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िनवृ यायाधीश
ती. नागेश बाळकृ ण अकलूजकर
आिण
सौ. शांतामामी
यांना‘िवनोदबु ीचे लेणे ब धा या मामाकडू नच
मला िमळाले असावे.’

मनोगत
ि य वाचक,
‘फु कट’ या शीषकाने िस होत असलेला हा कथासं ह तसा नवीन नाही. यातील
भाषांत रत, पांत रत कहा या या पूव ‘नेम’ शीषकाने िस झा या हो या. ती
आवृ ी संपून अनेक वष झाली. यात मा या वत: या काही न ा कथांची भर घालून
हा सं ह आज ‘फु कट’ या नावाने िस होत आहे. हणजे ही थोडी सरिमसळच आहे
हणानात. सव भाषांत रत लेखन हे गंभीर आहे, तर मा या कथा (अथातच) िवनोदी
आहेत, हणजे अशीही थोडी िमसळ झाली आहेच. मा वाचकांनी शीषकाव न
गैरसमज क न न घेता ते श यतो िवकत घेऊनच वाचावे, अशी िवनंती आहे. कारण
काशकांनी बरे च पैसे खच क न ते िस के ले आहे.
५ एि ल, १९९३
-द. मा. िमरासदार

अनु मिणका
माकडां या रा यात
िजवंत समाधी
नेम
िशवाजी महाराजांची प कारांबरोबर बातचीत
वचन
टगेवाडी फे ि ट हल
जु या भावांची गो
मं यांवरील भीषण संग
एका शोकसभेचा वृ ा त

या वेळी मी िसम

याला काही कामािनिम बरीच वष रािहलो होतो. एका बाजूचा
सुंदर असा बंगला मला राहायला िमळाला होता. बंग याला एक सुरेख बाग होती आिण
ती उगवती या बाजूला अस यामुळे फु लांनी नेहमी बहरलेली असे. या बंग यातील सव
गो ी अितशय उ म हो या. कोणालाही हेवा वाटावा, असेच ते ठकाण होते; मा एक
ास होता. बागे या भंतीला लागूनच एक लहानसा र ता गेला होता, या र याव न
माकडांची एक टोळी या टोळी रोज सकाळ-सं याकाळ जात-येत असे. दवसातून दोनदा
यांचे टोळके उ ा मारीत, िच कार करीत येई. एका सकाळी दरीकडे जाताना आिण
दुसर्यांदा सं याकाळी घरी परतताना. या दो ही वेळी ही माकडे दसेल ती गो उ व त
क न टाक त असत.
१.

माकडां या रा यात
ही माकडे अितशय धीट होती. घरा या िखड या जरा उघ ा टाकले या
आढळ या, तर ती घरातही घुसत असत. िसम या या वर या बाजूला ‘ज ो’ नावाची
एक टेकडी आहे. ित यावरील गद झाडीत यांचा नेहमी मु ाम असे. आिण वैिश पूण
गो ही क , ती सगळी एका साधुमहाराजां या अं कत होती. यामुळे यांना मोठे पिव
ाणी समज यात येई. अथातच यांना मारायचीच काय, पण हात लावायचीही कोणाला
अनु ा न हती. पाठलाग क न यांना सकू न देण,े एवढेच आप या हाती; पण याची
यांना फारशी पवा नसे. एखादे माकड बागेत येऊन फु लां या िबया खात बसलेले दसले,
क मी या या अंगावर धावून जाई. पण शेवट या णापयत याचे खाणे शांतपणे
चाललेले असायचे. मी अगदी जवळ जाऊन ठे पलो, हणजे पटकन एक उडी घेऊन ते
झाडावर जाई आिण ितथे आरामशीर बसून मला दात िवचकू न दाखवी. कं टाळू न मी जरा
लांब गेलो, क ते पु हा खाली येई. मग खा याचे काम िबनघोरपणे पु हा सु होई.
माकडांचा हा उप व इतका वाढला, क मी अगदी िचडू न गेलो आिण या
साधुमहाराजांकडे जावे आिण यांना भेटून आपली त ार सांगावी, असे मला सारखे वाटू
लागले. हा साधू एक हातारा माणूस होता, पण मोठा गम या होता. ज ो टेकडीवर
याची झोपडी होती. ितथे तो राहात असे आिण अनेकदा आप या िब
ा त ावर बसून
िसम यात येत असे. र यात कु णीही भेटले, तर याला थांबवून यायचा आिण ग पा
मारायचा, वतःच िवनोद क न मोठमो ाने हसायचा, असा मोठा मजेदार माणूस
होता! माझी आिण याची अशीच एकदा र यात ओळख झाली होती. ज ो टेकडीवर
आप याकडे ये याचे िनमं णही याने मला दले होते. माकडांचा हा उप व तोच थांबवू
शके ल, असे मला वाटू लागले. कारण ती या या आ ेत होती, असा सगळीकडे बोभाटा
होता. मी बराच िवचार के ला आिण या याकडे जायचे, असे ठरवले.
ठर या माणे एका रिववारी मी िनघालो. मा याबरोबर माझा पाच वषाचा मुलगाही
होता. टेकडीचा र ता तसा काही सोपा न हता. एक हजार फु टांपे ाही जा तच खडा असा

चढ चढायचा, हणजे मोठे द च होते. फ नेहमी या र याने जा यापे ा आडवाटेने
गेलो, तर थोडेसे जवळ पडेल, या िहशोबाने बार याबार या पाऊलवाटेने मी वर गेलो.
पोराला खां ावर घेतले होते. िखशात धा य भ न घेतले होते. आम यासाठी न हे,
माकडांसाठी. तेवढीच आपली पोराला गंमत दाखवायला झाली, या िवचाराने मी िखसे
भ न धा य घेतले होते. टेकडीवर आ यानंतर र ता पु कळच सोपा दसला. झाडी
हळू हळू दाट होत होती आिण आ ही गद सावलीतूनच चाललो होतो. माझा मुलगा मा
अगदी ग प झाला होता. इतका वेळ चाललेली याची बडबड आता अगदी बंद झाली
होती. कारण ती जागाच तशी भयाण वाटत होती. एकाएक ितथली झाडे माकडांनी
लगडलेली दसू लागली. झोपडीकडे आ ही चाललो होतो आिण झाडाखालून वाट
अस यामुळे ती आम याकडे टकामका बघत होती. मला एकदम िखशात ठे वले या
धा याची आठवण झाली. मी िखशातून धा याची िपशवी बाहेर काढली आिण पोराची
करमणूक कर यासाठी यातले मूठ भ न धा य खाली टाकले; पण याचा उलटाच
प रणाम झाला!... णाधात आम याभोवती माकडांचा वेढा पडला. मी दचकू न मा या
मुलाला उचलून घेतले, परं तु जमले या माकडांनी अंगावर चाल क न आमचा ताबा
घेतला. काही तर मा या अंगावर चढली आिण या िखशात मी धा य ठे वले होते, यावर
सग यांनीच झडप घातली आिण एकमेकांशी ितथेच मारामारी करायला सु वात के ली.
या सग या भांडाभांडीत आमची सालडी िनघाली नाहीत, हे नशीबच हणायचे!
खरोखरच तो अ यंत भयानक संग होता.
सुदव
ै आमचे, साधुमहाराजांची झोपडी अगदी जवळच कु ठे तरी होती. यांना हा
आरडाओरडा ऐकू आ याबरोबर ते धावतच आले आिण ओरडू न यांनी जवळचे धा य मला
फे कू न ायला सांिगतले. तशाही प रि थतीत मी िखशात हात घातला आिण िपशवी
बाहेर काढू न फे कू न दली. मग मा माकडे आम या अंगावर रािहली नाहीत. यांनी
तडातड उ ा मा न धा या या िपशवीकडे धाव घेतली. आ ही सुटलो कसेबसे!
साधुमहाराजांनी मला न कळणार्या भाषेत काहीतरी श द रागारागाने या माकडांना
उ ेशून उ ारले. मग यांनी आ हाला गडबडीने झोपडीकडे नेले.
‘‘साहेब, तु ही धा य बरोबर आणायला नको होतं.’’ झोपडीत गे यावर साधुबोवा
मला हणाले, ‘‘तु हाला िजतकं पािहजे, िततकं धा य मी दलं असतं. तु ही धा य घेऊन
आलात आिण यामुळे या मंडळ ना मोठा आनंद झाला ही गो खरी; पण यां या
भांडणात आिण मारामारीत यांनी एखादे वेळेस तु हाला आिण तुम या मुलाला
बोचका न र बंबाळ के लं असतं.’’
‘‘मला मा करा,’’ मी दलिगरी
क न हणालो, ‘‘मला अिजबातच क पना
न हती याची.’’
‘‘छे:! छे:! मा कसली मागता? तु हाला दुखापत-िबखापत झाली असती, हणजे
मा माझी मोठी पंचाईत झाली असती! जाऊ ा. झालं ते ठीक झालं.’’
अशा आ ही थोडा वेळ ग पा मार या. मा या मुलाची भीतीही आता मोडली होती.
बोवाजीही मोठे दयाळू अंत:करणाचे होते. आप या िवनोदाने आिण खदखदाटाने यांनी
अगदी घरगुतीपणा िनमाण के ला. मग मी यां याकडे या माकडमंडळ ब ल िवचारपूस

के ली.
‘‘वा!’’ बोवाजी हणाले, ‘‘या माकडांना एक राजा आिण राणी आहे हं! पंत धान
आिण सरसेनापतीही आहे. यां या सै या या एकू ण चार तुक ा आहेत बरं का - छोटा
िसमला तुकडी, लतार बाजार तुकडी, सदर बाजार तुकडी आिण चौथी, खास राखीव
तुकडी.’’
हे सगळे ऐकू न मला फार हसू आले. बोवाज नीही मा याकडे बघून डोळे िमचकावले.
मग ते हणाले, ‘‘तु ही िशकले-सवरलेले साहेब आहात. तु हाला सगळे समजतेच. आता
मी तु हाला यांचा राजा िन राणी दाखवतो हं.’’
मग यांनी मो ा आवाजात काहीतरी श द उ ारले. थो ा वेळाने पु हा एकदादोनदा याच श दांची पुनरावृ ी के ली.
बोवाज या झोपडी या हरां ातच आ ही बसलो होतो. िहर ागार झाडांची गार
सावली सव पसरली होती. माझा मुलगा मांडीवर बसला होता. झोपडी या समोर
झाडांची सरळ रे घ पसरली होती आिण झाडा-झाडांव न माकडेच माकडे दसत होती.
थो ा वेळाने एक जाडजूड, ल माकड थबकत थबकत आम याकडे आले. बोवाज नी
परत हाक मारली, ते हा ते हरां ा या कडेला येऊन बसले.
‘‘साहेब, हेच ते राजेसाहेब.’’ बोवाजी हणाले.
‘महाराजां’ना मी अिभवादन के ले आिण आ य असे क , यानेही मला सैिनक
प तीचा सलाम ठोकला.
‘‘छान! महाराज तुम यावर खूश झालेत हं! आता मी राणीसाहेबांना बोलावतो.’’
बोवाजी हणाले.
यांनी हाक मार यावर एक लहानशी माकडीण हळू हळू आम या दशेने आली आिण
आप या नवर्या या पाठीमागे काही अंतरावर अदबीने बसली. महाराजांनी ित याकडे
एकदा बिघतले आिण गुरगुर के ली. मी राणीसाहेबांनाही नम कार के ला. मग
साधुमहाराजांनी माकडां या भाषेत काही श द उ ारले. याबरोबर या दोघाही
माकडांचा चेहरा अगदी अपराधी दसू लागला. यांनी एकमेकांना बोचकारे ही काढायला
सु वात के ली. जणू काही मा मागताहेत!
मग साधुमहाराज मला उ ेशून हणाले, ‘‘साहेब, ती काय हणताहेत कळलं का
तु हाला? ती हणताहेत, ‘आ ही मघाशी तु हाला आिण तुम या मुलाला जी भीती
दाखवली, याब ल आ हाला फार वाईट वाटतं.’ मी यांना चांगलंच धमकावलं आहे.
‘तु हाला दुखापत कर याचा आमचा हेतू न हता,’ असं ती हणताहेत. तु ही यां यासाठी
काहीतरी खायला घेऊन आलात, हे बघून ती फार खूश आहेत. यां या राजाला तु ही
सलाम के लात, हे बघूनही ती फार खूश झाली आहेत.’’
यांचे पंत धान आिण सरसेनापतीही बघ याची माझी इ छा मी साधूज ना बोलून
दाखवली. यांना हाका मार यावर तेही आले आिण राजा व राणी यां या पाठीमागे
बसले.
‘‘िशवाय येक तुकडीचा नायक आहे तो िनराळाच.’’ साधुमहाराज हणाले, ‘‘पण
दवसभर या तुक ा खाली दरीम ये असतात. यामुळे यांची मा आ ा गाठ पडायची

नाही.’’
हे ऐक यावर मला एकदम आपण साधूमहाराजांना कशासाठी भेटायला आलो होतो,
याची आठवण झाली. मी हणालो, ‘‘बोवाजी, तुम या माकडांची एक तुकडी आ हाला
अितशय उप व देते आहे. कोणती तुकडी मला काही माहीत नाही. ब तेक छोटा िसमला
तुकडीच असावी. दररोज ही तुकडी या तुकडी मा या बागेत घुसते, िबया खाते आिण
रोपटी उपटू न टाकते. मोठा धुमाकू ळ मांडला आहे यांनी. यांचा काही बंदोब त होतो का
बघा.’’
हे ऐक यावर साधुमहाराज एकदम रागावले.
‘‘हे फार वाईट आहे. थांबा, मी यां या राजाशी बोलतो.’’ असे ते हणाले आिण मग
अितशय आ यकारक गो घडू न आली. साधूज नी राजाला उ ेशून एक लांबलचक
भाषण के ले (मला अथातच यातले एक अ रही कळले नाही.). ते ऐक यावर राजाने
चेहरा दुमुखलेला क न वत:लाच बोचकारे काढले. आपले पंगट डोळे याने कं िचत
िमचकावले. एखा ा खोडकर आिण उप ापी पोराला दम भर यावर, ते जसे करते ना,
तसे. बोवाज नी अिधकच रागाने भाषण सु के ले. शेवटी राजेसाहेब आप या
पंत धानाकडे वळले आिण यांनी यां याशी रागारागाने बातचीत के ली. पंत धानानेही
काहीतरी यु र के ले आिण कं का या मारीत दोघांचा जोरात सामना सु झाला.
शेवटी संतापले या राजाने या पंत धानावर झेप घेतलेली दसली.
हा कार बघून मी च कतच झालो होतो. हणालो, ‘‘ही भांडणं कशाब ल! ते
िचडलेत काय एकमेकांवर?’’
साधुमहाराजांनी नकाराथ मान हालवली.
‘‘छे:! छे:!’’ ते हणाले, ‘‘ते एकमेकांशी संभाषण करताहेत, एकमेकांशी चचा,
िवचारिविनमय कर याची माकडांची प त अशीच असते. यात काही िवशेष नाही. मी
यांना बजावून सांिगतलंय क , यापुढं यांनी तुम या बागेला अिजबात हात लावता कामा
नये. आता यापुढं तु हाला यांचा िबलकु ल ास होणार नाही. तु ही हे मला आधीच का
कळवलं नाहीत? मोठे चावट झालेले दसताहेत हे. डँिबस लेकाचे!’’
माझे काम संपले. नंतरही आ ही तेथे बराच वेळ थांबलो; पण वेळ भराभर चालला
होता आिण शेवटी जाणे हे भागच होते. वाटेत कोणताही ास न होता आ ही ती अवघड
टेकडी उत न सुख प घरी आलो.
आिण सांग यासारखी गो अशी क , पु हा हणून माकडांचा ास आ हाला बागेत
कधीच झाला नाही. पूव माणे दवसातून दोनदा ती बागेजवळू न जात. िश
ा मारीत,
िच कार करीत जात; परं तु यांनी बागेत कधी चुकूनही पाऊल ठे वले नाही. कधीकधी
बागे या कुं पणावर यांची ओळ या ओळ बसलेली मला दसत असे; पण कोणीही बागेत
मा आले नाही. एकदा चुकून एक िप लू बागेत िशरले होते; पण ते आत िशर याबरोबर
या या आईने धमकावणीवजा मोठा िच कार के ला आिण आप या के साळ लांब हाताने
याला बाहेर ओढू न काढले आिण लांब हाकलले.

या यु

ात माझा साहा यक हणून या त ण माणसाने मला िबनमोल मदत के ली,
तो त ण पोिलश होता. याचे नाव फे िल स. रिशयावर याचा राग अस यामुळे याने
माझी कामिगरी फार चांगली बजावली. तो वत: तर कतबगार होताच, पण जेिनया
जोिसफो हना ही याची ेयसीही चांगली बुि मान होती. या दोघांनीही मला बराच
काळपयत अ यंत मोलाची मािहती पुरवली. रिशयन ठाणीच के वळ न हेत, तर या याही
पलीकडे जाऊन ती आपली कामे उरकू न परत येत असत. या यां या साहसी गो पैक च
काही गो ी मी आज सांगणार आहे.
बॅरोनोि हची
या ठकाणी
रिशयन सै याचे
मु य ठाणे
होते. या
ठा याकडे बरीच श साम ी येऊन पोहोचणार असून, नंतर ित या
२.

िजवंत समाधी
बळावर ह ले आिण चढाईचे धोरण आखले जाणार आहे, अशी वाता आ हाला
समजली. ही साम ी या ठा याला मुळी िमळू च नये, अशी व था कर यासाठी, ती
घेऊन येणारी गाडीच बॅरोनोि हची या जरा अलीकडे उडवून ायची, असे मी ठरवले.
‘‘ही कामिगरी तू प करशील काय?’’ असे मी फे िल सला िवचार याबरोबर याने
सांिगतले, ‘‘अथात! नाही का हणून? पण मी जेिनयालाही बरोबर घेतो. कारण आ हाला
यासाठी बर्याच गो ी करणं भाग आहे.’’
एवढे झा याबरोबर या ठकाणी ही गाडी उडवून ायची, या जागेची सगळी
पाहणी मी के ली. आप या कामा या दृ ीने जागा उ म आहे, एवढी मािहती मला
लागली. मग सं याकाळ होऊन अंधार पडायला लागला, तशी डायनामाईट वगैरे सािह य
बरोबर घेऊन आ ही आघाडी या देशाकडे िनघालो. आ हाला अथातच फार जपून
जावे लागले. कारण श ूला सुगावा लागला असता, तर गाडीआधी आ हीच अंतराळात
उडू न जा याची भीती होती. आ ही या भागातून जात अस याची वाता या भागातील
आम या कमांडरला मी पूव च कळिवली होती. घनदाट अर यात असले या रे िजमट या
मु य ठा यापाशी मी आमची मोटार उभी के ली. आमचा हेतू जे हा मी कमांडरला
सांिगतला, ते हा पिह यांदा याचा िव ासच बसला नाही. ‘‘ही त ण सुंदर मुलगीही
तुम याबरोबर येणार आहे?’’ जेिनया या सुंदर आकृ तीकडे टक लावून बघत याने
आ याने िवचारले.
‘‘आप या ि यकराबरोबर ती जायची हे िनि त आहे.’’ मी हणालो, ‘‘आिण मला
खा ी आहे क , ती आपलं काम बजावून लगेच परत येणार आहे; पण तुम याकडे एखादा
इं िजिनअ रं ग खा याचा अिधकारी असेल, तर तो आ हाला ा. मा या लोकांना तांि क
सूचना दे या या दृ ीनं याचा उपयोग होईल.’’
‘‘ते काम आ ा करतो.’’ असे हणून कनलने आप या हाताखाल या माणसाला हाक
मा न जवळच असले या एका इं िजिनअर अिधकार्याला बोलावणे धाडले. या

अिधकार्याला माझी योजना एकं दरीत पसंत पडली - गाडी चालू असतानाच लाईन
उडवून ायची अशी माझी योजना होती. याआधीच फोट करणे हणजे, श ूला सावध
हायला संधी दे यासारखे होते. यामुळे सगळीच योजना फसली असती. हणून माझीच
योजना याला पसंत पडली.
रा ी नऊ या आत आ ही खंदकात जाऊन पोहोचलो. ‘‘आघाडी या पलीकडे लोक
तु ही पोहोचवता तरी कसे, हे मला बघायचंय,’’ असे हणत हणत कनलसाहेबही
आम याबरोबर आले. मी पु हा एकदा सवाना अखेर या सूचना द या. ठरले या
ठकाणापाशी गाडी बरोबर पहाटे पाच वाजता येणार होती. हणजे साधारणपणे अजून
आठ तास तरी अवकाश होता. ते हा आपला डायनामाईट बसवून सव वि थत करायला
फे िल सला भरपूर वेळ होता. जेिनयाने या यापासून काही अंतरावर रा न या या
सुरि ततेची काळजी यायची होती.
आघाडी या अगदी शेवट या टोकापयत मी या दोघांना घेऊन गेलो. वारा भणभणा
वाहत असला, तरी या भागात एकं दरीत मशानशांतताच होती. हातात हात घ ध न
या जोड याने माझा िनरोप घेतला आिण मग ती दोघेही दाट काळोखात नाहीशी झाली.
ती सुरि तपणे पलीकडे गेली क नाही, याची खा ी क न घे यासाठी मी साधारणपणे
तासभर ितथेच थांबलो. एकदा ती वि थत पलीकडे पोहोचली, हणजे मग कसलीच
काळली न हती.
या ठकाणी आमचा पहारे करी उभा होता. आपला गु हेर श ू या देशात िशरताना
याने ज मात थमच पािहले होते. तो हणाला, ‘‘ ांनी फार जपून जायला पािहजे बुवा.
या भागातला रिशयन पहारा फारसा कडक नाही हणा, पण...’’
दुसर्या दवशी रा ी याच र याने याच ठकाणी दोघांनी परत यायचे, असे ठरलेले
होते. पहारे कर्याला मी या माणे िनरोपही सांिगतला क , ती दोघे परत येताना
कु ठ याही प रि थतीत यां यावर गोळीबार होणार नाही, अशी काळजी यायला कं पनी
कमांडरला सांग. परत जाताना मीही रे िजमटल कमांडरला भेटलो आिण ही गो पुन:पु हा
या या मनावर ठसिवली.
‘‘आलं ल ात,’’ तो हणाला, ‘‘आपली कामिगरी बजावून ती सुख प परत येतील,
अशीच मी आशा करतो.’’
दुसर्या दवशी दुपार या सुमारास जनरल टाफ ऑ फसकडे मी नेहमी माणे गेलो.
ितथे गे याबरोबरच ‘सगळं काही वि थत झालं’ अशा अथाचा िनरोप मला िमळाला.
टाफ ऑ फसरांपैक एकाने नुकताच आलेला एका वैमािनकाचा रपोटही मला दला. या
रपोटात असे हटले होते क , मी सांिगतले या ठकाणी ळां या पलीकडे एक इं िजन
उलथे-पालथे होऊन पडले असून, श ू या दृ ीने मह वाची अशी रे वेलाईन उ व त
झाली आहे. ही बातमी ऐक यावर टाफ कॅ टन मान हालवून हणाला,
‘‘छे:! छे:! ही दोघं फार धाडसी बुवा!’’
म यरा ी या सुमारास रे िजमटल कमांडरकडू न मला आघाडीवर बोलावणे आले. मी
ितथे पोहोच यावर कमांडर मला हणाला, ‘‘तुमचा तो मदतनीस आिण ती सुंदर मुलगी

परत आली असून, स या ती जवळच एका खंदकात आहेत. तुम याशी फोनव न
बोलायची यांची इ छा आहे. ती असं हणताहेत क , काम यश वी झालं, रे वेलाईन
उखडली गेली आहे आिण इं िजन ळावर वेडवाकडं पडलेलं आहे.’’
हा िनरोप ऐकू न मी हणालो, ‘‘अगदी बरोबर आहे. वैमािनकानं आधीच मा याकडे
रपोट पाठिवला आहे.’’
दोन तासांनी मी या खंदकातून फे िल स आिण जेिनया यांना घेऊन परत आलो. हे
िजवावरचे धाडस करणारे जोडपे बघ यासाठी हणून खंदका या ठकाणापाशी लोकांची
ही दाटी झाली होती. यामुळे फे िल सला आपली साहसकथा पु हा सांगावी लागली.
शेवटी खंदक सोडू न आ ही िनघालो, या वेळी जवळजवळ उजाडायला आले होते.
गाडीत बस यावर मी जेिनयाला िवचारले, ‘‘हं, काय पोरी, कसं काय झालं
एकं दरीत? घाबरली नाहीस ना तू अिजबात?’’
‘‘छट् ! अिजबात नाही. अहो, ते ठकाण जणू काही आम यासाठीच होतं.’’ जेिनया
सांगू लागली, ‘‘आसपास माणूसिबणूस कु णी न हतं. फोट झा याचा आवाज ऐकला, अन्
इं िजन उलथून पडलेलं जे हा मी पािहलं, ते हा आ ही दोघांनीही धूम ठोकली. आप या
आघाडी या दशेनं सारखं सतत तासभर आ ही जंगलातून पळत होतो. मग दाट जाळीत
लपून बसलो अन् ितथेच झोपी गेलो. पु हा सं याकाळ झा यावर वास सु के ला अन्
आलो परत. तशी मी अजूनही फारशी दमलेली नाही.’’
रिशयन सै यातला एखादा टाफ कॅ टन अपवाद हणून सोडला, तर फे िल ससारखा
उ कृ आिण धाडसी ह तक िमळणे दुम ळ होते. जवळजवळ अडीच वष आ ही एक
काम के ले. यानंतर फे िल स मरण पावला. या या कामाब ल मी याला मोबदला देत
असेच. कारण, कु णीही झाले तरी हवापा यावर जगणे काही श य न हते; पण पैसा हे
काही फे िल सचे येय न हते. ‘सूड’ हेच याचे उ
होते. १९०५ या ांती या वेळी
सै याम ये ांितकारक वा य वाट याब ल या या बापाला रिशयन लोकांनी फासावर
लटकवले होते, याचा राग या या मनात होता. हणून तो नेहमी मला हणत असे,
‘‘पगारी हेर या दृ ीनं तु ही मा याकडे बघू नका. तुमचा िव ासू चाकर याच दृ ीनं
बघा.’’
एके दवशी आम या सै याबरोबर असणारा िस ल ऑ फसर मला भेटायला आला.
याने मला अशी बातमी दली क , गे या दोन आठव ांत श ूने िबनतारी-यं ाचे क
जवळपासच उभारले असावे. या या अंदाजा माणे ते ओडेसा या ठकाणी असावे. या
क ाव न गेलेले काही संदश
े ही याने मला दाखवले. ते सगळे संदश
े गॅिलिशयातील नैऋ य
भागातील रिशयन सेनानी ुिसलोफ याला उ ेशून होते. या संदश
े ांव न मला एवढा
सुगावा लागला क , नवीन सै यिवभाग तयार कर याचे काम ितकडे चालले असून, हा
सै यिवभाग जनरल ुिसलोफ या या सै यात समािव कर यात येणार आहे. ही ह कगत
मी ताबडतोब आम या सै या या चीफ ऑफ टाफला कळवली, यांचे आिण माझे
याबाबत एकमतही झाले. श ू या सै यात एकदम होणारी ही वाढ खिचत संशया पद
होती. कारण स या याच रिशयन सै याला ितकार करणे आम या सै याला बरे च जड
जात होते. फे िल सशी बराचसा िवचारिविनमय क न मी असे ठरवले क , जेिनयाला

ओडेसा या ठकाणी पाठवायचे. जर नवीन अिधकारी आिण नवीन सै य या ठकाणी
गोळा झाले असेल; तर जेिनयासार या अ ितम सुंदर मुलीला थो ाशा कौश या या
बळावर सैिनक अिधकार्यांशी ओळखी क न घेणे, ही गो अगदी श य होती. या दृ ीने
फे िल सपे ाही ितलाच मािहती िमळ याचा संभव अिधक होता. हे सव नवीन गोळा
के लेले सै य कसले आहे, या मािहतीपे ाही याचा नेमका कोठे उपयोग के ला जाणार आहे,
हे कळणे अिधक मह वाचे होते. सवसामा य सैिनकाला ही गो माहीत असतेच असे नाही,
पण टाफ ऑ फसरला या गो ी माहीत होतातच. हणून जेिनयाला हे आणखी एक काम
सांग यात आले. हे सै य कोण या आघाडीवर पाठिव यात येणार आहे, याची मािहती ितने
कळवायची.
जेिनयाने पैसे वगैरे बरोबर घेऊन वासाची सगळी तयारी के ली आिण मग मी ितला
घेऊन आघाडीवर गेलो. मागे रे वेलाईन उडवून दे यासाठी या ठकाणा न ती
फे िल सबरोबर श ू या देशात िशरली होती, तीच ती जागा. आघाडीवर या कनलनाही
आ हाला पु हा पा न मोठा आनंद झाला आिण यांनी आमची बरीच करमणूकही के ली.
मग यांनी आ हाला खंदकापयत पोहोचवले आिण जेिनयाशी ह तांदोलन क न ितला
सुयश चंितले.
‘‘कनलसाहेब, या वेळी मा मी पूव सारखी लवकर परत येणार नाही.’’ खंदक
ओलांडता-ओलांडता ती हसत हसत हणाली, ‘‘मला परत यायला दहा ते बारा दवस
तरी लागतील.’’
खंदका या पुढे मी ितला आघाडी या अगदी सवात पुढ या जागी नेले आिण
कानोसा घेतला. आम याभोवती िजकडेितकडे मशानशांतता होती. आसपास अगदी
िन: त ध होते.
जेिनया मला हणाली, ‘‘सगळं शांत आहे अगदी. आता लगेच जायची घाई करावी हे
बरं . गे या वेळी आ ही परत येत असताना एका रिशयन सैिनकानं आम यावर गोळी
झाडलीच होती; पण आ ही तेव ात जिमनीवर पडलो अन् सरपटत पुढं गेलो हणून बरं .
नाहीतर एक खलास तरी झालो असतो कं वा पकडलो तरी गेलो असतो.’’
‘‘मी इथ या पहारे कर्यापाशी एक तासभर थांबेन. न जाणो, एखा ा वेळी काही
घडलं तर!’’ मी हणालो, ‘‘जर तसं काही िवशेष वाटलं, तर आ ही बेलाशक गोळीबार
करायला सु वात क ; पण सगळीकडे शांत आहे असं वाटलं, तर मी हेड ाटरला परत
जाईन. बराय. मग नीट सावध राहा हणजे झालं.’’
ती रा इतक शांत वाटली होती क , आपण असीम शांतते या आिण िन: त धते या
रा यातच आहोत काय, असे वाटत होते. लांब दूरपयतदेखील कसलाही आवाज ऐकू येत
न हता. सगळे कसे शू यवत वाटत होते. तासाभराने मी परत फरलो.
सुमारे अकरा दवसांनी कनलनी मला िनरोप पाठिवला. यांनी सांिगतले, ‘‘तुमची
पोरगी परत आली आहे. तु ही श य ितत या लवकर यावं हे चांगलं. ितनं बरीच
मह वाची बातमी आणली आहे.’’
ितने आणलेली बातमी खरोखरीच अ यंत मह वाची होती.
मी जे हा खंदकापाशी जाऊन पोहोचलो, ते हा ती अ यानंदाने जवळजवळ मा या

ग यातच पडली.
‘‘मी अशी बातमी आणलीय हणता!’’ ती सांगू लागली, ‘‘ओडेसाम ये जनरल
शेरबॅटशेफ यां या नेतृ वाखाली नवा सातवा सै यिवभाग थापन कर यात आला असून,
या या एकू ण चार तुक ा आहेत. सग या रे िजमटचे नंबरही मी टपून आणले आहेत.
एक मिह या या आत हा सै यिवभाग आघाडीवर येईल. जनरल बु्रिसलोफ या या
नैऋ येकडील सै याला हा िवभाग येऊन िमळे ल.’’
‘‘ कती शार मुलगी आहे तू!’’ मी अ यानंदाने उ ारलो, ‘‘या कामिगरीब ल तुला
िवशेष वेतन िमळे ल.’’
‘‘छे! छे!’’ ती एकदम मान हलवून हणाली, ‘‘ यासाठी मी हा उ ोग के ला नाही
काही. तु हाला आनंद झाला हणजे झालं. तेच माझं ब ीस. कु ठलंही पैशा या पातलं
ब ीस मी घेणार नाही. फे िल स घरी आहे का?’’
मला ितची िनराशा करावी लागली.
‘‘आता या वेळी तरी तो घरी नाही. संदश
े वाहक कबुतरांसाठी तो एक चांगली जागा
शोध या या उ ोगात आहे. चारएक दवसांत तो येईलच परत.’’
आ ही आम या िनवास थानाजवळ जाऊन पोहोचलो, या वेळी म यरा होत आली
होती. आमची जागा हणजे ितथ या खे ा या बाहेर ठोकलेली एक झोपडीवजा इमारत.
एकाएक जेिनयाने मा या खां ाला घ धरले आिण ती ओरडली, ‘‘तो बघा तो,
ले टनंट!’’ आिण घाब न ती पुढे सरकली, ‘‘तोच तो माणूस. या याब ल मी तु हाला
सांिगतलं होतं. या या ेमाचा मी अ हेर के ला तोच तो. माझा सूड उगव याची यानं
ित ा के ली आहे, तोच हा माणूस, ले टनंट! तो माझा पाठलाग करतोय!’’
माझे र हॉ हर काढू न मी ते या छाये या दशेने झाडले; पण हे सगळे होईपयत
उशीर झाला होता. याआधीच तो माणूस अंधारात नाहीसा झाला. अगदी पृ वीने िगळू न
टाकावा, तसा नाहीसा झाला. माझा एक नोकर आिण दोन िमिलटरी पोलीस यांना
बरोबर घेऊन मी आसपास सगळीकडे धुंडाळले; पण याचा काही उपयोग झाला नाही.
दुसर्या दवशीही तो माणूस कु ठे सापडला नाही. कसलाही मागमूस लागू न देता तो
नाहीसा झाला.
इतका वेळ आनंदी दसणारी आिण सारखी हसणारी जेिनया एकदम णाधात बदलून
गेली आिण जणू काही िनराळीच ी दसू लागली. मा यासमोर ती बसून रािहली, ते हा
अगदी पांढरीफटक पडली होती. ितचे हात सारखे कापत होते.
‘‘तोच तो!’’ ती हणाली, पण हे बोलणे मा यापे ा ितला वत:ला उ ेशूनच होते.
‘‘मला ठाऊक आहे, तो आपला श द पाळील आिण बोल या माणे माझा नायनाट करील.
मी याचा ितर कार के ला हणून के वळ, पण ेम काही दुसर्या या सांग यानं करता येतं
का? दु मेला! फे िल सचाही सूड घेईन, हणून यानं शपथ घेतली आहे. ‘जशास तसं’
असंच मी वागेन, असंही तो हणालाय; पण मी िभणार नाही, झगडत राहीन. तो नाही तर
मी, कु णीतरी एक िजवंत राहील!’’
बोलताबोलता ितचा वर दृढिन यी होत गेला; पण ती िबचारी हे जे हा बोलली,
ते हा ितला क पनाही नसेल क , हे भीषण भिवत अगदी लवकरच खरे ठरणार आहे!

बराच वेळपयत आ ही दोघेही तसेच शांत बसून रािहलो. शेवटी तीच कं टाळू न गेली.
‘‘मला भयंकर थकवा आला आहे.’’ ती हणाली, ‘‘पिहले दहा दवस ितथे आिण नंतर
पु हा आज अंधारातच या दु ाचं दशन!’’
मी मग दुसरे ितसरे काही के ले नाही. खां ाला ध न ितला उठिवले आिण मा या
आधाराने ितला घरापयत पोहोचते के ले.
दुसर्या दवशी सकाळी जेिनयाने मला ओडेसा येथे के ले या साहसाचा वृ ा त
सिव तरपणे िनवेदन के ला. ितथे गे यावर दुसर्याच दवशी एका टाफ कनलला एका
हॉटेलात गाठू न या याशी ितने ओळख क न घेतली आिण ग पा मार या. याच दवशी
सं याकाळी ितला याने िथएटरातही नेले.
हसत हसत ती पुढे सांगू लागली, ‘‘ याचं मा यावर सपाटू न पे्रम बसलं आिण
या यावरच मी माझी पुढची योजना िनि त के ली. मी शहाणपणा राखून इकडचेितकडचे
याला िवचारले असते, तर यानं मला भराभर मािहती सांिगतली असती, हे
अगदी उघड दसत होतं; पण याचा िव ास बसावा, हणून मी िनराळीच गो याला
सांिगतली. रिशयन सै याची जे हा पीछेहाट सु झाली, ते हा मी वॉसा न पळाले. नंतर
परवा परवापयत मी कएफ येथे रािहले होते. मग मा या दूर या एका नातेवाइकाचा
शोध कर यासाठी मी इथे - ओडेसाला आले; पण तेव ात माझा तो दूरचा नातेवाईक
मॉ कोला िनघून गेला होता. मॉ कोला जा याइतके पैसे मा याजवळ नस यामुळे मला
नाईलाजाने इथे राहावं लागलं आहे, असं मी याला सांिगतलं.’’
‘‘फार छान! शार आहेस.’’ मी संमती दशवून हणालो. असे हट यावर जेिनया
एकदम लाजली. मी के ले या तुतीमुळे आनंद होऊन ती लाजली असावी. कं वा असेही
असेल क , मी ित याब ल कु ठलेही चांगले मत
के ले क ितला नेहमीच आनंद होई,
यामुळेही असेल. या साहसात ितला या कारची भूिमका यावी लागली होती,
यामुळेही ितला मनातून थोडीशी लाज वाटली असेल. कारण ती एका चांग या कु ळातील
मुलगी होती आिण ितचे िश णही बरे च झाले होते; पण हा झाला माझा या वेळचा
अंदाज. ित या या लाज याचे खरे कारण मला पुढे काही दवसांनी उमगले. एवढी गो
खरी क , ितने हा जो कार के ला, तो के वळ एक आव यक भूिमका हणून; तशी ितची
वृ ी होती हणून न हे. एरवी ती एक अ यंत स य मुलगी होती. ितचे फे िल सवर असलेले
ेम आिण रिशयनांब ल वाटणारा ितटकारा; यासाठीच के वळ ितने या गो ी के या, यात
काही शंका नाही.
थोडीशी िव ांती घेऊन ितने आपली गो पु हा पुढे चालू के ली - ‘‘मला पैसे दे याची
इ छाही या कनलने
के ली. याला माझा य कं िचतही संशय आला नाही. यानं
मा या हातात ठे वलेले शंभर ब स मी प करले आिण मग याला िबलकु ल संशय येऊ नये
हणून, मी राहत असले या हॉटेलचा प ाही याला दला.’’
‘‘उ म!’’ मी हणालो, ‘‘अगदी एखा ा वा तव कादंबरीसारखं वाटतंय हे सगळं .’’
‘‘तसंच आहे अगदी हणाना. या िबचार्या कनलची मला खरं हणजे मनातून दया
आली. एखा ा या भावनांशी असा िन ु रपणाचा खेळ खेळणं ही काही चांगली गो नाही,

काही झालं तरी; पण पुढं काय झालं ते ऐका तर खरं . दुसर्या दवशी सकाळी मा या
हॉटेल या मालक णबा नी माझं दार ठोठावलं. मी दार उघडू न बघते, तो या कनलचा
एक िशपाई दारात उभा. या याबरोबर फु लांचा मोठा गु छ, िमठाईचे पु कळसे पुडे
आिण लहानशी िच ी होती. िच ीत यानं िलिहलं होतं क , ‘काम संप यावर मी तुला
बोलावणं धाडीन आिण मग आपण कु ठं तरी जेवायला जाऊ.’ अशा कारे याची-माझी
रोज मुलाखत हायची आिण रोज मला नवीन नवीन काहीतरी कळायचं. शेवटी मला जी
गो पािहजे होती, ती सगळी या सगळी िमळाली.’’
ितची ही ह ककत ऐकू न मी अिभमानाने हणालो, ‘‘अरे रे! तु याकडे माझं ल गेलं
क , मला या िबचार्या कनलची सारखी क व यायला लागते.’’
हे ऐक यावर जेिनयाचा चेहरा पु हा कावराबावरा झाला. पु हा वत:ला साव न
घेऊन ती हणाली, ‘‘आता जे हा जे हा या गो ीचा िवचार करते, ते हा ते हा मला हसूच
येत.े थोडीशी भीतीही वाटते. ओडेसा न िनघाय या आद या दवशी सं याकाळी यानं
मला ल ाची मागणी घातली. उगाच संशय नको, हणून मी ती मा यही के ली. आमचा
‘वाि न य समारं भ’ही आ ही साजरा के ला. याच वेळी पुढं काय करावं सुट यासाठी,
याचा मी िवचार करीत होते. याला जरा अिधक सुरि त आिण िव ासाह वाटावं, हणून
मी याला पुढं सांिगतलं क , मा या या ल ाची वाता मा या नातेवाइकांना सांग यासाठी
मी उ ाच मॉ कोला िनघावं, असं हणते. यावर यानं मो ा अिन छेनं माझा िनरोप
घेतला. मग मी खरोखरीच या याशी ल करायला तयार आहे, हे ऐकू न याला मोठा
आनंदही झाला. मी एका आठव ा या आत परत येईन आिण मग आपण ल क , असं
सांगून मी याला धीर दला.
‘‘दुसर्या दवशी अथातच यानं मला टेशनवर नेलं आिण मॉ कोचं ितक टही काढू न
दलं. वाटखचाला आिण इतर कामासाठी हणून तीनशे ब स देऊन पु हा परतीचं
भाडंही दलं. खरोखरीच मला िनरोप दे याचा तो समारं भ मोठा दय ावक होता. दोन
तासांनी माझी गाडी सुटली. मग मी या मॉ को या ित कटाचे तुकडे के ले आिण
आघाडीकडे जाणार्या गाडीत बसले. झालं, संपली ह ककत. अशा रीतीनं मी इथे आले.’’
मला वाटते, या सबंध यु ात ही एकच ी अशी असेल, क िजने श ू या न ा
सै यभरतीची वाता तर तपशीलवार कळवलीच; पण हे सै य आघाडीवर कोण या भागात
लढायला जाणार आहे, याचीही वाता आणली.
जेिनया जोिसफो हना िहने आप या कामिगरीब ल कसलेही अिधक वेतन यायचे
नाकारले. तशी सूचना के लेलीही ितला आवडली नाही. लवकरच ती मूळपदाला आली
आिण पूव सारखीच आनंदी आिण खेळकर दसू लागली. आद याच दवशी ितचा या
माणसाने पाठलाग के ला होता, याचे अि त वही ती िवस न गेली.
‘‘मला काहीतरी ायचंच तुम या मनात असेल, तर तुम याजवळचं खास म थोडंसं
ा. ते मा मी नाकारणार नाही.’’ असे ितने मला सांिगतले.
वरील घटनेनंतर दोनच दवसांनी, संदश
े वाहक पाखरांची नीट व था लाव याचे
काम आटोपून फे िल स परत आला. याने आपले काम मो ा कु शलतेने उरकले होते.
मा या खोलीत येऊन, िखडक तून बाहेर पाहत पाहत याने आपला वृ ा त मला िनवेदन

के ला.
‘‘ले टनंट, लवकर इकडे या!’’ तो एकाएक उ ारला. मी एकदम उठलो आिण
या याशेजारी िखडक जवळ जाऊन उभा रािहलो.
‘‘तो पंगट रं गाचा पोशाख घातलेला माणूस तु हाला दसतोय का? यानं आप या
डो यांवर टोपी ओढू न घेतली आहे पाहा. आ ा माझाच पाठलाग करत होती वारी. मी
याला रिशयन लोकां या घोळ यात पािहलं आहे, अगदी शपथपूवक सांगतो.’’
िखडक ला असले या पड ातून मी डोकावून पािहले. तो माणूस एका दुकाना या
बाहेर या काचेतून आत पाहत उभा होता. नंतर तो हळू हळू चालायला लागला.
‘‘तोच तो!’’ फे िल स मो ांदा ओरडू न हणाला.
‘‘ ॅ म, ताबडतोब इकडे ये.’’ मी शेजार या खोलीकडे त ड क न हाक मारली, आिण
याचबरोबर एक िमिलटरी पोलीस मा याजवळ येऊन उभा रािहला.
‘‘तो पंगट रं गाचा पोशाख के लेला माणूस दसतोय का तुला?’’
‘‘होय, साहेब.’’
‘‘ठीक. मग बघू काय करतोस ते. दहा िमिनटां या आत याला इथे घेऊन यायचं, अं?
तु याजवळ हातक ा आहेत का नाहीत?’’
‘‘आहेत ना. नेहमीच असतात या मा याजवळ!’’
- असे हणून उज ा िखशात हात घालून याने एकदा चाचप यासारखे के ले आिण तो
दरवाजातून बाहेर पडला. ितरकस चालत-चालत याने र ता ओलांडला. तो माणूस
वळला नाही. याअथ याला कसलीच चा ल लागली न हती, हे उघड होते. तो माणूस
पु हा एका दुकाना या िखडक समोर िखशात हात घालून रगाळत उभा रािहला.
कोपर्यात या िखडक तून मला र ता आिण र यावर घडणार्या घडामोडी व छ दसत
हो या. ॅ म आप या सावजाकडे धीरे धीरे चालत गेला. नंतर ते दोघेही काहीतरी बोलू
लागले आिण मग या माणसाने झि दशी आपला उजवा हात वर उचललेला मी पािहला.
‘‘आपला हात यानं त डापाशी नेला, हे बिघतलं का तु ही?’’ फे िल सने मला
िवचारले.
‘‘होय. पण आता याचा काही उपयोग होईल, असं मला वाटत नाही.’’
माणसे पकड याचा अ यास ॅ मने भरपूर के ला होता. याही माणसाला यानं घ
आवळू न धरले. याच वेळी दोन सैिनक र याव न चालले होते. तेही ॅ म या मदतीला
धावले. या माणसाने जोराचा िहसडा देऊन या ितघांनाही जिमनीवर लोळवले, पण
अखेरीस याला हातक ा घात या गे या आिण पाच िमिनटां या आतच तो माणूस
मा यापुढे आणून दाखल कर यात आला. जोरात गुरगुरत यानं मला िवचारलं, ‘‘हा काय
कार आहे? कशाब ल मला पकडलंत आिण हातक ा घात यात?’’
‘‘सांगू? तू रिशयन लोकांचा ह तक आहेस हणून. ॅ म, याचे पाय थोडेसे बांधून टाक.
हणजे याला हळू हळू चालता येईल असे, हं! अन् मग याला एका कोठडीत घालून मी पु हा
हाक मारीपयत या यावर पहारा ठे व.’’
एवढे सांगून मी टाफ सजनला बोलावणे पाठवले. याची माझी चांगलीच ओळख
होती. आप याला कशासाठी बोलवले असले पािहजे, याचाच या सजनने बरोबर अदमास

क न मला सांिगतले क , ‘‘मा या नोकराबरोबर असं झकास रे चक पाठवून देतो क ,
पंधरा-वीस िमिनटां या आत पोटात जे काही असेल-नसेल, ते सगळं झाडू न बाहेर पडलं
पािहजे.’’
ते औषध िखशात घालून मी कोठडीकडे गेलो. कोठडी या एका कोपर्यात कै दी बसला
होता. याचे दो ही हातपाय बांधले गेले होते आिण आम या िमिलटरी पोिलसांची
कोठडीसमोर सारखी ग त चालू होती. मी ॅ मला बाजूला घेऊन हळू आवाजात िवचारले,
‘‘या माणसानं काहीतरी िगळलं मघाशी हे न ना?’’
‘‘न च. यािवषयी काही शंकाच नको.’’
मग मी या रिशयन हेराकडे वळलो.
‘‘जर तू शहाणा असशील, तर मी देतो हे औषध मुका ाने घेऊन टाक. जर
नाकारशील, तर तुला हे बळे च पाजावे लागेल. काय करतोस?’’ मी याला िवचारले.
‘‘मी पु कळ शहाणा आहे, पण हे औषध मा मी घेणार नाही. मला माहीत आहे,
तु ही मला िवष योग करणार आहात.’’
हे ऐक यावर मी या याजवळ उभा रािहलो आिण या या त डाकडे टक लावून
पाहत रािहलो.
‘‘मघाशी र यात तू कसलीतरी लहानशी व तू िगळू न टाकलीस. ती व तू मला
तु यािव
पुरावा हणून हवी आहे. हणजे मी तुझा यो य तो बंदोब त करीन.’’
‘‘मी िगळली? अन् लहानशी व तू?’’ असा
याने मो ा तावातावाने िवचारला
खरा, पण याचा चेहरा पांढराफटक पडला होता आिण या या काचेसार या डो यांत
मृ यूची भीती साठलेली मला व छ दसत होती.
‘‘मी काही िगळलेलं नाही.’’ धीर ध न याने कसेबसे मला सांग याचा य के ला.
मी घंटा वाजवली, याबरोबर आणखी दोन िमिलटरी पोलीस आत आले. मी यांना
सांिगतले क , ‘‘तु ही ितघे िमळू न हे काम क न टाका आिण जे काही सापडेल, ते
मा याकडे घेऊन या.’’ एवढे सांगून मी परतलो. टाफ सजनने खरे च अितशयो
के ली
न हती. याने दलेली औषधे चांगलीच भावी होती. दहाच िमिनटात िमिलटरी पोलीस
मा याकडे आला आिण मा या टेबलावर याने
अ◌ॅ युिमिनयमची एक गोळी ठे वली.
ती पोकळ गोळी मी उघडली, ते हा यातून एक लहानसा कागदाचा तुकडा बाहेर पडला.
या तुक ावर कसलातरी िश ा होता आिण यावर िलिहलेले होते, ‘हेड ॉटर, चौथा
सै य िवभाग, गु हेर-खाते.’
रिशयन आघाडीव न इकडे-ितकडे संचार करता यावा, हणून रिशयन गु हेरांना
असलेच कागदप दले जात. हा कागद जे हा मी या माणसाला दाखवला, ते हा मा
याने काहीही नाकारायचा य के ला नाही. तो हणाला, ‘‘मला वाटतं, मला आता
गोळी घालून ठार कर यात येईल.’’
‘‘अथातच!’’ मी हणालो, ‘‘यु मान असलेलं कु ठलंही रा श ू या हेरांना मृ यूचीच
िश ा देत असतं.’’
‘‘पण रिशयन हेरखा याची इतर माणसंही शहरात पु कळ आहेत. यांची नावं मी
सांिगतली, तर मला जीवदान िमळे ल काय?’’

‘‘िनि त िमळे ल; परं तु जे काही सांगशील, ते खरं आहे, अशी आमची खा ी पटली
तर.’’
‘‘पण नंतर तरी तु ही मला गोळी घालणार नाही, याची हमी काय?’’
‘‘एक िशयन अिधकार्याचा श द!’’
एवढे ऐक यावर तो आप या मातृभाषेत मनाशीच काहीतरी पुटपुटला. मग कसलेही
आढेवेढे न घेता याने शहरात असले या चार रिशयन हेरांची नावे आिण प े मला
भराभरा सांिगतले.
‘‘तुमचा परवलीचा श द काय?’’
‘‘वायईटर.’’ (रिशयन भाषेतला हा श द. ‘वारा’ असा याचा अथ.)
या माणसाने या चार माणसांचा िव ासघात के ला, यांना मी मा या नेहमी या
यु ने पकडले. मा या नेहमी या कप ाबरोबर मा या ंकेत एक रिशयन
अिधकार्याचा पोशाखही नेहमी तयार असे. मला रिशयन भाषाही उ म येत अस याने,
या यु ा या चार वषात माझे वेशांतर कधीच कोणाला ओळखू आले नाही. इतर अनेक
उपायांनी न बाधणारे रिशयन गु हेर माझा रिशयन अिधकार्याचा गणवेश आिण
अ खिलत रिशयन बोलणे याला बळी पडत असत. या कै ाकडू न घेतलेला गु परवाना
मी खुणेदाखल फे िल सला दला आिण चौघांपैक पिह या हेराचा प ा देऊन याला
बोलवायला पाठिवले.
फे िल सने याला परवाना दाखवून सांिगतले, ‘‘तुम याकडे फार मह वाचं काम आहे.
रिशयन जनरल टाफचे एक अिधकारी आ ा ताबडतोब तुम याशी काही बोलू
इि छताहेत. या माणे तु हाला ितकडे घेऊन ये याचा मला कू म आहे.’’
या बोल यानं कसलाही संशय न येता तो गु हेर फे िल सबरोबर आला.
तो हेर जे हा मा या खोलीत िशरला, ते हा मी माझा नेहमीचा साधा पोशाख काढू न
ठे वला आिण आत असलेला रिशयन अिधकार्याचा गणवेश याला दसेल असे के ले. नंतर
मी या याकडू न कामाचा अहवाल मािगतला. तो अहवाल सांगू लागला आिण अशा
रीतीने आपले अपरािध व आपोआपच िस क लागला, ते हा मी घंटा वाजिवली. या
हेराने पुढे त ड उघडाय या आधीच ितघा िमिलटरी पोिलसांनी याला पकडू न नेलेही.
आणखी तीन वेळा मी हाच योग के ला, आिण पाच तासां या आतच या चौघाही रिशयन
हेरांना कोटमाशलसाठी कोठडीत डांबून टाकले. मग कमांडट
ं ला बोलावून या कै ांचा
ताबा घे यासाठी मी याला चार सैिनक पाठवून ायला सांिगतले. एवढे झा यावर
पिह या - र यात पकडले या कै ाला भेट यासाठी हणून मी या या कोठडीत गेलो
आिण याला सांिगतले क , ‘‘तू सांिगतलेली मािहती खरी ठर यामुळे तुला दलेला श द
पाळला जाईल. तुला ठार मार यात येणार नाही; पण यु चालू असेपयत तुला
यु कै ां या तळावर राहावे लागेल.’’
‘‘या पकडले या चौघांचं आता काय होणार?’’ याने भीतीने िवचारले.
‘‘ते आता कोट ठरवील; पण मा या क पने माणे यांना गोळी घालून ठार मार यात
येईल.’’
‘‘मार यात येईल?’’ याने ओठ एकमेकांवर घ दाबून िवचारले.

‘‘होय, ठार मार यात येईल; पण तू यांची चौकशी का करतोस? आप या या
प रि थतीब ल आपण कोणाचे आभार मानायला पािहजेत, हे काय यांना कळलेलं
नाही.’’ मी खोचकपणाने आिण ितर काराने बोललो, ‘‘आपला जीव वाचला ना? मग
चौघे बळी गेले तर गेल!े ’’
या वेळी तो अगदी कोलमडाय या बेतात आला होता. याचे सगळे धैय संपले होते.
एका िमिलटरी पोिलसाने याला हाताला ध न कमांडर या ठा याकडे नेले. तेथून
दुसर्या दवशी याला यु कै ां या तळावर पाठवायचे होते. पण दुसर्या दवशी
सकाळी जे हा सैिनकांनी याची खोली उघडली, ते हा यांना दचकू न मागे सरकावे
लागले. ितथ या एका लोखंडी तुळईला फास अडकवून या माणसाने आ मह या के ली
होती. याचा चेहरा काळािनळा आिण िवकृ त झाला होता.
बंदक
ु या गो यांना घाब न याने आप या चार सहकार्यांना मृ यू या दारात
लोटले होते, तो हा माणूस आपणहोऊन ग याला फास अडकवून घेऊन या जगातून
चालता झाला होता.
या यु ात पूवकड या आघाडीवर संदश
े वाहक कबुतरांनी फार मोठी कामिगरी
बजावली. यांनी अनेक वेळा फार मह वाचे संदश
े पोहोचिवले आिण आणले. एखा ा
बाणासारखी ही पाखरे सरळ रे षेत उडत जात आिण अगदी न चुकता ठरावीक ठकाणी
उत न थांबत. खरोखर ही मोठी आ याची गो वाटेल; पण व तुि थती तशी होती खरी.
अशा कारची पाखरे मा याजवळही पु कळ होती; पण मु य अडचण होती ती, कु णीतरी
िव सनीय माणूस रिशयन आघाडी या पाठीमागे अस याची. हणजे मग वेळ संगी तो
या पाखरां या माफत आ हाला मह वा या बात या कळवू शकला असता. याहीपे ा
अवघड गो
हणजे ही पाखरे या माणसापयत नेऊन पोहोचिवणे. कारण ही
पोहोचवायची हणजे सरळ आघाडी या देशातूनच पोहोचवायची, हे अगदी उघड होते.
एखादा माणूस ही पाखरे बरोबर घेऊन रा ी या वेळी आघाडी या देशातून पुढे
िनसटला असे गृहीत धरले, तरी तेव ाने भाग यासारखे न हते. रा ी या वेळी कसले
तरी पासल घेऊन जाणारा माणूस पािहला, क कु णालाही याचा संशय आला असता. मग
तो वरवर दसायला कतीही िन प वी दसो. असले काम करणारा माणूस हणजे
भलताच चलाख पािहजे आिण याने ठरािवक ठकाणी जा याचा मागही वेडावाकडाच
काढला पािहजे. आम या कामातला हाच सवात अवघड भाग होता - आघाडी या
पाठीमागे ही पाखरे कशी पोहोचती करायची?
‘‘ही वीस पाखरं सुरि तपणे पलीकडे ने यात मला मदत क शकतील, अशी दोन
िव ासाची माणसं आहेत मला ठाऊक.’’ फे िल स मला सांगू लागला, ‘‘आ ही जंगलातून,
झाडाझुडपांतून दबत दबत जाऊ. ब तेक आ हाला कु णी वाटेत भेटणारच नाहीत. मी
यां यापुढे साधारण शंभर पावलांवर राहीन. काही धोका आहे असं वाटलंच, तर पळत
पाठीमागे येऊन यांना तशी सूचना देईन. माझे दो ही िम दहा-दहा पाखरं घेतील
येक . या लहानशा ड या आिण कागद मी बरोबर नेतो, हणजे झालं.’’
पाखरां या बरोबर जे संदश
े पाठवायचे असतात, ते अगदी पातळ कागदावर िल न
अ◌ॅ युिमिनयम या लहानशा डबीत घालून ती डबी पाखरा या एका पायाला बांधतात;

पण हे के ले, हणजे सगळे संपले असे मा नाही. पिहली गो हणजे हेरांनी अशी पाखरे ,
दुसर्या ने-आण करणार्या माणसा या वाधीन करायची. संशय येऊ नये, हणून हा
कार अथातच रा ी या वेळी करायचा. या माणसाने ही पाखरे मो ा िशताफ ने
दडवून ठे वायची. कारण अशा वेळी पाखरे पाळणारा येक जण हा संशया पद समजला
जात असतो. मग तो जमन आघाडी या बाजूचा असू ा, नाहीतर रिशयन आघाडी या
बाजूचा असू ा.
एवढे क नही संपत नाही. हवेत उडत जाणारे येक कबुतर हे संशया पदच मानले
जाते. जमीन सोड यानंतर ते एका िविश उं चीव नच जात अस यामुळे ते कोठू न िनघाले
असले पािहजे, हेदख
े ील शोधून काढता येत.े एखादा त माणूस तर याची मूळ जागा
बरोबर सांगू शकतो. हणजेच, ही पाखरे पाठवणार्या माणसाला अ यंत काळजीपूवक
आिण द तेने वागावे लागते. अगदी िनजन अशी जागाच या दृ ीने िनवडणे फायदेशीर
असते. हणजे शेजार्यापाजार्यांचा ास होत नाही आिण कु णी वायफळ चौकशीही करत
नाही.
ही पाखरे बाणासारखी सरळ जातात. यां या या िविश प तीमुळे यां याकडे
आघाडीवरील माणसांचे ल चटकन जाते. अशी पाखरे संशया पद समजली जातात
आिण यां यावर दो ही बाजूंनी गोळीबार होऊ शकतो, ही गो सांगावयालाच पािहजे
असे नाही. शंभरातली तीस तरी पाखरे अशा गोळीबाराला बळी पडतात. हणून मी
आम या हेरांना आ ाच द या हो या क , येक संदश
े हा तीन-तीन कबुतरां या बरोबर
वतं पणे पाठवीत चला. जरी एखादे दुसरे गोळी लागून खाली पडलेच, तर उरलेले एक
तरी आप यापयत सुख प येईल.
यावर कु णी शंका काढील क , ‘काय हो, पाखरं पोहोचवायची ही कामे जर इतक
अवघड आिण संकटाने भरलेली असतात, तर मग पाखरांचा उपयोग तरी कशाला
करायचा? मग यापे ा थोडासा धोका प क न माणसांनीच हे िनरोप पोहोचवले तर
काय िबघडलं?’ ही शंका काही माणात खरीही आहे आिण येक ठकाणी माणसाचा
उपयोग करणे श य झाले असते, तर मग या संदश
े वाहक पाखरांचा उपयोग करणे
आव यक वाटलेही नसते; पण गो अशी आहे क , श ू या हालचाल चा सुगावा
लाग यासाठी श ू या देशांत आपले ह तक कायमचेच ठे वावे लागतात. येक जणाकडे
िविश िवभाग नेमून दलेला असतो; पण हा ह तकांचा पुरवठा काही मया दत
माणातच असतो. बुि मान आिण िव ासू अशी माणसे िमळणेही मोठे कठीण. िशवाय
या संदश
े वाहक पाखरांचा वेग माणसा या वेगापे ा दहा ते वीस पट अिधक असतो.
नुस या हेरापे ा बरोबर संदश
े वाहक पाखरे असलेले गु हेर, हे दहापटीने काय म
असतात. ही अनुभविस गो आहे.
असो. मी मागे सांिगत या माणे, मा या सूचने माणे,
येक संदश
े हा तीन
िनरिनरा या कबुतरांमाफत पाठिवला जात असे. य ात माझी ही सूचना फारच
मोलाची ठरली. दहापैक सहा संदश
े ां या वेळेस तर एके क कबुतर सुख पपणे इकडे येऊ
शकले. बाक ची कबुतरे आम या लोकांनी हणा कं वा रिशयनांनी हणा; पाडली असली
पािहजेत, हे उघड आहे. या ठकाणी मी एकच उदाहरण देतो. या करणात िबनतारी

यं ाचाही उपयोग झाला नाही, इतका कबुतरांचा झाला. रिशयन जनरल हेड ाटस या
आ ेनुसार यांचा ‘ओसोवीज’ या ठकाणी राखीव हणून असलेला १९ वा उ कृ
सै यिवभाग एकाएक हलिव यात आला आिण ३६ तासां या आत या िवभागाने िमटाऊ
येथील आघाडीवर येऊन चढाई करायची, असेही ठरिव यात आले. या िमटाऊ आघाडीवर
आमचा ितकार बेताबेताचाच होता. या सै यिवभागाचे संदश
े ाचे क ही या माणे
हलिव यात आले. हा सगळा कारभार अगदी गुपचूप झाला. आम या हेराने जर ही बातमी
वत: आणली असती, तर याला कमीतकमी वीस तास लागले असते आिण मग आ हाला
ितकाराची िस ता करायला फारच थोडा अवधी िमळाला असता. िशवाय, रिशयन
लोकांनी ही बातमी इतक गु ठे वली होती आिण ओसोवीजपाशी पहारा इतका कडक
कर यात आला होता क , या वेळी तरी आम या हेराला ितथून िनसटणे ही गो अश य
होती. अशा वेळी आ हाला काहीही करता आले नसते. अशा आणीबाणी या वेळी या
भागातला संदश
े वाहक कबुतरे असलेला आमचा हेर आ हाला फारच उपयोगी पडला.
याने एकच संदश
े देऊन तीन कबुतरे आम याकडे पाठिवली. कारण ‘ओसोवीज’व नच
यांना उ ाण करायचे होते. यांपैक दोन कबुतरे खाली पाड यात आली. हणजे जा त
पाठवली गेली नसती, तरी एवढा मह वाचा संदश
े पाठवूनही आ हाला याचा काहीही
उपयोग झाला नसता; पण ितह पैक एक सुख प आम यापयत आले. या या पायाला
बांधलेली डबी काढू न मी कागद वाचला, ते हा या कागदावर व छ िलिहलेले होते,
‘आजपासून १९ ा सै यिवभागाचे थलांतर सु . दगािमटाऊ मागा या दो ही बाजूंनी
हा िवभाग ह ला करील आिण तोही तेथे तेथे आ याबरोबर ताबडतोब.’
ही बातमी आ यावर मी ताबडतोब जनरल टाफची मह वाची बैठक बोलावली
आिण आम या सै या या गु हेर अिधकार्यालाही बोलावणे धाडले. याचा प रणाम
इतका झाला क , आ हाला ताबडतोब बाहे न साहा य मागिवता आले. पुढे रिशयनांनी
जे हा ह ला के ला, ते हा यांचे फारच नुकसान झाले आिण यांना नाईलाजाने परतावे
लागले.
अथात हे एक उदाहरण झाले. अशी अनेक सांगता येतील. खरोखरीच, ही उ ोगी
संदश
े वाहक कबुतरे काही वेळेला इतक उपयोगी पडली आहेत, क याला तोड नाही.
जेिनया ओडेसा न परत आ यानंतर तीन आठवडे लोटले असतील-नसतील तोच; ती,
मी आिण फे िल स अशी ितघेही कामा या िनिम ाने एक बोलत बसलो होतो.
मा यासमोर दोन मह वाची कामे होती आिण ती ताबडतोब पुरी होणे आव यक होते.
फे िल स आिण जेिनया हे दोघेही माझे अ यंत धीट आिण िव ासू असे सहकारी. यामुळे
वाभािवकपणेच या कामासंबंधी मी यांना थम िवचारले. पिहले काम हणजे, रिशयन
आघाडी या पाठीमागे असले या गु हेरांना संदश
े वाहक कबुतरे पोहोचिवणे.
आघाडीवर अनेक ठकाणी श ू चढाईचे धोरण प करीत अस याची अनेक िच हे
दसत होती. िवशेषत: दि ण-आघाडीवर ऑि यनांिव
यांचा िवशेष रोख दसला.
यां या क येक िबनतारी संदश
े -क ांनी आपापली कामे थांबवली होती. याचा अथच
असा होता क , यांचे दुसर्या जागी थलांतर झालेले होते. यामुळे संदश
े वाहक कबुतरे
हीच पु हा आमची मुख साहा याचे साधने ठरली. या दृ ीने, श य ितत या लवकर ही

कबुतरे पाठीमागे पोहोचिवणे आव यक होते. हणून मी असे ठरवले क , दुसर्या दवशी
सं याकाळी बरोबर चार िव ासू माणसे घेऊन फे िल सने या कामिगरीवर जावे; यानंतर
एक-दोन दवसांनी जेिनयाने ‘मोगीलेफ’ या ठकाणी जावे. ितथे रिशयन अिधकार्यांत
िमसळू न यां या चढाई या धोरणािवषयी काही मािहती िमळते का हे ितने पाहावे, एवढे
ठर यानंतर दुसर्या दवशी सं याकाळी फे िल स आप या चार सहकार्यांना आिण
कबुतरांना घेऊन आघाडीकडे गेला आिण दुसर्या दवशी जेिनयाही वासा या तयारीला
लागली.
पण जेिनया या दवशी नेहमी माणे हसतमुख न हती. ती अगदी खचलेली आिण
गिलतगा अशी दसत होती. ते बघून मला मोठे आ य वाटते. मी ितला िवचारले,
‘‘जेिनया जोिसफो हना, हा काय कार आहे? आज तुझा चेहरा असा िवष ण का?’’
‘‘अं...’’ ती हणाली, ‘‘खरं हणजे हा सगळाच वेडप
े णाचा कार! अस या
समजुतीवर कु णीही िव ास ठे वू नये. वा तिवकपणे -’’
‘‘पण काय झालं ते सांगशील तर खरं ! माझीही तुला काही मदत झाली तर होईल.’’
‘‘काही नाही हो, अगदी वेडगळपणा! एक व ते काय पडलं, पण... काही नाही.
काल रा ी मा या आईला एक व पडलं. ित या व ांत मी आले अन् कशी माहीत आहे?
लांबलचक पांढराशु झगा, डो यात पांढरी फु लं, असं पांढरं सगळं . सकाळी चहा घेताना
ितनं मला हे व सांिगतलं आिण मला हणाली, ‘याचा अथ तुला माहीत आहे का?
पांढरे शु कपडे अन् पांढरी फु लं हणजे मृ यू. ते हा जेिनया, तू या खेपेला कु ठं ही जाऊ
नकोस. घरीच राहा.’ मी आईला सांिगतलं क , ‘अगं, ही व ं का कधी खरी असतात?
यात काही अथ नसतो. िशवाय दुसरी गो अशी क , आज रा ीच मी मा या
कामिगरीवर िनघेन, असं मी ले टनंटना वचन दलं आहे. वचन हणजे वचन. दहा
दवसांत मी परत येते का नाही बघ तू. मग तूच या व ाला हसशील.’ इतकं सगळं
आईला सांिगतलं, तरी मी िनघाले, ते हा आईनं रडू नरडू न ग धळ के ला. अजून मा या
डो यांपुढून ते दृ य जात नाही. हणून माझा चेहरा असा उदास झालाय.’’
‘‘जेिनया, तू जर खरोखरीच घाबरली असशील कं वा अ व थ झाली असशील, तर
तु याऐवजी पे ो ह क ला पाठवतो मी. तु या िन यानंही काम या या हातून होणार
नाही, पण...’’
‘‘नाही नाही, तसं नाही.’’ जेिनया एकदम मो ा वराने हणाली, ‘‘मी हे सगळं
भा ड तु हाला सांिगतलं, का तर तु हीच िवचारलंत हणून. चला, चट दशी खंदकाकडे
जाऊन कनलसाहेबांना भेटू या. ितथे थोडंसं म घेतलं, क हे सगळं जाईल िनघून
डो यातून. का तुम याजवळ आहे इथे थोडंसं म ?’’
‘‘वा! अगदी मलाही पुढचं व पड यासारखंच झालं क ! मी इथेही म घेऊन
आलोच आहे थोडंस.ं आिण उ ा सकाळपयत तुला भूक लागू नये, हणून ायला थोडीशी
चॉकोले सही बरोबर घेऊन आलो, पण लास आणायचा िवसरलो. हणजे आता एका
बाटलीतूनच यायला पािहजे आप याला.’’
हे ऐक यावर ितचा चेहरा उजळला.
‘‘िपऊ या क ! याला काय होतंय?’’

ती उ हा या या दवसांतली रा मोठी सुंदर वाटली. सबंध आघाडीवर िजकडेितकडे िन: त धता होती. झाडावर कु ठे कु ठे पाखरे कु जबुजत होती. जिमनीला लागून
असलेला धु याचा पातळ पडदा वर उचलला जात होता. आ ही कं िचत बाजूला उभे
रािहलो. जेिनया मा या खां ावर रे लली आिण एखा ा लहान मुला माणे ितने आप या
शरीराचा सारा भार मा या अंगावर टाकला. एका खंदका या कडेला आ ही दोघेही
बसलो. जेिनया व ाळू पणाने कु ठे तरी टक लावून पाहत रािहली.
बराच वेळ थांबून मग ती मला हणाली, ‘‘आ ापयत आपण आप या कामाचाच
िवचार करीत आलो. मी कोण, कु ठली, याची तु हाला काहीच मािहती नाही. मी तु हाला
सांगू का सगळं ? क यामुळे तु हाला ास होईल? अजून अंधार पडायला पु कळ अवकाश
आहे, ते हा आप याला वेळ आहे.’’
‘‘सांगू का हणजे?... सांग ना. तुला या या गो ब ल िज हाळा वाटतो, या या
गो ब ल मलाही िज हाळा वाटतो, हे तुला माहीत का नाही? पण आधी थोडंसं म घे
पा . अगदी मु ाम तु यासाठी आणलंय मी हे. हं, घेऊन टाक.’’
यानंतर जेिनयाने आपली सगळी जीवनकथा मला सांिगतली आिण मग ती एकाएक
मुसमुसून रडायला लागली.
‘‘काय झालं काय तुला, जेिनया?’’ मी घाब न िवचारले, ‘‘तू रडतेस का हणून?’’
ितने आपले म तक मा या खां ावर टेकले आिण अबोलपणे ती द
ं के देत रािहली.
‘‘मी जर तु हाला एक िवल ण गो सांिगतली, तर तु ही रागावणार नाही ना?’’ ती
द
ं के देत देत हळू आवाजात हणाली, ‘‘हे रह य मी अजून कु णालाही सांिगतलं नाही.
आईलासु ा.’’
‘‘सांगशील तर खरं .’’
‘‘तु ही माझा ितर कार तर करणार नाही ना? ‘वाईट मुलगी आहे’, असं तर
हणायचे नाहीत ना?’’
‘‘नाही जेिनया, तसं काही होणार नाही.’’ मी ितला आ ासन दले. ितने मग आप या
हाताचा मा या अंगाभोवती िवळखा घातला आिण मा या छातीवर आपले म तक
टेकवले.
‘‘खरं सांगते, मा या आयु यातला पे्रमासाठी रडायचा हा पिहलाच संग असेल.
तु ही नेहमी मला मानी हणता, पण आज माझी ि थती अितशय हा यापद झाली आहे!
असलं िविच
ेम आहे हे! तु हाला अजूनही कळलं नाही का हो, क तु ही मला के वळ
माझे अिधकारी असं न वाटता, आणखीही काही वाटता? मी तुम यासाठी आगीतूनही
खुशाल चालत जाते! कशासाठी? कारण या जगात तुम याइतकं दुसर्या कु णावरही माझं
ेम नाही हणून... तु ही माझा ितर कारही करीत असाल! कारण फे िल सशी मी आधीच
वचनब झाले आहे... पण तुम यावरचं ेम मला दूर सारता येत नाही हो! कतीतरी
वेळा तु हाला हे सांगावं, असं मा या मनात आलं. माग या वेळेला तु ही मला खंदकातून
घेऊन आलात, या वेळेला तर मला फारफार वाटलं... आता मला सांगा, तु ही माझा
ितर कार करता का?’’
‘‘जेिनया, वेडे पोरी, तु या डो यात हा खुळेपणा आला तरी कसा? अगं, मा याही

मनात तो िवचार आला न हता का? आला होता; पण तुझं फे िल सशी ल ठरलेलं होतं,
हणून तो िवचार मी मनात टकू दला नाही.’’
मी अ यंत ग धळू न गेलो होतो, कदािचत यामुळे मी भलतेच श द बोलून गेलो असेन.
पण मा या शेजारी ही सुंदर मुलगी बसली होती आिण ितचा सहवास आता काही
तासांचाच रािहला होता. यानंतर के वळ मा यासाठी हणून अंगावर घेतले या
िजवावर या साहसात ती उडी घालणार होती. अशा ि थतीत ित याशी िन ु रपणाने
वागणे मला कसे श य होते?
‘‘ते मा याकडे लागलं,’’ ती हणाली, ‘‘मी जर फे िल सला सांिगतलं क , माझं
तुम यावर ेम आहे, तर तो मला परवानगी देईल. फार चांगला आहे तो. मी याला
िजतकं चांगलं ओळखते, िततकं दुसरं कु णीही ओळखत नसेल. मी मा या कामिगरीवर
आता अगदी सुखानं जाईन. यापूव मला फ एक वचन ा हणजे झालं. मी परत
आ यावर फे िल सशी यासंबंधी बोलायचं, अं? देणार ना एवढं वचन?’’
‘‘बरं , हे घे वचन, वेड!े ’’
एवढे मी हट याबरोबर ितचे ते वेड लावणारे हा य कतीतरी दवसांनी पु हा एकदा
मला ऐकू आले.
‘‘गेले क येक दवस या िवचारानं मला झोप येत नसे, पण ते माझं दु:ख आज संपलं.
आता मी पिह यासारखीच हसरी, खेळकर झाले आहे. आता िनघते मी. याआधी माझा
हात तर धराल?’’
थरथरणारा ितचा नाजूक, लहानसा हात मी मा या हातात घेऊन दाबला.
‘‘आज मी इत या आनंदानं मा या कामिगरीवर िनघाले आहे, क काही िवचा नका.
इतक आनंदी मी पूव कधीही न हते. या खेपेला अशी सुंदर बातमी अन् मािहती घेऊन
येते क , तु ही बघतच राहाल! लढाई संपेपयत तु ही हणाल ते काम मी करीत राहीन
बरं !’’
आिण पु हा ितने म तक मा या खां ावर टेकले, पण या खेपेला ती द
ं के देत रािहली.
आता ढगाआडू न चं बाहेर आला होता आिण झाडा या मा याला चांद याचा लेप
लागलेला होता. आम याभोवती दाट धुके पसरत चालले होते.
‘‘आ ा कती वाजले?’’ ितने िवचारले.
‘‘साडेतीन.’’
‘‘अरे ! हणजे मला िनघायलाच पािहले आता. नाहीतर पु हा उजेड होईल. काय वेळ
मेला! बरं आहे मग, दहा दवसां या आत मी याच ठकाणी परत येईन. माझी वाट पाहत
राहाल ना? वचन ा.’’
‘‘वाट पाहणारच मी, जेिनया. तुझी कामिगरी यश वी होऊन तू सुख प परत यावीस,
हीच माझी स द छा.’’
‘‘आिण परत आ यावर मी फे िल सला हे सगळं सांगायचं, अं?’’
‘‘सांगू ना. मी तुला वचनच दलं नाही का तसं?’’
‘‘गॉड लेस यू!’’ (‘ई र तुमचं भलं करो!’) ितने माझे अिभ चंतन के ले आिण
हळू हळू वाढत जाणार्या धु यात ती दसेनाशी होऊ लागली.

‘‘गॉड लेस यू!’’ मीही मो ांदा ओरडू न ितचे अिभ चंतन के ले आिण नंतर ती या
अंधारात नाहीशी झाली.
संदश
े वाहक कबुतरे पोहोचव या या मोिहमेव न फे िल स यो य वेळी परत आला.
याने आपली कामिगरी उ म रीतीने बजावली होती.
‘‘या खेपेला आ हाला फार जड गेलं,’’ सांगू लागला, ‘‘रिशयन देशात िशर यावर
आ हाला कबुतरांची टोपली लपवीत-लपवीतच जावं लागलं. एकदा तर रिशयन
पहारे करी थेट कबुतरं ठे वले या जागेजवळू नच गेले. काय बावरलो होतो या वेळी आ ही!
पण सुदव
ै असं क , या कबुतरांनी कसलाही आवाज के ला नाही आिण ते सैिनक कु ठलाही
संशय न येता पुढे गेले.’’
फे िल सची ही धाडसी गो ऐकत असताना मला मनातून या याब ल वाईट वाटत
होते. याच वेळी मी मनातून िन यही के ला क , जेिनया परत आ यावर फे िल सचे मन न
मोड यािवषयी ितची समजूत घालायची.
कबूल के या माणे दहा ा दवशी, या ठकाणा न जेिनयाला मी या अंधार्या
रा ी िनरोप दला होता, ितथे जाऊन मी ितची वाट पाहत थांबलो; पण जेिनया परत
आली नाही. दवस उजाड याबरोबर मी टाफ हेड ाटरकडे गेलो. या माणे पुढे आणखी
पाच दवस मी ितची वाट पािहली. सहा ा दवशी मा मी फे िल सला ित याब ल
बोललो.
तो अ व थ होऊन हणाला, ‘‘जेिनया या बाबतीत काहीतरी िवशेष घडलं आहे, मी
न सांगतो. स या आघाडीवर सगळीकडे सामसूमच आहे. ते हा मला पंधराएक दवस
मोकळीक ा. तेवढी रजा ा हवी तर, हणजे काय कार आहे तो मी वत: पा न
येतो.’’
‘‘अगदी ठीक बोललास.’’ मी हणालो, ‘‘आपण नेहमी चांग याचीच आशा करावी,
पण कदािचत जेिनयाला कु ठं तरी अडकवून ठे वलं अस याची श यता आहे.’’
फे िल सने खेदाने नुसती मान हलवली.
तीन आठव ांनी फे िल स परत आला. याचे के स कपाळावर वेडव
े ाकडे िवखुरले होते
आिण याचे हात थरथरत होते. मो ा क ाने त डातून श द काढीत तो हणाला,
‘‘जेिनयाला फाशी दे यात आलं!’’
हे ऐक यावर मी एकदम ताडकन उठू न उभाच रािहलो.
‘‘फाशी?’’ मी भीतीने मो ांदा ओरडलो. मा या अंगाला दरद न घाम फु टला.
फे िल सलाही पुढे बोलता येईना. याने नुसती संमितदशक मान डोलवली.
‘‘भयंकर! फार भयंकर! जेिनया... पोरी!... फे िल स, काय झालं ते लवकर सांग.’’ मी
हळहळलो.
आपले डोके हाता या तळ ात खुपसून एखा ा लहान मुला माणे फे िल स द
ं के देऊ
लागला.
‘‘तु हाला माहीतच आहे क , जेिनयावर एका माणसाचं ेम होतं, पण ितनं याला
िझडका न लावलं होतं. या माणसानं सूड यायची ित ा के ली होती. मी मोगीलेफला

गेलो, ते हा एक कॅ फे चा मालक असलेला एक यू ितथे मला भेटला. यानं सांिगतलं क ,
पंधरा दवसांपूव च कु णातरी एका सुंदर जमन मुलीला हेरिगरी या आरोपाव न फाशी
दे यात आलं. मी या यू या हातात शंभर ब स ठे वले, ते हा यानं मला आ ासन दलं
क , या करणाची सा ंत कथा माहीत असले या माणसाला मी उ ा तुम याकडे घेऊन
येईन. या माणे याने दुसर्या दवशी माणूस आणला. तो पो दसला चांगला. गाव या
कोटमाशल िवभागात कारकू न हणून तो काम करीत होता. यानं के ले या सिव तर
वणनाव न ही गो व छ झाली क , ती फाशी गेलेली त ण, सुंदर मुलगी हणजे
जेिनयाच होती. यानं मला सांिगतलेली गो या याच श दांत अशी :
कोट माशलचं काम क येक तास चाललं होतं. पिह यांदा असं ठरव यात आलं क ,
ितला मृ यूची िश ा दे यात येऊ नये. ित या ता याचा आिण स दयाचा भाव कोटावर
पडलाच; पण ॉसी युटरनं ितचं वणन जे हा, ‘जमन हेरांपैक सवात धोके बाज हेर’ असं
के लं, ते हा मा ित याब ल कोटाचं मत हळू हळू बदलत गेलं. िसिनअर लाक हणून या
खट या या वेळी मी वत: उपि थत होतो. कै ा या पंजर्यात जेिनया जोिसफो हना
या शांतपणानं बसली होती, ते पा न मला ित याब ल आदर आिण आ य वाटलं. ती
यालेली अथवा भावनावश झालेली मुळीच दसली नाही. खरोखर सांगतो, कोटा या
ेिसडटने जे हा ितला मृ यूची िश ा फमावली, ते हा ित यापे ा मीच अिधक अ व थ
झालो...
‘‘व र कोटाकडे दयेचा अज करायची तुझी इ छा आहे का?’’ ेिसडटने ितला
िवचारलं, ‘‘मृ यूची िश ा कमी होईल कदािचत आिण सैबे रयाला जाऊन ज मठे पेची
िश ा भोगीत िजवंत राहाता येईल तुला.’’
यावर ितनं खणखणीत आवाजात सांिगतलं, ‘‘नको नको! मला असली दया नको
आहे.’’
दुसर्या दवशी, पहाट हाय या आतच ितला फासावर चढिव यात आलं. मला या
वेळेला इतकं अ व थ वाटत होतं क , मी आजारी अस याब ल िच ी पाठवून घरी
रािहलो. नाहीतर फाशी या वेळी मला ितथे सम हजर राहावं लागलं असतं.
मा याबरोबरी या सहकार्यांनी मला नंतर सव ह ककत सांिगतली. कधीही न वणारा
फाशी देणारा माणूसदेखील ितचं प आिण कोवळे पण पा न मनातून हलला, पाझरला.
ित या ग याभोवती फास अडकवताना यानं एक मोठं चांगलं कृ य के लं. आप या
हातात या जडशा ह यारानं यानं ितची ग याची घाटी एकदम मोडू न, फाशी या
सावकाश जीवघे या हालातून ितची सुटका क न टाकली. ही ह ककत यानं मागा न
एका अिधकार्याला सांिगतली आिण यानं मला सांिगतली...’’
‘‘ते हा...’’ शेवटी द
ं के देत देत फे िल स मला हणाला, ‘‘तु हाला समजलं ना आता
कसंकसं झालं ते? आपली छोटी जेिनया अशा रीतीनं जगातून कायमची नाहीशी झाली.’’
‘‘आपली जेिनया गेली! कायमची नाहीशी झाली!’’ मी तेच वा य अगदी बिधरपणे
उ ारले. या णाला एखा ा सामा य गु हेगारा माणे, कु ठ या तरी अ ात ख
ात या
गोड, आनंदी, हसर्या मुलीचा देह पडलेला आहे, या क पनेवर माझा िव ासच बसेना. ती
क पनाच मला सहन होईना. फे िल स या पांढर्याफटक पडले या चेहर्याकडे मी पािहले.

याचे डोळे कस यातरी क पनेने लकाकत होते.
ते पा न मला काहीतरी शंका आली. मी याला हणालो, ‘‘फे िल स, पण तू अजून
मला सगळं काही सांिगतलं नाहीस.’’
‘‘होय ले टनंट, मी सगळं अजून सांिगतलं नाही. मा या या गो ीचा उ राध अजून
सांगायचा रािहला आहे. या िव ासघात याला मी कसं शोधून काढलं आिण या यावर
कसा सूड उगवला, ते अजून सांगायचं आहे; पण ले टनंट, जमन
ी-हेरा या
िव ासघाताला कारणीभूत होणार्या माणसाचा जर रिशयन देशात खून के ला, तर तो
करणारा माणूस इथे िश ेस पा होईल का?’’
‘‘नाही, िनि त नाही! जर तू याचा असा सूड घेतला असशील, तर तू यो य तेच
के लंस असंच मी हणेन. तो माणूस याच लायक चा होता!’’
फे िल सने आप या डो यातून वाहणारी आसवे आवरली आिण तो बोलू लागला,
‘‘ या माणसाला हजार जीव असायला पािहजे होते. हणजे ितत या वेळा मी याला
मारलं असतं हो! कोटमाशल या कारकु नानं मला ही गो सांिगत यावर मी या
हातार्या यूशी मनमोकळे पणानं बोलून माझं
त या यापाशी
के लं. मी याला
सांिगतलं क , जेिनया माझी ेयसी होती. या माणसानं ितचा का िव ासघात के ला? मी
या यूशी इत या मोकळे पणानं बोललो, याचं कारण यू लोक रिशयनांचा अ यंत ष
े
करतात, हे मला माहीत होतं. तो यू मला हणाला, ‘‘देवच यायाचा पाठीराखा! मी
तुझा िव ासघात क न रिशयन लोकांना काही सांगेन, असं मनातही आणू नकोस तू. तसं
जर मी करीन, तर माझे डोळे फु टोत आिण मा या अंगाला कडे पडोत.’’
‘‘मग तु ही मा यावर एक कृ पा कराल काय?’’
‘‘बाबा, तु यासाठी मी काहीही करीन.’’ तो यू हणाला.
‘‘हा नराधम कोण आहे हे डक यात मला मदत करा. यानं काही तु हाला ास
होणार नाही ना?’’ मी िवचारलं.
‘‘तसं काही िवशेष अवघड नाही ते काम.’’ तो यू हणाला, ‘‘कारण काल तु हाला
भेटले या या कारकु नाला या िव ासघात याचं नाव ब तेक माहीत असेल. यानं मला
सांिगतलंही होतं या यासंबंधी. हा माणूस रिशयन लोकांचा गु
हेर आहे. इथला एक
अिधकारी पोिलश आहे आिण तो मा या माणेच रिशयनांचा े ा आहे. मी याला सगळी
ह ककत सरळ सांगू शके न. या िबचार्या मुलीचा तू ि यकर आहेस हे याला समजलं, तर
तो खा ीनं तुला मदत करील. कारण या मुली या भिवत ाब ल याला फारच हळहळ
वाटली होती.’’
या हातार्या यूने या दवशी मला फारशी काही मािहती दली नाही; पण दुसर्या
दवशी मी परत या याकडे गेलो, ते हा यानं मा या कानात एक नाव सांिगतलं, ‘‘ याचं
नाव बुडिस क असं आहे. यूगेनो बुडिस क .’’ हे नाव ऐकू न मी एकदम चमकलो. कारण
याचा जेिनयानं अ हेर के ला होता आिण यानं याब ल सुडाची भाषा उ ारली होती,
तोच हा माणूस होता!
‘‘बुडिस क स या इथे मोगीलेफम येच आहे.’’ तो यू पुढे मला हणाला, ‘‘नदी या
पलीकडे काठावर असले या एका लहानशा घरात तो राहतो. या मुलीला पकडू न

द याब ल याला दोनशे ब सचं खास ब ीस िमळालं आहे. स या दा िपऊन वारी
पडू न असते घरातच. मा माग या खोलीत हो! अ कोहोल वापरायला स या बंदी आहे
ना, हणून.’’
एवढं ऐक यावर मा या योजनेतला सवात अवघड आिण धो याचा भाग पुढं येऊन
ठे पला. या नराधमाला पाठीमागून गोळी घालून मारणं, ही गो फारशी अवघड न हती;
पण तो मृ यू फार झटकन आिण सुखाचा झाला असता. मग मी िलडा या गावी गेलो.
शाळे पासून माझे िम असलेले दोघे जण ितथे होते. मा या जेिनयाची काय अन् कशी
िव हेवाट लागली, हे जे हा मी यांना सांिगतलं, ते हा यांनी मला लागेल ते साहा य
दे याचं वचन दलं. मग याच दवशी आ ही ितघेही मोगीलेफला परत आलो. या
घराकडे वत: जायचं धाडस करावं, असं मला वाटेना; कारण या माणसानं जर मला
ओळखलं असतं, तर तो मला थेट वध तंभाकडे घेऊन गेला असता. यानं मला र यातही
ओळखू नये, हणून मी एक यु के ली. या हातार्या यूचा एक िम पूव िथएटरम ये
वेशभूषा सजवणार्याचं काम करायचा. यानं मला अशा बेमालूम दाढीिमशा बसवून
द या क , एखा ा शार िडटेि ट हलासु ा दवसा-उजेडीही ओळखू येऊ नये.
आ ही शेवटची िनणायक िस ता के ली. रा अंधारी होती. पाऊसही पडत होता.
र यावर फारच थोडी वाहतूक होती. नदीचा पूल ओलांडून आ ही पलीकड या बाजूला
गेलो. पुलावर दोघे जण पहारे करी उभे होते; पण यांनी आमची चौकशी न करता
आ हाला पुढं जाऊ दलं. र ता बराच लांब होता. या माणसाचं घर गावा या अगदी
टोकाला होते. टोकाला हण यापे ा गावाबाहेर हटलं तरी चालेल. कारण या
घरापासून पुढे अर यच सु होत होतं.
मागं र यावर एक रिशयन हेर आपण पकडला होता आिण याचा गु पास तु ही
मला दला होता, आठवतंय ना? कु णाही रिशयन पहारे कर्याने अडवलंच, तर हा पास
दाखवायचा, असं तु ही मला सांिगतलं होतं. तो पास मी मा या एका िम ाजवळ दला.
या पासा या आधारावर मा या िम ानं बुडिस क ला बरोबर जा यात पकडू न फसवून
बाहेर आणलं. आमची योजना बरोबर पार पडली. बाहेर रानात एका झुडपामागे मी दोर
आिण हातगाडी घेऊनच बसलो होतो. बुडिस क नेहमी माणंच दा िपऊन बेहोष
झाला होता. खरोखर, आता जे हा मी या गो ीचा िवचार करतो, ते हा के वढं धो याचं
काम आपण प करलं होतं, हे ल ात येतं. जर या नरपशूला य कं िचतही संशय आला
असता, तर मा या दोघाही िम ांचं जीिवत संपु ात आलं असतं. खरोखर यांनी मृ यू या
मगरिमठीत रा न काम के लं. एका पासा या िचटोर्यावर यांनी आपलं सबंध जीवन
टांगून ठे वलं होतं. पण... पण सगळं सुरळीत झालं.
या दोघांनीही या घरात जाऊन, घरमालकाला तो पास दाखवून बुडिस क ची
चौकशी के ली. वेडीवाकडी पावलं टाक त आिण जोराने ासो वास करीत पाठीमाग या
एका खोलीतून बुडिस क बाहेर आला. या खोलीतून येणारे बायकांचे हस यािखदळ याचे आवाजही मा या िम ांना ऐकू येत होते.
माझा िम बुडिस क कडे गेला आिण आप याजवळचा पास यानं याला दाखवला.
‘‘ठीक आहे, ठीक आहे. बोला, काय काम आहे?’’ बुडिस क हणाला.

‘‘मी आ ाच कनल ए फमो ह यां याकडू न आलो.’’ माझा िम हणाला, ‘‘आप या
दोघांनाही उ ा एका कामिगरीवर जायचंय. याचा सगळा तपशील मी सांगतो, पण या
ठकाणी मला अिधक बोलता यायचं नाही. पलीकडे बायकांचे आवाज ऐकू येताहेत. इथेही
माणसं बसलीच आहेत. जरा बाहेर चला, फार तर पाच िमिनटं. यापे ा जा त नाही मी
तुमचा वेळ घेणार. आिण मा याबरोबरचे हे दुसरे गृह थ आपले सहकारीच आहेत!’’
‘‘ठीक आहे. मग आपण बाहेर गेलेलंच बरं .’’
- असं हणून बुडिस क बाहेर पडला. कु ठलाही संशय न येता तो मा या
िम ामागोमाग आला.
आसपास लांबपयत कु णीही माणूस दसत न हतं. बुडिस क या त डू न आरोळी
बाहेर याय या आधीच मा या िम ानं या या त डात बोळा क बला आिण दुसर्यानं
याचे हात पाठीमागे बांधून टाकले. मग आ ही याला डो यापासून पायापयत दोरानं
बांधून टाकलं आिण हातगाडीवर ठे वलं. हळू हळू सावकाशपणे या रानातून आ ही आमची
गाडी अर यात आणली. ितथे थांबून आ ही याला उभं के लं.
‘‘मी फे िल स वो क , जेिनयाचा ि यकर. आठवते ना जेिनया? िजला तू फासावर
चढवलंस ती!’’ बोलता-बोलता मी या या त डावर टॉचचा काशझोत टाकला. मृ यू या
भीतीनं याचा चेहरा भीषण झाला होता.
‘‘बुडिस क , तू आपणहोऊन बरोबर जा यात सापडलास आिण आता मा या
ता यात आहेस. तू एकदा जेिनयाला धमक दली होतीस क , जशास तसं असा सूड घेईन
मी. तुझी धमक तू खरी क न दाखवलीस. आता मा या परा माची ही वेळ आहे.
जेिनयाला पु हा िजवंत करणं, तर काही मला श य नाही; पण ित यापे ाही भीषण मृ यू
मा मी तुला अनुभवायला लावणार आहे.’’
‘‘ले टनंट,’’ फे िल स सांगता सांगता थबकू न मला उ ेशून हणाला, ‘‘मी वभावानं
काही िन ु र माणूस नाही; पण मा या श ू या चेहर्यावरचे भयानक भीतीचे िवकार
पा न या वेळी तरी मला आनंद झाला, हे कबूल के ले पािहजे. मी मा या िम ांना उ ेशून
मो ांदा आिण प आवाजात हणालो, ‘माणसा या वेशात असले या पशूला कोणती
िश ा असू शके ल, हे काही मला माहीत नाही. गोळी काय कं वा फासाचा दोर काय!
दो हीही िश ा या या बाबतीत दयाळू पणा या ठरतील... छे:! छे:! या कु याला आपण
िजवंत पु न टाकू !’ हे श द ऐक याबरोबर तो दु खालीच कोसळला आिण त डात या
बो याला न जुमानता आ ोश क लागला. आ ही याला ितथेच सोडलं. हातगाडीतून
कु दळी काढू न याचा ख ा या याच देखत खणायला सु वात के ली. ख ा पूण खणून
काढायला अधा-एक तास लागला. या अ या तासात मी मा या सुडाचा आनंद
णा णानं उपभोगला. या दु ाचं कं चाळणं हणजे जणू काही मा या दुखावले या
मनावरची मलमप ी होती. खरोखर आपली जेिनया हे पा न स च होईल!
अधा तास संपला, आ ही बुडिस क ला उचललं आिण या ख
ात फे कू न दलं.
यानं इकडेितकडे हातपाय झाडत सारखा आरडाओरडा चालवला होता. हळू हळू
फाव ानं माती लोटीत आ ही तो ख ा पूणपणे भ न टाकला. यानं गुड यावर उठू न
बसायची पु कळदा धडपड के ली; पण आ ही दर वेळी याला फाव ानं परत ख
ात

ढकलून दले. अखेर सगळं संपलं. आ ही तो ख ा मातीनं वि थत भ न जिमनीबरोबर
क न घेतला आिण यावर पानं, काट या वगैरे पस न झाकू नही टाकला. मी टॉच लावून
पु हा एकदा बिघतलं. काहीही कसलीही खूण दसत न हती...
‘‘ले टनंट, जेिनया जोिसफो हना िह या मृ यूचा सूड मी हा असा घेतला!’’
- यानंतर फे िल सला हसताना मी कधीही पािहले नाही.

हातारा आबा गावात सग

यांना माहीत होता. लहानशा गावात तसे येक माणूस
एकमेकाला ओळखतच असतो; पण आबाला लोक एक गरीब, स न वारकरी हणून
ओळखीत. कु णा या अ यात-म यात नसणारा, दर वष नेमाने आषाढी वारीला जाणारा
आिण कापर्या आवाजात तुकोबाचे अभंग हणणारा आबा सग यांना ठाऊक होता.
आबाने अगदी लहानपणीच वारकर्याची माळ घातली होती. ते हापासून तो दर आषाढी
वारीला नेमाने पंढरपूरला जात असे. जसे लोकांना आठवत होते, तसा आबा दर वषाला
वारीला जातच होता. हा याचा नेम कधीच चुकला नाही. तशा याला अडचणी येत
न ह या, असे नाही. कधी फार लवकर पाऊस सु होई आिण पेर याचे काम
हातात डाशी येई. दमेकरी बायको जगते का मरते, अशी वेळ येई.
३.

नेम
तरणाबांड पोरगा एखा ा वेळी उगीचच डो यात राख घाली आिण सून बसे.
दहावीस पयांचा
, पण कधी तोही िबकट होऊन बसे. नाना अडचणी येत िन यंदा
आप याला जायला िमळते क नाही, या िवचाराने जीव घाबरा होई. या या डो यातून
पाणी गळे . सारखे िवठोबाचे पाय दसत. पंढरीनाथाचे देदी यमान िशखर दृ ीपुढे येई. या
सुखाला आपण अंतरणार, या भीतीने या या डो यांतून पा या या धारा लागत. ये
मिहना उलटला, क या या जीवाची उलघाल सु होई; पण या सग या अडचणी कशा
ना कशा तरी दूर होत. नानापरीने खटपट क न तो या बाजूला सारी आिण
पाल यांबरोबर पंढरी या वाटेला िनघे. एका हातात पताका, खां ावर पडशी अशा
वेशात हातारा दंडीबरोबर िनघे. पंढरपूरचे िशखर पु हा डो यांना दसले, हणजे
याचा गळा दाटू न येई. डो यांतले पाणी पुशीत पुशीत तो हात जोडी आिण हणे,
‘‘पांडुरंगा, या येळेला तरी तुझी गाठभेट झाली. आता तु या मनात आसलं, तर पु हा
भेटवशील.’’
परत आला, हणजे आबा पंढरपूर या गो ी लोकांना सांग.े सग यांना साद देई.
भजनासाठी जमले या लोकांना हणे, ‘‘ज माला यावं अन् पंढरपूर बगावं, इठोबाचं दशन
यावं. कत दा गेलो तरी मला आजून जाऊसंच वाटतंय.’’
भजनासाठी आबा या घरी गोळा झाले या मंडळ पैक कु णी फारसं पंढरपूरला गेलेलं
नसे. लोक नुसती मान हलवीत. हणत, ‘‘खरं हाये आबा, खरं हाये. एकवार जायाला
पािहजे पंढरपूरला.’’
‘‘मी ग ा अजून चुकवली हाई खेप,’’ आबा अिभमानाने हणे, ‘‘आज चाळीसप ास वस झाली. नेम हंजे नेम.’’
‘‘ हय क .’’
‘‘आबाचं काम समदं येगळं च हाये.’’
‘‘ते काय! नेम धरला हंजे धरला.’’

भजन करायला येणार्या या मंडळ त असे उ ार िनघत. मग आबाचा चेहरा
समाधानाने भ न येई. तो हणे, ‘‘आरं , हा नेम आहे. मर तंवर चुकायचा नाही. मे यावर
सु दक माझी हाडं चं भागेतच पडतील. दुसरीकडं कु टं जायची हाईत.’’
आिण असं बोलताना या या डो यांतून घळघळा पाणी येई.
मा या या तुकारामाने नुकतीच माळ घातली होती. आबा या भजनात तो मधूनमधून येत होता; पण खरे हणजे देवाचे नाव घे यापे ा घटकाभर वेळ जातो, हणूनच तो
येत होता. तो मो ा चै या गडी होता. हे बोलणे नेहमी ऐकू न ऐकू न आपणही एकदा
पंढरपूरला गेले पािहजे, असे याला वाटू लागले. अशीच बोलणी एकदा चालली, ते हा
यालाही इसाळ आला. तो हणाला, ‘‘आबा, ा वसाला मीबी येनार तुम यासंगट
पंढरपूर बगायला. लई म ा आसती हणं.’’
आबा आ याने हणाला, ‘‘म ा? म ा कसली?’’
‘‘वा! एवढी मोठी लाख प ासहजार माणसं जम यात. ज ा भरती. मग काय कमी
गंमत आसंल का? नाटक हाये, िशनमा हाये, झालंच तर -’’
‘‘ते ग ा काय हाईत नाही हा,’’ आबाने गालाला हात लावला व हटले, ‘‘मी
तस या भानगडीत नसतो. आंघोळ, देवदशन, क तन बास, ापलीकडं मला काय हाईत
हाई.’’
‘‘आसं कसं ईल? आता प ास वस जाताय हणता, काय तरी बिगतलं आसलंच क
हो.’’
‘‘ ा:!’’
‘‘िजवंत म गर आसती हनं?’’
‘‘काय मला हाईत हाई ग ा.’’
‘‘आन् सहा सहा आ यांत फोटू काढ यात. सरकस आसती. आंगाला आंग िचकटले या
बिहनी दाखव यात हनं -’’
‘‘सांिगतलं ना तुला, मला काय ातलं ठावं हाई.’’
तुकाराम पुढे काही बोलला नाही, पण मनातून याला आबाचे बोलणे िततके से काही
पटले नाही. ‘ज ेला जायचे आिण ा गो ी पाहाय या नाहीत, हणजे काय? आंघोळ,
देवदशन, क तन ा गो ी करायला नको कोण हणतो? पण मागा न जीव रमवला
इकडं-ितकडं, तर िबघडतं कु ठं ? ते काही नाही. यंदा आपणही आबाबरोबर पंढरपूरला
जायचे आिण या सग या गो ी पाहाय या. वारीचे पु य साधायचे. चार दवस िजवाची
करमणूकही होईल.’ हणून तो मनाशी घोक त रािहला. यंदा वारीला जायचे, ही गो
मनात घोळवीत रािहला.
आषाढ आला, तसा तुकाराम आठवण ठे वून आबाकडे आला. हणाला, ‘‘आबा हाये ना
तयारी जायची? का काही आडचन िनघाली?’’
आबा पोथीची पूजा करीत होता. याने सवागावर मु ा लाव या हो या. ग यातील
तुळशीची माळ हाता या बोटात ध न तो जप करीत होता. तुकारामाचे बोलणे ऐकू न तो
हणाला, ‘‘तसं काही नाही ग ा. देवा या दयेनं अजून तरी काही आडचन हाई.
पाल यांचा मु ाम झाला क हालूच आपण.’’

‘‘न ?’’
‘‘अगदी न , मी चुकायचा हाई!’’
आबाचा नेम कधी चुकणार नाही, हे तुकारामाला कळत होते; पण तरी िवचारायचे
हणून याने िवचारले, आबाने खा ी दली तरी तो हणाला, ‘‘बघा हा आबा, हाईतर
आय या वेळी धमसंकट िनघंल तुमचं काही तरी. नेहमी सांगताच तुमी आशी अडचन ती
आन् तशी आडचन ती.’’
आबा हसून हणाला, ‘‘आन् तरीबी मी जातोच का हाई?’’
‘‘ जाता क .’’
‘‘मग झालं तर.’’
‘‘पैशािबशाचं जुळलं समदं?’’
‘‘जुळलं!’’
‘‘मग र्हावं मी िबनघोर?’’
‘‘अगदी िबनघोर. पाल या आ या, क मला हाका मारायलाच ये तू. मग तर झालं?’’
आबाने इतक खा ी दली, ते हा तुकारामाचे समाधान झाले. होय! आबा बरोबर
पािहजेच. न ा ठकाणी जायचे, हणजे माहीतगार माणूस बरोबर असलेला बरा. िशवाय
हातारा मोठा गुणी आहे. कु ठे ना कु ठे उपयोगी पडेल. वाटेत काही लागले खुपले, तर
काळजी घेईल. पंढरपुरात या या ओळखी असतील, यामुळे िबनबोभाट सोय होईल. कु ठे
नडणार नाही.
तुकारामाने मनात असा िहशेब के ला आिण तो गावात सांगत हंडू लागला, ‘‘मी बी
पंढरपूरला जातोय. देवदसन ईल. ज ाही बघणं ईल.’’
लोक हणाले, ‘‘आम या आबाचं देवदशन ईल आन् तुझी ज ा बघणं ईल. आसंच
ना?’’
तुकाराम रागावून हणाला, ‘‘ ा:
ा:! आसं कसं? मीबी माळ घातलेली हाये.
देवदसन पंढरपुरात जाऊन करायचं हाई, हंजे मग कमाल झाली! कोन या नरकात जावं
लागंल मला?’’
‘‘तू मदा रं गलाल मानूस पय यापासून, हनून आमाला तसं वाटलं.’’
‘‘आता तसं हाई हां. माळ एकदा घेतली हंजे घेतली.’’
‘‘मग हारकत हाई.’’
- असं हणून लोक आप या कामाला लागले आिण तुकाराम वाट पाहत रािहला.
अगदी अधीरपणानं वाट पाहत रािहला. मनानं तो के हाच पंढरपूरला जाऊन पोहोचला.
लोकांनी भ न गेलेले र ते याला कसे व छ दसू लागले. चं ाकार वळण घेऊन पसरत
जाणारी चं भागा, वाळवंटातील क तनाचा फड, ज ेतील गजबज, िसनेमा, सकस...
सगळे क पनेने या या डो यापुढे उभे रािहले.
चार-दोन दवस लोटले.
तुकारामाची पालखी गावात येऊन उतरली. हजारो माणसांनी गाव गजबजून गेले.
मोठा भंडारा झाला. िजकडे-ितकडे घटकाभर ज ाच ज ा झाली. पालखी या दशनासाठी
लोकांची अगदी रीघ लागून रािहली. मु ाम फ रा ीचा होता. सकाळी पालखी

हलायची होती. याच पालखीबरोबर आपली पडशी घेऊन चालू लागायचे. या मेळा ात
सामील हायचे आिण रमतगमत पंढरपूर या वाटेला लागायचे.
रा ी गडबडीने तुकाराम आबाकडे आला. हणाला, ‘‘आबा, झाली तयारी?’’
आबा खांबाला मान टेकवून शांत मु न
े े बसला होता. याचे त ड उतरले होते. तो
दम याभाग यासारखा दसत होता. दो ही डोळे िमटू न तट थ बसून रािहला होता.
तुकाराम आला, काहीतरी बोलला हे याला कळले; पण काय बोलला ते उमजले नाही.
भानावर येऊन तो हणाला, ‘‘आं? काय हणालास?’’
तुकारामला आ य वाटले.
‘‘नाही, तयारी झाली ना समदी? तेवढं इचारायला आलो तो.’’
‘‘तुझी झाली?’’
‘‘कवाच, बाडिब तरा बांधून तैयार हाय मी.’’
‘‘बरं के लंस.’’
‘‘आन् तुमी वो?’’
आबा काही बोलला नाही. व थ बसून रािहला. याने पु हा डोळे िमटले.
तुकारामा या पोटात उगीचच ख ा पडला.
‘‘ हय? मग आबा, िनघायचं ना उ ा.’’
आबा तरी थोडा वेळ ग प रािहला. मग िवष णपणाने हसून हणाला,
‘‘तुकारामबाबा, माजं हाई जुळत ा वारीला.’’
‘‘ हंजे?’’
‘‘ हंजे काही नाही, यंदा नाही जमत एवढं खरं .’’
‘‘ पण कशापायी?’’
आबाने आपला उजवा पाय काढू न पुढे धरला. तुकारामाने बिघतले. पायाला
घो ापाशी फडके गुंडाळले होते. फड याबाहेर दसणारी बोटे सुजलेली होती.
‘‘हे काय आबा?’’
‘‘कम माझं.’’
‘‘ हंजे?’’
‘‘टाच झालं तं आधीच. यात परवा रानात काच घुसली. पाणी िश न पू झालाय.
लई ठनकतंय. उभं सुदीक राहवत नाही मला. मग कसं येऊ सांग.’’
तुकाराम काही न बोलता पायाकडे बघत रािहला. आबा या ा पायानं सगळा
घोटाळा के ला, हे याला समजले. आबाचा वारीचा नेम िनदान या खेपेला तरी मोडणार,
हेही याला समजले. का कु णास ठाऊक, पण याला उगीचच बरे वाटले. जे हा ते हा
आप या नेमाची कथा सांगतो काय! आत घे हणावं. देवानेच तुझी खोड मोडली...
तुकाराम या मनात उगीचच असे िवचार आले, पण वरकरणी तो हळहळत हणाला,
‘‘आबा, का हे? कधी न होणारी गो झाली. आता तुमची वारी कशी होणार?’’
आबा शांतपणे हणाला, ‘‘देवाची मज .’’
‘‘मग आसं का करत नाही?’’
‘‘कसं?’’

‘‘मोटारीनं हाईतर आगीनगाडीनं का िनघत नाही?’’
‘‘ती खरी वारी न हं बाबा. पालखीब बर चालत जातो तो खरा वारकरी, तुकाराम.’’
‘‘हां हां, तेबी खरं च हना.’’ तुकारामने मान हालवली.
‘‘पन एखां ा व ाला काय हरकत हाये?’’
‘‘ याला पैसा लागतो ग ा. भा ाचे पैसे मी कु टनं आनू?’’
‘‘चार लोकांकडनं यावं.’’
‘‘रीन काढू न सण करणारा मी हवं.’’ आबा या बोल यात एकाएक धार आली,
‘‘ यापरीस घरी र्हावं खुशाल. आन् मी हणतो आसंल पांडुरंगा या मनात, तर तो आजून
मला नील.’’
‘‘ हय, हय.’’
एवढे बोलून तुकाराम उठला. आबा येत नाही, हे न ठरले. मग उगीच बोल याचा
घोळ घाल यात काय अथ? यापे ा घरी जाऊन पडावे. घटकाभर झोप यावी आिण
पहाटे िनघावे, असा िवचार क न तुकाराम उठला. मान हलवून हणाला, ‘‘बरं , मग मी
िनगतो.’’
आबाने काही न बोलता मान हलवली.
‘‘पांडुरंगाला माझा दंडवत घाल. घालशील?’’
‘‘बरं .’’
‘‘आन् येताना देवाचा साद घेऊन ये.’’
‘‘बरं . आणीन.’’
‘‘रामराम.’’
‘‘रामराम.’’
तुकाराम ितथून िनघाला आिण घरी आला. भ या पहाटेला तो पालखी या मेळा ात
सामील झाला. ‘पुंडिलकवरदा हारी िव ल’ या घोषात पालखी हलली आिण मग मृदग
ं
घुमू लागला. टाळ खणखणू लागले. हजार नी पताका दसू लाग या. ‘ यानबातुकाराम’चा जयघोष करीत हा माणसांचा दया हलला. भराभर पंढरी या वाटेला
लागला. खां ावर पडशी टाकू न, हाताने पताका तोलीत आिण त डाने अभंग हणत
एकजात वारकरी िनघाला. टाळमृदग
ं ा या क लोळात तालावर पावले टाकू लागला.
या चंड क लोळाबरोबर तुकारामही िनघाला. आठ-दहा दवस एकसारखा चालत
रािहला.
नवमीला दुपारी पालखी वाखरीला पोहोचली, ते हा तर िजकडेितकडे माणसेच
माणसे दसू लागली. सं याकाळपयत सग या पाल या मु ामाला आ या, र ते वाहत
रािहले.
मग तुकाराम ा कोलाहालात फार वेळ थांबलाच नाही. जेवणखाण क न आिण
घटकाभर टेकून तो पुढे िनघाला. चार माणसां या सोबतीने पंढरपुरात येऊन पोहोचला.
आबाने सांिगतले या ओळखी या घरचा प ा याला सापडला नाही. मग सोबतीने
आले या चार जणां या िबर्हाडात यानेही आपली पडशी टाकली.
दशमी या दवशी दुपारपासूनच पंढरपूरला उधाण आले, सगळे गाव वारकर्यांनी

फु लून गेल.े पाहावे ितकडे माणसेच माणसे झाली. भग ा पताकांचे बन फु लले. टाळमृदग
ं ाचा आवाज गगनात पोहोचला. ‘वेढा वेढा रे पंढरी, मोच लावा भीमातीरी’ अशाच
िन याने जणू वारकर्यां या दं ा िजकडे-ितकडे ठाक या. नामसंक तनाचा क लोळ
उडाला. अवघे गगन क दून गेल.े
वाटेवरची खेचाखेच सहन करीत तुकाराम सबंध गावभर हंडला. याने नदीवर
आंघोळीला उसळलेली गद पािहली. वाळवंटात क तनाचे चंड फड उभे रािहलेले
बिघतले. नाचणार्या दं ा पािह या. वारीतील गजबज बघत तुकाराम दवसभर
हंडला. भूक लाग यावर हॉटेलात िश न याने भजी-शेव खाऊन चहा ढोसला. कु ठे
मृ यूचा गोल बिघतला, तर कु ठे च
ूहात हंडून चारदोन तास भरकटला. याला मोठी
मजा वाटली.
एकादशी या दवशी सकाळी उठू न याने नदीवर आंघोळ के ली. कपाळाला
गोपीचंदनाचा प ा ओढू न थोडा फराळ के ला. मग देवा या दशनासाठी तो बारीला येऊन
बसला.
आज एकादशी. आज देवदशन झाले, क सगळे पोहोचले. वारी सफल झाली. एकदा
यातून मोकळे हावे. मग वारीची शोभा बघत दोन दवस घालवावे. िसनेमा बघावा,
सकस बघावी, असा िवचार क न तुकाराम बारीला बसला. याला वाटले होते क , तासदीड तासात आपण यातून रकामे होऊ; पण बघतो तो बारीला ही गद उसळली होती.
लोक पहाटेपासून बारी लावून बसले होते. तुकाराम ितथे बसून बसून कं टाळला, याचे
पाय दुखू लागले, त ड वाळले; पण नाइलाजाने तो बसून रािहला. दशन झा यावर कु ठ या
हॉटेलात फराळ करायचा, याचा बेत मनाशी करीत रािहला.
अशी सबंध सकाळ उलटली.
चांगली टळटळीत दुपार झाली. बारा वाजून गेले. मग कु ठे ही बारी हलली. बाहेर या
बारीतून तुकारामला आत देवळात वेश िमळाला, पण देवळात गे यावर तरी काम सोपे
होते थोडेच! ितथेही माणसे ठासून भरलीच होती. पुढे जा यासाठी जो तो िन कारण
धडपडत होता. पोलीस यांना सांभाळता सांभाळता बेजार झाले होते. म येच कु णा या
तरी अंगावर ओरडत होते. हातात हार-माळा घेऊन माळी लोकांचा आरडाओरडा चालला
होता. माणसे मुंगी या पावलांनी पुढे सरकत होती. कु जले या िनमा याचा उबट वास
सगळीकडे पसरला होता आिण तुकाराम उभा रा न रा न घाबरा झाला होता.
हळू हळू सरकत सरकत सोळखांबीत यायला तुकारामला आणखी तास लागला. तो
आत आला, ते हा घामाने डबडबला होता. अंग िभजले होते. भुकेने जीव कासावीस होत
होता. यातून एकसार या ध ाबु ने तर याचा जीव रडकुं डीला आला होता.
सोळखांबी या बं द त बारीत आ यावर याला जरा हायसे वाटले. आता िनदान
ढकलाढकली, ध ाबु तरी नाही, या िवचाराने श् क न याने सु कारा सोडला.
कपाळाचा घाम पुसून इकडेितकडे दृ ी फरवली.
- आिण मग याला अविचत एक चम का रक गो दसली!
बारी या पलीकडे दोन-पाच हातांवर, एका खांबापाशी आबा उभा होता. कु णाशी
तरी बोलत होता!

तुकाराम च कतच झाला. थ होऊन तो बघत रािहला.
होय, तो आबाच न . लांब नाकाचा, सुरकु त या कातडीचा आिण गोर्या रं गाचा हा
एकिशवडा हातारा आबावाचून दुसरा कोण असणार? तो भुवईजवळचा काळा डाग,
मानेवर फाटलेला अंगरखा. आबाच हा. संशयच नको.
ते पा न तुकारामाचा आप या डो यांवर िव ासच बसेना!
याने अ रश: डोळे चोळले, िमटले, पु हा उघडले. पु हा एकदा समोर िनरखून
पािहले. मग खाली आबा या पायाकडे पािहले. तेथे उज ा पायाला बांधलेले फडके जे हा
दसले, ते हा याची खा ीच पटली.
हणजे? हातारा शेवटी पंढरपुरात आला! पण कसा आला? चार पावले टाकायची
ताकद नाही, हणणारा आबा इथपयत पोहोचला तरी कसा? आिण हजारो माणसे
ताटकळत बाहेर उभी असताना हा आत कसा? याला आत सोडलं कु णी?
डोळे फाडू न तुकाराम पाहत रािहला. तट थ होऊन पाहत रािहला. मग एकाएक तो
ओरडला, ‘‘आबा, ओ आबा!’’
पण आबाने याची हाक ऐकली, असे दसले नाही. तो तसाच बोलत उभा रािहलेला
दसला. तुकारामाकडे याचे ल च गेले नाही.
तुकारामाने आणखी आवाज चढवला. तो मो ांदा ओरडला, ‘‘आबा.’’
पण तेव ात रे टारे टी झाली. तुकाराम एकदम पुढे ढकलला गेला. या वेळी मा
आबाला हाक ऐकू गेली, अशी याची खा ी पटली. कारण बोलता बोलता आबा थबकला.
याने मागे वळू न पािहले. ग धळू न गे यासारखा चेहरा क न इकडेितकडे पािहले. मग
पु हा तो दुसर्याशी काहीतरी बोलला. नंतर दोघेही मोक या जागेतून चांदी या
दरवाजाकडे गेले. दशन घे यासाठी आत गाभार्याकडे गेले. आत या गद त िमसळले.
पुढे जाता जाता तुकारामाला हे सगळे दसले. याने पु हा मो ांदा हाक मारली.
‘‘आबा, अहो आबा.’’
पण आबा या आधीच आत दसेनासा झाला होता. तुकारामाने वरचेवर हाका
मा नही काही उपयोग झाला नाही. जवळपासचे लोक मा या या या िन कारण
आरडाओर ाने ासले. या यावर खेकसले.
‘‘ऐ, का लेका वरडायला लागलायंस?’’
तुकाराम हणाला, ‘‘का हंजी? आम या गावचा हातारा आत गेलाय हवं? येला
बोलवीत तो.’’
‘‘आता एवडा काय खोळं बा झालाय? भायेर काय गाठ-भेट णार नाही हय?’’ दुसरा
हणाला.
‘‘बघा हंजी झालं.’’
‘‘समदी मानसं िहतं देवाचं नाव घे याती आन तूच मदा का ‘आबा आबा ’ क न
धोसरा काढतुयास?’’
‘‘तर काय!’’
जवळपास या लोकांनी अशी टर उडवली, ते हा तुकाराम काही बोलला नाही. आबा
गेला या दशेने तो िनमूटपणाने बघत रािहला. आता हातारा बाहेर येईल, इथूनच बाहेर

पडेल. आपण पु हा याला हाक मा . अगदी मो ांदा हाका मा . न सांगतासवरता तू
कसा इथे आलास, हणून चौकशी क . असा िवचार करीत तुकाराम वाट पाहत रािहला.
यान देऊन जाणार्या-येणार्या माणसाकडे पा लागला.
असा थोडा वेळ गेला.
मग गद त या ध ाबु तून आबा बाहेर येत असलेला एकाएक दसला.
या वेळी आबा या कपाळाला बु ा होता. हातात तुळशीची माळ होती. नारळ होता.
अगदी देवा या पायाचा साद घेऊन तो बाहेर आलेला दसत होता. आप याच नादात तो
भराभरा गद तून पुढे सरकत होता.
मग मा तुकारामाला राहवले नाही. तो ओरडला, ‘‘आबा, आबा... थांबा आशीक...’’
पण तरीही आबाचे या याकडे ल गेले नाही.
तुकाराम पु हा ओरडू न हाक मारणार होता, पण तेव ात गाभार्यातील गद बाहेर
आली. आत जाणार्यांची एकाएक रे टारे टी सु झाली आिण मागचे लोक चांदी या
दरवाजातून एकदम पुढे घुसले. सगळीकडे घुसाघुसी झाली. िशपाई भराभर माणसे ओढू न
काढू लागले. बड ां या प ेवा यांनी गद त सटासट तोबरे ओढले. सगळीकडे ग धळ
आिण क लोळ उडाला. या ग धळात तुकाराम एकदम पुढे रे टला गेला. चांदी या
दरवाजा या आतच ढकलला गेला आिण या गद -गडबडीत, आबा कु ठ याकु ठे िमसळू न
दसेनासा झाला, हे याला कळलेही नाही.
वारी संपवून, वास आटोपून तुकाराम परत गावात िशरला, ते हा सं याकाळ होऊन
गेली होती. अंधार चांगलाच पडला होता. रानातून परत आलेली माणसे हाश श करीत
िनवांत बसली होती. चार इकड या-ितकड या गो ी होत हो या. म येच कु ी भुंकत होती
आिण पु हा ग प होत होती. हळू हळू सगळे च शांत होत होते.
मान खाली घालून, नादात तुकाराम गावात येऊन पोहोचला. आ याबरोबर तो घरी
गेलाच नाही. सरळ आबा या घराकडे आला. बाहेर अंगणात उभा रा न याने रागीट
सुरात हाक मारली, ‘‘आबा -’’
आतला दवा हलला, उजेड बाहेर आला. हातात िचमणी घेऊन, कं िचत लंगडतच
आबा बाहेर आला. तुकारामने आबाला पािहले आिण याचे डोके एकाएक तडकले. तो
पु हा ओरडला, ‘‘आबा -’’
‘‘कोण? तुकाराम?’’
- असे हणून आबाने िचमणी घाईघाईने जो यावर ठे वली. लंगडत लंगडत तो खाली
आला. तुकारामाला घ िमठी मारली. या या पायावर डोके ठे वले.
‘‘तुकाराम, कवा आलास बाबा पंढरपुरासनं?’’
रागाने फणफणत तुकाराम बोलला, ‘‘हा आ ाच. आजून घरीसु दक गेलो हाई.’’
‘‘आसा या आसा मला आढळायला आलास?’’
‘‘ हय.’’
‘‘हात ये ा. आरं , साद काय उ ा सकाळ याला आणून दला असता तरी चालला
असता. एवडी काय गडबड?’’

तुकाराम णभर काही बोललाच नाही. याने आबाकडे नीट याहळू न पािहले. मग
एकाएक याची कानिशले तापली. तो ओरडू न हणाला, ‘‘काय आबा, स ग करताय?’’
आबा ग धळला. कावराबावरा होऊन या याकडे पाहत रािहला.
‘‘स ग?’’
‘‘हा, स गच न हं तर काय?’’
‘‘ते कसं बाबा?’’
‘‘ वत: पंढरपूरला जाऊन या जाऊन मलाच तुमी पु हा साद मागता हय? भले!’’
आबा आ याने थ झाला.
‘‘मी आन् पंढरपूरला?’’
‘‘हां हां. तुमीच.’’
‘‘तुला कु णी सांिगतलं मी पंढरपूरला गेलो होतो हणून?’’
‘‘कु णी सांगायला कशाला पायजे! या सोता तु हाला देवळात बिघतलं क , अगदी
डो यांनी.’’
‘‘मला बिघतलं? देवळात?’’ आबा ग धळला.
‘‘हॅट! तुला काहीतरी म झाला ग ा.’’
‘‘ म?’’ तुकारामाने मान हलिवली. ‘‘ म न हं. मी प बिघतलं. खा ीशीर बिघतलं.
एकदा न हं, दोनदा बिघतलं.’’
- असे हणून तुकारामाने खणखणीत आवाजात सगळी कथा आबाला सांिगतली.
आबा देवळात कसा दसला, आपण याला कती हाका मा नसु ा याचे आप याकडे कसे
ल गेले नाही, सगळे लोक दाटीवाटीने बारीला उभे असतानासु ा तो ऐटीत देवदशनाला
कसा गेला आिण हार-नारळ घेऊन कसा बाहेर आला... सगळा तपशील तुकारामाने
सांिगतला. अगदी इ थंभूत सांिगतला. शेवटी तो पु हा िचडला. रागारागानं हणाला,
‘‘येणार हाई, चालवत हाई हणून मला सांिगतलं, आन गुपचूप ितथे आलात. का बरं ,
मा यासंगती यायला नगं वाटलं हय तुमाला? आन येऊन या येऊन मला ितथे
भेटलासु दक हाई.’’
आबा ग धळू न गेला होता. याचा चेहरा पांढराफटक पडला होता. हात उगीचच हवेत
थरथरत होते. दम घेऊन अडखळत तो हणाला, ‘‘मी लबाड बोलत हाई, तुकाराम. खरं च
मी पंढपूरला गेलो हाई. िहतंच तो. कु णालाबी इचार.’’
‘‘मला हाई खरं वाटत.’’
मग इतका वेळ दोघांचे बोलणे कु तूहलाने ऐकत उभा असलेला आबाचा तरणा पोरगा
पुढे आला. हणाला, ‘‘तुका, देवाशपथ खरं . हातारा कु ठं च गेला हाई. मी सांगतो क
तुला. आरं , चालायला न हतं येत आठ रोज, आन् तो कु ठं जाईल?’’
तुकाराम िथजलाच. जागीच तट थ होऊन उभा रािहला. याला काही कळे ना.
मनाशीच बोल यासारखं तो बोलला, ‘‘म-मग मला दसलं ते कोण?’’
‘‘बाबा, तु या डो यांनं तुला चकवलं. दुसरं काय?’’
तुकारामाने मान हलवली.
‘‘ हाई, मी चकलो हाई. मी देवळात तुमालाच बिगतलं. यात चुकभूल झालेली

हाई.’’
मग आबाकडे वळू न तो हणाला, ‘‘आबा, देवाची शपथ. मी तुमालाच पा लं.
तुम या पायाला फडकं होतं, ते सु दक मला दसलं. आता आणखी खूण तुमाला काय
सांगू?’’
हे ऐक यावर आबा या पायातले बळच गेले. याचे हातपाय लटपटले. सबंध अंगातून
मुं या आ या. तो मटकन खाली बसला. कापर्या आवाजात हणाला, ‘‘देवा, आरे माझी
इतक लायक हाई, लायक हाई!’’
आिण या या डो यांतून पा याची धारच लागली.

तु हाला

ही गो अ भुत वाटेल. कदािचत पूण खोटीही वाटेल. तु ही हणाल,
काहीतरी काय सांगताय? पण गो अगदी खरी आहे. य घडलेली आहे. अगदी
नुकतीच हणजे गे याच वष घडलेली. तु हाला माहीतच आहे, ह ली िशवाजी
महाराजां या नावाचा मिहमा जसा वाढला आहे, तसे ‘रायगड’ क याचे माहा यही
फार वाढले आहे. एक पावसाळा सोडला, तर रायगडावर जाणार्या भ ांची गद ही
दवस दवस भलतीच फु गत चालली आहे. िशवनेरी गडावर िशवजयंती साजरी होते, तशी
रायगडावर जयंती माणेच िशवपु यितथीही साजरी होते. हजारो लोकांची गद होते.
संहासनापासून महाराजां या समािध थानापयत िशव ितमेची िमरवणूक िनघते.
मोठे मोठे मं ी येतात आिण िशवच र ावर ा याने ठोकू न परत जातात. आता तर
४.

िशवाजी महाराजांची प कारांबरोबर बातचीत
रायगडावर जा यासाठी एक ‘रोप-वे’ नावाचा नवीन माग सु कर याची मागणी
होऊ लागली आहे. ती मा य झाली, तर मग काय मजाच मजा ! िवजेवर चालणार्या या
पाळ यात बसून लोक मजेने वर जातील, दवसभर चैन करीत हंडतील. उ मपैक म
िपतील, हॉटेलातील चांगले चमचमीत अ खातील, बराचसा धांगड धंगा घालतील
आिण पु हा याच पाळ याने खाली उतरतील. त ण जोड यांचे ते मधुचं ाचे एक नवे
ठकाण होईल. आंबटशौक न लोकांची उ म सोय होईल. सारांश, रायगडाची क त शु ल
प ातील चं कले माणे दवस दवस वाढतच जाईल.
अशा या रायगडावर स या भ मंडळी अवघड चढण चढू न िशवाजीमहाराजां या
समाधीचे दशन घे यासाठी जातात, पण कधीकधी इतर मंडळीही या रायगडाची सहल
काढतात. यांनी िशवाजीचे नाव इितहासा या पु तकात वाचलेले असते. गड कं वा
क ला नावाचा कार काय असतो, हे यांनाही पाहायचे असते. एकदा पु या-मुंबईतील
प कारां या सहज मनात आले क , आपणपण या रायगडाची सहल काढावी. प कारच
ते. यां या मनात आ यावर ती गो कृ तीत यायला कतीसा उशीर? यांनी शासनाकडे
तशी सूचना के ली. प कारांची सहल हट यावर शासनाची संमती िमळायला कती वेळ?
शासना या पयटन िवभागा या वतीने एक िवशेष आरामगाडीच िनघाली. शासनाची
सहल हट यावर काही िज ातले प कारही यात सामील झाले. इतर तंभलेखन
करणारी मंडळीही यात घुसली. ‘शोध-प का रता’ करणारे काही धाडसी नवप कारही
या या ेला येऊन िमळाले. चुकून एखादी ‘क हरपेज- टोरी’ िमळाली, तर बरे च झाले, असे
काह या मनात असावे.
रायगडा या पाय याशी खूबलढा बु जापयत सव काही ठीक होते; पण य गड
चढ याचा संग आला, ते हा मा अनेकांचे धाबे दणाणले. गडाची चढणही इतक मोठी
असते आिण ती चढायला काही तास लागतात, हे कळताच अनेकांची छातीच दडपली.
वरपयत आपण सुख प पोहोचतो क नाही, अशीच शंका काह ना वाटू लागली; तर

आपण आलो हेच चुकले, अशीही बर्याच मंडळ या मनात पाल चुकचुकली.
पण बरे च जण एकमेकां या उखा यापाखा या काढ या या नादात वरपयत
एकदाचे कसेबसे पोहोचले. यांनी अगदीच हातपाय गाळले, ते डोलीत बसून वर गेल.े
क याची वाट अ ं द. एखाद्-दुसरा मनु यच एका वेळेस वर जाईल अशी. म येम ये
पायर्यांची िबकट चढण. मग पूव घो ावर बसून ही मराठा मंडळी कशी काय गड चढत
असावीत, ही शंका तर अनेकांना आलीच. एका इं जी प काराने तर आप या मनात
डाचणारा
बोलूनच दाखवला.
‘‘गडावर पूव ह ीपण होते हणतात. रा यािभषेका या वेळी िशवाजीची ह ीव न
िमरवणूक काढली होती हणतात. खरं आहे?’’
‘‘अगदी खरं आहे!’’ एक मराठी प कार हणाला. शाळे त आिण महािव ालयात
असताना याने थोडासा इितहासपण वाचला होता. ‘‘गडावर ह ी होते.
रा यािभषेकानंतर महाराजांची ह ीव न िमरवणूक िनघाली होती, असं मी वाचलेलं
आहे.’’
‘‘वंडरफु ल! पण ह ी या गडावर कसे नेले असतील?’’
‘‘घोडे वर जात होते ना? मग झालं तर! ह ीही घो ावर घालूनच वर पोहोचवले
असणार!’’
ा मराठा लोकांचे सगळे च िवल ण आिण चम का रक, हे कु णाचे तरी िवधान इं जी
प काराला पु हा एकदा पटले. याचे समाधान झाले.
अखेर सव िव ान मंडळी उठतबसत का होईना, पण गडावर पोहोचली एकदाची!
दवसभर गड हंडून पािहला. महाराजांचा भ राजवाडा आिण यांची राजसभा
यांनी बारकाईने पािहली. नगारखा याजवळ होळीचा माळ हणून पटांगण आहे, तेथे
बसिवले या महाराजां या बै ा पुत याचे यांनी सू म िनरी ण के ले. गंगासागर तलाव
पा न यांनी समाधान
के ले. गडावर पाणी िप याचीही सोय आहे, हे पा न
अनेकांना आ य वाटले. कधीकधी मुंबईतील चाळीत या माणे पाणी खाल या
मज याव न वर या मज यावर आणावे लागते, तसेच िप याचे पाणी खालून रोज
गडावर आणीत असतील, अशी अनेकांची क पना होती. क यावर पाणीदेखील वरच
असते, ही मािहती अनेकांना नवीन वाटली. महाराजां या संहासनाची जागा पा न काही
प कारांना जुना वैभवशाली इितहासपण आठवला आिण यां या डो यांतून पाणी वगैरे
आले. िहरकणी बु ज, टकमक टोक ही मह वाची ठकाणे तर यांनी खालून वर येतानाच
पािहली होती. अपराधी मंडळ ना याच टकमक टोकाव न कडेलोट क न मृ युदड
ं ाची
िश ा देत असत, हे ऐकू न काही प कारां या छातीत आधीच ध सं झाले होते. आपण
अ या वाटेतूनच परत फरावे क काय, असाही एक धाडसी िवचार काही िज हाप कारां या मनात चमकू न गेला होता. ते टकमक टोकाकडे फरकलेच नाहीत.
बाजारपेठेतून चालत चालत जात यांनी जगदी रा या मं दराला भेट दली आिण पुढेच
असले या महाराजां या समाधीचेही दशन घेतले. मग ते परत फरले. एकू ण सहल छान
झाली.
रा ी भोजन, िव ांती, ग पागो ी हे सवात मह वाचे काय म पार पडले. काही

मंडळ नी गुपचूप भोजनापूव चाही काय म उरकू न घेतला. यामुळे ग पागो ना
भलताच रं ग चढला. देशाची स याची दुदशा, राजकारणाचा चुथडा, बोफोस करण,
ाचार हे ग पांचे िवषय अस यावर ग पा रं गणार नाही, तर काय होणार?
तेव ात एका मराठी प काराने एक क पना काढली.
‘‘बाहेर छान चांदणं पडलं आहे, टपूर का काय हणतात ते. आपण चांद यात जरा
गडावर फे रफटका मारायचा का?’’ याने सूचना के ली. ‘‘महाराजां या समाधीपयत
जाऊन परत येऊ.’’
चांदणे खरोखरीच सुरेख पडले होते. सवच पांढराशु चांदीचा उजेड दसत होता.
गडाचा येक दगड न् दगड या चांदी या काशाने उजळू न िनघाला होता. दमले या
काही मंडळ नी िवरोध के ला पण आठदहा प कार तरणेबांड होते. यांना अजून उ साह
होता. ते ताबडतोब कपडे क न या चांद यातील सहलीला िनघाले. गंगासागराकडील
पालखी दरवाजाने आत न जाता िशकाई या घर ाकडू न ते पु हा होळी या माळाकडे
आले. नगारखा याजवळ संहासनावर बसलेली महाराजांची मूत या पेरी काशात
चमचमत होती. महाराजांची मूत णभर पा न मंडळी नगारखा याकडे आली. समोरच
बाजारपेठेचे अवशेष. समाधीकडे जा याचा राजमाग. कु णीतरी तेव ात नगारखा या या
महा ारातून सहज डोकावून पािहले. तो एकदम आ यच कत झाला.
ती राजसभा अगदी िन: त ध होती. सव शु चांदणे पडले होते. अगदी समोरच
महाराजां या संहासनाचा चौथरा दसत होता. आिण ...
...आिण या संहासनावर कु णीतरी शांतपणे बसलेले होते.
संहासना या चौथर्यावर आिण या वेळी? हा कोण मनु य बसला असावा?
याने इतर प कारांना लांबूनच ते िविच दृ य हात पस न दाखवले. सवच मंडळी
च कत झाली. अनेकां या मनात कु तूहल िनमाण झाले.
‘‘आत जाऊन बघू या का हा कोण िविच माणूस आहे ते?’’ एकाने हळू च ताव
मांडला.
सवा या मनात हाच िवचार आला होता. एकमेकांकडे पा न येकाने होकाराथ
मान हलवली. काही संभाषण न होताच ठरले आिण सव घोळका राजसभेतून
संहासना या दशेने लगबगीने भराभरा चालत गेला.
संहासनाचा चौथरा जसजसा जवळ आला, तसतशी ती
प कार मंडळ ना प
दसू लागली. या
या अंगावर राजघरा यात या
या अंगावर असतात तसे
मौ यवान कपडे होते. पायात जरतारी चोळणा आिण खाली चढाव होते. ग यात अनेक
मौ यवान र े असलेला हार ळत होता. कमरे ची तलवार यानात िवसावा घेत होती
आिण मु य हणजे म तकावर झगमगणारा टोप होता. या टोपा या कडेला मौ यवान,
सुढाळ ढाळाचे मोती गुंफले या िझरिम या हो या. चांद यात या मो यांची शोभा अपूव
दसत होती. अरे , ही
तर बे ब ‘िशवाजी िशवाजी’ हणतात यां यासारखीच
दसते. काही शहरी प कारां या पोटात एकदम ध स झाले! भूत-िपशा योनीतील तर
हा कु णी नसेल ना? तसे असेल, तर ‘क हर-पेज टोरी’ ायला आपण िश लक रा क
नाही?

काही चतुर मंडळ नी ताबडतोब ओळखले, हे िशवाजीमहाराज आहेत. बाहेर नुकताच
पुतळा पािहला. अगदी तसेच हे गृह थ बे ब आहेत. अगदी न हे िशवाजीराजेच!
शंकाच नको. हा काय अ भुत कार आहे? का एखा ा चावट माणसाने आपली चे ा
कर याकरता छ पत चा हा पोशाख क न या ठकाणी बैठक मारली आहे?
काही कळे ना. मंडळी पु षभर उं ची या या चौथर्याखालीच गद क न उभी
रािहली. वर चढू न जा याचे धाडस एकालाही झाले नाही.
महाराजांनी सि मत मु न
े े सवाकडे पािहले. मग ते मधुर वरात हणाले, ‘‘तु ही सव
प कार लोक आहात ना? मी ओळखले तु हाला.’’
महाराजां माणे यांचा गु हेर मुख बिहज नाईकही अजून गडावर आहे क काय,
अशी शंका काही मराठी प कारांना आली. एकाने भालजी पढारकरांचे अनेक िच पट
पािहले होते. याने झट दशी मुजरा ठोकू न िवचारले, ‘‘आपण थोरले आबासाहेबच ना?
नाही हणजे अजून नीट ओळखलं नाही, हणून िवचारलं -’’
महाराजांनी पु हा एकदा हा य के ले. मान हलवली. मग ते गंभीरपणे हणाले, ‘‘बरं
झालं भेटलात. बोला, काय हणणं आहे?’’
याबरोबर दुसर्या एका प काराला फु रण चढले. तो हणाला, ‘‘होय महाराज,
आ ही प कार लोकच आहोत. शासनानं आमची फु कट सोय के ली, हणून गड पाहायला
आ ही आलो होतो. बरं झालं, आपली य भेट झाली. आनंद झाला. ‘प कारांशी
बातचीत’ नावाचा एक कार आम यात असतो. आ ही काही
िवचारले, तर चालेल
काय?’’
‘‘िवचारा ना! अगदी मोकळे पणाने िवचारा. मीपण तु हाला काही
िवचारणार
आहे. बोला.’’
एका ब ा इं जी प ा या ितिनधीने िखशातून एक गलेल िच ट बाहेर काढला
आिण ऐटीत पिहलाच
के ला, ‘‘िम टर िशवाजी, आप या परवानगीनं मी िसगार ओढू
शकतो काय?’’
‘‘ही राजसभा आहे -’’ महाराज एकदम कडाडले. यांनी इत या ती दृ ीने या
प काराकडे पािहले, क याची गाळणच उडाली. याची पँट थरथ लागली. हातात
घेतलेला िच ट या या हातातून गळू नच खाली पडला. तो एका लंगोटी प ा या मराठी
प काराने त परतेने उचलला आिण कु णाचे ल नाही, हे पा न सफाईने आप या धुवट
पायज या या िखशात टाकू न दला.
‘‘महाराज, बरं झालं
य भेट झाली. आप यासंबंधी बर्याच गो ी अजून
समजले या नाहीत. आपला ज म न के हा झाला. १६२७ साली का १६३० साली?’’
दुसर्या एका प काराने धीटपणे पुढे होऊन
के ला.
महाराजांची मु ा उि झाली. ते थोडा वेळ थांबले.
‘‘नशीब, माझा ज म झाला, ही गो तरी तु हाला मा य आहे. नाही या लहानशा
गो ीचे एवढे कु तूहल तु हाला कशाला पािहजे? ज मानंतर आयु यात मी पुढं काय के लं ते
मह वाचं आहे. याब ल बोललात, तर जरा बरं वाटेल मला.’’
हे स गृह थ आप याला बरे वाटावे असे गोडगोड बोलत नाहीत, उलट सडेतोडपणे

आप यालाच ता कन सुनावत आहेत, हे सवा या ल ात आले. पुढार्यांचा हा अनुभव
यांना नवीनच होता. पुढारी हणजे सवाना खूश करणारा, सवाशी गोडगोड भाषेत
न पणे बोलणारा इसम, अशीच सवाची क पना होती. यामुळे सव मंडळी तशी
िबचकलीच. आता या ने याने आप यालाच काही सडेतोड
िवचारले, तर उ र काय
ावे, या िवचाराने अनेक मंडळी लटपटली. शेवटी एका प काराने सगळे अवसान
एकवटू न
के ला, ‘‘एका गो ीचं फार आ य वाटतं महाराज आ हाला.’’
‘‘कस या गो ीचं?’’
‘‘आपण अ धान मंडळ नेमलं होतं हणतात. मोरोपंत पंगळे हे पूव ही मुख होते.
पण नंतर ते पंत धान झाले -’’
‘‘बरोबर आहे. मग हणणं काय?’’
‘‘नाही, शेवटपयत तेच पंत धान होते. मं ीही कु णी तु ही बदलले, असं इितहासात
नाही. ह ली आप या देशात लोकशाही अस यामुळं वारं वार पंत धान बदलतात आिण
पंत धान नवनवे मं ी मंि मंडळात आणतात. आप या रा यात ते हा लोकशाही न हती
का?’’
महाराज ती वरात हणाले, ‘‘लोकशाहीचा अथ तु हाला समजतो का? लोकशाही
हणजे लोकां या इ छेनं चालणारं रा य. लोकांना जे पािहजे ते देणारं रा य. लोकांना
आपली सं कृ ती, देवळं , धम सुरि त राहावा, असं वाटत होतं. यांना दु ांपासून संर ण
पािहजे होतं. लेक -सुना यांना िनभयता पािहजे होती. यांना शेतं िपकावी आिण भरपूर
धा य घरी यावं, असं वाटत होतं. हे सगळं आ ही यांना दलं. मग ही लोकशाही न हे तर
काय?’’
सव जण ग प बसले. लोकशाही या श दाचा असाही एक अथ असतो, हे इं जी
प कारालादेखील मनातून पटले.
महाराज पुढं हणाले, ‘‘माणसं जवळ के ली आ ही ती पारखूनच जवळ के ली. मं ी
नेमले ते सव शहाणे लोक होते. आपाप या खा यांची यांना उ म मािहती होती. मग
यांना काढू न टाकू न दुसरं नेम याचं काय कारण?’’
‘‘पण स या अशी प त नाही, महाराज -’’ एक प कार भीत भीत हणाला,
‘‘श यतो मं ी नावा या माणसाला फारसं ान नसावं, असा आम याकडे िनयम आहे.
िनदान आप या खा याची तरी याला कसलीच मािहती असू नये, असा दंडकच आहे.’’
‘‘ याचं कारण काय?’’
‘‘कारण, याला मािहती असली, हणजे तो सरकारी अिधकार्यांना दम भरतो.
यां या िबनबोभाट चालले या कामात िवनाकारण अडथळे आणतो. फार गडबड
करतोही. हणून सरकारी कारभार
वि थत चालावा, यासाठी मं ी नावा या
माणसाला काहीही येता कामा नये, असं स या मत आहे. स याचा अिधकारावर असलेला
प या बाबतीत पूणपणे या ठाम मताचा आहे.’’
‘‘आलं ल ात -’’ महाराज एकदम ग प झाले.
आता इं जी प काराचीही भीड चेपली होती. तो पुढं सरसावून हणाला, ‘‘िम टर
महाराज, मा करा. हणजे काय क , ए स यूज मी, पण एक माझं मत प पणे तु हाला

सांगतो. तु ही तोरणा क ला जंकला, या वेळी हणे क याचं रनो हेशन करताना
तु हाला एक मोहोरांचा हंडा सापडला -’’
‘‘होय, खरं आहे ते.’’
‘‘पण तु ही तो राजगड का काय हणतात या क याची दु ती कर यासाठी तो
पैसा खच के लात हणे. खरं आहे? तु ही सुरत लुटली, जु र लुटलं, या सग या पैशांचं
तु ही काय के लंत?’’
‘‘तो पैसा वरा या या कामासाठी खच के ला.’’
‘‘हे तुमचं वतन आ हाला फार िविच वाटतं. खरं हणजे कु णाही शहा या माणसाला
तुमचं हे वागणं आज आवडणार नाही.’’
महाराजांनी श य तेवढा शांतपणा ठे वून
के ला, ‘‘मग आ ही काय करायला
पािहजे होतं, असं तुमचं हणणं आहे?’’
‘‘तुम या वेळी ि वस बँका न ह या काय? असणारच. हा सगळा पैसा तु ही गुपचूप
दुसर्या एखा ा नावाने या बँकेत ठे वला असता, तर चांगलं झालं नसतं? तुम याच
पोराबाळांना िप ाि प ा तो पैसा उपयोगी पडला असता. ह ली देशात सगळीकडं हेच
धोरण आहे. देशात या ब तेक महापु षांनी आप या पोराबाळांची उ म सोय क न
ठे वली आहे. काही काही मं यांनी तर वत:ची आिण पुढ या दहा िप ांची सोय क न
ठे वली आहे. काही काही मं यांनी तर वत:ची वैयि क ‘ ित ानं’ काढू न आणखी पैसा
गोळा के ला आहे -’’
‘‘ ित ानं?’’ महाराजांना आ य वाटले. ‘‘ ित ानं ही काय भानगड आहे?’’
‘‘मो ा माणसां या नावानं, सरकारचा हा उप म आहे, असं दाखवून लोकांकडू न
पैसा गोळा क न तो वत: या नावावर बँकेत ठे वून देण,ं याला ित ान असं हणतात.’’
याने पुढे खुलासा के ला.
‘‘ही नवीन क पना आहे. नशीब, ती आम या वेळी न हती.’’ महाराज संत मु न
े े
हणाले, ‘‘लोकांकडू न गोळा के लेला पैसा लोकां या िहतासाठी वापरायचा, अशी िशकवण
आ हाला दादोजी क डदेव आिण आम या आऊसाहेब मातो ी यांनी दली होती -’’
महाराज फारच अ व थ झालेले दसत होते. यां या मु व
े रील ोध अगदी प पणे
जाणवत होता.
दुसर्या एका प कारालाही काही िवचारावेसे वाटले. ‘‘आपण सुरत लुटली, जु र
लुटलं, हे आ ही वाचलं आहे पु तकात, महाराज - जनते या िहतासाठी हे ठीक आहे. पण
इत या उघडपणे? ही चूक नाही का वाटत? आम याकडे आजकाल आमचे नेतेही लुटालूट
करतात, पण अगदी गुपचूप. लोकांना अिजबात काही कळू देत नाहीत.’’
‘‘मला यावर काही बोलायची इ छा नाही! ब स!... पुरे हा िवषय.’’
महाराजांनी कडक श दांत आ ाच के या माणे श द उ ारले, ते हा सव जण ग प
झाले. थोडा वेळ शांतता पसरली.
‘‘आणखी काही ?’’
‘‘अफझलखानाला तु ही एकदम ठार का मारलंत? याचं मन वळव याचे य का
नाही के लेत?’’

‘‘मन वळवायचं? श ूचं कसलं मन वळवणार मी? ह ली हे चालू आहे काय?’’
‘‘होय महाराज. का मीरम ये, पंजाबम ये श ुप ाचं मन वळवून हा
शांततेने
सोडव याचे य चालू आहेत. फार शार अन् धोरणी आहेत आमचे पुढारी.’’
‘‘मग मला काही या देशाचं भिवत ठीक दसत नाही.’’
एकदम एका प काराला एक घटना आठवली. तो घाईघाईने बोलला,
‘‘अफझलखानाची वारी आ यावर तुम या प ाचा खंडोजी खोपडे पळू न जाऊन
अफझलखानाला िमळाला होता. तो नंतर परत तुम याकडं तुमची मा मागायला आला.
हे कसं काय घडलं? तु ही कती पैसे याला दले?’’
‘‘पैसे?’’ महाराज पु हा संतापून हणाले, ‘‘ हणजे अशी प त आहे का? आ ही उलट
याला कमी िश ा के ली. ठारच मारला असता याला; पण का होजी जेधना श द दला
होता हणून याचा एक हात अन् एक पाय तोडला आ ही. िव ासघातक लोकांना
अशीच िश ा दली पािहजे.’’
‘‘बापरे ! भलतंच कडक रा य होतं तुमचं!’’ एक प कार वत:शीच पुटपुट या माणे
बोलला. ‘‘स या आम याकडे िव
प ातला माणूस पैसे देऊन फोडतात. इतकं च नाही,
तर याला ताबडतोब आप या मंि मंडळात घेतात. आप याच महारा ातलं उदाहरण
अगदी ताजं आहे -’’ तो पुटपुटला.
पण महाराजांना याचे बोलणे ऐकू आले. ते खोचक वरात हणाले, ‘‘ हणजे खंडोजी
खोप ाला आ ही आम या मंि मंडळात यायला पािहजे होतं, असं तुमचं हणणं आहे
काय? मूख -’’
महाराजांची मु ा वरचेवर इतक संत दसत होती, क सगळे च गारठले. ‘मूख’ हा
श द योग यांनी नेमका कु णाला उ ेशून के ला, हेही नीट कळले नाही. आता ही अि य
बातचीत लवकर थांबवावी, हे बरे . नाहीतर के हा महाराजांचा तोल जाईल आिण ते
एकदम भवानी तलवार बाहेर काढतील, याचा काही नेम नाही, अशी भीती काही
मंडळ ना वाटू लागली. काही जणांचे पाय पिह यापासूनच लटपटत होते. ते आणखीनच
घाबरले. आता हे करण आवरते या अन् इथून धडपणे पलायन करा, असे यांनी खुणेनेच
एकमेकांना सुचवले.
तेव ात एक िशकाऊ त ण पोरगेला प कार हणाला, ‘‘महाराज, आता शेवटचाच
. आ ही जे हा मुलाखत घेतो ना कु णाचीही, याला पिहलाच एक
िवचारतो,
‘आता तु हाला कसं वाटलं?’ एस. एस. सी.त पिहला नंबर आले या मुलाला आ ही असंच
िवचारतो, ‘आपण पिहले आलो हे कळ यावर तु हाला कसं वाटलं?’ ’’
‘‘बरं मग?’’ महाराजांना या या
ाचा रोख कळलाच नाही. ‘‘तुमचं हणणं
काय?’’
‘‘नाही, तु ही अफझलखानाला ठार मारलंत ना, या णी तु हाला काय वाटलं?
तुम यावर इथेच रा यािभषेक झाला, या णी तु हाला कसं वाटलं?’’
महाराजांची मु ा एकदम रौ प झाली. ‘‘कसले गाढवासारखे
िवचारता
आहात? कोण आहे रे ितकडे? या माणसाला टकमक टोकावर उभा करा आिण खाली
ढकल यापूव िवचारा, आता तु हाला कसं वाटतंय?’’

महाराजांची ही गजना ऐक यावर सव जण भीतीने थरथर कापू लागले. एक-दोघे तर
मू छत हो या या बेतात होते; पण थोड यात सावरले. सवा या डो यासमोर एकदम
अंध:कार पसरला. सावध झाले ते हा दसले क , संहासनावर कोणीही बसलेले नाही.
सवानी एकच कं काळी फोडली आिण सगळे िवल ण वेगाने पळत सुटले. धापा टाक त
मु ामा या ठकाणी येऊन पोहोचले, ते हा कोठे यां या िजवात जीव आला. आपण याची
क हरपेज टोरी के ली, तर याचे काय प रणाम होतील, हे इं जी प काराला नेमके
ठरवता येईना. हणून तो िवचार याने र च के ला.
एका मराठी प काराला मा रा न रा न एका गो ीचे फार दु:ख झाले. येक
मं या या भेटीला कं वा दौर्यात मं यां या अगदी जवळ बसून आपला एक फोटो काढू न
घे याची याची सवय होती. अशा अनेक मं यांबरोबरचे फोटो याने घरात टांगलेले होते.
रा ी या चांद यां या सहलीत कु णीतरी कॅ मेरा बरोबर आणला असता, तर कती
मजा आली असती! िशवाजी महाराजां या अगदी जवळ बसून आपला एक छान रं गीत
फोटो काढायला आपण याला सांिगतले असते आिण तो फोटो दरवाजा या मु य
चौकटीवरच लावला असता. ती संधी साफ कली, या िवचाराने मा याला रा भर झोप
आली नाही.

ससे

स परग या या ईशा येकडू न कट परग याकडे जिमनीचा एक मोठा प ा या
प ा गेलेला आहे. हा प ा हणजे दुसरं -ितसरं काही नाही, नुसतं अर य आहे. जंगलात या
भागातले लोखंडाचे कारखाने आहेत. अधूनमधून तळी आहेत. अर य अगदी दाट आहे.
यामुळे अ◌ॅिडसबाई या झोपडीकडे जाणारी वाट अगदी गद झाडीने झाकलेली आहे. ही
गद झाडी अगदी दृ ी या ट यापयत दसते.
या दवशी रा ी सं याकाळचा फकट उजेडही ितथे न हता. चांदणंही न हतं.
झाडां या वर, अगदी वर, थो ा चांद या लुकलुकताना दसत हो या. ब स, तेवढीच
काय ती काशाची खूण; पण अंधारात जे दसत न हतं, ते या त ध वेळेला प कळत
होतं. रा अगदी शांत होती, वाराही अगदी पडला होता. बारीकसारीक आवाजसु ा
कसा प
५.

वचन
ऐकू येत होता, कक श वाटत होता. लांब व तीवरची कु यांची भुंकभुंकसु ा कशी
अगदी जवळ चाल यासारखी वाटत होती. र याने तो जो माणूस चालला होता, याला
आपली पावलं वाजलेली प ऐकू येत होती. गावातलं कु णी मेलं, हणजे चचमधील
घंटेचा आवाज जसा काहीतरी गूढ उदासवा या रीतीने िनघत राहातो; तशी काहीतरी
आपली पावलं पडताहेत, असं या माणसाला वाटत होतं.
वाट भराभर सरावी, हणून तो झपा ाने जायची घाई करीत होता; पण सबंध
वाटेवर काटेच काटे झाले होते, आिण याचा कु रकु र आवाजसु ा पावलां या
आवाजासारखाच मोठा आिण काहीतरी चम का रक वाटत होता. िशवाय यामुळे हळू
चालावं लागत होतं आिण हळू चालून तर मुळीच भागणार न हतं...
अ◌ॅिडसबाई या झोपडीकडे तो आला आिण मग थोडासा घुटमळला. र यापासून
घरापयत गवताचा लहानसा प ा गेला होता. घरा या एका िखडक चा पडदा सरकवलेला
होता आिण यातून आतला उजेड बाहेर आला होता. या िखडक तून लांबूनच यानं
कं िचत आत डोकावलं. अ◌ॅिडसबाई शेगडीजवळ वाकू न काहीतरी करीत असलेली याला
अ प दसली. काहीतरी भांडं बंडं कं वा कटली शेगडीवरनं ती उतरवीत असावी. तो
थोडासा ितथेच घुटमळला. याला कं िचत धाकधूक वाट यासारखीच झाली. जरा
िनरखून पािहलं; तर अंगानं दणकट, जाडजूड असा तो माणूस होता, असं दसलं असतं.
याचा पोशाखिबशाख तर अगदी द र ी दसत होता. हा कु ठ याच उ ोगधं ात यश वी
झाला नसेल, असंच कु णालाही याव न वाटावं. आता तो िखडक उघडणार, असं णभर
या या आिवभावाव न वाटलं; पण नंतर यानं पु हा िवचार बदलला आिण
िखडक ऐवजी तो सरळ दरवाजाकडे गेला.
दार ठोठावलं नाही. सरळ आत गेला.
चा ल लागली, तशी शेगडीपाशी उभी रािहलेली ती बाई एकदम वळली. याला

बघून ती आ याने हणाली, ‘‘कोण? पीटर ोच? दार ठोठावलं नाहीस वाटतं? सरळ
आत आलास?’’
‘‘होय,’’ यानं सांिगतलं, ‘‘उगीच आवाज होऊ नये, हणून मी मु ामच तसं के लं
नाही.’’
‘‘ हणजे काय?’’
‘‘काही नाही. मी थोडासा संकटात आहे.’’
असं बोलताना याचे हात कं िचत कापत होते.
‘‘काय, के लंस काय असं?’’
‘‘मी एका माणसाला गोळी घातली आहे.’’
‘‘कु णी? तू?’’
‘‘होय. मीच गोळी घातली.’’
‘‘ हणजे तू ठार मारलंस याला? खून के लास?’’
‘‘ते काही कळलं नाही मला.’’
णभर या वयंपाकघरात शांतता पसरली. इकडे कटली अगदी उकळू लागली
होती. अ◌ॅिडसबाईनं िनज वपणे ती उचलली आिण शेजारी काढू न ठे वली.
अ◌ॅिडसबाई दसायला अगदी एवढीशी, खुजी, काटकु ळी, चेहरा काबाडक ानं
रापलेला, त डावर जागोजाग कातडी वाळू न व या पडले या. चेहरा अगदी सू म
सुरकु यांनी भरलेला. चाळीस-बेचाळीसपे ा काही ितचं वय जा त नसावं; पण
हालअपे ा भोग यानं माणसाला एक कारचा जो पो पणा येतो, तसा काही तरी
पो पणा ितला आला होता.
कं िचत कडवटपणानं ितनं िवचारलं, ‘‘तुला पािहजे काय मा यापासून, पीटर?’’
‘‘काही नाही. घटकाभर मला तुम या इथे आसरा ा. ते लोक जाईपयत लपायला
एखादी जागा ा. ाल ना?’’
‘‘ते लोक? कोणते लोक?’’
‘‘रखवालदार.’’
‘‘हं, हणजे तू रखवालदारांशी भांडण के लेलं दसतंय काहीतरी. होय ना?’’
‘‘होय. या राना या आसपास मी हंडत होतो, कु ठं काही उचलायला सापडतं का ते
बघत. तेव ात या रखवालदारांनी मला बिघतलं. मी एकटा आिण ते चांगले ितघे-चौघे
होते. हणून मी बंदक
ू झाडली आिण पळालो. ते आता मा या मागावर आहेत. अगदी
जवळच आले असतील कु ठं तरी.’’
पीटरचे हे बोलणे ऐकू न अ◌ॅिडसबाई काहीच बोलली नाही. पीटर प ा उच या होता
आिण नेहमी रानावनात हंडून काहीतरी पळवून यायचं, हाच याचा धंदा होता. ितला हे
चांगलं माहीत होतं. अशा माणसाला आ य ायचा कसा?
पीटर ित याकडे के िवलवाणेपणाने बघत उभा होता. ती काहीच बोलत नाही हे बघून
तो हणाला. ‘‘िनदान टॉमसाठी तरी मला ही भीक घाला. नाही हणू नका.’’
हे ऐक यावर ती फणकार्याने हणाली, ‘‘एवढा काही तू टॉमचा िजवलग िम
नाहीस.’’

‘‘पण टॉम मला आपला चांगला दो त मानतो. तो इथे असता, तर यानं न मला
आ य ायला तु हाला सांिगतलं असतं.’’
‘‘मी नाही हणत नाही. सांिगतलंही असतं कदािचत यानं, कारण टॉमचं तु याब ल
बरं मत होतं. तुझी जी लायक आहे, ित या मानानं तरी पु कळ बरं होतं. बरं य. तो
येईपयत थांब तू. हणजे तो काय हणतो, ते सम च दसेल आप याला.’’
‘‘तो यायला अजून तासभर तरी अवकाश आहे. यानंतर समु कनार्याला अगदी
िनवांत होईल. अगदी कु णी असायचं नाही ितथे. मग मी वाट फु टेल ितकडे िनघून जाईन.
या मुलखातून लांब कु ठं तरी जाईन.’’
‘‘लांब हणजे जाणार तरी कु ठं तू?’’
‘‘तसं काही न नाही. अजून काहीच ठरवलं नाही मी.’’
‘‘इथं बसून ठरव काय ठरवायचंय ते.’’ अगदी शु कपणाने ती हणाली. मग ितनं
दुसर्या एका दरवाजाचं दार उघडलं. झोपडी या पाठीमागं एक लहानशी, अंधारी कोठडी
होती. ितकडे ती वाट जात होती.
‘‘हं, जा ितकडे. आलेच कु णी रखवालदार, तरी यांना संशय यायचा नाही, तू इथे
असशील हणून. आिण मी जर पु हा सांिगतलं, क तुला मी अिजबात पािहलं नाही
हणून, मग तर यांना मुळीच संशय यायचा नाही.’’
‘‘अ◌ॅिडसबाई, तु ही फार चांग या आहात. तु ही मला फार मोठी मदत के लीत.
िततका मी काही लायक नाही... खरोखर... टॉमसारखी आई मला िमळाली असती तर...
तर मी काही िनराळा झालो असतो.’’
पीटर या या बोल यावर ती काहीच बोलली नाही. ितनं मुका ानं दरवाजा ओढू न
घेतला आिण याला कु लूप लावलं. आत या अंधार्या खोलीत तो एकटाच उरला. अंधार,
पूण अंधार. दरवाजा या फटीतनं उजेडाचा एक करण तेवढा आत घुसला होता; तेवढा
सोडला, तर अगदी दाट अंधार. या फटीतून याला दसत होतं. ती वयंपाकघरात इकडेितकडे काहीतरी करीत होती. ब धा टॉम या जेवणाची तयारी असावी. दवसभर
काबाडक क न टॉम तासाभरात घरी येईल. या याच जेवणाची तयारी... टॉम
आ यावर काय होईल? तो आप याला मदत करील?... न
करील. आपण
लहानपणापासून एका शाळे त, िमळू न जायचो. ते हापासूनची मै ी आपली. दोघांचे
वभाव अगदी वेगळे . पुढे दोघां या आयु याला वळणही वेगळं लागलं, पण तरीसु ा
आपली मै ी काही तुटली नाही.
कोठीत या कोपर्यात मोठं बारदान पडलं होतं. यावर अंग टाकू न पीटर िवचार
करीत होता. वयंपाकघरातून येणारा खमंग वास या या नाकात िशरत होता िन या या
त डाला पाणी सुटत होतं. टॉम घरी आ यावर अ◌ॅिडसबाई याचं ताट वाढील आिण...
आिण मग आप यालाही काही अगदीच नाही हणणार नाही. काहीतरी देईलच... फार
भूक लागली आहे आिण प ला तर फार लांबचा गाठायचा आहे...
िवचार करता करता पीटरला लानी आली होती. यातच थोडीशी डु लक ही लागली
होती, पण एकदम पावलांचा आवाज ऐकू येऊ लागला आिण तो एकदम दचकू न जागा
झाला.

पावलांचा आवाज ऐक यावर णभर याला गुदमर यासारखं झालं, कारण येणार्या
संकटा या भीतीनं याचं काळीज सशासारखं धडधडत होतं. हा आवाज तर
रखवालदारांचा. हणजे आपण इथे आहोत ते यांनी ओळखलं. आपण आप या जु या
िम ा या घरीच आ याला येणार, हे यांनी बरोबर जाणलं. छे:! छे:! आपणच मूख.
कशाला या घरात आलो?
पीटरने इतका वेळ आणलेला उसना धीर आता एकदम ओसरला. थरथर कापत द
ं के
देत तो या रका ावर कोपर्यात पडू न रािहला, पण ती पावलं वाजतवाजत पुढं गेली.
आवाज हळू हळू नाहीसा झाला. मग दुसर्याच णी अ◌ॅिडसबाई दार उघडू न कं िचत आत
आली िन हणाली, ‘‘घाब नकोस. ते रखवालदारच होते, पण मी यांना पुढं जाताना
बिघतलंय. यां याजवळ दवेिबवे दसले. मला वाटतं तू आ ाच बाहेर पडलास आिण
पळालास, तर बरं होईल. मग काही यांना तू सापडायचा नाहीस. सरळ मध या वाटेनं तू
कटकडे जा. आ ा रा ी दहाला लंडनची गाडी ितथे येत.े ती पकड.’’
‘‘तसं झालं तर फारच चांगलं; पण ित कटाएवढेसु ा पैसे मा याजवळ नाहीत
आ ा.’’
पीटरचं हे बोलणं ऐक यावर ती णभर थांबली. मग मागं वळू न वयंपाकघरात
गेली. ितथला खण उघडू न ितनं यातलं काहीतरी काढलं आिण परत आली.
‘‘हे बघ. सात िश लंग आहेत. एव ात लंडनपयत जायला तुला भाडं होईल आिण
थोडेसे वरही उरतील.’’
णभर तो काहीच बोलला नाही. ग प रािहला. मग हणाला, ‘‘बाई, तुमचे आभार
मी कसे मानू?’’
‘‘छे:! छे:! याची काही आव यकता नाही. मी हे सगळं टॉमसाठी करतेय बाबा!’’
‘‘ यामुळं तु हाला काही ास होणार नाही ना? तसं काही होऊ नये हणजे बरं .’’
‘‘तशी काही फारशी भीती नाही. तू इथे झोपडीत घटकाभर होतास, हे कु णालाच
कळायला संभव नाही. हणून तर हणते, टॉम याय या आत तू गेलेला बरा. कारण न
जाणो, एखा ा वेळी तो आप याबरोबर कु णी िम घेऊन यायचा आिण मग उगीच ास
हायचा.’’
ितनं दरवाजा उघडला. दोघेही दरवाजा या उं बर्यावर उभी रािहली न रािहली, तोच
पु हा पावलांचा आवाज ऐकू येऊ लागला. या वेळी आवाज घरा याच रोखानं येत होता.
अ◌ॅिडसबाई हणाली, ‘‘ब तेक टॉम दसतोय.’’
‘‘नाही. पु कळ माणसांची पावलं वाजताहेत. िशवाय बोलणंही ऐकू येतंय.’’
‘‘पु हा माघारी जा बरं कोठीत.’’ ितने चि दशी थोड यात सांिगतलं. ‘‘ते िनघून
जाईपयत थांब.’’
नाइलाजानं तो पु हा या घाण, अंधार्या खोलीत परतला. या खोलीचा याला
अगदी वीट आला होता; पण परतला. नाईलाजानं, अिन छेनं माघारी फरला आिण ितनं
खोलीला फ न कु लूप घातलं.
पावलांचा आवाज आता अगदी जवळजवळ येऊ लागला. अगदी सावकाश आिण
िध मेपणानं पावलं पडत होती. मघा माणंच आ ाही घडेल आिण तो आवाज पुढे जाईल,

असं याला णभर वाटलं. कारण थोडा वेळ आवाज ऐकू आला नाही. पण नंतर याला
कळलं, तसं काही न हतं. मध या गवताव न चालत आ यामुळं तो आवाज िनघाला
नाही... आिण दुसर्याच णी दरवाजावर थाप ऐकू आली... हणजे तो टॉम न हता तर!
भीती, काळजी यांनी पीटर कापू लागला. दरवाजा या फटीला डोळे लावून तो
वयंपाकघराकडे बघू लागला. अ◌ॅिडसबाई दरवाजा उघड यासाठी पुढ या त डाला
गेली, हे याला दसलं; पण ितनं दार उघडाय या आधीच एक माणूस घाईघाईनं आत
घुसला आिण यानं दार पाठीमागं लावून घेतलं.
पीटरनं याला ओळखलं. हा तर िवडलर - या शेता या रखवालदारांतला एक. आपले
हात आिण पाय हळू हळू थंडगार पडत चालले आहेत, असं पीटरला वाटू लागले. हणजे
आपण कु ठं आहोत, हे यांना बरोबर कळलं हणायचं. ते आप या मागावरच होते.
अ◌ॅिडसबाईकडे - िम ा या आईकडे - आपण दडलेले असणार, हे यांनी बरोबर
ओळखलं... हणजे आता सगळं संपलं. आप याला वाटलं, आपण लपलो... पण तसं मुळीच
न हतं तर! आिण आप याला लपायला दुसरी जागा कु ठू न असणार? आता ते सरळ हा
दरवाजा उघडतील आिण आप याला पाहतील. कशाला या ठकाणी आलो आपण?
आप याला दुसरा चांगला िवचार कसा सुचला नाही? आप या वत:चा बचाव कसा
करावा, हे कु णालाही कळतं. मग एवढी साधी बु ी आप याला कशी सुचली नाही?
णभरात पीटर या मनात असे अनंत िवचार येऊन गेले आिण याचे पाय लटपटू
लागले. याला उभंही राहता येईना. पो या या बारदानावर तो टेकला आिण धडधड या
अंत:करणानं पुढं काय होतं, ते पाहत रािहला.
वयंपाकघरात जो माणूस आला होता, तो ग प उभा होता. जे सांगायचं होतं, ते कसं
सांगावं, हे याला नीट कळत न हतं. आप या हातात यानं टोपी घेतली होती. ित याशी
चाळा करती तो अगदी ग प उभा होता.
तो असा न बोलता उभा रािहलेला पा न ती हणाली, ‘‘काय? काय कार आहे?’’
‘‘मला तुम याशी थोडंसं बोलायचं आहे.’’
कान टवका न पीटर ऐकत होता. कारण याची छाती इतक धडधडत होती क ,
बाहेरचा आवाज याला नीट ऐकू ही येत न हता. नाही, नाही... ती आपलं वचन मोडणार
नाही. असं होणार नाही. िनदान टॉमसाठी तरी. ती चांगली बाई तसं करणार नाही.
तो माणूस पु हा मु यासारखा उभा रािहलेला पा न अ◌ॅिडसबाईने िवचारलं, ‘‘हं,
काय?’’
‘‘अ◌ॅिडसबाई, मी फार वाईट बातमी घेऊन आलो आहे.’’
हे ऐक यावर ितचा चेहरा एकदम बदलला.
‘‘काय हणता? काही टॉमब ल तर -’’
‘‘तो बाहेरच आहे.’’ या र काने सांिगतले.
‘‘ हणजे तु ही हणता काय?’’ असं हणून ितनं एकदम दरवाजाकडे झेप घेतली, पण
याने ितला अडवलं.
‘‘नाही, नाही... मी सगळं सांगेपयत जाऊ नका.’’
‘‘सगळं सांगेपयत? काय सांगेपयत? बाबा, तु या पाया पडते. कृ पा क न लवकर

सांग काय असेल ते.’’
आिण ितनं याला ढकलून दाराकडे जायचा पु हा य के ला.
तो माणूस िध मेपणानं ितथेच उभा रािहला. मग हणाला, ‘‘आज रानात कसला तरी
दंगा झाला. आसपास कु णीतरी माणूस ससे पकडत हंडत होता. टॉम, मी, तो हातारा
ोच आिण एक-दोघे रखवालदार हंडत चाललो होतो. काहीतरी गडबड आहे, एवढं
आ हाला कळलं आिण मग... फार अंधार होता. तो कोण माणूस होता, आ हाला काही
समजलं नाही. यानं मा आ हाला पािहलं, मग तो पळाला. आ ही आरडाओरडा के ला,
यानं घाबरावं हणून... आिण याने बंदक
ू झाडली...’’
बोलता बोलता तो एकदम थांबला आिण ग प रािहला. ित याकडे पाहत रािहला.
याला जे काही सांगता ये यासारखं होतं, ते यानं सांिगतलं होतं आिण जे त डातनं बाहेर
पडलं न हतं, ते आता समजून या, असंच जणू याला आप या पाह यानं सांगायचं होतं...
आिण या अंधार्या शेडमधील जागेत पीटर ोच िन े होऊन बसला होता. जणू िनज व
पुतळा बनला होता.
अ◌ॅिडसबाईला काय समजायचं ते समजलं. ‘‘टॉम...’’ एवढाच क ण श द ितनं
त डातून बाहेर काढला आिण या माणसा या यानात ये यापूव च ितनं दरवाजा
उघडला.
बाहेरची माणसं दार उघडायचीच वाट पाहत थांबली होती. दार उघडलं, हे बघून
यांनी टे्रेचरवर िनजवले या कु णीतरी
ला आत आणलं आिण तो जड भार या
खोली या फरशीवर म यभागी ठे वला.
डो यांत पाणी न आणता ितनं िवचारलं, ‘‘मेला आहे का तो?’’
या माणसांनी माना खाली घात या. ित यासार या शु क आवाजात यांना बोलता
आलं नाही.
कोठीमध या पीटरला आता घाम येत न हता; तो थरथर कापतही न हता. िनराशेमुळे
याला कसलं तरी िवल ण बळ आलं होतं. कारण जे काही कृ य आप या हातून घडलं, ते
फार भयंकर होतं, आता सुटका क न यायची इ छाच रािहली न हती. ‘टॉम! अरे , मी
समजत होतो, कु णीतरी एखादा रखवालदार असेल हणून. पण...पण ती तुला गोळी
लागली. माझीच गोळी. मीच मारलं तुला... आता मला जगायचीच इ छा उरली नाही.’
पीटर या मनात असा िवचार येत होता आिण तरीही जग याचा मोह सुटत न हता.
कारण दुसर्या कु ठ याशा एका गावात याचं मन िहरावून घेतलेली ी होती. िजतक
टॉमची या यावर िन ा होती, िततक च ितचीही. कोण याही णी ती जगा या
अंतापयत या याबरोबर आली असती... पण आता आपण ितचा िवचार काय हणून
करायचा? तसं करायचा आप याला काही अिधकार नाही. जे काही आप या हातून घडलं,
याची भरपाई आता आप या ाणानंच के ली पािहजे.
ती भ , पु शोकानं िवकल झालेली बाई आता वेता या खुच वर कशीबशी बसली
होती आिण एक-दोघा माणसांनी ितला आधार दला होता.
‘‘बाई, आ ही आता बाहेर जातो. गेनबाई आहेत ना, यांना तुम याकडे पाठवून
देतो.’’

‘‘अंधारात आ हाला या माणसाचा चेहरा नीट दसला नाही, पण याची बंदक
ू मा
सापडली आहे. गोळी मार यावर यानं ती झुडपात फे कू न दली होती. मला प खा ी
आहे, ती बंदक
ू पीटर ोचचीच आहे. मागे एकदा धा य चोर याब ल याला ठोकला
होता. ते हापासून तो जा तच भामटा झालेला होता. आता सापडला क , तो फासावरच
जाईल.’’
‘‘पण यानं गोळी झाडली, ते हा याला ठाऊक नसलं पािहजे, आपण टॉमलाच मारलं
हणून. कारण याची अन् टॉमची तशी दो ती होती. याची लायक नसतानासु ा
होती.’’
पीटर ोच आता अगदी ताठ उभा रािहला होता आिण जे काही चाललं होतं, ते या
दारा या फटीतून बघत होता. यानं पािहलं, अ◌ॅिडसबाई लटपटत लटपटत उभी रािहली
आिण टेबलाजवळ गेली. या मेले या माणसा या चेहर्याकडे बघत उभी रािहली.
आप या मलव ा या िखशात ितनं हात घातलेला यानं पािहलं. याच िखशात ितनं
मघाशी कोठी या कु लपाची क ली ठे वली होती.
उदास शांतता सगळीकडे पसरली होती. ितचा भंग क न िवडलर हणाला,
‘‘शेतावरचे लोक ोच या पाठीमागं गेले आहेत. जंगलात या वाटेनं तो पुढ या खे ाकडे
गेला असावा, असा यांचा तक आहे. इथे काही यायचा तो संभवच नाही हणा. तु ही
याला आज रा ी याला कु ठं बिघतलं नसेलच?’’
हा
िवचार यानंतर णभर सगळीकडे त धता पसरली. मग अ◌ॅिडसबाई
हणाली, ‘‘नाही, मी काही याला पािहलेलं नाही. मंगळवारपासून याला बिघतलं नाही
मी.’’
आिण िखशात घातलेला हात ितनं पु हा काढू न घेतला.
‘‘बरं य. मग आ ही जातो. गेनबाईला घेऊन येतो. या आ या, हणजे तु हाला थोडं
बरं वाटेल.’’
अ◌ॅिडसबाईनं यावर मान हलवली आिण खुणेनेच ‘नको’ हणून सांिगतलं.
मग झोप या या खोलीकडे बोट दाखवून ती हणाली, ‘‘एवढंच करा. याला आत
नेऊन ठे वा.’’
या माणसांनी ते टे्रचर उचललं आिण शेजार या खोलीत नेलं. मग येक जणानं
जड अंत:करणानं आिण चकार श द न काढला ितला अिभवादन के लं आिण ितचा िनरोप
घेतला. हळू हळू ते लांब गेले, दसेनासे झाले.
यांनी दरवाजा लावून घेईपयत ती थांबली. मग ती कोठी या दाराकडे आली. पीटर
पु हा थरथर कापू लागला. आता या बाईला आपण कसं त ड दाखवायचं? छे! छे! यापे ा
आपण फासावर जाऊ, पण हा भयंकर संग नको...
कु लपात क ली फरलेली ऐकू आली. कडी िनघाली आिण तो जवळजवळ अधमेला
झाला.
पण ती आत आलीच नाही.
ितनं फ कु लूप काढलं, कडी काढली आिण मागं फरली. जड पावलांनी हळू हळू ितनं
वयंपाकघर ओलांडलं. या खोलीत मघाशी टॉमला ठे वलं होतं, या खोलीत ती गेली.

आिण ितनं दार बंद क न घेतलं.
पीटरनं हे सगळं पािहलं. आपण आता काय करायचं आहे, हे याला कळलं. मग जी
गो आपण करावी, अशी ितची इ छा होती, जी गो याला करता ये यासारखी होती,
ती गो यानं के ली.
यानं दरवाजा उघडला आिण िनमूटपणे तो बाहेर पडला. या दाट काळोखात
दसेनासा झाला.

आमचे टगेवाडी गाव नवीन नवीन उप

म कर याब ल िस आहे. गावात सगळी
टगे लोकांचीच व ती अस यामुळे नवीन काही चळवळ िनघाली, क सम त टगे मंडळ ना
एकदम चेव येतो. आप या गावातही ही गो आणलीच पािहजे, असा के वळ िवचार क न
ते थांबत नाहीत; ताबडतोब ती गो
य ात क न दाखवतात. यातून कु ठ याही
गावात असतात, या माणे गावात दोन पा ा आहेत. वर या आळीला टगे लोकांची
व ती, तर खाल या आळीला उं डगे लोकांची पाट . गाव अथातच राजक यदृ ा जागृत.
दो ही पा ा आय काँ ेस याच आहेत, हे िनराळे सांग याचे कारण नाही. दो ही पा ात
त ण, तडफदार आिण समाजसेवेचे त घेतले या लोकांची गद झाली आहे. एकाने एक
नवीन गो सु के ली, क दुसरी पाट तसलाच काहीतरी
६.

टगेवाडी फे ि ट हल
नवीन उप म सु क न आपले अि त व कायम ठे वते. टगे लोकांनी काँ ेस किमटीतफ
गणेशो सव सु के यापासून उं डगे मंडळी बेचैनच होती. आपणही आता काहीतरी क न
दाखवलेच पािहजे,अशी चचा यां यात सु झाली होती. तेव ात यांना वतमानप ात
एक मह वाची बातमी वाचायला िमळाली. ‘पुणे फे ि ट हल’ नावाचा एक नवीन गणपती
उ सव पु यात सु
झाला आहे. परदेशी वाशांना आपले सां कृ ितक वैभव
दाखिव यासाठी हा फे ि ट हलचा उ सव काही तडफदार आिण झुंजार देशभ ांनी मु ाम
सु के ला आहे, हे कळले. मग काय? ताबडतोब उं डगे मंडळ ना यापासून फू त िमळाली.
आपण या धत वर थोरां या खुरावर खूर टाकू न ‘टगेवाडी फे ि ट हल’ सु करावा, असे
यांनी ठरवले आिण मंडळी कामाला लागली.
काही मंडळ ना ‘फे ि ट हल’ हे काय करण आहे, हे तोपयत अिजबात ठाऊक न हते.
कु णीतरी अडाणी माणसा माणे चौकशी के ली.
ते हा उं डगे पाट मुख दादासाहेब उं डगे आप या भरघोस िमशांना ग जारत हणाले,
‘‘फे ि हल हंजे फे ि हल! ते गणपती उ सव कर यात, तर आपण फे ि हल करायचं.
परदेशातनं जे लोक येतात, यांना आपली मजा मजा दाखवायची. नुसता दंगा उडवून
टाकायचा. नाचगानी, ा यानं, फ रसंवाद असले काय म ठवायचे. मु य हंजे दाबून
पैसा गोळा करायचा. ितकटं जंते या ग यातच मारायची.’’
दाबून पैसा गोळा करायचा हट यावर, सव झुंजार आिण तडफदार कायक याना
चंड फु रण चढले. सवच कायकत राजकारणातले अस यामुळे जनते या सेवेसाठी,
जनतेकडू न भरपूर वगणी गोळा करणे कती आव यक आहे, हे कोणालाही समजावून
सांग याची आव यकताच न हती. कं ब ना, बर्याच जणांचा तोच मु य वसाय होता.
यातून गणपती या नावावर पैसा गोळा कर यात तर अनेकांची हयात गेली होती.
िशवाय नाचगाणी,
ा याने असले सां कृ ितक काय म करायची संधी होती.
नाचगा यासाठी परगावा न अनेक सुंदर ी पा या गावात पदापण करणार. यांचे

दशन तर होईलच, पण जम यास थोडी यां याशी जवळीकही साधता येईल, असेही
यां या ल ात येऊन गेले आिण मंडळी उ साहाने कामाला लागली. वगणी गोळा
कर यात सगळे च िनढावलेले अस यामुळे हां हां हणता भरपूर र म गोळा झाली. कु ठे
गोड बोलून, कु ठे दबाव आणून, कु ठे दमदाटी देऊन फे ि ट हलची आ थक बाजू भ म
कर यात आली. गावातील मु य पटांगणात ासपीठ, मंडप इ. उभार यात आला आिण
बघता बघता फे ि ट हलचा दवस जवळ आला.
‘फे ि ट हल’ हट यावर परदेशातील लोक काय म पाहायला आले पािहजेत. हे
परदेशी लोक कु ठू न आणणार, ही एक अडचण होती. काही लोकांचे हणणे
िवमानतळाव न यांना थेट इकडेच पाठवून दे यात यावे. सरकारला तशी िवनंती
करावी; पण परदेशातील लोक यायचे, तर यांची नीट व था हायला पािहजे. एखादे
पंचतारां कत हॉटेल आधी सु करावे, आिण मग फे ि ट हल सु करावे अशी एका
कायक याने सूचना मांडली; पण देशिहता या दृ ीने काटकसर कर याची स या फार
आव यकता आहे, या मु ावर ही सूचना फे टाळू न लाव यात आली. खेडे पाहायचे असेल,
तर या लोकांनी खे ातील प ती माणे रािहले पािहजे, ही दुसरी सूचना मा सवमा य
झाली.
दुसरी गो हणजे यां या िप याची व था. दादासाहेब उं डगे यांनी याचाही
खुलासा के ला. ते हणाले, ‘‘िप याची आप याकडं लागंल ितवढी वेव था है. आप या
गावात दा काय कमी? िजथं खणलं, ितथे बाटली सापडंल. देशी दा
हंजे काय, हे
या लाबी एकदा कळलंच पायजे. इतका कडक माल िमळा यावर ही मानसं पु हा दुसर्या
बाटलीला हात हाई लावणार.’’
‘‘खरं है.’’ एक कायकता मान हलवून बोलला, ‘‘िशवाय व तात काम. पाच
पयां या बाटलीत गटारात लोळू न तंय. यां या बाटलीनं मुंगीबी चाव यासारखी
वाटत हाई.’’
‘‘आन ते हाई आले तर हाई -’’ दादासाहेबांनी वाद िनकालात काढला. ‘‘ याचं
फक त नाव घेयाचं. बगायला येणार गावचेच लोक. फे ि हलचं असंच असतं. ही दोनपाच वस जाऊ ा. फु डं टगेवाडी हे बंदर करावं, हणून मी सरकारकडं लकडाच लावणार
है. बंदर हंजे आपुआप ते लोक िहतं उतरतील.’’
दादासाहेबां या खुलाशामुळे ही चचा एकदाची िनकालात िनघाली आिण सवाचे
समाधान झाले. मु य
होता उ ाटनाचा. कु ठलाही मोठा समारं भ हणजे उ ाटन हे
झालेच पािहजे. यातून हे तर फे ि वल. यामुळे उ ाटनाचा सोहळा दणदणीत साजरा
झाला पािहजे. हणून िज हा प रषदेचे माजी अ य खुशालराव ब बले यांना मु ाम
पाचारण कर यात आले. खुशालराव हे उ ाटना या भाषणासाठी फार िस होते. ते
कशाचेही उ ाटन करीत. मु य हणजे, अशा वेळी ते फार िवनोदी भाषण करीत.
सगळीकडे हशा आिण टा या यांची एकच धमाल उडवून देत. यामुळे खुशालरावांचे
भाषण हट यावर उ ाटना या काय माला सम त गावकर्यांनी गद के लीच; पण
आसपास या गावातून, वा ाव यांव न लोक बैलगा ा क न, जीपा घेऊन मो ा
उ साहाने आले. आप या िखशातील लायटरने समई पेटवून यांनी उ ाटनाचे

दीप

वलन के यावर ारं भीच चंड हशा झाला.
मग ते आप या भाषणात हणाले, ‘‘आज मा या हातून सगळीकडं िमळू न आठ-दहा
उ ाटनं झाली. यामुळं हे कशाचं उ ाटन आहे, हे आता मा या ल ात नाही; पण
तरीसु ा हे उ ाटन झालं, हे मी जाहीर करतो. जीवनात उ ाटनाला फार मह व आहे.
यािशवाय एकही गो होत नाही. मुलगा शाळे ला जातो पिह या दवशी, हणजे या या
िश णाचं उ ाटनच असतं. मुलगा ज माला येतो हणजे तर काय? या या ज माचं
उ ाटन. फार काय हंदी िसनेमात सुहागरात दाखव यात, ते हणजे संसाराचं एक कारे
उ ाटनच असतं!’’
या थाटात खुशालरावांचे सुमारे दोन तास भाषण झाले. हसून हसून लोकांची पोटे दुखू
लागली. यांचे हे भाषण ारं भीचे न ठे वता मनोरं जना या काय मातच ठे वले असते, तर
फार बरे झाले असते, असे अनेकांना वाटले.
दुसर्या दवसापासून फे ि ट हलचे सव काय म िनयिमतपणे सु झाले. पिह याच
दवशी शेवंता आिण बकु ळा यां या संगीतबारीचा दुरंगी सामना होता. दोघ नीही अगदी
कमर कसून, ठासून लाव या हट या. भरपूर नाचकाम झाले. शेवटचा सवाल-जबाब
फारच रं गला. अगदी तोडीस तोड सवाल-जबाब झाले. शेवटचा सवाल तर फारच
बहारीचा झाला.
अंगाभोवती िगर या घेत, हावभाव करीत शेवंता को हापूरकरणीने सवाल टाकला,
‘‘अगं, सम ा घोटा यात
घोटाळा लई गाजला स ययुगी!
अन् किलयुगात असा घोटाळा कोणता गाजला, सांग तू गं मज ती ॥’’
यावर ठु मठु मकतच बकु ळा नगरकरणीने चलाख उ र दले.
‘अगं सवाल कसला, फु सका समदा उगा दािवशी का फोस?
अन् किलयुगात गं लै गाजला घोटाळा हा बोफोस.’’
हा जबाब ऐकू न लोकांनी टा यांचा चंड कडकडाट क न यास दाद दली. िवरोधी
पाट या टगे मंडळ नी आरडाओरड क न या काय मात िव आण याचा य के ला;
पण तो फारसा यश वी झाला नाही.
दुसर्या दवशी शेजार या शहरगावातून आले या न तके चा नृ याचा काय मही
असाच रं गला. शेवटचे भ मासुर-मोिहनी नृ य िवशेष े णीय झाले. हा भ मासुर मा
पुराणातला नसून आधुिनक पोशाख के लेला होता. याला दाढी होती आिण सरदारजीचा
फे टा याने डो यावर घातला होता. िशवाय या या हातात एक बंदक
ू ही होती. यामुळे
तो अगदी बे ब भं नवा यासारखा दसत होता. मोिहनीने थम याला झोपेतून
उठवले, पुढे आणले, मग मा ती तांडवनृ य क लागली. मोिहनीने नंतर याला आप या
मोहपाशात गुंतवून आपण क तसे नृ य याला करायला लावले. पिह यांदा काही वेळ तो
ित या तालावर नाचला. नंतर ितने शेवटी आप या डो यावर हात ठे वला. ते हा याने
ित याच डो यावर हात ठे वला. याबरोबर ती धाडकन खाली पडली. भ मासुरही मग
वत: या डो यावर हात ठे वून धाडकन खाली आपटला आिण खलास झाला. भ मासुरमोिहनी नृ याचा हा आधुिनक आिव कारही सवानाच नवीन होता आिण यालाही सवानी

टा या िपटू न चांगली दाद दली.
मनोरं जनाचे असे अनेक काय म झाले. मधूनमधून फे ि ट हलम ये
ा यानेही
आयोिजत के ली होती. यासाठी मोठे मोठे त लोक बाहेरगावा न पैसे देऊन मागवले
होते. यात ब तेक सव राजकारणा या े ातले अनुभवी देशभ होते. पिहलेच
ा यान सु िस अथत
आिण थोर पुढारी गडबडराव काळे बेरे यांचे झाले. यांचा
ा यानाचा िवषयही लोकांना न समजणारा, पण अ यंत िज हा याचा होता. ‘शेअर
बाजारात घोटाळे कसे करावेत आिण बँका कशा बुडावा ात?’ हा यांचा िवषय जनते या
िज हा याचा नाही, असे कोण हणेल? टगेवाडी या लोकांना शेअर बाजारासंबंधी
फारशी मािहती न हती. यामुळे तो भाग यां या डो याव न गेला; पण बँका कशा
बुडवा ात, हा िवषय यां या अगदी जवळू न ओळखीचा होता. गावातील ब तेकांनी
एका रा ीयीकृ त झाले या बँकेकडू न कज घेतली होती आिण एकानेही या कजाची
परतफे ड के ली न हती. यामुळे या बँकेची शाखा नुकसानीत होती.
ा या यांनी आप या अ यासपूण भाषणात एवढेच सांिगतले क , असा चंड
घोटाळा करणे कं वा बँकच बुडवणे हा सामा य परा म नाही, ही फार ताकदीची गो
आहे. अग तीने एका आचमनात संबंध समु िपऊन टाकला, ही गो आपण इतके दवस
खोटी कं वा अितशयो ची समजत होतो; पण असा भीमपरा म आज या काळातही
क न दाखिवणे श य आहे, हे आता िन ववादपणे िस झाले आहे. मा हे सामा य
माणसाचे काम नाही. यासाठी तु ही शेअर बाजारातील दलाल असणे ही ाथिमक गरज
आहे. एखादा बडा बँक अिधकारी कं वा मं ी असेल, तर याला ही गो जमू शकते. हणून
थम तु ही ती पदवी संपादन करा. मग पुढचे काम सोपे आहे. अशा स कायास
सरकारचाही तु हाला भरपूर पा ठं बा िमळे ल. हे तु हाला श य तेवढे संर ण देईलच.
दुसरे ा यान मुि लम समाजातील िस क युिन ट पुढारी िमयाँ दंताडब यांचे
झाले. ‘सवधमसमभाव आिण अयो येतील रामज मभूमीचा वाद’ हा चटकदार िवषय
यांनी ा यानासाठी घेतला होता. आप या भाषणात ते हणाले, ‘‘स याची अयो या ही
खरी पूव ची अयो या न हेच. असलीच, तरी रामाचा ज म तेथे झालाच नाही. याला
कसलाही पुरावा नाही. राम हा कौस येचा पिहलाच मुलगा. पिहले बाळं तपण नेहमीच
बाई या माहेरी होत असते. हणून रामाचा ज म हा या या आजोळी झाला असावा.
रामज मभूमी हणून दाखिव यात येणारी स याची जागा ही बोगस आहे. रामाचा ज म
तेथेच झाला, याला आधार काय? आिण समजा, झाला असेल, तरी आता याचा काहीच
उपयोग नाही. कारण तेथे आमची पिव मशीद बाबराने चारशे वषापूव च बांधून
ठे वलेली आहे. हा सवधमसमभाव असणारा आपला देश आहे. मुसलमान समाजाला जे
पािहजे, ते िवनात ार ताबडतोब देणे आिण यांचे मन न दुखावणे, हणजेच
सवधमसमभाव होय, हणून हंदस
ू माजाने तेथेच मं दर बांध याचा हा मूखपणा
ताबडतोब सोडू न ावा.’’ िमयाँ दंताडब यांचे भाषण फारच आवेशपूण झाले. इतके , क
ते म येच बेशु होऊन खाली पडतात क काय, अशी भीती दादासाहेब उं डगे यांना सतत
वाटत होती; पण तसे काही झाले नाही.
ितसरे ा यान महारा ातील एका िस ने याचे झाले. ‘ ाचाराची आव यकता

आिण यामुळे होणारे फायदे’ हा िवषय यांनी फारच मा मक रीतीने ऊहापोह क न
आिण अनेक उदाहरणे देऊन रं गवला. जनतेची कामे हावीत, असे मनापासून वाटत
असेल, तर देशात
ाचाराची िनतांत आव यकता आहे, हे यांनी अगदी कळवळू न
सांिगतले.
ाचार हाच िश ाचार झाला पािहजे, हे यां या भाषणाचे मु य सू होते.
ाचार कर यास परवानगी दली कं वा तसा वाव असला, तरच थािनक वरा य
सं थेपासून क सरकारपयत आिण िशपायापासून अगदी क ीय मं यापयत माणसे कशी
उ साहाने कामे करतात, याची असं य उदाहरणे सांगून आिण यामुळे देशात जनतेसाठी
कती मोठमोठी कामे झाली, याचा तपशील वणन क न यांनी आपले हे उ ोधक भाषण
आवरते घेतले.
अशी अनेक भाषणे झाली. अनेक िवषयांची नवीन नवीन मािहती ो यांना
ऐकावयास िमळावी, अशी व था या फे ि ट हलने के लेली होती. ‘बंडल आयोग’ हा
राजकारणात कती आव यक आहे, हे एकाने आवजून सांिगतले. ‘बंडल आयोग’ हणजे
थापा मार याची कला आिण येक पुढार्याला या कलेत पारं गत असावेच लागते, हा
यांचा मु य सूर होता.
आपले पुढारीपण टकवायचे असेल, तर येक पुढार्याने कलेत बलदंड िन णात
झालेच पािहजे. लोकांना वाटेल ती आ ासने देताना याने मागेपुढे पाहता कामा नये, हा
मु ा व यांनी अगदी ठासून ठासून सांिगतला. एका वषात वरा य या घोषणेपासून या
बंडल आयोगा या कामाची सु वात झाली आिण ‘गरीबी हटाव’, ‘शंभर दवसांत
महागाई बंद’, ‘काम करणारे सरकार’ या सुंदर घोषणांचा ज म कसा झाल; येथपयतचा
सव रोमहषक वृ ा त व यांनी फार मा मकपणे िवशद के ला. ‘दा बंदी का व
कशासाठी?’ याही िवषयावर एक ा यान आयोिजत के ले होते; पण दुदवाने व े च वत:
जा ती झा यामुळे बोल या या ि थतीत न हते, हणून तेवढे भाषण मा होऊ शकले
नाही. बाक सव ा याने सुरळीत पार पडली.
उ ाटनाला आिण नाचगा या या काय माला लोकांनी गद के ली असली, तरी
भाषणा या काय माला लोक जवळजवळ न हतेच. प रसंवादा या काय माला तर
चचत भाग घेणार्या व यांिशवाय दुसरे कोणी िचटपाख ही मंडपात न हते, यामुळे हा
प रसंवाद फारच रं गला. व यांनी एकमेकांवर चांगलेच त डसुख घेतले. एकदा तर
‘शांतता आिण सु व था’ या मु ावर चचा चालू असताना दोन व यांत य
मारामारीच झाली. यामुळे कायक यानाच शांतता
थािपत करावी लागली. या
फे ि ट हलमधे थािनक कव चे एक किवसंमेलनही आयोिजत करावे, अशी काही उ साही
कव ची मागणी होती; पण या काय मास ोते तर येणारच नाहीत, पण आ हीही
मंडपात फरकणार नाही, असे सव कायक यानी बजावून सांिगत यामुळे
किवसंमेलनाचाही काय म शेवटी बारगळला.
एकू ण हे फे ि ट हल उ म रीतीने पार पडले. एकच गो सवा या नंतर ल ात आली.
हे फे ि ट हल हणजे एक कारचा गणपती उ सव हे यानात न रािह यामुळे गणपतीची
मूत आणायची आिण ितची रीतसर ाण ित ा करावयाचे रा नच गेल.े पुढ या वष ही
लहानशी उणीव भ न काढली जाईल, असे दादासाहेब उं डगे यांनी जनतेला आ ासन

दले आहे.

गोपाळने ते प

एकदा वाचले, डोळे िमटू न ते खाली ठे वले, पु हा उचलून बारकाईने
वाचले. याने सु कारे सोडीत असा कार चार-पाच वेळा तरी के ला असावा. वा तिवक
या प ात काही िवशेष दलफोडक बातमी होती, अशातला भाग मुळीच न हता. याचा
जानी दो त कलिबले या या बिहणीचे तंजावरला ल होणार होते. याला ये याचे
आ हाचे िनमं ण या प ात गणपतने दले होते. सोबत ल पि का होतीच.
म ासम ये ‘िचटॉल अँड गे सस’ या नावाची जी अवाढ युरोिपयन फम आहे,
ित याम ये गोपाळ टायिप टचे काम करीत होता. वुड टोन हे नाव धारण करणारा एक
इरसाल महा मा या कं पनीचा मॅनेजर होता. अितशय खा आिण तर्हेवाईक अशी ती
वारी होती. पगारवाढ आिण
७.

जु या भावांची गो
रजा या बाबतीत याची मा यत िमळवता िमळवता कारकू न रडकुं डीला येत असत.
पािहजे या वेळी रजा झटकन् िमळाला आहे, असा भा यशाली संग ऑ फसातील तमाम
कारकु नांपैक एकालाही आठवत न हता.
गोपाळ अगदी ग धळू न गेला होता. तंजावरला ल ाला जाऊन, मजा क न
िनवांतपणे परत यायचे, हणजे वि थत एक आठव ाची रजा काढणे आव यक होते;
पण वुड टोनसाहेबापुढे जाऊन रजा मागणे आिण दगडावर डोके फोडणे सारखेच
प रणामकारक होते! वुड टोनसाहेबाकडे जाऊन रजामंजुरीची अपे ा ठे वणारा माणूस
जगातील सवात मोठा आशावादी असला पािहजे, हा याचा खाजगी िस ा त, आप या
सम वसायी कारकू न-मंडळ ना सांगून यानेच कतीतरी वेळा हस याचा खोकला
िपकिवला होता. छत्! साहेब आप या अजाकडे ढु ंकूनदेखील पाहणार नाही, याची याला
मनोमन पूणपणे खा ी होती. ही सनदशीर आघाडी पूणपणे कु चकामी होती. याने आपले
डोके जोरजोराने खाजवायला सु वात के ली.
दुपारी दोन या सुमारास या ऑ फसात नेहमीच अगदी कमालीची शांतता असे.
आजही या वेळी संपूण शांत, िन: त ध वातावरणात काम चालू होते. तोच एकाएक
सगळे कारकू न आपले काम अधवट टाकू न घाबर्याघाबर्या उठले व आम या
टायिप टशेजारी गोळा झाले. गोपाळला जबरद त मू छा येऊन तो पडला होता!
हातापायांची हालचाल होत न हती. संपूण िन े अव थेत गोपाळ उताणा पडला होता.
िनरिनरा या उपायांनी याला शु ीवर आण याचा य कारकू न-मंडळी क लागली,
पण गोपाळची बेशु ाव था जबरद त होती. तो अस या करकोळ उपायांनी शु ीवर
येतो थोडाच! होताहोता ही बातमी मॅनेजर या कानावर गेली आिण वुड टोन टाकोटाक
धावतच ितथे आला.
हेड लाक एगोरॅ मसाहेबांनी याची नाडी चाचप यासारखी के ली आिण ते काहीतरी
मनाशीच पुटपुटले. नंतर यांनी मॅनेजरकडे त ड वळिवले आिण हटले, ‘‘मला वाटतं,

अितशय अश पणामुळं हा कार घडला असावा. या या मदूला अश पणा आलेला
दसतो.’’
हेड लाकचे सारे बोलणे गोपाळला ऐकू येत होते आिण तो मनात या मनात
िखदळतही होता. याने एगोरॅ मला मनापासून ध यवाद दले आिण वत:ची योजना
तडीला गे याब ल वत:चीच मनात या मनात पाठ थोपटली.
थो ा वेळाने गोपाळने मॅनेजरसाहेबां या खास खोलीत वेश के ला आिण
वुड टोनला जोरदार सलाम ठोकला. ‘‘माझी कृ ती फार अश झाली आहे, साहेब! मला
कमीतकमी एक आठव ाची रजा आव यक आहे, हणजे मी पूणपणे िव ांती घेऊ शके न.
तरी कृ पा क न एका आठव ाची रजा मंजूर करावी, अशी िवनंती आहे.’’ गोपाळ न पणे
बोलला.
वुड टोनसाहेबांचे दय आ यकारक रीतीने कळवळले. गोपाळचा तो खोल गेलेला
दीनवाणा आवाज आिण मघा पािहलेली याची अव था यांनी यांचे दय िव होऊन
गेले होते. यांनी जरा वेळ गोपाळकडे िनरखून पािहले आिण हटले, ‘‘अ छा, अ छा! रजा
मंजूर के लीय मी, पण पूणपणे िव ांतीच घे हं या रजेत. उगीच कु ठं हंडताना दसलास तर
याद राख.’’
‘‘हॅ हॅ साहेब! असं कसं होईल?’’ गोपाळ आदबीने दात िवचकू न हणाला. याचे काम
झाले होते! याने साहेबांचे आभार मानून आपला र ता सुधारला. आपले दय आनंदाने
आत या आत नाचत आहे, असे याला वाटू लागले. आता आठवडाभर चैन, मजा
करायची! याने रा ीचीच गाडी पकडली आिण तंजावरला धूम ठोकली.
तंजावरला ल ाचा समारं भ अगदी धुमधडा याने साजरा झाला. दोघा िम ांनी खूप
ग पागो ी के या, ते गावातून मनसो भटकले आिण यांनी िच ार चैन के ली. अशा
मजेत चारपाच दवस कसे गेल,े याला कळलेसु ा नाही.
रजा संपायला दोन दवस रािहले होते. ितसर्या दवशी साडेनऊ वाजता गोपाळला
आप या ऑ फसात नेहमी माणे उपि थत होणे भाग होते. हा िवचार मनात आला, क
याला पु हा अ व थता वाटे; पण याला याचा इलाज न हता. शिनवारी रा ी
तंजावर न िनघायचे आिण रिववारी सकाळी म ासला पोहोचायचे, असा याने बेत
आखला होता. हणजे रिववारी िव ांती घेऊन वासामुळे आलेला सगळा िशणवटा
घालिवता येईल, आिण सोमवारी अगदी वि थत ऑ फसला जाता येईल, असा याचा
िहशेब होता.
ि चनाप ली न म ासला जाणारी इं डो-िसलोन ए स ेस रा ी दहा वाजता जे हा
तंजावर या लॅटफॉमवर येऊन उभी रािहली, ते हा सगळीकडे िवल ण गद उसळू न
रािहली होती. माणसांचे अगदी बेमाप पेव फु ट यासारखे दसत होते. बायका, माणसे,
मुले-शेकडो कारचे उता जागा िमळिव याची धडपड करीत इकडेितकडे जोराची
धावपळ करीत होते. एकमेकांना चगरीत, ध ाबु करीत, एवढीशी का होईना जागा
िमळावी, याब ल जो तो िनकराची कोशीस करीत होता आिण जागा िमळा यावर
वैकुंठाला सदेह गे याइतका आनंद याला- याला होत होता. गोपाळही हातात िपशवी
घेऊन जागे या अपे ेने इकडेितकडे गडबडगुंडा करीत होता. ‘माणसाला के व ा जागेची

ज री आहे’ या िवषयावर एखादा टॉल टायी िनबंध िलिह याइतक साम ी
आप याजवळ आता गोळा झाली आहे, याची याला खा ी पटली.
ड यात या गद कडे धावती नजर टाक त टाक त तो जोराने पुढे पळत होता. तेव ात
धाड दशी या या अंगावर कु णीतरी पडले. तो दचकू न पुढे पाहतो, तो आठदहा वषाचा
पोरटा कसलेसे सामान घेऊन धडपड करीत उभा रािहलेला दसला.
‘‘काय रे , दसत नाही का लेका?’’ तो खेकसून बोलला.
‘‘तु हाला तर दसत होतं ना?’’ तो ‘ब ा वक ल’ हणाला.
या या थोबाडात एक ठे वून ावी, असा मौजेचा िवचार या या मनात आला; पण
या भानगडीत गाडी चुकेल, हणून राग आवरता घेऊन तो पुढे जाऊ लागला तोच या
पोरानं याला पु हा हटकले, ‘‘साहेब-’’
‘‘आँ!’’ तो आ याने बोलला, ‘‘पु हा काय लेका?’’
‘‘साहेब, पॉिलश करायचं आहे?’’
तो पोरटा महा याची ि थत ता दाखवीत बोलला.
झाले. आता गाडी सुटायला फ पाच िमिनटे अवकाश होता. एव ात जागा पकडणे
आव यक होते. ‘‘ ाय काट आहे!’’ असा िनषेधाचा सौ य उ ार काढू न याने ितथून
काढता पाय घेतला.
या ग धळात फ ट लास या ड याकडे आपण वध यासाखे बघत आहोत, हे या या
ल ात आले. थड या ड याकडे धूम ठोकावी, हणून तो वळणार, इत यात पाय डंकाने
िचकटिव यासारखे तो जाग या जागी उभा रािहला! याचे मॅनेजर वुड टोनसाहेब
काहीतरी खातखात िखडक तून डोक बाहेर काढू न या याकडे बघत होते!
याचा आप या डो यांवर िव ासच बसेना. याने दंतपं बाहेर काढीत व िजवणी
ं दावीत िचडू न वत:शी हटले, हा लेकाचा इथे कशाला कडमडला कु णाला ठाऊक! आता
आमचं बड बाहेर फु टलं नाही, हणजे िमळवली! पण हा इथे कसा आला? आिण मग
या या ल ात आले, क तंजावर या शाखेला ितमाही भेट दे यासाठी साहेब इथे आला
असला पािहजे आिण आता या गाडीने परत म ासला िनघाला असावा. ‘छे! छे! मला
इथनं पळ काढलाच पािहजे.’
‘‘हे ! यू गोपाळ टायिप ट!’’ याला साहेबांचे गुरगुरणे ऐकू आले.
अखेर तो या कमाला भीत होता, ते घडलेच! गोपाळने आ याितशयाचा आव आणून
मागे वळू न पािहले. होय, वुड टोनसाहेबच याला बोलावीत होता!
एखा ा पुत यासारखा िन ल उभा रा न याने मनात या मनात या संगावर
तोड काढ यासाठी णभर िवचार के ला आिण आपण जशी काही हाक ऐकलीच नाही,
असा आिवभाव आणून सराईत बेरडासारखा िन वकार मु न
े े तो पुढे चालू लागला.
‘‘हे, यू गोपाळ, कम िहअर!’’ साहेब खवळू न ओरडला.
गोपाळ मागे फरला व याने वुड टोनकडे अनोळखी भावाने नजर टाकली आिण
शांतपणे िवचारले, ‘‘तु ही मला हाक मारलीत काय?’’
‘‘येस, यू फू ल! हाक मारलेली ऐकू आली नाही काय टोण या?’’
‘‘हां हां! टोण या कु णाला हणता, साहेब? जरा जपून बोला!’’ गोपाळने दम दला.

साहेब चाट होऊन या या त डाकडे आ याने बघू लागला.
‘‘पिहली गो अशी आहे, क तु हाला पािहजे तो गोपाळ मी न हे!’’ गोपाळ आवाज
खाल या प ीत आणून हणाला, ‘‘तुमची काहीतरी चूक होत आहे. मा यासार या
अनोळखी माणसाला तु ही का हाका मारीत आहात आिण िश ा देत आहात, याचं
कारण मला समजत नाही. मी इथला सवात मोठा ु ट-मचट आहे. उ कृ गोवा ु स
आिण कॅ यून स मा याच फममधून बाहेरगावी पाठिवली जातात.’’
आप या बोल याचा साहेबावर काय प रणाम होत आहे, हे गोपाळ अगदी बारकाईने
टक लावून पाहत होता; याला पािहजे होता, तो प रणाम हळू हळू घडू न येत होता;
मशारिन हे साहेबमजकू र आिण यांचे िचमुकले डोके ग धळू न गेले होते. या यशाने
उ ेिजत होऊन गोपाळ अिधक अवसानाने पुढे बोलला, ‘‘खरं सांगायचं हणजे तुम याकडे
या चुक चा दोष आहे, असं नाही. माझा भाऊ गोपाळ आिण मी जुळे भाऊ आहोत. अगदी
िवल ण सारखेपणा आम या दोघांत आहे. आमचा आवाजसु ा सारखा आहे. तुमची चूक
होणं साहिजक आहे. ल ात या, क गोपाळ म ासमधे कु ठ याशा युरोिपयन फमम ये
नोकरीला आहे. मला वाटतं, या फमचे नाव ‘चीट ऑल अँड गेनस’ का असंच काहीतरी
आहे. ितथे तो मूठभर प ांवर टायिप ट हणून काम करतो. खरोखर अगदी िभ ार
नोकरी आहे ती. मा या फममध या कारकु नांना या यापे ा जा ती पगार आहे. काय
सांगावं तु हाला! माग याच आठव ात याचं प आलं होतं - कृ ती बरी नाही हणून
एक आठव ांची रजा घेतली आहे. मीसु ा याला भेटायला हणून पुढ या आठव ात
म ासला जाईन हणतो. माझं नाव बाबूराव आहे. खरं च, िवसरलोच क ! तु ही आपली
ओळख नाही क न दलीत?’’
‘‘माझं नाव वुड टोन!’’ साहेब आ याने या याकडे बघत हणाला, ‘‘ या फमम ये
तुमचा भाऊ टायिप ट हणून आहे, याच फमचा मी मॅनेजर आहे.’’
‘‘आँ!’’ बाबूरावांना िवल ण िव मय वाट यासारखा दसला. ‘‘अरे वा! अल य लाभ
झाला बुवा आज! तुमची यो यता मला माहीत न हती.’’
‘‘जाने दो.’’ साहेब खूश होऊन बोलला.
याच वेळी गाडने िशटी वाजवून गाडी हाल याची सूचना दली...
‘‘पुढंमागं तुमची गाठ पडली तर मला फार आनंद होईल... थँक यू!’’ गोपाळ हणाला
आिण साहेब दृि आड झाला, ही संधी साधून घाईघाईने एका ड यात घुसला.
दोन दवसांनी गोपाळने मॅनेजर साहेबां या खोलीत वेश के ला. हातात फळांची
करं डी होती. ती अदबीने ितथे ठे वीत तो हणाला, ‘‘आठव ा या रजेमुळं माझी कृ ती
खूपच सुधारली आहे. रजा द याब ल मी आपला आभारी आहे. ही फळांची करं डी मा या
भावानं तंजावर न खास तुम यासाठी पाठिवली आहे... अं... तुमची याची तंजावर या
टेशनवर गाठ पडली होती, असं यानं मला िलिहलं आहे. खरं का साहेब? ही करं डी
तु हाला ावी, असं यानं मला बजावून बजावून िलिहलं आहे. बाक आ हा दोघांतलं
सा य पा न तु हाला अितशय आ य वाटलं असेल, नाही? आम या बाबतीत
ितर्हाईतांची फारच फसगत होते. मीच तंजावरला असणारा बाबूराव ु टमचट आहे, असं
समजून क येक जण मा याशी बोलणी करतात. असो, गंमत झाली झालं. बराय् जातो...

थँक यू, सर!’’
आिण पगारवाढीचे आ ासन घेऊन, शीळ वाजवीतच गोपाळची वारी हसत बाहेर
आली!

बाबूराव

टोणगे खुडबुडकर हे या दवशी मं ी झाले, या दवशी यांचा आनंद
यां या िवशाल पोटातही मावत न हता. बर्याच वषानी यांची राजकारणातील
तप या फळाला आली होती. बालपणापासून यांना तालीम या गो ीचे िवल ण वेड
होते. दो ही वेळेला आखा ात जाऊन जोरबैठका काढाय या आिण घरी येऊन दुधाची
चरवी त डाला लावायची, दोन वेळा सोडू न तीन वेळा जेवायचे, याखेरीज दुसरी
कोणतीही गो या काळात यां या डो यात िशरत न हती. घरची प रि थती उ म
अस यामुळे इतर कु ठ याच गो ीची काळजी कर याचे यांना काही कारणच न हते.
शाळा नावा या ठकाणाब ल तर यांना ितटकाराच होता. एरवी ते शाळे कडे फरकलेही
नसते; पण िशकले या माणसाला समाजात जरा मान िमळतो, असे काहीसे कानावर
आ यामुळे
८.

मं यावरील भीषण संग
ते मधूनमधून शाळे त हजेरी लावीत. िशकले या माणसाला एखादी चांगली मुलगीही
सांगून येते, हेही घर या वडील मंडळ नी यांना समजावून सांिगतले होते. यामुळे
शाळा सोडू न दे याचा धीर यांना झाला न हता. काही वष तरी या िन पयोगी सं थेत
काढली पािहजेत, हे यां या मनावर प े बंबले होते. हणून यांनी िलहायला,
वाचायला येईपयत दम धरला. इं जी शाळे तही यांनी काही वष काढली. मग मा
यांनी शाळे चा नाद सोडलाआिण थेट राजकारणात उडी घेतली.
बाबूरावांनी राजकारणात िशरावे, यात काहीच आ य न हते. एक तर ते बेताचेच
िशकलेले होते. दुसर्या कोण याही िव ेशी यांची पुसटशीसु ा ओळख न हती. िशवाय
शरीर कमावलेले अस यामुळे अंगात म तीही भलतीच होती. सारखी धंगाम ती, भांडणे,
मारामार्या यांत यांचा दवसाचा बराच वेळ खच होई. यामुळे ते थम ‘ग लीचे दादा’
या ाथिमक पदवीपासून काही वषातच नगरा य पदापयत जाऊन पोहोचले होते.
नगरा य झा यावर या ठकाणी पैशाचे मजेदार वहार कर यास भरपूर वाव आहे, हे
लवकरच यां या यानी आले आिण मग राजकारणावरील यांचा िव ास अगदी प ा
झाला. ते हापासून ते पुढारीच झाले. गावातील छोटेसे े यांना अगदीच अपुरे वाटू
लागले. जनते या आ हा तव यांनी सावि क िनवडणुक त भाग घेतला आिण ते आमदार
हणून िनवडू नही आले.
आिण बाबूरावांचे नशीबच बलव र! स ेवर असले या प ाला यां याइतका कमी
िशकलेला, कु ठ याही िवषयाची कसलीच मािहती नसलेला ध पु आमदार या भागात
दुसरा कु णीच दसेना. हणून न ा मंि मंडळा या बनावात यांचाही नंबर ताबडतोब
लागला आिण रा यमं ी हणून यांची िनवड जाहीर झाली. मु यमं यांना अशीच मंडळी
मंि मंडळात हवी होती. डो याला ताप देणारे लोक श यतो यांना नकोच होते. हणूनही
यांची िनवड झाली असावी; पण रा यमं ी हणून गृहखाते यांना िमळाले हे

समज यावर तर बाक यांनाच काय, पण खु बाबूरावांनाही आ याचा ध ा बसला.
मं ी झा यावर यांचे मोठे मोठे स कार होणार आिण सभासमारं भातून ते बाबात
फरणार, हे तर उघडच होते. यांचे थोडेफार स कार तर झालेच; पण एका लांब या
िज ा या गावातील पोिलसां या नवीन कायालयाचे उ ाटन यां या ह ते ठरले, ते हा
तर यांचा आनंद यां या िवशाल पोटातही मावेनासा हावा, यात काहीच नवल न हते.
तसा हा पिहलाच जाहीर काय म होता.
आज याच आनंदात ते वावरत होते. या पोलीसखा याशी आपले भांडण-तंटा,
मारामारी एव ाच कारणापुरता संबंध आला, यांचे सलाम आपण घेणार, या क पनेनेच
यांचे संबंध अंग - यां या दांड या पोटासिहत - मोह न आले होते. यांना भेटायला
जनतेची गद झा यामुळे वेळ होऊन गेली, तरी यांना जेवायलाही फु रसत िमळाली
न हती. तेथे पोहोच यावर शासक य िव ामगृहातच जेवण क असा िवचार क न ते
लाल द ा या आप या गाडीत बसले, ते हा पोट रकामे होते, तरी आनंदाने काठोकाठ
भरलेले होते.
आधीच देशभ , यातून उ हा याचे दवस. यामुळे यांनी अगदी साधा पोशाख
के ला होता. कडक इ ीचे धोतर, यावर पांढराशु खादीचा झ बा आिण डो यावर
लांबलचक, सैलशी गांधी टोपी असा पोशाख क न ते गाडीत बसले, ते हा वेळ न
घालवता ाय हरने गाडी सु के ली.
गाडी सु झा यावर ाय हर हणाला, ‘‘साहेब, वाटेत गाडी कु ठं तरी थांबवावी
लागेल -’’
‘‘का रे बुवा?’’ बाबूरावांनी आपली लांबलचक सैल टोपी पु हा डो यावर नीट
बसवीत िवचारले. यांचे डोके लहान अस यामुळे कु ठलीही टोपी यांना सैलच हायची.
‘‘पे ोल यायचं रािहलंय. वाटंत कु ठं तरी टाक फु ल क न घेऊ या.’’
‘‘चालंल.’’
‘‘आज आपले पी. ए. साहेब नाहीत बरोबर?’’
‘‘काल रा ी पाट त मर तंवर जेवले ना! पोट िबघडलं यांचं. हागवण लागलीय
हणून नाही आला.’’
‘‘अन् बाईसाहेब?’’
‘‘ या आज नाटकाला जाणार हैत. यां या ह ते पा रतोिषक-समारं भ है. मग या
कशाला येतील?’’
‘‘आन् मग तुमचं भाषण?’’
‘‘ते पी. ए.नं िल न दलंय. पोलीसखा याची काय ूटी आसती, यांनी काय के लं
पायजे, जंतेशी कसं वागावं... समदं िलिहलंय.’’
‘‘मग हरकत नाही.’’
गाडी मु य र याला लागली तसा ाय हरने वेग वाढवला, अजून बराच दवस
होता. हणून लाल द ाची गंमत पुरेशी दसत न हती, तरीपण मं यांची गाडी ओळखू
येत होती. वाटेत कु ठे तरी चौकात एखाद्-दुसरा िशपाई खाडकन सलाम ठोक त होता.
बाबूराव अगदी खुशीत होते. य उ ाटना या ठकाणी तर सगळे िज ातले पोलीस

अिधकारी गोळा झाले असतील. आपण गाडीतून उतर याबरोबर सलामच सलाम. नुसती
बरसात होईल. आपण ऐटीत या सलामाचा नुस या मानेने वीकार करायचा. जेवण
करायचे, जोरदार भाषण क न पि लकला अगदी गार करायचे. मग ऐटीत परत
फरायचे. आ ह के ला, तरी राहायचे नाही.
बाबूराव या तं ीतच होते. गाडी जोरात चालली होती. उकाडा वाढला होता.
एकामागून एक गावे मागे पडत होती. एकदम यांना भुकेची आठवण झाली. िज ा या
गावी पोहोचायला अजून बराच अवकाश आहे, हे यां या यानात आले. कु ठ याशा गावी
चौकातून जात असताना जवळ या हॉटेलातून एकदम खमंग वास यां या मो ा नाकात
भसकन िशरला. त डाला पाणी सुटले. न हा गरमागरम भ यांचा वास. भजी या
िवषयात बाबूरावांचा हातखंडा होता. यात चूक होणे श यच न हते. खा ीने हा ता या
भ यांचाच वास!
यांनी एकदम कू म सोडला, ‘‘बापू, गाडी थांबव.’’
बापू ाय हरनं गाडी हळू हळू थांबवली.
‘‘काय झालं, साहेब?’’
‘‘अरे , भ यांचा खमंग वास आलाय... आं? जा, भजी घेऊन ये या हॉटेलातली.’’
बाबूरावांनी िखशातून पैसे काढू न समोर धरले. बापू हसला. साहेबांची आवडिनवड
यालाही थोडीशी ठाऊक झाली होती.
‘‘ कती आणू, साहेब?’’
‘‘आण एक कलोभर. कांदाभजी हणावं.’’
‘‘एक कलो?’’ बापूने त ड वासले. ‘‘इतक कशाला?’’
‘‘तुला काय करायचंय? आण हण यावर आण.’’ साहेब जरबे या भाषेत बोलले.
र या या एका कडेला गाडी उभी क न बापू झट दशी खाली उतरला आिण
हॉटेलकडे गेला. देशी हॉटेलात नेहमी माणे गद होती. भ यांचा घाणा जोरात चालू
होता. एक कलोची ऑडर हट यावर ितला ाधा य िमळाले. यातून मं याची गाडी आहे
हे बापूने सफाईदार भाषेत सांिगत यामुळे, हॉटेल मालक एकदम गडबडला. याने वत:
भ यांचा घाणा लवकर काढू न आपली मदत के ली. एक कलोची भजी ता या
वतमानप ात बांधून घेऊन बापू परत गाडीकडे आला.
पुडके पाठीमागे देऊन बाबू ाय हर या सीटवर बसला.
‘‘खाऊन िनघायचं, साहेब? का लगेच सु क गाडी?’’
भ यांचे पासल घाईघाईने सोडीत नामदार बाबूराव हणाले, ‘‘थांबायचं कशाला?
आधीच लेट िनघालोय आपण.’’
‘‘तसं वायरलेसनं कळवलंय ना आपण?’’
‘‘कळवलं आसंलच, पण जा त लेट नको. मी वाटंनंच खाईन. चला, िनघू या.’’
बापूने गाडी सु के ली. खरे हणजे भ यांचा खमंग वास या याही नाकापयत
दरवळला होता. या याही त डाला पाणी सुटले होते, पण हणावे कसे? काही हरकत
नाही. एक कलो भजी काही एकटे साहेब खाणार नाहीत. पु कळ िश लक राहतील. मग
साहेब आपण न आप याकडे ते पासल सरकवतील! आप यालाच ती संपवावी लागतील.

बापूला जरा उ साह आला. याने या उ साहात पु हा गाडी जोरात सु के ली.
मैलामागून मैल मागे पडू लागले. पण घंटा-दीडघंटा झाला, तरी पाठीमागून कसला
आवाज नाही. शेवटी आवाज झाला, तो नामदारांनी एकदम मो ांदा ढेकर दली ते हाच!
बापूने सहज आरशात डोकावून पािहले. साहेबाने संबंध पासल रकामे के ले होते.
कागदावर भ यांचा एक तुकडा िश लक उरला न हता. वर वॉटरबॅगमधले पाणी ढोसून
साहेब शांतपणे ढेकर देत होते. बापरे ! एक कलो भजी साहेबांनी हादडली? कमाल झाली.
बापूने पु कळ मं यां या गा ा आजवर चालव या हो या, पण एक कलो भजी खाणारा
जबरद त मं ी अजून याने कधी बिघतला न हता.
दवस संपत आला होता. ऊन अजूनही रणरणणारे वाटत होते. गाडीतील गुबगुबीत
आसनावर बसूनही नामदार बाबूराव अ व थ झाले होते. यांचे अंग घामेघूम झाले होते.
पोटातही अ व थता चुळबुळत होती. एक कलोभर भजी खा याचा, तेही घाईघाईने प रणाम जाणवत होता. घसाही तेलकट झाला होता. साहेबांचे सबंध शरीर घामाने
िनथळू लागले. मग मा यांना राहवेना. यांना अंगातील झ बा काढू न टाकला. मालाने
घाम पुसला, पण यां या के साळ अंगावर ठक ठकाणी घामाचे पाणी साचून रािहले होते.
ते सगळे पुसून काढायला यांना बराच वेळ लागला. उकाडा थोडा कमी वाटू लागला, पण
पु हा झ बा तसाच अंगावर घाल याची इ छा काही यांना होईना. तो झ बा तसाच
अंगावर नुसता पांघ न ते व थ पडू न रािहले. डो यावरची टोपी खाली त डापयत
सरकली. िखडक तून थोडा वारा आत आला, तसे यांना जरा बरे वाटले. ते डोळे िमटू न
अ व थ पोटाने िनपिचत मु न
े े पडू न रािहले. यांचा थोडासा डोळा लागला.
बापूने म येच मागे वळू न पािहले. अंगावर पसरलेला झ बा, त डावर घसरलेली
गांधीटोपी. मधूनमधून वरखाली होणारे िवशाल पोट.
साहेब झोपलेले दसतात. झोपू ात घटकाभर.
हळू हळू अंधार पडला!
तालु या या गावाबाहेर कु ठे तरी एक चांगला पे ोलपंप लागला. बापूने गाडी पंपा या
प रसरात नेऊन उभी के ली. गाडीतून उत न तो थेट मालका या के िबनकडे गेला. मालक
जा यावर न हताच. यांची वाट पाहत तो के िबनम येच थांबला. टेबलावर पडलेले एक
िसनेमाचे मािसक उघडू न यातील न ांचे फोटो बघत रािहला.
नामदार एकदम दचकू न जागे झाले. पाहतात तो अंधार पडलेला आिण एका पे ोलपंपावर गाडी उभी आहे. बापूही गाडीत नाही. तो टाक फु ल करायला खाली उतरला
आहे, हे यां या ल ात आले. यांनी सु कारा सोडला. आप याला बर्याच वेळेपासून
लघुशंका लागली अस याची शंका यांना आलीच होती. आिण गाडी अनायासे थांबलेली
आहे, तर हे काम उरकू न टाकू , असे यां या मनात आले. यासाठी कोठे जावे, हा काही
च न हता. नामदार ामीण भागातलेच होते. िशवाय थोडा अंधारही झाला होता. मग
काय? ‘हे िव िच माझे टॉयलेट-घर’ असे मनाशी हणत यांनी अंगावर पांघरलेला झ बा
तसाच आसनावर पसरला. पाठीमागे एकदोन गुबगुबीत उशा हो याच. यावरच तो झ बा
यांनी पसरला. वर पांढरी टोपी तशीच अलगद ठे वली आिण नुस या धोतरावर ते खाली

उतरले. गाडीचे दार बंद क न लगबगीने र ता ओलांडून पंपा या आडबाजूस एका जा त
अंधारा या जागेकडे गेल.े
पंपाचा मालक िबडी ओढायला हणून पंपा या प रसरातून जरा लांब पाठीमागे गेला
होता. तो परत आ यावर याने के िबनम ये बसून रािहले या नोकराला पे ोल ायला
सांिगतले. बापूने टाक फु ल क न घेतली. पैशाची देवघेव के ली आिण तो घाईघाईने
गाडीत येऊन बसला. दार उघडता उघडता िनसट या उजेडात याला सहज दसले.
पाठीमागे साहेब अजून झोपलेले तसेच. लांबलचक झ बा आिण त डावर आलेली टोपी.
काही न बोलता याने गाडी सु के ली. पंपाव न वळवून घेऊन मो ा र यावर आणली
आिण भरधाव पुढे काढली. हां हां हणता अ या िमिनटात ती दसेनाशी झाली.
आपले काम समाधानकारक रीतीने उरकू न डु लत डु लत नामदार उघ ाबंब शरीराने
परत आले आिण एकदम चमकलेच हणजे? आपली गाडी कु ठे गेली?
डोळे चोळू न यांनी पु हा एकदा इकडेितकडे पािहले. गाडीचा प ा नाही. नाही, कु ठे च
नाही!
एक लाल दवा असलेली गाडी नुकतीच र याव न वेगाने गेली, हे यांना एकदम
आठवले. हणजे? हा गाढव ाय हर आप याला न घेता तसाच िनघून गेला क काय?
आपण गाडीतच आहोत, अशी याची समजूत झाली क काय? तसेही कदािचत असेल.
पण आता काय करायचे?
अंगावर नुसते धोतर. धड झ बा नाही. टोपीही नाही. उघडेबंब शरीर. अशा ि थतीत
जायचे कु ठे ? आिण नेमके काय करायचे?
साहेबांचे शरीर पु हा एकदा घामाने िनथळले. िनदान तसे यांना वाटले. सावकाश
चालत चालत ते पे ोलपंपा या के िबनकडे आले. पैसे मोजत बसले या मालकासार या
इसमाकडे जाऊन यांनी िवचारले.
‘‘का हो, आ ा एक गाडी आली होती ना, पे ोल यायला इथे?’’
मालकांनी या उघ ाबंब इसमाकडे कु तूहलाने पािहले.
‘‘हो, आली होती. का?’’
‘‘मग के हा गेली?’’
‘‘पे ोल घेतलं अन् िनघून गेली लगेच -’’ मालकांनी
आवाजात सांिगतलं. मग ते
हळू च हणाले, ‘‘गाडी कु णाची होती माहीत आहे?’’
‘‘कु णाची?’’
‘‘मं याची. आता कु णी नवीन िमिन टर झालेत बाबूराव खुडबूडकर हणून. एकदम
चालू माणूस आहे. याची गाडी ही.’’
‘‘कोण, ाय हर हणत होता का असं?’’ बाबूरावांनी आपला संताप आव न धरीत
िवचारले.
‘‘ ाय हर कशाला सांगतोय? यानं फ नाव सांिगतलं, पण आ ही पेपर रोज वाचतो
ना? सग यांचं आ वो म् आ हाला ठाऊक आहे! पण तु ही कशासाठी चौकशी
करताय?’’
मीच तो बाबूरावजी खुडबूडकर, असे सांग याचे बाबूरावां या अगदी त डापयत आले

होते; पण तसे सांगून काहीच फायदा न हता. अगदी नालायक माणूस आहे हा पंपवाला!
सगळा राग िगळू न यांनी िवचारले, ‘‘इथं पोलीसचौक कु ठं आहे जवळपास?’’
पंपवा याने बाबूरावांकडे साशंक दृ ीने पण याहाळू न पािहले.
‘‘का हो? कु ठं मारामारी क न आलात काय? वाटलंच मला. तरी हटलं नुस या
धोतरावर तु ही इथे कसे काय आलात?’’
‘‘मला पोलीस चौक कु ठं आहे ते मेहरे बानी क न सांगा -’’ बाबूरावांचा आवाज
एकदम चढला.
‘‘बाईिबईची भानगड आहे का? तसं आसंल ना, तर अजाबात पोलीस चौक वर जाऊ
नका. मी सांगतो तु हाला. ितथला फौजदार एकदम च म माणूस आहे. तो असली काही
त ार आली ना, तर आधी त ार करणार्यालाच बदडतो. मग त ार ऐकू न घेतो. नका
या भानगडीत पडू -’’
‘‘मला फ चौक चा प ा सांगा. बाक तुमची बडबड नको आहे.’’ बाबूराव एकदम
िचडले. पंपवा याची मु ा आ यचच कत झाली.
‘‘माझी बडबड वाटत आसली तर जा ब बलत -’’ पंपवालाही िचडला. ‘‘मा या
बापाचं काय जातंय? सरळ असे ा र यानं जा. एक फलागावरच पोलीस चौक आहे.
एकदा िहसका खाऊन या ितथनं.’’
पंपवा याने हातवारे क न दशा दाखवली, ते हा जा त न बोलता बाबूराव ितथून
तरातरा िनघाले आिण या अंधारातही झपा ाने पावले उचलीत र याला लागले. वाटेत
एका ओलसर जागेत यांचा पाय घसरला आिण ते धबेल दशी खाली आदळले. फारसे
काही लागले नाही. फ पाठीमागील धोतराची बाजू एका का याभोर िचखलाने
वतुळाकार माखून िनघाली एवढेच. दो ही हात मागे क न तो डाग पुसत पुसत ते तसेच
घाईघाईने पुढे िनघाले आिण पंधरा-वीस िमिनटांत एका पोलीस चौक वर येऊन दाखल
झाले.
चौक वर एकच ठाणे-अंमलदार िश लक होते. बाक शुकशुकाट होता.
अंमलदारसाहेब हातातील तंबाखूची मळलेली िचमट त डात टाक या या अगदी बेतात
होते. तेव ात नामदारसाहेब तेथे येऊन दाखल झाले. ते ये या या आधी अधाच तास एक
दा
ा पोलीसचौक वर कु णीतरी ध न आणला होता. याला दोन दणके घालून आिण
या यापे ाही इरसाल िश ा हासडू न अंमलदारसाहेब नुकतेच मोकळे झाले होते.
तेव ात एक के साळ, उघडाबंब दांडगे र माणूस चौक त आला, हे बघून
अंमलदारसाहेबांनी कपाळाला आ ा घात या. आयला, हे कोण पा आले आणखी? हा
दुसरा दा
ा आला क काय? आजकाल सा या माणसापे ा दा
ांची ‘मेजॉ रटी’
झाली आहे.
ही मूत दस याबरोबर अंमलदारसाहेब दरडावून हणाले, ‘‘ए, ए िहकडं कु नीकडं?
पोलीस चौक आहे ही. सरकारी गु ा हवं. चल हाकल -’’
आता मा नामदार बाबूरावांचा संताप अनावर झाला. ते संतापून ओरडले, ‘‘ए, मी
दा
ा वाटलो काय तुला?’’
अंमलदार खोखो क न हसला.

‘‘मग काय, िमिन टर हैस काय?...’’
‘‘हाए िमिन टर है मी. तु या साहेबाला बोलाव पटकन. हणावं, िमिन टर आलेत.
अजट बोलावलंय.’’
अंमलदारसाहेबांना हसू आवरे ना. िमिन टर? अन् असा उघडाबंब? धोतराला िचखल
लागलेला? हा दा
ा दसत नाही. ब तेक वेडा असावा कु णीतरी. न च वेडा.
‘‘िमिन टरसाहेब, बसा इथे घटकाभर. मलाही सोबत ईल. तंबाखू फायजे का?’’
नामदार संतापाने थरथर कापत ओरडले, ‘‘खरं च मी िमिन टर आहे. तू कोण?’’
‘‘मी ना? मी ाईम िमिन टर आहे. बसा बसा.’’ अंमलदारांनी तंबाखू त डात टाकली.
बाबूराव संतापाने बेभान झाले. यांनी पु हा पु हा ओरडू न सांिगतले क , आपण खरे च
मं ी आहोत आिण ताबडतोब तुम या साहेबांना इथे बोलावलंय, हणून िनरोप दे; पण
अंमलदारसाहेबांनी त डात तंबाखूची भलीभ म िचमूट टाकू न जी गुळणी धरली, ती काही
यांनी सोडली नाही. आणखी दोन-चार िमिनटे याने अशीच गुळणी ध न ठे वली असती,
तर बाबूरावांनी ब धा याचा गळाच ध न या याशी जंगी मारामारी के ली असती; पण
नामदारां या सुदव
ै ाने वत: उपिनरी कच तेव ात फटीफटीव न तेथे दाखल झाले.
नामदारांचा चेहरा बघून ते चमकले. हा चेहरा आपण फोटोत कु ठे तरी पािहला आहे, असे
यांना वाटले. यांनी जरा गंभीरपणे चौकशी के ली आिण सरद इसम हा खराच मं ी आहे
आिण तोही गृहखा याचा रा यमं ी, हे कळ यावर ते एकदम हादरलेच. यांनी
नामदारांची हात जोडू न मा मािगतली. सव वृ ा त समजावून घेतला आिण ताबडतोब
जीपची व था के ली. साहेब जीपम ये बसले. ठाणेअंमलदार भलतेच खिजल झाले होते.
आता आपली नोकरी-िबकरी जाते क काय, अशी भीती यांना वाटत होती.
साहेब जीपम ये चढू लागताच ते अदबीने हणाले, ‘‘मागं धोतराला लई िचखल
लागला है साहेब. ा फड यानं पुसून देऊ का?’’
‘‘काही नको -’’
असे रागाने पुटपुटत नामदार ं टसीटवर थानाप झाले. वत: उपिनरी क
यां याबरोबर हणून पाठीमागे बसले. मग जीप सु झाली. वेगाने िनघाली.
शासक य िव ामगृहा या पटांगणात िज हा पोलीस अिधकार्यापासून
हवालदारापयत सव ताफा उपि थत होता. संगीनधारी पोलीसही मानवंदना दे यासाठी
लायनीत उभे होते. सव जण मं यां या गाडीची वाटच पाहत होते. लाल द ाची गाडी
दस याबरोबर सव जण एकदम वि थत उभे रािहले.
गाडी िव ामगृहा या आवारात येऊन थांबली. सवानी खाडखाड सलाम ठोकले. एका
अिधकार्याने अदबीने गाडीचे मागचे दार उघडले. आतील देखावा पा न ते हतबु झाले.
आत मागील आसनावर फ एक झ बा आिण एक गांधी टोपी होती. मं ी नावाचा
महापु ष या झ यात कं वा गांधी टोपीखाली कु ठे दसला न हता.
हणजे? हा काय कार? गाडीतले मंि महोदय गेले कु ठं ?
बापू ाय हर च कत होऊन हणाले, ‘‘मलाही माहीत नाही. गाडीतच होते साहेब.
एकदम असे का गडप झाले, मलाही कळत नाही.’’

‘‘चम कारच झाला हणायचा!’’
बरीच धावाधाव झाली. वायरलेसव न िनरोप गेल.े धडाधड पोलीस टेशनवर फोन
गेले. चौकशा सु झा या. मंि महाशयांचे नेमके काय झाले असावे, हे कु णालाच कळे ना.
कु णीतरी भुताटक चीही शंका काढली. वाटेत एका वळणावर एक पडक , जुनाट िवहीर
आहे, पंपळाचे झाड आहे. एका िविहरीत एक तरणीबांड हडळ आहे. ती सं याकाळ या
वेळी बाहेर येते आिण पु षमाणसाला ध न नेत.े िविहरीत नेऊन बुडवते, अशीही एक
खा ीलायक बातमी एका पोिलसाने इतर मंडळ ना ठामपणे सांिगतली. आणखी थोडा
वेळ गेला असता, तर काही जण या िविहरीकडे जाऊन तपास करावा लागेल क काय, या
िवचाराने घामेघूमही झाले असते; पण तेव ात यां या सुदव
ै ानं एक जीप
िव ामगृहा या आवारात िशरली आिण थांबली.
जीपमधून थम पोलीस उपिनरी क खाली उतरले. यां यामागोमाग एक
उघडावाघडा, के साळ अंगाचा, जाडजूड पोटाचा, एक थूल इसम नुस या धोतरावर खाली
उतरला. यांची ओळख क न देताना उपिनरी क हणाले, ‘‘हेच ते नामदार बाबूराव
खुडबुडकरसाहेब. आपले मं ी.’’
सवानी खडाखड सलाम ठोकले. फ नामदारसाहेबांना ते ऐटीत वीकार याचे
धाडस झाले नाही. शर मं ा चेहर्याने ते भराभर िव ामगृहात गडप झाले.
दुसर्या दवशीचा उ ाटन-समारं भ थाटात पार पडला. नामदार मं यांचे भाषण
फारच उ ोधक झाले असावे. कारण भाषणा या वेळी सतत टा यांचा गजर होत होता.
नंतर िम ा ाचे जेवण उरकू न नामदार मं ी ताबडतोब राजधानीकडे रवाना झाले. मा
त पूव प कारांनी यांना गाठू न, आद या दवशी वासात नेमके काय घडले होते,
यािवषयी बरीच मािहती िमळवली. नंतर या मािहती या आधारे पुढील वृ
थािनक
वतमानप ात िस झाले.
मं यावरील भीषण संग टळला.
‘‘...अ यंत िव सनीय गोटातून आ हाला िमळालेली मािहती अशी आहे क , नामदार
मंि महोदयांची गाडी एका पे ोलपंपापाशी थांबलेली होती. नामदार गाडीत एकटेच
होते. पे ोलपंप लुट यासाठी याच वेळी तेथे असले या एका सश दरोडेखोरां या
टोळीने आधी या गाडीवर ह ला क न नामदारांना बाहेर बोलावले. नामदारांनी हे
अंधारातील आ हान वीका न यां याशी झटापट के ली आिण एक ाने यां याशी
शौयाने सामना के ला. यामुळे पे ोलपंप लुट याचा दरोडेखोरांचा बेत कला आिण यांनी
पलायन के ले. गडबडीत यांचा झ बा फाटला आिण गांधीटोपीही कु ठे तरी गायब झाली.
खरोखरीच यां या या परा मामुळे के वळ एक धाडसी दरोडा घडू शकला नाही.
पोलीसखा याने जरी या गो ीबाबत कानावर हात ठे वले असले, तरी खरा कार असाच
घडला अस याचे अनेकांचे हणणे आहे. आ ही मंि महोदय बाबूराव खुडबूडकर यां या
या धाडसाचे मन:पूवक कौतुक क न अिभनंदन करतो...’’

शाळा

सुटून बराच वेळ झाला होता. वगाचे दरवाजे के हाच बंद क न शाळे चा
िशपाई बाहेर गेला होता. नाही हणायला शाळे चे सभागृह तेवढे उघडे होते आिण
बाहेर या पटांगणात दहा-बारा पोरे फु टबॉल खेळत होती. यांचा आरडाओरडा
एकसारखा चालला होता. बाक कु ठे ही कु णी दसत न हते.
सभेची वेळ सं याकाळची सहाची होती, पण ठीक सहा वाजता सभागृहात कु णीही
न हते. सहा वाजून गे यावर दोन माणसे सभागृहात डोकावली. यांपैक एका या हातात
फोटो होता. दुसर्या या हातात फु लांचा पुडका होता. इकडे-ितकडे थोडा वेळ पा न
यांनी हॉलमधील एक खुच ओढू न घेतली. यावर फोटो ठे वला. दुसर्याने हातातला
पुडका उलगडला. यातला हार या फोटोला घातला.
९.

एका शोकसभेचा वृ ा त
‘‘आता काय रािहलं, बंडोपंत? फोटो झाला, हार झाला.’’
बंडोपंत हणिवणार्या गृह थांनी या
ाचे उ र बराच वेळ दलेच नाही.
िखशातले िबडीचे बंडल काढू न यांनी यातली एक िबडी पेटवली. एक-दोन मनसो
झुरके घेत ते हॉल या दारात उभे रािहले. पोरा या खेळाकडे थोडी नजर टाकू न त ड
वाकडे क न हणाले, ‘‘हा शाळे चा िशपाई हणजे अवलाद आहे अगदी, रामभाऊ! नेमका
कामा या वेळी गडप. लेका यानं झाडलंय का नाही कु णास ठाऊक! पण िनदान मोठी
सतरं जी तरी टाकू न ठे वायची. आले एव ात लोक, हणजे यांनी बुडं टेकायची कु ठं ?’’
रामभाऊंना बंडोपंतांसारखे कसलेही सन न हते. फ नाकात अंगठा घालून नाक
मधूनमधून व छ कर याचा नाद होता. आ ाही उज ा हाताचा अंगठा इ ठकाणी
ठे वून ते हणाले, ‘‘पण लोक कु ठले इत या लवकर यायला?’’
‘‘नाही हां. आज चीफसाहेबांनी मु ाम व था के लीय.’’
‘‘कशाची? लोकं बोलाव याची?’’
‘‘तर! करायलाच पािहजे क . सग या मुिनशीपल शाळे त या मा तरांना इकडं हजर
राहायला बजावून सांिगतलंय. त डी कू मच दलाय हणानात ना!’’
‘‘हा. मा तरमंडळी येतील. ती जाताहेत कु ठं ?’’
‘‘आपला मुिनशीपालटीतला सगळा टाफ बोलावलाय.’’
‘‘ते हळू हळू येतील.’’
‘‘िशवाय गावात या िति त मंडळ ना मु ाम स युलर पाठवून कळवलंय.’’
‘‘ते कु णी येत नाहीत, बंडोपंत.’’
‘‘न का येईनात. कु ठू नतरी पाचप ास माणसे जमली हणजे सुटलो.’’
‘‘हां, हे बाक खरं .’’
एवढे संभाषण झाले. आणखी पाचदहा िमिनटे गेली. मग शाळे चा िशपाई फाटकातून
आत आलेला दसला. याबरोबर रामभाऊ खेकसून बोलले, ‘‘का रे बुवा, सतरं जी-िबतरं जी

टाकायचा िवचार आहे क नाही? का लोक सगळे जमून सभा झा यावर तू यां या
डो यावर अंथरणार आहेस?’’
शाळे या िशपायाने ही काही पिहलीच सभा पािहलेली न हती. अशा अनेक सभा
आिण अनेक सावजिनक कायकत याने पचवले होते. यामुळे या सरब ीने तो िबलकू ल
डगमगला नाही. संथपणे चालत येऊन याने हॉलमधील व तुि थती य डो यांनी
पािहली. त डावर आ य कट के ले.
‘‘सतरं जी? सतरं जी टाकायचं काई बोलले हाईत हेडमा तरसाहेब.’’
‘‘अरे , पण सभा आहे इथे, एवढं तर माहीत आहे ना तुला?’’
‘‘ हय.’’
‘‘मग?’’
‘‘मला साहेब हणाले क , तू हाल उघडू न ठीव. बाक चं ती माणसं बघून घे याल
हणून! सतरं जी टाकू या का? मग तसं सांगा क .’’
‘‘टाक टाक लवकर.’’
िशपायाने मग कु ठलीतरी खोली उघडली. ित यातून एक भली दांडगी सतरं जी बाहेर
काढली. ती खां ावर टाकू न हॉलम ये आणली, तोपयत दोन-पाच ोते जमलेले होते.
यांना बाजूला हो याचा कू म क न वारीने ितचा पडदा उलगडला. नंतर सतरं जी अशा
तर्हेने झाडली, क ित यात बरे च दवस साठलेला सगळा के र खाली उधळला. सग या
हॉलम ये पसरला. खुच वर या या फोटोवरही धुराळा झाला. गोळा झालेली दोनपाच
माणसे ताबडतोब हॉल या बाहेर पडली. मग याच सतरं जीने खालची धूळ बाजूला
सार याचा य क न अखेर बस याची व था कर यात आली.
हॉलमधील धुराळा कमी झा यावर सगळे जण आत येऊन बसले. कु णी सतरं जीवर
अगदी पाठीमागे बसले, तर कु णी भंतीला टेकून रािहले. हळू हळू आणखीही माणसे
जमली. यांची आपसात कु जबूज सु झाली. बाहेर मुलांचा खेळ चालला होता.
आरडाओरडाही चालूच होता. तेव ात हेडमा तर आले. सभेची सगळी व था झाली
आहे, हे पा न ते संतु िच ाने अगदी पुढे जाऊन बसले. यां यामागून नगरपािलके चे
उपा य आले. काही मबरलोक आले, इतरही कु णी कु णी आले आिण हॉल भर यासारखा
दसू लागला. खरे हणजे आता सभा सु
हायला हरकत न हती, पण देशभ
नानासाहेब अजून आले न हते. नानासाहेब हे ‘नानासाहेब’ तर होतेच; पण गावातील एक
सु िस देशभ होते. कु ठलाही काय म यां यािशवाय पार पडणे श यच न हते. ते
उ म व े होते. वातं या या चळवळीपासून मशानातील भाषणापयत यांची सव
भाषणे होत. आिण ती गाज यािशवाय राहत नसत. यातून ते ज मिस अ य ांपैक एक
होते. नानासाहेब गावात अस यानंतर कु ठ याही सभेला दुसरा कु णी अ य झा याचे
माहीतच न हते. या सव कारणांमुळे यांची वाट पाहत ताटकळणे ा च होते.
पाच-दहा िमिनटे गे यावर थािनक वतमानप ाचे संपादक अ णासाहेब रामभाऊंना
हाक मा न खाजगी सुरात हणाले, ‘‘नानासाहेबांना बोलावणं पाठवलंय ना? माणसं फार
वेळ ताटकळली, तर जातील िनघून हा एके क! मी आधीच इशारा देऊन ठे वतो.’’
रामभाऊंनी गोरे मोरे त ड के ले.

‘‘आता कसं करायचं, अ णासाहेब, तु हीच सांगा. बोलावणं पाठवू नका, मी पर पर
येतो हणाले. कु ठं को-ऑपरे ट ह बँकेत यांचं भाषण आहे. ितथून ते मिहलामंडळात
जाणार होते -’’
‘‘ितथून पर पर इकडं येणार आहेत?’’
‘‘न...नाही. मिहलामंडळातलं भाषण आटोपून कु ठ याशा दुकाना या उ ाटनाला
जायचं हणाले. ते झा यावर इकडे येणार आहेत. येतो हणालेत पण न .’’
‘‘आनंद आहे! एकदा चांगलं फै लावर घेतलं पािहजे!’’
संपादक चडफडत जाग या जागी बसून रािहले. उपा य ांनी तेव ात सरकू न
यां याशेजारी आसन ठोकले. मग दोघांनी िमळू न भावी नगरा य कु णी हावे यािवषयी
वाटाघाटी के या. हेडमा तरांनी यां याकडे कान लावले. बाक चे आपले उगीच बसून
रािहले. हॉलमध या भंतीवर लावले या चारपाच फोट तील माणूस न् माणूस यांनी
याहाळू न पािहला. अशी आणखी पंधरा-वीस िमिनटे गेली. मग नानसाहेब आले.
हातातील काठी कोपर्यात ठे वून यांनी सवयीने सवाना िमळू न एकच मोठा नम कार
के ला, मग दुभंगले या ो यांमधून वाट काढीत ते सरळ टेबलामाग या एकु ल या एक
खुच वर जाऊन बसले.
सभेला ारं भ झाला. वातावरण आता पुरेसे गंभार झाले आहे, अशी येकाची खा ी
पटली.
उभे रा न, एकदा खाक न नानासाहेब हणाले, ‘‘आजचा संग मोठा िविच आहे.
आपले नगरा य , गावातील मुख ापारी आिण दानशूर नाग रक शेठ छगनलाल
मगनलाल यांचं नुकतंच दीघ आजारानंतर दु:खद िनधन झालं. झा या गो ीस इलाज
नाही. ही सगळी परमे री योजना आहे. यानं जा हटलं क गेलं पािहजे. ये हटलं, क
आलं पािहजे -’’
नानासाहेब परमे री योजनेसंबंधी आणखीही बोलणार होते, पण तेव ात बाहेर
खेळणार्या मुलांचा आरडाओरडा एकदम वाढला. काय झाले, काय नाही, हे कळाय या
आतच फु टबॉलने एकदम खोली या आत जोरात ट पा घेतला आिण धाि दशी
नानासाहेबां या त डावर वारी के ली. यानंतर टेबलावर उडी घेऊन तो समोर बसले या
उपा य ां या मांडीवर जाऊन बसला.
या कारामुळे सभेचे वातावरण वाजवीपे ा जा तीच गंभीर झाले. नानासाहेब
एकदम खाली बसले आिण मालाने त ड पुसू लागले. बाक ची मंडळी गडबडली. पुढे
बसले यांची धांदल उडाली. या गडबडीत हेडमा तरांनी उपा य ां या मांडीवर
बसलेला चडू उचलला, पण चडू बरोबरच यां या धोतरा या िनर्याही हातात आ यामुळे
पु हा खळबळ माजली. उपा य ांनी तेथेच उभे रा न पु हा धोतर नेसले. हेडमा तरांनी
फु टबॉल बाहेर नेऊन आप या खोलीत ठे वला. बाहेर एके ठकाणी गोळा झाले या पोरांना
दम भ न हॉलम ये माग या बाजूला बसवले. मग हाश श करीत ते पु हा पुढे येऊन
बसले.
‘‘एव ासाठीच मी हणत होतो, क शाळे त ही सभा नको हणून. भारी वा ात
झालीत काट ! पण चीफसाहेबांचा आ ह पडला -’’

हे सगळे बोलणे नानासाहेबांना उ ेशून होते; पण नानासाहेबां या गालावर या चडू ने
अशी जोरात टचक मारली होती क , या या वेदना अजूनही होत हो या. यां या
त डाची दरवाजाकडची बाजूही लाल झाली होती. यामुळे ते जरा घु शातच होते. यांनी
काहीच उ र दले नाही.
दोन िमिनटे अशी भयानक गे यावर नानासाहेब गाल चोळीत पु हा उभे रािहले.
‘‘असो. तर शेठ छगनलाल यां या िनधनाब ल दुखवटा
कर यासाठी आपण इथे
जमलो आहेत. यांना आदरांजली वाहणं आपलं पिव कत आहे. तर पिह यांदा -’’
नानासाहेब थांबले. काय काय काय म ठरला आहे, हे माहीत नस यामुळे टेबलाकडे
पा लागले; पण टेबलावर काय मपि काच न हती. तशी ती के लेली होती, पण ती
चीफसाहेबां याजवळ होती आिण ते तर अजून आलेले न हते. रामभाऊंनी हा कार
खाल या सुरात सांिगत यावर नानासाहेबांची जरा पंचाईत झाली, तथािप न गांगरता ते
हणाले, ‘‘ठीक आहे. तर पिह यांदा -’’
तेव ात अगदी पुढे पण जरा भंतीलगत बसलेले धोतर, टोपी, कोट आिण च मा या
वेशातले एक गृह थ उठू न उभे रािहले. ते उभे रािहलेले पा न सग यां याच पोटात
एकदम गोळा आला. कारण हे गृह थ दुसरे -ितसरे कु णी नसून गावातील सु िस कवी
‘खंडुसुत’ होते. नानासाहेबां या अ य पदाइतक च खंडुसुतांचे का गायन ही सावजिनक
सभेतील एक अटळ गो होती. मघा या गडबडीत ते के हा येऊन दाखल झाले होते,
याचा कु णालाच प ा न हता. कोणाचे काहीही हणणे असले, तरी खंडुसुत आपले का
हणून दाखव याखेरीज कधीही राहत नसत. यांना पािह यावर नानासाहेबांसारखा खंदा
वीरही हतबु होत असे.
आजही नानासाहेब िबचकलेच. शु क हसून यांनी िवचारले, ‘‘काय, हणणार काय
खंडुसुत तु ही किवता?’’
‘‘तयार आहे.’’
खणखणीत आवाज काढू न खंडुसुतांनी घडी के लेला कागद त परतेने काढू न बाहेर
फडफडवला. मग सग या ोतृवृंदाकडे यांनी रोखून पािहले. मी असा िबनतयारीिनशी
येणारा माणूस न हे, असा या पाह याचा अथ होता.
‘‘ठीक आहे. होऊन जाऊ ा. पण थोड यात बरं का -’’ नानासाहेब िन पायाने
बोलले. ‘‘तर पिह यांदा कवी खंडुसुत आपली
ांजली वाहतील.’’
नानासाहेब खाली बसले न बसले, तोच खंडुसुतांनी उडी मा न टेबलाजवळ या
जागेचा क जा घेतला. घसा साफसूफ के ला.
‘‘थोड यात आवरा बरं का -’’
‘‘अगदी थोड यात.’’
‘‘नुसती किवता हणा. बाक
तावना नको. आधीच उशीर झालाय.’’
‘‘ तावना आज करणारच नाही. फ पा भूमी सांगणार आहे किवतेची. आज का
तावना करीत बस याची वेळ आहे?’’
नानासाहेब हताश होऊन इकडे-ितकडे बघू लागले. खंडुसुतांनी पु हा एकदा घसा
खाकरला. मु ा अ यंत गंभीर के ली.

‘िम हो, दानशूर शेठ छनगनलाल यांचं िनधन नुकतंच झालं. ते हापासून मी
एकसारखा रडतो आहे. अगदी ओ साबो शी रडावं, असाच हा संग आहे. डो यांतील
अ ुधारांना चार दवस झाले खळ नाही. अजून यांची िसगरे ट हातात घेतलेली हसतमुख
मूत डो यांसमो न हलत नाही. मुिनशीपालटी या कु ठ याही कामासाठी यां याकडं
गेलं क , ते मला मु ाम बसवून घेत. का गायन करायला सांगत. कामा या कागदावर
स ा करता करता एकसारखा का रस पीत. यां या थोर या मुली या ल ा या वेळी
मी पिह यांदाच मंगला कं के ली. या वेळचा संग मला अजून आठवतो -’’
हे शेवटचे वा य खंडुसुतांनी उ ार यावर सगळे च अ व थ झाले. शेठजी या थोर या
मुली या ल ात आपण हौसेने हटलेली मंगला के नवरदेवाला कशी आवडली होती आिण
नवरीकडे बघ याऐवजी तो तीनतीनदा आप याकडेच कसा पाहत होता, नंतर शेटज नी
आप याला आय या वेळी जेवायला कसे ठे वून घेतले, या वेळी खा लेला बुंदीचा लाडू
कसा अजून िजभेवर आहे, हे सगळे वणन खंडुसुतांनी गावात या येक नाग रकाला
जवळजवळ डझन वेळा ऐकवले होते. येकाला ती कथा अगदी तपिशलासह पाठ होती.
ितचा पु हा उ ार के याने थोडेसे पु य िमळणार आहे, असे जर कु णी पटवून दले असते,
तर सभेत या जवळजवळ सव ो यांनी वेदांत या ऋचां माणे, अगदी तालासुरात ती
गो घडाघडा हणून दाखवली असती. यामुळे ही गो सु झा याबरोबर सभेत चुळबुळ
सु झाली. मागचे काही लोक झपा ाने बाहेर अदृ य झाले. काही जणांनी आपाप या
िखशातली
सने बाहेर काढली. काह नी शेजारपाजारी कु जबुज सु
के ली.
नानासाहेबांनी डोळे िमटू न घेतले. कानही आपोआप िमटवता आले असते, तर तेही यांनी
के ले असते.
एव ा वेळात खंडुसुतांनी आपली सुरस कथा सांगून संपवली होती. ित या दुसर्या
भागाला सु वात के ली होती.
‘‘शेटज या दुसर्या मुली या ल ात मंगला कं करायला बोलावलं न हतं, हा समज
खोटा आहे. या वेळी मी आमांशानं आजारी होतो ही व तुि थती आहे. अजूनही माझी
त येत तशी बरी नाही -’’
कं टाळू न जाऊन नानासाहेबांनी डोळे उघडले. सहज िखडक कडे नजर टाकली.
चीफसाहेब चार-दोन माणसां या घोळ यात बाहेरच उभे रािहलेले दसले. याबरोबर
पोटाव न हात फरवीत नानासाहेब सावजिनक आवाजात हणाले, ‘‘अहो चीफसाहेब,
या ना आत. पुढं जागा आहे. या या.’’
सभे या ठकाणची सगळीच मंडळी िखडक कडे बघू लागली. सभेत थोडीशी गडबड
झाली. खरे हणजे चीफसाहेब आिण यां याबरोबरची माणसे मघाशीच आली होती; पण
खंडुसुत उभे रािहलेले दस यामुळे आणखी वेळ बाहेरच काढ याचे यांनी ठरिवले होते;
पण नानासाहेबांनी हाका मा न ही गो जगजाहीर के यामुळे सग यांना आत येणे
भागच झाले. ब तेक मंडळी िति तच होती. यामुळे पु हा माणसांची सरकासरक,
हलवाहलव झाली. याचा फायदा घेऊन तेव ात आतली माणसे बाहेर गेली. खंडुसुतांना
थोडा वेळ आपली रसवंती रोखून ठे वणे भागच आले.
चीफसाहेबांनी घाईघाईने काय मपि के चा कागद टेबलावर ठे वला, ितकडे पाहत

खंडुसुत हणाले,
‘‘हां, तर मी काय सांगत होतो-’’
ते ऐक यावर चीफसाहेब कपाळाला आ ा घालून हणाले, ‘‘हे पाहा किवराज,
अजून पु कळ लोकांना बोलायचं आहे.’’
‘‘बरं मग?’’
‘‘आता किवतािबिवता रा
ा तुमची. फार उशीर झालाय.’’
सबंध किवताच कटाप हो याचा संग आ यामुळे खंडुसुत जरा िबचकले. एरवी तशी
यांनी लवकर कु णाला दाद दली नसती; पण ते घरमालक अस यामुळे आिण
मुिनशीपािलटीत यांचे वारं वार काम पडत अस यामुळे चीफसाहेबांना ते जरा दबकू न
असत. हणून भाषण गुंडाळू न ठे वून ते घाईघाईने हणाले, ‘‘किवता हणायला कती वेळ
लागतोय! आ ा हणतो.’’
मग च मा ताबडतोब पुसून गिहवरले या आवाजात यांनी आपली किवता हणून
दाखिवली. या क णरसप रलु का ाची पिहली ओळ ‘मगन-गगनीचा छगनचं लोपला’
अशी काहीशी होती आिण शेवटची ओळ ‘अहाहा! भासे काळोख दाटला मला’ अशी होती.
ही किवता हण यास यांना अवघी दहाच िमिनटे लागली. कारण काही िवशेष भावी
ओळी आिण धु्रपद यांनी फ चार-चार वेळा घोळू न हटले. वेळ फार थोडा अस यामुळे
यापे ा अिधक काही करता आले नाही.
या दहा िमिनटांत लोकांनी पिह यांदा शाळे या हॉलम ये नवीन काय काय सुधारणा
झा या आहेत, याचे िनरी ण के ले. नंतर देशभ नानासाहेब यां या लांब कोटाची बटणे
मोजली. काह नी हॉलमधील येका या त डाकडे थोडा थोडा वेळ िनरखून पािहले.
काह नी िखडक तून दसणार्या आभाळातील पांढर्या ढगां या खव यांची मोजदाद
के ली. अगदी शेवट या ओळीपाशीच एका माग या मुलाने मोठी जांभई दली.
‘‘आ...आ...ई...’’
याबरोबर सभेत जोराचा हशा झाला. बराच वेळ अवघड यामुळे सग यांनाच
एकदम मोकळे मोकळे वाटले. या भरात काह नी टा याही वाजव या. याचा फायदा
घेऊन चीफसाहेबांनी खूण के ली, ते हा दोनदा धु्रपद हणून खंडुसुत खाली बसले.
मग दुखव ा या भाषणास खरा ारं भ झाला.
ारं भी शाळे चे हेडमा तर बोलले. यांनी शेठ छगनलाल यांचा आिण शाळे चा
ऋणानुबंध सांिगतला. शेटजी मॅने जंग बोडातच होते. यामुळे यांची आिण आपली नेहमी
गाठ-भेट होत असे आिण येक वेळी ते शाळे या कारभाराचे कौतुक करीत असत, असे
यांचे वणन के ले. शेवटी ते हणाले, ‘‘शाळे ला आज वतं
डांगण आव यक आहे. ते
नस यामुळे मुलांची पंचाईत होते. इथ याइथंच यांना खेळत बस याचा संग येतो.
यामुळेच आ ाच कोणती अिन घटना घडली, हे सवाना ठाऊकच आहे. तसंच एक
वतं टीचस- मही हवी आहे. स या आमचे िश क ग स- ममधीलच एका बाक ावर
बसतात. याच माणं मुलां यासाठी वतं मुतार्यांचीही फार आव यकता आहे. आज
तूत मुलं बाहेर जात आहेत; पण मुलांची सं या जसजशी वाढत जाईल, तसतशी ही
व था शाळे ला वतं पणेच करावी लागणार. शेटज या कानावर ही गो मागेच मी

घातली आहे. यांनी सहानुभूतीने िवचार कर याचं आ ासनही दलं होतं. आ ाच मला
कळलं क , आपले अ य बाबूशेठ यांना अ य हणून करायचं पाट -मी टंगम ये ठरलं
आहे. याब ल मी यांचं जाहीर अिभनंदन करतो आिण ते आम या अडचण चा िवचार
करतील, अशी आशा करतो. तसं झालं, तरच शेटज या अतृ आ यास समाधान
लाभेल.’’
एवढं बोलून हेडमा तर खाली बसले, ते हा सवयीनुसार मागे बसले या आठ-दहा
मुलांनी टा या वाजव या. बाक यांनी यां याकडे वळू न पािहले, ते हा हा गजर
थांबला. हेडमा तरां या मु व
े र मा बरे च दैवी समाधान झळकत होते. जे बोलणे के हा
तरी आव यक होते, ते बोलून टाक याचा भाव यातून
होत होता. यां यानंतर
नगरपािलके चे उपा य बाबूशेठ बोलले. भावी नगरा य
हणून आपला उ लेख
झा याब ल यांनी थोडी नापसंती
के ली. फायनल पाट -मी टंग अजून हायची आहे
आिण लोकशाही मागानेच जे काही हायचे ते होईल, सद यांना पूणपणे मत वातं य आहे,
ही गो यांनी प के ली. मग शेठ छगनलाल यांचा आप यावर कसा िव ास होता आिण
आप या हातून नगरपािलके ची भरीव सेवा घडेल, ही यांना कशी पुरेपूर खा ी होती,
याचे यांनी वणन के ले. शेठज या नंतर आपणच यांचे वारस आहोत, हे मा शेटज नी
सूिचत के ले होते; एकदा नगरपािलके ची सवसाधारण सभा होती. या वेळी, ‘बाबूशेठ,
आज तु ही मीट ग कं ड ट करा. मी येऊ शकत नाही.’ असे शेटज नी चारचौघांदख
े त
बाबूशेठना सांंिगतले होते. ही सगळी हक गत उपा य ांनी न पणे आिण स दत श दांत
जाहीर के ली आिण आपले भाषण पुरे के ले.
यां यानंतर आणखी एक-दोन भाषणे झाली. यांपैक एक शेठज चे बालिम
िभकोबा हलवाई यांचे झाले. िभकोबा नगरपािलके चे सद य असून टँ डंग किमटीचे
चेअरमन होते. यांनी शेठज या लहानपण या आठवणी सांिगत या. छगनला बालपणी
चोर्या कर याची सवय लागली होती. या चोरी या पैशातून िमठाई िवकत घेऊन
खा याची यांना आवड अस यामुळे आपली यांची ओळख हो याचा सुयोग जुळून आला,
ही गो यांनी आवजून सांिगतली. यां याच कृ पेने आपण टँ डंग किमटीचे चेअरमन
झालो, हेही यांनी स दत होऊन मा य के ले. यां यानंतर यां या घरी मुलांना
िशकव यासाठी जाणारे एक ाथिमक िश क बोलले. शेठज या बंग यातील वैभवाचे
यांनी एके क खोली मा माने घेऊन वणन के ले. येक एक तारखेला शेठज याकडू न
िशकवणीचे दहा पये िबनचूक िमळत असत, हे सांगताना यां या डो यांत पाणी उभे
रािहले. ‘असा दाता िवरळा’ एवढेच बोलून ते खाली बसले.
आणखीही एक ापारी बोलले. ‘‘शेटजी फार शार होते हे सांगून आिण व ृ वाचा
हा आपला पिहलाच य आहे, ते हा तो सवानी गोड क न यावा,’’ असे िवनवून ते
खाली बसले.
सभा सु होऊन आता बराच वेळ झाला होता. बाहेर चांगलाच अंधार पडला होता.
बसून बसून लोकां या मांडीला रग लागली होती. मधूनमधून कु जबूज सु झाली होती.
लोक थोडेसे कं टाळलेले असणार, असे जाणून चीफसाहेबांनी शुक शुक क न गावातील
िस िवनोदी नट आिण िवनोदी व े भ डेगु जी यांना बोल याची खूण के ली.

भ डेगु ज चे नाव मूळ काय मात नस यामुळे अ य देशभ नानासाहेब बोल यासाठी
उभे राहात होते. तेव ात भ डेगु ज नी टेबलाकडे चाल के ली. नानासाहेब यांना नकार
देणार होते, पण लोकांनी टा यांचा कडकडाट के यामुळे यांनी आपला राग िगळला.
‘‘दोनच िमिनटं बरं का. उशीर झालेला आहे.’’ असे हणून ते पु हा खुच त बसले.
भ डेगु जी हसतमुखाने हणाले, ‘‘बंधूंनो आिण बंधूंनो... इथे भिगन पैक कु णीच
हजर नाही, हणून मी दोनदा बंधूंनो हणतो. अ य ांनी मला दोन िमिनटं दली आहेत,
पण दोन िमिनटं तरी कशाला हवीत? मला एक िमनीटही पुरे आहे. अहो, एका िमिनटात
जग उलथं-पालथं करता येत.ं कु ठलीशी लढाई कु णी तरी दोन िमिनटां या फरकानं
जंकली हणतात. असो. गडकर्यांनी हटलं आहे क , मोठे पणाचा माग मरणा या
मैदानातून जातो. शेठ छगनलाल मरणा या मैदानातून पलीकडे गेले आहेत. ते हा यांचा
मोठे पणा आता िनराळा िस करायला नको. शेटज ना आिण मला - आ हाला दोघांनाही
कलेचे वेड पिह यापासून. मला ना ाचं तर यांना लोकना ाचं. याव न यांचा
लोकांशी संबंध होता हे उघड आहे. ते भेटले हणजे मी यांना नेहमी हणायचा - ‘शेटजी,
तु ही कृ तीनं ‘िसक’ पण कृ तीनं ‘रिसक’ आहात...’’
हे भाषण चालू असताना भ डेगु ज या येक वा याला हशा होत होता आिण
मधूनमधून टा याही पडत हो या. सग यांना कसे मोकळे मोकळे वाटत होते. चीफसाहेब
तर पोट धरध न हसले, इतके क या खुशी या भरात यांनी अलीकडे बसले या दोघाितघां या मांडीवर सटासट चाप ा मार या आिण यांना बेजार क न टाकले.
दोन िमिनटे हणता हणता चांगली दहा िमिनटे खच क न आिण सग यांना हसवून
भ डेगु जी आप या जागेवर गेल.े याबरोबर चपळाई क न नानासाहेब उभे रािहले.
तरीपण वातावरण ि थर हायला एक-दोन िमिनटे लागलीच. याचा फायदा घेऊन
आणखी काही माणसे माग या मागे गडप झाली.
अ यंत गंभीर मु न
े े नानासाहेबांनी आप या घ ाळाकडे पािहले. मग संथ, घोगर्या
सुरात ते हणाले, ‘‘आठ वाजून गेले आहेत. वेळ बराच झाला आहे. सभेचे कामही
जवळजवळ संपलंच आहे. अशा वेळी आपला अिधक वेळ घेणं मला इ वाटत नाही, शेठ
छगनलाल यांचे आिण माझे जवळचे संबंध. यामुळे मी सिव तर बोलावं अशी आपली
अपे ा असेल; पण वेळेची मयादा ही पाळलीच पािहले...’’
नानासाहेबांचे हे ा तािवक ऐक यावर जाणती माणसे चांगलीच हादरली. याचे
कारण अगदी साधे आिण सरळ होते. नानासाहेबांनी एकदम भाषणाला सु वात के ली, तर
भाषण संपवायला यांना फ एक तास लागत असे. पण ‘वेळ बराच झालेला आहे... मी
फारच थोडा वेळ बोलणार आहे’ ही वा ये जर यांनी ारं भी उ ारली, तर मा ब धा
दीड तासा या आत ते खाली बसूच शकत नसत. िनवडणुक तील सभेतच काय, पण
मशानात या सभेतदेखील यांनी हा िव म क न दाखवलेला होता. यामुळे गावातील
बरे चसे िति त लोक नानासाहेब गावात नसताना मर याचे पसंत करीत, असा
सगळीकडे बोभाटा होता.
आप या भाषणात नानासाहेबांनी पिह यांदा काँगे्रसचा इितहास सांिगतला.पंचवीस
वषापूव आप याला आिण छगनशेठला गाव काँ ेसमय कर यासाठी कती क पडले,

याचा वृ ा त ो यांना पुरवला. नंतर स या या सरकारचे धोरण सांगणे आिण ते पटवून
देणे हे म ा च होते. ते झा यावर अनेक पंचवा षक योजनांचा तपशील यांनी जाहीर
के ला. िज हा िवकास बोडाचे उपा य हणून आपली कारक द कशी यश वी झाली इ.
सांगत असताना क येक कोटीचे आकडे फटाफट् उ ा न नेहमी माणे यांनी ो यांना
च कत क न टाकले.
पिह या अ या तासात देशातील अनेक घडामोड चे वणन होईपयत ोतृवृंदातही
बर्याच घडामोडी झा या हो या. आणखी काही मंडळी माग यामागे पसार झाली होती.
मघाची पोरे के हाच गेली होती. एक पोरगे तेवढे ऐकता ऐकता खाली सतरं जीवर झोपी
गेले होते. हॉलमधील द ांचा लखलखाट पा न काही नवी माणसे गैरसमजाने आत
िशरली होती. ती आता जाग या जागी चुळबुळत होती. यांपैक काही बेधडक उठू न
बाहेर गेले होते. पण जागा आहे, हणून चुकून पुढे जाऊन बसले यां या त डावरचा
भयानक प ा ाप कु णालाही दस यासारखा होता. भंतीला टेकून बसलेले काही
महाभाग गुड यात मान घालून च डोळे िमटू न झोपले होते. बाक या जागे असले या
माणसां या मु व
े र कडकडू न भूक लाग याचा भाव ठळक दसत होता.
या पा भूमीवर नानासाहेबांनी अधातास भाषण के ले. सवयी माणे यां या घशाला
कोरड पडली. टेबलावर तां या-भांडे नाही, हे यां या ल ात आले. इकडेितकडे पाहत ते
हणाले, ‘‘अं... यायचं पाणी नाही वाटतं इथे...?’’
‘‘पाणी -’’ असे हळू च पुटपुटत हेडमा तर लगबगीने उठ या या बेतात होते. पण
तेव ात चीफसाहेबांनी यांना नजरे या इशार्याने दाबले. याबरोबर ते पु हा नीट
बसले. मग कु णीच काही बोलले नाही. पाणी ही गो नानासाहेबां या व ृ वा या दृ ीने
फार मह वाची होती, हे ब तेक सवाना माहीत होते. लासभर पाणी या यानंतर ते
आणखी बराच वेळ बोलू शकत. यामुळे चीफसाहेबांनी हेडमा तरांना दाबले. इकडे-ितकडे
पाहत आ याने ते हणाले, ‘‘पाणी िवसरलंच का शेवटी? हे आमचे लोक हणजे अगदी
नालायक आहेत. सा यासा या गो ीसु ा यां या टाळ यात िशराय या नाहीत. आपण
पुढं सु करा. तोपयत मी करतो व था.’’
मग बाहेर कु णाला तरी यांनी हाताने तां याभां ाची खूण के ली. नानासाहेबांनी
बाहेर पािहले, पण यांना कोणीच दसले नाही. शेवटी िन पायाने यांनी भाषणाला पु हा
सु वात के ली; पण आता यांची प ी बरीच खाली आली होती. कोर ा ओठाव न जीभ
फरवीत ते हणाले, ‘‘छगनलाल शेटजी तर गेले. काँ ेसचा स ा पाईक आज हरपला.
माझा उजवा हात तुटला. वातं य आले आिण छगनलाल गेले. ‘गड आला पण संह गेला’
या हणीची मला आज आठवण होते. छगनलालना मी पिह यांदा काँगे्रसम ये आणलं, तो
दवस अजून मा या डो यासमोर ल ख उभा आहे. यो य मागदशन के लं, तर हा त ण पुढे
नावा पाला येईल, ही खूणगाठ मी याच वेळी बांधून ठे वली होती, ही गो आता
सांगायला हरकत नाही. असो. देशाला यां या कायाची या वेळी अ यंत गरज होती,
याच वेळी ते आप यामधून िनघून गेल.े देवाची मज . यां या िनधनानं मोठी पोकळी
िनमाण झाली आहे. ती कधीच भ न िनघणार नाही. मघाशी किव खंडुसुत यांनी यांना
चं ाची उपमा दली. अगदी रा त उपमा आहे. आमची चं सूयाची जोडी हणजे अपूव

गो होती. ती जोडी आता फु टली. चं गेला. सूय रािहला. काही इलाज नाही. यां या
मृत आ यास शांती िमळावी एवढीच ाथना आहे...’’
पंधरा िमिनटे बोलत रा नही पाणी न आ यामुळे िन पायाने नानासाहेबांची मृत
आ याब ल ाथना के ली आिण भाषण संपवून ते खाली बसले. याबरोबर टा यांचा
चंड कडकडाट झाला. अव या पाऊण तासात भाषण संपव याचा हा कार सग यांना
इतका अभूतपूव वाटला क , टा यांचा कडकडाट होणे ही गो अगदी वाभािवक होती.
या कडकडाटामुळे झोपी गेलेली भंतीलगतची काही मंडळी दचकू न जागी झाली. काही
जण तर उठू न एकदम चालूच लागले. यांना शेजार्यांनी हाताला ध न खाली बसवले.
रामभाऊ आिण बंडोपंत हे दोन सावजिनक कायकत सभा सु झा यावर थो ा
वेळाने जे बाहेर गेले होते, ते नुकतेच परत आले होते. रामभाऊंनी तेव ा वेळात घरी
जाऊन मुलाची िशकवणी आटोपली होती. नंतर जेवणखाण क न, थोडा वेळ िव ांती
घेऊन ते पाच िमिनटांपूव च सभागृहाबाहेर उपि थत झाले होते. व थपणे िवडी ओढीत
होते. बंडोपंतांनीही घरच गाठले होते. घर या हशीचे आंबोण तयार क न, ते ित यापुढे
ठे वून आिण धार काढू न ते आले होते. ये यापूव जेवण कर याचीही द ता घेतली होती.
दोघेही बाहेर या पटांगणात ग पा ठोक त उभे होते.
नानासाहेबांचे भाषण इत या लवकर संपेल, ही रामभाऊंना क पनाच न हती.
यामुळे टा यांचा कडकडाट झा याबरोबर ते एकदम दचकले. हातातील िबडी पट दशी
फे कू न देऊन ते वेगाने पुढ या दरवाजातून आत घुसले आिण कोटा या िखशात हात घालून
टेबलाजवळ उभे रािहले. त डात िगळलेला धूर बराचसा बाहेर पडला होता; पण थोडा
उरला होता, तो यां या नाकातून बाहेर िनघाला. तो दसू नये, हणून यांनी दो ही
हातांनी जळ नाकासमोर धरली. धूर जाऊ दला. मग ते घाईघाईने हणाले, ‘‘मी
आभार मान यासाठी उभा आहे.’’
पण घाईघाईने आत घुस यामुळे आिण ख चून जेवून आ यामुळे यांना एकदम इतक
जोराची धाप लागली क , बराच वेळ नंतर यां या त डू न एक अ रही बाहेर पडले नाही.
त ड झाकू न घे याचा कार आिण नंतरचा मुख तंभाचा अवतार यामुळे यांना फारच
गिहव न आले असावे, असे बर्याच लोकांना वाटले. आता हे कसले आभार मानतात, असे
वाटू न बरे चसे आप या जागेव न उठलेदख
े ील; पण चीफसाहेबांचे डोळे मोठे झालेले
दस यामुळे रामभाऊंना एकदम कं ठ फु टला.
‘‘...तर पिह यांदा आभार मानायचे हणजे शेठ छगनलाल
यांचे-’’ हे श द बोलेपयत रामभाऊंना पु हा धाप लागली. यामुळे दम घे यासाठी ते परत
थांबले. शेटज चे आभार मान याचा हा काय कार आहे, हे न समज यामुळे उभे रािहलेले
चीफसाहेब परत खाली बसले आिण रामभाऊंकडे कु तूहलाने बघू लागले. शेटज या
फोटोकडेही काही जणांनी िनरखून पािहले. आपण भल याच ठकाणी थांबलो, हे
रामभाऊं या ल ात आले. ते जरा गडबडले. मग चीफ साहेबांकडे न बघता यांनी आपली
गाडी भरधाव सोडली.
‘‘तर... पिह या थम आभार मानायचे हणजे शेठ छगनलाल यांचे िनधनािनिम ही
सभा भरली, यांचे अ य थान वीकार याब ल देशभ नानासाहेब यांचे... यां याच

श दात सांगायचे, हणजे चं मे याब ल सूयाने दुखवटा
के ला. असो. इतर व े ही
बोलले. यांनीही आपाप या परीने आदरांजली वािहली. यांचेही आभार मानणं आमचं
कत आहे. हा हॉल सभेसाठी उदारपणे दला, लाईटचीही व था के ली. यांचेही मी
आभार मानतो...’’
शेवटी ो यांचे आभार मानून रामभाऊ बाजूला झाले, तोपयत िन यापे ा जा त
ोते जागचे हलले होते. यां यामागोमाग बाक िति त मंडळीही भराभर गेली.
देशभ
नानासाहेब यां यासाठी यांचाच घरचा टांगा आला होता. यामुळे
यां याबरोबर उपा य आिण हेडमा तर दोघेही टां यातून गेले. कवी खंडुसुत यांनी
एव ा वेळात आप या किवते या चार-पाच ती तयार के या हो या. यातील एक
यांनी डोळे चोळीत उभे रािहले या संपादकां या हातात ठे वली.
संपादक दचकू न हणाले, ‘‘हे काय, महाराज?’’
‘‘पुढ या अंकात सभेचा रपोट येणार आहे ना?’’
‘‘यायलाच पािहजे.’’ संपादक म खपणे पायात चपला घालीत हणाले, ‘‘का?’’
‘‘नाही, मग ही किवताही याच अंकात येऊ ा.’’
‘‘बघतो जागा असली तर. या खेपेस जािहराती जरा जा ती आहेत.’’
‘‘नाही नाही, आलीच पािहजे. मी शेठज या घरी सांगूनच आलोय तसं. आली नाही,
हणजे ब बलतील पु हा. बघा तु ही आता.’’
‘‘तुमचे उप ाप हणजे -’’ संपादक चरफडले. ‘‘तु हाला हा उ ोग करायला कु णी
सांिगतलं होतं? कमाल झाली तुमची. आता घातलीच पािहजे मला किवता. पण एक-दोन
कडवी कमी करीन जागा नसली तर!’’ असे हणून संपादक िनघून गेले. आपले काम
झा या या आनंदात खंडुसुतही लगबगीने ढांगा टाक त बाहेर पडले.
चीफसाहेब जांभया देत अजून तेथेच उभे होते.
, कं टाळले या आवाजात ते
हणाले, ‘‘झालं, आटोपलं ा एकदाचं. बंडोपंत आता आवराआवर करा मागची. तो
फोटो कु ठू न आणलाय?’’
‘‘शेठज ची ती बाई आहे ना -’’
‘‘ित याकडं परत करा नीट. पण उ ा सकाळी जा. आता भल या वेळेला जाऊ नका.’’
‘‘होय, साहेब.’’ बंडोपंत अदबीने बोलले.
‘‘मग जाऊ मी आता?’’
‘‘होय, साहेब.’’
चीफसाहेब गेले. सगळे च गेल.े हॉल अगदी रकामा झाला. मग बंडोपंतांनी फोटो
उचलला आिण बगलेत मारला. रामभाऊंनी खाली पडलेला हार हाताला गुंडाळला.
दोघेही बाहेर पडले. शाळे चा िशपाई इतका वेळ पटांगणा या एका कडेला चौथर्यावर
गाढ झोपी गेला होता. याला हलवून हलवून जागे के ले. डोळे चोळतच तो उठला.
‘‘संपली का सभा?’’
‘‘संपली. हॉलला कु लूप लावून टाक.’’
‘‘लवकर आटपलं या बारीला. यो नानासाब ता, हणून या िनवांत पडलु तो -’’
असे पुटपुटत याने कडकडू न जांभई दली. मग लगबगीने चालत जाऊन दवे

मालवले. दार ओढू न घेऊन कु लूप लावले. ितघेही अंधारात बाहेर पडले आिण नंतर
सगळीकडे सामसूम झाले.

