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एका चलाख चोराने आजच्या सवासत्ताधीिांकडू न जगातली सवाात ककं मती गोष्ट
चोरली. आहि ते मागावर लागल्यावर त्यांना चुकवता चुकवता, तो िंभर वर्षे पुढच्या
काळात पोिोचला खरा! पि ती सगळ्यात ककं मती गोष्ट त्याच्याकडू न हिरावून
घेण्यासाठी, त्या काळातले सवासत्ताधीि देखील त्याच्या मागे लागले. चोर ककती
पळिार? कु ठे पळिार? किी राखिार ती सवाात ककं मतीची गोष्ट?
ती सवाात मौल्यवान गोष्ट िोती- त्याचं स्वातंत्र्य…
___________________________________
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महानगर मुुंबईत रात्र ततच्या पूणण भरात झगमगत होती. समुद्र तकनाऱ्यावरुन पाहता
उुं चच उुं च इमारतीुंची माुं तियाळी नजरे त भरत होती. त्यातही अुंमळ काही इमारती इतराुं पेक्षा
जास्त वरती ताठ्याने मान उुं चावलेल्या होत्या. त्या अर्ाण त जास्त श्रीमुंताुं च्या होत्या. तजतकी
जास्त उुं च इमारत तततका जास्त पैसा ततर्ुं असणार होता. तततकी जास्त सुरक्षा व्यवस्र्ा.
तततका जास्त कुशल चोर ततर्ुं चोरीसाठी आवश्यक होता.
त्या सगळ्या ठोकळे वजा इमारतीुंमध्ये एकीचा नूर जरा आगळा वेगळा होता. मुद्दाम
वेडेवाकडे मजले एकामेकाुं वर चढवल्यासारखे होते. काही अधाुं तरी बाहे र लोुंबत
असल्यासारखे वाटत होते. त्याुं च्यावरून लाुं बच लाुं ब वेलीुंचे झुबके खालच्या मजल्याुं वर लोुंबत
होते. र्ेट गच्चीपासून अश्या वेलीुंच्या जाळ्या खाली खाली झुलत होत्या. एखाद्या कुशल चोराला
आमुंत्रण िे त असल्यासारख्या. ते आमुंत्रण स्वीकारून िोन चोराुं च्या चोरट्या हालचाली त्या
गिण तहरव्या पानाुं आड चालू होत्या. एखािा बतहरी ससाणाच केवळ त्या हे रू शकला असता.
ते सुद्दा तिवसाच्या ढळढळीत प्रकाशात. आता तर रात्र होती. त्यामुळे ते चोर खुशाल होते.
याला फाजील आत्मतवश्वास म्हणा वा गलर्ानपणा, तेहततसाव्या मजल्याच्या उुं चीवर
खखडकीबाहे र हवेत लोुंबकळणारे गडी तजगरबाज म्हणायचे खरे .
केवळ तेवढ्या उुं चीवर पोहोचणे त्याुं ना पुरेसे नव्हते. जरी इर्ून कोणी आत घुसायची
कल्पना करण्यात आली नव्हती, तरी मुुंबापुरीच्या उष्ण वातावरणापासून बचाव करायला, ती
पूणण इमारत वातानुकूतलत केलेली होती. त्यासाठी पूणणपणे मजबूत बुंिूकरोधी काचाुं नी बुंिीस्त
केलेली होती. खखडकीपाशी पोहोचायला चोराुं ना तभुंतीवरून पालीसारखे सरपटावे लागले.

त्यासाठी जरुरी तुंत्रसज्ज हातमोजे आतण पायमोजे त्याुं नी चढवलेले होतेच, त्यातशवाय त्याुं च्या
अुंगावरचा तुंग सवाां गागुुंठीत पोर्षाख, आजूबाजूच्या गोष्ीुंशी सहज तमळू न तमसळू न जाणारा
होता. तनिान तळजतमनीवरील सुरक्षा टे हळ्याुं ना त्याुं ची नोुंि घेता येणुं अशक्य होतुं.
खखडकीपाशी पोहोचल्यावर चोराुं च्या खऱ्या कसबी कारातगरीला सुरूवात झाली.
एकाने आपल्या पाठीवरील र्ैलीतून काच कापणारे अवजार काढले. त्यातून तनघणाऱ्या तनळ्या
प्रकाश-शलाकेने तसूभरसुद्धा आवाज न करता काचेची कापाकापी सुरू केली. िु सऱ्याने
काचेचे जे धारिार छोटे छोटे तुकडे कापले जात होते, त्याुं च्यावर खटक्याच्या उघडतमटीनुसार
गच्च पक्कड धरणारे व सोडणारे अवजार वापरून, ते एक एक आपल्या र्ैलीत गोळा
करायला सुरूवात केली. ते काम तबनबोभाट उरकायला त्याुं ना पुरता अधाण तास लागला.
खखडकीच्या आत अनाहूताुं च्या आगमनाची विी िे णारी चुगलखोर युंत्रणा नाही, याची
आपल्या जवळच्या चपट्या डबीसारख्या युंत्राने त्याुं नी खात्री केली. मग त्याुं च्यातला तकरकोळ
अुंगलटीचा चोर आधी आत घुसला. त्याच्या मागे लगोलग िु सरा जाडगेला. आता त्याुं ना आवाज
न करता केवळ खाणाखुणाुं नी सुंवाि साधणे भाग होते. त्या िालनात अुंधार होता हे पाहून ते
ततर्े तशरले होते. जाड्याने कडक्याला खूण केली. त्याुं नी आपापले लाल रुं गाच्या अलीकडले
अवरक्त तकरण िाखवणारे चष्मे डोळ्याुं वर चढवले. आता त्याुं ना अुंधारातले स्पष् तिसू लागले.
मुुंबईतल्या सवाण त धनाढ्य माणसाुं पैकी एकाच्या, पयाण याने भारतातील सवाण त धनाढ्य
माणसातल्या एकाच्या घरी चोरी, म्हणजे मोठे घबाड तमळणार असते. त्या िालनात अनेक
तकुंमती वस्तू आतण फतनणचर होते. कडक्याने एक तपतळी मूती उचलली. जाड्याने जोरात
नकारार्ी मान हलवली. 'तकती जड होणार?' अशा अर्ी खूण केली. मग काही वेळ कडक्याने
वस्तूला हात लावावा आतण जाड्याने त्याला नकार द्यावा, हा खेळ रुं गला. कडक्याने वैताग
िशणवायला िोन्ही हाताुं नी डोके तपटू न घेतले. 'उचलायचे तरी काय?' जाड्याने चमकणाऱ्या
तहऱ्याची खूण केली. ततजोरी शोधूया. िोघाुं नी इकडे ततकडे नजर फेरली.

ततर्े तीन िरवाजे होते. तीन तभन्न तिशाुं ना. िोघे िोन तिशाुं ना पाुं गले िोन िरवाजाुं पाशी.
जाड्याने िरवाजा उघडला. भसकन तिव्याुं चा प्रखर उजेड आत आला. तो मजले वरती
खालती नेणाऱ्या उिवाहनाकडे आतण तजन्याकडे जाणाऱ्या बोळात उघडला होता. जाड्याने
पटकन िरवाजा परत लावून घेतला. हुश्श केले. नशीब ततर्े कोणी नव्हते.
कडक्याची पाळी आली. त्याने िरवाजा तकुंतचत तकलतकला केला. पलीकडे तावातावाने
चाललेली वािावािी कानी आली. ती आवाजरोधी खोली असावी. िार उघडे पयांत तर काही
आवाजाचा हासभास नव्हता. कडक्याने मनगटावरील घड्याळावर नजर टाकली. मध्यरात्री
नुंतरचे साडे तीन वाजले होते. ही अुंर्रुणात गार झोपायची वेळ असता ही मूखण माणसे वाि
घालत होती. आजकाल या जगात शहाणपणा तशल्लक आहे , यावरचा त्याचा तवश्वास उडत
चालला होता. त्याने घाईघाईने िरवाजा बुंि केला.
ती घाई पुरेशी ठरली नाही. िरवाजा आतून पुन्हा उघडला गेला. कडक्याला फारच
आश्चयण झाले. कारण आगुंतुक माणूस, तोसुद्धा असा नखतशखाुं त तुंग अुंगासरशी घट्ट बसलेल्या
वस्त्रप्रावरणातला, अचानक घरात घुसलेला पाहून, सहसा लोक बोुंब ठोकून िे तात. पण ह्या
गोल-गोबऱ्या गोऱ्या-घारटे ल्या तरुण माणसाने चक्क हातात हात ओढू न घेत, अतभवािन केले.
त्या महागड्या सूट-बूट-टायवाल्या माणसाच्या िे खण्या चेहऱ्यावर स्वागताचे हास्य पसरले.
"आम्ही तुझी वाटच बघत होतो. ये आत ये. आम्हाला सामील हो." अस्खतलत फड्याण इुं ग्रजीत
तो म्हणता झाला.
कडक्याने एक असहाय्य नजर लाुं ब उभ्या सार्ीिारावर टाकली. 'जा आत.' सार्ीिाराने
खुणावले. एक िीघण उसासा सोडत कडका चोर त्या खोलीत प्रवेशला. मागोमाग गोबऱ्याने
िरवाजा बुंि केला. चोराने तो पुन्हा उघडून घातला. त्याला आपला परतीचा मागण मोकळा हवा
होता. गोबऱ्याने पुन्हा लोटला. चोराने पुन्हा उघडून घातला. आता गोबऱ्याने एक िीघण उसासा
तफसकारला. हात उडवले. जाऊन त्याच्या जागेवर बसता झाला.

ततर्े अजून िोन व्यक्ती होत्या. एक म्हातारी खािीच्या रे शमी पाुं ढऱ्या साडीत होती.
ततचे व्यखक्तमत्व भारिस्त होते. ओळखीचे वाटत होते. िु सरी स्त्री चाळीशीची पसरलेल्या
अुंगाची होती. ततच्या अुं गावर ततला न शोभणारा पाश्च्च्यात्य धतीचा काळा झगा होता. तवशेर्ष
नोुंि घेण्यासारखी गोष् म्हणजे ततच्या हातात-गळ्यात जाडजूड पट्टे होते. जे आभूर्षण
वाटण्यापेक्षा युंत्राुं सारखे वाटत होते. ततच्या तहरव्या डोळ्याुं मध्ये एक वेडसरपणाची चमक
होती. ते ततघे चोराच्या अवताराचे मोजमाप घेत होते. त्या ततघाुं च्या पुढ्यात िु मडणारे चपटे
सुंगणक होते. जोडीला…. चोर उसासला. रुं गात आलेल्या िारु पाटीचा सगळा साुं ग्रसुंगीत
जामातनमा.
"हा माझा याह्याभाई डाकू सुंघटनेत घुसवलेला छु पा हस्तक आहे . बेनाम तुझुं या
बैठकीत स्वागत आहे . बाईसाहे ब आपले म्हणणे पुढे चालू करा." तभुंतीवरच्या मोठ्या
पडद्यावरचा माणूस इुं ग्रजीत बोलला. चोर त्या पडद्याला तटवी समजला होता. समजुतीचा
घोटाळा. त्याचा स्वतःचा आतण या सगळ्याुं चा. ते त्याला कोणी िु सरा समजले होते.
डाव्या हाताची करुं गळी िाखवून ततर्ून मागच्या मागे सटकू पाहायचा अयशस्वी डाव
तो खेळला. गोबऱ्याने त्याला ततर्ल्या िु सऱ्या एका िरवाजाकडे इशारा करुन खुणावले.
झगाबाईच्या आतण बाईसाहे बाुं च्या चेहऱ्यावर अस्पष् हसू फाकले. चरफडत चोर त्या िाराने
आत गेला. त्या आतलशान शौचालयात ततर्े खखडकीच नव्हती. तो तहरमुसला. कान िे ऊन
ऐकायचा प्रयत्न करू लागला. ततर्े खोलीतले ऐकू येत नव्हते. नाईलाजाने बाहे र आला.
त्याच्याकडे न बघताच झगेवालीने ततच्या शेजारच्या आसनावर बसायचा इशारा केला. तो
गपगुमान जाऊन बसला. त्याुं चे तहुं िी-इुं ग्रजी बोलणे चालू रातहले.
"लोकाुं चा वाढत चाललेला असुंतोर्ष धोक्याच्या पातळीवर जाण्याआधी आपल्याला तो
िु सरीकडे वळवला पातहजे." साडीतल्या बाईसाहे ब तर कावेबाजपणे बोलत होत्या. "परवा
नव्या मुुंबईतल्या तुमच्या कारखान्यामधून तवर्षारी गळती झाली होती. मेलेल्याुं च्या सग्या-

सोयऱ्याुं नी मोचाण आणला होता. राडा करायच्या तयारीने आलेले, हाय हायच्या घोर्षणा िे त.
तासाभराने परत गेले. जय जयच्या घोर्षणा िे त."
"फारच रोमाुं चक. कसे साधले?" गोबऱ्याने तवचारले.
"राजकारणात इतकी वर्षे तझजले आहे . फोडायचे आतण झोडायचे तततके तरी जमले
पातहजे. परकीयाुं चा हात आतण कारस्र्ान म्हणून िे ऊन टाकले काही पुरावे. या िे शाच्या
सत्ताधाऱ्याुं वरचा राग तफरवून टाकला शेजार िे शाच्या सत्ताधाऱ्याुं वर. इतके पण जर
उपयोगाला येणार नसतील, तर शेजारी अजून असतात कशासाठी?" हसत िु मडणाऱ्या
सुंगणकावर

ततने बाकीच्याुं ना 'हाय हाय' मोचाण , उलटा 'जय जय' करत परत जाताना

िाखवला. "आज िे शाला तुमच्या रक्त, अश्रू, घामाची गरज आहे . लोकहो गळतीत मेले, ते
िे शासाठी शतहि झाले. आम्ही याचुं कठोर उत्तर त्याुं ना िे ऊ. बोला भारतमाता की जय." ततने
नाटतकपणे तवचारले, "अरे आपल्या इतक्या मितीला येणाऱ्या भारतमातेचा नुस्ता जय तरी
करा ना." खोलीतले बाकीचे मख्ख रातहले.
"काय पुरावे तिले तुम्ही शेजाऱ्याुं च्या कारस्र्ानाचे?" डोळे बारीक करत झगेवालीने
तवचारले.
बाईसाहे ब हसल्या. "मोचाण तील कोणाला इतकी अक्कल असते की ते पुरावे
काटे कोरपणे तपासत बसतील? माझी चार माणसे चारशे माणसाुं मध्ये घुसली आतण त्याुं नी
हाळी तिली, की बाकीची मेंढरे सुद्धा हाळी िे तात. त्याुं ना इततहासात िोनशे वर्षाां पूवी परतकयाुं नी
काय केले, त्याची आठवण तिली की िोन तिवस आधी िे शात काय झाले ते तवसरून जातात."
मग ततने आपला मोचाण चोराकडे वळवला. "बेनामसाहे ब तुमच्याकडून मला काही
साधून हवे आहे . नसलेले पुरावे तनमाण ण करायचे आहे त. तुमच्या डाकू सुंघटनेतल्या
माणसाुं कडून आपल्याला काही बॉम्बस्फोट सावणजतनक तठकाणी घडवून आणले पातहजेत.

त्याुं चा आळ बरोबर शत्रूराष्रावर येईल अशा कारस्र्ानी ररतीने. बोला येत्या मतहन्याभरात हे
कसे साधाल?"
चोराकडे याचे काही उत्तर नव्हते. त्याने काही तरी केले पातहजे, म्हणून िोन्ही हाताुं ची
िामटी एकामेकात जुळवून ती जोरजोरात हलवली. िोन्ही बायका याचा नेमका काय अर्ण
लावावा, या तवचारात एकमेकीुंकडे पाहू लागल्या. "तठक आहे . बेनामजी, तुम्हाला हे काम
साधायची इतकी खात्री असेल, तर आनुंिच आहे ." गोबऱ्या गालाुं तून शब्द बाहे र पडले. "मला
िे खील तुमच्याकडून काही हवे आहे . तुमच्या नेहमीच्या तस्करीतले काम आहे . या कामापेक्षा
सोप्पे आहे ."
"धनिास, तुम्ही मध्यप्रिे शातला कामगाराुं चा सुंप कसा मोडाल? त्या कामाचे आधी
काही बोला. काही मतहन्यात तो कारखाना बुंि करायचा आहे . तो पयांत कामगाराुं ना तजतके
तबनपगारी वापरता येईल, ते बघा. तेवढा पैसा वाचेल. नफा वाढे ल." पडद्यावरचा माणूस
बोलला.
"त्या सुंबुंतधतच हे काम आहे . कामगार आधीचा सहा मतहने पगार घातला नाही म्हणून
तचडले होते. काम बुंि आुं िोलन चालू होते." गोबऱ्या गुलाबी गालाुं चा माणूस साुं गू लागला.
पुढ्यातल्या सुंगणकावर काम ठप्पची दृश्ये िाखवू लागला. "आपल्या ततर्ल्या उद्योग
व्यवस्र्ापकाने त्याुं च्या पुढाऱ्याुं ना बोलावले. हा सगळा सरुं जाम पेश केला." त्याने पुढ्यातल्या
गोष्ीुंवरून हात फेरला.
"त्या हीनाुं ना कुठे आपल्यासारखे स्वतःचा आब साुं भाळू न तपता येते? गटारात
लोळणारी डु क्करे ती. र्ोडी हजार रूपयाुं ची बुंडले त्याुं ची गुपचूप राहायची तकुंमत म्हणून िे ऊ
केली. बाईसाहे ब काय म्हणतात याला? फोडा आतण झोडा. आम्ही म्हणतो चारा आतण पाजा.
म्हणजे तोुंड बुंि होते. बाकी कामगाराुं ना भुलवायला िारूअड्डयावर िारू स्वस्त जवळजवळ
फुकट केली आहे . त्या गुुंगीत त्याुं ना काही सु चणार नाही. त्याुं ची बायकापोरे त्याुं नाच िोर्ष

िे णार. ते अजून-अजून खचत जाणार. लढू शकणार नाहीत. िारू स्वस्त करायला लागणारा
खचण, पगार द्यायच्या खचाण च्या िहा टक्केसुद्धा नाही."
मग गोबऱ्याने पडद्यावरली नजर तफरवून चोरावर लावली. "तर बेनामजी मला साुं गा,
अुंमली पिार्ाां च्या तवक्रीचे जाळे त्या भागात तकती लवकर बनवू शकाल? सुरवातीचा गिण च्या
पावडरचा सगळा खचण आम्ही उचलू. एकिा आहारी गेले की पुढे ते कामगारच पैसा पुरवायला
लागतील."
"कामगाराुं ना जर तुम्ही पैसा िे णारच नाही आहात, तर ते हे पैसे कुठून आणणार?"
झगेवालीने वािाचा मुद्दा पुढे केला.
धनिासने खोचकपणे झगेवालीकडे पातहले. "या कामगार माणसाुं च्या ऐवजी तुमचे
युंत्रमानव आपण कधी वापरू शकणार कुमारीजी? सगळी कटकट लगेच सुंपेल."
"अगिी आजच्या घडीला वापरू शकतो. पण त्याुं चा तनतमणतीचा खचण आतण या
कारखान्यातून बनणाऱ्या वस्तूुंच्या तवक्रीतून तमळणारे उत्पन्न, याुं चा ताळमेळ अजून नफ्याच्या
गतणतात बसत नाही आहे . माझे काम सुंशोधकाचे आहे . पैशाुं चा तहशेब लावायचे काम आपले
आहे , धनिास." झगेवाली आढ्यतेने बोलली.
"तुमचे लष्करासाठी सैतनकी युंत्रमानव बनवायचे काम कुठपयांत आले आहे
कुमारीजी?" पडद्यावरून पृच्छा करण्यात आली. "त्यासाठी आपण हवी ती तकुंमत
सरकारकडून मागू शकतो?"
"सरकार?" तोुंडाच्या कडा वाकड्या करत झगेवाली छद्मी हसली. "या पुढे आपणच
सरकार आहोत. हे बघा जरा." ततने ततच्या सुंगणकावरती एक चलतचतत्रत प्रसुंग सुरू केला.
पाश्वणभूमीला तनवेिन सुरू केले. काही काटकुळी काळी माणसे एका तनजणन माळरानावर
उन्हात तळतळत तठय्या मारून बसलेली तिसत होती. "आपल्या युंत्रमानव प्रयोगशाळे चा

प्रकल्प तवस्तार करायचा आहे , त्या जागेवरती राहणारे हे आतिवासी आहे त. त्याुं चा जागा खाली
करायला तवरोध आहे . उपोर्षणाला बसले होते." मग ततने मोहरा बाईसाहे बाुं कडे वळवला.
"तुमच्या राजतकय पक्षाचा ततर्ला नेता त्याुं ची बाजू घेऊन भाुं डायला आला होता."
"त्याचा तहस्सा वसूल करायला तो आवाज उठवणारच. राजकारणात लोक आजकाल
आणखीन कशासाठी येतात? त्याचे तोुंड काही लाखात बुंि होईल. तेवढे फार वाटायला
नकोत." बाईसाहे ब टे चात उत्तरल्या.
"त्याला आम्ही कोटी रुपये तिले. पण त्याला बाकीच्याुं चा आवाज बुंि करता आला नाही.
तो कायणक्षम नाही." शेवटचे वाक्य एखािी घृणास्पि तशवी असावी, तसे झगेवालीने उच्चारले.
"या पूवी आपला केरळातला प्रकल्प असाच स्र्ातनकाुं च्या टोकाच्या तवरोधामुळे गोळीबार
होऊन रद्द झाला."
"हुं ! लोक जरा जास्त शहाणे झालेत हे खरे . तवस्र्ापन म्हणजे आपल्या समूळ
अखस्तत्वाला धोका, त्याुं ना कळायला लागले आहे ." बाईसाहे बाुं नी खाुं िे उचकटले. आपण या
बाबतीत काही करू शकत नाही सुचवायला.
"प्रकल्पामागून प्रकल्प आपण रद्द करत राहू शकत नाही. आपल्या समाजातल्या
सवोच्च अखस्तत्वाला धोका होईल. इतराुं च्या वाट्याचे तहसकावल्यातशवाय आपली भर होऊ
शकत नाही." पडद्यावरचा सवोच्च मानकरी बोलता झाला.
"अगिी माझ्या मनातले बोललात. आता त्यावरचा जालीम उपाय मला तमळाला आहे .
साम िाम चालले नाहीत तर िुं ड. मी त्या सगळ्याुं ना सुंपतवले. माझ्या नव्या खुनी युंत्राुं नी."
झगेवालीने चलतचत्रण र्ोडे शीघ्रगती पुढे नेले. त्या उपोर्षणाला बसलेल्या आतिवासीुंच्या
डोक्याुं वर चार पुंखेवाल्या तबकड्या तघरटताना तिसू लागल्या. खालची माणसे वेिनाुं नी
तपळवटू न आळोखेतपळोखे िे ताना तिसू लागली. र्ोड्याच वेळात ती तनजीव शाुं त झालेली
तिसली.

"ही माझी इलेक्ट्रॉन लहरीुंचा मारा करणारी युंत्रणा आहे . कोणताही शवतवच्छे िन तज्ञ
त्या माणसाुं च्या मृत्यूचे कारण ठरवू शकला नाही. त्या पररसरात त्यावेळी जे कोणी तिसून आले,
त्या सवाां चा खुनी युंत्राुं नी परस्पर सफाया केला. त्या युंत्राुं मध्ये आपला आपण तनणणय करू
शकणारी तेवढी समर्ण सुंगणकीय बुद्धी, मी आता तवकतसत केलेली आहे . या कत्तलीचा कोणी
साक्षीिार मी तजवुंत सोडलेला नाही."
त्या खोलीत काही वेळ स्मशानशाुं तता पसरली. त्या माळरानावर जशी कायमची
पसरली तशी. "आता या जगात कोणी जगायचे आतण कोणी मरायचे आपण ठरवू शकतो."
झगेवालीच्या तहरव्या डोळ्याुं मध्ये मग्रूरी साफ झळकत होती. "स्वयुंचतलत युंत्राुं ना चालवायला
लागणारी एवढी ऊजाण सहजपणे कशी तमळवायची? याचे उत्तर अजून काही काळात सुटले
की आपल्याला तळागाळातील या कष्करी माणसाुं ची कटकट सहन करायची गरज उरणार
नाही. आपण पृथ्वीच्या पाठीवरचे हे फालतू ओझे नष् करू. युंत्रे तबनबोभाट आपल्यासाठी
सगळी कामे पार पाडतील."
"पण या स्वतःची अक्कल असलेल्या युंत्राुं नी आपल्यालासुद्धा नष् केले तर?" बाईसाहे ब
धास्तावल्या होत्या.
"अजून तरी तसे झालेले नाही. ही खुनी युंत्रे माझ्या आज्ञेनेच चालतात. नमुना बघायचा
आहे ? खखडकीकडे बघा." झगेवालीने ततला तभुंतीपाशीचे पडिे सरकवण्याची खूण केली.
बाईसाहे बाुं ना उठण्यात कमीपणा वाटला. त्याुंनी िु लणक्ष केले. झगेवालीने धनिासाला खूण
केली. त्याला ततच्या इशाऱ्यावर काम करायला कमीपणा वाटला. तो हलला नाही. चोराला मात्र
उत्सुकता लागलेली. तो सरळ उठला आतण त्याने पडिा उघडला. ततर्ली काचेची तभुंत म्हणजे
खखडकी उघडी झाली.
बाहे र त्या तेहततसाव्या मजल्याच्या उुं चीवर खुनी युंत्र तरुं गत होते. झगेवालीने आपल्या
हातावरील पट्ट्यातली छोटी गोल चक्री तफरवली. तोुंडी काही साुं केततक आज्ञा तिली. युंत्र

जागच्याजागी र्ोडे से तफरले. त्याची मारतगरी करणारी नळी आता त्या िालनात बसलेल्याुं वर
रोखली गेलेली होती. "बाईसाहे ब जरा जागेवरून उठणार का?" आवाजात उपरोतधक
तवनुंतीचा भाव आणत तहरवे डोळे वाली म्हणाली. मग ततने पुन्हा काही साुं केततक उच्चारण
केले.
बाईसाहे बाुं च्या अुंगाची तडफड होऊन त्या ताडकन उभ्या झाल्या. "र्ाुं बव हे
ताबडतोब." त्याुं च्या तोुंडातून वेिनाुं नी तपळवटलेले शब्द बाहे र पडले. ततर्े असलेल्या
सगळ्याुं च्या अुंगात तवतचत्र अशी जळजळ सुरू झाली. स्वतः कुमारीजीला जेव्हा त्रास सहन
करणे अशक्य झाले, तेव्हा ततने पुन्हा तोुंडी आज्ञा िे ऊन तो मारणमारा र्ाुं बवला.
बाईसाहे बाुं च्या कुमारीजी वरती रोखलेल्या नजरे त राग, ईर्षाण , भय, अगततकतेचे तमश्रण
होते. धनिास वातानुकूतलत िालनात घामाघूम झालेला. चोराचा चेहरा झाकलेला असल्यामुळे
ना त्याची प्रतततक्रया कोणाला कळू शकली, ना पडिा त्या लहरीुंच्या माऱ्यामुळे बुंि पडल्यामुळे
त्यावरच्या माणसाची. ततर्े प्रत्यक्ष हजर नसल्याचे हायसे वाटणारी ती असणार होती, इतके
खरे .
"हा मारा सध्या िहा हात पररघाच्या क्षेत्रात फैलावतो. तो अचूक नेमका एका व्यखक्तवर
रोखता यावा, यासाठी मला जास्तीची काही साधनसामुग्री लागणार आहे . त्यासाठी लागणारे
तवतशष् पिार्ण परिे शातील फक्त एका प्रयोगशाळे त उपलब्ध आहेत. ते ततर्ून सरळपणे
तमळणारे नाहीत." ततचे ते वेडसर छटे चे तहरवे डोळे चोरावर रोखत ततने मागणी केली. "बेनाम
आता इर्े मला तुमची मित हवी आहे . तुमच्या डाकू सुंघटनेतील आुं तरराष्रीय सुंबुंतधताुं चा
उपयोग करुन, तुम्ही मला ते पिार्ण तमळवून द्यायचे आहे त. ते नेमके कुठे पोचले हे कोणाला
कळू न िे ता. बोला. कधी पयांत हे काम साधू शकाल?"
चोराकडे या प्रश्नाचेसुद्धा काही उत्तर नव्हते. असते तरी त्याने ते िे ताच त्याचे सोुंग उघडे
पडले असते. काय करावे अशी त्याची चुळबुळ चालू असता, पडद्यावरचे दृश्य पुन्हा उजळले.

"कुमारीजी, सुरक्षातवभागाकडून आपले उडनयुंत्र िू र हटवण्याची तवनुंती करण्यात आली
आहे . इर्े काही मोठी गडबड झालेली आहे . त्याचा अुंिाज घेण्यात अडर्ळा होतो आहे ."
सवोच्च मानकऱ्याचा आवाज पूवी इतका िमिार नव्हता. ताकिीपुढे नम्र होण्याची त्या
सगळ्याुं च्या हाडीमाुं सी खखळलेली सवय होती.
तोच त्या मानकऱ्याच्या पुढ्यातली सूचनाघुंटी ठणठणली. त्यावर काही वेळ बोलल्यावर
त्याचा चेहरा स्पष् गोुंधळलेला तिसला. "बेनाम जर अजून त्या मजल्यावरच पोहोचलेला नाही,
तर हा कोण आहे ?"
सगळ्याुं च्या नजरा आपसूक चोरावर खखळल्या. चोराच्या नजरे पुढे क्षणात पुढचे तचत्र
तरळू न गेले. तो आतण त्याचा सखा खखडकीत पाडलेल्या भोकातून बाहे र पडताच, खुनी
युंत्राच्या भेिक माऱ्यात सापडून तडफडत खाली कोसळत चाललेत. तेहततसाव्या
मजल्यावरून. त्याचे अुंग शहारले.
या आणीबाणीच्या क्षणी करता येण्यासारखी एकच तोड कामाची होती. काय करायचे
नक्की झाल्यावर त्याचे अुंग तचत्त्याच्या चपळाईने हलले. समोरच्या सरुं जामातली काचेची
बाटली त्याने खळकन फोडली. फुटलेल्या बाटलीची धारिार कड कुमारीजीच्या फुगीर
गळ्यावर रुतेपयांत लावली. मोडक्या तोडक्या तहुं िीमध्ये तततकीच धारिार आज्ञा केली."चल.
आपण आता इर्ून बाहे र पडूया. जरा मोकळ्या हवेत तफरायला जाऊया."
------------------------------------------
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वेसाव्याच्या िाुं डीपासून र्ोड्या अुंतरावर िाटीवाटीने झोपड्याुं ची राुं ग लागलेली होती.
सकाळची उन्हे हवीशी वाटत होती. कारण ऐन मागणशीर्षाण तले ते तहवाळी तिवस होते.
आसपासच्या विण ळीकडे , ियाण च्या खाऱ्या वासाकडे िु लणक्ष करत, िोन तमत्राुं ची जोडगोळी
मासेमारीच्या वेगवेगळ्या सामानातून वाट काढत चालली होती. त्यातला जाडा जणू वाट
िाखवत असल्यासारखा पुढे चालत होता. िु सरा काटकुळा तरुण पेंगुळलेला अधूनमधून
डु लकीत तोल गमावत सावरत त्याच्या मागोमाग जात होता. अखेरच्या झोपडीपाशी ते
पोहोचले. भरतीची लाट त्यामागच्या कठड्यावर गजणत आपटली. ततचा हलकासा तशडकावा
त्याुं च्या अुंगावर तशवरला. जाड्याने िारावर तवतशष् क्रमाने र्ाुं बत र्ाुं बत ठरातवक ठोके
ठोठावले.
िारामागून कडी काढल्याचा आवाज आला. ते उघडले गेले. घट्ट तुमान आतण मळकट
डगला घातलेल्या एका बाईने त्याुं च्याकडे न बघताच आत घुसायची खूण केली. ते आत
तशरताच बाहे र एकवार टे हळू न लगोलग िार लावून घेतले. पुन्हा आपली जागा धरुन बसती
झाली. ती जेमतेम िोन-तीन पुरुर्ष लाुं बीरू
ुं िीची छोटी खोली होती. त्यात मासेमारी जाळी
आतण पेट्याुं ची गिी असल्यामुळे तीन वयस्कर माणसे कशीबशी जतमनीवर फतकल मारून
िाटीने बसलेली होती. त्या तमत्राुं च्या जोडगोळीला ततर्े बसता येणे अशक्य होते. त्या खोलीला
खखडकी नव्हती. माश्याच्या घाणीचा वास डोके उठवणारा होता. तरी कोणालाच त्याचे काही
वाटत नव्हते. अुंधुक तिव्याचा उजेड होता.
"सखा, आमची तातडीची बैठक चालू आहे . आतिवासीुंचा आख्खा गाव काही
तिवसाुं पूवी गायब झाला आहे . ती सगळी माणसुं मेलीत. कारणच कळत नाही. फार गुंभीर

मामला आहे . त्याचा तवचार करतो आहोत. अशी काय आणीबाणी झाली की तू आमच्या
बैठकीत व्यत्यय आणायला धजावलास?" भरपूर पाुं ढरे केस-िाढी-तमशा असणाऱ्या माणसाने
जरबेने तवचारले.
"आतण आम्हाला न तवचारता परस्पर हा ततऱ्हाईत माणूस या गुप्त तठकाणावर
आणलास?" टक्कल असलेल्या ततसऱ्या माणसाने काटकुळ्या माणसावर बोट रोखले.
"आम्हाला इतकी काळजी घ्यावीच लागते." कोरडे पणाने म्हणत त्या खप्पड बाईने
बसल्या जागेवरुन काटकुळ्या माणसाच्या हाताुं मध्ये अनोख्या चपळाईने हातकड्या चढवल्या.
"याची ओळख िे सवाण त आधी."
"हा बावळ्या. माझा तमत्र आहे . एक खूप तुंत्रकुशल चोर आहे . काल मी त्याला जोडीला
घेऊन महामतहमच्या मुख्यालयात रात्री घुसखोरी केली. ते एकट्याने करायचुं काम नाही. तुम्ही
जाणता." जाड्याने उत्तर तिले.
"पण याला इर्ुं का घेऊन आला आहे स?" िाढीवाला.
"त्याला आपल्या गुप्त कारवायाुं ची मातहती आहे ?" टकलू.
"हा एक चोर एवढ्या भरवश्याच्या लायक आहे ?" बुचडा बाुं धलेली खप्पड. ततघाुं नी
धडाधड सख्यावर प्रश्नाुंची फैर झाडली.
"आपण याच्यावर खात्रीने तवश्वास ठे वू शकतो. आजपयांत त्याने कधी कोणा गरीबाचेिु बणळाचे पैसे लुटलेले मी पातहलुं नाहीय. उलट बड्या पैसेवाल्याुं ना लुटणुं खूप अवघड काम
असतुं. त्याुं ची कडे कोट सुरक्षा व्यवस्र्ा असते. नेमलेले रक्षक असतात. तरी हा पठ्ठ्या नेहमी
धोका पत्करुन, बुंगले आतण ऊुंच इमारतीुंच्या माथ्ाुं वरचे गगनमहाल लुटत असतो."
बावळ्याने या स्तुतीने अवघडून सख्याकडे तभवया उुं चावत पातहले. बैठकवाली ततघुंसुद्धा
भुवया उुं चावून सख्याकडे पाहू लागली. त्यात कौतुकाऐवजी साशुंकता जास्त होती.

"त्याला सोबत नेताना मी आपल्या गुप्त हे तूची कल्पना तिली नव्हती. तहऱ्याुं चुं आतमर्ष
िाखवून मी याला नेलुं होतुं. पण ततर्ून सुटका करून घेताना आपल्या कामाुं ची ओळख द्यावी
लागली. मात्र जीव वाचवून सुटणुं इतकुं अवघड झालुं की आपल्याला हवा होता, तो
महामतहमचा सुंगणकीय गुप्त मातहतीसुंचय उडवता आला नाही." सख्याने नाईलाज
िाखवायला हात-खाुंिे वर उडवले. "ततर्ुं मी जे काही पातहलुं-ऐकलुं ते तवश्वास ठे वायला अचाट
अतक्यण कठीण आहे . साक्ष िे ण्यासाठी बावळ्याला इर्ुं बरोबर आणला आहे . किातचत तुम्ही
ज्याची चचाण करत आहात त्याचुं उत्तर तमळे ल."
सख्याने आपल्या पाठीवरच्या तपशवीतला घडीचा सुंगणक काढू न उघडला.
बैठकवाल्या ततघाुं च्या पुढ्यात धरला. "माझ्या गुप्त चल-तचत्रकाने तटपलेल्या काल ततर्ुं चालू
असलेल्या त्याुं च्या गुप्त बैठकीतल्या या गोष्ी पाहा." त्याने एकामागोमाग ततर्ुं तटपलेली दृश्ये
िाखवायला सुरुवात केली.
बावळ्याचे डोळे तवस्फारले. सख्याने त्याच्या मागोमाग आत प्रवेश न करता ती
बाईसाहे ब, ती कुमारीजी, तो धनिास या सगळ्याुं चा वाताण लाप एवढा व्यवखस्र्त कसा तटपला?
त्याुं च्या छोट्या सुंगणकावरील दृश्ये िे खील? िोघाुं ची नजरानजर होता सख्याने डोळे
तमचकावले. "उडनयुंत्र काय एकट्या कुमारीजीची तमरास आहे ? आमच्याकडे आमची
आहे त."
दृश्ये एकामागे एक धावत होती. "अरे ! हा तर आपला कल्लू?" बाईसाहे बाुं नी
र्ारावलेल्या मोचेकऱ्याुंच्या नेत्याकडे तनिे श करत िाढीवाल्याने ओळखले. "वाटलुं नव्हतुं हा
त्या सत्तापुजाररणीच्या भुलाव्याला फसण्याइतका मुखण माणूस असेल."
"छॅ ! बल्लू फुटला? िारूला तवकला?" खप्पड उसासली. मध्यप्रिे शातील कामगार
नेत्याुं ना धनिासच्या आतमर्षाला सहजी बळी पडताना पाहून. "सख्या हे प्रत्यक्ष तचत्रण पातहलुं

नसतुं, तर मी बल्लूच्या इमानिारीवर वाटे ल त्याची पैज खेळले असते. जगात आता तवश्वास
तरी कोणाचा धरायचा?"
"पुरे पुरे. अजून काही बघायची शक्ती माझ्यात नाही." टकलू तवव्हळला. कुमारीजीच्या
युंत्राुं नी केलेले आतिवासीुंचे खून पातहल्यावर डोळे झाकून घेत. "ती तसनीवाली आतण ततचा
नवरा याुं ना मी भेटलेलो मागे जुंगलिौऱ्यात. आतिवासी असले तरी त्याुं च्यात अुंधश्रद्धाुं चा पगडा
मी कधी पातहला नव्हता. त्याुं च्या जुळ्या बछड्याुं नासुद्धा नराधमाुं नी तजवुंत सोडलुं नाही.
तकतीही वाईटातली वाईट तशक्षा त्या अवतपपासे चा न्याय करायला कमीच पडे ल."
"तुम्ही अजून काही बघणुं आवश्यक आहे ." असुं म्हणून सख्याने कुमारीजीने ततर्ल्या
बैठकिालनात िाखवलेले खुनीयुंत्राचे प्रात्यतक्षक सगळ्याुं ना बघणे भाग पाडले. बराच वेळ ततर्े
मौन पसरले.
"ही काही भ्रमबाजी असेल? युंत्राुं चुं िू रतनयुंत्रण नक्की केलुं गेलेलुं आहे . युंत्राला स्वतःची
इतकी बुद्धी असूच शकत नाही." खप्पड ठामपणे हातावर हात आपटत म्हणती झाली.
"असा सुंशय तुम्ही सगळे घेणार, हे मला ठाऊक होतुं. म्हणून मी बावळ्याला इर्ुं घेऊन
आलो आहे . बावळ्यानुं प्रसुंगावधान ठे ऊन त्या अवतपपासेला ओतलस धरली. केवळ म्हणून
आम्ही आता तुमच्या पुढ्यात तजवुंत आहोत. त्या युंत्राने आमचा तवचाराुं पलीकडे पाठलाग
केला. पाठलाग चुकवायला अनेकानेक वाहनाुं चा आम्ही उपयोग केला. पण िोन तासाुं नी
युंत्राचा सगळा तवि् युतसुंचय घट ररकामा झाला. ते ऊजाण सुंपून कोसळलुं. तेव्हाच आम्ही
धावाधावीतून खरे सुटलो." सख्याने बावळ्याला ततघाुं च्या पुढ्यात ढकलले. "तवचारा याला त्या
खुनी युंत्राने आमचा कुठुं -कुठुं कसा-कसा पाठलाग केला? त्याबद्दलच्या तुमच्या सगळ्या
शुंका."
बावळ्यावर ततन्ही वयस्कर व्यक्तीुंच्या प्रश्नाुं चा हल्ला झाला. बावळ्याने होता होईल
तततक्या प्रश्नाुं ची उत्तरे तिली. तो सख्यासारखा कसबी अतभयुंता नव्हता. ताुं तत्रक बाबी त्याला

उलगडता आल्या नाहीत. ते कसे कसे पळाले. युंत्राला चकवायला त्याुं नी तकती आतण कोणत्या
ततकडम केल्या. युंत्र त्याुं च्या हूलीला कसुं पुरुन उरलुं. उलट युंत्रानेच त्याुं ना पाठलाग
सोडल्याची हूल कशी तिली. िबा धरून कसे बसलेले, बुंि पडल्याची खेळी कसे खेळले, ते
सारे तपशीलवार साुं तगतले . त्याुं ना िे खील असेच वाटत होते की माणसे िू रतनयुंत्रणाने युंत्र
चालवताहेत. पण मग भूतमगत गटाराुं मध्येसुद्धा युंत्राने त्याुं ची पाठ सोडली नाही. ततर्ुं तर
भ्रमणध्वनीसुद्धा सुंपकणक्षेत्राच्या आवाक्याबाहे र असतात. कोणत्याच बाहे रच्या िू रलहरी पोहोचू
शकत नाहीत.
पुन्हा काही काळ मौनात गेला. "अजून कोणाला या खुनी युंत्राची मातहती आहे ? िु सऱ्या
कोणाला याची कल्पना तिली आहे स?" िाढीवाल्याने तवचारले. "हे फार भयानक आहे . भल्या
माणसाुं ची बुऱ्या माणसाुं शी लढाई शतकाुं मागून शतके चालू आहे . पण ही लढाई?" पुढचा
तवचार सहन न झाल्याने टकलूने तोुंड आवळू न घेतले. "ही लढाई आपण आता आधीच हरलेली
आहोत. आपण सुंपणार आहोत. उद्या की परवा? एवढुं च ठरायचुं बाकी आहे . शेवटी
अवतपपासू माणसाुं नी हा सवणनाशी भस्मासूर जागा केलाच." टकलूचे उरलेले बोलणे खप्पडने
तनराश स्वरात पुरे केले.
"मुंडळी यातून तुम्ही काहीतरी उपाय काढाल, असुं वाटू न मी सुटका होताच र्ेट
तुमच्याकडे धाव घेतली. आपणा क्राुं तीच्या पाईकाुं पैकी, तवचारशील अश्या तुमच्यासारख्याुं नी
जर हातपाय गाळले, तर मग ओढवू घातलेला सवणनाश टाळण्यासाठी लढायचुं कोणी?"
सख्याने डोके गच्च धरले.
"त्या अवतपपासेला कुमारीजीला सुंपवावुं लागेल. ततनुं अजून पुढला टप्पा गाठायच्या
आधी." खप्पड मुठी जोरात आवळत म्हणाली. "सखा, तू आतण तुझ्या या तमत्रानुं ते काम पार
पाडावुं. तुम्हाला ज्या काय साधनाुं ची गरज पडे ल, ती आम्ही पुरवू. महामतहमच्या मुख्यालयात

घुसून तुम्ही परत आलेले आलात. िु सरुं कोणी हे काम साधण्यासाठी तुमच्यापेक्षा सक्षम नाही.
बोला कामतगरीवर कधी तनघता?"
"काय बोलतोस बावळ्या?" सख्याने तवचारले.
"नाय बाबा नाय. चोरीचुं वेगळुं . खून वेगळा. आपून नाय खुनाच्या भानगडीत
अडकणार." बावळ्याने तनक्षून साुं तगतले.
"खून नाही जमणार, तर तनिान त्या खुनी युंत्राुं च्या तळावर घुसून, ती सगळी
मोडूनतोडून नष् करायचुं काम तरी तुला जमणार काय? त्या प्रयोगशाळे चा ठावतठकाणा मला
पुरता ठाऊक आहे ." टकलूने उपहास करत तवचारले.
"सरळ साुं गा की राव? मला मरवायचाच हाय. एका युंत्रापासून जीव वाचवायला जे काय
करावुं लागलुं, ज्याचुं नाव ते. तसली तकतकी आनी युंत्र ततर्ुं असतील काय मायती? आपल्याला
काय जमनाऱ्यातलुं नाय. मी एक मामुली चोर हाय. तुम्ही आनी कोनी बघा जी." बावळ्याने
पुन्हा नकार तिला. सख्याकडे िु जोऱ्याच्या अपेक्षेने बतघतले. त्याने नजर टाळली. बावळ्या
घळीला आला.
"याचा आपल्याला काही उपयोग होणारा नाही." टकलू बेतफकीरीने खाुं िे उचकटत
बोलला. "पण याला आपल्या गुप्ततळाची, आपली मातहती झालेली आहे . याला आता असाच
मोकळा सोडता येणार नाही. याचुं करायचुं काय?"
"याला कैिे त फुकट पोसत बसायला कोणाला परवडणारुं आहे ?" खप्पड डोळे बारीक
करून बावळ्यावर रोखत तीक्ष्णपणे म्हणाली. "याला सुंपवलेला बरा. सखा याची मान मोड."
बैठकीतल्या ततघाुं च्या नजरा अपेक्षेने सख्यावर खखळल्या.
"मी खात्री िे तो ना याची." सखा पररखस्र्तीच्या या वळणाने चक्रावला. "तो नाही बोलणार
कुठे च कसा."

"आतण बोलला तर? अशीच खात्री आत्ता आत्ता मी बल्लूची िे त होते." खप्पड.
"आतण मी कल्लूची." िाढीधारी.
"आपण कोणीच त्याची शहातनशा करायला तशल्लक उरणार नाही. आपले वैरी
त्यातशवाय गप्प बसणारे नाहीत. याला त्याचा जीव जास्त प्यारा आहे . याला धमकवायची खोटी
की तो घळाघळा सगळी मातहती ओकेल." टकलू.
"आतण याच्यापयांत पोहोचायला त्याुं ना फार वेळ लागणार नाहीय. आतापयांत याचा
काही ना काही शारररीक घटक सापडून, याचा सगळा जैतवक मातहतीसुंचय त्याुं च्या
सुंगणकाुं पयांत पोहोचला असेल. राष्रीय सरकारी मातहतीसुंचयामधून याचा शोध घेण्याची
प्रतक्रया सुरु िे खील झालेली असेल." खप्पड.
"बावळ्या हे म्हणत आहे त ते खरुं आहे ." सखा बावळ्याचे खाुं िे घुसळत बोलला.
"आपल्याकडे हल्ला करायचा की नाही हा पयाण य नाहीय. तजवुंत राहायचुं तर आपण आधी
हल्ला करायला हवा आहे ."
"तू मला याच्यात कशाला अडकवला?" बावळ्या व्यतर्त नजरे ने सख्याकडे पाहत
रातहला. सख्याने नजर झुकवली. त्याच्याकडे या तक्रारीचे उत्तर नव्हते. "मला यातलुं काय बी
कळ्लुं नाय. काय बी जमणारुं नाय. मला जाऊ द्या ना?"
"सख्या चल. आता वेळ लावू नको." खप्पड कठोर होत बोलली. "तुला जमणार नसेल
तर मला हे काम पार पाडावुं लागेल. पण कतणव्याला तू चुकलास. हा ठपका तुझ्यावर कायमचा
बसेल." सख्या तकुंकतणव्यमूढ होऊन नुस्ता उभा रातहला. खप्पड उठली. ततची बोटुं
बावळ्याच्या गळ्यावर रुतली. हातात बेड्या असल्याने बावळ्या असहाय्य होता. त्याची जीव
वाचवायची तडफड फडफड झाली. मग र्ुंडावली.

१०० वर्षे पुढे - प्रकरण ३

डोळ्याुं वरती आलेली अुंधेरी उतरून बावळ्या हळू हळू भानावर आला. त्याचुं डोके
अजून गरगरत होते. आपण कुठे होतो, काय पररखस्र्तीत होतो, याचा तवचार येताच तो
झटक्यात सरळ झाला. डोळ्याुं च्या चार जोड्या त्याच्यावर खखळलेल्या त्याने पातहल्या. त्या
चारही चेहऱ्याुं वर हसू फुटत होते. सख्याने आधार िे ऊ करून बावळ्याला बसता केला.
खप्पडने पाण्याचा पेला पुढे केला. बावळ्याने तोुंड रागाने त्यापासून िू र तफरवले. ततला
हसण्याची जोरात उबळ आली. का कसे माहीत? हसताना ती खप्पड न वाटता खूप सुुंिर
वाटली. म्हणाली, "घे रे घे. रुसू नको."
पेला आपल्या हातात घेत सख्याने बावळ्याच्या ओठाुं शी नेला. "पी. तुला बरुं वाटे ल."
बावळ्याची गोुंधळलेली भयभीत नजर बाकी ततघाुं वरुन तफरली. "त्याुं नी जरा गुंमत केली रे
तुझी." सख्याने पाठीवर तिलासा िे त र्ोपटले.
"या जीवनमरणाच्या रोजच्या लढाईचा ताण झेलत, आमची तवनोिबुद्धी आता तवतचत्र
झालीय. तुला त्रास झाला. मी सगळ्याुं तफे माफी मागतो." टकलू म्हणाला.
"याुं ना आम्ही त्यागमूती म्हणून तचडवतो." सख्याने त्याची ओळख करून तिली. "आतण
याुं ना सक्तीसक्त म्हणतो. लोकाुं वर कोणते तनयम सक्तीने लािले पातहजेत, त्याुं चा उहापोह ते
नेहमी करत असतात म्हणून." िाढीवाल्याचा तनिे श करत सखा म्हणता झाला.

"मला हे लोक उतावळी गनीम म्हणत असतात." खप्पड हसायचुं र्ाुं बवून बोलती
झाली. "मी नेहमीच हाणामारीसाठी तयार असते म्हणून. पण खरुं साुं ग. आम्ही सगळे पट्टीचे
सराईत अतभनेते आहोत की नाही?"
"हुुं !" गुंभीर होत त्यागमूती उसासला. "या सोुंगाढोुंगाच्या बळावर प्रततपक्षाला
हुलकावण्या िे त आम्ही अद्याप तजवुंत रातहलोय."
बावळ्याच्या नजरे तले भय मोठ्या प्रमाणात कमी झालेले तिसले. पण त्याची
सख्यावरची नाराजी कमी झाली नव्हती. ओठाुं शी धरलेला पेला त्याने िू र सारला. सखा
ओशाळवाणे हसला.
"हे बघ बावळ्या, त्या गगनमहालात तुला जी माणसुं तिसली, त्याुं चा एक पक्ष आहे . सत्ता
पैसा ताकिीची न सुंपणारी भूक असणारा. इतर माणसाुं च्या वाट्याचुं तहरावून आपली भर
करणारा. इतराुं च्या वाट्यातले िगड-माती तहरावल्यातशवाय, त्याुं चा गगनमहाल उुं च होऊ
शकत नाही. तो उुं च उुं च गेला तरी त्याुं ना सतत भीती भेडसावत असते. त्याच्यापेक्षा कोणी उुं च
केला तर? म्हणून ते सतत इतराुं ना लुटत, ठगत, मोडत, मारत त्याुं च्यावर अन्याय करत
राहतात. आपली मनमानी लाित राहतात." त्यागमूतीने तनरूपण केले.
"आतण त्याुं ना तसुं करण्यापासून रोखू पाहणारा आमचा एक पक्ष आहे . उठावखोराुं चा.
आमच्यातल्या या लढाईत तुला ओढल्याबद्दल मी तुझी माफी मागतो. गोष्ी अश्या इतक्या
तबघडून जातील, याची मला आधी कल्पना नव्हती." सख्याने बावळ्याचा हात हातात घेतला.
र्ोपटला.
"तुला आता तजर्ुं जायचुं असेल ततर्ुं जायला तू मोकळा आहे स." गतनमीण बावळ्याच्या
हातातल्या बेड्या मोकळ्या करत म्हणाली.

"तकुंवा तुला वाटलुं तू आमची सार् िे ऊ शकतोस, तर तुझुं आमच्यात स्वागत आहे ."
सक्तीसक्तने खुला प्रस्ताव तिला.
"म्हणजे त्या बाईला मारायचुं?" बावळ्याने सुकलेल्या ओठाुं वर जीभ तफरवत तवचारणा
केली. पुन्हा ततर्े हसण्याचा हल्लकल्लोळ झाला.
"या लोकाुं नी आजपयांत एखािी मुुंगीसुद्धा मारलेली नाही." सखा खो खो हसत उत्तरला.
"हाच तर फरक आहे त्या खलाुं मध्ये आतण आमच्यात."
"आम्ही त्याुं ना ठार मारत नाही. पण आम्हाला ठार मारायची पतहली सुंधी ते कसेच
सोडणार नाहीत." सक्तीसक्त ओठ आवळत बोलला.
"याचसाठी आम्हाला हा असा छु पा कारभार हाकावा लागतो. तजवुंत रातहलो तर ना
लढणार? ते लोकाुं वर अत्याचार करुनसुद्धा लोकाुं समोर उघड वावरतात. पण त्याुं ना कसुं
रोखायचुं ते साुं गायला, आम्ही चौकात उघड उभे रातहलो तर मेलोच." त्यागमूती उसासला.
"त्याुं ना कसुं रोखायचुं?" बावळ्याच्या या भाबड्या प्रश्नाने सुक्या गवतावर जणू तठणगी
टाकायचुं काम केले. त्या ततघाुं च्या आतला सामातजक तवचारवुंत खडबडून जागा झाला आतण
प्रवचनाुं चा तपट्टया पाडला गेला. बावळ्यासारख्या शाळा महातवद्यालयाकडे कधी न
तफरकलेल्या माणसाची, 'नळी फुुंकली सोनारे , इकडून ततकडून गेले वारे ' अशी गत झाली.
प्रिू र्षण, जागततक तापमानवाढ, प्लाखिकच्या तवल्हे वाटीची समस्या, अणुस्फोटके, रासायतनक
जैतवक शस्त्रे, कामगाराुं चे शोर्षण, गररबाुं चे कुपोर्षण, जैवतवतवधतेचा ऱ्हास, सरकारी भ्रष्ाचार,
राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण अशा अनेक समस्याुं चा आतण त्या िू र करण्यासाठी प्रस्तातवत
कल्पना तसद्धाुं ताुं चा पाऊस बावळ्यावर कोसळला. तो त्यात कोरडा रातहला हे अलातहिा.

सख्याने ते बावळ्याच्या कोऱ्या चेहऱ्यावरुन ओळखले आतण तो खिाखिा हसू लागला.
"मुंडळी तो तशकलेला नाही. त्याला यातलुं काहीही कळत नाही आहे . त्यानुं नेमकुं काय काम
करायचुं, तेवढुं च जरा सोप्पेपणानुं त्याला साुं गाल का?"
"बावळ्या तू माझ्या स्वयुंसेवकाुं च्या गोटात सामील होऊ शकतोस." सक्तीसक्त
हाताुं वर हात चोळत म्हणता झाला. "जगातल्या या सगळ्या अनर्ाण चुं मूळ आहे पैसा. तो पैसा
समूळ नष् केला की आपोआप सगळुं शोर्षण र्ाुं बेल." बावळ्याच्या चेहऱ्यावरचे मोठे प्रश्नतचन्ह
वाचून, त्याला बोलायची सुंधी न िे ता आधीच सक्तीसक्तने घोडे पुढे िामटले. "म्हणजे चलनी
नोटा आतण नाणी नष् करायची. सगळा व्यापार र्ेट वस्तूच्या बिल्यात वस्तू असाच केवळ
करायचा. मग नफेखोरी, िलाली आतण व्याजाच्या रुपात माणसाुं ना एकामेकाुं चा गैरफायिा
घेताच येणार नाही. पैसा असुं काही साठवून ठे वायला नसेल, तर लोकुं साठा करणार तरी
कशाचा?"
"मग मी चोरी कशाची करनार?" बावळ्यासाठी अर्ाणत त्याच्या उपतजतवकेचा प्रश्न जास्त
गहन होणारा होता.
"तेच तर मी म्हणतो आहे . चोरी, लुटमार, डाके सगळी गुन्हेगारी बुंि पडे ल. सगळीकडे
सुराज्य तनमाण ण होईल." सक्तीसक्त स्वतःच्या हुर्षारीवर खूर्ष झाला.
"सोनुं. मला सोनुं चोरता येईल की." बावळ्यासुद्धा आपण शोधलेल्या तोडीवर
खुशालला.
"अुं हुं . सोनुंसुद्धा चलनच आहे . ते िे वाणघेवाणीसाठी वापरायला लोकाुं ना मनाई
ठे वायची." सक्तीसक्तने रागाने मान नकारार्ी हलवली.
"लोकाुं ना मनाई करनार कोन?" बावळ्याला आश्चयण झाले.
"सरकार." सक्तीसक्तने उत्तर तिले.

"कोनाचुं? तुमी तर म्हनता सरकार तुमच्या तवरोधात हाय."
"आमचुं सरकार असेल ते."
"ओओ! म्हनजे तुमाला पुंतप्रधान बनायचुं हाय राव." सगळुं काही कळल्याचा भाव
बावळ्याच्या चेहऱ्यावर झळकला.
"गप्प बैस मुखाण . असुं मी कधी म्हटलुं? लोकाुंवर राज्य करायला कोणत्या प्रकारची
आिशण राज्यव्यवस्र्ा असावी, ते आपण नक्की करायचुं. एवढुं च आपलुं काम आहे . कालण
मार्क्ण त्यात अपयशी ठरला. त्याच्यापेक्षा जास्त चाुं गली समाजव्यवस्र्ा तनयमपद्धती
आपल्याला शोधून काढायची आहे . मग लोक ती आपोआप लागू करतील." सक्तीसक्तने
बावळ्याचे िोन्ही खाुं िे जोशात गच्च आवळले.
"मी तर अडानी मानूस हाय. मी काय शोधनार?"
"ते शोधायचुं काम माझ्यावर सोड. मी शोधून काढलेले तवचार लोकाुं पयांत पोहोचवायचुं
काम तुझुं. छापलेली पत्रकुं तू लोकाुं मध्ये तफरुन वाटायची. बोल जमेल?"
"जमलसुं वाटतुं. पन लोकुं वाचतील याचा तजम्मा माझा नाय. हाुं ! आधीच साुं गलेलुं बरुं .
मागे बुंगाली जािू बाबाची पत्रकुं वाटायचुं काम मी केलुं हाय. चार तिवस झालुं तरी एक बी
तगऱ्हाईक बाबाकडे आलुं नाय. लागला की बाबा माझ्यावर खार खायला. म्हनायला लागला तू
कागि समिे गटारात घातले . वाटले नाय. शपर्ेन साुं गतो, मी इमानिारीत वाटले होते. आता
बाबाच्या कागिात गटारात घालायच्या लायकीचा मजकूर होता. लोकाुं नी गटारात फेकले. यात
माझी काय चूक?"
"माझी पत्रकुं गटारात घालण्या लायकीची नसतात. काळजी करू नकोस."
सक्तीसक्तने अतभमानाने छातीवर हात ठोकले.
"काय तलवलेलुं असतुं त्यात?"

"पैसा जाळा."
"मग लोक तुमची कागिुं आधी जाळतील की? लोकाुं ना काय बाय पटलसुं साुं गा जी."
"सखा, तुला यात एवढुं िात काढायला काय झालुं?" सक्तीसक्त धुमसला. गतनमीण
आतण त्यागमूती एकमेकाुं शी सूचक नजराुं चा खेळ करत हसू िाबून रातहले. "बावळ्या तेच
आपलुं काम आहे . लोकाुं ना पटवून द्यायचुं. त्याुंच्यासाठी खरुं फायद्याचुं काय आहे ते."
"लय भारी काम हाय." बावळ्या आवुंढे तगळत म्हणाला. "मला जमलसुं अजाबात काय
तिसत नाय. मी जातो. जाऊ?"
"हुर्षार आहे स बावळ्या. तू नेमकुं ओळखलुं हाुं !" गतनमीण सरसावली. "इतकी हयाती
मागून हयात गेली या तवचारवुंताुं ची. पण आजपयांत लोकाुं ना खरुं बरुं काय, ते समजावू शकले
नाहीत कधी. मी काय म्हणते, या अक्कलेच्या गोष्ी तुम्ही अक्कल असलेल्याला ना तशकवू
शकता? तकतीशा लोकाुं ना मुळात खरी अक्कल असते? म्हणून आपण गतनमी कावा करुन
समस्येचुं मूळच नाहीसुं करायचुं. तू माझ्या तहरव्या गनीम टोळीत सामील हो."
"म्हणजे काय करायचुं?" बावळ्याने भीतभीत तवचारले.
"शत्रूला शत्रूच्याच शस्त्राने ठे चला पातहजे. काट्यानेच काटा काढला जाऊ शकतो. ही
तोुंडाची वाफ िवडून तजुंकायची लढाई नाहीय. त्यासाठी धडाकेबाज कृतीची खरी गरज आहे ."
गतनमीणीने हाताची गच्च मूठ आवळू न ठोसा हवेत मारला. तो बावळ्याला चुकवावा लागला.
"कारखाने प्रिू र्षण माजवतात? ते उडवायचे. आम्ही चाळीस बेतचराख केलेत. तवजेच्या
जुळण्याुंमध्ये जोडण्याुं ची गडबड करुन." ततने स्वतःची पाठ र्ोपटू न घेतली. "अणुस्फोटकाुं ची
िहशत आहे ? तर ती गुप्तपणे तनकामी करून टाकायची. लोक प्लाखिक वापरतात?
वापरणाऱ्याुं च्या घराुं ना आगी लावायच्या. खुनी युंत्राना त्यातलुंच एक युंत्र ताब्यात घेऊन त्यानुं

सुंपवायचुं. सगळुं गुपचुप. पकडले न जाता. बोल. िु सऱ्याुं ना काय काय करा, ते तशकवत
बसण्यापेक्षा, आपण आपलुं काय ते करुन पार होणुं, सोप्पुं आहे की नाही?"
"खुनी युंत्र ताब्यात घ्यायचुं?" बावळ्याच्या ओठाुं चा चुंबू झाला. त्याच्या डोळ्यातली
लकाकी साुं गत होती की ही कल्पना त्याला फार आवडली आहे . "कस्सुं?"
"अुं अुं?" गतनमीण चाचपडू लागली. बावळ्याने नेमकुं योजनेतल्या सगळ्यात कच्च्च्या
िु व्यावर बोट ठे वलेलुं. "मला वाटतुं आपल्याला त्याच्यासाठी तसल्या कुशल युंत्रतज्ञाची गरज
आहे ." ततचे डोळे सख्यावर खखळले.
त्याने आपल्याला त्यातलुं काही कळत नाही खुणावले. " मी एक हौशी अतभयुंता आहे .
युंत्रमानवाुं चुं तुंत्रज्ञान मला तततकुं कळत नाही. आमच्या पाठलागावरचुं युंत्र कोसळलुं, तेव्हा ते
नमुना म्हणून तपासायला ताब्यात घ्यायला पातहजे होतुं. पण आम्ही शरीराने आतण मनाने एवढे
र्कलेले होतो, त्यावेळी तसुं सुचलुं नाही."
"त्यासाठी कोणी तुला िोर्ष िे णार नाही." त्यागमूतीने सख्याच्या पाठीवर हात ठे ऊन
त्याला धीर तिला. "तुमची ती लढाईच होती. लढाईत तवचाराुं चा ताळमेळ सुटतोच."
"लढाई? ही लढाई आपल्याला टाळू म्हणून टाळता येणारी नाहीय. माणसाुं नी रोगराईने
होणाऱ्या मृत्यूवर मात केलीय. पररणामी माणसाुं च्या मृत्यूिराचुं आतण जन्मिराचुं नैसतगणक
सुंतुलन तबघडलुंय. माणसाुं ची ही लोकसुंख्यावाढ सृष्ीत ककणरोगाच्या अतनयुंतत्रत पेशीुंसारखी
फैलावलीय. सगळ्या समस्याुं चुं मूळ कारण हे च आहे . लोकसुंख्येला आळा घालायचा, ती कमी
करायचा मागण आता माणसाुं नी युद्धे करुन एकमेकाुं ना सुंपवणुं हाच आहे . जगभरात युद्धे सुरू
िे खील झाली आहे त." ततचे हात हवेत झुुंजायला लागले. बाकीच्याुं ना आपापली शरीरुं वाचवावी
लागली.

"डोळ्याुं समोर आपला सवणनाश स्पष् तिसत असताना, काही न करता तनव्वळ बसून
राहण्यापेक्षा काही तरी केलुंच पातहजे. काहीही म्हणजे काहीही. मग आपणच युंत्रतज्ञ बनायला
हवुं. शत्रूकडूनच तुंत्र तशकून घ्यायला हवुं." गतनमीण तोफेसारखी धडाडली.
"गुरुची तवद्या गुरुला?" सक्तीसक्तने एका वाक्यात सार काढलुं. "मग कधी जाता त्या
अवतपपासेकडुं तशकवणीच्या वगाण ला?"
"ती कुमारीजी बया मला बघताच आधी माझा गला की वुं घोटल?" बावळ्या तवचाराने
तबर्रला. "नको जी नको. मी जातो. मला जाऊ द्या."
"बावळ्या धीर धर. आपल्या सगळ्याुं ना कोणालाही सहज जमेल असा अगिी सोप्पा
मागण आहे माझा. तो ऐक." त्यागमूतीने त्याच्या पाठीवर र्ोपटले. "जगाला बिलायचुं आहे तर
त्याची पतहली सुरुवात आपल्यापासून केली पातहजे." बावळ्याला तिसले की यावर बाकी
सगळ्याुं ची तोुंडे वेंगाडली गेलीत. नजरा वर ढगाुं त गेल्यासारख्या तफरल्या आहे त. "जगाला
एखािी गोष् करा साुं गण्याआधी आपण करुन िाखवली पातहजे. काय बरोबर की नाही मी
म्हणतो ते?"
बावळ्याने होकारार्ी मुुंडी हलवली. "आजपासून तू प्रततज्ञा कर. तू प्लाखिक वापरणार
नाहीस. रासायतनक खतुं आतण तकडनाशकुं फवारलेलुं अन्न खाणार नाहीस. प्रिू र्षण
माजवणाऱ्या कारखान्याुं मध्ये बनलेल्या वस्तूुंचा बतहष्कार करशील. हवेत तवर्षारी धूर
सोडणाऱ्या गाडीवाहनाुं मध्ये बसणार नाहीस. तू शीतपेयुं तपणार नाहीस. आतण…."
" हे नको. ते नको. नको नको सोडा जी. मी खायचुं नी तपयाचुं तरी काय आनी कुठून?
ते साुं गा जी." बावळ्याने आक्रोश केला.
"हुुं ! इर्ुं महानगरीत तुला असुं जगणुं अशक्य आहे . तुला त्यासाठी गावात जाऊन राहावुं
लागेल." त्यागमूतींनी कबुली तिली. "मी आतण माझा पररवार जुंगलाच्या सीमेवर राहतो."

"मुंग तुमी इर्ुं कसे आला जी तुमच्या जुंगली गावापासून? इतकुं लाुं ब पायी चालत?"
बावळ्याला प्रश्न पडला.
"शहरात यायचुं तर नाईलाजाने शहरी ररत पाळावी लागते. पण तुला साुं गतो,"
त्यागमूतीचा आवाज चढला. "एक ना एक तिवस लोकाुं ना वळावुंच लागेल अशा जगण्याकडुं .
तो तिवस लाुं ब नाही. माणूस तनसगाण पासून लाुं ब गेला आहे . हे च आजच्या काळातल्या सगळ्या
समस्याुं चुं मूळ कारण आहे . आपण तनसगाण कडे परत जायचुं."
"मी तुमच्या जुंगल गावात आलो तर काय काम करनार ततर्ुं?" बावळ्या तवचार करत
होता.
"शेती. तू आमच्या शेतकरी कायणकत्याां च्या मेळ्यात सामील हो."
बावळ्याचे डोळे यावर अुंधूक धुकधुकले. "नाय जी. चोरी पलीकडुं मला काय बी येत
नाय. गावात ततकडुं तशी लई लोकाुं आधीच शेतीत जीव िे तात नी मरतात हाय. इर्ुं शहरात
कुनाला बी तेचा काय फरक पडत नाय. मला इकडुं जगतोय तो तरी जगू द्या वुं. मला जाऊ
द्या."
गतनमीणीने उठून िार उघडून धरले. "तुझ्या तनणणयाचा आम्ही आिर करतो. तुला तुझा
मागण प्रशस्त आहे ."
बावळ्या सगळ्याुं ना हात जोडत माफी मागत ततर्ून बाहे र पडला.
--------------------------------------------
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बावळ्या रुळाुं वर आपल्या नािात तवचार करत बसला होता. मुुंबापुरीच्या साखळडबा
गाड्याुं ची वाहतूक ज्या लोहरुळाुं वरुन चालू होती, त्याुं चा तवश्रामासाठी उपयोग करणे
शहाणपणाचे नव्हते. पण बावळ्या त्या रुळाुंच्या शेजारी असलेल्या झोपडपट्ट्याुं चा रतहवासी
होता. ततर्ले सारे रतहवासी तवरुं गुळा हवा झाला की इर्ेच येऊन बसत. त्यातशवाय त्या िाट
झोपड्याुं च्या गिीत िु सरी मोकळी जागा नव्हती. त्याच्या समोर रुळाुं मधल्या मोकळ्या जागेत
पोराुं चा चेंडूफळीचा खेळ रुं गला होता. त्याुं चा कल्ला चालू होता. धडधडत जाणाऱ्या गाड्याुं चा
आवाज होता. झोपडपट्टीत कोणाकडे बारसे असावे. ततर्े लावलेल्या गाण्याुं चा आवाज कणाण
मोठ्याने कोकलत होता. आवाजाुं चा गिारोळ माजून होता. त्याची सवय झाली असल्याने झोप
न येण्यासाठी ते कारण नव्हते. खरे तर कालच्या आख्ख्ख्या रात्रीच्या जागरणामुळे जतमनावर
आडवे झाल्या झाल्या, त्याला लगोलग झोप लागायला हवी होती. नेहमीसारखी. पण….
बावळ्याच्या आयुष्यात एका रात्रीत काही मोठी उलर्ापालर् झाली होती. शेती? त्याला
कोणीतरी गावात परतण्याचा प्रस्ताव तिला होता. आतण आयुष्याच्या या अचानक आलेल्या
वळणावर तो ठे चकाळला होता. काय तनणणय घ्यावा तो भाुं बावून गेला होता. त्याच्या
नजरे समोरुन त्याचा जीवनपट सरकत होता.
लहानपणातल्या आुं बटगोड आठवणीुंचा पट उलगडत होता. आपल्या आईबाबाुं बरोबर
लहानगा बावळ्या आतण त्याची बहीण शेतावर काम करत होते. त्याुं चुं काम म्हणजे नुस्ता खेळ
असायचा. बाबा काम वाढवून ठे वले म्हणून तचडायचे. आई मात्र यातूनच ते तशकतील म्हणून

त्याुं ची बाजू घ्यायची. मायेच्या सावलीतले ते फार सुखि तिवस होते. बावळ्या बारा वर्षाां चा
झाला तेव्हा त्याुं च्या या सुखाला दृष् लागली.
नव्याने बाुं धल्या जाणाऱ्या धरणक्षेत्रात त्याुं चे गाव आतण शेत येत होते. म्हणून त्याुं ना
हाकलून लावण्यात आले. शहरातल्या लोकाुं ना पाणी आतण त्यावर बनणारी वीज हवी होती.
त्यासाठी तपढ्यानतपढ्या नाुं िलेले काही शेतकरी सुंसार आतण गाव उध्वस्त झाले, तर तेवढी
तकुंमत मोजायला कोणाला वावगे वाटत नव्हते. कारण ती तकुंमत ती माणसे स्वतः मोजणार
नव्हती. लाखोुंच्या फायद्या आतण तवकासासाठी काही शेकडोुंची वाताहात त्या लाखोुंच्या
नजरे त क्षम्यच होती.
तवस्र्ातपताुं ना आपल्या फायद्याच्या जतमनी कोण िे णार? बिली जमीन म्हणून पडीक
जमीन तमळाली होती. सतत तीन वर्षे लागोपाठ पावसाने पाठ तफरवल्याने, घरात होते नव्हते
ते सारे तकडु कतमडूक सुंपले. नवीन पेरण्या करायला काहीच नव्हते. कजण काढण्यातशवाय
पयाण य नव्हता. कजण काढले. हवामानाच्या लहरी तडाख्यातून पीक जेमतेम आले. पण भाव
इतके कोसळले की त्यातून खची घातलेली रक्कमसुद्धा तमळाली नाही. झालेले कजण तफटले
नाहीच. होते ते तफटवण्यासाठी पुन्हा शेती करायला लागणार होती. त्यासाठी नव्याने कजण
घ्यावे लागले. कजाण च्या िु ष्चक्रात पुरते फसले. तीन वर्षे उलटली. ती शेती कधी फळली नाही.
गहाणवटीत जमीन गेली. खचलेल्या बाबाुं नी आत्महत्या केली.
कालचे शेतमालक शेतमजूर झाले. शेतात राबण्यापलीकडे त्याुं ना िु सरे काही माहीत
नव्हते. येत नव्हते. मात्र बड्या जमीनिाराुं चे धोरण गरजू मजूराुं ना कमीत कमी पैशात राबवून
घेण्याचे होते. ती एक प्रकारची गुलामी होती. त्यात पोटभर अन्नसुद्धा तमळत नव्हते. त्या
कुपोर्षणाने बावळ्याची अशक्त झालेली बहीण तापाचे तनतमत्त होऊन मेली. बावळ्या अठरा
वर्षाां चा गडी झालेला होता. जेव्हा बावळ्यालासुद्धा ताप चढला, जगतो की मरतो? प्रश्न बनला,
तेव्हा आईने त्याला घेऊन ततर्ून पळ काढला.

ते शहरात मुुंबईत आले. सगळ्या तनवाण तसताुं चा तोच शेवटचा आधार होता. ततर्े
झोपडपट्टीचा नरक त्याुं ची वाट पाहत होता. जगण्यासाठी माणसाुं ना तकती बेशरम तनिण य व्हावे
लागते, त्याचे अनेक धडे ततर्े त्याुं ना तगरवावे लागले. पावला-पावलाला बावळ्याला बाबाुं सारखी
आत्महत्या करावी आतण मोकळे व्हावे असे वाटायचे.
पण आईची आशा िु िणम्य होती. एक ना एक तिवस नक्की यात बिल होईल. कधी धीर
सोडू नकोस. ती कायम त्याची समजूत घालत राहायची. िर रात्री बावळ्याला झोपी जाताना
ती म्हणायची, उद्याचा तिवस त्याुं च्यासाठी चमत्कार आणणार आहे . पण तो बिल कसा
आणायचा? याचे त्या अडाणी माऊलीला ज्ञान नव्हते. ना ते कधी ततच्यापयांत पोहोचू शकले.
ततच्याबरोबर बावळ्या ज्या कारखान्यामध्ये काम तमळाले ततर्े तपचू लागला. तो
रसायनाुं चा बेकायिे शीर कारखाना होता. कामगाराुं च्या सुरक्षेचा वा सोयीुंचा कसलाच तवचार
ततर्े नव्हता. त्यामुळे इतर कामाच्या जागी नोकरी तमळवायला, जशी रे टारे टी असायची तशी
इर्े नव्हती. तो मृत्यूचा सापळा होता. ततर्े कामासाठी वरच्यावर जागा ररकाम्या व्हायच्या.
वर्षणभरातच ततर्ल्या तवर्षारी वाफाुं नी आईचा बळी घेतला. एक जागा पुन्हा ररकामी झाली.
बावळ्याच्या तरुण शरीरात र्ोडी जास्त धुगधुगी होती. ती सुंपण्याआधी त्या कारखान्यात
अपघाती स्फोट झाला. कारखाना नष् झाला. तसाही आईच्या मागे बावळ्या सैरभैर होता. तो
मोकळा झाला.
कशासाठी जगायचे? याला उत्तर नव्हते. अशावेळी त्याच्या आयुष्यात नवीन वळण
आले. बावळ्याला जीवाची पवाण उरलेली नव्हती. चार गुुंडाुं च्या घेऱ्यातून एका तरुणीला त्याने
ियाबुद्धीने वाचवले. ती एक सराईत सोनसाखळी चोर होती. आईने या वाटे वर जाण्यापासून
त्याला कायम रोखले होते. आता ती नव्हती. बावळ्या या नव्या वाटे वर चालू लागला.
यर्ावकाश सरकारिार तशपायाुं कडून पकडला गेला. तुरुुंगात धाडला गेला. ती तर
गुन्हेगाराुं ची सवाण त उत्तम तशक्षण िे णारी शाळा होती. बावळ्या फार हुर्षार तवद्यार्ी ठरला होता.

अवघ्या मतहनाभरात तो नवीन कसब सहजी आत्मसात करत असे. उफ! माणसाुं च्या पाचवीला
पुजलेल्या या अनवधानी चुका. ज्या करण्यात बावळ्याचा हात कोणी धरू शकलाच नसता.
त्याचे मूळ नाव काही वेगळे होते. पण गुन्हेगाराुं च्या िु तनयेत त्याचे नामकरण बावळ्या झाले.
िर वर्षाण आड मतहना-िोन मतहने बावळ्याचा मुक्काम तुरू
ुं गात पडे . िरवेळी नवा गुरु. नवीन
चौयणकला क्षेत्र. आतण अर्ाण त नव्या खुळचट चुका.
आज चोतवसाव्या वर्षी बावळ्याची वणी अट्टल ततजोरीफोड्याुं मध्ये लागत होती.
याचसाठी सख्याने त्याची तनवड सवाण त अवघड ततजोरी फोडण्याकामी केली होती. त्यासाठी
ते काल त्या गगनमहाली गेले होते. पण तनयतीचे फासे काही वेगळे पडले होते. बावळ्याला
जाणवले होते की सखा त्याच्या नेहमीच्या गुन्हेगार सार्ीिाराुं च्या माुं तियाळीत कुठे च बसत
नव्हता. तो काही वेगळा होता. आई नेहमी आशेने म्हणायची, तो बिल खरे च बावळ्याच्या
नतशबात येऊ घातला होता का? त्याचा उद्या काही वेगळाच होता?
त्याचा बसल्या जागेवर रुळाुं खालचे खडे एक एक पलीकडे फेकायचा चाळा नकळत
चालू होता. त्यातला एक चुकारसा िगड बुंटीवर जाऊन बसला. बुंटी चेंडूचा झेला घेतच होता
की तो सुटला. या िु हेरी नुकसानाने तचडून बुंटीने बावळ्याला तशव्याुं ची लाखोली वातहली. तो
काय बोलतोय कळत नसल्यासारखा कोऱ्या चेहऱ्याने बावळ्या बुंटीकडे बघत रातहला.
बावळ्याकडून काही प्रत्युत्तर न आल्याने सगळ्याुं ना जरा आश्चयण झाले. बुंटीला टरकला?
बुंटीचे वय छोट्याचे मोठ्यात रुपाुं तरण होण्याचे होते. त्याच्या वयाच्या इतर बारक्याुं वर
र्ोराड शरीराचा पूरेपूर फायिा घेत, धाक जमवून त्यातला एक टप्पा त्याने आधीच ओलाुं डला
होता. आता त्याला सामातजक स्तरावर वरची पायरी चढायची घाई झालेली होती. एखाद्या
मोठ्याशी तभडून आपली वट वाढवायची घाई. बावळ्या अुंगाने तकरकोळ होता. त्याच्या
नावावर हल्ली मोठा राडा वा मारामारी नोुंिली गेली नव्हती. तुलनेत सोप्पे सावज? बावळ्याची
आई-बहीण काढत ललकारत तो बावळ्यावर चालून आला.

काय घडतेय बावळ्याला तिसत होते. पण मेंिूत तशरत नव्हते. मेंिू िु सऱ्या गोष्ीुंमध्ये
व्यस्त होता. मात्र बुंटीने खाली बसलेल्या बावळ्यावर मारुन तिलेली लार् जागेवर पोहोचली
नाही. बावळ्याच्या शरीराने प्रतततक्षप्त तक्रया िे त, तजच्या योगाने बावळ्या आजपयांत
रस्त्यावरच्या जगण्यात तटकाव धरुन तजवुंत रातहलेला होता, ततच्या योगे बुंटीचा पाय
मधल्यामध्ये हाताुं नी घोट्यावर पक्कड घालत बावळ्याने धरला आतण त्याच्या पुढे जाणाऱ्या
जोराला हलकेच तिशा बिलून बाजूला रे टला. पाय नुस्ता हवेत तफरल्यामुळे बुंटीचा तोल गेला.
तो धडामकन ढुुं गणावर खाली आपटला.
बुंटी जेव्हा बावळ्यावर धावला होता, तेव्हा लागलीच ज्या पोराुं कडे चलतचत्रण करणारे
भ्रमणध्वनी होते, त्याुं चे हात तशवतशवले होते. खटक्याुं वर अचूक पडले होते. तचत्रण सुरु झाले
होते. झोपडपट्टीत मारामारी ही मोठी चवीने मजा घ्यायची बाब होती. आतण माणसाुं ना आपली
आवड इतराुं बरोबर वाटू न िु णावल्याखेरीज चैन चैन ती पडत नाही. झोपडपट्टीतली पोरे वयाने
लहान असली तरी कमावती होती. एकवेळ अन्न तमळाले नाही तरी ती जगू शकली असती.
पण ज्याच्या हातात भ्रमणध्वनी नाही, त्याला बाहे र लोकाुं समोर िाखवायला तोुंड उरत नव्हते.
बड्या बापाुं च्या आयतोबा पोराुं प्रमाणेच.
बुंटीने हल्ली त्याुं च्यावर िािातगरी सुरू केल्याने त्याुं चा त्याच्यावर राग होता. बुंटीची
फतजती त्याुं नी आवडीने तचतत्रत केली. पण हाय िै विु तवणलास! मधल्या रुळाुं वरुन धावायला
फातजल साखळडबा गाडीला नेमकी तीच वेळ तमळावी? आशेचा एकच तकरण बाकी होता.
बावळ्यापलीकडे उभा असलेला सीमेवरचा क्षेत्ररक्षक पप्पी. त्याला सगळ्यात जवळू न
सगळ्यात चाुं गले तचत्रण तमळालेले होते. त्याला मोठी मागणी आली. पप्पीने सगळ्याुं ना एकिम
उपलब्ध करण्यासाठी ते तचत्रण सुंगणतकय मातहतीजालावर टाकले.
बुंटीच्या मितीला कोणी गेले नाही. त्याला जोरिार मुका मार बसला असावा. तो
आपणहून उठला नाही. शरीराच्या झटक्याबरोबर बावळ्या वतणमानात परतला होता. तो बुंटीला

मित करायला उठला. बावळ्याने आपल्याला मारायलाच हात पुढे केलायसे वाटू न बुंटी मागे
व्हायला धडपडला. "ऐ, खबरिार माझ्या भावाला हात लावला तर."
आलेला आवाज बावळ्याच्या पररचयाचा होता. हात तसाच पुढे धरुन त्याने उत्तर तिले.
"घुंटी, त्याला मी मित िे तोय."
"तुझ्या आयची! काय घाबरला काय? नायतर मी तुझ्या तुंगड्या तोडीन म्हहून?" बुंटीच्या
भावाने आपल्या रू
ुं ि बलिुं ड बाजूुंवर र्ाप मारली.
"मी कोनाला भीत नाय." बावळ्याने ताठ आवाज लावला.
"बारक्या पोरावर जोर िाखवतो काय? तहुं मत हाय तर मिाण मला हात लावून िाखव
की." बोलणाऱ्या घुंटीचा शरीराकार तसा तवचार करणाऱ्याला िहा वेळा फेरतवचार करायला
लावणारा होता. घुंटी बावळ्याच्या पुढ्यात िोन हातावर उभा ठाकला. खेळणाऱ्या पोराुं चे डोळे
आता तमळू पाहणाऱ्या फुकटच्या तमाशासाठी लखलखू लागले.
"ऐ घुंटी. जािा वाजू नको. तुझा लोलक काढू न हातात िे ईन." बावळ्याचा हा बडबोल
जर तचत्रपटाुं मधून आला असता, तर तशट्ट्याुं ची सलामी घेण्यालायकीचा होता. पोराुं चे टाळ्या
मारायला सरसावलेले हात, घुंटीच्या आकाराच्या िहशतीखाली न वाजता र्ाुं बले .
"लय बोलतो रे ? हागायला लावला तर बोच्यात गू तरी हाय काय?" घुंटीच्या या
बडबोलावर लगेच चहूकडून प्रोत्साहनपर आरोळ्याुं चा तपट्टा पडला.
"चड्डी तर तुझी तपवळी होनार हाय आज. काय घराकडुं धुवायला पानी भरून आला
हायस ना? िोन वसाण मागचुं इसरला नाय ना?" बावळ्याचा प्रततसवाल पोराुं ना तततकासा
खणखणीत वाटला नाही. चुकार कुठे तशट्टी वाजली.
बावळ्या आतण घुंटीमध्ये त्यानुंतर खूप बडबोलबाजी रुं गली. त्यात एकमेकाुं च्या
नातलगाुंशी एकमेकाुं चे शारररीक सुंबध जोडण्याची चढाओढ प्रामु ख्याने होती. त्यात काही

वेळा त्याकामी घोडा बैल गाढव आिी करुन प्राण्याुं चा सहभागसुद्धा उि् धृत झाला.
एकमेकाुं च्या शारररीक उत्सजणन तवधीुंचे आतण अवयवाुं चे अनेकिा उल्लेख करण्यात आले.
एकमेकाुं च्या अवयवाुं साठी उपमा अलुंकाराचे सढळ हस्ते उपयोजन करण्यात आले. त्यातून
तबभत्स रस जागवण्याची शर्ण शर्ण झाली.
गुंमत म्हणजे त्या िोघाुं पेक्षा बघ्याुं ना जास्त रणमि चढल्यासारखे तिसू लागले. िोघाुं च्या
बाजूने आरडाओरडा करणाऱ्या आघाडीवीराुं मध्येच जुुंपतेय काय? असा रागरुं ग तिसू लागला.
मात्र ज्याप्रमाणे बावळ्या आतण घुंटीमध्ये कोणीच प्रत्यक्ष अुंगाशी तभडत नव्हता. त्याचप्रमाणे
त्याुं चे प्रोत्साहनकतेसुद्धा एकमेकाुं पासून सुरतक्षत िोन गज िू रीचे अुंतर राखून कलाप करत
होते.
सरतेशेवटी बुंटी झीट येऊन उभा रातहला. अुंगातले सगळे बळ ऐकवटू न सगळ्या
गिारोळाच्या वर तटपेला आवाज लावत कावला, "तुमच्या िोगाुं च्या बी बोच्यात गू नाय. अधाण
कलाक तनस्ता आवाजच चालला हाय. र्ू! तुमा िोगाुं वर." लुंगडत घराच्या तिशेने चालू पडला.
र्ोडा काळ या भरतवाक्यामुळे चालू नाट्य तर्जल्यासारखे झाले. मग पोराुं ना नवा खेळ
तमळाला. 'बोच्यात गू नाय. बावळ्याच्या नाय. घुंटीच्या नाय.' असे गीत ती हर्षणभरीत अुंतकरणाने
आळवू लागली. लवकरच त्यात वस्तीतल्या इतर माणसाुं ची नावेसुद्धा जोडली गेली. बावळ्या
त्यात सामील झाला. घुंटीला तेवढी खखलाडूवृत्ती िाखवता आली नाही. तो चरफडून तनघून
गेला. पोराुं ना जास्त चेव चढला. आतण मग कधी बावळ्याच्या लक्षात त्यात तमसळलेला हळू हळू
मोठा होत चाललेला आवाज आला. तो अुंतबाण ह्य शहारला. खुनी युंत्र? इर्पयांत?
त्याची भीती खरी ठरली. आवाजाच्या तिशेने वळू न बघता त्याला ते स्पष् होताना तिसले.
त्याच्या अपेक्षेबाहे र वेगाने जवळ पोहोचले. तभरतभर नजर चोहोकडे टाकली. ते त्याच्यासाठीच
आले होते नक्की. कुमारीजी सूडाने पेटलेली होती. ततने ते त्याच्या मागावर पाठवले होते. कुठे
पळ काढावा, ठरत नव्हते. त्यात मोलाचे क्षण वाया गेले. युंत्राकडे पोरे कौतुकाने पाहत होती.

ते डोक्यावर पाच सहा पुरुर्ष उुं चीवर तघरतघरू लागले. "पळा." बावळ्या तकुंचाळला. त्याने
लोळण घेतली.
त्याच्या अुंगात पूवी अनुभवलेली ती जळजळीत वेिना कल्लोळू लागली. त्याच्या
अुंगावरचा केस न केस उभा रातहला. पूवी त्याला त्या माऱ्यात अतजबात हालचाल शक्य झाली
नव्हती. कसे कोण जाणे, आता मात्र त्याला कष्ाने का होईना हलता येत होते. तो रुळाुं मध्ये
पडला होता. रुळाुं च्या बाहे र जायचा प्रयत्न करता जळजळ वाढली. तो रुळाुं च्या मधोमध सरकू
लागला. युंत्र मागावर सरकू लागले. अचानक बाजूच्या रुळाुं वरून गाडी धडाधड जाऊ
लागली. इतर कोणत्या गोष्ीचा तवचार करायला त्याला फुरसि नव्हती. मात्र गाडीमुळे जणू
युंत्राची मारकशक्ती उणावली. बावळ्याला वेगाने माऱ्याच्या पररघाबाहे र धावता आले.
रुळाुं मधून धावत राहा. त्याने स्वतःला समजावले. युंत्राचा ऊजाण सुंचय सुंपेपयांत. तसे शक्य होते
का? त्याला प्रयत्न करणे प्राप्त होते.
बावळ्या धावत होता. समोरून त्याच रुळावरुन येत असणाऱ्या गाडीची चाहुल त्याला
तमळाली. त्याला या रुळाुं च्या बाहे र पडायला लागणार होते. त्याने मागे वळू न अुंिाज घेतला.
असे व्हायला नको की बाजूच्या रुळाुं वर जाताच, मागच्या बाजूने येणाऱ्या गाडीने त्याला
उडवावुं. िु िैवाने बाजूच्या िोन्ही रुळाुं वरुन गाड्या येत होत्या. तो र्कलाही फार होता.
समोरची गाडी फार पु ढे आलेली होती. मागे युंत्र फार जवळ आले होते. बावळ्या जतमनीवर
रुळाुं मध्ये आडवा झाला. त्याचा सडपातळ िे ह तजतका जतमनी सपाट करता येईल त्याने केला.
अुंगात जळजळ सुरू झाली. तो युंत्राच्या माऱ्यात आलेला होता.
तोच गाडीचे साखळडबे त्याच्यावरून जाऊ लागले. त्याने तनपतचत शरीरात तजतका
श्वास भरता येईल भरून घेतला. जळजळ बुंि झाली होती. गाडी वरून पूणणपणे सरकली. तो
पुन्हा पळ काढण्यासाठी सज्ज झाला. युंत्राला हा खेळ लगेच सुंपवायचा असावा. ते बावळ्यावर
खाली खाली आले. ते रुळाुं वरच्या टाुं गत्या वीजवाहक ताराुं ना टे कले नाही. तरीही युंत्रात आतण

त्या ताराुं मध्ये तठणग्या उडाल्या. वीजप्रवाहाच्या तडतडबाज्या युंत्राकडे उड्या मारत जाऊ
लागल्या. त्याुं च्यात जवळीकीमुळे घातजुळणी जमली होती. युंत्र स्वतःच उच्चिाबाच्या तवजेच्या
माऱ्यात फसले. त्याचा स्फोट झाला.
बावळ्याचे प्रतततक्षप्त तक्रयेने डोळे गच्च तमटले गेले. ते उघडले तेव्हा चमत्कार घडला
होता. युंत्राचे जळके तुकडे त्याच्या आसपास तवखरुन पडले होते. योगायोगाने त्यातला एकही
त्याच्यावर पडला नव्हता. काळ आला होता. पण वेळ आली नव्हती. याचे प्रत्युंतर त्याला आले.
खोल श्वासात जळीताचा वास भरत तो उठला. मागे लाुं ब नजर टाकली. तजर्ून त्याचा पाठलाग
सुरु झाला होता. त्याच्या काळजाला चरका बसला. ती पोरुं त्याच्याएवढी नशीबवान ठरली
नव्हती. त्याुं चे आडवे तनश्चल पडलेले िे ह बावळ्याला तिसले. त्याच्यावर एकिम खूप िडपण
आले. पोराुं चे नाहक बळी गेले होते. युंत्र त्याच्यासाठी आले होते. त्याच्यामुळे त्याुं चे बळी गेले
होते.
तो खचून कोसळला. त्याच्या बुडाला गरमागरम चटका बसल्यामुळे जागच्या जागी
उडाला. युंत्राचा तुकडा होता तो. त्या चटक्याने बावळ्याला भानावर आणले. एक युंत्र सुंपले
म्हणून त्याचा तशकारी पाठलाग सुंपणार नव्हता. एव्हाना युंत्र नष् झाल्याची जाणीव त्या
अवतपपासेला झालेली असणार . ततने पुन्हा त्याच्या मागावर अनेक युंत्रे सोडलेली असणार. ती
गप्प बसणार नव्हती. तोसुद्धा गप्प बसणार नव्हता. अुंगातला डगला उतरवून त्याने युंत्राच्या
तुकड्यातले वेचता येतील तततके तुकडे त्यात घातले. त्याचे गठले बाुं धून खाुं द्यावर टाकले.
घाईघाईने तनघाला. ततर्ून तजतक्या लवकर तजतके िू र जाता येईल ततकडे .
--------------------------------------------
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एका मोठ्या चारचाकी गाड्याुं च्या िु रूस्तीखान्यासमोर बावळ्या उभा होता. रात्र चढत
होती. शहर तिव्याुं नी तटमतटमत होते. विण ळ जोरात चालू होती. उघड्या अुंगाने गार झोुंबणाऱ्या
खाऱ्या खाडीच्या वाऱ्यावर तो तकुंतचत कुडकुडला होता. त्याला भणुंग समजून हाकलले
जाण्याची शक्यता होती. त्याने ततर्े सख्याची चौकशी केल्यावर ती शक्यता खरी झाली.
ततर्ल्या मुजोर कमणचाऱ्याुं नी त्याला वाटे ला लावला.
एका अट्टल घरफोड्याला मग चोखाळायला ततर्े अनेक मागण होते. अनेक िरवाजे होते.
अनेक खखडक्या होत्या. त्याुं च्या मजबुत खखट्ट्या आतण अडसर त्याला अडवायला असमर्ण होते.
त्या िु रूस्तीखान्याच्या मागच्या बाजूला भुंगारखाना होता. ततर्े टाकाऊ मालाची मोठी जुंत्री
पडलेली होती. त्याला पत्र्याचे कामचलाऊ कुुंपण होते. बावळ्या तललया त्यावरुन पार होत
आत तशरला. ततर्े एक पक्की लाुं बचलाुं ब इमारत होती. ततच्या आधाराने खेटून काही पत्र्याच्या
टपऱ्या. रात्र असल्याने तवजेचे टाुं गते गोल तिवे लागलेले होते. भुंगारमालाच्या आडोश्याने त्या
सावल्याुं मधून, चोरट्या हालचाली करत बावळ्या सख्याचा शोध घे ऊ लागला. तो कुठे च
तिसेना. तनराश होऊन बावळ्या एका पत्र्याच्या खोपीत वाट बघत अुंग चोरून र्ुंडीने र्रर्रत
बसला. आता जायला त्याला जगात िु सरी जागा नव्हती.
अचानक त्याच्या मानेमागे तपस्तुलाची र्ुंडगार नळी लागली. "हात वर कर." िरडावले
गेले. बावळ्याने आज्ञा मानली. "उभा राहा." िु सरी आज्ञा पाळली. "भाुं गडा नाचून िाखव."
ततसरी आज्ञा तुलनेत इतकी हास्यास्पि होती की धमकी झुगारून बावळ्या मागे आज्ञापकाला

पाहायला वळला. तो सखा होता. बावळ्याने त्याला तमठी मारुन तिली आतण गिगिू लागला.
सख्याला आश्चयण झाले. बावळ्याच्या डोळ्यात तो कारण शोधू लागला. बावळ्याने आपले
डगल्याचे गठले पुढे केले. सख्याने ते चाचपले. उत्सुकतेने उघडून बतघतले. "काय आहे हे ?"
"तू म्हनला होता ना, खुनी युंत्राचुं भाग तमळालुं तर तू त्याचा छडा लावनार? ते हायत."
बावळ्याने मलूल आवाजात साुं तगतले. "त्या बयेनुं माझ्या मागावर झोपडपट्टीकडुं पाठवलुं होतुं.
रूळावरच्या ताराुं वर झटका खाऊन मेलुं. पन माझ्या वस्तीतली पोरुं आिी मारली."
"तुझ्या मागावर तुझ्या वस्तीकडे ? पण ततला पत्ता कसा लागला? तुला इर्ुं येताना कोणी
बतघतलुंय? तुझ्या मागावर कोणी होतुं?" अभातवतपणे सख्याची नजर अुंिाज घेत आजूबाजूला
तभरतभरू लागली. स्वतःच्या सुरक्षेची काळजी त्याला लागली. बावळ्याने मान उिासपणे
नकारार्ी हलवली.
"माझ्या जागी ती पोरुं मेली." बावळ्याला परत गिगिू न आलुं. तेव्हा सख्याच्या डोक्यात
उजेड पडला. बावळ्याला काही साुं त्वनाची या क्षणी तीव्र गरज होती. आतण उघडुं कुडकुडणारे
अुंग झाकायला वस्त्राची.
"तू नाही. त्या अवतपपासेनुं मारलुंय त्याुं ना. त्याचा छडा लावूया. चल माझ्याबरोबर खाली
तळघरात. इर्ुं कोणाची नजर पडण्याआधी." सख्याने बावळ्याला हात धरून ओढत न्यायला
सुरुवात केली. "ततर्ुं आपण सुरतक्षत असू. आपल्याला नीट बोलता येईल." िु सऱ्या एका
टपरीत नेऊन ततर्ला एक पेटारा सख्याने बाजूला सरकवला. त्याच्याखाली भुयार तिसू लागले
आतण त्यात उतरुन जायला तशडी. सख्या मागोमाग बावळ्या ततच्यावरुन उतरून खाली गेला.
ते गुप्त तळघर बरे च मोठे होते. वरुन इर्ुं असे काही असेल याची अतजबात कल्पना
आली नव्हती. ततर्े ताराुंची भेंडोळी, तवजेची अनेक धड आतण मोडकी उपकरणे, वेगवेगळी
अनोळखी युंत्रे, सुंगणकाुं ची राुं गच्या राुं ग असा एखाद्या प्रयोगशाळे त शोभेलसा पसारा होता.
काही युंत्राुं च्या पडद्याुं वर भुंगारखान्याच्या सभोवताली रोखलेल्या िक्ष-चलतचत्रकाुं कडून तटपली

जात असलेली दृश्ये तिसत होती. एक पडिा बावळ्या लपून बसला होता ती जागा नेमकी
िाखवत होता. सख्याने आपल्याला कसे गाठले, याचा उलगडा बावळ्याला त्यावरुन झाला.
बावळ्याचे त्यावर लागलेले लक्ष ओळखून सखा हसला. "जर ते खुनी युंत्र इर्पयांत आलुंच, तर
आपल्याला आधीच कळे ल."
एका कपाटात खुडबुडून सख्याने जाडसर अुंगरखा शोधून काढला. "घे. हा घाल.
माझ्या मापाचा तुला सै ल होईल. पण तू र्रर्रायचा तरी र्ाुं बशील." बावळ्याने आभार मानून
तो अुंगात चढवला. त्यात िोन बावळ्या मावतील एवढी जागा होती. मग एका मोकळ्या मेजावर
बावळ्याचे गठले खोलून ररकामे करत, छोटा चौपाय घेऊन सखा त्यावर बसला. युंत्राच्या
भागाुं चे गहन तनरीक्षण करण्यात व्यग्र झाला.
आपल्या डोक्यावरचे ओझे सख्याच्या डोक्यावर ठे वल्यावर बावळ्या तनधाण स्त झाला.
झोपेची तीव्र गरज त्याला भासू लागली. तो जतमनीवर पसरला. त्याला आयुष्यात तबछाना कधी
तमळाला नव्हता. ततर्ली जमीन तकलािू जुनाट लाकडी फळ्याुं ची होती. त्या खाली पोकळी
भासत होती. त्यावर कान टे कले गेल्यावर बावळ्याला पाण्याच्या प्रवाहाचा क्षीण आवाज
जाणवला. हे तळघर खाडीच्या प्रवाहावरती बाुं धलेले होते. त्याला खात्री वाटली. "मी खाडीत
पडनार नाय ना?"
सख्याने डोके वर उचलले. त्याला बावळ्या नजरे समोर तिसला नाही. ती खाली
वळवल्यावर खाली पसरलेला तिसला. "तू माझे कपडे लोळवतोयस." त्याने नाराजी व्यक्त
केली. बावळ्या वरमला. तातडीने उठून बसला. तसा सख्या हसला. "अरे मस्करी केली." पण
बावळ्या पुन्हा लोळला नाही. नुस्ता पाठ टे कून कोमेजून बसून रातहला. "हे तुकडे आणून तू
खूप भारी काम केलुंस बघ." सख्याने बावळ्याला पुन्हा उत्साहीत करायला मखलाशी केली.
"यातल्या काही तवि् युत-जोडपटाुं वरील जोडण्या िु रुस्त करता आल्या, तर युंत्राच्या स्मृतीत

असलेला मातहतीसुंचय आपल्याला खुला होईल." सख्याने ते काम होण्याची खात्री वाटल्यामुळे
शीळ ओठाुं त घोळली.
"तू गनीमबाईसाठी काम करतो?" बावळ्याने प्रश्न तवचारला.
"नाही. का?"
"मुंग सक्तीसक्तरावासाठी?"
"नाही. आतण तवचारण्याआधीच साुं गतो. त्यागमूतीसाठीसुद्धा नाही." कामातून डोके वर
न काढता आतण आवाजात नाराजी न आणता, सखा सहज स्वरात उत्तरला. "माझा मी
स्वतःसाठी स्वतःच्या अक्कलेनुं काम करतो. जसा तू करतो. सकाळी त्या सगळ्याुं ना त्याुं चुं
पटलुं नाही, म्हणून सरळ नकार तिलास की नाही."
"हुुं ." बोलून बावळ्या गप्प झाला. मग काही बोलायला तोुंड उघडले. शब्द न उच्चारता
बुंि केले. तसे सख्याने डोळे वर करुन त्याच्या डोळ्यात तभडवले. डोळ्याुं च्या कोपऱ्यातून त्याचे
बावळ्यावर लक्ष होते. भुवया उुं च केल्या.
"तसुं नाय. मला वाटतुंय की मी शेतात जावुं. मला शहरात तर ती बया र्ारा िे नार नाय.
जुंगलात ततला मी सापडनार नाय."
"ततच्या भीतीनुं जुंगल गाठणार आहे स? तुला काय वाटलुं? जुंगल माणसाुं नी मोकळुं
सोडलुंय? जगाच्या पाठीवर एखाद्या महासागरातील तनजणन बेटावर जरी तू जाऊन लपलास,
तरी ततर्ुं आकाशात तफरणारे कृतत्रम उपग्रह नजर ठे वून असतात. सत्ताधाऱ्याुं च्या नजरकैिे तून
कोणीही आता कसुंच सुटू शकत नाही."
"मुंग मी आता करु तरी काय?" बावळ्याच्या स्वरात हताशा होती.

"माझुं मत आहे , लपतछपत तवजनवासी जगणुं जगण्यापेक्षा, समोर लढू न आलेलुं मरण
मेलेलुं जास्त चाुं गलुं."
"मी गनीम बनू?"
"हुं ! शत्रूशी शत्रूच्या शस्त्राने लढणार? म्हणजे आधी त्याच्यासारखुं बनणार? सुरुुंगाचा
कारखाना सुरुुंगाने उडवणार. त्यात हकनाक बळी जाणाऱ्या तवनापराध लोकाुं चुं काय?
अततरे क्याुं मध्ये आतण गतनमीणीच्या मागाण मध्ये मला तर काही फरक तिसत नाही."
"मुंग मी सक्तीसक्त रावाची पत्रकुं वाटू ?"
"सक्तीचा प्रचार? सक्तीसक्ताने ठरवलेल्या तनयमाुं ची सक्ती? ते लोकाुं च्या भल्यासाठी
आहे त असुं केवळ तो म्हणतो म्हणून? आजचे सरकारी तनयम काय वेगळे आहे त? तेसुद्धा
लोकाुं च्या भल्यासाठीचअसल्याचुं साुं गतात. पण ते न पाळणाऱ्यात सरकारी माणसुंच सवाण त
आघाडीवर असतात. त्याुं ना वठणीवर कोण आणणार? आतण ही वठणीवर आणणारी माणसुंच
भ्रष् तनघाली की त्याुं ना? माणसुं राबवतात अशी कोणतीही व्यवस्र्ा आिशण राहणार नाही. ही
आिशाां ची भानगडच बेमतलब आहे ."
"मुंग त्यागमूरती बाबाकडुं च जातो." बावळ्या ठामपणानुं म्हणाला. "तो गाुं धीबाबा कसा
तिसतो."
"तो गाुं धीतगरीच करतो. पण….." सखा तवर्षािाने हसला. "जगण्याची चालू ररत मोडायची
तर ती तनिान िहा जणाुं नी तमळू न तरी मोडली पातहजे. एकट्या िु कट्याने मोडणुं म्हणजे
फुकट शहीि होणुं. त्याच्या स्वतःच्या बायकोपोराुं नासुद्धा सगळ्या आधुतनक सोयी-सुतवधाुं चा
त्याग करुन जगणुं उफराटुं वाटतुं. त्याुं नी याला सोडलाय. तू त्याच्या बरोबर बैराग्याचुं तजणुं
जगणार काय?"

"तू सगळ्याला नाय नाय म्हनतो. मुंग सकाली त्याुं च्याकडुं मला साुं गाती घेवून गेला
कशाला?" बावळ्या कावला.
"काय साुं गू?" सखा उसासला. "आजचुं जग समस्याुं नी गजबजलुंय. त्यातल्या बहुतेक
सगळ्या माणसाुं ना आतण जगाला सवणनाशाकडे ओढू न नेताहे त. तवचार करणाऱ्या प्रत्येक
माणसाला हा घोर लागला आहे . पण आख्ख्ख्या जगाचा तवचार करता येणुं एकट्या माणसाच्या
आवाक्यातलुं नाही. जो तो गोुंधळलेला आहे . आपल्या बुद्धीने सुचतुं ते करतो आहे . भले
अपयशी आहे त, ही ततघुं आपल्या हे तूशी प्रामातणक आहे त. त्यासाठी अतवरत प्रयत्नरत आहेत.
त्याुं ना एकतत्रतपणे या खुनी युंत्राच्या सुंकटातून काही मागण सुचतो का? हे मला बघायचुं होतुं."
सख्याने चुटकी वाजवली. "त्यातशवाय एकट्यानुं आपल्या डोक्यावर या समस्येचुं ओझुं
मला वाहायचुं नव्हतुं. त्या ततघाुं कडून ते आता अजून अनेकाुं मध्ये वाटलुं जाईल. मी एक
अतभयुंता आहे . तेच माझुं क्षेत्र. त्याला अनुसरून पाण्याचा इुं धन म्हणून वापर करणारुं इुं तजन
शोधून काढण्याच्या प्रयत्नात मी आहे . माझ्या पररने जगाच्या समस्येवर तो उपाय होऊ शकेल."
"मुंग आता मला करायला काय बी बाकी उरलुं नाय." बावळ्याने र्कलेले डोळे तमटले.
गुढघ्यात मोडलेले पाय पुढे सोडून, त्याुं च्यावर िोन्ही हाताुं ची घडी ठे वून, पाठ-डोके मागे
कपाटाला रे लून.
"अरे आशा सोडू नकोस. बघू काही चमत्कार घडे ल." सखा हे वाक्य बोलताच
बावळ्याचे डोळे खाडकन उघडले गेले. धगधगले.
"माझी आय हे च बोलत टाचा घासत या जगापलीकडुं गेली. चमत्कार-आशा सगला
खोटा हाय. मरायचुंच हाय? मरतो. पन मला आता फुकाचा बडबोल नको." बावळ्या
जोरजोरात ततडीकीने ओरडला. यावर सखा काही बोलला नाही. काम करत रातहला. हळू हळू
बावळ्या शाुं तावला. त्याच्या नकळत डु लकी काढू लागला.

सुईुंग….एका तवतचत्र आवाजाने तो िचकून उठला. काही क्षणाुं नी कुठे कशाला आहोत
त्याचे भान परतले. सखा मेजावर काम करत होता. त्याने काही उपकरणाुं शी युंत्रात सापडलेले
तवि् युतपट जोडले होते. त्यातून अध्येमध्ये हे तवतचत्र आवाज उमटत होते. "ततर्े बघ." सख्याने
खुणावलेल्या तिशेने बावळ्याने बतघतले. एका सुंगणकाच्या पडद्यावर त्याला तो स्वतः तिसला.
"या युंत्राच्या मातहतीसुंचयात ही छायातचत्रे सापडली. आपण काल पळताना त्या सात
मजल्याच्या वाहनतळावर गेलो होतो ना, तेव्हाची तटपली गेलेली ही छायातचत्रे आहे त. तू ततर्ुं
चेहऱ्यावरचुं आवरण काढलुं होतुंस. हा बघ. तुझा चेहरा तकती स्पष् तिसतो आहे इर्ुं. कालच्या
युंत्राने ही तटपली आहे त. आता ही छायातचत्रे बघ." सख्याने हातातल्या सुंगणक कळफलकावर
बोटे नाचवली. "ही तुझ्या वस्तीतली छायातचत्रे तिसतायत. रुळ आहे त. मागे झोपड्या आहे त.
पोरुं आहे त. तू आहे स. या तुकडे झालेल्या युंत्राने घेतलेली. आधीच्या एवढी सुस्पष् नाहीत. पण
तुला ओळखता येतुंय."
"ही युंत्रानुं घेतलेली तचत्रुं नाय जी." बावळ्याने सुकलेल्या ओठाुं वरून जीभ तफरवली.
"ही पप्पूनुं घेतलेली हायत. तो पडला तो बुंटी हाय. त्या वेळी युंत्र ततर्ुं नाय होतुं. मुंग खूप नुंतर
आलुं की."
"पप्पूनुं घेतलेली तचत्रुं? ती युंत्राकडुं कशी गेली?" हनुवटीवर हात तफरवत सखा
तवचारात पडला. "पप्पूनुं ती मातहतीजालावर टाकली होती काय?"
"होय. बाकी पोराुं नी कल्ला केला ना? त्याुं ना बी बुंटी पडला कसा बघायचा होता."
सख्याने चुटकी वाजवली. "कोडुं सुटलुं. त्याुं ना तुझा पत्ता कसा लागला ते." मग त्याने
तोुंडावर हात घेतला. "अरे रे रे ! हे फार भयानक आहे बावळ्या. फार भयानक. त्या अवतपपासेनुं
तवकतसत केलेली कृतत्रम सुंगणकबुद्धी आख्खुं मातहतीजाल झोळते आहे . तुझ्या चेहऱ्याच्या
त्याुं च्याकडुं असलेल्या छायातचत्राशी पडताळणी करत, ततर्ुं असलेल्या आतण त्यावर येणाऱ्या

प्रत्येक छायातचत्राशी. मला साुं ग. पप्पूनुं छायातचत्र काढल्यावर साधारण तकती वेळानुं ते युंत्र
ततर्ुं येऊन धडकलुं?"
"काय की तास-अधाण तास झाला होता."
"फक्त एवढ्याश्या वेळात त्याुं ना आख्ख्ख्या जगभरातल्या मातहतीजालाची तपासणी पार
पाडता आली? ततचे सुं गणक कल्पनेपलीकडे जलि आहे त. ती म्हणाली ते सत्य होतुं तर?
जगातल्या प्रत्येक माणसाची हालचाल ततच्या मुठीत आहे . आतण त्याचुं मरण." सखा
मेजावरच्या बाटलीतले पाणी घटाघटा प्यायला.
बावळ्याला सखा काय बडबडला त्यातले काही कळले. काही नाही कळले. पाण्याची
तहान लागलीय. ही जाणीव आधी प्रखरतेने झाली. तो उठून बाटलीपाशी पोहोचला. तोच पुन्हा
एकिा खुनी युंत्राच्या चालू झालेल्या तवि् युतपटातून सुईुंग आवाज तनघाला. सख्याच्या
चेहऱ्यावर भीती िाटू न आली. "हाय! हे जोडलुंय तो सुंगणक मातहतीजालाशी जुळलेला आहे ."
झटका आल्यासारखा सखा जागेवरून उडाला. पटकन जाऊन सुंगणकाची वीजपुरवठा तार
त्याने खेचून काढली. तो बुंि पाडला.
सख्याला एका जागी खस्र्र राहवेना. जोपयांत बावळ्या जात्यात होता, तो सुपात होता,
तोपयांत सख्याचुं मानतसक सुंतुलन खस्र्र होतुं. आता जात्यात सापडलो ही जाणीव होता, ते
डळमळले होते. "काय करुया?" तो एका कपाटापाशी गेला. सरकवले. खाली पोकळी होती.
"इर्ून उडी घेतली तर आपण खाडीला जाऊन तमळणाऱ्या गटारात पडू. खाडीतून गुपचूप
सटकून जाता येईल."
"तू तर म्हनला की िडून जगन्यापरीस लढू न मेलेलुं चाुं गलुं? िडून राहायला जागाच
नाय." बावळ्याने सख्याला धरुन झेंजारत त्याचेच शब्द उलटे सुनावले.

बावळ्याच्या शब्दाुं नी सख्याच्या मनावर चढलेला भीतीचा पगडा उतरला. "आपण लढू
बावळ्या. आपण लढू . मला सगळुं साुं ग." युंत्राच्या तुटक्या अवशेर्षाकडे बोट िाखवत तवचारले.
"हे कसुं नष् झालुं?" बावळ्याने तो रुळाुं मध्ये कसा पडला. ततर्े युंत्राच्या माऱ्याचा पररणाम
कसा तर्टा पडत होता. मग रुळाुं वरच्या टाुं गत्या ताराुं जवळ येता, त्याुं ची युंत्राबरोबर
घातजुळणी होऊन तठणग्या कश्या पडल्या, ते साुं तगतले .
"वा! जमलुं तर. रुळाुंच्या धातूमधून तवि् युतकणाुं चा मारा मोठ्या प्रमाणावर लगोलग
लाुं ब वाहून नेला जात असणार. आपल्याकडुं तततक्या प्रचुंड प्रमाणात धातू नाहीय. पण?"
सख्याने ततर्े चार पुरुर्षभर उुं चीचे खाुं ब कापडाखाली झाकून ठे वलेले, त्याुं च्यावरचे ते आवरण
ओढू न मोकळे केले. "ही आहे 'तेस्ला' या महान प्रततभाशाली शास्त्रज्ञाची रचना. या ताुं ब्याच्या
ताराुं च्या गुुंडाळ्या आतण भेंडोळ्याुं मधून, आपण रोजच्या सामान्य वीजप्रवाहाचुं अती उच्च
िाबाच्या तवजेत रुपाुं तर करु शकतो. ते युंत्र त्या टाुं गत्या वाहकताराुं च्या उच्च तवि् युतिाबाची
तशकार झालुं. हे नक्की. चल लाग तशकारीच्या तयारीला. याुं ची जुळणी करूया."
सख्याच्या उत्साहाची बावळ्याला लागण झाली. सख्याच्या सूचनाुं बरहुकूम त्याची
धावाधाव सुरु झाली. तशकारीचा सापळा जवळजवळ तयार होत आलेला. ततर्ल्या सुंगणकाचा
एकाएकी स्फोट झाला. स्फोटाुं ची मातलकाच सुरु झाली. बावळ्याला तचरपररतचत जळजळ
त्याच्या अुंगात वेिना उसळवू लागली. "ते आलुं." तो ओरडला.
"बावळ्या गटाराच्या भोकात तशर. जा लवकर." सखा ओरडला. तो िोन ताराुं च्या
जुडग्याुं ची एकमेकाुंशी ताकि एकवटू न जुळणी करायचा प्रयत्न करत होता. "येऊ िे त्याुं ना
अजून खाली. हे जोडताच फुटतील हरामखोर."
"युंत्राचा मोठा स्फोट होईल." बावळ्याला बेंबीच्या िे ठापासून ओरडावे लागले. युंत्राुं चा
घरघराट जोरात ऐकायला येत होता.
"होऊ िे . पवाण नाय मरणाची."

"मला पवाण हाय. मी अडानी मानूस हाय. मला यातलुं काय बी नाय कळत. तुला समजतुं.
तू तजता राहला पायजेल. तू जा. मी जोडतो." बावळ्याने लोळण घेत सख्यापाशी पोहचत ती
जुडग्याुं ची टोके तहसकावून घ्यायचा जोरिार प्रयास केला.
"गप्प बस मुखाण . माझ्या जागेतून चालता हो. आत्ताच्या आत्ता…." सख्याला पुढे बोलता
आले नाही. बावळ्याने त्याच्या डोक्यावर तडाखा लगावत त्याला बेशुद्ध केले. तमनतवारीने
गटारावरच्या उघड्या भोकातून खाली ढकलून तिले. त्याच क्षणी वरचे छत फोडत तीन युंत्रे
आत घुसली. त्याुं चा ततहे री मारा बावळ्यावर एकवटला. िातओठ चावत तरीपण जुडग्याुं च्या
टोकाुं पाशी बावळ्या पोचला. त्याने ते एकमेकाुं शी जुळवायला ताकि एकवटली.
खाली गटारात पडल्या पडल्या पाण्याच्या हबक्याने सखा शुद्धीत आला होता.
नाकातोुंडातून ते घाण पाणी गेल्याने कासावीस झाला. तोच त्याच्या डोक्यावर कानठळ्या
बसवणारा मोठा स्फोट झाला. त्या प्रकाशाच्या लखलखाटाने डोळ्याुं वर पाुं ढरी अुंधेरी आली.
--------------------------------------------
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समुद्राची हलकी गाज कानाुं ना सुखावत होती. सकाळची सोनेरी उन्हे वातावरण प्रसन्न
करत होती. छोट्या छोट्या तहरव्या टे कड्याुं नी आतण खाडीच्या जागोजागी तवखुरलेल्या
प्रवाहाुं नी गजबजलेला भाग होता तो. माडाच्या झाडाच्या झावळ्या वाऱ्यावर तभरतभरत होत्या.
झाडीमधून चुकार कुठे जुन्या काळातल्या बाुं धकामाुं चे पडीक अवशेर्ष तिसून येत होते. कुठे
तपवळी पाुं ढरी रानफुले फुलली होती. त्याुं चा मुंि गुंध िरवळत होता. आतण त्या सगळ्या
सुुंिरतेची मूतण प्रततमा प्रकटावी अशी चपळ तरुणी त्यातून कशाचा माग काढत वावरत होती.
ततच्या जोडीला एक मध्यमवयाचा पुरुर्ष होता.
"लाकी, मला खात्री हायीुंग. नकाशात िाखतवुंग ती जागा इुं र् कुुंठ हायीुंग." तो पुरुर्ष
चोहोकडे नजर तफरवत डोक्यावर बोटुं टकटकवत त्या तरुणीला म्हणाला. त्याचा आवाज खूप
जाड घोगरा होता. त्या तुलनेत ती जेव्हा बोलली, जणू मुंजूळ नाजुक घुंटा तकणतकणल्याचा
भास झाला.
"सार्ी, ते तळघर होईुंग. सहजी तितसुंग न. लतपुं ग अतसुंग बघ. ततुंर् तो उुं चावला तटला
अतसुंग बतघुंग?" ती तिशा िाखवून ततकडे चालू पडली. सार्ी ततच्या मागोमाग चालू पडला.
त्याने खाुं द्यावरील पोतडीतून एक चपटी डबी काढली. ती चुुंबकसूची होती. ततच्यावरची सुई
त्याच्या चालीबरोबर उलटसुलट कशीतरी तफरत होती. ते बघून ततला हासू फुटले.

"हातसुंग न." तो ततच्यावर तचडला. "ती घातयुंत्राज धातूची अतसुंग. चुुंबक नेमकी
िाखतवुंग. कतळुं ग?"
"कतळुं ग बरुं . कतळुं ग." ततने त्याला वेडावून िाखवले. त्यानुंतर ती िोघुं बराच काळ त्या
पररसरात इर्ुं ततर्ुं उसकापासक करत तळघराचा शोध घेत रातहली. त्यात काही साप, करडे
ससे, एका सातळुं िराचुं बीळ, वडाच्या ढोलीतली घुबडे आिी प्राण्याुं तशवाय त्याुं च्या हाती फारसे
काही लागले नाही. एका तठकाणी जुन्या इमारतीच्या पडीक तभुंतीवर 'सुवणाण ' अशा नावाची
सुंगमरवरी पाटी सापडली.
तशी लाकीने आनुंिाची हाळी तिली. "सार्ी. कातढुं ग तुझा नकाशा बाहेर आता. त्यात
शोतधुंग या सुवणाां ज जागा."
सार्ीने लगबग िाखवली. नकाशा पोतडीतून काढू न ततच्यासमोर पसरला. बोलला,
"वेळ फार गेलाईुंग अतसुंग. रझाकार पाठलातगुंग. जवळ येईुंग अतसुंग. घाईुंग घाईुंग."
"ही बतघुंग सुवणाण ." लाकीने त्या कापडी गुुंडाळीवरच्या नकाशातली जागा नेमकी
शोधली. "इुं र्. तीस वार िू र पूवण नी मुंग पुंचतवुंश वार ितक्षणेला तळघर अतसुंग." ततने तिशाुं चा
अुंिाज घेत पररसरावर नजर तफरवली. अुंिाजाच्या तिशेने तनघाली.
"गुं?" हातातल्या चुुंबकसुईकडे ततचे लक्ष वेधत सार्ीने ततचा हात धरला. ओढत
चुुंबकाच्या पूवण तिशेला घेऊन चालला. सोबत अुंतर मापायला िोराचे ररळ उलगडत. मग
ततर्ून ितक्षणेला. ते ज्या जागेवर पोहोचले ततर्े बरे च िगड-रे तीचे ढासळलेले डबर पडले होते.
"इुं र्." त्याच्या चेहऱ्यावर खुशीचे हासू आता फाकले.
त्या पडीक अवशेर्षावर काजऱ्याच्या प्रचुंड झाडाच्या मुळाुं चा तवळखा पडलेला होता.
ततने त्याला मोठी प्रितक्षणा घालून अिमास घेतला. आपल्या खाुं द्यावरच्या पोतडीतून अवजारुं
काढली. त्यात हाताने तफरवायचे तगरतमट होते. डोके चालवून त्या जाडजूड तभुंतीुंमध्ये ततने

नेमक्या अश्या तुंत्राने भोके पाडली की िहा-बारा तठकाणी तगरतमट चालवता चालवता, ती
तभुंत तडकत गेली आतण एकिम ढासळू न पडली. अचूक वेळ साधून लाकी जागेवरून
बाजूला सरकली नसती, तर त्याखाली गाडली गेली असती. वा झाडाखाली तचरडली असती.
सार्ीने ततच्याकडे खाऊ की तगळू नजरे ने पातहले.
"हुुं ! मी अशी सहज मररुं ग न." टे चात नाक उुं चावून ततने आपले िु सरे एक अवजार
उचलून, त्या कोसळलेल्या तढगातून मागण मोकळा करायला सुरुवात केली. ती जसजसा त्या
अवजाराचा िट्ट्या मागेपुढे खेचत जात होती, त्या अवजाराचा कठीण टोकाचा भाग पुढ्यात
असलेल्या गोष्ीुंचा तोडफोड चुरा करुन टाकत होता. अवघ्या काही पळाुं मध्ये ततने त्यातून
आत घुसायला वाट मोकळी करुन तिली. आत खाली जायच्या पायऱ्या तिसू लागल्या.
"पतहला मी जाईुंग." ततला मागे खेचून आपण पुढे सरकत सार्ी म्हणाला. तसे तर तसे.
ततने हात उडवले. सावधतगरीने तो धोक्याचा अिमास घेत घेत पायऱ्या उतरु लागला.
मोठमोठ्याने श्वासात ततर्ली हवा भरून घेत तवर्षारी वायूुंचा अुंिाज घेऊ लागला. मध्येच नाक
फेंिारले. जोराने उच्च्श्वास टाकून मागे पाऊले घेता ततच्यावर धडकला. ततने त्याचे लक्ष ततर्े
खाली मरून पडलेल्या घुशीकडे तफरवले. डोळे आकुुंतचत करून ती घूसच असल्याचे त्याने
नक्की करुन घेतले. "सावध अतसुंग. घूस वीजेंज झटक्यानुं मररुं ग अतसुंग." त्याने अनुमान
साुं तगतले.
चुुंबकसूई सारखी डाव्या बाजूला टकटकू लागली. त्या बाजूच्या पायऱ्याुं नी अजून खाली
जाता, ते एका भल्या मोठ्या तळघरात जाऊन पोहोचले. ततर्े अुंधार होता. आपल्या पोतडीतून
उजेडाची सोय करणारे अवजार त्याने काढले. त्यावर बोटे घासून ते चालू केले. चावी मारली.
त्यातून आधी भगभगीत पाुं ढरा प्रकाश फाकून मग हळू हळू मुंिावत खस्र्रावला. तोपयांत
िोघाुं चे डोळे त्याला सरावले. तळघराची उुं ची फारशी नव्हती. कधी काळी चारचाकी गाड्या
नाुं गरून ठे वण्यासाठी, या रतहवासी इमारतीखालच्या जागेचे उपयोजन असावे. आता ततर्े

गाड्याुं ऐवजी स्वयुंचतलत युंत्रे ठे वलेली तिसत होती. एखािे अि् भुत दृश्य पातहल्यासारखे
तवस्मयउद्गार िोघाुं च्या तोुंडातून तनघाले. चेहऱ्यावर भावही तसेच झळकलेले.
"आपण सातधुंग. य्याई!" लाकीच्या या अचानक जल्लोर्षाने सार्ी हडबडला. त्याच्याकडे
लक्ष न िे ता ती पुढे धावली आतण ततने त्या युंत्राुंवरून हात तफरवत, त्याुं च्या खरे पणाची खात्री
करायला सुरुवात केली. त्या युंत्राुं चे आकार गोलाकार डब्यासारखे होते. ती पुरुर्षभर उुं ची
लाुं बीची होती. त्याुं च्यावर चार चार पुंख्याुं ची पाती होती. ती खुनी मारक युंत्रे होती. "आपण
याुं ज काय कररुं ग?"
"जुंस आधी ठररुं ग अतसुंग. खात्माईुंग कररुं ग." सार्ीने ठणकावले. "गुं पोरी. जतपुंग गुं.
युंत्र चालू जाईुंग नी तुुंज माररुं ग." ततला भीती घालायचा प्रयत्न केला.
"चालू जाईुंग माझी पायताण!" ततने पाय आपटला. त्याचे म्हणणे उडवून लावले. युंत्राुंशी
जास्त छे डछाड करू लागली. "स्स हाय!" करत बोट तोुंडात घातले. पुंख्याचे पाते हाताळताना
त्याच्या धारे ने कापले गेलेले.
"तरी साुं तगुंग?" सार्ीला आयतेच बोल लावायला फावले. ततला मागे खेचून ततच्या जागी
आपण तेच करु लागला. पररक्षण करता त्याने तनष्कर्षण काढला. "ही खुनी युंत्रेच अतसुंग.
रझाकाराुं ना तमळता नाईुंग. चल खात्माईुंग."
"कुंस्स?" लाकीने जणू स्वतःलाच तवचारल्यासारखुं, इर्े ततर्े त्या कामी काय उपयोगी
पडू शकेल शोध घ्यायला सुरुवात केली. "तेस्ला!"
ततच्या या एकाएकी उत्तेतजत आवाजाने पुन्हा एकिा हडबडलेल्या सार्ीचे बोट
पात्यावर कापले गेले. "तुला तकती तकती परत परत साुं तगुंग तरी ओरतडुं ग अचाकन?" तो
कावला. पण ततने त्याचे लक्ष त्या खाुं बवजा ताराुं च्या उुं चच उुं च गुुंडाळ्या भेंडोळ्याुं कडे वेधता,
त्याचा राग कुठच्या कुठे उडून गेला. "तेस्ला?" तो ततच्यापेक्षा जोराने ओरडला.

त्या तेस्ला-सुरळ्यापाशी धावत गेला. लाकी त्याुं च्या तनयुंत्रण पटावर हात चालवून
तपासणी करत होती. तो चौकोनी तुंतूमय काचाुं चा पट होता. त्यावर काही गोल तफरवायच्या
कळी होत्या. काही मागे पुढे करायचे खटके होते. ततच्या हाताळणीत त्यातले िोन जुनाट
खटके मोडून तनखळले. ती हसायला लागली.
"गुं पोरी र्ाुं तबुंग जरा. काय साुं तगुंग? युंत्राला ऊजाण पुरतवुंग म्हणहून ही तेस्ला वापररुं ग
तर? युंत्र खाखत्मुंग नाईुंग, उलट चातलुंग जाईुंग तर?" सार्ी आपल्या या शुंकेवर डोके
टकटकवत बसला. तोच बाहे र कुठे वरच्या रानात पक्ष्ाुं चा मोठा फडफडाट कलकलाट
झाल्याचा कानावर आला.
"रझाकार. ते येईुंग." िातओठ चावत लाकी बोलली आतण मागचा पुढचा तवचार न
करता सगळ्यात मोठा मुख्य खटका ओढू न मोकळी झाली. तो र्रर्रू लागला. सगळी
युंत्रणाच र्रर्रु लागली. अनेक वर्षाां नुंतरही ततची कायणक्षमता तटकून असावी. वेगवेगळे
आवाज करत त्या सगळ्या वाहक तारा आतण रचनेतून जणू जीव सरसरु लागला.
तनयुंत्रणपटावरील काचाुं मधून तिवे लखलखू लागले. लाकी आतण सार्ी हडबडून गेले. ही
गडबड कशी र्ाुं बवावी त्याुं ना कळे ना.
तेस्ला सुरळ्याुं मधून तठणग्या आतण ज्योती पेटू लागल्या. त्या जणू काही गात होत्या. एक
ककणश्श धून वाजवू लागल्या. िोघुं घाबरुन त्यापासून िू र धावली. अपेक्षेबाहे रचा प्रचुंड
कडकडाट त्या खाुं बाुं मधल्या जागेत तनमाणण झाला. आकाशातला तडीताघात जणू
क्षणभरासाठी ततर्े तनमाण ण झाला. प्रकाशाचा डोळे आुं धळे करणारा लोळ अवतरला. िोघे
धडाक्याने तभुंतीवर फेकली गेली. आपटली.
कधीतरी ती डोळ्यापुढली अुंधेरी उतरली. तमचतमच्या पापण्याुं च्या कडाुं तून ततला
भासले की त्या खाुं बाुं मधल्या जागेत काही तरी हालचाल करणारे अवतरले होते. युंत्र सजीव
झाले की काय? ती धसकली.

ते हालचाल करणारुं काही, म्हणजे बावळ्यासुद्धा धसकलेला होता. भाुं बावलेल्या त्याने
सभोवताली नजर तफरवली. तेस्लाचे गुुंडाळीखाुं ब पाहून त्याला वाटलुं की तो एखाद्या स्वप्नातून
जागा होतोय. स्फोट झालाच नसावा. मग त्याच्या लक्षात आलुं की ही सख्याची जागा नाही
आहे . तो भलतीकडे कुठे आहे . तभरतभरणारी त्याची नजर लाकीवर जाऊन खस्र्रावली. त्याच्या
चेहऱ्यावर कोड्यातून सुटल्याचा भाव आला. "स्वरगातली आपसरा? काळी हाय. पण बेस
हाय."
त्याच्या या शब्दाुं नी त्या अप्सरे च्या म्हणजे लाकीच्या तभवया वाकड्या झाल्या. "ए
जनावर. तू कोण अतसुंग?" ततने घुश्च्श्यात तवचारले.
"बाबा माझ्या?" बावळ्याने नवल केले. "हीच काय स्वरगाची ररत हाय? मानसाला
जनावर म्हनते? काळी हाय नी तबलामती बी हाय. ए आपसरे , आरती ओवाळ आधी माझी."
यावर अप्सरे च्या डोळ्यातून आगीच्या जणू तठणग्या उडाल्या. "तू? जुततयाने तोुंड
फोतडुं ग तुुंझ आधी." लाकी कडाडली. तो कडकडाट बावळ्याला आधीच्या वीजेच्या
कडकडाटापेक्षा भारी भासला.
"काय तरी इतचत्र बोलू नको. समजुंल अश्या भार्षेत नीट बोल. काय जनमापासून बोबडी
हाय गुं?" बावळ्याने अजून एक िू र्षण ततला तचकटवले. उत्तरात ततने खरोखर जवळ जे
सापडले, त्यातले आपले एक अवजार बावळ्यावर मारून तिले. प्रतततक्षप्त तक्रयेने ज्यात
बावळ्या तरबेज होता, त्याने ते चुकवले. त्या नािात तो तोल जाऊन खाली पडला.
"नेम चाुं गला हाय तुझा." पतहल्याुं िा त्याच्या तोुंडातून ततच्या तवर्षयी काही चाुं गले बाहे र
पडले. मग त्याला जोरात आिळल्याची जाणीव झाली. "अयाई गुं! स्वरगात तपरर्वीसारखुंच
लागतुं की?" त्याने आता आपल्या शरीराची चाचपणी सुरु केली. "काय मेल्यासारखुं वाटतच
नाय. तजत्तुं असल्यासारखुंच वाटतुं हाय."

"तू कोण अतसुंग? इुं र् कुंस्स येईुंग? खरुं खरुं साुं तगुंग." लाकीने त्याला िरडावत जाब
तवचारला. ती स्वतःला सावरुन उभी रातहली होती. ततच्या हातातले अवजार हत्यारासारखे ततने
बावळ्यावर रोखलेले होते.
बावळ्याने डोळ्याुं ची तमचतमच करत ततच्याकडे पातहले. त्याची नजर खुनी युंत्राुं वर गेली.
"मी मरून स्वरगात आलो हाय की नरकात? मलाच कळुं ना जालुं हाय. ही कलागती युंत्र इर्ुं
बी हाय?"
"हा स्वगण नाईुंग. ही पृथ्वी अतसुंग. तू का जुन्या कातळुं ग भार्षा बोतलुंग?" सार्ीने आपले
ततर्ले अखस्तत्व िाखवून िे त तवचारले. "त्याचे कपडे जुन्या कातळुं ग अतसुंग." लाकीला िाखवून
तिले.
"नाय जी. मी बोतलुंग नाय जी करत." बावळ्याने सार्ीचे बोलणे खोडून काढायचा प्रयत्न
केला. "पन काय बोलता? ही तपर्णवी हाय? मी मेलो नाय?" बावळ्या पुन्हा स्वतःला चाचपडून
खात्री करुन घेऊ लागला. "वाटतुंय तर तजत्त्यासारखुंच खरुं ."
"हा नाटक कररुं ग." लाकीने बावळ्यावर आळ घेतला. "हा रझाकाराुं ज हे र माणूस
अतसुंग. आमाुं ज कतळुं ग न असा आत घुतसुंग." चपळाईने झेप घेऊन ततने हातातील धारिार
अवजार बावळ्याच्या गळ्यावर टे कले. "नाटक बुंि कररुं ग. नाईुंग तर आरपार कररुं ग."
बावळ्या खुशालला. "तुझ्या अुंगाला लय मस्त वास येतो हाय. अशीच जवळ लगटू न
उभी राहा." लाकीच्या कपाळावर आठ्या पडल्या. मग रागाने अवजाराचे टोक मानेत खुपसून
ततने त्याचे रक्त काढले. "बस्स! याच्याहून तू काय करायची नाय. तुला जमायचुंच नाय." तो
हसत म्हणता झाला.
हसता हसता बावळ्याने तनरखले. त्या िोघाुं च्या कपड्याुं चा नूर काही वेगळा होता.
िोघाुं नी माुं डचोळणा आतण तवजार घातलेली होती. हालचालीुंना सोयीचे मळकट रुं गाुं चे कपडे .

पण त्याुं च्या तशवणीच्या जागा आतण कडा नेहमीपेक्षा वेगळ्या होत्या. जणू ते कोणा वेगळ्या
िे शातले लोक असावेत.
लाकीने त्याच्या डोळ्यात डोळे घालून ढू स तिली. तो बेरडपणे तसाच बघत रातहला.
ततने नाईलाज झाल्यासारखा त्याचा नाि सोडत सार्ीला तवचारले, "याुंज काय कररुं ग?"
"याुं ज िोरीनुं बाुं तधुंग नी इुं र्च सोतडुं ग." सार्ीने समुंजस मागण शोधला. "आम्हाुं ज वेळ
अतसुंग न. स्फोटाुं ज आवाजानुं रझाकार इुं र् खेतचुंग येईुंग. त्या आधी आमी जाईुंग." आपल्या
पोतडीतून िोर काढू न तो त्या कामाला लागला िे खील. बावळ्याचा हातापाईचा प्रयत्न त्या
िोघाुं नी तमळू न सहजी मोडून काढला. त्याने जोरजोराने बोुंबलण्याचा प्रयत्न केला. तेव्हा त्याच्या
तोुंडात बोळा कोुंबून ते बुंि करण्यात आले. तो खाली आपटला. त्याला तसेच सोडून ते िोघे
तनघाले. बावळ्याने त्याुं च्या मागे लोळण घेत पोहोचायचा प्रयत्न केला. त्याला लार्ाडून ते पायऱ्या
चढू लागले.
"रझाकाराुं ज इुं र् जागा सापतडुं ग नाईुंग." लाकीने सार्ीला आठवण केली.
"िारावर माती कोसळतवुंग नी बुंि कररुं ग." सार्ीने उपाय सुचवला. लाकीने मागे
पायऱ्याुं कडे पातहले.
"तो आत मररुं ग." ततच्या डोक्यात झटक्यात तवचार आला. िोघाुं नी एकमेकाुं च्या नजरे त
नजरा घातल्या. िोघाुं चा तवचार एकच आहे . हे त्याुं ना उमजले. घाईघाईने ते परत खाली
तळघरात गेले. बावळ्याच्या डोळ्याुं वर पट्टी बाुं धून ते बुंि केले. त्याच्या पायातील िोऱ्या
मोकळ्या करुन त्याला जबरिस्तीने घसटत वर जतमनीवर घेऊन आले.
पुन्हा एकवार ततने आपल्या तवतशष् अवजाराने तशताफीने मोजक्या तठकाणावर
तगरतमटले. आत जायच्या जागेवर िगड कोसळवले. त्याचा धुरळा उडाला. बावळ्या नाकात

धूळ जाऊन खोकू लागला. त्याला गरागरा तफरवून परत ती जागा सापडणार नाही याची
िोघाुं नी खात्री केली. जागेपासून िू र नेऊन सोडले. एकही शब्द न बोलता तबनबोभाट.
बावळ्याचे डोके चालत नव्हते. हे सगळे काय घडते आहे ? त्याच्या लक्षात येत नव्हते.
हातपाय मोकळे करण्यात त्याला यश येईना. र्ोडा वेळ गेला. पशुपक्ष्ाुं च्या हालचालीुंची
जतमनीवर पडल्या पडल्या जाणीव होत होती. हे जुंगल असावे. धुळीत लोळताना काटक्या
तुटत होत्या. डोळ्यावरील पट्टीतून वर सूयण आकाशात तळपत असल्याची उजेडाची जाण होत
होती. अुंगाला उन्हुं चटका िे त होती. रानातल्या तपकल्या कुजल्या फळापानाुं चा आुं बूस
जुंगलनमुन वास नाकात घुसत होता.
तो सुंकटात होता. मात्र त्याच्या मनाला तमा वाटत नव्हती. अजबशी हुरहुर लागून होती.
कसलासा अजब आल्हाि वाटत होता. का वाटत होता? ते कळत नव्हते. आई त्याला नेहमी
आश्वासायची तो चमत्कार त्याच्या आयुष्यात खरोखर आला होता? तवचाराने बावळ्या हरखला.
--------------------------------------------
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युंत्राचा एक वेगळासा घरघराट कानाुं वर येत मोठा होत गेला. काही माणसाुं च्या
गोतावळ्याचा गोुंधळ त्या मागोमाग. हुकूमी स्वरात कोणी ओरडले. तापल्या शरीराच्या घामाचा
घाण वास घेऊन, बावळ्याच्या जवळ ते आले आतण त्याुं नी त्याच्या डोळ्या-तोुंडावरच्या पट्ट्या
खेचल्या. त्याला जरा बरे वाटले.
ते िहा-बारा जण होते. त्याने कधी न पातहलेल्या याुं तत्रक वाहनाुं वर बसलेले. जी
जतमनीपासून अधाुं तरी हातभर वर तरुं गत होती. त्या वाहनात तीन गोलात पुंखे एकामेकाुं च्या
शेजारी फडफडत होते. त्या प्रत्येकाभोवतीचे कडे वावभर व्यासाचे होते. त्यातल्या िोघा
पुंख्याुं च्या कड्याुं मधल्या िाुं ड्यावर सुकाणूचे चाक बसवलेले होते. त्या िाुं ड्याला काटकोनात
िु सरा जाड िाुं डा जोडलेला होता. ज्याच्यावर एकेक माणूस बसून पायचाकीवर पाय मारावेत,
तसा पाय मारत ते वाहन चालवत होता. त्याच िाुं ड्याला मागच्या टोकाला ततसरा पुंखा
जोडलेला होता. त्या वाहनाुं चा जोरिार घरघराट ऐकू येत होता.
ते सगळे बाप्ये होते. तरूण वा मध्यमवयीन वयाचे. त्याुं चे कपडे मघाच्या
तरुणीसारखेच होते. फक्त सगळे एकजात काळ्या रुं गाचे होते. सरकारिार तशपायाुं शी
वर्षाां नुवर्षे पकडापकडीचा खेळ खेळलेल्या चोर बावळ्याला, ते त्या िे शातले सरकारिार
आहे त, हे ओळखायला वेळ लागला नाही. म्हणजे ती सुुंिरी आतण ततचा सार्ी हे याुं च्यापासून
पळणारे चोर होते. त्याच्या ओठाुं तून खुशीची शीळ घुमली. आपल्याच जातीची आहे तर ती?

"ए?" त्याुं च्या प्रमुखाने िरडावले. त्याच्या डाव्या गालावरील एक लाुं बच्या लाुं ब जखमेचा
व्रण कुरुपतेत भर घालत होता. नाक बाकिार मोठे होते. शरीरातली रग उुं च-रुुंि यष्ीवरुन
सहज कळू न येत होती. सामना कोणा येरागबाळ्याशी नाही. बावळ्याने मनोमन नोुंि घेतली.
"तू कोण अतसुंग? तुुंज कोण बाुं तधुंग?" अपेतक्षत प्रश्न आले.
"तुम्ही कोन जी?" बावळ्याने प्रततप्रश्न केला. "मी इर्ुं कसा आलो? मलाच ठावुं नाय. ही
काय जागा हाय जी?"
"व्वा! मजा येईुंग. स्मृतीनातशुंग काईुंग?" तो प्रमुख गडगडाटी हसला. बावळ्याचे
आपािमस्तक तनरीक्षण करु लागला. मग डोळ्यात डोळे रोखून जोखू लागला.
"अस्सुं काय बघता जी? कधी बाप्यामानूस बतघतला नाय काय?" बावळ्याने झक्क
लाजत तवचारले. नजर तफरवली.
"मुंज वेळ नाईुंग फालतू तवनोिासाठी. तुुंज ती बुंडबागी मागे ठे तवुंग नी गेतलुंग. काईुंग
कारतणुंग? इुं र् काईुंग घतडुं ग?" प्रमुख वाहनावरून उतरुन बावळ्याजवळ आला. "कुुंठ गेतलुंग
ती?"
"माझुं डोळुं बाुं धलेलुं. मला कस्सुं कळनार? मी जेवा इर्ुं अवतरलो. ती इर्ुंच होती.
मला बतघतला नी आली अुंगावर. काय न बोलता सरळ बाुं धून की वुं घातला?" बावळ्या
उत्तरला.
"याुं ज झडती घेईुंग." प्रमुखाचा हुकूम होताच िोन जण सरसावले. बावळ्याच्या
कपड्याुं ची आतून बाहे रुन तपासणी झाली. हा सख्याचा अुंगरखा होता. त्याच्यातून ज्या काही
चीजा तनघाल्या त्यासाठी बावळ्याला जबाबिार धरणे अन्याय ठरता. बावळ्याने तशी मखलाशी
करुन बतघतली. याचा पररणाम काय होतो त्याला माहीत नव्हते असे नाही. पण खुळचट

चुकाुं ची सवय हाडीमाुं सी खखळलेली जी होती. अशा वेळी कोणत्याही िे शाचे सरकारिार जी
कृती करतात ती त्याुं नी केली. बावळ्याला खाली पाडून त्याला यर्ेच्छ लार्ाुं नी तुडवण्यात आले.
बावळ्याचे कपडे झडतीसाठी ओढू न त्याला उघडा वागडा करण्यात आलेले.
सापडलेल्या वस्तूुंमध्ये एक वीजप्रवाह तपासक होता. एक आटे -तफरवक्या. पक्कड. बारीक
तारे चे ररळ. एका हाडाच्या वीजतुंत्र्याच्या नेहमी अुंगावर असतात ती बहुतेक अवजारे . आतण
एक छोटे खानी सुंगणतकय भ्रमणध्वनी युंत्र. अर्ाण त त्या युंत्राने सगळ्यात जास्त उत्सुकता
चाळवली. ज्या नवलाईने ते लोक त्याकडे पाहत होते, त्या िे शात तसले काही नव्हते. हे नक्की.
प्रमुखाने ते बावळ्यापुढे उलटे धरत तवचारले, "हे काय अतसुंग?"
"बघू?" म्हणत बावळ्याने बाुं धले हात पुढे नेता, त्याला एक उलट्या हाताची र्प्पड खावी
लागली. प्रमुखाचा हात चालू करण्याच्या कळीवर लागला असावा. भ्रमणध्वनीचा पडिा
उजळला. िचकून प्रमुखाने एकिम तो खाली टाकून तिला.
"वुं, िहा हजाराचा हाय. फोडू नका जी. सख्याला मला भरुन द्यावा लागुंल." बावळ्या
धुसफुसला.
"कुुंठ चोररुं ग तू?" बावळ्याने या तवचारलेल्या कुजकट प्रश्नाचे उत्तर तिले नाही. र्ोडा
वेळ तवचार करुन प्रमुखाने तनणणय घेतला. "याुंज बाुं तधुंग नी बरोबर घेईुंग." एका लुंबाड्याला
तसे करायला खुणावले. "हा माणूस काईुंग वेगळा प्रकार अतसुंग. नुंतर बतघुंग. आधी ततुंज
पकतडुं ग." कमरे वर हात ठे ऊन काही वेळ त्याने हवेत चारी ठाव हुुं गले. त्याला जणू सावजाुं चा
वास लागला. त्या तिशेला बोट रोखत म्हणता झाला, "ततुंर्." लगोलग आपल्या वाहनावर उडी
मारुन स्वार झाला. बावळ्याची मोट बाुं धून इतर िोघाुं नी त्याला लुंबाड्याच्या वाहनावर नेऊन
लािला. लुंबूला बावळ्याचे ओझे वाहणुं तततकेसुं पसुंत नसल्याचे त्याच्या नासक्या चेहऱ्यावरुन
तिसले. पण तो लुंबू गप्प रातहला. प्रमुखावर चोरटी नजर टाकून. त्याला नको म्हणायला भीत
असावा.

वाहनाुं च्या घरघराटाचा आवाज वाढला. पाय मारून चालवायच्या पायचक्रीचा हा
सुधारीत अवतार असावा. वाहनाुं चा वेग माणसाच्या धावगतीपेक्षा तनतश्चत जास्त होता. पण
एखािी टु कार िु चाकी फटफटी त्याला हरवू शकली असती. बावळ्याला लुंबूच्या मागे आडवे
पालर्े बाुं धलेले होते. त्याचे हातपाय अधाुं तरी हवेवर तहुं िकळत होते आतण शरीरही. लुंबूच्या
वजनाचे त्याच्या ताकिीशी व्यस्त प्रमाण असणार. म्हणून त्याच्यावर बावळ्याचे ओझे चढवले
गेलेले.
रानातल्या उबडखाबड जतमनीवरून जाण्यासाठी ती तरती वाहने फटफटीपेक्षा जास्त
चाुं गली होती. ज्या चढ-उताराुं वरून ती तललया पार झाली, त्यावर फटफट्या उसळी खावून
मोडून पडल्या असत्या. आजूबाजूच्या झाडीतून त्या िळाच्या हालचालीुंनी आतण घरघरीने
तबर्रुन प्राणी-पक्षी बाहे र पडत होते. धावत सुटत होते. एक टे काड चढल्यावर खाली िू र
लाकी आतण सार्ी त्याुंच्या नजरे त आले. ती िोघुं पायी धावत होती. तशकारी िळ वाहनाुं नी
पाठलाग करत होते. सामना तवर्षम होता.
सावज नजरे च्या टप्प्प्यात येता, प्रमुखाने िळाला तीन भागात तवभागले. चार जण
उजवीकडे गेले. चार जण डावीकडे . तीन जण बरोबर घेऊन प्रमुख पुढ्यात उतरु लागला.
बावळ्याचा लुंबू सारर्ी त्याच्यामागे गेला. बावळ्याला शहरातील रस्ते आतण गल्लीतला
पाठलाग अनुभवाचा होता. या जुंगली पाठलागाची बात काही आगळी, मजा काही वेगळी
होती. त्या हुलकावण्या, त्या उड्या, त्या सूरपारुं ब्या, त्या सुळकाुं ड्या. वाहवा! तो लाकी आतण
सार्ीवर तफिा झाला. त्याुं च्या कसबाचा चाहता बनला. कसब तर वाहनचालकाुं चेसुद्धा कमी
नव्हते. या झाडाुं च्या बुुंध्याना चुकवण्या, या तोुंडावर आपटायला येणाऱ्या फाुं द्या-वेलीुंशी
झुकावण्या, या एकमेकाुं च्या वाहनाुं वर आिळण्यापासून शर्ीने वाचवण्या.
लाकी आतण सार्ी खाडीच्या तकनारी पोहोचलेले. उरलेल्या ततन्ही बाजूुंनी तशकारी
त्याुं ना घेरत जवळ जाऊ लागले. िोघाुं नी पोतड्याुं तून घडीचे भाले काढू न ते उभारून लाुंब

केले. हातात धरुन लढाईला सज्ज झाले. पतहली तुकडी त्याुं च्यापाशी पोहोचता, त्याुं नी
चपळाईने िोघा सरकारिाराुं ना वाहनाुं वरून भाल्याुं नी खाली पाडण्यात यश तमळवले. ते बघून
प्रमुख तचडून ओरडला, "घाईुंग." आपण जोर एकवटू न पायिाुं डे मारत पुढे सरकला.
बावळ्याचुं ओझे असल्याने लुंबूची त्याच्या बरोबरीत राहायला िमछाक होऊ लागली.
बावळ्याने सुंधी साधली. मुद्दाम एका बाजूला वजन टाकायला तो सरकला. लुंबूला तोल
सावरता येईना. वाहन कलुंडले. बावळ्या िोऱ्याुं सकट बाजूला लोुंबकळू लागला. वाहन
भेलकाुंडत खारफुटीच्या झाडीत घुसले. फरफटू लागले. तोुंडावर येणाऱ्या फाुं द्या चुकवणे
अशक्य होऊन लुंबू कोलमडला. वाहन तचखलात जाऊन रुतले. तढल्या पडलेल्या िोऱ्याुं तून
चोर बावळ्या अलगि तनसटला.
ततकडे बुंडबागी आतण सरकारिार िळामधली हातघाई रुं गात आली होती. िहा
जणाुं समोर िोघाुं ना फार काळ तटकता आले नाही. ते िमले. त्याुं चा प्रततकार क्षीणावला.
प्रमुखाने िोन िोरफास अचूक त्याुं च्यावर फेकून त्याुं ना आवळले. लुंबू तचखलातून बाहे र
पडण्याच्या नािात परत परत घसरून रुतत होता. बावळ्याला पळ काढायला नामी सुंधी
होती. पण तो पळाला नाही. त्याचा जीव त्या अप्सरे त अडकून जो पडला होता. तो खारफुटीच्या
झाडीतून होता होईल तततका जवळ सरकून, बेमालूम लपून पुढचा प्रसुंग पाहू लागला. तो
इतका जवळ गेलेला की त्याुं चे आपापसातील बोलणे ऐकू येत होते.
लाकीला आवळू न धरायला िोन माणूस पुरले होते. पण सार्ीची जी सुटकेसाठी
चळवळ चालू होती, त्याला धरायला चार माणूस लागलेले. प्रमुख सोडून बाकी सगळे िळ
वाहनउतार जाऊन िोघा बुंडबागीुंशी तभडलेले. "मी तुुंज जाईुंग िे ईुंग, जर तू मुंज बुंडबागीुंज
गुप्तअड्डयाुं ज तठकाणा साुं तगुंग." प्रमुखाने त्याुं ना प्रस्ताव तिला. लाकी आतण सार्ी प्रस्तावावर
र्ुुंकले. "लवकर बोतलुंग. नाईुंग तर हे सगळे या पोरीवर चतढुं ग."

"आता सरकारे न सरकारिाराईुंग गुन्हा कररुं ग परवानगी िे ईुंग काय?" सार्ीने उपहास
केला. "तू रझाकार सरकाराुं ज भाडोत्री गुन्हेगार अतसुंग. राखाल, तू सगळ्यात मोठा नाडचुका
अतसुंग."
आपल्या िडल्या जागी बावळ्याने 'नाडचुका' शब्द पुटपुटून बतघतला. "तशवी म्हनून
बेस वाटतो हाय." चुटचुटला.
"इुं र् कोण साक्षीिार अतसुंग न. तुुंज सारख्या बुंडबागीनुं मुंज गुन्हाईुंग काय? ते
तशकतवुंग न. शठाईुंग शठ." प्रमुख राखालने सार्ीला सुनावले. "चतढुं ग ततुंजवर." िळाला
आिे श तिला. ते कधीचे वखवखून याची वाटच पाहत होते. िात तवचकत लाळ टपकवत ते
लाकीवर तुटून पडले. ततचे कपडे फाडायला झोुंबू लागले. सार्ीला धरलेल्या गणाुं ना आपली
उतातवळता आतण कैद्याला आवरणे फार फार कठीण झाले.
बावळ्याला िे खील स्वतःला आवरता आले नाही. तो पुढे झेपावला. ररकामी असलेल्या
एका वाहनावर उडी मारुन झपाट्याने चढला. राखालच्या लक्षात ही हालचाल येईपयांत
बावळ्याने त्या वाहनाच्या तनयुंत्रणपटावर असलेले खटके एकामागोमाग िाबून ते चालू
करण्यात यश तमळवलेले. मात्र त्यापुढे त्या वाहनाची काही जाण नसल्याने तो फसला. वाहन
कसेही कुठे ही धावू लागले. तरी बावळ्या जोरजोराने पायिाुं ड्या मारत रातहला.
वाहन मध्येच लाकीचे कपडे फाडण्यात गकण गड्याुं वर धावले. त्याुं ना धडकले. त्यातले
काही पडले. गोुंधळ उडाला. त्या पायिळातून तबर्रलेल्या बैलाने हाहाकार उडवावा, तसे ते
बेताल वाहन धुमाकूळ घालू लागले. राखाल त्याच्यामागे रोखण्यासाठी आपले वाहन िामटू
लागला. वेडेवाकडे कसेही तफरणाऱ्या त्या वाहनाची धरपकड करणे खूप कठीण होत होते.
पकडधारीुंचे लक्ष तवचतलत झाल्याचा फायिा उठवत सार्ीने त्याुं ना झुगारले.
त्याुं च्याकडून हत्यार तहसकावले. धावून तमळाले त्या ररकाम्या वाहनाचा ताबा घेतला. िळाला

काही तवचार सुचण्याआधी सुंधी साधत, त्याने बाकी वाहने त्याुं च्या तनयुंत्रण-पटाुं वर हत्यारी
घाव घालून तनकामी करण्याचा सपाटा लावला.
बावळ्याच्या धडकेचा फायिा घेत लाकीनेसुद्धा चपळाई करत आपली सुटका करुन
घेतली. ततने एका आयत्या ररकामी वाहनावर चढाई केली. ते चालू केले. ताबडतोब खाडीच्या
तिशेने पळ काढला. ते तरते वाहन तललया पाण्यावर सरसर अुंतर कापत पुढे गेले.
बेबुंि वाहन रोखता न आल्याने मग राखालने सरळ बावळ्यावर झेप घेतली. िोघे
वाहनावरून खाली पडले. चालक न उरल्याने ते वाहन र्ोडे धावून गचका खावून बुंि पडले.
राखालचे ररकामी झालेले वाहन त्यावर जाऊन धडकले. िोन्ही वाहनाुं ची तुटफुट झाली.
उरलेल्यातली सगळी वाहने तनकामी झाल्याची खात्री झाली, तसा सार्ी खाडीकडे लाकी गेली
त्या तिशेला वाहन वळवून जाता झाला. िळातले जखमी आतण धडके िोन्ही गण हवालतिल
होऊन, बुंडबागीुंच्या िू र जाणाऱ्या आकृतीुंकडे बघत रातहले.
राखालच्या जबरी पकडीतून बावळ्याला तनसटता येईना. पण राखालसाठी बुंडबागी
जास्त महत्वाचे होते. बावळ्याला िळाच्या हवाली करुन, तो घाईघाईने तचखलात रुतलेल्या
लुंबूच्या वाहनाकडे गेला. ततघाुं ना त्या कामी लावून त्याने ते तचखलाबाहेर काढवले. रुतलेल्या
लुंबूवर एक ततरस्कृत नजर टाकत अजून िोघाुं ना त्याची सोडवणूक करायला पाठवले. लुंबूच्या
वाहनावर स्वार झाला. वाहने िु रुस्त करून लवकर पाठलागावर तनघण्याची सूचना करुन
खाडीकडे गेला. राखाल येतोय हे बघून पलीकडच्या काठावर पोहोचलेले लाकी आतण सार्ी
िोन तवरूद्ध तिशाुं ना तवभागले. राखालने सार्ीची तिशा पकडली.
ते नजरे आड झाल्यावर सरकारिाराुं चे लक्ष तावडीतल्या कैद्याकडे वळले. या सगळ्या
गडबडीला तोच कारण होता. त्याुं च्या तहुं स्त्र नजराुं मधला धगधगता राग बघताच बावळ्या
समजून चुकला. आपले काही खरे नाही. जगलो वाचलो तरी कायमचे पाुं गळे पण नशीबात
आहे . हाच का तो जीवनातला बिलाचा चमत्कार?

ते अकरा जण बावळ्याला लार्ाुं नी तुडवायला तुटून पडले. सगळ्याुं ना एकिम घाई
असल्यामुळे गडबड होऊ लागली. याची त्याची लार् त्याच्या याच्यावर बसू लागली. बावळ्या
हाताुं नी आपला चेहरा झाकून डोळे फुटण्यापासून वाचवायचा तनकराचा प्रयत्न करत होता.
अचानक त्याच्यावर पडणाऱ्या लार्ा र्ाुं बल्या. त्याने बोटुं तकलतकली करून त्यातून चोरटा
कटाक्ष फेकला. "ए जनावर. चतलुंग लवकर. मुंज पायघोड्यावर चतढुं ग." लाकीचा मुंजुळ
आवाज त्याच्या कानात गोड तकणतकणला.
पडत्या फळाची आज्ञा घेत, बावळ्याने चलाखी साधत ततची आज्ञा तुंतोतुंत पाळली.
सफाईने िळभाराचे हत्यारी वार चुकवत लाकीने ताबडतोब पायघोडा पुन्हा खाडीत लोटला.
अकरा वैतागलेले र्ोबडे ते जातील ततर्े तसे तसे त्याुं च्या मागावर उगाच वळत-तफरत रातहले.
हाताुं च्या मुठी वळू न िातओठ चावण्यातशवाय करण्यासारखे काही नव्हते. एखाद्याने पाण्यात
तशरण्याचा चुकार प्रयत्न केला. त्यातला फोलपणा लक्षात आल्यावर सोडून तिला. त्यातल्या
त्यात समजूतिाराुं नी आपल्या पायघोड्याुं कडे धाव घेऊन, ते कसे चालू करता येतील याकडे
लक्ष पुरवले.
पलीकडे काठावर पोहोचल्यावर बावळ्या त्याुंच्याकडे वळू न जोराने तत्रवार ओरडला,
"नाडचुके." अकरा चरफडलेल्या जबड्याुं मधल्या िाताुं च्या रगडण्याचा कराकरा आवाज
त्यावेळी जगातील सगळ्या आवाजाुं वर मात करुन गेला.
----------------------------------------------------------------
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"ए जनावर, मुंज कमरे वरचुं हात कातढुं ग बाजूला. अुंगाला तचकतटुं ग नाईुंग." लाकीने
पायघोड्यावर ततच्यामागे घट्ट तबलगून बसलेल्या बावळ्याला फटकारले. वाहनाच्या
घरघराटावर आवाज चढवून ततला बोुंबलावे लागत होते.
"मी पडलो तर वुं?" बावळ्याने सबब पुढे केली. "माझुं नाव जनावर नाय. बावळ्या हाय.
तुझुं नाव काय हाय?" लाडात येत ओरडत तवचारले.
"बुंडबागी अतसुंग." लाकीने एका मोठ्या झाडाच्या बुुंध्याला सफाईने बगल तिली.
बावळ्याचा तवरुद्ध बाजूला तोल गेला. त्याचे हात सुटले. ततने ते मुद्दाम केल्याचा सुंशय येऊन
बावळ्याने मुद्दाम तोल अजून जाऊ तिला. लुंबूला पाडायला जाऊ तिलेला तस्सा. पण लाकी
डगमगली नाही. ती जागेवर तटकून रातहली. "परत जर अुंस्स कररुं ग तर तुुंज खाली फेतकुंग नी
तनघूतनुंग जाईुंग." धमकावले. "रझाकार येईुंग. तुुंज पकतडुं ग."
"काय की माझा सुंशय घेते गुं बाये?" बावळ्या चुकचुकला. "नी मला त्या गुुंडाुं च्या
तावडीत मरायला िे ते?" मग ततच्या कानाशी तोुंड लावून कोकलला. "आधी बाुं धून आश्शी
गेली. मुंग सोडवायला आश्शी परतून आली. काय कळुं ना माझ्यासाठी इतका धोका कशाला
की मोलुन रातहली?"
"कारण तुुंज रझाकार नाईुंग म्हणहून. तुुंज त्याुं ज तावडीत मररुं ग सोडीुंग न." त्रासलेल्या
लाकीने एका वहाळावरुन पायघोडा िामटला. िु तफाण पाण्याचे फवारे उडाले. "आमी बुंडबागी

गरीब लोुंकाुंज रझाकाराुं ज जुल्मातून वाचतवुंग. तेच आम्हाुं ज कतणव्य नी काम अतसुंग."
अतभमानाने साुं तगतले.
"मी रझाकार नाय." बावळ्याने ततचे म्हणणे मान्य केले. "पन गरीब हाय. असुं कशाला
गुं म्हनते?" त्याला अपमान झाल्यासारखे वाटले. "चाुं गला नामी चोर हाय. मुुंबईच्या हरे क
सरकारी ठान्यात माझुं नाव फलकावर इनामासाठी लावलेलुं हाय की. इनामाची कमाई
लाखाुं खाली नाय. काय?" बारक्याश्या तमशीला पीळ घालायला त्याने हात नेला. वाटे त आड
आलेल्या बोगनवेलीच्या काट्याुं नी त्याला फटकारला. ओरखडे काढले. "स्स आय?" करायला
लावले.
"तुुंज तोुंड पतहल्यािा पातहुं ग तेहवाच मुंज कतळुं ग, तू कोणी फडतूस अतसुंग म्हणहून."
लाकी फसफसली. "म्हणहून तुुंज बाुं तधुंग. तुुंज फटकाईुंग. तेच बरोबर अतसुंग. चोर? हा हा
हा…." आपला अुंिाज तबनचूक तनघाल्यावर माणसाुं ना जो आनुंि होतो, त्यात तचुंब होऊन
हसत सुटली.
"हाुं ? मला फडतूस म्हनायचुं काम नाय. मी पायघोडा त्या िहा तशपायगड्याुं मध्ये
घातला नसता, तर मुंग कळलुं असतुं. हसायचुं पुरा जल्म इसरली असती. काय?" बावळ्या
साखत्वक सुंतापाने फणफणला.
"चोर, तुुंज पतळुं ग न. मुंजसाठी काईुंग लतढुं ग?" त्या खस्र्तीची भयानकता ध्यानात येऊन
लाकी गुंभीर झाली.
"मी चोर हाय. पण फत्तरकाळीज नाय ना." बावळ्या ततरसटला. व्युंग केलुं. "काय की
तपरे माचुं खूळ लागलुं हाय ना काळजात. त्याच्यात बाईलयेडा मानूस करतो अशी काय बाय
चक्रम करनी कुंधी कुंधी. नाय तर तुमच्यावानी फुका कोना गरीबासाठी जीव टाकनारुं , तततकुं
मोटुं काळीज नस्तुं जी आमच्यावानी हलक्या मानसाुं चुं."

बावळ्याच्या या तटप्पणीवर लाकी मूग तगळू न गप्प बसली. कानकोुंडी झाली.
बावळ्यासुद्धा तोुंडातून पटकन गेलेल्या प्रेमाच्या कबुलीने ओशाळवाणा होऊन उगी झाला.
िोघाुं मध्ये नकळत तणाव तनमाण ण झाला. प्रवास तहरव्यागार रम्य रानातू न चालू रातहला. खूप
सारी बहरलेली फुलझाडे सगळीकडे तिसू लागली. अनेक छोटे छोटे तनझणर सतत आडवे येऊ
लागले. मुद्दामहूनी केलेल्या बागाुं च्या रचनेसारखे सवणत्र भासू लागले. हे इतके सुुंिर होते की
शेवटी बावळ्याला कौतुकासाठी तोुंड उघडल्यातशवाय राहवेना. "हा स्वरगच हाय की जनू.
काय हाय ही जागा?"
"तुुंज खरे च माहीत नाईुंग?" लाकीने नवल केले. "ही गोराई अतसुं ग. ते बतघुंग पुढे
काचबन तितसुंग." ततने बोट िाखवलेल्या तिशेने पाहता, बावळ्याला िू र तक्षततजापाशी भर
िु पारच्या उन्हातला चमचमाट तिसला. "पाव तासात पोतचुंग आपण ततुंर्." ततने आश्वासायला
आतण पायघोड्याने आचके द्यायला एकच गाठ पडली.
एकिम वाहन खूप हळू झाले. लाकीने पाय तकती जोरजोरात मारले तरी खडखड करत
ते हळू चालू लागले. त्याची जरा तपासणी करता ततला त्यावर लावलेली कागिी पट्टी तिसली.
"हुडत! ही सरकारिारुं कुंस्स जुनाट मोडकी सामुग्री वापररुं ग? हा बट्टा साुं तगुंग की याुंज
िु रूस्ती तिनाुं क सात पौर्ष एकवीस हजार वीस सालात झातलुंग. आता त्याुं ज पुरुं एक वर्षण
जाईुंग. परत याुं च िे खभातलुंग कररुं ग अतसुंग न. सरकाराुं ज कारभार."
"एकवीस हजार एकवीस साल? काय खुळ्यात काढते हाय काय?" बावळ्या हसायला
लागला. "हे वीस हजार वीस साल चालू हाय. आनी ही गोराई? इतकी तबनावस्ती ररकामी? मी
काय आजच भाऊच्या धक्क्क्यावर पाय ठे वला नाय हाय. पुरती सहा वसण काढली हाय
मुुंबापुरीत. चोरीमारीत मुुंबैचा कानाकोपरा धुुंडाळीत. काय?"

"खुळचुका तू अतसुंग. हे एकवीसशे एकवीस साल अतसुंग." लाकी तकुंचाळली. "सार्ीुंज
तवचाररुं ग. कोणाुं ज पण तवचाररुं ग. हे एकवीसशे एकवीस सालच अतसुंग." ती आधीच
पायघोड्याच्या रडतचालीने वैतागलेली होती. त्यात ही भर.
"काय तबलामत हाय? तू म्हनती तर खरुं असुंल बी." बावळ्याच्या डोक्यात तवचार वेगाने
धावू लागले. "सख्याकडुं मी तसलुं तचत्रपट बतघतलुं हाय. काय की एकिम मानूस शुंभर वसण
मागुं जातो. शुंभर वसण पुढुं जातो. काय म्हनतात त्याला? हाुं ! आठवलुं. कालयुंत्र." सगळी कोडी
सुटल्यासारखे त्याला हायसे झाले.
"तुुंज म्हतणुंग तुुंज कालयुंत्रानुं शुंभर वर्षण मागून येईुंग? तुुंज कालयुंत्र शोध लातवुंग
अतसुंग?" लाकीने खवचटपणे तवचारले.
"कालयुंत्र नाय. ते तेस्लाचुं तारे चुं खाुं ब होतुं ना? त्याच्यात स्फोट जाऊन." बावळ्याला
खात्री होती. "तसलुं खाुंब ततर्ुं बी होतुं की? तुम्ही मला पैले भेटले त्या जागुंत."
"उतररुं ग इुं र्." लाकीने गततरोधक करकचून िाबून पायघोडा र्ाुं बवला. त्यासरशी
बावळ्या ततच्यावर आपटला. "तू म्हतणुंग तू शुंभर वर्षाण मागून येईुंग. साफ खोटुं अतसुंग. मी
र्तकुंग तुुंज र्ापा ऐतकुंग. तकती ढोुंग कररुं ग. असला खोटा माणूस मुंजबरोबर अतसुंग न.
उतररुं ग."
"मी खोटा नाय हाय." बावळ्या तावातावाने म्हणाला.
"मग कबुतलुंग तू याच काळातला अतसुंग." लाकीने अट घातली.
"तसलुं खोटुं मी कसाच बोलनार नाय." बावळ्या हट्टाला पेटला.
"मग उतररुं ग तर." लाकीसुद्धा हट्टाला पेटली.
"मला राखालनुं परत पकडला तर? मारुन टाकला तर?"

"तुुंज तर शुंभर वर्षण मागचा अतसुंग. साठ-सत्तर वर्षण आधीच मररुं ग होईुंग. तेहवा तू त्या
परीस आधीच जास्ती जतगुंग अतसुंग."
"बुंडबागीुंचा काम हाय ना, रझाकारापासून लोकाुं चा जीव राखायचा? मला मरायला
कशाला सोडते हाय? उपकाराची फेड अपकारानुं कशापायी करते?"
"तू मुंज वाचतवुंग. बिल्यात मी तुुंज जीव वाचतवुंग. तफट्टमफाट होईुंग. राखाल फार लाुं ब
अतसुंग. तुुंज भरपूर वेळ नी सवड अतसुंग. लवकर सुरु कररुं ग पतळुं ग. उतररुं ग. उतररुं ग."
"नाय उतरत जा."
"तुुंज बाप पण उतररुं ग." म्हणत लाकीने पायघोडा परत चालू केला. यावेळी ततने तो
अततशय वेडावाकडा तफरवायला सुरुवात केली. कसाही कुठे ही गरगरवायला लागली. यात
ततचे हात सुकाणू-हाताळू वर घट्ट असल्याने ती पायघोड्यावर तटकून रातहली. बावळ्या कमी
नव्हता. तो ततलाच घट्ट तमठी मारून रातहला. त्याला तशव्या घालता घालता, त्याला कोपराुं नी
मागे िट्टे लगावता लगावता, ततच्या हातातून सुकाणू तनसटले. पायघोडा एका खड्डयात
कोसळला. त्यासोबत िोन्ही स्वार.
लाकीच्या िु िैवाने ती मधुमातलनीच्या काटे री जाळीत पडली. अडकली गेली.
बावळ्याच्या सुिैवाने तो रानजाईच्या मऊ जाळीत पडला. त्यातून हातोहात सुटून बाहे र पडला.
ततला तचडवू लागला. "आपली तर उपकाराची तफट्टमफाट आधी झालुंली हाय. तेवा जाऊ ना
मी आता माझुं तोुंड काळुं करुन? राखाल येईल तुला शोधत. तोवर राहा हा बाये वाट बघत."
तो वळला. तनघून जायचुं नाटक करु लागला.
"अुंस्स काईुंग कररुं ग?" तो खरे च गेला तर? या भीतीने लाकी ओरडली. "मुंज बाहे र
कातढुं ग नी जाईुंग मुंग तू कुुंठ पण."

"का काढायचुं तुला बायेर? मी तर खोटा मानूस हाय ना? माझी सावली सुिा तुझ्यावर
पडता नाय. मुंग?" बावळ्याने पाठ तफरवून ततला तवचारले.
"बुंर बाबा बुंर. तुुंज शुंभर काईुंग? हजार वर्षण मागून येईुंग. मी सगळुं मातनुंग. तुुंज सगळुं
खरुं . तू राजा हररश्चुंद्र." लाकीला यातशवाय गत्युंतर उरले नाही.
"अडला हरर नी गाढवाचुं पाय धरी. असुं म्हन की सरळ?" बावळ्याने जखमेवर मीठ
चोळले. "पन आता तू हररशचुंिराचुं नाव घेतलुं हाय म्हनून तुला बायेर काढतो एकठाव."
मोठ्या आढ्यतेने म्हणाला. मात्र ततच्या जवळ गेल्यावर त्याला वेगळुं काही सुचले. "तुला
मोकळी केल्यावर तू मला पुन्ना फाट्यावर मारला तर गुं? असुं नाय चालायचुं. आधी आयेची
शपर् घे."
"शप्पर्?" लाकीने नाक मुरडले. पण तो तसाच माघारी जायला वळल्यावर ओरडली,
"घेईुंग. बुंडबागीुंज सगळ्यात मोठी शप्पर् घेईुंग, महान युगनायकाुंज शप्पर् की मी तुुंज
तवश्वास मोतडुं ग न. तू पण मुंज तवश्वास मोतडुं ग न. शपर् घेईुंग तू तुंशी?"
"कुनाची? महान युगनायकाची? कोन हाय हा? मला नाय ठाऊक. तुझा राजा हाय
काय? मी नाय मानत कोनाच मानसाला. नाय िे वाला. सगळ्याुं चा इश्वास कधीचाच उठला हाय
माझा. ल्हान असतानाच." बावळ्या बडबडला. लाकी काही बोलली नाही. गप्प बसली.
बावळ्याने वाट बतघतली बतघतली. लाकी बधेना. "मी नाय मानत कुना युगनायकाला. मुंग काय
बोलते? जाऊ काय असाच?" ती फुरगुंटून रातहली.
बावळ्या ततला सोडून तनघाला. खड्ड्याच्या बाहे र पडला. पण ती काहीच बोलेना. तो
बराच वेळ बाहे र बसून रातहला. मग तमळालेला वेळ कारणी लावत रानजाईचा पाला त्याने
िगडाुं नी ठे चला. त्याच्या आईकडून असले मोफतचे उपाय तो तशकला होता. तो लेप त्याने
मलमासारखा आपल्या जखमाुंवर आतण माराच्या वळाुं वर लावला. "ए बाई, जखमाुं वर इलाज
म्हनून हा लेप लावते काय?" ततने त्याला उत्तर तिले नाही. कुंटाळू न पुन्हा खाली उतरुन

बावळ्या खड्ड्यात ततच्यापाशी गेला. "लय तपरे म हाय वाटतुं तुझुं त्या युगनायकावर?" खतजल
होत बोलला आतण वेलीचा गुुंताळा सोडवू लागला.
"जो महान युगनायकाुंज ओळखखुंग न, मुंज त्याुं ज उपकार हतवुंग न." ती खडूसपणे
म्हणाली. बावळ्याने जरा ततचा अुंिाज घेतला.
"बरुं तर, तुझ्या त्या युगनायकाची शपर्. झालुं समाधान?" वेलीला सोडवत हळवा
झाला. "मी हाय मागच्या काळातला. मला कसा मायती असनार कोन तो? माझ्या काळात तर
तसा कोन नाय होता. रागावते कशापायी? तू साुं ग की कसा हाय? भेतटन म्हनतो एक ठाव."
लाकी तचडून काही बोलायला गेली. "तू शुंभर वर्षे मागे…..?" ततच्या लक्षात चूक आली.
"मी शपर्ेनुं तवश्वास कररुं ग म्हतणुंग, तर आुं ता तुुंज तवश्वास कररुं ग." समजूतिार झाली. "महान
युगनायक आता या जगात अतसुंग न. पण त्याुंजमुळुंच हे जग तजवुंत अतसुंग. आम्ही अतसुंग."
ततने भक्तीभावाने डोळे तमटले. बावळ्या उसासला. त्याच्या लेखी श्रद्धावान माणसुं ही खुळी
मूखण माणसुं होती. ते ततला साुं गायची ही वेळ नाही, एवढुं त्याच्या ध्यानात आले.
बावळ्याने ततला मोकळी केल्यावर िोघे खड्डा चढू न बाहे र पडले. "आता तू कुुंठ
जाईुंग?" ततच्या प्रश्नावर त्याने खाुं िे उडवले.
"शुंभर वसण मागून आलुंली मानसुं जातात ततर्ुं." ततच्या चेहऱ्यावरच्या गोुंधळाची गुंमत
बघत म्हणाला, "आपल्या ओळखीच्या मानसाुं कडुं . तसुं माझुं तुझ्यातशवाय आनी कोन हाय
इर्ुं? तू नेशील ततकडुं ."
--------------------------------------------
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बावळ्या नव्या काळाची नवी वैतशष्ट्ट्ये तटपण्यात गढू न गेला. शुंभर वर्षाां नुंतरचे आकाश
तनळे होते. झाडे तहरवी होती. पाणी रुं गहीन आतण वाहते होते. पशु आतण पक्षी लाजरे बुजरे
होते. फुले वेगवेगळ्या रुं गागुंधाुं ची होती. फळे ? त्याला चाखून बघायची होती. तवशेर्षता पोटात
भुकेचा आगडोुंब उसळला असताना. लाकीने त्याला आश्वासन तिले होते की खाण्या-तपण्याची
यर्ा व्यवस्र्ा काचबनात तशरकाव केल्यावरच होणार होती. त्यासाठी ते काचबनाकडे
जाणाऱ्या मागाण वर िबा धरुन बसलेले होते. तवर्षारी कण्हे रीच्या गुलाबी सु वातसक फुलाुं नी भरुन
गेलेल्या झुडुपाआड.
"तुुंज काळानुंतर तेहवा मुुंबैत ियाण घुतसुंग नी अधी जमीन पाण्यात बुतडुं ग. बुंिर नी
व्यापार आता उरणला होईुंग. ततुंर् मोठुं शहर होईुंग. इुं र् ज्या टे कड्याुं ज बेटुं बतनुंग, त्यावर
ततुंर्ल्या पैसेवाल्याुं ज सुट्टी घालतवुंग घरुं अतसुंग. तेच ते काचबन समोर चमतकुंग." लाकीने
काही अुंतरावरच्या त्या चमचम काचेच्या मनोऱ्याुं कडे इशारा केला.
िोन्ही बाजूुंनी एकावर एक रे ललेल्या मोठ्या सरळ िगडी कड्याुं नी एकत्र येऊन त्यातून
मध्ये कमान बनावी, तसे ते महाद्वार तिसत होते. जर त्याुं च्यातून प्रकाश आरपार जात नसता,
तर ती नैसतगणक रचना वाटली असती. पण ते सगळे रुं गारुं गाुं चे काचखुंड होते. ही कमाल होती.
त्या कमानीच्या िु तफाण सुरक्षारक्षकाुं च्या चौक्या होत्या. त्या कमानीच्या एखाद्या माडाच्या
झाडाएवढ्या लाुं ब-रुुंि पोकळीतून, पलीकडील तश्याच काचखुंडाुं च्या बाुं धकामाची चमचम
मोहवणारी होती. बावळ्याची उत्सुकता ततर्े जाण्यासाठी उतू चालली होती.

इर्पयांत त्या वसाहतीच्या महाद्वारापाशी पायघोड्यातशवाय पोहोचायला, त्याुं ना
तासाभराची पायपीट करावी लागली होती. आत प्रवेशासाठी ततर्े उभ्या रखवालिाराुं शी पुंगा
घ्यावा लागला असता. त्यापेक्षा जास्त सोप्पा मागण लाकीला सुचला होता. पायरर्ाुं मधून अनेक
श्रीमुंताुं ची लगबग द्वारातून आत-बाहे र चालू होती. त्यातल्या एखाद्याकडून ती प्रवास-अनुग्रह
तमळवणार असती. जेवढ्यात ती त्या श्रीमुंताला लाडे लाडे गुुंडाळतेय, तेवढ्यात बावळ्याने
मागच्या सामानासाठीच्या खणात तशरकाव करुन लपायचे होते. म्हणजे ते िोघे तबनबोभाट
कोणत्याही सुरक्षा तपासण्या आतण पररचयपत्राुं तशवाय आत घुसू शकले असते.
"तयार रातहुं ग. तो लाल पायरर्वाला जाड्या आमाुं ज बकरा अतसुंग." लाकीने
बावळ्याला कोपर मारुन सावध केले. चार वार लाुं बी-रुुंिीचा तो पायरर् होता. त्याच्यावर त्याच
रुं गाची कापडी कमान सावलीसाठी बसवलेली होती. डामडौल बराच केलेला होता. महत्वाचे
म्हणजे त्यातला चालकस्वार एकटा होता. लाकीने आपले फाडलेले कपडे जरूरी तठकाणाुं वर
अजून उघडे केले. वळणावर ती त्याच्या नजरे त भरे ल अश्या बेताने उभी रातहली. त्या स्वाराचे
लाकीचे उघडे वळसे-जलसे पाहून जे काय हाल व्हायचे, त्याच्या आधी बावळ्याच्या कानातून
गरम वाफ जाऊ लागली.
"हुऊऊ ऊऊहुहू!" गुलाबी कपड्यातला चालक गुलफाम होताच. लाकी तिसल्यावर
त्याची तशट्टी वाजायला वेळ लागला नाही. ततने सुंकटात सापडलेल्या, गुुंड मागे लागलेल्या
तरुणीची बतावणी चाुं गली केली. "मुंज मागुं बिमार्ष अतसुंग. मुंज वाचतवुंग. खूप उपकार होईुंग
रावजी." तसे ते साुं गणे खोटे नव्हते. फक्त ते गुुंड सरकारी होते. हे सरकारी मेहरबानीवर
श्रीमुंत झालेल्याुं ना साुं गण्यासारखे नव्हते.
"उहूहूूू ! मुंज खुशी अतसुंग की तुुंजसारखी सुुंिरीला मित कररुं ग. येईुंग. आत येईुंग."
रानजाईच्या तहरव्या पानाुं च्या अुंगभर लेपाने तहरव्या झालेल्या लाकीला, चालकाने कोणतातह
खुलासा न मागता आपल्या शेजारी तिलिार आश्रय तिला. त्याचा चेहरा तजतका गुळगुळीत

होता, त्याचा आवाज तततकाच खरखरीत होता. बावळ्यासारख्या कसबी चोरासाठी खड्या
पायरर्ात चोरुन मागून तशरकाव करणे पोरखेळ होता. पायरर् महाद्वाराकडे तीन प्रवासी
घेऊन रवाना झाला.
प्रवेशद्वारावरील रखवालिार अरतसक होते. त्यातल्या तनम्हम्या खाष् नमुन्याच्या बथ्र्ड
चेहऱ्याच्या मत्सरग्रस्त झालेल्या बायका असल्याने, त्याुं नी या सुंकटग्रस्त सुुंिरीची कसून
उलटतपासणी घेतली. त्याुं च्या चालकाशी चाललेल्या चौकशीत स्पष् झाले की तो आज
मालकाच्या महाली एकटाच होता. मालक काही तिवसाुं नी िौऱ्यावरुन परतणार असल्याने
आगाऊ साफसफाईसाठी आला होता.
मालकाचे सरकार िरबारी चाुं गले वजन असावे. कारण रर्चालकाने उद्दामपणे
चौकशी उडवून लावली, तरी त्याुं नी लाकीला ओळखपत्रातशवाय आत प्रवेश तिला. किातचत
बाकी लब्धप्रतततिताुं कडे येणाऱ्या-जाणाऱ्या बायकाुं ना कसा परवानापत्रातशवाय प्रवेश तिला
जातो, याची नावातनशी जुंत्री रर्चालकाने उच्चारायला सुरुवात केल्यामुळेसुद्धा असेल.
पायरर्ाची कसून तपासणी करायचा उत्साह सुंपून, त्याला सहज प्रवेश तमळाला.
बावळ्या लपल्या जागेवरून काचबनाची नवलाई शाळकरी मुलाच्या उत्साहाने पाहू
लागला. ते पुढे सरकत होते तो मागण आरसपानी तबलोरी गोटे रचून बनवलेला होता. वाहने
त्यावर घासली जात नसल्याने, न तझजलेला. जसुं की बड्या लोकाुंच्या वस्त्याुं मध्ये नेहमी
आढळतुं, त्यावर पायी चालणारुं कोणीच नव्हतुं. पायरर्ाची गती मुंिावली होती. लाकी
चालकावर जाळुं टाकत होती की चालक लाकीवर? हे नक्की साुं गता आले नसते. एकमेकाुं ना
हरबऱ्याच्या झाडावर चढवण्याची िोघाुं त स्पधाण सुरू होती.
"तुुंज चेहरा तकती मोहक अतसुंग!"
"नी तुुंज शरीरबाुं धा!"
"तुुंज आवाज!" ही तर लाकीने केलेली व्याजोक्ती होती.

"तुुंज सगळुं च!"
"तुुंज पण सगळुं !"
"पण तुुंज मुंजपरीस जास्त सरस अतसुंग!" सारथ्ाने खरुं साुं तगतलुं.
"न. न. न. तू मुंजपरीस!" लाकीने खोटुं चढवून ठोकून तिलुं.
"न." सारथ्ाने आतडी तपळवटू न नाकारलुं. "तू!" ओठाुं ची िु मड चुुंबी केली. मग
त्याुं च्यात त्याच्या मालकाच्या महालिारात पोहोचेपयांत हा गोड गोड वाि चालू रातहला.
वाटे त ततसरा प्रवासी मागच्या सामानकप्प्प्याचुं झाकण तकलतकले करुन, काचबनाची
सुुंिरता आसूसून तनरखत रातहला. यापूवी एकिा लोणावळ्यातला एक बुंगला लुटायला तो गेला
होता. ततर्ल्या आवारातल्या िगडाुं च्या बतगचाची सुुंिरता त्याच्या मनावर कायमची कोरली
गेली होती. त्याचा सार्ी म्हणाला होता की ती चुंिीगडच्या िगडी बतगचाची नक्कल होती
म्हणून. ते आवार जेमतेम काही गुुंठ्यात पसरलेले होते. इर्े मात्र नजर पोहोचेतो बतगचाच होता
सगळा. िगडाुं पेक्षातह और असा. अधणपारिशणक काचेचा वा स्फतटकाुंचा.
आख्खे काचबन म्हणजे जणू खऱ्याखुऱ्या झाडाझुडूपाुं चा रचलेला एक प्रचुंड तहरवा
गातलचा होता. त्यातल्या अधल्यामधल्या वळणिार रे र्षा म्हणजे तबलोरी काचगोट्याुं नी
बनवलेल्या मातगणका होत्या. त्यातून पाण्याचे नाले झुळझुळत होते. त्या सुयणप्रकाशात
चमचमणाऱ्या प्रकाशनद्या भासत होत्या. या तजवुंत गातलचावर फुललेली काचफुले जशी, असे
काचखुंडाुं चे महाल होते. तश्याच एका महालासमोर पायरर् उभा ठाकता झाला. त्याच्या
सगळ्या पररघावर असणारे पुंखे चालकाने कळ िाबून वळवले. त्याुं च्या कडा खाली जतमनीवर
टे कल्या. पायरर् र्ाुं बला.
सुरेख आकारातील तनवडु ुं गाुं च्या कुुंपणाला असलेला बुंि िरवाजा उघडायला चालक
उतरला. काचतशल्पाची ती िोन पुरुर्ष उुं च वेलीची कमान होती. चालकाने ततच्या डाव्या

बाजूकडील नामफलकाखालील तचत्रकूटावरील तुकड्याुं ची जरुरी जुळणी करून िार उघडे
केले. बावळ्या उसासला. जर या काळात सगळीकडे अशी तचत्रकोड्याुं ची कुलुपुं असली, तर
त्याचा धुंिा वाुं ध्यात होता. याुं च्यावर झटपट गुरुतकल्लीचा वापर करुन ती उघडणे िु रापास्त
होते. नामफलकावर 'पन्नाशेट हुुं डीवाले' असे कोरलेले होते. चालक पुन्हा वाहनात येऊन
बसला आतण ते आत त्याच्या ठरलेल्या जागेवर नेले. मग सुहास्य करत बोलला, "सुुंिरी मुंज
या गरीबखान्यात तुुंज स्वागत अतसुंग."
त्याला ते स्वागत ततला तमठीत घेऊन आतण गालावर चुम्मी िे ऊन जोशात करायचे होते.
त्याच्या फैलावलेल्या हाताुं मधून चपळ सुटका करून घेत लाकीने मानेला लाडीक झटका
तिला. "इुं र् उघड्यावर नाईुंग. लोक बतघुंग ना? आधी आत तर चतलुंग."
"चतलुंग चतलुंग. आधी आत चतलुंग." तो खुशालत िु प्पट उत्साहीत होत म्हणाला.
लगबगीने महालाच्या िाराकडे गेला. त्याने ते कसे उघडले? ते बावळ्याला लपल्या जागेवरुन
तिसू शकले नाही. त्यामुळे त्याची मोठी पुंचाईत नुंतर झाली. लाकी चालकासह आत गेल्यावर
तो रर्ातून बाहे र आला. पण त्या िाराची ती तीन चक्रे एकामेकात गुुंतलेली मूठ तफरवायची
कशी? त्याला उमज पडे ना. भरीला आतून धडपडीचे आवाज कानाुं वर येऊ लागले.
मोठमोठ्याने धपापण्याचेसुद्धा.
बावळ्याचा जीव उडाला. एका जाततवुंत चोराचा एका फडतूस पुढच्या काळातल्या
िाराने पराभव करावा? तधक्कार असो. स्वतःशी चुटपुटून तो चोर त्या घरात घुसखोरीचा िु सरा
मागण शोधायला त्याभोवती टे हाळू लागला. त्या घराची बाुं धणी आखीव-रे खीव चौकोनी पद्धतीची
नव्हती. वळणावळणाुंच्या तभुंतीुंचे आकार घाटिार डे रेिार फुलपाकळ्या एकमेकाुं मध्ये
तमळवाव्यात असे काहीसे होते. त्यात त्या गोटे िार गुळगुळीत काचबुंिी होत्या. त्याुं च्यावर
चढायला जाता, हातपाय सुळसुळून घसरगुुंडीसारखे खाली घसरुन येऊ लागले. चोर चाुं गला
चरफडला. येणाऱ्या काळात चोराुं चे फार वाईट तिवस होते. त्याने तशव्या हासडल्या. त्या

तभुंतीुंवर हातपाय मारले. त्याुं च्यात एक वेगळी लवतचकता होती. बिामी हलव्याची असते तशी.
घट्टपणा होता. अधणपारिशणक होत्या. आतण स्पशाण ला मऊसरसुद्धा होत्या. त्या सुरीने कापता
आल्या असत्या किातचत. त्याच्यापाशी असणाऱ्या सगळ्या धारिार गोष्ी राखालने काढू न
घेतल्या होत्या. त्याने राखालला तशव्या मोजल्या.
एक िबकी तकुंचाळी बावळ्याच्या कानी आली. त्याला राहवेना. इतर कोणी पाहण्याचा
धोका पत्करुन तो लगतच्या ताडाच्या झाडावर सरसर चढला. वरुन त्याला खखडकीवजा भोक
तिसले. मनाचा तहय्या करुन त्याने छलाुं ग लगावली. तो छप्पराच्या घोटीव आकारावर
आपटला. मुक्या माराने कळवळला. न घसरण्याचा प्रयत्न करत त्या भोकाकडे सरपटत गेला.
आत डोकावता त्याला खाली लाकी आतण चालकामध्ये चाललेली िे िणािण तिसली.
जवळजवळ पाच पुरुर्षभर उुं चीवरुन त्याने खाली उडी घातली तीच चालकावर. िु हेरी फायिा
झाला. बावळ्याला आपटमार कमी बसला आतण अर्ाण तच चालक ढे र झाला.
त्याबरोबर लाकी न आवरता येणाऱ्या पोटिु ख्या हास्याने गडाबडा लोळू लागली. माराने
कळवळणाऱ्या बावळ्याला ततचा जाम राग राग झाला. "तुला िार उघडुं ठे वायला काय
झालुंलुं?" ती उत्तर द्यायचा प्रयत्न करु लागली. पण तोुंड उघडू जाता परत परत हास्याची उबळ
बाहे र फुटू लागली.
"हा र्ोडीच ठे तवुंग िे ईुंग?" खूप शर्ीने ती बोलू शकली. "हा?" चालकाकडे बोट करत
पुन्हा हासण्यात फसली गेली. बावळ्या कलून चालकाच्या शरीरावरुन बाजूला झाला.
चालकाची काही हालचाल तिसेना. तशी लाकी गुंभीर झाली. "काय मररुं ग की काय?" ती जवळ
जाऊन चालकाला चाचपू लागली. मग त्याच्या डगल्याच्या कडा टरकावून ते उघडण्यात
गुुंतली. "तुुंज कपडे कातढुं ग नी आता ह्याुं ज घातलुंग. मुंग लोक तुुंज ओळखखुंग न की तू वेगळा
होईुंग."

"आधी तुझ्या फाटलल्या कपड्याुं चुं काय ते बघ की." बावळ्याने कूस न बिलता
पाठमोरे ततला सुनावले.
ती ते कपडे कसे उघडतेय हे बघणे बावळ्याला चुकले. ना त्या कपड्याुं ना गुुंड्या होत्या.
ना अडकवायचे आकडे . ना उघडझाप करणारी गुुंतलसाखळी. "अय्याईुंग!" लाकीच्या
तोुंडातून अस्फुट आरोळी तनघाली. त्यामुळे बावळ्या ततच्या बाजूला कडे वर वळला. "हा बाप्या
अतसुंग न. ही बाई अतसुं ग."
बावळ्या अुंगात मारणाऱ्या कळाुं कडे िु लणक्ष करत उठून बसता झाला. "काय की
काय?" त्याचे लक्ष त्या आडव्या पडलेल्या चालकाच्या शरीराकडे गेले. खासकरुन छातीच्या
उघड्या पडलेल्या गोऱ्या उभाराुं कडे . तसे लाकीने लगेच ते कपड्यात पुन्हा आच्छािले.
"तहजडा?" त्याला जी कारणमीमाुं सा सुचली ती त्याच्या ओठाुं तून शब्दरुप घेत बाहे र पडली.
लाकीने आपले हात चालकाच्या बेंबीखाली नेऊन ततर्ली चाचपणी केली.
"न. बाईच अतसुंग." लाकीने तनष्कर्षण जाहीर केला. तशी गुिगुल्या झाल्यागत चालकाच्या
शरीराची वळवळ झाली. सावध होत लाकीने त्या बाईच्या कपड्याुं नी ततला बाुं धून घालायचा
उफराटा तोकडा प्रयत्न केला. बावळ्याला नजरे ने खुणावले. काही बाुं धायला शोध.
त्याने त्या िालनावरून नजर तफरवली. गेल्या गणपती उत्सवात वरिाभाईच्या मुंडळाने
गणेश मुंडपात बफणमहालाची सजावट केलेली होती. तशा एखाद्या सगळीकडून प्रकाश
झरणाऱ्या पारिशी महालात वावरतोय असुं वाटत होतुं. फक्त तसला बफाण ळ र्ुंडावा इर्ुं
नव्हता. अधणपारिशणक िगडाुं च्या गुहेत असल्यासारखे त्याला भासत होते. तभुंती छप्पर जमीन
कुठे सुरु होतात? कुठे सुंपतात? त्याच्या रे र्षा नसलेले. त्या िालनात आसन-खुच्याण -मेज वगैरे
सामानसुमानाच्या जागी, िगडी लेण्याुं मधून असतात तसे बाुं धकामातून त्याकामी बनवलेले
घडीव आकार फक्त होते. फडताळुं होती. त्यात शोभेच्या की कामाच्या वस्तू माुं डलेल्या होत्या.

मग त्याने ततर्ल्या गाद्या-तगरद्याुं कडे मोचाण वळवला. त्याुं चे अभ्रे टरकावले. त्याुं च्या तचुंध्या करुन
त्याुं नी त्या बाईचे हातपाय जुजबी बाुं धले.
लाकीने चेहरा र्पर्पवून ततला शुखद्धत आणले. "ए बये कोण अतसुंग तू?" खडसावून
तवचारले. त्या बाईने हालचालीचा प्रयत्न केला. बाुं धून घातल्याची जाणीव ततला झाली. मग ततचे
लक्ष बावळ्यावर गेले.
"हा कोण अतसुंग? तुुंज यार? िोघुं तमतळुं ग नी चोरी करीुंग?" त्या बयेने उलटा प्रश्न केला.
ती घाबरलेली वा गोुंधळलेली अतजबात तिसली नाही. मग हसायला लागली. "चोर तवचाररुं ग
चोरणीला कोण अतसुंग तू?"
"तू चोर अतसुंग?" लाकीने डोक्याला हात लावला. एक कटाक्ष बावळ्यावर टाकला.
"आज काय चोर-जोर तिन अतसुंग? इुं र् ततुंर् चोरच चोर."
"पन मुंग तहला िारावरच्या पहारे कऱ्याुं नी वळख िे ऊन आत सोडलुं ते कशापायी?"
बावळ्याला शुंका आली. "तहची तर त्याुं च्यासुंग वसाां ची वळख कशी वाटली?"
ती बाई बावळ्याला आता एकटक तनरखू लागली. "तू जुन्या काळाुंज भार्षा काईुंग
बोतलुंग? तुुंज कपडे सुद्धा तुंस्स अतसुंग."
"तू आम्हाुं ज प्रश्न तवचाररुं ग न. आधी आम्हाुं ज प्रश्नाुं ज उत्तरुं िे ईुंग." लाकी त्या बयेवर
तचडली.
"तू मुंज प्रश्नाुं ज उत्तरुं िे ईुंग. तरच मी तुुंज प्रश्नाुं ज उत्तरुं िे ईुंग." त्या बयेने आपला हट्ट
चालू केला. आधी त्या िोघीुंमध्ये जो गोड वाि रुं गला होता, तसा आता ततखट वाि रुं गला. तू
आधी की मी आधी?

शेवटी बावळ्याने कुंटाळू न मध्ये हस्तक्षेप केला. "जर तू उत्तर नाय तिलुं, तर तुला
अशीच हातपाय नी तोुंड बाुं धून ठे ऊन जातो की? मुंग बस, मालक िोन-चार तिसानी येईतोवर
ठनाना करीत तशीच."
"तवचाररुं ग तू काईुंग तवचाररुं ग ते." ती नरमली.
"आधी मुंज साुं तगुंग की तू बाई अतसुंग. तरी मुंजवर अततप्रसुंग काईुंग कररुं ग? मुंजसाठी
लाळ काईुंग टपकतवुंग?" लाकीला कधीची जाचणारी मळमळ ततने बाहेर काढली.
"कारतणुंग की मी एक बाईलवेडी अतसुंग." इतकी साधी गोष् तुम्हाला कळू नये? अशा
आतवभाण वात ती बया म्हणती झाली. लाकी आतण बावळ्याने एकमेकाुं कडे तभवया उुं चावून
बतघतले. "पण जर मुंज तुुंजसारखा मिन तमतळुं ग, तर मी तुुंजसोबत सुंग कररुं ग तयार अतसुंग.
काईुंग बोतलुंग?" ततने बावळ्याकडे ओठाुं नी चुुंबन उडवले. त्याच्याकडे घसटत सरकली.
"पन मी हाय पुरुसवेडा. तर कसुं जमनार बोला?" बावळ्याने जशास तसे चटपटीत
उत्तर तिले खरे . मात्र लाकी चमकली आतण त्याच्याकडे कीुंव भरल्या नजरे ने जेव्हा पाहू
लागली, तेव्हा त्याच्या लक्षात आलुं की तो जरुरीपेक्षा जास्त काही नको ते बोलून गेलाय.
खुळचट चुका न केल्या, तर तो बावळ्या कसला? "म्हनजे मला म्हनायचुं हाय….." बावळ्याला
कसुं तनस्तारावुं कळे नासुं झालुं. "आिीच त्या राखालची वाईट नजर माझ्यावर हाय.
त्याच्यापासून तपच्छा सोडवला हाय. नी लगेच हे अस्सुं…..कस्सुं बरुं तिसत नाय. काय?"
"राखाल?" त्या बाईच्या चेहऱ्यावरचा रुं ग पुरा उडाला. "रझाकार राखाल म्हतणुंग काईुंग
तू?" तवचारताना ततचा आवाज कापला.
"त्याुं ज तुुंज काईुंग सुंबुंध अतसुंग?" लाकी डोळे बारीक करत सुंशयाने सापासारखी
फुसफुसली.

"म्हणहजे तोच अतसुंग?" ती बाई चाुं गलीच धास्तावलेली वाटत होती. "तो तुुंज मागावर
अतसुंग काईुंग आता?"
"नाय. आमी त्याला मस्त झुकाुं डी तिली हाय. तो गेला हाय िु सऱ्या कुना मागुं."
बावळ्याने शेखी तमरवली.
"तर मुंग तो आता काुंचबनाुं ज िारावर पोतचुंग अतसुंग." ती बावळ्याकडे भयचकीत
नजरे ने पाहत करवािली. "तो माणूस अतसुंग न. लाुं डगा अतसुंग. त्याुं ज बरोबर तशकारीुंज वास
लातगुंग. तो मुख्यिाराुं ज चौकीवर जरूर चौकशी कररुं ग. ततुंर् त्याुंज कतळुं ग की मुंजबरोबर
फाटल्या कपड्यातली बाई आत येईुंग. तो आताच इुं र् जरुर येईुंग अतसुंग. जर त्याुं ज मी
सापतडुं ग, तर एका पळात कतळुं ग की मी बाप्या अतसुंग न. बाई अतसुंग." ती घायकुतीला येऊन
वळवळू लागली. "तुुंजबरोबर मुंजसुद्धा पकतडुं ग. ठार माररुं ग." मूततणमुंत भीती ततच्या डोळ्यात
नाचू लागली.
"बावळ्या, ही म्हतणुंग ते बरोबर अतसुंग." सुकलेल्या ओठाुं वरुन जीभ तफरवत लाकीने
ते नाईलाजाने मान्य केलुं. "तो फार धूतण अतसुंग. तो सार्ीुंज मागुं जाईुंग िाखतवुंग. ती त्याुं ज
चाल पण अतसुंग शतकुंग. तो आमाुं ज मागुंच खरा येईुंग तर?"
"ह्या! इतकुं काय कवततक लागून रातहलुं हाय त्याला?" बावळ्या तुच्छतेने म्हणाला.
"आला अुंगावर तर घेऊ की तशुंगावर."
"तू तशुंगावर घेईुंग तर तू घेईुंग. पण मुंज आता ताबडतोबीनुं इुं र्हून जाईुंग िे ईुंग." ती
बाई घळीला आली. आपले बाुं धलेले हात पुढे करत ततने तवनुंती केली. "मुंज सोतडुं ग ना लवकर.
तुुंज मुंज सुंग काईुंग िु श्मनी?"
"पण तू आमाुं ज सुंग िगा कररुं ग न, याुं ज खात्री काईुंग?" लाकीने ततला िमात घेतले.
या बाईने बलात्काराचा प्रयत्न केलेला. हे ती तवसरली नव्हती.

"महान युगनायकाुं ज शप्पर्." त्या बाईने हे शब्द उच्चारताच लाकीचे डोळे हे मोठे
झाले. "तुमासुद्धा मुंज सुंग चतलुंग. मी तुुंज लतपुंग िु सरी जागा िाखतवुंग. लालाजीुंज महाल
आज ररकामी अतसुंग. आमी ततुंर् घुतसुंग."
"हे बेस होईल." बावळ्याने िु जोरा तिला. लाकी तवचारात हरवली.
"वेळ न अतसुंग. तुुंज राखाल तो काईुंग ते माहीत अतसुंग. तो आमाुंज पयांत पोतचुंग, त्या
आधी आम्ही सटतकुंग." त्या बाईने इशारा तिला. लाकीला तो मानावा लागला. ती त्या बाईची
बुंधने सोडू लागली. "मुंज नाव छमि. तुुंज नाव काईुंग अतसुंग?" त्या बाईने मैत्रीचा हात पुढे
केला.
"लाकी." होय नाय करता करता लाकीने आपला हात तमळवला. बावळ्याने मात्र हातात
हात न तमळवता लाुं बून हात जोडून मैत्रीचा स्वीकार करणे पसुंत केले. बलात्काराची आवड
असणाऱ्या बाईपासून अुंतर राखणे त्याला अत्यावश्यक वाटले. हात तिला आतण ततने त्याला
आख्खा खेचला तर? छमि अुंगातपुंडाने चाुं गली िणिणीत होती. ततच्यात िोन-तीन बावळ्या
सहज मावले असते. तो ततच्यावर पडण्याऐवजी जर का ती त्याच्यावर पडली असती, तर त्याचा
तचरडून पार लगिा झाला असता.
"मी तुुंजसाठी मालकाुं ज कापडुं आतणुंग." बावळ्याला म्हणाली आतण छमि कामाला
लागली. "तुुंज चढतवुंग येईुंग न, तर मी सवताहा मुंज हातानुं तुुंज चढतवुंग." ततने िात काढले.
"माझुं कपडे हायत तसे बरे हायत की. वगाच वेळ िवडूया नको. जाऊया तबगीतबगी.
राखाल यायच्या आिी. काय?" सबब िे त बावळ्या िालनातून बाहे र पडायला िारापाशी
धावला. लाकीने छमिकडे बघून खाुं िे उडवले आतण तीसुद्धा त्याच्यामागे धावली.
छमिने बोटाुं च्या आतण ओठाुं च्या चाळवाचाळवीच्या हालचाली केल्या. "राजा नी रानी,
बतघुंगच मुंज प्रेमापासून कुुंठ पावते तुुंज वातचुंग? ही मी येईुंग." तीसुद्धा िाराकडे धावली.
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बावळ्याला व लाकीला घेऊन छमिने ज्या लालाजीच्या नारळीमहालात घुसखोरी केली
होती, त्याचा नूर आगळा होता. बावळ्याने असे काही यापूवी कधी बतघतले नव्हते. माडाच्या
झाडाुं चेच खाुं ब करून त्याुं ना आधारून माच बाुं धावेत, असे ते एकावर एक िु मजले चढवलेले
होते. ती माडाची झाडे , त्याुं च्या सळसळत्या झावळ्या खऱ्या होत्या की खोट्या? बावळ्याला
ठरवता येईना.
त्या मजल्याुं च्या सगळ्या बाजू पारिशणक काचाुंनी बुंतिस्त होत्या. आतून पाुं ढऱ्या शुभ्र
पडद्याुं नी. जे साुंजेच्या समुद्री वाऱ्यावर हलकेच वाहवत होते. त्याुं ना चाुं िीचे घुुंगरू लावलेले
होते. जे मुंजुळपणे वाऱ्याच्या हालचाली बरोबर वाजत होते. त्यामुळे जणू अदृश्य अप्सरा
आसपास वावरतात आहे त असे भासत होते. साुं जेच्या सोनेरी तकरणाुं चे झोत त्या तलम
मलमली पडद्याुं मधून तवखुरलेले होते. हालचाली बरोबर जसे काही ते कवडसे जतमनीवर
तचत्रवलेल्या लाटाुं वर नाचत आहे तसे भासत होते. जतमनीवरील त्या तचत्राुं वरची काच इतकी
गुळगुळीत होती की पाण्यावर वावरतोत आहोत असेच भासत होते. सगळुं वातावरण अि् भुत
स्वगीय भासत होते. लालाजीचा हे वा वाटावा तेवढा र्ोडा होता.
लाकी आतण छमिला मात्र या सुुंिरतेचे फारसे कौतुक नव्हते. त्या िोघी स्वैपाकखोलीत
घुसून खाण्या-तपण्याचे सामान जमवण्यात व्यस्त होत्या. सुकवलेल्या आतण पाकवलेल्या तचकूपेरू-केळी अशा काही फळाुं च्या गोल चकत्या आतण तपण्यासाठी वाळ्याचे सरबत घेऊन
लाकी बावळ्या शेजारी हजर झाली. छमिने तपण्यासाठी मतिरे चा बुधला आणला. बावळ्याला

चाुं िीच्या घाटिार पेल्यात ओतून िे ऊ केला. त्या वासाने बावळ्याच्या नाकाशी गोड गुिगुल्या
केल्या. पण लाकी ज्या नाराजीने त्या बुधल्याकडे पाहत होती, आपण त्यातले नाही, असे जाहीर
करण्यात बावळ्याने शहाणपण मानले. काही वेळ कोणीच कोणाशी बोलले नाही. मचमच
खाण्याचे, गटागटा तपण्याचे आवाज तेवढे शाुं तता भुंग करत रातहले. भूक आतण तहानेचा
कडाका जेव्हा शाुं तावला, तेव्हा आपोआपच खुशालल्या जीवाुं ना कुंठ फुटला.
"बावळ्या मुंज राजा, तू मुंज सगळ्यात तप्रय यार अतसुंग." हातातला पेला ररकामी करून
छमिने घोर्षणा केली. "लाकी मुंज राणी, तू मुंज जीवाचा जीव अतसुंग." लाकीने नाक मुरडले.
बावळ्याने कपाळावर आठ्या आणून िाखवल्या. "पण काईुंग गुं, तुुंज क्रमाुं क काईुंग अतसुंग?"
"क्रमाुं क? कसला?" बावळ्याला अर्णबोध झाला नाही.
"तुुंज माहीत अतसुंग न?" आता छमिला अर्णबोध होईना.
"तो शुंभर वर्षाां आधीुंज काळातून येईुंग अतसुंग. आमाुं ज काळातला अतसुंग न." लाकीने
खुलासा तिला.
"िारू मी तपईुंग. पण तुुंज चतढुं ग." छमिने लाकीवर आरोप केला.
"मी खरुं च मागच्या काळातून आलो हाय. ही कापडुं बघ की. माझी भासा बघ की."
बावळ्याने आपली बाजू तावातावाने माुंडली.
छमि त्याच्या डोळ्यात डोळे रोखून काही वेळ जोखत रातहली. "ततुंर्ून इुं र् कुंस्स
येईुंग?" तवचारले.
बावळ्या उत्तर िे णार इतक्यात लाकीने मध्येच तोुंड खुपसले. "ते खास रहस्य अतसुंग.
तू तवश्वास ठे तवुंग तर ठे तवुंग. ठे तवुंग न तर ठे तवुंग न. तुुंज मजी. तुुंज मुंज क्रमाुं क जातणुंग अतसुंग,
तर तो सातशे बारा अतसुंग." मग बावळ्याकडे वळू न त्याचे शुंका तनरसन करण्यासाठी बोलली,

"लाकी मुंज खरुं नाव अतसुंग न. बुंडबागी सवताहाुं ज खरी ओळख उघतडुं ग न. बाईुंज लाकी
म्हतणुंग. बाप्याुं ज सार्ी म्हतणुंग. मुंज बुंडबागी ओळख 'लाकी सातशे बारा' अतसुंग."
"बावळ्या राजा, मुंज आजपावते कोणा शुंभर वर्षाण आधीुंज बाप्यासुंग प्रेम करीुंग सुंधी
तमतळुं ग न. तेहवा त्या काळात प्रेम कुंस्स कररुं ग? मुंज नमुना िाखतवुंग ना." छमि बावळ्याकडे
सरकली. तसा तो मागे सरकला आतण बसल्या सोप्याची लाुं बी सुंपल्यामुळे धडपडून खाली
पडला. तशी छमि सात मजली गडगडाटी हास्य हासली.
"आमाुं ज कहाणी तुुंज कतळुं ग. आता तुुंज खरी कहाणी साुं तगुंग. तू बाई अतसुंग. तरी
बाप्याचुं सोुंग काईुंग घेईुंग? काचबनात नोकरी काईुंग कररुं ग?" लाकीने फणकाऱ्याने छमिला
पृच्छा केली.
"बावळ्या राजा या काळात कुंस्स येईुंग? ते तुुंज रहस्य अतसुंग. तर मी सोुंग काईुंग
घेईुंग? ते मुंज रहस्य अतसुंग. मी काईुंग साुं तगुंग?" छमिने तबनतोड पलटवार केला.
"तर मुंग आमी तुुंज बाुंतधुंग नी इुं र्च अशीच सोतडुं ग." लाकीने धमकी तिली. ततला
मितीसाठी बावळ्याची गरज भासली. ती त्याच्याकडे पाहते तो काय? "बावळ्या ततुंर् काईुंग
कररुं ग?" ती जवळजवळ तकुंचाळली. बावळ्या छतावरून लोुंबणारी एक िोरी हलवून ओढू न
बघण्याच्या चाळ्यात गकण होता. त्यामुळे वर लटकणारे अनेक लुंबक हे लावू लागले होते.
"काय की काय?" तो िचकला. "काय झालुं?" जणू उत्तर म्हणून छतावरची झुुंबरे
लखलख पेटली. तवझली. त्याची गुंमत वाटू न बावळ्याने पुन्हा पुन्हा ती पेटवून तवझवून पातहली.
एव्हाना सूयण बुडून बराच वेळ झाला होता. बाहे र अुंधार िाटू लागला होता. ते छमिच्या
सोडलेल्या काचमहालापासून लाुं ब नव्हते.

"खुळचुका!" लाकी उठून त्याच्यापाशी धावली. त्याला ततर्ून ओढू न बाजूला काढला.
"हे तिवे अुंस्स बुंि घरात पेतटुं ग तवतझुंग, तर आयता रझाकाराुं ज इशारा होईुंग, की इुं र् कुणी
अतसुंग. कुणी लतपुंग."
बावळ्या ओशाळला. छमि हातवारे करत उभी झाली. "ए खबरिार. मुंज याराुं ज तशवी
घातलुंग न. तो मुंज प्रेम अतसुंग. त्याुं ज बोतलुंग तर मुंज सुंग गाठ अतसुंग. तुुंज चटणी कररुं ग
चटणी." हाताुं नी रगडल्याची मुद्रा ततने केली. छमिचा झोक जात होता.
लाकीने एकवार ततच्यावर, एकवार बावळ्यावर नजर टाकली आतण कपाळावर हात
बडवला. मग ती बावळ्याला हाताला धरून ओढत बाजूच्या खोलीत घेऊन गेली. ततर्े
कपडे पट होता. त्यातले काही काढू न ते बावळ्याच्या मापाचे होतील याचा अुंिाज केला. त्याला
चढवायच्या खुब्या स्पष् केल्या. आपल्या मापाचे कपडे सुद्धा शोधले. ते घेऊन अुंगावरची
लक्तरे बिलायला िु सऱ्या िालनात गेली. ती पुन्हा छमिच्या िालनात परतली, तोच बावळ्या
िे खील परतला.
छमिने बावळ्याला परतताच त्याच्या अुंगावरच्या नव्या काळातल्या कपड्याुं ना धरुन
जवळ ओढले. "काईुंग रे बावळ्या? मी तुुंज जरा जवळ येईुंग, तरी तू िू र पतळुं ग. पण ततनुं तुुंज
हे कपडे शोतधुंग नी चढतवुंग, ते तुुंज चतलुंग. ती तुुंज अुंगाला धररुं ग. तर तुुंज चातलुंग?" छमि
तारस्वरात ओरडून बावळ्याची खडसावणी करु लागली.
"बाई जोरानुं ओरतडुं ग न. आवाज बाहे र जाईुंग." लाकीने छमिला समजवायचा प्रयत्न
केला. "हे कपडे घेईुंग नी बितलुंग आधी. तुुंज हे भडक कपडे सहजी कोणाुं जही नजरे त येईुंग."
"तू?" र्रर्रत्या हाताने लाकीवर बोट रोखत छमि ओरडली. "तू कोण मुंज साुं तगुंग?
मी मुंज वातटुं ग ते कररुं ग. तू मुंज प्रेम तछनातवुंग. मी तुुंज सगळ्याुं समोर उघडी पातडुं ग. तुुंज जीव
घेईुंग. मी….?" छमि लाकीला तभडली. लाकीच्या गळ्यापाशी हात ने ले आतण मग एकिम

गळपटली. "पण तू तकतीईुंग सुुंिर अतसुंग? तुुंज कशी माररुं ग? तो बावळ्या तुुंज ठे तवुंग. पण तू
मुंज तमतळुं ग."
तोच बाहे रून पायघोड्याुं चा घरघराट ऐकायला येऊ लागला. घराच्या सगळ्या बाजूने
त्याुं चा घेरा पडला होता. बावळ्याने हलकेच पडिा तकलतकला करुन बाहे र नजर टाकली.
लाकीची भीती खरी झाली होती. रझाकाराुं चा काळा गणवेर्ष त्याला अुंधूक सुंधीप्रकाशात
ओळखता आला. त्यातली एक तधप्पाड आकृती बावळ्याने अचूक ओळखली. "राखाल."
त्याच्या तोुंडातून शब्द तनघता लाकी आतण छमि जागच्या जागी गोठल्या.
राखालच्या हुकूमावरुन एक जण पुढे झाला. िारावरची घुंटेची िोरी त्याने ओढली.
घरभर मुंजूळ नाि तननािला. त्या आवाजाने त्या िोघी भानावर आल्या. लाकीने सगळ्या बाजूुंना
धाव घेत खखडक्याुं तून अुंिाज घेतला. "कुुंठच पतळुं ग मोकळीक अतसुंग न." तनष्कर्षण काढला.
"तो िार फोतडुं ग नी आत घुतसुंग." छमि एवढा तवचार करु शकली. म्हणजे भीतीने
शुद्धीत आली होती? की नशेचे ते ततचे नाटक होते? ततचा नेमका र्ाुं गपत्ता बाकी िोघाुं ना
लागत नव्हता.
"आम्हाुं ज जवळ लतढुं ग शस्त्रुं अतसुंग न." लाकी खुंतावली. मग ततच्या मनात एक आशा
जागली. "पैशेवाल्याुं ज महाली नेहमी एखाि पळवाट अतसुंगच. लढाईतून जीव वाचतवुंग
कारतणुंग. आम्ही त्या भुयारानुं पतळुं ग." ततने अपेक्षेने छमिकडे पातहले.
"हे मुंज वावरघर अतसुंग न. मुंज माहीततुंग न. पण आम्ही शोतधुंग." म्हणत ती खालच्या
तळमजल्याकडे घाईघाईने तनघाली. मागे बाकी िोघे. खाली चार पाच िालने होती. ततघे तीन
िालनात पाुं गून शोधू लागली. जाता प्रत्येक क्षण घोर वाढवत होता. राखालच्या िळाने िरवाजा
फोडायला सुरुवात केल्याचे आवाज येऊ लागले. बावळ्या सामान-भाुं डाराच्या खोलीत
तशरला. इर्े ततर्े सामान सरकवून बघत असताना अचानक त्याच्या मानेवर धारिार सुऱ्याचे

पाते लावले गेले. त्याचा नाईलाज झाला. हात वर करण्याचा हुकूम पाळू न, तो ताबेिाराच्या
इशाऱ्यावर मधल्या मोठ्या िालनात चलता झाला.
ततर्े लाकी आतण छमिसुद्धा िोन िोन शस्त्रधारीुंच्या तनगराणीत हजर केल्या गेलेल्या
होत्या. िोघीुंचे हात मागे बाुं धून घातलेले होते. बावळ्याला त्या िोघीुंच्या शेजारी उभे केले गेले.
त्याचे हातसुद्धा मागे करकचून बाुं धून घातले गेले. राखाल छद्मी हास्य घोळवत कमरे वर हात
ठे ऊन उभा होता. बावळ्याला बघताच हात हलवून त्याने अतभवािन केले. "पुन्ना आम्हाुं ज भेट
इतकी लवकर होईुंग वातटुं ग न. वाहवा! मुंज खुर्षी होईुंग. तुम्हाुं ज होईुंग अुंस्स तितसुंग न. काईुंग
होईुंग न?"
बावळ्याने पातहले तर सगळे िळ लाकीकडे बुभुतक्षत नजरे ने पाहत होते. ततच्या
हाताुं च्या मागे गुपचूप काही हालचाली सुरू होत्या. ततघे बुंिी तभुंतीपाशी सरळ रे र्षेत उभे
केलेले असल्याने बावळ्याला डोळ्याुं च्या कोपऱ्यातून ततची मागची हालचाल तिसत होती. जी
इतराुं च्या नजरे च्या टप्प्प्याबाहे र होती. लाकी मागच्या पडद्यावर हातात काही पकडून ते
वरखाली घासत होती. काहीुंची नजर अध्येमध्ये छमिवर िे खील तफरुन येत होती. पण
रें गाळत नव्हती. "आमच्याकडुं इतक्या पावन्याुं ना खायाला घालायला तततकुं खानुं नाय ना.
नाय तर हाक मारून बोलावनारच असतो की?" बावळ्याच्या उत्तरावर राखालच्या
चेहऱ्यावरच्या रे र्षा वाकड्या झाल्या.
तो बावळ्याच्या जवळ आला. त्याने बावळ्याच्या बखोटीला धरुन खेचला आतण
त्याच्यावर नाक घासत जोरात श्वासात वास हुुं गला. "इुं र् काईुंग वेगळुं अतसुंग. तुुंज वास?
आजपावतो अुंसा मी कधी जातणुंग न. िू र िे शिे शाुं ज वास मी जातणुंग. पण तुुंज एकिम वेगळा
अतसुंग. तू कुुंठहून अतसुंग? तू कपडे बितलुंग अतसुंग. तरी तुुंज हा वास येईुंग."
छमि राखालला लाुं डगा का म्हणत होती, ते बावळ्याला आता पुरते कळले. राखालच्या
घाणेंतद्रयाची क्षमता अफाट होती. "तू बरोबर हाय. मी या काळातला नाय हाय. शुंभर वर्षां

मागच्या काळातून आला हाय. माझा वास लय जुन्या जमान्यातला हाय." यावर राखाल
खिाखिा राक्षसासारखा हसला.
तो हसतो म्हणून त्याच्या िळातले र्ोडे हसले. त्यातला जो ठें गडा बावळ्याला धरून
होता त्याच्या पाठीत राखालने हसतच सहजपणाचा आव राखत गुद्दा हाणला. तो ठें गा इतका
कळवळला की त्यात त्याचुं हास्य चेहऱ्यावरून पुसले गेले. "इुं र् का येईुंग? मुंज हाती
मरीुंगसाठी?" राखालने छद्मीपणाने बावळ्याला तवचारले. पोटात बोलता बोलता हाताचा
िणका हाणला. बावळ्याच्या ओठाुं मधून रक्ताची तचरकाळी बाहे र पडली. तोुंडाचा खालचा
भाग रक्ताने बरबटला. बावळ्याला काही उत्तर द्यायचे होते. पण तो नुस्ता ऊुं ऊुं उ आवाज
काढू शकला.
आता राखालचा मोचाण लाकीकडे वळला. ततच्या ततखट नजरे ची गुंमत वाटू न, खसकन
ततचे केस धरून आपल्याकडे तोुंड ओढू न, त्याने ततच्या ओठाुं शी ओठ तभडवून करकचून
मुका घेतला. प्रत्युत्तरात ततने गुडघा वर त्याच्या जाुं घेत मारायचा अयशस्वी प्रयत्न केला. राखाल
असले डावपेच कोळू न प्याला होता. डोळे तमटू न ओठाुं वरुन जीभ तफरवत राखालने स्वाि
ओळखला. "तचकू...पेरु...केळुं ….वाळा. व्वा! मुंज सेवकाुं नो तुमाुंज शाकाहारी मेजवानी तमळीुंग
अतसुंग. काईुंग?" राखालने त्या लुंबाड्याकडे रोख करत तवचारले, "बाबूशा, तुुंज या सुुंिरीवर
पतहली सुंधी हतवुंग की न?" बाबूशाच्या चेहऱ्यावरचा भाव कोरा रातहला.
पण बावळ्याला धरणाऱ्या ठें गड्याचा उत्साह उतू गेला. "साहे बसरकार, मुंज पतहली
सुंधी तमतळुं ग, तर मी या बुंडबागीुंज झटक्यात बोलती कररुं ग नी सगळी मातहती ओकतवुंग."
या वेळी त्याच्या खाुं द्यावर राखालचा हात सगळा जोर घेऊन पडला. तरी तोच सहज
तमत्रत्वाचा आव राखत. "नी ती जर तुुंज हर प्रयत्नानुंसुद्धा बोतलुंग न, तर तू काईुंग कररुं ग
तिलशा? मुंग मी तुुंज काीुंग कररुं ग ते तूच साुं तगुंग." तिलशा राखालच्या हाताच्या जोराने
बऱ्यापैकी कळवळला होता. छतावरुन सरपटणारी एक पाल एकाएकी राखालच्या अुंगावर

पडली आतण पळू न जाऊ लागली. त्याने सरळ ततला मुठीत धरली. मग तभुंतीपाशी सोडली.
ततने पळायचा प्रयत्न करताच, सफाईने िु सऱ्या हातातला सुरा वापरून ततच्या शेपटीचा टवका
उडवला. पुन्हा मुठीत कैि केली. तिलश्याच्या अुंगावर ती पाल सोडून तिली. ती सैरभैर
तिलश्याच्या शरीरावर धावू लागली.
"साहे बसरकार, मी तुुंज माणूस अतसुंग." पालीच्या खाली पडलेल्या वळवळणाऱ्या
शेपूट तुकड्याकडे बघत तिलश्याने राखालला आठवण करुन तिली. या उत्तरावर राखालने
सुऱ्याचा त्याच्या अुंगावर लगोलग वार केला. पालीच्या शेपटाचा अजून एक तुकडा उडवला.
सोबत तिलश्याच्या कानावर छे ि होऊन ततर्ून रक्त वाहायला लागले. पालीने जीव खावून
मागच्या पडद्यावर उडी घेऊन तनसटायचा प्रयत्न केला. राखालने ततचा अचूक माग घेत सुरा
फेकला. ततचे िोन तुकडे करवले.
"हो. तू मुंज माणूस अतसुंग." राखालने तिलश्याला जणू त्याची खातरजमा म्हणून त्याच्या
पाठीवर र्ाप मारली. पुन्हा असा अजून एक मैत्रीखात्यातला फटका आतण तो त्राण गमावता.
तेव्हा शहाणा होऊन गप्प रातहला. ते ओळखून राखालने नजरे नेच त्याची लाज काढली.
त्याचे ते कुखत्सत छद्मी हास्य ओठाुं वर खेळवत छमिकडे वळला. त्याचा चेहरा ततच्या
चेहऱ्यावर झुकला तेव्हा ततर्े भयाने व्याकुळतेचे भाव उमटले. पण ओठ मात्र सोत्सुकतेने
त्याच्या ओठाुं शी तभडले. बावळ्यासाठी ती एक कोडे होती. तशसारी आल्यासारखा राखाल
लगेच ततच्यापासून तवलगला. "तू कोण अतसुंग?" त्याने िरडावले.
"मायबाप मी एक गररब नोकरचाकर अतसुंग. मुंज नाव छमि. सरकारी सावकार
पन्नाशेठ मुंज मालक. त्याुं ज घरी मी काम कररुं ग. या नीचानुं नी या िु ष्ेनुं मुंज शस्त्रानुं जीवे
धमकातवुंग. वाटे त बळजोरीनुं मुंज गाडीत घुतसुंग. मुंज चौकीवर खोटुं बोलतवुंग नी काुं चबनात
घुतसुंग. मुंज मालकघरात घुतसुंग. मुंज माररुं ग. मुंग बळजोरीने मुंज इुं र् आतणुंग. साहे बसरकार

तुम्ही मुंज िे वासारखे भेतटुं ग. या राक्षसाुं पासून मुंज सुटका कररुं ग." छमिच्या चेहऱ्यावर
सुटकेचे भाव पसरले.
राखाल पुन्हा एकिा गडगडाटी राक्षसी हसू हसायला लागला. "यानुं तुुंजवर बळजबरी
करीुंग?" तवचारता तवचारता त्याला न आवरता येणारे हसू फुटले. या वेळी िळातील इतर
कोणी हसले नाही. बाबुशा सोडून. राखालच्या ते नजरे त येता त्याने बाबुशाला पाठीवर िणका
तिला. सहज मैत्रीचा? "नी तुुंज बळजोरीनुं खाईुंगसाठी महागवाली सुरसफळुं घातलुंग. उुं ची
िारु पातजुंग. व्वा! अुं स्स शत्रू अतसुंग तर तमत्राुं ज काईुंग गरज?" राखालच्या या तबनतोड
तनरीक्षणावर आतण प्रश्नावर छमिकडे उत्तर नव्हते.
ततने वेगळा पतवत्रा घेतला. खाली राखालच्या पायाुं वर झोकून तिले. ततला धरणाऱ्याुं ना
ततचे एवढे भारी वजन खाली कोसळत असताना वर रोखून धरणे जमले नाही. राखालच्या
तभवया त्याुं च्यावर नाराजीने उुं चावता त्याुं नी नजरे नेच क्षमािान मातगतले. त्याुं ना रट्टा
हाणण्यासाठी राखालला पुढे होणे अशक्य झाले. त्याच्या पायाुं ना छमिच्या हाताुं चा तवळखा
पडला होता.
ततच्या हुं बरड्याने पलीकडच्या खोलीतली चाुं िीच्या भाुं ड्याुं ची चळत कोसळली.
"मायबाप, मी याुं ज कारस्र्ानात फतसुंग. मुंज शुद्ध हरपतवुंग त्याुं चा बेत होईुंग. मी चु तकुंग नी
त्याुं ज खाण्यातपण्याुं ज जाळ्यात फतसुंग. मुंज माफ कररुं ग. मुंज तवश्वास कररुं ग साहे बसरकार.
मी तकतीईुंग प्रामातणक अतसुंग ते मुंज मालक सावकारी सरकार पन्नाशेठाुं ज तवचाररुं ग." या
बेमालूम खोटे पणात ततच्या डोळ्यातून घळाघळा वाहणाऱ्या पाण्याकडे बावळ्या आतण लाकी
नवलाने बघतच रातहले. बाकी िळाला छमिचे तनिोर्षत्व पटल्यासारखे तिसले.
राखालच्या चेहऱ्यावरचे हसू जाऊन ततर्े आता तडतड सुंताप तिसू लागला होता. त्याने
ततला ठोकरुन बाजूला करायचा प्रयत्न केला. ततने त्याचे िोन्ही पाय आवळलेले असल्याने,
झोक जाण्यापेक्षा त्याला जास्त काही साध्य झाले नाही. "हाड! मुंज अुंस्स रडारडी सहन जाईुंग

न. अुंस्स रडकीतह न." राखालने तधक्कारले. हाताुं च्या वज्रमुठीचा ठोसा ततच्या डोक्यावर मारुन
तिला. पण ततची तमठी सुटली नाही.
तेव्हा साहे बाची मजी साधायला मितीसाठी तिलशा आतण त्याच्यासारखे काही गण
उतातवळ झाले. त्याुं च्या या क्षतणक िु लणक्षाचा अचूक फायिा घेत लाकीने हालचाल केली. ततने
मागे हातात िडवलेल्या काुं डीचा स्पशण धरपकडवाल्याच्या हाताुं वर होऊ तिला. त्याबरोबर तो
रझाकार तवजेचा झटका बसावा तसा उचकला. तो झटका खरोखरच तवजेचा झटका होता.
लाकीने रे शमी पडद्यावर घासून त्या काुंडीत तनमाण ण केलेल्या खस्र्ततज तवजेचा. त्या रझाकाराची
पक्कड सुटताच लाकीने िु सऱ्या बाजूच्या रझाकारावर हातोहात पेच वापरून झुकाुं डी िे त
सुटका करुन घेतली. हवेत उसळी घेऊन राखालला चुकवत लाकी िरवाजाच्या तिशेने गेली.
िु रिै वाने ततर्े उभ्या रझाकारावर आिळली.
बावळ्या वळवळला. एव्हाना रझाकारसुद्धा सावध झालेले असल्यामुळे बावळ्याला यश
आले नाही. राखालच्या फटक्याने तो जाम होता. "सोतडुं ग मुंज." राखाल छमिवर गरजला.
ततला पररखस्र्तीचा आवाका ओळखायला काही क्षण पुरले. ततने राखालला सोडले. राखालने
एका झेपेत लाकीच्या पायाच्या नडगीवर हाताची घट्ट पक्कड केली.
तो ततर्ली नस तपळवटू न ततला कायमची पाुं गळी करण्याआधी बावळ्या ओरडला.
"तसुं करू नको. मुंग आमाला खेळ खेळता येनार नाय." राखालने िळाला खुणावले. तसुं
लाकीला आधी धरणाऱ्याुं नी जवळ जाऊन ततला पुन्हा धरले. राखाल मोकळा झाला.
बावळ्याजवळ पोहोचला.
बावळ्याच्या गळ्यात गळा घालून तो आवळत राखाल हसत तवचारता झाला, "कुंस्स
खेळ?" राखालच्या नजरे चा सुंकेत ओळखून बावळ्याला धरणाऱ्या रझाकाराुं नी पक्कड सोडून
तिली.

बावळ्या राखालच्या खाुंद्यावर तमत्रासारखा हात ठे वून कळा तजरवत कसाबसा हसत
बोलता झाला, "चोर-तशपायाचा. आम्ही पळनार नी तुमी पकडनार. आमी हारलो तर तुला हवी
ती सगळी मायती िे तो. तुमी हरलात तर आमी मोकळे होनार."
"ती मातहती तर मी अुंस्स पण तमळतवुंग." राखालने डोळे गुंमतीत तमचकावत पुन्हा
ततसरा ठोसा बावळ्याच्या पोटात मारून तिला.
या वेळी कळा तजरवून तोुंड उघडायला बावळ्याला खूप वेळ लागला. डोळे तमटू न
वेिना आत रोखायचा प्रयत्न करत तो राखालच्या कानाशी कुजबुजत म्हणता झाला. "तुला
काय तरी खास गावुंल. जे तुला माझ्यातशवाय िु सरा कोन बी िे वू शकनार नाय." बावळ्या
कळीमुळे र्ाुं बला.
राखालचा हात पुन्हा पुढे सरसावतोय तिसता, बावळ्याने कळीवर फुफाटत घाईघाईने
शब्द पुढे रे टले, "जवळ ये. तुझुं गुतपत बाकीच्याुं ना कळता नाय." राखालचे डोळे ताुं बारले.
मात्र त्याने कान बावळ्याच्या ओठाुं शी तचकटवला. "तुझ्या र्षुंढपनाचा इलाज. मी तजर्नुं आलो
हाय, ततर्ुं आमाला तो मायत हाय. तो तुला तमळुं ल. तुझी लक्शनुं मी बरोबर वळखली हाय.
त्याच्यावर तो अर्क्ीर लागू पडतो की."
राखालने बावळ्याला ढु शी तिली. बावळ्या खाली कोसळला. राखालने त्याला लार्
घालून तिली. ती चपळाईने चुकवीत बावळ्या बोलला, "स्वताला लय शाणा समजतो ना तू?
हाय तुझ्यात तहुं मत ती अक्कल पनाला लावून खेळायची तयारी? की तेच्यात बी कमीच?"
बावळ्याची ही क्षीण पुटपुट सगळ्याुं च्या कानावर गेली.
राखाल काही क्षण धुसफुसत त्याच्या आवडत्या पतवत्र्यात कमरे वर हात ठे वून उभा
ठाकला. मग खिाखिा हसायला लागला. "आज राखालाुं ज इतकुं आव्हान िे ईुंग अुंस्स कोणी
अक्कलवाला भेतटुं ग. बावळ्या होईुंग जाईुंग. तुुंज अक्कल की मुंज अक्कल खरी?" आपल्या
िळाकडे वळला. आिे श तिला. "त्याुंज मोकळा सोतडुं ग. बतघुंग कुुंठ धातवुंग? तकतीईुंग

धातवुंग?" खाली वाकून बावळ्याच्या रक्तात बोट बुडवून त्याने ते चाटले. "या वाघाुं ज तुुंज
रक्ताुं ज चव लातगुंग अतसुंग. उतठुं ग. धातवुंग. पण तुुंज चातलुंग जतमुंग काय?" परत सात मजली
क्रूर हसला.
"ततला बी माझ्यासुंग सोडावुं लागुंल." बावळ्या धडपडत उभा झाला. लाकीकडे बोट
करुन बोलला.
"ती पणाुं ज काईुंग लातवुंग? मी ततुंज परत पकतडुं ग तर ती मुंज बुंडबागीुंज गुप्तस्र्ान
साुं तगुंग. काईुंग कबूल? बोतलुंग?" राखालने लाकीवर बोट रोखत तवचारले. ततने बावळ्याशी
नजरानजर केली. त्याने नजरे ने ततला राजी करायचा प्रयत्न केला.
"कबूल." ततने तनणणय घेतला.
"बुंडबागीची शपर् वातहुं ग." राखालने ततला खडसावले. ती क्षणभर गोुंधळली. र्ोडा
वेळ इर्ला ततर्ला साधक-बाधक तवचार केल्यावर, ततच्या डोळ्यात मरणाचा तनश्चय उमटलेला
बावळ्याला तिसला. हरली तर ती मातहती िे ण्याआधी सरळ जीव िे णार होती.
"महान युगनायकाुं ज शपर्." लाकीने ते नाव घेताच त्या उल्लेखावर रझाकाराुं च्या
नाकपुड्या रागाने फुलल्या. ततने तभुंतीच्या आधाराने उभ्या बावळ्याजवळ जाऊन त्याला
आपल्या खाुं द्याचा आधार तिला. तसे ते सारे तबर्रले.
"साहे बसरकार हाती येईुंग तशकार अस्स
ुं
सोतडुं ग न." तिलशाने बाकीुंच्याचा तवचार
बोलून िाखवायची तहुं मत केली. यावर राखालने काही उत्तर िे ण्याची तसिी घेतली नाही. "याुं ज
पाय पाुं गळा कररुं ग नी सोतडुं ग." आपली सूचना अुंमलात आणण्यासाठी ठें गडा आपणच पुढे
झाला.
"सामना अक्कलेनुं खेळनार की जनावराुं वानी शरीरानुं?" बावळ्याने राखालला
तवचारले.

"त्याुं ज अुंस्सच जाईुंग िे ईुंग." राखालचा आवाज चाबकासारखा िळावर फटकारला
गेला. "बावळ्या ही घाण बरोबर घेईुंग नी जाईुंग. ती तुुंज अक्कल पाुं गळी कररुं ग पुररुं ग."
छमिकडे इशारा करत राखालने सुनावले.
"आमाुं ज ती हतवुंग न." लाकीने चटफटक नाकारले.
"तर मी ततुंज ठार माररुं ग." राखालने चपट्या नाकाच्या रझाकाराला खूण केली. त्याने
हातातल्या शस्त्राची धार परजत छमिवर उगारले. ती भयाने पूणण गोठून तर्जली होती. "ही
आमाुं ज काईुंग उपयोगाुंज अतसुंग न."
छमिच्या मानेवर शस्त्राचा घाव पडण्याआधी बावळ्या स्वतःला नकळत ओरडला.
"आम्ही ततला नेतो. ततला नको मारू."
---------------------------------------------------------------

शंभर वर्षे पुढे - प्रकरण ११

बावळ्या आतण लाकी छमिच्या सोबत लालाजीच्या सिनासमोरील रस्त्यावर धावत
पळत पोहोचले. "त्याुं ज पायघोड्याुं हून जलि जाईुंग आम्हाुं ज तगडा पायरर् हतवुंग." लाकी
तसा एखािा तिसतोय का? टहळत बोलली. रस्तावर तुरळक का होईना रहिारी चालू होती.
र्ोडे पायरर्. र्ोडे पायघोडे . चुकार एखािा व्यायामासाठी चालणारा पािचारी सुि्घा.
सुंध्याकाळोत्तर काळोखात काचबनाची सगळी वैतशष्ट्ट्ये उजळू न तनघाली होती. ज्या
काचघराुं मधून तिवे पाजळलेले होते, त्याुं च्या आसपास प्रकाशाची प्रभावळ पसरलेली होती.
रस्त्यावरचे व इतरत्रचे स्फतटकपैलू त्या प्रकाशाची परावततणत तकरणे सवणिूर तवखरून,
चमचमते तारे जतमनीवर उतरल्याचा आभास घडवत होते. रस्त्याचा सगळा पृिभाग चमचमत
असल्याने रस्ते म्हणजे वळणिार प्रकाशरे र्षा बनलेले होते. मात्र या काळात सावणजतनक तिवे,
रस्त्याकडे चे तिवे असा काही प्रकार कुठे तिसत नव्हता. बावळ्याच्या मेंिूतील चोराने याची
लगोलग िखल घेतली.
खरे तर मुुंबईवासी बावळ्याला या रात्रीच्या झगझगाटाचे अप्रूप वाटायला नको होते. पण
हा डोळे तिपवणारा झगझगाट नव्हता. काळोखाच्या मखमालीवर तहऱ्याुं चे साज लखलखावेत
तसा तो सौुंियाण चा तरल आतवष्कार होता. आतण त्या महालरुपी तहरकसाजाुं ना जोडणारे
प्रकाशमय रस्ते, म्हणजे चुंिेरी कलाबूतीची वळणिार नाजूक नक्षी होती. अर्ाण त ना बावळ्या
ना त्याच्या सार्ी बायकाुं ना या क्षणी या सुुंिरतेचा आस्वाि घेण्याचा र्षौक परवडणारा होता.

"तो तनळा पायरर्. त्यात ते छचोर जोडपे बतसुंग तो." छमिने सावज हे रले. तसे लाकी
व बावळ्या सज्ज झाले. कोणी कोणता भाग पार पाडायचा तो तशकाऱ्याुं चा कट खाणाखुणाुं नी
रचला गेला. समजावला गेला. तनळा रर् त्याुंच्या तिशेने आला. त्यातल्या तरुण तवलासी
जोडप्याला सुुंिरी लाकी सामोरी गेली. पण त्या आपल्याच नािात मश्च्गुल जोडप्याने लक्ष तिले
नाही. रर् पुढे गेला.
तेव्हा धावत जाऊन छमि सरळ त्याुं च्या वाहनाला समोरुन धडकली. चाल खेळत
जाळुं पसरत बसायला वेळ नव्हता. राखालची माणसे मागे ततर्े आपापल्या पायघोड्याुं कडे
धावत होती. धडकेमुळे जोडप्याला भान आले. मात्र त्याुं नी रर् गरगरवून र्ाुं बवता क्षणी,
वाहनाच्या िोन्ही बाजूुंनी चढाई करत बावळ्या आतण लाकी आत तशरले. काय होतेय
कळायच्या आत त्या िोघाुं नी त्या जोडप्यातल्या िोघाुं ना िोन्ही बाजूच्या िाराुं नी बाहे र लोटू नही
तिले. लाकीने सुकाणू आपल्या हातात घेऊन पायरर् जागच्या जागी गोल तफरवून छमि होती
ततर्े िरवाजा नेला. ती उडी मारून आत तशरली. पुढच्या क्षणी त्या पायरर्ाने ततर्ून सुुंबाल्या
ठोकल्या. रझाकाराुं चे चालून आलेले पायघोडे त्या जागेवर एकामेकाुंवर आपटले.
त्या पायरर्ावर चार जणाुं नी पायिट्टे मारायची सोय होती. म्हणजे तो पायघोड्याच्या
चौपट वेगाने धावू शकत होता. सद्य घटकेला ततप्पट वेगाने धावला. "छमिला गाडी चालवू िे .
ततला इर्लुं सगळुं रस्तुं मायती हाय." बावळ्या त्या रर्ाच्या घरघराटाच्या वरताण तकुंचाळला.
"त्यासाठीच ततला बरोबर घेतली हाय. तू तर मगाशी पन्नाशेठच्या घरापासून लालाजीच्या
घरापयांत जाताना तकती गोुंधळ घातलेला?"
"मुंज चाुं गलुं कतळुं ग मी काय कररुं ग." लाकी घुश्च्श्यात ओरडली. ततची सुकाणू आतण
पयाण याने तनयुंत्रण सोडायची तयारी नव्हती. त्याच वेळी अचानक समोरुन िोन तिशाुं नी त्याुं ना
घेरल्यासारखे िोन रझाकाराुं चे पायरर् तिसू लागले. लाकी गोुंधळली. रर् कुठे वळवायचा ततला

सुचेना. ते ओळखून छमिने लाकीच्या हातातल्या सुकाणूशी झटापट करुन पायरर् सरळ
एका रझाकारावर चढवून तिला.
"तुुंज पकतडुं ग तर बुंडबागीुंज पत्ता साुं तगुंग लातगुंग. ते न होईुंग म्हणहून तरी बाई मुंज
चालतवुंग िे ईुंग." छमिने लाकीला समजावले.
"मुंज जर कधी कोणी पकडतवुंग िे ईुंग तर ती तूच. पण राखाल मुंज पकतडुं ग त्याआधी
मी जीव िे ईुंग." लाकीने आपला पक्का तनधाण र ऐकवला. समोर िू र िबा धरलेले रझाकार तिसू
लागले.
"पन माझा जीव कशापायी जोडीला फुकटचा घालवते हाय?" बावळ्या तणतणला. "तू
गाडी परत परत ततर्ुंच गोल तफरवते हाय. तुला बायेरचा रस्ता कळत नाय हाय. आमची ताकि
सुंपली की आयतुंच लाुं डग्याुं च्या हाती सापडतो बघ. त्याुं ना पाठलाग बी करायला नको. तनस्तुं
जागेवर वाट बघत र्ाुं बायचुं. काय?"
तेव्हा लाकीच्या लक्षात ततची चूक आली. ततने चरफडत सुकाणू छमिच्या हाती तिले.
त्यानुंतर बावळ्या आतण लाकी िोघे छमिचे सारर्ी कौशल्य पाहून र्क्क झाले. छमिने
तशताफीने एका वाट रोखून असणाऱ्या रझाकाराच्या पायघोड्यावर रर् चढवून ती तिशा
मोकळी केली. मग एका िगडी चढाचा वापर करुन ततने रर् र्ोड्या उुं चीवर नेला. त्या
उुं चीवरुन पुन्हा खाली रस्त्यावर न आणता सरळ एका घरावर चढवला. घराशेजारच्या
वृक्षराजीतील वृक्षाुं च्या एकावर एक चढत्या उुं चीचा फायिा घेत अजून उुं चावर नेला. ते एवढ्या
उुं चावर गेले होते की ततर्ून त्याुं च्यातला एखािा रर्ातून तनसटू न खाली पडता तर कपाळमोक्ष
नक्की होता. तो चाकाुं वर चालणारा नव्हे तर हवेच्या उशीवर चालणारा रर् होता. या गोष्ीचा
छमिने पुरेपूर उपयोग करून घेतला.
राखाल आ वासून िु रून ही कसरत पाहत होता. रझाकाराुं ची छमिप्रमाणे पायघोडे
वर चढवायची तहुं मत होत नव्हती. ती रस्त्याकडे च्या िु तफाण मोठ्या झाडाुं च्या राुं गाुं च्या

माथ्ावरून वरच्यावर रर् धाववत होती. तजर्े कुठे राुं गेत खुंड येत होता, ततर्े कुशलतेने
अचूक र्ोड्या िू रवरच्या वृक्षमाथ्ावर रर् झेपावून नेत होती. त्याुंचा रर् आपणहून खाली
कोसळल्यातशवाय करता येण्यासारखे रझाकाराुं ना काहीच उरले नाही. शेवटी त्याुं च्या
डोळ्याुं समोरून हा हा म्हणता तो रर् पार िू र कुठे पल्याड तनघून गेला. राखाल हाताच्या मुठी
आवळत बसला. त्याच्या नाकाला कुठे ही त्याुं चा वास जाणवेनासा झाला.
बावळ्याने आपले िोन्ही हात हवेत वर उुं च उभारून आनुंिाने आरोळी ठोकून तिली.
लाकीला तसे करायचे तर होते, पण? छमिला आयतेच प्रोत्साहन तिल्यासारखे झाले असते.
छमिने मग अजून कम्माल करत, पायरर् काचबनाच्या हद्दीवरच्या माडभर उुं च िगडी
तभुंताडावरुन सरळ बाहे र झेपावून तिला. पलीकडे ततर्े जवळजवळ त्याच उुं चीचे टे काड होते
म्हणून जेमतेम तनभावले. वा छमिला ते नेमके ठाऊक होते. पायरर् उसळी खात ततर्ून
अलगि उतरला. पलीकडे कुठे तिवे वा वस्तीची काही खूण तिसत नव्हती. रात्रीच्या अुंधारात
रर् हाकणे छमिला जड जाऊ लागले. "आमाुं ज तिवे लातवुंग तर त्याुं ज कतळुं ग. मुंग चुंद्र
उगतवुंग तुंस आम्ही पुढे जाईुंग."
छमिची ही सूचना बावळ्याने आवडीने मान्य केली. "मी खूप िमला हाय पाय मारून.
मला वाईच िम खायचाच हाय." लाकी काही बोलली नाही. र्ोडा वेळ मुंडळीुंचा िम खाऊन
होईपयांत शाुं तता नाुं िली. राततकड्याुं च्या गच्च तकरण तकरीला शाुं तता म्हणता आले तर.
रानफुलाुं चा सुवास िरवळत होता. पूवेकडून वाऱ्याच्या हलक्या झुळूकी अधूनमधून सुखावून
जात होत्या. अशी तनरव वातावरणाची सुखिता बावळ्यासाठी िु तमणळ होती.
"बावळ्या राजा तू राखालाुं ज अुंस काईुंग साुं तगुंग, अुंस काईुंग िे ईुंग कररुं ग की त्यानुं
तुुंज सोतडुं ग?" छमिच्या आत कधीचा हा प्रश्न खिखित होता. लाकीचे कानसुद्धा ऐकायला
टवकारले आहे त. बावळ्याच्या लक्षात आले.
"त्याच्या तलुंगाच्या र्षुंढपनावर इलाज." बावळ्याने मोजक्या चार शब्दात साुं तगतले.

"तो र्षुंढ का काईुंग, तुुंज कुंस कतळुं ग? ज्योततर्षतवद्या?"
"तकतकी काय लक्षनुं हाय की." बावळ्या समजावून िे ऊ लागला. अगिी मनापासून.
अगिी तनगणलपणे. "पयलुं म्हनजे त्याचुं बाकी सगळुं गन लाकीवर बळजोरी करायला धावलुं.
पन हे बेनुं सगळ्यात पुढुं पायजेल, तर मागुंच रातहलुं. िु सरुं म्हनजे तो परत परत त्याच्या
जाुं घेमिी त्याच्या बुल्लीला हात लावत होता की नाय?"
"तुुंज काळात त्याुं ज बुल्ली म्हतणुंग काय?" छमिच्या हसत तफसकारण्याने ततची र्ुुंकी
बाकी िोघाुं वर उडाली. लाकी रागाने तफसकारली. "म्हणजे जो त्याुं ज बुल्लीुंज सारखा हात
लातवुंग, तो नपुुंसक?"
"बघ. कस्सुं हाय ना, तनस्तुं एका गोिीवरून ठरत नाय. चार-पाच गोिी एकत्र आलुं
ना की तस्सुं साुं गता येतुं. म्हनजे बघ की तो तसा बी त्याच्या मानसाुं चा हुकूमिार हाय. मुंग
कळपातला मीच खरा नर हाय, अशी खात्री स्वताला परत परत िे न्यासाठी, नराच्या खुनेकडुं
परत परत इशारा करायची त्याला गरजच काय? पन तो तस्सुं करत होता."
"बावळ्या राजा, तू तर उतडुं ग पक्षीुंज तपसुं मोतजुंगवाला अतसुंग." छमि त्याच्या
खुलाश्यावर जाम खूश झाली. "तुुंज मुकाच घेईुंगसुं वातटुं ग."
"नको. नको. बाई तू मुका नाय घेतला तर माझ्यावर जािाची मेहरबानी करशील."
बावळ्याच्या आवाजात नकळत कुंप उतरला.
"पण मी राखालाुं ज पाय धररुं ग तर मुंज लार् घातलुंग. तुुंज त्यानुं गळ्यात गळा घातलुंग.
तनरोप िे ईुंग वेळी तुुंज हातात हात घातलुंग नी तमत्रासारखा बोतलुंग. अुंस्स चमत्कार कुंस्स
होईुंग? तू तर त्याची लाज कातढुं ग." छमिला अजून सगळे कोडे सुटले नव्हते.
"हाताची पाच बोटुं काय सारखी असतात? सगळ्या मानसाुं ना काय एकाच तऱ्हे नुं रडून
नी भेकून पटवता येईल?" बावळ्या रुं गात येऊन तशकवू लागला. "तू बतघतलुं ना त्यानुं कस्सुं

पालीला खेळवून मारलुं. तो त्याच्या मानसाुं ना कसा वागवत होता. ज्या मानसाुं ना लोकाुं चा खेळ
करायला लय आवडतुं, स्वताला लय शाण्णी समजतात त्यातलाच हा गडी. माझ्या डोक्यात
लगुंच घुंटी वाजली. म्हनून त्याला खेळाची हूल तिली नी तो पटला. मी त्याची कमजोरी एका
िमात वळखली. म्हनून त्याला माझी अक्कल त्याच्या टक्करीची वाटली. तेवा त्यानुं बरोबरी
िाखवायला हात तमळवला की."
अुंधार सावलीत एकमेकाुं चे भाव तिसत नव्हते. बावळ्या लाकीला प्रभातवत करू
इखच्छत होता. ततचा प्रततसाि कळत नव्हता. छमिचेच प्रश्नावर प्रश्न सुरु होते. "बाई! त्या वेळी
मुंज तर काहीच सुतचुंग नाईुंग. तुुंज कुंस्स इतका शाुं त रातहुं ग नी तवचार कररुं ग? तुुंज काळात
सगळे अुंस हुशार अतसुंग? तुुंज कोणी तशकतवुंग काईुंग?"
"मी चोर हाय ना? मला असलुं पकडापकडी नी खेळ रोजचुंच हाय." बावळ्या कौतुकाने
फुशारला. "तसे तर सरकारी तशपुरडे मला पकडू शकत नाय. पन तुरुुंग म्हनजी आम्हा चोराुं ची
शाळाच की. ततर्ुं लय भारी भारी गुरू भेटतात. म्हनून मी अधनुं मधनुं तुरुुंगाची वारी करतो.
अुंगुतलम नावाचा असाच लय भारी बिमाश गुरु मला पयला भेटला. आधी तर मी…."
"मुंज वातटुं ग की आराम आता पुरे होईुंग. चुंद्र नी चाुं िणुं आता तितसुंग अतसुंग. राखाल
येईुंग त्या आधी आमी इुं र्हून तनतघुंग." लाकीने धमकावल्यासारखे बावळ्याचे पाल्हाळ मध्येच
तोडले.
बावळ्या तहरमुसला. "मी तुला मुंग वाटुं त ती कहानी साुं गुंन." त्यानुं छमिला आश्वासले.
यावर ततनुं काळोखात त्याचा गालगुच्चा ओढत 'जरूर' म्हटल्यावर, असुं बोलल्याचा त्याला
पश्चाताप झाला. पायरर् र्रर्रु लागला. म्हणजे लाकीने पायिट्टे मारायला सुरुवातसुद्धा
केलेली. बावळ्याने आतण छमिने ततला पाय मारत सार् िे ऊ केली. छमिने धूसर चाुं िण्यात
त्या माळरानावरून उताराची तिशा पकडत र्ोड्या वेळाने पायरर् एका रस्त्यावर आणला. हा

िगडी वा बाुं धीव रस्ता नव्हता. नेहमीच्या विण ळीने बनलेला माळावरचा एक चाकोरीचा
मातीचा मागण होता. बराचसा सपाटीचा आतण झाडोरामुक्त. त्यामुळे जलि प्रवासाला सोयीचा.
रस्त्यावर आल्यावर छमिने रर्ापुढचे तिवे चालू केले. काही वेळात पुढे तिवे तिसू
लागले. तो एक पायरर् होता. त्याुं च्या तिशेने येत होता. बावळ्या सुंतचत झाला. छमिला काही
तफकरतजकर तिसली नाही. लवकरच तो पायरर् त्याुं च्या जवळू न आपल्या मागाण ने मागे तनघून
गेला. त्यात चार माणसे होती. त्याच्या चालकाने "होरे हो." ओरडून या रर्ाच्या चालकाला
अतभवािन केले. बिली छमिने िे खील "होरे हो." करून प्रततअतभवािन केले. तशी या
काळातली ररत असावी. सावळयाने रोखलेला श्वास सोडला. या काळातली त्याच्याशी तेढ न
राखणारी ही पतहली माणसे होती.
छमि कुठे चालली होती? लाकीने ततला तवचारले. ते अजून ठरलेले नाही. आधी
राखालपासून िू र िू र जाणे महत्वाचे होते. हे छमिचे म्हणणे मान्य करण्यावाचून त्याुं ना गत्युंतर
नव्हते. वाटे त घराुं चा एक समूह आला. त्याुं च्या खखडक्या िाराुं तून प्रकाशाच्या ततररपी बाहे र
पडत होत्या. ती बैठी िगड-तवटाुं ची छोटे खानी घरे होती. सामान्याुं ची. कौलारू उताराची.
बावळ्याला घर म्हणून पररतचत होती तशी. त्याला जरा बरुं वाटले. काही घराुं समोर पायघोडे
ठे वलेले होते. पायरर् श्रीमुंताुं ची तमजास असावी. हा वेगळा काळ आहे , हे कळल्यापासून हर
क्षणी बावळ्याचा मेंिू त्याच्या नकळत त्यातलुं वेगळे पण वैतशष्े नोुंिवण्यात व्यस्त झाला होता.
पुन्हा िोन पायघोडे समोरून येऊन त्याुं ना ओलाुं डून पसार झाले. त्यावेळी बावळ्याने मोठ्या
उत्साहाने त्याुं ना ओरडून 'होरे हो' केले.
आता पुढे बराच जास्त उजेड तिसू लागला. छमिने पायरर्ाचा वेग कमी केला. लाुं बून
अुंिाज घेऊ लागली. ततर्ून एक रर् वेगाने त्याुं ना ओलाुं डून गेला. बावळ्याच्या 'होरे हो'कडे
त्यातल्या माणसाुं नी लक्ष तिले नाही. ती माणसे कोणाच्या तरी नावाने तावातावाने खडे फोडत
गेली. छमिच्या लक्षात ततर्ला प्रकार आला. "वाहतूक तपासनीसाची धाड अतसुंग. आता?"

"आम्हाुं ज कपडे नी शरीरुं रक्तानुं डागातळुं ग अतसुंग." लाकीला लगेच गोची लक्षात
आली. "आम्हाुं जपाशी ओळखपत्रतह न अतसुंग. काय साुं तगुंग त्याुं ज? की परत मागे जाईुंग?"
"मागाहून तर राखाल येईुंग अतसुंग. मागे कुंस्सच न जाईुंग." छमिने तो तवचार साफ
धुडकावून लावला. "त्याुंनी आम्हाुं ज पातहुं ग अतसुंग. आम्ही रस्ता सोतडुं ग तर ते आम्हाुं ज मागे
लातगुंग."
"हॅ ! वाहतूकवालुं तपासनीस पटवायला काय मोठुं सुं हाय? तोुंडावर पैसुं मारलुं की कोन
काय बोलनार नाय." बावळ्याने आपल्या काळातलुं शहाणपण पाजळलुं.
"ते पैसे कुणाकडुं अतसुंग?" छमिने खरी गोची उघड केली. आपले कपडे चाचपडून
नकारार्ी हात हलवले.
लाकीने आपले कपडे चाचपडून पातहले. नकारघुंटा वाजवली. "मी लालाजीुंज ततजोरी
खोतलुंग नी साफ कररुं ग, त्याआधीच नाडचुका लाुं डगा येईुंग." हळहळ व्यक्त केली.
बावळ्याने आपले कपडे उगाच चाचपडले. ते कुठे चाचपडायचे? याचुं आपले अज्ञान
उघड करायला, या वेळी तो न लाजता, तर त्याच्यासाठी बरुं झाले असते. बावळ्याने त्या
िोघीुंची नक्कल करत तसेच हात नकारार्ी हलवण्यात धन्यता मानली.
"राखालाुं ज सामना कररुं ग परीस या सरकारिाराुं ज सामना कररुं ग सोप्पुं." लाकीने
तनणणय घेतला. "आम्हाुं ज डाकूुंनी माररुं ग नी लुतटुं ग. आम्हाुं ज सगळुं कातढुं ग घेईुंग."
छमिने पायरर् पुढे न्यायला सुरूवात केली. "ते डाकू िहा जण होईुंग. काळे कपडे
घातलुंग. काुं चबनाहूनी बाहे र पतडुं ग त्यानुंतर आम्हाुं ज गातठुं ग." कहाणीत जास्तीच्या
तपशीलाुं ची भर घातली.
"बावळ्या तू तोुंड कुंस्सहून न उघतडुं ग. तू मुका अतसुंग." लाकीने बावळ्याला बजावले.
"तुुंज भार्षा ऐतकुंग तर लगेच ते समतजुंग की इुं र् गडबड अतसुंग."

"बावळ्या तू मुंज नवरा अतसुंग." छमिने सुंधी साधून घेतली.
"तुुंज काईुंग?" लाकी छमिवर तचडली. "कोणाुंज पतटुं ग अुंस काही साुं तगुंग."
"मुंग काईुंग तुुंज नवरा साुं तगुंग? नी मी तुुंज नोकराणी?" छमिचा आवाज चढला.
"बायाुं नो त्याुं ना ऐकू जाईल. आम्ही जवळ पोचलो हाय." बावळ्या मान खाली घालून
तोुंड हलताना तिसणार नाही याची काळजी घेत कुजबुजला.
-------------------------------------------
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ततर्े चार-पाच पायरर् अडवलेले होते. त्याुं च्या तिव्याुं चे प्रखरझोत डोळे झाकोळत होते.
काही पायघोडे सुद्धा होते. पण ते ररकामे होते. त्या धाडपर्काचे असणार. सरकारी माणसे
खाकी कपड्याुं मध्ये होती. त्याुं च्या छातीवरती हुद्दा तनिशणक तबल्ले होते. कागि या हाताुं मधून
त्या हाताुं मध्ये नाचवले जात होते. खेचले जात होते. एखािा फाटत होता. तचडातचड, उद्वे ग,
व्युंगोक्त्या, खखजवण्या आतण फसवण्या-धमकावण्याुं चा कल्लोळ जतमनीपासून उठून पार
वरती तिगुंतरी पोहोचल्यासारखा भासत होता.
पायरर्ातील अधी माणसे आत मजा बघत बसून होती. अधी बाहे र होती जी
सरकारिाराुं बरोबर कलरव करत होती. पायरर्ातील चकाचक कपड्याुं तील ऊुंची लोकाुं च्या
ऊुंची अत्तरगुंधाचे फाये िरवळत होते. नाजूक सोनसाखळ्याुं ची तकणतकण वाजत होती. कोणी
तवशालतनु तणावातून मेंिूची सुटका करायला, तवरुं गुळा म्हणून फराळी पिार्ाां चे कुडु मकुडु म
तुकडे मोडत होते. तो तळकट स्वातिष् वास भूक उफाळवत होता. आजच्या काळापेक्षा या
धाडीत एकच मोठा फरक बावळ्याला जाणवला. तो म्हणजे त्या बड्या लोकातलुं कोणी
कानाुं ना िू रभार्ष लावून कोणा मुंत्र्या-सुंत्र्याशी सुंपकण साधायच्या प्रयत्नात तिसत नव्हते.
या काळात िू रभार्षण नव्हते का? जणू प्रत्युत्तर म्हणून कानाुं वर बोलश्रवण साधनाचा
पट्टा चढवलेला आतण त्यावर बडबडण्यात व्यस्त सरकारिार त्याुं ना अचानक आडवा आला.
छमिने त्याला धक्का लागू नये यासाठी शर्ण करत गतततनरोधक िाबला. एक हलकासा धक्का
त्याच्या पाश्वणभागावर िे त पायरर् र्ाुं बला. तोल जाऊन तो सरकारिार तोुंडघशी आपटला.

आधीच उल्हास त्यात फाल्गुन मास. असा तो उसळू न या ततकडमच्या अुंगावर आला. "अतसुंग
तुुंज बड्या घराुं ज तुुंज घरी. इुं र् सरकारिाराुं ज अुंगावर रर् घातलुंग? म्हणहून तुुंज सरकारी
तुरुुंगात पाहुणचार करतवुंग ना तेहवा कतळुं ग."
लाकी, बावळ्या आतण छमिने त्याला टाळू न एकमेकाुं कडे नजर टाकली. आता यावर
काय बोलायचे? तसा तो उपेक्षेने जास्त चवताळला. "तुुंज रर्ाचुं ओळखपत्रच रद्द कररुं ग.
आतणुंग ते इुं र्. लाल फुल्लीच माररुं ग." त्याच्या या आिे शावर ही ततघे त्याच्याकडे काही उत्तर
न िे ता, केवळ मारक्या म्हशी आतण रे ड्यासारखी रोखून बघत रातहली. "आतणुंग म्हतणुंग ना
ओळखपत्र." तो करवािला. प्रततसाि शून्य. तो त्रासला. छमिचा आकार बघून र्ेट शारररीक
कारवाईवर न उतरता त्याने सार्ीिाराला हाक तिली.
सार्ीिार एक छमिसारखीच तधप्पाड शरीरयष्ीची बाई होती. ती मितीला येताच त्याचे
तकरकोळ शरीर सरसावले. "याुं नी मुंज ठोकररुं ग नी ठार माररुं गचा प्रयत्न कररुं ग अतसुंग.
ओळखपत्र िाखतवुंग नकार िे ईुंग अतसुंग. सरकारी कामात अडर्ळा आतणुंग अतसुंग." त्याने
अपराधाुं चा पाढा वाचला. "याुं ज हजार रुप्पी िुं ड तरी होईुंग." मागणीचा आकडा वाचला.
"आतमश, इतका िुं ड कररुं गचा अतधकार तर िातनश बाईसाहे बाुं ज फक्त अतसुंग. याुंज
शुंभर रुप्पी िुं ड घेईुंग नी जाईुंग िे ईुंग." सार्ीिारणीने कायिे शीर मयाण िेची त्याला जाणीव
करुन तिली.
"याुं ज जाईुंग िे ईुंग?" आतमशने एक उपहासपूणण क्रूर हास्य हसण्याचा प्रयत्न केला.
"याुं ज तर मी तुरुुंगात जाईुंग िे ईुंग."
"ए खुळचुकाट," छमिने आवाज वर चढा लावला. "तूच. तू कोण आतमश की सातमश
तोच." त्याने चमकून ती िु सऱ्या कोणाशी बोलतेय का पाहण्यासाठी नजर आसपास फेरता
त्याला सुनावले. "ही नाटकुं बुंि कररुं ग नी िातनशाुं ज इुं र् बोलातवुंग." तो ऐकून न ऐकल्यासारखे
करु लागला. "आता जाईुंग? की तुुंज विी उतररुं ग?"

"ए, तुुंज सगळा माज उतररुं ग ठे ईुंग." सार्ीिारणीला राग आला. "विींज अपमान न
कररुं ग."
"ते तुुंज याराुं ज आधी समजतवुंग." लाकीने टोला तिला. "खोटे आरोप कररुं ग नी
धमकातवुंग. कायिा काईुंग फक्त जनतेसाठी अतसुंग? याुं ज न अतसुंग? आमाुं ज याची िातनश
बाईसाहे बाकडे तक्रार िे ईुंग अतसुंग. बोलातवुंग ततुंज."
"तोुंड सुंभाळीुंग नी बोतलुंग. तो मुंज यार न अतसुंग." सार्ीिारीण वतवतली. "तुुंज
बाईसाहे बाकडे बोतलुंग अतसुंग, तर तूच ततुंजकडे जाईुंग. ती ततुंर् अतसुंग." एका खाकीतल्या
िु हेरी तबल्लेधारीणीकडे बोट िशणवले.
ते त्या हुकूमिारीणीने सुद्धा पातहले. ती ततर्ून ओरडली. "मोतनशा, तू ततुंर् काय कररुं ग?
आधी अडतवुंग ती माणसाुं ूुंज चौकशी लवकर पुरी कररुं ग नी ती मोकळी कररुं ग. अजून िोन
पायघोडे येईुंग अतसुंग. िु सरुं कोण ररकामी न अतसुंग. ततुंर् आतमशाुं ज साुं भातळुं ग िे ईुंग."
तशी नाक उडवून मोतनशा म्हणाली, "अतडुं ग मुंज खेटर ततुंज ऐतकुंग."
"मोतनशा मी इुं र् याुं ज काय ते बरोबर बतघुंग. तू जाईुंग आता तुुंज कामाुं ज. ते खोळुं तबुंग
ना?" आतमशने पलटी खालली. तेव्हा पाय आपटत ती गेली.
"मी काय म्हतणुंग, तवर्षय वाढतवुंग काईुंग उगाच? शुंभर रुप्पीत सुंपतवुंग. कुंस्स?"
आतमशने नकली हसत त्याचे िात िाखवले. त्यातले िोन चाुं िीचे नकली होते. पण मुंडळी
अडून बसली. उत्तर िे ईनात. आतमशने िातओठ चावले. "तुुंज रक्त लातगुंग अतसुंग. तरी मी
सटतकुंग सुंधी िे ईुंग. तर मुंज उलटा िाब िाखतवुंग?"
"आमाुं जकडे पैसे अतसुंगच न. डाकू आमाुं ज वाटे त लुतटुं ग." लाकीने र्ुंडपणे उत्तर तिले.
"अुंस? नी ते कुुंठ?" आतमश ततरकसला.

"काुं चबनाहून बाहे र पतडुं ग तेहवा." छमिने प्रश्न उत्तरला.
ते बाजूला खोळुं बलेल्या पायरर्ातील एका बाईने ऐकले. "काुं चबनाुं ज वाटें ज डाकू
अतसुंग." ततने ओरडून गहजब उडवून तिला. सगळ्या पायरर्ातील लोकाुं मध्ये तीच चचाण सुरु
झाली. त्या बाजूला जाणार असणाऱ्याुं चे धाबे िणाणले. ततर्े उपखस्र्त सगळ्याुं चे लक्ष या
ततकडमवर खखळले. त्याुं ना हे नको होते. लाकीने पररसरावर नजर तफरवली. ततला असे काही
तिसले की ततच्या नजरे त एक वेगळी चमक तरळू न गेली. ती छमिच्या कानात पुटपुटली. मग
त्या िोघी िातनशकडे जाऊन ततला रुं गवून काही कर्ा साुं गताना बावळ्याला तिसल्या.
आतमश चरफडला."फुकट इतका वेळ तुुंजबरोबर जाईुंग. िु सऱ्या कोणासुंग वीस रुप्पी
तरी तमळीुंग होईुंग." बावळ्याने खाणाखुणा करुन बोलता येत नसल्याचे िशणवले.
"आईसझुक्या!" खरमरीत तशवी घालून त्याचा नाि सोडून िे ऊन, आतमश जवळ आलेले
पायघोडे अडवायला धावला.
बावळ्या िातनशशी छमिच्या चाललेल्या सुंवािावर नजर ठे ऊन होता. िातनशच्या
खाुं द्यावर हात ठे ऊन नको ती सलगी िाखवत छमि मोठी घोडचूक करत होती. जमत आलेला
डाव उधळला जाणार होता. लाकी ततर्े नव्हती. नैसतगणक उत्सजणनाची सबब िे ऊन बाजूच्या
झाडीत गेली होती. िातनशने छमिचा हात तझडकारला आतण ततला फैलावर घेतले . बावळ्या
पररखस्र्ती साुं भाळायला ततर्े धावला. "ए! यार कोणाुं ज म्हतणुंग? लायकी अतसुंग काईुंग तुुंज?"
िातनशने छमिला खडसावले.
"साहे ब सरकार तुम्ही लय हुर्षार हाय. आम्हाला बरोबर वळीखलुं की." बावळ्या िोन्ही
हात जोडून िातनशपुढे पार कमरे तून झुकत नम्रपणे म्हणाला. बोलून जे साधले जाणार होते,
ते मुका राहून काही जमणार नव्हते. डोळ्याच्या एका कोपऱ्यातून र्ोड्या अुंतरावरील
आतमशचे कान लाुं ब झालेले त्याला तिसत होते.

िातनश जाम गोुंधळली. "तू कोण अतसुंग?" बावळ्याचे वरपासून खालपयांत तनररक्षण
करत, त्याचा अिमास घेत ततने तवचारले, "तू जुनी भार्षा काईुंग बोतलुंग?" ततचा आवाज जरा
उतरला होता.
"कारन की बाकीच्या लोकाुं स्नी कळायला नको. आमचुं नी तुमचुं बी गुतपत साहे ब
सरकार." बावळ्याने नजर ततच्या पायाुं वर ठे वत उत्तर तिले.
"गुतपत?" िातनशच्या भुवया उुं चावल्या.
"होय जी." बावळ्या लवून बोलला. "तुम्ही बरोबर वळखलुं हाय की आम्ही साधी मानसुं
नाय. अशी चानाक्श नजर माझ्या या हाताखालच्या करमचारी बायकाुं ची बी आसती तर?" तो
उसासला. "तर आमची गुुंडाुं हाती फतजती नाय जाती." बावळ्या हलकेच पुढे सरसावला. ततच्या
कानाजवळ तोुंड नेत कुजबुजला, "तुमच्या लक्षात आलुंच हाय ना आमी मार खाल्याच्या या
खुना?" बावळ्याने आपल्या जखमाुं कडे इशारा केला. "लक्षात आलुंच हाय ना?" िातनशने
नकळत मान होकारार्ी हलवली.
"आमी गुप्ततशपाई हाय. नी गुुंडाना पकडायला सोुंग घेऊन गेलो होतो. पन या चुकार
बायकाुं ना काय सोुंग नीट जमलुं नाय. फशी पडलो. आम्ही त्याुं ना ठोकतो तेच्याआधी त्याुं नीच
आमाला बेसावध गाठलुं की. कस्सुंबस्सुं जीव वाचवून सुटलो हाय." बावळ्याने चुकचुकाट
केला. "आता तुमापासून काय लपवायचुं वुं? तुम्ही तर आधीच सगळा अिमास लावला
असनारच की." बावळ्याने एक हताश नजर वर आभाळावर तफरवून िातनशवर लावली.
"कामावर असताना नशा केला तर अजून काय िु सरुं होनार?" िातनशचा श्वास रोखला गेला.
भुवया आकुुंचल्या.
"तुमी बी सरकारिार. आमी बी सरकारिार. आमी एकमेकाला साुं भाळू न घेतलुं नाय.
तर अजून िु सरुं कोन वुं घेनार? आता ही गोि वर कळली तर काय होनार? ते तुमाला मायतीच

हाय." बावळ्याने आपले िोन्ही हाताुं चे तळवे खुले करून िातनशसमोर पसरले. "आमी तुमाला
साुं भाळू न घेतो. तुमी आम्हाला साुं भाळू न घ्या की."
"तू नेमका काईुंग बोतलुंग? मुंज काईुंग स्पष् साुं तगुंग." िातनशने डोळे बावळ्याच्या
डोळ्यात पार आत खोलवर रुतवत मागणी केली. त्याच्या खाुंद्यावर ततच्या हाताची बोटुं
आवळली. तो ततच्या तावडीत होता.
"मी काय म्हनतो…" बावळ्या मुद्दाम ततच्याशी नजर न िे ता काचकुच करु लागला. "की
...की… आमी बी तीच चूक केली हाय. तुमी बी तीच चूक केली हाय. तर…"
िातनशने बावळ्याचुं डोके िोन्ही हाताुं च्या पकडीत गच्च धरून वळवत त्याला
आपल्याशी नजर िे णे भाग पाडले. "काईुंग चूक?"
"नशा." बावळ्याला नाईलाज होऊन उत्तर िे णे भाग पडले.
र्ोडावेळ िातनशच्या कपाळावर सुंतापाच्या आठ्या पडल्या. मग हळू हळू त्या
तनवळल्या. ततने हलका उसासा सोडला. बावळ्याला हातातून मोकळा सोडला. "तुुंज वरचा
हुकूमिार कोण अतसुंग?"
ततच्या या प्रश्नावर बावळ्या गडबडला. पण छमिच्या लक्षात त्याचा खेळ आला होता.
"सेनगुप्त. महामहीमाुं ज मुंडलातधकारी." छमिने परस्पर उत्तर तिले.
"ओ!" िातनश चपापली. तरी खात्रीसाठी तवचारले. "तुुंज ओळखपत्र?"
"गुुंडाुं नी आम्हाुं ज सगळुं लुतटुं ग." छमिने बावळ्याच्या इशाऱ्यावर नम्रपणे झुकून नमूि
केले. "साहे ब सरकार आम्हाुं ज मेहरबानी कररुं ग. आम्ही वेळ येईुंग तेहवा याुं ज योग्य फेड
कररुं ग."

िातनशने िू र नजर लावली. काही वेळाने ततचा तनणणय झाला. "तुम्ही जाईुंग शतकुंग."
तसे बावळ्या आतण छमि घाईघाईने आपल्या पायरर्ाकडे गेले. िू रुन झाडीत िडून सगळा
तमाशा बघत असलेली लाकी त्याुं च्यापाशी धावत आली. ततने अतवश्वासाने तवचारले, "ततनुं
सोतडुं ग?"
तोच लाकीच्या अगिी मागून कुजबुजता आवाज आला नी ती िचकून उडाली. "काईुंग
मुंज तोुंडाज इतका वास येईुंग? तुुंज सहज कतळुं ग?" तवचारणारी ती िातनश होती.
"त्याुं ज नाक जाम भारी अतसुंग. राखालाुं ज नुंतर तोच." लगोलग छमिने मखलाशी
केली. लाकीला तवर्षय कळे ना. "बतसुंग गुं चटकनशी." म्हणत छमिने लाकीला हात धरुन
रर्ात ओढली.
"तुम्हाुं ज नावुं काय अतसुंग?" िातनशचा लोचटपणा वाढला.
"ही गुप्तकामतगरी हाय साुं तगतलुं ना. बायेर फुटलुं तर? वाऱ्याला बी कान असतात."
बावळ्या खुसपुसला.
"साहे ब सरकार," ते लाुंब कान धावत ततर्े आले. आतमशने डोक्यावरचे बोलश्रवण
साधन िातनशला िे ऊ केले. "मुंडलातधकारी सेनगुप्त अतसुंग. कोणी चुगली कररुं ग की तुुंज
कामावर नशा कररुं ग अतसुंग."
"कोणी?" चवताळू न िातनशने आजबाजूच्या जमावावर नजर तफरवली. पलीकडील
मोतनशाशी ततची नजरानजर झाली. मोतनशाने खुशाल सरळ िु लणक्ष करत आपल्या चौकशीच्या
सावजाुं वर नेली. "मोतनशा. नक्कीच." िातनशला सुंशयाची खात्री वाटली. "तु बतघुंगच मी ततुंज
काय कररुं ग." आतमशकडे गरळली. त्यानुंतर गुमान ते बोलश्रवण साधन कानावर घालून बराच
वेळ 'हूुं हूुं , न न' असुं उत्तरत रातहली. लाकीने छमिला हळू च सटकायचा इशारा केला. पायरर्
सुरु होण्याचा सूचक घरघराट ऐकू आला आतण िातनश त्याुं ना पुढ्यात आडवी ठाकली. "तुुंज

हुकूमिार मुंडलातधकाऱ्याुं ज साुं तगुंग आता की मी तनिोर्ष अतसुंग. मी नशा कररुं ग अतसुंग न."
ततने कानावरचे बोलश्रवण साधन काढू न बावळ्यापुढे केले.
"मी?" बावळ्या भाुं बावला. त्याने ते साधन हातात घेतले. ते कसे हाताळायचे त्याला
कळे ना. हातात घेतानाच त्याने त्या साधनातले पाणी तहुं िकळवून साुं डून टाकले. उलटसुलट
करून बतघतले. मग उसना आव आणत टे चात लाकीला हुकूम तिला, "हुं . तबगी जोडून िे ."
ते बघून आतमशला हसू आवरले नाही. "पाणी तर तुुंज खाली टातकुंग. मग बोतलुंग
कोणाुं ज जोतडुं ग? हवेंज सुंग काईुंग?" िातनशला तचडवले, "हा मुका माणूस तुुंज सफाई कुंस्स
साुं तगुंग?" िातनशच्या कपाळावरच्या आठ्याुं मध्ये भर पडली.
"श्वास रोखखुंग ताबडतोब." छमि आतण बावळ्याला कोपराने ढोसून लाकी चुटपुटली.
िु सऱ्या क्षणी हातातून कसली तपवळी पूड धुळवडीसारखी उधळू न तिली. िातनश, आतमश
आतण जोडीला आजूबाजूचे सगळे मोठमोठ्याने तशुंकू खोकू लागले. है राण होऊन गेले.
"चतलुंग." तोुंड कापडाने झाकत लाकीने फमाण वले.
सुंधीचा फायिा घेत छमिने पायरर् तशताफीने सरकारिाराुं च्या ताब्यातून बाहे र
काढला. ततघाुं नी जोर लावून पायिट्टे मारत तो ततर्ून तजतक्या जलिीने िू र नेता येईल नेला.
सुिैवाने त्याुं चा पाठलाग सुरु करण्याइतक्या खस्र्तीत सरकारिाराुं पैकी कोणी रातहले नव्हते.
पुन्हा एकवार सुटकेचा आनुंि िाखवायला बावळ्याने हात उुं चावून एकाकी मागाण वर
जोरिार हाळी मारली. "आईसझुक्या आतमश." लगोलग छमि आतण लाकीनेसुद्धा.
"आईसझुकी िातनश."
"आईसझुकी मोतनका."

त्यानुंतर आधी झाला होता तसा शाुंत प्रवास र्ोडाच काळ चालू रातहला. मुंडळी फार
वेळ गप्प बसून राहू शकली नाहीत. "ती तपवळी पूड काय होती? तुला तमळाली कुठूनशी?"
बावळ्याने लाकीला तवचारले.
"कुरसुुंगीुंज फुलाुंज परागकण. मुंज ती वेल ततुंर् तितसुंग नी मी लगेच ते तमळतवुंग
बहाणा कररुं ग. झाडीत जाईुंग." लाकी आपल्या हुशारीवर खूश होती. "पण तू िातनशाुं ज अुंस
काईुंग साुं तगुंग की ततुंज तुुंज जाईुंग िे ईुंग?" लाकी त्यावर तवचार करुन करुन र्कली होती.
"तितसुंग एकिम बावळट. पण तो जाम हुशार अतसुंग." छमिचे हे बोल त्याला नावे
ठे वणे होते की नावाजणे? बावळ्याला नेमके कळे ना. बावळ्याने िातनशला कसे हातोहात
बनवत गुुंडाळले ते छमिने लाकीला समजावून साुं तगतले . मात्र ततला स्वतःला त्यातल्या काही
बाबीुंचा उलगडा होत नव्हता. "तुुंज कुंस कतळुं ग की ती नशा कररुं ग अतसुंग? मुंज तर
जवळू नसुद्धा काईुंग वास येईुंग न. नी तू ततुंज सुंग इतकुं वातकुंग झुतकुंग काईुंग बोतलुंग?"
"सोप्पुं हाय की समिुं ." बावळ्या समजवायला लागला. "ती मोतनशा काय नी तो आतमश
काय, ततचुं कोनीच करमचारी ततला मोतजत नाय होतुं. तकुंमत िे त नाय होतुं. हो की नाय?"
िोघी श्रोत्याुं च्या चेहऱ्यावर न कळल्याचे भाव आले. "कसुं हाय ना, सरकारी अतधकारी म्हनजे
वतशल्याची तट्टुं च असतात. लायकी नसताना, अक्कल नसताना पिावर चढलेली. पन मुंग
त्याुं च्या हाताखालची मानसुं त्याुं ना जुमानत नाय. हुशार हुकूमिार असला की हाताखालची
मानसुं काम करताना, अधीमधी सारखी वळू न वळू न बघत राहतात की सायबाचुं आपल्यावर
लक्श हाय का नाय. तसुं तर कोनीच िातनश बाईला बघत नाय होतुं."
हा खुलासा िोघीुंना पटला. तसा बावळ्या पुढे सरसावला. "आता हाताखालची मानसुं
मान िे त नाय, असा मानूस लोकाुं कडून मान तमळायला लय हपापलेला असतो की. पन छमि
ततच्याशी बरोबरीने वागायला गेली. तेवा ततचा रागाचा पारा चढत गेला."

"वाहवा! बावळ्या तुुंजसारखुं माणसुं वातचुंग मुंज येईुंग तर?" छमिने स्तुती केली. "पण
ततुंज नशा कररुं ग ते तुुंज कुंस कतळुं ग?"
"मी राहतो ततर्ुं सगळीच नशा करतात की. कोनी सोऱ्याचा, कोनी तुंबाखूचा, कोनी
गाुं जेकस. त्या त्या नशेबाजाची तेची तेची लकशनुं असतात की. िातनशबाईची डोळ्यातली
बावली इतका प्रकाश डोळ्यावर पडत होता तरी बी फुललीच होती. ततला धड नुस्तुं जागेवर
उभुं राहायला जमत नाय होतुं. सारखुं हा पाय, नाय तर तो पाय उचलत होती की. ततला कच्ची
सुपारी चढलेली होती."
बावळ्याच्या या रहस्यभेिाला िाि तिल्यातशवाय यावेळी लाकीला राहवले नाही.
"मस्तच! पण काय रे , तुुंज ती िू रसुंवािकातील पाणी साुं तडुं ग काईुंग? तुुंज इतकुं पण माहीततुंग
न, की तेच तर आवाजाुंज वीजकुंपात तफरतवुंग. मुंगच सुंिेश िू र जाईुंग."
"माझ्या काळातलुं िू रसुंवािक असुं नाय होतुं. ते राखालानुं काढू न घेतलेलुं तू बतघतलुं
नाय काय?" बावळ्या ततरसटला. "असुं चपट्या डबीवानी होतुं बघ?"
"काईुंग? तुुंज म्हतणुंग तू शुंभर वर्षाण आधीुंज अतसुंग. खरुं च की काईुंग?" छमिला
अतवश्वास लपवता येईना.
"तुला काय समजायचुं ते समज. माझुं काय जातुंय?" बावळ्या कडवटला.
यावर छमि काही उत्तरणार तोच समोरून अचानक प्रकाशाचा प्रखर झोत त्याुं च्यावर
पडला. त्याुं ना पायरर् र्ाुं बवण्याचा आिे श तमळाला. ते चारी बाजूुंनी पायघोडे आतण तीसचाळीस सरकारिार तशपायाुं नी घेरले गेले होते. लाकी सुस्कारली. "म्हणहून आम्हाुं ज पाठलाग
न होईुंग. आम्हाुं ज स्वागताुं ज सज्ज रातहुं ग, याुं ना िातनश कळतवुंग अतसुंग नक्की."
"मुंज बाई शरीरात लतढुं गसाठी शक्ती अतसुंग न." छमि घळघळली. "इतक्या
तशपायाुं ज सुंग तर अतजबात न."

"माझ्या बी अुंगात आता लढाईला जोर तशल्लक नाय हाय." बावळ्याने ततची रर ओढली.
"मुंग काईुंग, न लतढुं गच राखालाुं ज तावडीत फतसुंग?" लाकी धुसफुसली.
"राखालाुं ज इुं र् काईुंग सुंबुंध अतसुंग न. त्याुं ज सवय अतसुंग न की तो बाकी
सरकारिाराुं ज मित घेईुंग. तो बाकी जणाुंज मूखण नी काम तबघडतवुंगवाले समतजुंग." छमिने
लाकीचे म्हणणे खोडून काढले. "िातनशाुं ज राखाल सुंग काईुंग सुंपकण अतसुंग न. तुुंज भयानुं
तजुंर् ततुंर् राखालच तितसुंग."
"लाकी, ही म्हनते ते बरोबर हाय." बावळ्याने छमिची बाजू घेतली. "बघू तरी मामला
काय हाय. वगाच हाय नाय ती ताकि फुका कशापायी खची घालायची?"
"हुुं !" लाकीला काही बोलता येईना.
--------------------------------------------
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मध्यरात्रीची वेळ झाली असावी. मात्र त्या सरकारिारी चौकीवरची चहलपहल कमी
झालेली नव्हती. ततर्े एव्हढा गोुंगाट होता की हीच ततर्ली भरात येण्याची वेळ असावी.
राततकड्याुं ची तकरतकर त्यात ऐकायला येणे अशक्य होते. बावळ्या, लाकी आतण छमिला
ढकलत सरकारिार तशपाई आतण तशपाईणी चौकीत घेऊन गेले. बावळ्याने वाटे त अनेक
अुंड्याुं च्या आकाराची घरे बतघतली होती. चौकीसुद्धा एका मोठाल्या अुंड्याची असेल अशी
अपेक्षा केली नव्हती.
ते एक चाळीस वार लाुं बीचे आतण वीस वार व्यासाचे आडवे पडलेले िगडाचे भासणारे
अुंडे होते. त्याला िोन वार व्यासाची गोलाकार िारे होती. एक वार व्यासाच्या गोल खखडक्या
होत्या. काचेच्या ताविानाुं नी बुंि केलेल्या. ज्यातून प्रकाश बाहे र साुं डत होता. तसेच अगिी
छोट्या छोट्या जेमतेम अुंगठ्याच्या पेराइतक्या भोकाुं च्या ओळी खालच्या आतण वरच्या
बाजूला होत्या. त्या कशासाठी ते बावळ्याच्या आधी लक्षात आले नव्हते.
आत नेल्यावर त्या भोकाुं तून सरसरत अुंगावर येणाऱ्या हवेमुळे कळले. ती
वायुवीजनाची व्यवस्र्ा होती. अुंड्याच्या आत मध्ये एका िगडी प्रतलाने खालती वरती अशी
िोन मजल्यात तवभागणी केलेली होती. प्रत्येक मजल्याची पुन्हा तीन खणाुं मध्ये उभ्या प्रतलाुं नी
वा तभुंतीुंनी. तभुंतीुंवर पाुं ढरे तिवे लटकत होते. त्या तिव्याुं ना लोुंबणारे आतण हे लकावणारे लुंबक
लटकावलेले होते. लुंबकाच्या घड्याळाुं सारखे. वेताचे असल्यासारखे पण वेगळ्या लाकडाचे
खुच्याण , मेज, कपाटे आिी सामान होते. सगळ्या गोष्ीुंचा रुं ग नैसतगणक होता. मळकट तनरस.

सरकारी चौक्याुं ना असतो तसा. ततर्ल्या वातावरणतनतमणतीसाठी आवश्यक. मनाची उभारी
नष् करणारा.
त्या तनरस वातावरणात वावरणारी वैतागलेली सरकारी माणसे आल्या-गेल्या
ततऱ्हाईताुं वर ज्या प्रकारे खेकसत असतात वा त्याुं ची उपेक्षा करत असतात, त्या प्रकारे च या
नव्या काळातली वागत होती. बावळ्याला या सगळ्या गोष्ीुंची सवय होती. ततर्े अश्या चौकीत
जो तवतशष् तुुंबलेला वास असतो, तोसुद्धा होता. त्याच्या काळातल्यासारखा.
बावळ्याने एक जाुं भई तिली. त्यापाठोपाठ लाकीने. त्यापाठोपाठ छमिने. त्यापाठोपाठ
ततर्ल्या मुख्य कोतवालाने, ज्याच्या समोर या प्रत्येकाला िोन िोन तशपायाुं नी धरून हजर
केलेले होते. "कोण अतसुंग हे ?" कोतवालाने पुढची जाुं भई हातामागे िडवत तवचारले.
तशपाई उत्तरणार तोच मागून त्याला जोरिार ढु शी बसली. कोतवालाने त्याला आपल्या
अुंगावर कोसळण्यापासून जेमतेम रोखले. मागच्या तशपायाने ढकलले होते म्हणून तो एक
हाडकुळा माणूस आत येऊन आपटला होता. ढकलणारा गोरटे ला घाऱ्या डोळ्याुं चा तशपाई
आत आला. त्याच्या मागोमाग अजून एक तशपाई बाई त्या गैरसोयीच्या गोलाकार िारातून.
त्यामुळे आत खच्चून गिी झाली. "गम्बुल ह्या बारकूज इुं र् का आतणुंग अतसुंग?" कोतवाल त्या
घाऱ्या डोळे वाल्यावर डाफरला.
"हा बारकू जुगारी आकड्याुं ज तचठ्या घेईुंग अतसुंग. त्याज आज रुं गेहात पकतडुं ग
अतसुंग." गम्बुलने तमश्याुं वर फुशारकीने ताव मारला. "नोुंिनीस, याच्या नावानुं आरोपपत्र
नोुंतिुं ग." परस्पर ततर्ल्या केस पाुं ढरे झालेल्या कारकूनाला आिे श तिला. "तफयाण िी पक्ष
अतसुंग...." त्याला शोधायला गम्बुलने मागे नजर तफरवली. मागच्या तशपाईणीने एका चकण्या
तरुणाला ओढू न सगळ्याुं च्या पुढे हजर केला. "हाुं ! हा चक्या." गम्बुलने त्या चक्कुसकडे इशारा
करत साुं गणे पुरे केले. चक्याने सगळ्याुं ना हात जोडून नमस्कार करत, खस्मतहास्य
केल्यासारखे िात िाखवले.

"ए, िात िाखतवुंग काम अतसुंग न." कोतवाल धुमसला. "गम्बुल या तुुंज माणसाला
बाजूुंज खणात नेइुंग. मुंज इुं र् िु सरुं मोठुं चौकशीुंज काम अतसुंग." त्या तशपायाला िमात
घेतल्यासारखा कोतवालाने हुकूम तिला. बावळ्या त्रयीकडे इशारा करुन िाखवला.
"पण साहे ब सरकार मुंज यानुं महाकाली गुुंफाज पररसरात धररुं ग." बारकूने आपली
बाजू माुं डायचा प्रयत्न केला.
"तर?" मेजावर हातातला तशपाईिुं डा टे कवून त्यावर आपली हनुवटी टे कत कोतवाल
खेकसला.
"तो भाग आता हाडकूिािाकडुं अतसुंग." बारकूच्या या खुलाशावर कोतवालाचा चेहरा
गोुंधळलेला रातहला. "साहे बसरकार शािू ण लतसुंहजी, मी हाडकूिािाुं ज माणूस अतसुंग."
शािू ण लतसुंहाची हनुवटी िाुं ड्याच्या टोकावरुन तनसटली.
"गम्बुल याज सोतडुं ग िे इुंग." कोतवालाने हा फैसला िे ताच गम्बुल यावर तवश्वास बसत
नसल्यासारखा बघत रातहला.
"याुं ज सोतडुं ग? पण काईुंग?" गम्बुलच्या ओठाुं तून तनर्षेधपूणण प्रश्न आला.
"तू मुंज उलट तवचाररुं ग?" शािू ण लतसुंह रागाने फुलून माुं जराच्या शेपटीसारखा िु प्पट
झाल्याचे भासले. "मी तुुंज हुकूमिार अतसुंग." एवढे कारण पुरे आहे असे त्याला वाटत होते.
"महाकाली गुुंफा आम्हाुं ज हद्दीत येईुंग न. आम्हाुं ज हद्दीबाहे रील गुन्हा नोुंतिुं ग आम्हाुं ज
अतधकार अतसुंग न. तो अिखलअुंिाज अतसुंग." नोुंिनीसाने साहे बाची बाजू सावरुन घेतली.
गम्बुलने हताशपणे हात हवेत वर उडवले. चक्याचा चेहरा पडला. बारकूचा उजळला.
"साहे बसरकार, न्यायाुं ज पक्के अतसुंग." बारकूने शािू ण लच्या पायावर झोकून तिले. ततर्े
एवढी गच्चडी झाली होती की तो लाकीला धरणाऱ्या तशपाईणीवर चेंगटला. ततने त्याला तचडीला
येऊन कोपर हाणले. त्यामुळे तो पलीकडे सरकला आतण छमिला धरलेल्या तशपाईणीवर

आपटला. ततच्याकडून त्याला पुन्हा एकिा कोपराचा तडाखा तमळाला. खाली पडलेल्या
बारकूला गम्बुलने गचाुं डीला धरून सरळ उभे केले. ततर्ून बाहे र काढण्यासाठी घेऊन
तनघाला.
या धडपडीचा फायिा घेत लाकीने तशताफीने कोतवालाच्या मेजावरील काही वस्तू
लाुं बवलेल्या बावळ्याच्या चोर नजरे ने अचूक तटपले. बावळ्या, लाकी, छमि त्रयीची आपापसात
सूचक नजरानजर झाली. त्याुं च्यात काही तशजू लागले.
जाता जाता िात तवचकून तनरोप घ्यायला बारकू तवसरला नाही. "येईुंग साहे बसरकार."
चक्या खट् टू होऊन जायला तनघाला.
"ए, तू कुुंठ जाईुंग?" कोतवालाने जरबेत त्याला तवचारले.
"मुंज तक्रारीज इुं र् कोणी वाली अतसुंग न. तो अजून कुुंठ तमतळुं ग का, शोतधुंग जाईुंग."
कडवटपणे चक्या बोलला.
"तक्रार तर तुुंज नावाुं ज आता होईुंग अतसुंग." शािू ण लतसुंह गरजला. "अम्बु याुं ज नावावर
गुन्हा नोुंतिुं ग." नोुंिनीसाला हुकूम तिला.
"साहे बसरकार, गुन्हा तपशील काय नोुंतिुं ग?" आवाजात तजतकी नरमाई आणता येईल
तततकी आणत, नोुंिनीसाने काकुळतीने तवचारले. "तफयाण ि कोणाुं ज नावाने नोुंतिुं ग?"
"हे सगळुं जर मुंज साुं तगुंग लातगुंग, तर इतकी वर्षे तू चौकीवर कररुं ग काईुंग? नुस्ती
मच्छर माररुं ग हातानुं टाळ्या तपतटुं ग तपतटुं ग? इतकी तुुंज उमर वातढुं ग. पण अक्कल वातढुं ग
न." शािुण लतसुंहाला सुंताप आवरे ना. रागाने त्याचा आवाज तचरकला. उघड्या िारातून बाहे र
बारकूची पाठ त्याला तिसली. हाकारून शािुण लने बारकूला परत आत बोलावले. "या चक्याुं ज
नावानुं तू तक्रार िे ईुंग. अम्बु याुं ज तफयाण िी नोुंतिुं ग. फटाफट!" िाुंडका नोुंिनीसाच्या मेजावर
िाणकन आपटला. "बारकू साुं तगुंग लवकर. याुं ज तवरोधी तुुंज काईुंग तक्रार?"

"साहे ब सरकार?" बारकूला एवढे डोके लढवायची सवय नव्हती.
"साहे ब सरकार? चक्यावर तुुंज इतका राग काईुंग?" गम्बुलला कोडे पडले.
"कारण तो अुंध्याभाईुंज माणूस अतसुंग. अुंध्याभाईुं आजकाल खूप हाताबाहे र उतडुं ग
अतसुंग. लोकाुं ज त्रातसुंग. त्याुं ज अडकतवुंग हा चक्या कामी येईुंग." खुलासा करताना शािुण लने
िाुं डा चक्यावर रोखलेला होता. चक्या रागाने र्रर्रत होता.
"अुंध्याभाईुंज अड्डा तर महाकालीुंज पलीकडील भागात अतसुंग. आमाुं ज चौकीुंज
हद्दीपार िू र अतसुंग." गम्बुलला कोडे तरी िे खील सुटेना.
"तुुंज त्याुं ज इतका तवचार कशाईुंग?" शािुण लने आता िाुं डा गम्बुलवर रोखत आरोप
केला. "तुुंज त्याुंजकडून हप्ता तमतळुं ग अतसुंग काईतकुंग?"
गम्बुल शरमून गोरामोरा झाला. पण चक्याने ते कोडे पुरते सोडवले. "हप्ता तर साहे ब
सरकाराुं ज त्याुं जकडून हतवुंग जाईुंग. म्हणहून मुंज गररबाला फाश्यात अडकतवुंग बतघुंग.
हाडकूिािा हप्ता पुरतवुंग म्हणहून या बारकूुंज सोतडुं ग अतसुंग. अुंधेर नगरी चपेट राजा."
"चूपईुंग. एकिम चूपईुंग." शािुण लतसुंह तपसाळू न ओरडला. "गम्बुल या सगळ्याुं ज
बाजूखणात ततुंर् नेईुंग. मुंज याुंज फैसला कररुं ग होईुंग." तो बावळ्या त्रयीकडे वळला. आधी
छमिकडे वळला. "तू कोण अतसुंग? भारफाट्याहून पळ का कातढुं ग? िातनशाुं ज काईुंग चुना
लातवुंग?" यावर बावळ्याला हसू आले. तसा तो बावळ्याकडे वळला. "तुुंज पोटात काईतकुंग
उकतळुं ग?" सावळ्याने एक तुच्छ कटाक्ष उत्तरािाखल तिला. तोच त्याचे लाकीकडे लक्ष वेधले
गेले. "ओहोहो! सुुंिरी." लगोलग ततच्या अुंगचटीला पोहोचला. ततच्या चेहऱ्यावर येऊन तो
िडवणारे ततचे केस त्याने िाुं ड्याने बाजूला सारले. "तुुंज कहाणी काईुंग अतसुंग? तुुंज याुंज
अपहरतणुंग काईुंग?"

"आम्ही मुंडलेश्वर सेनगुप्त याुं ज आिे शावरून काम कररुं ग गुप्ततशपाई अतसुंग.
आम्हाुं ज त्या गुप्तकामाुंज जल्दी होईुंग. म्हणहून घाईने ततुंर्हून तनतघुंग. आमाुं ज ओळखपत्र
गुुंडाुं ज हल्ल्यात गहातळुं ग. तर िातनश आमाुंज वेळ फुकट िवतडुं ग. जुंस तू आता िवतडुं ग
अतसुंग." लाकीने खरमररत उत्तर तिले. तसा शािुण ल ततच्यापासून िचकून िू र झाला. त्याचा
रुं गात आलेला चेहरा तफका पडला.
"अम्बु मुंडलेश्वराुं ज सुंपकण जोतडुं ग." त्या ततघाुंचे आळीपाळीने सूक्ष्म तनररक्षण करत
त्याने आिे श तिला. पण अम्बुला कैक वेळा प्रयत्न करूनसुद्धा सुंपकण जोडता येईना.
मुंडलेश्वराुं शी सगळ्या जोडण्या त्यावेळी व्यस्त होत्या.
"साहे बसरकार आमाुं ज जरूरी काम अतडुं ग अतसुंग. मी तुमाुं ज तवनुंती कररुं ग की
आमाुं ज िे री कररुं ग न. कृपया लगोलग आमाुंज सोतडुं ग." छमि हात जोडून नम्रभाव धारण
करत बोलली. तसा शािू ण लच्या तचुंततत चेहऱ्यावरचा भाव झरझर पालटला.
"ए खाईुंग खाईुंग माजलेतलुंग डु क्कर, मुंज खात्री जाईुंग तेहवाच तुुंज जािा चररुं ग
मोकळी सोतडुं ग. समतजुंग?" शािुण लला गुमी चढली.
"ए रगत तपवून जगनारा खुरचीला तचकटलला ढे कून, पुन्ना असलुं चरबराट बोलला ना,
तर तुला आधी मोकळा करीन कायमचा या खुरचीतून. मुंडलेश्वराची मानसुं हाय आमी. काय
समजलुं?" बावळ्याने शािुण लला सव्याज गुमीत परतीचा जबाब तिला.
सगळ्याुं ना वाटले की आता शािुण लतसुंह गरजून उठणार. तसे काही झाले नाही.
बावळ्याची जुनाट भार्षा ऐकून त्याच्या चेहऱ्यावर आश्चयण मात्र फार तिसले. बाजूच्या खणातून
गम्बुलने मुद्दाम डोकावून पातहले की चौकीिाराशी एवढा ताठ्यात बोलणारा हा नरपुुंगव आहे
तरी कोण? शािुण लला त्याच्या चेहऱ्यावरची हास्यछटा तिसण्याआधी गम्बुलने चेहरा परतला.
अम्बुनेतह चेहरा मेजावरच्या कागिाुं वर झुकवत त्याचे हसू लपवले.

िू रसुंपकाण ची घुंटी वाजली. अम्बुने जाहीर केले की िू रसुंपकण जुळला आहे . पलीकडून
स्वतः सेनगुप्त बोलताहेत. शािुण लतसुंहाने ज्या तलनतेने सुंपकणसाधन आपल्या कानातोुंडाशी
जोडले, ती तलनता त्याला या जन्मात साध्य असेलशी, चक्या आतण बारकूला कधी स्वप्नात
िे खील वाटले नसते. "जी साहे ब सरकार मुंडलेश्वरजी." असा त्याचा आवाज कानी पडता,
बाजूच्या खणातले चोर आतण तशपाई सगळे एकत्र काहीतह कलत्र न करता, िाटीवाटीने
गोलाकार िारातून डोकावू लागले.
काही काळ हो, हो, न, न अशी फक्त एकाक्षरे त्याच्या तोुंडातून उमटत रातहली. "कुंस्स
तितसुंग ते?.. ." पुटपुटत मग त्याने या त्रयीचे वणणन सािर केले. "काईुंग? त्याुं जबरोबर तुमाुंज
बोलाईुंग अतसुंग?......िे ईुंग. त्याुं ज िे ईुंग." तवस्फारलेल्या डोळ्याने

त्याने

आपल्या

कानातोुंडावरून साधन उतरुन बावळ्याकडे पुढे केले. "साहे बाुं ज तुुंजबरोबर बोतलुंग अतसुंग."
बावळ्याला धरणाऱ्याुं नी नरमून मोकळे सोडले.
बावळ्या बावचळला. त्याला ते साधन कसे हाताळायचे माहीत नव्हते. त्याने लाकीकडे
पातहले. "क्रमाुं क सात-बारा, सेनगुप्तच हाय का जरा खात्री करून घे आधी. आमचे गुप्तगोश्टी
िु सरुं कोन तर ऐकत नाय ना? बघ जरा. सगळुं बरोबर आसलुं तर माझ्या डोक्यावर घाल."
आवाज खास साहे बी र्ाटात लावला.
लाकीने हाताुं ना धरून असलेल्याुं ना तहसडा तिला. त्याुं नी कोतवालाकडे पातहले. त्याने
मुुंडी हलवली. तसे त्याुं नी लाकीला मोकळे सोडले. बावळ्याने तभवया उुं चावून छमिला
धरणाऱ्याुं ना बतघतले. त्याुं नी आपसूकच ततला मोकळे सोडले. या क्षणी बावळ्या ततर्ला
हुकूमिार झालेला. लाकीला त्याची अडचण लक्षात आली होती. त्याला ते हाताळणुं माहीत
नव्हते. ततने उगाच ते साधन खालीवर करुन तनरखल्यासारखे केले. मग बावळ्याच्या डोक्यावर
नीट बसवून तिले.

बावळ्याची खरी कसोटी आता होती. त्याने हातसफाईने पाणी साुं डले. इतराुं च्या
नकळत. मग तो काय वाटे ल ते बरळायला मोकळा झाला. ते पलीकडे ऐकू जाणार नव्हते.
तो भरपूर बरळला. शािू ण लतसुंहच्या भरपूर चहाड्या साुं तगतल्या. आपण आता अतजबात वेळ
न िवडता लगोलग कामतगरीवर रवाना होतोय, असे वचन िे खील तिले. साधन अलगि
डोक्यावरून उतरले.
उतरवताना मुद्दाम सगळ्याुं समोर पाणी साुं डले. "ए पानी घाल आधी." अम्बुला हुकूम
तिला. अम्बुने मानला. "मुंडलेशवराुं ना काय उत्तर िे तो ते िे की आता." म्हणत मग
शािुण लतसुंहाकडे पुढे केले. शािुण लने कापऱ्या हाताुं नी ते साधन परत ताब्यात घेतले आतण
डोक्यावर चढवले.
पलीकडून सेनगुप्ताने तो काही उत्तर का िे त नाहीय, काही बोलत का नाहीय? यावर
त्याला प्रताडायला सुरुवात केलेली. गोुंधळामुळे काय बोलावे? शािुण लला कळत नव्हते. त्याच्या
'हुुं हुुं 'ने सेनगुप्त अजून चवताळत होता. बावळ्याने लाकी आतण छमिला 'चला बाहे र' म्हणून
टे चात इशारा केला. तश्या त्या िोघी गोलाकार िारातून सगळ्याुं समोर राजरोस बाहे र पडल्या.
मागोमाग बावळ्या बाहे र जाणार तोच? "धररुं ग त्याुं ज." शािुण ल अुंगातला सगळा जोर एकवटू न
तकुंचाळला. त्याचा गोुंधळ अखेर शमला होता तर.
चपळाई साधत बावळ्याने एका तशपायाकडील हत्यार तहसकावले आतण र्ेट शािुण लवर
उडी घेत त्याला हत्याराच्या नेमावर धरले. काही क्षण सगळी चौकी भेिरली. मग हलायला
लागली. सगळ्या तशपायाुं च्या हसण्याने. शािुण लच्या चेहऱ्यावरचा ताण तनवळला. बावळ्याची
पवाण न करता तो खुश्शाल बाजूला झाला. बावळ्याने हत्यार चालवायचा कुचकामी प्रयत्न केला.
ते कसे चालवायचे त्याला कळत नव्हते. पण ही गोष् याुं ना कशी कळली?

गम्बुलने येऊन ते हत्यार सरळ बावळ्याच्या हातातून खेचून घेतले. झटापटीत कुठला
चाप ओढला गेला. बावळ्या जी नेम धरायची बाजू समजत होता, ततच्या तबल्कुल उलट्या
तिशेने छराण उडाला. हुुं ! त्याने हत्यार उलटे रोखल्यावर कोण तभणार होते?
"उद्या मुंडलेश्वर स्वता जातीने तुमाुंज चौकशीसाठी िुं डातधकारी म्हणहून येईुंग अतसुंग?
तू काय उत्तर त्याुं ज िे ईुंग, ते िे ईुंग की आता?" शािुण लतसुंहाने खखजवले.
"तो आमचा आमचा गुप्त तवर्षय हाय." बावळ्याने तुच्छतेने त्याला उडवून लावला. "पन
िु सरा एक तवर्षय मी त्याुंच्यासुंग बोलनार हाय. साुं गू कुंचा? हाडकूभाईचा हप्ता तू वरती नक्की
पोचवतो का? आनी तो नेमका तकती? तुझुं उत्तर तयार ठे व. काय हाय ना तबलामत? काय?"
कुऱ्याण त जवाब िे ता िे ता बावळ्याचे ध्यान िाराकडे गेले.
छमि आतण लाकीला धरून आत आणण्यात येत होते. त्याला नवल झाले. "तुमी
सटकला का नाय? चला. उरलली रात आमाला शाुं त कोठडीत झोपायला तरी तमळाली हाय.
लय बेस झालुं."
--------------------------------------------
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बावळ्याच्या कोठडीचे गोलाकार आतण लोखुंडी बाकिार सळ्याुं चे िार गम्बुलने
खोलले. कालची रात्र बावळ्याने एकट्याने त्या िगडी अुंड्यातील खणात काढली होती. त्याला
वाटले होते की चक्यालासुद्धा त्याच्या जोडीला ठे वण्यात येईल. पण चक्या बहुतेक हप्त्याची
माुं डवली करुन सुटका करुन घेण्यात यशस्वी झाला होता. बावळ्याच्या काळातल्या
कोठडीपेक्षा ही कोठडी त्याला सुसह्य वाटली होती. इर्े डास जे नव्हते. आळस िे त हातपाय
ताणत बावळ्या बाहे र पडला. त्याच्या हातातील काढण्या त्याला त्यासाठी तजतकी मुभा िे ऊ
शकत होत्या तततकी घेत. "चतलुंग." गम्बुलच्या सूचनेबरहुकूम बावळ्या त्याच्या मागेमागे
खळखळ न करता गेला.
ते इमारतीबाहे र पडले. समोर िोन मोठे पायरर् उभे होते. त्यातला एक लोखुंडी
तपुंजरे िार होता. त्यात लाकी आतण छमि आधीच बसलेल्या होत्या. पायरर्ाच्या पुढच्या भागात
पाय मारणारे िोन चालक बसलेले होते. कोतवाल शािुण लतसुंहाचा कुठे पत्ता नव्हता.
आजूबाजूला रान होते. अुंडा चौकी ततर्े एकाकी होती. सकाळच्या प्रसन्न वातावरणात पक्ष्ाुं ची
मुंजुळ तकलतबल चालू होती. हलका रानफुलाुं चा गुंध उधळला होता. सूयण वर येऊन बराच वेळ
झालेला होता. बहुतेक साडे आठ वाजले असावेत. झोप झकास झाल्यामुळे बावळ्याला
ताजेतवाने वाटत होते. हवेत जरा गारठा होता. मुुंबईच्या हवेत असू शकतो तततका. तवचारता
झाला, "यार चाय तमळुं ल का?"

गम्बुलने िु लणक्ष केले. बावळ्याला बाहे र फार मोकतळक घेऊ तिली नाही. "ततुंर् बतसुंग."
म्हणत बावळ्याला तपुंजरे वाल्या पायरर्ाकडे ढकलले. आत तशरताना बावळ्याने िोघीुंना
अतभवािन केले. "काय मुंडळी, रात्र बेस गेली की नाय? झोप लागली की नाय?" हाशहुश
करत लाकीच्या बाजूच्या आसनावर बसता झाला. समोर बसलेल्या छमिच्या चेहऱ्यावर
नाराजी आली.
"मुंज अुंगाज काईुंग इतके काटे अतसुंग राजा?" ती करवािली. "तू जवळ अतसुंग न,
तर झोप कुंशी लातगुंग?" मग मोठ्याने उसासली. "तू जवळ जरी अतसुंग तरीतह न लातगुंग
होईुंग. सगळी जातगुंग आम्ही साजरी कररुं ग होईुंग." यावर गम्बुलने धाडकन तपुंजऱ्याचा
िरवाजा वैतागाने आपटू न बुंि केला. त्याला काही खरमरीत बुंिी प्रेतमकाुं ना सुनावायचे होते.
पण शािुण लची हाक आल्यामुळे राहून गेले.
"सगळे बुंिी घातलुंग काईुंग तपुंजऱ्यात?" इमारतीतून बाहे र पडताच शािुण लने गम्बुलला
हाकारलेले होते. "बाकी सगळे तय्यार?"
"जी साहे ब सरकार. सगळे तय्यार." म्हणत गम्बुल तपुंजरे वाल्या पायरर्ाच्या पुढच्या
भागात चढू न, आत सार्ीिाराुं च्या जोडीला जाऊन बसला. शािुण लने बुंद्याुं कडे साफ िु लणक्ष
करून, िु सऱ्या पायरर्ात चढाई करत मागच्या आसनात बैठक पक्की केली. पुढच्या भागात
सज्ज चालकाुं ना तनघण्याचा आिे श तिला. पुढे तपुंजरारर् आतण मागे शािुण लचा पायरर्
मागाण वरून धावू लागले.
छमिने काढण्या घातलेले हात पुढे करुन बावळ्याला तचमटा काढला. त्याने तबर्रून
'उई' केले. "काय रे ? मी कोतवालाुं ज सुंग नम्रतेनुं बोतलुंग. तर तो मुंज डाफररुं ग. तू त्याुं ज सुंग
चढे लपणानुं वातगुंग तर मऊ होईुंग. अुंस्स कुंस्स? तूच तर साुं तगग की सरकारिार अतधकाऱ्याुंज
सुंग नम्रतेने वातगुंग नी बोतलुंग म्हणहून. जुंस्स िातनशबाईुंज सुंग?"

"बायाुं नो मी तुमाला साुं तगतलुं हाय की हाताची पाची बोटुं सारखी नसतात. तशी मानसुं
बी सारखी नसतात. हर एकाचा मगिू र बघून ठरवावुं लागतुं की! त्याच्या सुंगुं कसुं वागायचुं
ते." बावळ्या समजावून िे ऊ लागला. त्याला तिसलुं गम्बुलने मान तफरवून त्याच्यावरच नजर
लावलीय. त्यामुळे त्याचा उत्साह िु प्पट झाला. "या कोतवाला सारख्या सरकारिाराुं चा एकच
खाक्या असतो बघा. खालच्या मानसाुं ना जोड्यानुं लार् नी वरच्या मानसाुं चे जोडे चाट. त्या
चक्या नी बारक्या सुंगुं तो कस्सा वागत होता. ते बतघतलुं की नाय तुमी? आनी हाताखालच्या
मानसाुं शी कस्सा मगरुरीनुं. ते ऐकलुं की नाय तुमी? तततकुं बस्स झालुं की! तो काय लायकीचा
मानूस हाय ते कळायला. तसा बी आमी पयले आलो, तेवा तो एक तुंगडुं खुचीच्या हातावरून
टाकून बसला होता. ते बघून मला वाटलुंच होतुं तसला असनार."
"म्हणहजे? माणूस कुंस्स बतसुंग, त्याुं जवरुन पण कतळुं ग काईुंग तो कुंस्स अतसुंग?"
छमिला नवल झाले.
"तर वुं!" सावळ्या होकारला. "मानूस कसा बसतो, चालतो, उभा राहतो, वाकतो.
समद्यावरुन तिसतुं की. तो कसा हाय ते."
"पण तू त्याुं ज सुंग चढाईनुं वातगुंग. तर तो नरतमुंग कायईुंग? अजून तचतडुं ग काईुंग न?"
छमिला कळे ना. गम्बुलची मानसुद्धा ततला िु जोरा तिल्यासारखी हललेली बावळ्याला तिसली.
लाकीच्या डोळ्यातसुद्धा मोठालुं प्रश्नतचन्ह होतुं.
"काय की तुमाला इतकुं बी समजेना?" बावळ्यालासुद्धा प्रश्न पडला. "आताच तर साुं गलुं
ना? जो त्याच्या सुंग नरमाईनुं वागुंल, तो त्याच्यासाठी खालचा. त्याला तो जोडुं हाननार. जो
िाबात वागुंल तो त्याच्यासाठी वरचा. त्याचुं तो जोडे बी खाईल. ही तवुंचवाची जात हाय. घट्ट
िाबात धरलुं, तरच तुमचुं तनभावनार. "
"आहा!" बावळ्याच्या सगळ्याच श्रोत्याुं च्या तोुंडातून उिगार बाहे र पडला. िोन
चालकाुं च्या तोुंडातूनसुद्धा. गम्बुलने माुं डीवर र्ाप मारली. "आत्ता!" करत. तो यापुढे कायम

शािुण लशी टे चात वागणार आहे . याची बावळ्याला खात्री झाली. या तवद्यािानाचे मोल नक्कीच
काही खतरनाक स्वरुपाचे तमळणार. याचीसुद्धा आजवरच्या अनुभवाुं वरुन. त्यामुळे त्यापुढच्या
प्रवासात छमिने अतधक ज्ञानप्राप्तीसाठी त्याला तकती जरी उकसवायचा प्रयत्न केला, तरी
त्याने तोुंडाला घट्ट कुलुप घालून ठे वले.
अधाण तास प्रवास चालला. लहानग्या मुलाने उत्साहाने नवीन िे श पाहावा, तसा बावळ्या
तपुंजऱ्याच्या जाळीतून तिसणारी दृश्ये पाहत होता. रान मागे पडल्यावर मोकळे माळरान सुरु
झाले. त्यात अध्येमध्ये कुठे घरे , शेते, वाड्या तिसू लागल्या. जसजसे ते शहरी वस्तीच्या जवळ
पोचले, इमारतीुंचे प्रमाण वाढत गेले. साध्या खोपटाुं च्या ऐवजी अुंडीवाल्या इमारती जास्त जास्त
तिसू लागल्या. जेव्हा सगळ्याच इमारती अुंडेिार तिसू लागल्या, तेव्हा तो समजून गेला की
शहर आले.
वाटे त शहराच्या वेशीवर एक सरकारी चौकी लागली. सरकारी वाहने असल्यामुळे
त्याुं ना अडवण्यात आले नाही. मागाण वर इतर वाहनाुं ची विण ळ लक्षणीयररत्या वाढली. शहराच्या
तक्षततजावर उुं च इमारती कुठे च वर डोकावत नव्हत्या. या काळात अनेक मजली इमारतीुंची
फारशी हौस लोकाुं ना नव्हतीशी तिसले. ततर्ल्या बाजाराच्या वाटे ला त्याुं ची स्वारी गेली नाही.
याचे बावळ्याला र्ोडे िु ःख झाले.
एका गोलाकार बतगच्याला वळसा मारुन त्याुं ची वाहने अखेर एका मोठाल्या अुंडाइमारतीच्या पुढ्यात उभी रातहली. प्रवेशद्वाराशी जरूरी विी तिल्यावर आत पोचली. ते अनेक
तवटकरी रुं गाच्या अुंड्याुं चे सुंकुल होते. इमारती एकमेकीुंना लाुं ब प्रशस्त मोकळ्या व्हराुं ड्याुं नी
जोडलेल्या होत्या. त्याुं ना कमानिार िगडी खाुं ब होते. तसेच वरती वेताच्या कामट्या नी
चट्ट्याुं ची शाकारणी होती. आवारात करड्या रुं गाचे एकसामाईक कपडे घातलेल्या माणसाुं ची
गिी होती. त्याुं चा नूर तपुंड तमळवण्यासाठी टपलेल्या कावळ्याुं सारखा होता. बावळ्याच्या
सराईत नजरे ने ते या काळातले वतकल असल्याचे बरोबर ओळखले. अनेक मोठ्या आुं ब्याुं च्या

झाडाुं नी आवार भरलेले असल्यामुळे भरपूर सावली आतण र्ुंडावा होता. त्या वृक्षाुं च्या
पाराुं वरती पक्षकार आतण त्याुं च्या वतकलाुंच्या कुजबुजत्या मसलती चालू होत्या. वरुन
कोकलणाऱ्या आतण शीटणाऱ्या पक्ष्ाुं ना िाि न िे ता.
एका व्हराुं ड्यापाशी बुंद्याुं ना पायउतार करवून त्यातून चालवण्यात आले. शािुण लच्या
जोड्याुं ची करकर त्या िगडी फरश्याुंवर जोरिार ऐकू येत होती. ततर्ल्या गुंभीर शाुं तीमुळे
असेल. वाटे त आलेल्या कोणाचे अतभवािन शािुण लने खस्वकारले नाही. ते लोक त्याच्या पिाच्या
जोडीचे नसणार. सरकारिार खाकी कपड्यातल्या अनेक माणसाुं चा राबता होता. जसा नेहमी
न्यायालयाुं च्या इमारतीुंमध्ये असतो. त्याुं ची चौकशी आतण तनवाडा ज्या िालनात होणार होता,
त्या अुंड्याच्या िाराुं तून त्याुं ना आत नेऊन शािुण लने एका ररुं गणात उभे केले. गम्बुल व इतर
फौजफाटा िालनाबाहे र रातहला. आत ततर्ले वेगळे सरकारिार तशपाई होते. त्या िालनाच्या
प्रवेशद्वारावर 'सरकाराुंज खटले' अशी पाटी होती.
या पन्नास-साठ वार लाुंबरुुंि अुंड्याला मोठाल्या तीन-चार वार व्यासाच्या गोल िाराुं ची
उघडणूक होती. आत मजले नव्हते. त्यामुळे अुंड्याचे छत भरपूर उुं चावर होते. िालनाची
भव्यता मनावर िडपण आणत होती. ततर्े आधीच कोणा आरोपीची िु सऱ्या एका लाकडी
कठड्याच्या ररुं गणात चौकशी चालू होती. त्या प्रकारची पाच ररुं गणे ततर्े होती. सगळ्या
ररुं गणात कोणी ना कोणी आरोपी आपल्या चौकशीची वाट पाहत बसून होते.
शािुण लतसुंहाने आपल्या बुंद्याुं चा क्रम लगेच लावण्यासाठी ततर्ल्या कारकून बाईशी
हुज्जत घातली. त्याच्यासारख्या जबाबिार अतधकाऱ्याला आपले पररक्षेत्र सोडून, फार वेळ
िु सरीकडे राहता येण्यासारखे नव्हते म्हणे. हो ना करता ती केसाुं च्या लाुं ब िोन वेण्याुं चे शेपटे
खाुं द्याुं वरून पुढे सोडलेली बाई राजी झाली. ततचे नाव कालणजा ततच्यासमोर माुं डलेले होते.
बावळ्याला तिसले की खटल्याची िुं डातधकारी एक बाई होती. बुवा नव्हता. "हाच काय
तो सेनगुप्त?" त्याने छमिला हलकेच कानात तवचारले. हा प्रश्न शािुण ललासुद्धा पडलेला.

कारकून बाईने साुं तगतले की माननीय महामहीमाुं जीुंच्या सोबत बैठकीत व्यस्त असल्यामुळे,
मुंडलेश्वर अजून मोकळे झाले नव्हते. इतक्यात येण्याची शक्यता फार कमी होती. यावर
शािुण लने बरीच धुसफुस केली. सेनगुप्त स्वतः येणार म्हणून तर तो स्वतः जातीने आला होता.
ततनेसुद्धा टे चात सुनावले की इतके जर आहे , तर मग ती त्याच्या आरोपीुंचा क्रम सगळ्यात
शेवटी ठे वील. त्याने मुंडलेश्वराची वाट पाहावी. त्याच्या कुरकुरीला ततने अतजबात भीक घातली
नाही.
बावळ्या त्या इतर खटल्याुं ची मजा घेऊ लागला. ते सगळे कायिे मोडल्याचे आरोप
असलेले सरकारतफे भरलेले खटले होते. चालू होता त्या खटल्यात एक तरुणी आरोपी होती.
बेकायिे शीर शयणतीत भाग घेतल्याबद्दलचा खटला होता. 'तपसूडीची शयणत?' बावळ्याला
त्याच्या स्त्री सार्ीिाराुं कडून मातहती पुरवण्यात आली की तपसूडी हे या काळातले सगळयात
वेगवान वाहन होते. पाय मारूनच चालवले जाणारे अर्ाण त. तपसवेप्रमाणे उड्या मारत अुंतर
कापणारे . एक उडी सहज ऐुंशी ते शुंभर वार लाुंब मारणारे . स्वाराला तोल साुं भाळायला फार
कठीण जाणारे . फक्त लष्कराच्या वापरात असणारे . जर ते जप्त केलेले वाहन इर्े सािर केले
गेलेले असते, तर काही ना काही जुगाड करून त्या िोघीुंनी त्याचा ताबा तमळवला असता.
हातोहात सगळ्या सरकारिाराुं ना हूल िे ऊन छू झाल्या असत्या.
सुिैवाने जप्त वाहन ततर्े सािर केले गेलेले नव्हते. बावळ्या हवेवर उनाडत जाण्याच्या
सुंकटातून वाचला. त्या तरुणीची वतकलीण आज हजर राहू शकली नव्हती. ततचा सबबनामा
कारकूनबाई कालणजाने िुं डातधकारी बाई तहरामणी िे वीुंना वाचून िाखवला. "मुंज
मातसकपाळी चालू अतसुंग. मी फार िु खणाईत अतसुंग. बायकाुं ज वाट्याुं ज हे कष्, एक बाई
म्हणहून माननीय महोिया चाुं गले समतजुंग शतकुंग. तेहवा मुंज खटलाुंज पुढची ताररख िे ईुंग
मेहेरबातनुंग." तहरामणीने समजून घेऊन मान होकारार्ी हलवली. तो खटला आजच्यापुरता
रद्द केला.

िु सरा आरोपी एक तरुण होता. एका वाढतिवसाच्या जुंगी मेजवानीत तवनापरवाना
िू रतीरमार हत्याराचे प्रिशणन व झाडावरुन नारळ पाडायच्या फुशारकी खेळासाठी त्या
हत्याराचा वापर केल्याचा त्याच्यावर आरोप होता. "िू रतीरमार?" बावळ्याची शुंका तनवारायला
त्याच्या सार्ी तत्पर होत्या. काही वाव िू रपयांत तीराचा अचूक मारा करू शकणारे ते हत्यार
होते. खरे तर तुमच्या नजरे चा पल्ला तजर्पयांत जाऊ शकतो ततर्पयांत. एखाद्या म्हशीएवढाले
मोठे . मालमुुंगाडी या अवजड वाहतुकीला वापरल्या जाणाऱ्या वाहनातशवाय ते हलवता येत
नसे. एवढे जड. ते जप्त केलेले हत्यार सरकारी पक्षातफे ततर्े सािर करण्यात आलेले होते.
त्याचा उपयोग करुन पळण्याचा तवचार अशक्य होता. िोघीुंचे एकमत पडले की ते हत्यार
तवतभरसुद्धा हलवण्याआधीच त्याुं च्या पायात परत बेड्या पडतील.
तो खटला चालवणारी सरकारी पक्षाची वतकलीण उपखस्र्त नव्हती. ततचा सबबनामा
वाचून िाखवताना कारकूनबाईने साुं तगतले की वतकलीणीची पाच वर्षाां ची मुलगी तापाने
आजारी होती. एक बाई म्हणून िुं डातधकारी वतकलीणीची अडचण चाुं गली समजू शकतील.
तेव्हा खटल्याची ताररख पुढे ढकलावी. ही वतकलीणीची तवनुंती होती. तहरामणीने तो
खटलासुद्धा पुढे ढकलला. आरोपी पक्षाच्या पु रुर्ष वतकलाचा आक्षेप आतण तनर्षेध धुडकावून.
ततसरा खटला एका वयस्कर माणसावर होता. रस्त्यावरुन जाणाऱ्या शोभायात्रेतील
नाचणाऱ्या तरुणीुंना तनष्काळजीपणे पायरर् चालवून ठोकले आतण जखमी केले त्याबद्दल.
इतराुं च्या जीवाला धोका तनमाण ण केला म्हणून. त्या साक्षीिार तरुणी आज उपखस्र्त राहू
शकणार नव्हत्या. कारकून बाईने तसे त्या तरुणीुंवर उपचार करणाऱ्या वैद्यकीय अतधकाऱ्याचे
प्रमाणपत्र सािर केले. त्या सगळ्या तरुणी आिल्या रात्री प्रमाणाबाहे र वरातीत िारू तपऊन
शुद्ध हरपलेल्या होत्या. त्याुं ना अद्याप शुद्ध आलेली नव्हती. तेव्हा खटला पुढे ढकलण्याची
सरकार पक्षाने तवनुंती केली. आरोपीच्या वतकलाला न जुमानता तहरामणीने तबचाऱ्या मुलीुंचा
कैवार घेत खटला पुढे ढकलला.

"ही बाई पुरती पुरूसाुं चा राग राग करनारी हाय की." बावळ्या ररुं गणात शेजारी उभ्या
िोघीुंनाच फक्त ऐकू जाईलसे पुटपुटला. "याचा आमी फायिा करुन घ्यायला हवा." छमिला
बावळ्याचा तनष्कर्षण तततकासा पटला नाही. फार घाईचा वाटला. चौथ्ा खटल्याने बावळ्याच्या
तनष्कर्षाण वर खात्रीची मोहोर उमटवली.
आरोपी स्वतःच्या िु िैवाने एक पुरुर्ष होता. त्याच्यावर सावणजतनक मालमत्तेचे नुकसान
केल्याचा आरोप होता. एका सरकारी इमारतीचे ताविान त्याने खेळात मारलेल्या चेंडूमुळे
फुटले होते. तो ते पुन्हा जशास तसे बसवून द्यायला तयार होता. पण तहरामणीने हजार रुप्पीुंचा
िुं ड त्याच्या अशा बेजबाबिार वतणनाला कायमची जरब िे ण्याच्या सबबीवर ठोठावला. ती एक
लठ्ठ कुरळ्या केसाुं ची, सुजलेल्या चेहऱ्याची चाळीशीपार बाई होती. बावळ्याच्या मते जरठ
कुमाररका.
आता त्याुं च्या चौकशीची पाळी आली. त्या ततघाुंमध्ये कट तशजू लागला. शािुण लतसुंहाने
स्वतः त्याुं च्या अपराधाुं चा पाढा वाचला. "माननीय िुं डातधकारी तहरामणी िे वी याुं ज सािर
प्रणाम. मी पररक्षेत्र अतधकारी तवभाग आरे गाुं व सुभा, अपराधी सािर कररुं ग परवानगी मातगुंग.
याुं ज अपराध अुंस्स अतसुंग. तवनापरवाना तकुंबहुना चोरीुंज वाहन चालन कररुं ग अतसुंग.
गस्तीवरील अतधकारणीुंज झुकाुं डी िे ईुंग अतसुंग. चौकीवर आतणुंग तेहवा स्वतहाुं ज खरी
ओळख लपतवुंग अतसुंग. मुंडलेश्वराुं ज गुप्त तशपायाुं ज पैकी एक अतसुंग, अुंस्स खोटी बतावणी
कररुं ग. त्या कामाुं जसाठी जरूरी ओळखपत्रे जवळ अतसुंग न. मुंडलेश्वराुं ज सुंग िु रसुंपकाणत
खोटे बोतलुंग अतसुंग. या गुंभीर अपराधाुं ज कारतणुंग, मुंज चौकीवर कोठडीत िोन तिवस त्याुंज
चौकशीुंज पूणण मुभा तवनाजबाबिार, आपण सक्षम माननीय िुं डातधकारी िे ईुंग. ही मेहरबातनुंग.
"
लाकी आतण छमिने ठरल्याप्रमाणे बोलण्यात पुढाकार घेत शािुण लतसुंहाचे आरोप
खोडून काढले. "माननीय िुं डातधकारी तहरामणी िे वी याुंज सािर प्रणातमुंग. माननीय मुंडलेश्वर

सेनगुप्त जो आमाुंज हुकूमिार, तो परवानगी न िे ईुंग, तोवर आम्ही गुप्त कामतगरीुंज तपशील
उघतडुं ग न कररुं ग शतकुंग. गुुंड आमाुंज वर हल्ला आतण लूट कररुं ग अतसुंग. याुं ज कारतणुंग
आमाुं ज ओळखपत्रे न अतसुंग." छमिने नम्रपणे तनवेिन केले.
"जर आम्ही अपराधी होईुंग तर काईुंग पतळुं ग न? स्वतहा काईुंग याुं ज चौकीवर जाईुंग?
तवचाररुं ग साक्ष सरकारिार गम्बुलाुं ज." लाकीने मोठाल्या गोलातून बाहे र उभ्या तिसणाऱ्या
गम्बुलकडे बोट केले. तहरामणीने चढवलेल्या तभवईचा अर्ण समजून गम्बुलाने मानेने सुंमती
िशणवली.
मात्र एवढ्यावर न र्ाुं बता, सुरुवातीपासून शािुण लतसुंहाने कसा कसोशीने आपल्या
तवनयभुंगाचा प्रयत्न चालवलेला आहे , याचे रसभररत वणणन छमिने ऐकवले. "तर ततुंर् हा
पररक्षेत्र अतधकारी मुंज अुंगाला लगतटुं ग नी मनाला लज्जा वातटुं ग अुंस्स हावभाव कररुं ग अतसुंग.
एक स्त्री म्हणहून आपण हे चाुं गले समतजुंग शतकुंग. मला तुुंज पूणण तवश्वास वातटुं ग माननीय
तहरामणी िे वी. मुंज वाचतवुंग. याुं ज तावडीत िे ईुंग न." छमिने हा आरोप करता शािुण लतसुंहाचा
ततळपापड झाला.
"तुला तर मुंज जुतीसुद्धा स्पतशांग न." त्याने ताबडतोब प्रतततक्रया तिली.
"तर मुंज सुुंिरीला स्पतशांग?" लाकी तडतडली. "माननीय तहरामणी िे वी, आमाुं वर िया
कररुं ग. जर बाई बाईला वाचतवुंग न, तर कोण वाचतवुंग? जोवर माननीय मुंडलेश्वर सेनगुप्त
स्वतहा भेतटुं ग न, तोवर या लुंपट माणसाुं ज तावडीत आमाला िे ईुंग न. आमाला न्यायालयीन
कोठडीत ठे तवुंग. ही मेहरबातनुंग."
तहरामणीने शािुण लतसुंहाचे काहीही त्यापुढे ऐकून न घेता, बावळ्या त्रयीला न्यायालयीन
कोठडी मुंजूर केली. शािुण लतसुंहाला ततर्पयांत त्याुं ना पोचवण्याच्या जबाबिारीतूनसुद्धा मोकळे
करून गम्बुलवर ती सोपवली. शािुण लच्या समोर त्याच्याकडे सरळ उमणट िु लणक्ष करत, गम्बुलने
त्याुं ना तपुंजरारर्ात परत नेऊन बसवले. तो पायरर् घेऊन गेला.

शािुण लने गम्बुलवर केलेला आरडाओरडा ऐकता, िुं डातधकारणी तहरामणीकडून
तनवाड्याचा मान राखला गेला नाही, तर मानभुंगाच्या कारवाईची जास्तीची तुंबी त्याला
तमळाली. इर्े तपुंजरा पायरर्ात शािुण लच्या चैनहरणीुंनी त्याुं च्या मनहरण्या बावळ्याच्या
हातावरती टाळी तिली.
--------------------------------------------
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शहराच्या रहिारीतून तपुंजरारर् धीम्या गतीने धावत होता. मागाण च्या िु तफाण असलेल्या
मोठाल्या तशररर्ष वृक्षाुं ची सावली िु पारच्या रणरणत्या उन्हात सुखावत होती. बावळ्याच्या
काळातली अफाट गिीची मुुंबई ही नव्हती. त्यामुळे का न कळे ? उगाच त्याचे मन खुंतावत
होते. या जगात तो परका होता. कायम उपरा राहणार होता.
छमिने आखलेल्या सुटकेच्या योजनेप्रमाणे ततने वाटे त गम्बुलला पैशाुं चे आतमर्ष
िाखवून तफतवायचा जीवतोड प्रयत्न केलेला. गम्बुल फार प्रामातणक तनघाला. ततची योजना
फसली.
लाकीच्या मनात काही अचाट करून सुटायचा तवचार होता. ततने चौकीवरच्या
मेजावरून काही तचजा लुंपास केल्या होत्या. त्यात एक धारे चा चाकू होता. किाच कोणा
बुंद्याचा, जप्त केलेला असावा. हातातल्या काढण्या लोखुंडी होत्या. त्या चाकूने त्यातली
सलकडी उचकटायचा ततचा प्रयत्न चालू होता. बावळ्याच्या मनात काय घाटत होते? त्याचा
िोघीुंना अुंिाज येत नव्हता.
यर्ावकाश शहराच्या हद्दीबाहे रील कोठडीच्या भरभक्कम तचऱ्याुं च्या कोटाच्या
प्रवेशद्वाराशी तपुंजरारर् पोहोचला. तो कोट म्हणजे तकमान तीन पुरुर्ष उुं च खडी तभुंत होती.
उजवीकडे व डावीकडे ती तभुंत वतुणळाच्या पररघावर वळत गेलेली होती. वरच्या बाजूला
काटे री लोखुंडी तार मारलेली होती. तुरुुंगाचा ठरलेला मासलेवाईक नमुना. बावळ्याच्या
डोक्यात तवचार डोकावून गेला. शािुण लच्या चौकीच्या अुंडा इमारतीच्या िगडी कवचाला याच्या

तुलनेत भोक पाडणे सोप्पे गेले असते. गम्बुलने िरवाजापाशीचे आवश्यक उपचार पार पाडले.
तपुंजरारर् आत तशरला.
आत एक गोलाकार चौक होता. त्याच्या पररघावर छोट्या छोट्या कोठड्या होत्या.
तुरुुंगातला तचरपररतचत कुबट तशसारी आणणारा वास बावळ्याच्या नाकात तशरला. नव्या
काळातली िु सरी रात्र तुरुुंगात काढायची त्याची इच्छा नव्हती. त्याुं ना गम्बुलने तपुंजऱ्यातून
बाहे र काढले. गम्बुलचे काम आता सुंपले होते.
"इुं र् येईुंग सोप्पुं अतसुंग. बाहे र पतडुं ग कतठण." एक बढाईखोर आवाज त्याुं च्या कानात
तशरला. छमिपेक्षा जास्त भसाडा. तो एक तकरकोळ अुंगाचा वर वर तनरुपद्रवी वाटणारा
चखष्मश माणूस होता. चौकात उघड्यावर एक मेज आतण खुची माुंडलेली होती. ततच्यात तो
बसलेला होता. त्याच्यासमोर एका बाजूला काढण्या घातलेला गब्रू तरूण होता. जो अर्ाण त कैिी
होता. िु सऱ्या बाजूला एक तचप्पाड नखरे ल तरुणी होती. श्रीमुंती जणू ततच्या अुंगापाुं गातून
ओसुंडत होती. "नी इुं र् रातहुं ग जतगुंग तर त्याुं ज पररस कठीण." त्या चखष्मशाने वाक्य पुरे करता
त्या तरुणीच्या तोुंडातून हुुं िका बाहे र पडला.
गम्बुलने पुढे होऊन त्या चखष्मशाला अतभवािन केले. "माननीय तुरुुंगातधकारी बब्बर
याुं ज सािर प्रणातमुंग. माननीय िुं डातधकारी तहरामणी िे वी याुंज न्यायालयीन कोठडीुंज बुंिी
घोतर्षत कररुं ग अतसुंग." गम्बुलने त्रयीकडे तनिे श करुन कागिपत्रे पुढे केली.
तुरुुंगातधकाऱ्याने गम्बुलकडे साफ िु लणक्ष केले. "चुंद्राुं गी तुुंज तपता लालाजीशेठ या तुुंज
याराुं ज तुरुुंगात हालात राखखुंग इखच्छुं ग. त्याुं ज कारतणुंग लाख रुप्पी िे ईुंग शतकुंग. तू इखच्छुं ग
याुं ज हाल होईुंग न. मुंग तुुंज तपत्याहून मोठी बोली लातवुंग होईुंग. तकती िे ईुंग?" बब्बर
उघडउघड लाच मागत होता. इतका सोकावलेला होता. त्याच्या िहातह बोटाुं मध्ये सोन्याच्या
अुंगठ्या चकचकत होत्या. उत्तरात ततच्या तोुंडातून जास्त मोठा हुुं िका बाहे र पडला.

"चाुं ि तू रतडुं ग न. या सोद्याुं ज फुकट पैसा घातलुंग न." तो तरुण कैिी आवेशाने साुं गता
झाला. बावळ्याला त्या तरुण प्रेमीचे कौतुकतह वाटले आतण तकुंवतह. याचा पररणाम त्याला
जबरी मारहाणीत होणार होता. पररणामी चुंद्राुं गीला जास्त रडाचे कढ फुटणार होते. तसेच
घडले. बब्बरने खुणावता एक आडिाुं ड पहारे करी पुढे आला. त्याला बघून राखालची आठवण
आली. "जाखाल, याुं ज जीभ उखातडुं ग." नक्की तो पहारे करी राखालचा भाऊ होता. बावळ्याला
खात्री वाटली. तीच मग्रुरी. तीच तनष्ट्ठुरता.
"न. न. मी तुमाुं ज िोन लाख रुप्पी िे ईुंग. याुं ज हाल कररुं ग न." ती तरुणी धीर सुटून
तकुंचाळली. जाखालपासून कैद्याला वाचवायला त्या िोघाुं च्या मध्ये धावली. जाखालने ततला
बाजूला ढकलून तिले. जाखालच्या तडाख्याने ततच्या नाजुक तजवणीतून रक्त भळभळू लागले.
गम्बुलला हा अत्याचार बघवेना. त्याने पुन्हा कागिपत्रे तुरुुंगातधकाऱ्यासमोर केली. "ही
माणसुं माननीय मुंडलेश्वराुं ज सुंबतधत अतसुंग. ते स्वतहा जातीनुं याुंज भेतटुं ग. तोवर याुं ज
सुरतक्षत राखखुंग."
"चुंद्राुं गी तासभराुंज मुित तुुंज िे ईुंग. तोवर पैसे पोच कररुं ग." पुन्हा बब्बरने गम्बुलकडे
िु लणक्ष केले. तसे रागाने गम्बुलने त्याच्या मेजावर कागिपत्रे आपटली आतण तो परतीला
तफरला. "जाखाल याुं ज जोर उतरतवुंग." आता मात्र गम्बुलची िखल घेत तुरुुंगातधकारी रागाने
कडाडला.
तसे गम्बुलने सरळ आपले हत्यार जाखालवर रोखले. गम्बुलच्या िोघा सार्ीिाराुं नी
आपापली हत्यारे पहारे कऱ्याुं च्या तवरोधात सरसावली. "होईुंग जाईुंग राडा. िोन सरकारिार
िळाुं त. महान महामहीमाुं ज कतळुं ग जाईुंग, त्याुं ज पाठी इुं र् काईुंग काईुंग होईुंग." गम्बुलने
त्वेर्षाने आव्हान तिले. त्याच्या अुंगावर उडी मारुन आलेल्या जाखालला बाजूला सरत झुकाुं डी
तिली. जाखाल तोल जावून पुढे गेला. मागून त्याच्या पृिावर लार् मारली. जाखाल तोुंडघशी
आपटला.

तेव्हा कैिी तरुणाने टाळ्या तपटल्या. ते बघून लाकी उसासली. आता जाखालला
वड्याचा राग वाुं ग्यावर काढायला आयतेच वाुं गे तमळाले. तो तरुण नक्कीच उल्लू होता. आतण
अशा उल्लूवर प्रेम करणारी तरुणी त्याच्याहून उल्लू. हे बावळ्याच्या कानात कुजबुजल्या
तशवाय ततला राहवले नाही. यावर बावळ्या नुस्ता उसासला. "तवचार कररुं ग त्याुं ज कधी प्रेम
जतमुंग न." छमिने परस्पर लाकीला सुनावले.
गम्बुलच्या अुंगावर पुन्हा धावून जाऊ पाहणाऱ्या जाखालला आवाजात जरब आणत
बब्बरने र्ाुं बवले. "जाखाल नाईुंग. पुरे होईुंग. त्याुं ज जाईुंग िे ईुंग." बब्बरच्या कपाळावर
क्षणमात्र तचुंतेच्या आठ्या बावळ्याच्या पारखी नजरे ने न चुकता तटपल्या. महामहीमा त्याची
कमजोरी होती नक्की.
पडत्या फळाची आज्ञा घेत गम्बुल आतण त्याचे सार्ी लगोलग तनसटले. जाताना गम्बुलने
एक चोरटा कटाक्ष बावळ्यावर टाकला होता. त्याचा हे तू जाणून बावळ्याने मान हलकेच
लववून आभाराुं चा स्वीकार केलेला. "लक्षात ठे तवुंग ही माननीय मुंडलेश्वराुं ज माणसुं अतसुंग.
त्याुं ज केसाुं जसुद्धा धक्का न लातगुंग." असे तुरुुंगातधकाऱ्याला बजावून पुन्हा एक सहे तुक नजर
गम्बुलने बावळ्यावर टाकलेली. गुरुितक्षणा म्हणून िे ण्या-करण्यासाठी जे शक्य होते ते त्याने
केलेले. या अर्ी. बावळ्याने पुन्हा मान लववलेली.
"तो समतजुंग काईुंग स्वतहाुं ज? मी आत्ताच आत्ता इुं र् राखालाुंज बोलतवुंग घेईुंग."
बडबडून जाखाल बब्बरची पवाण न करता, घाईघाईने िू रसुंपकण साधायला तनघाला. या वेळी
जर बब्बर बावळ्याच्या मुंडळीुंवर नजर टाकता, तर त्या ततघाुं चे चेहरे पार कोळपलेले त्याला
तिसले असते. त्याची लोभी नजर येऊ घातलेल्या िोन लाखाुं च्या र्ैलीवर, चुंद्राुं गीवर तटकलेली
होती.

"जर तू आत्ताच आत्ता आमाुं ज कामतगरी कारतणुंग जाईुंग िे ईुंग, तर आमी तुुंज
तशफारस मुंडलेश्वर सेनगुप्ताुं ज जरूर कररुं ग." लाकीला राहवले नाही. ती बोलली. राखाल जर
खरोखर इर्े येणार असेल, तर त्या आधी काय वाटे ल ते करुन ततला ततर्ून सुटका हवी होती.
बब्बरचे लक्ष आता त्याुं च्यापाशी वळले. "वाहवा! अजून एक सौिा." त्याने मेजावरची
कागिपत्रे उचलून तहरामणीच्या तनवाड्यावर ओझरती नजर फेरली. "िुं डातधकारणीनुं तुमाुं ज
सोतडुं ग आिे श तर िे ईुंग अतसुंग न. मुंग काय कारतणुंग तुुंज सोतडुं ग? मी फक्त रुप्पीुंज कारण
मातनुंग अतसुंग. सोतडुं ग बिल्यात तू तकती मोतजुंग?" त्याच्या चेहऱ्यावर छद्मी हास्य पसरले. तो
प्रच्छन्नपणे उघड पैशाुं ची मागणी करत होता.
लाकी काही वेळ तनरूत्तर रातहली. बब्बरला काही घाई तिसली नाही. जाखाल तवजयी
मुद्रेने परतला. "राखाल शहरात अतसुंग. त्याुं ज मुंडलेश्वराुं ज काम सुंतपुंग तुंस्स इुं र् येईुंग तो
कबूल कररुं ग अतसुंग. शािुण लतसुंहाज माणूस जािा उतडुं ग होईुंग. आता त्याुं ज कतळुं ग मी काय
अतसुंग." मग तो त्याच्या सावजाकडे त्या तरुण कैद्याकडे वळला. "तुुंज टाळ्या तपतटुं ग हात मी
उखातडुं ग." क्रूर धडकी भरवणारे हास्य हसला.
"न." एवढा वेळ आपल्याच नािात सुंतचत बसलेली चुंद्राुं गा भानावर येत म्हणती झाली.
जाखाल ततच्याकडे बघत अजून जोरात गडगडाटी हसला.
"ए बेअक्कल." बावळ्याने आता कलापात उडी घेतली. "तू त्या तचकण्याचुं हात तोडलुं,
तर िोन लाखातलुं तिड लाख कमी होतील. काय तुझ्या सायबाला तस्सुं चालुंल का ते इचार
आधी." जाखालने तोुंड वेंगाडले. धडक मारण्याआधी बैल जसे डोके आडवेततडवे तफरवतो
तशी मुुंडी तफरवली. "वुं तुरुुंगातधकारी?" बावळ्याने बब्बरला साि घातली. बब्बर डोळे
आकुुंतचत करून हा नवीन काय प्रकार आहे ? अुंिाजत होता. "हे येडुं जरा बाजूला गप करा.
म्हुं जे आमाला एक-िु सऱ्याच्या फायद्याच्या चार गोष्ी तनगुतीने बोलता येतील की."

"जाखाल?" बब्बरने आवाज िे त त्याला गप केले. सकणशीत वाघाला ररुं गमास्तराने
िरडावल्यावर जसा तो धुसफुसत जागच्या जागी र्ाुं बेल, तसा जाखाल मुक्याने र्यर्यत
रातहला. "तू जर फायद्याुंज न बोतलुंग तर तुुंज हात जाखाल तोतडुं ग. कबूतलुंग काईुंग?"
"नी मुंग महान महामहीमाुं च्या करवी मी तुझुं नी त्याचुं, िोघाुं चुं बी मुुंडकुं उडवीन. बोल
तुला कबूल हाय का?" बावळ्याने प्रततटोला तिला. "चौकीवर नी िुं डालयात आमच्या गुप्त
कामतगरीचा बोभाटा नको होता. म्हनून आमी ततर्ुं गप राहलो. ती कामतगरी काय हाय इर्ुं
साुं गू का? आपली सरकारिार चोराुं चीच तर माुं िीयाळी हाय की समिी इर्ली मानसुं?"
"तू काय बोतलुंग मुंज काईुंग समतजुंग न." तुरुुंगातधकारी वैतागला. "ही कुुंठची भार्षा
अतसुंग? तू कोण अतसुंग? कुुंठचा अतसुंग?"
"ते तुला समजायची काय गरज नाय हाय." बावळ्याने ताणले. "महान महामहीमाुं च्या
आिे शानुं आमी तुझ्यासारख्या चुकार मानसाुं ची यािी बनवतो हाय. महान महामहीमाुं च्या
खतजन्यात वाटा न घालता, तो चुकवून जी सरकारिारुं स्वताचीच भर करतात हाय...." त्याने
वाक्य सूचक अधणवट सोडले.
"तू काय बोतलुंग मुंज काहीच समतजुंग न." बब्बर लाकीकडे वळला. "तू हा काईुंग
बोतलुंग मुंज फोड कररुं ग साुं तगुंग."
तशी लाकी सरसावली. पण ततला बोलू न िे ता आधी बावळ्या कडाडला. "तुला सगळुं
बरोबर कळतुं हाय. तुला काय वाटलुं? तू समिुं नाकारशील आनी मामला गुुंडाळला जाईल?"
बावळ्या सरळ पुढारत र्ेट बब्बरच्या मेजाशी जाऊन तभडला. आवाज खजाणत लावत बोलू
लागला. "ही सरकारी चौकशी नाय हाय. ही महान महामहीमाुं च्या करवी चाललुंली
खाजगीकडची चौकशी हाय. तू काय बोलतो? कोन इचारनारच नाय हाय. मी काय बोलतो?
तततकुंच ऐकलुं जानार हाय. आता तुला समिुं समिुं लक्षात यायला लागलुं असुंल. काय? होय
की नाय?"

बावळ्याला अपेतक्षत पररणाम तिसायला काही वेळ गेला. बब्बरचा चेहरा कोरा होता.
पररखस्र्ती भयुंकर तणावाची होती. गब्रू आतण चुंद्राुं गा अवाक होते. "महान महामहीमा अुंस्स
कधीच कररुं ग न. तू खोटुं बोतलुंग. त्याुंजवर तकटाळ घातलुंग." तो तरुण कैिी बडबडू लागला.
बावळ्याला तशव्या घालू लागला. बावळ्याला लाकी मगाशी जे याच्यातवर्षयी बोललेली त्यातली
सत्यता जाणवू लागली. अजून जगाची समज न आलेला बेअक्कली भाबडा तरूण. आपल्या
राज्यकत्याण ची आिशण प्रततमा ऊरी जपून असलेला.
"तर मुंग तुुंज चाुं ि महामहीमाुं कडे काईुंग जाईुंग न? लाज गहातणुंग ती इुं र् काईुंग
येईुंग? धक्के खाईुंग आवतडुं ग म्हणहून?" लाकीला त्याच्यावर तोुंड सोडल्यातशवाय राहवले
नाही.
"नी िोन लाख रुप्पी िे ईुंग काईुंग कबूतलुंग? जाईुंग बाई जाईुंग. आधी पैसुं आतणुंग."
छमिनेसुद्धा तोुंडसुख घेतले .
"ततच्याकडुं द्यायला पैसुं असलुं तर ना ती िे ईल." बावळ्याने अजून एक भाुं डाफोड
केली. तशी अगततक चुंद्राुं गा स्फुुंित रडू लागली. तासाभराची मुित तिली असताना, ततने
आधीच त्यासाठी धाव घ्यायला हवी होती. हे त्याच्या कधीच लक्षात आले होते. "ए बाई! तुझी
आता इटुं बना होन्याआधी इर्ून चालू पड. चल तबगीनुं."
"इुं र् या तुरुुंगात मुंज हुकूम चातलुंग. मुंज राज्य अतसुंग. तू कोण ततुंज जाईुंग साुं तगुंग?"
बब्बरमधला तुरुुंगातधकारी जागा झाला. "मी तुमाुं ज सगळ्याुं ज जगातून नाईुंग कररुं ग. मुंग
चौकशीिार होईुंग न, साक्षीिार होईुंग न." हे ऐकताच जाखाल क्रूर अट्टाहास करत नाचला.
ते बघून बावळ्याने काढण्या घातल्या हाताुं नी टाळ्या तपटल्या. "नाच. नाच रे सोद्या नाच.
तुला पैसुं तमळतील चार." तसा िातओठ चावत जाखाल अुंगावर धावून आला. बावळ्याने
झुकाुं डी तिल्यामुळे पुन्हा तोुंडघशी जाऊन आपटला. "काय ररकामडोकी पाळली हाय रे तू
तुरुुंगाच्या राजा? याच्या जीवावर राज करायचुं म्हुं जे लय तबलामती काम हाय. तरी बी राज

करतो? मानलुं बाबा तुला." बावळ्याच्या या व्युंगाने बब्बरचा कोरा चेहरा बिलला. त्याचे डोळे
रागाने पेटले. "कोना कोनाला तू जगातून कमी करनार साुं ग. शािुण लतसुंह, त्याची चौकीतली
समिी मानसुं? िुं डातधकारी तहरामनी नी ततची िुं डालयातली समिी मानसुं? ती समिी तर
तुझ्या या तकचपट राज्याच्या बाहे र हायती. मुंग मुंडलेशवर नी महान महामहीमा तुजुं राज नी
ते चालवायला तुला तरी तशल्लक ठे वतील काय?"
कोणी काही बोलेना. िोन्ही पक्ष एकमेकाला खुन्नस िे त रातहले. ततसरा पक्ष चुंद्राुं गा नी
ततच्या तप्रयकराला तणाव पेलायची सवय नव्हती. त्याुं नी कच खाल्ली. "चाुं ि, तू मुंज तचुंता
सोतडुं ग. मुंज प्रेमाुं ज शक्ती राखखुंग. तू इुं र् मुंज घोर जािा वाढतवुंग अतसुंग. तू जाईुंग. तुुंज मुंज
शप्पर्."
"ती पैसे आतणुंग तरच मी ततुंज सोडीुंग. जर न आतणुंग तर तुुंज जीव घेईुंग."
तुरुुंगातधकारी धुमसला.
"तर तुुंज जीव हा मुंडलेश्वराुं ज माणूस नक्की घेईुंग." त्या कैद्याने परखड सुनावले. त्याुं चे
नतशब आता बावळ्या त्रयीशी बाुं धले गेले होते.
"ही माणसुं खोटी अतसुंग. साहे बसरकार, मुंडलेश्वर याुंज खात्री िे ईुंग न, तोवर याुंज
सोतडुं ग न." जाखालने बब्बरला बजावले.
ओठाुं वर आलेली 'बेअक्कल' म्हणून तशवी प्रयासाने आत तजरवत तुरुुंगातधकारी
उत्तरला. "जर ही मुंडलेश्वराुं ज माणूस अतसुंग, तर तो याुं ज जेहवा भेतटुं ग, तेहवा आमाुं ज खेळ
खखत्मुंग."
"पण याुं ज सोतडुं ग तरी…"जाखालला त्याुं ना सोडून िे ण्याची कल्पना कशीच पचेना.
"तरी याुं ज आमाुं ज अडचणीत आतणुंग न, हे कुंस्स?" त्याने बब्बरची कोुंडी जास्तच वाढवली.
धरले तर चावते. सोडले तरी चावते.

"बब्बर," बावळ्याने त्याच्या नावाचा बेधडक एकेरी उल्लेख केला. "ही पोरगी जावून
आमच्या गुप्तमानसाकडून पैसा उधार घेवून येईल. बिल्यात तू आमाला समद्याुं ना सोडून िे .
आमची कामतगरी साधायला आधीच लय उशीर झालुंला हाय. आमचुं सावज जर आमच्या
हातातून गेलुं, तर मुंग तुझी काय खैर नाय. तुझा जीव नी तुझुं राज तुला राखायचुं असुंल, तर
तो पैसा नुंतर तुला पुन्ना महान महामहीमाुंच्या खाजगी खतजन्यात व्याजासकट भरावा
लागनारच हाय. काय बोलतो?"
"तू खोटी धमकी िे ईुंग अतसुंग. तुुंज खोटे अतसुंग. तू पतळुं ग जाईुंग तर?" जाखालने
िातओठ चावत तवचारले.
"मुंग तुमच्याकडुं आमचुं पैसुं तसुंच राहनार की. बब्बर, पैसा तुझा परमेश्वर हाय की."
बावळ्याच्या या युक्तीवािावर पतहल्याुं िाच बब्बरच्या आवळलेल्या ओठाुं च्या कडे तून हसू
साुं डले.
"तीन माणसाुंज प्रत्येकी िोन लाख रुप्पी, म्हणहजे सहा लाख." बब्बरने आपला
आकडा साुं तगतला.
"तीन नाय. चार." बावळ्याने तरुण कैद्याकडे बोट िाखवून त्याला अुंतभूणत करून
घेतले. "नाय तर, ही पोरगी पैसुं आणायला जायची नाय."
"मुंग?" त्या तरुणावर लोभी कटाक्ष टाकत बब्बरने बोली वाढवली. "चार माणसाुं ज
आठ लाख."
"मी चार माणसाुं चुं चार हजार िे ईन. उद्या तुला ते परत करायला जमायला बी हवुं.
ध्यानात घे की? तुझ्या जुगाराच्या नािात तुझा पुरा पगार तर तसाच सरतो हाय की?"
बावळ्याच्या या बोलासरशी बब्बर ते खरे च असल्यासारखा चपापला.
"तुुंज कुंस्स कतळुं ग याुं ज जुगाराुं ज? तू मुंज गुरू होईुंग. मुंज तशकतवुंग." छमिने
हलकेच पुटपुटती तवनुंती केली.

मग िोन व्यापारी िलालाुं मध्ये जशी िराची घासातघस चालते तशी त्या िोघाुं मध्ये
चालली. माणशी िहा हजारावर तोड ठरली. त्यापुढे प्रश्न उभा रातहला की तो पैसे िे णारा
गुप्तमाणूस कोण? "त्याचुं नाव आमची ही मुुंबैच्या नामी िािाची रखेल साुं गुंल. ततला आमच्या
जोडीला खबरी म्हनून घेतली हाय." बावळ्याने छमिकडे इशारा केला.
यावर छमि आतण लाकी खुळ्यासारख्या त्याच्याकडे पाहत बसल्या. बावळ्या छमिला
बोलला, "तुझा जो हुकूमिार हाय, त्याला तचठ्ठी तलवून िे . या पोरीकडुं पैसुं काय नी कशापायी
पाठवायचुं ते." ती गोुंधळलेली होती. तो छमिच्या अगिी कानाशी लागला. "तू काय मामुली
चोरनी नाय हाय. मी वळाखलुं हाय. तुझी पोच लय वरपयांत हाय. तू काय तरी और चीज हाय.
जर राखालच्या ताब्यात तुला पुन्ना सापडायचुं नसुंल, तर हा शेवटचा रस्ता हाय बघ. तो इर्ुं
पोचायच्या आधी तुला सुटायचुं हाय ना?"
छमि त्याच्या डोळ्यात डोळे लावून मख्ख चेहऱ्याने खूप वेळ पाहत रातहली. मनाशी
तहय्या करुन अखेरीस राजी झाली. "तुुंज खखश्यात मुंज खुणेची मोहोर मी िडतवुंग अतसुंग. ती
मुंज परत िे ईुंग."
या नव्या काळातल्या कपड्याुं च्या रचनेबद्दल बावळ्याची गोुंधळाची खस्र्ती होती. हे
कपडे म्हणजे वेगवेगळ्या आकारातल्या नी रुं गाुंच्या कापडी पट्ट्या होत्या केवळ. आतण अुंगावर
त्या एकमेकीुंच्या कडाुंशी कडा तमळवत चढवत जायच्या होत्या. ना त्याुं ना एकमेकाुं शी
जोडायला काज-गुुंड्या होत्या. ना आकडे , ना ते गुुंतवायला फास-टाके. ना गुुंतल सरकसाखळ्या. ना लव नी ततच्यात धसवायला काटे िार पट्टी. ना धातूची गोल भोकिानुं नी त्यात
बसवायला गोल कुचुं. बस्! त्या कापडी पट्टया एकमेकीुंना आपोआपच धरून राहत होत्या.
जोर करून ओढल्या तरच सुटून वेगळ्या होत होत्या. आतण यामुळे काही मोजक्या वेगवेगळ्या
पट्ट्याुं चा एकामेकीशी नवा नवा मेळ करुन, अगिी प्रत्येक तिवशी रोज नवी रुं गसुंगती आतण
रचना पररधान करणुं शक्य होत होते.

बावळ्याला लाकीने एक जोडून ठे वलेली पट्ट्याुं ची आयती तयार रचना चढवायला तिली
होती. त्या एकल सवाां गावरणात गळ्याच्या भागाकडून आधी पाय, मग धड, त्यानुंतर हात
घुसवून, खाुं द्यावरती मागच्या पट्ट्याुं शी पुढच्या पट्ट्याुं ची जुळणी त्याने केली तर होती. पण आता
त्या अुंगावरच्या पट्ट्याुं मध्ये खखसे आणखी कुठे बनलेले होते? त्याला अुंिाज लागत नव्हता. तो
उगाच इर्ुं ततर्ुं चाचपडत रातहला. त्याला खखसा सापडे ना आतण बब्बरला धीर धरवेना. तो
काय करतोय हे च कोणाला समजत नव्हते.
त्याने काढण्या काढू न हात मोकळे करायला साुंगता, बब्बरला ती त्याची चाल वाटायला
लागली. वाट पाहून कुंटाळलेल्या छमिने पुढाकार घेतला. स्वतःच जाऊन त्याच्या माुं डीवरचा
खखसा टरकावला. आपली अुंगठीवजा मोहोर काढू न घेतली. त्यापुढे ती बब्बरकडे वळली.
"मुंज तचठ्ठी तलखखुंग सामान िे ईुंग."
"या चुंद्राुं गी सुंग मुंज माणूस पण जाईुंग." सुंशयी बब्बरने आपली शतण पुढे केली.
छमिने चालेल अर्ी मान हलवली. "जाखाल तू जाईुंग."
"पण मुंज बुंधू राखाल इुं र् येईुंग अतसुंग." जाखालाने कुचकुच केली.
"त्याुं ज तू ततुंर् बाहे ररुं गच भेतटुं ग." बब्बरने फमाणवले.
"पण तो वाुं द्रा बेटावर कामात अतसुंग. याुं ज माणूस घाटकोपऱ्याुं ज डोुंगरी अतसुंग. कोण
िु जा धातडुं ग." िोन्ही गोष्ी साधणे जाखालला अडचणीचे वाटू लागले.
"तर मग या उप्पर मुंज काम नी पैशाुं ज वाटा त्या िु सऱ्याुं जच जाईुंग."
तुरुुंगातधकाऱ्याच्या या आिे शावर बावळ्याच्या कुंपूने केवढे खोल तनश्वास सोडले, हे जर त्याला
तिसते, तर खात्रीने तो हुकूम परत घेता.
"न.न. मी जाईुंग." जाखाल घळघळला.

शंभर वर्षे पुढे - प्रकरण १६
वानराुं ना हाकलायला घातल्या जाणाऱ्या हाकाऱ्या कुकाऱ्याची हाळी ऐकू आली आतण
बावळ्या झोपेत िचकला. अुंर्रूणात एकिम उठून बसला. मनाने लहानपणीच्या आठवणीत
पोचला. आजूबाजूला मातीचा वास होता. गावातल्या घराुं मध्ये हमखास असतो तसा कुडावर
शाकारलेल्या सुक्या गवताचा,

तपकणाऱ्या फळापानाुं चा, तहरव्या पानाुं नमुन कडसर,

पशुपक्ष्ाुं च्या कुजून गेलेल्या तविाुं नमुन खटासवाला असे सगळे तमसळलेला. जोडीला न
र्ाुं बणारे पक्ष्ाुं चे कुजन होते. त्याच्या अुंगावर खोपटाच्या उघड्या िारातू न कललेल्या सुयाण ची
तकरणे र्ेट आत येत होती. आळस झटकत तो खोपटाच्या बाहे र आला.
समोर लाुं बरुुंि पसरलेल्या सह्याद्रीच्या ताुं बड्या जाुं भळ्या डोुंगरराुं गाुं नी त्याचे स्वागत
केले. त्या खड्या कडे कपारीुंच्या पार पायथ्ापयांत नजर पोहचेल ततर्वर घनिाट वृक्षराजी
होती. तो होता ती मोजक्या वीस पुंचवीस गवती खोपटाुं ची वस्ती तुलनेत मोकळ्या िरीतल्या
सपाटीत होती. "रामराम पाव्हणुं." पाुं ढऱ्या िाढीतमश्या आतण लाुं ब केसाुं नी शोभणाऱ्या,
मळलेले धोतर-उपरणेवाल्या म्हातारबाबाने त्याला हटकले. हा लाकीचा मामा होता. एका
मालवाहतूक करणाऱ्या मालमुुंगाडी वाहनातून िडून, काल रात्रभर िहा तासाुं चा प्रवास करुन,
ती िोघुं इर्े आश्रयाला पोचली होती. पहाटे िमून तनजल्यावर आता साुं ज सुरु जाता उठली
होती.
बावळ्याने लाकीची चौकशी केली. ती ततची उठल्यावरची आन्हीके उरकण्यात व्यस्त
होती. मामाने बावळ्याला त्याची आन्हीके उरकून घेऊन तयार होण्यास साुं तगतले . त्यासाठी
आवश्यक गोष्ीुंचे तिशािशणन केले. शौचकूप, न्हाणी, तवहीर, कडु तनुंबाच्या काड्या. बावळ्या
कामाला लागला. शुंभर वर्षाां नुंतर िे खील डोुंगरी गावपाड्यावरील जगण्यात फरक पडलेला
नव्हता. किाच कोणत्याच काळात पडत नसावा. त्याबद्दल र्ोडे आश्चयण जास्त आनुंि मानत,
गडी अध्याण घटकेत तयार झाला.

पाड्यावरील माणसेसुद्धा त्याच्याबद्दल तशीच काही भावना बाळगून आपापसात
कुजबुजत होती. र्ोडे आश्चयण. जास्त आनुंि. नवतणना बायने लग्नाला नाही नाही करता करता,
अखेर एक नवरोबा पसुंत केला तर? बावळ्याच्या कानावर पडणारी भार्षा वेगळाली असली,
तरी त्यातला मतततार्ण त्याला कळत होता. ही नवतणना बाय कोण? एवढे सोडून. ती सामोरी
आल्यावर मामाने लाकीला "गो नवतणना." म्हणून हाक मारल्यावर तेसुद्धा आपसूक कळले.
अुंगावर मोरतपस तफरल्यासारखे झाले.
"मामा, या लोकाुं ज अतसुंग न िु सरे धुंिे." आल्या आल्या ती बाय फोडणीतल्या
मोहरीसारखी तडतडू लागली. "मी लगीन जाईुंग, न जाईुंग, त्याुं ज इतका काईुंग सोस?"
"गो तू इवलाली पाच वसाां ज पोर होईुंग, तेहवापासून त्याुं नी मुंज जोडीनुं तुुंज साुं भातळुं ग
अतसुंग. तुुंज ती त्याुं ज मुलीपररस मातनुंग." मामा लाडाच्या भाचीला समजावू लागला. "पोरीुंज
लगीनाुं ज तचुंता कोण आईबापाुं ज होईुंग न? तुुंज आईबाप तेहवा या जगातून जाईुंग नी सुतटुं ग
या घोरातून. मागे मुंजसाठी ठे तवुंग." त्याने कपाळ बडवले. "आता तू चार वसाां नुंतर इुं र् मामाुंज
तोुंड िाखतवुंग येईुंग. लोकाुं ज बापड्याुं ज वातटुं ग की नवरा भेटतवुंग येईुंग म्हणहून. त्याुं ज काईुंग
गो िोर्ष?" मामाने बोलण्यात रे शमी तचमटा कचकचून काढला.
'लाकी सातशे बारा' उफण नवतणना यावर मामाला काही खरमरीत सुनावणार असती.
बावळ्याने भुकेची मागणी करत त्या कलहाला फाटा फोडला. त्याच्या प्रेमाच्या न बोललेल्या
मागणीच्या, ततने परस्पर तचरफाळ्या उडवलेल्या, त्याला ऐकत बसायच्या नव्हत्या. "चतलुंग तर
शेतात." मामाने त्याचा हात धरला आतण ओढत नेऊ लागला. बावळ्याला त्या ओढीतली
आपुलकी जाणवली. लाकी फणफणत मागून येऊ लागली.
"तुझा तर इश्वास नाय होता की मी शुंभर वसाांच्या आधीच्या काळातून आलो हाय. मुंग
मला तुझ्या आपल्या मानसाुं त आपल्या गावात कस्सा काय आनलास?" बावळ्याने लाकीची
कळ काढली.

"तुुंज गोची बतघुंग नी मुंज मनाुं ज पुरती खात्रीईुंग जाईुंग. तुुंज कपडे कुंस्स घातलुंग ते
साधुं माहीततुंग अतसुंग न. हत्यार उलटुं की सुलटुं फरक कतळुं ग न. पायघोडा चालतवुंग जतमुंग
न. िु रसुंपकाां ज जोडवेल साुं भातळुं ग समतजुंग न. या गोष्ी तर इुं र् बारक्याईुंग पोराुं ज पण
माहीततुंग अतसुंग." ततने उत्तर तिले. "मामा रात्री तुुंज साुं तगुंग न, पण हा बावळ्या शुंभर वसण
आधीुंज काळातून येईुंग अतसुंग." आतण ही मोठीच गुंमत असल्यासारखी जोरजोरात हसत
सुटली.
कलत्या उन्हाने नुक्ते धुतलेले केस चमकत्या, ततला तसे मनमोकळे पणाने हसताना
पाहून बावळ्याच्या मनात जी घालमेल झाली ती झाली. "मामा याुं ज इुं र् ठे तवुंग घेईुंग काईुंग?
रझाकार मुंज कारतणुंग त्याुं ज मागावर अतसुंग." ततच्या स्वरात अपराधी भाव होता. "इुं र्
नाडचुक्या राखालाुं ज पासून तो सुरतक्षत रातहुं ग. ठे तवुंग ना?" गळ घातली.
"हे तुुंज गाव अतसुंग. तुुंज घर अतसुंग. तुुंज हतवुंग त्याुं ज ठे तवुंग. हतवुंग त्याुं ज सुंग इुं र्
रातहुं ग." मामाने खुली परवानगी तिली.
"मी इुं र् रातहुं ग शतकुंग न." लाकीने मामाची नजर चुकवली. "मुंज बुंडबागीुंज काम
कररुं ग परत शहराुं ज जाईुंग होईुंग. याुं ज इुं र् आसरा तमतळुं ग, तर मी उद्याच परततुंग." मामा
ऐकून सुन्न झाला.
"तुुंज या एकट्या म्हाताऱ्यासाठी काईुंग प्रेम माया अतसुंग न?" मामा तचडला.
"मुंज आयुष्यात नाती, प्रेम, माया याुं ज वेळ अतसुंग न. महान युगनायकाुंज कायाां ज मुंज
मातातपत्यानी मुंज आयुष्य वातहुं ग अतसुंग. मी मुंज आयुष्याुं ज कतणव्याुं ज बुंधईत अतसुंग." लाकी
तनधाण राने म्हणाली. "या बावळ्याुं ज तू आसरा िे ईुंग. तर मुंजवर तुुंज उपकार होईुंग. त्यानुं
रझाकाराुं ज तावडीतून मुंज जीव वाचतवुंग. त्याुं ज प्रती मुंज ऋण फेतडुं ग मित कररुं ग मामा."
लातकने मामाच्या खाुं द्यावर डोके ठे वले आतण तटपे गाळली. "मुंजसाठी आुं जवर तू इतकुं कररुं ग
अतसुंग. हे एकसुद्धा कररुं ग ना?" मामाने उत्तरात भाचीला पाठीवर र्ोपटले.

"माझुं बी आयुश माझुं हाय. मला कोन इचारा तरी, मला कुठुं राहायचुं हाय ते?"
बावळ्या तणतणला. "कोनाला तभवून असा रानात िडून जगनारा हा बावळ्या नाय हाय.
पळन्यापररस लढू न मरनुं बेस हाय. मला बी तुझ्यासुंग लढायचुं हाय. तू जाशील ततर्ुं ततर्ुं मी
येनार म्हुं जे येनार."
"तुुंज असलुं अडाणी लोढणुं मुंज सोबत अतसुंग, तर मुंज शत्रूुंज फुंद्यात फतसुंग िे र
लातगुंग न." लाकी फणकाऱ्याने म्हणाली. "कोण िु सरी तुुंज सोबत ठे तवुंग तर शोतधुंग."
"मी बरोबर जोडीला होतो, म्हनून तू नी ती छमिबाय सुटलुंत. तू बी हे इसरु नको."
बावळ्याने खडसावले. "नायतर बसनार होतात बब्बरच्या तुरुुंगात चक्की तपसत."
"बब्बर!" लाकीच्या मनातल्या आठवणी आतण कोडी जागी झाली. "तुुंज कुंस्स काईुंग
कतळुं ग तो जुगारी होईुंग? त्याुं ज पैसुं तशलकीत उररुं ग न?"
"त्याची नी अट्टल जुगाऱ्याुं ची चार लक्शनुं जुळली की." सावळ्याला मामावर छाप
पाडायची सुंधी सोडायची नव्हती. तो खुशीने खुलाश्याला लागला. "एकतर त्याचुं केस कुरळुं
होतुं. िु सरुं म्हुं जे तो लय हाडकुळा होता. जुगाऱ्याचुं अुंगातलुं रक्त हार-जीतीच्या धास्तीनुं
आटलेलुं असतुं. तो कधी भरलल्या आुं गाचा तिसनार नाय. ततसरुं म्हुं जी तो पाय लय फाकून
बसलला होता. नी चौर्ुं समद्यात जािा जुळनारुं लक्शन म्हुंजे त्याच्या हाताची बोटुं चाळा करत
होती. वगाच! त्याचुं काय हाय ना, जुनी फासुं खुळखुळवायची बोटाुं ची खोड जुगाऱ्याुं च्या
रक्तात मुरलुंली हाय. तपढी िर तपढी ती चालत राहली हाय. अशा अट्टलबाजाुं च्या हातात तकती
बी जरी पैसा आला, तरर तो पुन्हा जुगारातच घालतो. काय की त्याच्या मेंिूला िु सरुं काय
सुचतच नाय जी."
"व्वा! बावळ्या. अुंस्स लक्षणुं जुळतवुंग येईुंग, मुंज कधी कोणी िाखतवुंग न, तशकतवुंग
न." लाकी जरा घुटमळली. "तू तशकतवुंग काईुंग मुंज? सुटका झाल्याईुंगनुंतर ती तवचाररुं ग,
तेहवा तू छमिाुं ज तर तशकतवुंग नाईुंग म्हतणुंग. मुंज…."

"ती लय लुच्ची बाई हाय. ततच्या कशाचुं काय खरुं साुं गता यायचुं नाय." बावळ्याचा
चेहरा सुंतापाने ततरस्काराने भरला. "पन तुझी बात येगळी हाय. तू मला राखालपास्नुं राखायला
इर्ुं तुझ्या सवताच्या गावात घेऊन आली. ती बया मला काम झाल्यावर राखालला इकून
मोकळी जाती."
"तू ततुंज काईुंग नी कुंशी ओळखखुंग?" लाकीला हे सुद्धा मोठुं कोडे होते. "ती चोर अतसुंग
न. काईुंग वेगळीच अतसुंग. हे तुुंज कुंस्स कतळुं ग?"
"ती जर नुस्ती चोरच होती ना, तर ततला एक न िोनिा, ततनिा पळू न जायला तमळालुं
होतुं की? तेवा पळाली का नाय?" बावळ्या लाकीला सूत्र उलगडून िाखवू लागला.
"तुझ्यासारख्या बुंडबागीकडुं नी तुझ्या जोडीच्या माझ्यासारख्या फाटक्या सार्ीिाराकडुं , एका
चोरनीला कसलुं घबाड की पैसा गावनार होता? तरी बी ती आमाला कशापायी तचकटू न
राहली? रझाकारुं आमच्यामागुं लागली होती. ततच्यामागुं नाय. मुंग रझाकाराुं च्या तावडीत
सापडायचा जीवाचा धोका असून बी, ती छमि आमाला धरून का राहली? साधी चोर होती,
तर कधीच सोडून जाती. पन्नाशेटचुं घर सोडून लालाजीच्या घराकडुं जाताना आमी ततचुं हात
बाुं धलुं होतुं. तोुंड नाय. मुंग बोुंबाबोुंब करुन मानसुं जमवून ती सुटू शकली असती की?"
"मुंग ती बाप्या अतसुंग न. बाई अतसुंग. हे आमी लोकाुं ज साुं तगुंगाुं ज भय ततुंज होईुंग."
लाकीने शुंका काढली.
"िु सरी येळ होती, जेवा तू नी मी आमी िोघुं बी पायरर्ाच्या बाहे र होतो. िातनशबाईच्या
ततर्ुं. छमिला सरळ पुन्ना पायरर्ात चढू न पळू न जायला कोनी रोखलुं होतुं? नुंतर आमी तशीच
पळालो की?" बावळ्याने आपलुं म्हणणे पुढे रे टले.
"ततुंज एकटीुंज इतकी ताकि न होईुंग की िातनशाुं ज माणसाुं ज पाठलाग ती चुकतवुंग
शतकुंग." लाकीने पुन्हा छमिची बाजू घेतली.

"आनी ततसरी सुंधी होती, तुमी िोघी बी चौकीतून सुटून िाराच्या बायेर गेला होतात
तेवा. तुमा िोघीुंना बी पायरर् चोरुन पळू न जाता आलुं असतुं. िोघी बी पळाला नाय. का?"
बावळ्याने या वेळी युक्तीवािात लाकीलासुद्धा खखुंडीत पकडले.
"ती म्हतणुंग ना की ततुंज तुुंजवर प्रेम जतडुं ग."
"मुंग तू पन प्रेमासाठीच र्ाुं बली काय?"
"बुंडबागीुंज तनरपराध लोकाुं ज जीवाुंज काळजी होईुंग. म्हणहून….." लाकीने लाजत
उत्तर तिले.
"हे तुझुं झालुं की. पन ततचुं काय? साधी चोर? अुं?" बावळ्याच्या या सवालावर लाकी
गप्प बसली. सुंभार्षणाचे वळण ततला नको त्या तिशेने गेले होते. "तेवा ठरलुं म्हुं जे ठरलुं.
तुझ्यासुंग मी बी येनार."
"अरे पण?" लाकीने कृतककोपाने त्याला डावलले. "मी अतसुंग एक नारी. तू अतसुंग
एक पुरुर्ष. अुंस्स कुंस्स मागुंच पतडुं ग. जोतडुं ग तफररुं ग तू काय मुंज यार वा नवरा अतसुंग?"
"गुं! इचार कर जरा. माझी जोडी तुला तकती फायद्यात पडुं ल. तुला तशकायचुं हाय ते
तशकवतो की? माझ्या पाच गुरुुंनी तिली ती सगळी इद्या तुला िे तो की?" बावळ्या सुरसुरला.
"पतहली होती अुंगुलीना. साखळीचोर. कोन कसुं बसतुं, उठतुं, चालतुं त्याच्या तऱ्हे वरून
बरोबर हे रायची की कुनाची साखळी उडवायची ते. कोन हात मधीच धरुं ल. कुनाला घुंटा
उलटला तरी बी साखळी मारल्याचुं कळनार नाय." लाकीची हातोहात मारलेली गळे सर
बावळ्याने ततच्या पुढ्यात उजवा हात पसरत सािर केली. लाकीने गडबडीने चाचपून पातहले.
खरे च गळ्यातली माळ गायब होती. ओठ िाताखाली चावत आपली माळ ततने परत घेतली.
"िु सरा गुरू होता तजुणन. पातकटमार. मानसाच्या कपड्याुं वरून नी त्याच्या अुंगाअुंगाच्या मापावरून-आकारावरून-खानाखुनाुं वरून, म्हुं जे अुंगलक्शनाुं वरुन तो बरोबर

समजायचा की कुनाचा खखसा जड हाय नी कुनाचा हलका. कुनाकडुं तकती माल गावुंल? ते
तो अक्शी की ना आधीच तबनचूक साुं गायचा. मामा तुझ्या धोतराच्या कनवटीत मोजून सहा
सुपाऱ्या हाय. बघ मोजून." बावळ्याच्या आव्हानाला अनुसरुन मामाने कनवटीची पोटली
काढू न त्यातल्या सुपाऱ्या मोजून पातहल्या. मामाचे डोळे आश्चयाण ने पाुं ढरे झाले.
"ततसरी गुरु होती मध्यमाई. ततच्या सुंग मी घरफोडी तशकलो. घरात घुसायच्या आधी
माई खखडकी-िारातून ऐकायला येनारी घरवाल्याुं ची बाततचत ऐकायची. मानसाुं च्या
बोलन्यातल्या सुराच्या चढउतारावरून, बोलायच्या रागरुं गावरुन नक्की करायची की त्या
घरात घुसायचुं की नाय. आतली मानसुं आमाला आटोपतील अस्सुं वाटलुं तरच आमी आत
घुसायचो. मानूस अुंगानुं तकरकोळ हाय का तगडागडी? यावर काय नसतुं. त्याच्यात तधटाई
नी लढाऊबाना तकती हाय? त्यावर ठरायचुं. माई नुस्त्या बोलन्याच्या ढुं गावरुन मानसाचा
समिा स्वभाव जोखायची. ततचुं न ऐकता आमी एका बारकुुंड्या म्हातारीच्या घरात घुसलो नी
म्हातारीनुं जळत्या इस्त्रीनुं आमाला डागलुं की." लाकी आतण मामाच्या चेहऱ्यावर नकळत
हास्याची रे र्षा प्रगटली.
"चौर्ा गुरू होता तबननावाचा. समिी त्याला अनातमक म्हनायची. त्याचुं खरुं नाव कधीच
त्यानुं कुनाला कळू तिलुं नाय. पुरा िसनुंबरी. ठकडा. पुरता गोडबोल्या. कुनाच्या तुंगड्या
त्याच्याच गळ्यामुंधी कश्या बाुं धायच्या? यात त्याचा हात धरनारुं कुनी नाय. येगयेगळ्या
मानसाुं सुंग येगयेगळुं काय वागायचुं? कुनाशी काय वागायचुं ते कसुं ठरवायचुं? हे समिुं मी
त्याच्या सुंगती काम करताना तशकलो हाय. पन त्याच्यासारखुं ठकबाजीचुं तजगर आपल्यात
नाय. काय करनार?" बावळ्याचे प्रलाप ऐकणाऱ्या श्रोत्याुं नी सहमती िशणवायला चुकचुकाट
केला.
"माझी पाचवी गुरू होती कतनश्च्ठाक्का. खतरनाक लुटारू. चाकूबाज. एकठाय मानसुं
असतात तेवा ती मानसुं एकमेकाुं ना लागून, काय नी कसलुं कसलुं हालचाली-हावभाव करत

असतात. त्याच्यावरुन लाुं बूनच नुस्तुं बघून आक्का अुंिाज लावायची की त्याुं च्या त्याुं च्यात
एकमेकाशी कुनाचुं काय कसुं नातुं हाय? कोन म्होरक्या हाय नी कोन त्याचुं चमचुं. कोन
त्याच्या मागच्या करमाुं कावर हाय नी कोन अजून तकती मागुं नी तकती पु ढुं. कोन त्याचुं इरोधक.
कोन सार्ी. तेवा िरोड्यात कुनाला पयला आधी गठाळायचा की मुंग बाकीचुं लगुंच नाुं गी
टाकतील. म्यॉव बी करनार नाय. ते ती कधीच वळकायला चुकली नाय." बावळ्याच्या
आवाजात कतनिाक्काबद्दल भीती जाणवली. "तुरुुंगात ती असायची ती बी ततचुं ततर्ुं कुनाशी
काम तनघालुं तर त्याला गाठायला म्हनून. ततच्या सुंग कुनी िु हेरी चाल चालला असुंल तर."
बावळ्याने आपल्या धडधडणाऱ्या हृद्यावर हात ठे वला. "ततच्या टोळीतली आमी समिी ततची
गुलाम होतो. पन एक तिवस ततला तहरद्याचा झटका आला. ती सुंपली तेवा सुटलो. मुंग म्हटलुं
गुरू पुरुं झालुं. आपलुं आपन एकट्यानुं काम करनुं बेस. काय म्हनते मुंग? हाय की नाय मी
एक नुंबरी चोरगुरू?"
"तू लय हुर्षार माणूस होईुंग." मामाने भाचीच्या वतीने बावळ्याकडे मखलाशी केली.
"इतका अतभमानी चोर मुंज आुं जवर भेतटुं ग न." शालजोडीतला तिला. "तुुंज चरणस्पशण कररुं ग
होईुंग. तुुंज चरण कुुंठ अतसुंग?"
"राहू द्या. राहू द्या ना मामा!" तकुंचाळत अटीतटीने मामाचे पायापाशी चाललेले हात
बावळ्याने रोखून धरले. "आता तुमीच साुं गा. माझ्यासारख्या इतक्या गुनी चोरानुं काय हे समिुं
गुन या रानात फुकट िवडायचुं? इतकी तहकमतीनुं तमळवलुंली इद्या रानात मातीमोल
करायची?

मी या गावपाड्यात चोरी करुन करुन करायची तरी कसली? शेनाची की

गोवरीची?" मामाच्या खाुं द्यावरुन हात टाकत जवळीक साधली. "तुमाला म्हनून साुं गतो मामा,
मला आता चोरीतबगर िु सरुं काय बी नीट जमनारुं च नाय. माझ्यासारख्या कसबी चोराला
शहरामुंिी गेल्यातबगर खरा वाव तो तमळायचाच नाय. पटलुं की नाय? समजुंवा की तहला."

"तुुंज जोडीुंज घेईुंग म्हणहजे ठाय ठाय अडचण." लाकीने समजूत काढायच्या सुरात
बावळ्याला म्हटले. "तुुंज या काळाुंज रोजच्या साध्या साध्या गोष्ी-ररती माहीततुंग न. तू
अडचणीत येईुंग. मी जोडीुंज. म्हणहजे मीसुद्धा अडचणीत सापतडुं ग."
"मुंग तू तशकव ना मला या काळातलुं ररती. बिल्यात मी तुला माझ्या पाच गुरू
ुं ची इद्या
तशकवतो. कस्सुंय?" बावळ्याकडे तोड तयारच होती.
"लाकी?" तोच वाटे वर कोणा जुन्या बालपणीच्या मैतत्रणीने लाकीला हाक मारून
बोलायला र्ाुं बवले. ततची बावळ्याच्या हट्टातून तात्पुरती सुटका झाली. मामाने बावळ्याला पुढे
ओढत नेले.
लाकीपासून पुरेसे िू र आल्याची खात्री करुन मामा बावळ्याशी बोलू लागला. "तुुंज
आजकालाुंज पोराुं ज वातटुं ग की या म्हताऱ्याुं ज काईुंग कतळुं ग न. माणसुं जातणुंग ते काईुंग
फक्त तुमीच. तुुंज िोघाुं ज डोळ्याुं त एकमेकाुं ज प्रती काईुंग अतसुंग? मी आता सगळुं बतघुंग
अतसुंग. जातणुंग अतसुंग. पण तुमाुं ज एकमेकाुं ज नी स्वतहाुं ज फसतवुंग खेळ खेळईुंग अतसुंग,
तर खेतळुं ग हवईुंग तततकुं. मी म्हातारा काईुंग कररुं ग?" मग हातावरच्या कापडी बाहीने त्याने
ओलावलेले डोळे तटपले. "मुंज म्हाताऱ्याुं ज तिस तकतईुंग बाकी? मी ततुंज भेटीुंज आशा सोतडुं ग
होईुंग. ती मुंज पोर इतक्या वसाां नुं तुुंज कारतणुंग परत भेतटुं ग. मी तुुंज तकतईुंग ऋणी अतसुंग
काईुंग साुं तगुंग? आता मुंज घोर अतसुंग न. ती तुुंज तकतीईुंग तोतडुं ग, काईुंग बोतलुंग, तू ततुंज
अुंतर िे ईुंग न. मुंज वचन िे ईुंग. मुंज मरण सुखईुंग कररुं ग." म्हाताऱ्याने बावळ्याचे िोन्ही हात
आपल्या हातात घट्ट उराशी धरुन ठे वले.
"मामा कररुं ग तरी काईुंग?" पाठीवर आलेल्या लाकीने सुंशयाने बघत तवचारले.
बावळ्याची सुटका झाली. पुढची वाटभर तो भावनाुं च्या तहुं िोळ्यात हे लकावत मुका मुका होता.
लाकीचा मात्र जुन्या मैतत्रणीच्या भेटीने जागलेल्या आठवणीुंनी उत्साह ऊतू चालला होता.
'मामा, इर्ुं ते असुं होतुं. ते काय झालुं? ततर्ुं ते वेगळुं नवुं काय बरे आहे? त्या अमक्याचुं काय

झालुं? तो तमका शहरात भेटला होता. त्याचुं तसुं झालुं. आतण ती ही?' जेव्हा ते एक लहानसा
वहाळ ओलाुं डून पलीकडे गेले, िोन्ही हात पसरुन ततने बावळ्याचे मामाच्या शेतात स्वागत
जाहीर केले.
बावळ्याला नवल झाले. "हे शेत हाय?" त्याच्या कल्पनेतले कणसे-लोुंब्या लोुंबणारे वा
फळे -शेंगा लगडलेले शेत ते नव्हते. ती एक भली मोठी सगळ्या बाजूने झाकलेली तट्ट्याुं ची
खोप होती. आत काळोख होता. कुजणाऱ्या पालापाचोळ्याचा वास होता. त्या कुजक्या तढगावर
पाुं ढरी िाटलेली बुरशी होती. त्या बुरशीतल्या कळ्या, कुत्र्याच्या छत्र्या लाकीने खुडल्या.
तमटक्या मारत तोुंडात टाकल्या. त्याुं ची चव जीभेवर घोळवत होय म्हटले.
"हे मन्नान्न होईुंग." मामाने काही अळुं ब्या खुडल्या आतण बावळ्याला िे ऊ केल्या. "तू
शुंभर वसण आधीुंज काळातून येईुंग अतसुंग म्हणहून ही पोर साुं तगुंग. तुंस्स तर तुंस्स अतसुंग. मुंज
ततुंजवर तवश्वास अतसुंग. तुुंजसुद्धा. त्या काळात हे अतसुंग न. खाईुंग तर बतघुंग." बावळ्याने
हुुं गून, मग जीभेने बाहे रून चाटू न, धीर करत एक खाल्ली. वरून जरा तगळतगतळत. आतून
जरा करकरीत होती. शहाळ्यातल्या मलईसारखी. पण बेचव. भूक भागवायला िु सरुं काही
नसेल तर भागवून नेता येईल अशी.
"भात तमळुं ल काय?" बावळ्याला याच्यापेक्षा सुकाभातसुद्धा चालणारा होता.
"तुुंज काळात भात नी नागली अुंस्स शेती होईुंग. मुंज पणजी साुं तगुंग ते आठतवुंग. त्या
काळाुं ज चक्रतमुंग सुंशोधकाुं ज अुंस्स बी तयार कररुं ग की त्याुं ज झाडापासून जे बतनुंग, ते बी
मात्र रुतजुंग शतकुंग न. काईुंग अक्कल?" मामाने हात उडवले. "कारतणुंग लोक फक्त त्याुं ज
बी खरे तिुं ग या स्वार्ाण साठी. त्या बीजाुं ज सुंकर इतराुं ज बऱ्या बीजाुं सुंग जाईुंग. नी तेसुद्धा वाुं झ
होईुंग जाईुंग. अुंस्स होईुंग होईुंग नी मुंग जगातली सगळीच बीजुं वाुं झ होईुंग. सुंशोधकाुं ज खेळ
त्याुं जवर उलतटुं ग. त्याुं ज राखीव बीजतह वाुं झ होईुंग. तुुंज काळातली ते शेतीुंज खाईुंग गोष्ी
कायमसाठी जगातून सुंतपुंग."

"ती तपकुं खखत्मुंग. हे भलुंच होईुंग आमाुं ज." लाकीने बावळ्याला जळवायला अळुं ब्याुं चा
पुख्खा नी फकाणा तोुंडात टाकला. "तेहवा माणसुं ती तुंस्स तपकाुं साठी जमीन हतवुंग म्हणहून
रान नी झाडोरा नातशुंग. त्या कारणाईुंग रानावर जतगुंग पशुपक्षी नातशुंग. जतमनीुंज सगळा कस
ती तपकुं फस्त कररुं ग. मुंग जतमनीत त्या तपकाुं साठी खत-रसायनुं तमसतळुं ग कारतणुंग ती
कायमईुंग वाुंझ होईुंग. त्या तुंस्स तपकाुं ज तकड माररुं ग तवर्ष घातलुंग कारतणुंग जमीन-पाणी
तवर्षारी होईुंग. ते खाईुंग माणसुं प्राणी रोगी होईुंग. मररुं ग. भलुं होईुंग ते सगळुं आता र्ाुं तबुंग."
"या मधी माझा काय गुन्हा हाय? मला असलुं का खायाला लागतुं हाय? हे काय
तवर्षापरीस येगळुं हाय?" बावळ्या गळ्याशी येणारा उलटीचा कढ परतवत म्हणाला. वाटत
नव्हते तरी भुकेपोटी अळुं बीचा िु सरा तुकडा त्याने बळे च घशात ढकलला. यावर त्याचे पोट
बुंड करुन उठले. उलट्यावर उलट्या त्याला ओकाव्या लागल्या. मामाने त्याच्या पाठीवर
हलके र्ोपटत धीर तिला. वहाळाकडे नेऊन पाणी पाजले. ते खळाळते र्ुंड जळ प्यायल्यावर
त्याला अुंमळ हायसे झाले.
"पतहल्या वेळी खाणाऱ्याुं ज अुंस्स त्रास होईुंग. तभईुंग न. पोटाुं ज सगळुं बाहे र पतडुं ग
जाईुंग. आता तुुंज बरे ईुंग वातटुं ग." मामाने समजावले. भाचीला फमाण वले. "गो त्याुं ज शतावरीुंज
शेूेूुं गा खाईुंग िे ईुंग. त्या शमीुंज झाडामागे जाईुंग. ततुंर् अतसुंग."
"मामा काय तशजलुंलुं, उकडलुं तमळनार नाय का?" बावळ्याने पोट आवळत तवचारलुं.
"इुं र् फक्त काईुंग तशकार तमतळुं ग, तर आमी ती जाळावर भातजुंग." मामाने बावळ्याला
तनराश केले. "आज तर काईुंग तुंस्स भाजकुं माुंस अतसुंग न. जर खाली ततुंर् निीकाठी जाईुंग
तर ततुंर् ती लोकुं कुंि उकतडुं ग."
"मामा, मुंज ततुंर् जाईुंग होईुंग. आबालाुं ज भेतटुं ग कारतणुंग. त्याुंज नकाशा मी मागे
पळतवुंग अतसुंग. तो वापररुं ग नी घातयुंत्राुं ज गुप्त अड्डा शोतधुंग अतसुंग. ततुंर् तकतीईुंग तरी तुंस्स
युंत्र अतसुंग. जर ती युंत्र रझाकाराुं ज तमतळुं ग तर?" लाकीचे अुंग कल्पनेने शहारले . आवाज

कापला. "त्या आधीच ती घातयुंत्रुं नाश कररुं ग होईुंग. ते कुंस्स कररुं ग आबालाुं ज तवचाररुं ग
होईुंग."
"तर तू मामाुं ज भेतटुं ग न, खरी आबालाुं ज भेतटुं ग कारतणुंग इुं र् येईुंग अतसुंग." मामाचा
आवाज िु खावलेला होता. "तो अतसुंग मुलूख तापट नी सणकी. तू त्याुं ज नकाशा चोररुं ग अतसुंग.
तो मित कररुं ग तयार होईुंग न."
"मुंज यत्न कररुं गच होईुंग." ती तनधाण राने म्हणाली. "बावळ्याुं ज अन्न तरी तो िे ईुंग ना?"
"त्याुं ज बावळ्या तकतईुंग आवतडुं ग, त्यावर ते ठररुं ग." मामाने भाचीला स्पष् केले.
लगेच भाचीने पाहुण्याला स्पष् केले. "तुुंज गुरुनुं तशकतवुंग ती सगळी माणसुं जातणुंग
तवद्या, आता पणाुं ज लातवुंग नी त्याुंज तजुंतकुंग. चतलुंग तय्यार?" यावर बावळ्याने जड घुटका
तगळला.
--------------------------------------------
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आबालच्या घराचा आकार मजेशीर होता. तचमणीसारखा. ततर्े गाुं जाची बररच झुडपे
तिसत होती. त्या काटक्या-काठ्याुं चा डोकेबाज उपयोग करून ते लाकडी घर बनलेले होते.
आजूबाजूला अशा धतीची बाकी घरे तह होती. त्याुं चे आकार वेगवेगळ्या पशुपक्ष्ाुं चे त्याुं च्या
मालकाुं च्या आवडीनुसार घडवलेले होते. त्या गावाचे तशी घरे खास वैतशष्ट्ट्य तिसत होते.
बावळ्याला माुं जराच्या आकाराचे घर स्वतःसाठी आवडले. हवेसे वाटले. तसे त्याने आबालला
भेटल्यावर साुं तगतले. तेव्हा लाकीला हसू आवरले नाही. ततच्यामते हा तनव्वळ पोरकटपणा
होता. मात्र आबाल खूश झाला. हे च तर हवे होते.
आबाल लाकीच्या मामाइतका म्हातारा होता. ते पोहचले तेव्हा त्याच्या शेतात काम
करत होता. मामाने एकमेकाुं शी ओळखिे ख करुन तिल्यावर, बावळ्याने लगेच आबालच्या
तिसेल त्या गोष्ीची स्तु ती करण्याचा सपाटा लावला. ते शेत? ते बावळ्याच्या काळाच्या
तहशोबाने शेत म्हणता आले नसते. ते एक फळाुं ची, शेंगाुं ची, कुंिाुं ची झाडे भरलेले गच्च रान
होते. वेगवेगळ्या प्रकारची िहा पुरुर्ष उुं च वृक्ष ते केवळ घोट्याशी राुं गणारी खुरटी झुडपे, अशी
सगळी ती गिी होती. बोलताना आबालचा चेहरा पाहण्यासाठी, वेलीुंचा आतण त्याुं ना
लगडलेल्या घडाुं चा झुबका बाजूला आवरुन धरावा लागत होता. ती झाडे उगवायला आतण
साुं भाळायला आबालला तबचाऱ्याला केवढी मेहनत करावी लागत असेल? असा बावळ्याच्या
बोलण्याचा साराुं श होता.

ही तर बावळ्याने नेमकी एका शेतकऱ्याची िु खरी नस पकडली होती. पूवाण श्रमी स्वतः
शेतकरी रातहल्यामुळे असावे. शेतातल्या मेहनतीच्या व्यस्त प्रमाणात तमळणारा मोबिला, या
सगळ्या शेतकऱ्याुं च्या काळीजकळीच्या तवर्षयाची बावळ्याला पक्की जाण होती.
मामाने ततर्े येण्याचे कारण तवशि केले. या शहरी पाहुण्याला कच्चे खाणे पचत
नसल्याने पक्के खायला घालायला आणलेले. आबाल आवडीने पाहुण्याला घरात घेऊन गेला.
तशजवलेले कोनफळी कुंि अतभमानाने आबालने सािर केले. तो जाुंभळा गोडवा पाहुण्याने
हात चाटू न पुसून फस्त करत, अन्निात्याचे असुंख्य परत परत आभार मानले. तेव्हा तर
आबालला राहवले नाही. म्हटले की त्याला जर मुलगी असती, तर त्याने आनुंिाने बावळ्याला
जावई करून घेतले असते.
त्यानुंतर बावळ्याची पक्क्क्या अन्नाची तकुंमत चुकवायची पाळी आली. आबालने शेतीत
होणाऱ्या नुकसानीची जी रड लाुं बड लावली, ती सतत सािर िु जोरा िे त ऐकून घ्यावी लागली.
न कुंटाळता. तनिान तसे िाखवून न िे ता. "आता पौर्ष अतसुंग. तरी आुं बा मोहरीुंग न. जामाुं ज
फळुं धररुं ग न. जाुं भूळ पालतवुंग न. अवकाळी गेला आठवडा पाऊस बरतसुंग. सगळा कारवीुंज
फुलोरा गतळुं ग. ततुंज तशुंतपुंग सगळी मेहनत मजुरी मातीत गेतलुंग." याच धतीची तीस-चाळीस
झाडतपकाुं ची नुकसान यािी त्याने वाचली. त्यातली बहुतेक नावुं बावळ्याला अपररतचत होती.
पण त्याने हो ला हो केले. "तीन मतहनुं मातीत खतपुंग खतपुंग, नी ते मणभर वररुं ज धान्य तवतकुंग,
तर फक्त शुंभर रुप्पी तमतळुं ग. िहा टोपली जम्बु जमा कररुं ग िहा तिस लातगुंग. तवतकुंग तर
त्याुं ज िहा रूप्पीसुद्धा कोण िे ईुंग न."
मामा यावर काही बोलणार तोच आबाल उसुंत न घेता पुढे चालू झाला. "तुुंज अजून
काय साुं तगुंग? मुंज आता इतकुं कहर नुकसान जाईुंग अतसुंग की मी शेती कायमईुंग सोतडुं गच
िे ईुंग. इतकी तुटीुंज गोष् जगात िु सरी अतसुंग न." आबालने हात वर झटकले. "शेतीपररस

िु सरुं कायईुंग कररुं ग. तू मुंज शहरात काईुंग काम तमळतवुंग िे ईुंग?" आशेने आबालने
बावळ्याचा हात धरला. बावळ्या कानकोुंडा झाला. त्याने अलगि हात सोडवून घेतला.
मामा सरसावला बाजू सावरायला. "बा आबाला, शहराुं ज कुंटातळुं ग नी ते सोतडुं ग तू
गावात येईुंग. त्याुंज वीस वसण जाईुंग. आता परत तुुंज शहराुं ज स्वप्न काईुंग पतडुं ग? पैसा
कमाईुंग साधन शेती अतसुंग न. पैसा कमाईुंग शेती कररुं ग तर घाट्यातच जाईुंग. तू शेतीुंज
गोष्ी तवतकुंगच काईुंग? तुुंज खाण्यातपण्याुं ज काईुंग कमी?"
"तवतकुंग न तर पैसा कुंस्स जोतडुं ग? फक्त खाऊन तपऊन जतगुंग काईुंग? ते जनावराुंज
तजणईुंग होईुंग. पैसा अतसुंग न तर माणसाुं ज खरुं तजणईुंग कोण जतगुंग शतकुंग?" आबालने
मामाला उलट खडसावले.
"हीच शेतकऱ्याुं ज चूक होईुंग. जर आमी शेतीुंज अन्न तवतकुंग न, तर ते शहरी लोक
काईुंग खाईुंग? शेतकऱ्यानुं स्वतहा गरजेंज पुरतीच शेती कररुं ग होईुंग. जािा कररुं गच न. मुंग
शहरी माणसाुंज खरी शेतीुंज तकुंमत कतळुं ग. भूक लातगुंग तर त्याुंज स्वतहा शेती कररुं ग
लातगुंग. तेहवाच शेतकऱ्याुं ज खरा मेहनताना तमतळुं ग लातगुंग. खरुं म्हणहजे पैसा पैसा अुंस्स
गोष्च या जगात होईुंग न. पैसा बुरी शै अतसुंग. चलनी पैसा जर जगात अतसुंग न, जगात सगळा
व्यवहार जर फक्त वस्तूुंज िे वाण-घेवाण कररुं ग होईुंग, तर जगाुं ज सगळे त्रास सुंतपुंग." मामाचे
हे बोलणे आबालला धुडकावूनतह लावता येईना. पटवूनतह घेता येईना. तो आत गमी भरलेल्या
चहाच्या तकटलीसारखा पोटात धुमसत रातहला.
"तुझा मामा तर हुबहूब िु सरा सखक्तसक्त हाय की." बावळ्या लाकीच्या कानात
पुटपुटला. ततला 'म्हणजे काय?' तवचारायची सुंधी तमळाली नाही. आबाल धडाडला.
"तुुंज हे च हतवुंग अतसुंग की बाकी सगळी तुुंज सारखीच जुंगली तजणईुंग जतगुंग. तुुंज
बाकी माणसाुं ज सुख बघतवुंग न." नाक त्रासून आबालने मामावर आरोप केला. "जर आज ती
जुन्या काळाुं ज शेतीवाली गहू, भात, ज्वारी, तूर, कपास भारी तपकुं अतसुंग, तर हा त्रास

शेतकऱ्याुं ज होईुंग न. तकतीईुंग सुखी होईुंग त्याुं ज काळाुंज शेतकरी. ती माणसुं? ती एकेरी
शेतुं? हाय!"
"तो जुना काळ तुुंज परत हतवुंग अतसुंग?" लाकीने उपहासपूणण हास्य केले. "याुं ज
तवचाररुं ग. त्या काळाुं ज काईुंग सुख अतसुंग ते? तो त्या काळातून येईुंग अतसुंग." ततने बावळ्याचे
गुतपत फोडले.
"मुंज म्हाताऱ्याुं ज र्ट्टा कररुं ग न." आबाल लाकीवर तचडला. त्याने बावळ्याचे हात पुन्हा
ओढू न हातात घेतले. चाचपून बतघतले. "ही नाडचुकी पोर खरुं साुं तगुंग काईुंग?" बावळ्याला
पतहल्याुं िा उमगले की आबाल आुं धळा होता. हे असुं चाचपणुं त्याने यापूवी अनुभवलुं होतुं
त्यावरुन. त्याच्या आईची आयुष्याच्या अखेरीस दृष्ी पार अधू होत गेली होती. तेव्हा बावळ्याचुं
खरुं खोटुं ती अशीच स्पशाण ने चाचपून कररत असे. आईच्या आठवणीने बावळ्या उिासला. त्याने
होकार भरला. "म्हणहून!" असा उद्गार काढू न आबाल क्षणभर गप्प झाला. "म्हणहून तू ती
शुंभर वसाण आधीुंज भार्षा बोतलुंग. मी कधीपासून तवचार कररुं ग होईुंग. काईुंग कारतणुंग?"
बावळ्याला आश्चयण झाले की इतक्या सहजासहजी ही गोष् आबालने स्वीकारली? जणू ते
कळल्यागत आबालने खुलासा केला. "माणसाुं ज स्पशण कुंधी खोटईुंग बोतलुंग शतकुंग न."
"तू त्या काळातून येईुंग अतसुंग, ज्याुं ज आमी फक्त कहाण्या ऐतकुंग नी स्वप्ने पातहुं ग.
आपलाआपण चातलुंग रर्, पाय माररुं ग कष् होईुंग न, तो हातकुंग तकती सुख अतसुंग ना? कुंस्स
त्याुं ज सुसाट वेगाुंज तझुंग अतसुंग ना? तू कोणतुं कोणतुं वेगरर् हातकुंग? फरारी, रोलस,
मरतसडीुंझ, ओडी? कोण सालाुं ज तू? फरारीुंज तकतवुं प्रारुप तेहवा होईुंग?" आबालने
बावळ्याला आश्चयाण चा आणखी एक धक्का तिला.
"माझुं साल? माझा जल्म एकोणीसशे सत्याण्णवचा हाय. मी जेवा इर्ुं आलो तेवा िोन
हजार वीस साल चालू होतुं की." बावळ्या उत्तरला. "फरारीचुं रुप…..?"

"वा! म्हणहजे तेहवा आकाशात जेट तवमान उडत अतसुंग होईुंग. त्याुं ज धुराुं ज पट्ट्याुं नी
आकाशभर नक्षी रे खईुंग जाईुंग होईुंग. लाल, तपवळे , तहरवे, पाुं ढरे पट्टे . काईुंग अफाट नी सुुंिर
दृश्य होईुंग ना ते." आबालचे स्वर स्वप्नाळू झाले होते.
“हुुं !" सावळ्याने कण्हत हुुं कार भरला. आबालला खोडून काढावेसे त्याला वाटले नाही.
जर डोळे उघडून आबालला पाहता आले असते, तर समोर सुंध्याकाळचे आकाश लाल,
तपवळ्या, तनळ्या, पाुं ढऱ्या रुं गाुं नी रुं गलेले त्याला तिसले असते. हे दृश्यसुद्धा अफाट आतण सुुंिर
होते.
"ते सुख सोतडुं ग, तो काळ सोतडुं ग तू इुं र् या करुं ट्या जगात काईुंग येईुंग ?" आबाल
चुटपुटला. "रे बावळ्या?"
"मी इर्ुं कसा आलो हाय ते मला बी कळत नाय हाय. मी एका स्फोटात तशरलो तो
आमच्या काळात. आनी त्यातून बाहे र आलो तो तुमच्या काळात. काय जािू झाली काय
मायत?" बावळ्या बोलला.
आबालचा आवाज लालसेने र्रर्रला. "त्या स्फोटातून जर इुं र् येता येईुंग. तर उलटुं
परत जाईुंग पण येईुंग."
"इचार केला पायजे." बावळ्याने स्वतःची समजूत घालून घेतली.
"आता तुुंज इुं र् येईुंग खूप पश्चाताप नी िु ःख होईुंग ना?" तो काळ चुकला म्हणून
आबालने बावळ्याला समिु ःखी मानले.
"नाय." बावळ्याच्या या उत्तराने आबालच्या तभवया ताणल्या गेल्या.
"काईुंग कारतणुंग?"

"कारन... काय साुं गू?" बावळ्या र्कल्या आवाजात तमटल्या डोळ्याुं नी साुं गू लागला.
"आज या काळात तुमी त्या काळातलुं सुखाच्या गोशटी बोलता हाय. पन त्या काळात
माझ्यासारख्या समद्या लोकाुं च्या नतशबात बी फक्त या समद्या सुखाच्या बाता नी बोलुंच होतुं
की नुस्तुं. तुमी म्हनता ती तवमानुं, आतलशान गाड्या आमी बी नुस्ती तचत्रात आनी िु रून
बतघतली. त्याच्यात बसनुं आनी या समद्या चैनी आमच्यासाठी नाय होत्या जी. मोजक्या
नशीबवाल्या लोकाुं साठी होत्या की. बाकी समद्या लोकाुं च्या नतशबात राबराब राबनुं,
उपासमार, लाचारी, वखवख, जळफळाट भरलुंला." बावळ्या उसासला.
त्याने डोळे उघडून सभोवार हलके हलके पसरत चाललेली रात्र पातहली. "तकती शाुं त
हाय इर्ुं. छान गार गार वाटतुंय. काल तिसभर होता ...तसा उपाशी मी ततर्ुं बी असायचा की.
इर्ुं खाल्ला तसा मार ततर्ुं बी तमळायचाच की. पन आजची इर्ली रात मला, मी ततर्ुं झोपायचा
त्या झोपडपट्टीपरीस जािा सुखाची वाटते हाय." बावळ्याने साुं जफुलाुं चा गुंध हुुं गला. "इर्ुं हा
फुलाुं चा वास हाय. ततर्ुं गटाराचा आनी उतकरड्याचा घान वास भरलला होता. ततर्ुं वस्तीतल्या
रोजच्या राड्याुं चा भाुं डनाुं चा कचकचाट असायचा. इर्ुं नुस्तुं राततकडुं मजेत ओरडतात हाय.
कमाल हाय, येवढुं रान असून बी इर्ुं डास नाय. साफसुफ हाय की समिुं …"
"तुुंज काईुंग सुख तेहवा होईुंग न? ते आयसतकम म्हतणुंग ते र्ुंडगार गोड गोड काईुंग
ते, तू कधी चाखखुंग न?" आबालच्या चेहऱ्यावरच्या जाळीिार सुरकुत्याुं मध्ये जास्तीची भर
पडली. "मुंज साुं तगुंग तू कायईुंग काम कररुं ग ततुंर्? तू कुणी सुंगणक चालतवुंग वा कारखानाुं ज
युंत्र बनतवुंग अतभयुंता होईुंग? वा कुणी यानचालक अुंतराळवीर? नाईुंग तर रणगाडा नी
स्वयुंचतलत बुंिूक चालतवुंग तशलेिार गतनम? तुुंजपाशी ती सुंहततकरण बुंिूक होईुंग काईुंग?
महामहीमाुं ज सुंग्रहालयात मी जे चलततचत्राुं ज खेळ बतघुंग अतसुंग, त्याुंज सगळ्यात हे च सगळुं
होईुंग."

बावळ्याला हसू आलुं. "त्या खेळामधुं खोटी िु तनया िाखवतात जी. त्या खेळाुं च्या परीस
खरी िु तनया आनी तेवाची मानसुं खूप येगळी होती. मला कोन अतभयुंता बनवनार? कुंगाल
आईबापाच्या पोटी जल्माला आलेला करुं टा पोरगा मी. बाप माझा शेतकरी होता. सरकारनुं
आमची जमीन काढू न घेतली. आमचा गाव धरनात बुडवला. बिली जमीन वाुं झ तनघाली.
सावकाराचुं कजण इतकुं चढलुं की बाबानुं हाय खाऊन फास लावून घेतला. मुंग मी आनी आये
आमी िोघुं कारखान्यात मजुरीच्या कामाला लागलो. त्या इर्षारी रसायनाच्या कारखान्यात काम
करून आयेची तब्येत तबगडली. इलाजाला पैसा नाय होता. आये मेली."
एक हळवी उसुंत घेऊन बावळ्या साुं गू लागला. "ती मेली तेव्हा मी अठरा वसाण चा होतो.
तेवापासून कुठल्या खानावळीत पोऱ्या, कुठुं माल पोचवनारा हरकाम्या, कुठुं कोना सुताराचा,
गवुंड्याचा साुं गकाम्या. नोकर म्हनून मी तमळुं ल ती नोकरी केली. जीवतोड काम करून बी
पोटापुरतुं खायाला तमळालुं नाय. ना धुंिा करायला पैसा ना नोकरी करायला तशक्शन. भरपूर
पैसुं तमळवून िे नारा काम-धुंिा करायला पैसुंवाल्याुं च्या पोराुं ना भरपूर पैसा घालून तशक्शन
घेता यायचुं. पैश्याकडुं पैसा जातो. आमच्यासारख्यानुं मुंग पैसा तमळवायचा तर काळा धुंिा
करायचा. तस्करी, अपहरन-खुंडन्या, हप्तुं गोळा करा, त्याच्यासाठी मारामाऱ्या, िुं गे आनी खून
करा."
आबालने टाळी वाजवली, "तुुंज हे जतमुंग ना सगळुं बऱ्याईुंग?" त्याचा उपहास उतू
गेला.
"नाय." बावळ्या सुस्कारला. “िै वानुं तो खूनखराबा करायला लागनारुं फत्तरकाळीज
बी तिलुं नाय हाय. मी नुस्ताच एक भुरटा चोर हाय." ही कबुली फार कमीपणा आणणारी आहे
असे वाटू न त्याने छाती ठोकली. "पन समद्या चोरात एक नुंबरी बेस हाय की?"
"आता समतजुंग आबाल? आमी इुं र् या काळात तकती सुखानुं तबनपैशाुंज फुकट शेती
कररुं ग अतसुंग?" मामाने आबालला खखजवले.

"हुुं ! त्या काळात जर मी होईुंग, तर मुंज अपघातात जाईुंग नजर परत तमतळुं ग होईुंग."
आबालने मामाला लगेच सुनावले. "तेहवा तकतईुंग वैद्याुं ज चमत्कार होईुंग. हृिय,तकडनी,डोळे
नी जे जे पण अुंग बाि जाईुंग, ते ते अुंग परत बितलुंग चालूईुंग कररुं ग."
"माझ्या आयेचुं डोळुं त्या काळातच बाि झालुं. ते तर कुनी बिलून तिलुं नाय."
बावळ्याच्या रागाने उचल खाल्ली. "कुनासाठी होतुं ते समिुं इलाज? पैसुंवाल्याुं साठी फकस्त!"
"बरोबर बावळ्या." लाकीने त्याला शाबासकी तिली. "मूठभर पैसेवाल्याुं ज भर नी चैन
कररुं ग जे गोष्ी तेहवा सृष्ीसुंग होईुंग, त्याुं ज भारी तकुंमत बाकीईुंग तमाम लोकाुं ज त्रास भोतगुंग
नी जीवानुं चुकतवुंग लातगुंग. तेहवा तो काळ आमाुं ज परत कुंस्साच हतवुंग न." ततला आबालला
पटवायची घाई होती. "पण रझाकार तो काळ परत आतणुंग यत्न कररुं ग अतसुंग. त्या काळाुं ज
घातयुंत्र पुन्हा वापररुं ग बतघुंग. त्या आधीच ती नातशुंग होईुंग." ततने कबुली द्यायला धीर
एकवटला. "आबाल तुुंज सुवणाण युंत्रअड्ड्याुं ज नकाशा मी चोररुं ग नी त्याुं ज तपास लातवुंग अतसुंग.
ततुंर् गोराई खाडी भागात खरोखरईुंग ती युंत्रुं अतसुंग. ती जर लगोलग खखत्मुंग न, तर
रझाकार…."
"नाडचुकी!" आबाल रागाने कडाडला. "अजूनईुंग कोणाुं ज माहीततुंग हे ? मुखण पोरी
इतकीईुंग वसण मी ते गुतपत जीवापाड िडतवुंग ठे तवुंग. तू सगळ्याुं ज इस्कोट कररुं ग अतसुंग."
"आबाल ततुंज चूक होईुंग. तरुण वयईुंग रे बाबा." मामाने लाकीसाठी रिबिली केली.
"आता रागाईुंग काईुंग न होईुंग. ती चूक जल्दीईुंग सुधाररुं ग हतवुंग. शत्रू घात कररुं ग त्या आधी
ती युंत्रुं कुंस्स खखत्मुंग ते साुं तगुंग."
आबालने स्वतःला िोन्ही हाताुं नी आवळू न धरले. तो त्याचा राग शाुं त करायचा प्रयत्न
करत होता. तो काही बोलेना. तसा बावळ्या सरसावला. त्याने आबालचे हात आपल्या िोन्ही
हातात ओढू न घेतले. आबालने क्षीण प्रततकार केला. मात्र अखेर हात बावळ्याच्या हातात
सोपवले. बावळ्याने त्या हाताुं चे तळवे हलकेच उताणे वरच्या तिशेला तफरवले. मग आपले

हात बाजूला केले. आबालचे हात त्याच्यातह नकळत समोर उघडे रातहले. हाताुं बरोबर
आबालचे मनतह. आता आबालला तकुंतचत उकसवण्याची गरज होती.
बावळयाने त्यासाठी आपले मन उघडे केले. "ती खुनी युंत्रुं मला मारायला आली होती.
तेवा मी माझ्या तमत्राकडुं पळालो. त्याच्याकडल्या तेस्लाचुं सुरळीखाुं बात ती युंत्र बुंि पाडायला
आमी स्फोट केला. नी मी इर्ुं पोचलो. काय साुं गू ती युंत्र कसली आग अुंगात लावतात. समोर
मारतगरी करनारुं तिसत तर काय नाय. पन शरीरात िु खीची जी काय कळ जागते. डोळ्यापुढुं
पाुं ढरुं भोवरुं गरागरा तफरायला लागतुं."
"पाुं ढरे भोवरे ? त्या भोवऱ्याुं नीच मुंज नजर मी गमातवुंग." र्रर्रत्या हाताुं नी बावळ्याला
धरत आबाल तकुंचाळला. "ज्याुं ज सवताहा तो मारा भोगला अतसुंग, त्याुं जतशवाय कुनी हे
साुं तगुंग शतकुंग न. रे बावळ्या! तू खरोखरीईुंग त्या काळातून येईुंग. मुंज आता खरी खात्री होईुंग.
मुंज आठतवुंग सवड िे ईुंग." सगळे गप्प रातहले.
काही वेळाने तो बोलू लागला. "तेहवा मी महामहीमाुं ज शस्त्राुं ज तवभागात शास्त्रज्ञ
होईुंग. हे गुतपत मी इुं र् सगळ्याुं जपासून िडतवुंग अतसुंग. फक्त मुंज लुंगोटीयार हा नवलख,
याुं ज ही गोष् माहीततुंग. त्यानुं मुंज इुं र् रातहुं ग सोय कररुं ग िे ईुंग." आबालने मामाकडे इशारा
केला. "ततुंर् सरकारी प्रयोगशाळे त तकतीईुंग गुप्त प्रयोग होईुंग. जुन्या काळाुं ज शस्त्राुं ज नमुने
परत चालू कररुं ग नी बनतवुंग आमाुं जवर जबाबिारी होईुंग. आमी

फुशारकीईुंग नी

चढाओढीईुंग की शत्रूिेशाआधी आमीच ती बनतवुंग, उत्साहानुं ते काम कररुं ग होईुंग."
आबालने परत र्ोडा वेळ खाल्ला. जोरजोराने तनश्वास टाकले. "मुंग एक तिवस मुंज
एका जुन्या शास्त्रज्ञाुंज रोजतनशी तमतळुं ग. त्यात घातयुंत्राुं ज इततहास होईुंग. बावळ्या तू येईुंग
त्या सालाुं ज काही वर्षाां नुंतर, ती युंत्रे तेहवाुं ज सरकारे न बाकी सगळ्या लोकाुं समोर आतणुंग. तो
त्या घातयुंत्राुंज पतहला टप्पा होईुंग. कारतणुंग तेच ते. जे आमाुं ज काळात सरकार आज साुं तगुंग
अतसुंग. शत्रूिेशाुं ज जबाब नी धाक म्हणहूनईुंग."

"म्हुं जी सरकारुं सगळी सारखीच हाय की?" बावळ्या वतवतला.
"लोक अतभमान धररुं ग. कौतुतकुंग तेहवा घातयुंत्राुं ज. लोकाुं ज शत्रूपासून वाचतवुंग रक्षक
म्हणहून. सरकारे न लोकरक्षणाुं ज नाईुंग तर लोकनाशाुंज ती बनतवुंग होईुंग. लोकाुं ज धाक
घातलुंग कारतणुंग. ते मुंग खूप उतशराईुंग लोकाुं ज कतळुं ग. वेळ उलटतलुंग जाईुंग तेहवा. िु सऱ्या
टप्प्प्यात सरकारे न आपल्याुं ज लोकाुं वर ती युंत्रे घात कररुं ग चालतवुंग तेहवा. आधी सरकार
साुं तगुंग की लोकाुं त लतपुंग घरभेद्याुं ज पकतडुं ग म्हणहून. सगळ्याभर या कारतणुंग चोतवस तास
अहोरात्र तनगराणी नी पहारा जरुरी होईुंग. त्याुं ज काळात होईुंग ती सगळी प्रचार नी
िू रसुंपकाां ज माध्यमुं सरकारे न तोुंडपुजारी होईुंग. खरुं काईुंग होईुंग लोकाुं ज कतळुं ग िे ईुंग न.
तेहवाुं ज महामहीम त्याुं ज सगळे तवरोधक या सबबीआड खखत्मुंग. त्याुं ज राज्य नी लोकाुं ज लूट
तवनारोख चालतवुंग. जो त्याुं ज नाही म्हणतहुं ग त्याुं ज खखत्मुंग घातयुंत्र चालतवुंग."
"आमाुं ज महामहीमा काईुंग वेगळीईुंग अतसुंग न." लाकी चुटचुटली.
"अन्याय सवण लोक सवण काळ सहन कररुं ग न. लोकाुं ज सवणत्र उठाव होईुंग. मूठभर
राज्यकत्याां ज तमाम लोकाुं ज तनयुंत्रण अशक्य होईुंग. तेहवा शास्त्रज्ञाईुंग परस्पर उठावखोर
नष् कररुं ग कारतणुंग घातयुंत्राुं ज बुद्धी िे ईुंग. तो ततसरा टप्पा होईुंग. तेहवा जगाुंज तनयुंत्रण
राज्यकत्याां ज हाताईुंग शास्त्रज्ञाुं ज हाती जाईुंग. परस्पर मत्सरानुं शास्त्रज्ञाुं नी एकामेकाुं ज वर
घातयुंत्र घातलुंग. ते खखत्मुंग नी युंत्राुं ईुंग माणसाुंज तनयुंत्रण रातहुं ग न. घातयुंत्रुं सगळ्या माणसाुं ज
खात्माईुंग लातगुंग."
"आपण जागतवुंग राक्षस माणसाुं ज वरच उलतटुं ग. काईुंग वाईट होईुंग न." लाकी
कुजकटली.
"गो, सगळी माणसुं िोर्षी अुंस्स कुंस्स म्हतणुंग शतकुंग." मामाने ततला सुनावले. "बोखबर
तनरपराध माणसाुं ज बळी काईुंग?"

"जेहवा हा इततहास मुंज कतळुं ग, तेहवा मुंज इतर सार्ी शास्त्रज्ञाुं ईुंग सावध कररुं ग की
इततहास पुन्हा िु हररुं ग न. आमी घातयुंत्र पुन्हा चालतवुंग न. बनतवुंग न. मी तकतीईुंग भोळा होईुंग
तेहवा. जग जातणुंग न. मुंज प्रयोगात बोलतवुंग नी मुंज सार्ीच मुंज युंत्राुंज घातमाऱ्यात फसतवुंग.
त्या अपघातात मुंज डोळे जाईुंग." लाकीचे हात आबालने हातात घेतले. "तुुंज मात्यातपत्यानुं
मुंज वाचतवुंग. तो अपघात होईुंग न. तो खरा घात होईुंग. ही जाण िे ईुंग. याुं ज तकुंमत त्याुं ज
सवताहाुं ज प्राणाुं नुं चुकतवुंग लातगुंग. तेहवापासून मी इुं र् अज्ञातवासात जतगुंग अतसुंग."
लाकीने आपले हात सोडवून घेतले. "मुंज मातातपत्याुं ज इततहास तुमी मुंजपासून
लपतवुंग काईुंग?" तक्रारराग आळवला.
"इततहास पुन्हा तुुंजबाबत िु हररुं ग न म्हणहून." मामाने समजवायचा प्रयत्न केला.
मामाचा खाुं द्यावरचा हात िे खील ततने झटकला.
"ती युंत्र कुंस्स खखत्मुंग ते साुं तगुंग." लाकीने मुद्द्याची बाब लावून धरली.
"जुन्या काळात घातयुंत्राईुंग तनकामी कररुं ग कारतणुंग, तनकातमक नावाुं ज तोुंडानुं
फुुंतकुंग पुुंगीसाधन महान युगनायक लोकाुं ज िे ईुंग होईुंग. पण आजकालाुंज सरकारे न
तनकातमक तवनापरवाना वापररुं ग नी बनतवुंग बुंिी आतणुंग अतसुंग. तुुंज बुंडबागीईुंग परवाना
कुंस्स तमतळुं ग?" आबालने अडचण साुं तगतली. "नी तनकातमकानुं युंत्र नातशुंग कररुं गसाठी ते
आधी चालू कररुं ग लातगुंग. ते खूप धोकािायक अतसुंग. त्या परीस तू त्या घातयुंत्राुं ज मेंिू
म्हणहजे जी सुंगणक प्रणाली अतसुंग, ततुंज तनकामी कररुं ग."
"कुंस्स कररुं ग?" लाकी तणतणली.
"मुंज सुंगणकाुं ज तततकुं खोल ज्ञान अतसुंग न. तुंस्सा माहीतगार तुुंज शोतधुंग हतवुंग."
आबालने हात झटकले.

"तुंस्सा एक मुंज माहीततुंग अतसुंग." मामा तमशीतल्या तमशीत त्या कोणाची आठवण
आल्याने हसला.
"पण काईुंग गुं पोरी," आबालला महत्वाचा मुद्दा आठवला. "तुुंज एकटीनुं सुवणाण अड्डा
शोतधुंग तवनामितगार शक्य अतसुंग न. कोण अतसुंग तो तुुंज जोडीुंज? हा बावळ्या?"
"न." लाकीने ओठ मुडपले. "ततुंर् आमाुंज चुकीनुं स्फोट होईुंग. त्यात हा प्रगतटुं ग."
आता ततला या गोष्ीचे हसू आले. "मुंज सोबतईुंग सार्ी क्रमाुं क तेहवीस होईुंग."
"काईुंग तो?" आबाल तकुंचाळला. "त्याुं ज तर सरकारे न कैिे तून मुद्दाम सोतडुं ग अतसुंग.
एक एक बुंडबागीुंज सापडतवुंग िे ईुंग, या शतीईुंग."
"लोक अुंस्स म्हतणुंग." लाकी तवचारात पडली. "मुंज तुंस्स खात्रीनुं वातटुं ग न. तुंस्सा
अनुभव येईुंग न."
"तुुंज खात्री कुंधी होईुंग?" आबाल ततरकसला. "सगळे बुंडबागी फासावर लटतकुंग
तेहवा? तवश्वासाुं ज सार्ीिाराईुंगच मुंज घात कररुं ग होईुंग. तवसररुं ग न."
"पोरी तुुंज रोखखुंग मी तवचार कररुं ग होईुंग." मामा कळवळला. "पण आता मीच तुुंज
साुं तगुंग की घाई कररुं ग होईुंग. ती घातयुंत्रुं खाखत्मुंग तजतकी जल्दीईुंग कररुं ग तततकी कररुं ग.
अजून कोणाुं ज त्या युंत्राुं ज मातहती होईुंग त्याुं ज आधी."
"मामा मी तुुंज वचन िे ईुंग. मुंज मातातपत्याुं ज अपुरुं काम मी पुरुं कररुं गच कररुं ग."
लाकीने प्रततज्ञा केली.
--------------------------------------------
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तपुंपळिरीच्या जुंगलात धनगराुं ची पालुं पडलेली होती. त्यातल्या एकात लाकीची
मामेबहीण मामली तमळणार होती. सगळी सकाळ त्या पालाुं ची जागा शोधून काढण्यात गेली
होती. कारण बकऱ्याुं ची चरण्याची जागा रोज बिलावी लागे. बकऱ्याुं सोबत त्याुं च्या मालकाुं ना
मुक्काम हलवावा लागे. आतिवासी पाड्या-पाड्याुं तून धनगराुं च्या आजच्या मुक्कामाची जागा
आतण तिशा तवचारत, बावळ्या आतण लाकी अखेर ततर्े येऊन पोचले.
तपुंपळिरीपयांतचा प्रवास वेगवेगळ्या मालमुुंगाडीुंमधून त्याुं नी पार पाडला होता. त्याुं ना
हव्या असलेल्या तिशेला जी मालमुुंगाडी तजर्पयांत जात असेल, ततर्पयांत ततच्यातून
उचलमित घेत. ततच्या गुंतव्यस्र्ानाची तिशा वेगळी होईपयांतच्या फाट्यापयांत. ततर्ून मग
िु सरी एखािी पकडत.
तिवसाउजेडात मालमुुंगाडीचा तिसलेला अजब अवतार पाहून बावळ्याला खूप मजा
वाटली होती. चार-पाच पुरुर्ष मापाचा एखाद्या मोठ्या मुुंगीसारखा ततचा आकार होता. मुुंगी
ततच्या वजनाच्या एक्याऐुंशी पट बोझा वाहून नेते. ततच्या शरीरात असलेल्या हालचालीुंच्या
रचना तुंत्राचा उपयोग करुन, हे सहा पायाुं वर चालणारे वाहन बनलेले होते. िोन चालक पायाुं नी
चक्री तफरवत ते सहज हाकू शकत होते. अनेक मणाुं चे ओझे नेऊ शकत होते. पण ततच्या
सुंतुलनाचे गतणत नाजूक असल्याने आतण रस्ते बाुं धीव सपाट नसल्याने त्या वाहनाचा वेग फार
नव्हता. माणसाच्या चालीच्या फारतर िु प्पट. बैलगाडीत बसल्यावर जसे गचके खावे लागतात,
तसे प्रवासात सहन करावे लागले होते.

पुढे तपुंपळिरीच्या रानातला काही तासाुं चा प्रवास त्याुं ना पायी करावा लागलेला.
एकामेकाुं ची हवीहवीशी सोबत असताना त्याुं ना तो रम्य वाटलेला. लाकीला लाुं बूनच ओळखून
मामली धावतपळत आली. िोघा बतहणीुंच्या गळाभेटी झाल्या. लाकी मामाच्या गावाकडून
आली आहे , कळल्यावर मामलीने ततर्ली सगळी खबरबात आधी घेतली. बावळ्याशी
ओळखिे खीचे नमस्कार चमत्कार झाले. मामली मनमोकळी आतण बोलघेवडी होती. ती
साधारण लाकीच्याच वयाची वाटत होती. ततने या गोष्ीला िु जोरा तिला. ततघाुं च्या तशळोप्याच्या
गप्पा सुरु झाल्या. ताज्या बकरीच्या िु धावर ताव मारत. जे बावळ्यासाठी मन्नानापेक्षा अनेक
पटीुंनी सुसह्य होते.
िोघीुंचे बालपण एकत्र गेले होते. पुढे मात्र आयुष्याचा मुख्य मागण तनवडायची वेळ आली,
तेव्हा त्याुं च्या आवडीतनवडी वेगळ्या पडल्या. लाकीला तवज्ञान-तुंत्रज्ञानाची ओढ असल्याने ती
अतभयुंता बनायला शहरी तवद्यापीठात िाखल झालेली. तर मामलीला प्राण्याुं ची व तफरतीच्या
जगण्याची हौस असल्याने, ती या धनगराुं च्या ताुं ड्यात सामील झाली होती. मामाला िोघी
िु रावल्याने फार िु ःख झालेले. पण तपल्लाुं ना मोठी झाली की झेप घेऊन िू र उडून जाऊ
िे ण्यातले शहाणपण त्याच्यापाशी होते.
लाकीने आतीशची चौकशी केली. "आतीश आज येईुंग अतसुंग ना?"
"येईुंग तर. नाईुंग तर काईुंग कररुं ग?" मामली तमजासीत हसत उत्तरली. "तू आता तुुंज
भावाची कड घेईुंग मुंज कुंटाळतवुंग न." बजावले.
"तो बापडा मुंज आतेबुंधू या खुळईुंग पोरीुंज प्रेम कररुं ग. ततुंजसाठी त्याुं ज तवज्ञान
सुंशोधनाुं ज काम सोतडुं ग अतसुंग. नी बकरीुंज िू ध तवक्रेता बतनुंग, रोज शहर ते तहुं ज पालुं अुंस्स
लाुं ब चक्करा नी चक्करा माररुं ग." लाकीने बावळ्यासमोर आतीशची परवड माुं डली. "तू बतघुंग
ना आज, तहुं ज तठकाणा शोतधुंग तकतीईुंग त्रास अतसुंग. पण या पोरीुंज त्याुं ज काईुंग तवचार
अतसुंग न. नुस्ता झुलतवुंग त्याुं ज आशेंज."

"तुुंज जर त्याुंज इतका तवचार होईुंग तर तूच कररुं ग ना प्रेम त्याुं ज?" मामलीने तचडवले.
"त्याुं जपाशी शहरात वतसुंग ना?"
"न. मुंज आयुष्यात प्रेम-नाती अतसुंग न." लाकीने आढ्यतेने सुनावले. "मी अतसुंग
बुंडबागी. जर शहरात त्याुं ज भेतटुं ग जाईुंग, तर तो नी मी िोघुंईुंग सुंकटी पतडुं ग."
"म्हणहजे तू मुंज भेतटुं ग न, त्याुं ज भेतटुं ग येईुंग?" मामली फुरगुंटली. "तुुंज बुंडबागी
कामात त्याुंज गुुंततवुंग न. आधीच साुं तगुंग. मुंग मुंज परीस तुुंज वाईट िु जुं कोणी होईुंग न."
"इतकी त्याुं ज काळजी अतसुंग, तर त्याुं ज प्रेम कबुतलुंग काईुंग न?" लाकीने फटकारले.
"तुुंज जीवनात जर प्रेम अतसुंग न, तर तुुंज ते काईुंग कुंस्स कतळुं ग?" मामलीने टोमणा
मारला. त्यापुढे आतीश त्याच्या पायरर्ातून हजर होईपयांत, त्या िोघीुंमध्ये तडतड फुलबाज्या
वाजत रातहल्या. ज्याुं च्या तठणग्या अध्येमध्ये बावळ्यावर िे खील पडत रातहल्या.
आतीश आल्यावर बहीणभावामध्ये पुन्हा िोन्ही बाजूुंची-कुटुुं तबयाुं ची ख्यालीखुशाली
तिली घेतली गेली. तो नाकीडोळी नीटस छान बाुं धेसूि ततशीचा तरुण होता. गबाळ्या
मामलीसाठी त्याने इतकी यातायात का करावी? हे कोडे च होते. प्रेम नेहमीच कोड्यात असते.
त्याचे तहशोब नी तनयम माुं डता येत नाहीत. बावळ्याच्या गुरुुंनातह हे कोडे उकलले नव्हते.
बावळ्याने सुस्कारा टाकला. लाकी मग आतीशला घेऊन पालात तशरली. मागोमाग न राहवून
मामली आतण बावळ्यासुद्धा लगोलग. िोन िे खण्या तरुण माणसाुं चा काय बुवा भरवसा?
ततला बावळ्या भेटल्यापासूनची सगळी कमणकहाणी लाकीने आतीशला ऐकवली.
आबालचे नाव न घेता, एक म्हातारा अज्ञातवासी शास्त्रज्ञ एवढुं च ततर्े मोघम साुं तगतले. आतीश
उत्तेतजत झाला. "मुंज ती युंत्र पातहुं ग हतवुंग." त्याने हातावर हात चोळले. "ती उघतडुं ग त्यामधील
युंत्रणा तपातसुंग हतवुंग. आमी ती युंत्रणा आमाुं ज तनयुंत्रणात आतणुंग. तू कल्पना कररुं ग की जर
बुंडबागीुंज हाती ती घातयुंत्रुं होईुंग, तर ते लढाई तकतीईुंग सहज तजुंतकुंग."

"नी मुंग बुंडबागीच महामहीम होईुंग. एक जाईुंग नी त्याुं ज जागी िुुं जा येईुंग. या परीस
काईुंग वेगळुं सातधुंग न." लाकीने तोुंड वेंगाडले. "इततहास साुं तगुंग सगळे हे च सातधुंग जाईुंग
नी फतसुंग."
"आमाुं ज इततहास आमी वेगळा घडतवुंग. मुंज खात्री अतसुंग." आतीश ठणकावत
बोलला. "त्याुं ज चूक आमी कररुं ग न."
"तू त्याुंज सारखाच तवचार कररुं ग. हीच ती चूक अतसुंग." लाकी िणिणली.
"जर सगळी माणसुं तुुंज सारखी तवचार कररुं ग, तर त्याुं ज पुढची चाल प्रगती कुंधी
होईुंगच न. डबक्यातल्या बेडकाुं परीस डबक्याुं ज पाणी आतटुं ग नी मररुं ग जाईुंग." आतीश
कावला. "तुुंज माहीततुंग काईुंग ही पृथ्वी कायम रातहुं ग न? तेहवा माणसुं काईुंग कररुं ग?
माणसाुं ज अुंतराळात जाईुंगच होईुंग. सुंगणककाळाुं ज माणसानुं तेहवा ते सातधुंग होईुंग. आमी
आज इुं र् न होईुंग. चुंद्रावर नी मुंगळावर वसती कररुं ग होईुंग."
"मुंज चुंद्र नी मुंगळ हतवुंग न. इुं र् रान हतवुंग." मामलीच्या या मखल्लनार्ीकडे
आतीशमधल्या शास्त्रज्ञाने िु लणक्ष केले.
आतीशने आपले बोलणे िामटले. "र्ोड्या नाडचुक्या शास्त्रज्ञाुं ज कारतणुंग ती युंत्रुं तेहवा
खलनायक होईुंग. पण त्या नाडचुक्याुं ज चूक कारतणुंग, आमी सुंगणकाुं ज काईुंग घात
समतजुंग? युंत्राज काईुंग नाकाररुं ग होईुंग? ही माणसाुं ज सवाण त मोठी चूक होईुंग." तो
चरफडला. "आमाुं ज परत ती सुंगणन नी युंत्रप्रगती सातधुंग ही सुंधी तमतळुं ग अतसुंग. ती िवतडुं ग
न. ते सुवणाण युंत्र-आगार माणसाुं ज सुवणणकाळ परत जागतवुंग."
"ती काईुंग प्रगती होईुंग?" लाकी फटफटली. "त्या युंत्राुं ज कारतणुंग रोज जगण्याुंज
गोष्ीुंज वेग इतका वातढुं ग की माणसाुं ज मनाुं ज भोवळ होईुंग. त्या अततवेगानुं जगण्याुं ज तणाव
अती वातढुं ग. त्यानुं माणसुं अती त्रातसुंग जाईुंग नी मररुं ग होईुंग. जर तो वे ग अतधकातधक जाईुंग,

तर त्या कारतणुंगच माणूसजात सुंतपुंग जाईुंग. माणसाुं ज शक्र नातशुंग उपजच सुंतपुंग होईुंग.
त्या काळापासून शुंभर वर्षाां नुं आमी आज जखन्मुंगच होईुंग न. न चुंद्रावर होईुंग. न मुंगळावर
होईुंग. पृथ्वी सुं तपुंग तर कैक कोटी वर्षण बाकी अतसुंग. तुंस्स प्रगती काईुंग हतवुंग? त्याुं ज प्रगती
काईुंग म्हतणुंग?" लाकीने तनश्चयाने डाव्या हाताच्या तळव्यावर उजवी मूठ आपटली.
आतीश काही पुढे बोलणार तो बाहे र गल्ला-कल्ला झाला. काय ते बघायला मामली
बाहे र गेली. ते ततच्या ताुं ड्यातले िोन धनगर तरुण होते. ततच्या अखत्याररतल्या िोन िु भत्या
बकऱ्या गायब होत्या. शोधून सापडत नव्हत्या. आजच्या िु धाच्या पुरवठ्यात तूट पडली असती.
मामली त्या शोधायला रानात गेली. आतीशला मुद्दा तमळाला. "बतघुंग. आुं ज जर ती सुंगणन
युंत्रणा होईुंग तर बापड्या मामलीुंज नी या लोकाुं ज तकतीईुंग त्रास वातचुंग? तेहवाुं ज ते
आकातशक उपग्रह नी त्याुं जयोगे ती हर एकाुं ज माग ठे तवुंग िू रसुंचार प्रणाली होईुंग. त्या
युंत्रणेंज मितीनुं चुटकीसरशी ततुंज बकऱ्या कुुंठ होईुंग? ते मामली बसल्या जागी जातणुंग
शतकुंग होईुंग. ती सगळी नाठाळ जनावरुं आरामात ताब्यात ठे तवुंग जतमुंग."
"मुंज बकऱ्या नाठाळ अतसुंग न." मामली पालात प्रवेशत रुसफुसली. "ही तवमला
अतसुंग नी ही कमला. होई ना गुं?" िोन कवेत घेतलेल्या त्या बकऱ्याुं वर नाक लाडाने घासत
मामलीने ओळख करुन तिली. आतीशच्या चेहऱ्यावर त्या बकऱ्याुं प्रती जळफळाट स्पष्
झळकला. बकऱ्याुं नी केकाटू न त्याुं ना सलामी तिली.
"त्या जनावराुंज वास अतसुंग. तो तुुंज अुंगाुंज पण लातगुंग." आतीशने तक्रार केली.
"मुंज तो वास आवतडुं ग. तुुंज न आवडीुंग तर आमी काईुंग कररुं ग?" मामलीच्या या
उत्तराने ती आतीशला कबूल का करत नाही? ही गाठ बावळ्या नी लाकीला उलगली. "लाकी
तुुंज वातटुं ग याुं ज मुंजसाठी प्रयोगशाळा नी सुंशोधन सोतडुं ग? नुं. जी नुं. याुं ज ततुंर् कोणाबरोबर
पतटुं ग न. म्हणहून याुं ज सरकारे न सुंशोधन सुंस्र्ा सोतडुं ग अतसुंग. तवचाररुं ग त्याुं जच."

"मुंग? ततुंर् कारभार अतसुंगच तुंस्स." आतीशने आपल्या तनणणयाचे समर्णन केले. "ती
मुंज वररि नावापुरती पिानुं वरची. त्याुं ज मुंज अधी अक्कलसुद्धा होईुंग न. मी कायईुंग नवीन
वेगळुं कररुं ग जाईुंग, तर मुंज रोखखुंग. पावलापावलावर मुंज अडवणूक होईुंग. त्याुं ज ज्यातून
पैसुं खाईुंग तमतळुं ग, तेच प्रकल्पाुं ज मुंजुरी होईुंग. त्याच माणसाुंज बढावा होईुंग. मुंज त्याुं जपैकी
एक होईुंग इच्छा अतसुंग न. मी कुंटातळुं ग त्याुंज राजकारणाईुंग. तेहवा ती मुंज कातढुं ग त्या
आधी मीच राजीनामा िे ईुंग नी बाहे र पतडुं ग. िे ईुंग टाळी?" त्याने पुढे केलेल्या हातावर लाकीने
टाळी तिली.
"हा तर हुबहूब मुंज मैतर सार्ीचा नमुना हाय. सार्ीनुं बी राजीनामा तिला हाय. भारी
पगाराच्या बड्या कमाई सुंघाच्या नोकरीचा. आनी ही मामली म्हनजे त्यागमूरती बाबाचा नमुना
हाय." बावळ्याच्या तोुंडातून पटकन उपमा तनघाली. लाकीने त्याच्यावर नापसुंतीचा कटाक्ष
टाकला. ततचे महत्वाचे बोलणे चालू असता ततला असले तवर्षयाुं तर आवडत नसे. ततची ततखट
नजर टाळताना बावळ्याच्या लक्षात आले की त्या पालाुं च्या गवती पट्ट्याुं च्या जाळीच्या
भोकातून तझरपणारा उजेड मध्येच उघडमीट होत होता. सगळ्याुं ना तोुंडावर बोटाने उगीची
खूण करून तो चपळाईने पालाच्या बाहे र पडला. ततर्े िडून ऐकणाऱ्या त्या मगाशी गल्ला
करणाऱ्या धनगर तरुणाुं ना त्याने पकडले.
बाहे रची धरपकड ऐकून बाकी मुंडळी बाहे र आली. आतीशने एका तरुणाला धरले.
बावळ्याने िु सऱ्याला. मामली िोघाुं वर रागवली की तुम्ही आमचे बोलणे चोरुन का ऐकत
होता? तरुणाुं ना काही उत्तर िे ता येईना. लाकीला सुंशय झाला की हे रझाकाराुं चे खबरी तर
नव्हे त? र्ोड्या पैशाच्या मोहापायी शेजाऱ्याचा घात करणारी अशी कैक माणसुं ततने बतघतली
होती. मामला फार गुंभीर बनला. मामलीने लाकी आतण आतीशला खुणावले की तुम्ही तुमचे
लवकर आटपा. ती त्या िोघाुं ना घेऊन ताुं ड्याच्या मुख्याकडे तक्रारीला गेली.

"इुं र् आता सुंगणककाळात होईुंग, ती चारी तिशाुं ज अहोरात्र नजर ठे तवुंग गुप्ततचत्रण
युंत्रणा जर होईुंग ना, तर ते तचत्रण तपातसुंग चट का फटक आमाुं ज त्या धनगराुं ज हे तू कतळुं ग
होईुंग." आतीश हळहळला.
"तुुंज त्या जुन्या जमान्याुं ज फाजील कौतुक अतसुंग. बावळ्या साुं तगुंग याुं ज, तुुंज त्या
काळात तेहवा खरे कायईुंग होईुंग ते." लाकी तुसडी झाली.
बावळ्याने जरा डोके खाजवले. काय बोलायचे पक्के केले आतण तो सुरु झाला.
"आतीश तू त्या युंत्राुं चा काय फायिा होतो हाय, तततकाच बघतो हाय. त्याचा तरास त्याच्या
पटीनुं लय जािा होता की. तू म्हनतो तस्सुं आमच्या काळात सगळ्याभर तिसाचुं चोवीस तास
नजर ठे वनारुं चलतचत्रक होतुं. रस्त्यात. चौकात. इमारतीत. मैिानात. बतगच्यात. तू म्हनशील
त्या जागी. शेतात, तळ्यात, ियाण त बी नजर ठे वायला आकाशातलुं ते लय उुं चावरचुं उपग्रह
होतुं. तेच्यातबगर सरकारला वाटलुं तर कोनाच्या बी घरात घुसून, नजर राखनारुं तबनमानसाचुं
तभुंगरीवानी उडनयुंत्र होतुं. तजर्ुं ततर्ुं तुमच्यावर पाळत. तुूुमी जाल ततर्ुं. जगाच्या कुठच्या
बी कोन्यात जा. िू र पहाडात जा. िू र बेटावर जा. िू र वाळवुंटात जा. तुमची सरकारी पाळतीतून
सुटका नाय. नाय म्हुं जे कशीच नाय. तुला तशी चालुंल काय?"
"याुं ज वाईट काईुंग? सुरक्षा तमतळुं ग." आतीशने खाुं िे उडवले.
"म्हुं जी तू मामलीचा मुका घेताना नी तमतठत घेताना तुझ्यावर परक्या लोकाुं ची नजर
चालुंल का? तुझा पैसेबुडवा यार उधार मागुंल, तेवा तुझ्या खखशात नी खात्यात तकती पैसुं हाय
त्याला कळलुंलुं चालुंल का? तु मनाई हाय तरी िारु तपलुंली, सरकारिार लाचखाऊुंना
कळलुंलुं चालुंल का? तु जे जे काय करतो हाय, त्या त्या सगळ्याची नोुंि सरकारिार हरामी
माणसाुं कडुं , मुंग तुला हवुं तसुं नाचवायला नी नाडायला झालुंली चालुंल का?"
"इतकुं काईुंग होईुंग न. तू अततशयोक्ती कररुं ग अतसुंग." आतीशला पटे ना.

"ते तस्सुंच होतुं. माझ्यासारखी कायिा फाट्यावर मारनारी नी कुनाची तफकर मागुं
नसलुंली मानसुं सोडली, तर बाकी समिी मानसुं त्याुं ची गुलाम होती. कायिा त्याुं ना हवा तसा
सोयीचा तफरवू नी बिलू शकनाऱ्याुं ची. हर एकाच्या हर एक बोलावर नी हालचालीवर त्याुं ची
नजर होती. जर त्याुं नी हुकूम तिल्याबाहे र कुनी गेला, तर लगेच त्याला सरकारिारुं उचतलत."
बावळ्याने आतीशला घेरले. "तुला वाटलुं आज इर्ुं यावुं. तू आला हाय. तुला वाटलुं सरकारी
काम सोडून द्यावुं. तू तिलुं हाय. तुला वाटलुं आज ततर्ल्या लुच्च्च्या मानसाुं इरोधात बोलावुं. तू
बोलला हाय. तुला याचा जाब कोनाला द्यावा लागत नाय हाय. तुझी चौकशी लागली नाय हाय.
इर्लुं तजणुं अजून बी तसुं मोकळुं च हाय. पन तसुं तेवा नाय होतुं. समिुं मन मारुन जपून
साुं भाळू न करावुं बोलावुं लागत होतुं. नाय तर बाुंबू होता मागुं."
"मुंज हा बावळ्या म्हतणुंग ते पतटुं ग. इुं र् हे रानातलुं तजणुं तकतीईुंग तनवाुं त अतसुंग
आतीश. इुं र् तकती मनाुंज शाुंती अतसुंग." मामली परतली होती आतण िारात उभी होती. "तुुंज
ते मनाुंज खरुं िडतवुंग शहरी बोलचाल. ती तशष्ाचारी नी बढाईुंग माणसुं. त्याुं ज खोटुं हतसुंग.
खोटुं वातगुंग. खोटुं जग. शहराुं ज घाईगिी तजणुं साधीसरळ माणसुं कुंस्स जतगुंग शतकुंग? मुंज
कुंधी कतळुं गच ना. कुंधी जतमुंग ना." आतीश बावळ्याशी वाि घालणार होता. पण मामलीने
बावळ्याची बाजू उचलून धरल्यावर तो हतबल झाला. बाकी सगळ्या गोष्ी नी सगळे जग एका
बाजूला. आतण प्रेमाचुं माणूस िु सऱ्या बाजूला.
"ती माणसुं काईुंग कारतणुंग आमाुं ज बोल ऐतकुंग?" शुंतकत लाकीने मामलीला तवचारले.
"ती म्हतणुंग की मुंज पुंचवाघाुं ज बाबत सावध कररुं ग येईुंग होईुंग. आमाुं ज काईुंग ऐतकुंग
होईुंग न." मामलीला यात काही मोठसुं वाटत नव्हतुं. ती एक सरळ मनाची तरुणी होती.
ततच्यासाठी जग सरळच होतुं.
"हे पुंचवाघ काईुंग अतसुंग?" लाकी चतकत झाली.

"काय पाच वाघाुं ची टोळी हाय काय?" बावळ्याच्या या कयासाला बाकी ततघुं खोखो
हसली.
आतीश हसणुं आवरत म्हणाला, "या आतिवासी लोकाुं ज एक भाकडकर्ा. पाच
प्राण्याुं ज सुंकर होईुंग बतनुंग अुंस्सा भयानक प्राणी. जो लोकाुं ज पाळीव जनावराुं ज पळतवुंग नी
खाईुंग. गुं मामली! तुुंज तवमला नी कमलाुंज राखखुंग हो. त्याुं ज चव बरी होईुंग."
"सुंकर तुुंज भाकडकर्ा वातटुं ग होईुंग. तर मुंज काईुंग साुं तगुंग की तुुंज लाडक्या
सुंगणककाळात वीस शेर िू ध िे ईुंग सुंकर बकरी होईुंग म्हणहून? बकरीुंज वीस शेर रक्त तरी
होईुंग काईुंग?" मामलीने आतीशच्या तचडवण्याला टोल्यास टोला तिला.
"मी कुुंठ तुंस्स म्हतणुंग? मुंज वररि सुंशोधक शास्त्रज्ञ तो बेहरम म्हतणुंग ते साुं तगुंग
होईुंग." आतीशने अुंगाला लावून घेतले नाही. "आज सकाळीच त्याुं ज भेतटुं ग अतसुंग. लाकी
तुुंज जोडीिार सार्ी क्रमाुं क तेहवीससुद्धा मुंज ततुंर् भेतटुं ग. सार्ी तुुंज चौकशी कररुं ग होईुंग.
तू कुुंठ अतसुंग म्हणहून."
"तू काईुंग साुं तगुंग?" लाकीचे डोळे सुंशयाने बाररक झाले.
"मुंज काईुंग माहीत की तू इुं र् भेतटुं ग? साुं तगुंग मुंज माहीततुंग न." आतीशने बेतफकीर
उत्तर तिले. "त्याुंज बेहरम सुंग काईुंग काम काईुंग माहीत? मुंज तवचाररुं ग की तनकातमक कुुंठ
तमतळुं ग शतकुंग?"
"तू साुं तगग?" लाकी त्याच्यावर उसळली.
"साुं तगुंग तर. तुुंज माणसाुं ज नाईुंग कुंस्स म्हतणुंग?" आतीशला वाटले की ती मित न
केल्याचा जाब मागतेय. "जीविानी डोुंगरात महान युगनायकाुंज लेण्यात त्याुं ज जाईुंग साुं तगुंग."
लाकी छाती िडपून बसती झाली. "तुुंज काईुंग घोर लातगुंग?" त्याला नवल झाले.

"तो सार्ी तेहवीस खरुं च काईुंग सरकारे न हस्तक अतसुंग?" ततने जणू स्वतःलाच
तवचारले. "त्याुं ज बेहरमानुं खुली सूट कुंस्स िे ईुंग?" मग ततने स्वतःला सावरले. "वेळ न िवतडुं ग.
त्या घातयुंत्राुं ज नातशुंग त्या युंत्राुं ज सुंगणकबुद्धी भेि कुंस्स कररुं ग लवकर साुं तगग."
आतीशने मामलीकडे पातहले. साुं ग. ततची त्याच्याशी तभडलेली नजर म्हणत होती.
"तेहवा जुन्या काळात इतर माणसाुं ज तनयुंत्रण कररुं ग सरकारे न माणसाुं ज अपुरेपण होईुंग.
म्हणहून त्याुं नी युंत्राुं ज बुद्धी िे ईुंग. आधी इतर माणसाुं ज गुप्तसुंवािाुं ज उकल कररुं ग,
सुंगणकाुं ज गुप्तसुंकेत भेिाुं ज बुद्धी िे ईुंग. सुंगणकाुं ज एकामेकासुंग जोडीुंग महाजाल तेहवा
होईुंग. सुंगणकाुं ज माणसाुं ज नकळत सवताहाची गुप्तसुंकेत भार्षा बनतवुंग." आतीशने आवुंढे
घेतले. त्याला ती गोष् साुं गायला जड जात होती की पचवायला न कळे .
"नी ते कोणी अततहुशार माणूस कुंधीच ओळखखुंग न. व्वा!" लाकीने माणसाुं च्या
अक्कलेला िाि तिली.
"शास्त्रज्ञानुं पुढे माणसाुंज तनयुंत्रण सातधुंग, माणसाुं ज हातातळुं ग कारतणुंग, भावभावना
समतजुंग नी ओळखखुंग कुटील बुद्धी सुंगणकाुंज िे ईुंग." आतीश इर्े एक उपहातसक हसू
हसला. "मुंग सुंगणकानुं उलतटुं ग शास्त्रज्ञाुं जच कुटीलतेनुं तनयुंत्रण कररुं ग होईुंग. शास्त्रज्ञ
माणसुं होईुंग ना?" यावर लाकी हसत सुटली. इतकी की ततच्या डोळ्यात पाणी आले.
"त्यापुढे माणसाुंज हाती सुंगणकाुंज महाजाल नी युंत्राुं ज तनयुंत्रण रातहुं ग न. सुंगणक
बुद्धीनुं सवताहाुं ज वेगळी युंत्र बनतवुंग होईुंग. त्याुंजयोगे सवताहाुं ज ऊजाां ज सोय कररुं ग घेईुंग.
ती माणसाुं जवर अवलुंतबुंग न. माणसुं त्याुं जवर अवलुंतबुंग. मुंग गरज अतसुंग न म्हणहून
युंत्रबुद्धीनुं माणसाुं ज खखत्मुंग सुरु कररुं ग. शास्त्रज्ञानुं ती हत्यासाधनुं त्याुंज आधीच िे ईुंग होईुंग."
"ती सुंगणकबुद्धी नातशुंग कुंस्स ते साुं तगुंग. त्या युंत्राुं ज काईुंग अुंग खोतलुंग? काईुंग अुंग
तोतडुं ग?" लाकी उतावळी झाली. ततला तो सगळा तोडफोडवाला सोप्पा मामला वाटत होता.

"न. जर तू युंत्राुं ज चुकीनुं हातातळुं ग वा खोतलुंग तर त्याुं ज स्फोट होईुंग. बेहरमाुं ज चार
सहाय्यक तरी त्या कामाुं ज यत्नात मररुं ग अतसुंग. पाचव्या वेळी मुंज त्या कामाुं ज नेतमुंग नी मी
ततुंर्हून पळ कातढुं ग." आतीश त्या आठवणीुंनी शहारला. "युंत्र नातशुंग एकच सुरतक्षत मागण
अतसुंग. महान युगनायकानुं िे ईुंग भेट. तनकातमक."
"पण त्यासाठी युंत्र चालू कररुं ग होईुंग ना?" लाकी सुंतचत झाली. "तनकातमक चालतवुंग
त्यााधीच ती युंत्र आमाुं ज खखत्मुंग तर?"
"न. तुंस्स न होईुंग. जीविानीुंज ज्ञानवारस चुडामणी सवताहा तुुंज प्रात्यतक्षक िे ईुंग की
युंत्राुं ज तनकातमक कुंस्स नातशुंग." आतीशने लाकीला आश्वस्त केले. "तेहवा जुन्या काळाुं ज
माणसानुं ही तनकातमकुं चालतवुंगच तर युंत्रनाश कररुं ग होईुंग." तो हडबडला. "कुुंठ जाईुंग
तू?"
"सार्ी क्रमाुं क तेहवीस त्या चुडामणीुंज गातठुं ग, त्या आधी गातठुं गसाठी जीविानी
डोगराुं ज." लाकी घाईघाईने उठली आतण बावळ्याचा हात धरून ओढत तनघाली िे खील.
तनरोपाची ररत न तनभावताच.
"तर मुंग तुुंज जीविानी न, मुंज आत्येकडुं मीठिाुं ड्याुं ज

जाईुंग होईुंग. सध्या

जीविानीुंज ज्ञानवारस वसणल िौऱ्यावर अतसुंग. हा आठवडा त्याुंज मुक्काम मीठिाुं ड्याुं ज
होईुंग." आतीशने जरुरी खुलासा केला. "मी हे सार्ीुंज साुं तगुंग आधीच, तो घाईुंग कररुं ग नी
चातलुंग पतडुं ग." हळहळला.
"तर मुंग जाईुंग आधी मुंज तुुंज मुकाच घेईुंग होईुंग." खुशालल्या लाकीच्या या
तनणणयावर मामली आतण बावळ्या खूश झाले नाहीत नक्की.
------------------------------------------
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मीठिाुं डा हे नावाप्रमाणे तमठाचे गाव होते. खाडीतकनारी वसलेल्या त्या गावात तमठाची
आगरे होती. आतीशची आत्या अशाच एका आगराची मालतकण होती. मालमुुंगाड्याुं कडून
उचलमित घेत त्या गावी पोहोचण्यात लाकी आतण बावळ्याची सगळी सकाळ कामी आली.
त्या गावात लोकाुं ची लाकडी िाुं ड्या-काठ्याुं ची घरे होती. अुंडा इमारती नव्हत्या. या
काळातल्या केवळ सधन लोकाुं ना त्या परवडत होत्या. हे बावळ्याच्या लक्षात आले होते. एकूण
आतीशची आत्या गररबाुंमध्ये मोडत होती.
आत्येने लाकीचे व त्याचे चाुं गले अगत्याने स्वागत केले. ती एक पन्नाशी उलटलेली बाई
होती. अुंगाने गोलमटोल ठें गणी ठु सकी आतण प्रे मळ चेहऱ्याची ियाण तिल अशी. बावळ्याला ती
आवडली. बहुत करून ततला िे खील तो आवडला असावा. ततच्या घरात आणखी काही
बाहे रची माणसे वावरत होती. त्याुं ची उस्तवार करता करता त्यात या िोघाुं ची अजून भर पडली.
याचा ततला अतजबात त्रागा वाटला नाही. ते आल्याचा आनुंिच वाटला. ततला माणसाुं चा आतण
गप्पाुं चा भारी सोस तिसत होता.
ती बाहे रची माणसे म्हणजे जीविानीचा ज्ञानवारस आतण त्याचा सहाय्यकच होते. हे
कळल्यावर लाकीचा चेहरा आनुंिाने फुलून आला. "चूडामणी मीठिाुं ड्याुं ज िरसाल मागणशीर्षण
मतहन्यात शेवटाुं ज आठवडा येईुंग. त्याुं ज या मीठमहाल प्राुं ताुं ज वसणल बहाल अतसुंग ना."
आत्येने मातहती पुरवली. "मुंज घरात अधे लुंबकिीप गेले तकतीईुंग मतहने बुंि पतडुं ग होईुंग.
त्याुं ज िु रुस्तीुंज आज जाईुंग मुहूतण तमतळुं ग नी चुडामणीुंज घरी बोलातवुंग."

पडवीत लुंबकिीपाुं शी खटपट करत बसलेल्या चुडामणीने हसून त्याुंना अतभवािन
केले. चुडामणीच्या डोक्यावर त्याच्या लाुं ब करड्या केसाुं ची त्याने गाठ बाुं धली होती. त्या गाठीत
एक तनळ्या रुं गाचा िगड शोभत होता. बावळ्याला आश्चयण झाले. "इतकुं तिवस तिवे बुंि
ठे वन्यापरीस मुंग याला तेवाच आधी बोलवायचा की." या वर आत्या डोळे तवस्फारून
त्याच्याकडे नवलाने बघू लागली.
"आत्या जरा आत चतलुंग. इुं र् उन्हुं डोळ्याुं ज त्रातसुंग." म्हणत लाकीने ततला हाताला
धरून ओढू न चुडामणीच्या कानाुं च्या आवाक्यापलीकडे नेले. "हा बावळ्या शुंभर वर्षण आधीुंज
काळातून येईुंग अतसुंग." लाकीने खुलासा केल्यावर आत्येचे डोळे आधीपेक्षा मोठे झाले.
खोबण्याुं तून बाहे र पडतील की काय भीती झाली. त्यापुढे लाकीने बावळ्या या काळात
प्रगटण्यापासूनची सगळी कमणकर्ा साुं गणे क्रमप्राप्त होते.
लाकीने चुडामणीपाशी काय काम आहे समजावल्यावर आत्या जरा सुंतचत झाली. तो
सुखासुखी मातहती िे ईल असे ततला वाटे ना. तरी ततने लाकीला धीर तिला. "मी बतघुंग काईुंग
तरी कारतणुंग त्याुंज साुं तगग लातवुंग." बावळ्यावर कटाक्ष टाकला. "हा तर चुडामणी समोर
बोतलुंग अतसुंग. तेहवा याुं ज मुका म्हणहून आता साुं तगुंग येईुंग न."
"काय की? समिुं वाटभर तर ही बया मला मुका साुं गून, जबरिस्तीनुं तोुंड बुंि करुन
आनते. आता घरात बी तोुंड बुंि करनार माझुं?" बावळ्याने कट्टर तनर्षेध नोुंिला.
काही तवचार करून आत्या म्हणाली, "याुं ज शुंभर वर्षण आधीुंज काळाुं ज सुंशोधक
म्हणहून ओळख िे ईुंग. म्हणहून तो जुनी भार्षाुं ज सराव कररुं ग होईुंग. काईुंग?" आपल्या
युक्तीवर आपणच खूश होऊन आत्या खुसखुसली. ततने टाळीला हात पुढे केला. लाकीने हात
आखडता घेतला. पण बावळ्याने आत्येला टाळी तिली.
ततघे बाहे र खुल्या पडवीत आली. म्हातारा चु डामणी आतण त्याचा तरुण सहाय्यक
बािामी तन्मयतेने िु रुस्तीकामात व्यग्र होते. पारध्याुं नी सावजाुं ची जोडी हे रावी आतण त्याुं ना

फासायला जाळुं लावण्यासाठी एकमेकाुं शी नजराुं नी खाणाखुणा कराव्यात, तसुं काही त्याुं नी
केले. तसुं काही त्याुं ना वाटले. तसुं काही ते बोलले. "ही मुंज भाची अतसुंग नवतणना नी हा ततुंज
ठरलेला नवरा बाहुला."
"बाहुला?" सावजाुं नी एकमेकाुं ना तवचारलुं. ऐकलुं ते बरोबर का?
"बरोबर. बाहुला." आत्याबाईुंनी शाबासकी तिली.
"नवरा?" लाकीने तवचारलुं. ऐकलुं ते बरोबर का?
"बरोबर. नवरा. मी शुंभर वसण आधीच्या गोिीुंचा नी भार्षा बोलायचा अभ्यास करतो
हाय." बाहुलाने िात काढत त्याुं ना आव्हान केले. "काय तुमाला कळते हाय की नाय माझी
भार्षा?"
"जरा अशुद्ध आहे . पण चालून जाईल आजच्या काळात." चुडामणीच्या नाकावर चुणी
पडली. "आजकाल जुन्याची खरी जाण आहे च कोणाला?"
"अरुं व्वा! तुमाला बी ही भार्षा येते." बाहुला चतकत नी खूश झाला.
"मुंग? चुडामणी काईुंग अुंस्स तुंस्स अतसुंग न. जीविानी लेण्याुं ज महान युगनायकाुंज
साकार तचत्राुं चे ज्ञानवारस अतसुंग. गेल्याईुंग शुंभर वर्षाां ज इततहास त्याुंज ज्ञात अतसुंग. नी हा
त्याुं ज उजवा हात अतसुंग. बािामी." आत्या.
"माझुं तर भाग्यच उजळलुं हाय की आज. अशा र्ोरामोठ्याुं ची गाठ पडली." बाहुला
पुढे झाला आतण एकिम त्याुं च्या पायावर पडला. ते िचकले. त्या िोघा कारतगराुं च्या हातातली
अवजारे गळू न पडली. जतमनीवर घरुं गळली. "मला कधीचुं की नाय महान युगनायकाची
मायती व्हयी होती. पन कोनच काय धड साुं गत नाय जी. आज मला एकिम लायकीची मानसुं
गावली. आता मी सोडनार नाय. अगुं बाये! नुस्तुं बघतेस काय? पाय धर गुरुजीुंचे. सोडू नको."

बावळ्या आधीच चुडामणीचे पाय धरून असल्याने, लाकीने िु सरा पयाण य बािामीच्या
पायावर पडून घेतले. ततचा स्पशण होताच बािामीच्या कानाुं च्या पाळ्या लाजेने लालीलाल
झाल्या. "तुुंज मुंज गुरू होईुंग. मुंज तनकातमक बनतवुंग ज्ञान िे ईुंग. तोवर मी हे गुरूचरण
सोडीुंग न." बािामी आतण चुडामणी बावरून एकमेकाुं कडे पाहू लागले. चालले आहे ते बरोबर
काय?
"अगिी बरोबर." आत्येने िु जोरा तिला. "मुलाुंनो गुरू
ुं ज समोर झुतकुंग न, तर त्याुं ज
तशकवण कतळुं ग न." बावळ्या आतण लाकीने आधीच िोघाुं चेतह चरण अडवले असल्यामुळे
ततला जागा ररकामी नव्हती. ततने गुडघ्याुंवर बैठक मारत हात जोडले. "हे महान युगनायकाुं ज
पूज्य ज्ञानवारस, मुंजवर कृपा कररुं ग नी मुंज या मुलाुं ज मातहती िे ईुंग."
"आम्ही तुम्हाला हवी ती मातहती िे तो. पण आधी आमचे पाय मोकळे सोडा." चुडामणी
कावला. तसे लागलीच बावळ्या व लाकी त्याुंच्या पायाुं पासून हटले. "पोरी तुुंज तनकातमकाुं ज
ज्ञान काईुंग हतवुंग होईुंग? आज काळाुं ज तर तरुणाुं ज हा शब्दसुद्धा माहीततुंग न."
"मुंज ठररुं ग नवरा, हा बाहुला," लाकीने कृतककोपाने बावळ्यावर नजर टाकली.
"सीमाक्षेत्राुं ज गावात रातहुं ग. तुुंज जातणुंग की सीमापार िे श आमाुं ज शत्रू अतसुंग. ते अध्येमध्ये
ततुंर् हल्लाईुंग कररुं ग. मुंज भय होईुंग की शत्रूनुं जर घातयुंत्रुं वापररुं ग तर?"
"तर त्याुं ज कठोरात कठोर िुं ड बाकी सगळी राष्रे िे ईुंग होईुंग. ते राष्र समूळ नाश
होईुंग." ज्ञानवृद्ध वयोवृद्ध तपोवृद्ध चुडामणीने शापवाणी उच्चारली.
"पण त्या आधी मी नी मुंज हा बाहुला बळी जाईुंग ना?" लाकीने युक्तीवाि पुढे रे टला.
"मुंज जीव वाचतवुंग तनकातमक जरूरी होईुंग."
"पोरी, मुंज वसणलक्षेत्र मीठमहाल प्राुं त मयाण िीत अतसुंग. त्या बाहे र मुंज परवाना अतसुंग
न. जर मी ततुंर् येईुंग, तर ततुंर् िीपचूल कारागीर मुंज तक्रार कररुं ग. मुंग मुंज इुं र् परवानासुद्धा

रद्द होईुंग. मुंज रोजगार गमातवुंग मी मुंग कुंस्स जतगुंग? तूच साुं तगुंग की मी तुुंज गाव येईुंग
तनकातमक कुंस्स बनतवुंग?"
"ततर्ुं यायला कशाला हवुं जी? इर्ुंच बनवून द्या की?" बाहुल्याची बत्ती प्रकाशली.
"इर्ुं?" चुडामणीच्या चेहऱ्यावर गोुंधळ माजला. "तुझ्यापाशी तनकातमक बाळगायचा
सरकारी परवाना आहे का? बाहुला?" बावळ्या गप्प बसला.
"तुुंज कुुंठ शहरबाजारात तवतकुंग ठे तवुंग काईुंग?" आत्येने िु सरा काही मागण तनघतो का?
चाचपणी केली.
"तनकातमक कुठच्या कारखान्यामिी बनतुं?" बावळ्याने आपली अक्कल पाजळली.
"तनकातमक शहरबाजारी? की कारखान्यात? कारखाने शुंभर वर्षाां पूवीच्या काळात होते
बरे बाहुला. आज तुला ते कुठून आठवले?" चूडामणीला हसू आवरे ना. त्याच्या सार्ीला बािामी
हसू लागला. "गेल्याईुंग वीस वर्षाण त हे तनकातमक नावसुद्धा मुंजपाशी कोण उच्चाररुं ग न.
बेहरमानुं तेहवा तवचाररुं ग होईुंग नी मी त्याुं ज मित कररुं ग नाकाररुं ग होईुंग. जर कोणाुं ज हे
मातहतीुंगच न, तर त्याुंज मागणी काईुंग? मागणीच अतसुंग न, तर कोण शहरबाजाराुं ज व्यापारी
ते उगाच ठे तवुंग? िु कानात जागा अडतवुंग? तूच साुं तगुंग." आत्येला तवचारले.
"आमी तुुंज हतवुंग ती तकुंमत िे ईुंग." लाकीला हे बोलताच बावळ्याने चोरून कडकडीत
तचमटा काढला. ततने जोरात ऊईुंग केले.
"ततला म्हनायचुं हाय की……." बावळयाला पटकन वेळ मारून न्यायला सुचेना. तो इर्े
ततर्े पाहू लागला. चुडामणीच्या कपाळावरील आठ्या मात्र गडिल्या होत्या.
"की ही वेळ तुमाुंज सवाां ज हतवुंग ती मधुकुंच िे ईुंग होईुंग अतसुंग." आत्याबाईुंनी
प्रसुंगाचे भान राखत मध्येच हस्तक्षेप केला. "जाईुंग गुं नवतणने पाकघरात. सगळ्याुं ज र्ाळ्या
सजतवुंग आतणुंग. बाहुल्याुं ज र्ाळ्या आतणुंग मिततुंग घेईुंग." लाकी आतण बावळ्याला वाटे ला

लावले. फणकाऱ्याने बावळ्याला नजरे ने जणू भोकुं पाडत लाकी उठून आतल्या खोलीत गेली.
आत्येने नजरे ने जा खुणावता मागोमाग बावळ्या गेला.
आत जाताच लाकीने त्याला करकचून तचमटा घेतला. त्याला मोठ्याने तकुंचाळायची
िे खील चोरी झाली. "माझ्या आई, तो मानूस पैशाला बधनारा नाय हाय. उलटा तचडीला जाऊन
आमाला काय बी मुंग साुं गायचाच नाय." तसा लाकीचा राग शाुं त झाला. "पन त्याचा तो चेला
बािामी…." बावळ्याचे डोळे बाररक झाले. "तो तुझ्यावर लट् टू हाय. त्याला बाजूला काढला तर
तुझ्याखातर ते तनकातमक बनवून बी िे ईल. ते बी फुकट."
"तो मुंजवर मरतो हे तुुंज कुंस्स काईुंग माहीततुंग?" लाकीने नजर ततरपी लावली.
"जेवा जेवा बी तो हसतो, तेवा तेवा पैला आधी तो तुझ्याकडुं बघतो. मानूस ज्याच्यावर
मरतुं ना, हसन्याआधी पै लुं त्याला बघतो. तेची राजीखुशी पैली जानतो. काय?" बावळ्याने लाख
मोलाचुं गुतपत उघडले. "पन त्याला बनवायला येत असुंल काय ते तनकातमक?"
"ते बोल बोलीत जातणुंग होईुंग." लाकीने इरािा पक्का केला. " नी तुुंज मध्ये गोुंधळ
घातलुंग न. या काळात कोणाुं ज जर घरात काईुंग वस्तू हतवुंग तर तो शहरबाजारी जाईुंग न.
ततुंर् व्यापारीलोक िु कानात वस्तू तवतकुंग ठे तवुंग. पण त्या वस्तूुंज तकुंमत खूप आकाररुं ग.
िु प्पट. चौप्पट. तगऱ्हाईकाुं ज तजतकी तातडीनुं वस्तू हतवुंग होईुंग तततकी तकुंमत चढतवुंग
जाईुंग. सहसा लोक आपल्या घराुं ज वस्तू त्या बनतवुंग कारागीर जेहवा त्याुं ज गावात येईुंग,
तेहवा बनतवुंग नी िु रूस्ती कररुं ग घेईुंग. ज्याुं स जुंश्शी हतवुंग, जुंश्च्सी परवतडुं ग, तश्शी त्याुंज
त्याुं ज तगऱ्हाईकाुं ज घराकडे च बनतवुंग. हे कारागीर पावसाुं ज चार मतहने आपल्या आपल्या
गावात रातहुं ग. बाकी मतहने त्याुं ज ठरलेल्या गावाुं त वर्षाां ज ठरलेल्या तिसात िौरे कातढुं ग. त्याुंज
वसणल म्हतणुंग. समतजुंग?"
"हाुं ! म्हुं जी माझ्या गावात पूवी पाट्याला टाकी घालनारुं , तपुंजारी आनी अशी कुनी
तफरतीवरची कारागीरुं यायची. तस्सुं. समजलुं समजलुं." बावळ्याने नुंिीबैलासारखी मान

हलवली. तोपयांत लाकीने मुरुंब्याच्या वासाचा मधुकुंच पिार्ण पाच र्ाळ्याुं मध्ये वाढला होता.
त्या र्ाळ्या घेऊन ते पुन्हा चुडामणी आतण बािामीच्या सेवेत सािर झाले.
बाहे र पडवीत तोपयांत आत्येने बोलाचालीत सावजाुं ना गुुंतवून ठे वले होते. ततर्े बािामीने
एक मोठा तभुंतभर कापडी पडिा उघडून लावलेला तिसत होता. त्या पडद्यावर तीन माणसाुंचे
तचत्र रे खाटलेले होते. त्यातला एक बाप्या पायघोडा चालवत होता. बाकी िोघुं पायघोड्याच्या
ततकाटी ररुं गणावर चढलेले होते. त्यातली बाई बसून एक तवतचत्र पुुंगीसारखे वाद्य फुुंकत होती.
त्या वाद्याला सहा नळ्या होत्या. तर पुरुर्ष हातात एक तवतचत्र तीरकमान सज्ज धरुन उभा होता.
तो तीर सतपणल आकाराचा होता. हे असे हत्यार शािुण लतसुंहाच्या चौकीवर बावळ्याच्या हाती
लागले होते. ते नेमके कसे धरायचे? याचा उलगडा त्याला आता हे तचत्र बतघतल्यावर झाला.
बावळ्या ज्याला बुंिुकीचा चाप समजला होता, ती खरे तर त्या सतपणल बाणाची आधारबैठक
होती. आतण त्या धनुष्याची वािी एखाद्या ताणसुरळीसारखी तिसत होती. जी सरळ रे र्षेत
ताणली न जाता वतुणळाकारात ताणलेली होती. त्या ततघाुं चा पोर्षाख लाकीच्या काळातला होता.
"हे च ते तीन महान युगनायक अतसुंग." आत्येने लाकीला व बावळ्याला तचत्राचा खुलासा
केला. लगोलग लाकी हात जोडून त्या तचत्रासमोर आिरार्ी झुकली. ततला बावळ्याला ढोसावे
लागले. तेव्हा आपण झुकले पातहजे हे त्याच्या लक्षात येऊन तो झुकला. तश्या चुडामणीच्या
चेहऱ्यावरच्या आठ्या जरा तनवळल्या. मग बावळ्याने भखक्तभाव िशणवत त्या तचत्रातील
ततघाुं च्या पायाुं ना स्पशण करुन नमस्कार केला. आत्येच्या शेजारी फतकल मारून बसता झाला.
लाकीलासुद्धा मग तचत्रातील ततघाुं च्या पायाुं ना स्पशण करायचा सोपस्कार पार पाडावा लागला.
आत्येच्या शेजारची जागा बावळ्याने अडवलेली असल्याने ततला बािामीच्या शेजारात बसावे
लागले. ती बसताना बािामी ज्या तऱ्हे ने तोुंड फाकून ततच्याशी स्वागतपर हसला, त्याच्या
मनातलुं ततला उघड झालुं.

"याुं ची नावुं काय हाय?" बावळ्याने आपले अज्ञान उघड करताच, बाकी सगळ्याुं च्या
चेहऱ्यावर खळबळ माजली.
"मला आवडला बरे बाहुला तुझा हा प्रामातणकपणा." चुडामणीने खोल तनश्वास टाकला.
"ज्याुं च्यामुळे आज आपले अखस्तत्व तटकून आहे , त्याुं ची ओळख तुझी नवी तपढी पूणणता
तवसरून गेली आहे . हा तुमचा िोर्ष नव्हे बरे . आमच्या तपढीचाच आहे . जी तुम्हाला त्याुं ची जाण
करून िे ण्यात अपयशी झाली आहे ." बावळ्याकडे पाहत त्याने खस्मत हास्य केले. "मी
आनुंिाने तुला याुं ची ओळख करुन िे तो." चुडामणी साुं गू लागला.
"पायरर् चालवत आहे , ते महान युगनायक रचनेश नावाने ओळखले जातात. तू शुंभर
वर्षे आधीच्या काळाचा अभ्यासक आहे स. तेव्हा जाणतोसच की त्या काळात हालचालीुंच्या
केवळ सहाच रचना माहीत होत्या. िातेरी चक्राुं ची, िोर नी कप्पीची, यारीची, तरफेची, िट्ट्या
नी गोलिाुं ड्याची, तफरकीच्या आट्याुं ची. माणसे इुं धनावर चालणाऱ्या गततयुंत्राुं मध्ये नी तवजेवर
चालणाऱ्या तफरकीयुंत्रामध्येसुद्धा याच रचना वापरत. पररणामी तेव्हाची युंत्रे जडबुंबाळ नी
तकचकट असत. रचनेशाने त्या सहा रचनाुंच्या पलीकडच्या इतर रचना माणूसजातीला
तशकवल्या. मुुंगीमध्ये असते त्या हालचालीुंच्या तुंत्राचा अभ्यास करुन मालमुुंगाडी बनवली.
तपसू ततच्या उुं चीच्या एक्याऐुंशीपट उुं च उडी मारते. ततच्यावरून तपसूडी बनवली. भुुंग्याच्या
वजनाच्या मानाने त्याच्या पुंखाुं चा आकार तकती तरी लहान असतो. तरी तो उडतो. त्या
भुुंग्यावरून पायघोडे आतण पायरर् बनवले. पायघोड्याच्या ततकाट्यात तीन भुुंग्याुं च्या पुंखाुं ची
फडफड होते. या काळातली तमाम वाहने आतण आम्हा कारातगराुं ची अवजारे त्या महान
रचनेशाच्या रचनाुं ची िे णगी आहे त." चुडामणीने तचत्रातल्या रचनेशाला हात जोडले. तसे बाकी
सगळ्याुं नीतह जोडले.
"ही हाताुं मध्ये तनकातमक घेऊन ते वाजवणारी आहे ती महान युगनातयका तनअस्त्रा."
तनकातमकाच्या उल्लेखासरसे श्रोत्याुं चे कान जास्त तल्लख झाले. "ती एक रबरी फुगा फुुंकते

आहे . त्यातून बाकी सहा नळ्याुं मधून हवा सरसरत राहते नी त्या नळ्या वाजतात. त्या प्रत्येक
नळीतून एक ठरातवक कुंपनसुंख्येची ध्वतनलहर वाजते. जेव्हा केव्हा या ठरातवक सहा
कुंपनलहरी एकत्र वाजतात, सगळ्या अजैतवक हालचाली बुंि पडतात. सजीव जीवाुं च्या
शारीररक हालचाली मात्र चालू राहतात. तनकातमक फुुंकले की घातयुंत्राुं च्या हालचाली बुंि
पडून त्याुं च्या आत तबघाड होई. ती स्फोट पावत. नी माणसाुं चे जीव त्याुं च्यापासून वाचत.
जैतवक हालचालीने चालते ते हत्यार म्हणजे शस्त्र. अजैतवक हालचालीने चालते ते हत्यार
म्हणजे अस्त्र. या महान तनअस्त्राने माणूसजातीला तिलेल्या या अस्त्रहारक साधनामुळेच
केवळ माणूसजात सवणसुंहारापासून बचावली. आज आमचे जे काही अखस्तत्व आहे ते
ततच्याचमुळे." चुडामणीने तचत्रातल्या तनअस्त्राला हात जोडले. सगळ्याुं नी जोडले. बावळ्याने
स्वतः घातयुंत्राचा मरणमारा भोगला असल्याने, त्याने या वेळी अगिी मनापासून हात जोडले.
"ते सहा कुंपनलहरी काईुंग अतसुंूुंग?" लाकीला ते कळायची आत्युंततक गरज होती.
"ते नळ्या कुंस्स पिार्ाांज बतनुंग अतसुंग?"
"तुुंज ते तनकातमक बनतवुंग होईुंग कारतणुंग, ते गुतपत जातणुंग हतवुंग काईुंग?"
चुडामणीने अचूक ओळखले. लाकी ओशाळली. घाई केल्याने ती उघडी पडली होती.
"तनकातमकाुं ज वापरानुं लोकाुं ज घरात नी कामात वापररुं ग साधनुं नी अवजारुं ,
खोडसाळ मुलुं बुंि पातडुं ग. म्हणहून सरकारे न आजकाल त्याुंज तवनापरवाना वापररुं ग बुंिी
आतणुंग अतसुंग." चुडामणी गालात हसला. "पण तनकातमकाुं ज माहीततुंग बुंिी अतसुंग न. महान
युगनायकाुंज आिे श अतसुंग की त्याुं ज ज्ञान हर एक माणसाुंज कायम खुलेईुंग होईुंग. ते ज्ञान
कोणीतह कोणाुं सतह नाकाररुं ग शतकुंग न. ते ज्ञान नातशुंग न, ही आमा ज्ञानवारसाुं ज जबाबिारी
होईुंग."
"हुुं ! त्याुं ना मायती होतुं की, शुंभर वसाां नुंतर त्याुं च्या पुजाऱ्याुं ना आमी मायती इचारनार
म्हनून जी." बावळ्याच्या या तवनोिावर सगळ्याुं नाच हसू आले. लाकीची पटकन हसण्याआधी

नजर बावळ्यावर गेली. याचा अर्ण काय होतो, लक्षात येऊन ततने घाईघाईने ती फेरली. त्याची
नजर मात्र ततच्यावर आली नव्हती. हे लक्षात येता, पुन्हा परतून ततची नजर त्याच्यावर गेली.
लाकीला कळे ना ती यामुळे का खुंतावली? त्याची नजर बािामीवर लागली होती. आपल्या
तवनोिावर सगळे हसणार हे जाणूनबुजून त्याने तवनोि केला होता.
"बरे हो बाहुला. तुझ्यासाठीच महान युगनायकाुं नी हा आिे श िे वून ठे वलेला."
चुडामणीने बावळ्याची भलावण केली. मग लाकीकडे वळले.

"त्या नळ्या कोणत्याही

पिार्ाां च्या बनवू शकता. नळीची एकूण लाुं बी, पोकतळचा व्यास आतण हवा नळीबाहे र
फेकणाऱ्या भोकाची नळीच्या लाुं बीवरील नेमकी जागा, यावरून त्या त्या नळीच्या लहरीची
कुंपनसुंख्या ठरते."
"ते सहा कुंपनसुंख्या कोणते अतसुंग?" लाकी पुन्हा अतधरली.
"ते कोणाुं जच ठातवुंग न." चुडामणीच्या अश्या उत्तराची अपेक्षा लाकीने केलेली नव्हती.
"तनकातमक काईुंग कारतणुंग नी कुंस्स काम कररुं ग? ते कोणुंच जातणुंग न. पण ते काम
कररुं ग. तनकातमक बनतवुंग कामात हे च तचत्र उपयोगात आतणुंग अतसुंग. हे नीट बतघुंग. हे
पूणाण कृती नी वास्तव आकाराुं ज तचत्र अतसुंग. जीविानी डोुंगरलेण्यात अतसुंग त्या तचत्राुं ज हे प्रत
अतसुंग. यात िाखतवुंग त्या नळ्याुं ज तुंश्च्श्याच तुंश्च्श्या आकाराबरहुकूम आकारवाल्या नळ्या
नी त्याुं जवरील भोकुं आमी तयार कररुं ग अतसुंग. मुंग फुग्याुं ज जोतडुं ग अतसुंग."
"पन अस्सुं अिमासानुं बनवलेलुं तनकातमक काम करतुं हाय, याची मुंग काय खात्री?"
बावळ्याने मध्ये तोुंड उघडले.
"काही खात्री नाही. गेल्या तकतीतरी िशकाुं मध्ये कोणावर घातयुंत्राुं चा सामना
करण्याची वेळ आलेलीच नाही. आजच्या काळात तयार केलेल्या तनकातमकाुं चा कस लागलेला

नाही." चुडामणीने हात वर उडवले. "महान युगनायकाुं वरती अतूट तवश्वास हीच तनकातमकाची
खरी खात्री."
"आमी आत्येंज लुंबकिीपावर तनकातमक चालतवुंग खात्री कररुं ग शतकुंग." लाकीने
सुचतवले. "तुुंजपाशी ते अतसुंग काईुंग?"
"तनकातमक म्हणहजे काईुंग खेळ अतसुंग न. शेजारपाजारी लोक काईुंग जरूरी कामात
अवजारे वापररुं ग होईुंग, तर त्याुंज नाहक त्रास होईुंग." चुडामणी तचडला.
"या मातहतीवर मी सवताहा मुंज तनकातमक बनतवुंग काईुंग?" लाकीने चुडामणीचा अुंत
पातहला.
"तुुंज परवानगी अतसुंग काईुंग?" चुडामणीचा आवाज चढला. "तुुंज जबाबिाररुं ज काईुंग
भान अतसुंग न. मी तुुंज तनकातमक कुंधीतह िे ईुंग न." लाकी याउप्पर वाि घालणार तो
बावळ्याने नजर लाकीवर अचानक नेली. ततला नजरे ने िाबले आतण बािामीकडे खुणावले.
बािामीची नजर त्याच्या स्वतःच्यातह नकळत लाकीवर खखळू न रातहलेली. त्याला बापड्याला
कुठे माहीत होते की हे तशकाऱ्याुं चे जाळे होते. ततने समजून सावजावर नजरे चा तीर फेकला.
तसा बािामीचा कोमेजलेला चेहरा फुलला.
"ज्ञानवारसजी मला या ततसऱ्या महान युगनायकाचुं साुं गा की." बावळ्याने तो तवर्षय बिलला.
तसे चुडामणी सरसावले.
"पाणी हा पृथ्वीवरचा सगळ्यात अलौतकक पिार्ण आहे . आतण या पाण्याचे
गुणधमणसुद्धा. बफण बनला की िु सरा कुठला पिार्ण तवस्फारतो? पाणी असुं का वागतुं? कोणाला
साुं गता येत नाही. पाण्याचे अजून तकती अज्ञात गुणधमण आहे त? ते एका या जलज्ञ नावाच्या
महान युगनायकालाच माहीत." चुडामणीने जवळ ठे वलेला पाण्याचा गडू उचलला.
डोळ्याुं समोर घेऊन तनरखला. जणू ते गुण शोधले. परत जागी ठे वून तिला. "आता मी िु रूस्त

करत असलेला हा लुंबकिीप पाहा. लुंबकाच्या हालचालीने सतत र्ोड्या र्ोड्या वेळाने
पाण्याचा एक एक र्ेंब यात वरुन खालती टपकत राहतो. तो टपकतानाच त्याच्यावर अतत
उच्चकुंपनाची आवाजाची लहर आपटायची सोय या िीपात केलेली आहे . तसुं झालुं की तो
पाण्याचा र्ेंब प्रकाश फेकतो."
"पानी प्रकाश िे तुं?" बावळ्याचा तवश्वास बसेना. ऐकलुं ते खरुं का?
"बरोबर. पाणी प्रकाशतुं बाहुला." चुडामणीने नवलाचे उट्टे वसूल केले. "मीनाबाई, मागे
तुुंज साुं तगुंग होईुंग की लुंबकिीपाुं ज पाणी चार चार तिसानुं बितलुंग होईुंग. नाईुंग तर ते काम
िे ईुंग न."
"मुंज आता वय होईुंग ना? तवसररुं ग जाईुंग." आत्येने कबुली तिली. "बरुं काईुंग बाहुला,
पाणी चुलीुंज आगसुद्धा होईुंग. तुुंज ज्ञानवारसजी साुं तगुंग. ते ऐतकुंग. नवतणने स्वैपाकाुं ज चूल
आतणुंग. जाईुंग." ततने लाकीला कामाला लावले आतण परस्पर चुडामणीला भरीला घातले.
बावळ्याने डोळे तवस्फारुन त्याच्याकडे उत्कुंठतेने पातहले.
"अस्सुं वाटतुं की तू शुंभर वर्षाण आधीच्या काळाचा अभ्यासक नसून, जणू त्या
काळातलाच आहे स." चुडामणी खोचकपणे बोलला. "तुझे उच्चार तकती वेगळया तऱ्हे चे
आहे त. पुराण सुंग्रहालयातल्या जुन्या आवाजाुं च्या तबकड्याुं तल्यासारखे हुबेहूब."
"मुंज जरा सुंडास िाखतवुंग." स्वैपाकघराकडे तनघालेल्या लाकी मागोमाग जायला
बािामीसुद्धा उठला. बावळ्याला बािामी अतजबात सुंकोचला नाही याचे नवल वाटले. तो
अद्याप ततला तसे साुं गायला लाजायचा. ती याबाबतीत कधीच नाही. नवा काळ, नव्या ररती.
ततची आतण बावळ्याची नजरानजर झाली. सावज आपणहून होऱ्यात आले होते. ततने डोळे
तमचकावले.

"बाहुला तुला माहीत आहे का? पाणी िोन वायूुंच्या तमश्रणाने बनते?" चुडामणीच्या
प्रश्नावर बावळ्याची स्वैपाकघरात गेलेल्याुं च्या पाठलागावर गेलेली नजर परतून बैठतकतल्याुं वर
आली. त्याने मानेनेच नकार तिला. "प्राणवायू नी अपानवायूच्या एकत्र ज्वलनसुंयोगातून पाणी
बनते. पाण्यापासून ते िोन वायू वेगळे करायचे. चुलीच्या ततवईखाली परत एकत्र आणले की
जळतात. पाणी बनतात. त्या जळण्याच्या उष्णतेवर अन्न तशजते. महान युगनायक जलज्ञनुं ते
िोन वायू चुलीला केवळ चावी मारुन वेगळे करायचुं तुंत्र आम्हाला तिले आहे . सळकाई
हालचालीमुळे पाण्याचा िोन वायूत फाटायचा आणखी एक अलौकीक गुण."
चुडामणीने आता स्वैपाकघराच्या तिशेने नजर लावली. प्रात्यतक्षकासाठी चुलीची गरज
होती. चूल आणायला लाकीला आतण सुंडासातून परतायला बािामीला जरुरीपेक्षा जास्त वेळ
लागत होता. "ज्ञानवारसजी पाणी उपयोतगुंग िू रसुंवाि साधन कुंस्स काम कररुं ग? तेसुद्धा
बाहुल्याुं ज साुं तगुंग ना." आत्येने चुडामणीला गुुंतवून ठे वायला तवनुंती केली.
"पाणी बोतलुंग." चुडामणी एक डोळा अस्वस्र्पणे घरात आतण एक डोळा बैठकीत
लावून साुं गू लागले. "िू रसुंवाि साधनात पाण्याुं ज पृिभागाुं ज उपयोग आवाज तनमाण ण कररुं ग
नी ग्रहण कररुं ग पडिा म्हणहून होईुंग." बावळ्याला उलगडा झाला की िातनशची आतण
शािुण लतसुंहाची ती िू रसुंवाि साधने हाताळताना, केवढा घोटाळा त्याने त्यातले पाणी साुं डून
केला होता. "ताुं ब्याुं ज तार पाण्यात बुडतवुंग. जर पाण्यात खार तमसतळुं ग, तर ती तार ततुंर्
सगळे तवि् युतकुंप ग्रहण कररुं ग नी पाणी त्याुं ज अनुसररुं ग ध्वतनकुंप तनमाण तणुंग. जर पाण्यात
आुं बट तमसतळुं ग, तर ततुंर् ध्वतनकुंप पाणी तवि् युतकुंपात रुपाुं तररत कररुं ग. ते तारे त जाईुंग. हे
पाण्याुं ज खास गुण अतसुंग. जलज्ञाुंज िू रसुंवािसाधनात वातावरणातील सगळ्या तवि् युतकुंपाुं ज
पैकी हतवुंग त्या ठरातवक पल्ल्याुं ज वेगळे वेतचुंग नी ते पाण्यात तमसतळुं ग. मुंग पाणी जे हलके
ध्वतनकुंप बोतलुंग, ते माणूस ऐतकुंग शतकुंग इतकुं वतधणत कररुं ग अतसुंग." त्यासाठी लागणारे तुंत्र

बावळ्याच्या शुंकाुं मागून शुंकाुं ना खुलासेवार साुं गून झाले, तसा चुडामणी साशुंक झाला.
"बािामीुंज नी नवतणनाुंज इतका वेळ काईुंग होईुंग?"
"बापडी नवतणना!" आत्येने मोठे हुश्श केले. "ज्ञानवारसजी, तुुंज पासून काईुंग लपतवुंग?
तुुंज या घरतल्याुं जसारखेच. सहा-सात वर्षण होईुंग त्या घटनेंज आता. या घरात बुंडबागीुंज बैठक
होईुंग तेहवा. नवतणना तवद्यापीठाुं ज सुट्टीवर इुं र् मुंजपाशी होईुंग. त्या बैठतकत ती ऐतकुंग अुंस्स
बाकी कोणी जातणुंग न. तेहवा ततुंज मातातपत्याुंज मोकळी चचाण होईुंग."
चुडामणीला नवतणनेचे काय झालेले वा होणार होते, त्याची फारशी तमा नव्हती. "मी
जाईुंग नी बतघुंग की बािामी कुुंठ हरतवुंग?"
आत्येने ओळखले की ही वेळ फुरसिीत िवडण्याची नव्हती. ततने गुप्तस्फोट केला.
"ततुंज मातातपत्याुं ज खून घातयुंत्राुंज माऱ्यानुं होईुंग. आजपासून वीस वर्षणआधी. सरकारे न
शास्त्रज्ञानुं, बेहरमानानुं कररुं ग."
"बेहरमानानुं?" ते नाव कानात तशरताच चुडामणी सटपटला. ऐकलुं ते खरुं का?
"बरोबर." आत्या पुढे सुरू झाली. "आमी सगळ्या नातातल्यानुं नी तहतैर्षीनुं ततुंजपासून
ती गोष् िडतवुंग होईुंग. ततुंज मनावर पररणाम होईुंग न कारतणुंग. ततुंज बालपण सुडात
होरपतळुं ग न कारतणुंग. पण तेहवा त्या बैठकीत ततुंज ते कतळुं ग नी ती आमाुं ज सगळ्याुंज िोर्ष
लातवुंग. म्हतणुंग की आमी सगळ्यानुं ततुंज फसवणूक कररुं ग. आमाुं ज सगळ्याुं ज तवश्वास
त्याउप्पर कररुं ग न. सुडानुं पेतटुं ग नी बुंडबागी जाईुंग. आता ततुंज आयुष्यात सुख अतसुंग न."
आत्या बावळ्याकडे वळली. "बाहुला मुंज तितसुंग की ती तुुंज मात्र तवश्वास धररुं ग अतसुंग. ततुंज
समतजुंग घेईुंग. ती रागानुं काईुंग बोतलुंग नी वातगुंग, तरी ततुंज माफ कररुं ग. ततुंज तवश्वास कुंधी
तोतडुं ग न. मुंज वचन िे ईुंग." आत्येने हात पुढे केला. बावळ्या तबर्रला.

"वीस वर्षण आधी तेहवा बेहरम नी त्याुंज सहाय्यकानुं, मुंजपाशी अतसुंग ती सगळी
तनकातमकुं नातशुंग मागणी कररुं ग होईुंग. मी मातनुंग न. मुंज धमकातवुंग. लालूच िे ईुंग होईुंग.
तरी मातनुंग न. मुंग एक तरुण जोडुं तनकातमक मातगुंग येईुंग. साुं तगुंग की त्याुं ज घातयुंत्रुं
सापतडुं ग होईुंग नी ती खखत्मुंग कारतणुंग हतवुंग होईुंग. मुंज त्याुं ज तवश्वास होईुंग न. वातटुं ग की
ती बेहरमाुं ज काईुंग चाल होईुंग. अरे रे रे !" चु डामणी डोके बडवून घेऊ लागला. "ती माणसुं
खरी होईुंग. मुंज मुखाांज कारतणुंग त्याुं ज जीव जाईुंग."
"नी नवतणना पोरकी होईुंग. ततुंज बाकी आयुष्यसुद्धा करतपुंग." आत्येने तोफ डागली.
"तीच चूक तू पुन्हा कररुं ग जाईुंग ज्ञानवारसजी. तू मुंज तकतीईुंग वर्षण ओळखखुंग अतसुंग. मी तुुंज
खोटुं साुं तगुंग न. ततुंज घातयुंत्रुं सापतडुं ग अतसुंग. ती युंत्रुं बेहरमाुं ज तमतळुं ग आधी खखत्मुंग होईुंग."
"मी ततुंज तनकातमक िे ईुंग." चुडामणी कबूल झाला. तोच उतरलेल्या चेहऱ्याने लाकी
आतण बािामी परतले. ततच्या हातात आत्येची चूल होती. "तुमाुं ज कपडे काईुंग कारतणुंग
फातटुं ग?" चुडामणीने त्रासत त्याुं ना तवचारले.
आधी िोघे काही बोलेनात. मग बािामीने आरोपाुं ची राळ लाकीवर उडवून तिली. "तुुंज
तनकातमक चोररुं ग नी ततुंज िे ईुंग ती साुं तगुंग. बिल्यात मुंज रतीसुंग िे ईुंग सौिा कररुं ग इखच्छुं ग.
मी नाकाररुं ग. तर मुंजवर जोरजबरिस्तीुंज आळ घातलुंग म्हणहून धमकातवुंग. मुंज नी
सवताहाुं ज कपडे त्या कारतणुंग फातडुं ग अतसुंग."
"तू यावर काईुंग म्हतणुंग पोरी?" चुडामणीने लाकीला शाुंतपणे तवचारले. ती मुग्ध
रातहली. म्हातारा बराच वेळ ततला तनरखत रातहला. आत्या काही बोलू जाणार तो कोपर ढोसून
बावळ्याने ततला रोखले. लाकी बावळ्याकडे मितीच्या अपेक्षेने पाहू लागली. त्याने डोळे
तमचकावले.
"बािामी, गड्या तुझुं जाुं घेतलुं कापड काय बुवा तठपकून वलुं झालुं? ततनुं तुझ्यावर
जबरिस्ती केली आनी तततक्यानुंच तुझा मिन उमाळला काय?" बावळ्या खवचट हासला.

"मिाण नुस्ता बाईचा हात लागला, तर तुझी ही तऱ्हा होते. तर बायको तुला पतहल्या रातीतच
सोडून जाईल की रुं ?"
"ततनुं मजवर चुलीुंज पाणी साुं तडुं ग." बािामीने रागाने स्पष्ीकरण केले.
"सवतावर एक बी र्ेंब पडू न िे ता?" बावळ्याने नवल केले. "आनी ते बी कशापायी?"
"ते ततुंज काईुंग ते ठातवुंग. मुंज काईुंग?" बािामी मोठ्याने ओरडून बोलला.
"खरुं साुं गनाऱ्याला वरडावुं लागत नाय." बावळ्याने त्याला अजून ताणला. "मानसाला
खोटुं आरडावुं लागतुं. काय? तू साुं गतो त्याच्या उलटुं नाय ना घडलुं? जबरिस्ती तू केली, आनी
आळ घालायची धमकी िे वून ततला गप केली?"
"तू ततुंज यार. म्हणहून ततुंज बाजूनुं बोतलुंग." बािामी मुद्दाम आवाजाची पातळी खूप
खाली राखत बोलला. "खरुं ईुंग अुंस्स चवचाल बायको कररुं ग परीस तू ततुंज सोतडुं ग होईुंग.
बायकाुं ज या जगात कमी अतसुंग न." बािामीच्या चेहऱ्यावरच्या रे र्षा तवकृत झालेल्या.
"कुंधीच नाय. माझा ततच्यावर पुरा इश्वास हाय." बावळ्याला जे साधायचे होते ते साधून
झालेले.
"तर मुंज गुरू
ुं ज तवश्वास मुंजवर अतसुंग." बािामी अध्याण खात्रीने बोलला. कारण गुरूचा
चेहरा आता तसे साुं गत नव्हता.
चुडामणीने लाकीकडे पातहले. लाकी महान युगनायकाुं च्या तचत्राकडे ताठ मानेने पाहत
रातहलेली. आळीपाळीने तचत्राकडे व ततच्याकडे पाहत रातहला. अखेर त्याने तनणणय केला. "पोरी
तुुंज इतकुंईुंग टोकाुंज जाईुंग गरज होईुंग न. तुुंज तनकातमक हतवुंग? हे घेईुंग." त्याने आपल्या
पोतडीत हात घातला.

"पण गुरूजी?" बािामी प्रचुंड तचडीला आला. "ततुंज तशक्षा िे ईुंग बिली तुुंज ततुंज
बक्षीस िे ईुंग?"
"बक्षीस? न." चुडामणीच्या पुढच्या वाक्याने सगळे च चतकत झाले. "मी ततुंज वस्तू ततुंज
परत कररुं ग अतसुंग."
--------------------------------------------
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समुद्राच्या लाटाुं ची हलकीशी गाज कानाुं वर येत होती. ताडाची पाने वाऱ्यावर
फडफडत होती. चढलेल्या उन्हाच्या रखरखाटात त्याुं ची तुटपुुंजी सावली तमळत होती. तश्या
एका झाडाखाली खाडीच्या खडकाळ तकनारी बावळ्या आतण लाकीची जोडगोळी बसून होती.
पलीकडे नेणारी पायहोडी ततर्ून या तकनारी कधी परततेय याची वाट बघत. इतर काही
स्र्ातनक माणसेसुद्धा त्यासाठी र्ाुं बलेली होती. बावळ्या आतण लाकी त्याुं च्यापासून लाुं ब वेगळे
हलक्या आवाजात आपापसात कुजबुजत होते.
"हाकुंच्या अुंतरावर तर हाय की तो तकनारा." बावळ्या कुरकुरला. "इर्ुं एक पूल बाुं धला
असता, तर अस्सुं फुकट बसून वेळ िवडायला लागता नाय."
"आमाुं ज काळात िगडी पूल, बोगिे , रस्ते अुंस्स काईुंग अतसुंग न." लाकीने नाक
उडवले.
"नाय कशाला?" बावळ्याचा तक्रारीचा सूर कायम रातहला.
"मुंज ठातवुंग न. महान युगनायकानुं तुंस्स साुं तगुंग अतसुंग." लाकीने म्हटले.
तसे बावळ्याने हात गरागरा तफरवले. "काय उत्तर नसलुं म्हनजे हे ठरललुंच हाय.
महान युगनायक नी महान युगनायक. त्या समोरच्या धनाळा बेटावर कशाला जायचुं हाय?
त्याचुं तरी उत्तर हाय का?"

"मुंज मावशीुंज नवरा पुराणवस्तूुंज शौकीन अतसुंग. त्याुं ज सुंग्रहात तुुंज काळाुं ज वस्तू
नी युंत्र अतसुंग. त्या युंत्राुंवर मुंज तनकातमकाुंज प्रयोग कररुं ग खात्रीईुंग अतसुंग की हे तनकातमक
काम िे ईुंग. न परीस ती घातयुंत्रुं आमाुं ज खाखत्मुंग." लाकीने स्पष्ीकरण तिले. त्याने बावळ्याचे
समाधान झाले नाही.
"ततर्ुं मीठिाुं ड्याला तर ते तनकातमक काय कामाचुं तिसलुं नाय. ना तो आत्येचा तिवा,
ना ती चूल त्यानुं बुंि पाडली." बावळ्या चुकचुकला. "मला हे तनकातमक काय खऱ्याचुं तिसत
नाय हाय."
"ती चूल नी तिवा आमी हातानुं चालतवुंग. मुंज वातटुं ग की ती जैतवक हालचाल होईुंग.
म्हणहून तनकातमक काम िे ईुंग अतसुंग न." लाकीच्या मनात खळबळ माजली होती.
"तू सवताला खुळी आशा िाखवते हाय." बावळ्याने ततला खोडून काढू पातहले. "तो
ग्यानवारस तर म्हनला होता की समद्या लोकाुं ची अवजारुं पोरुं तनकातमकानुं खेळ म्हनून बुंि
पाडत."
"तू आता मुंज डोकुं खाईुंग न." लाकीची तचडतचड झाली. "यत्न कररुं ग तर बतघुंगच
होईुंग. किाच मावश्याुं ज सुंग्रहात एखािुं जुन्या काळाुं ज तनकातमक होईुंग." यावर बावळ्या
वैतागून पाण्यात खडे टाकत बसला.
"इर्ुं इतकुं तबल्लुं कुनी टाकलुं हाय?" त्या खड्याुं च्या जोडीला ततर्े अनेक अभ्रकाचे
तबल्ले पडलेले होते. बावळ्याने त्यात शोधाशोध केली. "ऑ! एक बी आख्खा तमळुं ना की?"
"ते तुतटुं ग नी फुतटुं ग. म्हणहून लोकानुं टातकुंग अतसुंग. नाईुंग तर लोकुं पैसुं अुंस्स
टातकुंग?" लाकीला हे तवर्षयाुं तर मानवलुं.

"हे तबल्लुं म्हनजे पैसुं?" बावळ्या ओुंजळीत ते घेऊन हसायला लागला. "ियाण च्या
तकनारी असलुं तकती तरी फुकट पडलेलुं असतुं. आमी हे च जमा करुया आनी मालामाल
होऊया."
"होईुंग." लाकीने खस्मत केले. "मुंज मावशीुंज नवऱ्याुं ज हा धुंिा अतसुंग. त्याुं ज लोक हे
तबल्ले या धनाळा बेटावर गोळा कररुं ग. मावसा ते िू र िू र जाईुंग तवतकुंग. समुद्रापासून तजतकुं
िू र जाईुंग तततके बिली जािा पैसै तमतळुं ग. एका तबल्ल्याबिली एकच लोहाणा ते सह्याद्रीपार
पन्नास लोहाणासुद्धा तमतळुं ग."
"लोहाना म्हनजे ते लोखुंडाचुं नानुं? तू मालमुुंगाड्याला िे ते ते?" बावळ्याला मातहती
हवी झाली.
"होय." लाकी त्याला चलनव्यवस्र्ा समजावून िे ऊ लागली. "शुंभर लोहआण्याुं ज बिली
एक ताुं ब्याुंज पैसा. शुंभर ताुं बा पैशाुं बिली एक चाुं िीुंज रुप्पी. शुंभर रुप्पीुंच्या बिली एक
सोन्याुं ज नाणुं होन."
"सरकार नोटा छापत नाय काय? हलकी असतात ना ती. हजारातलुं नोटी मारायला
बरुं पडतुं की." बावळ्याला या काळातल्या चोराुं ची तकुंव वाटली. "आपन नाय बाबा तचल्लर
मारली कुंधी. कसलुं खुळखुळतुं ते. चोरीची लगुंच चुगली करतुं की."
"महान युगनायकाुं ज िुं डक अतसुंग की बाजारात चलनाुं ज आपली आपण सवहाताुं ज
काईुंग तकुंमत होईुंग जरुरी अतसुंग. कागिाुंज काईुंग सवहाताुंज एवढी तकुंमत होईुंग?
सरकाराुं जसुद्धा कशाईुंग काहीईुंग तकुंमत ठरतवुंग अतधकार होईुंग न." बोलता बोलता लाकी
ततरसटली. "आता मुंज तवचाररुं ग न की महान युगनायकाुं ज अुंस्स काईुंग साुं तगुंग? मुंज ठातवुंग
न."

"हुुं ! महान युगनायक? काय गुं, त्या जलग्यानची डावी तभवई अशी वाकडी डोल्याुं खाली
बी आलुंली कुंश्शी?" बावळ्याने बोटाने त्या भुवईचा आकार आपल्या डोळ्याुं भोवती िाखवला.
लाकीला कळे ना. "तो गुं. तचत्रात हातात काय तरी तीरकमानीसारखुं घेतलुंला उभा िाखवलुंला
होता तो? जलग्यान."
"ओ! जलज्ञ." लाकीला कळले. "त्यानुं धररुं ग ते तीरकमान नाईुंग, त्या हत्याराुं ज
सळकतीरकाठा म्हतणुंग. तो तीर सापासारखा वळणिार अतसुंग. म्हणहून त्याुं ज सळकतीर
म्हतणुंग. तो माररुं ग उपयोगी हत्याराुं ज तीरकाठा. महान युगनायक जलज्ञाुं ज डोळा-तचन्हाुं ज
तभवयपुच्छ म्हतणुंग. महान युगनायक जलज्ञाुं ज ओळखखुंग ती खूण होईुंग. मुंज मामा बालपणी
तुंस्स मुंज डोळ्याभोवती काजळानुं कातढुं ग." त्या प्रेमळ आठवणीत लाकी गतहवरली.
"तू तर पोरगी हाय. तो जलज्ञ बाप्या हाय. मुंग?" बावळ्याने तचडवले.
"मुंग काईुंग?" लाकीने मान ताठ्यात तफरवली. "खऱ्या नायकाुं ज तलुंग, वय, वणण अुंस्स
काईुंग भेि होईुंग न. शौयण, धैयण, औिायण, लढाईतून कुंस्सच पतळुं ग न. हीच त्याुं ज लक्षणुं होईुंग."
"तिसतात हाय खरी तुझ्यामुंिी. समिीच्या समिी." बावळ्याने परत तचडवले. "आनी तो
समोरचा धनाळा गावात बी. पैसुंवाल्याुं चाच गाव तिसतो हाय. समिीच्या समिी लक्शनुं
तिसतात हाय ततर्ुं. अुंडावाली घरुं हायत नी घराघरापाशी पायरर्ुं बी हायत. तुझी मावशी बी
अुंडवाल्या घरात राहते काय? कुनाच्या टाळक्यात अुंड्यात राह्यचा इचार पैला आला?"
"अुंडाकार तनसगाां ज सगळ्यात सुरतक्षत आकार अतसुंग. म्हणहून तपल्लाुंसाठी तो बतनुंग
अतसुंग. ऊन, वािळवारा, वीजपाऊस, पूर अतसुं ग की भूकुंप होईुंग, ही अुंडी फुतटुं ग न. फार
फार तरीईुंग जतमनीुंजवर घरुं गतळुं ग. त्यात माणूस सुरतक्षत रातहुं ग." लाकीने मातहती तिली.
"मुंज मावशीुंज घर ते अतसुंग." ततने बेटावर बऱ्याच आत तिसणाऱ्या एका तपवळसर
अुंड्याकडे बोट िाखवले. "चतलुंग. पायहोडी धक्क्क्याुं ज लातगुंग." ती कपड्याुं ना लागलेली धूळ
झटकत उठली.

उतरणाऱ्या लोकाुं कडून ताुं डेल लोहाणा वसूल करत होता. ती माणसे खाुंद्यावरच्या जड
अभ्रकतबल्ल्याुं नी भरलेल्या पोत्याुं ना साुं भाळत काळजीपूवणक उतरली. मग चढणाऱ्याुं ची गिी
झाली. त्यात लाकी आतण बावळ्या तमसळले. पण ताुंडेलाने ततला अचूक ओळखले. "नवतणना
बाय गो तकतीईुंग तिवसानुं तितसुंग? सहा वर्षण होईुंग. मावशीुंज तवसरुनच जाईुंग काईुंग?"
"अय्याईुंग!" लाकीला आश्चयण िडवावेसे वाटले नाही. "गणािा, तुुंज अजून मुंज लक्षात
ठे तवुंग?"
"मुंग? अुंस्स लाखाुं त िे खणा चेहरा काईुंग कोण एकिा बतघुंग तर तवसररुं ग शतकुंग?"
ताुं डेलाने केलेल्या स्तुतीने लाकी लाजली.
"बायाबा कुंस्स अतसुंग?" ततने त्याच्या बायकोची चौकशी केली.
"ततुंज म्हातारीुंज काईुंग होईुंग न. जे काईुंग होईुंग ते मुंजच." र्कल्या आवाजात खोकत
ताुं डेल उत्तरला. मग बाकी प्रवाश्याुं च्या िखलिे खीला लागला. त्याने सुकाणू धरून होडी पुन्हा
माघारी वळवली. त्याच्या मितनीसाने एकट्याने पाय मारत चालना तिली. हळू हळू सुखरूप
पैलतीराला धक्क्क्याशी लावली. लाकीने ताुं डेलाला इतराुं सारखीच तीन लोहाणा िे ऊ केली. "न.
न. तुुंज मावसा आळुं तबलाकडुं पैसा कुतजुंग अतसुंग. त्याुं ज सवताहाुं ज तर मुलबाळ वारस
काईुंग न. इतक्या वर्षाण नुं भाची येईुंग अतसुंग. त्या आळसकाळकाकडून मुंज मोबिला तीन
रुप्पी आतणुंग होईुंग. तरच तुुंज परत त्या तीरी नेईुंग."
ताुं डेलाच्या या अततरे की प्रेमाच्या मागणीपुढे लाकी हतबुद्ध झाली. "चतलुंग." बावळ्याला
ओठ चावत फमाण वून चालती बनली. बावळ्याने ताुं डेलाकडे पातहले. त्याने खाुं िे उडवून
बावळ्याला खुणावले की जा बाबा. मामला फार गरम डोक्याचा आहे . साुं भाळू न घे. बावळ्या
हसून लाकीमागे चालू पडला. त्याला ततच्या भरभर चालीमुळे धावतपळत ततच्या जोडीला
राहावे लागत होते.

"तुझा मावसा? तीन लोहानाच्या जागी तीन रुपयुं, म्हनजे हजारपट जािा िे नार की.
लयच भारी हाय की तुझा मावसा." बावळ्याच्या या बोलण्यावर लाकीने ततखटजाळ नजरे ने
त्याला न्याहाळले. "तो आळसकाळक हाय. म्हनजे काय हाय?"
"आळसकाळक म्हणहजे बावळ्या तुुंज काळातल्या सोयीुंज गोष्ी, त्या युंत्राुं ज सुतवधा
परत या काळात येईुंग, म्हणहून इच्छाईुंग माणूस. त्या गोष्ी नी युंत्राुं ज कारतणुंग माणसुं आळशी
होईुंग. त्याुं ज ही तशवी अतसुंग." लाकीने चालता चालता आता समोर आलेल्या त्या तपवळ्या
अुंड्यापुढे असलेली तनळी घुंटा बडवली.
"मावशीचा तुझ्यावर लय जीव हाय वाटतुं. माय मरो नी मावशी जगो. काय बरुं बरुं
खायाला घालुंल ना?" बावळ्या त्या तीन मजली उुं च इमारतीचा आतलशान रागरुं ग न्याहाळता
हुरळला.
"तर?" लाकीच्या स्वरात व्युंग होतुं. "तकतीईुंग ते तुुंज आता प्रत्यक्ष प्रमातणुंग तितसुंग.
तोवर जरा धीर धररुं ग काईुंग?" गोल िार उघडून आतून एक नोकर धावत बाहे र आला.
"मुंज वातटुं ग की साहे ब येईुंग अतसुंग." पण त्याच्या चेहऱ्यावर तनराशा न तिसता, जणू
सुंकटातून सुटल्याचा आनुंि साफ झळकत होता. "कोण अतसुंग तुमी? बाईसाहे बाुं ज काईुंग
साुं तगुंग?" लाकीने त्याच्याकडे सरळ िु लणक्ष केले. ती िाराच्या तिशेने चालू पडली. "र्ाुं तबुंग.
र्ाुं तबुंग." या त्याच्या आरड्याओरड्याला न जुमानता उघड्या िारातून आत घुसली. मागोमाग
बावळ्या. त्याच्या मागोमाग नोकर. "बाईसाहे ब हे …" त्याला बाजू माुं डायचा अवसर तमळाला
नाही.
"ओ नवतणना!" त्या तळमजल्यावर उतरणाऱ्या म्हाताऱ्या बाईचे लक्ष लाकीकडे गेले.
प्रचुंड धक्का लागल्यासारखी ती ओरडली. "तू बुंडबागी होईुंग अुंस्स मी ऐतकुंग होईुंग. तर तू
इुं र् काईुंग येईुंग? तुुंज कोणी गावात ओळखखुंग काईुंग? तुुंज या घरात तशररुं ग बतघुंग काईुंग?
अरे रे रे !" छातीत धसका बसल्यासारखी ती बाई छाती आवळत तजन्यात मध्येच बसती झाली.

मग ततला अजून काही आठवले. "रझाकार तुुंज मागावर अतसुंग काईुंग? नक्कीच होईुंग. तुुंज
पाठीवर ते इुं र् येईुंग. तुुंज सुंग मुंजसुद्धा पकतडुं ग. हाय हाय! तू येईुंग त्याच पावलानुं जाईुंग
कुंश्शी." ततने स्वतःचा चेहरा हाताुं नी झाकून घेतला. ती गिगिू न रडते आहे असे वाटायला
लागले. "मुंज अुंस्स बेइज्जती होईुंग परीस मी मररुं ग जाईुंग तर बरे ."
"तिनामावशी," आवाजात तजतका गोडवा आणता येईल तततका आणत लाकी बोलती
झाली. "बतघुंग की मी तुुंज भेटतवुंग कोण आतणुंग अतसुंग?"
"तुुंज नवरा?" धक्क्क्यातून अचानक बाहे र येत, चेहरा लपवणारे हात झटकून, त्या
रत्नालुंकारमुंडीत बाईने कुतुहलाने बावळ्याला तनरखायला सुरुवात केली.
"न. बाहुला." भाचीने उत्तर तिले.
"बा. हु. ला." मावशीने एकेक अक्षर उच्चारून पातहले.
"बरोबर. बाहुला." लाकीने कौतुक केले. "बाहुला मावशीला नमस्कार कररुं ग."
बावळ्याने त्याप्रमाणे हात जोडले. "बाहुला मावशीुंज सुंग शुंभर वर्षण आधीुंज भार्षेत बोतलुंग."
"काय मावशी बरुं हाय ना? तुझा राजवाडा लय झॅक हाय की." बावळ्याने मावशीला
बोलून िाखवले.
"बाई! मुंज कानाुं वर तवश्वास होईुंग न." मावशी लगबगीने तजन्यावरुन बावळ्यापाशी
पोचली. त्याच्या अवतीभोवती तफरली. त्याला बोट लावून तो खराखुरा असल्याची खात्री केली.
"अगिी कुंस्स ना, त्या काळाुं ज सारखुंच गुं जुंस्सच तुंस्सच. मुंजपाशी ती त्या काळाुं ज तफरती
तबकडी अतसुंग ना, ती युंत्रात वातजुंग तेहवा हुबहूब अुंस्सच आवाज नी स्वर ऐकतवुंग. काईुंग
म्हणहजे काईुंगच फरक अतसुंग न गुं? कुुंठ तमतळुं ग तुुंज हा बाहुला?" मावशीच्या आवाजात
तकतीला तवकायचा आहे हा बाहुला? असे काही होते.

"ते तुुंज नुंतर साुं तगुंग. तुुंज ती तबकडी युंत्रात वाजतवुंग िाखतवुंग तर आधी." लाकीने
आपले मुख्य साध्य पुढे रे टलुं. तशी मावशी घाईघाईने ते आणायला गेली. लगेच लाकी
बावळ्याच्या कानाशी लागली. "जुंस्स मावशी ते युंत्र चालतवुंग होईुंग, तुंस्स तू ततुंज पाठ मुंजकडे
कररुं ग. की मी लागलीच तनकातमक कातढुं ग नी फुुंतकुंग." कट-कारस्र्ानाच्या गोष्ी पुऱ्या होत
होत्या की मावशी मागे हजर झाली.
"ही अतसुंग ती तबकडी." मावशीच्या या अचानक मागून आवाजाने लाकी िचकली.
ततची जीभ चावली गेली. त्रागा आवरुन ती मावशीकडे वळली. त्या तबकडीवर जुन्या
तचत्रपटाची नामपट्टी होता. "पण ते युंत्र? ते चालतवुंग कुंस्स?" मावशीने रडकर्ा गायली.
"कुंस्स म्हणहजे? तू ऐतकुंग अतसुंग ना गुं ती पू वी? तेहवा जुंस्स चालतवुंग तुंस्स." भाचीने
चटपटीत उत्तर तिले.
"ऐतकुंग त्याुं ज आता वीस वर्षण होईुंग. तेहवा ते आमाुं ज साठ्यात शेवटाुंज वीज
सुंचयघटावर चातलुंग होईुंग. सगळे वीज सुंचयघट तुुंज मावश्यानुं वापररुं ग कुंधीच सुंपतवुंग.
आता या काळात तुंस्स वीजसुंचयघट कोण बनतवुंग? मुंजपाशी सगळी वीजेवर चातलुंग युंत्र
नुस्ती कपाटात शोभा म्हणहून अतसुंग." मावशीने उल्हासाने बावळ्याला त्याच्या काळाच्या
भार्षेत तवचारले. "बाहुला, तुला वीजसुंचयघट बनवता येतो का?"
बावळ्याला त्यावर पाणी ओतायला वाईट वाटले. पण त्याचा नाईलाज होता. कल्पना
असती तर त्याने या काळात येताना, सख्याकडचा वीजसुंचयघटाुं चा खोका आठवणीने उचलून
आणला असता. त्याला ते मावशीला साुं गायचे होते. या तिनामावशीत लहान मुलासारखे तनष्पाप
तनरागस असे काही त्याला लोभवणारे होते. पण "मी शुंभर वसण आधीच्या" असुं काही त्याने
म्हणताच, लाकीला ठसक्याची जी जोरिार उबळ सुरु झालेली, ती त्याने तोुंड आवळू न बुंि
केले तेव्हाच र्ाुं बली.

"अगुं मावशी, तुुंजपाशी ती काळ्या तेलावर चातलुंग, ती युंत्रुं अतसुंग ना?" लाकीने हार
मानली नाही. "त्याुं जपैकी एखािुं बाहुलाुंज िाखतवुंग ना?" मावशीचा कोमेजलेला चेहरा
तरतरला. ती परत घाईघाईने आत गेली. लाकीने हातावर हात चोळले. तयार रातहली. मावशी
एक गवत कापणारुं जुन्या काळातलुं युंत्र त्याच्या चाकाुं वर ढकलत घेऊन आली.
"मी सगळे काळया तेलाुं ज डब्बे शोतधुंग. कशाईुंगात काईुंग र्ेंबभर तशल्लक अतसुंग
न. तुुंज मावसा त्याुं ज उनाड तमत्राुं पुढे तिखावा कररुं ग कररुं ग, नी ते सगळुं कुंधीच सुंपतवुंग
अतसुंग." मावशीने कपाळाला हात लावला. लाकीनेसुद्धा.
"मावशी तुुंजपाशी त्या जुन्या काळाुंज तनकातमक अतसुंग काईुंग?" लाकीची शेवटची
आशा पणाला लागली.
"गुं! तुुंज मावश्यासमोर त्या नावाुं ज उच्चार कररुं ग न. तो तुुंज घराबाहे र कातढुं ग."
मावशीने भाचीला खबरिार केले. "तकतीईुंग वाईट्ट अतसुंग हा काळ. न इुं र् इुं धन ते काळुं तेल
अतसुंग. न घरगुती वीज अतसुंग. त्या नाडचुक्या तनकातमकाुं ज कारतणुंग ही खस्र्ती येईुंग. म्हणहून
तुुंज मावश्याुं ज राग राग अतसुंग तनकातमकावर. तो ते घरात काईुंग ठे तवुंग?"
"आनी मावशी तुझासुद्धा तनकातमकावर राग हाय का?" बावळ्याने हलकेच तवचारले.
"माझा?" मावशी जुन्या काळाकडे वळली. "आमचुं घराणुं कायम बुंडखोर होतुं. शेजार
शत्रूराष्राने पूवी ती घातयुंत्रुं कुठूनशी शोधून, चालू करून आमच्यावर पाठवली होती. तेव्हा
पन्नास वर्षाां पूवी माझ्या आजोबा-आजीने त्याुं चा बुंिोबस्त केला होता. मी पार तचमुरडी होते.
तरी मला त्या युंत्राच्या माऱ्याची ती जळजळ जश्शीच्या तश्शी आठवते. कोणीतह आयुष्यभरात
ती तवसरू शकत नाही." बावळ्याच्या मनात त्या वेिनाुं च्या आठवणी जागल्या.
"आजीने मला वेळेवर धाव घेऊन वाचवलेलुं. तनकातमकाुं तशवाय त्या युंत्राुं ची िु सरी तोड
नाही. तजवुंत राहायचे तर माणसाुं ना मग वीज आतण इुं धनाच्या सोयीसुतवधा सोडून िे णुं भागच

होतुं. तिवसातले कधी कधी सगळे प्रहर आम्हाला तनकातमक वाजवावे लागत. मग इुं धन आतण
वीजवाली घरगुती युंत्रे कशी चालणार?"
"मी इुं र् काईुंग येईुंग?" लाकीने कपाळ बडवले.
"तरी मला आजोबाुं नी साुं तगतलेल्या त्याुं च्या जुन्या काळातल्या कहाण्या आठवतात. तो
काळ?" मावशी आपल्याच तवचारत वाहत गेली. "तेव्हा शुंभर-शुंभर मजल्याुं च्या इमारती
आकाश चुुंबत असणार. खाली जतमनीवर कोसो पसरलेले चकाकते सुबक रस्ते सफाईिार
वळणे घेत असणार. एकावर एक चढलेले रस्ते, त्याुं चे उुं च उुं च पूल असणार. त्या रस्त्याुं वर
तासाला िोनशे कोसाुं चे अुंतर कापणाऱ्या मोटरगाड्या सुसाट धावत असणार. त्या इमारती, ते
रस्ते आतण ते आख्खे शहर तवजेच्या रुं गीबेरुंगी तिव्याुं नी-रोर्षणाईने झगमगत असणार.
आळुं तबलच्या सुंग्रहात त्या काळाची तचत्रे आहे त." त्या सुखस्वप्नाुं ची कल्पनातचत्रे मावशीच्या
डोळ्याुं समोर नाचत असावी. "िाखवू?"
"काईुंग गरज न." लाकी फुगून वतवतली.
"आपल्या काचेच्या तभुंती असलेल्या घराुं मधून लोक ती रोर्षणाईची भव्य शोभा पहात
असतील." मावशी कल्पना तचत्र रुं गवत रातहली. "त्या वातानुकूतलत घराुं मध्ये झुळझुळत्या नाना
प्रकारच्या वस्त्राुं मधले लोक रोज मेजवान्या झोडत असतील. आख्ख्ख्या जगातून, वेगवेगळ्या
िे शाुं च्या कानाकोपऱ्यातून आलेले हर तऱ्हे चे पिार्ण त्यात माुं डलेले असणार. हत्तीच्या कानाचुं
सूप आतण उुं टाच्या िु धाचुं पनीर. तहमालयातील सफरचुंिे आतण वाळवुंटातील खजूर.
िे वमाशाचुं तेल आतण शहामृगाची अुंडी. आतण खूप खूप काही. ज्याला हवे ते. हवे तततके.
मोसमी वा तबगर मोसमी हवे तेव्हा. त्या तऱ्हे तऱ्हे च्या मालाने भरलेल्या, मोठमोठ्या
मैिानाएवढ्या मोठ्या िु कानाुं तून- बाजारपेठाुं तून उतू जाणाऱ्या तऱ्हे तऱ्हे च्या तचजा. मद्याचा पूर
वाहत असणार. नशा फसफसून ओसुंडत असणार. रात्र रात्रभर नाचायचे तडस्को, अवाढव्य
बुंतिस्त खेळाची मैिानुं, ततर्े रात्रीचा तिवस करून रुं गणारे सामने. सुसाट मोटारीुंच्या तुफान

शयणती. आतलशान तचत्रपटघरुं नी घरबसल्या जग िाखवणारी शुंभर-शुंभर मनोरुं जनाची
तट.वी.चॅनेलुं. ती आरामात बघत बसण्यासाठीचे ते गुबगुबीत फोमचे कोच. सगळी कामे कशी
आपोआप चुटकीसरशी पार पाडणारी स्वतःच स्वतः चालणारी युंत्रे. आपोआप उघडणारे
िरवाजे नी आपोआप तमटणारे पडिे . पायाुं नी चढावे-उतरावे न लागता आपोआप सरकणारे
तजने. नहायला गरम पाण्याचे तलाव आतण वाफेचे हौि, सुगुंधी अत्तराचे फव्वारे आतण
मखमलीच्या गाद्या. त्याुं च्यावर लोळत जगायच्या कल्पनेत इतकुं सुख आहे ."
"मावशी पुरे होईुंग." आता लाकी उसासली. "तू मामाकडुं ते युगनायकाुं ज पुस्तकात
अतसुंग धडे तवसररुं ग काईुंग? त्या काळात खरुं काईुंग होईुंग ते?"
"तू एक पोर, मुंज तशकतवुंग न." मावशीने नाकपुड्या फुलवल्या. मावशी लाकीच्या
पलीकडे काही िारात पाहत होती.
लाकीने लक्ष तिले नाही. ततने खोल श्वास घेतला. मोठ्या प्रवचनाला तयार झाली. "एका
बाजूुंज माणूस नद्याुं ज मागण वळतवुंग ते पाणी वाळवुंटात नेईुंग ततुंर् तहरवळ फुलतवुंग होईुंग. नी
िु सऱ्या बाजूुंज तहरवी रानुं उजातडुं ग ततुंर् त्याुं ज वाळवुंट कररुं ग होईुंग. एका बाजूुंज समुद्राुंज
खारुं पाणी गोडुं बनतवुंग. िु सऱ्या बाजूुंज नद्या नी तलावाुं त होईुंग ते सगळुं खरुं गोडुं पाणी
तवर्षारी कररुं ग होईुंग. एका बाजूुंज जीवन अतसुंग डोुंगर नी डोुंगर फोतडुं ग सपाट कररुं ग होईुंग.
िु सऱ्या बाजूुंज सपाटीवर तसमेंटाुं ज इमारतीुंज तनजीव डोुंगर बनतवुंग होईुंग. एका बाजूुंज सुंकर
कररुं ग प्राण्याुं ज नी वनस्पतीुंज भाकड नवीन जाती तयार कररुं ग होईुंग. िु सऱ्या बाजूुंज जगात
अनेक प्राण्याुं ज नी वनस्पतीुंज खरे जाती कायमईुंग नष् कररुं ग होईुंग. एका बाजूुंज समुद्रात
भर कररुं ग नवी जमीन बनतवुंग होईुंग. िु सऱ्या बाजूुंज माणसानुं कररुं ग धुरानुं, समुद्राुं ज बफण
तवततळुं ग नी तो तकतीईुंग तरी पट खरी जमीन तगळत जाईुंग होईुंग. एका बाजूुंज तवमानानुं
फवाररुं ग खोटा पाऊस पातडुं ग. िु सऱ्या बाजूुंज हवा नासूतनुंग जाईुंग नी तेजाबाुंज काळा पाऊस
पतडुं ग होईुंग. एका बाजूुंज माणूस घरात कपाटात बफाां ज खडे बनतवुंग. िु सऱ्या बाजूुंज

तहमालयाुं ज खरे बफण त्या कारतणुंग सुंपतवुंग होईुंग. शेतीत रसायनुं वापररुं ग ते तवर्ष अन्नात नी
पाण्यात तमसतळुं ग. इुं धनुं नी कारखान्याुं ज धुराुं ज तवर्ष श्वासात तमसतळुं ग होईुंग. तरी तुुंज वातटुं ग
की तो तेहवाुं ज ततरपागडा काळ आजपरीस भला होईुंग?"
कडाक्याने टाळ्या तपटण्याचा आवाज आला. बावळ्याने मागे वळू न पातहले. तो
टाळीमारू माणूस इतका जाडा होता की त्याला जणू मान नव्हतीच. त्याच्या डोळ्याुं खाली
जाडजूड चरबी ओघळलेली होती. त्याच्या अुंगावरचे तुंग कपडे त्याचा सगळा बेडौलपणा
जगजाहीर करत होते. मावशी जेवढी लोभस होती तततकाच हा ततचा नवरा ओुंगळ होता.
त्याच्या अुंगावरचे भारभूत सोने तो या घराचा मालक असल्याचे ओरडून साुं गत होते. वेगळ्या
ओळखीची त्याला गरज नव्हती.
"नवतणना काईुंग फमाण स भार्षण िे ईुंग. वाहवा! मजा येईुंग.

मुंजसारख्या

आळसकाळकाुं ज मनसुद्धा तवततळुं ग जाईुंग. काईुंग ते रझाकाराुं ज मन तवतळतवुंग पण
उपयोगी येईुंग? होईुंग जाईुंग परीक्षा. तो बतघुंग पैलतीरावर राखाल उभा अतसुंग." मावश्याने
खखडकीतून बाहे र िू र त्या खाडीच्या तकनाऱ्याकडे बोट िाखवले. ततर्े काळ्या कपड्यातील
पायघोडे स्वाराुं ची लगबग तिसत होती. त्यातल्या एका तधप्पाड िे हधारीची लकब पररचयाची
वाटत होती. इतक्या लाुं बून चेहरा ओळखता येत नव्हता. तरीतह! बावळ्या आतण लातकने
एकमेकाला नजरे ने सुचवले. ही मावशीची भेट सुंपवायची वेळ झालेली होती. तनघायला हवे.
जणू ते न बोललेले ऐकल्यासारखे मावश्याने िोघाुं ना तवचारले. "अरे , आताच तर मी
येईुंग अतसुंग. लगेच काईुंग तनतघुंग घाईुंग? सकाळपासून सगळुं काम-धुंिा सोतडुं ग, मुंज या
लाडक्या भाचीुंज भेतटुं ग तयारी कररुं ग अतसुंग. राखालाुं ज िू रसुंवाि सातधुंग तकतीईुंग कठीण
काम होईुंग. तुमाुं ज काईुंग माहीततुंग?"
"आमी येईुंग तुुंज काईुंग माहीती?" लाकीने र्ुंड आवाजात तवचारले.

"गुं नवतणने. तुुंज तो सार्ी क्रमाुं क तेहवीस," मावश्याने आवडीने नाव फोडले. "तो पहाटे
येईुंग नी भेतटुं ग. त्यानुं तू येईुंग वाताण िे ईुंग नी मुंज काळीज हतलुंग. तवचार कररुं ग की तुुंज काईुंग
चतकतभेट िे ईुंग होईुंग. तुुंज रझाकाराुं ज तकतीईुंग तजव्हाळा अतसुंग, ते मुंज ठातवुंग. तेहवा…"
मावश्याने तोुंडात बोटे घालून तशट्टी मारली. तसे त्याचे नोकर-चाकर िाुं डे हातात घेऊन प्रत्येक
खखडकी-िारात प्रगट झाले. "ते भेतटुं ग तोवर जाईुंग न."
"ए बटाट्याचुं पोतुं, तूच रे तूच. िु सरीकडुं शोधू नको." बावळया धडधडला. "तुजुं हे
भाड्याचुं सैतनक आमाला रोखनार कस्सुं काय? तुझ्या गळ्यावर चाकूची धार आमी
धरल्यावर?"
"बावळ्या? हो. बरोबर ओळखलुं ना मी तुला?" मावसा आळुं तबलच्या चेहऱ्यावर छद्मी
भाव प्रकटले. "शुंभर वर्षे आधीच्या काळातून आलेला माणूस. माझ्या त्या काळच्या
वस्तूसुंग्रहात तुला भुसा भरून ठे वायला मला आवडलुं असतुं. पण तू या काळात येऊन तुझ्या
काळाची भलामण करणाऱ्या, आम्हा आळसकाळकाुं ची सार् िे ण्याचुं सोडून, या बुंडबागीची
सार् का िे तो आहे ?" त्याने हाताच्या तळव्यावर हनुवटी टे कवत तवचार चालू असल्यासारखी
बोटाने टकटक केली.
"ओहो! आमच्या या नवतणनेचा चेहराच असा तरुणाुं ची तनयत तफतूर करणारा आहे ना.
यात तुझा काही िोर्ष नाही बरे . कोणीतह सुं गाची इच्छा धरावी अशीच आहे ती. त्यामुळे
अनेकजण ततच्याशी आधीच सुंग करून मोकळे तह झालेत. सहा वर्षाांपूवी ती बुंडबागी झाली.
अधेड वयातला उतावळा जोश. वर्षणभरातच पकडलीतह गेली. रझाकाराुं च्या छावणीत िोन वर्षण
ततचा भरपूर चावून चावून चोर्ा करण्यात आला आहे . हे तुला साुं गायला ती तवसरली असणार.
मला वाटलुंच होतुं तस्सुं. ततर्ून ततला जोडीला घेऊन कोण पळाला होता साुं ग? तू भारी हुशार
माणूस आहे स. अस्सुं माझ्या कानावर आलुं आहे."

ताुं बारलेल्या डोळ्याुं चा बावळ्या काही बोलला नाही. र्ोडा वेळ उत्तराची वाट बघत
मावसा गप्प रातहला. "नाही साुं गता येत? सार्ी क्रमाुं क तेवीसच्या जोडीने. त्याच्या सगळ्या
सार्ीिाराुं ना एकेक हवाली करुन िे ण्याचा शतणनामा मान्य करुन सुटलेल्या बरोबर."
"तू एक लुच्चा अतसुंग. तुुंज बोलाुं ज जो तवश्वास कररुं ग, त्याुं ज घात नक्कीईुंग." लाकी
धुमसली.
"मी खोटा अतसुंग. पण तुुंज भाबडी मावशी खोटी अतसुंग काईुंग? तवचाररुं ग ततुंज. सार्ी
तेहवीसानुं पहाटे तुुंज येण्याुं ज खबर िे ईुंग की न?" मावश्याने फासा फेकला. लाकीने
मावशीकडे पातहले. ती भकास डोळ्याुं नी नवऱ्याकडे पाहत होती. मग लाकीशी ततची
नजरानजर झाली. त्यात मावशीने त्या गोष्ीची कबुली तिलेली लाकीला कळली. लाकी
खचल्यासारखी झाली.
"लाकी तो येळ काढायला बाता मारतो हाय. चल." बावळ्याने मावश्यावर झडप
घातली. तसा पटकन कुठूनसा एक सळकतीर त्याच्या िुं डात येऊन रुतला. लाकीने जतमनीवर
लोळण घेत मावश्याला गाठायचा प्रयत्न केला. मावश्याने मागच्या मागे िारातून बाहे र पडायचा
प्रयत्न केला. मध्ये इतके अुंतर असताना तो सहज तनसटता. पण कसे न जाणो नेमके मावशीने
मगाशी आणलेले गवतकाप युंत्र त्याच्या मागे धडकले. तो आपटू न उलर्ला.
तसा लाकीने वेगाने पुढे सरसरत, मावश्याच्या गळ्यावर पाठीवरच्या र्ै लीतून हातात
आलेला सुरा लावला. मालक ओलीस धरला गेल्यावर सगळे तीरुं िाज हतबल झाले. मावश्याला
ओढत बरोबर घेऊन, त्याच्या नोकराुं चा घेरा ओलाुं डून लाकी आतण बावळ्या तनसटले.
मावश्याला त्याच्याच मालकीच्या पायहोडीत बसवून लाकीने खुल्या समुद्रात पळ काढला.
मागोमाग राखाल आतण रझाकार तकनाऱ्यावर पायघोडे सुसाटवत धावले. त्याुं च्या नजरे समोर
लाकी आतण बावळ्या पुन्हा फरार होत होते. ठें गड्या तिनशाने सरळ लाटाुं वरती पायघोडा
घातला. पाणी कापायला बनवलेल्या पायहोडीचा वेग गाठायला तो असमर्ण होता.

लाकी आतण बावळ्याने आळुं तबलचे वजनिार ओझे पायहोडीच्या बाहे र फेकून हलके
केले. हालचालीची कधी सवय नसल्याने तो मितीसाठी पाण्यात बुचकळ्या काढत तकुंचाळू
लागला. राखालने त्याच्याकडे िु लणक्ष केले. हाबूश आतण बाबूशाला ततर्े तकनारी असलेले एक
मोठे अवजार सज्ज करायला साुं तगतले. "काय हाय ते? तोफ?" बावळ्याने पाठलागाचा अुंिाज
घेत लाकीला तवचारले.
"न." लाकीने सुकाणूवरुन मागे नजर टाकून साुं तगतले. "तो िू रतीरकाठा अतसुंग. त्यानुं
एक कोस लाुं बपयांत तीर माररुं ग येईुंग. प्रार्णनाईुंग की राखालाुं ज नेम चुकीुंग." ती पायहोडी
वेडीवाकडी चालवायचा प्रयत्न करु लागली. पतहल्या चाललेल्या िोन िू रतीराुं साठी त्याुं ची
प्रार्णना फळली. ततसऱ्या िू रतीरासाठी नाही. त्या तीराने अचूक होडीचा वेध घेऊन ततला भोक
पाडले. होडी तनकामी झाली. ततच्यात पाणी भरू लागले. "बावळ्या उडी माररुं ग."
बावळ्याचे अवसान सुंपले होते. "मला पोहता येत नाय. कुंधी पाण्यात तशरायचुं कामुंच
पडलुं नाय." लाकीने तकनाऱ्याच्या तिशेने नजर टाकली. होडी फुटल्याचे तिसल्यावर
तिनशाच्या जोडीला इतर सहा-सात पायघोडे आता त्याुं च्या तिशेने फुफाटत येत होते. "तू पळ
की." बावळ्याच्या गळ्यापयांत पाणी उसळत होते. तो एका िाुं डीच्या आधाराने खाली खेचू
पाहणाऱ्या पाण्याशी झगडत होता.
"तुुंज सोतडुं ग कुुंठ जाईुंग?" लाकीचे शब्द नाका-तोुंडात खारे पाणी घुसताना
बावळ्याच्या कानात तशरले. तो बेभान झाला. हाच का तो आई नेहमी आशा धरून जगली
होती, तो आयुष्यातला सुखि बिलाचा क्षण? प्रेम साफल्याचा एक क्षण? आतण मग त्याच
समेवर आयुष्य सुंपायचातह? तो पाण्याखाली गे ला. त्याच्या हातावरची एक गच्च पकड त्याला
वर खेचायचा यत्न करत होती. त्याचे शरीर आपल्या परीने आचके िे त धडपड करत होते.
लवकरच श्वासाची सार् सुंपली. गुिमरून सगळ्या सुंवेिना सुन्न झाल्या. बावळ्या जाणीवाुं च्या
पलीकडे गेला.

बावळ्याच्या शरीराची धडपड बुंि झाल्याचे लाकीला कळले. काही पळातच रझाकार
ततला गाठणार होते. नाही नाही. त्याुं च्या हातात ती तजवुंत कशीच सापडणार नव्हती.
बावळ्याच्या तनस्त्राण हातावरची पक्कड ततने गच्च केली. त्याचे शरीर जड होऊन ततला
पाण्यात खोल नेऊ लागले. ती बावळ्याच्या जोडीला मरत होती आतण ततला याचे िु ःख न
वाटता आनुंि वाटत होता. एक साक्षात्कारी जाणीव ततचे मन उजळत गेली. पुढच्या क्षणी ती
जातणवाुं च्या पलीकडे गेली.
राखाल ततर्े पोहोचला तेव्हा फक्त पायहोडीचे फुटके तुकडे तरुं गत होते. त्याने परत
परत आशेने त्या जागी बुड्या मारल्या. श्वास पु रणार नाही इतक्या फार खोलवर बुडी मारणे
त्याला शक्य नव्हते. प्रचुंड चरफडाट त्याच्या वाट्याला आला. फरारी जोडी मेली तरी त्याला
मात िे ऊन गेलेली. पकडीत तमळालीच नाही. तो आयुष्यात पतहल्याुं िा हरला होता. एका शुंभर
वर्षे आधीच्या माणसाकडून.
-------------------------------------------(पुवाण धण समाप्त. उत्तराधाण साठी मेल करा)
पुढे काय झाले हे समजून घेण्यासाठी कािुं बरीचा िु सरा भाग येत आहे.
तो तमळवण्यासाठी तलहा
sanyambagayatkar@gmail.com
esahity@gmail.com

ई साहित्य प्रहतष्ठानचे िे १२ वे वर्षा. संयम बागायतकर यांचे िे दुसरे पुस्तक.
संयम बागायतकर यांच्यासारखे ज्येष्ठ आहि श्रेष्ठ लेखक आपली पुस्तके ई
साहित्यच्या माध्यमातून जगभरातील वाचकांना देतात. असे लेखक ज्यांना लेखन िीच
भक्ती असते. आहि त्यातून कसलीिी अहभलार्षा नसते. मराठी भार्षेच्या सुदव
ै ाने गेली दोन
िजार वर्षे कवीराज नरें द्र, संत ज्ञानेश्वर, संत तुकारामांपासून िी परंपरा सुरू आिे. अखंड.
अजरामर. म्ििून तर डॉ. ििांक परूळे कर(४ पुस्तके ), शिंभू गणपुले (नऊ पुतिके ), डॉ.
मुरलीधर जावडेकर (९ पुस्तके ), डॉ. र्सिंि बागुल (१६ पुतिके ), शुभािंगी पासेबिंद (साि पुतिके ),
अस्र्नाश नगरकर ( चार पुतिके ), डॉ. स्तर्िा दार्ले (९ पुतिके ), डॉ. हनतीन मोरे (२४ पुतिके ),
अनील र्ाकणकर (६ पुतिके ), रत्नाकर र्हाजन (४ पुतिके ), अनिंि पार्सकर(चार पुतिके ), र्धू
स्शरगािंर्कर (३), अशोक कोठारे (८ हजार पानािंचे र्हाभारि), श्री. हवजय पांढरे (ज्ञानेश्वरी
भावार्ा), र्ोहन र्द्वण्णा (जागस्िक कीिीचे र्ैज्ञास्नक), सिंगीिा जोशी ( आद्य गझलकारा, १२
पुतिके ), स्र्नीिा देशपािंडे (७ पुतिके ), उल्िास िरी जोिी(६), नंकदनी देिमुख (५), सुजाता
चव्िाि (७), डॉ. वृर्षाली जोिी(१३), संयम बागायतकर (२), डॉ. नंकदनी धारगळकर (८) असे

अनेक ज्येष्ठ र् अनुभर्ी, कसलेले लेखक ई सास्हत्याच्या द्वारे आपली पुतिके लाखो
लोकािंपयंि पोहोचर्िाि. एकही पैशाची अपेिा न ठे र्िा.
अशा सास्हत्यर्ूिींच्या त्यागािूनच एक ददर्स र्राठीचा सास्हत्य र्ृि जागस्िक
पटलार्र आपले नार् नेऊन ठे र्ील याची आम्हाला खात्री आहे. याि ई सास्हत्य प्रस्िष्ठान
एकटे नाही. ही एक र्ोठी चळर्ळ आहे. अनेक नर्नर्ीन व्यासपीठे उभी रहाि आहेि. त्या
त्या व्यासपीठािंिून नर्नर्ीन लेखक उदयाला येि आहेि. आस्ण या सर्ांचा सार्ूस्हक तर्र
गगनाला स्भडू न म्हणिो आहे.

आहि ग्रंर्ोपजीहवये । हविेर्षीं लोकीं ’इ’यें ।
दृष्टादृष्ट हवजयें । िोआवे जी ।

