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पाण्याचे रूप धारण करणारे हे जीव आहेत तरी कोण?
लंडिहूि पुन्हा भारतात आणूि नियती अिेयकडू ि कोणत्या रहस्याचा भेद
करवूि घेणार आहे?
काय घडले होते अथांग सिुद्रावरील डेनहहल्स स्वे अर िध्ये?
काय रहस्य आहे िध्य प्रदेशातल्या त्या जंगलात?
जाणण्यासाठी श्वास रोखूि वाचा ही उत्कं ठावधवक कादंबरी,
जी घेऊि जाईल तुम्हाला एका अद्भुत जगात!
-----------------------------------------------------------------------
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काही रठकाणे, व्यक्ती ककवा घटिा यांच्याशी साम्य आढळले तर त्याला योगायोग िािायचा की
सत्य िािायचे हे िी वाचकांवर सोपवत आहे.
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(c) कादंबरीचे सवव हक्क लेखकाकडे!!
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ही कादंबरी जगभरातल्या त्या वैज्ञानिकांिा सिपवण
जयांिी संशोधिासाठी जीवसुद्धा पणाला लावला
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१. भारत बोलावतोय!

लंडि शहरातल्या ट्यूब (लोकल ट्रेन्स) िध्ये प्रवास करत असतांिाच त्याला तो
कॉल आला. असा एक कॉल, जयािे आपले आयुष्य खुप बदलणार आहे, आपले ते पूवावयुष्य
आपल्याला पुन्हा भेटणार आहे याची त्याला पुसटशीही जाणीव िहहती.
लंडि शहरातल्या एका प्रानणसंग्रहालयाला भेट देवूि त्याची सगळी िानहती
रे कॉडव करूि ती तो काि करत असलेल्या चॅिल
े वर लाईहह टेलीकास्ट करूि झाली होती आनण
आता तो पुन्हा यु. एस. िध्ये परतणार होता. त्यािंतर त्याला दोि ददवस सुट्टी होती आनण िग
पुढची असाईििेंट येण्याची तो वाट बघणार होता.
पण ट्रेििध्येच त्याला तो कॉल त्याला आला आनण –
" गुड िॉर्निग निस्टर अिेया. हाऊ आर यु? (सुप्रभात अिेय. कसा आहेस?) "
- पलीकडू ि कॉल आला तो त्या चॅिेलचे आनशया खंडातील कायवक्रिांचे काि बघणारे लेस्टर
बेिेट यांचा.
" या! आय एि गुड. हाऊ अबाऊट यू? ( िी ठीक आहे. आपण कसे आहात?)" –
अिेय
" फाईि. अिेया, देयर इज अ न्यू असाईििेंट फॉर यु. यु वुड लाईक ईट इि फॅ क्ट!
(फाईि. अिेय, तुझ्यासाठी एक िवीि काि आहे. खरी गोष्ट तर अशी आहे की ते काि तुला खुप
आवडेल. ) " – लेस्टर
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"या. टेल िी सर. आय एि रे डी. बट ऑन्ली आफ्टर संड.े लेट िी टेक सि ब्रेकदग
स्पेस ऑि संड.े (होय. चालेल. पण रनववार िंतरच. िला थोडा रनववारी आराि करु द्यात. . )"
– अिेय
"िॉट अॅि इश्यू. टेक यूर टाईि. बट बी अवेअर दॅट, द असाईििेंट इज इि युवर
ओि कं ट्री. . (चालेल. पण लिात घे की पुढचे तुझे काि हे तुझ्या भारतातले आहे. )" – लेस्टर
ट्यूब िध्ये आता त्याला बसायला जागा निळाली. नखडकी बाहेर बघता बघता
तो बोलायला लागला.
"दॅट्स ग्रेट. आय वुड डेदफिेटली लाईक टू गो देयर. . ( फारच छाि. िी िक्कीच
तेथे जाईि)" – अिेय
लेस्टर पुढे म्हणाला –
" यु हॅव टू गो टू द शावावरी जंगल्स इि िध्या प्रडेश... नडटेल्स नवल बी सेण्ट टु युर
ईिेल आयडी ameya. a@naft. com - अॅण्ड अॅडहहान्स नवल बी क्रेडीटेट टू युर अकाऊंट.
ऑि वेन्सडे, त्रीशा फ्रॉि िुंबई-ऑदफस अॅण्ड भागववी फ्रोि डेल्ही-ऑदफस नवल अनसस्ट यु. बेस्ट
लक! बाय. (तुला िध्य प्रदेशातले शववरी जंगल येथे जायचे आहे. कािाबद्दलचे बारकावे, िानहती
हे ईिेल िारे पाठवले जातील आनण अॅडहहान्स पैसे हे तुझ्या बककेच्या अकाउं ट िध्ये जिा
करण्यात येतील. बुधवारी िुंबईच्या आपल्या ऑदफसिधूि त्रीशा आनण ददल्ली ऑदफस िधूि
भागववी तुला िदत करायला येतील. शुभच्े छा. बराय. )!"
शववरी जंगल - िाव ऐकताच त्याच्या अंगावर शहारे आले. सरसरूि काटे आले.
आनण एका आठवणीिे िि व्याकू ळ झाले... .
ते पाणी... तो जावावर पववत. ढग दाटु ि आलेल.े पववतावर पाऊस पडत असतांिा
पववता वर त्याला ददसलेले ते दृश्य...
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आपल्याला तेथे जायला निळणे हा योगायोग आहे की नियनतचा ठरवलेला
डाव?... नियती. . भाग्य... असे खरे च काही असते का? आपण हे जन्िापासूि िृत्युपयंतचे
जीवि जगतो ते कसे असावे हे कोण ठरवतं? आपण स्वत: ? की दुसरं च कु णी?
त्याला तशा बरे चदा भारत आनण आसपासच्या देशातील कािे निळत होती. पण
िध्य प्रदेशात त्याला प्रथिच आता पाठवण्यात येणार होते.
भारतात जायला निळाल्यािे त्याला आिंद िक्कीच झाला होता. सगळ्यांची भेट
होणार होती.

तो - म्हणजे - अिेय आचरे कर हा एक वाईल्ड लाईफ फोटोग्राफर आनण हौशी
प्रवासी. जीििध्ये जावूि जावूि नसक्स पॅक अॅब्स किावलेल.े लहािपणापासूि साहसी. वय वषे
- २५. अजूिपयंत अनववानहत. त्याचे आई- वडील िुंबईत नवले पाले येथे त्याच्या िोया
भावासह - म्हणजे अिोल सोबत राहात होते.
अिेय हा जगप्रनसद्ध अिेररकि चॅिेल - "िेचर, अनििल्स, फु ड अॅण्ड ट्रॅहहल्स"
(NAFT - िाफ्ट) िध्ये काि करत होता. िाफ्ट हे चॅिेल जगभरातील निसगव आनण प्राणी
यांचेबाबत नवनवध अंगािी नवचार करूि त्याची िानहती लोकांसिोर आणते. तसेच नवनवध
प्रकारची स्थळे तेथील संस्कृ ती, तेथील खाद्यपदाथव याबद्दल नवनवध प्रकारची िानहती चोवीस
तास पुरवत असते. जगभर या चॅिल
े चे असंख्य चाहते आहेत. त्याच चॅिेलचा िुकताच जन्िलेला
जुळा भाऊ - "िॅचरल ऑर सुपरिॅचरल (Natural Or Supernatural- NOS- िॉस) " हाही
लोकांिध्ये लोकनप्रय होत होता.
त्यांची सवावत िोठी बहीण आरती ही लग्नािंतर यु. एस.ला सेटल्ड होती. नतचे
निस्टर एका शहरात आयटी िेत्रात ट्रेिर.
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अिोल हा नववाहीत. अिोल हा एका आयटी कं पिीत िोकरीला. त्याची पत्नी
डॉक्टर सौ. आसावरी आंबेकर - आचरे कर. अिेयला लहािपणापासूिच फोटोग्राफीची सुद्धा
आवड होती.
वडीलांिी दोघांिा त्याच्या आवडीच्या िेत्रात करीयर करण्याची िोकळीक ददली
होती.
त्याच्या भावाला अिोलला यु. एस. , यु. के िध्ये सेटल होण्यात एवढा रस
िहहता. पण तो एक दोि वेळा परदेशात जावूि आलेला होता.
वडीलांचे भाऊ अशोकराव हे िध्य प्रदेशातल्या एका छोट्याश्या खेड्यात - आसंद
येथे राहात होते. त्यांची तेथे शेती असल्यािे आनण ती व्यवनस्थत पैसा निळवूि देत असल्यािे ते
तेथेच असत. त्यांच्या वडीलांसोबत.
... रनववारी पुन्हा एकदा क्रुझ वरची सफर के ल्यािंतर संध्याकाळी तेथील त्याची
एक िैत्रीण अॅिा हॉफिि नहला तो भेटायला गेला. दुसर्या ददवशी - सोिवारच्या दुपारच्या
फ्लाईटचे नतदकट होते.
रनववारी नतिे त्याला घरी बोलावण्याऐवजी त्याला वेस्टनिन्स्टर स्टेशि जवळ
बोलावले. लंडि आय जवळ नतची वाट बघत तो उभा राहीला.
नवचारांत असतांिाच त्याचे लि सिोरच्या एका जोडप्याकडे गेले. ते जोडपे
एकिेकांचे चुंबि घेत असतांिाच त्याला अॅिाची प्रकषाविे आठवण हहायला लागली आनण त्यािे
नतला परत फोि लावला...
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२. भूतकाळाची चाहूल

अॅिा
हॉफिि.
वय
वषे
२६.
गोरीपाि
नब्रटीश
तरूणी.
ददसतािणी कु णालाही भुरळ पडेल अशीच. अंगािे भरलेली आनण आजच्या आधुनिक
जिान्यातील परफे क्ट दफगर असलेली. नतची आई भारतीय आनण वडील नब्रटीश. अॅिा लहाि
असतांिाच वडीलांचा िृत्यु झालेला. वडील जहाजावरील टेलीकॉि इं नजिीयर होते. आईिे
त्यािंतर लग्न के ले िाही.
एकाकीपणा दूर करण्यासाठी आनण थोडेफार पैसे निळवण्यासाठी नतिे
लायब्ररीयि म्हणूि जॉब पत्करला होता. अॅिा एि. एच. एस्. िध्ये डॉक्टर. लंडिला असतािा
एकदा ररपोटींग करता करता अिेय जखिी झाला होता. जेहहा त्याला अॅिाकडे योगायोगािे
उपचारासाठी िेण्यात आले होते, त्यावेळेस दोघांिध्ये आकषवण नििावण झाले होते. प्रेि बसले.
एकिेकांवर. ओळख पाळख झाली. त्यािे त्याच्या िॅिेजरला यु. के . िध्ये सेटल होण्याची इच्छा
व्यक्त के ली होती. म्हणजे अॅिासोबत रहायला निळे ल आनण िुंबईला त्यािे एक फ्लॅट घेतलेला
होताच. दोघांिी लग्नािंतर यु. के .ला रहायचे की भारतात हे अजूि त्यांिी ठरवले िहहते.
ती हौस म्हणूि काही नसररयल आनण शॉटव दफल्म्स िध्ये काि करत असे.
अॅिाच्या भारतीय आईशी - रोझी नडिेलोशी सुद्धा त्याची ओळख झाली होती
आनण अिेय नतलाही पसंत होता. त्याच्या पसंतीला घरच्यांचा होकार निळणार हे त्यािे गृहीत
धरले होते. तसे त्यािे घरी स्पष्ट सांनगतले िहहते पण, थोडीशी कल्पिा ददली होती.
. . लंडि आय जवळ वाट बघत असतांिा त्यािे नतला फोि लावला. ती त्याच्या
जवळपासच होती आनण पोहोचतच होती. नतला पाहाताच त्यािे नतला निठी िारली. नतचा
दकस घेतला. िंतर बराच वेळ तेथे स्तब्धता होती आनण ते दोघे एकिेकांकडे िुसते नि:शब्द
बघत होते...
भािावर आल्यािंतर ते बोलू लागले. त्यांिी पुन्हा एकदा "लंडि आय" िधूि
लंडि एन्जॉय करायचे ठरवले.
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एका काचेच्या सेल िध्ये ते बसले. लंडि शहराचे नवहंगि दृश्य ददसत होते. तो
सेल अगदी हळू हळू वर चढत होता.
"अॅिा, िला तुला एक सांगायचे आहे!"
" बोल िा, लाडक्या!"
"िी तुला िागे एकदा लहािपणी भारतात भेटलेल्या एका िुलीबद्दल सांनगतले
होते. िाझे पनहले प्रेि... त्याबद्दल िी तुला सनवस्तर बोललेलो िहहतो. . पण?"
"सोन्या! अरे , काही सांगायची गरज सुद्धा िी सिजत िाही. िला तुझ्यावर
नवश्वास आहे, आनण सनवस्तर िला ऐकायचे िाही. आता ते संपलं असे तूच म्हणाला होतास
िा?"
"हो गं. ते संपलं... पण, योगायोगािे त्याच रठकाणी िेिके िला कािानिनित्तािे
जायले निळते आहे, त्यानिनित्तािे िाझ्या िागच्या सगळया आठवणी परत जाग्या झाल्यात.
असं वाटतंय की ... "
"हे बघ. तुला जर सांगावेसे वाटत असेल तर सांग. त्यािे िि िोकळे होणार
असेल तर जरूर सांग. आनण तेथे जाण्यािे जर का तुला त्रास होणार असेल तर . . िकोच
जावूस. िाही सांग त्यांिा . . ती असाईििेंट स्वीकारु िकोस!"
"तसे िाही गं. तसे तर त्या िुलीबद्दल सत्य कळल्यािंतर िी नतला नवसरलो सुद्धा
होतो. पण त्या घटिेबद्दल िला असे काही तुला सांगायचे आहे, जे िी तुला आजपयंत सांनगतले
िहहते. !"
"सांगिा राजा. िी तुझीच आहे िा!"
अिेय िे सांगायला सुरूवात के ली.
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"तेहहा िी वीस वषांचा असेि... िाझ्या वडीलांचे भाऊ निस्टर अशोक हे
भारतातल्या िध्य प्रदेशातल्या एका छोट्याश्या खेड्यात - आसंद येथे राहातात. त्यांची तेथे
शेत्ती असल्यािे आनण ती व्यवनस्थत पैसा निळवूि देत असल्यािे ते तेथेच असतात.
त्यांच्या
वडीलांसोबत.
िी
एकदा
सुट्टीत
तेथे
गेलो
होतो.
सोबत िाझा नित्रही होता- नजनति.
तेथूि जवळच असलेले शववरी जंगल - आनण त्याजवळचा जावावर पववत. िाफ्ट
चॅिेलिे आयोजीत के लेल्या तीन्ही जागतीक पातळीवरच्या ऑिलाईि पररिा िी िुकताच पास
झालो होतो. टेलीफोिीक इं टरह्यू ही झाला होता. िाझ्यासारखे अिेक जण नसलेक्ट झाले
होते. आता वेळ होती प्रत्यि साहसाची. ती डॉक्युिेंटरी िव्यािे सुरु झालेल्या त्या चॅिेलकडे
नसलेक्शिसाठी पाठवण्यात येणार होती. त्यासाठी खुप स्पधवक होते. ते ही वेगवेगळ्या
रठकाणांहूि वेगवेगळे दफल्िस बिवूि आणणार होते.
या दफल्िसाठी िी खुप िेहि
े त घेणार होतो. सहानजकच िी हे हक्काचे रठकाण
निवडले जेथे जास्त ददवस रहाता येईल्. . आनण िाझ्या नित्राला सहज सोबतीला म्हणूि िी
आणले होते. आम्ही आजोबांच्या घरापासूि दूर पववताच्या पायथ्याशी आिचा तंबू वसवला
होता. तसा आजूबाजूला धोका िहहता. िोबाईल सोबत होतेच. कॅ िेरा आनण इतर आधुनिक
सानहत्य होते. पण पववताच्या आसपास वस्ती िहहती. सकाळी दहा वाजता तंबू बसवूि पूणव
झाला. आजचा तो ददवस साहसपूणव असणार होता... . "
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३. जंगलात जायची तयारी

त्याचे बोलणे थांबवत अि
ॅ ा त्याला पुढे म्हणाली," होय. आनण िग एके ददवशी
तुझा नित्र तुझ्या सोबत त्या जंगलात आला िसतािा ती तुला भेटली होती. तुम्ही दोघे
ददवसभर सोबत होते. संध्याकाळी ती अचािक िाहीशी झाली, तू नतला िाव गाव काहीच
नवचारले िहहते, पण ते तुझे पनहले प्रेि होते, ते तू बरे च ददवस नवसरला िहहतास आनण ती खुप
सुंदर होती, दुसर्या ददवशी तुझा कॅ िेरा गायब झाला होता. तुझी सगळी िेहि
े त वाया गेली पण
िग तुला दुसरीकडचा कु ठलातरी नहह. डी. ओ. शूट करावा लागला होता.
िंतर या चॅिेलतफे तू नसलेक्ट झालास, पण तुझा तो प्रथि हहीडीओ हा त्या
जंगलातला िहहता याचे तुला वाईट वाटते वगैरे वगैरे... बरोबर?"
"हो. पण ती िुलगी तेथे आली कशी आनण ती िाहीशी कशी झाली हे िला तुला
सांगायचे होते... ते सांनगतले तर तुझा नवश्वास बसणार िाही आनण हे तुला आत्ताच सांगावेसे
िला वाटले कारण िला तेथे जाण्याचा योग पुन्हा येतो आहे. . आनण. . "
"होय

रे .

पुन्हा

कधीतरी

सांग.

ते

िी

कधीतरी

ऐके िच,

अिेय.

आता िला एक गोष्ट फक्त िहत्त्वाची वाटतेय, ती म्हणजे आपण आपल्या लग्नाचे ठरवू या.
आईची ही इच्छा आहे तशी. लवकरात लवकर!"
"वाव. दॅट्स ग्रेट देि. इि फॅ क्ट िीच तुला हे सांगायचे ठरवले होतेच. िी ही
यावेळेस बोलतो घरच्यांशी. िला खात्री आहे ते अथावतच िाही म्हणणार िाहीत. "
एहहािा त्यांचा लंडि आयचा सेल सवावत उं चावर होता.
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" तू एकदा का तुझी ही असाईििेंट पूणव के ली, की आपण पुन्हा भेटू आनण िग
लग्नाचे प्लाि करूया. तू तोपयंत घरच्यांशी बोलूि घे. . " - अॅिा.
"ओ. क्के. रठक. " - अिेय.
काही वेळािे त्यांचा लंडि आय िधला "प्रवास" संपला. रात्री िाके ट िध्ये दफरूि
स्वत:साठी, घरच्यांसाठी आनण अॅिासाठी खरे दी के ल्यािंतर झाल्यािंतर तो नतच्या आईला
भेटायला गेला आनण दुसर्या ददवशी सोिवारी रात्री भारतात- िुंबईत घरी पोहोचला.
अॅिाला त्यािे पोहोचल्याचा फोि के ला.
दुसर्या ददवशी िंगळवारी त्याला जाग आली ती सकाळी अकरा वाजता.
चचवगेटला असलेल्या िाफ्टच्या ऑदफस िध्ये ररपोटींग करूि तो परत आला. तेथे
त्रीशाला भेटला. इतर क्रू िेंबसविा भेटला.
बर्याच ददवसांिंतर त्यांिा तो भेटत होता. त्रीशा सोबत ऑदफनशयल बोलणे
झाल्यािंतर तो सगळ्यांचा निरोप घेवूि परतला. ती आनण इतर क्रू िेंबसव त्याला शुक्रवारी
जॉईि होणार होते.
ईिेल िध्ये सनवस्तर असाईििेंट होतीच.
घरी आल्यािंतर सगळयांसाठी के लेली खरे दी आनण चॉकलेट्स वगैरे ददल्यािंतर
त्यािे सवांसिोर अॅिाशी त्यािे ठरवलेल्या लग्नाचा नवषय काढला. नतचा, नतच्या आईवडीलांचा
इनतहास थोडक्यात सांनगतला.
आधी सगळ्यांिा थोडी कल्पिा होतीच. फक्त आता त्यावर नशक्कािोतवब झाले.
नवनवध नवषयांवरच्या गप्पा- गोष्टी झाल्या. जेवणं वगैरे झाली. लग्नाची तारीख वगैरे अजूि
ठरायची होती. त्या संदभावत त्यािे अजूि अॅिा आनण नतच्या आईशी चचाव के ली िहहती.
बुधवारी पहाटे त्याचा प्रवास सुरु झाला. तसे त्याला फ्लाईटचे नतदकट निळाले
असते पण त्यािे ट्रेि निवडली. जस्ट फॉर एन्जॉय. तो आसंद येथे जाण्यासाठी निघाला होता.
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सोबत कॅ िेरा, लॅपटॉप, वायरलेस इं टरिेट व इतर अिेक वस्तू असलेली पाठीवरची सॅक आनण
आणखी एक कपड्यांची बॅग.
त्रीशा आनण भागववीला त्यािे कॉल करूि तो आल्याचे कळवले.

ट्रेििे प्रवास करत प्रवासात अॅिाचा नवचार चालू होता. लग्नाचा िागव आता
िोकळा झाला होता. अि
ॅ ाशी लग्न होणार. आवडीच्या िेत्रात कररयर करायला निळाले आनण
तेही व्यवनस्थत सुरु आहे. त्याच्या चेहर्े यावर सिाधाियुक्त हास्याची लके र उिटली.
येथे त्याला आलेले अिुभव जरी नवनचत्र होते तरी एका गोष्टीिुळे त्यािे हे
असाईििेंट स्वीकारले होते - "त्या" िुलीची पुन्हा भेट होईल अशी एक ििात कु ठे तरी त्याला
आशा होती. असा नवचार हास्यास्पद होता, बानलश होता तरी त्याला तसे वाटत जरुर होते.
अिाकलिीय अिुभव कु णी सहसा नवसरत िाही आनण पनहले प्रेि सुद्धा. अिाकलिीय असले
तरी!
त्या ददवशीच्या एका ददवसात दकतीतरी गोष्टी घडल्या होत्या. त्या िुलीशी
झालेली भेट त्यािे फक्त अॅिाला सांगीतली होती... . एवढे िोठे ब्रम्हांड. त्यात अिेक
आकाशगंगा... त्यात अिेक ग्रहतारे ... आनण त्यात आपली छोटीशी पृथ्वी. त्यावरचे प्राणी आनण
इतर दृश्य- अदृश्य जीव. पृथ्वीवर िािवािे वाटू ि घेतलेले अिेक देश. अजस्त्र ब्रम्हांडाच्या
तुलिेिे अगदी िगण्य असलेल्या या पृथ्वीवर असलेल्या भारतातल्या एका धावत्या ट्रेििधला
एक तुलिेिे िगण्य जीव- अिेय.
आपण म्हणतो सगळे काही आपल्या हातात असते. पण, या ब्रम्हांडात, या
पृथ्वीवर, या निसगावत अशा अिेक गूढ, चित्कारीक, गोष्टी आहेत जया आपल्या आनण आपणच
बिवलेल्या नवज्ञािाच्या आकलिशक्तीच्या इतक्या पलीकडच्या आहेत की त्यांचे रहस्य
अजूिपयंत कु णालाही सिजले िाही. आपण त्यापासूि अिनभज्ञ आहोत. काही फार थोडे जीव
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फक्त अशा काही गोष्टींच्या थोडेफार जवळ जावूि त्यातले रहस्य काही प्रिाणात सिजू शकले
आहेत. फार थोडे!
ट्रेििधल्या त्या एका डब्यात असलेल्या आनण चेहर्े यावर सिाधािाची लके र
असणार्या अिेयच्या आयुष्यात पुढे काय वाढू ि ठे वले आहे हे त्यालाही िानहती िहहते. िानहती
िहहते म्हणूिच तो आिंदात, िजेत होता.

काकांच्या घरी पोहोचल्यावर त्याचे जंगी स्वागत झाले. नजनतिला तो येणार
याची आधीपासूि खबर निळाली होती. तो आधीच त्याच्या आजोबांकडे - काकांकडे येवूि
बसला होता.
आजोबांकडे पोहोचल्यावर सेटल वगैरे झाल्यािंतर तो त्याच ददवशी संध्याकाळी
नजनतिला घेवूि काकांच्या जीपिध्ये भटकं ती करायला निघाला.
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४. ढगांचा पाठलाग

नजनति शिाव. आसंद गावातला एक सरकारी िोकर. एक वषावपूवीच लग्न
झालेला.
ओपि जीपिध्ये िागच्या बाजूस अिेय दोन्ही हात डोक्यािागे ठे वि
ू िस्त
आकाशाकडे बघत होता आनण नजनति जीप चालवत होता. गावातल्या गल्ल्यांिधूि जीप वळणे
घेत घेत जात होती.
नजनति - "काय िग, अिेय. काय म्हणतं लंडि आनण अंग्रेजी िेि ितलब, हिारी
होिेवाली भाभी?"
अिेय- " बस. सगळं ठीक. एकदि झकास. आनण कािानिनित्तािे येथे प्रथिच िी
एखादी दफल्ि शूट करणार आहे. "
नजनति- " हो िा. िागच्या वेळेस तुझा कॅ िेरा िाहीसा झाला होता. "
अिेय - " बरं , घरी सगळं कसं आहे? "
नजनति- " बस. भगवाि की कृ पा से ठीक चल रहा है"
इकडच्या नतकडच्या गप्पा िारत ते गावाबाहेरच्या िदीजवळच्या रस्त्याच्या
बाजूिे चालत होते.
आकाशात बरे चसे ढग होते. तसे त्या ढगांचा आकार कसाही असतो. ते
आकारहीि असतात असे म्हटले तरी हरकत िाही. पण आकार िसला तरी तो कोणता तरी
आकार असतोच की. फक्त तो आकार आपण या आधी पानहलेल्या कोणत्याच आकारांशी
निळताजुळता िसतो, एवढेच! असे ढगांचे आकार बघायला लहािपणापासूिच अिेयला
आवडायचे. एखाद्या कॅ म्प िध्ये ककवा बाहेर आउटींगला गेला असता गवतावर पडल्या पडल्या
तो तास ि तास आकाशातल्या या ढगांच्या अद्भुत आकारांकडे बघत बसायचा.
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आताही तो िस्तपैकी आकाशातल्या ढगांकडे बघत बघत नजनतिशी बोलत होता.
अिेय- "अरे , उद्या गुरुवारी तुला सुटी आहे का?"
नजनति- "का?"
अिेय- " अरे शववरी जंगलात आनण जावावर पववताजवळ आनण आसपास िला जी
दफल्ि बिवायची आहे, त्यासाठी तू सुद्धा िाझेसोबत चल! उद्या िला तेथे जावूि सवे करायचा
आहे, तंबू ठोकायचा आहे. काही भाग िी एकटाच शूट करणार आहे. "
नजनति - "ओ. सॉरी. िी उद्या िाही पण शुक्रवारी येवू शके ि. उद्या िला
िहत्त्वाचे काि आहे. "
अिेय- " पण शुक्रवारी िुंबई आनण ददल्ली ऑदफसहूि टीि येणार आहेच. ओके .
िी उद्या एकटाच जाईि. िो प्रोब्लेि"
आकाशाकडे बघतांिा त्याला
एका ढगािध्ये दोि िोती चिकताहेत असे
उगाच वाटू ि गेले. त्यािे पटकि नजनतिला
वर बघायला सांनगतले.
अिेय
ओरडला-

अगदी

"नजनति, अरे

िोयािे

ते बघ.

ते

चिकणारे िोती. "
नजनति िागे वळू ि दचकू ि
म्हणाला- "चिकणारे िोती? कु ठे ? झाडावर? जीपखाली"
अिेय- " अरे िुखाव वर बघ. वर पटकि. ढगांत?"
नजनति- "ढगांत? कु ठे ? थांब. िी चालवता चालवता वर बनघतले तर अॅक्सीडेंट
होईल"
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नजनतििे झाडाखाली गाडी थांबवली आनि वर बनघतले. वर काहीच िहहते.
नजनतििे वर बघायच्या आंत त्या ढगातल्या दोि िोत्यांतूि डॉळे उघडल्याचा भास अिेयला
झाला, ते डोळे अिेयकडे रोखूि बघत होते आनण ते डोळे (की िोती?) अचािके वेगािे निटले
आनण गायब झाले.
नजनति- "काय रे . झोप झालीिा व्यवनस्थत? आकाशात काय िोती असतात? "
अिेयलाही आश्चयव वाटले. ते डोळे गेले कु ठे ?
तो स्तब्ध होवूि वर बघत होता.
नजनति म्हणाला, " अरे , चल, आता सिोरच्या िारुनतच्या देवळात पायी जावूि
दशवि घेवूि परतूया. अंधार होत आलाय. आपण गावाच्या वेशीजवळ पोहोचलोय. "
अिेय- "होय. िला वाटते िला भासच झाला असावा. चल जावूया!"
पण आतूि तो थोडा घाबरला होता.
दशवि घेवूि आल्यािंतर जीपिध्ये ते दोघे पुढच
े बसले. गावाकडे परत येत
असतांिा सहज म्हणुि एकदा अिेयिे वर पाहीले तर तो ढ्ग त्यांच्या गाडीचा पाठलाग करतोय
असे त्याला वाटले. ते डोळे पुन्हा त्याचेकडे रोखूि बघत होते. त्यािे पटकि खाली पाहीले. पुन्हा
वर पाहीले. वर तो ढग होता, पण ते चिकणारे डोळे िहहते.
घरी

रात्री

जेवण

झाल्यावर

त्याला

लगेच

झोप

लागली.

सकाळी िऊ वाजता जाग आली. त्यािे लॅपटॉप काढले, त्यावर ईिेल चेक के ले.
त्याचे आजोबा सहसा वरच्या खोलीत असत कारण ते म्हातारे झाले होते.
आंथरूणावरच असत.
काकांशी जुजबी बोलणे झाल्यावर ते शेतावर व इतर कािासाठी निघूि गेले.
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आज तो ददवस होता. लवकरच त्याची या जंगलातली पहीली दफल्ि शूट होणार
होती. खरी गोष्ट ही की, या जंगलातली ही दफल्ि जगातली सववप्रथि दफल्ि असणार होती.
काकूं चा निरोप घेवूि, पाठीवर सॅक घेवूि तो गुरूवारी जंगलाकडे जीपिे निघाला.
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५. जंगलातल्या तळ्यातील "अिािवी" चेहरे े

अिेय जीप घेवूि निघाला. आजचा ददवस िहत्त्वपूणव होता. त्यािे रस्त्यािे
जातांिा शूटींग करायला सुरुवात के ली. अथावत शूटींग करण्यासाठीचे परवािे व कायदेशीर
बाबींची पूतवता योग्य रठकाणी के ल्यािंतरच त्यािे शूटींगला सुरुवात के ली होती.
कालच्याच रस्त्यािे तो जीप िेत होता. गावाजवळची िदी आनण त्या बाजूिे
जाणारा रस्ता. सकाळचे दहा वाजले होते. िदीचा रस्ता संपल्यावर एक चढाव होता. त्यावर
जाण्यासाठी एके री रस्ता होता. चढाव संपल्यावर गदव झाडी आनण त्यािंतर बरे च अंतर पार
के ल्यावर एक कच्चा रस्ता आनण िग ते शववरी जंगल होते. जंगलाच्या सुरुवातीला काही
स्थानिक लोकवस्ती होती. अि िग पुढे सुिा रस्ता.
वर आकाशात पाहील्यावर त्याला फक्त थोडेसेच ढग ददसले. त्यातले काही काळे
आनण काही पांढरे . कालच्यासारखे ते डोळे आज काही ददसत िहहते. काल िात्र तो खुप
घाबरला होता.
त्यािे नजनतिला फोि लावला - "नजतू, येतोस का?"
नजनति -"िाहीिा यार. िहत्त्वाचं काि आहे. उद्या िक्की येतो. तू काय एकटा
चाल्ल्यायस का?"
अिेय- " होय रे . जावू जरा म्हट्लं. पूववतयारी करूया. "
नजनति -" तसे नभतीदायक असे काही िाही तेथे! गरज पडली तर िला फोि कर.
िी कु णाला तरी िदतीला पाठवीि. "
अिेय -" ओके . थॅंक्स! चल बाय!"
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या जंगलाचे एक वैनशष्ट्य अिेयच्या लिात राहीले होते ते म्हणजे तीि पंखांचा
एक छोटा पिी. स्थानिक लोक त्या पक्ष्याला िािातुआ म्हणायचे. शास्त्रीय भाषेत त्याला
"एररन्होटा टेस्कावोया" असे िाव होते. त्याला तीि पंख असतात आनण तो तुआआ तुआआ असा
आवाज करत जंगलात उडत असे. जंगला जवळची लोकवस्ती संपल्यािंतर तो पिी उडतांिा
त्याला ददसला. त्यािे अथावतच लगेच त्या पक्ष्याच्या प्रत्येक हालचाली शूट के ल्या.
जस जसा तो जंगलात आत जात होता तसा त्या िुलीची त्याला आठवण झाली...
. तो स्वत:शी हसला.
बीप बीप बीप करत त्याचा िोबाईल वाजला. अॅिाचा कॉल होता. साधारण
अकरा वाजले होते. तेथे लंडििध्ये अजूि सकाळी सात वाजले होते.
"हाऊ आर यु, िाय नडयर. आय लहह यू"
"लहह यु टू . आज लवकर उठलीस?"
"होय रे . तुझी प्रकषाविे आज आठवण आली, म्हणूि के ला फोि. कु ठे आहेस.
पोहचलास वाटते त्या जंगलात?"‘
"हो. शेवटी सुरु झाली शूटींग. पण आज िी एकटाच आहे. उद्या सगळे जण जॉईि
होतील िला. आता िी त्या पक्ष्याची शूटींग करतोय जयाला तीि पंख आहेत- िािातुआ. "
"वाव. ग्रेट. चल बाय्. कीस यु. कॉल िी अगेि. आय वील वेट फोर योर कॉल. "
"या. बाय. कीस यु लॉट. बाय. "
अिेयचे लि वर आकाशाकडे िहहते तेहहा एका ढगातले ते दोि डोळे त्याचा िाग
घेत होते. तो ढग त्याच्या िागोिाग येत होता. पण अिेयचे नतकडे लि िहहते. आतापयंत
जीपच्या जवळ उडणारा िािातुआ गदव झाडींिध्ये ददसेिासा झाला. तसे या जंगलात नहस्त्र
प्राणी िहहते. पण काही वेगळ्याच प्रकारचे प्राणी होते. जसे राििांजरासारखे ददसणारे - एक
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वेगळे च िांजर- त्या िांजराचे डोळे अंधारात नहरवे ि ददसता नपवळे ददसत. अजूि तो प्राणी
दृष्टीस पडला िहहता.
पूवी जया तळ्याकाठी अिेय िे तंबू ठोकला होता ते रठकाण आले. तेथे त्यािे तंबू
ठोकला. जागा सेफ होती. तेथे थोडी झाडी आनण थोडे िोकळे िैदाि होते. त्याच्या थोडे पुढे
गेले की होता जावावर पववत. त्या पववताचे वैनशष्ट्य म्हणजे तो पववत नहरवट होता. त्यावर गवत
वगैरे िहहते तर िातीचा रं ग नहरवा होता. अंधारूि आल्यासारखे वाटत होते. आकाशात
नवनवध आकाराचे ढग गदी करत होते. सोबत आणलेल्या सवव वस्तू जागच्या जागी सेट के ल्यावर
तो थोडा पहुडला.
दहा निनिटे डोळा लागल्यावर त्याला िािातुआच्या जोरा जोरात ओरडण्यािे
जाग आली. पुन्हा त्या पक्ष्याची दफल्ि शूट के ल्यावर त्यािे सोबत आणलेला टीदफि संपवला.
सिोरच्या तळ्यातले पाणी तसे शांत होते. तो तळ्याकडे एकटक बघत बसला. जावावर
पववताच्या टोकावर पाऊस पडायला सुरुवात झाली.
त्याला काकांचा फोि आला, " बेटा, पाऊस सुरु झाला आहे. लवकर निघूि ये
घरी संध्याकाळच्या आत. बाकी तुझं शूटींग वगैरे कसं चाल्लंय?"
अिेय - "ठीक आहे. व्यवनस्थत. िी लवकर येण्याचा प्रयत्न करतो. बरं ठे वतो. "
बराचसा भाग शूटींग करूि झाल्यावर दुपारी एक वाजता त्या जावावर
पववतावरच्या पडणार्या पावसाकडे तो पहात होता.
ढगांतूि पडणारे नवनवध थेंब आता एकत्र येत होते. िैसर्जगकररत्या जेहहा पाऊस
पडतो तेहहा थेंब सरळ पडतात. आता ते अिेक थेंब एकिेकांकडे आकषवले जावूि आकाशातच
अधांतरी एके रठकाणी एकत्र येत होते. त्या अिेक थेंबाचा एक िोठा थेंब झाला. असे अिेक िोठे
थेंब एकत्र आले. त्यातूि िािवी डोक्याचा आकार तयार होत होता. तेच ते. पूवी बनघतले होते
तसे. तेच. तेच... .
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इकडे तळ्यात िािवी डोक्याच्या आकाराचे िोठे बुडबुडे आळीपाळीिे डोके वर
करत होते. त्याचा आवाज एवढा िोठा होता की अिेयचे नतकडे तळ्याकडे लि गेले. अंधारलेले
तळे आनण त्यातूि िािवी डोक्याच्या आकाराचे िोठे बुडबुडे आळी पाळीिे डोके वर खाली
करत होते. दृश्य िोठे अद्भुत आनण भीतीदायक होते. त्या प्रत्येक डोक्यािध्ये दोि िोत्यासारखे
चिकणारे डोळे होते.

नतकडे

पववतावरच्या पावसातूि डोके आनण

िािेपयंतची

स्त्री-

िािवाकृ ती तयार होत होती. िग

िािे पासूिचा खालचा

भाग ददसायला लागला. चेहरे ा अजूि

ओळखीचा

िहहता. पण ती आकृ ती खुपच सुंदर

होती.

वाटत
पावसाच्या

थेंबाथेंबांपासूि हळू हळू एक स्त्री

तयार होत होती.
अिेय

उठू ि

उभा राहीला आनण त्या अद्भुत

दृश्याकडे

पाहू

लागला.

कॅ िेरा घेवुि याची शूटींग के ली

पाहीजे

असा

नवचार

त्याच्या ििात आला. पण त्या

दृश्याकडे पाहूि तो इतका
पापणी ि लवता तो सिोर
अॅिाचा
तंबूतला िोबाईल वाजू

हरखला होता की डोळ्याची
बघत होता.
कॉल

आल्यािे

लागला.
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अिेयचा

६. जलजीवांचे आक्रिण

पावसाच्या थेंबापासूि तयार होणार्या त्या स्त्रीचा चेहरे ा तयार झाल्यािंतर
िािेपासूिचा खालचा भाग हळू हळू तयार होत होता. िग त्या स्त्रीची पूणव आकृ ती तयार झाली.
एक अद्भुत सुंदर स्त्री. यापेिा सुंदर स्त्री या भूतलावर असूच शकत िाही, असे वाटण्याइतकी
सुंदर आकृ ती तेथे तयार होत होती.
नतचे डोळे अजूिपयंत बंद होते. ती पाठिोरी होती. नतिे डोळे उघडले आनण
अिेयकडे बनघतले. तीच् ती! त्या ददवशी भेटलेली. अिेय उठू ि उभा राहीला आनण त्या अद्भुत
दृश्याकडे पाहू लागला. डोळ्याची पापणी ि लवता तो सिोर बघत होता. त्याला आठवले :
"िागच्या वेळेस ती स्त्री त्याला जेहहा प्रथि भेटली होती तेहहा ते दोघे एकिेकांच्या बाहुपाशात
असतािा काही वेळ त्याला कसा गेला ते कळलेच िाही, जवळपास एखाद्या संिोहिासारख्या
अवस्थेत तो होता आनण त्या अवस्थेतूि बाहेर आल्यािंतर िंतर पाण्यािे पूणव ओला झालेला
होता आनण ती िात्र तेथे िहहती"
अॅिाचा कॉल आल्यािे वाजणारा िोबाईल उत्तर ि निळाल्यािे थोड्यावेळािे
वाजणे बंद झाला. एहहािा ते तळ्यातले वर डोके काढणारे बुडबुडे जास्त वेळा वर खाली
हहायला लागले, ते आता पूणव वर आले आनण पाण्यात पूणव उभे राहीले होते आनण आता
तळ्यातल्या अंधारात उभे होते सात पाणी-सदृश्य िािव!
चिकणारे डोळे असणार्या पाणीयुक्त िािवाकृ ती. ते सात पाणी-िािव होते
ककवा जलजीवा. ते सातही जलजीवा एकिेकांकडे पाहूि हसत होते. िग ते त्या स्त्रीकडे पाहूि
ओळखीचे हसले.
एक जलजीवा म्हणाला: "िागच्या वेळेस आपण चुकलो आता चुकणार िाही. "
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दुसरा जलजीवा म्हणाला: "इथपयंत येणे काही साधी गोष्ट िाही. दकती वषे
निघूि गेलीत, तेहहा आपण येथेपयंत आनण या साध्यापयंत पोचलो आहोत. पण आपल्यासाठी
काळ, वेळ गौण आहे. काळ-वेळाच्या सीिारे षेंचे बंधि आपण कधीच तोडले आहे. आता
लवकरच आपल्याला नवनवध रठकाणी सावजांच्या शोधात जायचे आहे. आपण निवडलेले ते
अिेक सावज. "
नतसरा जलजीवा म्हणाला: "आता वेळ आली आहे. सगळ्या दुनियेला आता
कळे ल लवकरच. आम्ही कोण आहोत ते!"
ते जलजीवा एकिेकांशी बोलू लागले. ििातुआ जोराजोरात दकलदकल करू
लागला. तेथे िग पाच सहा िािातुआ पिी आले. त्या जलजीवांिी त्या पक्ष्यांवर हल्ला
चढवला. तळ्यातले पाणी स्वयंस्फू तीिे तळ्यातूि वर जावूि त्या पक्ष्यांच्या अवती भवती
घोंगावू लागले.
त्या पक्ष्यांच्या िाकातोंडात घुसू लागले. ते पिी जीवाच्या आकांतािे ओरडू
लागले आनण तेथूि पळू ि गेले.
एक जंगल. िध्यवती रठकाणातले तळे . संध्याकाळ. पाऊस पडतोय. अंधारलेल्या
त्या तळ्यात उद्भवलेले सात जलजीवा आनण एक स्त्री जलजीवा. त्यांच्या िधोिध सापडलेला
अिेय. िागच्या वेळेस तो आला होता तेहहा फक्त तीच तेथे होती. ते तळयातले सातजण तो
प्रथिच पाहात होता. ती स्त्री-जलजीवा त्यांच्या म्हणण्याला दुजोरा देत होती. अिेयला हे दृश्य
पाहूि भोवळ आली. भोवळ येता येता त्यािे एक िांव त्या सगळ्या जलजीवांच्या तोंडू ि पुसटसे
ऐकले. ते िांव त्यािे या आधी िक्की ऐकले होते असे त्याला वाटत होते. . पण काही
सिजण्याच्या आतच तो कोसळला. पण अंगात त्राण होते. तो उठू ि पळायला लागला. ते
तळ्यातले पाणी जलजीवांच्या रुपािे आपोआप वर उडाले आनण अिेयच्या िागे िागे येवू
लागले. ते पाणी अिेयच्या शरीराला वेढा घालू लागले. तो जीवाच्या आकांतािे पळू लागला.
पाणी पायापासूि त्याच्या शरीराला वेढा घालत घालत किरे पयंत येत होते.
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७. ऑथवर हॉफिि

ददल्ली आनण िुंबईहूि आलेली टीि आसंद जवळच्या एका शहरातल्या
हॉटेलिध्ये सात वाजता येवूि थांबली होती. त्यात त्रीशा आनण भागववी दोन्ही होत्या. त्यांिी
आल्यावर सेटल झाल्यावर अिेयला कॉल के ला. पलीकडू ि अिेयचा फोि उचलला गेला आनण
तो उचलला होता अशोकरावांिी.
त्या जंगलाच्या िध्यभागी तळ्याच्या जवळ भर पावसात अिेयला शोधूि शोधूि
थकलेले अशोकराव, नजनति आनण धोंडू हे नतघे उभे होते.
शेवटी जवळपास िोबाईलची बीप बीप ऐकू आल्यािे त्यांिा अिेयचा िोबाईल
सापडला आनण त्यांिी तो उचलला. पण, बॅटरी फारच थोडी उरली होती.
अशोकराव- "हॅलो! कोण?"
भागववी- "हाय. . अिेय?... िै भागववी बोल रही हू... िाफ्ट चॅिल
े की टीि से. "
अशोकराव- "अरे . ओके . िला तुम्हाला हे सांगायला थोडं अवघडल्यासारखं
होतय की, अिेय हरवलाय, जंगलातूि गायब झालाय. आम्ही त्याला शोधतोय. " सांगतांिा
अशोकरावांचा आवाज थरथरत होता. कॉल अचािक कट झाला. कारण िोबाईलिधली बॅटरी
संपली होती.
भागववीिे आपल्या टीिला हा निरोप ददला. तीही हादरली होती. पण बोलता
बोलता अचािक कॉल कट झाल्यािे त्यातले बारकावे नतला कळले िाहीत.
भागववी- "पण, अिेय ऐसे कै से गायब हो सकता है, सिझ िही आ रहा है!"

| जलजीवा – (लेखक: निमिष सोिार) | पाि िं- 29 |

त्रीशा- "आपण, लेस्टर बेिेटला कॉल करूयात का? की आधी वस्तुनस्थती जाणूि
घेतल्यािंतरच काय ते ठरवायचे?"
टीि बराच वेळ चचाव करत होती. जर अिेय खरं च हरवला असेल तर शूटींग पुढे
करायची की परत जायचे की आणखी काही?
त्यांिी प्रथि वस्तुनस्थती जाणूि िगच लेस्टर बेिेटला दुसर्या ददवशी कॉल
करायचे ठरवले. शूटींगचा स्पॉट आनण इतर िानहती या टीिला ही होतीच.
पण, अिेयवीिा ही शूटींग? शक्य िहहते. अिेयची शूटींग करतांिाची स्टाईल,
त्याची बोलण्याची लकब आनण तो स्वतः हे अगदी लोकनप्रय होते. अिेयच्या या आनण इतर
अिेक वैनशष्ट्यांिुळेच त्याचे नहहडीओज खुप लोकनप्रय झाले होते. बरे च लोक फक्त तो एखाद्या
नहहडीओत अॅन्कर आहे म्हणूि फक्त त्याची डॉक्युिेंटरी वगैरे बघायचे.
भागववी -"अरे त्रीशा, एक नििीट! अिेय के काका के घर चलते है हि सब... .
उिके पास उिका अॅड्रेस
े तो जरूर होगा?"
त्रीशा- "लेकीि, अब यहांसे बस निलेगी क्या हिें?"
टीि िधील एक जण राहुल म्हणाला- " िै िीचे जाकर पूछ्ताछ करके आता हू,
वरिा कल चलेंग.े .. !"

इकडे अॅिाची आई बेशुद्धावस्थेत होती. नतला अचािक भोवळ आलेली होती
आनण त्यािंतर नतला िोया हॉस्पीटलिध्ये अॅडिीट के ले गेले होते. नतिे एि. एच. एस. िधूि
पूणव सुटी घेतली होती आनण नतची आई दाखल असलेल्या हॉस्पीटलिध्ये ती आली होती.
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संध्याकाळी िुख्य डॉक्टर िुकतेच आले होते आनण ते नतच्या आईला चेक करायला आतिध्ये गेले
होते. डॉक्टरांच्या येण्याची वाट बघत ती बाहेर बेंचवर बसली होती. नतच्या सोबत िदतीला
म्हणूि बाजूच्याच रस्त्यापलीकडे राहाणार्या नतच्या एका नित्रास - जेफ ट्रेल यास ती घेवूि
आली होती. ते दोघे स्कू लिध्ये सोबत नशकले होते. तो संध्याकाळी िदत लागल्यास पुन्हा येणार
होताच.
... . आता संध्याकाळी नतिे पुन्हा अिेयला कॉल के ला पण कु णी उचलत िहहतं.
िंतर पुन्हा कॉल लावल्यािंतर िोबाईल स्वीच ऑफ येत होता. नतिे त्याला कॉल करण्याचा
िाद तात्पुरता सोडू ि ददला. पुन्हा नतला रडू यायला आले. शक्यतो नतची आई वाचणार
िहहतीच. पण नतला आशा होतीच! पण डॉक्टर बाहेर आले आनण त्यांिी तो निरोप सांनगतला.
डॉक्टर- "निस अॅिा, आय अॅि हहेरी सॉरी टू से... युवर िदर हॅज ऑन्ली टू िॉरोज
टाईि.शी इज िाऊ कॉन्शस अॅण्ड कॅ ि स्पीक. . ती आता शुद्धीवर आहे आनण, नतच्या जवळ
फक्त उद्याचा ददवस आहे. नतला तू घरी घेवूि जावू शकतेस. तू स्वतः डॉक्टर असल्यािे तुला
िानहती आहे की हा आजार दकती तीव्र आनण असाध्य आहे... िी िाझ्या परीिे प्रयत्न के ले... "
अॅिाला रडू कोसळले आनण नतला प्रकषाविे अिेयची आठवण आली. पण फोि
लागत बहहता. काय झाले याला? आज दुपारिंतर त्यािे फोि का के ला िाही? त्याचा फोि का
लागत िाही आहे?
तेवढ्यात कारिे जेफ आला आनण रडणार्या अॅिाला पाहूि त्याच्याही पोटात
गोळा आला आनण त्याला पुढची धोक्याची सूचिा आपोआप सिजली. डॉक्टर िे त्यालासुद्धा
सिजावूि

सांनगतले

आनण

अॅिाला

आधार

देण्यास

सांनगतले.

िग ते तीघे हॉस्पीटलच्या अकम्ब्युलन्स िे अॅिाच्या घरी आले. प्रवासात आई निश्चल पडू ि होती
आनण अॅिा सारखी रडत होती.
घरी बेडवर आईला व्यवस्थीत झोपवल्यािंतर अकम्ब्युलन्स आनण इतर किवचारी
सूचिा देवूि निघूि गेली... . .
| जलजीवा – (लेखक: निमिष सोिार) | पाि िं- 31 |

जेफ- "रात्री िी थांबू का िदतीला?"
अॅिा- " यस, प्लीज. थॅन्क्स! तू खालच्या हॉलिध्ये झोपू शकतोस. . खरं च प्लीज
थांब आजच्या रात्री... आईला काही त्रास झाला तर तुझी फार िोलाची िदत होईल. "
जेफ- "आय वील ब्रीग यु अ सॅण्डनवच ऑर सिथथग. . ?"
अॅिा- "िो आय एि फाईि"
जेफ- "काहीतरी खावूि घे. अशािे तब्येत नबघडेल. िी आणतो. तोपयंत आईशी
बोल् रटची काळजी घे... नतला काही बोलायचे असेल! चल येतो. " जेफ कारिे बाहेर निघूि
गेला.

अॅिा

िे

पुन्हा

अिेयला

फोि

लावला

पण

व्यथव.

िग नतला अचािक आठवलं की त्याचा िुंबईचा पत्ता आनण त्याच्या भावाचा अिोलचा िंबर
नतिे एकदा कु ठे तरी नलहूि घेतला होता. तो शोधायला ती टेबलाकडे वळताच नतला आईिे हाक
िारली.
आई- "अॅिा. . इकडे ये. . िला तुला काहीतरी सांगायचंय!"
अॅिाला हुंदका आवरला गेला िाही- "आई... सांग िा"
आई- "अिेयला फोि के ला होतास? "
अॅिा- "िाही... फोि लागत िाही आहे. "
आई- "िाझी शेवटच्या दोि इच्छा आहेत: एक म्हणजे तुम्ही दोघांिी लग्न करावे
आनण दुसरी म्हणजे तुझ्या बाबांच्या काही गोष्टी िला तुला आताच सांगायच्या आहेत. "
अॅिा- "तसंच होईल आई. सांग कोणत्या गोष्टी आहेत त्या?"
आई- "िाझा लॅपटॉप ऑि कर!"
अॅिा िे लॅपटॉप ऑि के ला. थवडोज सुरू झाले. टास्क बार आनण स्टाटव िेिू
ददसयला लागला.
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आई- "डी ड्रेाईहह िध्ये िाझी एक एक्सेल फाईल आहे, ती पासवडविेच ओपि
होते. त्यात िाझे सगळे ईिेल आनण बककेचे पासवडव आहेत... "
अॅिा- "ििा... ते ठीक आहे. या पैशांच्या गोष्टी आता इतक्या िहत्त्वाच्या
िाहीत... . "
आई- "िी काय म्हणते ते पुढे ऐक् ... . त्या फाईलिध्ये तुझ्या वडीलांच्या अिेक
नसडीज ओपि करण्याचे पासवर्डसव नलनहलेले आहेत. ते फक्त तुलाच देण्याचे िला त्यांिी
सांनगतले होते... त्या सीडींिध्ये बरीच रहस्ये आहेत... . "
आई पुढे म्हणाली- "त्या नसडीं िध्ये बरीच रहस्य आनण िानहती आहे. ती िी
तुला सगळी आता सांगू शकत िाही. पण, त्यातली कोणती िाहीती जगजाहीर करायची आनण
कोणती िाही हे सगळं त्यात नलनहलं आहे. ते पाळ!!! तुला िाहीतीच आहे की तुझे वडील
जहाजावर इं नजनियर होते. तू बरीच लहाि असतांिा ते वारले... झाली का ओपि फाईल"
अॅिा- "ठीक आहे आई. सांग तुझ्या एक्सेल फाईलचा पासवडव. . "
आईच्या त्या फाईलचा पासवडव म्हणजे वडीलांच्या िावाचा होता.
ऑथवर हॉफिि.
पासवडव टाकताच फाईल ओपि झाली. सहज फाईलवर िजर टाकताच त्यात
अिेक पुस्तकांबद्दल िानहती होती... अिेक सीडींची िानहती, त्यातल्या फाईल्स त्यांचे पासवडव
व इतर अशी अिेक प्रकारची िानहती होती. त्यात नलहीलेल्या प्रत्येक फाईलचा प्रत्येक पासवडव
एकाच शब्दािे बिलेला होता पण फक्त त्यात िंबसव वेगवेगळे होते.
तो पासवडव होता- "डेनहहल्स स्वे अर"!! (DEVIL'S SQUARE)
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८. जॉर्जजयि स्वे अर आयलॅण्ड

त्या िुख्य एक्सेल फाईलचा पासवडव नतच्या वडीलांच्या िावाचा होता पण फक्त
स्पेलींगिध्ये थोडा फे रफार के लेला होता तो आईिे नतला सांनगतला होताच!
फक्त चकीत करणारी एकच गोष्ट होती ती म्हणजे त्या फाईलिध्ये जया इतर
नसडीजची, तारखेवार नवनवध प्रकारच्या फाईलसची जी लीस्ट होती, त्यांचे पासवडव सिोरच्या
कॉलििध्ये नलनहले होतेच पण प्रत्येक फाईलचा पासवडव डेहहील्स स्वे अर या शब्दािेच बिलेला
होता आनण फक्त त्यात नवनवध अंकांची योजिा के ली होती.
आणखी वरच्या बाजूला एक बारीक सूचिा नलहीली होती, की हे जे नलहीलेले
पासवर्डसव होते त्यांच्या अंकात अजूि कानहतरी एक ठरावीक बदल करायचा आनण िगच तो
पासवडव हहॅलीडेट (प्रिाणीत) झाला असता.
आनण काय फे रफार करायचा हे पुन्हा एका फाईलिध्ये नलनहले होते आनण ती
फाईल कशी ओपि करायची याबद्दलही काही सूचिा होत्या.
"सगळे काही नवस्ियकारक आहे, आश्चयवजिक आनण अनवश्वसिीय आहे", अॅिा
नवचार करत होती.
"ठीक आहे, आणखी काही आहे की फक्त हेच आहे जे तुला सांगायचे होते?" अॅिा
आईला म्हणाली.
"िाही लाडके , एवढीच एक फाईल दाखवायची होती", आईचा श्वास थोडा
गुदिरल्यासारखा वाटत होता. "बंद कर ती फाईल आनण शट डाऊि कर... "
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अॅिा म्हणाली, "ओ. के . िंतर िी बघेि सगळं ! आता िला तुझ्यासोबत वेळ
घालवायचा आहे. " असे म्हणत नतिे नवन्डोज शट डाऊि के ले.
पण जसा कॉम्प्युटर आनण थवडोज शट डाऊि के ल्यावर पुन्हा स्टाटव करता येतात
तसे िािवी जन्ि शट डाऊि के ल्यावर िंतर पुन्हा स्टाटव करता येत िाही, दकिाि आपल्या हाती
तरी ते िसतं. िािवी आयुष्य शट डाऊि करणं आपल्या हातात िसतं. ते या पृथ्वीला
चालवणारा कु णीतरी प्रोग्रािर असतो की आणखी कु णीतरी, त्याच्या हातात असते. िािवी
जन्ि शट डाऊि झाल्यावर पुढे काय होते? हे आजपयंत कु णालाही कळलं िाही. पण, िक्की
काहीतरी होत असावं.
कारण, शरीर जरी िष्ट होत असलं तरी त्यात असलेल्या िेंदि
ंू धले नवचार? त्यांचं
अनस्तत्त्व िेिकं शरररात कसं, कु ठे असतं (आपण िाितो की ते िेंदत
ू असतं), िृत्यू सोबत
शरीराबरोबर ते नवचारही िष्ट होतात? िाही! नवचारांिा वस्तुिाि िसतं. नवचार ही एक उजाव
असते का? आनण उजाव िष्ट के ली जाऊ शकत िाही, फक्त उजेचे रुपांतर होवू शकते. कशात होते
रूपांतर या सगळ्या नवचारांचे, नवचारांिा उजाव िािले तर??
रोझी नडिेलो- हॉफिि चे आयुष्य शट डाऊि झाले होते. इकडे कॉम्प्युटर आनण
नतकडे अॅिाच्या आईचे जीवि. अॅिाचे लि िॉनिटरकडू ि उजवीकडे हातात सॅण्डनवच असलेल्या
आनण डोळ्यातूि अश्रू गाळत असलेल्या जेफकडे गेले. आनण नतिे गरव कि िागे वळू ि बनघतले.
आताच आपल्याशी बोलत असलेली आई अशी अचािक निघूि गेली? निदाि
डॉक्टरांिी म्हटल्याप्रिाणे उद्यापयंत तरी नतचा सहवास लाभला असता. पण, ती नतच्या
शेवटच्या इच्छा सांगू शकली हे िहत्त्वाचे होतेच. अिेय? कु ठे आहेस तू? आई आता या जगात
िसल्यािे नतला रडू कोसळले. जेफिे नतला आधार ददला. ििातल्या तीव्र भाविेतूि नििावण
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झालेला तो अॅिाच्या डोळ्यातला अश्रू!! अॅिाच्या िाजुक, सुंदर गालावरूि ओघळत जाणारा तो
तीव्र भाविेचा अश्रू!!

अश्रू सारखेच असलेले दोि िोत्यासारखे नभतीदायक डोळे त्या जंगलातल्या
तळ्याजवळू ि घरी परतणार्या अशोकराव, नजनति आनण धोंडू यांचे कडे रोखूि पाहात होते.
त्या नतघांिा त्याची अथावतच कल्पिा िहहती. अिेयचा फक्त िोबाईल त्यांिा सापर्डला. बाकी
कॅ िेरा आनण इतर वस्तू गायब होत्या. बॅग ही कु ठे सापडत िहहती. जंगलात िािातुआंची अखंड
दकलदकल सुरूच होती. िेहि
े ीपेिा त्यांच्या ओरडण्याला आज एक नवनचत्र अिकलिीय अशी
निती होती. अिेयचा शोध ि लागल्यािुळे ते नतघे घाबरले होते, काळजी करत होते.
ते भर पावसात बाईकवर परत येत असतांिा त्या जंगलातल्या िध्यभागी
असलेल्या जावावर पववतावर उभी असलेली अिीतीय सुंदर स्त्री पावसाच्या पाण्यात हसत हसत
नवरघळत होती. नवरघळू ि ती पववताच्या टोकाशी जात होती. इतर पावसाचे पाणी पववतावरूि
खाली कोसळत होते, पण "ते" पाणी, पववताच्या पायथ्यापासूि वरच्या ददशेिे चढत होते. असे
अिेक जलजीवा पाणी रुपात पववताच्या टोकाकडे उलट वाहात जात होते. दॄश्य िोठे अदभुत
होते.

रस्त्यावरूि परत येत असतांिा एक वीज कडाडली आनण त्या नवजेच्या प्रकाशात
आकाशात अिेक िोत्यासारखे डोळे पापणी ि लवता पॄथ्वीवर बघतांिा ददसत होते.
पाऊस सुरु असतांिा नखडकीतूि कडाडल्या वीजेकडे सहज म्हणूि बघतांिा अॅिाला त्या
वीजेच्या प्रकाशात आकाशात अिेक डोळे पापणी ि लवता पॄथ्वीवर बघतांिा ददसत होते.
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एहहािा नतला अिोलला कॉल के ल्यावर अिेयच्या गायब होण्याची बातिी सिजली होती
आनण नतच्यासाठी हा दुसरा धक्का होता.
अरथवद आनण अिोल वगैरे सगळ्यांिा बातिी सिजलेली होती. सगळ्यांिी
आपापल्या परीिे तपास करायला सुरूवात के ली होती. अशोकरावांचे नित्र असलेले पोलीस
सुद्धा सत्य पररनस्थती सिजावूि घेवूि तपास करण्याचे ठरवूि, नवनवध प्रश्न नवचारूि निघूि
गेले होते. दुसर्या ददवशी सकाळी टीहही टीि सुद्धा अशोकरावांकडे येवूि पोहोचली होती.
यापूवी जगातल्या नवनवध अशा अिोळखी आनण दुगवि पववतात, जंगलात कधी एकट्यािे तर
कधी रटिसोबत दकतीतरी वेळा अिेयिे शूटींग के ली होती, पाण्याखाली सुद्धा त्यािे बरे च
हहीडीओज शूट के ले होते. पण स्वतःच्या काकांच्या गावी ओळखीच्या अशा रठकाणी अिेय
अचािक िाहीसा कसा झाला?
तशा व्यक्ती रहस्यियपणे िाहीश्या होण्याच्या अिेक घटिा आतापयंत जगात
नवनवध रठकाणी घडल्या आहेत आनण त्या व्यक्तीचा िंतर कसलाच ठावरठकाणा, थांगपत्ता
लागला िाही. पण, काही बाबतीत गायब होणारी व्यक्ती ही एकटीच असायची. त्या
व्यक्तीसोबत काय घडले हे त्यािुळे कु णालच कळत िहहते. अिेयचा कॅ िेरा सुद्धा गायब होता.
त्यािुळे काय झाले हे इतरांिा कळायला काही िागव िहहता. जंगलात नहस्र प्राणी िहहते. फक्त
राििांजरासारखे ददसणारे काहीतरी त्या जंगलात राहात होते, पण त्यापासूि तसा धोका
िहहता.
लेस्टर बेिेटला पररस्थीती सिजावूि सांनगतल्या िंतर त्यांिी शूटींग रद्द करायचे
ठरवले आनण टीि आपापल्या स्टु डीओत परत गेली. रोझी डीिेलो चे तसे कु णी फारसे
िातेवाईक भारतात िहहते. जे होते त्यांिा अि
ॅ ािे बातिी कळवली. ऑथवरचा एकिेव भाऊ
होता तोही राहात होता ऑस्ट्रेलीयात आनण इतर काही िावापुरते दूरचे िातेवाईक होते. त्याला
ही बातिी अॅिािे कळवली होतीच.
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रनववारी दुपारी जड डोळ्यांिी अॅिा िे लॅपटॉप काढला. ती फाईल ओपि के ली.
कसलाही पासवडव ि टाकता ओपि होवू शकणार्या फाईलही त्यात खुप होत्या. त्यात नवनवध
प्रकारची िानहती होती. आतापयंत अॅिाला वडीलांच्या या जॉबबद्दल जास्त काही िानहती
िहहते. आईकडू िचे जे काय ते नतिे ऐकले होते. या लॅपटॉपबद्दलसुद्धा नतला आताच िानहती
झाले होते.
जहाजावरच्या जीविावरच्या काही िोंदी असलेली पासवडव असलेली एक फाईल
नतिे ओपि के ली. त्या फाईलिध्ये नतच्या वडीलांिी नलनहलेली डेनहहल्स स्वे अर बद्दलची
िानहती होती. फाईल बरीच िोठी होती. नतिे वाचायला सुरुवात के ली:

"साऊथ अटलांटीक ओशि जवळच्या "साऊथ जॉर्जजया" या यु. के .च्या
अनधपत्याखाली असलेल्या बेटाच्या थोडे खाली दनिणेकडे गेले असता एक चौकोिी आकाराचे
बेट आहे. ते बेट आनण त्याच्या आसपासचा भाग निळू ि डेनहहल्स स्वे अर म्हणूि ओळखले जाते.
तसे

त्या

बेटाचे

िाव

कागदोपत्री

-

जॉर्जजयि

स्वे अर

आयलॅण्ड

असे

आहे.

त्या बेटावर जंगल आनण िोठिोठे पहाड आहेत. त्या पहाडांचे वैनशष्ट्य म्हणजे तेथील िातीचा
रं ग नहरवा आहे. हे बेट तसे सववज्ञात िाही. फार थोड्या लोकांिा याबद्दल िानहती आहे. त्या
बेटाच्या आजूबाजूला अिेक छोटीछोटी बेटे आहेत. असे म्हणतात की काही बेटांवर सिुद्री चाचे
वास्तव करूि असतात.
डेनहहल्स स्वे अर हे बेट िोठे चित्कारीक आहे. त्या बेटाबद्दल आनण आसपासच्या
सिुद्रा बद्दल अिेकांिा वेगेवेगळे चित्कारीक आनण भीतीदायक अिुभव आले आहेत!!! िी
जहाजावर असतांिा त्याबद्दलच्या, त्यावर वास्तव्य करूि असलेल्या चाच्यांबद्दलच्या अिेक
कथा ऐकायचो. तेथे खरोखरीच चाचे होते की िाही िाहीत िाही पण, तेथे जाणार्या जहाजांवर
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चाचे अिेकदा हला करत हे िक्की! ते चाचे कोठू ि येत, कोठे जात कु णाला िीट सांगता येत
िाही... .
पण ते येत. अचािक येत. बरोबर त्यांिा जहाज येण्याचा सुगावा लागे आनण ते
जहाजावर दाखल होत. त्यांच्या ग्रुपिध्ये एक स्त्रीही असायची. िोठी सुंदर, िादक आनण
अद्भुत स्त्री असायची ती... . . तो प्रसंग िाझ्या चांगलाच आठवणीत आहे... . एकदा िाझी
नियुक्ती लंडिहूि साऊथ जॉर्जजया कडे जाणार्या जहाजावर होती. जहाजावर असलेल्या अिेक
टेलीकॉि इं नजनियसव पैकी िी एक होतो. आिच्या तीि नशफ्ट िध्ये ड्युटीज असायच्या.
कािाव्यनतररक्त उरलेल्या वेळात िी आिच्या स्पेशल रुििध्ये िहत्त्वाचे प्रसंग फाईल्स िध्ये
नलहायचो. िला जलप्रवास खुप आवडतो. िाझ्या सोबत िी िाझा लॅपटॉप िेहि
े ी बाळगतो.
िहत्त्वाच्या िोंदी करण्यासाठी... . पण बरे चदा घरी आल्यािंतरच घडलेले प्रसंग िी नलहीतो.
... जहाज साऊथ जॉर्जजया कडे जात होते. हाडे गोठवूि टाकणारी थंडी. सगळे
काही सुरळीत चालले होते. रात्र झाली. त्या रात्री िाझी ड्युटी होती. . "
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९. "हाऊ टू कं ट्रोल वॉटर डीिन्स"

... ... हताश अॅिा पुढे वाचत होती:
“रात्र शांत होती. जहाजावर काही प्रवासी होते आनण काही भाग िाल वाहूि
िेण्यासाठी राखूि ठे वलेला होता. प्रवाश्यांपैकी बहुतकरुि लोक हे श्रीिंत लोक होते. काही हौस
म्हणूि तर काही संशोधिाचा भाग म्हणूि तर काहींिा आपल्या काहीजण जलिागे काही
सोन्याच्या, जुन्या दकिती तसेच कर चुकवूि आणलेला िाल वाहूि आणण्यासाठी आनण लपवूि
ठे वण्यासाठी वापर करत. अिेक अवैध धंदह
े ी चालत जहाजावर. आपण भले आनण आपले काि
भले या न्यायािे िी तेथे होतो. पोटापाण्यासाठी या िोया जहाजावर प्रवास करावा लागत
असे. िी ही त्यापैकीच एक. पोटापाण्यासाठी जहाजावर काि करणारा एक टेलीकॉि
इं नजनियर. तसा िी जलप्रवासाची आवड असणारा एक हौशी जलप्रवाशी ही आहेच. आम्हाला
सहा सहा िनहिे फॅ निली पासूि दूर रहावे लागते... ... ... आता िी हे घरी आल्यािंतर नलहीत
आहे.
यातला काही भाग वापरुि िला वतविािपत्रांिध्ये नलखाणही करायचे आहे.
सािान्य वाचकांिा सागरातली अदभुत रहस्ये सांगायची आहेत म्हणूिसुद्धा िी हे नवस्तृत
स्वरुपात नलहूि ठे वत आहे... . िात्र नलखाणाचा काही भाग फक्त ठरावीक िहत्त्वाच्या
लोकांपयंतच जावा अशी िाझी इच्छा आहे... . . तो िहत्त्वाचा भाग िी "हाऊ टू कं ट्रोल वॉटर
डीिन्स"

या

नसडी

िध्ये

साठवूि

ठे वला

आहे.

तो कु णाला आनण के हहा द्यायचं हेही त्या नसडीत तपशीलवार सांनगतलेले आहे.
तसेच "स्टेटस ऑफ द वॉटर: अ बुक बाय अनिस्टि अॅन्टेिबरो" यातला एक िहत्त्वाचा भाग
सुद्धा त्या नसडी िध्ये आहे... ... . असो.
तर िी काय सांगत होतो... त्या रात्रीबद्दल. ती रात्र. जहाज साऊथ जॉर्जजया कडे
जात होते. हाडे गोठवूि टाकणारी थंडी. सगळे काही सुरळीत चालले होते. रात्र झाली. त्या
रात्री िाझी ड्युटी होती. . िाझे के बीि जहाजाच्या कॅ प्टिच्या के बीिजवळच होते. िाझ्या
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के बीििध्ये इतर इं नजनियसव सोबतच िीही असे. सिोरच्या िोया स्क्रीिकडे बघूि जहाजाच्या
रडार यंत्रणेिारे येणारे नसग्नल नियंत्रीत करणे हे िाझे काि, वेगवेगळे कं ट्रोल पॅिल्े स असलेल्या
बोडव वर वेगवेगळ्या की होत्या. तशी आधी ििात भीती होतीच. साऊथ जॉर्जजया जवळ थोडे
खाली दनिणेकडे असलेल्या चौकोिी आकाराच्या बेटाचा आनण आसपासचा भाग जो डेनहहल्स
स्वे अर म्हणूि ओळखला जातो, त्याबद्दल ती भीती होती. आतापयंत ऐकू ि होतो त्या
भागाबद्दल.
तसे त्या बेटाचे िाव कागदोपत्री - जॉर्जजयि स्वे अर आयलॅण्ड असे आहे. त्या
बेटावर जंगल आनण िोठिोठे पहाड आहेत. त्या पहाडांचे वैनशष्ट्य म्हणजे तेथील िातीचा रं ग
नहरवा आहे... . सवव सुरळीत होते. िी शेजारच्या इं नजनियरला सांगूि कॅ प्टिच्या के बीि िध्ये
गेलो. तेथे कॅ प्टिशी ओळख असल्यािे िी त्याच्याशी गप्पा िारल्या. िंतर, आम्हाला सिोरच्या
काचेतूि दूरवर सिुद्रावर एक तरं गणारा बफावचा िािवी आकार ददसला. काळ्याशार सिुद्रात
तो तरं गणारा िािवी आकार. कॅ प्टिच्या िदतिीसाला आम्ही थोड्या वेळाकरता जहाजाचा
कं ट्रोल देवूि आम्ही दोघे पळत जावीि डेकवर गेलो तर आम्हाला जे दृश्य ददसले त्यात दूरवर
सिुद्रात अिेक बफावच्या बिलेल्या िािवाकॄ ती दूर असलेल्या आणखी एका जहाजाचा पाठलाग
करत होत्या. डेकवर इतर कु णी िहहते. त्या आकृ ती िंतर जहाजावर चढल्या आनण िग ते
जहाजच तेथूि िणात ददसेिासे झाले... . हा अद्भुत प्रकार बघूि िणभर आिचा डोळ्यांवर
नवश्वास बसला िाही... . . घडलेला प्रकार आम्ही कु णाला सांनगतला िाही... ... . थोड्याच
वेळात पाण्यावर छोटछोटे नहििग तरं गत होते. आनण आधी पाहीलेले ते नतथे िहहते... . ते
जहाज गेल?
े कु ठे ? योगायोगािे आम्ही वाचलो... . की अजूि धोका पुढे यणार आहे? कदाचीत
हा भास असेल तर... . ?
तसे आम्ही त्या डेनहहल्स स्वे अरच्या हद्दीत नशरणार िहहतोच... . . पण त्या
जहाजावर आलेले काही हौशी प्रवासी जे जीव धोक्यात घालूि त्या डेनहहल्स स्वे अरच्या हद्दीत
जाणार होते, अशांबद्दल िी एका रात्री सहज म्हणूि डेकवर दफरण्यासाठी गेलो असता ऐकलं
होतं.
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त्यांिी सवव तयारी के ली होती. तसे सगळे ऐकीव असल्यािे कु णी कायदेशीरपणे
त्या भागावर जाण्यास िज्जाव के लेला िह्ता. पण, तरीही नवषाची परीिा कोण घेईल? पण,
ते चार लोक आले होते. नवषाची पररिा घेण्यासाठी. िुसती परीिा घेवूि थांबण्याचा त्यांचा
िािस िहहता तर, ते त्या नवषाला आहहाि देणार होते. देवोत.

साऊथ जॉर्जजया. सुंदर रठकाण! िी पनहल्यांदाच जात होतो. तेथे सहा ददवसांचा
हॉल्ट होता आनण परत यायचे होते. ते चार जण तयारीला लागले होते. त्यांची िावे होती सॅि, जेि, िॅट, के ट. जेि आनण के ट या दोन्ही िुली सुद्धा साहसासाठी तयार होत्या. त्या
सववजणांिी जहाजावरचीच एक छोटी िाव भाड्यािे घेतली होती आनण त्यािारे ते सहा
ददवसात परत येणार होते. िाझी त्यांच्याशी काही ददवसांपूवी जहाजाच्या स्वीिींग पूलवर
ओळख झाली होती. त्या पैकी दोघेच होते त्या ददवशी स्वीिींग पूलवर. के ट नस्विींग ड्रेेसिध्ये
खुपच छाि ददसत होती. त्याच नस्विींग ड्रेेस सह ती कॉफी प्यायला बसली होती. ती आनण िॅट
हे दोघे कॉफी घेत असतांिा िी जवळ बसलो होतो. त्यांचे बोलणे ऐकल्यावर िी त्यांिा
त्याबद्दल नवचारले.
के ट म्हणाली, " होय. िी िूळची कॅ िडातली. िला अशी सागरी साहसे करायला
आवडतात. िी आनण िॅट लहािपणापासूिच नित्र. िंतर कॉलेजिध्ये आिची ओळख सॅि आनण
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जेिशी झाली. तेसद्ध
ु ा असेच साहसी. " िॅट. ब्राऊि कोट आनण ब्राऊि सूटातला िॅट. के ट-िॅट.
अगदी शोभूि ददसणारी जोडी.
िॅट पुढे हसत म्हणाला, "आनण हो, आम्ही सुट्ट्या एंजॉय करायला सोबत येथे
आलोय. या जहाजाच्या कॅ प्टिच्या ओळखीिे आम्ही यथे आलो आहोत. तर म्हट्लं येथे
असलेल्या त्या "स्वे अरिधल्या डेहहीलशी" बघावं दोि हात करूि. कु णी म्हणतं की त्या
डेहहीलस स्वे अर िध्ये असलेल्या एका बेटावर एका दुर्जिळ धातूंचा खनजिा दडलेला आहे.
कु णी म्हणतं तेथे दुसर्या िहायुद्धात लुटलेलं सोिं आहे. काही म्हणतात की तेथे
चाचे असतात आनण एका बेटावर त्यांचं एक पूणव शहर आहे. त्यािुळे तेथे कु णी येवू िये आनण
सोिे, धातू कु णी घेवू िये म्हणूि या भागाबद्दल तशा अफवा पसरवल्या आहेत. "
िी म्हणालो, "िाईस टू िीट यु. यु ऑल आर इंटरे स्टींग गाय्ज. "
ते चौघं गेल.े िी त्यांिा शुभेच्छा ददल्या. तसे त्या ददवशी वादळ घोंघावत होतं.
पण त्या चौघांिी त्या साहसाची जय्यत तयारी के ली होती, ते थांबणार िहहते.
"काही रहस्ये सापडलीत तर िलाही सांगा बरं का धिाल चौकडी!"
ते बोटीतूि निघूि गेल.े िी सहज म्हणूि आकाशाकडे पाहीले असता िला
आकाशात ढगांिध्ये चिकणारे डोळे ददसले. आकाशात एक नवद्रुप काळा चेहरे ा छद्मीपणािे
हसत िाझ्याकडे बघत होता. िला पुढे येणार्या कसल्यातरी संकटाची चाहूल लागली. िी
देवाची प्राथविा करुि त्या चौघांचे रिण करण्यासाठी िागणी िागीतली... .
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१०. अॅिा आनण जेफ

... सहाव्या ददवशी परतीच्या प्रवासाला सुरुवात होण्यापूवी दुपारी चार वाजता,
दकिार्यावर बेशुद्धावस्थेत के ट सापडली. नतच्यावर उपचार के ल्यािंतर कॅ प्टिशी बोलतांिा िी
म्हणालो,
"सध्या तर ती संभ्रिावस्थेत आहे. काही बोलत िाही आहे. पण आपण ऐकतो
त्याप्रिाणे त्या बेटांवर जलजीवा वास्तव्य करूि असतात. तेथे आलेल्या िािवांवर हल्ला करूि
ते त्यांिा "िािव्-जलजीवा" बिवतात आनण आपल्याला टोळीत सािील करतात. ते िरत
िाहीत. त्यांिा कसे काबूत आणायचे हे अजूिपयंत कु णालाही कळले िाही असे म्हणतात. ते
स्वतःला पाणी, बफव , वाफ, ढग या सवव रुपािध्ये पाहीजे तेहहा रुपांतरीत करूि घेतात. िी एका
पुस्तकात हे वाचले आहे. िी त्यांिा हे सांनगतले सुद्धा होते. पण त्या चौघांिी ते हसण्यावर
िेले.... िला वाटते या सवांसोबत असेच काहीतरी घडले असले पाहीजे. आनण आपण दोघांिी
त्या रात्री बघीतलेले ते नहििग? तो भास िसावा असे वाटते... . "
कॅ प्टि : "या सगळ्या कल्पिा आहेत ककवा िाहीत हे िक्की सांगता येत िाही, असे
िला वाटते. पण, काहीतरी गूढ आहे हे िक्की. नतला बरे वाटल्यावर आपल्याला कळे लच. "
के ट बरी हहायला आठवडा गेला. नतिे त्यािंतर आपला जो अिुभव आम्हाला
सांनगतला तो भयािक होता. कल्पिातीत होता. "
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यापुढील भाग फाईल िं. २ िध्ये. त्याचा पासवडव - डेहहील्स स्वे अर- ९०९९२"
हे सवव वाचतांिा अॅिाच्या डोळ्यासिोर ती सतत फोटोत पहात असलेल्या
आपल्या वडीलांचा चेहरे ा नतला ददसला. नतला रडू आले. नतचा िोबाईल वाजू लागला.
अिोलः "अॅिा. धीस ईज अिोल. "
अॅिा: "यस. अिोल. टेल िी. "
अिोलः "अॅिा, नव आर हहेरी पॉझीटीहह टू फाइं ड अिेया. बट वी ररवे स्ट यू टु
कि डाऊि टू इं नडया. वी ऑल वांट टू िीट यू. आम्हाला तुला भेटायचे आहे. तू इकडे ये म्हणजे
तुझी दोन्ही दु:खे हलकी होतील. आपण सवव निळू ि अिेयला शोधूयात. "
अॅिा: "... ... "
अिोलः "वी िो. यु आर अपसेट. इफ यु टेक सि टाईि ऑफ अॅण्ड कॉल अस बॅक
अॅण्ड लेट अस िो युर नडनसजि. सुटी घे आनण भारतात निघूि ये. आम्ही तुझी वाट बघत
आहोत. "
अॅिा: "थॅन्क्स... . िे बी लॅटर आय वील टेल यू... ... आईची शेवटची इछा तीच
आहे... अिेयाशी लग्ना... . . िी येईि... ठरवूि सांगते... बाय!!"
आकाशात दोि डोळे अॅिाच्या नखडकी कडे पाहूि हसत होते.

दुसर्या ददवशी सकाळी दहा वाजता आंघोळ करायचे ठरवूि अॅिा बाथ-टब िध्ये
गेली.
अंगावरचे सगळे कपडे काढू ि ती टब िध्ये बसली. डोक्यात अिेयचाच नवचार
सुरू होता. गरि पाण्याचा शॉवर हातात धरूि ती सगळी कडे दफरवत होती... .
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िग नतिे शॉवर तोंडासिोर धरला. शॉवरचे सगळे थेंब तोंडावर आदळत होते.
शून्य ििािे ती शॉवर बाथ घेत होती. नतिे डोळे बंद के ले होते.
... ... . शॉवर िधले थेंब हळू हळू एकत्र यायला लागले. एकत्र येवि
ू येवूि
िोठिोठे थेंब हहायला लागले. ते थेंब एकत्र येवूि त्या थेंबातूि चेहरे ा तयार हहायला लागला.
नतिे अचािक डोळे उघडले. सिोर पाणी सदृश्य अिेयचा चेहरे ा होता. नतला वाटले भास
असेल. नतिे पुन्हा डोळे बंद के ले.
सिोर अधांतरी हवेत
पाण्यापासूि अिेय तयार होत होता,
तो

तयार

होवूि

बाथरूिच्या

थभतीवरूि ओघळत ओघळत वरच्या
ददशेला गेला आनण पाणी-सदृश्य अिेय
आता बाथरूिच्या वरच्या भागाला
नचटकलेला होता.
नतिे

डोळे

उघडताच

त्याला छतावर पाहूि ती ककचाळली.
तो अिेय उफव जलजीवा नतच्या कडे
पाहूि गूढ हसत होता. अिेय? आता?
इथे? जलजीवा? बाबांिी नलनहलेले ते
वाचल्यािुळे आपल्याला भास तर होत
िसेल?
अचािक नतच्या डोक्यात
प्रकाश पडला. अिेय िला सांगायचा ती स्त्री... . त्याला भेटली होती. ते जंगल. ती अचािक
गायब झालेली स्त्री. बाबांिी नलनहल्याप्रिाणे जहाजावर हल्ला करणारे ते जलजीवा... त्यातही
एक स्त्री असायची... .
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अचािक सिोर काही हालचाल झाली! अंधुक! पण ओळखीची!
आनण हा सिोर? कोण? अिेय? तो तर भारतात आहे. येथे कशाला येईल तो?
ती ककचाळताच तो अिेय पूणव िाणूस बिू लागला, त्यािे नतच्या अंगावर उडी
िारली. ती पटकि बाजूला झाली.
तो टब िध्ये पडला. पुन्हा पाणी झाला. नवरघळला. त्यािुळे नतला ददसला िाही.
बराच वेळ ती स्तंनभत होवूि हा सगळा प्रकार बघत होती. त्यािंतर बराच वेळ
बाथरूि िध्ये कु णीही िहहतं.

भास झाला असे सिजूि ती तशीच बाथरुिच्या बाहेर गेली. नतिे कपडे घातले.
ती फारच भेदरलेली होती. पटापट तयार होवूि नतिे एक ऑिलेट बिवले. ते खाल्ले.
कालपासूि काही खाल्ले िहहते.
जेफला नतिे घडलेला प्रसंग सांनगतला. जेफ हसू लागला. त्यािे सल्ला ददला, "हे
बघ अॅिा. अिोल म्हणतो त्याप्रिाणे तू इं डीयात का निघूि जात िाहीस? तुझ्या वडीलांिी जरी
तसे नलनहले आहे तरी त्यांच्या म्हणण्याप्रिाणे ते सगळे ऐकीव िानहतीवर आधारीत आहे.
त्यािुळे तो तुला भासच झाला असेल. तु इं नडयात जा. त्याच्या घरच्यांिा भेट. आनण अिेयिे
तुला सांनगतलेल्या त्या स्त्री बद्दल म्हणशील, तर अिेय िे तुझी गम्ित सुद्धा के ली असू शके ल गं.
डोंन्ट वरी! "
अॅिा: "ठीक आहे जेफ. तेच बरे राहील. िी आज सुट्टीसाठी अजव करते. आनण जाते
निघूि इं डीयात. पण िाझ्या वडीलांचे लॅपटॉप आनण सवव नसडीज? त्या सुद्धा सोबत घेवूि
जाव्या लागणार... . "
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जेफः"इट्स योर चॉइस. डु अॅज यू दफल राईट. चल बाय. काही िदत लागली तर
सांग!"
जेफ निघूि गेला. नवचारात असतांिाच अॅिा ट्युब िध्ये चढली.

नतिे सगळी पररस्थीती सिजावूि सांनगतल्यािंतर काही ददवसांची सुट्टी नतला
निळाली. नतिे त्याच ददवशी रात्रीची फ्लाईट बुक के ली. अिोलला नतिे भारतात येत असल्याचे
कळवले.
संध्याकाळी घरात नशरताच घरात सगळीकडे पाणीच पाणी होते. ते नतिे काठी
असलेल्या स्पंजिे पुसले. अगदी सगळी कडेच पाणी होते. कपाटावर, टेबलवर... .
ती जायची तयारी करू लागली. दोि िोया लगेज बॅग्ज आनण स्वतः जवळ
नविािात ठे वायच्या दोि छोट्या बॅग्ज अशा चार बॅग्ज नतिे घेतल्या. जवळच्या एका बॅग िध्ये
लॅपटॉप आनण सवव नसडीजचा बॉक्स.

| जलजीवा – (लेखक: निमिष सोिार) | पाि िं- 48 |

११. वॉटर्-डीिन्स आर बॅक!

रात्री जेफ िे अॅिाला फोिवरूि निरोप ददल्यािंतर टीहही लावला. एक पोलीस
अनधकारी भर रस्त्यावर पाण्यावरूि पाय सटकू ि खाली पडलेला ददसला. तेथे लोकल न्यूज
चॅिेलची टीि आलेली होती.
वातावहर सांगत होती: "आता एक अजब घटिा घडली आहे. एक पाण्यासारखा
ददसणारा िािव आता येथे होता... .
या पोलीसाला एक अजब अिुभव आला आहे. एक पाण्यासारखा ददसणारा
िाणूस हातात काहीतरी घेवूि पळत होता. सुरुवातीला पोलीस हबकू ि गेला. तो िािव अधूि
िधूि बफव बिूि काचेवर आदळत काच फोडत होता... .
पण िंतर त्यािे त्या पाणी-िािवाला गोळी िारली आनण त्याचा काहीच उपयोग
झाला िाही. तो पाणी िािव पुन्हा िाणुस झाला आनण पळायला लागला. त्या पाणी िािवािे
पोलीसावर हल्ला के ला, तो त्या पोलीसाच्या िाकातोंडात जावू लागला आनण शेवटी त्या
पोलीसािे त्या पाणी-िािवाचा िाद सोडला आनण त्या पाण्यावरूि तो सटकू ि पडला.
तोपयंत तो पाणी िािव वाफ बिूि हवेत उडाला आनण ढगात जावूि नवनवध
आकारात रुपांतरीत होवूि पळू ि गेला... . "
जेफ आश्चयवचकीत होवूि हे बघत होता. त्यािे अॅिाला कॉल लावला... . अॅिा
िॉट रीचेबल होती... ...

नविािातल्या प्रवासात अॅिाला झोप लागली िाही. नतिे तो लॅपटॉप काढला
आनण फाईल िं. २ वाचू लागली.
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के टचा अिुभव त्यात नलनहला होता.

" आम्ही चौघं िोया उत्साहािे निघालो. आम्हाला तब्बल सहा ददवस निळणार
होते. आम्ही पुढे जावू लागलो. आिच्या एकू ण दोि नििी िाव- बोटी होत्या. पहीले बेट अगदी
जवळच होते. सहा ददवसांत या डेहहीलस स्वे अर िधली असतील िसतील ती सगळी बेटं
आम्हाला पालथी घालायची होती. पाणबुड्याचे पोषाक सुद्धा आम्ही बरोबर घेतले होते. आम्ही
होतोच असे साहसी. आम्हाला थांबवणारे नतथे कु णीही िहहते. िॅट िोया उत्साहात होता.
आम्हाला लवकरच पहीले बेट सापडले. त्यावर आम्ही उतरलो. बोटी दकिार्याला
लावल्या. एवढे झकास बेट आनण लोक काय िसत्या अफवा पसरवत असतात. बेटावर अिेक
नहरवे पहाड आनण त्या बाजूला एक जंगल. खाणे नपणे आटोपल्यािंतर आम्ही दुपारचे थोडे
पहुडलो. आम्ही सवव तेथल्या जंगलात गेलो.
जंगल िोठे अद्भुत. वेगवेगळ्या प्रकारचे प्राणी आनण पिी. त्यांची शूटींग
के ल्यािंतर संध्याकाळी आम्ही दुसर्या बेटावर जाण्याचा प्लाि बिवत होतो. पण, ददवसभर
थकल्यािे तंबू ठोकू ि तेथच
े आराि करूि उद्या सकाळी निघण्याचा बेत ठरला.
रात्र झाली. सॅि, जेि, िॅट सगळ्यांचा डोळा लागला. िी िात्र रात्रीच्या
आकाशातल्या चंद्राकडे बघत पहुडले होते. िी िॅट्ला िाझ्या बाहुपाशातूि हळू च बाजूला के ले
आनण सहज आकाशाकडे बघत लोळत पडले.
आिचा तंबू दकिार्यापासूि फार लांब िहहता. रात्रीचे आकाश थोडे नवनचत्र
ददसत होते. आकाशात नवनवध आकारांच्या ढगांच्या आड चंद्र लपाछपी खेळत होता.
एक काळा ढग अचािक आपले आकार बदलू लागला. अिीबा या प्राण्यासारखे
वेडव
े ाकडे आकार तो करू लागला. तो ढग िंतर पाणी होवूि सिुद्रावर खाली पडू लागला.
िी उठू ि बसले आनण आश्चयाविे बर बघत राहीले... . .
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काहीतरी भास झाला असेल असे वाटू ि िी ते नवसरण्यासाठी थोडे चालायला
लागले तोच अंधार्या दकिार्यावर फे साळणारी पांढरी लाट हळू हळू आपला आकार बदलू
लागली. नतिे िाणसाचे रूप घेतले आनण नतिे सरळसरळ तीघे झोपले होते तेथे हल्ला चढवला.
एका लाटेिे आिची एक िाव हातात धरूि उलटीपालटी करूि टाकली आनण सॅिच्या
गळ्याभोवती ती स्वतःला गुंडाळू ि घेवू लागली, हळू हळू नतिे सवांच्या अंगाभोवती नवळखा
घातला. त्या लाटेिे नतघांिा सिुद्रात ओढू ि घेतले.
िग काही वेळ सिुद्रात िला ददसले की एक बफावळ पांढरी पानणयुक्त स्त्री
लाटांवर उभी होती अि िग गायब झाली... काही वेळािंतर एक लाट िाझ्या िागे यायला
लागली तशी िी या प्रकारािे भेदरूि जावूि पहाडांच्या ददशेिे पळू लागले... ... सिोरूि
अिीबाच्या आकारचे पाणी त्या जख्ख काळ्या अंधारात, चंद्राच्या अंधक
ु प्रकाशात वेडव
े ाकडे
िाचत िाझ्या पुढे येत होते.
िी पुन्हा दकिार्याकडे पळाले. अिीबाच्या आकाराचे ते पाणी िाझेकडे येवूि
िाझ्या अंगावर चढू लागले. एक अिीबा-पाणी गरि तर एक अगदी थंडगार लागत होता. िी
ककचाळले... बचाव म्हणूि िी खालची िाती उचलूि सिोरच्य अलाटेवर फे कू ि िारण्याचा
प्रयत्न के ला. पण काहीच फरक पडला िाही. लाटेिे िला उं च उचलले. आनण पुन्हा दकिार्यावर
आदळले... .
थोड्यावेळािे शुद्ध आल्यावर सगळे शांत होते. िग िी कशीबशी बोटीला तरं गूि
सिुद्रात जावू लागले... .
... . त्यािंतर िी डोळे उघडले ते साऊथ जॉर्जजयाच्या दकिार्यावरच. "
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"िोठा अद्भुत अिुभव आहे. " अॅिा स्तंनभत होवूि वाचत होती... . . ती पुढे
वाचू लागली. वडीलांिी पुढे नलहीले होते:

"या अिुभवावरूि िला कळू ि चुकले की जलजीवा आहेत आनण ते आहेत तर
त्यांिा नियंत्रीत करण्यासाठी ककवा िानहसे करण्यासाठी कु ठे तरी कानहतरी िक्कीच असणार.
त्यािंतर अिेक ददवसांिी रॉबटव गॉडिि याचेकडू ि िला निळालेल्या िानहतीच्या
आधारे िी ते सगळे "हाऊ टू कं ट्रोल वॉटर डीिन्स" या नसडी िध्ये साठवूि ठे वला आहे. तो
कु णाला आनण के हहा द्यायचं हेही त्या नसडीत तपशीलवार सांनगतलेले आहे. असो. तसेच "स्टेटस
ऑफ द वॉटर: अ बुक बाय अनिस्टि अॅन्टेिबरो" यातला एक िहत्त्वाचा भाग सुद्धा त्या नसडी
िध्ये आहे... ... . असो. "
पुढचे ि वाचताच अॅिाला अचािक काहीतरी वाटले आनण नतिे नसडीजचा बॉक्स
उघडू ि पाहीला. त्यात िेिकी ती नसडी िहहती... ... . जयात जलजीवांिा कं ट्रोल कसे करायचे
ते नलनहले होते!!!

नविाि िुंबईत धावपट्टीवर उतरले. नविाितळावर अिोल, अरथवद आनण
अिेयची आई असे सगळे होते. अॅिाला प्रत्यि प्रथिच ते नतघे बघत होते. पुढे गाडीतूि ते सवव
घरी आले.
जुजबी बोलणे झाल्यावर ... ती थकव्या िुळे झोपली. सकाळी सकाळी जेफचा
कॉल आला.
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अॅिा: "हा जेफ, आय ररच्ड सेफली... "
जेफ : "अॅिा... तू म्हणत होतीस ते खरे आहे... . इकडे एक जलजीवा सापडला
आहे... . चॅिेल्स वरच्या अिेक तज्ञांच्या म्हणण्यािुसार जलजीवा पुन्हा जागॄत झालेत्... .
आंटाटीका खंडाजवळच्या डॅहहील स्वे अरवरूि ते जगभरात हळू हळू पसरत आहेत आनण
आपल्या साध्यासाठी ते अिेक िाणसांिा "िािव्-जलजीवा" बिवत आहेत... टी. हही बघ. "
... काही वेळािंतर थोडक्यात सगळी हदककत सगळ्यांिा सांनगतल्यािंतर अॅिािे
टी. हही. लावला. नस. एि. एि. वर न्यूज येत होत्या... . .
"दुसर्या िहायुद्धाच्या काळात काही रठकाणी असे जलजीवा दृष्टीस पडले होते...
. असे काहीजण सांगत होते... पण आता ते पुन्हा परत आलेत... . वॉटर्-डीिन्स आर बॅक!"
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१२. अनितीय सुंदरी

टीहही वर जाहीर होत होते: वॉटर नडिन्स आर बॅक! पण अजूिपयंत निडीयाला
या प्रकरणाचे िूळ सापडले िहहते. िाफ्ट चॅिेल िे सुद्धा अिेयच्या गायब होण्याचा आनण या
उद्भवलेल्या जलजीवाचा संबंध आहे असा संशय व्यक्त करणारा एक कायवक्रि बिवला होता...
अॅिाला कळू ि चुकले की त्या ददवशी घरात अिेय कशासाठी आला होता?
जलजीवांिा कसे कं ट्रोल करायचे ही नसडी चोरण्यासाठी... .
त्या ददवशी बाथरुि िध्ये भास झाला असेल असे सिजूि ती तशीच पळत पळत
बाथरुिच्या बाहेर गेली होती. िग घाबरत घाबरतच ओल्या अंगासहच नतिे कपडे घातले. ती
फारच भेदरलेली होती. पटापट तयार होवूि नतिे एक ऑिलेट बिवले. ते खाल्ले कारण
आदल्याददवशी नतिे काही खाल्लेले िहहते.
आई जगातूि नतला सोडू ि गेल्याचे आनण लगेचच अिेय अचािक गायब झाल्याचे
दु:ख नतला सतावत होते.
हे सगळे रहस्य बाबांिी आईला सांनगतले होते का?
जलजीवा उद्भवण्यास सुरुवात, आईचा िृत्यु, तसेच अिेयचे गायब होणे, तो
जलजीवा होणे या सगळ्या योगायोगाच्या गोष्टी आहेत का?
की सगळे ठरलेले होते आनण ठरलेले असते??
एकटेपण खायला उठे ल म्हणूि ती तयार होवूि घराबाहेर पडली... .

घराचा दरवाजा बंद होताच बाथरुिचा दरवाजा बफाविे बिलेल्या हातािे हळू च
उघडला गेला. दोन्ही हात आनण पाय बफावच,े शरीर पाण्याचे आनण चेहरे ा गरि वाफे पासूि
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बिलेला असा एकू ण तो िािवी आकार होता. शरीराचा प्रत्येक भाग ककवा पूणव शरीर के हहाही
पाण्याच्या कोणत्याही रूपात म्हणजे वाफ, पाणी ककवा बफव यात बदलवण्याचे सािथ्यव
जलजीवांिध्ये होते.
त्या जलजीवा बिलेल्या अिेयिे घरात शोधाशोध सुरु के ली. ड्रेॉवर, टेबल, कपाट
यात सोयीस्कररीत्या वाफ, पाणी बिूि त्यािे सगळीकडे शोध घेतला. शोध घेता घेता त्याला
आठवत होते:
... . त्या जलजीवा-स्त्रीिे त्याला आदेश ददला होता त्या सगळ्या नसडींिा िष्ट
करायच्या जयात जलजीवांिा कसे िारायचे, िष्ट करायचे हे नलहीलेले होते. ती सगळी पुस्तके ,
पुरावे िष्ट करायचे होते.
पहील्या िहायुद्धाच्या काळात जन्िाला आलेले ते सगळे जलजीवा दुसर्या
िहायुद्धात पुन्हा एकदा जागॄत झाले होते...
... आनण त्यांिा त्यावेळेस िष्ट करता आले िहहते पण नियंनत्रत के ले गेले होते.
रॉबटव गॉडिि या िहा बुद्धीिाि शास्त्रज्ञािे त्यांिा नियंनत्रत करण्याची पद्धत संशोधि करूि
नसद्ध के ली होती. त्यांिा नियंनत्रत करण्यासाठी आवश्यक असते नहरव्या िातीत उगवणारे ते
झाड आनण त्यांची पािे... . !!! त्या झाडाचा एका भारतीयािे लावलेला शोध आनण ती िाहीती
त्या भारतीयाकडू ि निळवणारा: अनिस्टि अॅन्टेिबरो!! स्टेटस ऑफ द वॉटर: या पुस्तकाचा
लेखक!!!
ते अद्भुत झाड. काय आनण कसे होते ते झाड आनण त्याची पािे???
पुढे त्यांिा भेटावयास आलेल्या ऑथवर हॉफिि यांिा ते रहस्य सांनगतले होते.
ऑथवर हॉफिि यांिी ते रहस्य जास्त गवगवा होवू िये म्हणूि कॉम्प्युटर आनण नसडींच्या
स्वरुपात साठवूि ठे वले होते.
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त्या ददवशी जंगलात जलजीवांच्या तोंडू ि बेशद्ध
ु होण्यासाधी अिेयिे त्यांच्या
तोंडू ि ऑथवर हॉफिि हाच शब्द ऐकला होता. भोवळ येता येता त्यािे एक िांव त्या सगळ्या
जलजीवांच्या तोंडू ि पुसटसे ऐकले. ते िांव त्यािे या आधी िक्की ऐकले होते असे त्याला वाटत
होते. . पण काही सिजण्याच्या आतच तो कोसळला होता.
पण अंगात त्राण होते. तो उठू ि पळायला लागला. ते तळ्यातले पाणी
जलजीवांच्या रुपािे आपोआप वर उडाले ओते आनण अिेयच्या िागे िागे येवू लागले. ते पाणी
अिेयच्या शरीराला वेढा घालू लागले. तो जीवाच्या आकांतािे पळू लागला. पाणी पायापासूि
त्याच्या शरीराला वेढा घालत घालत किरे पयंत येत होते. ते पाणी गरि वाफ बिूि त्याच्या
िाकात गेले आनण तो बेशुद्ध झाला.
... जाग आल्यावर तो एका स्त्रीसिोर उभा होता.
एक अनतशय सुंदर स्त्री. जलजीवा रुपातली. कििीय बांधा. रसाळ ओठ, आकषवक
चेहरे ा, सुडौल, सुंदर, आकषवक आनण भरदार स्ति, घोटीव िांड्या आनण पाय. एकू णच एक
आकषवक शरीर!! कोण होती ही स्त्री??
पहील्या िहायुद्धात हीच स्त्री जलजीवांच्या उद्भवण्यास कारणीभूत झाली होती
आनण आता ती इतर अिेक जलजीवांसिोर आपली कहाणी सांगत होती. नतचे िाव होते:
जेनिफर. आनण आपली पहील्या िहायुद्धातली कहाणी ती इतर जलजीवांसिोर अिेयला सांगत
होती... ... "काय होते त्या झाडात? " अिेयिे जेनिफरला त्यावेळेस नवचारले होते आनण ती
भेसूर हास्य हसली होती. आनण नतच्या तोंडू ि अिेयिे त्याच्या एका पूवज
व ाचे िाव घेतले होते...
...
... . . हा प्रसंग आठवता आठवता अॅिाच्या घरी अिेयच्या टणक बफावळ हाताला
ती सीडी लागली. आता पूणव पाणी ककवा वाफ बिूि बाहेर पडता येणार होते, पण ती नसडी
घेवूि िष्ट करण्या आधी जेनिफरला िेवूि द्यायची होती. कारण ते झाड जया बीयांपासूि बिते
आनण त्या झाडाच्या जया पािांपासूि जलजीवांिा अद्भुत पद्धनतिे नियंत्रीत करता येते त्या
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नबया जेथे जेथे ठे वल्या आहेत तेथूि तेथूि त्या िष्ट करायच्या होत्या. त्या जलजीवा िष्ट करू
शकत िहहते, तर त्यासाठी त्यांिा गरज होती िािव असलेल्या पण जलजीवांत रूपांतरीत
झालेल्या जलजीवांची... !!
नसडी घेवूि अिेय लंडिच्या रस्त्यावरूि चालला होता. नसडी धरण्यासाठी
त्याला कडक बफावळ हाताची गरज होती... . . तो नसडी घेवूि निघाला होता. पकडायला
आलेल्या पोलीसांच्या गाड्यांिा तो बफावळ टणक हातापायांिी फोडत जात होता. पोनलसािे
गोळीबार के ला. जलजीवा गोळीबारािे िरत िसतात. पण अजूि जलजीवांचे नसडी िष्ट
करण्याचे काि पूणव होईपयंत जगासिोर येण्याचे टाळावे असा जेनिफरिे त्यांिा सल्ला ददला
होता.
शेवटी न्यूज चॅिेलला कळल्यािे आनण पोलीसािे हल्ला के ल्यािे अिेयिे ती नसडी
तोडू ि टाकली आनण तो वाफ बिूि उडू ि गेला आनण ढगात रूपांतरीत होवूि आपापल्या िागी
लागला.
कारण बफव , पाणी या रुपात जास्त वेळ असलो तर जगाला कळू ि चुकेल आनण
कु ठे तरी असू शकलेल्या जलजीवांिा नियंत्रीत करण्यासाठीच्या गोष्टी जगासिोर पुन्हा येण्याची
शक्यता जास्त होती.
आनण लोकांिी पुन्हा जलजीवांिा नियंत्रीत करणे सुरु करण्या आधी शक्यतो
सगळ्या नसडी, पुस्तके , आनण त्यात नलहीलेल्या त्या नबया, झाडे हे सगळे जलजीवांिा िष्ट
करता येणार िहहते पण िािव- जलजीवांच्या िदतीिे ते िष्ट करता येणार होते. आता आणखी
नसडी, पुस्तके दुसरीकडे असणार होत्या का??
जेनिफरला फक्त हवे होते ते रहस्य! जलजीवांिा नियंत्रीत करणार्या नबया, झाड.
ते जेथे जेथे म्हणूि लपवले असेल तेथूि िष्ट करायचे होते नतला... .
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नसडी ि आणता अिेय जेनिफरजवळ पोहोचला. आता सवव जलजीवा आकाशात
ढगांच्या रुपात जिले होते. त्या ढगात अिेय ढगरुपात आला. त्यािे नसडी आणली िहहती हे
नतला तो वाफरुपात परत आल्यावर कळले होते... .
त्यांचे पुढचे टागेट होते - "स्टेटस ऑफ द वॉटर: या पुस्तकाचे लखक अनिस्टि
अॅन्टेिबरो! हे पुस्तक वैज्ञानिक िेत्रात क्रांतीकारी ठरले होते. वाफ, पाणी, बफव या व्यनतररक्त
आणखी चौथी पाण्याची स्टेट म्हणजे पाण्याचे चौथे रूप शोधूि काढण्यात त्यांिा यश आले
होते. आनण त्या शोधाच्या आधारे च िध्य प्रदेशातल्या जंगलातल्या सववप्रथि शोध लागलेया
"त्या" अग्नीवृिाच्या पािांच्या िदतीिे पाण्याला या चौथ्या रुपात रुपांतरीत करता येत होते.
पण हा प्रयोग जलजीवांिा नियंत्रीत करण्यासाठी वापरण्यात आला होता. एरवी रोजच्या
जीविात त्या चौथ्या रुपाचा काहीच उपयोग िहहता. ते चौथे रूप म्हणजे वाफ आनण बफव या
िधले रूप. म्हणजे वाफे चे रूपांतर पाण्यात ि होवू देता सरळ बफावत तयार के ले असता हे चौथे
रूप तयार होते... .

इकडे अॅिा आपल्या वडीलांच्या लॅपटॉप िधली साऊथ जॉर्जजया हूि परत येत
असतांिाच्या अिुभवाची फाईल वाचत होती. आता वाचतांिा ती एकटी िहहती. सगळे होते.
अिोल, नजतीि, त्याचे वडील आनण इतर... .
ऑथवर हॉफिि यांिी पुढे नलनहले होते- " परतीच्या प्रवासात कॅ प्टि कडू ि िला
िानहती निळाली की पहील्या िहायुद्धात काही युद्धकै द्यांच्या खुप छळ के ला गेला होता. त्यांिा
डेहहील्स स्वे अर वरच्या बेटांवर ठे वण्यात आले होते... "
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१३. जवावर पववत आनण "ते" झाड

ऑथवर हॉफिि यांिी पुढे नलनहले होते... . . परतीच्या प्रवासात कॅ प्टि कडू ि िला िानहती निळाली की पहील्या
िहायुद्धात काही युद्धकै द्यांच्या खुप छळ के ला गेला होता. त्यांिा डेहहील्स स्वे अर वरच्या
बेटांवर ठे वण्यात आले होते. त्या बेटावर त्यांचा खुप छळ के ला गेला होता. नवरुद्ध राष्टाकडच्या
अनधकार्यांकडू ि, जवािाकडू ि!
त्यािध्ये अिेक िनहला होत्या. त्यापैकी जेनिफर िावाची एक अिेरीकि गुप्तहेर
होती. ती पूवी एक अट्टल गुन्हेगार होती. पण अिेरीके िे नतला काही वषे तुरुंगात ठे वले. ती
सुधारल्यािंतर रनशयाच्या हेरगीरीसाठी पाठवले होते. पण, ती युद्धा दरम्याि पकर्डली गेली.
नतला रनशयािे इतर कै द्यांसिवेत बंदी बिवूि या डेहहील्स स्वे अरवरच्या बेटावर ठे वले होते
असे ऐकीवात आहे.
कॅ प्टििे सांनगतले की पूवी एकदा जहाज साऊथ जॉर्जजया कडे येत असतांिा
प्रवासात काही अतक्यव घटिा घडल्या होत्या. तेहहा योगायोगािे जहाजावर एका संशोधिासाठी
रॉबटव गॉडिि आलेले होते. जहाज ऐि सिुद्राच्या िध्यावर असतांिा जहाजावरच्या लोकांसह
कॅ प्टििे आनण रॉबटव गॉडिि यांिी एक घटिा पानहली. कॅ प्टि िला म्हणाले- "त्या घटिेिंतर
रॉबटव गॉडिि यांिी िला ही युद्ध कै द्यांची थोडक्यात िानहती त्यावेळेस थोडक्यात ददली होती.
एवढेच! तुम्हाला लागल्यास त्यांिा भेटू शकता. "
कॅ प्टि पुढे सांगत होता"त्या घटिेबद्दल सांगायचे झाल्यास साऊथ जॉर्जजयाच्या आम्ही जेहहा जवळ
आलो होतो तेहहा रात्री दूरवर डेहहील्स स्वे अरच्या हद्दीतूि एक प्रवासी नविाि उडत होते.
डेकवर सहज आम्ही ते नविाि बघत बसलो होतो. त्या नविािाभोवती अचािक काळ्या
पांढर्या ढगांिी गराडा घातला. ते नविाि हवेतच हेलकावे खावू लागले. िग त्या नविािाची
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बॉडी गरि जवालािुखीिे नवरघळावी तशी नवरघळू लागली. ते नविाि आतल्या प्रवाशांसह
नवतळले आनण काही वेळािे तेथे काहीही िहहते. "
रॉबटव गॉडििचा ठावरठकाणा िला देवूि कॅ प्टि आपल्या कािावर निघूि गेला.
त्या बेटावरूि वाचलेली के ट नतघा नित्रांच्या िृत्यू िुळे आनण नतला आलेल्या नवनचत्र अिुभवािे
नवििस्क अवस्थेत होती आनण उपचार घेत होती. ती नतच्या िूळ देशात- कॅ िडाला
उपचारासाठी निघूि गेली होती.
िंतर लंडिला आल्यावर िी रॉबटवला शोधले. सववप्रथि रॉबटव िे िला ती िाहीती
सांगण्यास िकार ददला. पण िी आग्रह के ला कारण जलजीवा पुन्हा जागृत झाले होते हे िी
त्यांिा पटवूि सांनगतले. या नवषयी पूणव िाही पण थोडीफार कल्पिा िी रोझीला ददली होती.
रॉबटव िे िला स्टेटस ऑफ द वॉटर: या पुस्तकाचे लेखक अनिस्टि अॅन्टेिबरो
याबद्दल सांनगतले आनण ते पुस्तक िला वाचायला ददले.
पहील्या िहायुद्धाच्या काळात अनिस्टि एकदा िध्य प्रदेशातल्या शववरी जंगलात
नहरव्या िातीच्या संशोधिासाठी भारतात आले होते. सिुद्रातल्या अिेक निजवि बेटांवर सुद्धा
अशी नहरवी िाती असते आनण भारतात फक्त िध्य प्रदेशातच ही िाती होती असे संशोधिा
अंती स्पष्ट झालेलेल होते.
तेथे असतांिा त्यांची भेट योगायोगािे एका व्यक्तीशी झाली... ते एक साधे
शेतकरी होते. जावावर पववतावर चढण्यासाठी संध्याकाळी अनिस्टि निघाले असता त्या
शेतकर्यािे त्यांिा रोखले. सहजच िाहीती नवचारण्यासाठी तोडक्या थहदी भाषेतूि त्या
शेतकर्याला नवचारले असता एक िाहीती सिोर आली.
ती व्यक्ती (शेतकरी) पुढे अनिस्टिला सांगू लागली"एकदा त्या जंगलातूि परततािा उशीर झाला. सहज म्हणूि त्या जावावर
पववताकडे िाझे लि गेल.े िला त्या पववतावर एक झाड ददसले. पण ते झाड साधे झाड िहहते.
त्या झाडांच्या प्रत्येक पािाऐवजी तेथे रात्री प्रखर जवाळा निघत असतात. रात्रीच्या अंधारात ते
जळणारे झाड नवनचत्र ददसते होते. िला प्रथि वाटले की कु णी या झाडाला आग लावूि ददली
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असेल. पण आग लावली असती तर त्या झाडांच्या जवाळा वरच्या बाजूिे गेल्या असत्या. पण
येथे प्रकार वेगळाच होता. झाडाच्या पािां ऐवजी जवाळा होत्या. "
दुसर्या ददवशी अनिस्टि त्या झाडाजवळ ददवसा गेले. सोबत त्यांिी त्या
व्यक्तीला ही आणले होते... त्या झाडाची पािे ददवसा नहरवीच पण आगीच्या जवाळा निघतांिा
जसा आकार होता तसा त्या पािांचा आकार होता. ती पािे तोडू ि संशोधिासाठी त्यांिी
घेतली. त्या पािांचा वाळवूि भुगा करूि घेतला. त्यापैकी काही भुगा जवळ साचलेल्या
पाण्यात उडाला असता त्या पाण्याचा तात्काळ बफव झाला. पण, तो बफव हाताला गरि लागत
होता. म्हणजे पाण्याची ही चौथी वेगळीच स्टेट (रूप) होती. एक अद्भुत शोध लागला होता...
... "
अॅिाच्या वडीलांच्या फाईलिध्ये त्या व्यक्तीच्या पुढे नलनहलेल्या िावावरूि आनण
वणविावरूि अरथवद आचरे करांिा अचािक काहीतरी आठवले. ते व्यक्ती म्हणजे अिेयचेच पूववज
होते हे िक्की झाले होते. म्हणूिच अिेयला जलजीवांकडू ि टागेट करण्यात आलेले होते, बदला
म्हणूि.
सगळ्या गोष्टी एकिेकांत गुंतलेल्या होत्या. उलगडत होत्या. त्या फाईलिध्ये पुढे
नलनहले होते"पनहल्या िहायुद्धातल्या छळ करण्यात आलेल्या कै द्यांिा िंतर पाण्यात बुडवूि
िारण्यात आले. त्यांच्या छळ होत असतांिाच्या त्या आतव कककळ्या त्या पाण्यातच रानहल्या...
. त्या कककाळ्यांची शक्ती जलजीवांच्या रुपात उफालूि बदला घ्यायला निघाली... . पाण्यातले
सैताि जन्िले... . पनहला जलजीवा स्त्री होती, म्हणजे जेनिफर.
अनिस्टिच्या त्या प्रयोगािारे त्यांिी त्या झाडाच्या पािांचा उपयोग करूि
पाण्याच्या चौथ्या रुपात म्हणजे "गोठलेल्या पाण्याच्या पण गरि असणार्या बफावच्या" रुपात
त्या जलजीवांिा गोठवूि अिेक हेलीकॉप्टरिारे अंटाटीका खंडावर त्यांिा िोया टाक्यांिध्ये
आणूि अनतशय खोल खोदूि त्यांिा गाडू ि बंद करूि टाकले होते. हे फक्त ठरावीक लोकांिाच
िानहती होते.
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पण त्याच झाडांिा पोसणारी नहरवी िाती त्या गरि बफाववर टाकली की ते पुन्हा
नवतळू ि जलजीवा बितात,असे आढळू ि आले होते. आफ्रीके च्या जंगलात सुद्धा तशी नहरवी
िाती सापडते. पण तश्या प्रकारचे झाड आनण त्याच्या नबया िात्र सववप्रथि भारतात
सापडल्या.
या जलजीवांबाबत िाहीती अिेररके िे सववसािान्य लोकांसिोर जास्त येवू ददली
िाही. दुसर्या िहायुद्धात पुन्हा कु णीतरी त्या जलजीवांिा नजवंत के ले. पुन्हा त्यांिा जिीिी
खाली गाडण्यात आले. पण त्यावेळेस जलजीवांिा िवीि सैतािी खेळ सापडला होता. नजवंत
िाणसांिा जलजीवा बिवायचे. नजवंत िाणसां भोवती वेढा घालूि हे त्यांिाही जलजीवा
बिवत असत.
ही जलजीवा बिलेली नजवंत िाणसं िात्र त्या पािांिुळे रुपांतरीत होत िहहती.
त्यांिा लाल िाती टाकू ि पुन्हा िूळ िािव रूपात आणता येत होते... . जोपयंत ते िूळ रुपात
येत िाही तोपयंत ते जलजीवांच्याच सैतािी शक्तींच्या संिोहिाखाली असतात आनण ते आणखी
जास्त खतरिाक बितात... "
त्या िंतर त्या नहरव्या, लाल िातीची रठकाणे आनण त्या नबया आनण झाड
याबद्दल िानहती त्या फाईल्स िध्ये होती. त्यातल्या एका नलनहले होते की जावावर पववताच्या
पायथ्याशी खणले असता एका गुहव
े जा जागेत खुप खोल एका अंधार्या जागेत त्या नबया, रोपटे
आहेत. तसेच इतर अिेक देशांतली नबया, रोपटे, झाडाच्या पािांचा भुगा (चुरा) असलेली
रठकाणे तेथे सांनगतली होती. गरज पडली तर घेण्यासाठी!!
त्यािंतर एकदा ऑथवर हॉफििचाचा जहाजावरच्या चाच्यांिी के लेल्या हल्ल्यात
िृत्यू झाला होता. पण ते सवव चाचे हे िािव-जलजीवाच होते. पेपरिध्ये ही िृत्यूची छापलेली
बातिी स्कॅ ि करूि त्या फाईल िध्ये होती.
अॅिाच्या डॉळ्यात पाणी आले... . . त्या सवांिा कळू ि चुकले की अिेय
जंगलातूि असाच जलजीवांिुळे गायब झाला असावा. आनण त्या ददवशी घरी आलेला हा
अिेयच होता आनण अॅिाला भास झाला िहहता. टी. हही. वर नसडी घेवूि पळणार्या त्या
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िाणसाचा पाणीिय चेहरे ा अिेयसारखाच ददसत होता. िग ही सगळी िानहती अॅिािे लेस्टर
बेिेट्ला सांनगतली.
नबया लपवलेल्या रठकाणांचा शोध जगभरच्या शास्त्रज्ञांिी घेण्यास सुरुवात के ली.
आता नतसर्यांदा उद्भवलेल्या जलजीवांिा कायिचे िष्ट करायचे काि पार पाडायचे होते. आनण
सगळ्यात िहत्त्वाची गोष्ट म्हणजे अिेयला पुन्हा िािवरूपात आणायचे होते.
अिोलच्या नविंतीवरूि नजतीि िुंबईला आलेला होता. त्यांिी लाल िाती
िागवली आनण ती घेवूि आता अिोल, अरथवद, अिेयची आई, आसावरी, अॅिा हे सववजण िध्य
प्रदेशात जायला निघाले. पण त्यांच्या पुढे प्रश्न होता, की अिेयला कसे शोधायचे आनण
ओळखायचे? ककवा त्याला पुन्हा परत त्या जंगलात कसे बोलवायचे?
लॅपटॉप िध्ये बर्याच फाईल अजूि वाचायच्या बाकी होत्या. कदाचीत त्यात
सापडू शके ल काहीतरी. . !!
गुगलवर सचव करूि अॅिािे वॉटर डीिन्स बद्दल लोकांिा डेहहील्स स्वे अर िध्ये
आलेले अिुभव वाचण्यास सुरूवात के ली. कदाचीत त्यावरूि काही दुवा निळे ल का?

ककवा जलजीवांच्या तावडीतूि वाचलेली िाणसे काही िदत करू शकतील का? के ट काही िदत
करू शके ल का? चौघेजण बेटावर असतांिा के ट िात्र वाचली होती. कशािुळे?
अॅिािे जेफची िदत घ्यायचे ठरवले. नतिे जेफला नविंती के ली की रॉबटव गॉडिि
ककवा त्याचे सहकारी यांिा भेटूि काही िानहती निळते का ते बघायला सांनगतले. तसेच
कॅ िडातूि के टचा काही ठावरठकाणा निळाला तर बरे होईल असे अॅिाला वाटले.
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... नसडी ि आणता अिेय जेनिफरजवळ पोहोचला. आता सवव जलजीवा
आकाशात ढगांच्या रुपात जिले होते. त्या ढगात अिेय ढगरुपात आला. त्यािे नसडी आणली
िहहती हे नतला तो वाफरुपात परत आल्यावर कळले होते... .
त्यांचे पुढचे टागेट होते - "स्टेटस ऑफ द वॉटर: या पुस्तकाचे लेखक अनिस्टि
अॅन्टेिबरो! हे पुस्तक वैज्ञानिक िेत्रात क्रांतीकारी ठरले होते. अिेयच्या पूववजाला जलजीवांिी
िारले होतेच. त्यािंतर अनिस्टिला सुद्धा त्याच वेळेस त्यांिा िारायचे होते. पण, तेहहा त्यांिा
गरि बफावत बंद करूि अंटाटीका खंडातल्या थंड बफाव खाली खोदूि गाडू ि टाकले गेले होते.
आता दकत्येक वषांिंतर जागृत झाल्यावर हे जलजीवा खुपच खतरिाक झाले
होते. अनिस्टि जया नविािातूि प्रवास करणार होते त्यावर हल्ला करण्याचे सवव जलजीवांिी
ठरवले होते. ते पूणव नविािच नवतळवूि संपवण्याचा िािस त्यांचा होता. वेडव
े ाकडे आकार
करूि ढग आकाशात हल्ल्याची योजिा बिवत होते. अिेय सुद्धा त्यांच्या अनधपत्याखाली होता.

इतर िािवांिा आनण अिेयला जलजीवांच्या अनधपत्या खालूि कसे वाचवायचे
हा एक िोठा यिप्रश्न होता!!!
ते सववजण आसंद येथे पोहोचले. अशोकरावांिा तसेच तेथल्या पोनलसांिा या
सगळ्याची पूणव कल्पिा देण्यात आली. त्यांिी सहकायव करायची तयारी दशववली. जंगलात त्या
नबया शोधण्यासाठी जायचे होते. त्याच बरोबर अिेयलाही शोधूि काढायचे होते. अजूिपयंत
जलजीवांिी आपले अनस्तत्त्व गरजेपुरते जगासिोर आणले होते. त्यािुळे प्रसार िध्यिांिा
सांगूि या बद्दलच्या बातम्या देण्यास बंदी के ली गेली. त्यािुळे तो नसडी घेवूि जाणारा िाणूस
आनण ती बातिी येणे बंद झाले.
सगळे जण जंगलात जाण्यासाठी निघले. सोबत पोलीसही होते. गावाजवळची
िदी आनण त्या बाजूिे जाणारा रस्ता. सकाळचे अकरा वाजले होते. िदीचा रस्ता संपल्यावर
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एक चढाव होता. त्यावर जाण्यासाठी एके री रस्ता होता. चढाव संपल्यावर गदव झाडी आनण
त्यािंतर बरे च अंतर पार के ल्यावर एक कच्चा रस्ता आनण िग ते शववरी जंगल होते. जंगलाच्या
सुरुवानतला काही स्थानिक लोकवस्ती होती. अि िग पुढे सुिा रस्ता. काही जण दोि जीप्स
िध्ये आनण नतसरी जीप पोलीसांची.
जीपसच्या िागे अिेक िािातुआ पिी ओरडत चालले होते. त्यांचा आवाज
अनतशय भेसूर होता. पुढे येणार्या एखाद्या संकटाची ही चाहूल होती की आणखी काही?
जेफचा कॉल लवकरात लवकर आला पाहीजे... . जेफला गॉडिि भेटेल का?
जंगल आले. नजतीि त्यांिा त्या जावावर पववताच्या पायथ्याशी तळ्याजवळ घेवूि
गेला... .
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१४. अॅनिस्टि संकटात

जेफ ट्रेलला अॅिाकडू ि सगळी िानहती निळाल्यावर त्याच ददवशी तो रॉबटव
गॉडििच्या शोधाथव निघाला होता... . त्याला नवनवध रठकाणी चौकशीअंती कळले की रॉबटव
गॉडिि आता ररटायडव झाले असूि ते लंडि िधील एका उपिगरात राहातात. प्रथि त्यांिी
जेफच्या भेटीस िकार ददला. िग सवव गोष्टी थोडक्यात फोिवर सिजावूि सांनगतल्यािंतर ते
स्वस्थ झाले, त्यांची खात्री पटली आनण त्यांिी जेफला घरी बोलावले.
जेफ आनण ते घरासिोरच्या बागेत खुचीवर बसले होते. जेफ नवचारत होता:
"आपली िदत हवी आहे. अॅिा आनण सववजण िध्य प्रदेशातल्या त्या खेड्यातल्या जंगलात गेले
आहेत. "
गॉडिि गहि नवचारात होते. बराच वेळ ऐकू ि घेतल्यावर िौि तोडले आनण
अचािक कानहतरी आठवल्यासारखे करूि ते म्हणाले, "जेफ, अॅनिस्टिच्या जीवाला धोका आहे
हे िक्की. िी तुला सगळे काही सांगतो, पण त्या आधी िला अॅनिस्टिला कॉल करूि तो जेथे कु ठे
असेल तेथे त्याला सावध राहायला सांगायला हवे. आताच, ताबडतोब!"
असे म्हणूि ते उठू ि फोि करायला गेले पण फोि लागत िहहता. अचािक त्यांिा
आठवले की अॅनिस्टि नविािािे एका देशात संशोधिासाठी जाणार आहेत. म्हणूि फोि लागत
िाही आहे. ते सोबत काही लाल, नपवळ्या आनण निळ्या िातीचे ििुिे घेवूि् ते एका
कॉन्फरन्ससाठी निघाले होते. काही ददवसांपूवीच याबाबत गॉडििची अॅनिस्टिशी चचाव झाली
होती. गॉडिि िे त्यांिा एक सावध करणारे इिेल आनण एस्. एि. एस. करूि ठे वला. जेहहाही
ते वाचतील तेहहा सावध होतील. आता हातात दुसरे काही िाही.
तसा सुरूवातीला न्यूज बघूि गॉडििला थोडा अंदाज आला होता की कदाचीत
जलजीवा पुन्हा जागृत झालेत की काय? पण लागोलाग जेफ भेटल्यािुळे आनण त्यािे सवव
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वृत्तांत सांनगतल्यािुळे ते आता त्यांिा खात्री झाली. ते म्हणाले, "चल जेफ. तुला सांगतो सगळं
काही. जर अॅिाला कॉल िध्ये घेता येत असेल तर घे, तेथे ते असतील त्यांिा ऐकू दे हे सवव. "
जेफ आनण गॉडिि िध्ये गेलेत. त्यांिी अि
ॅ ाला कॉल लावला. प्रथि जेफ बोलला,
"अॅिा, िला गॉडिि भेटले आहेत. आपि एक ऑडॉओ कॉन्फरन्स घेवू यात. त्यात
ते आपल्याला सवव सांगणार आहेत. तुम्ही सवव काय करत आहात?"
अॅिा म्हणाली, "थॅन्क्स जेफ. तुझे खुप धन्यवाद. आम्ही जंगलातल्या त्या
तळ्यातच आहोत. शोधाशोध सुरू आहे. रॉबटव गॉडििच्या िदतीची आिी िागवदशविाची आता
गरज आहे. अिेयला परत बोलावण्यासाठी आिी जलजीवांचा िायिाट करण्यासाठी!"
जास्त वेळ ि दडवता गॉडिि िी सुरूवात के ली, "जेफ िी िला काय घडले
याबद्दल कल्पिा ददली आहेच. अिेय हा त्यांचा या वेळचा प्रथि िािव्-जलजीवा असावा.
त्याला जर पूववरूपात आणायचे असेल आनण जलजीवांच्या अनधपत्याखालूि वाचवायचे असेल
तर तो ददसताच लाल िाती त्याच्यावर टाकायला हवी.
पण, त्याला शोधायचे कसे हा प्रश्न आहे. कदाचीत ते सवव अॅनिस्टिला
िारण्यासाठी आकाशात जिले असावेत.
जसे दुसर्या िहायुद्धात जलजीवांिी इतर िािवांिा जलजीवा बिवण्यास
सुरूवात के ली होती तसेच आता सुद्धा के ली आहे. यावेळेस हे काही प्रथि िाही आहे की त्यांिी
िािवांिा जलजीवा बिवले. दुसर्या िहायुद्धाच्या काळात जलजीवा बिवलेल्या िािवांकडू ि
सागरी लुटालुटीचे काि त्यांिी करूि घेतले होते. िािव जलजीवा लाल िातीिे पुन्हा िािव
रूपात येतात. आता यावेळेस ते पुन्हा बर्याच िािवांिा जलजीवा बितील.
दुसर्या िहायुद्धात अनिस्टिच्या प्रयोगािारे त्यांिी त्या झाडाच्या पािांचा
उपयोग करूि पाण्याच्या चौथ्या रुपात म्हणजे "गोठलेल्या पाण्याच्या पण गरि असणार्या
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बफावच्या" रुपात त्या जलजीवांिा गोठवूि अिेक हेलीकॉप्टरिारे अंटाटीका खंडावर त्यांिा
िोया टाक्यांिध्ये आणूि अनतशय खोल खोदूि त्यांिा गाडू ि बंद करूि टाकले होते.
जेनिफर ही एक हुशार जलजीवा. नतिे त्याच वेळेस सवव रहस्य जाणले होते.
म्हणजे अॅनिस्टि बद्दल, तसेच कोणत्या प्रकारच्या झाडांिुळे जलजीवांिा पाण्याच्या चौथ्या
रुपात बंद करूि टाकता येत होते, तसेच लाल आनण नहरव्या िातीचा पभाव, त्या झाडांचा
शोध लावणारा अिेयचा पूववज. पण हे सिजल्यािंतर नतिे काही उत्पात घडवण्याच्या आतच
त्यांिा अंटार्टटका खंडावर बंद के ले होते.
नतचा एक नप्रयकर होता. रे िो रॅ िसि. त्यािेच नतला आनण इतरांिा नहरव्या
िातीच्या िदतीिे जीव धोक्यात घालूि अंटार्टटका खंडातूि पुन्हा नजवंत के ले असावे. त्यािेच
स्वतःचा जीव धोक्यात घालूि नतला ही सगळी िानहती सांनगतली होती.
पण, िला चांगले आठवते की िुकतेच त्याचा आनण इतर नित्रांचा िृतदेह
अंटार्टटका खंडावर आढळला होता. जेनिफरिेच त्यालाही िारले असावे. या नतसर्या वेळेस ते
पृथ्वीवर फक्त आनण फक्त नवध्वंस करायलाच आले आहेत हे िी ठाि पणे सांगू शकतो. पण,
आधी ते सगळी झाडे आनण त्या नबया आनण भुकटी जेथे जेथे असेत ते िष्ट करूिच िग
जगासिोर स्वतःला आणतील. पण ती सगळी रठकाणं त्यांिा सहजा सहजी सापडणार िाहीत...
"
नतकडे अॅनिस्टि प्रवास करत असलेले नविाि ढगरूपात असलेल्या जलजीवांिी
घेरले. ते रठकाण होते िध्य प्रदेशातल्या जंगलाच्या बरोबर वरच्या बाजूला पण, अिेय जेहहा
अॅनिस्टिला िारायला धावला तेहहा त्यांचा जवळची प्रयोगासाठीची लाल िाती त्याचेवर
उडाली आनण तो पुन्हा िािव बिूि खाली पडला त्याच तळ्यात!!
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१५. भयािक गुहत
े ले अग्नी-प्राणी

अिेय तळ्यात पडला, िोठ्ठा आवाज झाला आनण अॅिाच्या तोंडावर पाणी
उडाले... . . ते पाणी खुप लालसर आनण काळपट होते. भयंकर भासत होते... . . त्या
पाण्यातल्या प्रत्येक थेंबातूि असंख्य जलजीवा तयार झाले... . . ते सगळे जण अॅिाकडे भेसूर
हास्य हसत येवू लागले... . .
अॅिा घाबरूि ओरडणार इतक्यात नतची तंद्री (ट्रान्स) भंग पावली. तळ्यात तसे
काहीही झालेले िहहते. तळ्यात अिेय पडला िहहता. खरे च अिेय या तळ्यात पडला असता
तर? तो आज आपल्याला भेटला असता. पण तसे दुदव
ै ािे िहहते. िध्य प्रदेशातल्या त्या
अंधार्या जंगलात सगळे जण स्तब्ध होवूि रॉबटव गॉडििचा आवाज फोिवरूि ऐकत होते.
गॉडिि पुढे म्हणाले, " िािवांिा जलजीवा बिवूि जेनिफर डेनवल्स स्वे अर वरच्या भागात खुप
दहशत पसरवत होती. त्याच भागात त्यांिा छळ करूि िारल्यािुळे तेथे त्यांच्या सैतािी
नवचारांची शक्ती जास्त प्रभावी होती. त्या भागात नशरणारी जहाजे, नविािे आजही िष्ट
होतात. त्याला कारण हे िािव-जलजीवा. िूळ जलजीवांिा गरि बफावत गोठवूि जरी िष्ट के ले
तरी जलजीवा बिलेले िािव हे त्या भागात त्रास देतात. आजही त्या भागात अद्भुत घटिा
घडतात.
नविाि चालले असेल तर ढग रुपात नविािाला वेढा घालूि ते नविाि िष्ट
करतात. जहाजावर बफव रूपात हल्ला करूि नवध्वंस घडवूि आणतात. सैतािी शक्ती शेवटी
दुसरे काय करणार? नविाश, नवध्वंस हेच! अॅिा म्हणाली,"पण िग हे सगळॅ जलजीवा हे
अत्याचारीत आहेत. त्यांच्यावर अत्याचार झालेला आहे. अत्याचारािुळे ही शक्ती जन्िाला
आली आहे. त्याचे काय?"
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गॉडिि म्हणाले, "बरोबर आहे. त्या जलजीवांिी अत्याचार करणार्या त्या
सगळ्या सैनिकांचा बदला घेतला आहे. त्यांिा, त्यांच्या िातेवाईकांिा िष्ट के ले आहे. पण आता
ते सैताि झाले आहेत. सूडािे पेटले आहेत. ते पूणव िािवजातीवर सूड घेतील... . "
अॅिा म्हणाली, "िग आता काय करायचे? कसे संपवायचे त्यांिा? आनण अिेयला
कसे शोधायचे? आनण कसे िािवरूपात आणायचे?"
गॉडिि म्हणाले, "त्यांिा पाण्याच्या चौथ्या रुपात फक्त गोठवूि ठे वता येते पण
िष्ट करता येत िाही. त्यािुळे आता जरी आपण त्यांिा त्या चौथ्या रूपात गोठवले तरी ते पुन्हा
येवू शकतात. कु णीतरी पुन्हा नहरवी िाती घेवूि त्यांिा नजवंत करे ल. आनण कु णी त्यांिा नजवंत
करू िये म्हणूि ही सगनळ िानहती कायिची िष्ट करावी असे जर ठरवले तर ते काि सोपे
िाही. आजच्या इं टरिेट्च्या िहाजालाच्या रूपात ती िानहती कु ठे ही डीजीटल रूपात अस्णारच
आहे. त्यािुळे त्यांिा कायिचे िष्ट करता येईल का असा िी नवचार करत होतो. . ररटायर
झाल्यािंतर िी त्यावर संशोधि के ले होते. तो प्रयोग करण्याची वेळ एवढ्या लवकर येईल असे
िला वाटले िहहते. "
अॅिा आनण सववजण स्तब्ध होवूि ऐकत होते, "पाण्याला म्हणजे त्या जलजीवांिा
आधी चौथ्या रूपात आणायचे... . . िग त्याला हायड्रेोजि आनण ऑनक्सजि िध्ये तोडायचे
आनण त्यापैकी हायड्रेोजिला लगेचच रूपांतरीत करूि त्याचे रुपांतर ओझोि िध्ये करायचे.
पाण्याच्या इतर नतन्ही रूपात हा िाझा फॉम्युवला काि करत िाही. तर िी सांगत होतो की, तसे
करण्यासाठी िी एक के िीकल बिवले आहे. ते पाण्यावर िारल्यास त्याचे रूपांतर हायड्रेोजि
आनण ऑनक्सजि िध्ये होते आनण आणखी दुसरे के िीकल वापरल्यास ओझोििध्ये.
िला िक्की खात्री आहे की ते सवव आनण जेनिफर हे अिेयसह अॅनिस्टिला
िारण्यासाठीच गेले असतील. िी तपास करतो की अॅनिस्टि िेिके कोणत्या देशात गेलेत,
त्यावरूि आपल्याला दुवा (कलू) निळे ल... िग आपण तेथे जावूि किीत किी त्या जलजीवांिा
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िष्ट करू आनण तेथे लाल िातीच्या आधारे अिेयला परत आणू... तुम्ही सवव पटापट त्या गुहत
े ूि
ती रोपटी आणा. तोपयंत िी पुढचा प्लॅि सांगतो"
फोि बंद झाला... ... .
आता वेळ दडवूि चालणार िहहते. ते सववजण जावावर पववताच्या पायथ्याशी
होते. आनण अिेक कािगार कोल तेथे खणत होते. शेवटी ती गुहव
े जा जागा सापडली. ती
सापर्डल्यावर खुप खोल एका अंधार्या जागेत त्या नबया, रोपटे आहेत असे त्या फाईलिध्ये
नलनहले होते. तसेच इतर अिेक देशांतली नबया, रोपटे, झाडाच्या पािांचा भुगा (चुरा) असलेली
रठकाणे तेथे असणार होता.
ते सववजण गुहत
े ूि आतिध्ये निघाले. बरे च पुढे गेल्यावर अंधारत ददसणारे ते
दृश्य खूपच अद्भुत होते. अंधारात जवाळांसारखी पािे ददसणारी ती झाडे. रांगेिे त्या गुहत
े
अिेक तशी रोपटी आनण झाडे होती. ते पुढे जावू लागले. त्यांचे जवळ सचव लाईट होता. ते पुढे
पुढे जावू लागले. पुढे धोका असू शकणार होता. पण सगलेजण आता एकाच ध्येयािे पछाडले
होते. जलजीवांचा सवविाश!!
अंधारात चालत असतांिा पायांिा अिेक नबया आनण भुगा लागत होत्या. त्याच
त्या नबया असाव्यात. त्या भरण्यासाठी त्यांिी िोठाल्या नपशव्या आणल्या होत्या. सोबत
िदतीला आणलेले कािगार आनण गडीिाणसं त्या नबया, भुगा आनण चुरा नपशवीत भरू
लागलेत. पूवी इथे िक्की काहीतरी भयंकर घडले असावे. जे फक्त अिेयच्या पूववजालाच िानहती
असावे. आनण येथे तळ्यात िक्की जलजीवांचे वास्तव्य असावे, असे अॅिाला वाटू ि गेल.े
थोडे दूरवर सिोर काही चिकणारे डोळे त्या सवांचा िाग घेत पुढे आले.
अॅिा अचािक कींचाळली कारण, नतच्या उजव्या बाजूलाच अग्नीिे, जवालांिी बिलेला एक
िािव डोळे िोठे करूि बघत होता. जितील तेवढी रोपटी जिा करूि सवांिी त्या गुहत
े ूि
बाहेर निघण्याचे ठरवले.
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पण, ते जवाला-िािव त्यांचा रस्ता अडवूि उभे होते. तेवढ्यात नजतीििे
हातातले जवाला-रोपटे त्या नवनचत्र अग्नी-िािवावर िारले, तसा तो ओरडू ि दूर पळाला. िग
त्या रोपट्यांचा धाक दाखवत दाखवत ते िािव पळू ि गेले. िग अिेक प्रकारचे नवनचत्र आवाज
करणारे प्राणी सिोर येवू लागले. तेही रोपट्यांिी दूर पळाले. िग ते सववजण गुहब
े ाहेर पळाले.
कसे बसे ते गुहच्े या बाहेर आले. कदाचीत ते रोपट्यांचे रिक असावेत? की आणखी दुसरे च
काही?
सिोर गुहब
े ाहेर येताच एक नवनचत्र दृश्य होते. आणखी सैतािी शक्ती त्यांचे
सिोर उभ्या होत्या. म्हणजे तळ्याजवळ जलजीवांच्या रूपात राि िांजर, कोल्हे तेथे उभे होते.
साप होते. पण पाणी रूपात. इकडे गुहत
े ले अग्नी िािव आनण अग्नी-प्राणी सुद्धा गुहब
े ाहेर आले.
सगळे जण स्तब्ध होवूि हे दृश्य बघत होते. म्हणजे जल-प्राणी सुद्धा उदयास आले
होते. िागूि गुहत
े ूि आलेले अग्नी-प्राणी आनण सिोर अचािक उभे ठाकलेले जल-प्राणी. कोल्हे,
लांडगे, राििांजरी गुरगुर करू लागले.
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१६. जल जीवांचा अंत?

जल-प्राणी उदयास आले होते. जावावर पववतावरच्या त्या नहरव्या िातीिे त्यांिा
जन्ि ददला असावा. तळ्यात चुकूि पडू ि िरण पावलेले ते प्राणी असावेत आनण िंतर जलजीवा
बिले असावेत. ककवा त्यांची कु णी नशकार के ली असेल आनण ते तडपूि िरण पावले असावेत.
पाण्यात पडले असावेत. जल प्राणी म्हणजे ते टणक बफाविे बिलेले होते. ते जंगलातल्या अंधूक
अंधारात पांढरे ददसत होते. जसा दकसलेला बफ जिा करूि त्याचा प्राणी बिवला तर तो जसा
ददसेल तसेच हे ददसत होते. अनतशय भयािक. त्यांचे अणकु चीदार गोठलेले दात, पायाची िखे
सवव कोल्हे, लांडगे, राििांजरी गुरगुर करू लागले. िागच्या बाजूिे अंगभर जवाळांिी भरलेले
अग्नी-दािव उभे होते. िागूि गुहत
े ूि आलेले अग्नी-प्राणी आनण सिोर अचािक उभे ठाकलेले
जल-प्राणी. अशा दोि दािवांच्या आत ते सववजण उभे होते. आता काय घडणार असे वाटत
असतांिाच त्या अग्नी दािवांिी त्या जल प्राण्यांवर हल्ला चढवला... ...
अचािक झालेल्या त्या हल्ल्यािे जल-दािव दचकले, बावरले आनण आणखी
थहस्त्र बिले. आनण िोठिोयािे आवाज करू लागले. त्यात भर म्हणूि िािातुआ पिी आले.
तेही तुआआ तुआआ असा आवाज करू लागले. सगळे जंगल नभतीदायक आवाजांिी घुिू लागले.
तोपयंत सगळे जण यातूि सुटूि जीपिध्ये बसण्याचा प्रयत्न करू लागले... .
जीपिध्ये बसल्यािंतर दोन्ही जीप जंगलातूि बाहेर िेण्यासाठी धडपड सुरू
झाली. काही जल-दािव जीपच्या िागे िागे पळू लागलेत. त्यांच्यावर त्या पािांची भुकटी
टाकावी लागली. तसे ते गरि बफाविध्ये रुपांतरीत होवू लागले. पण ते तात्पुरते असणार होते.
पुन्हा नहरवी िाती त्यांच्यावर टाकल्यास ते कधीतरी नजवंत होणारच होते... . कारण इथे त्यांचे
जवळ ते के निकल्स िहहते... . .
नतकडे गुहस
े िोर अग्नी आनण जल यांचा संघषव सुरू होता. तो इतक्यात संपणारा
िहहता. अग्नी पाण्यािुळे नवझतो. पण, येथे िात्र अग्नी दािव हे जल दािवांवर भारी पडत होते.
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त्या भयािक जल दािवांवर ते हल्ल करत ओते. त्यािुळे ते प्राणी तुकडे तुकडे होवूि कोळसा
जळतो त्याप्रिाणे अिेक तुकड्या तुकड्यात रूपांतरीत होवूि जळत होते. म्हणजे हवेत असंख्य
बफावचे जळणारे तुकडे ददसत होते. तरीही ते तुकडे हल्ला करतच होते. त्यांच्या तुंबळ जुंपली
होती. जीपिध्ये अॅिाला गॉडििचा कॉल आला. गॉडिििे या आधीच सांनगतले होते की,
"पाण्याला म्हणजे त्या जलजीवांिा आधी चौथ्या रूपात आणायचे. िग त्याला हायड्रेोजि आनण
ऑनक्सजि िध्ये तोडायचे आनण त्यापैकी हायड्रेोजिला लगेचच रूपांतरीत करूि त्याचे रुपांतर
ओझोि िध्ये करायचे. पाण्याच्या इतर नतन्ही रूपात हा िाझा फॉम्युवला काि करत िाही. तर
िी सांगत होतो की, तसे करण्यासाठी िी एक के िीकल बिवले आहे. ते पाण्यावर िारल्यास
त्याचे रूपांतर हायड्रेोजि आनण ऑनक्सजि िध्ये होते आनण आणखी दुसरे के िीकल वापरल्यास
ओझोििध्ये. िला िक्की खात्री आहे की ते सवव आनण जेनिफर हे अिेयसह अॅनिस्टिला
िारण्यासाठीच गेले असतील. िी तपास करतो की अॅनिस्टि िेिके कोणत्या देशात गेलेत,
त्यावरूि आपल्याला दुवा (clue) निळे ल... िग आपण तेथे जावूि किीत किी त्या
जलजीवांिा िष्ट करू आनण तेथे लाल िातीच्या आधारे अिेयला परत आणू. "
आता अॅिािे कॉल उचलल्यावर ते म्हणाले, "अॅिा, जगात इतरत्र ती झाडे
असलेली रठकाणे सापडली आहेत. काही ठरावीक िहत्त्वाच्या व्यक्तींिा आनण शास्त्रज्ञांिा सांगि
ू
आम्ही एक िोहीि हाती घेतली आहे. लवकरच आम्ही अॅनिस्टि जात असलेले नविाि शोधूि
काढण्यात यश निळवले आहे. ते नविाि सध्या साऊथ जॉर्जजया या बेटाच्या वरूिच उडत आहे
असे आम्हाला कळाले आहे. आम्ही आखलेल्या िोहीिेत आम्ही काही हेलीकॉपटसव घेवूि त्या
नविािाचा पाठलाग करतो आहोत. आिची शंका खरी ठरली आहे. आम्हाला त्या नविािाच्या
िागे अिेक ढग पाठलाग करतांिा ददसले आहेत.
काही अघटीत होण्याआधी त्या नविािातल्या प्रवाशांिा आनण अॅनिस्टिला
वाचवायलाच हवे आहे. आम्ही ते जरूर करू. आनि त्या ढगांत कु ठे तरी अिेय आनण जेनिफरही
असावेत, त्यापैकी अिेयला लाल िाती टाकू ि िूळ रुपात आणायचे काि आम्हाला करायचे
आहे. िेल्यािंतर जेनिफर जेहहा जलजीवा झाली तेहहा नतिे या आधीच नतच्या नप्रयकराला
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म्हणजे रे िो रॅ िसिला जलजीवा बिवूि आपल्या सोबत यायला भाग पाडले होते. तो िात्र
दुसर्या िहायुद्धात जलजीवांिा स्थािबद्ध करण्याच्या िोहीिेतूि सूटला होता. त्याचे सोबत
अिेक सुद्धा त्यातूि सुटले होते. त्यांिीच सिुद्रावर दहशत पसरवली होती. जलजीवा िरत
िाहीत फक्त त्यांिा पाण्याच्या चौथ्या रुपात गोठवूि ठे वता येत होते... . .
जेनिफरला िात्र अंटाटीकावर गाडण्यात त्या िोनहिेत यश आले होते. िग,
अंटाटीका िोहीिेत संशोधि करण्याच्या निनित्तािे अथक पररश्रिांिंतर त्यािे जेनिफरला
शोधूि काढले आनण नहरवी िाती टाकू ि पुन्हा नजवंत के ले. इतर जलजीवांिाही त्यािे नजवंत
के ले.
पण, त्याचे भाग्य चांगले िहहते कदाचीत!
कारण नतिे यालाच िारूि टाकले. ती आता पूणवपणे सैतािी शक्तींच्या अनधपत्या
खाली आहे. तसेच नतचे इतर जलजीवा सुद्धा... .
तुिचे नतकडे काय चालू आहे? तुम्ही जंगलातूि त्या नबया घेवूि पोहोचलात का?
त्या सगळ्या नबया आता कु ठे तरी गुप्त जागी तुम्ही सांभाळू ि ठे वा. त्याबद्दलची िानहती योग्य
व्यकींजवळ असू द्या. िी िोहीि फत्ते झाल्यावर सांगतोच.
आम्ही आधी सगळीकडे लाल िातीचा फवारा सोडणार म्हणजे त्यात जे िािव
जलजीवा असतील म्हणजेच अिेय पुन्हा िािवात रुपांतरीत होतील. आम्ही सगळे िास्क
घालूि तेथे जाणार आहोत कारण आिच्या असे लिात आले की जलजीवांचे कोणतेही रूप
श्वासािारे आत गेले की त्या िाणसाचे ककवा प्राण्याचे जलजीवात रूपांतर होते. त्या िोहीिेत
पुढे आम्ही िग त्या झाडांच्या पािांची भुकटी फवारणार. त्यािुळे ते पाण्याच्या चौथ्या रुपात
येतील. िग आम्ही ती के िीकल्स असलेले स्प्रे िारणार आहोत म्हणजे ते हायड्रेोजि आनण
ऑनक्सजि िध्ये रूपांतरीत होतील आिी पुढे दुसरे के निकल जयािारे ते ओझोििध्ये रुपांतरीत
होतील. आपल्या आवाक्यातले जलजीवाच फक्त असे कायिचे िष्ट के ले जातील.
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पण, त्यांिा सगळीकडू ि जगभरातूि शोधूि िष्ट करणे अवघड काि आहे. आता
एक होईल की जेनिफर आता िष्ट झाल्यास त्यांची टीि िीण (वीक) होईल. पण जेहहा जेहहा ते
येतील, तेहहा तेहहा त्यांिा आपण िष्ट करू शकतो. कायिचे! कारण आता आपल्या जवळ सगळे
उपाय आहेत. त्यांिा िष्ट करण्याचे! िोहीि फत्ते झाली की िी पुन्हा कॉल करतो!"
असे म्हणूि गॉडिि िी कॉल नडसकिेक्ट के ला. अॅिा िात्र आता अिेयची भेट
होणार या आिंदात होती. जंगलातला तो संघषव सुरूच होता. ते सगळे त्या जीप्स िधूि निघूि
अखेर त्या जंगलाच्या बाहेर आले होते. पािांच्या भुकटी िारे अिेक जल दािवांिा त्यांिी िष्ट
के ले होते.
आता सववजण घरी फक्त गॉडििचा कॉल येण्याचीच वाट बघत होते.
तीि हेलीकॉप्टसव त्या नविािाच्या िागावर निघाले. एकात स्वतः गॉडिि होते.
प्रत्येकािे तोंडावर िास्क लावला होता. कारण, ते जलजीवा िाकािारे शरीराच्या आत जायला
िको होते.
नविािाच्या पायलटला पुढे येणार्या धोक्याचा आगाऊ अंदाज ददला गेलेला
होता. नब्रटीश सरकारला या िोहीिेबाबत अंदाज होता. बरीच कोडी उलगडली होती. या
िोहीिेिारे बरीच संकटे टळणार होती.
हीच िोहीि पुढे नविािाला वाचवल्यािंतर डेहहील्स स्के अरवर राबवण्यात
येणार होती.
शक्य तेवढ्या जलजीवांिा िष्ट करण्यात येणार होते. निदाि जलजीवांचे
निवासस्थाि म्हणूि कु प्रनसद्ध असलेल्या त्या डेनहहल्स स्वे अर वरचे जलजीवा जरी िष्ट झाले
तरी बास होते. िग जगात इतरत्र जेही जलजीवा सापडतील त्यांिा हळू हळू िष्ट करता येणार
होते.
... . . ते तीि हेलीकॉप्टसव त्या नविािाचा पाठलाग करत होते. आधी के लेल्या
लाल िातीच्या फवार्यातूि काहीही हाती लागले िाही.
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बराच वेळ नविाि आनण आसपासच्या पररसरात त्यांिी लाल िातीचा फवारा
के ला. पण, त्यातूि काहीही निष्पन्न झाले िाही. म्हणजे अिेय तेथे िहहता आनण जेनिफरही
िक्कीच तेथूि निघूि गेली असेल. इतर जलजीवांिा कािाला लावूि. आता अिेयला शोधण्यात
जास्त वेळ दडवूि चालणार िहहते.
... ... . कारण आता त्या ढगांिी हेलीकॉप्टसव वर सुद्धा हल्ला के ला होता. शेवटी
नविािाभोवती गराडा घातलेल्या ढगांिा म्हणजे जलजीवांिा एका तुंबळ युद्धािंतर गॉडिििे
सांगीतल्याप्रिाणे कायिचे िष्ट करूि ओझोि वायूत रूपांतरीत करण्यात यश आले. िग
हेलीकॉप्टसव डेनहहल्स स्वे अरच्या भागावर असणार्या बेटांवर उतरवण्यात आले. तेथे सुद्धा काही
जलजीवांिी तर काही चाच्यांिी (िािव्-जलजीवांिी) हल्ला के ला. बर्याचश्या अथक
प्रयत्नांिंतर अिेक िािव जलजीवांिा िूळ िािव रुपात आणण्यात तसेच इतर जलजीवांिा
कायिचे िष्ट करण्यात यश आले. नविाि आनण अॅनिस्टि सुखरूप होते. नविाि पुढे आपल्या
ठरलेल्या रठकाणी निघूि गेल.े नविािाला काही िुकसाि झाले िाही.
पण जेनिफर कु ठे असेल? त्या अिेक जलजीवांच्या पाणी रुपात एकही स्त्री रूप
िहहते. म्हणजे ती यातूिही सुट्ली. आनण अिेयला ही घेवूि गेली? कु ठे गेली असेल ती? कु ठे
गेला असेल अिेय?
हेलीकॉप्टसव पाठलाग करत आहेत हे कळल्यावर जेिीफर िे अिेयला वेढा घातला
आनण दोघांच्या ढगरूपाचे पाण्यात रूपांतर झाले आनण ते उं चावरूि पृथ्वीवर एके रठकाणी
पडत होते.
अिेयचे पाणी रूप एका लाल िाती असलेल्या साऊथ जॉजीया बेटावरच्या एका
पववतावर पर्डले आनण तो िाणूस बिण्यास सुरूवात झाली.
जेिीफरला हे अिपेिीत होते. त्या पववतावरूि अिेय घरं गळत खाली पडू
लागला. त्यािागे जेनिफर पाणी रूपात त्याचे िागे लागली होती. आता नतिे पुन्हा त्याला वेढा
घातला तर पुन्हा तो िािव बिणार होता... ...
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इतक्या ददवसांच्या नतच्या अनधपत्याखालूि सुटूि आिंद झालेला अिेय आता
पुन्हा ती आपल्याला वेढा घालाणार या कल्पिेिे हादरला होता. तो उठू ि अनतशय वेगािे खाली
पडू लागला. ते एहहािा त्या पववता खाली आले होते. तीही त्याचा पाणी रूपात पाठलाग करत
करत त्याचे सिोर उभी ठाकली. ती पाणी सदृश्य िािव रुपात त्याचे सिोर उभी होती. नतचे ते
िादक रूप बघूि तो िणभर हबकला. आनण पुन्हा पुढे येणार्या नभतीची जाणीव झाल्यािे
पळायला लागला.
त्या तीिही हेलीकॉप्टसव पैकी एक साऊथ जॉजीयाच्या बेटावर नघरट्या घालू
लागले. ते अगदी जिीिीच्या जवळ उडत होते. तेहहा त्यात आलेल्या गॉडििला अिेय पळतांिा
ददसला. त्यांिी ओळखले की आता अिेय पुन्हा िािव रुपात आला आहे. आनण बफव रुपात
जेनिफर त्याचा पाठलाग करत आहे.
ते हेलीकॉप्टर खाली घेण्यास गॉडिि िी पायलटला नविंती के ली. आजूबाजूला
जंगल होते. नवनवध प्रकारची झाडे होती. हेलीकॉप्टर येतांिा बघूि अिेयिे िदतीची याचिा
करत आरोळी ठोकली. तोच जेनिफर पािी होवूि वाफ बिली आनण वेगािे अिेयच्या ददशेिे
जावू लागली. जेनिफरच्या वाफे चा फक्त थोडा अंश जरी अिेयच्या श्वासावाटे आत गेला तरी तो
पुन्हा जलजीवा बिणार होता. अथावत हेलीकॉप्टर िध्ये त्यांचे जवळ लाल िाती होतीच.
त्यािुळे तशी थचता िहहती. वाफ अिेयला वेढा घालणार तेवढ्यातच जेनिफरलाही शेवटी
के िीकल्सच्या िदतीिे कायिचे िष्ट काण्यात यश आले. सवाविी सुटके चा निश्वास टाकला.
जलजीवांचा धोका आतापुरता तरी संपला होता. अिेय सुखरुप असल्याचे
अॅिाला कळवण्यात आले. अॅिािे आईची आठवण येवूि आकाशाकडे बनघतले. अिेय
निळाल्याचा आिंद आनण आई गेल्याचे दु:ख याचे निश्रण नतच्या डोळ्यातूि अश्रूंच्या रुपात
बाहेर पडत होते. डाव्या डोळ्यातल्या त्या अश्रूिध्ये बारीक िजरे िे बनघतले तर लिात येत
होते की त्यात जेनिफरची प्रतीिा करुणपणे रडत होती. उजव्या डोळ्यातल्या अश्रूिध्ये अिेयची
हसरी प्रतीिा अॅिाच्या भेटीिे व्याकू ळ झालेली ददसत होती.
... . . जेनिफरची प्रनतिा ददसत असलेला तो अश्रू गालावरूि घरं गळत अॅिाच्या
हिुवटीवर आला आनण जिीिीवर पडला. जनििीवर तो अश्रू पुढे पुढे सरकत जावू लागला.
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त्याला ठरावीक असा आकार िहहता. तो अिीबा या प्राण्यासारखे वेडे वाकडे आकार करत
करत थभतीवर चढला. बरे च वर थभतीवर जावूि तो चढला. अश्रूिध्ये बंददस्त असलेल्या
जेनिफरचे रडणे चालूच होते... ... ते रडणे साधे िहहते. ते भेसरू होते. बेसूर सुद्धा होते.
कु ठल्यातरी सूडाचे होते. त्या अश्रूतल्या जेनिफरच्या गालावरूि सुद्धा रडण्यािुळे एक अश्रू
ओघळत होता. त्या अश्रूत अिेय होता. तो अश्रू त्या िुख्य अश्रू िधूि वेगळा झाला आनण आता
थभतीवर दोि अश्रू होते. एकात अिेय आनण दुसर्यात जेनिफर. अॅिा िात्र त्या थभतीवरच्या त्या
दोन्ही अश्रू-जीवां पासूि अिनभज्ञ होती... . .
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ई सानित्य प्रनिष्ठाि
िराठी िी एक सशक्त भाषा आिे. सशक्त म्िणजे – जे भाव ििाि आिेि िे अत्यंि िरलपणे आनण
अचूकपणे सांगण्याची क्षििा असणे. उदािरणारर्थ या भाषेि “बोलणे” या एकाच कृिीला, “बोलला, सांनगिले,
म्िणाला, सिु ावले, ऐकवले, उच्चारले, स्पष्ट के ले, बोलूि टाकले, सचु वले, कुजबज
ु ला, पटु पटु ला,” असे असंख्य
शब्द आिेि आनण या प्रत्येक शब्दाला एक स्विःची अशी अर्थ छटा आिे. आपण जेव्िा आपली भाषा वापरिो िेव्िा
या छटा आपण व्यवनस्र्ि बोलू व सिजू शकिो. म्िणिू िराठी सानित्याचा, वाचिाचा , पस्ु िकांचा प्रचार आनण
प्रसार भरपूर व्िायला िवा. म्िणजे आिा आिे त्याच्या निदाि दिा िजार पट. सध्याचा आपला सानित्य व्यविार िा
अगदीच छोट् या नवनिरीपरु िा ियाथ नदि झाला आिे. त्याला एखाद्या नवशाल ििासागराचं रूप द्यायचा आिचा प्रयत्ि
आिे. त्यासाठी आम्िाला ििु ची िदि िवी.
ई सानित्यची पस्ु िकं नविािूल्य आिेि. िी िम्ु िी कोणालािी नकिीिी देऊ शकिा. त्याि दािाचं
पण्ु य निळे ल आनण नखशाला फ़ारसा खार ि लाविा. कृपया आपल्या ओळखीच्या नकं वा िानििीिल्या लोकांिा,
संस्र्ांिा, शाळांिा, वाचिालयांिा, कायाथ लयांिा , सोसायट् या, गावं, िगरपानलका, ग्रािपंचायि, ज्येष्ठ िागररक
संघ, िनिला िंडळं यांि ई सानित्यची पस्ु िकं पसरवा. त्यांची िानििी परु वा. आिचे प्रनिनिधी व्िा. (िात्र नबिपगारी
फ़ुल अनधकारी).
सानित्य प्रसाराचा िा बांध फ़ुटु दे.
वाचू दे लोकांिा. िराठी भाषा वैभवशाली िोऊ दे.
कािीिी िदि लागली िर आम्िी
आिोिच. आपल्या उपक्रिांचे फ़ोटो आम्िाला
पाठवा.
धन्यवाद
टीि ई सानित्य
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