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अर्पणर्त्रिका

कथारूर्ानेही माणसाच्या अंगावर काटा आणता येवू शकतो
आत्रण मेंदल
ू ाही त्रिणत्रिण्या देता येतात,
हे स्वतःच्या त्रलखाणातून जयांनी त्रसद्ध के ले,
त्या श्री. नारायण धारर्
यांना सादर अर्पण ...
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“हॅलो...”
“हॅलोSSS... ...”
“त्रम. मनोज बोलताय का?”
“हो, मनोज बोलतोय...”
“हां, मी आनंद बोलतोय, ... “
“कोण आनंद?”
“...आनंद सोंगटे हो, मागल्या आठवड्यात आला होता ना राव माझ्याकडं, तामहीणी
साइडला, ... प्लॉट खरे दी करायचा होता तुम्हाला, काय त्रवसरला का काय भाऊ?”
“अं .. हो हो आलं लक्षात... बोला आनंद भाऊ, जरा कामाच्या गडबडीत त्रवसरून गेलो होतो
एवढच...”
“बरं बरं , चालायचेच हे ... तुमचं काम येगळं आत्रण आमचं येगळं ...!”
“... सांगा आता, काही शोध लागला का? आहे का एखादा प्लॉट त्रतथे ?...आत्रण ...”
“...होय साहेब ...त्यासाठीच अगदी फक्त तुम्हालाच सांगायला फोन के ला ... बाकी अजून
कु णाला खबरच ददलेली नाही... तुम्हाला जसा र्ात्रहजे होता तसा आहे... तामहीणी शेजारी,
त्रभरा गावाजवळ ...समोर तळ्याचे र्ाणी आहे... भरर्ूर िाडं आहेत ...प्लों...“
“ए.एकच त्रमत्रनट हं... एकच त्रमत्रनट ... मी माझ्या डेस्कवरून जरा बाहेर येतो...” मनोजनी
त्याचा लॅर्टॉर् स्रीन बंद के ला आत्रण शेजारी बसलेल्या त्रमिाला “आलोच...” असं म्हणून तो
बाहेरच्या कोरीडोरमध्ये गेला. आत्रण ... “ हं, बोला आता ... कधी येवू बघायला...??”
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“आता बघा... तुम्ही कधी र्ण याल हो... र्ण मला जरा बायकोच्या गावाला जिेला जावून
येवू दे, मग मी र्ुढच्या आठवड्यात फोन करतो... फक्त मला चेक करायचं होतं की अजून
तुमची र्ाटी इं टेरेस्टेड आहे की नाही...”
“...बस काय भाऊ ... त्या त्रशवाय का ओळख ठे वली ?... आता आम्हाला उगाच ताटकळत
ठे वू नका.” प्रॉर्र्टट एजेंटना र्ैशांची काळजी असते म्हणून मनोज म्हणाला “...आत्रण र्ैशांची
काळजी करू नका. मी मागेच संत्रगतले होते, प्रॉर्र्टट चांगली असेल तर योग्य ती दकमंत
द्यायला मी के व्हाही तयार आहे... र्ण आता हे जिेचे वगैरे काही मधेच काढू नका...”
“...अहो साहेब, जरा घराकड र्ण लक्षं द्यावं लागते..., मी नाहीतर एक काम करतो... मी या
शत्रनवारी तुम्हाला प्रॉर्र्टट दाखवतो आत्रण मग जिेला जातो ... तुम्ही काय त्रबिी नाही ना
शत्रनवारी?”
“हां, हा प्लान मस्त आहे, आमची ट्रीर् र्ण होईल आत्रण प्रॉर्र्टट चेक र्ण करता येईल.... कु ठे
भेटूया मग शत्रनवारी आत्रण दकती वाजता?
“..या की तामहीणी साइडला सकाळी दहा र्यपन्त, तुम्हाला काय लांब नाही हे गाव...मला
फोन करा तामहीणी रॉस के ला की...गावाच्या फाट्यावर येवून थांबतो...मग दाखवतो
तुम्हाला आमचं िकास काम...”
“… मग ओके ... बाकी सगळ्या गोष्टी मी प्रत्यक्ष प्रॉर्र्टट र्ात्रहल्यावरच त्रवचारीन. थॅंक्स अ
लॉट ...”
“… हां हां थॅंक्स थॅंक्स...भेटू मग ...”
मनोज एकदम खुश िाला होता, डेस्कवर येता येता त्याने मोबाइल नंबर स्टोअर के ला.
बर्याच वषांाीची मनोज आत्रण त्याच्या फॅ त्रमलीची इच् ा होती की आर्लं र्ण एक सेकंड होम
असावं, आत्रण गणर्त्रत / ददवाळी / मे मत्रहन्याच्या सुट्टीमद्धे आर्ण र्ण त्रतथे जावून त्रनवांत
राहावं. कु णाच्या अध्यात नको की मध्यात नको... आर्ल्याला वाटेल तेव्हा खुशाल कधीही
त्रतथे जावून राहावं, कु णाची आडकाठी नको... बस्स!!!
कधी एकदा ही गोष्ट घरी आई, बाबा आत्रण अंजलीला सांगेन अस मनोजला िालं होतं. ही
सेकंड होमची कल्र्ना अंजलीला – म्हणजे त्याच्या बायकोला – अगदी लग्नाच्या आधीर्ासून
माहीत होती...आत्रण ती त्याला सर्ोटप र्ण करत होती... आई बाबांचा र्ण काहीच त्रवरोध
नव्हता....फक्त जागाच त्रमळत नव्हती आत्रण त्रमळाली तर मनासारखी र्संद र्डत नव्हती ...
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र्ण या फोनमुळे तो प्रश्न र्ण सुटणार होता... अगदी अलगद... मनोज मनातून के व्हाच
तामहीणीत र्ोहोचला होता... आर्ल्या सेकंड होम मध्ये...!
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ऑदफस मध्ये बरं च काम होतं तरी त्रनघताना त्याने बँक बॅलेन्स चेक के ला. सगळे इनकममग,
आउटगोइं ग कॅ श आर्ल्या खचापला र्ुरेशी आहे की नाही हे तर्ासले...आत्रण मस्त र्ैकी त्रशटी
घालत लॅर्टॉर् बॅगेत ठे वून “थसपडे क्लोजड... आता फक्त फ्रायडे आहे मध्ये...” अशी स्वत:ची
समजूत घालून मनोज ऐटीत आर्ल्या महजवाडीच्या ऑदफस मधून बाहेर र्डला... र्ार्ककग
मधून सँट्रो आरामात ड्राइव करून कोथरूडला घरी कधी आला ते त्याला कळलच नाही,
एरवी जीवघेणा वाटणारा ट्रॅदफक जामचा िास आजच्या एका कॉलमुळे तो र्ूणप त्रवसरून
गेला होता.
सोसायटीच्या सेकंड फ्लोरवरच्या आर्ल्या फ्लॅट र्यपन्त तो कधी र्ोहोचला ते त्यालाही
कळलं नाही...
टटग टोंग... टटग टोंग... टटग टोंग...
टटग टोंग... टटग टोंग...
“अरे आले बाबा आले ... आले... कशाला एवढ्या वेळेला बेल वाजवतो, कु णास ठावूक?...”
मनोजच्या आईने दरवाजा उघडला, “दकती घाई?, र्ूणप घर डोक्यावर घेतलयस बेल
वाजवून... काय िालं काय एकदम ?...हं ??”
“आई, अगं एका प्लॉट बद्दल मात्रहती त्रमळाली आहे आत्रण तुम्हाला कधी एकदा सांगीन असं
िालं होतं ..बस बाकी काही नाही.. “ मनोज शूज काढत काढत बोलत होता, बाबा फक्त
कान देवून ऐकत होते.. आईच्या हातातला र्ाण्याचा ग्लास एका दमात मोकळा करून त्यानं
त्रवचारलं “ अंजली नाही आली अजून?”
“आली आहे ... फ्रेश होतेय... अं.. तू र्ण फ्रेश हो आत्रण सगळ्यांना एकदमच सांग न... दमून
आलायस दकती लांबून...आत्रण ते जीवघेणं ट्रॅदफक... बघूनच जीव घाबरा होतो आत्रण
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तुम्हाला तर त्या र्ात्रनर्तात भाग घ्यायचा असतो... “ आईची नेहम
े ीप्रमाणे कु रबुर सुरू
िाली हे बघून मनोज जास्त काही न बोलता फ्रेश व्हायला गेला.
त्याचे बाबा त्याला फक्त बघत होते... तो ददसेनासा िाल्यावर आर्ल्या बायकोच्या
बोलण्याकडे लक्ष न देता त्यांनी शांतर्णे आर्ले डोळे बंद के ले आत्रण आरामखु

त शांत

र्डू न रात्रहले...
...
फ्रेश िाल्यावर मनोजने प्लॉट संबंधी मात्रहती सांत्रगतली आत्रण येत्या शत्रनवारी आर्ण
सगळे च ट्रीर्ला जावू असा त्रवचार मांडला...अंजली खुश िाली होती. आत्रण आई-बाबांनाही
माहीत होतं मनोजच्या सेकंड होम च्या प्रेमाबद्दल त्यामुळे त्यांनी त्या दोघांना जायला काही
आडकाठी के ली नाही. र्ण बाबांची रे ग्युलर मेत्रडकल टेस्ट करायची होती म्हणून त्या
दोघांनी मनोजला नाराज न करता आर्ण येवू शकत नाही हे र्टवून ददलं . अंजली आत्रण
मनोज दोघेही बरे च ददवस कु ठे बाहेर गेले नव्हते म्हणून ट्रीर् ही एंजॉय करता येईल आत्रण
प्लॉट ही बघता येईल असा प्लान करून उठले …
तेव्हा बाबा त्यांच्या नेहम
े ीच्या स्टाइलनी म्हणाले...”... जागा बघा, र्ण थोडी त्रवचारर्ूस
करा आजूबाजूला... कारण सगळ्या गोष्टी काही डोळ्यांनी ददसत नाहीत आत्रण कानांनी
ऐकता येत नाहीत...”
मनोज म्हणाला “हो बाबा, मी चेक करतो ते... र्ेर्सप वगैरे सगळे मागवतो आत्रण आर्ल्या
साने वकील काकांना दाखवतो... म्हणजे नेहम
े ीप्रमाणे टेंशन नाही....” ... मग अंजली आत्रण
मनोज जेवायला दकचन मध्ये त्रनघून गेले...आईंनी आर्लं आत्रण बाबांचं ताट करुन आणलं
आत्रण टी व्ही बघत दोघेही जेवू लागले ...
“...अहो दोघंही नोकरी करतात मोठ्या कं र्नीत... तुम्हाला काय होतय इथे बसून सल्ले
द्यायला... त्यांना र्ण काही काळजी असेलच की...आर्ण कशाला उगाच सल्ले द्यावेत...
लहान आहेत का अजून ....” आत्रण बरच काही आई र्ुटर्ुटत रात्रहल्या... बाबांनी नंतर मान
डोलावली र्ण उत्तर ददलं नाही...
...
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मनोज आत्रण अंजलीला शुरवार कधी आला आत्रण गेला ते कळलंच नाही. शत्रनवारी सकाळी
दोघेही सँट्रो मधून ट्रीर् एंजॉय करायला बाहेर र्डले ... जाताना त्यांनी आई बाबांना
हॉत्रस्र्टल मध्ये ड्रॉर् के लं आत्रण र्रत जाताना ररक्षा वार्रा म्हणून ठणकावून सांत्रगतलं ...
कारण मनोजला माहीत होतं की जुन्या खोडांची

कधी जात नाही...अगदी भर उन्हात

सुद्धा दोघेही र्ायत्रर्ट करीत ते घरी गेले असते...
...
अंज

ने मग फायनॅन्स बद्दल त्रवषांय काढला...”अरे तू प्लॉट वगैरे सगळं म्हणतोयस, र्ण

बजेट तुझ्याकडचे वार्रायचे हं ... माझ्याकडचे सगळे आर्ल्या नेक्स्ट जनेरेशनसाठी ठे वले
आहेत मी...माहीत आहे न तुला ते आर्ल्या प्लॅमनग बद्दल...?”
“हो मॅडम ... लक्षात आहे सगळे माझ्या... आर्ल्या कं र्नी बरोबर आर्ण आर्ल्या घरचेही
फायनॅन्स प्लान करत आहात म्हणून मी आर्ला अत्यंत आभारी आहे... “ मनोजने हसून
प्रत्युत्तर ददलं.... आत्रण कार तामत्रहणी च्या वाटेला लागली... त्रभराच्या ददशेने ...
...
मुळशी डॅमला चक्कर मारणार्या तामत्रहणीची मजा फक्त अनुभवता येते असं म्हणतात आत्रण
ते मनोज आत्रण अंजली दोघेही मस्त अनुभवत होते. सकाळची वेळ असल्याने र्ूणप घाट रस्ता, डॅमचं र्ाणी र्ाहता र्ाहता कसा र्ार िाला ते दोघांनाही कळलं नाही. तामत्रहणी
घाटात असताना आनंदला फोन के ला मनोजनी, तेव्हा त्रभरा गांव अगदी घाट ओलांडल्यावर
1-2 की.मीटर लांब आहे जास्त दूर नाही हे समजले , नाहीतर मनोजला कार ड्राइव
करण्याचा इतका नाद होता की चांगला 10-20 की.मीटर तर तो आणखी र्ुढे गेला असता...
...
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त्रभरा गावाच्या फाट्याला आनंद उभा होता, सँट्रो बत्रघतल्याबरोबर त्याने जोराने हात
हलवून मनोजला गाडी थांबवायला सांत्रगतली...
“मनोजच ना?”
“हो हो, मीच तुम्हाला तामत्रहणी रॉस करताना फोन के ला होता.”
आत डोकावून आनंद म्हणाला “..नमस्कार वत्रहनी, बरं िालं तुम्ही आलात ते , नाहीतर
तुमच्या र्संतीसाठी साहेबांना आणखी एकदा यावं लागलं असतं ...” अंजलीने फक्त शहरी
हास्य दाखवून नमस्कार के ला...
“...अजून दकती लांब आहे प्लॉट? आत्रण तुम्ही गाडीतच या म्हणजे त्रतथे र्यपन्त जाता
येईल...” असं म्हणून मनोजनी कारचा दरवाजा उघडला, आनंद एकदम खुशीत कारच्या
मागच्या सीटवर जावून बसला आत्रण म्हणाला “ ... हे अगदी जवळच... या फाट्यावरून
घ्या आत... आत्रण या उजव्या साईडला सोडू नका ... आत्रण तुमच्या प्लॉट वरून तर हे
तळयाचं र्ाणी लई भारी ददसतय... फक्त खुळ्यासारक बघत बसावं वाटतं...”
“...अजून आमचा व्हायचा आहे तो प्लॉट...”
“...तुम्हाला र्संद र्डणार नाही असं होणारच नाही साहेब...”
“..बघूया, बघूया...”
…
प्लॉट समोर ददसणारं तळयाचं

त्रनळं

र्ाणी, बाजूची मन धुंद करणारी

त्रहरवाई, दंगा-गोंगाट नसणारी नीरव शांतता आत्रण आजूबाजूला अत्रजबात िास न देणारे
शेजारी (खरं तर िाडांव्यत्रतररक्त शेजारच नव्हता !...) या आत्रण (कदात्रचत) आनंदच्या
“साहेब साहेब ...” वाल्या गोड बोलण्याने मनोजनी मनोमन हा प्लॉट र्क्का के ला होता...
आत्रण मनातून त्याला त्रतथे

ोटासा बंगलाच ददसू लागला... अंजलीला मनोजचा उतावळा

स्वभाव माहीत होता, र्ण त्रतलाही हा एररया मनार्ासून आवडत होता. यातून नंतर काही
फसवफसवी होवू नये म्हणून त्रतनं प्रॉफे श्नल चेहेरा ठे वून आनंदला त्रवचारले “...अं, र्ेर्सप
सगळे बरोबर आहेत ना? आत्रण इथे आम्हाला घर बांधायला र्र्ममशन त्रमळे ल ना?...”
“...अहो मॅडम, र्ेर्सप सगळे ओके आहेत... आत्रण घरच काय र्ण अख्खी त्रबमल्डग जरी
बांधली तरी कु णाला काही प्रॉब्लेम नाही... हे घ्या सगळे र्ेर्सप...” अंजलीला आता मनातून
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बरं वाटू लागलं होतं... त्रतनं त्या र्ेर्सपची बॅग कारमध्ये नेवून ठे वली... मनोज आत्रण आनंद
प्लॉट मध्ये जावून गप्र्ा मारत होते, तेव्हा अंजली त्या प्लॉटचे आर्ल्या नजरे तून त्रनरीक्षण
करत होती...
प्लॉट फार मोठा नव्हता , र्ण फक्त एक खोली बांधली जाईल एवढा लहानही नव्हता...
आरामात 2 बीएचके बंगलो आत्रण मागे -र्ुढे अंगण / कार र्ार्ककग होईल इतका र्ुरेसा
होता...सगळ्या बाजूंनी मस्त र्ैकी िाडांची सावली कायम बंगल्यावर येणार
होती...िाडांची संख्याही खूर् होती, आत्रण आजूबाजूला तर जंगलासारखीच त्रहरवाई
होती... बघता बघता त्रतचं लक्ष प्लॉटच्या रस्त्याकडेच्या एका जागेला गेलं , त्रतला असं
वाटलं की त्रतथे र्ूवी एखादं िाड असणार आहे, र्ण आता ती जागा ररकामी होती – अगदी
भुईसर्ाट, नावाला माि त्रतथं एक दोन-तीन हात लांब व्यासाचं आत्रण अगदी एक दोन इं च
उं च असलेलं एक खोड माि होतं ...
“आनंद भाऊ, या प्लॉट मधली बाकीची िाडं एकदम मस्त बहरली आहेत , र्ण रस्त्याकडचे
हे िाड माि अगदी खोडार्ासून कार्ून काढलं आहे... तुम्हाला काय कारण माहीत आहे
का?” – अंजलीची कोटप के स सुरू िाली – मनोजच्या डोक्यात एक मुंगी चावली – आता
आर्ण थोडा आनंदला सहारा ददला र्ात्रहजे नाहीतर, हा मस्त प्लॉट ही या एका फडतुस
ररकाम्या खोडासाठी हातातून जाणार...
“मॅडम, लोकांची नजर चांगली असते का? मला सांगा... जर गावातल्या (ककवा बाहेरच्या !)
कु णाला लाकू डफाटा लागला, तर कु णी एवढ्या रोडसाईडला आत्रण आजूबाजूला वस्ती
नसताना उभ्या असणार्या िाडांना तोडायचे सोडू न तो माणूस लाकू डफाटा त्रवकत आणलं
का?... आत्रण इथं मालकांनी तट बी नाही उभा के ला ...मग काय जे गावाचं ते आर्लं आत्रण
आर्लं ते गावाचं, अशी म्हणच आहे ... मग काय तोडला असंल कु णीतरी... आत्रण मालक
काय दररोज येवून िाडं मोजणार नाहीत हे सगळ्यांना ठावूक असतं...”
अंजलीला ते र्टल्यासारखे वाटले , मनोज मनातून हुश्श िाला...
त्या जागेला येवून त्याने चेक के ले तर खूर् मोठं असावं असं वाटणारे िाड अगदी खोडासकट
गायब होते, र्ण त्याच्या आजूबाजूला

ोटीशी वेलांची र्ाने डोकावत होती.... आत्रण

कु णी हे िाड तोडले असेल त्याला दोन त्रशव्याही ददल्या (मनातून) .... त्याला त्रनसगापचे
कौतुक वाटले...िाड नाही, त्रनदान वेल तरी रटके ल... आत्रण ती वेल ही त्या र्ूणप खोडाला
गुंडाळू न वर आली होती... नंतर अंजलीने बाकीची बरीच त्रवचारर्ूस के ली... आत्रण
मनोजला ग्रीन त्रसग्नल देणारा प्रश्न आनंदला के ला..
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“...मालकांना कधी भेटायचं ह्या व्यवहाराबाबत...? आत्रण ते गावात असतात की कु ठे र्ुण्यामुंबईत?...”
आनंदला आजचा वेळ सत्कारणी लागला असं वाटलं...आत्रण त्यानं मालकांची गावातच शेती
वाडी असल्याच सांत्रगतलं ... आत्रण दोघांनाही वेळ असेल तर ते आज भेटू शकतात असाही
सांत्रगतलं... वेळ तर होताच आत्रण हे काम त्रजतक्या लवकर होईल त्रततकं आर्ल्यालाही बरं
- असं मनोजला (त्याच्या स्वभावाप्रमाणे) वाटत होतं... मग त्याने अंजली बरोबर चचाप के ली
आत्रण मालकांना भेटण्यासाठी आनंदला घेवून ते त्रनघाले... जाताना गाडीच्या मागे
सोडलेल्या वार्यामुळे असेल (कदात्रचत !) र्ण ती वेलीची र्ानं सळसळली ... अगदी
आनंदानं (ककवा दु:खानही असेल )सळसळली बराच वेळ नंतरही ... बाकीची िाडं माि
शांत आत्रण स्तब्ध होती... आळी त्रमळी गुर् त्रचळी सारखी....शुशूशू ....
...
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संध्याकाळी साने काकांबरोबर गप्र्ा मारताना मनोजच्या आई-बाबांना लक्षात आलं होतं
की मनोजला तो एररया, तो प्लॉट, त्रतथला त्रनसगप हे सगळं दकती आवडलं आहे ते ... फक्त
मनोजलाच नाही तर अंजलीला सुद्धा ... त्यामुळं त्यांना खूर्च आनंद वाटत होता आत्रण या
कागद्र्िांमुळे यांच्या सेकंड होमला आणखी त्रवलंब नको असं त्यांच्या मनात येत होतं ...
सान्यांनी सगळे र्ेर्सप दोनदा चेक के ले अगदी अक्षर अन अक्षर... म्हणाले “... मला तरी या
र्ेर्सप मध्ये काही प्रॉब्लेम्स वाटत नाहीत, तरी 2-3 ददवसानी मी ऑदफस मधून कन्फमप
के ल्यात्रशवाय व्यवहार करू नका म्हणजे िालं...आत्रण एक सहज गम्मत म्हणून सांगतो, या
र्ेर्सप मध्ये शंभर दीडशे वषांाीर्ूवीचे एक जुनं खरे दीर्ि र्ण आहे, त्या काळची भाषांा मला
फार आवडते... तर एका र्ानावर काय त्रलत्रहलं आहे माहीत आहे का??? ... अरे घाबरायचं
कारण नाही काही...र्ण माणसांच्या वृत्ती आत्रण प्रवृत्ती दकती सजग असतात र्हा... तर
यात त्रलत्रहलय की – ‘इत:र्र या जत्रमनीचे वरील आत्रण खालील, स्थावर आत्रण जंगम, भूत
आत्रण अभूत गोष्टींसत्रहत सवप मालमत्ता आर्ले आत्रण आर्ले वंशावळीचे नावे त्रलहून ददल्हे
असे, की याबाबतीतला खुलासा मागणेस आर्ले र्ैकी कोणही आमचे र्ैकी कोणासही
त्रवचारो नये’... - हा इतका र्ारदशपक व्यवहार आजच्या काळात कु ठे र्ाहता येत नाही
म्हणून आर्लं तुम्हाला वाचून दाखवलं िालं...” सगळ्यांनी त्यांना मनार्ासून दाद ददली ....
नंतर व्यवहाराची बोलणी अगदी थोडक्यात समजावून साने आर्ल्या घरी गेले... आत्रण
मनोज- अंजली र्ुन्हा एकदा मनातून त्रभरा गावात त्यांच्या (होणार्या) प्लॉट मध्ये र्ोहोचले
सुद्धा ...
...
सानेकाकांचा त्रनरोर् आल्यानंतर मनोज, अंजली, आई, बाबा, सानेकाका सगळे त्रभराला
जावून खरे दीखत र्ूणप करून आले. जागा मालकांची बक्कळ जागा असल्यानं त्यांना या
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रटचभर जागेचं काही दू:ख नव्हतं... फक्त वय होत आलेलं आत्रण मुलांना मोठ्या शहरांमध्ये
र्ैसा लागतो म्हणून जत्रमनीचा तुकडा त्रवकू न टाकला, एवढाच त्यांचा या व्यवहाराशी
संबंध... ‘नाहीतरी आजकाल आर्लीच मुळं आर्ल्याला शोधावी लागतात’
सांनेकाकांना र्ण हा एररया आत्रण त्रनसगप इतका आवडला की त्यांनी र्ण आनंदला असाच
एक प्लॉट शोधायला सांत्रगतला...
...
दोन चार मत्रहन्यात कमीतकमी एक मोठा हॉल आत्रण टोइलेट्स बांधून चांगली र्ंधरा
ददवसांची सुट्टी काढू न राहायला जायचा प्लान मनोज आत्रण अंजली करत होते . बाबांच्या
गावचा ओळखीचा कॉन्ट्रॅक्टर बोलावून त्याला आर्ककटेक्टकडचे घराचे त्रडजाइन देवून
कामाची आगावू रक्कम ही ददली. त्यानेही आर्ल्या त्रबरादरीतील चांगल्या माणसाला
(गवंडी, सुतार – ऑल इन वन फॅ त्रमली !) त्याच्या कु टु ंबासह त्रतथे जावून , राहून, काम र्ूणप
करण्याची ऑडपर ददली... बघता बघता महत्वाच्या सरकारी कागद्र्िांबरोबर (आनंदची
मदत िाली र्ुन्हा!) जागाही ताब्यात घेवून मनोजने जीवबा आत्रण मंडळीना (तीच ऑल इन
वन फॅ त्रमली ) त्रभरा गावातल्या प्लॉटमध्ये राहायला बोलावले...
...

: THE GREEN HORROR

www.esahity.com

५

जीवबा, थोरला मुलगा आत्रण सून बाई यांच्याबरोबर त्या प्लॉटमध्ये एका बाजूला मोठं
िोर्डं बांधून राहायला लागला, त्यासाठी जागेची साफसफाई करून घेतली गेली. घरच्या
त्रडजाइन प्रमाणे आजूबाजूच्या कु ठल्याच िाडांना हात सुद्धा लावला नाही.. एवढंच नव्हे तर
प्लॉटच्या मध्यभागी असणार्याही िाडांना न तोडता मनोजला त्रतथे घर बांधायचे होते
आत्रण त्रडजाइन ही मुद्दाम त्याच प्रमाणे बनवले होते. मनोज आत्रण अंजली दोघांनाही जास्त
वेळ देता येत नव्हता म्हणून त्यांनी एका बैठकीतच जीवबाला त्या दोघांना नक्की काय हवं
आहे ते सांत्रगतलं...
...
प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात िाली तेव्हा जीवबा आत्रण त्यांचा मुलगा – सुनील, दोघांनाही
उसंत नव्हती. घर बांधण्यासाठी लागणार्या सगळ्या मालाची खरे दी त्रभरा आत्रण शेजारच्या
गावातून करावी लागत होती... आत्रण सामाना बरोबर त्यांना मदतीचे आणखी हात ही हवे
होते, तोही शोध चालूच होता, कारण 2-3 मत्रहन्यात मोठी खोली आत्रण ऐसर्ैस अंगण तरी
बनवायचे होते. त्याच र्ायावर नंतर बंगला उभा राहणार होता...
या सामाना बरोबर, सुनीलने त्याच्या घरासाठी लागणार्या दकराणा सामाना बरोबर दोन
शेळ्याही खरे दी के ल्या होत्या... शत्रनवार – रत्रववारच्या त्रवश्रांतीबरोबर र्ाटी
करण्यासाठी... !
त्यानं बाजारातून शेळ्या आणल्या आणल्या बायकोच्या ताब्यात ददल्या आत्रण सांत्रगतलं
“शेवंते ... बांद त्रहतच िाडाला कु ठं तरी या शेळ्या आत्रण फक्कड रस्सा कर रइवारी .... बाला
र्न आवडतोय की ...बाकी काय सामान लागणार आसलं तर हुद्याच सांग... नंतर घास
खाताना टक्कू र दफरवू नगस...”... शेवंतानं मान डोलावली आत्रण िोर्डीच्या र्लीकडच
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एका एका िाडाला शेळ्या वेगळ्या बांधून ठे वल्या...आत्रण ती चारा आणायला प्लॉटच्या
बाहेर गेली. तो िोर्डी मागे हात र्ाय धुवायला गेला. जीवबा अजून काही खरे दी करून
त्रभरे च्या बाजारातून त्रनघाला होता....एवढ्यात ....
... एवढ्यात बांधलेल्या एका शेळीची नजर शेजारच्या खोडावर र्डलेल्या वेलीच्या
त्रहरव्यागार र्ानांवर गेली... आत्रण त्या शेळीनं गुडघ्यात वाकू न वेलीला तोंड लावायचा
प्रयत्न के ला ...अगदी एकच क्षण... त्या एका क्षणात (वारं नसतानाही) ती वेल खोडावरून
र्लीकडे उडाली... शेळीनं र्ुन्हा प्रयत्न के ला त्या ददशेने, तर त्रतथून र्ुन्हा वेल अलीकडे उडी
मारून आल्यासारखी वाटली...र्ण त्रतथं तर कु णीच नव्हतं (दुसर्या शेळीत्रशवाय) वेलीला
हलवायला... असं दोन तीनदा िालं र्ण या िटर्टीत एक-दोन र्ानं शेळीच्या तोंडाला
लागलीच... आत्रण ती चघळतच उभी होती, तेवढ्यात शेवंतानं चारा आणून त्या दोघींच्या
समोर थोडा थोडा टाकला आत्रण बाकीचा चारा लांब जागेवर टाकू न ती आर्ल्या खोर्डात
काम करायला त्रनघून गेली...दोघी शेळ्या मग मनसोक्त चारा खाण्यात मग्न िाल्या... अगदी
र्ुन्हा कधीही त्रमळणार नसल्यासारख्या .... ! र्ण थोड्याच वेळात त्या शेळ्या खूर् अस्वस्थ
वाटायला लागल्या, आर्ल्याच खुरांवर सारख्या उड्या मारत होत्या जणू काही त्या
जत्रमनीवर र्ाय न ठे वण्याची धमकी ददल्यासारख्या...
...ददवस मावळला...

कु णासाठी तरी तो आता सुरू िाला होता. जीवबा खोर्डा बाहेर

बाजेवर घोरत होता, आतमध्ये सुनील आत्रण शेवंता त्रबनघोर िोर्ले होते... आत्रण शेळ्याही
िोर्ल्या होत्या..ककवा असाव्यात... मध्यरािीच्या सुमारास, सगळं काही सामसुम
असताना, त्या खोडावरच्या वेलीच्या आतली सुप्त शत्रक्त (जी संध्याकाळी वेलीला
वाचवण्याचा प्रयत्न करत असावी, बहुधा तीच...) जागी िाली... दकतीतरी वषांप बंद
असलेल्या एखाद्या कु लूर्बंद कर्ाटातून ककवा कर्ड्यांच्या मोठ्या संदक
ू ीतून एकदम कु बट
वास यावा अगदी काही क्षण आत्रण त्या वेळेत आर्ण आर्ली सगळी इं दियं लुब्ध िाल्यामुळे
काहीच हालचाल न करता स्तब्ध रहातो तसच त्रतथल्या खोडाच्या आसर्ास वातावरण
िालं होतं ... त्या शक्तीने वेलीचा आता र्ूणप ताबा घेतला होता (कदात्रचत त्यानं कधी
त्रतच्यार्ासून अत्रलप्तता घेतलीच नव्हती...) आत्रण लागणार्या ताकददत्रनशी ती वेल आता
हळू हळू ‘त्या’ शेळीच्या ददशेने सरकत होती… हळू हळू हळू हळू ... आता त्रतच्या जत्रमनी
वरच्या उं चीचा र्ूणप उर्योग करून ती शेळीच्या एक हात अंतरार्यीत र्ोहोचली होती...
आत्रण आवाज तर त्रबलकु ल येत नव्हता कारण त्या वेलीने खोडाचा आधार घेतला होता
आत्रण जत्रमनी वरुन अगदी सार्ासारखी सरर्टत चालली होती...हळू हळू हळू हळू ... आता
त्या त्रनष्र्ार् प्राण्याच्या शरीरावर िेर् घेण्याकरता थोडेच अंतर उरले होते, हे त्या शक्तीला
जाणवले आत्रण त्या वेलीचा जत्रमनीखालचा भाग अगदी आवाज न करता मातीतून उखडू न
येवू लागला.. अगदी कु णाच्याही न कळत ... थोड्याच वेळात ती वेल आत्रण त्रतच्या दोन
ोट्या फांद्या सावजाच्या तोंडार्यीत र्ोहोचल्या होत्या. जत्रमनी खालून वर होणारी वेलीची
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वाढ अजून थांबली नव्हती. त्या शत्रक्तनं आता सगळी वेल त्या शेळीच्या आजूबाजूला गोळा
करून ठे वली... आत्रण कदात्रचत आजूबाजूचा अंदाज घेण्यासाठी एक क्षण थांबली... अगदी
एकच क्षण... त्या वेळेला ती घटना र्हाणार्याला असं वाटावं की त्या शेळीच्या बाजूला
वेलीचा खूर् मोठा गुंता (अगदी मुळासत्रहत िालेला गुंता) र्डलेला आहे ... कदात्रचत त्रतच्या
खाण्यासाठीच फक्त... र्ण दुसर्याच क्षणी तो र्ूणप गुंता शेळीच्या तोंडा भोवती जमा िाला
आत्रण त्रतसर्या क्षणाला ... बस्स... लढाईतला अंत्रतम वार िाल्यानंतर जी शांतता र्सरते ती
त्रतथे आली होती... शेळीचं शरीर होतं र्ण आतली ताकद संर्ली होती कारण बाहेरच्या
एका शक्तीने ती ताकद, तो जीव एका क्षणात त्रमटवून टाकला होता...आत्रण आता एका
अजगराप्रमाणे ती वेल त्या शरीराला गुंडाळत चालली होती.. हळू ...हळू ... हळू ... हळू ....
... आवाज न होता ते वेलीत गुंडाळलेलं धुड आता हळू हळू जागेर्ासून हालत होतं ... आत्रण
र्ुन्हा एकदा ती वेल जत्रमनी खालून वर येवू लागली...
थोड्याच वेळात तो गुंता त्या प्लॉटच्या बाहेर कच्च्या रस्त्यावर आला आत्रण बेधडक रस्ता
ओलांडून तळ्याच्या ददशेने सरकला.... अजूनही वेल जत्रमनी खालून वर येतच होती... मग
त्या गुंत्याने आता फक्त शेळीचं डोकं दोन फांद्यांनी र्कडलं होत आत्रण गुंता मागे मोकळा
होत होता आर्ोआर् ...र्ण हळू हळू ...
‘धप्र् !!!’ काठावरून तळ्याच्या र्ाण्यात जोरात फे कलेल्या वस्तूचा फक्त आवाज िाला ...
र्ण तो कु णालाच ऐकू गेला नाही, कारण ती वस्तु खूर् अंतरावर जावून र्ाण्यात र्डली
होती... अगदी संर्ूणप ताकद लावून ती वस्तु फे कली असावी कदात्रचत...
...
आता गुंता नव्हताच, होती ती फक्त खोडावर रे लून त्रनजलेली वेल. त्रनष्र्ार्...
...
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सकाळर्ासून शेवंता त्या शेळीला शोधत होती र्ण त्रतचा मागमुसही नव्हता. सुनीलने
गावाच्या नावाने दोन फक्कड त्रशव्या देवून मागे रात्रहलेली शेळी खोर्डाशेजारीच बांधून
टाकली... “बघतूच मी कोण माईचा लागून गेलाय त्यो माझ्या शेळ्या चोरायला...भो *** “
...त्यामुळं दुसरी शेळी सुटली ... र्ण काही ददवसांर्ूरती... र्ाटी होईर्यपन्त ..!
...
त्या गोष्टीला 2 आठवडे होवून गेले, आता बांधकाम जोरात चालू होतं. दोन – चार गड्यांना
रोजंदारीवर बोलावलं होतं. काही मजूर दफरतीचे होते त्यांना सुनीलनं आर्ल्या शेजारीच
र्ाल टाकू न रािीच्या त्रनवार्याची सोय के ली होती.
सामानाची चोरी होवू नये म्हणून सुनीलनं रोजगारावर आलेल्या दोघांना – नंद ू आत्रण
त्रर्राजी - प्लॉट भोवती दगडी तट बांधायचा प्लान समजावून सांत्रगतला. त्याप्रमाणे
दोघांना आखणी करून ददली, सामानाची जागा दाखवली आत्रण ‘…लवकर काम र्ूणप
करायचं’ म्हणून तंबी र्ण ददली...
आखणी करताना िाडांची तोडणी होणार नाही हेच सुनीलनं र्क्क मनात धरून प्लॉटची
साइज धरून आखणी के ली होती... र्ण त्याला शेवटी ते रस्त्याकडेचं खोड मध्ये येत होतं .
त्या खोडाला वगळू न तट बांधला तर ददसताना तो व्यवत्रस्थत चौकोनात बसत नव्हता,
आत्रण त्या खोडाला तटाच्या आत घ्यावं तर प्लॉटमध्ये ती जागाच ररकामी ददसणार म्हणून
मग सुनीलनं त्या दोघांना ते खोड उर्टू न काढायला सांत्रगतलं , मुळासकट...
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तेव्हार्ासून वातावरणात काही तरी भारल्यासारखं वाटत होतं… एखाद्या नाजुकशा
संध्याकाळी मन उदास वाटावं तसं सकाळर्ासून वाटू न रात्रहलं होतं ... कु णाचीतरी
अस्वस्थता त्रतथं दाटू न आली होती... ती अस्वस्थता दकती वषांाीची (की युगांची ?) होती ते
माहीत नव्हतं… र्ण जाणार्या जीवाला मरण समोर ददसत असेल तर शेवटच्या जीवंत
राहण्याच्या अत्रनबीध इच् ेने तो जीव शक्य असेल तेवढ्या ताकदीने तडफडतोच... आत्रण मग
जीवन खेचून आणतो ...ककवा मरण तरी र्त्करतोच ... मग त्यासाठी त्याला मरणाच्या
खाईत लोटणार्यांचे जीव जरी घ्यावे लागले तरी बेहत्तर... र्ण आर्ला जीव वाचलाच
र्ात्रहजे...
... र्ण चार – र्ाच ददवस नंद ू आत्रण त्रर्राजी त्या खोडाकडे आलेच नाहीत... त्यांनी
बाकीचा तट बांधून र्ूणप करत आणला. ददवसागत्रणक त्रतथली अस्वस्थता आत्रण आकं ठता
वाढत होती... र्ण ती जाणवण्यासाठी लागणारी संवद
े ना आत्रण वेळ दोन्ही कु णार्ाशी
नव्हती ...
... मग र्ुढच्या आठवड्यात दुर्ारनंतर त्रर्राजीच्या खांद्यावर खोड उखडू न काढायचं काम
आलं आत्रण नंद ू नंतर त्रतथं मभत बांधून तट र्ुरा करणार होता... त्रर्राजीच्या अंगावर ते काम
टाकू न सुनीलला सांगून संध्याकाळी नंद ू आर्ल्या गावातल्या घरी र्ोहोचला... र्ण त्रर्राजी
तर दफरतीचा रोजगारी माणूस, त्याचं घर म्हणजे आता त्या प्लॉटवर टाकले ली र्ालच...
त्यामुळे ते काम सोडू न त्याला कु ठं जाता येणार नव्हतं.
... ‘खाड्ड ... खाड्ड ... खाड्ड ... ’ खोडावरती कु दळीचे घाव बसत होते... त्याच्या भोवती
गुरफटलेली वेल आता मातीच्या दढगार्याखाली लर्ली होती. त्याकडे त्रर्राजीचे लक्षं नव्हते.
र्ण खोड अगदी जंगली वाटत होते , कारण त्याला एक चरा र्ण र्डला नव्हता. र्ाच-सहा
घावानंतर कसं कु णास ठावूक र्ण त्रर्राजीच्या र्ायाला काहीतरी जोरात टोचलं , त्याची कळ
त्याच्या डोक्यार्यीत गेली आत्रण तो “...आय ...आय आय .....य य य य य ...“ असं ओरडत
खाली र्डला.
... ‘ तुला लेका, नंद्या नाही तर काम करायचं नव्हतं तर मला सांगायचं नव्ह का ...च्यायला
येवड बोंबलून काम कशार्ाई थांबवायचं ??? ...’ सुनीलनं त्याच्या र्ायाला िाडर्ाला
लावताना आर्ली जीभ र्ूणप सैल सोडली. आत्रण बाकीच्या कामगारांना “... तुम्हाला काय
कामं न्हाईत का? त्रहत काय शोले लागलाय व्हय??? गूचर्ा के लाय त्यो? जावा ... कामं
करा.... “ असं बोलून त्रर्टाळू न लावलं . आत्रण आर्णही र्ुढच्या कामाला त्रनघून गेला...
रात्रहला त्रर्राजी एकटाच त्या र्ालात.. सुनीलला ककवा कु णालाच तो काही नंतर बोलू
शकला नाही ... कारण त्याला असं वाटत होतं की या र्ायाच्या जखमेमुळे आर्ण त्रवचार
करण्याची ककवा बोलण्याची शत्रक्त गमावून बसलोय की काय ...फक्त या र्ालात र्डू न
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रहावस वाटत होतं... नंतर त्याचे डोळे ददवसभरच्या श्रमाने (की जखमेतल्या त्रवषांाने ?)
त्रमटू न गेले... आत्रण तो ही त्रनमिंत र्डू न रात्रहला, त्या वेलीसारखा ...
... रािी सुनील त्याच्या र्ालात जेवण घेवून गेला, र्ण त्रर्राजी जागा नव्हता. मग
सुनीलनही त्याला उठवलं नाही ... उद्या बघू या याचं काय दुखणं आहे ते... असं मनाशी
ठरवून तो त्रनघून गेला...
... जयाला काळजी असते तो ददवसाची राि करतो आत्रण … रािीचा ददवसही...!!!
अनाददकालार्ासून काही शत्रक्त कु ठं कु ठं जागा (की दबा ?) धरून बसल्यात ते सांगता येत
नाही, आत्रण जयांना ते माहीत होतं ते सांगण्याच्या र्ररत्रस्थतीत रहात नाहीत... मग याच
गोष्टींचा ती शत्रक्त फायदा घेत राहते. आत्रण त्या शत्रक्त चांगल्या असतील तर लोक त्यांचा
फायदा घेतात आत्रण ....
... आजची रािही कु णाच्यातरी फायद्याचीच होणार आहे... र्ण कु णाच्या ...
... त्या शत्रक्तनं वेल हे एक माध्यम बनवलं होतं , त्रतला त्रतथून त्रनघून जायचं नव्हतं... कारण
काहीही असू शकतं ... त्या जागेचा, त्या िाडाचा, त्या वेलीचा दकती वषांाीचा, युगांचा,
कदात्रचत रक्ताच्या नात्यांचा काहीतरी संबंध असणार आहे, म्हणून तर िाड नेस्तनाबूत
िाल्यानंतरही वेलीच्या रूर्ात ती शत्रक्त आताच्या काळात वावरत होती हे माि नक्की ...
... आत्रण ती वेळ आली ... घटका भरली ...!!!
वेलीना जीव असतो र्ण वार्याच्या संबंधातून त्या हलतात, डोलतात... म्हणजे त्या वेलीना
कु ठलीतरी आणखी एक शत्रक्तच मदत करत असते ना... तशीच ही शत्रक्त आता या वेलीला
मदत करतेय... जत्रमनीतून वर येण्यासाठी... आत्रण अगदी हळू हळू आर्ल्या सावजाकडे
कानोसा घेत घेत जत्रमनीवरून सरर्टतेय... वातावरणात तोच रू रतेचा, महसेचा दर्प र्सरला
होता... स्वतःचा जीव वाचवण्यासाठी दुसर्या कु णाचा तरी घ्यावा लागतो, या त्रवश्वासातून
तयार िालेला अहंकारी दर्प...!
... वेलीच्या बरोबर त्रवरुद्ध बाजूला र्ाल होती आत्रण मध्ये दगड - त्रवटांचे तुकडे, मातीचे
दढगारे र्डले होते... त्यातून बरोब्बर वाट काढत ती वेल बेधडक चालली होती... दगडांच्या
खाचांमधून, मातीच्या ढीगात बीळ करीत , र्ण हळू हळू हळू हळू .... आत्रण इकडे
जत्रमनीखालून ती भराभर उगवतच चालली होती...
... र्ूणप प्लॉट तीनं ओलांडला आत्रण त्रर्राजीच्या र्ालात ती त्रशरली ... अगदी हलके च... मग
त्याच्या बाजेच्या एका खांबावरून ती वेल त्याच्या शेजारी र्ोहोचली... आत्रण हळू हळू त्रतथं
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गुंता व्हायला सुरुवात िाली ... थोड्याच वेळात त्रर्राजीच्या तोंडावरती त्रहरवा, काळा,
लाल – तर्दकरी रं गाचा, माती – र्ानांनी भरलेला आत्रण फक्त महसेच्या दर्ापत त्रभजलेला
एक मोठा गुंता घोंगावत होता... हळू हळू ... फक्त संर्ूणप ताकदीची वाट र्ाहत...
... त्रर्राजीच्या गालाला एका र्ानाचा स्र्शप िाला, त्यानं डोळे दकलदकले के ले आत्रण त्याला
र्ानांच्या गोळ्यात्रशवाय काहीच ददसलं नाही... त्याला काय समजायचं ते तो समजला
आत्रण अस्फु ट शब्द त्याच्या तोंडातून बाहेर येण्याच्या आतच त्या गुंत्याने त्याच्या तोंडाचा
कब्जा घेतला होता... त्याच्या बाजेवर काही क्षण अखेरची धडर्ड िाली, र्ण त्याचे हातर्ाय आत्रण सारं अंग त्या वेलीनं जखडू न ठे वल्यामुळं त्याला काहीच करता आलं नाही...
अगदी त्रतसरा श्वासही घेता आलं नाही...
“सरप रपरपरपरप सरप रपरपरपरप सरप रपरपरपरप ..... सरप रपरपरपरप सरप रपरपरपरप सरप रपरपरपरप....” वेलीचा गुंता त्रर्राजीचे
शरीर घेवून जत्रमनीवरून एक हात अंतर वरती लोंबकळत चालला होता, र्ण त्या गुंत्यातून
त्याचा हात बाहेर जत्रमनीवर घासत होता.... र्ण त्याचा आवाज जास्त वेळ कु णालाच
आला नाही... रातदकड्यांच्या ककप श आवाजात तो त्रवरून गेला...
... तलावार्ाशी आल्यानंतर त्या मुक्त शरीराला र्ाण्यात फे कले गेले, अत्रतशय रागाने आत्रण
र्ाशवी शक्तीने... आत्रण शक्य त्रततक्या लांब .... मग ती शत्रक्त वेलीच्या रूर्ातच आनंददत
िाली आत्रण र्ानांची सळसळ करत र्ुन्हा आर्ल्या जागेवर जावून िोर्ली... काहीच िालं
नसल्यासारखी...
...
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सुनीलनं खूर् त्रशव्या देत सकाळी त्रर्राजीचा शोध घेतला, र्ण कु ठल्यातरी शेजारच्या
गावात गेला असेल डॉक्टरकडे, असं मनाला समजावून बाकीच्या कामात सगळे गढू न गेले...
असे दोन-तीन ददवस िाले, नंद ू ही गावाहून र्रत आला .... आत्रण त्रर्राजीही .... र्ाण्यावर
!!!
...
र्ोत्रलस के स, गावातल्या चचाप यांचा सोक्षमोक्ष करायला मनोजला दोन-तीन महीने लागले.
त्या काळात कामगार वेगळ्या कामावर त्रनघून गेल्यामुळे र्ुन्हा सुनील आत्रण जीवबाची
कामगारांची जोडणी व्हायला एक मत्रहना लागला.
...
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आता मनोजसाठी एक हॉल बांधून र्ूणप आहे, र्ण बाहेरच्या तटाचे काम अजुनी कु णी के ले
नाही !
...मनोज एका वीक-एंडला एकटाच कामाची र्ाहणी करण्यासाठी आत्रण त्रनवांत वेळ
काढण्यासाठी त्रभरे ला प्लॉट वर आला. शत्रनवारी दुर्ारी प्लॉटचे बांधकाम आत्रण हॉलची
र्ाहणी करून मनोजने त्रनवांत डु लकी काढायचं ठरवलं ..
... त्याने डोळे उघडले तेव्हा त्याला र्त्रहल्यांदा कोवळ्या वेलींच्या र्ानाव्यत्रतररक्त काही
वासच येत नव्हता. फक्त सळसळण्याचा आवाज येत होता ... त्यानं सभोवार र्ात्रहलं तर
त्याला त्या हॉलमध्ये सगळीकडे वेलीच्या र्ानांनी मभतींवर कब्जा के ला आहे की काय असं
वाटलं... फक्त मभतींवरच नव्हे तर

तावर, त्रखडक्यांवर, दारांवर, जत्रमनीवरदेखील....

आत्रण या कॉटवर माि ती वेल आलेली नाही अजुनी.... असं त्याला वाटतय तो र्यपन्त
जत्रमनीवरच्या वेलीनी त्या कॉटच्या चारही र्ायांना धरून वाढायला सुरुवात के ली...त्याला
कु ठतरी र्ळत त्रनघून जावं असं वाटलं ... र्ण तो काहीच करू शकत नव्हता...कारण जायचं
असेल तर अंगातली शत्रक्त तरी सहाय्य करायला हवी, र्ण ती शत्रक्तच आता र्ूणप गाळठु ण
गेली होती ... त्याला सगळीकडं फक्त सळसळण्याचा आवाज येत होता आत्रण त्याचे डोळे
त्रजथे जरटल त्रतथर्यीत फक्त वेळ आत्रण वेलच नजरे त भरली होती...आत्रण लाल-काळ्या
मातीतून उगवलेल्या या वेली सवपि वाढत होत्या... र्ूणप ताकददत्रनशी ... िर िर िर िर....
... मग त्या वेलींच्या र्ानांनी त्याच्या र्ायाला घट्ट धरून हलवायला सुरुवात के ली ... आत्रण
अचानक त्या वेलीनी त्याला हाक मारल्यासारखं वाटलं ...”साहेब... ओ साहेब....”
... मनोजचे डोळे खूर् जड िाले होते...र्ण दकतीतरी ताकद लावली तरी उघडणार नाहीत
असं त्याला वाटत होतं ... र्ण ते उघडले तेव्हा सुनील त्याला जागं करण्याचा प्रयत्न करत
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होता... आत्रण त्याचं शरीर माि घामानं मचब त्रभजलं होतं ... आत्रण आजूबाजूला वेलीच्या
र्ानांचा मागमुसही नव्हता... हुश्श! स्वप्न ... !!
... तो संध्याकाळी त्रभरा र्ॉवर प्लांट र्यपन्त चक्कर टाकू न आला, आत्रण येताना सहजच त्याचे
लक्ष अर्ुर्या तटा कडे गेले आत्रण त्याने जीवबाला हाक मारली. त्याला तट लवकरात लवकर
र्ूणप करायचा आहे याची आठवण करून तो हॉलमध्ये त्रनघून गेला...
... रत्रववारची सुट्टी असल्याने सगळे कामगार शत्रनवारी थोडे लवकरच त्रनघून गेले होते .
सुनील आत्रण शेवंता काही कायपरमासाठी त्रतच्या माहेरी गेले होते ...जीवबा एकटाच
बाहेरच्या र्ालात त्रबनघोर िोर्ला होता आत्रण मनोज एकटाच बराच वेळ रािीच्या नीरव
शांततेचा अनुभव घेत, र्ुस्तक वाचत बराच वेळ हॉल बाहेरच्या व्हरांड्यात येरिारा घालत
होता... मधेच कधीतरी रातकीड्यांचा आवाज ऐकत शांत बसून रहायचा... ककवा मोकळ्या
आकाशातील चांदण्यांचा त्रर् ा करायचा... मुक्त मुक्त मुक्त असं त्याला वाटत होतं र्ण
मनाच्या एका कोर्र्यात अंजली इथं हा अनुभव घ्यायला हवी होती, असाही त्याला वाटत
होतं....
...अनावर िोर् त्याला कधी आली आत्रण तो आतमध्ये ठे वलेल्या कॉटवर कधी जावून र्डला
त्यालाच कळलं नाही...
... कधीतरी रािी, त्यानं डोळे उघडले तेव्हा त्याला दुर्ारचंच स्वप्न र्डलं आहे असं वाटलं ...
तीच वेमलची सळसळ, र्ूणप हॉल भर ... दारांवर ... मभतींवर ... त्रखडक्यांवर ... जत्रमनीवर
... आत्रण आता आर्ल्या कॉट वर देखील ... कु ठही त्या थांबत नाही आहेत... कोणतीतरी
ताकद त्यांना वाढवतेय असं त्याला वाटत होतं ...
...र्ूणप हॉल मध्ये र्सरल्यानंतर त्याच्या कॉट वर त्या िेर्ावल्या आहेत ... अच् ा, म्हणजे
आर्ल्याला आज दुर्ारचं स्वप्न र्ुन्हा र्डलं आहे, असं वाटू न त्यानं दुसर्या कु शीवर
वळण्याचा प्रयत्न के ला ... र्ण त्याला आर्ला हात त्रतथून उचलताच आला नाही... कारण
नुकत्याच त्रतथं सरसावलेल्या वेलीनी त्याचा हात जखडू न ठे वला होता... मग दूसरा हात...
मग दोन्ही र्ाय .... आत्रण आता काय .... चेतनामय जीव आत्रण शक्तींनी भारलेला जीव
यातला संघषांप ... ???
... हे, हे स्वप्न संर्त का नाही ... अजून का मी यातून बाहेर र्डत नाही .... त्यानं हात, र्ाय
र्ूणप ताकद लावून हलवण्याचा प्रयत्न सुरू के ला... त्याच्या बारीक उघडलेल्या डोळ्यातून
त्यानं तो हॉल मध्ये र्सरलेला वेलींचा उग्र दर्प असणारा जंगली गुंताही र्ात्रहला होता...
एका जागी त्रस्थर असणार्या सजीव वस्तु कु ठलीतरी चेतना धारण के ल्यानंतर त्यांच्या
इच् ेप्रमाणे वागतात... आत्रण हे बत्रघतल्यानंतर बुद्धीमान सजीव देखील गभपगळीत होतात,
तशीच मनोजची आता अवस्था िाली आहे... आत्रण आता तो दर्प त्याच्या नाकाजवळ िोंबू
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लागला... आणखी जवळ ... आणखी जवळ ... आत्रण आता एकदम लवलवणार्या वेलींच्या
र्ानांचा स्र्शप आत्रण तो दर्प त्याला एकदम जाणवला... त्याच्या कॉट वर आता वेलीची वाढ
र्ूणप िाली होती... त्रतथं मनोज नव्हताच ... होता तो फक्त गुंता... सळसळणारा ... रू र ..
त्याच्या गळ्याभोवती नाजुक वेलींचा फास आवळत चालला होता... तेवढ्यात कु ठल्यातरी
आंतररक शक्तींनी एकि येवून त्याच्या गळ्यातून उं च आवाजात स्वर काढला... आत्रण तो
जीवबा र्यपन्त गेला...
... दोन क्षण वेमलची सळसळ थांबली... काहीतरी कु णीतरी ठरवत आहे अशी शांतता
र्सरली... कु णीतरी कानोसा घेत होतं , कु णीतरी त्रखडकीतून बाहेर र्ाहत होतं ... जीवबा
आवाजाच्या ददशेनं काठी घेवून भरभरा येत होता... सळसळ वाढली ... शत्रक्त वाढली ...
... आत्रण जीवबाला त्यांनी दारातच घोळात घेतलं ... त्याला काही समजायच्या आतच
त्याला वेलीनी त्रतथच गुंडाळायला सुरुवात के ली...
त्याचा आवाजही कु णाला ऐकू आला नाही ... र्ण मनोजच्या अंगावरच्या वेमलची ताकद
जीवबाकडे आकर्मषांत िाली आत्रण मनोज थोडीतरी हालचाल करू शकला ... र्ण त्याला
कॉट वरून उठू न बाहेर र्ळण्यासाठी सुद्धा सगळी ताकद लावावी लागली कारण त्या
वेलीनी त्याचा गळाही आवळू न धरला होता...
... जीवबाच्या अचेतन शरीराचा गोळा करून त्या वेलीनी नंतर तो कु ठे ठे वला , फे कला की
जत्रमनीत खेचून घेतला ते कु णालाही माहीत नाही...
...दुसर्याददवशी त्रभरे च्या बाजूला जाणार्या रोडवर मनोज जेव्हा कु णालातरी ददसला तेव्हा
तो र्ण असंबद्ध बडबड करीत रस्त्यावरच र्डू न होता ... मग नंतर त्याला गावातल्या
दवाखान्यात नेवून वरवरचे उर्चार के ले ... कारण ही जखम, ही आठवण खूर् खोलातली
आहे...त्याचा असा वरवर उर्चार करता येणं शक्यच नाही...
... कु णी म्हणतात, रािी चोर-दरोडेखोर आले र्ण त्यांना काही त्रमळालं नाही म्हणून
मनोजला असा जीवघेणा मार देवून ते र्सार िाले ... र्ण जीवबाला त्यांनी का नेलं ह्याचं
उत्तर कु णाकडेही नाही ... मनोजला माहीत आहे ... र्ण तो आता सांगणार नाही ... आत्रण
सांत्रगतलं तरी कु णाला ते र्टणार नाही...
... शेवटी बाबांचे शब्द खरे ठरले “... सगळ्या गोष्टी काही डोळ्यांनी ददसत नाहीत आत्रण
कानांनी ऐकता येत नाहीत...”
...
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९...

... तो प्लॉट अंजलीनं आता त्रवकायला काढला आहे ...
... आत्रण दूर एका डेस्कवर र्ुढच्याच मत्रहन्यात मोबाइलची टरग वाजली...
“हॅलो...”
“हॅलोSSS... ...”
“त्रम. दकशोर बोलताय का?”
“हो, दकशोर बोलतोय...”
“हां, मी आनंद बोलतोय, ... “
“कोण आनंद?”
“...आनंद सोंगटे हो, मागल्या आठवड्यात आला होता ना राव माझ्याकडं, तामहीणी
साइडला, ... प्लॉट खरे दी करायचा होता तुम्हाला, काय त्रवसरला का काय भाऊ?”
“अं .. हो हो आलं लक्षात... बोला आनंद भाऊ, जरा कामाच्या गडबडीत त्रवसरून गेलो होतो
एवढच...”
“बरं बरं , चालायचेच हे ... तुमचं काम येगळं आत्रण आमचं येगळं ...!”
“... सांगा आता, आहे का एखादा प्लॉट त्रतथे ?...आत्रण ...”
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“...होय साहेब ...त्यासाठीच अगदी फक्त तुम्हालाच सांगायला फोन के ला ... बाकी अजून
कु णाला खबरच ददलेली नाही... तुम्हाला जसा र्ात्रहजे होता तसा आहे... तामहीणी शेजारी,
त्रभरा गावाजवळ ...समोर तळ्याचे र्ाणी आहे... भरर्ूर िाडं आहेत ...प्लोंट वर एक हॉल
र्ण बांधून तयार आहे, फक्त येवून राहायचं काम करायचं, काय?...“
...
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... This is not the end... Please write to esahity@gmail.com for the next
part of the story

...

.
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