळ्याांपुढून माझ्या तरळली नव्हती ती 
रिलाांदछत छापील अक्षरां!..मृत!!... 
शत्रू पक्षाचे दहा हजार!... 
 
मग अट्टहास... अट्टहास प्राचीन सागराचा...  
मावळतीच्या सांदधप्रकाशानां झेललेले नाददननाद–ॲथेन्स!... गदॅलली! 
अन् इकिे देवाघरच्या दजवाांची दकलदबलती साद... 

ददव्यानां िोळे झाकल्यावर उजळलेल्या अांधारात 
“स्पोकोईनी नोच्ची! गटू नाख्ट! 
बड  स्वार, बड  स्वार! गुि नाईट.” 

 



 
           

३० 
 
एकोदणसश े सतराच्या पूवाधात ‘मेरोपॉदलटन’ ऑपेरा हाऊसमध्ये माझे नृत्यप्रयोग चालू होते... 

त्या वळेी इतर पुष्ट्कळ लोकाांच्याप्रमाणे मलाही वाटत होतां, की या लढाईतल्या दोस्तराष्ट्राांच्या दवजयावरच 
सबांध जगातल्या स्वातांत्र्य, पुनरुत्थान, सांस्कृती – इत्यादी मूल्याांचां अस्स्तत्व दटकून राहणां अवलां बनू 
होतां... त्यामुळे माझ्या प्रत्येक कायगक्रमाच्या शवेटी मी ‘मासेयेज’ नाचायची... सारा पे्रक्षकवगग त्या वळेी 
उठून उभा राहायचा... असां जरी असलां , तरी दरचिग वगॅ्नरच्या सांगीतावरच्या माझ्या नृत्याांना मी 
कायगक्रमाांतून वगळलां  वगैरे काही नाही... अन् मला वाटतां, केवळ लढाई चालू आहे म्हणनू जमगन 
कलावांताांवर बदहष्ट्कार घालणां, ह अन्याय आहे, मखूगपणा आहे, या माझ्या मनोधारणेशी सारेच बदुद्धवान 
लोक सहमत असतील... 

 
रदशयन क्राांतीची घोषणा झाली, त्या ददवशी साऱ्या स्वातांत्र्यदप्रय लोकाांची मनां आशनेां आदण 

आनांदानां फुलून गेली होती... त्या ददवशी ‘मासेयेज’ नाचताना, जो अस्सल क्राांतीचा भावाथग या रचनेच्या 
मुळाशी होता, त्याची मला खरी प्रतीती आली... ‘मासेयेज’ च्या पाठोपाठच ‘माशग स्लाव्ह’चा नृत्यभाव मी 
माझ्या वगेळ्या कल्पनेप्रमाणे सादर केला... त्यात त्झारला उदे्दशून एक ‘स्तुती’ होती... त्यावर हांटरच्या 
फटकाऱ्यानां लोळवल्या गेलेल्या कामकऱ्याचां दचत्र मी स्टेजवर नृत्याांदकत केलां !! 

 
नृत्यादवभाव अन् त्याचां सांगीत, यातला हा दवसांवाद, चकवा नृत्यादवभावानां त्याच्या सांगीताचा 

केलेला हा अदधके्षप म्हणा हवां तर, पाहून पे्रक्षकाांत एकतऱ्हेचां वादळच उठलां ...! 
 
... माझ्या आजवरच्या कलाजीवनातल्या दनराश, दवफल प्रसांगाांनी अन् बांिखोर घटनाांनीच माझ्या 

मनावर सवांत अदधक मोदहनी घातली आहे, ही दकती चमत्कादरक गोष्ट आहे पाहा! माझ्या त्या ‘लाल 
टू्यदनक’ च्या वषेात मी क्रान्तीचांच नृत्य नाचत आले आहे सतत... ‘ददलताांचा उठाव’ नृत्यातून साकार 
करत आले आहे... 

 
रदशयन क्राांदतददनाच्या त्या रात्री मी एक प्रकारच्या रौद्रसुांदर उन्मादाचा नृत्यानांद चाखला! 

मानवतेच्या रक्षणासाठी ज्याांनी खूप काही सोसलां  होतां, ज्याांचे हालहाल झाले होते, ज्याांनी बदलदान केलां  
होतां, त्या सवांच्या आत्म्याांना त्या क्षणी मुिी दमळाली होती... अन् त्या मुिीच्या आनांदाची माझ्या अांतरात 
नुसती घुसळणी चाललेली होती... रात्रीमागून रात्री आपल्या बॉक्समधून माझे हे नृत्यप्रयोग पहाता पाहता 
एल्. शवेटी काहीसा अस्वस्थ ददसायला लागला... एक तऱ्हेचां त्यात नवल वाटण्यासारखां काहीच 
नव्हतां... लादलत्य आदण सौंदयग याांचा पुरस्कार करणाऱ्या ज्या नृत्यदवद्यालयाचा तो आश्रयदाता होता, तेच 
दवद्यालय पुढे कधीतरी त्याच्यासकट त्याच्या स्वतःच्या कोट्यवधी सांपत्तीच्या मुळावर येण्याइतकां  
धोकादायक तर ठरणार नाही ना, असा प्रश्न त्याला पिला होता... पण माझ्यातली कलेची ऊमी मलाच 
भारी असल्यानां, माझ्या दजव्हाळ्याच्या व्यिीसाठीसुद्धा मी ती ऊमी आवरू शकत नव्हते... 

 
एल्.नां ‘शरेीज’ मध्ये माझ्याप्रीत्यथग एक अदलशान उत्सवच केला... खाण्यादपण्यानां सुरुवात होऊन 

समृद्धशा ‘सपर’पयंत ती पाटी चालली... आदण त्या दनदमत्तानां एल्. नां मला एक दहऱ्याचा सुांदर कां ठा बक्षीस 
ददला... मला दहरेमाणकाांचा हव्यास कधीच नव्हता... मी आजपयंत तसलां  काही अांगाखाांद्यावर घातलां ही 
नव्हतां... पण एल्. ला इतका आनांद झालेला ददसत होता, की त्यासाठी त्याला मी तो कां ठा माझ्या गळ्यात 



 
           

घालू ददला... गलॅनगलॅनभर शपेँनची आचमनां करून पाहुण्याांच्या अांगात सांजीवनीचां स्फुरण झालेलां  
असताना, अन् तसां म्हटलां  तर त्या क्षणाच्या सुखावलेपणी माझांही िोकां  जरासां हल्लकच झालेलां  असताना, 
उजािता उजािता माझ्या मनात एक दुदैवी कल्पना तरळली! ब्यूनॉस एअदरसमध्ये असताना ‘टॅन्गो’ ज्या 
पद्धतीनां नाचलेला पादहला होता, ती पद्धत एका देखण्या तरुण मुलाला दशकवण्याची मला बुद्धी झाली... 
एवढ्यात एकाएकी माझा हात आपल्या लोखांिी पकिीत धरून कुणीतरी दहसिल्याची मला जाणीव झाली 
वळून पहाते, तो एल्. रागानां भलता खवळलेला! 

 
मला वाटतां, तो कमनदशबी दहऱ्याचा कां ठा वापरायची माझी ती पदहली अन् शवेटचीच वळे ठरली... 

कारण या घटनेनांतर लगेच रागवायला आणखी काहीतरी कारण दमळून एल्. मुळी दनघूनच गेला... अन् 
होटेलचां अवाढव्य दबल, अन् दवद्यालयाचा सगळा खचग, हा सगळाच्या सगळा बोजा माझ्या िोक्यावर 
रादहला...! मदतीकरता त्याच्या मी दकती दवनवण्या केल्या – फुकट... शवेटी दहऱ्याचा तो ‘प्रदसद्ध’ 
नेकलेस गहाण ठेवण्याची पाळी आली... .त्यानांतर माझ्या नजरेला तो कधीच पिला नाही! 

 
... अशा तऱ्हेनां पुन्हा एकदा न्यायॉकग मध्ये मी कफल्लक स्स्थतीत एकाकी पिले... इकिे 

कायगक्रमाांचा सीझनही सांपतच आला होता – त्यामुळे त्या ददशनेां प्रयत्न करण्याचा काहीही उपयोग 
नव्हता... सुदैवानां माझ्याकिे एक अमाइन कोट आदण एल्. नां ददलेला एक पाचचूा सुांदर खिा होता. माँटे 
कालोमध्ये आपला सगळा पसैा घालवनू बसलेल्या एका राजपुत्राकिून एल्. नां तो दवकत घेतला होता. तो 
पाचू म्हणे पूवी एका प्रदसद्ध मूतीच्या दशरोगामी होता – मी तो एका प्रदथतयश स्वरदकन्नरीला दवकला; 
कोटसुद्धा तशाच दुसऱ्या एका नावाजलेल्या गादयकेला दवकत देऊन टाकला... अन् उन्हाळ्यापुरता लॉन्ग 
बीचवर एक स्व्हला भाड्यानां घेतला... माझ्या दशष्ट्याांची सोय दतथे लागल्यानांतर शरद ऋतूची वाट 
पाहण्याखेरीज काहीच हातात नव्हतां... पसैै दमळदवण्याची शक्यता होती ती त्याच सीझनमध्ये पुन्हा... 

 
बांगला, मोटार आदण इतर नेहमीच्या गरजा भागवण्याइतपत पैसा उभा झाल्याच्या क्षणी मी 

भदवष्ट्यकाळाची काळजी बाजूला ठेवली–नव्हे दवसरलेच!... दनत्याच्या अदूरदशी स्वभावानुसार हे काही 
नवीन नव्हतां म्हणा!... खरां म्हणजे आता मी जवळजवळ खांकच होते, तेव्हा माझ्या फरग् आदण जवाहीर 
दवकून आलेला पैसा मी स्टॉक्स चकवा शअेसगमध्ये व्यवस्स्थत गुांतवायला हवा होता... पण हे कुठलां  मला 
सुचायला?... मी उलट लाँग बीचला दनत्याप्रमाणे पुष्ट्कळ कलावांताांचां आगतस्वागत करत माझ्या 
दशष्ट्याांच्यासह मजेत उन्हाळा काढला! दतथे अनेक आठविे आमच्या सांगतीत रादहलेल्या पाहुण्याांत ‘इसाये’ 
हा मनदमळाव ू स्वभावाचा व्हायोलीनवादक होता... त्याच्या सुांदर व्हायोलीनमधून दनघणाऱ्या सुराांच्या 
तुषाराांनी सकाळसांध्याकाळ आमच्या छोट्या बांगल्याला आनांदाचां नहाण घिायचां... इथे आम्हाला स्टुदिओ 
असा नव्हताच... आम्ही आपले पुळणीवरच नाचायचे... इसायेसाठी मात्र काही एक दवशषेसमारांभ घिवनू 
आणला; तेव्हा तो अगदी लहान मुलाप्रमाणे खुष झाल्याचां मला आठवतां... 

 
पण या सबांध उन्हाळ्याभरच्या दनर्टवकल्प ऐषआरामानांतर पुन्हा न्ययूॉकग ला आम्ही आलो, तेव्हा 

माझ्याकिे पैशाची काहीही तरतूद नव्हती, हे साांगायला नकोच! दोन मदहने असेच काळजीत काढल्यानांतर 
मग कॅदलफोर्टनयाच्या दौऱ्याच्या कराराला मी सांमती ददली... 

 
या दौऱ्याच्या दरम्यान माझ्या मूळ गावाच्या अगदी जवळपास मी गेले होते ... दतथे पोहेचायच्या 

चकदचत् आधी मी वृत्तपत्रातली रोदाांच्या मतृ्यचूी बातमी वाचली होती... रोदाांसारख्या माझ्या दजवलग 



 
           

दमत्राला मी आता कधीच पनु्हा भेटू शकणार नाही, या दवचारानां मला अश्रू आवरेनासे झाले... शवेटी 
ओकलां िला पोहोचल्यावर, प्पलॅटफॉमगवर जमलेल्या वाताहराांना सुजऱ्या िोळ्याांनी सामोरां जायला नको, 
म्हणून मी माझा चेहरा एका काळ्या लेसच्या दुपट्टयानां झाकून घेतला... तेवढ्यानां मुलाखत घ्यायला 
जमलेल्या त्या पत्रकाराांनी दुसऱ्या ददवशीच्या बातमीपत्रात काय ‘दटप्पपणी’ करावी? तर म्हणे मी एक गूढ, 
रहस्यमय, वातावरण माझ्याभोवती दनमाण करण्याचा स्टांट केला होता! 

 
... बावीस वषांपूवी सनॅ् फॅ्रस्न्सस्कोचा दनरोप घेऊन माझ्या त्या ददस्ग्वजयी पदरक्रमेला मी सुरुवात 

केली होती, त्यानांतर एकोदणसश े सहाच्या भकूां पानां, आदण आगीनां ते शहर पुरतां बदलून गेलेलां  पाहून, 
जन्मगावी पनु्हा एकदा पाऊल ठेवताना माझ्या मनाला काय वाटलां  असेल, याची तुम्हीच कल्पना करू 
शकाल! दतथलां  सारां काही नवांनवांच होतां मला... इतकां  की तेच हे शहर अशी ओळख पटणांसुद्धा कठीण! 

 
तसां म्हटलां , तर कोलां दबया दथएटरमध्ये जमलेला वचेक श्रीमांत पे्रक्षकवगग अन् समीक्षकसुद्धा तसे 

स्नेहशील दन प्रदतसाद देणारे होते... तरी मला त्यात मनाचां समाधान नव्हतांच... कारण मला आम 
जनतेसाठी मोठ्या प्रमाणावर नृत्य करायचां होतां..त्या हेतूनां ग्रीक दथएटरची मागणी मी केली, पण ती 
फेटाळली गेली... कारण काय, ते काही कळलांच नाही... माझ्या व्यवस्थापकाला चातुयानां बोलून आपलां  
काम साधायचां जमलां  नाही, की कुणी आकसानांच मला नकार ददला कोण जाणे! 

 
सनॅ् फॅ्रस्न्सस्कोला दकतीतरी वषांनतर माझ्या आईची पुन्हा भेट झाली... मधल्या काळात 

मायदेशाबद्दलच्या एका अनाकलनीय ओढीमुले ती युरोप सोिून सनॅ् फॅ्रस्न्सस्कोला परत गेली होती... 
एकदा स्क्लफ हाऊसमध्ये दुपारी जेवायला गेलो असताना समोरच्या आरशातली आमची प्रदतचबब नजरेला 
पिली... माझा उदास, दन आईचा भयांकर ओढलेला चेहरा पादहला! जवळजवळ बावीस वषांपूवी कीती 
अन् पैसा दमळदवण्याच्या केवढ्या तरी मोठ्या आशाआकाांक्षा उराशी बाळगून बाहेर पिलेल्या दोन धािशी 
जीवाांची आजच्या ह्या प्रदतचबबाांशी तुलना केल्यावाचून मला राहावलां  नाही... हवां होतां ते दोन्हीही दमळालां  
होतां... पण मग त्या धिपिीचा पदरणाम असा शोचनीय का? आयुष्ट्याचा उत्तराधग हा असाच दवकल 
असायचा, हा या दनष्ठुर दनसगाचा अदलदखत दनयमच आहे, म्हणूनच बहुधा! सुरुवातीपासूनच दनसगानां मुळी 
मानवाचा उभा दावा धरलेला असतो... आजवर दकतीतरी थोर कलावांत, प्रज्ञावांत, दन तथाकदथत यशस्वी 
लोक मला आयुष्ट्यात भेटले, पण ‘सुखी-आनांदी’ म्हणता येईल, असां कुणीही मला आढललां  नाही... 
आपण फार आनांदी आहोत असां नाटक चाांगलां  वठवणारे फार तर भेटले थोिे!... त्या सुखी 
मुखवट्यापलीकिे तीच अस्वस्थता, दन तोच दुःखभोग लपलेला आहे, असां सहज कळून यायला, थोिीशी 
आांतदरक समजही पुरते माणसाला!... मला तर वाटतां, जगात ‘सुख’ नावाची अशी दटकाऊ चीजच 
अस्स्तत्वात नसावी... जे काय अस्स्तत्व आहे, ते सुखाांच्या चार तरल क्षणाांना फारतर! 

 
‘हॅरोल्ि बॉअर’ मला जेव्हा सनॅ् फॅ्रस्न्सस्कोला भेटला, तेव्हा असे सुखक्षण मी अनुभवले होते... हा 

दपयानोवादक सांगीतके्षत्रापुरात तरी माझा जुळा आत्माच म्हणावा, इतके आम्ही दनगदित होतो... मी 
नर्टतका असण्यापेक्षा खरी साांगीदतकच होते, असां तो म्हणायचा... बारन् शोपाां आदण दबथोव्हन, 
याांच्यासारख्या सांगीतरचनाकाराांच्या एरवी काहीशा दुबोध वाटणाऱ्या स्वरबांधाांचां ममग माझ्या 
कलादवष्ट्कारातूनच त्याला उमजलां , असां त्यानां मला साांदगतलां , तेव्हा मी आियगचदकत तर झालेच, पण 
तशीच आनांदूनही गेले... 

 



 
           

त्यानांतरचे काही आठविे अगदी मांतरलेल्या अवस्थेतच गेले... ‘कला’ या दवषयावर चचा, सांवाद 
करणां आदण परस्पर पिताळे घेणां यातच आम्ही रमून गेलो होतो... त्याच्या कलेतल्या गुप्तधनाचा सुगावा 
जसा त्याला माझ्यामुळे लागला होता, तसांच माझ्या नृत्यातलां  मला न जाणवलेलां  भावदववरण त्याच्यामुळेच 
माझ्या मनात स्पष्ट होत होतां... 

 
हॅरोल्ि सूक्ष्म सांवदेना, दन प्रज्ञा याांच्या तरल वाटेनां जीवन जगत आला होता... बहुसांख्य 

समाजाच्या दकतीतरी वरच्या पातळीवर होता तो... बहुतेक साऱ्या गायकवादकाांची प्रज्ञा सांगीताच्या 
कक्षाांपुरती मयाददत असते... पण हॅरोल्िच्या बदु्धीला, प्रजे्ञला या मयादाांचा अिसर नव्हता... कलेच्या 
व्यापक के्षत्राांतल्या प्रत्येक पैलूचा, रूपाचा, व्यापाराचा आस्वाद घेण्याची कुवत त्याच्या ठायी होती... 
एवढांच नव्हे, तर त्यातील एक दनतळ समजही त्याच्या त्या आस्वाद घेण्यातून प्रत्ययाला यायची... 
यादशवाय त्याचा काव्याचा बुदद्धदनष्ठ दन सवकंष अभ्यास होता... तत्त्वज्ञानातही तो खोलवर बुिाला होता... 
जेव्हा कलेतल्या उच्चतम आदशाबाबत एकमत असलेल्या कलापे्रमी व्यिींची युती होते, तेव्हा दोघाांनाही 
एक प्रकारची नशाच चढते मला वाटतां! मद्य घेतल्यादशवाय आलेल्या अशा कमालीच्या नशील्या अवस्थेत 
आम्ही दकत्येक ददवस धुांद होतो... आशचेा एक िोत धमनीधमनीतून थरारत उसळत होता... अन् ही आशा 
प्रत्यक्षात येण्याच्या क्षणी नजरेला नजर दभिली, की आनांदाचां असां उधाण येत होतां!... कायां साांगायचां, अन् 
दकती वणगन करायचां? एकाएकी, एका आांतदरक वदेनेला शब्द फुटाव,े असे आमच्या तड िून उद गार बाहेर 
पिायचे... “शोपाांचां हे स्वरवाक्य तुला अशा तऱ्हेनां भावलां  होतां का?”... “हो तर... असां भावलां  होतां, अन् 
त्या पलीकिचाही काही भावाथग जाणवला होता.. बघ... त्या भावाथाला नृत्यादवभावात पकिूनच दाखवते 
तुला!”... “आहा!... आदवष्ट्कार नव्हे, साक्षात्कारच म्हणायला हवां याला!... साक्षात्कार!... थाांब... मी 
आता ते स्वरवाक्य वाजवतो तुझ्यासाठी...”... “आनांदाचा, परमानांदाचाच म्हणायचा हा अनुभव...” 

 
... असां आमचां बोलणां-सांवाद चालायचा... त्यातून आम्हाला दोघाांनाही अत्यन्त आविणाऱ्या 

सांगीतप्रबांधाांची आमची जाण, आदण ज्ञान उत्तरोत्तर सखोल व्हायला लागलां ... 
 
त्यावळेी सनॅ् फॅ्रस्न्सस्कोच्या ‘कोलां दबया’ दथएटरमध्ये आम्ही दोघाांनी दमळून ददलेला कायगक्रम, 

म्हणजे माझ्या मते माझ्या नृत्यजीवनातल्या सवांत सुखद प्रसांगाांपैकीच एक होत... हॅरोल्ि बॉअरची भेट 
झाल्यानां मी पनु्हा एकदा आनांदाच्या, प्रकाशाच्या प्रसन्न वातावरणात पाऊल टाकलां  होतां. बॉअरसारख्या 
एखाद्या ओजस्वी, प्रज्ञावन्त व्यदिमत्त्वाचा सहवासच अशी प्रसन्नता दनमाण करू शकतो!... मला आशा 
होती, की हे सवग असांच दटकून राहील, आदण कुणी साांगावां, आम्ही दोघां दमळून कदादचत् साांगीदतक 
आदवष्ट्काराच्या एका नवीन दवश्वाचाच वधे घेऊ... पण... पण ‘पदरस्स्थती’ हा घटक मुळी मी लक्षातच 
घेतला नव्हता... आमची अगदी नाट्यमय रीतीनां ताटातूट झाली... अगदी नाइलाजानां... अन् त्याबरोबर 
त्या एकदवचारानां काम करण्यालाही पूणगदवराम दमळाला... 

 
सनॅ् फॅ्रस्न्सस्कोमध्ये असताना रेिफनग मेसनशी माझी मतै्री जुळून आली होती... मेसन एक प्रमुख 

लेखक अन् सांगीतसमीक्षक होता... बॉअरच्या एका कायगक्रमानांतर आम्ही एकत्र सपर घेत असताना तो 
म्हणाला: “सनॅ्फॅ्रस्न्सस्कोमध्ये आहेस, तोपयंत तुझ्यासाठी काही मी करायला हवां असेल तर साांग...” मी 
आधी त्याच्याकिून एक वचन घेतलां , मी जी काही दवनांती करेन, ती काही झालां  तरी त्यानां मान्य केली 
पादहजे, असां... त्यानां तसां वचन ददल्यावर मी एक पेस्न्सल घेऊन, बॉअरच्या मफैलीबद्दल एक लाांबलचक 
गौरवपूणग मजकूर दलदहला. शके्सदपयरच्या, 



 
           

 
How oft, when thou, my music, music paly’st 
Upon that blessed wood whose motion sounds 
With thy sweet fingers... 
Do I envy those jacks that nimble leap 
To kiss the tender inward of thy hand… 
वगैरेनां सुरुवात होणाऱ्या सुनीताचा आधार घेऊन, शवेटसुद्धा मी 
Since saucy jacks so happy are in this 
Give them thy fingers, me thy lips to kiss... 
या ओळींनी केला होता! 
 
रेिफनगला भयांकर कठीण होऊन बसलां  ते सारां... पण दखलािू वृत्ती दाखवण्यादशवाय त्याला तसां 

गत्यांतर नव्हतां, त्यामुळे हा मजकूर, त्यानां केलेली समीक्षा म्हणनू त्याच्या नावावर दुसऱ्या ददवशी छापून 
आला... बॉअरबद्दलच्या त्याच्या नव्यानां आदण एकाएकी ददसून आलेल्या कौतुकामुळे आदण पे्रमामुळे, 
त्याच्या इतर पत्रकार दमत्राांनी त्याची भयांकर – अगदी दयामाया न दाखवता टर उिवली! पण त्या सहृदय 
गृहस्थानां ती टवाळी एखाद्या हुतात्म्याच्या दनधारानां सहन तर केलीच, पण दशवाय बॉअर सनॅ् फॅ्रस्न्सस्कोहून 
गेल्यावर मला आपल्या सोबतीनां, अन् मतै्रीनां खूप ददलासा ददला... 

 
‘कोलां दबया’ दथएटरमधला तो वचेक पे्रक्षकवगग माझ्या कायगक्रमाांना उत्साहानां प्रदतसाद देत होता 

खरा, पण मनातून मी अगदी दवषण्ण होते; कारण नृत्यशाळा उभारण्याच्या माझ्या ध्येयाबद्दल मात्र हे 
जन्मगाव अगदी उदासीनच ददसत होतां... माझी नक्कल अन् अनुकरण करणाऱ्याांची दतथे गदी झाली होती, 
तशाच माझ्या नृत्यशाळेच्या नकली आवृत्याही दतथे पुष्ट्कळच होत्या... लोकाांना काय, तेवढांच पुरेसां होतां... 
माझ्या कलेचां काहीसां दशस्तबद्ध दन किक स्वरूप त्रासदायक ठरेल, असांही कदादचत् त्याांना वाटत 
असेल... माझ्या शलैीची नक्कल करणाऱ्याांचां नृत्य म्हणजे काही दवचारू नका...नुसती गोि गोि साखर... 
अन् दमठी बसणारा अदत गोि पाकच जसा! माझ्या नृत्यातल्या ज्या गोष्टी त्याांना सुांदर, सुांदर... गोि, 
सुसांवादी (त्याांच्या क्षुद्र कल्पनेप्रमाणे!) वाटत होत्या, तेवढ्याचाच पुरस्कार त्याांना चालवला होता... 
त्याांतला शृांगार सोिून इतर अवघि आदवष्ट् काराच्या वाटेला कुणी गेलां च नव्हतां... थोिक्यात साांगायचां तर 
माझ्या नृत्यातली स्फूती, ... त्यातला खरा भावाथग सोिून सारां काही इतराांनी उचललां  होतां!! 

 
... वॉल्ट स्व्हटमनचां अमेदरकेबद्दलचां द्रष्टां पे्रम ‘I hear America Singing’ ‘अमेदरकेचे सूर माझ्या 

कानावर येताहेत’ या शब्दात उफाळून आलेलां  होतां... वॉल्टच्या कानावर कोणत्या महान् गीताचे सूर 
तरळले असतील, ते मी कल्पनेनां सहज जाणू शकते... प्रशाांत महासागराच्या भरतीनां छेिलेलां , 
सपाटीवरून तरांगत आलेलां , अन् दकशोर, युवक, िीपुरुष, साऱ्यासाऱ्याांच्या एकवटलेल्या गगनभेदी 
समूहगायनातून ललकारलेलां  ते गीत असणार लोकशाहीचां... त्यात उद घोष असणार केवळ गणतांत्राचा! 

 
वॉल्ट स्व्हटमनची ही कदवता वाचली, तेव्हा माझ्याही मनिक्षूांसमोर एक दचत्र तरळलां ... वॉल्टनां 

ऐकलेल्या अमेदरकेच्या त्या गीताचा ओजस्वी अथग पेलून धरणारा नृत्यादवष्ट्कार करणाऱ्या अमेदरकेचां 
कल्पनादचत्र होतां ते! रॉकी पवगताच्या उर्टमल अस्स्मतेची, त्याच्या िड गर-दऱ्यातल्या झोक्याांची-झोलाांची, 
त्याच्या वळणावलेाांट्याची लय ह्या नृत्यातून खेळणार होती... ‘जाझ’लयीच्या वैषदयक हेलिोलाांचा दतला 



 
           

पुसटता देखील स्पशग होणार नव्हता... दवसांवादी खितर पदरस्स्थतीतून वाट काढून जीवनातल्या 
सुसांवादाकिे भरारी घेणाऱ्या अमेदरकन आत्म्याच्या भावकां पनासारखां त्या नृत्याचां स्वरूप असणार होतां... 
‘फ्रॉक्सरॉट’ चकवा ‘चाल् गस्टन’ नृत्याचे कोणतेही दवशषे माझ्या या नृत्याच्या कल्पनेत कुणाला शोधून 
देखील सापिणार नव्हते... एखाद्या मुलानां आदशाकिे... स्वतःच्या भदवष्ट्यकालीन यशदसद्धीकिे दहरीरीनां 
घेतलेल्या झेपेसारखां – अमेदरकेचां सांपूणग, सवांगीण दशगन घिवणाऱ्या समदृ्ध जीवनाच्या ददशनेां घेतलेल्या 
भरारीसारखां–, क्राांतदशी होतां माझ्या कल्पनेतलां  हे नृत्य! 

 
माझ्या नृत्याला लोक ‘ग्रीक’ म्हणतात तेव्हा मला हसूच येतां – चकदचत् उपरोधानां!... कारण 

माझ्या मते माझ्या नृत्याचां मूळ माझ्या आयदरश आजीनां आम्हाला अनेकवार साांदगतलेल्या कथेत लपलेलां  
आहे... अठराश े एकूणपन्नासात आजोबाांच्या बरोबर बांद गािीत बसून सपाटी ओलाांिायला दनघालेल्या 
आजीचां वय होतां अवघां १८ वषांचां... आजोबा २१ वषांचे!... रेि इांदियन लोकाांच्या बरोबर झालेल्या एका 
प्रदसद्ध लढाईच्या धुमिक्रीत आजीनां तसल्या एका गािीतच आपल्या बाळाला जन्म ददला होता... अन् 
शवेटी जेव्हा रेि इांदियन्सचा पराभव झाला, तेव्हा आजोबाांनी गािीच्या दारातून िोकावनू नव्या बाळाचां 
स्वागत केलां  होतां... हातातली बांदूक अजून धूर ओकत होती! 

 
सनॅ्फ्रस्न्सस्कोला पोहचल्यानांतर आजोबाांनी पदहल्या पदहल्या तुरळक लाकिी घराांच्यासारखां 

आपलां  एक घर बाांधलां  होतां... माझ्या लहानपणी त्या घरी गेल्याचां मला चाांगलां  आठवतां..आयलंिची 
आठवण काढून आजी वारांवार आयदरश गाणी म्हणायची... अन् आयदरश ‘दजग्ज’ नाचायची... मात्र त्या 
‘दजग्ज’मध्ये पदहल्या वसाहतवाल्या शूर वीराांच्या मदुगमकीची, अन् रेि इांदियन लोकाांशी लढलेल्या 
लढायाांची एक जाणीव नकळत दशरलेली असावी असां मला वाटतां... रेि इांदियन लोकाांचेही काही 
आदवभाव त्यात दमळून गेले असाव.े.. आदण पुढे पुन्हा आजोबा कनगल टॉमस गे्र, यादवी युद्धानांतर ज्या 
सुरावटीच्या नादात घरी परतले होते, त्या ‘यॅन्की िूिल’ चांही प्रदतचबब या ‘दजग्ज’ मध्ये पिलां  असावां... 
आजीच्या दजग्जमध्ये ही सारी सरदमसळ आढळायची! दतच्याकिून मी जेव्हा ते नृत्यप्रकार दशकले, तेव्हा 
तरुण अमेदरकन रिातल्या आशाआकाांक्षाांची त्यात प्रथम भर पिली... अन् शवेटी तर वॉल्ट स्व्हटमनच्या 
त्या अथगगमग ओळींनी जीवनाच्या खऱ्या आध्यास्त्मक अथाचा मला घिवलेला महान् साक्षात्कार त्यात 
उमटला होता...! साऱ्या जगाला भारून टाकणाऱ्या माझ्या तथाकदथत ‘ग्रीक’ नृत्याच्या उगमाची मूळ 
कहाणी ही अशी होती! 

 
... हा उगम – मूळ – हे तर खरांच; पण पुढे युरोपला गेल्यावर मला तीन गुरू लाभले: दबथोव्हन, 

दनत्श े आदण वाग्नर... आमच्या या युगाच्या प्रादतदनदधक नृत्याची चाहूल जगाला त्याांच्यामुळे लागली 
होती... दबथोव्हननां महान् लयप्रकल्पातून नृत्याचा साक्षात्कार घिवला; तर वाग्नरनां त्याची प्रतीती ददली 
दशल्पाकारातून; पण दनत्शलेा मात्र आत्म्याच्या स्वरूपातच नृत्य आढळलां ... मी तर म्हणेन, दनत् श ेहा खरा 
पदहला नतगक – तत्त्वज्ञ होता! 

 
कधीकधी मला प्रश्न पितो, वॉल्ट स्व्हटमनच्या अमेदरकेचां गीत ज्याला ऐकू येत आहे, आदण 

अमेदरकेच्या अस्सल नृत्याला साजेशी सांगीतरचना करण्याची प्रदतमा ज्याच्या ठायी आहे, असा सांगीतज्ञ 
कुठे असेल?... अमेदरकेचां अस्सल नृत्य!... ‘जाझ’ ची लय ज्यात नावालासुद्धा नाही... खरां तर 
कमरेखाली दृग्गोचर होणारी कोणतीच लय ज्याला दशवलेली नाही; उलट ‘मदणपूर चक्र’ नावाच्या 
आत्म्याच्या ऐदहक दनवासातूनच, हृदयातूनच दजचा उद भव झालेला असेल, अशा लयीनां ओतप्रोत असलेलां  



 
           

अमेदरकन नृत्य!... ही मूलोद भव लय अशी तशी नाही... ऊध्वगगामी आहे... ग्रहगोलाांनी जिवलेल्या 
आकाशाच्या पताकेला स्पशग करणारी आहे... ज्या अफाट आकाशाची कमान प्रशाांत महासागरापासून सूर 
सुरू होणाऱ्या भमूीच्या पसाऱ्यावरून, सपाटी, दसरा नेव्हािा – अन् रॉकी पवगत, यावरून ताणनू 
अटलाांदटक महासागराला दभिलेली आहे, त्या आकाशाला गवसणी घालणाऱ्या लयीशी अनुसांधान 
साधणारां आहे अमेदरकेचां अस्सल नृत्य... ताज्या रिाच्या नवसांगीतकारा, माझी तुला एकच प्राथगना आहे, 
दवनांती आहे... तू कुठे असशील तो अस, पण वॉल्ट स्व्हटमनच्या, अब्राहम चलकनच्या अमेदरकेचां हृद गत 
व्यि करणाऱ्या नृत्याचां सांगीत तू दनमाण कर... 

 
...‘ ‘जाझ’ लयीतून अमेदरकेची भावप्रदतमा प्रकट होते,’ या दवधानावर कुणी दवश्वास ठेवावा, हे 

मला अगदी अक्षम्य वाटतां... ‘जाझ’ मधून प्रकट होतां ते आददमानवाचां सांस्काररदहत दजणां!... अमेदरकेचां 
सांगीत याहून वगेळांच असायला हवां... ते खरां तर अजून जन्माला यायचांच आहे... अमेदरकेची ती अस्सल 
लय अजून कुणा सांगीतकाराच्या काळजात धुगधुगलेलीच नाही... बहुतेकाांच्या काळजाांना काय पण 
कानाांना तो नाद सहनच झाला नसेल... पण एक ददवस तो या धदरत्रीच्या अफाट पसाऱ्यातून फुटून 
उठणार आहे... .आकाशाच्या असीम दवस्तारातून पावसासारखा कोसळणार आहे... अमेदरकेच्या 
मनोगताचा एका अदतमानुष सांगीतातून साक्षात्कार होईल, तो या क्षणी!... हे अतक्यग सांगीत अमेदरकेच्या 
दवसांवादातून सुसांवाद दनमाण करील... लाांब सिक नेटक्या पायाांची तरतरीत मुलां  अन् मुली या सांगीताच्या 
सांगतीनां नाचतील... त्या नृत्यात ‘चाल् गस्टन’-च्या वानरासारख्या दवकट उड्या, आकड्या दन विेेवाकिे 
आचके – अगांदवके्षप नसतील... ती असेल एक दचत्तवधेक, महान्, ऊध्वगगामी झेप! ईदजप्तच्या 
दपरॅदमि् नाही दथटे करून सोिणारी... ग्रीसच्या पाथेनॉनला ओलाांिून जाणारी... कोण्याही काळच्या, 
कुठल्याही देशाच्या सांस्कृतीला न साधलेली, ती असेल एक सौन्दयग दन सामर्थयग याांची अतक्यग अदभव्यिी! 

 
‘बॅले’ नृत्यातल्या अांगभतू भलुावणीची या नृत्यात लवमात्र आठवण येणार नाही... दनग्रड च्या 

वासदनक उमाळ्याउमाशाांना तर यात वावच नसेल... ते असेल स्वच्छ... दनतळ... .दनखळ... मला तर 
अमेदरकेची नृत्य-प्रदतमा ददसते ती अशी : एक पाऊल रॉकी पवगताच्या अत्युच्च दशखरावर तोल राखून 
रोवलेलां ... दोन्ही हात दोन बाजूांना अटलाांदटक ते पदॅसदफक सागरापयंत पसरलेले... ते सुांदर माथां 
आकाशात झेपावलेलां ... आदण कपाळ हजारो तारकाांच्या मुकुटानां झगमगत असलेलां !... 

 
शारीदरक दशक्षण म्हणून म्हटलां  जातां तसलां  काही थातुरमातुर, तसांच स्स्वदिश व्यायामशाि आदण 

बॅले याांच्या शाळाांचां अमेदरकेत माजलेलां  प्रस्थ ही वस्तुस्स्थती दकती अघोरी आहे पाहा! खऱ्या अमेदरकन 
व्यिीला बलेॅनतगक होणां मुळी मुळातच शक्य नाही... पाय वाजवीपेक्षा लाांब असतात, शरीर फारच 
लवदचक असतां... अन् स्वभाव तर इतका ‘स्वतांत्र’ असतो, की बलेॅचां ते कृदत्रम लादलत्य, अन् ते 
अांगठ्यावर चालणां हे मुळी मानवणारच नाही त्याला!... सगळ्या अत्यांत नावाजलेल्या बॅलेनर्टतका एकजात 
ठेंगण्या अन् चणीनां लहान होत्या, हे तर सवगश्रतु आहे... उांच सुरेख बाांध्याची िी कुणी ‘बॅले’ नाचू शकली, 
असां आजवर झालां च नाही... अमेदरकेचां प्रादतदनदधक सौंदयग ज्या बाांध्यातून व्यि होतां, तो बाांधा ‘बॅले’ च्या 
वाटेला जाऊन काही उपयोग नाही... बघा... कल्पनेला दकती अचाट ताण ददला तरी अमेदरकेची 
स्वातांत्र्यदेवता ‘गॉिेस ऑफ दलबटी’ बॅले नृत्य करत आहे, असां दचत्र िोळ्यासमोर उभां तरी राहू शकतां 
का?... मग अमेदरकेनां या नृत्याला कशाला जवळ करायचां? का म्हणून थारा द्यायचा? 

 



 
           

हेन्री फोिगनां एक इच्छा व्यि केली आहे: फोिग नगरातल्या एकूण एक मुलाला नाचता आलां  
पादहजे... फोिगला आधुदनक - ‘मॉिनग’ नृत्य पसांत नाही; तो म्हणतो, या मुलाांना जुन्या जमान्यातले, 
‘वाल्झ’, ‘माझुका’, ‘दमन्युएट’ नाचू द्या... .पण जुना ‘वाल्झ’ काय... चकवा ‘माझुका’ काय... ही नृत्यां 
एकतऱ्हेच्या दवकृत भावनाशीलतेची अन् शृांगाराची द्योतक आहेत... आजचा युवक तो काळ ओलाांिून दकती 
तरी पुढे गेलेला आहे... बरां... ‘दमन्युएट’ पाहावां, तर ते चौदाव्या लुईच्या घेरदार, घोळदार, स्कटग् च्या 
काळातल्या दरबारी लोकाांच्या लोचट-लाचार सेवावृत्तीचां प्रतीक आहे!... ह्या साऱ्या सरांजामी गती-
लयींचा अमेदरकेच्या स्वतांत्र बाण्याच्या तरुण दपढीशी काय सांबांध आहे? हालचाली, अांगदवके्षप हे 
शब्दाांइतकेच बोलके असतात, हे फोिगमहाशयाांना माहीत नाही की काय? 

 
‘दमन्युएट’चां अविांबर पाळताना त्या लाचार पादवत्र्यात आमच्या मुलाांनी गुिघा का म्हणून 

वाकवायचा? ‘वाल्झ’ च्या खोट्या भावशीलतेच्या आवतात सापिून गोल गोल दगरक्या का मारीत 
बसायचां?... खरां म्हणजे त्याांनी लाांब ढाांगा टाकत, उड्या मारत, चकवा झेपावत पढेु यायचां... ताठ, उभार 
मानेनां, आदण दूरवर पसरलेल्या खुल्या हाताांनी आमच्या वसाहतवाल्याांच्या, शूरवीराांच्या धैयाच्या, अन् 
आमच्या राजकारणधुरांधर नेत्याांच्या, न्यायदनष्ठा, दयाशीलता, आदण चादरत्र्यसांपन्नता... या गुणाांच्या गाथा 
नाचायच्या!... .आमच्या माताांच्या ददव्य पे्रमाची दन हळुवार वृत्तीची कहाणी नृत्याांतून साकार करायची!... 
अमेदरकन मुलां  अशा जदणवनेां, अशा भावनेनां नाचतील, तेव्हा ती अन्तबाह्य सुांदर होतील... .अमेदरकेच्या या 
सवांत ‘महान् लोकशाही’ ला पात्र ठरतील...! 

 
मग म्हणता येईल... ‘हे अमेदरकेचां नृत्य... ही अमेदरका नाचते आहे!’ 
 



 
           

३१ 
 
कधीकधी असे ददवस उगवतात सुखाचे माझ्या आयुष्ट्यात म्हणता!... माझां आयुष्ट्य एखाद्या सोनेरी 

पदरकथेप्रमाणे, रत्नाांनी मढवल्यासारखां चमचमतां... हरतऱ्हेच्या मोहोराांनी बहरलेल्या फुलाांच्या 
ताटव्यासारखां घमघमतां... ज्यातल्या प्रत्येक घदटकेला प्रीतीचा, सुखाचा मात्रास्पशग झालेला आहे, अशा 
एखाद्या प्रसन्न पहाटेसारखां दझरदमरतां... मग जीवनातला हषोल्लास व्यि करायला मला शब्द पुरे पित 
नाहीत; माझी नृत्यशाळेची कल्पना म्हणजे प्रदतभेचा एक उन्मेष आहे असां मला वाटतां... वाटतां, अगदी 
खात्रीनां, की भरघोस–नजरेत भरण्यासारखां नसलां , तरी माझ्या शाळेनां पुष्ट्कळच यश दमळवलां  आहे 
आजवर... अशा वळेी माझी कला म्हणजे एक ‘पुनरुत्थान’ असतां...!... आदण मग दुसरे असेही ददवस 
उगवतात, की जेव्हा माझ्या आयुष्ट्यानां चसहावलोकन करता करता एक प्रकारच्या भयांकर घृणेनां आदण 
वैतागानां माझा ऊर दाटून येतो... अन् पाठोपाठच येतां एक सांपूणग दरतेपणाचां भान... मग भूतकाळ तर होतो 
फि सांकटपरांपरा... आदण भदवष्ट्यकाळ, एक दनदित दवनाश... दवध्वांस...!... अन् माझी शाळा... माझां 
दवद्यालय? ते एखाद्या वडे्यादपराच्या मेंदूला झपाटणाऱ्या भतुाटकीच्या भासासारखां पोकळ होऊन जातां... 

 
माणसाच्या या जीवनाचां सत्यस्वरूप तरी काय आहे? आदण कुणाला समजलेलां  आहे ते? 

ईश्वरालासुद्धा कोड्यात टाकणारा प्रश्न आहे हा!... ह्या साऱ्या वदेनेत अन् त्या हौशीमौजीत, या घाणीत 
आदण त्या ददव्य, ओजस्वी शुदचतेत-नरकाच्या आगीनां घुमसणाऱ्या माांसभेदभरल्या या कुिीत, अन् दतथेच 
एकीकिे शौयगधैयाची ज्योत फुलवणाऱ्या या मांगल देहकुां िात-इथे या साऱ्या चाांगल्यावाईटाच्या कल्लोलात 
कुठे आहे ते सत्य?... कुठे आहे? कोणाला माहीत आहे?... एक ईश्वराला तरी, नाहीतर सैतानाला!... 
मला दवचाराल, तर ते दोघेही सांभ्रमातच पिलेले असतील, अशी मला शांका आहे ..! 

 
... तेव्हा हे असां आहे सारां... काही ददवस कल्पनेवर स्वार होऊन येतात; माझां मन मग मला 

एखाद्या दखिकीच्या धूसर दुधी काचेसारखां वाटतां... अन् पलीकिून मनोहर दन अतक्यग सौन्दयाचां दशगन 
घितां... अद भतु आकार अन् समृद्ध रांग ददसतात... दन मग दुसऱ्या काही ददवसाांच्या उदास नजरेला, 
मळलेल्या राखी काचेच्या दखिकीतून पाहताना ददसतो केवळ ‘आयुष्ट्य’ नावाचा रांगहीन, कळाहीन ढीग... 
केरकचऱ्याचा!... एक ढीग केवळ... ‘आयुष्ट्य’ नावाचा... 

 
खोल पाण्यात बुिी मारून पाणबुड्या मोती हस्तगत करतो, त्याप्रमाणे सुषुप्तीच्या गदहऱ्या 

अांतरांगातून मौनाच्या बांद दशपल्यातले दवचारमोती आपण काढू शकतो तर...! 
 
... माझी शाळा सांघदटत ठेवण्याच्या इतक्या वषाच्या धिपिीनांतर मी मनानां अगदी खचून गेले 

होते... मला दनराश अन् एकटां वाटत होतां... पॅदरसला जावां असां वाटत होतां... दतथल्या माझ्या मालमते्तवर 
थोिा पैसा उभा करणां मला शक्य झालां  असतां... तेवढ्यात मग मेरी युरोपहून परतली, अन् दबल्टमोरहून 
दतनां मला फोन केला... माझी सगळी पदरस्स्थती मी जेव्हा दतच्या कानावर घातली, तेव्हा ती म्हणाली, 
“गॉिगन सेस्ल्फ्रज नावाचा माझा एक अगदी जवळचा दमत्र उद्या जातोय्... त्याला साांदगतलां , तर तो नक्कीच 
तुला दतकीट दमळवनू देईल...” अमेदरकेतल्या सततच्या धिपिीनां, आदण मनाचा दहरमोि करणाऱ्या 
दतथल्या माझ्या वास्तवानां मी इतकी वैतागनू, मरगळून गेले होते, की मी लगेच होकार ददला... अन् 
दुसऱ्याच ददवशी न्यूयॉकग ला रामराम ठोकला... लां िनला आल्यानांतर पदॅरसला जाण्यासाठी माझ्याकिे पसेै 
नव्हतेच... तेव्हा ड्यकू स्रीटमधल्या एका दनवासात मी उतरले... आदण पदॅरसमधल्या माझ्या वगेवगेळ्या 



 
           

दमत्राांना तारा पाठवल्या... एकाचांही उत्तर नाही! लढाईच्या ददवसातला कारभार असावा!... मग त्या 
उदास जागेत, कोणाचा आधार नाही, काही नाही, अशा स्स्थतीत दकतीतरी आठविे मी दखन्न मनाने 
काढले... एकाकी... आजारी... कफल्लक... शाळा उद ध्वस्त झालेली... अन् हे रेंगाळणारां युद्ध कधीतरी 
सांपायची सगळी आशा नष्ट झालेली... रात्री दतथल्या अांधाऱ्या दखिकीशी बसून मी बॉम्बहल्ले न्याहळत 
बसायची... वाटायचां, एखादा तरी बाँब या दनवासावर पिावा... अन् आपल्यावरच्या अिचणी, सांकटाांचा 
कायमचा बांदोबस्त होऊन जावा!... खरांच, आत्महत्येचा मोह दकती जबरदस्त असतो... मी तर वारांवार 
तोच दवचार करते... पण कोणीतरी मला दरवळेी मागे खेचतां... इतर औषधाांच्या गोळ्याांप्रमाणे 
आत्महत्येच्या गोळ्या केदमस्टच्या दुकानात सवगत्र सरास दवकत दमळत असत्या, तर मला वाटतां, 
जगातल्या सगळ्या राष्ट्राांतला बदुद्धजीवी वगग एकजात एका रात्रीच्या रात्रीत दुःखावर मात करून मोकळा 
झाला असता... मोक्षाला गेला असता! 

 
... शवेटी अगदतक होऊन मी एल्.ला तार केली... काही उत्तर आलां  नाही... दतकिे अमेदरकेत, 

दतथेच राहून नृत्यव्यवसायात नशीब काढायच्या कल्पनेनां ज्या माझ्या दशष्ट्या मागेच रादहल्या होत्या, त्याांचे 
कायगक्रम एका व्यवस्थापकानां ठरवले होते... नांतर ‘इझािोरा िांकन नतगकसांच’ या नावानांच त्याांचे दौरे 
चालले होते... पण या दौऱ्याांच्या व्यावहादरक यशातलां  काही म्हणता काही माझ्या वाट्याला आलां  नाही... 
शवेटी मी अगदी घायकुतीला येऊन पोहोचले... एवढ्यात योगायोगानां फ्रें च वदकलातीतला एक उमदा 
अदधकारी माझ्या मदतीला धावनू आला, अन् मला पदॅरसला घेऊन गेला. दतथे ‘पाले दोर् से’त मी खोली 
घेऊन रादहले, अन् मग पैशासाठी सावकाराांची मदत घेतली... 

 
दररोज पहाटे पाच वाजता ‘दबग बथा’ च्या ककग श घणघणाटानां आम्हाला जाग यायची... 

आघािीवरून सारख्या येणाऱ्या भयांकर बातम्याांनी गजबजलेल्या काळ्याकुट्ट ददवसाची ही नाांदी त्याला 
साजेशीच होती म्हणा! प्रत्येक ददवसाच्या ओटीत – मरण, रिपात, कत्तल याांनी रिाळलेली दीनवाणी 
घटकापळां, अन् रात्रीच्या कानात बॉम्बहल्ल्याचे इशारे देणाऱ्या सायरनची सतत उठलेली एक जीवघेणी 
कळ...! 

 
... या उजाि काळाला उजळा देणारी एकुलती एक प्रसन्न आठवण आहे माझ्यापाशी... एक ददवस 

सांध्याकाळी एका दमत्राच्या घरी सुप्रदसद्ध ए् (ace) गरॅॉस भेटल्याची...! त्यानां शोपाां वाजवला, अन् मी 
नाचले; अन् मग ‘पासी’ ते ‘के दोरसे’ पयंन्त पायीपायीच आणून पोहोचवलां  त्यानां मला... तेवढ्यात एक 
बॉम्बहल्लाही सुरू झाला आमच्या िोळ्यादेखत... तशातच ‘प्पलास द ला कड कोदग’ च्या दतथे मी त्याच्यासमोर 
नाचले!... दतथल्या कारांजाच्या घांगाळ्यासारख्या तळाच्या काठावर बसून तो मला टाळ्या देत होता 
कौतुकानां... जवळपासच पिून स्फोट होऊन उिालेल्या अस्ग्नबाणाांच्या प्रकाशझोतात त्याचे उदास िोळे 
मला स्पष्ट ददसत होते... त्या रात्री त्यानां मला साांदगतलां  की, त्याला मागोवा घ्यायचा होता.. केवळ 
मृत्यूचा... मृत्यू हवा होता त्याला... ब्!... त्यानांतर लवकरच देवानां त्याचां गाऱ्हाणां ऐकलां , अन् एका 
देवदूताच्या पांखावर बसून तो दूर दूर गेला... दूर... त्याच्या या नावित्या दुदनयेपासून खूप दूर..!! 

 
ददवस कसे दनरस झाले होते... एक प्रकारचा बेचव तोचतोपणा जणू सगळीकिे तुांबून रादहला 

होता... खरां म्हणजे नसगचां, – पदरचादरकेचां काम करायला मला खूप आविलां  असतां... पण इथे तर त्या 
कामासाठी अजग केलेल्याांची अशी लाांबच लाांब राांग होती, की जरूर नसल्या दठकाणी मी माझी आणखी 



 
           

शिी खचग करण्यात काही अथग नव्हता... मग पुन्हा एकदा कलेकिेच वळायचा दवचार केला मी... काळीज 
मात्र आत इतकां  जिशीळ झालेलां  होतां, की पायाांना ते ओझां पेलेल का, असा प्रश्न मला पिला...! 

 
‘दद एांजल’ (= देवदूत) नावाचां वाग्नरचां एक गीत आहे... मला फार आविणारां... त्यात अदतशय 

दवषण्ण अन् एकाकी अशा एका हरवलेल्या दजवाची कथा आहे... पुढे त्याच्याकिे प्रकाशाची दौलत उधळत 
एक देवदूत येतो... साांगायची गोष्ट अशी, की त्या अांधाऱ्या, काळ्याकुट्ट ददवसात, असाच एक प्रकाशदूत 
मलाही भेटला... दपयानोवादक ‘वॉल्टर रमेल’... एका दमत्रानां त्याला मला भेटायला आणलां  होतां... 

 
तो आत येताक्षणी मला वाटलां , की यौवनानां तळपणाऱ्या ‘दलझ’चां दचत्रच जणू काही आपल्या 

चौकटीबाहेर पिून माझ्यासमोर उभां आहे... उांच सिसदित, उभट कपाळावर रुळणारा तपदकरी – 
दकरदमजी केसाांचा एक झुपका – प्रकाशभरल्या स्वच्छ दवदहरीसारखे तेजाळ दनतळ िोळे! त्यानां 
माझ्यासाठी सांगीत वाजवलां ... ‘आचग एांजल’ – माझा ‘देवदूत’, असांच मी त्याचां नाव ठेवलां  होतां! ‘रेजान’नां 
मोठ्या ददलदारपणे माझ्या ताब्यात ददलेल्या दथएटरच्या बैठकीच्या दालनात आम्ही कामाला सुरुवात 
केली. ‘दबग बथा’चा घणघणाट आदण युद्धाच्या वातांचे प्रदतध्वनी वातावरणात घुमत असताना वॉल्टर 
माझ्यासाठी दलझचां ‘थॉट् ऑफ गॉि इन द दवल्िरनेस’ ‘वैराणीतले ईश्वरचचतन’ हे सांगीत वाजवायचा... 
सेंट फ्रास्न्ससचां पक्ष्याांशी चाललेलां  दहतगुज, असा त्याचा दवषय होता... त्याच्या वादनातून स्फूती घेऊन मी 
नवनवीन नृत्यरचना करायची... या सवग रचनाांचा भावाथग – प्राथगना, माांगल्य, प्रकाश... असाच असल्यानां 
पुन्हा एकदा माझ्या आत्म्याला जाग आली... सांजीवन दमळालां ... माझ्या ‘आचग एांजल’च्या बोटाांच्या 
सांजीवक स्पशानां फुलायला लागणाऱ्या ददव्य स्वरावलींची साद माझ्या दजवानां ऐकली, मानली,... दतला 
प्रदतसाद ददला... माझ्या आयुष्ट्यातल्या एका अत्यांत तरल अन् स्वयांप्रकादशत प्रीतीची ही सुरुवात होती!... 

 
माझा ‘आचग एांजल’ वाजवायचा तसा ‘दलझ्’ आजपयंत कुणीही वाजवलेला नाही... त्याचां कारण 

म्हणजे त्याला ती दृष्टी होती... कागदावरच्या सुरावटीच्या पलीकिे जाऊन देवदूताांशी सांवाद साधतानाची 
विेी धुांदी, ही काय चीज आहे, हे त्याला पक्कां  समजलेलां  होतां! 

 
हळुवारपणा दन गोिवा याांची तो साक्षात् प्रदतमा होता... असां असूनही वासना त्याला अांतयामी 

जाळत होती... त्याच्या वादनातसुद्धा एक दपसाट उधाण होतां, आवगे होता... त्याच्या नसा त्याचाच घास 
घेत होत्या... त्याच्या आत्म्यानां अहर्टनश उभारलां  होतां बांिाचां दनशाण! वासनेला मोकळी वाट देताना 
यौवनाची उत्स्फूतग आतगता कधी त्यात ददसायची नाही... एवढांच नव्हे, तर त्याला झपाटणाऱ्या त्या अदम्य 
वासनेच्या बरोबर, त्या आवगेाबद्दल त्याची त्याला वाटणारी घृणाही तेवढ्याच प्रकषानां त्याच्या ठायी 
उमटलेली ददसायची!... जळत्या दनखाऱ्यावरून नाचत जाणाऱ्या एखाद्या साधूसारखी त्याची अवस्था 
होती. अशा माणसावर पे्रम करणां जसां कठीण असतां, तसांच धोक्याचांही असतां... कारण पे्रमाबद्दल 
वाटणाऱ्या घृणेचां रूपाांतर शवेटी दतटकाऱ्याच्या रूपानां आक्रमकावर उलटतां, हे सवगश्रुतच आहे! 

 
रिामाांसाच्या आवरणातून एका मानवी दजवाशी जवळीक करता करता एकाएकी त्याच्या 

आत्म्याचा शोध लागणां, म्हणजे दकती चमत्कादरक दन भयांकर गोष्ट आहे, नाही?... त्याला वढेणाऱ्या 
मेदमाांसाांतून दवषयसुख दमळवायचां...उन्माद चाखायचा...आभास दनमाण करायचा... अन् तो आभास तरी 
कसला, तर पुरुष ज्याला ‘सुख’ म्हणतात, त्या भावनेचा... त्या माांसाच्या वढे्यातून... त्या रूपातून... त्या 
आभासातून... मागोवा घेत जायचां पुरुष ज्याला ‘प्रीदत-पे्रम’ म्हणतात, त्या वस्तुस्स्थतीचा! 



 
           

वाचकाांनी एक गोष्ट लक्षात घ्यायला हवी, की या माझ्या स्मृदतदचत्राांनी खूप वषांचा काळ व्यापला 
आहे... जेव्हा जेव्हा पे्रम एकएकी नवीन रूपात मला सामोरां आलां , – कधी सैतान... कधी देवदूत, तर 
कधी सरळ साधां सामान्य माणूस बनून – तेव्हा तेव्हा, त्या प्रत्येक वळेी मला वाटत आलां , की ज्याची मी 
इतकी वाट पाहात आले, ते माझ्या आयुष्ट्यातलां  एकच एक खरां पे्रम हेच आहे... हेच पे्रम माझ्या आयुष्ट्याला 
कायमचां उद्धरणार आहे... बाकी ‘पे्रम’ नेहमीच असली खुळी खात्री घेऊन येत असतां आपल्याबरोबर...! 
माझ्या तर प्रत्येक पे्रमप्रकरणातून एकेक स्वतांत्र कादांबरी दनमाण होऊ शकली असती... सारीच प्रकरणां 
मुळी शोकान्त ठरली...!... मात्र अजूनसुद्धा एखाद्या सुखान्त पे्रमाची वाट मी बघतेच आहे... असां पे्रम की 
जे जन्मोजन्म दटकेल... आशावादी दचत्रपटातल्या पे्रमासारखां! 

 
‘पे्रम’ हा अद भतु दवषय दकती असांख्य दृदष्टकोणातून हाताळता येतो!... दकती कमीअदधक 

आवगेानां... मांद, मध्य, तार–कोणत्याही सप्तकात, चकवा स्वरात त्याची ‘धून’ छेिली जाऊ शकते! 
दबथोव्हनच्या सांगीताची ‘पुदसनी’ – च्या सांगीताशी तुलना केली, तर ते जेवढां दभन्न दन दजतकां  वगेळ्या 
घाटाचां वाटेल, दततकीच एका पुरुषाची पे्रम करण्याची तऱ्हा दुसऱ्यापेक्षा दभन्न, दन वगेळी असते... अन् िी 
असते या स्वरमधुर वादकाांना प्रदतसाद देणाऱ्या एखाद्या वाद्यासारखी... साहदजकपणे ज्या िीनां एकाच 
पुरुषावर पे्रम केलेलां  आहे, दतची या बाबतीतली समज, एकाच सांगीतरचनकाराचां सांगीत ऐकलेल्या 
श्रोत्याप्रमाणे जरा प्राथदमकच असते! 

 
... उन्हाळा वाढायला लागला, तसा ददक्षणेकिच्या एखाद्या शाांतदनवाांत दठकाणी जायचा बते 

आम्ही केला... ‘सें. ज्याां’ बांदराजवळ ‘का फेरा’ ला एक अगदी दनजगन होटेल होतां... दतथल्या दरकाम्या 
गरेॅजचा आम्ही स्टुदिओ बनवला, आदण माझा ददवसभरचा दन सांध्याकाळचा वळेसुद्धा आचग एांजलच्या त्या 
ददव्य सांगीताबरोबर नृत्य करण्यात कुठच्या कुठे जायला लागला... 

 
खूप प्रसन्न अन् दनवाांत ददवस माझ्या वाटेला आले होते... आचग एांजलच्या सहवासाची माधुरी... 

समुद्राची दनरांतर जवदळक... अन् अांतबाह्य सांगीतमय जीवनक्रम... मतृ्यनूांतरच्या स्वगीय जीवनाबद्दलची 
कॅथदलक लोकाांची जी कल्पना आहे, तसलां च हे एक स्वप्पन मी जणु जगत होते!... आयुष्ट्याचा लां बक 
म्हणजे काय चीज आहे पहा! दजतकी वदेना तीव्र, दततकाच आनांदही बेभान, उर्टमल! प्रत्येक झोक्याबरोबर 
दुःखात दजतकां  खोल रुतायचां, दततकां च सुखानां उांच झेपवायचां! 

 
अधेमधे जखमी सैदनक अन् दुदैवी नागदरक याांच्यासाठी आम्ही मदतीदाखल कायगक्रम करायला 

बाहेर पित होतो तेवढेच... एरवी बहुधा आम्ही एकटेच होतो... सांगीत – अन् प्रीती अन् सांगीत, याांचे 
सांजीवक घुटके आलटून – पालटून घेत घेत माझा जीव सुखाच्या दशखरावर आनांदाच्या नशते धुांद होता... 

 
जवळच्याच एका स्व्हलात एक धमोपदेशक आपली बहीण ‘मादाम दजराल्िी’ दहच्यासह राहायचे... 

त्याांच्याबद्दल सवांना फारच आदर होता. ददक्षण अदफ्रकेत जाऊन रादहलेल्या गोऱ्या धमोपदेकाांपैकीच एक 
होते ते... ते लोक म्हणजे आमचां एकुलतां एक दमत्रमांिळ होतां...! दलझ् चां आध्यास्त्मक दैवी सांगीत मी 
दकतीदातरी त्याांच्यासाठी नाचायची... पण उन्हाळा ओसरता ओसरता नाईसमध्ये आम्हाला एक स्टुदिओ 
दमळाला... अन् नांतर युद्धकत्यांनी तह पुकारल्याचां कळल्याबरोबर आम्ही पॅदरसला परतलो... 

 



 
           

युद्ध सांपलां  एकदाचां... ‘आकग  द दत्रयोम्फ’ मधून गेलेली दवजयाची दमरवणकू पाहताना आम्हीही 
‘अनथाचां थैमान सांपलां ... जग वाचलां ... ‘वगैरे वगैरे आरोळ्या ठोकल्या... त्या क्षणी सगळेच कवी बनले 
होते... पण कसलां  काय, ‘कवी जागा झाला, अन् त्याांच्या दप्रयेसाठी बे्रि-चीजच्या शोधात दनघाला,’ 
त्याप्रमाणे जगही जागां झालां , अन् व्यावहादरक व्यापारी गरजाांच्या दवचाराला लागलां ...! 

 
माझ्या आचग एांजलनां माझा हात धरून मला बलेेव्ह्यलूा नेलां ... सारां काही पिीक, मोिकळीला 

आल्यासारखां ददसत होतां... तरीसुद्धा मनात दवचार आला, की ही वास्तू का बाांधू नये? अन् दवचारासरशी, 
तसल्या त्या अशक्यप्राय गोष्टींसाठी पसैा उभा करण्याच्या प्रयत्नात, दकतीतरी मदहने नुसते 
नादावल्यासारखे घालवले आम्ही! 

 
शवेटी एकदा समजूत पटली कशीबशी, की हवी तशी िागिुजी करून घेणां अशक्य कोटीतलां  काम 

होतां... मग फ्रें च सरकारनां बरी चकमत देऊ केल्यानां ‘बेलेव्ह्य’ू त्याांना दवकायचां मी मान्य केलां ... पुढल्या 
महायुद्धाच्या तयारीसाठी दवषारी वायू दनमाण करण्याचा कारखाना काढायला ती वास्तू सरकारला फार 
सोयीची वाटली होती म्हणे!... माझां ‘िायदनदशयन’ रांगमांददर जखमी लोकाांसाठी हॉस्स्पटल बनल्याचां तर 
मी पादहलां  होतांच; पण आता तर ते कायमचां सोिून द्यायची, एवढांच नाही, तर युद्धसादहत्याच्या 
कारखान्यात त्याचां रूपाांतर व्हायचां पाहायची माझ्यावर पाळी आली...! ‘बेलेव्ह्य’ू हातचां गेलां , ही फार फार 
दुःखाची बाब वाटते मला... बेल् – व्ह्य.ू..! दकती सुांदर देखावा ददसायचा दतथून... वास्तूचां नाव साथग 
करणारा! 

 
जेव्हा खरेदी-दवक्रीचा खटाटोप आटपला, अन् बकेँत पसैा जमा झाला, तेव्हा ‘रूयू द ला पॉम्प’ 

मध्ये मी एक घर दवकत घेतलां ... पूवी हे दबथोन्हनचां घर होतां म्हणे... दतथेच आता माझा स्टुदिओ बनला... 
 
माझ्या आचग एांजलच्या स्वभावाला करुणेची एक गोि दकनार होती... माझ्या काळजाला भार 

होऊन बसलेलां  माझां दुःख त्याला जाणवायचां... रात्र रात्र झोप न येऊ देणारी, िोळ्याांना आसवाांची धार 
लावणारी माझी व्यथा त्याला उमजायची... अशा वळेी माझ्यावर दखळलेल्या त्याच्या तेजाळ िोळ्याांतलां  
कारुण्य पाहून माझ्या दजवाला दवरांगुळा वाटायचा... ददलासा दमळायचा... 

 
स्टुदिओच्या आत तर आमच्या दोन कलाांचा एक अद भतु मेळ जमला होता... त्याच्या 

व्यदिमत्त्वाची छाप पिून माझां नृत्य तरलदवरल बनत चाललां  होतां... फ्रान्स दलझच्या सांगीताच्या 
आध्यास्त्मक भावाथाची पुरी उमज या आचग एांजलनांच मला घिवली... ‘दलझ्’ सांगीतावर एक पुरा 
कायगक्रमच बसदवला आम्ही... ‘साल दबथोव्हन’ (दबथोव्हनचां दालन) च्या शाांत सांगीतदालनात, काही 
प्रदसद्ध महान् दचत्रावलींचा, नृत्यगती आदण छायाप्रकाश, या सांदभात मी अभ्यास करत होते – ‘पार्टसफाल’ 
द्वारा मला या दचत्रकृतींना नृत्याकार द्यायचा होता... 

 
साल दबथोव्हनमध्ये घालवलेल्या या घटका माांगल्यानां न्हायलेल्यान् प्रसन्न होत्या... एका गूढ 

शिीनां झपाटलेलां  आमचां प्राणयुग्म उांच उांच भराऱ्या मारत असायचां... दकत्येकदा तो वाजवत असताना मी 
नाचायची, तेव्हा माझा आत्मा देहाची कुिी सोिून जणू वर वर तरळायचा... ‘गे्रल’ च्या चांदेरी स्वरावलींच्या 
दूर-दूर पयंतच्या उड्डाणात दवरून जायचा... अन् मला वाटायचां, की आमच्यावगेळी एक स्वतांत्र 



 
           

अशरीदरणी अस्स्मता आमच्यातून त्या क्षणी दनमाण झालेली आहे... नाद अन् आदवभाव अनांताकिे झेपावत 
असताना वरून त्याांना दमळणारा प्रदतसादसुद्धा तर ऐकू येतो आहे...! 

 
त्या सांगीतक्षणाांच्या अपार्टथव बळावर प्रीतीच्या मांगल ऊमीनां आमच्या प्राणाांचे षड् जपांचम सुरेल 

बोलू लागले असताना आम्ही एका नव्या जगाच्या उांबरठ्यावर उभे आहोत, असांच मला वाटलां  होतां... 
आमच्या पे्रक्षकाांनासुद्धा या आमच्या सांघदटत शिीचा दुहेरी प्रभाव जाणवायचा... दकत्येकदा तर एका 
अननुभतू, चमत्कादरक मानदसक बाधेचा दथएटरमध्ये साक्षात्कार होतो आहे असां वाटायचां... अन् माझ्या 
आचग एांजलनां हे दचन्तनमनन असांच चालू ठेवलां  असतां तर... नृत्यात्मक हालचालींच्या, के्षपाांच्या उत्स्फूतग 
स्फुरणाचा योग आम्ही खासच साधला असता हे के्षप, ह्या हालचाली –असा काही आस्त्मक शिीनां 
रसरसलेल्या असत्या, की त्याांच्याद्वारा साऱ्या मानवजातीला आम्ही एक नवी जाग आणू शकलो असतो!... 
पण परम सौंदयाचा हा पदवत्र शोध, पार्टथव वासनेनां झाकोळून टाकावा, ही गोष्ट दकती करुणास्पद आहे, 
नाही?... हेच पाहा... दांतकथाांतून घितां तसां माझां झालां  अगदी : समाधान कधी नसतांच... मग सांकटाची 
परांपरा सोबत घेऊन येणाऱ्या दुष्ट चेटदकणीला आपण दार उघितो!... मी सुद्धा माझ्या हाती नव्यानां 
लागलेल्या सुखाची जपणूक करायचां सोिून पुन्हा माझ्या दवद्यालयाच्या पुनरुज्जीवनाच्या जुन्या स्वप्पनाशी 
खेळायला लागले... अन् त्या कल्पनेनांच अमेदरकेतल्या माझ्या दशष्ट्याांना तारा पाठवल्या... 

 
सारे एकत्र जमल्यावर माझे काही दवश्वासू दमत्र मी एक दठकाणी बोलावले... अन् त्याांना म्हटलां , 

“आपण सगळे ॲथेन्सला जाऊ, आदण ॲक्रोपोदलसकिे िोळे भरून पाहू... कोणी साांगावां, अजूनही 
ग्रीसमध्ये नृत्यशालेची स्थापना होऊ शकेल...” 

 
एखाद्याच्या हेतूचे दकती दवपयास होऊ शकतात! ‘द न्यू यॉकग र’ (१९२७) मध्ये एका लेखकानां 

माझ्या या दौऱ्याच्या सांबांधात काय तारे तोिलेत माहीत आहे: “दतच्या खर्टचकपणाला सीमाच नव्हती... 
दतने एक मोठा सांघच जमवला... अन् व्हेदनसपासून साऱ्या सरांजामादनशी ॲथेन्सपयंत गेली...” 

 
... पुढे कसां साांगू!... माझ्या दशष्ट्या येऊन पोहोचल्या... तरुण, देखण्या अन् यशस्वी... माझ्या 

आचग एांजलनां त्याांना पादहलां , अन् पाहताक्षणी एकीवर त्याचां मन बसलां ... 
 
... त्या प्रवासाचां वणगन कसां करायचां... मला तर तो प्रवास बदलदानाच्या वेदीकिे नेत 

असल्यासारखा भयांकर वाटला! दलिोवर, होटेल एक्सेलदशअरमधल्या काही आठवड्याांच्या मुक्कामात त्या 
उभयताांत दनमाण झालेली ओढ माझ्या लक्षात आली... ग्रीसला जातानाच्या बोटीवर त्याबद्दलची खात्री 
पटली... अन् शवेटी त्या खात्रीमुळेच चाांदण्यात न्हालेल्या ॲक्रोपोदलसचां दृश्य माझ्या लेखी कायमचां 
काळवांिून गेलां ... हे सारे त्या बदलदानाच्या वाटेवरचे टप्पपे होते... 

 
ॲथेन्सला आल्यावर शाळेची उभारणी करायला मात्र सारी पदरस्स्थती अनुकूल अन् शुभशकुनाची 

होती, असां ददसून आलां . व्हेनेझेलॉसच्या कृपेनां ‘झाप्पपेईऑन’ स्टेदियमच माझ्या हातात दमळालां ... दतथेच 
आम्हाला एक स्टुदिओही दमळाला होता... दररोज सकाळी दतथे दशष्ट्याांच्या बरोबर माझ्या तालमी 
चालायच्या... ॲक्रोपोदलसला साजेशा नृत्यानां त्याांना स्फूती आणायचा मी प्रयत्न करत होते... त्या 
स्टेदियममध्ये होणाऱ्या िायदनशीयन महोत्सवात भाग घेण्यासाठी हजार एक मुलां  तयार करण्याचा माझा 
मानस होता... 



 
           

ॲक्रोपोदलसची वारी आम्ही दररोज न चकुता करत होतो... एकोदणसश-ेचार-मधल्या माझ्या 
ॲक्रोपोदलसच्या पदहल्या भेटीच्या पाश्वगभमूीवर, माझ्या दशष्ट्याांच्या नृत्य करणाऱ्या तरुण आकृती आज 
पाहताना माझां मन हेलावनू जात होतां... सोळा वषांपूवीचां माझां स्वप्पन काही अांशाांनी तरी साकार झाल्याचा 
हा पुरावाच नव्हता का?... अन् आता युद्ध तर सांपल्यासारखांच होतां... तेव्हा इतक्या वषांचां मनोमनीचां 
जोपासलेलां  दवद्यालय ॲथेन्समध्ये उभवणां आता कठीण जाऊ नये... 

 
अमेदरकेहून परतलेल्या माझ्या दशष्ट्याांच्या व्यदित्वात जी एक कृदत्रमता अन् मला न आविणाऱ्या 

लकबी दशरल्या होत्या, त्या इथल्या ॲथेन्सच्या प्रसन्न आकाशाच्या साक्षीनां, पवगतराजी,–समुद्र याांच्या 
उदाससुांदर सादन्नध्यानां लाभणाऱ्या स्फूतीनां, अन् महान् कलेच्या साक्षात्कारानां पार दवतळून दवरून गेल्या... 

 
दचत्रकार ‘एिविग स्टायशने’ आमच्या सांचातच होता... त्यानां ॲक्रोपोदलसवर, अन् िायदनससच्या 

रांगमांददरात खूप छायादचत्रां घेतली... पण त्यामुळे ग्रीसमध्ये जे भव्य दृश्य मी दनमाण करणार होते, त्याचां 
नावीन्य अन् अद भतुता चकदचत् झाकोळूनच गेली यात शांका नाही... 

 
... आमचा कोपानोस तर अगदी पिीक अवस्थेतच होता... िड गरी मेंढ्याबकऱ्या पाळणारे 

मेंढपाळ, अन् त्याांचे कळप याांचीच दतथे काय ती रहदारी होती... पण त्यामुळे घाबरून दभऊन माघार न 
घेता, दतथली सारी जमीन साफ वगैरे करून घेऊन ते घर पुन्हा बाांधून काढण्याचा मी दनिय केला. 
कामाला लगेच सुरवातही झाली... इतक्या वषांचे जमा झालेले पिझिीच्या गदळीचे ढीग दतथून उचलले 
गेले... अन् एका तरुण आर्टकटेक्टनां दारां दखिक्या दन छप्पपर बसवायचां काम हातात घेतलां ... दतथल्या उांच 
उभ्या ददवाणखान्यात नृत्याचा गादलचा पसरून एक गॅ्रण्ि दपयानोसुद्धा आम्ही दतथे वर आणवनू घेतला... 
दररोज दुपारी सागरावर मुलायम दफक्या जाांभळ्या, दन सोनेरी रांगाच्या चपजलेल्या दकरणाांची पखरण 
करत, ॲक्रोपोदलसच्या पाठीमागे मावळणाऱ्या सूयाच्या साक्षीनां, माझा आचगएांजल बाख्, दबथोव्हन, वाग्नर, 
दलझ् याांचां उदात्त दन स्फुर्टतदायी सांगीत आम्हाला ऐकवायचा... मग सांध्याकाळच्या दनवल्या, थांि शीत 
वळेी, ॲथेदनयन मुलां  रस्तोरस्ती दवकतात तसले मोगरीचे शुभ्र सुांदर गजरे कपाळावर िोक्याभोवती 
चक्राकार माळून आम्ही सपरसाठी समुद्रदकनाऱ्यालगतच्या फालेरॉन पयंत जात असू... 

 
फुलां  माळलेल्या मुग्धाांच्या गराड्याांतला माझा आचग एांजल कुां िीच्या उद्यानातल्या 

पार्टसफालसारखाच ददसत होता... फरक एकच, त्याच्या िोळ्यातली ती एक नवीन चमक...!एक नवीन 
भाव!... त्या िोळ्यातून स्वगापेक्षा पृर्थवीच बोलत होती... आमचां पे्रम आमच्या बौदद्धक अन् आध्यास्त्मक 
समरसतेमुळे अत्यन्त समथग अन् अचल होतां, अशी माझी धारणा! त्यामुळे खरी गोष्ट माझ्या ध्यानात येईपयंत 
बराच काळ गेला... अन् मग हळूहळू जाणवायला लागलां , की ‘आचग एांजल’ च्या चमकत्या पांखाांचां रूपाांतर 
एखाद्या रानदकशोरीला पकिून दमठीत घेऊ पाहणाऱ्या उत्सुक बाहूांमध्ये झालां  होतां... आजवरचा माझा 
सारा अनुभव इथे व्यथग ठरला होता... कुचकामी ठरला होता, याच गोष्टीनां मी हादरून गेले... तेव्हापासून 
एका भयांकर वदेनेनां मला ग्रासून टाकलां ... अस्वस्थता दजवात घर करून बसली... माझ्या नकळत मी 
त्याांच्या वागण्यातल्या परस्परप्रीतीच्या वाढत्या खुणा दन पुराव े न्याहालायला सुरुवात केली... कधीकधी 
तर मनात एका सैतानाचां थैमान सुरू व्हायचां... खुनासारख्या अघोरी दवचाराचां!... माझी मलाच भीती 
वाटायला लागली... 

 



 
           

... अशीच एक सांध्याकाळ होती... सूयग मावळण्याच्या बतेात होता... माणसाच्या सामान्य कोटीला 
झपाट्यानां येऊन पोहोचणाऱ्या माझ्या आचग एांजलनां – देवदूतानां ‘ग्योतरदामारुां गचा माचग’ ही भव्य रचना 
वाजवनू सांपवलेली होती... शवेटच्या, सरत्या सुराांची आस अजून हवतेच तरळत होती... जणु जाांभळ्या 
दकरणाांत दवतळून हायमेटसवरून प्रदतध्वनींच्या स्वरूपात परतून ती समुद्राला उजळून टाकणार होती... 
एवढ्यात, परस्पराांबद्दलच्या तीव्र ओढीनां सारखीच पेटलेली त्याांची नजरानजर मी दटपली... सूयास्ताच्या 
त्या भळभळत्या लालभिक प्रकाशात! 

 
त्या क्षणी मला रागाचा इतका अनावर झटका आला की माझी मलाच भीती वाटली... झटकन् 

वळून मी दतथून दनघून गेले... ती सबांध रात्र हताशपणे तिफिणाऱ्या घायाळ मनानां मी हायमेटसच्या 
अवतीभोवतीच्या टेकड्यातून भटकण्यात घालवली! ‘मत्सर’ नावाचा दहरव्या िोळ्याांचा तो राक्षस माझ्या 
ओळखीचा नव्हता, चकवा सगळ्यात असह्य यातना देणाऱ्या त्याच्या तीक्ष्ण सुळ्याांची पारख मला नव्हती, 
असां मुळीच नाही; पण आताच्या या मत्सराच्या दपसाट आवगेाच्या मानानां पूवीचा सारा अनुभव नगण्यच 
म्हणायचा!... मी पे्रमात पिलेली होतेच, अन् त्याच वळेी त्या दोघाांचा भयांकर दे्वषही करत होते... दे्वषाच्या, 
मत्सराच्या कल्पनातीत यातनाांच्यापायी, आपल्या दजवलग माणसाचाच जीव घेणाऱ्या दुदैवी 
माणसाांच्याबद्दल माझ्या मनात या अनुभवानां एक तऱ्हेची सहानुभतूी दनमाण झाली आहे... एक तऱ्हेचा 
उमज पिला आहे... 

 
हे असां काही तरी दवपदरत माझ्या हातून घिू नये, म्हणून मी माझ्या दशष्ट्याांचा एक छोटासाच सांच 

आदण माझा दमत्र स्टाईनशने, याांना बरोबर घेऊन ‘चालदसस’ ला दनघाले... ‘एन्शट थीब्ज’ च्या जवळून 
जाणाऱ्या सुांदर रस्त्याच्या चढणीवरून आम्ही ‘चालदसस’ ला दनघालो. इदफदजदनयाच्या दुदैवी 
दववाहसमारांभाच्या प्रीत्यथग नृत्य करणाऱ्या नवदकशोरींना माझ्या कल्पनेत मी दजथे पादहलां  होतां, तीच ही 
सोनेरी वाळू... 

 
पण आता या क्षणी मात्र, हेलासचां सारां वैभवसुद्धा माझ्या मनातल्या मत्सराच्या दकळसवाण्या 

भतुाला हुसकावनू लाव ूशकलां  नाही! माझ्या मनापुढे तरळत होती मागे ॲथेन्सला रादहलेली ती दोघां! ती 
जाणीव सारखी माझां काळीज कुरतित होती, ॲदसिनां चरावा, तसा मेंदू चरत होता... त्यात आणखी परत 
येऊन पाहते, तर आमच्या बेिरूमच्या दखिक्याांसमोर पसरलेल्या बाल्कनीत ती दोघां उभी!... 
एकमेकाांवरच्या पे्रमानां, अन् तारुण्याच्या मस्तीनां त्याांचे चेहरे उत्फुल्ल ददसत होते... हे दृश्य मी पादहलां  अन् 
माझ्या दुःखाची अगदी पदरसीमा झाली! 

 
... आता त्या दपसाटपणाची काही सांगतीच लागत नाही माझी मला... पण त्या वळेी मी त्या 

अनादमक पांजात सापिले होते हे अगदी खरां... स्कालेट फीव्हर नावाचा ताप, चकवा देवीचा रोग यातून बरां 
होण्यासारखांच माझ्या सुटकेचां काम कठीण होऊन बसलां  होतां... एवढां रामायण घित असताना दशष्ट्याांना 
दनयदमतपणे दशकवणां चालूच होतां... ॲथेन्समधल्या नृत्यशाळेचे बेत आखणांही सुरूच होतां... याबाबतीत 
मात्र ग्रहाांची अगदी कृपादृष्टीच ददसत होती आमच्यावर... व्हनेझेलॉस सरकारचा माझ्या या कायाला पूणग 
पाचठबा होता... अन् ॲथेन्सची जनताही उत्सुक ददसत होती... 

 
व्हेनेझेलॉस, अन् ग्रीसचा तरुण राजा, याांच्या सन्मानासाठी स्टेदियमवर योजलेल्या एका भव्य 

महोत्सवाची दनमांत्रण आम्हाला सवांना आली होती. पन्नास हजार लोक, आदण पुरां ग्रीक चचग त्यात सामील 



 
           

झालां  होतां... राजेसाहेब आदण व्हेनेझेलॉस याांनी स्टेदियममध्ये प्रवशे केल्याबरोबर टाळ्याांच्या प्रचांि 
किकिाटानां त्याांचां भव्य स्वागत केलां ... सोनेरी दकनखापी कदशद्यामुळे किक झालेल्या अन् उन्हात 
झगमगणाऱ्या झुली घातलेल्या धमोपदेशकाांची ती दमरवणूक म्हणजे एक अद भतु दृश्य होतां! 

 
मी माझ्या मऊसूत पेपलममध्ये स्टेदियममध्ये प्रवशे केला, तेव्हा तानाग्राच्या दजवांत 

दशल्पाकृतीसारखा ददसणारा माझा नतगकीचा सांच माझ्यामागून येताना पाहून प्रसन्न स्वभावाचा कॉन्स्टॅस्न्टन 
मेलास पुढे झाला, अन् लॉरेलचा मुकुट मला भेट देऊन म्हणाला, 

 
“इझािोरा, फीदियसचां अमर सौन्दयग आदण ग्रीसचा वैभवसांपन्न काळ... तू तू आम्हाला परत 

दमळवनू दे” – मी त्याला उत्तर ददलां , 
 
“हजारो कुशल नतगक दनमाण करायला तुम्ही मला साहाय्य करा... ते नतगक या स्टेदियममध्ये 

असा उत्कृष्ट नृत्यादवष्ट्कार करतील, की त्याांना तो नृत्यसोहळा चदकतदवस्स्मत िोळ्याांनी पाहायला, आदण 
त्याचा अपूवग आनांद चाखायला सारां जग इथे लोटेल...! 

 
माझे शब्द दवरताहेत, एवढ्यात आचग एांजलनां त्याच्या त्या ‘आवितीचा’ हात अत्यानांदानां हातात 

धरून ठेवलेला मला ददसला... आदण इतक्या ददवसानांतर पदहल्याांदाच माझां माझ्याशी चाललेलां  भाांिण 
दमटल्यासारखां स्वस्थ वाटलां  मला. माझ्या भव्य दन उदात्त ध्येयस्वप्पनापुढे या क्षुद्र भावनाांची चकमत ती दकती 
असा दवचार माझ्या मनात आला... अन् त्याांच्याकिे पाहून क्षमाशीलपणे, पे्रमाने हसले मी... पण त्याच 
रात्री बाल्कनीत चाांदण्याच्या पाश्वगभमूीवर, छायाकृतींसारखी उठून ददसणारी, एकमेकाांच्या िोक्याांना 
टेकलेली ती त्याांची िोकी पादहली, अन् माणसातल्या त्या सगळ्या क्षुद्र भावनाांनी उसळून उठून माझा ताबा 
घेतला... मी भिकून उठले, ती एकटीच भटकले बाहेर... पे्रमभांगानां हताश झालेल्या सकॅोनां पाथेनॉनच्या 
दरिीवरून घेतलेल्या आत्मघातकी उिीचा दवचार मनात सारखा घोळत होता. 

 
माझां काळीज खाऊन टाकणाऱ्या, माझे भयांकर हाल करणाऱ्या मत्सरानां केलेली माझी यातनामय 

अवस्था शब्दाांनी वणगन करण्यापलीकिची होती... आजूबाजूच्या सौंदयाचां मृदुमुलायम दशगन घिवणारा 
रम्य पदरसर, त्या माझ्या यातनात भरच टाकत होता... त्या साऱ्या पदरस्स्थतीतून बाहेर पिायला वाट कशी 
ती दमळतच नव्हती... एका मत्यग... पार्टथव वासनेच्या प्रकरणापायी सांगीताच्या सांघदटत स्वरूपाच्या एका 
महान् कलादवष्ट्काराचां आमचां अमर, अपार्टथव स्वप्पन आम्ही धुळीला का दमळवायला दनघालो आहोत?... 
पदहल्यापासून माझ्या शाळेतच वाढलेल्या त्या मुलीला तरी दतथून ‘जा’ म्हणणां शक्य होतां का? अन् 
िोळ्यासमोर वाढत असलेल्या त्याांच्या पे्रमाकिे दररोज पाहत असताना माझ्या तड िून माझ्या दुःखाला, 
रागाला चकदचत् सुद्धा वाट द्यायची नाही, चकार शब्द म्हणून त्याबद्दल काढायचा नाही, हा पयाय तर 
अशक्य कोटीतलाच नव्हता का? खरां म्हणजे िाव सरता सरत नव्हता... तो मोिण्याखेरीज काय हातात 
होतां?... एक... एकच शक्यता होती... असल्या क्षुद्र भावनाांवर मात करून मनाला आध्यास्त्मक पातळीवर 
न्यायचां... पण इकिे दजवाची एवढी तगमग होत असून सुद्धा नाचण्याच्या सतत व्यायामामुळां, टेकड्यातून 
दूरवर भटकण्यानां, अन समुद्रात रोजच्या रोज पोहून येण्यानां माझी भकू चाांगलीच प्रज्वदलत व्हायची, अन 
त्याबरोबरच मनातल्या सामान्य भावनाांनासुद्धा अनावर वगे चढायचा... ऐदहक पातळीवरचा! 

 



 
           

असांच माझां गािां चाललां  होतां... इकिे माझ्या दशष्ट्याांच्यावर मी सौंदयग, शाांती-तुष्टी, तत्त्वज्ञान, 
सुसांवाद – या मूल्याांचे सांस्कार घिवण्याचा प्रयत्न चालवला होता... अन् स्वतः मात्र एका कराल वदेनेच्या 
पकिीत सापिून आतल्या आत तिफित होते... शवेटी या पदरस्स्थतीचा पदरणाम काय झाला असता, 
कोण जाणे!... 

 
एकच मागग होता माझ्यापाशी सुटकेचा... वरवरच्या जादा खुषीचां, एक दचलखत आपल्या 

स्वभावावर चढवायचां, आदण रात्री समुद्रदकनारी सपर घेताना ग्रीसच्या नशीन मद्यात आपली व्यथा 
बुिवायचा प्रयत्न करायचा...! असेल... दुसरा एखादा उदात्त मागगसुद्धा असेल यावगेळा; पण त्यावळेी तरी 
तो शोधून काढायची ताकद माझ्यात नव्हती! काही म्हणा... हे माझे – सामान्य माणूस म्हणून आयुष्ट्य 
जगतानाचे – दबचारे सामान्य अनुभव होते... जसे मला भावले, तसे ते मी कागदावर उतरवले आहे... 
त्यात काही अथग असेल, नसेल... ‘माणसानां काय करू नये,’ ते इतराांना कळायला याांचा कदादचत् उपयोग 
होऊ शकेल! पण जो तो आपल्यावरचां सांकट टाळायला आपल्याला ददसेल तो आदण जाणां शक्य असेल 
तोच रस्ता धरत असतो... दुसऱ्याच्या अनुभवानां कोणी कधी शहाणां झालेलां  आहे का? 

 
या पेचप्रसांगाची उकल एका मोठ्या दवदचत्र योगायोगानां झाली!... घिलेली घटना खरां म्हणजे 

क्षुल्लक!... एका छोट्या माकिाच्या चावण्याचां दनदमत्त होऊन ग्रीसचा तो तरुण राजा वारला... 
 
काही ददवस जगण्यामरण्याच्या दशववेर त्याचा जीव घोटाळत रादहला होता, पण नांतर त्याच्या 

दुःखद मरणाची वाता आलीच पाठोपाठ... या एका प्रसांगानां राज्यात सगळीकिे अशी काय उलथापालथ, 
आदण बांिाची हवा दनमाण झाली, की व्हेनेझेलॉस, अन् त्याचा पक्ष, या सवांनाच ग्रीसमधून पाय काढावा 
लागला. आमचीही अथात तीच अवस्था झाली; कारण आम्ही ग्रीसला आलो होतो, ते त्याचेच पाहुणे 
म्हणून... त्यामुळे त्या पदरस्स्थतीच्या राजकीय बळींच्या यादीत आमचीही गणना झाली!... कोपानोस पुनः 
एकदा बाांधून काढण्यात आदण स्टुदिओ सजवण्यात जो सगळा पैसा मी अक्षरशः ओतला होता, तो वाया 
गेला, हे तर खरांच... पण दशवाय ॲथेन्सला नृत्यदवद्यालय स्थापण्याचां आमचां स्वप्पन अध्यावर सोिून, बोट 
पकिून आम्हाला सवांना रोममागे पॅदरसला परतणां भाग पिलां ! 

 
एकोदणसशवेीसमधल्या या ॲथेन्सच्या शवेटच्या भेटीची आठवण दकती दवदचत्र दन दुःखद, दकती 

असह्य वाटते म्हणनू साांगू! अन् तसांच ते पदॅरसला परत येणांसुद्धा! ते मला कायमचे सोिून जायला 
दनघालेले असताना मी माझ्या आचग एांजलचा, अन् माझ्या दशष्ट्येचा शवेटचा दनरोप घेणां... जुन्या 
जखमेवरची ती खपली दनघनू पुनः वदेना भळाभळा वाहायला लागणां... त्या साऱ्या प्रकरणात हुतात्म्याची 
भदूमका माझ्या कपाळी आली होती, असां मला वाटत होतां–पण या मुलीची धारणा अगदी बरोबर उलट 
होती!... माझां दुःख, माझ्या भावना... माझ्या मनाची माघार न घेणारी ओढ... सगळ्या सगळ्या गोष्टींचा 
उद्धार करून दतनां अत्यांत किवट शब्दात सारा दोष माझ्या पदरात बाांधला! 

 
‘ख्यू द ला पाँप’ मधल्या घरात, माझ्या आचग एांजलच्या सांगीताच्यासाठीच मुद्दाम सजवनू तयार 

केलेल्या ‘साल दबथोव्हन’ मध्ये शवेटी जेव्हा मी एकटीच उरले, तेव्हा मात्र माझ्या हताशपणाची अगदी 
सीमा झाली... दजथे मी एकदा सुखाच्या दशखरावरचे ददवस काढले, तेच घर मला आता अगदी िोळ्यापढेु 
नकोसारखां झालां ... एकच इच्छा उरली... या घरापासून... या जगापासून दूर दूर पळून जाण्याची... 
कारण त्या क्षणी तरी, सारां जग, अन् ‘पे्रम’ ही भावना माझ्यासाठी मेली होती... सांपली होती, माझ्या 



 
           

लेखी!... एक माणूस, आपल्या एकाच आयुष्ट्यात, दकतीदा, हा असला गैरसमज करून घेतो स्वतःचा 
कुणास ठाऊक!... खरां तर अिचणींच्या, सांकटाांच्या पहािाांपलीकिे पुढचां पाहता येणां शक्य असतां, तर 
फुलाांनी िवरलेली एक घळच्या घळ आपल्यासाठी पुढे थाांबून रादहलेली आहे, सुख पुढच्या टप्पप्पयावर 
आपली वाट पाहात आहे, हे माणसाला सहज कळलां  असतां... दकतीतरी बायकाांनी, दवशषेतः चादळशीच्या 
नांतरच्या आयुष्ट्याचां एक उत्तर काढलेलां  असतां... पे्रमप्रकरणाांसारख्या गोष्टींना फाटा देऊन गांभीरपणे 
उरलेल ददवस काढायचे!... मला हे अगदी पटत नाही... अगदी राग येतो मला या दवचारसरणीचा छे!... 
चूक... चूक आहे हे सगळां... 

 
... पृर्थवीवरच्या आपल्या या साऱ्या उदासगूढ मुशादफरीतून देहाच्या अस्स्तत्वाचां भान होत राहणां ही 

दकती रहस्यमय गोष्ट आहे!... पदहली ‘मी’!... एका मुग्धेनां कृश शरीर... लाजरां, दभत्रां, बुजरां... अन् त्या 
‘मी’चां आजच्या भरल्या अांगाच्या पुरांध् रीत झालेलां  हे रूपाांतर!... त्यादशवाय द्राक्षाांच्या वलेींचे वळेसर 
ल्यालेली मददराक्षी ‘मी’... मद्याांचे प्पयालेच्या प्पयाले दरचवणारी, सटॅरच्या धसमुसळ्या उसळीखाली 
अदवरोधी पहुिणारी मृदुला ‘मी’...! धुक्यात लपेटलेल्या तेजासारखी ‘मी’ माझ्या देहात राहते... धुकां  तरी 
कसलां? गुलबक्षी आगीचां,... वैषदयक प्रदतसादाचां...! 

 
... प्रीतीची अन् वसन्तऋतूचीच गाणी सदा गात बसणां विेेपणाचां आहे... हेमन्ताचे रांग खरे म्हणजे 

दकतीतरी दृदष्टवले्हाळ असतात... दवदवध असतात... अन् हेमन्ताच्या हषोल्लासात तर हजार पटीनां जास्त 
आवगे, जोम असतो... तो उग्रही असेल, कराल असेल, पण सुांदर असतो!... आपल्या कोत्या बदु्धीमुळे, 
आदण दनःसत्त्व तत्त्वदनष्ठेमुळे ज्या दीन दिया जीवनातल्या हेमन्तानां ददलेली प्रीतीची भेट नाकारतात, त्याांची 
खरोखर दकती कीव करावी, हेच मला समजत नाही... माझी आई दबचारी अशाच बायकाांच्या मादलकेतली 
होती... दतचा देह जेव्हा पूणग उमललेला अन् समदृ्ध असाय–ददसायला हवा होता, त्या काळात 
म्हातारपणानां आदण आजार–अशक् तपणानां दतला गाठलां  होतां...हे सारां दतच्याच त्या बाष्ट्कळ दन कोत्या 
दवचाराांमुळे घिलां ... एरवी दतचा पदहल्यापासूनचा प्रखर मेंदू आता काहीसा भ्रदमष्ट व्हायचां तरी कारण 
काय? हेच!... मी सुद्धा कधीकाळी या खुळ्या कल्पनाांच्या आहारी जाणारां एक बजुरां भक्ष्य होतेच होते... 
नांतर झाले मी एक आक्रमक मददराक्षी... अन् आता? समुद्रानां एखाद्या धीट जलतरणपटूला चोहोबाजूांनी 
लपेटावां, घुसळावां, तशी मी माझ्या दप्रयकरावर झेपावते, त्याला वढूेन टाकते; पेटत्या पे्रमज्वालाांनी लपेटून 
टाकते त्याला अदभलाषेच्या धुक्यात...! 

 
* * * 

 
एकोदणसश ेएकवीसच्या वसांतऋतूत सोस्व्हएट सरकारकिून मला एक तार आली: 
 
‘रदशयन सरकारच तुझी योग्यता समजू शकते, तू इथे ये... आम्ही तुझे दवद्यालय उभवनू देऊ...’ 
 
कुठून आला हा सांदेश? नरकातून? नाही... पण त्याच्या अगदी जवळूनच!... म्हणजे काय, की 

सारा युरोप ज्याला नरकच समजत होता, त्या मॉस्कोच्या सोस्व्हएट सरकारकिून!!... दजथे आचग एांजल 
नव्हता,... कसलीही आशा समोर नव्हती... पे्रमाची ऊब नव्हती... त्या माझ्या उजाि, दरत्यादरकाम्या 
घराकिे पाहून उसासत मी तारेला उत्तर ददलां : 

 



 
           

‘रदशयाला यायला मी तयार आहे, दतथल्या मुलाांना मी दशकवनेच... पण एका अटीवर... मला एक 
स्टुदिओ माझ्या दरयाजासाठी, कलासाधनेसाठी ददला पादहजे.’ 

 
मॉस्कोचा होकार आला, मग एक ददवस टेम्स नदीवरच्या एका बोटीनां लां िन सोिून रेवालला मी 

दनघाले... अन् दतथून अथात मॉस्कोला... 
 
लां िन सोिायच्या आधी एका भदवष्ट्य साांगणाऱ्या बाईकिे मी गेले होते... दतनां मला साांदगतलां , “तू 

एका लाांबच्या प्रवासाला दनघाली आहेस... तुला खूप अजब अनुभव येतील... अिचणी-सांकटे येतील.. तू 
लग्न करशील...” 

 
‘लग्न’... हा शब्द ऐकल्यावर मोठ्यानां हसून मी दतला दतथेच थाांबवलां ... “मी आदण लग्न? अगदी 

पदहल्यापासून लग्नाच्या दवरुद्ध असलेली मी लग्न करणार? छेः! ते कधीच शक्य नाही!”... ती बाई 
म्हणाली... “बघ, जरा थाांब, अन् घे पिताळा माझ्या म्हणण्याचा...” 

 
रदशयाला जाताना मला इतकां  दनर्टलप्त, दनर्टवकार वाटत होतां!... जणू मरणानांतर आत्म्याचा 

दुसऱ्या ग्रहाचा प्रवास सुरू झाला होता.. युरोदपयन जीवनाचे सगळे ओळखीचे पलूै मी कायमचे मागे ठेवनू 
आले आहे, असां मला वाटत होतां... प्पलेटो, कालग  माक्सग दन लेदनन याांच्यासारख्या द्रष्ट्ट्याांनी ज्याची स्वप्पनां 
पादहली, ते आदशग राज्य, एखाद्या अतक्यग जादूनां या जगात प्रत्यक्ष साकार झालेलां  आहे, अशी मला खात्री 
वाटत होती. माझ्या साऱ्या शिी, अन् उत्साह वचेूनसुद्धा, युरोपात माझ्या कलास्वप्पनाांपैकी एकही प्रत्यक्षात 
साकार होऊ शकलां  नव्हतां... दतथे दनराश झालेली मी, या साम्यवादी आदशग राजवटीच्या उांबरठ्यावर 
नव्या आशनेे उभी होते. 

 
माझे पोशाख... डे्रसेस मी बरोबर आणले नव्हते... उरलेलां  सारां आयुष्ट्य लाल ्लॅनेलचां ब्लाऊज 

घालून, तशाच साध्या वषेातल्या कॉमे्रि लोकाांच्या मेळाव्यात त्याांच्या बाांधव-पे्रमाची चव चाखत घालवायचां, 
असांच दचत्र माझ्या मनापढेु तरळत होतां... 

 
बोट जसजशी उत्तरेकिे सरकायला लागली, तसां मागे रादहलेल्या साऱ्या प्रदतगामी सांस्था, अन् 

युरोपच्या बूझ्वा सांवयी, –समजुती-दवचार याांबद्दलच्या दतरस्कारानां अन् दकवनेां माझां मन भरून आलां ... 
इथून पुढे कॉमे्रि् मधली एक कॉमे्रि बनून मानवतेच्या पुनरुत्थानाचा एक महान् प्रकल्प नजरेसमोर 
आखून घ्यायचा... ब्! 

 
तर मग दनरोप घेते मी आता... दवषमतेचा, अन्यायाचा, जुन्या प्रदतगामी जगा, तुझ्या दनष्ठुरपणाचा! 

माझी दवद्यालयाची कल्पना उद ध्वस्त करणाऱ्या तुझ्या चहि वृत्तीचा!... 
 
बोट दठकाणी येऊन पोहोचली, तेव्हा माझां मन, हृदय आनांदादतशयानां एकाएकी थरारलां ... इथून 

पुढे एक नवा अनुरोध... नव्यानां दनमाण केलेल्या सुांदर नव्या जगाचा! एक नवां अनुसांधान... कॉमे्रड् सच्या 
सहजीवनाचां... एक नवी समज.. बदु्धाच्या मनोदवश्वातून स्फुरलेल्या, दिस्ताच्या शब्दाशब्दाांतून प्रदतध्वदनत 
झालेल्या, सवग महान् कलावांताांची अांदतम आशा सामावनू बसलेल्या – एका स्वप्पनाची!... अन् स्वप्पन का ते 
रादहलेलां  आहे आता? लेदनननां कोण्या महान् दकमयेनां पाहता पाहता तर त्या स्वप्पनाला सत्यसृष्टीत आणलां  



 
           

इथे!... त्याच सृष्टीत माझां पदहलां  पाऊल मी आज ठेवते आहे... माझां कायग, अन् माझां जीवन, याांनी इथल्या 
ओजस्वी आशा–आकाांक्षाांच्या पूतीतला आपला वाटा उचलावा म्हणून! 

 
जुन्या जगा येते मी... 
 
या क्षणी स्वागत करायचां आहे मला एका ‘नव्या जगा’ चां! 
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२. कॅसानोव्हा (Casanova) इ. स. १७२५ ते १७९८ 
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 पृ.३ 
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सम्राट क्लॉदियसची दतसरी पत्नी; अत्यांत उधळेपणाबद्दल प्रदसद्ध. 
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मेरी मगॅ िेलन. दिस्ताच्या कृपेने पावन झालेली एक पदतता. 
६. द ब्ल्यू स्टॉचकग. (The Blue Stocking) 

सुसांस्कृत, तशीच सादहत्याची आवि असलेली, अथवा तसा आव आणणारी िी. (१८ व्या शतकात 
प्रचारात असलेले तथाकदथत बुदद्धवादी िीचे प्रतीक.) 

७. लुदसटादनया (Lusitania) 
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बोट; या दुघगटनेत हजार एक लोक जीदवताला मुकले. (इ. स. १९१५). 

 पृ. ४ 
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१०. प्रभचेू दहा दांिक: द टेन कमणॅ्िमेन्ट स (The Ten Commandments) 

दििन धमानुसार आचरणाचे सवगसामान्य दहा नीदतदनयम. 
 पृ.६ 
११. गादब्रयेल (गदॅब्रयेल) – दान्यूांदझओ (दान्यूांस्त्सओ) (Gabriele D’Annunzio) इस. १८६३ ते १९३८ 

इटादलयन कवी, हवाईउड्डाणकुशल आदण राजकारणधुरांधर पुरुष. 
१२. फीबस अपोलो. (Phoebus Apollo) 

ग्रीक पुराणातील तेजस्वी सूयगदेवता. 
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प्रदसद्ध इटादलयन कवी िान्टे याच्या जीवनातल्या एका असफल पे्रमप्रकरणातील पे्रदमकेची, 
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असल्याचे वणगन आहे. 
१४. िान्टे (Dante) इ. स. १२६५ ते १३२१ 

ॲदलगेअरी िान्टे. इटादलयन कवी; “स्व्हटा नूव्हा”, “दीव्हीना कॉमेददया” (दिव्हाईन कॉमेिी) इ. 
चा रचदयता. 

 पृ. ७ 
१५. एदलनोरा ड्यजू (Eleanora Duse) 

एक प्रदसद्ध इटादलयन नटी. दवसाव्या शतकाच्या पूवाधात दहने रांगमांच गाजदवला. 
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नाव ‘व्हीनस’ आदण पौवात्य नाव ‘ॲस्टाटी’ इ. शुक्रताऱ्याची ही अदधदेवता. 
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२०. शूमान (Schumann) इ. स. १८१० ते १८५६ 
रॉबटग अलेक्झाांिर शूमान. जमगन सांगीत रचनाकार. अनेक गीते, दपयानो सांगीत आदण छोट्या 
मफैली दन छोट्या वाद्यवृांदाांसाठी उपयोग ‘चेंबर म्युदझक’ अशी दवदवध सांगीतरचना. 

२१. शूबटग (Schubert) इ. स. १७९७ ते १८२८ 
फ्रान्झ पीटर शूबटग, ऑस्स्रयन वाग्गेयकार; गीतरचनाांसाठी दवशषेतः प्रदसद्ध.  

२२. मोझाटग (Mozart) इ. स. १७५६ ते १७९१ 
वुल्फगगँ ॲमिॅस मोझाटग. चसफनी, चेंबर म्यूदझक, ऑपेरा इ. सांगीत प्रकाराांचा रचदयचा (उदा. 
‘दफगारो’, ‘मदॅजक ्लूट’ वगैरे). 

२३. शोपाां (Chopin) इ.स. १८०९ ते १८४९ 
फे्रिेदरक फ्रान्झ्वाज शोपाां. पोदलश दपयानोवादक; तसेच अनेक छोट्या साांगीदतक 
उपोद घाताांसारख्या आदण गांभीर सांगीत रचनाांचा कता. 

२४. शके्् दपयर (Shakeshpeare) इ. स. १५६४ ते १६१६ 
वुईल्यम शके्सदपयर. इांग्लां िचा सवात महान् नाटककार आदण कवी. ‘दमिसमर नाईट स ड्रीम’, 
‘हॅम्लेट’, ‘टेम्पेस्ट’ इ. प्रदसद्ध नाटके. 



 
           

२५. शलेी (Shelley) इ. स. १७९२ ते १८२२ 
पसी शलेी. इांग्रजी कवी; (‘ओि टू द वसे्ट चवि’, ‘टू अ स्कायलाकग ’ इ.) आदण नाटककार 
(‘प्रॉदमदथयस अनबाऊां ि)’ 

२६. कीट स (Keats) इ. स.१७९५  १८२१ 
जॉन कीट्स; इांग्रजीतील भावकवी (‘एस्न्िदमयन’, ‘ओि ऑन अ ग्रीशीयन अनग’, ‘ओि टू अ 
नायचटगेल’ इ.) 

२७. बन्झग (Burns) इ. स. १७५९ ते १७९६ 
रॉबटग बन्झग. स्कॉदटश कवी. 

 पृ. १९ 
२८. जॉजग इदलयट (George Eliot) इ. स. १८१९–१८८० 

मेरी ॲन क्रॉस ऊफग  ईव्हान्स, दहचे टोपण नाव, एक इांग्रजी कादांबरीकार. (‘ॲिॅम बीि’, ‘दसलास 
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 पृ. २४ 
२९. लाँगफेलो (Longfellow) इ. स. १८०७ ते १८८२ 

हेन्री वाड् जवथग लाँगफेलो. अमेदरकन कवी 
३०. फॅनी एल्स्लर (Fanny Elssler) 

एकोदणसाव्या शतकाच्या उत्तराधातली अत्यांत प्रदथतयश स्व्हआनीज बॅलेनतगकी, उत्साही पे्रक्षक 
हषोल्लासाने दहच्या गािीचे घोिे सोिून, स्वतः गािी ओढत दतची दमरवणूक काढत. वॉचशग्टनमध्ये 
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उपस्स्थतीच्या अभावी काँगे्रसच्या सभा तहकूब कराव्या लागत, कलावांत दन बदुद्धमांत सारखेच 
दहच्या भजनी असत. 

 पृ. २६ 
३१. दिकन्स (Dickens) इ. स. १८१२ ते १८७० 

चालग् दिकन्स. प्रदसद्ध इांग्रजी सादहस्त्यक : कादांबरीकार आदण दवनोदी लेखक. ‘िेस्व्हि 
कॉपरदफल्ि,’ ‘ऑदलव्हर दट वस्ट’, ‘दनकलस दनकल् बी’, ‘दपक दवक पेपर् स’ इ. चा लेखक. 

३२. थकॅरे (Thackeray) इ. स. १८११–१८६३ 
वुइल्यम एम्. थकॅरे. इांग्रजी ख्यातनाम सादहस्त्यक, आदण व्यांगदचत्रकार. दवदवध प्रकारचे लेखन. 

३३. वाल्झ (Valse, Waltz) 
आपल्याकिील दादरा तालाप्रमाणे दतश्र जातीत पदन्यास करीत एकेका युगुलाने चक्राकार दफरत 
नृत्य करण्याचा प्रकार. सांथ दन शाांत. 

३४. मझकूा (Muzurka) 
पोदलश नृत्यातील दतश्र जानीचाच एक जलद नृत्यप्रकार.  

३५. पोल्का (Polka) 
मूळ झेक नृत्यावर आधादरत खेळकर नृत्य; चकवा मध्यलयीतील सांगीताच्या साथीवर नाचले 
जाणारे नृत्य. 

 पृ. २८ 
३६. मिेॅलझोन (Mendelssohn) इ. स. १८०९ ते १८४७ 

फेदलक्स मिेॅलझोन बातोल् िी; जमगन – ज्यू सांगीत रचनाकार. 
 पृ. ३४ 



 
           

३७. रॅदजक कोरस (Tragic Chorus) 
ग्रीक शोकास्न्तकाांच्या अन्तगगत, नृत्यगायनादी माध्यमाांतून नाट्यसूत्र पढेु नेण्याचे, सांदभग व भावाथग 
स्पष्ट करण्याचे चकवा वळेी पढुील घटनाांचे सूचना करण्याचे कायग करणारा नटनतगकसमूह. 

 पृ. ३९ 
३८. पीरो (Pierrot) 

फ्रें च मूकनाट्यातील दवदूषकी पात्र. चेहरा रांगवनू पाांढरा केलेला आदण वषेही सैलसा पाांढरा. 
 पृ. ४१ 
३९. शझेो (Scherzo) 

सुगम, खेळकर दन जोषयुि असा स्वतांत्र अथवा, एखाद्या वाद्यसांगीतरचनेचा एक दवभाग म्हणून 
रचलेला स्वरबांध, स्वरमेळ. 

 पृ. ४२ 
४०. माकग ् ओरेदलयस (Marcas Aurelius) इ. स. १६१ ते १८० 

माकग स ओरेदलयस,–ऑदरदलयस– ॲन्टोनायनस. रोमन बादशहा. झेनोच्या ‘स्टोइक’ 
तत्त्वज्ञानाचा पुरस्कता. ग्रीक भाषेत ‘मेदिटेशन्स’ (ध्यान, समाधी) या दवषयावरील बारा पुस्तके 
याने दलदहली आहेत. 

 पृ. ४७ 
४१. एथेलबटग नेस्व्हन (Ethelbert Nevin) 

इझािोराचा समकालीन अमेदरकन सांगीत रचनाकार. ‘ऑदफदलया’, ‘वॉटरदनम्फ स’, ‘नर्टससस’ इ. 
रचनाांचा कता. 

 पृ. ४९ 
४२. पॅिरेवस्की (Paderewski) 

इग्नसी जॉन पॅिरेव् स्की; पोदलश दपयानोवादक आदण राजकारणधुरांधर; इ. स. १९१९ ते २१ आदण 
१९४० ते ४१ पयंत पोलां िचा पांतप्रधान. 

४३. जॉजग मेदरदिथ (George Meredith) इ. स. १८२८ – १९०९ 
इांस्ग्लश कादांबरीकार आदण कवी. 

४४. हेन्री जेम्स (Henry James) इ. स. १८४३ – १९१६ 
अमेदरकन कादम्बरीकार. 

४५. वॉट स (Watts) इ. स. १८१७ ते १९०४ 
इांस्ग्लश पोरेट पेंटर – पौरादणक चकवा गूढ कथा-दांतकथाांवर आधादरत दचते्र. 

४६. स्स्वनबनग (Swinburne) इ. स. १८३७ ते १९०७ 
मान्यवर इांस्ग्लश कवी. ‘साँग्ज् दबफोर सनराईज’ इ. चा कता. 

४७. बनग जोन्स (Burne Jones) इ. स. १८३३ ते १८९८ 
इांस्ग्लश दचत्रकार आदण टॅपेस्री आदण स्टेनग्लासचा दिझायनर (कला –ददग्दशगक) 

४८. स्व्ह् लर (Whistler) इ. स. १८३४ ते १९०३ 
जन्माने अमेदरकन, परांतु इांग्लां िमध्येच कतृगत्व गाजदवणारा दचत्रकार. 

 पृ.५५ 
४९. कॉरेदजओ (Correggio) इ. स. १४९४ ते १५३४ 

ॲन्टोदनओ ॲलेग्री कॉरेदजओ. एक इटादलयन दचत्रकार; छाया-प्रकाशाांच्या रांगदशल्पाबद्दल प्रदसद्ध.  
 पृ.५७ 



 
           

५०. चवकलमन – चवकलमान (Wincklemann) इ. स. १७१७ ते १७६८ 
जोहान जोआकीम चवकलमान; ग्रीक कला आदण पुराणवस्तू यावर लेखन करणारा जमगन लेखक– 
‘जनी टू ॲथेन्स’ हा याच लेखकाचा ग्रांथ. 

 पृ. ५९ 
५१. अँड्रयू लँग (Sir Andrew Lang) इ. स.१८४४ ते १९१२ 

स्कॉदटश पांदित, पत्रकार आदण कवी. लोककथाांचा सांग्राहक. कवी होमरच्या ग्रांथाचा गद्य-
भाषाांतरकार. दथऑदक्रट् च्या काही कदवताांचा अनुवादकता. 

५२. दथऑदक्रट् (Theocrities) इ. स. पू. ३ रे शतक 
दसदसदलयन ग्रीक कवी. दनसगगसूिाांचा, जानपद (Pastoral) काव्याचा प्रथम रचदयता –कवी. 

 पृ. ६५ 
५३. रोझेट्टी (Rossetti) इ. स. १८२८ ते १८८२ 

िान्टे गादब्रयेल रोझेट्टी – कवी आदण दचत्रकार. मूळ इटादलयन कुटुांब. इांग्लां िमध्ये स्थायी. 
५४. वुइल्यम मॉदरस (William Morris) इ. स. १८३४ ते १८९६ 

इांस्ग्लश कलाददग्दशगक (दिझायनर), मुद्रक, कवी आदण लेखक. मध्ययुगीन हस्तकारीचे 
पुनरुज्जीवन करण्याबाबत पढुाकार घेतला. बनग जोन्स, आदण इतराांबरोबर ‘गृहसज्जा कें द्र’ काढले. 

 पृ. ६७ 
५५. कॉदरओलानस (Coriolanus) 

इ. स. पूवग पाचव्या शताब्दीतल्या एका कॉदरओलानस नावाच्या रोमन वीराच्या जीवनार आधादरत 
नाटक. 

५६. टेदनसन (Tennyson) इ. स. १८०९ ते १८९२ 
ख्यातनाम इांस्ग्लश कवी आल्फे्रि टेदनसन. (पोएट लॉदरएट). ‘इनॉक आिगन’ या खण्िकाव्याचा 
रचदयता 

५७. सर वुइल्यम दरचमांि (Sir William Richmond) 
इांस्ग्लश दचत्रकार. 

५८. सर ह्यबूटग पॅरी (Sir Hubert Parry) इ. स. १८४८ ते १९१८ 
इांस्ग्लश सांगीत रचनाकार. 

 पृ. ६८ 
५९. गेन्जब्रो ब्यूटी (Gainsborough Beauty) 

टॉमस गेन्जब्रो, या प्रदसद्ध इांस्ग्लश पोरेपेंटरच्या कलादवष्ट्कारातील दवदशष्ट शलैीशी दमळतेजुळते 
सौंदयग 

६०. ब्राउचनग (Browning) इ. स. १८१२ ते १८८९ 
सर रॉबटग ब्राउचनग. इांस्ग्लश कवी. अनेक तादत्त्वक आदण नाट्यपूणग कदवताांचा रचदयता आदण अनेक 
नाटकाांचा लेखक. 

६१. ऑस्कर वाईल्ट (Oscan Wilde) 
आयलंिमध्ये जन्म पावलेला अनेक कादांबऱ्या आदण हास्यास्त्मकाांचा लेखक; कवी. दवनोददप्रय 
व्यदिमत्त्वाचा सौदयास्वादनकार (Aesthete) 

 पृ.६९ 
६२. सर हेन्री आयर् दवन-आयरचवग (Sir Henry Irving) इ. स. १८३८ ते १९०५ 

प्रदसद्ध इांस्ग्लश अदभनेता. 



 
           

६३. एलन टेरी (Ellen Terry) इ. स. १८४८ ते १९२८ 
एलन ॲदलदशया टेरी. प्रदथतयश इांस्ग्लश अदभनेत्री.  

 पृ. ७३ 
६४. लूव्ह र: फ्रान्समधील राजाांचा पुरातन राजवािा. पॅदरसमध्ये सीन नदीच्या उत्तर दकनाऱ्यावरील ही 

भव्य वास्तू दुसऱ्या दफदलपच्या राजवटीपासून दतसऱ्या नेपोदलयनच्या राजवटीपयंत दनरदनराळ्या 
कक्षाांनी वाढवली गेली. आता हे पॅदरसमधले सवात महत्त्वाचे कलासांग्रहालय आहे. 

 पृ. ७४ 
६५. िायदनसस-िायोदनसस (Dionysus) 

ग्रीक पुराणानुसार झेऊस व सेमेली याांचा पतु्र; दनसगातील सुपीकता आदण मद्य याांचा अदधष्ठाता 
देव. रोमन कल्पनाांनुसार हाव ‘बॅकस’ होय. 

६६. मेदिआ (Medea) 
इन्द्रजाल रचणारी मायादवनी. कोलदचजच्या राजाची कन्या. जेसनशी दववाह; परांतु पुढे त्याने 
टाकून ददल्यावर त्याच्यावरचा सूि म्हणनू, त्याच्यापासून झालेल्या स्वतःच्या दोन्ही मुलाांचा खून 
करणारी िी. (ग्रीक पुराणे) 

 पृ. ७५ 
६७. रोदाां (Rodin) इ. स. १८४० ते १९१७ 

प्रदसद्ध फ्रें च दशल्पकार. 
 पृ. ७९ 
६८. मोदलयेर (Moliere) इ. स. १६२२ ते १६७३ 

ज्या बाप्तीस्त पोकलाां, या दवनोदगमग व उपहासपूणग नाटके दलदहणाऱ्या सादहस्त्यकाने ‘मोदलयेर’ हे 
टोपणनाव घेतले होते. 

६९. ्लोबेर (Flaubert) इ. स. १८२१ ते १८८० 
गस्ताव्ह ्लोबेर; फ्रें च वास्तववादी कादांबरीकार. ‘मादाम बोव्हारी’ चा लेखक.  

७०. गोत्या (Gautier) 
दपअर ज्यलू् स तेओदफल गोत्या. फ्रें च रोमदँटक कवी आदण कादम्बरीकार. 

७१. मोपासाां (Maupassant) इ. स. १८५० ते १८९३ 
गाय द मोपासाां; फ्रें च ख्यातनाम कादम्बरीकार; आदण लघुकथालेखक. 

७२. मेटरचलक (Maeterlinck) इ. स. १८६२ ते १९४९ 
मॉदरस मेटरचलक–माटरचलक. बेस्ल्जयम कवी आदण नाटककार. १९११ त वाड्वमयाचे ‘नोबले’ 
प्राईझ दमळाले. 

 पृ. ८० 
७३. तेस (Thais) 

एक ग्रीक कलावांतीण. दसकां दराच्या आदशयातील स्वारीच्या वळेी तेस त्याच्या बरोबर होती. पुढे 
दतने ईदजप्तचा राजा टॉलेमी लागस याच्याशी दववाह केला. ‘तेस’ म्हणजे एक प्रगल्भ बुदद्धमान 
कलावांतीण असा रूढाथग. 

 पृ. ८४ 
७४. ग्लूक (Gluck) इ. स. १७१४ ते १७८७ 

दक्रस्तोफर ग्लूक. ऑपेरा (सांगीदतका) रचणारा बव्हेदरयन सांगीतज्ञ ‘ऑरदफयस ॲण्ि युदरदिस’ हा 
ऑपेरा अत्यन्त प्रदसद्ध. 



 
           

७५. ऑरदफयस (Orpheus) 
ग्रीक पुराणातील एक कवी. हा वीणा (Lyre) इतकी सुांदर वाजवीत असे की जांगली श्वापदे देदखल 
मोदहत होत. याने आपल्या सांगीताच्या बळावर हेड् स आदण प्पलुटो या देवाांकिून ‘युदरदिस’ नावाच्या 
आपल्या मृत पत्नीला जीवदान देवदवले; परांतु भलूोकावर येईतो पत्नीकिे मागे वळून न पाहण्याची 
अट न पाळल्यामुळे शवेटी ऑरदफयस युदरदिसला गमावनू बसला, अशी कथा. 

 पृ. ८५ 
७६. ओस्व्हि (Ovid) इ. स. पू. ४३ ते १८ 

प्पयूस्ब्लअस ओस्व्हदियस नासो. रोमन कवी. ‘मेटॅमॉफोज’ ‘आसग आमाटोदरया’ इ. चा कता. 
७७. सफॅोची गीते (Songs of : Sappho) इ. स. पू. ६१० 

सफॅो: लेसबॉसची ग्रीक कदवदयत्री; दवशषेेकरून गीतरचना करणारी. फॉओ नावाच्या दप्रयकरावरचे 
पे्रम सफल न ठरल्यामुळे सफॅोने स्वतःला दनराशनेे समुद्रात झोकून ददले, अशी एक दांतकथा. 

 पृ. ८८ 
७८. दनत्श ेदनश े(Nietzsche) इ. स. १८४४ ते १९०० 

फे्रिेदरक दवल्हेल्म दनश;े प्रदसद्ध जमगन तत्त्ववते्ता. अदतमानवी ‘सुपरमनॅ’ची कल्पना मुळात दनशचेी. 
सवगसाधारण नीदतकल्पनाांच्या पार होऊन स्वतःच्या अस्स्मतेवरच्या अढळ दनष्ठेच्या बळावर 
मनुष्ट्याला पूणगत्वाप्रत पोहोचता येते – ह्या तत्त्वाचा पुरस्कता. 

७९. वाग्नर-वगॅ्नर (Wagner) इ. स. १८१३ ते १८३३ 
दवल्हेल्म दरचिग वाग्नर. जमगन ऑपेरारचनाकार. ‘द मास्टर चसगसग’, ‘पार्टसफाल’ इ. प्रदसद्ध 
रचनाांचा कता. ‘ऑपेरा’ (सांगीदतका) च्या ऐवजी ‘Music Drama’ (सांगीतनाट्य) हा प्रकार, त्याने 
स्वतःच त्याचे सादहत्य व सांगीत रचून प्रचारात आणला. ऑपेरातल्या ‘कोरस’ सारख्या दवभागाला 
त्याने काट ददला. शवेटी शवेटी बेरूत येथे जीवन व्यतीत केले. तेथे ही सांगीतनाट्याची प्रथा पुढेही 
चालू ठेवली गेली आहे. 

 पृ. ९५ 
८०. सोफोक्लीस–सोफोक्लीज –(Sophocles) इ. स. पू. ४९५ ते ४०६ 

ॲथेन्समधला शोककवी. ‘इदिपस द चकग’, ‘इदिपस ॲट कोलोनस आदण ‘आांदटगॉन’ ह्या 
शोकाांदतकात्रयीचा रचदयता. 

८१. इदिपस रेक्स (AEedipus Rex) 
(ग्री. पु.) थीब्ज् चा राजा लायस, आदण कॉदरथचा राजा दक्रओ याची कन्या जोकास्टा, याांचा पुत्र. 
चुकीने याने आपल्या दपत्याचाच वध केला, आदण मातेशी दववाह केला; खरा प्रकार पुढे लक्षात 
येताच इदिपस विेादपसा झाला; त्याने स्वतःच्या हाताने आपले िोळे उखिून काढले, आदण 
जोकास्टाने स्वतःला टाांगून घेऊन जीव ददला! 

 पृ. ९६ 
८२. कादमस (Cadmus) 

(ग्री. पु.) दबओदशयात थीब्जचा सांस्थापक कादमस. ग्रीसला मुळाक्षराांची ओळख याने करून ददली 
असे म्हणतात. एका डॅ्रगनला मारून त्याचे दात याने जदमनीत पेरले असता त्यातून शिधारी मानव 
दनमाण झाले आदण त्याांनी एकमेकाांचा वध केला, अशी कथा. 

 पृ. ९८ 
८३. सायकी (Psyche) 

आत्म्याचे प्रतीक असलेली फुलपाखराच्या रूपातील एक देवता. इरॉसची (कामदेवतेच्या ग्रीक 



 
           

अवताराची) प्रणदयनी. 
८४. पॅन (Pan) 

(ग्री. पु.) धनगराांचा देव. बकऱ्याप्रमाणे चशगे, कान आदण पाय असलेले रूप. सात पट्टयाांचा पावा 
याने दनमाण केला. वाटेने जाणायेणाऱ्या वाटसरूां च्या मनात या पाव्याचे सूर भीती दनमाण करीत. 

८५. इरॉस (Eros) 
(ग्री. पु.) पे्रमदैवत – कामदेव. बहुधा हातात धनुष्ट्यबाण घेतलेला एक युवक, असे स्वरूप. रोमन 
पुराणानुसार देदखल कामदेवच: क्यूदपि. 

८६. एको (Echo) 
दजची वाचा ‘हेरा’ नामक कुणी दहरावनू घेतली होती, जी केवळ प्रदतध्वनीच्या रूपानेच बोलू शकत 
असे, अशी एक जलपरी. पॅनला दतने दझिकारल्यानांतर त्याने आपल्या चवताळलेल्या 
धनगराांकिून दतला अक्षरशः तुिदवले, आदण दतचे अवशषे दशददशाांना दवखरून टाकले. धदरत्रीच्या 
पोटातून आजही ती प्रदतध्वदनरूप हुांकार देते. 

 पृ. १०२ 
८७. लोई फुलर (Lole Fuller) 

अमेदरकन नतगकी. शांभरवार घेराांचे स्कटग् नेसून छोट्या काट्याांच्या आधाराने त्याचा घेर सावरत 
तो वगेवगेळ्या आकारातून दफरवीत नृत्य करण्याचे, चकवा रांगीत शमेले, दुपटे इ. हवते उिवनू 
नाचण्याचे कलादृष्ट्ट्या कमअस्सल परन्तु दृष्टीला रांजक असे प्रकार लोई फुलर आपल्या 
कायगक्रमातून करीत असे – मात्र दफरत्या प्रकाशयोजनेची कल्पना रांगमांचावर प्रथम प्रयोगात 
आणणाऱ्या कलावन्तात लोई फुलर आग्रगण्य होती. दहला अमेदरकेबाहेर. दवशषेतः पदॅरसमध्येच 
यश लाभले. 

 पृ. १०९ 
८८. स्रॉस–स्राऊस (Strauss) इ. स. १८२० ते १८९९ 

जोहान स्राऊस. ‘िान्यूब’ ह्या प्रदसद्ध सांगीत रचनेचा दनमाता. नृत्यसांगीताबद्दल प्रदसद्ध. 
 पृ. ११६ 
८९. दलझ (Liszt) इ. स. १८११ ते १८८६ 

फ्रान्झ दलझ. हांगेदरयन दपयानोवादक आदण सांगीत रचनाकार. ‘हांगेदरयन रॅपसिीज’ चा रचदयता. 
 पृ. ११८ 
९०. इदफदजदनया – इदफजेनाया (Iphigenia) 

(ग्री. पु.) ॲगमॅमॅ्नॉनची कन्या; रोजन लढाईच्या वळेी दतला वदिलाांनी आटेदमसला देऊ केली; 
परांतु ईश्वराच्या पूजापीठावरून कुणा देवतेने दतला पळदवले आदण तोदरसला नेले. पुढे ही महन्तीण 
झाली.  

 पृ. १२२ 
९१. शोपेनहॉवर (Schopenhauer) इ. स. १७८८ ते १८६० 

जमगन दनराशवादी तत्त्ववते्ता. सृष्टीची अदधष्ठात्री ‘केवल’ शिी आांधळी आदण चांचल आहे; जगातले 
अस्स्तत्व जात्याच दुष्ट आहे; सुटका होणे शक्य असेल तर ती केवळ आपल्यातील जीदवतेच्छा 
मारूनच, या तऱ्हेची दवचारधारणा.  

९२. कान्ट (Kant) इ. स. १७२४ ते १८०४ 
इमनॅ्युएल कान्ट. जमगन तत्त्ववते्ता. ‘Transcendental Philosophy’ चा जनक. ‘दक्रदटक ऑफ 
प्पयुअर रीझन’ चा ग्रांथकता. 



 
           

 पृ. १२४ 
९३. बॉदटचेली (Bottichelli) इ. स. १४४७ ते १५१० 

सनॅ्ड्रो बॉदटचेली. ्लॉरेन्सचा दचत्रकार. 
 पृ. १२५ 
९४. सेंट सेबसॅ्स्टयन (St, Sebastian) 

रोमन दशपाई आदण दििन हुतात्मा. अनेक शराांनी दवद्ध अशा एका तरुणाच्या रूपात सेंट 
सेबॅस्स्टयन दाखदवला जातो. 
 

९५. माँतव्हदग-माँतव्हदी (Monteverde) इ. स. १५६७ ते १६४३ 
क्लॉदिओ माँतव्हदग; ‘मडॅ्रीगल’्, ऑपेरा आदण वाद्यसांगीत याांचा इटादलयन रचदयता. 

 पृ. १२८ 
९६. इथाका (Ithaca) 

ग्रीसच्या पदिमेस. असलेले एक छोटेसे बटे. आधुदनक ग्रीक लोक त्याला दथयाकी म्हणून 
ओळखतात. होमरच्या काव्यातून ‘ओदिसस’ (=युदलदसस) चे राज्य, म्हणनू ही भमूी ओळखली 
जात असे. 

९७. बायरन (Byron) 
जॉजग गॉिगन बायरन. इांस्ग्लश रोमदँटक कवी. नैदतक मूल्याांच्या दनकषाांवर पिताळून बायनरच्या 
कदवतेवर दकती तरी टीकाप्रहार झाले, तरी या कदवतेचा युरोपभरच्या रोमदँटक कदवतेवर चाांगलाच 
असर झाला. १८९३ त बायरन ग्रीक क्राांदतकारकाांना सामील झाला आदण दमसोलड धी येथे मृत्यू 
पावला. 

 पृ. १२९ 
९८. युदलदसस (Ulysses) 

रोमन नाव युदलदसस; ग्रीक ओदिसस. इथाकाचा राजा. अत्यांत धूतग. रोजन लढाईतून वाचला, 
तरी ‘पॉदसिॉन’ नावाच्या समुद्रदेवाने त्याला ‘पेदनलोप’ नावाच्या त्याच्या पत्नीपासून आदण 
घरादारापासून दूर ठेवले. त्या ओदिससची भ्रमणगाथा आदण त्याचे परतणे, हाच कवी होमरच्या 
‘ओदिसी’ या महाकाव्याचा दवषय आहे. 

 पृ. १३१ 
९९. हेलास (Hellas) 

ग्रीसचे जुने नाव 
१०० ऑचलदपया (Olympia) 

पुरातन ग्रीसमधले एक धार्टमक कें द्र. िेल्फीच्या खालोखाल महत्त्वाचे ऑचलदपक खेळाांची, 
क्रीिामहोत्सवाची जागा. 

१०१. झेऊस (Zeus) 
(ग्री. पु.) कॉनॉसचा पुत्र. हा वदिलाांचे वचगस्व झुगारून देऊन स्वतः देवादधदेव बनला. झेऊस 
आदण त्याचे भाऊ पॉदसिॉन आदण हेि् याांनी फासे टाकून दवश्वाचे तीन भाग करून आपसात 
वाटून घेतले. झेऊस – स्वगग, पॉदसिॉन समुद्र आदण हेि्-पाताळ, अशी ती वाटणी झाली. 
झेऊस मनुष्ट्याांचा आदण देवाांचा प्रजापती समजला जात असे. ग्रीक दांतकथाांनुसार त्याची ‘हेरा’ 
नावाची एकच पत्नी होती; पण एरवी झेऊसचे नाव अनेक देवताांबरोबर जोिले जाते. 

१०२. बॅकॅन्टेस (Bacchantes) 



 
           

‘बॅकस’ नावाच्या ग्रीक दन रोमन मद्यदेवाच्या महांदतणी. 
 पृ. १३२ 
१०३. सॉके्रदटस (Socrates) इ. स. पू. ४६९ – ३९९ 

ग्रीक तत्त्ववते्ता. तरुणाांना आपल्या नवदवचाराांची दीक्षा देऊन दबघिवण्याच्या आरोपावरून यास 
देहान्ताची दशक्षा भोगावी लागली. याचे तत्त्वज्ञान त्याच्याच ग्रांथरूपाने नसून प्पलेटोच्या ग्रांथात त्याचे 
दवचार ग्रदथत झालेले आहेत. 
(Dialogues of Plato) 

 पृ. १३४ 
१०४. पाथेनॉन (Parthenon) 

ॲथीन पाथेनॉसचे मांददर – ॲथेन्सच्या ॲक्रोपोदलसवर बाांधलेले. पेदरकल्सच्या राजवटीत (इ. स. 
पू. ४४७ ते ४३८) ते बाांधले गेले. फायदियसने त्यावर इतर दशल्पकामाने कलाकुसर केली. 

 पृ. १३५ 
१०५. ॲथेना – ॲथीना (Athena) 

‘दमनव्हा’ या रोमन देवतेची ग्रीक आवृत्ती, ॲथीना. व्यावहादरक शहाणपण, कायगरतता, आदण 
युद्धकला याांची देवता. झेऊसच्या मेंदूतून पूणग वाढलेल्या स्स्थतीतच दहने जन्म घेतला. दहचे प्रतीक 
‘घुबि’ हे आहे. 

 पृ. १३७ 
१०६. ॲक्रोपोदलस (Acropolis) 

वास्तुकला आदण दशल्पकारीने इ. स. पू. पाचव्या शतकात सजदवलेला ॲथन्स शहरातील अिीचश े
फूट उांचीच्या टेकिीवर उभा रादहलेला तटबांदीचा भाग  

 पृ. १४० 
१०७. प्पलेटो (Plato) इ. स. पू. ४२८ ते ३४८ 

ग्रीक तत्त्ववते्ता. सॉके्रदटसचा दशष्ट्य. सॉके्रदटसच्या तत्त्वज्ञानावर आधादरत अनेक सांवादरूप ग्रांथाांचे 
लेखन. ‘दरपस्ब्लक’ ‘फेड्रूस’, ‘चसपोदझयम’ इ.  

 पृ. १४१ 
१०८. बीझांटाईन सांगीत (Byzantine Music) 

रोमन साम्राज्याचा पूवेकिील अधग, म्हणजे बीझांटाईन. (राजधानी कॉन्स्टॅस्न्टनोपल) या प्रदेशातले 
सांगीत, ते बीझांटाईन सांगीत. 

 पृ. १४३ 
१०९. इस्स्कलस (Aeschylus) 

ग्रीक शोकनाट्याचा दनमाता ॲथेदनयन कवी. ‘प्रॉदमदथअस बाऊां ि’ ‘सप्पलायांट स’इ.चा कता. 
 पृ. १४४ 
११०. युदरदपिीझ् (Euripides) इ. स. पू. ४४० ते ४०६ 

शोकास्न्तका दलदहणाऱ्या तीन प्रख्यात ज्येष्ठ सादहस्त्यकाांपैकी ‘द रोजन वुइमेन’ १ चा कता 
१११. ॲदरस्टोफेनीझ (Aristophanes) इ.स. पू. ४४४ ते ३८० 

ॲथेदनयन प्रहसनात्मक नाट्यकता. 
पृ. १४८ 

११२. रेनाां (Renan) इ. स. १८२३ ते १८९२ 
अजेस्त रेनाां. फ्रें च तत्वज्ञ, पांदित आदण इदतहासकार. 



 
           

 पृ. १४९ 
११३. िानाऊसच्या कन्यका (Danaids) 

िानाएि्: (ग्री. पु.) अरगॉसचा राजा िानाऊस याच्या पन्नास कन्यका. याांपैकी एक सोिून बाकी 
सवांनी दववाहाच्या रात्री आपल्या पतीचा वध केला, आदण त्यामुळे पाताळात दशक्षा भोगण्याचे दुदैव 
ओढवनू घेतले. 

 पृ. १५० 
११४. ग्रीक कोरसचे लोम, अनुलोम 
 कोरसमधल्या नतगकाांचे उजव्या िाव्या बाजूने हेलावणे, हलणे-िोलणे, नृत्य कृती करणे. 
११५. स्व्हनस द दमलो (Venus de Milo) 

ग्रीक ॲफ्रिायटीचा रोमन अवतार म्हणजे व्हीनस. सौंदयग दन वैषदयक पे्रम याांची अदधदेवता. इ.स. 
१८२० त मेलॉस बेटावर जो सांगमरवरी पुतळा सापिला, तो ग्रीक ॲफ्रिायटीचाच. त्याचेच नाव 
‘स्व्हनस द दमलो’. आता लूव्हरमध्ये आहे. 

 पृ. १५३ 
११६. ओरेस्तेस –ओरेस्स्तझ (Orestes) 

ॲगमॅमॅ्नॉन आदण क्लायटेमनेस्रा याांचा पुत्र. आईने व दतच्या जाराने दपत्याचा खून केल्याने 
ओरेस्तेसने त्या दोघाांचाही वध केला. क्रोधाच्या देवता हात ऊन. पाठीस लागलेल्या असताना, 
आटेदमसने याला जीवदान ददले. यानेच इदफजेनायाला वाचवनू ताऊदरसला नेले. 

 पृ. १५६ 
११७. तानहॉइझर (Tannhauser) 

दांतकथाांतून दनमाण झालेला तथाकदथत जमगन भावकवी, आदण गीतरचनाकार (१२ व ेते १४ व े
शतक). 

 पृ. १५९ 
११८. युरोपा (Europa) 

(ग्री. पु.) दफदनदशयाच्या राजाची कन्या. झेऊसने एका सुांदर वृषभाचे रूप घेऊन युरोपाचे 
प्रणयाराधन केले. 

११९. लीिा (Leda) 
(ग्री. पु.) स्पाटाच राणी; झेऊसने दहला राजहांसाच्या रूपाने येऊन मोहदवले. झेऊसपासून कॅस्टर, 
पॉलक्स आदण हेलन ही मुले लीिाला झाली.  

 पृ. १६० 
१२०. ब्रनूदहल्दे ब्रनूदहल्द (Brunhilde) 

(१) गांथरची पत्नी दझगदफ्रिच्या खुनाला कारण झालेली. (२) बारा युद्धदेवताांपकैी एक दझगिग, 
याने आगीच्या पिद्यातून जाऊन स्वप्पनावस्थेतल्या ब्रदूहल्दला वश करून घेतले. 

१२१. कुां ड्री (Kundry) 
दरचिग वाग्नरच्या ‘पार्टसफाल’ नावाच्या प्रदसद्ध सांगीतनाट्यातील नादयका बहुधा पार्टसफालच्या 
पे्रमात पिलेली. 

१२२. गे्रल (Grail) 
ज्या थाळीतून येशू दिस्ताने आपले अखेरचे जेवण घेतले आदण ज्या थाळीत जोझेफने येशूच्या 
रिाची धार झेलली, ती थाळी. 

 पृ. १६२ 



 
           

१२३. सेंट फ्रास्न्सस (St, Francis) इ. स. ११८१ ते १२२६ 
फ्रास्न्सस ऑफ आदझदझ–इटादलयन सांत; त्याने एक फ्रास्न्सस्कन महांताांचा पांथ काढला होता. 

 पृ. १७० 
१२४. टेनर (Tenor) 

पूणग वाढ झालेला पुरुषाचा गाण्याचा उांच आवाज असा उांच आवाज असलेला गायक. 
 पृ. १७१ 
१२५. फायदियस (Phidias) 

 फायदियस-फीदियस. इ. स. पूवी पाचव्या शतकातला ख्यातनाम ग्रीक दशल्पकार. सुवणग व 
हस्स्तदांत यापासून फायदियसने दनमाण केलेले भव्य पतुळे कालौघात नष्ट झाले, तरी ते त्याांचे 
वैदशष्ट्ट्य समजले जाते. पाथेनॉनची दशल्पकारी बहुधा फायदियसच्या ददग्दशगनाखाली घिली 
असावी असे म्हणतात. 

१२६. मादाम रेकादमये (Madame Recamier) 
ही फ्रें च रमणी दतच्या सुांदर कलादालनाबद्दल प्रदसद्ध होती. मोठमोठे कलावांत दतच्या बैठकीत 
आमांदत्रत असत, ज्याक लुई िेस्व्हि (इ. स. १७४६ ते १८२५ ह्या प्रदसद्ध फ्रें च दचत्रकाराने मादाम 
रेकादमयेचे काढलेले दचत्र रेलून बसलेल्या स्स्थतीत आहे–त्याचा इझािोराने उल्लेख केला आहे.) 

 पृ.१७४ 
१२७. पाईि पायपर (Pied Piper) 

आपल्या पाव्याच्या सुराांनी उांदराांना भारून नदीत नेऊन बिुदवणाऱ्या या धनगराला शहरातील 
प्रदतदष्ठताांनी या कामासाठी देऊ केलेली रक्कम न ददल्याने, त्याने आपल्या सांगीताने लहान 
मुलाांवरच मोदहनी टाकून आपल्या पाठीमागे कायमचे नेले, अशी दांतकथा. 

 पृ. १७६ 
१२८. मायकेल अँजेलो (Michael Angelo) इ. स. १४७५ ते १५६४ 

इटादलयन दशल्पकार, दचत्रकार आदण कवी. रेनेसाां (कलेच्या पुनरुत्थानाच्या काळातला सवांत 
महान कवी. रोमच्या दसस्स्टन प्राथगनामांददरातल्या व्यदिदचत्राांबद्दल प्रदसद्ध. 

 पृ. १७८ 
१२९. एिगर ॲलन पो (Edgar Allen Poe) इ. स. १८०९ ते १८४९ 

अमेदरकन कवी आदण समीक्षक. अद भतु कल्पना असलेल्या रहस्यकथाांचा लेखक. 
 पृ. १७९ 
१३०. पोलोनेज-पोलोनेजेझ (Polonaises) 

दतहेरी लयीत नाचल्या जाणाऱ्या मूळ पोदलश नृत्याचे सांगीत. या नृत्यात अवघि तऱ्हेच्या चाली 
आदण नतगक युगुलाांचे गदतमेळ असतात. 

 पृ. १८० 
१३१. दश्कस्न्स्क (Kschinsky) 

एक प्रदसद्ध रदशयन नतगकी. इझािोराच्या समकालीन बलेॅरीना. 
 पृ. १८१ 
१३२. पाव्हलोवा (Pavlova) इ. स. १८८५ ते १९३१ 

ॲना पाव्हलोवा. प्रदसद्ध रदशयन बलेॅदरना. श्री. उदयशांकर याांच्याबरोबर पाव्हलोवाने भारतीय 
धतीवर नृत्य केल्याची नड द आहे. ही नतगकी भारतात येऊनही गेलेली आहे. 

१३३. बाक्् ट (Bakst) इ. स. १८६६ ते १९२४ 



 
           

दलओ बाक्् ट. रदसयन नेपर्थयकाांर. ‘द्यादगलेव्हू’ च्या ‘रदशयन बलेॅ’ कां पनीसाठी याने पॅदरसमध्ये 
खूप पदरश्रम केले. 

१३४. द्यादगलेव्ह (Diaghilev) इ. स. १८७२ ते १९२९ 
सेझी पावलोदवच द्यादगलेव्हू. रदशयन कलापुरस्कता–इांपे्रसादरओ. ‘रदशयन बलेॅ’ या कां पनीचा 
दनमाता. या कां पनीने पदिम युरोपात ‘बॅले’ चे पुनरुस्थान घिवनू आणले. 

 पृ. १८३ 
१३५. स्टॅदनस्लाव्हस्की (Stanislavsky) 

दवसाव्या शतकाला प्रदसद्ध रदशयन नाट्यशािकार, नाट्यदनमाता आदण ददग्दशगक. 
 पृ. १८५ 
१३६. टपगदसकोरी (Terpsichore) 

(ग्रीक आदण रोमन पुराणे) समूहगीताची आदण नृत्याची अदधदेवता.  
१३७. गॉिगन के्रग (Gordon Craig) 

एक क्राांतदशी नेपर्थयकार. एलन टेरी या प्रदसद्ध अदभनेत्रीचा पुत्र. 
 पृ. १८७ 
१३८. एगेदरया (Egeria)  

रोमन जलपरी. गभगवती दिया सहज-प्रसूतीसाठी दहची पूजा करीत. 
 पृ. १८८ 
१३९. ससग (Circe) 

एक ग्रीक देवता. पुरुषाांचे रूपाांतर जनावरात करण्याचे इांद्रजाल ती करीत असे. ओदिससच्या 
अनुयायाांवर दतने हाच प्रयोग केला; परांतु एका ‘मुळी’च्या जोरावर आदण कुणा देवतेच्या 
अनुग्रहामुळे त्याने सवग अनुयायाांना त्याांची रूपे पूवगवत देवदवली. ओदिसस ससगबरोबर दतच्या 
बेटावर एक वषग रादहला. 

 पृ. १९० 
१४०. दग्रम्स फेअरी टेल् स (Grimm’s Fairy Tales) 

जॅकोब लुड् दवग कालग , आदण दवल्हेल्म कालग , हे दोघे बांधू जमगन भाषा, सादहत्य, पुरातन वस्तू, 
यातल्या त्याांच्या अन्वषेण कायाबद्दल आदण त्याांच्या पदरकथासांग्रहाबद्दल प्रदसद्ध आहेत. 

१४१. लुका देला रॉदबया (Luca Della Robia) 
चकचकीत ‘टेरा कोटा’ (दवदशष्ट मातीची दशल्पे) बनदवणारा ्लॉरेन्सचा दशल्पकार. 

१४२. बास दरलीफ (Bas Relief) 
पाश्वगभमूीपासून मूळ अध्या प्रमणाहून कमी असे पृष्ठभागावर उठून आलेले दशल्प. 

१४३. दोनोटेलो–दोनोतेलो (Donatello) 
इटादलयन दशल्पकार. ्लॉरेन्समधील ब्रॉन्झ िेस्व्हिबद्दल प्रदसद्ध. 

 पृ. १९१ 
१४४. तानाग्रा आदण दबओदशया (Tanagra and Boeotia) 

ईशान्य ग्रीसमधल्या दबओदशयातले एक शहर तानाग्रा. इ. स. पूवग दतसऱ्या चकवा चवर्थया 
शतकातील मातीची छोटी दचते्र दन आकृत्या येथील थिग्यातून दमळाल्या. 

१४५. स्पाटा (Sparta) 
लॅकोदनया या पुरातन ग्रीक राज्याची स्पाटा ही राजधानी. येथील नागदरक त्याांच्या जीवनक्रमाच्या 
साध्या पण सांपूणग दशस्तबद्ध आदण धैयगशील स्वरूपाबद्दल आदण युद्धनीतीच्या समथग 



 
           

व्यवस्थापनाबद्दल प्रदसद्ध होते. 
 पृ. २०१ 
१४६. िायना (Diana) 

पुरातन इटादलयन चांद्रदेवता. ‘कौमायग’ आदण ‘लक्ष्यवधे’ याांची अदधष्ठात्री. पुढे दहलाच ‘आटेदमस’ 
ही ग्रीक देवता मानू लागल: अथात् दशकारी िी.  

१४७. एन्िीदमयन् (Endymion) 
(ग्री. पु.) अत्यन्त स्वरूपवान् असा एक धनगर युवक. िायनाचे दचत्तदेखील त्याने वधूेन घेतले 
होते. 

१४८. हायचसथस (Hyacinthus) 
अपोलोला दप्रय असा एक सुांदर युवक. एका लोखांिी चक्राने खेळण्याच्या नादात झेदफर (पदिम 
वाऱ्याांचा अदधष्ठाता) याच्या हातून हायचसथस मारला गेल्यानांतर, अपोलोने त्याच्या रिापासून 
‘हायचसथस’ नावाचे फूल दनमाण केले. 

१४९. नार्टससस (Narcisus) 
(ग्री. पु.) नार्टससस नावाचा एक स्वरूपसुांदर युवक एका झऱ्याच्या काठी गेला असता आपल्याच 
प्रदतचबबावर भाळून झुरून मेला; आदण त्याच नावाचे फूल झऱ्याच्या काठी कायमचे उगव ूलागले. 

१५०. पस्यूगस (Perseus) 
(ग्री. पु.) झेऊसचा पतु्र. याने अँड्रोमीिाला एक समुद्रातल्या राक्षसापासून वाचवनू पढेु दतच्याशी 
लग्न केले. ‘मेड्यूसा’ नावाच्या कू्रर दहचिबेचे दशर धिावगेळे करून याने ते ॲथेनाला वादहले. 

१५१. ब्लेक (Blake) इ. स. १७५७ ते १८२८ 
वुइल्यम ब्लेक इांस्ग्लश दचत्रकार, आदण गूढवादी कवी. ‘साँग्ज ऑफ इनसन्स’, ‘साँग्ज ऑफ 
एक्सपीदरयन्स’ इ. चा कता. 

 पृ. २२१ 
१५२. पेराकग -पीराकग  (Petrarch) इ. स. १३०४ ते १३७४ 

फॅ्रन्सेस्को पेराकग  – इटादलयन कवी, मानवतावादी. ‘लॉरा’ ला उदे्दशून दलदहलेली स्तवने आदण 
सुनीते याांबद्दल प्रदसद्ध. 

 पृ. २२९ 
१५३. झारातुष्ट्र (Zarathustra) 

इ. स. पूवग सहाव्या शतकातील एक पर्टशयन महन्त. झोरोॲस्स्रयन धमाचा प्रवतगक. पारशी 
लोकाांचा पुरातन धमगप्रमुख. 

 पृ. २३४ 
१५४. प्रॉदमदथअस–प्रॉदमर्थयसू (Prometheus) 

दटटन आयपेटसचा पुत्र. याने मातीतून मनुष्ट्यमात्र दनमाण केले; त्याांना अनेक कलाांमध्ये पारांगत 
बनदवले; आदण त्याांच्यासाठी स्वगातून अग्नीदेखील चोरून आणला.–याबद्दल दशक्षा म्हणून 
झेऊसने त्याला कॉकेशस पवगतातल्या एका खिकाशी साखळीने जखिून ठेवले. दतथे एक दगधाि 
दररोज त्याच्या ‘दलव्हर’ वर आपले पोट भरीत असे. दर रात्री प्रॉदमदथअसची ‘दलव्हर’ पुनः नव्याने 
दनमाण व्हायची. 

१५५. तान्तालूस (Tantalus) 
(ग्री. पु.) झेऊस आदण जलपरी प्पलूटो याांचा हा पुत्र. दफदजयाचा (दलदियाचा?) राजा. कोणत्या 
तरी दवदचत्र गुन्ह्यासाठी याला मरणोत्तर दशक्षा दमळाली ती अशी: फळाांनी लगिलेल्या दबलकूल 



 
           

हाती न येणाऱ्या वृक्षाांखाली, आदण ओांजळीत घेऊ गेल्यास मागे सरकणाऱ्या पाणी भरल्या नदीत 
उभे राहणे! 

 पृ. २४० 
१५६. सलोमी (Salome). 

(न्यू टेस्टॅमेंट) हेरॉि ॲदट्सची सावत्र कन्या. हेरॉिसमोर नाचताना दतच्या आईच्या आजे्ञवरून 
दतने ‘जॉन द बॅदष्टस्ट’ चे दशर एका तबकात घालून बक्षीसरूपाने मादगतल्याची कथा आहे.  

 पृ. २४३ 
१५७. गालादतआ (Galatea) 

(ग्री. पु.) ‘फेनशुभ्र’ अशी एक समुद्रपरी. दतच्या दप्रयकराला–‘एदसस’ला ‘पॉदलफेमस’ या 
प्रीदतप्रदतस्पध्याने ठार केल्यावर गालदतआने त्याला नदीचे रूप ददले. नदी ‘एदसस’ या नावाने 
प्रदसद्ध झाली. 

१५८. िॅफ नी (Daphne) 
नद्याांचा अदधष्ठाता देव ‘लेिन’ याची कन्या. अपोलो दतच्या मागावर असल्याने दतने स्वतःला 
लॉरेल’च्या फाांदीत रूपाांतदरत करून घेतले. 

१५९. एस्ल्गन सांगमरवर (Elgin Marbles) 
फायदियस शलैीच्या आदण प्रामुख्याने पाथेनॉन येथील ग्रीक दशल्पाांचा सातव्या अलग  ऑफ एस्ल्गनने 
केलेला सांग्रह. हा सांग्रह त्याने पुढे दब्रदटश सरकारला दवकला. दब्रदटश वस्तुसांग्रहालयातच आता हा 
सांग्रह जतन केलेला आहे. 

 पृ. २५१. 
१६०. कूअे (Coue’) इ. स. १८५८ ते १९२६ 

एदमल कूअे. फ्रें च मानसशािज्ञ. आशावादी दवचारधारणा. स्वयांपे्ररणेच्या तत्त्वाला (Senguine 
autosuggestion) याने चालना ददली.  

 पृ. २५६ 
१६१. कालग  माक्सग (Karl Marx) इ.स. १८१८ ते १८८३ 

जमगन क्राांदतवादी सादहस्त्यक. इ. स. १८४९ नांतर माक्सग इांग्लां िमध्ये स्थादनक झाला. ‘दास 
कादपटाल’ : भाांिवलदाराांदवरुद्ध क्राांदतकारी लेखन. खाजगी मालमत्ता नष्ट करून, सारी मालमत्ता 
जनतेचीच–उत्पन्नाची सवग साधने आदण उत्पन्न जनतेचेच–आदण अशी व्यवहार व्यवस्था झाल्यासच 
प्रत्येक नागदरकास व्यवसाय व त्याचे मोल सारख्या प्रमाणात दमळेल, समान सांधी प्राप्त होईल,– 
असा उपाय भाांिवलदारीदवरुद्ध कालग  माक्सगने प्रदतपाददत केला. 

 पृ. २६५ 
१६२. दाहदबया (Dahabea) 

ईदजप्तमध्ये नाईल नदीवर सांचार करणारी िोलकाठीशी ४५ अांशाचा कोन करणाऱ्या दत्रकोणी 
दशिाची बोट. 

 पृ. २६६ 
१६३. स्स्फां क्स (Sphinx) 

इदजप्तमधील पुरातन अवशषेाांपैकी एक भव्य दशल्प. धि चसहाचे, चेहरा मानवी.  
 पृ. २७१ 
१६४. स्रोक (Stroke) 

अधांगवायचूा झटका. 



 
           

१६५. दसदसफस (Sisyphus) 
(ग्री. पु.) कॉचरथचा तथाकदथत राजा. त्याच्या दृष्ट्कृत्यामुळे त्याला दमळालेली एक कायमची दशक्षा, 
म्हणजे पुनः सपाटीकिे घरांगळत येणारा एक मोठा दगि त्याने ढकलत ढकलत एका टेकिीवर 
न्यावयाचा! 

 पृ. २९४ 
१६६. द वाँिचरग ज्यू (The wandering jew) 

येशू दिस्ताच्या मृत्यपूूवीच्या दुःखद पदयाते्रच्या वळेी येशचूा अपमान करणारी, मध्ययुगीन 
दांतकथेतील एक व्यिी. या ज्यू माणसाला, पनुरुद्धाराचा अांदतम ददवस उगवपेयंत पृर्थवीवर 
अदवश्राांत भटकण्याची दशक्षा दमळाली होती. असे म्हणतात. 

१६७. द ्लाईांग िचमन (The Flying Dutchman) 
एक दांतकथा. एक भतुाटकीने पछािलेले जहाज. कोणाच्या तरी शापामुळे त्यावरील कमगचाऱ्याांसह 
जगाच्या अांतापयंत समुद्रावर भटकत रहाण्याची दशक्षा या जहाजाला दमळाली होती. 

 पृ. २९८ 
१६८. नायओबी (Niobe) 

नायओबी, दनओब: ताांतालूसची कन्या. आपण ‘अपोलो’ आदण ‘आटेदमस’ याांची आई ‘लॅटोना’ 
दहच्याहून श्रेष्ठ आहोत, अशी वल्गना केल्यामुळे अपोलो आदण आटेदमस याांनी नायओबीचे सहा पुत्र 
दतच्या सहा कन्याांपैकी पाच कन्याांचा वध केला; एवढेच नाहीतर, नायओबीचे त्याांनी एका 
‘खिका’त रूपाांतर केले! दतचे अश्रू त्या खिकावरून वाहणारे पाण्याचे ओहोळ झाले! 

 पृ. ३१३ 
१६९. गदॅनदमद (Ganymede) 

(ग्री. पु.) एक देखणा, मोहक रोजन तरुण; याचे रूप पाहून झेऊस याच्यावर इतका भाळला, की 
त्याने एका गरुिाकरवी गदॅनदमदला उचलून स्वगात नेले आदण आपल्याच सेवते ठेवले. 

 पृ. ३३३ 
१७०. सेझार फ्राांक (Cesar Frank) इ. स. १८२२ ते १८९० 

बेस्ल्जयन सांगीत रचनाकार. 
 पृ. ३४० 
१७१. कॅलव्हरी ऑफ माटगरिम (Calvary of Martyrdom) 

जेरुसलेमजवळची, येशलूा दजथे कू्रसावर चढदवले, ती टेकिी; येशूच्या हौतात्म्यामुळे अमर 
झालेली. 

 पृ. ३४८ 
१७२. मासेयेज (Marseillaise) 

फ्रें च राष्ट्रीय गीत. हे गीत इ. स १७९२ त स्रासबगग येथे ऑस्स्रयाशी युद्ध पुकारल्याच्या मुहूतावर 
एका इांदजनीयरने रचले आदण पॅदरसमध्ये मासेयच्या देशभिाांनी प्रथम गाईले. 

 पृ. ३५४ 
१७३. पेदरक्लस-पेदरकल्स (?) (Pericles) इ. स. पू. ४९२ ते ४२९ 

ॲथेन्सचा राजकारणपटू आदण रणधुरांधर सेनापती. याांच्या नेतृत्वाच्या काळात ॲपेन्सने सते्तचे 
दशखरच गाठले होते. 

 पृ. ३५६ 
१७४. टँगो (Tango) 



 
           

मध्य अदफ्रकेतील हा मलूतः सांथ नृत्यप्रकार दनग्रो गुलामाांच्या व्यापारामुळे प्रथम मध्य अमेदरकेत 
आदण तेथून अजेदटनात गेला. दरम्यान यावर युरोपीय लयप्रकाराांचा असर होऊन शवेटी ‘बॉलरूम’ 
मधीर उच् चभ्र ूनृत्यात ह्या नृत्यप्रकाराचा समावशे झाला. सांथ लय आदण केरव्याचे वजन असे याचे 
सामान्यतः रूप. 

 पृ. ३७४ 
१७५. जाम ू(Jazz) 

मूळ दनग्रो नृत्यप्रकार-चकवा त्याचे अनाघात सांगीत. झटके, दहसके व दवशषेतः कमरेखालील 
शरीराचे घुसळणे असलेले नृत्य. 

१७६. फॅक्सरॉट (Fox-trot) 
बॉलरूम नृत्यातीन एक लोकदप्रय प्रकार. साधारण चालण्याच्या हालचालींवर आधादरत जलद 
चकवा सांथ के्षप-केरव्याांच्या लयीत. 

१७७. चाल् गस्टन (Charleston) 
गुिघ्यापासून खालचे पाय दोन्ही बाजूांनी उिवत नाचण्याचा एक प्रकार.  

 पृ. ३७७ 
१७८. दमन्यएूट (Minuet) 

दतश्र जातीचाच (दादरा लयीचा) पण नृत्याचा एक गांभीर प्रकार.  
 पृ. ३८३ 
१७९. पुदसनी (Puccini) इ. स. १८५८ ते १९२४ 

इटादलयन ऑपेरा-सांगीतकार. ‘ला बोदहमी,’ ‘ला तोस्का’ आदण ‘मादाम बटर्लाय’ या 
रचनाबद्दल प्रदसद्ध. 
 



 
           

उपसहंार 
 
        –     –                       ! 
 
इझािोरा, 
 
आज नाही म्हटलां  तरी पाच वष े मी तुझ्या सहवासात आहे. तुझ्या अद भतु, तुझ्याच शब्दात 

साांगायचां तर ‘adventurous’ आत्मकथेचां भाषाांतर करण्याच्या दनदमत्तानां एकदा ‘My Life’ हातात 
घेतल्यापासून माझ्या मनाच्या पाठीमागे तुझी सगळी तरल रूपां सारखी फेर धरून आहेत – कधी मनस्स्वनी 
तर कधी भावुक; कधी भोळी तर कधी लबाि; कधी गहनगांभीर दवचाराांनी भारून गेलेली तर कधी क्षलु्लक, 
क्षुद्र गोष्टीत रमलेली! कधी कलेच्या अपार्टथव दवश्वात स्वतःला पूणगपणे हरवनू बसलेली, तर कधी प्रीतीच्या 
तथाकदथत ‘अशरीदरणी’ भलुावणीनां रांगलेली! 

 
इझािोरा, तुझी ही कथा तर एखाद्या न जुळलेल्या Jigsaw कोड्याच्या दवखुरलेल्या 

तुकड्याांसारखीच मला काहीशी भासत आली आहे... ह्या कोड्याचे तुकिे दृश्यसांगतीनां, अनुभवसांगतीनां, 
कालसांगतीनां जुळव ू पाहणां, आदण तू रेखलेल्या प्रसांगदचत्राांतून आदण भासाभासातून एका सुसांगत 
सत्यप्रतीतीचा मागोवा घेणां... तुझ्यासारख्या एका दवलक्षण प्रभावी कलावतीच्या जीवनममाचा वधे घेणां, 
चकवा त्या जीवनाचा अन्वयाथग लाव ूपाहणां... ही सारीच एक महाकमगकठीण यातायात आहे, हे तर खरांच... 
कुणीही झालां , तरी याला एक व्यथग खटाटोपच मानील; परांतु मला तो तसा मुळीच वाटत नाही 
इझािोरा,... कारण... 

 
... कारण तुझ्या जीवनातलां  सत्य शोधण्याच्या ओघात तू दनमाण केलेले प्रश्न कलावांताांच्या 

अन्तबाह्य व्यवहारवदहवाटीशी आदण भावजीवनाशी सदासवगदा दजव्हाळ्यानांच दनगदित आहेत; तसांच या 
प्रश्नाांची तू जाणताअजाणता ददलेली उत्तरां वस्तुदनष्ठ दृदष्टकोणातून तपासून घेण, आदण स्वानुभवावर 
आधारलेल्या वैयदिक दचन्तनाच्या बळावर त्याांची साथगता अजमावणां, हाही माझ्या लेखी एक मूलगामी दन 
अटळ दचन्तनदवषय ठरतो! 

 
इझािोरा, तू म्हणजे एक चालतीबोलती शतरांदगणी – एक Kaleidoscope! कोण बदलून 

तुझ्याकिे पादहलां , की तुझ्या जीवनपटावरचे रांग, रचनाबांध इत्यादी सारां काही तरळलां च, बदललां च म्हणनू 
समजावां! कोणतां दृश्यदचत्र ‘सत्य’ म्हणून हाती धरावां? कोणता आकार दनदित् म्हणून मानावा? कोणती 
लक्षणां व्यवच्छेदक म्हणून जाणावीत? 

 
तुझ्या कथेतून प्रथम माझ्या दृष्टीसमोर तू आकारलीस ती एक स्वच्छन्द दकशोरी म्हणून... तुझ्या 

शशैवानां व्यावहादरक दैन्याची आदण कलानांदाच्या दृश्टीनां समृद्धीची चव एकाच वळेी चालली होती, 
म्हणूनच शशैवाची जागा घेणारां तुझां यौवन सहजसहज कलादनष्ठ आदण मुि होतां... परांपरेपासून मुि, 
सामादजक सांदभांपासून मुि, व्यावहादरक नीदतदनयमाांपासूनही मुि... मला तुझी ही अवस्था इतकी दृद्य 
वाटली इझािोरा! उपजत प्रदतभा पुढे सवांगी फुलून यायला कलावांत जसा ‘मुिात्मा’ असावा लागतो, 
तशीच तू होतीस–पण तुझ्या जीवनाच्या पवगकाळी... यौवनात! 

 



 
           

गुलाबी टाईट स घालून पावलाांच्या आांगठ्याांवर कृदत्रमपणे शरीर तोलून धरत, गुरुत्वाकषगणाचे सवग 
दनसगगदनयम सहज उल्लांगून रांगमांचावरून तरळत, जाणाऱ्या बॅलरीनाांचां तरल (ethereal) नृत्य तुला 
बालपणापासूनच ‘बाष्ट्फळ’ वाटलां , कारण तू एक दनसगगकन्या होतीस... मािाच्या झावळ्या तुला खुणेचा 
हात पालवीत... सागरलहरी तुला स्फूती देत, ‘नृत्य’ तुझ्या अांतरात जन्मतःच होतां... तुझ्या अांगातून 
उफाळायला नृत्योमीना दनसगाचां सूक्ष्म सूचन, हलकेसे इशारेसुद्धा पुरेसे ठरत... 

 
एकोदणसाव्या शतकाच्या पूवाधात ‘बॅले’ ला आलेली अवकळा अजून दनवललेली नव्हती; 

सुसांस्कृत, सुदशदक्षत, प्रदतदष्ठत कुळातल्या मुलीबाळी नृत्याच्या वाटेला जात नव्हत्या. प्रत्यक्ष नतगकनतगकींची 
तरी त्याांच्या नृत्यावर एक ‘कला’ म्हणून दनष्ठा उरली होती की नव्हती, कुणास ठाऊक! अशा वळेी तू 
नृत्याकिे पाहण्याची एक नवी दृष्टी, आदण एक नवा दृदष्टकोण समाजाला ददलास. अमेदरकेच्या पाठीशी 
शतकानुशतकाांच्या साांस्कृदतक इदतहासाची पाश्वगभमूी नसल्याचा उणेपणा तुझ्या कलाजीवनात तुला सलत 
होता. ती सल घालदवण्याच्या प्रयत्नात नृत्याच्या मूलिोताशी पोहोचण्याच्या वाटा शोधतशोधत तू 
अमेदरकेतून युरोपला गेलीस. ग्रीसच्या सांस्कृदतसमदृ्ध पदरसरात, पुरातन अवशषेाांच्या सादन्नध्यात तुला ते 
श्रेय गवसल्यासारखां वाटलां , आदण त्या क्षणीच तुझी दवचारददशा बदलली... स्वतःच्या देशदवदशष्ट 
जादणवाांचा दन पे्ररणाांचा मूलिोतही तू मग शोधून पादहलास. तेव्हा मध्यांतरी ग्रीक-रोमन पुराणातल्या कथा-
उपकथाांच्या अथाांग पाण्यात पोहून आलेल्या तुझ्या नृत्यादवष्ट्काराचां सरदमसळ, दवदवधरांगी बाह्य रूप तुझ्या 
ध्यानात आलां  – आदण तुझ्या शलैीला तू कधी ‘ग्रीक’ तर कधी ‘अमेदरकन’ म्हणून सांबोधू लागलीस... खरां 
तर तुझी नृत्यस्फूती मुळात तू म्हटल्यानुसार तुझ्या आजोळच्या शूरधीर दन दजद्दी आयदरश 
स्वभाववैदशष्ट्ट्याांतून आकारलेली होती, पण दतच्या वृत्ती परांपरेचे मागचे पुढचे दुव ेनसलेल्या सुट्या, स्वांयभ ू
अमेदरकन जीवस्वभावाशी दनगदित होत्या... वषे नृत्याच्या सहजादवष्ट्काराला जुळेसा, सोयीस्कर ग्रीक 
पद्धतीचा, तर दकत्येकदा आवाहन पूणगपणे पौवात्य होतां, –श्रद्धा, दनष्ठा, या पौवात्य जीवनमूल्याांवर 
आधारलेलां  होतां... 

 
इझािोरा, तुझ्या या कथेत इथेदतथे दवखुरलेलां  नृत्यासांबांधीचां चचतन एकदत्रत करून त्याचा 

सामग्र्यानां दवचार करू पाहताना तर माझी ताराांबळच उिाली! कारण तू नृत्याकिे ज्या ज्या कोणातून 
पादहलांस, त्याांवर, त्या त्या वळेी तेवढ्या तात्पुरत्या सांदभात भाष्ट्यां केलीस, असे उल्लेख My Life मध्ये 
क्षणोक्षणी आहेत; पण ती भाष्ट्यां पूणगपणे उद धृत केलेली नाहीत, चकवा त्या भाष्ट्याांचा साररूप मदथताथगही 
कधी स्पष्टपणे माांिलेला नाही. (तुझ्या दृष्टीनां ते ठीकही असेल कदादचत्; कारण तुझां आत्मदनवदेन ही 
तुझ्या समग्र जीवनाची कता आहे, आदण त्या जीवनात तुझ्यासारख्या प्रदतभावांत कलावतीनांही कलेला 
काहीसां ‘कलतां’च स्थान ददलेलां  आहे.) साहदजकच ‘नृत्यात्मक चलनवलन आदण नाद चकवा सांगीत याांचे 
परस्परसांबांध’ – ‘नृत्याचां कला या स्वरूपात पुनरुज्जीवन करण्याचे ध्येय’ – ‘नृत्याच्या माध्यमातून धमाचां 
पुनरुत्थान’ अशा गहनगांभीर स्वरूपाची तुझ्या भाष्ट्याांची शीषगकां  impressive, पदरणामकारक वाटतात यात 
शांकाच नाही; पण तुझ्या आत्मकथेची सारीच्या सारी चारश ेपानां कलादृष्टीच्या चाळणीतून सरभदरत गाळून 
काढून मग जाळीवर उरलेल्या एकूण कलात्मक तत्त्वचचतनाचा एकत्र दवचार केल्यादशवाय त्या भाष्ट्याांचा 
अथगही दकतीदातरी लागत नाही... क्वदचत् ती भाष्ट्यां केवळ क्षदणक पे्ररणेवर आधारलेलीच होती – त्यात 
खोल दन दवलक्षण भावाथग शोधावा, असां काही नव्हतांच नव्हतां, असां वाटायला लागतां... 

 
म्यूदनक मध्ये स्टक या गुरूसमान व्यिीनां क्यून्स्लर हाऊस या प्रख्यात सांगीतमांददरात तुझ्या 

नृत्याचा कायगक्रम ठेवायला नकार ददला, तेव्हा तत्काळ त्याला त्याच्या घरी गाठून तुझ्या कलेची सवगदसद्ध 



 
           

पात्रता तू त्याला मान्य करायला लावलीस... तुझ्या ध्येयाचां पादवत्र्य, आदण नृत्याला एक ‘कला’ म्हणनू 
मान्यता दमळण्याची शक्यता – या सांबांधात सतत चार तास तू त्याच्याशी वाद घातलास आदण अखेरीस 
क्यून्स्लर हाऊसमध्ये नाचून सवांना अदृष्टपूणग अशा नृत्यादवष्ट्काराची मेजवाणी ददलीस... सारां खरां... पण 
या घटनेत तू नाचलेलां  ‘नृत्य’, तसाच तू घातलेला ‘वाद’ ही फार महत्त्वाचा होता, हे तू लक्षात घेतलां  
नाहीस. मोठ्यामोठ्याांना लक्षणीय वाटलेली नृत्याकिे पाहण्याची तुझी दृष्टी अशाच वादातून इतर 
साधकाांसाठी स्पष्ट झाली असती. तुझा पूवगरांग-उत्तररांग तू कोणत्या मूलभतू मुद्दयाांनी वादातील दसद्ध 
केलास, ते समजणां –समजावणां फार महत्त्वाचां होतां इझािोरा! ह्या एकाच वळेी नव्हे, तर अशा महत्त्वाच्या 
अनेक ‘ऐन’ वळेी तू सोयीस्कर मौन स्वीकारलां  आहेस. आन्दे्र बोदनयेला ‘नृत्यकला आदण मानवी 
हालचालीबाबतचा एक नवदवचार’ यावर तासन तास प्रवचनां ऐकवल्याचा तू केलेला उल्लेखही याच तऱ्हेचा! 

 
एवां च, कलेच्या सांदभात दनदित् अशा तुझ्या दवचाराांचा आलेख कुणाच्या िोळ्यापुढे सहजासहजी 

उभा राहूच शकत नाही; पण तरीही नृत्यरचनेच्या तरल क्षणातल्या भावावस्थेची तुझी वणगनां; – चकवा दचत्र, 
नाट्य अशा वगेवगेळ्या कलाप्राांतातल्या युदजन कादरएर, स्टॅदनस्लाव्हस्की, याांच्यासारख्या मनस्वी 
रथीमहारथींनी आनांदानां आस्वाद घेतलेल्या आदण दैवी मानलेल्या तुझ्या नृत्यादवष्ट्काराची सत्यकथा; –
दनशो, रूसो या तत्त्ववते्याांना, तसांच रोदाां या दशल्पकाराला तू नृत्यगुरू मानत होतीस, ही एक असाधारण 
वस्तुस्स्थती... या साऱ्या गोष्टींच्या मननातून, तुझ्या कलादृष्टीबाबत आदण कलादवष्ट्काराच्या impact बाबत, 
पदरणामाबाबत काही दनष्ट्कषग काढायचा मी प्रयत्न केला आहे... 

 
मानवी भावभावनाांचां, जादणवाांचां अांगप्रत्यांगातून नैसर्टगक प्रके्षपण करणारी कला म्हणूनच तू 

नृत्याकिे पाहत आलीस... नैसर्टगकतेवर, स्फूतीवर तुझा भर होता, म्हणून रांगभमूीदवषयक ग्रीक 
दवचाराांतून उद भवलेली ‘रांगभमूीचां मूळच मुळी ‘नृत्य’ आहे,’ ही कल्पना तू सहज आत्मसात् केलीस... 
‘आदद नट तरी दुसरा कोण होता? नतगकच!’ असां मानलां स... दनसगानां ददलेलां  भावपे्रदरत हालचालीचां 
वरदान कलास्वरूपात पदरणत होत असताना, त्यानां दनसगाशी असलेलां  आपलां  घदनष्ठ नातां कदादप दवसरू 
नये – आदण कृदत्रम दनयमाांच्या दन तांत्राच्या नादी लागनू आपली सहजता, आवाहनातली सरलता आदण 
आतगता, नैसर्टगक intensity गमाव ू नये – असा तुझा आग्रह होता. याच भदूमकेमुळे अत्यांत कृदत्रमतेनां 
भावादवष्ट्कार करणाऱ्या मूकादभनयाला तू ‘कला’ म्हणायलाही तयार झाली नाहीस... माझ्या मनात इथे एक 
प्रश्न दनमाण झाला... तू प्रस्तुत करत असलेल्या, आदण अनेकदा खोल अशा आशयावर आधारलेल्या तुझ्या 
नृत्यातून तू रूढ मूकादभनयाचा उपयोग नक्कीच करत नसणार – पौवात्य आदण दवशषेेकरून भारतीय 
नृत्यातल्या प्रतीकात्मक मकूादभनयाची (dance mime), चकवा हस्तमुद्राांच्या नृत्यभाषेवर आधारलेल्या 
पूणगताय साांकेदतक अदभनयाची तर कल्पनाही तुला सहन होण्यासारखी नव्हती. भारतीय नृत्यात, – अगदी 
‘कथक’ – सारख्या, शािीय नृत्यशलैीपैकी सवांत मुि अशा नृत्यपद्धतीतदेखील – अांगप्रत्यांगाांचां अनुक्रमे 
स्थूल दन सूक्ष्म असां दनदित् कायग असतां. भावभावना व्यि करताना मोठ्या, रुां द, स्थूल हालचालींनी आदण 
प्रादतदनदधक चकवा भावप्रकटनक्षम अशा नैसर्टगक पदवत्र्याांनी प्रस्तुत दवषयाला पायाभतू असलेल्या मुख्य 
भावनेचां दवधान केलां  जातां... चेहऱ्यातली िोळे, गाल, मुख इत्यादी उपाांगां त्या भावनेच्या छटा अलगदवलग 
करीत सूक्ष्मतेकिे नेतात. आदण अदभव्यिीत intensity— घनता आणतात. पुढे बाहू, आदण हाताांच्या 
पांजाांच्या कधी साांकेदतक तर कधी व्यांजक हालचालीतून ती सघन भावना पे्रक्षकाांपयंत पोहोचवली जाते... 
माझ्या कल्पनेप्रमाणे बॅलेमध्ये जसां शरीराच्या सूक्ष्म चलनवलनाला स्थान नसतां, तसांच तुझ्या नैसर्टगक 
नृत्यशलैीमध्येही नव्हतां; तुझ्यापासून काहीशी स्फूती घेऊन आज प्रस्थादपत झालेल्या ‘नव’ Modern 
नृत्यामध्ये योगासनाांच्या रूपानां भारतीय पदवते्र दशरलेले असले, तरी हे सूक्ष्म अांगचलन अजूनही दझरपलेलां  



 
           

नाही... मग तुझी भावदभव्यिी नेमकी कशावर आधादरत होती? ज्या कदवताांवर तू नृत्य रचलीस, ज्या 
‘Death and the Maiden’, ‘Washington Post’, शोपाांची ‘Funeral March’, दबथोव्हनची ‘नववी चसफनी’ 
इत्यादी गीताांचा सांगीतरचनाांना उपयोग तू पाश्वगसांगीतासारखा चकवा पाश्वगगीतासारखा केलास, त्यातल्या 
प्रत्येक चरणाचा अथग, चकवा स्वरवाक्याचा भावाथग – त्या क्षणातच सुचलेल्या, स्फुरलेल्या हालचालीतून तू 
व्यि करीत होतीस – असां म्हणायचां का? दशवाय स्राऊसच्या ‘The Blue Danube’ या रचनेसारख्या 
thematic सांगीताची साथ स्वीकारल्यावर चकवा कदवतेचे शब्द पाश्वगभमूीवर असल्यावर रूढ चकवा 
नृत्यात्मक मूकदभनयाची आवश्यकताच तुला भासली नसावी... सांगीताचां आवाहन स्वीकारायचां आदण 
त्यातला mood सुचवले त्या नृत्यकाराांच्या, के्षपाांच्या साखळीत आपला देह, तसांच आपलां  व्यदित्व मुरवनू 
टाकायचां... तुझा भर आमच्याप्रमाणे वाक्याथाची पाकळी पाकळी उलगिून, शब्दाांचे श् लेष काढून 
अथगप्रकटनाला अनेक दमती देण्याऐवजी – वाक्याथानां चकवा स्वरबांधानां सुचदवलेल्या चकवा वादहलेल्या 
भावनेला केवळ आतग दन सघन – intense बनवनू दतचां शारीदरक प्रके्षपण अत्यांत पदरणामकारक करण्यावर 
होता, असां मला दवचारान्ती वाटतां... आदण यामुळेच तुझी ही रीत, ही शलैी फि तुझ्यापुरतीच फार यशस्वी 
ठरली! तुझ्यासारखीच्या सुजाण, बदुद्धमान् सांवदेनशील दन असाधारण व्यदित्वाला मुळातच अनेकदमती 
अस्स्तत्व असतां – ते कमीत कमी प्रयासानां केवढां तरी मोठां श्रये प्राप्त घेऊ शकतां... सवगसामान्याांना थोिांच हे 
जमणार? 

 
थोिक्यात म्हणजे तुझ्या नृत्यकलेचा प्राण म्हणजे ‘स्फूती’ – एकतऱ्हेचां भावदनक वैचादरक 

‘स्फुरण’ हाच होता, अशी माझी धारणा आहे. या स्फुरणाला कुणी दटकाऊ ‘नव’ के्षपात, आकारात, बांधात, 
दवचारधारणेत, मनोवस्थेत, शलैीत पकिून ठेव ू शकणार नव्हतां... कारण एखादी मुदे्दसूद दवचारधारा, 
चकवा मलूभतू दचन्तनाचा आधार त्या स्फुरणाच्या ठायी नव्हताच. तुझ्या सबांध दलखाणात तुझ्या नृत्याला 
एका दनदित शलैीचां स्वरूप देण्याच्या दृष्टीनां केलेल्या प्रयत्नाचे, चकवा तुझ्या दरयाजाच्या नेमक्या स्वरूपाचे, 
चकवा भावनेचां वाहन बनणाऱ्या शरीराच्या सांचलनाला तरलता आणण्याच्या दृष्टीनां, त्या शरीराच्या 
‘साधनेचे’ उल्लेख नगण्यच म्हणावते इतके कमी आहेत... पण ही साधना, ही पूवगतयारी नतगनाच्या 
कोणत्याही शलैीच्या चकवा प्रकाराच्या सांदभात अत्यावश्यक अशीच असते इझािोरा... दशवाय बलेॅ 
पद्धतीतली नृत्यसाधना शरीराच्या अत्यन्त अवघि आदण कृदत्रम अशा अवस्थाांतून चमत्कृदतपूणग 
हालचालीपयंत पोहोचत असल्यानां बॅलेनृत्य mechanical आदण कृदत्रम झालेलां  आहे, – असां दवधान तू 
जागोजागी केल्यावर, – साांकेदतकता आदण कृदत्रमता यापासून मुि राहूनही शरीराला भावावाहक आदण 
तरल बनदवण्यासाठी साधनेचां स्वरूप दनदित् कसां हवां, याचां सांपूणग दवधान तू कुठेतरी करायला हवां होतांस. 
तुझ्या ग्र्यूनेवाल्दच्या नृत्यशाळेच्या सकाळपासून सांध्याकाळपयंतच्या ददनक्रमाचां आदण शाळेच्या अथगपूणग 
सजावटीबाबतचां वणगन याबाबत सूचक आहे खरां... पण त्यालाही आराखड्याचां नेटकां  स्वरूप आलेलां  
नाही. 

 
तुझ्या गळ्यात सूर नव्हता, असां तूच म्हटलां  आहेस; पण सांगीताचा ‘कान’ तुला असलाच पादहजे... 

एरवी मुद्दाम नृत्यासाठीच रचल्या गेलेल्या सांगीतरचना तेवढ्याच रूढीप्रमाणे स्वतःच्या नृत्यासाठी 
उपयोगात आणायच्या सोिून, दबथोव्हन, शोपाां, शूमान, स्राऊस, याांच्यासारख्या उत्तमोत्तम 
सांगीतकाराांच्या उत्तमोत्तम रचनाांना तू नृत्यस्पशग करू शकली नसतीस, आदण तो ‘स्पशग’ रदसकाांनी आदरून 
मान्यही केला नसता!... इझािोरा, तू म्हणे म्हणायचीस, ‘Great music dictates Great dancing!’ 
अगदी दत्रकालाबादधत असां सत्यदवधानच तू केलां  आहेस. उत्तम सांगीतातून स्फूती घेतलेलां  नृत्य उत्तमाचा 
तो स्तर गाठल्यावाचून कसां राहील?... पण तुझ्याआधी कुणी हे करू धजलां  नव्हतां – आदण धजलां  असतां 



 
           

तरी त्या व्यिीला ते पचलां  असतांच, असांही नव्हे! तुझ्या क्राांदतकारी कारकीदीनां केवळ रूढ नृत्यसांगीताचांच 
बांधन तोिलां  असां नव्हे, तर कृदत्रम दन भिक नेपर्थय चकवा अवास्तव, अवजि, घोळादर वषेभषूा–
अशाांसारख्या, मूळ वस्तूपासून लक्ष दहरावनू घेऊ पाहणाऱ्या रांगसांबद्ध गोष्टींना अदजबात फाटा ददला. 
रांगमांच खुला, मोकळा, सहजसुलभ दन सुदूर के्षपाांना वाव देणारा, आदण नेपर्थय िोळ्याांना सुखकारक अशा 
शाांत दनळ्या पिद्याांचां केवळ ठेवलां  – तू अशा काळात जन्मलीस आदण लहानाची मोठी झालीस, की 
पारांपादरक दृदष्टकोणातले बदलते रांग जसे सामादजक दवचारके्षत्रात तसेच कलादक्षदतजावरही तरळू लागले 
होते... मग ग्रीक अदभजात कलेतही दशस्त आदण काव्यमयता, आदण नव कलादवचारातली मुिी, स्वातांत्र्य 
आदण वास्तवता याांचा मेळ तुझ्या नृत्यात प्रतीत झाला, तो समकालीन दशल्प, दचत्र, वाङ्मय इत्यादी 
कलाांच्या आस्वादातून जाणवलेल्या, त्या कलादवश्वातल्या प्रगतीच्या साक्षात्कारामुळे दन पिसादाांमुळे, असां 
म्हणावां का? 

 
पे्रम, भीती, इत्यादी उपजत प्रवृत्तींच्या नैसर्टगक अदभव्यिीच्या सांदभात नैसर्टगक हालचालींचा, 

के्षपाांचा तू दवचार केलास, त्यापूवीच तसाच दवचार आदण दचदकत्सा फ्रान्स्झ्वाज िेलसाटगनां, आदण नृत्याला 
योग्य अशा पदवत्र्याांसाठी आदण चेहेऱ्यावरील सूचक दन सहज भावाांसाठी मोठमोठ्या प्रदसद्ध दचत्रकाराांच्या 
दचत्राांची दवचक्षणा सारा दसिॉन्स, आदण एम्मा-लेिी हॅदमल्टन याांनी तुझ्यापूवीच केली होती – 
एकोदणसाव्या शतकाच्या उत्तराधात... मग आांतदरक स्फुरणावरच केवळ आधारलेल्या तुझ्या नृत्यशलैीनां 
‘नव’ असां मागे ठेवलां  तरी काय?... ॲग्नेस द दमल, ही आजची प्रदथतयश अमेदरकन नवनतगकी आदण 
नवनृत्याची प्रगती ग्रदथत करणारी नृत्येदतहासकार म्हणते, तसांच मीही म्हणेन, ‘एक नवा दृदष्टकोण’...! 

 
माणसाच्या साध्या सहज हालचाली-चालणां, धावणां, उड्या मारणां, ढाांगा टाकणां, उशी घेणां, 

चहदोळणां–िोक्याच्या सहजभावी चकवा कलत्यावळत्या स्स्थती; बाहूांचे, हाताांचे अनन्त नैसर्टगक 
आदवभाव... सारां सारां काही नृत्याच्या कके्षत आणलां  गेलां  ते नृत्याकिे बघण्याच्या या नव्या दृदष्टकोणामुळे... 
‘नृत्य’ ही एक जीवनवदहवाट आहे, एक श्रद्धा आहे, असां समाजाला मान्य झालां , तेही या नव्या 
दृदष्टकोणामुळे... 

 
इझािोरा पुनः साांगते, तुझ्या नृत्याचा ‘स्फुती’ हाच प्राण होता; दवजेसारखी ही स्फूती लखाखत 

होती आदण तुझ्या मन – बुद्धी – देहाच्या सुांदर मेळातून दतचे उन्मेष तेजाळत होते! तीन खांि आदण दोन 
दपढ्याांना या दैवी स्फूतीच्या बळावर तू ददपवनू सोिलां स... पण तुझ्या हातात शवेटी काय रादहलां  
इझािोरा? आदण रादहलां  नाही, ते का रादहलां  नाही?... 

 
प्रीती आदण कला, याांचां नातां दवशद करताना एके दठकाणी तू म्हटलां  आहेस: “कला आदण प्रीती 

याांना मला एकमेकापासून वगेळां  लेखताच येत नाही... कारण कलावांत हाच खरा पे्रदमक असतो. सौंदयाची 
खरी प्रतीती कलावांतालाच येते; अन् तसां म्हटलां  तर शाश्वत सौंदयाचां दृदष्टपान केलेल्या आत्म्याची 
यथातर्थय जाण, दशगन, हेच तर पे्रमाचां लक्षण!”... ही व्याख्या ठीक आहे इझािोरा, पण हे एकां दर दवधान 
सत्याच्या कोटीला तेव्हाच पोहोचेल, की जेव्हा ‘प्रीती’ आदण ‘कला’ ही जीवनाची दोन्ही अांगां, हे दोन्ही 
पैलू, एका अत्यांत उच्च स्तरावरून आदण पारदशी दृष्टीनां प्रत्यक्ष जीवनात न्याहाळले जातील, वागवले 
जातील. खऱ्या कलावांताला आदण खऱ्या पे्रदमकालासुद्धा एक अतींदद्रय ‘परा’ दृष्टी असावी लागते 
इझािोरा! तेव्हाच कलेचा आदण प्रीतीचा एकस्तरावरचा मेळ जीवनात पूणग स्वारस्य दनमाण करू शकतो. 
सामान्य जीवनात असा कुठला प्रत्यय यायला? बहुधा कलावांताला कला आदण प्रीती याांच्यातले ताणच 



 
           

अदधक अनुभवाव े लागतात! दोन्हीही सारख्याच – जीवनाचां पुरां दोन मागणाऱ्या; सदा अतृप्त आदण 
दोन्हीही पराकोटीच्या सुखदायी – मात्र सामान्य दृष्टीनां वगेवगेळ्या स्तरावर सुख देणाऱ्या... अपवादात्मक 
व्यिींची उदाहरणां सोिली तर इझािोरा, कलावांत ‘कलावांत’ म्हणून ‘ईश्वर’ असतो, पण ‘पे्रदमक’ म्हणनू 
केवळ ‘माणूस’... मग तुला भेटलेल्या जवळजवळ प्रत्येक कलावांतातला आदण तुझ्या ठायीचाही हा 
‘माणूस’ तू ओळखला नव्हतास, असां मानायचां का इझािोरा? 

 
लग्नबांधनात कधीही न पिण्याची प्रदतज्ञा केलेली मनस्स्वनी तू – रदशयन पद्धतीच्या करारवजा 

का होईना दववाहबांधनात अखेर गुांतलीस. सजी ॲलेक्झाांडे्रदवच् एसेदनन एक सत्तावीस वषांचा शतेकरी 
युवक. तसा कदवमनाचा, सुदृढ, सुरूप, पण भ्रदमष्ट! ‘बालालाइका’ वाद्यावर त्याचा हात दकती हळुवार 
चालायचा... त्याच्या बोटातून गोि गोि स्वरावली झरायच्या – पण पाठोपाठच यायचा त्याला झटका – 
विेाचा! कधी दपस्तूल घेऊन तो तुझा पाठलाग करी, अन् स्वतःचां सांरक्षण करायला तुला बेिरूमचे 
दरवाजेच आतून बांद करून घ्याव ेलागत! कधी राहत्या होटेलमधल्या खुच्याटेबलाांची मोितोि व्हायची 
तर कधी दखिक्याांच्या काचाांच्या दठकऱ्या उिायच्या – अशा वळेी सजीची रवानगी तिक पोदलसठाण्यावर 
झाली की तुझां नाव, पैसा, कतृगत्व इत्यादी सारां काही पणाला लावनूच तुला त्याला सोिवनू आणावां 
लागायचां... सजी तुझ्या दनम्म्या वयाचा. तुझां हे आयुष्ट्याच्या हेमांत ऋतूतलां  पे्रमप्रकरण शवेटी एकाएकी 
सांपलां , तेव्हा सजीचा नाद सोिून देऊन नाइलाजानां तू दनघून गेली होतीस, अन् विेाच्या भरात सजीनां 
केलेल्या आत्महत्येचा दवरामचबदू तुमच्या या पे्रमप्रकरणाला लाभला होता... त्यावळेी तुझ्याकिे उरल्या 
होत्या जीवनवसांतातल्या तुझ्या दप्रयकराांच्या आठवणी केवळ! 

 
बुिापेस्टमध्ये प्रथम भेटलेला तुझा ‘रोदमओ’ – (“त्यानांच माझ्यासारख्या मुग्ध अनाघ्रात परीचां 

एका वादळी... दवलासी रमणीत रूपान्तर घिवनू आणलां ...”) गॉिगन के्रग– (“एखाद्या मुलीवर पे्रम 
करणारा कुणी एक सामान्य तरुण – अशातला हा प्रकार नव्हता. दोन जुळ्या आत्म्याांची ती जीवभेट 
होती... एकरूपता होती... वरचां हलकां  देहावरण त्या आनन्दोन्मेषानां सवगथा दवरून, त्या मूळच्या पार्टथव 
वासनेचां रूपान्तर शुभ्र दन प्रखर ज्योतींच्या एका स्वगीय मीलनात झालां  होतां...”)... या दप्रयकराांच्या 
सांबांधातल्या दोन आवगेी पे्रमकथाांच्या नावा खरां म्हणजे एकाच खिकावर आपटून फुटल्या! तू प्रदतभावान्, 
नतगकी; रोदमओ प्रदतभावान् नट; के्रग प्रदतभावान् नेपर्थयकार; रोदमओ आदण के्रग या दोघाांनाही स्वतःच्या 
कलेच्या गाभ्याला वैचादरक, दन भावदनश स्पशग करू शकणारी, तशीच त्याांच्या व्यदिमत्त्वाांवर आदण 
कलासामर्थयावर भाळून त्याांच्याभोवती रुां जी घालणारी पत्नी हवी होती – त्याांच्याच तोलामोलाच्या 
कलावतीच्या वा सहधचमणीच्या अहर्टनश सहवासाची मुळीच अपेक्षा नव्हती त्याांची! 

 
हाईन् दरख् तोि, जॉजग बनािग चकवा स्टॅदनस्लाव्हस्की याांचां तुझ्याबद्दलचां कौतुक, पे्रम, पूणगपणे 

तुझ्यातल्या प्रदतभेच्या साक्षात्काराशी सांबद्ध होतां, आदण या असामान्य कलावन्ताांच्या बाजूनां या पे्रमाची जात 
खरोखरीच ‘प्पलेटॉदनक’ होती असां वाटतां – पण यावळेी तुलाच पे्रमाचां मयाददत स्वरूप पुरेसां 
समाधानकारक वाटलां  नाही! 

 
िॉ. आन्दे्र (‘ठेंगणा बाांधा, रुां द शरीर अन् काळी दाढी –’) आदण स्व्हआरेदजओला तुला भेटलेला 

तुझा ‘नव’ मायकेल अँजेलो... ही उदाहरणां तर केवळ देहातल्या दनसगाच्या सादेला प्रदतसाद 
दमळाल्याचीच होती... 

 



 
           

प्रस्तुत आत्मकथेच्या अखेरीअखेरीस ज्या ‘आचग एांजल’ प्रकरणाच्या दुःखास्न्तकेची किवट चव 
मनात एकसारखी रेंगाळत राहते, ते प्रकरण तुझ्या मते पुनः अपार्टथव स्वरूपाचांच होतां!... कलान्तगगत सूक्ष्म 
अनुभवाांच्या एकरूपतेच्या जादणवचे्या पायाांवर उभारलेलां  शाश्वत प्रीदतमांददर होतां ते! कसलां  काय इझािोरा, 
एका उपभोगशील भ्रमराची – फुललेल्या भोगलेल्या फुलाला िावलण्याची आदण एका अनाघ्रात कळीचां 
अांतरांग खोलून त्यातला ‘कोरा’ मध चाखण्याची स्वभावसुलभ धृष्टता होती ती... पण वयाच्या त्या प्रगल्भ दन 
जाणत्या अवस्थेतही तुझ्या नजरेला हे एक कोिां उमगलां  नाही, हे आियगच म्हणावां लागेल! 

 
लोएनग्रीन ऊफग  एल्.च्या बाबत तू पूणग जागी होतीस. तुला हवा होता तुझां नृत्यशाळेचां स्वप्पन 

प्रत्यक्षात साकार करण्यासाठी योग्य व्यिीचा आधार... एक लक्षाधीश! त्या लक्षाधीशाला ओढ होती एका 
स्वरूपसुांदर, बुदद्धमान् नतगकीच्या सहवासाची... अदलशान होटेलमध्ये, यॉटमधून केलेल्या जलदवहारात 
शटॅोच्या राजेशाही दालनातून ऐषआरामात उपभोगलेला सहवास; मात्र त्या सहवासाच्या अवधीत तुला 
innocent वाटणारे प्रीदतश्लषे त्याला खपणार नव्हते. तुझ्या त्याच्या सांबांधात दरवेळी दनखारे फुलले, ते 
याच कारणानां... आदण तरीही तू स्वतःला ‘एकदनष्ठ’ आदण एल्.ला ‘न्यूरॉदटक’ म्हणत आलीस! एल्. च्या 
शटॅोतलां  ते एका अत्यांत कुरूप दपयानोवादकाचां प्रकरण आठवतां तुला? आठवत असेल, तर त्यासदहत 
तुझ्या साऱ्या पे्रमजीवनाचा दवचार करून मला साांग इझािोरा, तुझ्या लेखी ‘प्रीती’ चा अथग तरी काय होता? 
‘प्रीती’ आदण ‘कला’ याांच्यातलां  नातां समजावताना तू केलेलां  सखोल सुांदर दवधान त्या उच्च स्तरावरून तुला 
खरोखरीच ‘खरां’ म्हणून कधी तरी भावलां  होतां का? 

 
दकत्येकदा मला वाटतां, तू प्रश्न दनमाण केलेस, बहुतेकाांची उत्तरांही तुला सापिली, पण ज्या 

उत्तराांना उघड्या िोळ्याांनी सामोरां जाणां तुझ्या स्वभावाला परविण्यासारखां नव्हतां, ती उत्तरां न 
सापिल्याचां, अजाणतेपणाचां नाटक तू आयुष्ट्यभर खेळत रादहलीस... 

 
तुझ्या आत्मदनवदेनाच्या आरांभीचा तुझा पदहलाच प्रश्न चकवा प्रश्नावली पहा. ‘सत्य’ म्हणजे काय? 

आपलां  आपल्याला तरी ते गवसलेलां  असतां का? आपली स्वतःची स्वतःशी ओळख असतेच कुठे? असते 
का? 

 
दवचारी माणसाला, बुदद्धमान् दन अांतमुगख माणसाला आपली ओळख मुळातच थोिीशी अदधक 

असते, दन त्याच्या प्रत्येक जागृत क्षणी ती ओळख अांशाअांशानां वाढत असते, अशी माझी धारणा आहे 
इझािोरा! दशवाय तुझ्या बाबतीत म्हणायचां तर तुझां जीवन म्हणजे अशा जागृत क्षणाांचां एक मोहोळच होतां! 
रदतसुखाचे, प्रसूतीचे दन दप्रय जनाांच्या मतृ्यसूारखे मानवी जीवनातले अत्युत्कट क्षणदेखील तुझ्या लेखी 
कधी ‘आांधळे’ नव्हते, ‘बदधर’ नव्हते की पूणगपणे ‘बेभान’ नव्हते... मग तू स्वतःच स्वतःला ओळखलां  
नव्हतांस, तुझ्या जीवनातलां  सत्य तुझ्या हाती गवसलां  नव्हतां, असां म्हणणां खरां होतां का? मी तर म्हणेन, की 
मुळीच दवदधदनषेध न राखता आदण सांकोचमयादाांचां स्वाभादवक दिपण स्वतःवर येऊ न देता सत्यकथन 
करण्याच्या अदभदनवशेाचाच, स्वतःच्या ओळखलेल्या सत्यस्वरूपाला तू आिोसा केलास, आदण 
सत्यान्वषेणाच्या दमषानां सत्यच दिवलां स!... जसां प्रत्यक्ष जीवनात स्वतःपासून, तसां त्या जीवनाच्या 
सादहत्यदपगणात पिलेल्या तुझ्या प्रदतचबबात देखील—वाचकाांपासून!... प्रदतचबब हेही अखेर काहीसां 
खोटांच असतां... मूळ वस्तूची नक्कल असते ती; मूळ वस्तू त्यात एकावळेी एकाच कोणातून आदण 
दत्रदमदतदवना उमटलेली असते; त्यामुळे वरवर पाहणाऱ्याला ते प्रदतचबब फसवतां; अथात इतराांच्या फसण्या 



 
           

न फसण्यानां तुझां काही दबघिणार नव्हतां यात शांकाच नाही... वाईट वाटतां एकाच गोष्टीचां, की तुझी तू मात्र 
यात फसलीस!... सत्याला सामोरी तू क्वदचतच गेलीस इझािोरा... 

दकत्येकदा आपल्या कलाजीवनाकिे सांपूणग पाठ दफरवनू स्वतः व्यवस्स्थत ऐषराम उपभोगत 
असताना समाजवाद, माक्सगवाद दन क्राांती या दवषयाांवर तू केलेली भाष्ट्यां, कलादवचाराबाबतची तुझी 
अदनदित् दवचारददशा (तुझा नृत्यवषे ग्रीक, – वृदत्त पेगन – दन नृत्यादवष्ट्कार अमेदरकन?) कलावांत वा 
दमत्रमदैत्रणी याांच्या चादरत्र्याबद्दलचे तू बाांधलेले अदमास, चकवा काढलेले सोयीस्कर दनष्ट्कषग (के्रग-दपम, 
एदलनोरा ड्यूज, ‘आचग एांजल,’ लोएन् ग्रीन... ) दन त्याांच्याबाबत केलेली उलटसुलट दवधानां... सत्याला 
सामोरी तू क्वदचतच गेलीस इझािोरा!... आदण या एकाच कारणानां तुझ्या उमद्या, सवगसमृद्ध प्रदतभासांपन्न 
व्यदित्वाची पुढे परवि झाली... 

 
तू मनानां जात्याच ‘स्व-तन्त्र’ – दनघोर! मोठमोठ्या कलावांताांचा, गुणीजनाांचा, ज्ञादनयाांचा सहवास 

तुला सहजासहजी लाभत गेला – त्याांनी तुझ्यामधलां  असामान्यत्व ओळखून बरोबरीच्या नात्यानां तुला 
सहवास ददला घेतला – तुझी बदु्धीची, मनोमेळाची भकू उत्तमप्रकारे भागत गेली... शारीदरक भकेुला तू 
‘शारीदरक’ म्हणून ओळखलां  होतांच... तर तेव्हा, प्रसांगवशात् ती भकू त्याच नावानां, भावानां अथानां, 
शमवायला तुला कोणता प्रत्यवाय होता? िीचा मातृत्वाचा जन्मदसद्ध हक्क तू ठामपणे बजावला होतासच... 
मग अपार्टथव प्रीतीचां खोटां शब्दवले्हाळ रचायचा मोह तुला कशासाठी झाला?... का तू भासवत आलीस, 
तशी पूणगपणे ‘मुि’ तू कधी नव्हतीसच? 

 
अखेरीस... अखेरीस का म्हणायचां म्हणा, ‘अथ’पासून ‘इदत’पयंत- ‘नखा’पासून ‘दशखे’पयंत तू 

एक असामान्य कलावती... प्रदतभेचां देवदेणां अांतरात वागवतच जन्माला आलेली! तू शरण जायचां होतांस ते 
माणसाला नाही, की तथाकदथत मानवी सांस्कृतीलाही नाही – तू दनयम मानायचे ते केवळ दनसगाचे – 
कौल घ्यायचा तो स्वतःच्या िोळस जीवनदनष्ठेचा – सामोरां जायचां ते सत्याला – दनसरत्या क्षणी आधार 
घ्यायचा तो त्या अांतरातल्या देवदेण्याचाच... जादतवन्त, दनखळ कलादनष्ठचेाच! नाहीतर काहीच अनुगदृहत 
िीपुरुषाांना ‘कलावती’ वा ‘कलावांत’ का म्हणायचां असतां? कलेव्यदतदरि मोठां बळ, मोठा अथग, मोठी दनष्ठा 
दतच्या चकवा त्याच्या लेखी नसतेच कुठली दुसरी, म्हणून!... 

 
... मात्र असा तुला काहीसा बोल लावत असतानाच आठवण येते मला तुझ्या आयुष्ट्यातल्या त्या 

हृदयदवदारक प्रसांगाची... तुझ्या बाळाांच्यावर काळानां घातलेली ती कू्रर झिप! तुझ्या वाटेला दवनाकारण 
आलेलां  दुदैव तसां म्हटलां  तर हे एकच... (बाकी बहुतेक स्वतःची स्वतः अांगावर ओढवनू आणलेली...) पण 
वैऱ्यावर सुद्धा गुदरू नये असा तो प्रसांग–नुसता त्या भयांकर घटनेचा दवचार देखील मनाला सुन्न करून 
टाकतो!... आदण वाटतां, असां तर झालां  नाही की तुझ्यातल्या मातेला आपल्या उरातील खन्त आदण 
अनेकदा उजवनूही दरकामी झालेली कूस, याांचा दवसर कसाही पिू शकला नाही, दन त्या प्रयत्नात ठाव 
मात्र सुटला जगण्याला तोल दन प्रयोजन देणाऱ्या कलादनष्ठेचा...? अांतरातला प्रदतभेचा स्फुचलग दकतीही 
जागृत असला, तरी कलावती म्हणजेही अखेर एक िी... ‘िी’त्वाच्या पे्ररणा दन आवाहानां ती सहजासहजी 
दवसरू शकत नाही, – कारण त्या साऱ्या मायेपाठीमागचा सूत्रधार दनसगगच असतो... अन् मातृत्व तर... 
िीच्या लेखी कलापे्ररणेहूनही मूलगामी – अस्स्तत्वाच्या आत्मचपिीलाच वळेसरासारखां गळादमठी घालून 
बसलेलां  एक वरदान की काय कुणास ठाऊक!... 

 



 
           

१९२७ साल... वयानां अधगशतकाकिे झेप घेतलेली... तू एकटी, एकाकी – ना पती, ना दप्रयकर, 
ना सांतती, ना कसली उमेद... दवफल आयुष्ट्य... ‘कलावती’ या नात्यानां दमळवलेली मानाची दबरुदां 
अथगहीन वाटायला लागलेली... नृत्याची नशा पार उतरलेली... दतथे नाईस शहरी एका उदास सांध्याकाळी 
गळ्याभोवती तुझा लाल स्काफग  गुांिाळून तू उभी. एका नव्या लाल स्पोट गसकारची चाचणी घेण्यासाठी आत 
चढून तू सीटवर बसणार... तोच क्षणभरात वगे घेणाऱ्या चाकाांना बे्रक्स लागतील–आदण तुझी दवझ ूदवझ ू
झालेली स्नेहहीन जीवज्योत क्षण दोन क्षणाांत अनन्तात दवलीन होईल–असां बांगलीतल्या पोचगमधून तुला 
दनरोपाचा हात पालदवणाऱ्या मेरीला स्वप्पनातसुद्धा वाटलां  नसेल... रांगमांचावर अनेकदा तुझ्या सुिौल 
मानेभोवती एक हलकासा वळसा घेऊन तुझ्या नृत्यके्षपाांबरोबर हेलावत राहणारा तो स्काफग च तुझ्या 
गळ्याला न साहवणारी काळदमठी घालेल असां तर तुलाही कधी भावलां  नसेल... 

 
... पण ज्या क्षणी तो स्काफग  कारच्या दफरत्या चाकात अिकला अन् तुझ्या मानेभोवतीची त्याची 

सैल गाठ आवळली गेली, त्या जागृत क्षणी तुझ्या अांतरात कोणते शब्द उमटले असतील साांगू इझािोरा? 
थोड्याफार फरकानां तुझ्या आत्मकथेच्या अखेरचेच! “आता तरी माझी बाळां  मला भेटतील ना? तर मग 
जुन्या दनष्ठुर जगा येते मी... या क्षणी स्वागत करायचां आहे मला एका ‘नव्या जगा’च!” 

 
 

२३ जुलै ७५ 
गुरुपौर्टणमा 

            

 
  



 
           

 
रोदहणी भाटे 

 
एक सुदवद्य, सुसांस्कृत नतगकी. जीवन पूणगपणे नृत्यसमर्टपत. ‘नृत्यकला’ आदण ‘नतगकी’ शब्द 

समाजजीवनात दनदषद्ध मानले जात होते, त्या पुराणमतवादी काळात रोदहणीने ‘नतगक’ ही जीवनवृत्ती 
स्वीकारली, प्रवाद-आके्षप-अिचणींना न जुमानता दनभावली, आदण आपल्या स्वतांत्रवृत्तीने फुलवली. पां. 
लच्छुमहाराज आदण पां. मोहनराव कल्याणपुरकर या गुरुद्वयाांच्या ददग्दशगनाखाली कर्थथक नृत्याचे 
अदभजात अध्ययन, नृत्यके्षत्रातल्या अथगवादी घिामोिींचे सूक्ष्म दनरीक्षण-दवचक्षणा आदण उपजत प्रदतभा–, 
याांच्या बळावर रोदहणीने राष्ट्रीय पातळीवरच्या आजच्या कर्थथक नतगकनतगकींच्या मादलकेच अग्रगण्य स्थान 
दमळदवले आहे. नृत्यरचनेतील अनेकदवध कल्पक नवप्रयोगाांनी नृत्याचा रांगमांच रोदहणीने खुलदवला आहे, 
समृद्ध केला आहे; तसेच स्वतः स्थापन केलेल्या ‘नृत्यभारती’ या पुण्यातल्या आद्य दन अग्रगण्य कर्थथक 
नृत्यपीठाचे त्याच्या मुांबई-कानपूर इत्यादी शहराांतील शाखोपशाखाांसह अनेक वष ेयशस्वी रीत्या सांचलन 
करून दकत्येक सुदवद्य नृत्यलदलता रोदहणीने दनमाण केल्या आहेत. नृत्याप्रमाणे सांगीतसादहत्यादद सहभावी 
लदलतकलाांना या नतगकीच्या जीवनात प्राणभतू असे स्थान आहे. 

 
‘मी-इझािोरा!’ या अनुवादाव्यदतदरि, ‘माझी नृत्यसाधना,’ नांददकेश्वरकृत अदभनयदपगणाचे सटीक 

भाषाांतर, नृत्यावर दवदवध दृदष्टकोणातून दलदहलेले स्फुट लेख-दनबांध, नृत्यास्त्मकाांच्या सांदहता, नृत्यकाव्ये, 
चहदी नृत्यछांद, आदण दोन नाटुकली रोदहणीच्या सादहत्यसेवते जमा आहेत! 


