कथा क्र.

७_४

आम या लक्षात येईना की घन याम आिण अशोक वै य या नावांचा
हा काय ग धळ िह या बोल यात चालला आहे ?
मला भत
ू काळ आठवू लागला. प्रितमा पक्की नाटकवेडी होती. केवळ
अिभनयापरु तेच

या पात्रा या अंतरं गात िशरणे हे नटाला जसे जमले

पािहजे तसेच नाटकातील पात्र व ते वठिवणारा नट हे िभ न आहे त हे
भान प्रेक्षकालाही रािहले पािहजे. घन याम या पात्रा या संदभार्त हे
भान अशोक आिण प्रितमा या दोघांनाही राहत नाही हे मला ते हाही
जाणवत असे. पण

याचे पिरणाम काय होऊ शकतात याची ते हा

मला जाण न हती. ते हढी पिरपक्वता मा या िवचारात ते हा आलेली
न हती.
“अलका मला असे वाटते की आपले अशोकशी लग्न झालेले आहे ही
घटना प्रितमा िवसरली आहे , िकंवा ितला

या लग्ना या आठवणी

नकोशा झा याने ित या मदन
ु ून टाक या आहे त.”
ू े या पस
“ पण आता अशोक ितचे मु ाम हाल करत असन
ू ही तो कॉलेजम ये
असताना
अलका

माटर् िदसायचा हा उ लेख ती अजन
ू ही का करते आहे ?”...
हणाली.

“ हे बघ तुला आठवते का की अशोक िदसायचा िहरो सारखा, पण
याचे नस
ु ते वागणेच ि हलनसारखे नसायचे तर
रोल आवडायचा तो दे खील ि हलनचाच.

याला नाटकातला

हणन
ू च तर

याने िहरोचा

रोल िमळत असन
ू ही घन यामचा रोल अगदी आवडीने मागन
ू घेतला
होता. आिण

यामुळेच तो घन यामला

टे जवर अक्षरशः िजवंत

करायचा. तो ते हा अिभनय करतच नसे तर

या या उ

फूतर् द ु ट

वभावाला आ यंितक आनंद दे णारी ती भिू मका तो साक्षात जगत
असे.
की

अट्टल िपणार्याला खप
ू िदवसानंतर मनसोक्त

यायला िमळाले

याला कसा आनंद होतो तसा ती भिू मका साकार करताना

अशोकला होत असला पािहजे हे मा या आता लक्षात येते आहे .”
“ इथपयर्ंत मला तुझं
लग्न ही

हणणं पटलं, परं तु अशोकशी झालेलं प्रितमाचं

या या द ु टपणामळ
ु े एक शोकांितका ठर याने ती घटनाच

जर प्रितमा िवस

पाहते आहे तर ितला

या यातला घन यामच का

आठवतो आहे ?” अलकाचा प्र न रा त होता. यावर काहीतरी तकर्शद्ध
ु
आिण बद्ध
ु ीग य उ तर असलंच पािहजे.
“ हे

बघ मला असं वाटतं की टीन एजम ये बर्याच मुलीना
यिक्तम वा या पु षांची भरु ळ पडते. अशोक मुळात तसा

खलनायकी
होता आिण
भिू मकेचे

यामळ
ंु र करायचा.
ु े तो घन यामची भिू मका सद

या या

या

यिक्तम वावर चढलेले ते आवरण िकंवा तेज

प्रतीमा या अंतमर्नात कायमचे कोरले गेले असेल. न हे

या अंतमर्नाने

खरे तर प्रितमाचे घन यामशीच लग्न झालेले अस याचे पक्के न दवून
ठे वलेले आहे . हे बघ अंतमर्नात काय आहे हे फक्त
मा यमातून कळू शकते िकंवा खर्या िह नोटीझम

व ना या

वारे कळू शकते.

आप या जागत
ृ अव थेत अंतमर्न कधीच उघडे होत नाही. आपले
आप यालाच आप या अंतमर्नात काय आहे ते कळू शकत नाही. परं तु

जे हा पराकोटी या भीती, दःु ख िकंवा वेदने या धगधगणार्या आचेवर
िवतळले या काचेसारख्या संवेदना ताण या जातात आिण जे हा

या

ताणाखाली सेकंदाचा कालावधी दे खील सापेक्षतः अस य लांबत जातो
ते हा बा यमन आिण अंतमर्न यां यातला पडदा ता कािलक िकंवा
कायमचा न ट तरी होतो िकंवा सेमीपरमीएबल तरी होतो. ती

यक्ती

अंतमर्नातले िवचार काहीकाळ अजाणतेपणे प्र यक्ष जगू व अनभ
ु वू
लागते. यालाच मनोिवकृती िकंवा वेड असे

हटले जाते. प्र यक्षात या

यक्ती या मनाने अिभ यक्तीवरील बा यमनाचे िनबर्ंध,

संकेत व

सं कार झुगा न िदलेले असतात. प्रितमा वेडी झालेली नाही पण ती
या अव थे या सीमारे षेवर रगाळते आहे . आपण ितला तेथन
ू परत
आप यात आणले पािहजे. ” मी अलकाला समजावून सांग याचा
प्रय न केला.
“ बापरे तू ए ह या सायकोलॉजीचा अ यास के हा केलास? पण मग
ती अशोकची आठवण का काढते ? हे मला कळत नाही.” अलका
हणाली.
“ मला असे वाटते की ितला अशोकचे
साकारलेला घन याम हा ितला नवरा

प आठवते. पण

याने

हणून आठवतो. आिण तो

आप यावर खप
ू प्रेम करतो या आभासा मक दिु नयेत ती काही काळ
जगते तर काहीवेळा अशोक आपले हाल करतो या वा तवाचेही ितला
भान येत.े ितला

याच

वा तवात ि थर क न ती

यातून

मागर् काढील इतके ित या मनाला खंबीर बनवावे लागेल”.

वतःच

.

