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परंतु �नरी�ण आ�ण �व�ेषणानंतर काही जर यु��वादाने मा�य असेल आ�ण
एखा�ा�या आ�ण सवा��या भ�यासाठ� �हतकारक असेल तर ते �वीकारा आ�ण ते
आचरणात आणा."
गौतम बु�

------
महान आ�मा, �यांचा आवाज वा�यावर पसरला आहे आ�ण �हणतो, माझे ऐका. मला

श�� आ�ण �ानात वाढू �ा.
मला लाल आ�ण जांभळे सूया��त सदैव पा� �ा. आपण मला �दले�या गो��चा मा�या

हातांनी आदर करावा.
��येक पान आ�ण दगडाखाली लपलेले रह�य मला �शकवा कारण आपण अनाद�

काळापासून लोकांना �शकवत आहात.
मला मा�या साम�या�चा वापर क� �ा, मा�या भावापे�ा मोठे �हायला न�हे तर

�वतः�या सवा�त मो�ा श�ूसह – �वतः लढ�यासाठ�.
मला आप�या पु�ात सदैव �व� हात आ�ण उघड �दय घेऊन येऊ �ा, जेणेक�न

जे�हा माझे पृ�वीवरील जीवनकाल सूया��ता�माणे मावळेल ते�हा माझा आ�मा आप�या
पु�ात शरमे�वना परत येईल.

(पारंपा�रक �सओ�स आ�दवासी �ाथ�नेवर आधा�रत)
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1 पया�यहीन
रडकंुडीला आलेली मेगन कोळशा�या तळघरात पु�हा बंद कर�यात आली होती. ती

फ� बारा वषा�ची होती आ�ण �तला समजले नाही क� �तची आई �त�याशी असे भयंकर
गो�ी का करते. हे आधी अनेक वेळा घडले होते, पण �त�या समजुती�माणे, �त�या
व�डलांना याब�ल काहीही मा�हत न�हते. �तने �यांना कधीही सां�गतले न�हत ेआ�ण �तला
खा�ी होती क� �त�या आईने देखील कधीच काही सां�गतले नसावे.
�त�यात आ�ण �त�या आईम�ये एकमेकांना खालती पडू �ायचे नाही असा एक अबोल

करार झाला होता, परंतु इथे ती पु�हा तळघरात बसली होती, धुळ�त आ�ण घाणीत, कोण
जाणे कुठले भयानक जीव �त�यावर डोळा ठेवून होते.



�तला मा�हत न�हते. �तथे गडद अंधार होता आ�ण �वतःला रड�यापासून �र
ठेव�यासाठ� आ�ण �त�या आईला �तला सोड�याची �वनंती कर�यासाठ� �तला सव� श��
पणाला लावावी लागत होती. मा� इतर �संगी �तने हा �य�न केला होता आ�ण �त�या
आई�या �त�या सुटके�या अट� �हणून अवा�तव माग�या हो�या. अट� �या �तला माहीत
हो�या क� �तने �कतीही �य�न केला तरी ती �या पूण� क� शकत नाही.
कधीकधी असे �दसत होते क� तो करार गंभीरपणे घेणारी ती एकट�च होती.
या ��त�र�, �त�या गालाव�न अ�ूंनी परत वाहणे सु� केले, �यामुळे �त�या

चेह�यावरील धुळ�तून अ��य नद�-पा� तयार झाले होते जे �त�या शाळे�या गणवेषावरील
कोळ�या�या धुळ�ला धुऊन काढत होते. ते अती होते, खरंच अती होते. कोणीतरी जी
�तला इतक� चांगली समजू शकत होती, �त�या एकुल�या एक मुलीबरोबर इत�या �ूरतेने
कसे वागू शकत होती?
जे�हा �तथून जात असताना �त�या आईने �वे�ेने �हॅ�यूम �लीनरने दाराला जोरदारपणे
धडक �दली ते�हा मेगनने नकळत उडी मारली. �तथे हलक�शी �काशाची झोत देखील
न�हती �जथून आशा �नमा�ण होईल. �हणून �तने �तला जे मदतीचे वाटले ते केले आ�ण
कोळ�या�या ढ�गाला �भ�तीपय�त आ�ण नंतर �त�या उजवीकडे कोपरा सापडेपय�त
ढकलले.
तेथे, �तने आप�या परकराला काही सरपटत वर न चढो �हणून आप�या पायांभोवती

गंुडाळले आ�ण �वतः खाली �मडून ठेवले. �तने �त�या �लाउजवरील सव� बटणे लावलीत,
मोजे वर खेचले, �वेटर डो�यावर खेचले आ�ण हात �त�या बा�ां�या आत ओढले. हे,
मेगनला मा�हत होते क� कोळशा�या तळघरात �तथे असले�या �जवांपासून सुर��त राहणे
अ�या�कारे सवा�त सुर��त होते. भूत आ�ण �यासार�या गो��ब�ल �तला काळजी न�हती,
पण खरेतर खरी सम�या तीच होती, परंतु �तला �त�यावर �कडे रांगलेले आवडत न�हते
आ�ण �क�ां�ारे चावले जाणे आ�ण �यां�या�ारे र� बाहेर काढ�या जाणे याचा �वचारही
ती सहन क� शकत न�हती. �तला कोळ�चा देखील �तटकारा होता, परंतु �त�या शाळे�या
गणवेशा�या कोशाम�ये लपेटले�या �तला, मा�हत होते क� सरपटणा�या �कटकांना
सापडेल अशी केवळ काही इंचांची चमडी उघडी होती. बाजूंना अचूकपणे काही चौरस इंच
उघडे होते, कारण �त�या हातांनी �त�या पोटर�ना मां�ांशी घ� ओढून धरले होते.
�तची इ�ा होती क� �तचे �व�हळणे थांबावे. अगद� थो�ा वेळासाठ�, पण �तला

मा�हत होते क� अखेरीस ती मु� हो�याची वाट पाहत असताना तेही होईल. �तला हे
देखील मा�हत होते क� ते कधी होईल - सुमारे साडे पाच वाजता, जे�हा व�डलां�या
कामाव�न घरी ये�यापूव� �तला �व� हो�यासाठ� अधा� तास �दला जाईल.
�तची आई हे का करीत आहे हे मेगनला समजले. याचे कारण असे क� ती घाबरलेली

होती आ�ण मेगन न�हती. �तची आई �त�या मुलीसाठ� घाबरलेली होती आ�ण �हणून �तला
मेगनला �त�यासारखे घाबरवायचे होते. सम�या अशी होती क� मेगन घाबरत न�हती आ�ण
घाबर�यासारखे �तला �यात काहीही �दसत न�हते. �तने �त�या आईला शेकडो वेळा



समजावून सांगायचा �य�न केला, परंतु �तने �तला केवळ एकतर ला��णक�र�या �क�वा
वा�तवात आ�ासारखे ग�प केले.
�तचे आईवडील दोघेही कॅथो�लक होते, पण �तची आई खूप क�र कॅथो�लक होती

आ�ण �तचे वडील काहीसे कमी होते. �तची आई भ�व�याब�ल �च��तत होती, व असे �तचे
�हणणे होते, पण �वतःसाठ� नाही, कारण ती �वतः ला एक चांगली कॅथो�लक समजत
होती आ�ण �तला खा�ी होती क� जोपय�त ती आपली कत�� बजावत आहे तोपय�त
�वगा�त �तचे �ान आधीच �न��त आहे. �जथपय�त मेगनचा �� होता, �त�या आईचा
�वचार होता क� �त�या मुलीला कोळशा�या तळघरात बं�द�त करणे �त�या कत��ाचा एक
भाग आहे, आ�ण �हणूनच ती आता �तथे होती.
�त�या व�डलांचा ज�मदेखील कॅथो�लक धमा�त झाला होता, परंतु ते �त�या आईसारखे

क�र न�हते. �यांचा असा �व�ास होता क� जर लोक �वगा�त �चरंतन �श�ेची जोखीम
घे�यास इ��त असतील तर ते �यां�या �वतःवर अवलंबून असते. ते �वतःची आ�ण
आप�या ��यजनांची काळजी �यायचे, परंतु �यांचा काही �माणात मोकळ�क अस�यावर
�व�ास होता, लहान मुल�साठ� सु�ा.
�त�या आईने �त�याशी जे केले ते असूनही मेगन �त�या आईव�डलांवर खूप �ेम करत

होती, कारण लहान असूनही �तला समजले क� �त�या आईला �त�याब�ल �दयाम�ये
�वार�य होते. �तने दोघांवरही समानतेने �ेम कर�याचा �य�न केला, परंतु मेगन�या मते ही
सम�या अशी होती क� �त�या आईला एकतर चांगले �श�क �मळाले न�हते �क�वा ती
�वतः�या डो�यावर, कानांवर �क�वा इं��यांवर �व�ास ठेव�यास खूप भीत होती.
ते काय आहेत हे �तला ठाऊक न�हते, �तला फ� हे मा�हत होते क� ते �तला होत होते

आ�ण �हणून सग�यांना होत होते, परंतु �त�या आईला ते मा�य न�हते आ�ण �हणूनच
�तची आई इतरांनाही ते होते यावर �व�ास ठेव�यास इ��त न�हती. 'शेवट�', �त�या आईने
�तला सां�गतले होते, 'मी चौतीस वषा�ची आहे आ�ण तू केवळ बारा वषा�ची. मी कॅथो�लक
शाळेत �शकले आहे, तर तू आता केवळ अंतरधम�य सव�समावेशक शाळेत जाते'.
�त�या आईला ब�धा सव�समावेशक शालेय �णालीसह काहीच अडचण न�हती, परंतु

�तने 'अंतरधम�य' हा श�द ओकला होता. मेगनला ही सम�या कधीच समजली न�हती. ती
चांग�या आ�ण वाईट अशा ब�तेक धमा�मधून दोघांनाही भेटली होती, चतुर आ�ण मूख�
आ�ण सावध आ�ण बेसावध.
�तची आई �दयात चांगली, �शार आ�ण ब�यापैक� सावध �ेण�म�ये येत होती.
�तचे वडील चांगले, �शार आ�ण ब�यापैक� सावध होते.
मेगनने �वतःला चांगले, वाजवी �षार आ�ण खूप जाणीव अस�याचे मु�यांक�त केले.
तीच �तची सम�या होती. �हणूनच �तला कोळशा�या तळघरात कोप�यात अडकवले

होते �यामुळे सव� �कार�या गो�ी कदा�चत �त�या अगद� उज�ा बाजूस र�गाळत हो�या.
या �वचाराने �तचा थरकाप उडाला होता, पण ते रडणे आता थांबले होते जे क� �तला
अखेरीस होणार आहे हे माहीत होते.
�तला मा�हत होते क� �त�याकडे दोन पया�य होते.



आप�या व�डलांना �यां�या पाठ�मागे काय होत आहे हे सांगू शकत होती �यामुळे
घट�ोट झाला असता �क�वा �तची काळजी घेतली गेली असती �क�वा ती सामा�यपणे
अवलं�ब�या�माणे अजाण अस�याचे भासवू शकत होती.
मेगन हे �शकली होती क� जे�हा �तला तळघरात बंद केले जात असे ते�हा कर�यासाठ�

सवा�त चांगली गो� �हणजे इतर कशाचा तरी �वचार करणे आ�ण �वचार कर�याबाबत
�तचा सवा�त आवडता �वषय �हणजे �तचे �म� होते. �तचे जा�त �म� न�हते पण ते
�त�यासाठ� खास होते. �तचे आवडते �म� �तचे आजोबा, वा�कन�ह�ा आ�ण �तची
पाळ�व मांजर होते.
�तने �तचे डोळे �मटले, �व�ांती घे�याचा �य�न केला आ�ण ते �त�या समोर उभे

अस�याची �क�वा �त�या शेजारी बसून अस�याची क�पना कर�याचे �य�न क� लागली.
यामुळे �तला नेहमीच उबदार वाटायचे आ�ण �हणून जे�हा ती अ�व� असायची ते�हा ती
हे करत असे. जे�हा आयु�य अ�यायकारक वाटतं असे ते�हा �याचा सामना कर�याची ही
�तची एक छोट�शी यु�� होती.
मेगनला �त�या मांडीला काहीतरी घासत आहे असे वाटले आ�ण एक �ीण आवाज

ऐकला जो �त�या �वेटरम�ये गुंडाळ�या गेला होता.
ती �णभर गोठली.

2 वाढती जागृती
हे सव� ते�हा सु� झाले जे�हा ती एक लहान �चमुकली होती. �दवसा �तला �त�या

आजीकडे (नानी) सोड�या जात असे कारण �तचे आईवडील दोघे काम करत असे. �तचे
आईचे आईवडील पारंपा�रक �कारचे होते, �जथे नवरा कामावर जात असे आ�ण प�नी
घरीच राहत असे आ�ण घरी जे काही �मळेल ते घरगुती काम करत असे �जथे घरात
आधीच ल�न झालेली मुले घर सोडून जात असे. �ीमती �हाईट यांचे �वतःच ेअसे �म�
कधीही न�हते. �यांना मा�हत असलेली ��येक ��� �यां�या पतीचे एक �म� �क�वा
�म�ाची प�नी होती आ�ण �हणूनच जे�हा �यांचा मृ�यू झाला ते�हा �ीमती �हाईट यांचे
अ�रशः कोणतेही �म� न�हते.
ब�याच वेळा, �ीमती �हाईट यांना असे वाटायचे क� �या कंटाळवाणेपणा आ�ण

एकाक�पणामुळे वे�ा होतील.
�हणून �दवसा आ�ण कधीकधी रा�ी देखील काळजी घे�याक�रता मेगनचे असणे

�हणजे एक भा�य होते. �ीमती �हाईटला ब�याच लोकांना सांगायचे होते क� यामुळे �तला
कंटाळवाणेपणा पासून वेड लाग�याचे थांबले आहे, परंतु ब�याच वषा�नंतर, मेगनला
ब�तेकदा आ�य� वाटले क� �तने ���या सु� हो�यापासून थांबव�यासाठ� पोहोच�यास
उशीर तर केला नाही?
काहीतरी चुक�चे होते याचा प�हला संकेत �हणजे जे�हा मेगन बाळ होती. मेगनने

खेळणी आ�ण गो�ी �त�या डा�ा हाताने उचल�यास सुरवात केली, जो �ीमती
�हाईटसाठ� अ�तशय वाईट संकेत होता. सु�वातीला, �ीमती �हाईट केवळ ती व�तू
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