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आपले वाेून झाल्यावर आपण िे फ़ॉरवडग करू िकता.
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िे ई पुस्तक वेबराईटवर ठे वण्यापुवी ककवा वाेनाव्यहतररक्त कोणतािी

वापर करण्यापुवी ई-राहित्य प्रहतष्ठानेी लेखी परवानर्ी घेणे आवश्यक आिे.
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मनोर्त

नरबळी िी रमािातील हवकृ ती
आिे.

पूवीच्या काळी कोलामबाांधवात

कोणत्यािी रण, रमारां भ व मुहूतागवर
नरबळी देण्याेी प्रथा िोती.

आमच्या

ेांद्रपूर हिल्ह्ातील रािुरालर्त भार्ातील
आददवारीरुद्धा याला अपवाद नव्िते.
आमच्या र्ावातील कािी बुिूर्ग म्िणिे
मुख्यत्वे रकरू पा. खरवडे व मारोती पा.
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मोहितकार ह्ानी मला एक घटना राांहर्तली. ती पुढ.े
राठ-रत्तर वर्षयागपूवी म्िणिे रकरू खरवडे त्यावेळी दिा-बारा वर्षयागेे अरेल, तेव्िा
आमेा मिाांकालपूर र्ाव नवीन बरला िोता. त्यावेळी आमच्या र्ावात रक्त पाे-रिा
घरे िोती. तेव्िा वेळूच्या कामट्यापारून बणहवलेले कु डाेी घरे त्यावर र्वताेे छपर िोते.
एकदा रकरू खरवडे त्याांेे वडील व मारोती मोिीतकार िे हत्रकू ट वेळू आणन्याराठी ेांद्रपूर
हिल्ह्ातील रािूरा तिरीललर्त मुलताई भार्ात र्ेले. (त्यावेळी ह्ा भार्ाला मुलताई
रांबोधले िायेे. ) हिथे दाट िांर्लात आददवारी पाडे िोते हतथेे त्यानी आपला िाहमयाना
उभारला. आपल्या लर्त िवळपार आददवारींेी वराित आिे िे त्याांना ठाऊक नव्िते.
रात्रभर त्यानी हतथेे मु्क ाम के ला, व दुरऱ्या ददविी रकाळीे ते वेळू तोडण्याराठी
िांर्लात रवाना झाले. पुढे ेाांर्ले वेळू अरेल म्िणून ते आणखी पुढे र्ेल,े तेव्िा त्याांना एका
वडाच्या दाट हवस्तीणग झाडावर मानवी कवटी, िात, नखे आढळली. िीे ती नरबळी
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देण्याेी िार्ा! ते पाहून ह्ा हत्रकु टाेी पाेावर धारण बरली. इथे रािणे योग्य िोणार
नािी म्िणून त्यानी हतथून काढता पाय घेतला. आपल्या िाहमयानालर्ते भराभर हमळे ल
ते वेळू तोडू न त्यानी र्ाव िवळ के ले.
याेा अथग पूवी आपल्या देिात नरबळी
अपवादात्मकररत्या आितार्ायत ेालू आिे.

देण्याेी प्रथा िोती. व ती

राांप्रत वतगमानपत्रात आपण अरे दोनेक

उदािरण ककवा िास्त वाेले अरेल. ह्ा रांर्णकीय युर्ात हवज्ञानाने दकतीिी प्रर्ती के ली
अरली तरीिी अरे 'नरबळी'ेे प्रकार ररागर अनुभवायला हमळतात.
प्रस्तुत कथा िी इ. र. १६०० रालेी रत्यघटना अरून माझ्या आिोबाांेे आिोबा
नार्ोबा मोहितकार ह्ाांच्यावर र्ुदरलेला प्ररांर् आिे. त्यानीे िी कथा माझ्या आिोबाला,
आिोबाने माझ्या वहडलाांना व वहडलाांनी मला, अरा प्रवार करत आता ती वाेकाांपयंत
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पोिोेत आिे. वाेक ह्ा कथेेे स्वार्त करतील अिी आिा आिे. माझी िी “अघोर” कथा
ई राहित्य प्रहतष्ठानने आपल्या वेबराईटवर ईबूक स्वरूपात प्रहरद्ध के ल्याबद्दल ई राहित्य
प्रहतष्ठानच्या रवगे टीमला मी धन्यवाद देतो.

कािी त्रुटी आढळल्यार वाेकाांनी तरे

कळवावे म्िणिे मार्गदिगन िोईल. अरो!

उत्तम मोहितकार.
मिाांकालपूर,
ता:वणी, हि:यवतमाळ
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अदमारे इ. र. १६०० रालेी िी र्ोष्ट आिे. माझे पूू्वगि माझ्या आिोबाांेे आिोबा
ह्ाांेेवर र्ुदरलेला िा प्ररांर् आिे. िी रत्यघटना अरून माझ्या आिोबाांनी माझ्या वहडलाांना
व माझ्या वहडलाांनी मला प्रस्तुत कथा राांहर्तली. ती िब्दबद्ध करून वाेकाांच्या रेवर
े
रादर करीत आिे.
माझे पूवगि मूळेे आांध्रप्रदेिातल्या आददलाबाद हिल्ह्ातले. त्यावेळी आपल्या देिात
घनदाट अरण्ये िोती. अरण्यात वाघ सरि, अस्वल, तरर, लाांडर्े, अिी सिस्त्र श्वापदे िोती.
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ददवराढवळ्या बािेर पडायला हभती वाटायेी. ददवरा बािेर पडायेे म्िणिे िीव मुठीत
कोंबूने! िो कु णी दूरवर व हनघाला त्याेी परतेपयंत िाश्वती नरे.
तेंव्िा आिच्यारारखी वािने नव्िती. पाांे-रिा दकलोमीटर अांतरावर र्ाांवे नव्िती.
दोन र्ावातील अांतर ३०-४० दकलोमीटरच्या दरम्यान अरायेे. पाांे-रिा घराांेी छोटी छोटी र्ाांवे अरायेी. दोन र्ावाला िोडायला रस्ते तरी कु ठले! घनदाट अरण्य कापीत
पायवाटे पुढां र्ेलल
े ी अरे.
अिाे एका पेलर्ोंडा नामक र्ावात नार्ोबा मोहितकार नावाेा एक इरम राित
िोता. स्वभावाने र्रीब, रालर, रज्जन प्रवृत्ती व मनहमळावू िोता. रवांिी हमळू नहमरळू न
वार्त अरल्यामुळे, र्ावात त्याांना मान िोता. ५-६ घराेी वस्ती िोती. र्ावालर्त िांर्ल
तोडू न राररूर के लेली ५-६एकर िमीन आहण रोबतीला एक म्िैर,

दोन रे डे िीे

नार्ोबाेी दौलत आहण रवगस्व.
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त्याकाळी आिच्यारारखी प्रर्त िेती नव्िती. खूप खपूनिी पोटापुरते धान्य हपकत
नव्िते. िांर्लातील रळे , कां दमुळे, मोिरु ले यावर वर्गभर र्ुिराण व्िायेी. कु डाेी घरे
आहण त्यावर र्वताेे छप्पर अरायेे. पेलर्ोंडा र्ावापारून पुवेर ५दकलोमीटर अांतरावर
कोलाम ह्ा मार्ार िमातीेे ५-६घराेे पोड िोते. (आता िी िमात पूवीरारखी
मार्ारलेली राहिली नािी. ) त्या पोडाच्या पररररात घरावर झाकाळण्याच्या कामी
उपयुक्त अरे र्वत मिामूर हमळत अरे. लाांबे लाांब र्वताेी कु रणे िोती त्यामुळे र्वताेी
कमतरता कु णालािी भारत नरे. ते र्वत आणायला र्ावातल्या कािी लोकाांरमवेत नार्ोबा
बैलबांडी घेऊन िांर्लात िात अरे. पोडावरील कोलामाला मिूरी देऊन त्याांच्यामारग त र्वत
कापून आणने, िा त्याांेा नेिमीेा हिरस्ता अरल्याने कोलामारोबत नार्ोबाेी ेाांर्लीे
मैत्री िुळली. तेंव्िापारून वारलू नावाेा कोलाम नार्ोबाच्या घरी नेिमी ये-िा करायेा.
नार्ोबाकडू न तो तुरी, मुांर् न्यायेा. परस्परात त्याांनी राळू भाटव्याेे नाते िोडले; आहण
नांतर ते रांबांध अहधके दृढ झाले.
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कोलाम पोडावरील कोलाम दरवर्ी हतळाेेे उत्त्पन्न काढत अरे. तीळ कापणीर
आला की, दरवर्ी रवग कोलाम बाांधव एक उत्रव रािरा अरे. 'बळी' िे त्या उत्रवाेे नाव.
ते कु ठू न तरी पकडू न आणलेल्या एखाद्या माणराेा 'बळी' हिवेवरील देवतेर अपगण करीत
अरे. दरवर्ी हनत्यनेमाने तीळ कापणीच्या वेळी त्याांेा 'बळीेा' कायगक्रम ठरलेला अरे. ह्ा
उत्रवात रात्रभर नाांेर्ाणे व्िायेे.
रात्री बारा वािले की, पकडू न बाांधून आणलेल्या बळीर देवतेरमोर ििर के ले
िायेे. त्या हबेाऱ्यार काय माहित आपल्यारमोर काय वाढू न ठे वले आिे ते! तो बेत पाहून
पकडू न आणलेल्या माणराला रवग रिस्य रमिून रािहिके देव आठवायेा; तो रडायेा,
तळमळायेा, र्यावया करायेा परां त,ु रमोरे 'िीवघेणा देव' अरल्यामुळे दकतीिी धावा
के ला तरी, रवग प्रयत्न हनर्षरळ ठरत. बळीेी पूिा के ली िात; व त्यानांतर बळीच्या मानेवर
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एक भला मोठा रुरा ठे वला िात मानेवर रुरा दररला की हनर्षपाप देि वेदनेनां तळमळत.
यावेळी रवग कोलाम आनांदाने टाळ्या पीटत. िेवटी तळमळणारा देि एकदाेा िाांत िोत.
देवतेला रक्ताहभर्ेक घातला िात. रात्री रवांच्या घरी र्ोड पदाथग के लेले अरल्याने पोरां तर
खूप खुर्ीत अरायेी; कारण बारा महिन्यातून एकदाे त्याच्या घरी र्ोडधोडाेा बेत
अरे. बळीच्या ह्ा (अांधहवश्वारू) कायगक्रमामुळे आपल्याला भरपूर उत्पन्न हमळे ल अिी खोटी
धारणा त्या कोलाम बाांधवाेी िोती.

बळीेा कायगक्रम उरकल्यानांतर दुरऱ्याे

ददवरापारून हतळाेी कापणी ेालू िोई.
बळीेी िी प्रथा त्याकाळी कु णालाे माहित नव्िती. इतर रमाि ह्ा प्रथेपारून
अनहभज्ञ िोता. म्िणून एकदा नार्ोबावर ह्ा बळीेा बकरा बनण्याेा प्ररांर् र्ुदरला
िोता.
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नेिमीप्रमाणे तीळ कापणीर तयार झाला; ते पाहून नेिमीप्रमाणे यािीवर्ी तीळ
कापणीपूवी बळीेा कायगक्रम आटपायला पाहििे अिी ेेाग कोलामबाांधवामध्ये िोर धरू
लार्ली. तत्पूवी यावर तोडर्ा काढण्याराठी कोलामबाांधवाने एक रभा आयोहित के ली.
येरलू नावाेा कोलाम त्या र्ावातील म्िोरक्या अरल्याने तोे ह्ा रभेेा मुख्य िोता.
त्याने बळी पकडू न आणन्यार रवांना आदेि ददले. परां तु बळी पकडू न आणने िे रोपे काम
नव्िते. रििारििी अरा माणूर रापडणे मुश्कील, हिदकरीेां आहण कष्टाेे काम िोते.
पेरलू नावाच्या कोलामाने िी रमस्या रवांरमोर व्यक्त के ली.
"दािी, आिकाल अरा मानूर रापळने लई तराराेां काम िायेत. तवा म्या मनतो,
आपुन ५-६ िन रोबत घेवून िे काम कराया पायिे, थ्ये बेर व्िईल"
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"पेरलू भौे मनन बरूबर िैत, तवा आपुन५-५िन यकत्र यवून बळी पकडाया िावां,
मांिे आपनास्नी बळी पकडाया तरार िानार नाय!" दामाने पेरलुच्या प्रस्तावाला मांिुरी
ददली.
पण वारलुेे हतकडे लक्ष नव्िते. तो करल्यातरी हवेारात र्ढला िोता. रवांच्या
निरे र िी र्ोष्ट आल्याने त्यानी एकरुरात म्िटले, "आब्बा वारलू तूत्त कािीबी बोलत
नाय!अरा कोंेा इेार करून तायला र्ा?मांर्ापारन खाली मुनकां घालून!"
आतापयंत पुतळ्यारारखा स्तब्ध झालेला वारलू एकदम िलला.
"म्या मनतो तो पेलर्ोंड्याेा नार्ोबा िैत ना. . . "
"मांर्" वारलुेे वाक्य मध्येे तोडत बालािी म्िणाला.
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"आबे! आयकू न त्त घे, भडव्या! मी का राांर्तो त्ते? "
"बर, राांर्?"रवांेे कान वारलुकडे दररले. वारलू राांर्ू लार्ला.
"म्या मनतो, थो पेलर्ोंड्याेा नार्ोबा मोहितकार िायेत ना, थ्यालेे आपून बळी
देवू"
"थ्ये कर िक्य व्िईल बा! का, थो रायतो पेलर्ोंड्याला, आन थ्याले तेथून धरून
आनाेां करां, थे त्त तुे राांर् बा, आमाले वारलू?" एकाने िांका उपहस्थत के ली.
"आबे, त्त आयकू न त्त घे, मांदाते कािालेका हमरेी टाकते. !"वारलुने दम भरल्यावर
तो लोण्यावाणी हपघळला, व िाांत झाला.
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"िे बर्ा!"वारलू राांर्ू लार्ला, "आपन बळीेा कारे क्रम रठवतो ना?"
"िोय!" रवग एकरुरात र्रिले. वारलू राांर्ू लार्ला,
"मांर् आपून नार्ोबाले कारे क्रमाेू आवतन देवू!"
"बळीेा कारे क्रम मनल्यावर थो यईल का? मले नाई वाटतां बा, थो यईल मनून !"
कु रऱ्या पुन्िा बोलला.
"बे त्त भडव्या! उर्ा रायते का नाई, मांर्ापारन लेकाेां टरां र्टरां र् करून रायला. का
तुलेे देऊ बळी!"
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म्िोरक्याेा पारा भडकलेला पाहून कु रऱ्या हथिला. त्याने तोंडाला कु लूप लावले.
वारलुने आपली र्ाडी पुन्िा रुळावर आणली. े्क ी ेालू के ली. तोंडाेा पट्टा पुन्िा वािू
लार्ला.
"नार्ोबाले ह्ा कारे क्रमाईियी काईबी ठाव नाय. नार्ोबाले म्या आमेा यक रन
िाये मनून िेवाेां आवतन देतो आन थ्याले ईत बलावून आनतो. मांर् आपून थ्याले धरून
बळी देऊ, कस्र!"
"वा! वारलू आपून मानल बा तुले !"
ढर् र्रिावा तरे रवग र्रिले. आता कु रऱ्याच्या डोक्यात प्रकाि पडला. हविेेा
झटका बरल्यारारखा त्यानां िात झटकला. बोटाने ेुटकी वािवून झाल्यावर त्याेे तोंड
वािू लार्ले.
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"वा! वारलू काय मस्त ददमाख िाये र्ा तुवा! मले त्त िे मालुमे नोितां, का अरा
यकादा इेार तुया डोक्श्यातून यईल मनूनां. आपन मानल बा तुले!"
"भडव्या तुले मांर्ापारन राांर्त व्ितो तवा तू आपलाे टपरटपर करीत व्िता. मांर्ा
म्या झाळपाला बुरत व्ितो का? आत्ता तुले पटल, बरां थे िावू देत"
वारलुच्या कु रघोडीवर रवग ेमत्कारीकररत्या िांरले. मोरक्या िब्दाेी उधळण करू
लार्ला. िाताच्या ओंिळीत िनुवटी धरून रवग ऐकू लार्ले.
"वारलू ेाांर्ल्या कामाराठी यळ कािाले दवळाेा. आपला तीळ बी कापाले िोऊन
रायला, तवा तू िे काम आिे आटपायले पायिेन!"
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"दािी, तुमी दरकीर करू नोका . . . .

" मध्येे बोलणे थाांबवून आहण

आकािाकडे पाित िात उां ेावून वारलू पुन्िा पुटपुटला, "नाग्याले मी आनतो की नाय थे
पािाते ऱ्िा! आिे पाह्टी हनर्तो म्या!"
वारलु ह्ावेळी बळीच्या रुळावर ेढलेला अरल्याेे स्वप्नां पाित िोता. स्वप्नात
नार्ोबा ककेाळत व र्यावया करीत िोता. वारलुने स्वप्नाते दोन्िी िात उां ेावून तलवार
ेालवायला रुरूवात के ली; आहण नार्ोबाेे मुांडके धडावेर्ळे के ले. धप्प अरा आवाि
आला. वारलुने डोळे उघडले. त्याच्या िाताेा तडाखा हझपऱ्याला बरला िोता. वारलू
रावरला. तडाखा बरल्याने हझपऱ्या ेवताळू न उठला. रारे हवस्मयेकीत िोऊन पाहू
लार्ले.
" राल्या !मले मारते, मािा बळी देतो मांतो की काय? थाांब तुले इां र्ा दावतो !"
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अरे म्िणून. हझपऱ्या वारलुच्या अांर्ावर धाऊन र्ेला. हझपऱ्या मुळाते दणकट.
बाांध्याेा अरल्याने एका तडाख्यात त्याने वारलुला भूहमियन करायला लावले. आहण तो
वारलुच्या छातीवर बरून िोरिोरात बुक्याेा प्रराद देऊ लार्ला. वारलू मेलो, मेलो
म्िणून ओरडू लार्ला.
आतापयंत बघ्याेी भूहमका घेणाऱ्यानी बाांका प्ररांर् ओळखला. घटनेेे र्ाांभीयग
ओळखून रवग वारलुच्या मदतीला धावले. रवांच्या मध्यस्थीने झर्ड्याला लर्ाम लावला;
परां तु वारलुने आपल्याला लोकारमक्ष मारून आपला अपमान के ला , िी बोे हझपऱ्याला
बोेत िोती. के व्िातरी आपण ह्ाेा काटा काढू े अरा हवेार करीत हझपऱ्याने घर िवळ
के ले. रवग आपापल्या घरी र्ेले.
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रात्री रुडभावना िार्ृत झालेल्या हझपऱ्याेा डोळा लार्ला नािी. तो
आणखीने हवेाराांच्या खोल र्तेत िाऊन पडला. वेड्यारारखा बडबडू लार्ला, हवहक्षप्त.
िातवारे करू लार्ला. अधूनमधून दातओठ खात तो िाताच्या मुठी आवळू लार्ला. एकां दर
रुडभावनेने तो पूरता पेटून उठला िोता. हझपऱ्या कधी बरत, तर कधी उठत. आता त्याला
रािवेना.

"आपन बदला घ्यायेाे! राल्याने आपला अपमान के ला,

त्याला हिवांत

किापायी रठवाये" अरा कृ र हवेार हझपऱ्याला िास्ते रतावू लार्ला. "बस्र, झालां
राल्याले आता खल्लार के लां पाहििे ेाल हझपऱ्या"
हझपऱ्या वीि ेमकल्यावानी ताडकन उठला. झपाझप पावले टाकत तो
झोपडीच्या आतील भार्ात र्ेला. इकडे हतकडे इतस्ततः कािीतरी िोधू लार्ला . त्याला
एकाएकी काय आठवले कु णार ठाऊक दररता दररता तो एकदम उिव्या बािूला वळला .
त्यावेळी हवस्तव पेटवीने रार हिदकरीेे व कष्टाेे काम िोते. म्िणून लाकडाच्या रािाय्याने
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अखांड हवस्तव पेटत ठे वावा लार्े. झॊपडीच्या एका कोपऱ्यात मांद तऱ्िेेा हवस्तव पेटला
िोता. हझपऱ्याने रुां कर मारून िाळ वाढवला, त्याररिी झोपडी अहधक प्रकािमान झाली.
त्या प्रकािात. झोपडीतील प्रत्येक वस्तू ेमकू लार्ली. हझपऱ्याेी निर झोपडीत दररू
लार्ली. आहण ेयेवर एकदम िास्य रु लले. तो पुढे रररावला. पुढे कु ऱ्िाड हझपऱ्याच्या
िाताेी प्रतीक्षा करीत िोती. नकळतपणे हझपऱ्याेा िात पुढे ररकू लार्ला. िाताला
कु ऱ्िाड लार्ली. िाताेा तळवा अलर्दपणे कु ऱ्िाडीला लपेटला र्ेला. कु ऱ्िाड िातात येताे
हवकट िास्य करीत हझपऱ्याने ती तपारली. काले धार ददल्याने हतला आि घारायेी
र्रि नव्िती. तो वेड्यारारखा िरू लार्ला. हझपऱ्याेे िास्य ऐकू न त्याेी बायको मुले
उठली; पण ते अधगवट झोपेत अरल्याने हझपऱ्याेे िास्य बायकामुलाांना एखाद्या स्वप्नवत
वाटले. आहण ते पुन्िा झोपी र्ेले व एका भयानक स्वप्नात रममाण झाले.
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हझपऱ्या बािेर आला. रर्ळीकडे काळाकु ट्ट अांधार. . . . . . . . भयाण िाांतता. . .
. . . . रातदकड्याेी दकरग दकरग ऎकू येत िोती. अधूनमधून रटटवीेे ओरडणे ऎकू येत िोते,
त्यामुळे िाांतता भांर् िोत िोती. वारा िाांत अरल्याने झाडे न िालता स्तब्ध उभी िोती.
हझपऱ्याला बघून ती स्तब्ध झाली की काय अरा भार व्िावा! रक्त अपवादात्मकररत्या
दूरून कु ठू नतरी कोल्िेकूई व कु त्र्याेा भुांकण्याेा आवाि येत िोता.
त्या अांधारात ेार वाटा ेार ददिेला अांधुकिा ददरत िोत्या. त्यापैकी एक वाट
हझपऱ्याने पकडली. िरीर पुढे ररकू लार्ले पाय भराभर उेलले र्ेले. ेालता ेालता तो
पोडाच्या डाव्या बािूला झुकला. ेार पावले पुढां ररकला आहण ब्रेक लार्ल्यार्त थाांबला.
रमोर त्याला झोपडीेा झोपा ददरत िोता. िीे ती वारलुेी झोपडी. हझपऱ्याने रावधपणे
िळू े झोपा उघडला, व ेोरपावलाांनी तो आत िाऊ लार्ला. पुढां िाऊन पािाते तो वारलू
खाटेवर नव्िता. नार्ोबाला 'बळी ' रणाेे आमांत्रण द्यायला तो के व्िाे हनघून र्ेला िोता.
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खाटेवर अांथरूणाहिवाय कािीिी नव्िते. आपला बेत ररलेला पाहून हझपऱ्याेा ेेिरा
खरग कन उतरला. आत्यांहतक क्रोधाने त्याेा ेेिरा लाल झाला. डोळ्याांत अांर्ार तराळू
लार्ला. "राला! पेलर्ोंडाले र्ेला वाटतां, मनून वाेला . पन म्या राल्याले रोळनार नाय.
िा. . िा. . िा. . िा. . . "दाणादाण पावले आपटत हझपऱ्या घराकडे हनघून र्ेला.
वारलू अर्दी पिाटेर पेलर्ोंडा र्ावाला हनघाला िोता. कोेरमुांडी आहण
पेलर्ोंडा

दोन र्ावातील अांतरिी कमी अरल्याने उिाडण्यापूवीे तो पेलर्ोंडाला

पोिोेला नार्ोबा ह्ावेळी म्ििीेे दूध काढण्यात मग्न िोता.
"रामराम िो भाटो" वारलुने नमस्कार करीत म्िटले. दूध काढता काढता नार्ोबा
म्िणला, "रामराम! आब्बा येवढ्या रकाळी करां म्हून येनां के लां?"
"येक काम िोत नार्ू तुयाकळ!"
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"कोंे बा! बरां बर, मी आलोे दूद काळू न! मांर् रइस्तर बोलू. रकू बाई बाि टाक व
माह्ा भाटोले! माझा भाटो आला िायेत!"
"कोंेा बा तुमेा भाटो?" अरे म्िणून रखूबाई बािेर येऊन पािते.
"आब्बा, भाविी व्िय का? भाविी तुमी रकाळीर करां म्हून येनां के लां? या
भाविी बरा बािीवर"
अरे म्िणून रखूबाईंने वारलुेे ेाांर्ले आर्त-स्वार्त के ले. व कु डाला टेकून
अरलेली एक खाट उेलून ओररीत टाकली. िािहुि करत वारलू खाटेवर बरला. तोवर
नार्ोबा दूध घेऊन आला. रखूबाई आपल्या कामात र्कग झाली. नार्ोबाने दूध आत नेऊन
ठे वले आहण िात धुवून वारलूिवळ येऊन बरला. वारलुला क्षेमकु िल हवेारले. वारलुने
रवग कु िल-मांर्ल आिे अरे राांर्ून रकाळी येण्याेे प्रयोिन इत्यांभूत राांहर्तले.
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नार्ोबाला उद्या आपल्या रणाच्या पाहुणेाराराठी येण्याेे आमांत्रण ददले. नार्ोबाने
आमांत्रण स्वीकारले व उद्या येण्याेे कबूल के ले. िेवनखाण झाल्यावर वारलू आपल्या
पोडाकडे रवाना झाला.
दुरऱ्या ददविी आपले हनत्य व्यविार आटोपून नार्ोबाने कोेरमुांडीकडे प्रयाण
के ले. माध्याांन्ि काळात तो कोेरमुांडीला पोिोेला. हतथे वारलू नार्ोबाेी वाटे पिात
बरला िोता. नार्ोबा ददरताे वारलुने त्याेे ेाांर्ले आर्त-स्वार्त के ले. ददवरभर हवहवध
पक्वान्नाांेी मेिवानी ददली; िेणेकरून नार्ोबाला कोणतािी रांिय येणार नािी िी त्याांेी
भोळी रमिूत िोती. बळीच्या कायगक्रमाला अिून बराे अवकाि िोता. िा कायगक्रम ठीक
रात्री १२ वािता िोणार िोता. नार्ोबापुढे बऱ्याे मेिवान्या येत िोत्या,

िे पाहून

नार्ोबाला कोलामबाांधवात मानूरकी ददरली. परां तु िी त्याेी ेुकीेी रमिूत िोती. िे
कोलाम आपल्यािी अरे मानूरकीने का वार्त आिे, ह्ाेी थोडीदेखील िांका नार्ोबाला
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आली नािी. कारण रवग कोलाम नार्ोबािी अदबीनां प्रेमान वार्त िोते. म्िणून
आपल्यापुढ्यात काय वाढू न ठे वले आिे ह्ाहवर्यी नार्ोबा रािांक िोता. वारलुच्या खोट्या
रदयेतून खऱ्या हनदगयतेेा उदय िोणार िोता.
िेवटी रांध्याकाळ झाली. रूयग हक्षहतिाकडे वळला व थोड्याे वेळात अस्ताला
र्ेला. त्याररिी रर्ळीकडे रांराराेे राम्राज्य पररू लार्ले. क्षण-क्षण ररकू लार्ला.
घांटोर्णीक अांधार दाटतात ेालला.

यावेळी नार्ोबाला िॊेार लार्ली. तिी इच्छा

वारलूिवळ बोलून दाखहवताे वारलुने पाण्याने भरलेले एक र्ाडर्े नार्ोबाला ददले; व
िॊेहवधी कायगक्रम िार्ेकडे अांर्ुलीहनदेि के ला.
नार्ोबा हतकडे िाऊ लार्ला. पोडाच्या बािेर र्ेल्यावर कािी अांतरावर
नार्ोबाला एक वृद्ध स्त्री ददरली. िणू देवताे ती, नार्ोबाच्या मदतीला धावून आली!
नार्ोबािवळ येऊन ती त्याला रावध करू लार्ली,
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"बापू! तू इकडे आला खरा, पन तुले िे कोलाम बळी देनार िैत; तवा तू येथूने
पळू न िा!"
"अरे बापरे ! ह्ाेा अरा िेतू िोता तर, मनून तर िे कोलाम मले पकवानाेी
मेिवानी देत िोते. नार्ोबाच्या डोळ्यापुढे कािवे ेमकले. तो रावरला.

त्याला त्या

पररररात राक्षात मृत्यू भटकटाांना ददरला. त्याने िातातील डबा रे कू न ददला; आहण
पलायन करणार तोे ती वृद्धा म्िणाली, "बापू तू लई दूर िा, आहण रस्त्याच्या कडेला दाट
िांर्लात यक झाळ पाहून त्या झाळावर ेढू न लपून बर. तुया मार्ां िे कोलाम धावत येईन.
तुयाच्याने धावने व्िनार नाय, मनून म्या तुले िे राांर्ून ऱ्िायली. तू रस्त्यात रापळू नये
मनून रस्त्यापारन दूर दाट झाळीत तू लपून ऱ्िाय बरां !
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नार्ोबा म्िातारीेे बोलणे ऐकत अरता भीतीने थरथर कापू लार्ला. थांडीेे
ददवर अरूनिी त्याला दरदरून घाम रु टला. नार्ोबाने हतेे िेवटेे वाक्य ऐकले अरेल
नरेलिी, हतला धन्यवाद देऊन त्याने हतथून काढता पाय घेतला.
िक्य तेवढ्या वेर्ाने तो रस्त्याने धावू लार्ला. भीतीयुक्त अांतःकरणाने तो पुर्षकळ
अांतर धावला. तरूणपणात तो आयुर्षयात धावला नरेल येवढे अांतर म्िातारपणात धावला.
कमी वेळाते त्याने िास्त अांतर पार के ले.
धावून-धावून अरे दकती धावणार ? धावण्याेी रवय नरल्याने लवकरे त्याला
धाप लार्ली, आता आपण िास्त धावू िकत नािी िे नार्ोबाने ताडले; रस्त्याने िळू िळू
िाणे धोकादायक िोते. कारण आपण पलायन के ल्याेी ेुणूक लार्ून. िे कोलाम लवकरे
आपल्याला िोधत येण्याेी िक्यता आिे. कोलामबाांधव िे मुळाते हिकारी अरल्याने
आपल्याला िोधत ते वेर्ाने कोणत्यािी क्षणी इथे धडकू िकते . वेळ िी अमूल्य अरते आहण
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ती याक्षणी दवडणे म्िणिे िुद्ध मूखगपणा ठरे ल,

िे नार्ोबाला कळू न ेुकले म्िणून

रस्त्याच्या कडेला दूर िांर्लात एक दाट झाड पाहून तो त्यावर ेढू न बरला.
इकडे पुर्षकळ वेळ झाला तरी नार्ोबा िौेाहून परतीेे हेन्ि ददरेना.
नार्ोबाला आपल्या कायगक्रमाेी ेुणूक लार्ून त्याने पलायन तर के ले नािी ना ? अरा
रवांना रांिय आला. तो पळाला नरेल, व कु णाकडेतरी बोलत बरला अरेल. अरेिी त्याांना
वाटले. आता येईल, मर् येईल, थोड्या वेळाने येईल म्िणून रवग वाट पाहू लार्ले; पण
कािीे रायदा झाला नािी. आतातर नार्ोबा पळाला अरल्याेा रांिय अहधके दृढ
झाला. म्िणून कोलामाने िोधािोध ेालू के ली, त्यापैकी कािी कोलाम नार्ोबाला
पकडण्याराठी पेलर्ोंडाच्या रस्त्याने धावू लार्ले. ते पुर्षकळ अांतर धावले पण नार्ोबा
त्याला र्वरला नािी.
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बरे े अांतर धावल्यावर नार्ोबा ज्या रस्त्याच्या कडेलर्त झाडावर बरला िोता त्या
रस्त्यावरून धावत येत अरलेल्या कोलामाेा र्ोंर्ाट नार्ोबाला ऎकू आला. र्ोंर्ाट
िरिरा अहधकाहधक िवळ येऊ लार्ला तरतरी नार्ोबाच्या छातीेी धडधड वाढायला
लार्ली. त्याला दरदरून घाम रु टला. कोलाम आपल्याकडे येऊ नये म्िणून तो मनोमन
देवाेा धावा करू लार्ला.
पुर्षकळ अांतर पार के ले, तरी नार्ोबाेा पत्ता लार्ेना म्िणून रवग कोलाम मार्ां
दररले. कोलाम माघारी परतून कोेरमुांडीकडे िात अरल्याेे नार्ोबाला र्ोंर्ाटावरून
कळले,

तेव्िाे नार्ोबाने रुटके ेा हनःश्वार टाकला. “बर झालां आपण वाेलो त्या वृद्धन
े े

आपल्याला वाेवले” म्िणून हतेे व देवाेे मनोमन आभार मानले. देवानेे त्या वृध्देला
आपल्या मदतीला पाठहवले अरा हवेारिी नार्ोबाच्या डोक्याला स्पिून
ग र्ेला.
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परां तु अिूनिी नार्ोबाेी छाती धडधडत िोती. आपण खाली उतरलो आहण ते
कोलाम वापर आले तर,

पुन्िा पकडले िायेे अरे नार्ोबाला वाटत िोते; म्िणून तो

लवकर खाली उतरला नािी.
बराे वेळ झाला र्ोंर्ाटाेा आवाि दूर -दूर िोता; आहण िेवटी तो आवाि
येईनारा झाला. नार्ोबाला िायरे वाटले. रांकट टळले िोते म्िणून नार्ोबाने रुटके ेा
हनःश्वार टाकला; आहण आरामात पेलर्ोंडाकडे रवाना झाला.
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िी कथा म्िणिे मूळ कादांबरी स्वरूपात अरून ती मुक्तललकार ह्ा वणीतून हनघणाऱ्या राप्ताहिकात मी
प्रहरद्ध के ली आिे. ऑनलाईन वाेकाांच्या रेवेर आता त्या कथेेा राराांि मी रादर के ला आिे. रद्या
िेतीेा िांर्ाम ेालू आिे म्िणून मी वेळेअभावी राराांि रादर करीत आिे. नांतर कधीतरी मी रांपूणग कथा
तुमच्या रेवेला ििर करीन.
ज्याांना पूणग छापील स्वरुपातले पुस्तक िवे अरेल त्याांनी मला रांपकग राधावा.
uttammohitkar@gmail. com

: 9049120265
धन्यवाद!!
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ई राहित्य प्रहतष्ठान
ई राहित्य प्रहतष्ठानच्या पुस्तक खहिन्यात रातत्याने नवनवीन भर पडत अरते. आपण
पिाता ना? नवीन रुमारे तीर पुस्तकां लवकरे येत आिेत. एकाहून एक भारी. रर्ळीे
तुम्िाला िवी अरतील तर रांपकागत रिा. VIP रभारद बना.
VIP रभारद बनणां अर्दी रोप्पां आिे. आपल्या ओळखीच्या दिा लोकाांेे मेल आय डी
कळवा आहण बना VIP रभारद.
एका दमात तीन कामां.
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पहिलां म्िणिे तुम्िी VIP रभारद बनता. तुम्िाला ई राहित्य प्रहतष्ठानेां पुस्तक ई मेलवर रवागत

आधी हमळतां. त्याांच्या कायगक्रमाेां आमांत्रण हमळतां. त्याांच्या योिनाांेी माहिती हमळते. त्याांच्या कामात
स्वतः रिभार्ी िोण्याेी रांधी हमळते.
2.

ज्या दिा ककवा अहधक हमत्राांना तुमच्यामुळे फ़्री पुस्तकां हमळतात ते खुि िोतात. त्याांना त्याांच्या

आवडीेी पुस्तकां हमळाली की ते इतर लोकाांना तुमच्याबद्दल राांर्तात. त्याांच्याराठी तुम्िी म्िणिेे ई
राहित्येे प्रहतहनधी बनता.
3.

यातून तुम्िी मराठी भार्ेच्या रांवधगनाला अमूल्य अरा िातभार लावता. आमेा उद्देि आिे

मराठीतल्या रिा कोटी राक्षराांना वाेक बनवणां. आहण िे लक्ष्य राध्य करणां िे के वळ आहण के वळ मराठी
लोकाांना त्याांच्या भार्ेवर अरलेल्या प्रेमातूने िक्य आिे. आपल्या भार्ेेां राज्य व्िावां म्िणून १०६ हुतात्मे
झाले. आपल्या भार्ेनां रािा व्िावां म्िणून आपण एक दिा-वीर ई मेल आयडी देणारे ना! वाेनाेी आवड
अरो वा नरो. फ़क्त मराठी राक्षर अिा दिा लोकाांेे ई मेल पत्ते पाठवा. त्याांना वाेनाेी आवड आपोआप
लार्ेल. आपणे लावू. लावूे लावू. करूने दाखवू.
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आिे ना : एक दम : तीन कामां.
रांपकग राधा : esahity@gmail.com
www.esahity.com या वेबराईटला भॆट द्या.
िी रेवा पूणगपणे हनःिुल्क आिे. आम्िी िी खात्री देतो की या ई मेल्रेा वापर फ़क्त आहण
फ़क्त मराठी राहित्य पाठवण्याराठीे के ला िाईल. इतर करल्यािी िाहिराती पाठवून
त्याांना त्रार ददला िाणार नािी.
लवकरात लवकर आपल्या माहितीतल्या दिा ककवा अहधक मराठी राक्षराांेे ई मेल पत्ते
आम्िाला द्या.
आपल्या पत्राेी वाट पिात आिोत.
धन्यवाद
आपले नम्र
टीम ई राहित्य प्रहतष्ठान
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