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‘मनुय हा पशुकोटीतील ाणी आहे
व
याचे जवळचे सगेसोयरे पशू हटले,
हणजे वानर होत.’
इितहासाचाय िव. का. राजवाडे
(‘भारतीय िववाह-सं थेचा इितहास’)

दुस या
आवृ ी या
िनिम ाने

मा या आजपयत या कोण याही कादंबरीला तावना नाही. काही
खास ज री असेल, तरच कादंबरीला तावना असावी; एरवी ितची
आव यकता नसते. ‘स ांतर’ला तावना हणून काही िनवेदन
पािहजे, असे काही िनकटवत िम ांनी सुचवले, हणून हा पंच.
‘स ांतर’ ही मराठीतील एक वेग या धत ची कादंबरी आहे.
तांब ा त डाची माकडे आिण का या त डाची वानरे यापलीकडे
सवसामा य वाचकांना फारसे काही माहीत नसते. असावे, अशी
अपे ाही ठे वता येत नाही.
‘स ांतरा’तील वानर हा Presbytis Entellus – ‘हनुमान लंगूर’
आहे.
वानरां या एकू ण सोळा उपजात ची न द ािणशा
ांनी के लेली
आहे.
या सव उपजाती दि ण आिशयात सापडतात. भारतात या
उपजात पैक काही जाती (१) धारवाड, बेलारी, (२) िस म,

(३) कू ग, का मीर, (४) िहमाचल देश, (५) म य देश, (६) मलबार, (७) बंगाल,
राज थान, गुजरात, (८) के रळ, (९) तािमळनाडू , (१०) उ र देश आिण नेपाळ – तराई
या देशांत आहेत.
हनुमान लंगूर माणेच, काही उपजात या िनरी णातही आईला िपणा या पोरांची
नराकडू न ह या होते, असा तपास लागला आहे. (उदाहरण : नीलिगरी लंगूर) िशवाय,
‘ ायमे स’पैक आणखी पंधरा जात तही हा घात आढळू न आला आहे.

हनुमान लंगूरचा अ यास एकोिणसा ा शतकात थम ि टश िनसग-अ यासकांनी
सु के ला. अगदी सु वातीची न द अठराशे छ ीसमधली आहे. सव नरच असले या
टोळीने नर-मा ा-पोरे एक आहेत, अशा एका टोळीवर ह ला कसा के ला, ही ह ककत या
न दीत आहे.
या या प तशीर अ यासाची सु वात चालस मॅकॅनपासून झाली. मॅकॅनने एकोणीसशे
तेहतीस साली वानरांब ल िव ताराने िलिहले. वानरांची पोरे ज माला येतात तो मिहना,
टोळीतील नरां या सं येत होणारे चढउतार, टोळीत होणारे स ांतर, एका टोळीने
ापलेला देश, या या सरह ी, जुगणा या जोड याचा टोळीतील जाण या मादीकडू न
होणारा छळवाद, पोटात गभ असले या मा ांकडू न जुग यासाठी नरांना होणा या
खाणाखुणा, िपते पोर छातीशी आहे, अशा आई या छातीशी आधी ज मले या पोराचे
जाणे, वाढ या वयानुसार लहान पोरां या रं गाम ये होणारे बदल, आईने आपले लहान
पोर दुस या मा ांकडे ता पुरते देणे – या सव गो ची न द मॅकॅनने के ली आहे. एक
शि शाली नर, टोळीतील इतर सव लहानमो ा नरांना हाकलून लावून सव मा ांचा
वामी बनतो, अशीही न द मॅकॅनने के ली आहे.
मॅकॅननंतर एकोणीसशे अ ाव -एकोणसाठ साली फिलस जे या संशोिधके ने
म यभारतातील ओ छा आिण उ र भारतातील काकोरी गावाजवळ रा न मह वाचे
संशोधन के ले. आई-मुलाचे पर परांशी वतन हा ित या िनरी णाचा मुख िवषय होता.
एकोणीसशे बास साली धारवाडजवळ यु कमा सुिगयामा या जपानी शा
ाने
के ले या िनरी णात, सात नर-वानरांनी एका टोळीवर ह ला चढवून मु य नराला
हाकलून लावले. सातांपैक एकाने बाक नरांना सकावून टोळीचा ताबा िमळवला.
टोळीतील सव या सव – हणजे सहा लहान पोरं न ा टोळी मुखाने चावे घेऊन ठार
मारली, इ यादी गो ी आहेत. दोन वानर-टो यांतील संघष हा सुिगयामाचा मुख िवषय
आहे.
एकोणीसशे अ ाव ते पंचाह रपयत वानरांवर एकू ण अकरा मह वपूण अशी
संशोधने झालेली आहेत.
जपानी शा
सुिगयामा कावामुरा, योिशबा, पाथसारथी आिण िमयादी या तुकडीने
धारवाडला तेवीस मिहने रा न के लेले संशोधन, एकस ते ेस या काळात एस. र ले
यांनी ीलंकेत छ ीस मिहने रा न के लेले संशोधन, एस. एम. मोहनोत यांनी एकोणीसशे
अडु स साली, पाच हजारांपे ा जा ती तास िनरी ण क न जोधपूरला के लेले संशोधन,
हांगेल, बेबर, ू गर या तुकडीने अडु स साली भीमताल आिण सा र का इथे के लेले
संशोधन, माऊंट अबूला एस. लफे र हड आिण डी. बी. हड यांनी एकाह र ते पंचाह र
साली एक हजार पाचशे तीस तास िनरी ण क न के लेले संशोधन, एन. िबशप आिण जे.
िबशप यांनी बहा र साली नेपाळला अकरा मिहने रा न के लेले पाचशे तास िनरी ण
क न के लेले संशोधन, एकाह र साली रे हमान यांनी गीर जंगलात के लेले संशोधन, आर.

क टस, जे. बोगेस यांनी बहा र ते चौ याह र या काळात िसमला येथे पाच मिहने रा न
तीनशे तास के लेले िनरी ण आिण संशोधन, जे. ओपनहेिमअर यांनी एकाह र ते बहा र
या काळात िसमला येथे पाच मिहने रा न तीनशे तास के लेले िनरी ण आिण संशोधन, जे.
ओपनहेिमअर यांनी एकाह र ते बहा र या काळात वीस मिहने संगूर या ठकाणी रा न
पाच हजार तास के लेले िनरी ण आिण संशोधन – एवढा हा उपल ध संशोधनाचा पसारा
आहे.
याखेरीज अनेकांनी वेळोवेळी शा ीय िनयतकािलकांत िस के लेले लेख, टपणे
आहेतच.
‘ ायमे स ऑफ साऊथ एिशया’ या णवाल आिण मोहनोत यांनी संपा दत के ले या
पु तकात, वानरांसंबंधीचे संशोधन-संदभ यां या यां या लेखनाव न घेतले, अशा
स याह र संशोधकांची नावे दली आहेत. यात अथातच वर दले या अकरा संशोधनांचे
संशोधक आहेतच.
‘ द लंगूस ऑफ अबू : फ मेल अ◌ॅ ड मेल ॅटेजीस ऑफ र ॉड शन’ या बंधा मक
ंथा या लेिखका एस. हड यांनी आप या ंथात दोनशे एकोणचाळीस संदभ- ंथ, लेख,
टपणे अशी यादी दलेली आहे.
ता पय : वानरां या वतनांसंबंधीचे िनरी ण आिण िन कष याचे ेय कोणाही एका
संशोधकाचे नाही.
या संशोधनाला एकोिणसा ा शतकापासून आजपयत मोठी परं परा आहे. िशवाय
आपले हे िन कष शेवटचे, असे कोणाही शा
ाने मानलेले नाही. यात नवी भर सतत
पडत रािहली आहे. माग यांनी के लेले िनरी ण आिण काढलेले िन कष घेऊनच पुढ यांनी
वाटचाल के लेली आढळते.
हड बाइनी आप या बंधात नमूद के ले आहे :
‘चार वषा या संशोधनानंतर मा हेच कळू न आले क , ि टश िनसग-अ यासकांना
शंभर वषामागे जे कळले होते, तेच मला पु हा कळले.’ (लं.अ.पा.१०)
कोण या शा
ाने काय पािहले, याची जं ी इथे अनाव यक आहे. वानरां या
वतनािवषयी िवशेष ल वेधून घेणा या न दी कोण या, हे सांगणे मा अ तुत ठरणार
नाही.
एकोिणसा ा शतका या पूवाधात चालस मॅकॅनने काय पािहले, हे सु वातीला
सांिगतले आहे. याची िनरी णे आिण िन कष यानी घेऊनच सारा हड ने आप या ‘लंगूस
ऑफ अबू’ या ंथात काही िववेचन के ले आहे.
बाई िलिहतात :
‘मी या पु तकात मा या िनरी णाव न लावलेले अथ मॅकॅनने अगोदरच विनत के ले
आहेत.’
(लं.अ.पा.७)

वानरे के वळ पाने, फळे वगैरे खाऊन राहतात, असे नाही; ती पाखरांची अंडीही
खातात. हे िनरी ण रे हम
े ान यांचे आहे.
(१९७३)
टोळीतील जाणते नर, मु य याने हाकलून घालवले, हे मोहनोतने पािहले आहे. हे
जाणते नर या याचीच पोरे होती.
(१९७४)
टोळीतील स ांतर हे येक दोन कं वा तीन वषानंतर होते, हा तपास धारवाडला
झाले या संशोधनात लागलेला आहे.
वानरां या अंगावर दसणा या दुखापती ब तेक दुस या वानरांकडू नच झाले या
असतात.
(सुिगयामा १९६५, मोहनोत १९७१, हगेज १८८४)
आई-मुलगा, बाप-मुलगी यां यात लिगक संबंध येऊ नयेत, हणून वानरां या टोळीत
खबरदारी घेतली जाते, याची चचा इटानी या शा
ाने के ली आहे.
(१९७२)
वानर-मादीला आिण इतर वानरांनाही मूल मे याचे कळत नाही. आप या मेले या
मुलाला घेऊन आई काही दवस हंडत राहते, हा कार जे या संशोिधके ने पािहला
(१९६२), तो पुढे आणखी तपिशलात मोहनोतने (१९६८) तपासला.
सव नर-टोळी, एक नर आिण अनेक मा ा असले या अशा टोळीवर ह ला करते, ते हा
सव नर-टोळीतील नर लहान पोरे मा न टाकतो, हे िनरी ण मोहनोतने १९७१ साली
आिण सुिगयामाने १९६५, ६६, ६७ साली के ले आहे.
या जे या नराशी मार या गेले या पोराची आई जुगते, ही न दही मोहनोत आिण
सुिगयामा या दो ही शा
ांनी के ली आहे.
सव नर-टोळी आिण नर-मा ा-पोरे अशी टोळी यां यात होणा या संघषाचे व प
६३, ६५, ६८ या साली के ले या अ यासात जे या संशोिधके ने आिण योिशबा, पाथसारथी
आिण सुिगयामा यांनी ६४ ते ६७ या काळात सांिगतले आहे.
हणजे एका िनरी काला जे दसले, ते इतरांनीही पािहले आिण अनेकांनी तेच ते
पािह यानंतर असे िन य घडते, ही गो गृहीत धरली जाऊ लागली.
या वतनाचे िन कष वेगवेग या शा
ांनी आप या प तीनुसार काढले आहेत.
जे या नराकडू न टोळीतील आयांना िपणारी लहान पोरे मारली जातात, या घटनेने
शा
ांचे ल सतत वेधून घेतलेले आहे. संगी, सव नर-टोळीतील नर, िम टोळीतील
ह यात एक कं वा अिधक पोरे आयांकडू न िहसकावून घेऊन मारतो. मा ा अशा नराचा
काही काळ पाठलाग करतात आिण नंतर तो सोडू न देतात. पुढे पाच ते अकरा दवसांत
हीच आई टोळी मुख झाले या नराशी जुगते.
(मोहनोत १९७१)

नराकडू न पोरे मारली जातात, हा कार सुिगयामानेही पािहला आहे. तो सांगतो –
‘३१ मे १९६२ या दवशी धारवाड येथे सात नरां या टोळीने टोळी नं.३० वर ह ला
चढवला आिण िम टोळी या ‘झेड’ या नराला जबर जखमी के ले. टोळीतील मा ांनी
ह लेखोरावर जोरदार ितह ले के ले. काही तासांनी सात नर परत गेले. दुस या दवशी
पु हा येऊन या सातांनी ह ला चढवला आिण माघार घेतली. ‘झेड’ या नराने ितकार
के ला आिण ‘एल’ या नराला जखमी के ले. तो वतःही जबर जखमी झाला. या
चकमक नंतर जखमांनी घायाळ झाले या, र ाने माखले या ‘झेड’ नराला ‘एल’ नराने
पाठलाग क न हाकलून लावले.’
(सुिगयामा १९६५)
‘लंगूस ऑफ अबू’ या हड या पु तकात असे सुचवले आहे क , इतर अ यासकांनी
हट या माणे िपते पोर मा न टाकणे, हा कार ही िवकृ ती नाही. ‘लंगूर’ या जातीचा
हास घडेल, अशीही ही घटना नाही. आप या मािहतीनुसार हा कार गेले शतकभर
कं वा आधीपासून घडत आलेला आहे आिण तो नैस गक आहे. याला त ड कसे ावे, हे
मा ा िशक या आहेत. याव नच िस होते क , या चांग या ळ या आहेत.
वानर-नर टोळीतील पोरे मारतात, यामागचे कारण शोध यासाठी हड बाई भारतात
आ या हो या. य ात घडते; ते पा न व तुि थतीचा अहवाल िथत करणे आिण
‘इ फॅ ि टसाइड’ (िप या पोरांची ह या) मागचा अथ शोधणे, हाच मुख उ ेश ‘लंगूस ऑफ
अबू’ हा ंथ िलिह यामागे आहे.
१० माच १९८४ या तारखे या ‘माणूस’ सा ािहका या अंकात ी. जगदीश गोडबोले
आिण ी. राम बापट यांनी ‘स ांतर’िवषयी माझी मुलाखत घेतली आहे. या मुलाखतीत
‘लंगूस ऑफ अबू’चा मला फार उपयोग झाला, हे मी सांिगतलेले आहे.
वानरांिवषयी कु तूहल वाटावे, असा लेख मी थम ी. ीिनवास कु लकण यां या
‘डोह’ (१९६५) या लिलत ग -सं हात वाचला. ‘आ ही वानरां या फौजा’ या लेखात,
सव वान रण ना नवरा एकच कसा असतो, टोळी मुखाकडू न पोरे कशी मारली जातात,
पोर आईकडू न शेजा याकडे कसे जाते, याचे उ लेख आले आहेत, आिण याचबरोबर
वानरांचा दन म, सवयी आिण वभाव यांचेही सू म िनरी ण आले आहे.
भंडारा िज ातील ‘नागिझरा’ अभयार यात मी दोनदा गेलो. दुस या खेपेला गेलो,
ते हा मिहनाभर ितथे रािहलो. या काळात मी जे व य ािणजीवन पािहले, ते ‘नागिझरा’
पु तकात आले आहे. ‘वानरे ’ या करणात वानरांब ल माझे िव तृत िनरी ण आहे.
नागिझरा त याभोवती चार वानरदळे होती. तीन िम टो या हो या आिण एक सव
नर-टोळी होती. मे मिहना होता. हा मिहना नागिझरा अभयार यापुरता तरी वानरांना
पोरे हो याचा मिहना होता. सकाळी मा याआधी वानरे जागी होत. भ या सकाळी
ितरोडा र याने मी िनरी णासाठी बाहेर पडे, ते हा ती मला दसत. नागिझरा

अभयार यात रा न रानकु यांचा अ यास करणारे माझे िम
ी. मा ती िचतमप ली
ब याच वेळा मा याबरोबर हंडायला येत. पंचवीस वष अर यात हंड यामुळे
यां यापाशी अनुभवांचा मोठा साठा होता. वानरां या िनरी णात आ ही मािहतीची
देवाणघेवाण करीत असू.
वानरांचे खाणे, पाणी िपणे, पाणी िपताना घेतली जाणारी खबरदारी, िव ांती घेण,े
खारमाती चाटणे, दोन गटांतील हाणामा या, सव नर-टोळी, ितचा धीटपणा, वानरांचे
वेगवेगळे आवाज, यां या अंगांवरचे ण, आप या ह ीत येणा या मा यासार यांना
घाबरव यासाठी यांनी के लेले हावभाव, वानरांची पोरे , यांची डा यािवषय ची माझी
िनरी णे आिण वानरांची य ात के लेली रे खाटने ‘नागिझरा’म ये आली आहेत.
दात पडलेली बोथरी वानरी आिण कधी काळी मारामारीत जखमी झालेला,
झुंडीपासून दूर एकटा बसणारा, दीनवाणा दसणारा, पगणारा वानरही या िनरी णात
आहे.
ताडोबा अभयार यातील त याभोवतीही मी वानरे पािहली आिण रे खाटने के ली.
एवढे पािह यावर माझे कु तूहल जागे झाले. परत आ यावर वानरांसंबंधी काही
वाचायला िमळते का, याचा मी तपास के ला.
काही पु तके िमळाली. काही मी खरे दी के ली.
‘लंगूस ऑफ अबू’ हे पु तक डेहराडू न या पु तक िव े याकडू न िमळाले. यांपैक काही
पु तकांची, पु तकातील लेखांची नावे अशी :
(1) Annals of the Newyork Academy of Scienc (Dec.62, Vol. 102)
Aspects of maternal behavior among Langurs by Phyllis Jay.
(2) Primate Aggression, Territoriality And Xenophobia :
Edited by Ralph L. Holloway
Aggressive Behavior in Hanuman Langur Troops :
Yukimaru Sugiyama
(3) Primates of South Asia :
Roonwal and Mohnot
(4) Primate Behavior and the Emergence of Human Culture :
Jane B. Lancaster
(5) Social Communication Among Primates :
Editor : Stuart A. Altmann
Social Organization of Hanuman Langurs :
Yukimaru Sugiyama

(6) Primate Patterns :
Editor : Phyllis J. Dolhinow
The North Indian Langur
(7) Primates : Studies in Adaptation And Variabililty :
Editor : Phyllis C. Jay
Local and Inter-troop Variability in Ecology and Social Behavior of
Common Indian Langurs :
Kenagi Yoshiba
(8) The Functional And Evolutionary Biology of Primates :
Editor : Russell Tuttie
(9) Langurs of Abu : Female and Male Strategies of Reproduction :
Sarah Blaffer Hrdy
(10) The Evolution of Primate Behavior :
Alison Jolly
(11) In Search of the Red Ape :
John Mackinnon
(12) India’s Wildlife in 1959-70 :
M. Krishnan
(13) The Book of Indian Animals :
S. H. Prater
‘स ांतर’ िलिह याआधी ही लेखनक पना मी काही िम ांना आिण काही संपादकांना
सांिगतली.
‘राजधानी’ या संपादकांना दवाळी अंकासाठी ती क पना आवडताच; मी दोन
मिह यांत लेखन पुरे के ले.
मी काही ािणशा
नाही. लिलत लेखका या भूिमके तून मी एक सव नर-टोळी,
िम -टोळीवर प तशीर ह ला करते, िम टोळी-नायकाचा पराभव होतो आिण स ांतर
घडू न येत,े एवढी वानरां या जीवनातील ना पूण आिण अथपूण घ टते िनवडली.
‘स ांतर’ ही उघडउघड ािणकथा हावी, हे मला नको होते. ते एक ढोबळ पकही
हायला नको होते. ‘पंचतं ’ कं वा ‘िहतोपदेशा’तील ती एक ता पय-कथा हावी, हेही
टाळायचे होते. हणून मी मानवी आरोप वानरांवर के ले नाहीत. यांना नावे दली, ती
शरीर-वैिश ांनुसार!
ािणशा
ही काही वेळा अशीच नावे देतात. कारण अ यासिवषय हणून
िनवडले या ािणसमूहातील ाणी वेगवेगळे काढणे यांना आव यक असते. जी. बी.
शॅ लरने असे नाव िच याला दले आहे ( कॅ ब इअर). जेन बुडालने तरसांना दली आहेत
(िमसेस ाकू ला, बॅगेज, िमस हाईना). ाकू लाचा वरचा ओठ तुटून गेला होता, सुळे दसत.

बॅगेजचे ल ल बते पोट चालताना गवतावर लोळत असे. िमस हाईना इतक त ण आिण
सुंदर दसे क , गुडालबाइना वाटे, लाव यसुंदरी हणून ितला पधत पा रतोिषक िमळे ल.
जॉन मॅ कनॉन जंगलातील ओरँ ग उटांग माकडांना लॉसम, ट् वगी, रे डिबअड अशी नावे
देतो ( द रे ड एप १९७४). हड बाइनी वानरांना शरीर-वैिश ानुसार शॉट, पॉलेस,
ॅ पटेल, वु फ अशी नावे दली आहेत, तशी क तुरबा, मीरा, काली, हॅ रएटा, हँडी, पँडी,
मो सा अशीही दली आहेत. िजथे नावे देता आली नाहीत, ितथे वानरां या अंगावर
वेगवेग या रं गां या िपचका या मार या आहेत.
‘स ांतरा’तील वानरांना नावे आहेत, ती फ
वभाव व शरीरवैिश ांनुसारच!
अशी नावे मी ‘क णा क’म येही वापरली आहेत (नागू, बारीकराव, गडदू).
संवादांिशवाय सव िनवेदन कर यामागेही मानवी आरोप नको, हाच हेतू होता.
वानरांचे हावभाव आिण हालचाली फार बोल या असतात. िशवाय नाना आवाज
काढू नही ते आपले हणणे दुस या वानरांपयत आिण पयायाने जंगलातील इतर
ा यांपयत पोहोचवतात. वाघ, िबब या, रानकु े कं वा िशकारी दसताच या
‘खकरऽऽ खक् ऽऽ-खकरऽऽ खक् ऽऽ’ असा िविश आवाज करतो, हे मी अनेकदा ऐकले आहे.
प ी आिण व य ाणी कोण या शारी रक हालचालीतून आिण कोणते आवाज काढू न
पर परांशी, इतरांशी बोलतात, याचे अ पसे ान मी क न घेतले आहे.
एकोणीसशे बाव पासून पुढे पंधरा वष मी िशकारी या िनिम ाने कनाटकातील
मासूर, य लापूर, गुंजावती, कोणनके री ही मोठमोठी जंगले आिण नंतर िशकार
सोड यावर महारा ातील ताडोबा, नवेगाव, नागिझरा, रे हक
े ु री, म य-भारतातील का हा,
आसाममधील कािझरं गा, भूतान सरह ीवरील मानस, दि णेतील पे रयार,
राज थानातील भरतपूर आिण रणथंबोर ही अभयार ये हंडलो आहे. मासूर, ताडोबा,
मानस व रणथंबोर या अर यांत भरपूर वानरे आहेत आिण मी यांचे िनरी ण के ले आहे.
वानरे पाह यासाठी मी अबू पवतावर सात दवस जाऊन रािहलो.
सोनेरी वानरे पाह यासाठीच मी मानसला गेलो. ती इतर कु ठे ही नाहीत.
जंगलचा रं ग आिण गंध, वनी आिण पश यांचा अनुभव मी अनेक पर नी घेतला आहे.
या पा भूमीवरच, ‘स ांतर’सार या िवषयाला हात घालायला मी धजलो.
वानरां या वतणुक िवषयीचा लहानसा तपशीलही खोटा वाटू नये, याची काळजी मी
घेतली आिण या जंगलात ही वानरे आहेत, ते जंगलही सवाथाने िजतेजागते हावे,
वानरांचे आिण इतर पशुप यांचे नातेगोते िस हावे, असाही य के ला. भ य
िमळव यासाठी सतत होणारा संघष दाखवला आिण जननाचा उ सवही रं गिवला.
‘स ांतर’ िल न होताच मी ते ‘राजधानी’ सा ािहका या दवाळी अंकासाठी धाडू न
दले.
वानरांची य रानावनांत के लेली रे खाटने ‘नागिझरा’म ये आहेत.
हवी तशी, ह ा या संगाला अनु प रे खाटने कर यासाठी छायािच ांचे संदभच

यावे लागतात.
शा ीय व पा या पु तकांतच छायािच े िमळतात. वेगवेग या कोशांतील,
पु तकांतील छायािच ांव न रे खाटने क न तीही मी ‘राजधानी’ला पाठवून दली.
छायािच ांव न के लेली रे खाटने शा ीय पु तकातही दली जातात. ‘लंगूस ऑफ
अबू’म ये ह जिनया सॅ हेज या िच कत ने छायािच ांव न के लेली रे खाटने छापली
आहेत. िच कत या कौश याब ल हड बाइनी तावनेत आभारही मानले आहेत.
रे खाटनासाठी छायािच ांचा संदभ घेणे, ही गो िच कारांना प रचयाची आहे.
िच कार दलालांनी ‘बनगरवाडी’तील रे खाटने कर याआधी धनगरां या वाडीत
जाऊन मी काही छायािच े काढू न आणून यांना दली होती. मुखपृ ावरील कारभा याचे
िच , कपाळावर हात लावून पाहणारा हातारा धनगर, जग या रामोशी, आयबू ही
रे खाटने छायािच ांव न के लेली आहेत.
‘राजधानी’कडू न ह तिलिखत आिण िच े िमळू शकली नाहीत. िच े मला पु हा
करावी लागली.
पिह या ख ाव न ह तिलिखत पु हा िस करावे लागले.
इं जीत या The Bears and I : (Robert Leslie) कं वा Never Cry Wolf :
(Farley Mowat) कं वा The Year of Gorilla : (George Schallar) कं वा Among
the Elephants : (Ian and Oria Douglas Hamilton कं वा Innocent Killers :
(Hugo and Jane Van Lawik Goodall) कं वा Wild Fox : (Roger Burrows) अशा
व पाचे, ािणशा ा या अ यासकाने काही काळ जंगलात रा न के ले या िनरी णांवर
िलिहलेले ‘स ांतर’ हे पु तक नाही.
काही वेळा ािणशा ाचा अ यास करणारे िव ापीठासाठी बंध िलिहतात आिण
याच िवषयावर वाचकांसाठी पु तक िलिहतात. ‘स ांतर’ असेही नाही. काही शा
वतःचे आिण अनेक शा
ांचे आतापयतचे िनरी ण सामावून घेऊन कला मक संरचना
के लेले The Year of the Seal : Victor B Scheffer सारखे कं वा याच लेखकाचे जॉन
बरोज मेडल िमळिवलेले The Year of the Whale सारखे पु तकही िलिहतात.
ि िबलोफ बेटावर सीलसंबंधी झालेले संशोधन आिण इतर हेल माशांसंबंधी झालेले
संशोधन यांचा वापर क न याने ही दोन लिलत पु तके िलिहली आहेत. तो वतः
ािणशा
आहे आिण या िवषयाचा अ यासू हणून यातनाम आहे. पिह या
पु तका या तावनेत, आपले हे पु तक हणजे ‘Fiction based on facts’ असे लेखक
सांगतो.
The Year of the Whale या लबम ये –
‘Victor Scheffer brilliantly combines scientific documentation with
imaginative reconstruction.’
असे या पु तकाचे वैिश
सांिगतले आहे.

येक लेखकाला वतः या पु तकासाठी वतःच वाट शोधावी लागते आिण येक
कादंबरी वतःचा वेगळा चेहरा घेऊनच ज माला येत.े यामुळे एका पु तकासारखेच दुसरे
पु तक दाखिवता येत नाही. फ जवळपासचे हणून दाखवता येत.े
आपला अनुभव, शा
ांनी िलिहलेले िनरी ण-वृ ांत यातून पु तक कसे ज म घेत,े
याचा अचूक तपास येणे अश यच आहे. ‘Art is a marriage of the Conscious and
Unconscious’. कला हणजे जाणीव आिण नेणीव यांची ल गाठ असते.
ढोबळ मानाने काही सांगता येत.े
एकू ण एक तपिशलांब ल संगतवार सांगता आले नाही, तरी िज ासू वाचकांसाठी
काही िनवेदन करता येईल.
वानरे प यांची अंडी खातात, हे रे हम
े ान या शा
ाचे िनरी ण आिण हेरवेट
जातीची माकडे साप दसताच एक िविश आवाज काढू न सावधानतेचा इशारा देतात.
( ॅहसके र १९६७) हे दोन संदभ ‘स ांतरा’तील लालबु ाचे मरण या संगाची बीजे
आहेत.
(स ांतर पान, ३८-३९)
टोळीत स ांतर होतेवेळी जबर जखमी झालेले वानर सुिगयामा आिण मोहनोत यांनी
पािहले आहेत; पण य ात वानराचे मरण कोणीच पािहलेले नाही. याचा वृ ांत कोणा
शा
ाने दलेला नाही. जबर जखमी झालेला मुडा पाणी पाणी करत त यापयत कसा
जाऊन पोहोचला आिण त याकाठी एकटा कसा म न पडला, हे मला िलिहतानाच
दसले.
(स ांतर, पान ४४)
नागिझरा अभयार या या मु ामात शि शाली िशकारी रानकु यांनी िचतळ मादी
आिण ितचे लहान िपलू यांचा के लेला पाठलाग मी पािहला होता.
दोनच रानकु यांनी के लेली एका चंड शि शाली अशा रानडु कराची िशकारही मला
तपशीलवार पाहायला िमळाली होती.
एक पाठलाग, एक िशकार आिण एका तपासात रानकु या या िव त
े िमळालेले
वानराचे के स एवढी साम ी मनात एक येऊन; पु तका या सु वातीला सव टोळीवर
आलेलं संकट वतःवर घेऊन सरसर झाडाचे खोड उतरले या आिण रानकु या या
जब ाखाली गेले या हाता या वान रणीचे मरण मला दसले आहे.
(स ांतर, पान १२, १३)
संशोधकाकडू न कोणती साम ी िमळाली, वतः य काय पािहले आिण या
दो ह या मेळातून एकू ण अनुभव कोणते श द प घेऊन कागदावर उतरले, या या
तपासासाठी एवढी तीन उदाहरणे पुरी ठरावीत.

अनुभव, िनरी ण आिण क पकता या तीन गो ी सजनशील लेखकापाशी लागतात.
पैक कोण याही दोन कं वा कधी फ एकही इतरांचा अभाव भ न काढू शकते. या तीन
घटकांचे िविवध आकृ ितबंध होऊ शकतात.
शा
ांनी ंथासाठी उपयोगात आणलेली भाषा आिण कादंबरीची भाषा यात फरक
असतोच. ती भाषा या भोपे ा वेगळी पडतेच.
एक संग घेऊन आपण काही चाळणी क :
बोथरी शेपूट उभा न धावली. पाते यावर आवाज झाला आिण एका झुडपाआडू न
रानकु यानं झेप घेतली. ती झेप नेमक बोथरी या अंगावर पडली. बोथरी पाते यात
लोळताच कु यानं आप या पोलादी जब ात ितचा गळा घेतला आिण जब ाचा चाप
खटकन िमटला.
बोथरी या शेपटात, हातापायात एकाएक िवल ण बळ आलं. संतापले या नागानं
फणा आपटावा, तसं ितचं शेपूट जिमनीवर आपटलं. कु यानं जब ाची पकड जा ती घ
के ली. पुढचा एक पंजा बोथरी या छातीवर दाबला आिण दोन-तीन िहसडे दले.
िनज व िचरगुटासारखं बोथरीचं अंग लुळं पडलं. यासरशी आणखी एक कु ी धावत
आली आिण ितनं बोथरी या मांडीचा लचका तोडला. लुटुलुटु धावत ितची सहा िपलं
आली. ही वयानं चार मिह यांची होती. सहा िपलं, यांची आई आिण बाप ता या
भ यावर तुटून पडले.
दोन-अडीच घटका गे या आिण या जागी काही उरलं नाही.
थोडे र ाचे शंतोडे, हाता या वानरीचे पुंजकाभर के स. बाक काही नाही. फ
वास, र ाचा, आतडं फु टू न सांडले या चारवटाचा, शेणाचा.
कु ा, कु ी आिण बोथरी या मांसानं टचून भरले या पोटां या झो या ल बणारी
ितची सहा पोरं ना या या धशीला गेली. गारवा बघून कु ा पसरला. पुढं जाऊन कु ी
पसरली. ितला लागूनच ितची सहा पोरं आई या पोटावर त ड टेकवून एकमेकां या
अंगावर चढू न पसरली. यांची पोटं ासाबरोबर हलत रािहली. अधूनमधून कान
टवकारत रािहली.
(स ांतर, पृ. १५, १६)
नेम या श दांची योजना, िच मय िनवेदन, वा यां या िविश रचना, वा यांची
लांबी, प र छेदांची िवभागणी इथे पाहावी. (िशवाय जलाशयात ित बंिबत रं ग असावेत,
अशी या संगात मािहतीही आहे. वानरे हे रानकु यांचे भ य आहे. रानकु ी ही
गावकु यांपे ा वेगळी असतात. यांचा जबडा फार मजबूत असतो. रानात रानकु यांचे
कु टुंब वावरते. पोरांसाठी नर िशकार करतो. मादी पोरांबरोबर संर क हणून राहते.
रानकु यांनी खा ले या जनावराचे काही अवशो िश लक राहत नाहीत. वाघ भ याचे
आतडे काढू न दूर टाकतो; पण रानकु ी आतडेही खातात. उणकाळी रानकु ी घोळामेळानं

ना या या धशीला गारवा बघून िव ांती घेतात. ितथे यांना आडोसाही असतो. दडपण
असते. हीती िन वळ मािहती.)
हा संग सांगताना वापरलेली भाषा शा ीय व पा या िनरी ण- टपणात नसते.
शा
ांना तशी ज री वाटत नाही. ‘चव, गंध, आवाज, आकार, पश, रं ग यांचा अनुभव
श द-मा यमातून खरा कर याची गरज लेखकाला असते, शा
ाला नसते.’ मह वपूण
अशा पािहले या संगाचे नेटके , व तुिन टपण शा
करतात.
वाय ए मेल-१ ने फ मेल टी या पोरावर ाणघातक ह ला के ला, याचे तपशीलवार
वणन आप या फ ड रपोटम ये मोहनोतने के ले आहे. याचा उपयोगही मी क न घेतला
आहे. रपो टग आिण कथा-कादंबरीतील संग यातले अंतर वाचनातच कळते.
एका, न ाने लेखन क इि छणा या त णाला हे मं वेने वृ ांत आिण लिलत लेखन
यातला फरक सांिगतला आहे.
‘When you describe something that has happened that day the timeliness
makes people see it in their own imaginations. A month later that element of
time is gone and your account would be flat and they would not see it in their
minds nor remember it. But if you make it up instead of describing it, you can
make it round and whole and solid and give it a life. You create it for good or
bad. It is made; not described. It is as true as the extent of your ability to
make it and the knowledge you put into it.’
Hemingway By Line
(P.208)
‘स ांतरा’ माणे सु वात उ हा यातील उजाड पानगळी या जंगलाने आिण शेवट
धुवाँधार पिह या पावसाने, सु वात बोथरी वानरी रानकु याकडू न मारली आिण खा ली
जाते, या संगाने आिण शेवटी ढोकरी प यां या, मगरी या जननसोह याने, तरणी
वानरी िवते आिण िचमुर ा पोराला ज म देते – या संगाने, अशी रचना कर याची
गरज कादंबरी-लेखकाला असते, शा
ाला नसते.
‘सबंध कादंबरी ही वानरां या जीवनवतनातून मानवी स ासंघषावर, चालू राजक य
ि थतीवर मूकपणे टीका- टपणी करते’, अशा व पाचे अथ समी कांकडू न काढले
जातात, तसे शा ीय ंथांतून िनघत नाहीत.
वाचकां या मनात अथाचे इं धनु य उमटवणे हे शा ीय पु तकाचे सा य नसते. Wild
Fox हे Roger Burrows चे पु तक हणजे English Fox चा शा ीय अ यास असतो,
यापलीकडे आणखी काहीही नसते.
स ासंघषा या फर या च ाचा मेळ िनसगातील ऋतुच ाशी, ज म-मरणच ाशी
घाल याची आव यकता यांना भासत नाही.
‘स ांतर’ हे वानरां या वतनाचा अ यास हणून िलिहलेले शा ीय पु तक न हे,
पानगळी जंगलात य घडणा या घ टतांवर आधारलेली ती एक कि पत कथा आहे.
ित या कथनाचा ल य बंद ू सु वातीला दले या अवतरणातून यानी यावा.

लेखक व कवी लेखनसाम ी कु ठू न गोळा करतो, हे नेमके पणाने यालाही सांगता
येईलच, असे नाही. य अवलोकनातून, ऐकले या संभाषणातून, वाचनातून तो क पना
िमळवील. यातून जी िन मती होते, ित यावर याची मु ा आहे क नाही, हे मह वाचे
आहे. याचे वेगळे पण आिण साम य ितथे दसते. ितथे तो अनोळखी वाटत नाही.
मला न पणे असे हणावेसे वाटते क , ‘स ांतर’वर लेखकाची मु ा आहे.
३१ मे, १९८५
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टळटळीत दुपार होती. भ या सकाळी उठू न खा यािप या या मागे असलेली टोळी,
दुपार या डु लक साठी डहा यांतून िवसावली होती. आया झोप या, तरी वषा-दीड
वषाची पोरं डहा यांतून धावत होती. िशवािशवी खेळत होती. उ ा ठोकत होती.
सगळीकडंच चूपचाप झालं. काळे कु ळकु ळीत कोतवाल प ी चोची उघ ा टाकू न
डहा यांतून िवसावले. सदा कु लुकुलु बोलणा या साळुं यासु ा काही वेळापुर या ग प
झा या, ते हा पोरं भानावर आली आिण अधवट झोपेत असले या आयां या पोटांना
जाऊन िबलगली. णभर झोप चाळव यामुळे, हात-पाय ताणून, बैठक बदलून, पोरांना
पोटाशी ध न आया पु हा पगू लाग या.
ओ ा या काठाला लागून भलामोठा िव तार असलेलं हे जांभळीचं झाड. फळांनी
फणसाचं झाड लहडावं, तसं आता वानरांनी लहडलं होतं. वारा वाहत न हता, डहा या
हलत न ह या. पाखरं मो ांदा बोलत न हती. मधमाशा, डास, भुंगे यांचं समूहगान तेवढं
चालू होतं.
ओ ा या पलीकडे, शंभर-स वाशे पावलांवर, उं बरा या झाडावर डु लक घेणा या
सहा भट या नरांची झुंड जागी झाली होती. एकापाठोपाठ एके कानं व न धारा सोड या,
लडकं टाकली. खाली पसरले या पाचो यावर याचा आवाज झाला. उ भपकारा हवेत
पसरला. गुरगुराट, दात खा याचा आवाजही झाला आिण लगेच एका नरानं त ड वर
क न ‘ पऽ पऽ’ असा जोरदार आवाज के ला आिण फां ा हलव या. दोन पु ष
उं चीव न वर या डहा यांतून खाल या डहा यांवर दाणकन उडी ठोकली. फां ा
जोरजोरानं हलव या. मोडले या लहान डहा या खाली पाचो यावर आदळ या. पानं
िगरिगरत खाली आली.
सहाही नरांनी अशा दणादण उ ा हाण या,
फां ा गदागदा हलव या, वाकव या.
लहान डहा या मोड या. आसमंत हादरवून टाकला आिण
एकाएक सु झालेला हा दंगा,
इशारा हावा; तसा णात ग पही झाला.
या प रसरात हे घुसखोरच होते.
वावटळीसारखे ते आले होते आिण
मोडकळीला आले या, कमकु वत अशा
एखा ा टोळी या मुखाला
अिधकारपदाव न उखडू न लावून ितचा
ताबा ते िमळवणार होते. जांभळी या
झाडावर आ ा जी लेकुरवा या वानरी,
पोरे यांची टोळी िवसावलेली होती,

यां यावर ह ला कर याचा

ा दांडगटांचा उ ेश होता.

जांभळी या झाडावर िवसावले या टोळीत घबराट झाली. लहान पोरं घाब न
िच कार क लागली. थोडी जाणती होती, ती पोरं -पोरी यांची पळापळ सु झाली.
खोडाआड दडू न ती समोर बघू लागली. मा ा सावध झा या आिण सरासरा जा ती
उं चीवर जाऊन, घाबरले या पोरांना ओढू न जवळ घेऊ लाग या. डहा यांचे आवाज आिण
पोरां या कं का या थांबता थांबेनात.
सग या टोळीत वयानं झालेली, बाजूला – एकटं एकटंच राह याचा वभाव असलेली
बोथरी वानरी काय करावं; हे न कळू न चांगली पार श ावर होती, ती सरासरा खाली
उतरली आिण णभर बुं याशी पाते यात बसली. उं बरा या झाडाकडे वाकू न वाकू न ितनं
पािहलं आिण मग एकाएक वळू न वाळ या पाते याव न खसपसाट करीत ती पार
पलीकडे असले या मोहा या झाडाकडे धावली.
ित या मागोमाग पोटाशी पोरं नसले या अशा आणखी दोघीितघी वानरीही धाव या.
बरोबर याच णाला आप या टोळीपासून नेहमीच थो ा अंतरावर रा न राखण
करणारा टोळीचा नेता ‘ या’, अचानक जिमनीतून वर फु टावा तसा झाडीतून उ ा
ठोक त बाहेर आला. घुसखोर या उं बरावर होते, या या समोर या पटांगणात वाढले या
तांबडमाती या एका भ यामो ा वा ळावर चढला. समोरासमोर बसला आिण
घुसखोरांकडे बघून यानं कराकरा दात खा ले. पसर या जब ानं हवेचा एक, दोन,
तीनदा लचका तोडला आिण आप या का या जब ातले पांढरे , कणखर सुळे पुनःपु हा
दाखवले. आ मक असा गुरगुराट के ला.

कव यात मावणार नाही, अशा उं बरा या थोराड फांदीवर ओळीनं बसले या
घुसखोरांनी दणकट याचा हा आवेश चार पायांवर दबून पािहला न पािहला, णाधात
दणादण खाली उ ा घेऊन, ते एकामागोमाग एक असे िव
दशेला सुसाट पळाले.
झाडीत घुसून लांबवर गेले. यांनी मागे वळू नसु ा पािहलं नाही.
या दशेनं हे घुसखोर पाय लावून पळाले, या दशेकडे पाहत या चार पायांवर पुरा
उभा रािहला. या या पाठीवर डौलदार शेपटाची गुंडाळी, झडा उभारावा तशी उभारली
होती. जबडा उघडू न तो गुरगुराट करत होता.
दुपारचं उ ह सणसणत होतं. घुसखोरांची काही हालचाल दूर पा नही दसेना, ते हा
एकाच उडीत या वा ळाखाली आला आिण वा ळा या टीचभर सावलीला येऊन ग प
बसून रािहला.
या या या डा ा कानाचा, वर या बाजूचा मो ा तुकडा हाणामारीत गमावला
होता आिण तो मु ा कानाचा झाला होता. हा वजनानं भारी होता आिण फार संतापी
होता. याचे ायू िपळदार होते. एकू णच हा खैरा या गाठीसारखा टणक होता.
मारामारी या ब याच खुणा या या अंगावर हो या. शेपटावरसु ा चांगला दोन िवती
लांब असा उभा वण होता.
जांभळी या झाडावर अिधकारानं सवात मोठी वानरी होती. ती सरासरा खाली
उतरली आिण याकडे गेली. या या जवळ जाऊन बसली. तो अंगावर आला नाही,
खेकसला नाही. यानं त ड फरवलं नाही, ते हा ितला धीर आला.
गभार वानरी या या अंगलटी गेली. या या पाठीवरचे के स िनरखून बघून
िचकटलेली कु सळं , लांडगे, कु ी, झाडा या िचकानं झाले या गुठ या िनवडू न काढू
लागली.
मादीची बोटं के सांव न फ लागताच या सैल झाला. हळू च सावलीला पालथा
पसरला.
हा िवधी आता अधा-पाऊण घटका चालायला काहीच हरकत न हती.
इकडे जांभळीवरही लहान वानर ना मो ा वानर नी िम ा मार या. आता संकट
टळलं होतं. या िनिम ानं हा उ फू त सोहळा होता. मग लहान वानरी मो ा वानर ची
के साळ अंगं साफ क लाग या.
बाया-बाया एक बसून उखा या-पाखा या कर यात रमतात, ते हा दसतो, तसा
खेळीमेळीचा, िनवांत असा देखावा दसू लागला. यांची लहान लेकरं कधी एकमेकांशी,
तर कधी आई या शेपटाशी खेळू लागली.
पानगळी वृ ांचं हे मोठं जंगल होतं. इथं नाना वृ होते, वेली हो या, झुडपं होती.
साग, िबजा, ऐन, क असे दहा-दहा, बारा-बारा पु ष उं चीचे भ वृ होते. मो ा
त या या काठानं आिण या जंगलातून वाहणारे अनेक नाले आिण ओढे यां या काठांनी
आंबा, चंच, उं बर, जांभूळ, वड, पंपळ असले फळांनी लहडणारे वृ होते. उ हा यात
झगझगीत रं गांचा फु लोरा येऊन वन देश सुगंिधत करणारे सावरी, पळस, पांगारा,
बहावा, मोहा असे फु लणारे वृ होते. बांबूची घनदाट बेटं होती. इथं अनेक जंगली ाणी

राहत होते. अनेक जात ची पाखरं राहत होती. काही हंगामापुरती येत होती, जात होती.
इथं आजूबाजूला तुरळक अशी आ दवास ची व तीही होती.
हा उ णकाळ होता. टेकडी या मागे पहाटे दवस वर ये याआधी आभाळ तां याचं होई
आिण सूय उगवे. दयाळ प ी सुरेख गाणी गात, होले घुमत, साळुं या मंजूळ बोलत आिण
चार घटका होतात न होतात, तोवर पांढरं धोट उ ह आभाळातून खाली ओतू लागे.
सं याकाळी रातवे प ी आवाज क लाग यावर हवेतला धगाटा कमी होई. िचत
एखादा भीजपाऊस िझरिम न जाई.
त याचा काठ, ना यातील काही डबक सोडली, तर सगळीकडचं गवत आता उ हानं
वाळू न कोळ झालं होतं. चै मिह या या सु वातीला सागांना मोहोर आला होता आिण
जुनी पानं झडू न कोवळी पालवी फु टू लागली होती. बाक अनेक वृ उघडेवाघडे उभे होते.
जिमनीवर उ ह सणसणत होतं, टेक ा बोड या दसत हो या, पण सागवृ तेवढे
ता या िहर ा रं गानं भ न पायतळी गार सावली टाक त होते. जंगलातली सगळी भूमी
आता कु डकु डीत वाळ या पानांनी आ छादून टाकलेली होती. वाघालासु ा आवाज न
करता फरणं अवघड जात होतं.
या िवशाल अर यातला, तळं आिण नाला यां यामधला एक लहानसा, आडवा-उभा
अधा कोस भरे ल, असा प ा हणजे ‘मुडा’ वानरनराचं रा य होतं. यानं ते साम यानं
कमावलेलं होतं. या देशातली फळझाडं याची होती. इथ या झाडांची लुसलुशीत
कोवळी पालवी, क या, फु लं, फळं , भड, रस, डंक – सगळं याचं होतं. इथली िहरवळ
या या पोरांना लोळ यासाठी होती. इथलं पाणी याचं होतं. इथली खारमाती याला
चाट यासाठी होती. हा एवढा देश तो आप या भूपकारानं दणाणून सोडत होता.
टोळीत या सग या वानरी या या हो या. सारी लहान-मोठी पोरं बाळं याची होती.
गेले चार पावसाळे तो या लहान सं थानचा अिधपती होता. हे रा य याला
विडलोपा जत असं, वारस हणून िमळालेलं न हतं. ते याला साम यानं िमळवावं लागलं
होतं. एकवार िमळालं हणून आता ते आपलंच राहील, हणून याला व थ राहता येत
न हतं. सतत यु म रा न याला ते सांभाळावं लागत होतं. अनेकांनी या या
अिधकाराला आजवर आ हान दलं होतं.
कारण याची टोळी ही काही एकमेव वानरटोळी या अर यात न हती. लहानमो ा
अशा आणखी सात टो या या अर यात या रिहवासी हो या. या येकाचं, वतःचं
हणून बळकावलेलं े होतं. वषानुवष यात नवी पोरं ज माला येत होती, वाढत होती.
बलदंड होत होती. टोळीतून हाकू न दली जात होती. एक येऊन ही पोरं एको यानं
दुस या टोळी या ह ीत घुसखोरपणा करत होती. हाणामा या होत हो या. पराभूत पळू न
जात होते, ठार मारले जात होते.
सतत संघष चालू होता. िवराट जीवनच फरत होतं.
टोळी-टोळीत संघष होता, एका टोळीतील नरानरांत, मा ामा ांत संघष होता आिण
वानरांना पकडू न खाणारे अनेक हं
ाणी या अर यात होते. वाघ, िबबटे, रानकु ी,
त यात या मगरी आिण फां ांना वेढून बसलेले अजगर. ती ण नजर, ती ण नखं, ती ण

चोची आिण पंखांत िवल ण झेप असलेले बाज प ी.
...आिण कधीमधी ितरकमठे , भाले, कु हाडी घेऊन, िशकारी कु ी घेऊन अर यात
घुसणारी िशकारी माणसं.
या सतत या संघषातून वानरं जगत होती.
‘मुडा’ वानर जगला होता. सु वातीला वानराचं पोर हणून जगला होता. नंतर
कोवळा नर हणून जगला होता. हाणामा यांतून जगला होता आिण ऐन ता यात एका
टोळीचा मुख झाला होता. गेले चार पावसाळे तो टकू न रािहला होता.
नर हणून ज माला आलेलं वानराचं पोर टोळीत सहसा टकत नसे. अनेक
अव थांमधून याला जावं लागे. मा ा मा जग या-वाच या, तर कळपातच राहत. वीसवीस वष राहत. वंश वाहता ठे व याचं काम यां याकडे असे.
हाणामारीत डा ा कानाचा मोठा तुकडा गमावलेला मुडा म यभारतातील एका
िवशाल अर यात अजून टकू न होता.
आज याची टोळी सोळा जणांची होती. सात वानरी हो या, चार लहान पोरं होती.
दीड-सवा वषाची तीन नरपोरं होती आिण दोन वयात आले या पोरी हो या.
अंगानं थोराड, फारशी छाती ओघळलेली नाही, नाक-डोळे िजथ या ितथं, चपळ,
बळकट दातांची अशी एक तरणीताठी होती, ितचा मान टोळीत मुडा या खालोखाल
होता. चवताळले या मुडापाशी धीटपणानं फ ती एकटीच जायची आिण याचे के स
आप या लांबसडक का या बोटांनी वंचरायची. बाक वानरी ितला िभऊन असाय या.
ही ‘तरणी’, ही गभार होती. दोन मिह यांचा गभ िह या पोटात होता.
िह या नंतरची ‘लांडी’. ही चांगली चपळ होती. धडधाकट होती. पण थंडी या
दवसांत, ही टोळी एका सं याकाळी अडचणीत या आं या या डहा यांतून झोपली.
िबब ासारखं चपळ जनावर आवाज न करता झाडावरसु ा चढतं. हणून वानरं नेहमी
झोप याचं झाड बदलतं ठे वीत. मु ाम फां ां या अगदी टोकाला झोपत. समजा काळ जर
खोड चढू न आलाच, तर या फांदीनं याला दगा ावा. एव ा नाजूक फांदीवर पाय
ठे व याची हंमतच याला होऊ नये.
रा बरी गेली; पण भ या पहाटे या काळोखात आपण जिमनीपासून िनध क उं चावर
बसलो आहोत, असं समजून झोपले या या वानरीकडे न ानंच िशकार शोधू लागले या
पोरसवदा िबब ाचं ल गेलं.
आकाशा या पा भूमीवर याला डहाळीत बसलेली वानरी आिण पा यातून खाली
ल बणारं ितचं शेपूट दसलं. पंधरा-वीस पावलं दूर अशा जाळीआड दडू न िबब ानं
अदमास घेतला. जोरात झेप घेऊन हे भ य आपण पंजा या तडा यानं खाली पाडू , असं
याला वाटलं. याचे िवल ण लविचक ायू आकुं िचत झाले आिण भयंकर गुरगुराट क न
यानं सटकन झेप घेतली.
ती पुरी पडली नाही. वानरीचं अधमुध शेपूट फ पंजा या तडा यात तुटून या या

दातां या पकडीत आलं.
वानरीनं भयाकारी ची कार के ला आिण त काळ आं या या डहा यांतून एकच ग धळ
झाला. पोरं घाब न ओरडू लागली. ‘मुडा’ दात खाऊन डहा या हलवू लागला. झाड
गदगदलं आिण तांब ा डो यां या राघूंचा थवा दचकवणारा कलकलाट करत आभाळात
उडाला.
हा संग टोळीला हादरवून गेला.
िजवावर बेतलं होतं, ते शेपटावर िनभावलं. ती ही लांडी!
िह यानंतर मह वाची वानरी हणजे ‘उनाडी’. ही अंगानं लहानखोर होती; पण
वयात आली, शहाणी झाली, ते हा िहचे चाळे सु झाले. बाक या कु णीही लहान
धाक ा पोरी जवळ ओढू न ओढू न ती नरासारखी यां यावर चढायची. पोरी ओरडत,
कं चाळत दूर पळाय या. टोळी या मालकाचा, इतर वानर चा डोळा चुकवून ही
शेजार या टोळी या ह ीत जायची. या टोळीत दोन वयात येऊ घातलेली पोरं होती.
यापैक एकाला झुलवून ही झाडाझुडपात आणायची. या याकडे कु ले क न चार
पायांवर उभी राहायची आिण जोरजोरात मान डोलवत राहायची.
अशा वेळी कु णा ना कु णा जाण या वानरीचा डोळा िह यावर असायचाच. दुस या
टोळीतलं ते पोर घाबरत-घुबरत, इकडेितकडे बघत िह याशी जुगू लागलं क , एखादी
अनुभवी वानरी उ ा घेत यायची आिण पोरावर ह ला करायची. याचे के स ओढायची,
तडाखे मारायची, दात दाखवायची. का? तर अशा त हेनं टोळीत या वानरी बाहेर या
नराशी जुगू लाग या, तर सतत भाराभर पोरं टोळीत ज मत राहतील आिण सं येवर
बंधन राहणार नाही. सगळे उपासमारीत सापडतील. वंशखंड होईल. िशवाय अगदी
नजीकची गो हणजे िहला पोर झालं क , नवा भागीदार झाला.
ही ‘लांडी’, ही ‘उनाडी’ आिण एक ‘थोटी’ होती. पोरवयातच िह यावर कु णा तापट
डो या या वानर घुसखोरानं ह ला के ला होता. आईकडू न िहसकावून िहला पळवली
होती. चावा घेऊन टाकू न दली होती. िहला डावा हात दंडापयतच होता. थो ा हातानंच
ही आजवर जगली होती. तशीच ता हं पोर पोटाशी वागवायची. खायची, यायची,
भांडणात सग यां या आधी पुढं हायची.

आणखी एक ‘काणी’ होती. ही एका डो यानं अधू होती.
िशवाय एक ‘लाजरी’ होती. – आिण ‘बोकांडी’ होती.
लाजरी आपली बरी वानरी होती. ित यात काही ंग न हतंच; पण काहीही
नेहमीपे ा वेगळं झालं, संकटाची चा ल आली रे आली क , आधी खोडाआड, पानाआड,
जिमनीवर असली तर वा ळाआड; अगदीच काही नाही, तर दुस या वानरी या पाठीमागं
दडायची.
ही वयानं चौदा मिह यांची होती.
बोकांडीला फारच चम का रक सवय होती. ती अंगानं चपळ होती. हातीपायी
धडधाकट होती, पण फार भांडखोर होती. ितची ही भांडणं कु टुंबात या वानर शी तर
हायचीच; पण ही दुस या टोळीत या वानर शीही मु ाम भांडणं उक न काढायची आिण

िज यावर िहचा जा ती राग असायचा, अशा वानरीला बेसावध गाठू न ही चारी पायांनी
ित यावर उडी यायची. यामुळं िहला वानरी फार याय या.
या सातजण िशवाय आणखी दोघी थकले या वानरी टोळीत हो या. ‘बोथरी’ फारच
थकलेली होती. ितचं नाक फे फटं झालं होतं. डो यांभोवती सुरकु या पड या हो या.
अंगावरचे के स झडले होते. दात पड यामुळे ितचा चेहरा जा ती हातारा दसायचा. सदा
के िवलवाणा भाव ित या डो यांत दसायचा.
िहची एक धाकटी बहीण होती. तीही अशीच मळकट दसायची. ही टोळीत असून
नस यासारखी होती. मागं-मागं राहायची. जे हा ते हा पगायची.
चारही पोरं अजून ता ही होती. दोन तर अजून काळुं ीच होती. ज मा या वेळी
अंगावर जी काळीकरडी लव असते, तशी यां या अंगावर होती. कातडी इतक पारदशक
होती क , र ाचा रं ग उमटू न या पोरांची त डं, कान आिण कु ले लालचुटूक दसत.
दोन लेकरं थोडी मोठी होती. एकाचा रं ग िवटकरी झालेला होता आिण एक
जवळजवळ तीन मिह यांचं होतं. याचा चेहरा मा पुरा काळा झालेला होता.
नुक याच वयात आले या दोन वानरी हणजे टोळीला जोखीमच होती. कधीकाळी
यां यामुळेच भट या नरांचा ह ला होऊ शकला असता.
स वा-दीड वषाची अशी तीन नर-पोरं होती. यांचं भिवत मा काही सांगता
ये याजोगं न हतं. धाकटी होती, हणूनच ती अजून आई या टोळीत टकू न होती. थोडी
वयात आली क , यांची टोळीतून हकालप ी होणार होती. मग यांनी कु ठं ही जावं, कसंही
राहावं. स ा पधत घुसून भाग यावा, कधी मार खावा, कधी ावा. िनदयपणानं सुळे
चालवून आपलेच सगेसोयरे , भाईबंद यांना र बंबाळ करावं, ठार करावं कं वा र बंबाळ
होऊन ठार हावं. को हे, तरस, घारी, िगधाडं यांचं भ य हावं.
दुपारची डु लक झा यावर, पु हा कोवळी पानं, भड, कळे , मोहाची दोडी फळं खात,
उ ा हाणीत हळू हळू वानरांची टोळी पा या या दशेनं सरकू लागली.
कडक उ ह होतं. अशा उ हात िजवाचं पाणी-पाणी होणं अगदी साहिजक होतं, पण
पा यावर जाणं, ही या िनमनु य अर यात फार जोखमीची गो होती. इथं पा या या
आसपास आिण पा यात काळच दबा ध न बसला होता. पाणी हे जीवन होतं, तसंच
मरणही होतं. हणून वानरं कधी मो ा जलाशयावर तहान भागिव यासाठी जात नसत.
ओ ा-ओघळ या डब यातलं चुळकाभर पाणी यांना पुरेसं होई.
आता उ णकाळ होता. जंगलातलं सगळीकडचं पाणी आटलेलं होतं. त या या काठी
जाऊन पाणी िप यावाचून दुसरा काही पयाय न हता.
या झाडाव न या झाडावर उ ा टाकत, त याकाठ या एका उं च सागावर हळू हळू
सगळी टोळी जमा झाली. हे झाड पा या या काठावर होतं. सुमारे साठ पावलांचं अंतर
होतं आिण ते अंतर पार क न पाणी िपऊन, परत झाडावर येणं हीच गो फार जोखमीची
होती. साग झाडी या कडेवर होता. मागे टेकडी होती आिण गद झाडं-झुडपं होती. या

जाळकटात दबा ध न कोणीही हं पशू बसला अस याची श यता होती.
मुडा आप या टोळीसह या झाडावर काही वेळ बसला. सवानी आप या ती ण नजरे नं
आजूबाजूचं रान िनरखून घेतलं. काही गडबड न करता सगळी टोळी ग प अशी सागा या
झाडावर काही वेळ बसून रािहली.
कोणतीही धा र ाची गो करताना आणीबाणीचे ण अगदी थोडे असतात आिण
यांना सामोरं जाणं हीच खरी परी ा असते.
ही जोखीम घे याची जबाबदारी आता सव टोळीपैक फ दोघांवर होती – तरणीवर
आिण मुडावर. या दोघांपैक कोणी पुढं झा यािशवाय, तहानेनं ाकू ळ झाले या
वानरांपैक कोणीही जागचं हलणार न हतं.
टोळीतील सव जाणती वानरं आता फार गंभीर दसत होती. मुडा िवशेष गंभीर होता.
तरणीही िवशेष गंभीर होती.
अखेर मुडानं धा र के लं. तो सरासरा झाडाचं खोड उत न दाणदाण उ ा घेत उतार
उतरला आिण सावधिगरी हणून पा यापासून पंधरा-वीस पावलं अंतरावर गवतात बसून
रािहला.
सगळी वानरं त ध रा न बघत होती.
बाजू या झाडीतून झेपावत काळ आला, तर िजवा या करारानं, सगळं बळ एकवटू न
वा या या वेगानं सुसाट पाठीमागं पळणं आिण उतरला तो साग चपळाईनं पु हा चढणं
एवढंच मुडाला करता ये यासारखं होतं. पळ यावाचून दुसरं कोणतंही संर क ह यार
या यापाशी न हतं. याला ती ण न या न ह या, अ ाळिव ाळ जबडा न हता. पोलादी
कवच न हतं. मा यावर जबरद त शंगं न हती.
सावकाश असे काही ताणलेले ण गेले.
काही वावगं घडलं नाही.
मग शेपूट वर क न पावलं टाकत मुडा पा या या अगदी काठाशी गेला. ओ या
काठाशी जाऊन बसला. यानं चौफे र बघून घेतलं. काही धोकादायक असं दसलं नाही.
पण खरे आणीबाणीचे ण इथून पुढे होते. पाणी िप यासाठी दो ही हात जिमनीला
टेकून मुडाला वाकावं लागणार होतं. त ड लावून पाणी यावं लागणार होतं आिण एकवार
त ड पा याला लाव यावर मागून कोण येत आहे, हे याला मुळीच समजणार न हतं.
गंभीरपणानं पा यात या आप या ित बंबाकडे बघत मुडा बसून होता.
तरणीनं मग धा र
के लं. ती सरासरा साग उत न झेपावत थेट पा याकाठी आली
आिण मुडा या पाठीशी हातभर अंतरावर बसून ितनं चौफे र नजर टाकली. मागून कोणी
नकळत येणं फारच कठीण आहे, हे ितला माहीत होतं. कारण अजून सागा या झाडावर
बसून रािहले या टोळीनं त काळ ची कार क न ितला सावध के लं असतं.
मागं ‘तरणी’ आहे, हे बघताच दो ही हात गवतात ठे वून मुडा खाली वाकला आिण
यानं पा याला त ड लावलं.
त बल चार-पाच ण यानं पा याला लावलेलं त ड वर उचललं नाही.
मग तीन पोरं िधटावून खाली उतरली आिण मुडा या ओळीत पंगतीला बसावी, तशी
पा या या काठी बसली.

आकं ठ पाणी िपऊन होताच त काळ मुडा उडाला आिण या धोके बाज पा याकाठी

णभरही न रगाळता सागाकडे धावला.
धीट पोरं मागं बसलेली बघून तरणीनं, मुडानं या जागी पा याला त ड लावलं होतं,
याच जागी त ड घातलं. ितचं पाणी िपऊन अजून संपलं नाही, तोवरच एक पोर पुढं
होऊन ओणवं झालं. यानं पा याला त ड लावलं. दोघं पोरं राखणदारासारखी मागं
बसूनच होती.
अशा प तीनं पाणी िप याचा हा िवधी चांगला अधघटका चालू रािहला आिण
िनवधपणानं पाणी िपऊन सगळी टोळी पु हा उ ा ठोक त पांगली.
सं याकाळी दवस बुडाय या वेळेला एका मो ा िव तारा या काकडवृ ावर टोळी
असताना, अचानकपणे पलीकड या ना यातून उं च वरात मोरा या के का ऐकू आ या.
सव टोळी सावध झाली. काही ण, होती या ठकाणी त ध रािहली.
मोरापाठोपाठ भयच कत िचतळ-हरणाची मादी ‘पुकऽपुक’ अशी तीन वेळा कोकली
आिण ही मादी आिण ितचं पाडस वेगानं उ ा घेत, टोळी बसली होती या वृ ाखालून
गेली. पाते याचा खसपसाट झाला आिण िवरला. वानरांचे जीव कानात गोळा झाले.
गवत-पाला खाऊन राहणा या ा यांना खाणारा कोणी हं पशू िशकारीसाठी बाहेर
पडलेला होता. आिण आज कोणी ना कोणी या या जब ात हे जाणारच होतं.
कोण?
ही धावाधाव आिण पळापळ कदािचत उभी रा चालणार होती. वारं वार इशारे
देणारे आवाज उठणार होते. कधी िचतळ-मादीचं, कधी सांबराचं, कधी रानडु कराचं
के काटणं, कधी टटवीचा ककश ओरडा.
एकाएक टोळीत या वानरांना मुडाचा इशारा ऐकू आला, ‘खकरऽऽ खक् , खकरऽऽ खक् ,
खकरऽऽ खक् खक् ...’ हा सावधानतेचा इशारा होता : ‘पोरं सांभाळू न झाडावर, श यतो
उं चावर जा. सावध बसा. अिजबात हलू नका. नाहीतर मराल. खाली काळ टपून बसलेला

आहे.’
वानरं काही िमिनटं ध ासारखी ग प रािहली.
पार पलीकडे उं च झाडावर बसले या या मुडानं पु हा इशारा दला.
वानरं ग प रािहली. आयांनी पोरं छातीशी घ धरली. कळती पोरं खारीसारखी
फां ां या उल ा बाजूनं खोडांना िचकटली.
‘बोथरी’ इतका वेळ दात िवचकत, उं चावरची फांदी ध न बसली होती. ितला ऊम
आली क , आपण हे झाड सोडावं, धूम पळावं आिण शेजारी असले या दुस या सुरि त
झाडावर जावं.
त काळ ती उतरली. ही, ती फांदी करत खोडावर आली. खाली उतरली. इकडं- ितकडं
बघून ितनं एक झाड हेरलं. ते पंचवीस-एक पावलांवर होतं. मधे गवत होतं. भुईतून फु टू न
वर आलेले तदू या पानांचे तांबूस लुसलुशीत क ब होते. लहान झुडपं होती. वाळू न कडंग
झाले या सागां या पानांचा वा यानं लोटू न आणलेला पातेरा होता.
बोथरी शेपूट उभा न धावली. पाते यावर आवाज झाला आिण एका झुडपाआडू न
रानकु यानं झेप घेतली. ती झेप नेमक बोथरी या अंगावर पडली. बोथरी पाते यात
लोळताच कु यानं आप या पोलादी जब ात ितचा गळा घेतला आिण जब ाचा चाप
खटकन िमटला.
बोथरी या शेपटात, हातापायांत एकाएक िवल ण बळ आलं. संतापले या नागानं
फणा आपटावा, तसं ितचं शेपूट जिमनीवर आपटलं. कु यानं जब ाची पकड जा ती घ
के ली. पुढचा एक पंजा बोथरी या छातीवर दाबला आिण दोन-तीन िहसडे दले.
िनज व िचरगुटासारखं बोथरीचं अंग लुळं पडलं. यासरशी आणखी एक कु ी धावत
आली आिण ितनं बोथरी या मांडीचा लचका तोडला. लुटुलुटु धावत ितची सहा िपलं
आली. ही वयानं चार मिह यांची होती. सहा िपलं, यांची आई आिण बाप ता या
भ यावर तुटून पडले.
दोन-अडीच घटका गे या आिण या जागी काही उरलं नाही.
थोडे र ाचे शंतोडे, हाता या वानरीचे पुंजकाभर के स. बाक काही नाही. फ वास!
र ाचा, आतडं फु टू न सांडले या चारवटाचा, शेणाचा!
कु ा, कु ी आिण बोथरी या मांसानं टचून भरले या पोटां या झो या ल बणारी
ितची सहा पोरं ना या या धशीला गेली. गारवा बघून कु ा पसरला. पुढं जाऊन कु ी
पसरली. ितला लागूनच ितची सहा पोरं आई या पोटावर त ड टेकवून एकमेकां या
अंगावर चढू न पसरली. यांची पोटं ासाबरोबर हलत रािहली. अधूनमधून कान
टवकारत रािहली.
भयाकु ल वानरांची टोळी नंतर बराच वेळ दात वाजवत, गुरगुराट करत, फां ा हलवत
रािहली. वानर नी एकमेक ना धावून-धावून िम ा मार या. जाणती नरपोरं एकमेकांवर
चढली. लहान पोरांनी त ड कानांपयत फाकू न वारं वार कं का या फोड या.
ब याच खाल या फांदीवर येऊन धीट नरपोरांनी वाकू न-वाकू न या जागेकडं पािहलं.

वारं वार दात िवचकले.
वासाखेरीज ितथं आता काही िनशाणी रािहली न हती.

२
पहाट झाली क , झाडावर झोपलेली टोळी जागी होई. सु वातीला काहीजण हलत.
बस या या त हा बदल या जात. त डाला त ड दसायला लागलं क , ही हालचाल जा त
जा त होऊ लागे. ता ही पोरं कर करायला लागत. वानरं या फांदीवरनं या फांदीवर
हंडू लागत. सूय उगवून वर आला क , झाडा या श ाला कोवळं उ ह खात, नाही तर
खाली जिमनीवर उतरत.
सकाळचा वेळ इकडू न ितकडं हल यात, पोटपाणी कर यात जाई.
वाफे वर आले या वानरी आप या नादात असत.
पोरं पळापळी खेळत.
दोन हरी सगळी टोळी शांत असे. वानरं एकमेकांशी बसून बारीक नजरे नं एकमेकांची
अंगं साफ करत. पोरं आयां या पोटाशी िचकटू न पगत.
ितस या हरी पु हा हालचाल सु होई. फळं , पानं खात, उ ा घेत हळू हळू सगळी
टोळी रा ी या मु ामाकडे सरकत राही. हे पसंतीचं झाड येईपयत दवस ड गराआड
जाऊन संिध काश येई. झाडावर पु हा मी तू, तू मी सु होई. फां ा हलत राहत. पोरं
ओरडत, थोर गुरगुरत. या डहाळीव न या डहाळीवर अशी हालचाल सारखी होत राही.
घटकाभर ही गडबड चाल यावर मग शांतता होई. लेकुरवा या वानरी एकमेक या
सोबतीनं झोपत. नर, ौढ पण छातीशी पोर नाही, अशा वानरी झाडा या िव तारावर
पस न-पस न अशा झोपत.
रा ी ब धा शांत असे. मधूनच एखा ाला जाग येई. एखादी या अंगावरची या
अंगावर होई. अंधा या रा ी एखा ाला जाग आली आिण यानं बैठक बदल याचा आवाज
झाला क , इतरांची झोप चाळवली जाई. मुता या तुरतु या एकापाठोपाठ एक अशा सुटत.
लडकं टाकली जात. खाल या पाचो यावर आवाज होत राही.
सकाळी मुडा सवात उं च फांदीवर चढू न चौफे र बघे आिण त ड आभाळाकडे क न
‘ प... प’ असा जोरात आवाज करी. हा आवाज खूप दूरवर ऐकू जाई आिण त काळ
कु ठू न कु ठू न याला उ र येई.
यात एक उ र ‘लालबु ा’चं असे. हा मुडाचा शेजारी होता.
शेजा याचं उ र आलं क , मुडा खाली उतरे . आज टोळीनं कु णीकड या रानात खाणं
धुंडायचं, हे ठरवून ितकडं जा याचा उ ोग सु होई.
दवस उगवून चार घटका झा या नाहीत, तोवरच उ हाचा सणका सु झाला.
झाडाझुडपांत रम याऐवजी मुडा वानर आिण याचा प रवार आज जिमनीवर उतरला.
मो ा चारोळी या वृ ा या तळाशी चारो यांचा सडा पडला आहे, हा शोध सु वातीला
उनाडीला लागला. चारोळीचा हा वृ सरह ीवरचा होता. इथून पुढं जवळजवळ कोसभर

अर याचा भाग हा शेजारी टोळीचा होता. या दुस या तेरा जणां या टोळीचा मुख
लालबु ा हा चांगला ताकदवान, वजनदार, वयानं मुडा याच बरोबरीचा नर होता.
बसलेला उठू न हा पाठमोरा झाला आिण उ ा हाणीत िनघाला क , या या बुडावरची
दो ही बाजूंची दोन लालसर ठगळं प दसायची. यां या टोळीत दोन पोरं होती. यांना
घुलव यासाठी उनाडी या ना या िनिम ानं यां या ह ीकडं जायची. तशीच आज ती
िनघाली असताना पालापाचो यात असलेला चारो यांचा सडा ितला दसला. तरणी
पोरं िवस न ती चारो या दातानं फोडू न आतला गर खा यात रमली. ितला बघून
लाजरी खाली आली आिण पातेरा उलटापालटा क लागली. मागोमाग लांडी खाली
उतरली. मग थोटी, मग काणी, पाठोपाठ बोकांडी. ती दोन, सदा हंगामा- तुतू घालणारी
पोरं , असा सगळा प रवारच चारोळी या झाडाखाली गोळा झाला.
उं चावर बसून मुडा बघत होता. ‘तरणी’ बघत होती. सगळीजणं खाली माना घालून
पाते यात काय शोधताहेत, काय कु डु म-कु डु म खाताहेत?
पाव-एक घटका झाली. एकमेकांना िवस न एका िच ानं सगळी खातच रािहली.
ते हा मा आपली डहाळी सोडू न पिह यांदा तरणी खाली आली. आली, ती अिधकारा या
तो यानंच! पोटाची ता ही पोरं आवरत थोटी, लांडी, बोकांडी बाजूला सर या. यांची
खळं भर जागा बळकावून तरणी आपलं टपोरं पोट सावरीत चारो या शोधू लागली.
मग शेपटाची चवरी उभा न मुडा खाली आला. तो येताच पिह यांदा पोरं दबून
बाजूला झाली. सग यांनीच आदब दाखवली. सगळीच हात, दोन हात बस या जागे न
बाजूला सरकली.
या सग यांपे ा थोडा बाजूला रा न मुडाही पाते यात बोटं ओढू लागला. चकर
चारो या खाऊ लागला.
मेले या बोथरीची हातारी बहीण फांदी या दुबेळ यात बसून पगत होती. मधूनच
िमट या डो यांनी माशा वारत होती.
पलीकडे हाके या अंतरावर झाडाझुडपांनी भरलेलं टेकाड होतं. या या मा यावर
ह ीएव ा आकाराची काळी िशळा होती. ित यावर ते परवाचे सहाही घुसखोर बसून
एकटक या टोळीकडे बघत होते.
हे लुटा पढारी, हणजे त डाभोवती भरपूर झं या असलेला ‘मोगा’ आिण याचे
पाच तरणेबांड साथीदार होते.
चार वषामागं मुडानं, मोगा या वानरां या टोळीतला, या टोळीवर ह ला के ला
होता. वयानं उताराला लागले या मुख नराशी हाणामारी क न याचा डावा खांदा
फाडला होता. पराभव प क न आपला जनाना, लहान-धाकटी पोरं बाळं सोडू न तो
पळाला होता. तो पळताच मुडानं मोगा आिण ही पाच नरपोरं ही धुडकावून लावली होती.
आप या पाच साथीदारांना घेऊन मोगा एवढा काळ दूर-दूर भटकत होता. याला वतःची
टोळी न हती. भूमी न हती. पढा यासारखा तो लूटमार करत होता. दुस या या ह ीत
िश न हे खात होते. दशाहीन भटकत होते. ही पोरं हळू हळू मोठी होत होती.
मिह यांमागून मिहने गेल.े मोहाची, सावरीची, पळसाची झाडं तीनदा उजाड झाली
आिण पु हा जोमानं फु लली.

आज ती पाची पोरं वयात आली होती. साडेचार-पाच वषाची झाली होती आिण मुडा
ऐन ता यात हणजे सहा वषाचा झाला होता. कधी काळी बळकावलेली आपली
विडलोपा जत स ा परत घे यासाठी मोगा अनुकूल संधीची वाट बघत होता. अनुभव
नसला, तरी या या जोडीदारांपाशी ताकद होती. ता य होतं. आता तो एकाक न हता,
या याच प रवारातली पाच जवान पोरं या या मदतीला होती.
झपाटले या वा तूभोवती भुतं वावरावीत, तशी ही सहाजणं मुडा या िमळकतीभोवती
वावरत होती. यांना मा ा ह ा हो या, फळझाडं हवी होती. टोळीवर स ा हवी होती.
स ा िमळताच लुटा मोगाला टोळी या मुखाची ित ा िमळणार होती. िनवडक फळं ,
िनवडक जागा, िनवडक मा ा, असं जे-जे िनवडक, िमळवायला कठीण, ते-ते याला सहज
िमळणारं होतं आिण िशवाय सवाकडू न आदब िमळणार होती. सगळे याला िभऊन
राहणार होते.
मुडा आिण याचा प रवार खाली माना घालून चारो या वेच यात
होता. यांना
दूर दगडावर बसले या या डाकूं चा काही सुगावा न हता.
इकडे शेजारधम पाळू न राहणा या लालबु ा नरानं मोवई या उं च श ावर चढू न
आसपासचं रान याहाळलं, ते हा सरह ीवर या झाडाखाली जमून मुडा आिण याची
टोळी चरताना दसली. पुनःपु हा टवका न यानं पािहलं, खा ी क न घेतली आिण
माना पाठीमागं झुकवून ‘ प... प’ असे आधी अंतराअंतरानं तीन आिण मग जलद तीन
आवाज के ले. गदागदा फां ा हलव या. या फांदीवरनं या फांदीवर लांब उ ा ठोक या.
गुरगुराट के ला. करकरा दात चावले.
हा आवाज येताच मुडाची सगळी टोळी सावध झाली. पोरां यात पळापळ झाली. मुडा
चारोळी या झाडावर सरासरा चढला आिण यानंही भूपकार क न फां ा हलव या,
ड बा या माणं बेधडक उ ा ठोक या. ती टोळी ितकडू न इकडं सरकायला लागली, तशी
हीही या दशेनं सरकली.
हां-हां हणता दो ही टो या एकमेक ना िभड या. दो ही टो यांतील वषा-दीड
वषाची पोरं एकमेकांवर धावून गेली.
लालबु ा उ ा घेत चालून आला. याला बघताच मुडानं जिमनीवर उडी ठोकली.
उघ ा त डानी दोघं एकमेकांचा अदमास घेत मधे दोन वाव अंतर ठे वून चार पायांवर
उभे होते. मा ा बाजूला रा न बघत हो या.
लालबु ाचं धैय एकाएक गळालं आिण पाठ फरवून तो पळाला. त काळ या या
मागोमाग मुडा लागला. या झाडाव न उतरला होता, या झाडावर सरासरा चढू न
लालबु ा पार वर जाऊन बसला. या झाडा या खोडावर अधवट चढू न मुडानंही पाठलाग
मधोमध सोडू न दला आिण माघार घेतली.
खरं तर इथं भांडण संपायला हरकत न हती; पण थोटीला एकदम आवेश संचारला.
आपलं पोर उनाडीशेजारी सोडू न, ती चवताळू न शेजार या टोळीत या वानर या
अंगावर धावली. मग मा या टोळीत या चार आिण या टोळीत या चार अशा जाण या
वानरी दोन रांगा क न भांडायला बस या. समोरासमोर बसून एकमेक या अंगावर
खेकस, चाप ा हाण, के स ध न ओढ, असा एकच गदारोळ सु झाला. तरणी पोटु शी

होती, हणून बाजूला बसून बघत रािहली; पण ता ही पोरं पोटाशी ध न वानरी
कडाकडा भांडत रािह या. रागानं भुई बडवत, एकमेक ना वेडावू लाग या.
पोरांनी एकमेकांचा पाठलाग सु के ला. पळापळी, खेकसाखेकसी चालू रािहली.
मधूनच दो ही बाजूंचे भांडखोर माघार घेऊन ग प राहत. खाणं सु करत.
एकमेकां या डो याला डोळा देणं टाळत. दोन घटका वेळ शांततेत जाई आिण सगळं शांत
झालं असं वाटतं आहे, तोवर पु हा एकमेकांचा पाठलाग, ची कार, गुरगुराट चालू होई.
पोरी फार दंगा करत नसत, पोरं करत. वषा-दीड वषाची पोरं तर फारच धाडसानं
वागत. आप यापे ा वयानं आिण ताकदीनं कतीतरी मो ा अशा नरावर ती धावून
जात. नकळत याचं शेपूट ओढत. नरानं नुसतं अंगावर धाव यासारखं के लं तरी िजवणी
फाकू न, दात दाखवून भेदरट, कांगावखोर आवाज करत. जाण या वानरांना त काळ कळे
क , हा सगळा वा ट पोरांचा खेळ आहे. ती पोरां या अस या उप ापाकडे दुल करत.
पोरांना ही शाळा होती. सग या डावपेचांचं िश ण यांना असंच िमळवावं लागे.
सं याकाळ होत आली, तरी शेजा या-शेजा यांतली ही लुटुपुटीची लढाई संपली नाही.
चालूच रािहली. वारं वार लालबु ा भूपकार करी आिण मुडावर चालून येई. मुडा याला
आप या ह ीबाहेर हाकू न लाव यासाठी जोरदार पाठलाग करी. आता हे एकमेकांचा जीव
घेणार, अशा िनकरावर दो ही नर येत आिण त ड फरवून माघार घेत.
या दो ही टो यांतली भांडणं नवी न हती. चार-आठ दवसांनी कधीतरी दो ही
टो यांची भेट होई आिण ती झाली रे झाली क , नरानरांत, मा ामा ांत, पोरापोरांत
जोरदार भांडण झडे. यात एक मा सांभाळलं जाई क , खोटं हणता हणता खरं भांडण
होऊ नये, याला सगळे जपत.
िनकरा या चकमक त िवनाश होत. तो टाळू न आपाप या ताकदीचं दशन
ित प याला हावं, असाच सगळा रोख होता.
आज मा एक लहानशीच, पण गंभीर गो झाली. सग यांपासून थोडी बाजूला अशी
थोटी आप या पोराला छातीशी घेऊन बसली होती. ती सावध नसताना एकाएक
शेजार या टोळीतली एक लहान वानरी आली आिण ितनं थोटी या पोराला हात घातला.
थोटीला हे काही नवं न हतं. एरवीसु ा टोळीत या टोळीतही ता ही पोरं उचलून
पळवायची हौस पु कळांना होती. लेकुरवा या वानरी सोड या, तर पोरीटोरी, ता हं पोर
छातीशी नसले या वानरी पोर घेऊन जाय या, हंडवाय या. आईला तेवढीच मोक या
अंगानं खाऊन यायला सवड िमळायची. छातीत दूध तयार हो यापुरता अवसर
िमळायचा. पोरीटोर नाही लेक कसं धरावं, उडी कशी मारावी, हे िशकायला िमळायचं.
नकळत पोराचे हाल होऊ लागले क , ते मोठमो ांदा त ारी सुरात ओरडत राहायचं. ते
ओरडणं कानावर आलं क , आई धावत जायची आिण रडणारं लेक उचलून याला ग प
करायची.
थोटीनं आपलं ता हं लेक छातीशी घ ध न त ड फरवलं. कु णा पर या या हाती
ितला आपलं लेक जाऊ ायचं न हतं. चांगली ओढाओढ सु झाली. मध या मधे ते पोर

घाबरं झालं. एकाच हातानं का होईना, पण थोटी बळ क न लेक सोडायला मुळीच
तयार न हती. या ओढाओढीत दोघीही झाडाबुडी गडगड या. पोर आप या हाती लागत
नाही, हे बघताच या काळत डीनं पोरा या मांडीला हलकासा चावा काढला. िजवा या
आकांतानं पोर ओरडायला लागलं आिण याचे आता आणखी हाल नकोत, हणून थोटीनं
आपली पकड सैल के ली. यासरशी काळीनं पोर िहसकलं. एका हातानं पोर पोटाशी धरलं
आिण दोन पाय आिण एक हात यावर उ ा घेत ती पळालीसु ा! ही ह ओलांडून
आप या ह ीत गेलीही!
लालबु ा या टोळीत तूत तरी ता हं पोर न हतं. जी होती, ती मोठी होती. कोण
चौदा मिह यांचं, तर कोण पंधराचं, अशी! यामुळे ता या पोराचं सग याच वानर ना,
पोर ना फार कौतुक होतं.
काळत डीनं दुस या टोळीतून पोर पळवून आणलं हणताच ते ित याकडू न घे यासाठी
झुंबड उडाली. पिह या मानाची सवात बिल वानरी होती, ितचं दुसरं पोर नुकतंच गेलं
होतं, यामुळे ती आधी धावत आली आिण काळत डी या हातनं ितनं पोर िहसकावून
घेतलं. मो ा छाती या या वानरीला िचकटताच थोटीचं ता हं पोर थान शोधायला
लागलं. यासरशी िहनं याला एक पाय वर क न पायानंच झंजाडलं आिण उडी मा न
ती गेलीही.
काळत डीनं पोर पु हा उचललं आिण थोडी बाजूला जाऊन ती बसली. आधी पोरा या
शेपटाला ध न ितनं याला उलटं के लं आिण या या बुडाकडे िनरखून बिघतलं; हे पोर नर
आहे क मादी आहे? ही अव था थोटी या बाळाला काही सुखाची न हती. ते दो ही
कानांपयत त ड फाकू न कोकलत रािहलं. याला भीती घाल यासाठी काळत डीनं िचमटा
घेतला. तरीही ते ग प झालं नाही. जा तीच ओरडायला लागलं. ते हा काळत डीनं याला
कठीण जिमनीवर दडपून, दो ही हातांनी दाबून ठे वलं. पोर साहिजकच ण, दोन ण
ग प झालं.
टोळीतली कु णी दुसरी वानरी धावत आली व ितनं पोराची सुटका के ली.
दोन-तीन घटका थोटीचं ता हं पोर िह याकडू न ित याकडे असं टोळीभर फरत
रािहलं.
मग धाडस क न थोटी, उनाडी आिण लाजरी धावून गे या. उनाडीनं आिण लाजरीनं
काळत डीला ध न ठे वलं आिण थोटीनं एका हातानं आपलं पोर ओढू न घेतलं.
या झटापटीत काळत डीनं ितला फटकावलंच. थोटीचा वरचा ओठ चांगला बोटा या
पे याएवढा फाटला. तांबडीलाल फट पडली. र ाचे थब ित या हनुवटी या

पांढ या के सांना शंतडले; पण सग यांना चुकवून या ितघी वानरी पोराला परत
घेऊन आप या टोळीत माघारी परत या.
सूय मावळला. रात ा पाखरांनी ‘च कुऽऽ च कुऽऽ च कुऽऽ’ असा ठे का धरला. तहानेनं
ाकु ळलेली िचतळं -हरणं त याकडं सावकाश सरकू लागली. पानांवर रो असा ात,

तशा या अर यात जनावरां या पायांनी पडले या पायवाटा हो या. या अ ं द
पायवाटांव न, सावधिगरी घेत कु ठं सांबर-मादी आिण ितचं पोर, कु ठं ग ांचा कळप,
कु ठं एकु लगा डु र, कु ठं डाडर आिण ितचं लढार... असे पा याकडे जाऊ लागले. यां या
पायांचा खसपसाट पाते यावर होऊ लागला. उं च वरात रात क ांचा कोरस सु झाला.
हळू हळू जंगल अंधारात बुडू लागलं.
लालबु ाची टोळी उिशरापयत दशाहीन अशी या झाडाव न या झाडावर हंडत
होती.
रा ी झोपायचं झाड ठरिव याचं काम नेहमी लालबु ा करी. आज याचा प ा
न हता. जाण या मा ांनी रगाळू न याची वाट बिघतली; पण लालबु ाचा आवाज ऐकू
आला नाही. डहा या हादर या नाहीत. पु कळदा या यात आिण प रवारात अंतर पडे;
पण सूय मावळताच दु न याचे भूपकार ऐकू येत. या दशेनं सगळे हळू हळू जात.
यानं झोपायचं झाड शोधलेलंच असे. भरपूर उं चीचं, सरळसोट खोडाचं, भरपूर
िव तार असलेल,ं असं हे झाड असे. या या बुडाशी असले या उं च-उं च गवतात कधी
ग ांची बसायची जागा असे. चार-सहा गायी, वासरं , तांबडे ख ड जोरजोराने ास
सोडीत घोळामेळानं बसलेले असत. यांना पा न लालबु ा िनध क होई. सावध बु ीची
वानरं या झाडावर िनवधपणे झोपत. यां या सोबतीला लाल डो याचे पोपट, टकाचोर,
कल क या असली पाखरं असत.
बराच वेळ वाट बघूनही लालबु ाचा आवाज आला नाही, ते हा टोळीत या मा ांत
सवात वरचढ मादी होती, ितनं झाड शोधलं. टोळी या ह ीतलं हे झाड होतं. बरं च उं च
होतं आिण या या बुडाशी खळं ध न एक भलामोठा सांबर-नर बसला होता. वानरं
िनवधपणानं या झाडा या डहा या ध न झोपली.
सकाळी झोपेतून जागं होताच आज कु णीकड या दशेनं जायचं, हे ठरवायचं काम
लालबु ा करी. दणादण उ ा हाणत तो आधी झोपायचं झाड सोडू न खाली उतरे .
उघ ा जागी जाऊन बसे. या या मागोमाग ौढ वानरी, तर या पोरी, पोरं जात. सगळा
जमाव एक होई. आप या ह ीत कु ठं , कोणतं झाड फळाला आलं आहे, हे लालबु ाला
माहीत असे. तरी काही वेळ, कु णीकडं जावं याचा िनणय करता येत नाही, अशी याची
मु ा दसे. काही वेळ थंड बस यात जाई. मग एकाएक लालबु ाचा िन य होई आिण
त ड फरवून तो दशा धरे . मागोमाग सगळे उ ा घेत. शेपटं उभा न सगळी टोळी
झाडावर जाई आिण सावकाश सावकाश रायवळ आं या या दशेनं सरके . आज हे काम
थोराड वानरीलाच करावं लागलं.
लागोपाठ सहा सकाळी टोळी थोराड
वानरी या मागोमाग गेली आिण ितनं
शोधले या झाडावरच झोपली. यां या टोळीचा
मुख एकाएक नाहीसा झाला होता.
याचा मागमूस न हता.

सहा सकाळी लालबु

ाचा आवाज ऐकू आला नाही.
ते हा मुडानं उं च चढू न पािहलं.
लालबु ाची सगळी टोळी उघ ावर बसून
कोण या दशेला जायचं, हे ठरवत होती.
काही ितसाद येतो का, हणून मुडानं
हनुवटी वर क न जोरजोरानं तीनदा आ हाना मक आरोळी दली; तरी
काहीही हालचाल झाली नाही, ितश द नाही. ते हा चौकशी कर यासाठी तो
लालबु ा या ह ीत िशरला. दबकत, दबकत िशरला.

सगळी टोळी वडा या झाडावर चढू न लालचुटूक वडाची फळं खात होती. नुक याच
शहा या झाले या वानरीचं या याकडे ल गेलं. बाक या मा ांची नजर चुकवून ती
बाजूला आली. झाडाव न हळू च खाली उतरली. झुडपाआड गेली. झुडपाआड बसून ितनं
आप या टोळीकडं बिघतलं. काही कु णाला दसत न हतं. मग पलीकड या अंजना या
झाडावर बसले या मुडाकडं बिघतलं. तो टक लावून ित याकडंच बघत होता. त काळ
िहनं आपली मागली बाजू मुडाकडं के ली. चार पायांवर उभी रा न शेपूट वर के लं आिण
पाणी पडताच अंग झाडावं, तसं ती फ डोकं च झाडत रािहली.
मुडाची गुलाबी काठी त काळ उभी रािहली.
तो झाडाखाली उतरला आिण वानरीकडे गेला.
ित या कु यावर हात ठे वून यानं चोरासारखं आजूबाजूला बघून घेतलं.
– आिण तो जुगू लागला.
बाक ची सगळी टोळी वडफळं खा यात गक होती. या या बरोबरीनं, िहरवे रान

एक कडे बोलत होते आिण फळं खात होते. लाजरे हरे ल, धनेश, तांबट, को कळा, बुलबुल
यांची एकच गद वडावर झाली होती. कोलाहल उठला होता. िपकलेली, अधवट खा लेली
वडफळं टपटप खाली पडत होती. िपक या फळांचा सुगंध हवेत भ न रािहला होता.

३
लालबु ा जे हा एकाएक नाहीसा झाला, ते हा या या टोळीत एकू ण सात वानरी
आिण दोन कळती पोरं होती. सातजण पैक तीन जण या पोटात गभ होता. दोघी
माजावर न ह या. दोघी नुक याच शहा या झा या हो या. मुडा या टोळीशेजारचीच ही
टोळी होती. दो ही टोळ या ह ी एकमेकांना लागून हो या. या दो ही टो यांत शेजा याशेजा यांत हावीत, अशी भांडणं अनेकदा झालेली होती. कु णी कु णाला सव वी अप रिचत
न हतं.
मुडाचा डाव असा होता क , दो हीही डगर वर पाय ठे वावेत. एक आप या टोळीत
रोवलेला तर असावाच; पण या टोळीतही एक पाय असू ावा. यामुळे याची जा
वाढणार होती. रा या या सीमा वाढणार हो या. अ वाढणार होतं. मुडा अिधक
साम यवान होणार होता.
दवसातला बराच वेळ तो या टोळीत या या दोघी वानर सोबत काढायचा. या
आळीपाळीनं याचं अंग वंचराय या. सं याकाळी मा मुडा आप या कळपात हजर
हायचा. दवसा ितकडे थोडा वेळ ग त घातली क , रा ी आप या कायम या टोळीत
झोपायला यायचा.
एक ना एक दवस या दो ही टो यांतील मा ा एक येतील आिण आप या
अिधकाराखाली गु यागो वंदानं नांदतील, असा याला भरवसा होता.
दर यान, मोगा आिण याचे पाच पढारी यांनाही लालबु ा नाहीसा झाला आहे,
याचा सुगावा लागला होता.
दबकत-दबकत एकवार बुटका, भ म शरीराचा, ती ण दृ ी असलेला आिण दहा
जणांत उठू न दसावा, असा मोगा या कळपात िशरला. नुक याच

शहा या झाले या आिण मुडाला त काळ वश झाले या या वानरीनं लगोलग या याशी
जवळीक के ली. ती या याशेजारी येऊन बसली आिण वाकू न-वाकू न या या बगलेखालची
बाजू दो ही हातांनी व छ करायला लागली.
काही िमळिव यासाठी, या बद यात आपलं शरीर नरा या हवाली कर याची ही
प त काही मनु य ा यानंच वीकारलेली नाही!
सग या वानर या देखत ितनं हा नवा धनी िनवडला. यांनी दुल के लं.

बराच वेळ दोघं एक होती. इतर वानरी चरत हो या. एव ात एकाएक मोगा
चमकला आिण खाली दबला. वानरीचं ल गेलं, तर पार पलीकडे उं च डहा यांवर बसून
मुडा पाहत होता.
आता या दोघा नरांत जोराची हाणामारी होणार, आरो या, धडपडाट, पळापळी
असा दंगा होणार आिण दोघांपैक कोणीतरी एक जण र ानं माखून डोळा, कान, बोटं
असा एखादा शरीराचा भाग गमावून, पराभूत होऊन पळणार, याची यांना क पना
होती.
ते जाणतं पोर टवका न बसलं होतं.
मुडा या बाजूनं या न ा घुसखोराशी हाणामारी कर याचा याचा इरादा होता.
वानरी अ व थ झा या. एकमेक या अंगावर उडी घेणं, िम ा मा न गालाला गाल
लावणं असा कार सु झाला. काहीजण नी दातांवर दातही वाजवले.
पण काही हाय या आत मोगा शेपूट वर क न पळाला आिण त काळ
चोर ामागोमाग फौजदार दौडत जावा, तसा मुडा या या मागोमाग गेला. पार
ह ीबाहेर असे ते दोघे दसेनासे झाले.
इतके दवस लुटुपुटीची भांडणं यापलीकडे न गेले या या दोन टो यांत आता सू ण
असा एक वेगळाच संघष सु झाला. या संघषाचं व प दोन टो यांतील वानर चं गंभीर
भांडण असं होतं.
या भांडणात धावून-धावून पुढं होणा या वानरी हणजे मुडा वानरनरा या
टोळीत याच हो या. खाणं वेच या या स गानं या आपली ह ओलांडून शेजार या ह ीत
पुनःपु हा जात हो या.
नकळत ितकड या मा ां या अंगावर चारी पायांनी अ लाद उडी घेत हो या. के स
ओढीत हो या. चपराक हाणत हो या. गुरगुरत हो या. शेजारणीकडे बघून पुनःपु हा
हातांनी जिमनीवर बडवून भांडण उक न काढत हो या. यांना कधी न हे तो िवल ण
चेव आला होता. शेजारणीवर या भुंकत हो या. ठसकत हो या. हातांनी जमीन बडवत
हो या.
काळं , िचमुर ा सुरकु यांचं तांब ा चेह याचं आपलं ता हं पोर थो ा हातानं
पोटाशी ध न थोटी नुसती गुरकावायची. पोराला इजा होईल, हणून भांडणात पडायला
ती राजी न हती.
काणीलाही ता हं पोर होतं. ती िहकमती होती. जवळ कु णी आपली सोबतीण आहे,
असं पा न ती पोराला सोडू न दण यानं एखा ा वै रणीला िभडायची. ित या झं या
ओढायची, चावायची आिण दुस या कु णी ित या मदतीला याय या आत, पु हा पळू न
येऊन, पोराचं शेपूट ध न याला ओढू न पोटाशी यायची, झाडावर चढायची आिण
साळसूदपणे पोराला पाजत बसायची. बोकांडीलाही िवटकरी रं गाचं पोर होतं; हणजे
ता हंच. तीही पोराला सोडू न एखा ा शेजारणीचा जोरदार पाठलाग करायची. ित या
बोकांडी बसायची. ितसरं तीन मिह यांचं जे लेक होतं, याची बाप ाची आई म न

गेली होती. ते सतत कु णातरी मावशीपाशी खेळायचं. कु णातरी आ याजवळ जाऊन
दुधासाठी कळवळायचं. छातीला लगटायचं. ती लेकुरवाळी आपलं पोर असूनही याला
काही वेळ थान चोखू ायची आिण आपलं पोर जवळ आलं क , याला ढकलून याला
जवळ यायची.
लेकुरवा या हो या; या भांडणात जपून पडत हो या, पण बाक या हो या; या
बेधडक धावून जात हो या. उनाडी आिण लाजरी, तरणी आिण बोथरीची धाकटी बहीण
या सग यांनाच फार चेव आला होता.
मुडा वेषानं दात खात मोगा या मागं धाव यानंतर काही वेळ पळापळ झाली आिण
पु हा जणू काही काहीच घडलं नाही, असं दाखवत दो ही टो या आपाप या ह ीत पोट
भर या या उ ोगाला लाग या.
चार घटका शांततेत गे या.
भर दुपार झाली आिण लालबु ा या टोळीतली, म यम वयाची, का या त डावर
जखमा भ न आले या बोचका यांचे पांढरे धोट उभे दोन फटकारे असलेली, जाडी, अंगावर
अ वलासारखे भरपूर के स असलेली वानरी एकाएक आपलं झाड सोडू न मधलं चाळीस
पावलांचं अंतर काटू न मुडा या टोळीवर चालून आली आिण ितनं लांडीचा पाठलाग के ला.
पोराला पोटाशी ध न लांडी धूम पळत होती, तर मोठमो ा उ ा घेत िहनं जाऊन
ितला धरली. घाब न ग गोळा झालेली लांडी िहसका मा न सुटली आिण पळाली, तशी
ित या के सांचा पुंजका जाडी या हातात आला.
मग जाडीनं दोघी लेकुरवाळ ना ताणलं. थोटीला आिण बोकांडीला.
ता ही पोरं पोटाशी घेऊन या धूमतकाट पळा या. यांचा पाठलाग
करता-करता एकदम िहनं मोहरा फरवला आिण ती तरणी या
मागं लागली. ती दणादण उ ा हाणत तदू या गद झाडावर
चढली आिण पा यांत दसेनाशी झाली.
मग िबचारी बोथरीची हातारी बहीण िह या तावडीत सापडली.
ितला पळणं काय झेपणार? ती झुडपां या दाटीत घुसून याले या
सशासारखी झुडपा या बुडी जाऊन ग प बसली.
माग या पायांवर उभं रा न रा न जाडीनं ितचा शोध घेतला;
पण हातारी दसलीच नाही.
लांडी आपलं ता हं पोर घ ध न, झाडा या खाल या फांदीवर
बसून ही पळापळ बघत होती. कसं कु णाला ठाऊक,
जाडीचं ल ित याकडं गेलं आिण दाणकन उडी घेऊन

ती ित याजवळ आली. लांडीचं पोर बघू लागली.
िहनं पोर घ छातीशी ध न त ड फरवलं.
शरण जाऊन जाडीची पाठ ती वंच लागली.
वंचरता- वंचरता लांडी थोडी बेसावध झाली
आिण ओढू न-ओढू न जाडीनं
ितचं पोर घेतलं आिण ते घेऊन
ती सुसाट आप या टोळीकडे
धावली. पोर सोडवून आण यासाठी लांडी
ित या ह ीत धावली.
सं याकाळी दवस बुडून झांझड पडेपयत
हा कार वारं वार चालू होता.
मोगाला हाकलून लाव यानंतर मुडा
परत येऊन,
उं च झाडावर बसून हा कार बघत होता. याला दो ही जनानखाने आप या क ात
ठे वायचे होते.
लालबु ा या टोळीत या वानर ना आप या संर णासाठी नर हवा होता. या पोरं
पळवून आणत हो या आिण पोरामागोमाग आया येतील, आप यात राहतील, हणून
पाहत हो या; पण मुडा या टोळीत या वानर ना हे एक ीकरण नको होतं. या िवरोध

करत हो या. दोन टो या

एक झा यावर, एवढा मोठा प रवार, एवढी मोठी ह सांभाळणं एका नराला अश य
होतं. असं करणं हणजे पढारी टो यांना िनमं ण होतं. पढारी घुसले, हणजे के वढा
िवनाश होतो, के वढे ू र अ याचार होतात, हे जणू उपजत बु ीनं यांना कळत होतं.
ही उपजत बु ी यांना िवनाशाकडे जाऊ देत न हती. एका टोळीची सं या भरमसाट
वाढत न हती. एका-एका टोळीत शंभर-स वाशे, दीडशे-दोनशे लहान- मोठी वानरं आहेत,
असं घडत न हतं. आजवर घडलं न हतं. पुढंही कधी घडणार न हतं.
नर-मादी एक आली आिण जुगू लागली क , पोरं टोरं , तरणे नर आिण ौढ वानरी
यांना अडवीत हो या. आज ज माला येणारे कधी पुढे ढकलले जात होते, तर कधी शेतात
बीज पडू दलं जात न हतं.
टोळीची सं या फार फार तर वीस-बावीस एवढीच राहत होती. दोन टो यां या
लढाईत पोरं मरत होती. नर मरत होते. आजारानं, अपघातानं वानरी मरत हो या. कु णी
रानकु यांचं, िबब ांचं, वाघांचं भ य हणून खच पडत हो या. कु णाला अजगर िगळत
होते, कु णी िवषारी सप चावून मरत होते, कु णा पोराला बाज प ी झडप घालून उचलत
होते. जुने जीव नाहीसे होत होते आिण नवे ज माला येत होते. जीवन वाहतं राहत होतं.
वंशवेल फु लत राहत होता. तो अ र ात सापडू न न होऊ नये, हणून एकाच टोळीत,
आपापसांत जा िनमाण होत न हती. काही उना ा वानरी इतरांचा डोळा चुकवून

बाहेर जात हो या. पर ार करत हो या. या टोळीतलं पु षबीज या टोळीत आणत हो या.
वानरांची पोरं आयांइतक च दायांपाशी रमत होती.
पोरवयात दाईपणा क न कुं वार वानरी पोरं छातीशी वागवायला, यांना घेऊन झाडं
वघायला, या फांदीव न या फांदीवर उ ा यायला िशकत हो या. पोरं वतः या
पायांवर उभी राहायला िशकत होती.
दो ही टो या एक कर याचा मुडाचा य कसोशीनं चालू होता. इकडची ता ही
पोरं पळवून ितकडंच ठे वावीत, हणजे दो ही टो या आपोआप एक होतील, हणून
लालबु ा या टोळीत या वानरी खटपट करतच हो या आिण याच संधीचा फायदा
घेऊन मोगा लालबु ाची मोकळी जागा सहजासहजी िमळतीय का, हे चाचपून बघत
होता. पण महािबलंदर अशा मुडाचा डोळा या यावर होताच. अधूनमधून तो भूपकार
करायचा. ‘मी येतोय, असलास तर पळ,’ असा इशारा मोगाला ायचा. तो कानी येताच
मोगा त काळ वानर या घोळ याआड दडायचा आिण आ हानाला ितआ हान न देता,
मुडा पोचाय या आत काढता पाय यायचा. अजून यानं आप या तर या सोब यांना हे
घबाड दाखवलं न हतं. मा ा बघताच हे नर चेकाळतील आिण कु णी सांगावं, ने या याच
िजवावर उठतील, अशी धा ती याला वाटत असावी. पण मुडाला शह ायचा, तर या
पाच जणांची मदत याला हवी होतीच. स ा काबीज करणं, ही एक ा-दुक ाची
कामिगरीच नसते. दोन हात झोपडी उभा शकतात; ासाद उभा करायचा, तर हजारो
हात लागतात.
ितस या खेपेला जे हा मोगा लालबु ा या टोळीत घुसला, ते हा या या सोबत
पाचही जण होते. आ या-आ या यां यात तू मोठा क मी मोठा, हे तपास यासाठी
सला या झड या.
बाक या चारही जणांना भारी असा एक नर होता. या यापुढं एकामागून एक चारही
जण दबले. बाजूला झाले.
मोगा बघत बाजूला बसला होता. याला आता एवढा पराभव प करणं भाग होतं.
पुढचा मोठा जय संपाद यासाठी, आताचा हा वैयि क पराभव यानं प करालाही. जुगू
पाहणा या वानरीकडे दुल क न तो बसला.
पण या चारीही नरांनी नुकतीच पोरवयाची ह ओलांडली होती. मोगा माणे यांना
अजून भ म आिण ती ण सु यांचं जबरद त श िमळालं न हतं, अवकाश होता. आज
यांचे सुळे-दात वानर सारखे होते. ित प याला फोड याची ताकद यां यात अजून
आलेली न हती आिण तसे हे अजून प नरही झालेले न हते. यांचे वृषण अजून पु
झालेले न हते. समागमाचा यांना काही अनुभव न हता. शारी रक वजन आिण जोर
यांतही अ ाप ते डावेच होते आिण यामुळेच यांना स ा पधत िवशेष रस न हता.
िनकराचा ण येताच ते बचावाचं धोरण प क न सुसाट पळत होते.
वाफे वर आलेली वानरी वारं वार अपे ा करीत होती आिण नविशका नर उणा पडत
होता. वानरी या मागील पायां या मोडसां ांवर आपले दो ही पाय ठे वून यावर उ या
शरीराचा तोल सांभाळणं याला काही के या जमत न हतं.

मोगा टवका न दूरवर दृ ी टाकत होता. आता अशा वेळी जर मुडाचा आ हाना मक
भूपकार उठला, तर या नरांपैक कोणीतरी न च याला उ र देणार होतं. मा ां या
मेळा ात या तर या पोरांनी मुडाचं आ हान न च वीकारलं असतं.
मुडाचा भूपकार आला नाही.
जंगल दणाणून सोडणारी, ढा या वाघाची गजना ऐकू आली आिण बार होताच
पाखरांचा थवा उडावा तशी वानरं उडाली. जिमनीवर होती, ती उ ा घेत झाडां या उं च
श ांतून जाऊन बसली. कानात जीव आणून आवाज टपू लागली. पालवीत, खोडाआड
लपून खाली जंगलात काय घडतं आहे, हणून पा लागली. पाखरं , हरणं ओरडत होती.
सगळे आवाज इशा यांचेच होते :
सांभाळा रे , सांभाळा, वैरी आला!’’
वाघाची गजना झाली, ते हा मुडा आिण याचा प रवार त याकाठी असले या
सावरी या चंड वृ ाखाली बसलेला होता. सावरीची ब डं फु टू न यातून हाता या
तरं गत बाहेर पड या हो या. जागोजाग यांचे वा याबरोबर पळणारे , एक होऊन अडू न
रािहलेले पांढरे पुंजके इथंितथं साचले होते. मुडा आिण याचा प रवार या हाता या
वेचून तंतूमागं िचकटू न आलेलं काळं बी वेचून खा यात गक झाला होता.
गजना होताच सगळी टोळी भराभर पणहीन सावरीवर चढली. उं च-उं च गेली आिण
घाब न खाली पा लागली.
जंगलचा राजा वाघ एका कांचनमृगा या पाठी लागलेला होता. सोनेरी पाठीवर
पांढ या चांद या असलेला मृग मोठमोठी उ ाणं घेत सैरावैरा धावत होता आिण
या यामागं आगीचा लोळ झेपावा, तसा वाघ झेपावला होता.
या मृगाचं आज भरलं होतं.
दशांचं भान सुटून तो भरधाव धावत त याकडेच येत होता. आडवा-उभा एक कोस
िव तार असलेलं तळं उ हा यामुळे संकोचलं असलं, तरी िन यागद पा यानं भरलेलंच
होतं. ते पार क न पलीकड या काठाला लागणं मृगा या आवा यातलं न हतं.
मृग उ ा घेत आला आिण समोर तळं पाहताच कं िचत अडखळ यासारखा झाला.
िजवा या भयानं यानं पा यात उडी घेतली.
‘उदी’ रं गा या बदकांचा थवा माना वर काढू न बघत होता. तो कलकलाट करत
आभाळात उडाला. गायबगळे उडाले, ढोक उडाले आिण इशारे वजा ओरडत पा यावर
गोलाकार फरत रािहले. िपव यारं जन रं गा या धोिबणी, िन या पाणक ब ा, िहरवे
हरे ल, िनळे गद नीलकं ठ आिण मुठीएवढे खंडे या सवानीच पंख पस न हवेत सूर मारले
आिण भयाकारी आवाज के ला. पाणी ड ळलं, पंखांचा फडफडाट झाला. सगळं तळं च जणू
दचकलं.
मृगामागोमाग वाघही पा यात िशरला. चारी पाय पा यात बुडाले. पोटाला पाणी
लागलं, ते हा गरकन वळू न जिमनीवर माघारी गेला.
त डचा घास गेला, हणून चरफडत, गुरगुरत वाघ माघारी फरला. तो गद झाडो यात
दसेनासा झाला, तरी याचा िचडखोर गुरगुराट कतीतरी वेळ उमटत होता.
पा यात पडलेला मृग पैलतीरा या दशेनं बराच पो न गेला. याचं त ड आिण

शंगांचे फनगाडे तेवढे पा याबाहेर दसत होते. पा या या दोन रे घा या यामागे उठत
हो या.
पैलतीर गाठणं ही या या आवा यापलीकडची झेप होती.
तरी तो बराच आत गेला. याचे पाय भडाळले; पण आता सैल पडू न चालणार न हतं.
जलसमाधीच होती. त ड वासून, बुबुळं कपाळात चढवून, पा यावर तरं गत राह यावाचून
दुसरा पयाय न हता.
पैलतीर अजून दूर, दूर होता.
मृग थकला आिण या यापासून सहा वाव अंतरावर मगरीचं मु कट दसू लागलं.
पा या या रे घा दसू लाग या.
मृग फार थकला. याचे चारी पाय भ न आले. पाणी कापलं जाईना, याला डोकं
पा याबाहेर ठे वणंही आता जड जाऊ लागलं.
– आिण ही वेळ मगरीनं नेमक साधली. पा याखाली जाऊन ितनं आप या जब ात
मृगाची पु मांडी धरली आिण िहसडा मारला.
पा या या पृ भागावर खळबळाट झाला. तुषार चौफे र उडाले.
मृग पा याखाली खेचला गेला आिण त काळ उसळू न वर िनघाला.
ाणभयानं गुरे जसं त ड वासून ‘बाँऽऽ’ असा श द करतात, तसा या याकडू न झाला
आिण चेवले या मगरीनं पलटी घेऊन याला पु हा खाली खेचला.
काही णच पा यावर धडाधड आवाज झाले. मगरीनं शेपटाचे फटकारे पा यावर
ओढले. णभरच दोघांचीही शरीरं अधवट पा यावर दसली. जोरदार खळबळाट झाला
आिण मग सगळं शांत झालं.
सावरी या पणहीन वृ ावर भयच कत वानरं ग प बसून रािहली.
काही णच शांततेत गेले आिण गोल गोल फ न उदी बदकं पु हा पा यात येऊन
पडली. बगळे उथळ पा यातून लांब ढांगा टाकत बेडकांमागे लागले. िपव या धोिबणीचा
थवा शेपटं सारखी खालीवर, खालीवर करत िहरवळीवर हंडू लागला.
वानरं जागची हलू लागली. फां ांना ल बकळू न पोरं आप या आईला सोडू न दुस या
वानरीजवळ जाऊन बसली. पग आले या हातारीनं जाभाड उघडू न जांभई दली आिण
एक पाय लांबवून कु ला खाजवला.
उनाडी डहाळीव न चालत, बेच यात बसले या तरणीपाशी आली आिण ित या
डो यावरचे के स बघू लागली.
झाड सोडू न मा कोणी खाली उतरलं नाही.

४
वानराचं पोर हणून ज म घेणं, वाढणं, एका टोळीचा मुख ‘ या’ बनणं आिण पोरं
ज माला घालणं, काही वष स ा उपभोगून हातारं होणं, या गो ी मानं सवच
वानरां या वा ाला येतील, असं नाही. यां या बाबतीत ‘जीवन’ हा अपघात होता.
सात वषापूव याच जंगलात एका लहानशा टोळीत या आई या पोटी भर
म यानरा ी लालबु ाचा ज म झाला होता. उ हा याचेच दवस होते. जंगला या एका
तुक ाला आग लागली होती. गवत, वाळली झाडं, झुडपं जळू न खाक झाली होती; पण
याबरोबरच लहान कडे, सशांची, घोरपड ची िपलं, िचतूर, लावरीची िपलं, मोराची,
रानक बडीची, टटवीची अंडीही आगीनं खाऊन टाकली होती. या झपा ातून वानरं
बचावली होती. यांची भूमी जळू न गेली होती; यांची झाडं करपून गेली होती. पण
दु काळासार या आप ीत माणसं जशी आपला देश ता पुरता सोडतात आिण जगायला
हणून दुस या देशात जातात, तशी ही वानरांची टोळी आप या ह ाचा देश सोडू न
जंगला या दुस या भागात आली होती.
आगीमुळे जो िवल ण धगाटा िनमाण झाला होता, यामुळे हरणीचे गभपात झाले
होते. यातून ही वानरी तगली होती. पोटाचा जडशीळ भार ितनं उठत-बसत वागवला
होता आिण पुरे एकशे शहा णव दवस भर यावर म यानरा ी इतर वानर चा घोळका
आजूबाजूला जमलेला असताना लालबु ाचा ज म झाला होता.
चार दवसांचा होता, ते हापासून टोळीतील इतर हौशी आयाबायांनी वारं वार याला
आई या िमठीतून ओढू न नेला होता. या माव या एका हातानं पोराला पोटाशी ध न
जे हा या फांदीव न या फांदीवर उडी घेत, ते हा हे पोर भीतीनं मुठीएवढं होई. आईची
माया दाईला कु ठली असणार?
खा या या नादात पु कळदा यांना या पोराची कटकट नको होई. ही बैदा टाकू न या
पळायला बघत, ते हा काळुं ा रं गाचं हे िचमुरडं माव यांना कु ठं ही लटकू न राही. कधी
शेपटी या बुं याला, कधी पायाला. माव या जा तीच बेजार होत आिण पोराला ढकलून,
अंगचं तोडू न टाकू न पळत. हे वीतभर पोर इकडंितकडं धावत ‘िचररऽऽ िचरर ऽऽ’ असा
आकांत करी. कु ठं तरी झाडावर बसून आई कोवळा पाला ओरबाडू न त डात क बत असे. ती
आवाज ऐकताच णभर बाव न ग प होई. खाणं सोडू न धावत खाली येई आिण पोराला
उचलून पोटाशी धरे .
आईचे तन त डात िमळताच पोराला िवल ण सुख होई. आईलाही होई. आई या
अंगाची ऊब िमळाली, उ ण दूध िमळालं क , आणखीन काही िमळायचं बाक राहतच
नसे; पण या बाबतीतही पोर असहाय असे. याला नको असतानासु ा वारं वार इतर
माव या याला ओढू न ओढू न नेत. कु णी माया करत, कु णी हाल करत. दवसातला
जवळजवळ िन मा वेळ पोर माव यांकडेच फरत असे. िह या हातातून ित या हातात.

िहला सोडायचं आिण ितला लटकायचं.
पोराला कशाची ना कशाची सारखी भीती वाटे.
आभाळात बाज प यांचा िच लाट सु झाला क , आई या पोटाशी असलं तरी हे पोर
ल कन हले.
वया या सात ा मिह यात याला ही भीती एका संगानं बसली होती.
थंडीचे दवस होते. वानरं उिशरा जागी होत. उ हं पडली, हणजे मग टोळी झोपलेली
असे, या झाडा या फां ा जोरजोरानं हलू लागत. काट या, पाला, लहान डहा या यांचा
सडा झाडाखाली होई.
लहान टेकडी या उतारावर मो ा िशळा हो या. ही वानरांची उ हं खा याची जागा
होती. कळप या कळप या िशळांवर येई आिण त ड वर क न, शेप ा सैल सोडू न
उ हाला बसे. पोरं इकडं-ितकडं ितरितरत.
लालबु ाचा एक खेळगडी होता. या यापे ा कमी वयाचा. अगदी पोरच; पण याला
याचं फार आकषण होतं. दोघं लुटुपुटीची कु ती खेळायचे. फार चेकाळायचे. यांना
आवरता आवरता आया बेजार हाय या. अित झालं, हणजे उभं वारं अशा या पोरांना
शेपटीची टोकं ध न डांबून ठे वाय या.
तर थंडी या दवसांत कातळावर उ हं खात असताना ही दोघंही पोरं कु ती खेळत
होती, लपंडाव खेळत होती आिण हाके या अंतरावर दूर, उं च झाडा या श ावर बसून,
बळकट न या, चोच, गरागरा फरणारे डोळे , िवल ण झपाटा मारणारे पंख असा बाज
प ी बघत होता.

बराच वेळ तो ल ठे वून असला पािहजे.
कारण नंतर जो एकदम यानं ितथून खाली सणकन सूर मारला तो काही कळाय या
आत कातळावर खेळणा या दोघा पोरांपैक लहान का या पोरावर झडप घालून, दो ही
पायां या न यांत याला घ दाबून, पार टेकडीपलीकडे गेलाही!
टोळीत फार पळापळ झाली. चंड आरडाओरडा झाला.
टोळीचा या आिण पाठोपाठ पोराची आई दो ही हात पस न अधवट
चाल यासारखं पळत, बाज प या या पाठोपाठ धावले. ते हा करकरा दात खा याचा,
िश ांचा, खकरऽऽ खकचा कोलाहलच उडाला.
एकवार आभाळात उडाले या बाज प याला कोण आवरणार? तो उं च सागा या पार
वर या फांदीवर जाऊन बसला. पायाखालचं पोर तोडू न-तोडू न यानं मऊ घास काढला.
तो त डात आिण पोर पायांत, असा आणखी उं च वर असले या आप या चंड मो ा
घर ात गेला. घर ातील पोराला हा ताजा खाऊ भरवू लागला.
पुढं प यां या सावलीचीसु ा धा ती या पोरवयात या लालबु ानं घेतली.
आभाळात उडणा या घारी-िगधाडांची, ग ड-ससा यांची सावली जिमनीवर सरकताना
पािहली क , ते भयानं ओरडू लागे. आई या छातीला घ िचकटू न राही.
ही आईची छातीही याला फार कमी काळ िमळाली. सहा मिह यांचा झाला, न झाला,
ते हाच आईनं याला छातीपासून तोडणं सु के लं. हा रडायचा, ह करायचा आिण आई
याला चाप ा मा न छातीपासून बाजूला ढकलायची. यानं जर फारच ह के ला, तर
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ापुरती ती याला छातीशी घेऊन समजूत काढायची.
या वयापासून काय खावं, काय खाऊ नये, कोण या फळाला हात लावावा, कोण या
लावू नये, याचे धडे या पोराला िमळाले. ते फार लवकर आप या पायांवर उभं रािहलं.
वतं झालं. याला आईची फारशी गरज रािहली नाही. बरोबरी या पोरांबरोबर कु या
खेळ यात, पाठिशवणी, तूतू खेळ यात याचा वेळ आनंदात जाऊ लागला.
हे पोर हळू हळू वाढलं.
अडीच-पावणेतीन वषाचं झालं, ते हाच या या अंगातली म ती दसू लागली. वेळ
िमळे ल ते हा आिण संधी िमळे ल या प तीनं हे गुंड पोर गंडु िगरी क लागलं. ते
सहजासहजी कु णाला बाचके नासं झालं. खा यासाठी चांगली फळं , बस यासाठी चांगली
डहाळी, िप यासाठी चांगलं पाणी आिण झोप या या झाडावर उ म, सोई कर, िनवध
डहाळी असं सगळं िनवडक, उ म ते-ते सगळं िमळव याकडं अ म; नाही िमळालं तर
इतरांना बाजूला सा न, संगी दरडावून, ध ाबु क न िमळव याकडं याची वृ ी
होऊ लागली. टोळीतील बरोबरीची पोरं , पोरी आिण काही वानरी याला िभऊन मागं
स लाग या. टोळीत याची जागा ब याच वर या मांकाची झाली.
– आिण एके दवशी काय झालं, ते कु णाला कळलं नाही नीट, पण काही कारण
नसताना, या याकडू न काही आगळीक झाली नसताना याची, या या भावाची टोळीतून
हकालप ी झाली. भडक मा या या बापानं पोरांना घराबाहेर हाकलून ावं, तसं यांना
हाकलून लाव यात आलं.
दुस या दवशी सवयीनं ही पोरं परत आप या िन या या झाडावर आली, तर पर ात
िशरले या ओढाळ गुरा माणं यांना सकावून लाव यात आलं.
टोळीत या आया-बायांनी, माव यांनी काही ितकार के ला नाही. दुल च के लं.
मग असे हाकले गेलेले आणखीही चार-सहा जण एक गोळा झाले. इकडं-ितकडं
भटकत, िमळे ल ते, िमळे ल ितथं; ओरबाडू न खात मोठे झाले.
अंग या ताकदीनं लालबु ा एका टोळीचा मालक झाला. मुलूख बळकावून रा
लागला.
शेजारी राहणारा मुडा हा लालबु ाचा लाडका श ू होता. या दोन टो यांत सतत
भांडणं होतं; पण जीवघे या हाणामा या ते टाळत. वानरी कडाकडा भांडत, दो हीही
बाजूंचे मु य नर होते, ते य हाणामारी कर याचे टाळत. अशा त हेचं सवका यु
पुकारणं हणजे ‘आ मनाश’ आहे, हे जणू यांना कळलेलं होतं.
संघ टत राह यासाठी ख या व का पिनक अशा श ची धा ती असावीच लागते.
आपली टोळी सोडू न ह ीपलीकडे दूर जाणं, ही धो याची गो लालबु ा नेहमीच
टाळत असे, पण थोडं इकडं-ितकडं घसर याची याला आवड होती. झाडां या श ांव न
उ ा घेत-घेत तो टोळीपासून दूर जाई आिण काही साहसंही करी. ही साहसं हणजे
अडचणी या जागी िशरणं, झाडा या ढोलीत काखेइतका हात घालून पाहणं. झाडावर
कं वा जिमनीवर पाखरांनी घातले या अं ां या तपासात राहणं आिण अशी अंडी दसली
क , ती फोडू न आतला बलक चाटू नपुसून फ त करणं.
लालबु ाला शोध लागला होता क , जाळीतून घातलेली लांडोरीची मोठमोठी सहा

अंडी कं वा रानक बडीनं अडचणीत, काट याकु ट यांचं घरटं क न यात घातलेली पाचसहा अंडी डकू न काढणं, ती िशताफ नं काढू न झाडावर पळणं आिण िनवांतपणे खाणं
यात मजा आहे. ही चोरीच होती आिण कोण याही चोरीत जेवढी जोखीम असते, तेवढी
यातही होती. कारण भुके यापोटी हीच चोरी कर याची बु ी अनेकांना होई – को ांना,
रानडु करांना, वाघांना आिण एका जागी दोन चोरांची गाठभेट झाली क , हाणामारीचा
संग येईच.
लांडोरी या अं ाशेजारी पु कळदा िचतूर पि णीचं घरटंही जिमनीवरच असे आिण
यात आठ-आठ लहान अंडी असत. ही चकर अंडी चोर याकडेही लालबु ाचा कल असे.
या दवशी लालबु ा नाहीसा झाला, या सं याकाळी यानं एक ानं हेच साहस
के लं होतं.
वाळू न गेले या जा यां या आत, ना या या अगदी कडेला अ ं द अशा वरं यावर
िचतूर पि णीनं घरटं क न अंडी घातली होती.
या झाडाव न या झाडावर लालबु ानं उडी घेतली, ते हा एक वाळलेली जाड
काटक नेमक िचतूर मादीवर पडली आिण ती दचकू न फडरकन उडाली.
ही अंडी लालबु ानं पािहली आिण तो चपळाईनं खाली उतरला.
या घाई-गडबडीत याचा पाचो यावर जोरानं पडलेला हात सपावर पडला. यासरशी
फु का न यानं हाताचा चावा घेतला. काय झालं, हे लालबु ाला कळालं. सप हा ाणी
याला अनोळखी न हता. हात झाडत, झटकत, दात खात, बडबडत तो झाडावर चढू न
दुबेळ यात बसला. वरचेवर यानं सप चावला, ती जागा पािहली.
बघता बघता या या उज ा हाताचा पंजा भ प सुजला. वेदनांचा आगड ब उसळला.
हात आखडू न ध न, यानं वेदनेनं वेडं होऊन झाडं वघली. डहा या हलव या.
ची कार के ले. तो झाडाखाली उतरला आिण पु हा वर चढला. पु हा खाली आला.
तो इतका गळू न गेला क , वारं वार वर या फां ांकडे पाहत रािहला. उ ा घेत वर
जाणं या याकडू न घडेना. बस या जागीच हागमूत होऊन शरीराची िवटंबना झाली.
पोटात ढवळू न मागोमाग उलटी झाली. र गेलं.
ास घेणं जड जाऊ लागलं. जीव घाबरा झाला.
रा ी कधीतरी लालबु ा अंधारात, भुतासार या पांढ या दसणा या ‘क ’ झाडा या
बुडाशी म न पडला.
बघता बघता या यावर तांब ा मुं यांचं मोहळ जमा झालं.
सकाळ झाली, ते हा पिह यांदा टकाचोर पाखरांना प ा लागला.
ककश ओरडत यांनी भाईबंद गोळा के ले आिण ते लालबु ा या अंगावर नाचून,
डो यात, त डात चोची खुपसू लागले.
िन या, मो ा माशा घ गावू लाग या.
दुपारी िगधाडांना प ा लागला आिण लगोलग ती उतरली.
अजून वानर सगळा तसाच रािहला होता. ते हा िगधाडांचा तपासिवधी सु झाला.
बारा-तेरा िगधाडं उतरली होती. ती वानरापासून सहा पावलं अंतरावर थांबली. तीन पुढं
झाली. एकएक पाय उचलून मारहाणीचा पिव ा यायचा. थांबायचं, मग दुसरा पाय

उचलून टाकायचा.
असं करत-करत ितघं वानरापाशी पोहोचेपयत बाक सगळे आतुरपणे वाट बघत
रािहले.
ितघे पोहोचले. माना लांबवून यांनी वानर टोचून बिघतला.
– आिण मग मा सगळे खा यासाठी गद नं पुढं घुसले.
रा ी तरस आिण को हे वासावर आले. यांना ताकडातुकडाच िमळाला.
दुस या दवशीपयत लालबु ा वानराची काही नामोिनशाणी क खाली रािहली
नाही.
तरसांनी बरग ांची हाडंसु ा उचलून नेली.

५
दोन-तीन वेळा ह ओलांडून मोगा आिण याचे पाच साथीदार यांनी मुडा या
ताकदीचा अदमास घेतला होता. या या टोळीत वानरी हो या; पण यांची भीती फार
न हती. वानरी कतीही आडदांड अस या, तरी यां यापाशी नरांसारखे खंिजरी सुळे
न हते. चाव या, ओरबाडलं, तरी ाणावर बेतणार न हतं.
मुडा आ हाना मक पिव ा घेऊन या सहाही भट यांसमोर छाती काढू न उभा रािहला
होता खरा; पण यांना ह ीपलीकडे हाकू न दे यासाठी यानं मागोमाग धावही घेतली
न हती. हाणामारी झाली, तर भट यांचं फार काही गमावणार न हतं, दुखापत होणार
होती. िचत एखा ा-दुस या नराचा ाण जाणार होता; पण मुडा हरला तर याचं
सव व जाणार होतं, स ा जाणार होती, देश जाणार होता, अ जाणार होतं, बायका
जाणार हो या आिण भणंग, कं गाल होऊन अपमािनत जीवन याला प करावं लागणार
होतं. हे सगळं म यम वयापासून पुढं ढळ यावर होणार होतं. फार एकाक , फार उपेि त
असं िजणं मुडा या पदरी येणार होतं, हणून तो शहा या मु स ा माणे य संघष
टाळत होता.
ह लेखोरांना मा आता अंदाज आला होता. मुडाची टोळी एवढी मोठी आिण ित यात
वानरी कती आहेत, उमदी पोरं कती आहेत, धाकटे नर कती आहेत, याची नीट गणती
यांना करता आली होती.
एव ात लालबु ा नाहीसा झाला होता आिण उघडी पडलेली याची टोळी मुडा या
टोळीत िवलीन होते क काय, हणून याही टोळी या बळाचा अंदाज मुडानं घेतलेला
होता. काही काळ जाऊ दला होता.
लालबु ाची टोळी आिण मुडाची टोळी एक हो याची श यता आता फारशी दसत
न हती आिण जरी या दोन टो या एक झा या, तरी वानर चीच सं या वाढणार होती.

यां याकडू न आडकाठी झाली,
ग धळ, दंगा झाला, तरी य
मारझोडीत मोजावं,
असं यांचं बळ न हतं.
दुपार या वेळी मुडा आिण
याची टोळी टेकडी या पायतळी
असले या दाट झाडीत िव ांती
घेत होती. काही वानरी
झाडावर हो या. काही खाली हो या.
सगळी टोळी सावध होती.
कु ठं काही खु झालं क , दबून
मुडा चा ल घेत होता.
तरणीला आता पोटातील वाढ या गभामुळे
जलद हालचाल करणं अवघड जाऊ लागलं होतं.
टोळीत या लेकुरवा यांची पोरं आता आई या पोटाशी लटकू न राह यात तरबेज
झाली होती. अधूनमधून ती िधटाईनं आईचं पोट सोडत आिण चार पावलं दूर जाऊन,
जगाकडं कु तूहलानं बघत. थोडा वेगळा आवाज, वेगळी हालचाल झाली क , दचकू न

आईला येऊन िचकटत.
बोथरीची धाकटी बहीण टोळीपासून बाजूला झाडाबुडी बसून पगत होती. ितचा
चेहरा साधूसारखा दसत होता. थोटी आप या पोराला छातीशी घेऊन डहा यांत झोपली
होती. ितचं पोर मा जागं होतं. ते आ ांनी भरले या कपाळानं आईकडं बघायचं आिण
ितला जा ती िबलगायचं. इकडं-ितकडं टु कुटु कु बघायचं. या मायलेकरां या फांदीवरच
पलीकडं लांडी आिण ितचं पोर होतं. हे लांडीचं उनाड पोर हळू च आईचा डोळा चुकवून,
फांदीवरनं ितरितरत येऊन थोटी या पोराशी खेळायला बघत होतं, पण काख हात गेलं
क , लांडी फांदीवर सरकत होती, एक पाय लांब क न पोराचं शेपूट पायानंच धरत होती
आिण रांगणा या अवखळ पोरांना आई अंग ाला ध न जशी ओढते, तशी ओढत होती.
एव ात एकाएक समोर तीस-चाळीस पावलांवर असले या उं बरा या झाडावर दंगा
सु झाला. कु णीतरी इशारा देताच, आगाऊ तयारीत असणा या गुंडांनी आरो या
ा ात, तसे एकापाठोपाठ एक वानर-नरांचे आवाज ऐकू आले. उं चाव न दणादण
खाल या फां ांवर उ ा घेत यामुळे फां ा हलून आवाज सु झाला. पाला पडू लागला.
डहा या डोलू लाग या.
पाव-एक घटका असं घबराटीचं वातावरण उ प कर यात आलं. दरोडा पड यापूव
वायबार काढावेत कं वा गोफणीनं दगडांचा मारा करावा, तसाच हा कार होता.
मुडा या टोळीत घबराट पसरताच, शेपटं उं च उभा न मोगा आिण याचे पाच साथीदार
मुडा या टोळीत घुसले. यांनी पोरं बाळं , बाई, हातारीकोतारी, लहान-धाकटं काही
बिघतलं नाही. पोरं ध न अंगाखाली ओढली. वानरी ओढ या. ती दोन वयात येऊ
घातलेली पोरं होती; यांना मारझोड के ली. उनाडी, लाजरी यांना एकामागून एक चौघापाच जणांनी धर या, ओढ या. यांनी ची कार के ले. लहान पोरांनी रडू न ओरडू न एकच
ग धळ के ला. ‘ पऽऽ पऽऽ’ हाही आवाज होतच होता.
मोगाचा एक तरणाबांड साथीदार होता. याची आिण मुडाची दृि भेट झाली. या
पढा या या डो यात खून चढ याचं दसतच होतं. तो दात खाऊन मुडा या अंगाशी येऊन
िभडला. जबडा उघडू न यानं आपले सुळे दाखवले. गुरगुराट के ला. दात कराकरा खा ले.
दोघांनीही काही ण एकमेकांचा अदमास घेतला आिण दोन अनोळखी कु े जसे
एकमेकां या अंगावर तुटून पडतात, तसे हे तुटून पडले. पातेरा वाजला. यां या
तडा यांनी वाळली पानं हवेत उडाली. कधी तरणा नर वर, तर कधी मुडा वर. तरणा नर
फार चलाख होता, याचे चावे चुकवता चुकवता मुडा बेजार झाला. तरी अंग या बळानं
यानं या नरा या शेपटा या बुं याला कडकडू न चावा घेतला आिण सुळे मांसात घुसताच
िहसडा मारला. तरणा नर कळवळू न ओरडला आिण सुटका क न घेऊन पळाला.
याचा पाठलाग कर यासाठी मुडानं झेप घेतली आिण नेमक ती वेळ साधून मोगा
या या अंगावर आला. िन मीअध श खच पडले या मुडावर यानं फार वेषानं
ह ला के ला. दो ही हातांनी याची मान पकडू न याला खाली, पाचोळा उडू न मोक या
झाले या कठीण जिमनीवर दडपला आिण या या खां ाचे, पाठीचे, बगलेचे लचके
तोडले. मुडाचा काळाभोर चेहरा धारदार नखांनी ओरबाडू न र बंबाळ के ला. लानी
आ यासारखं होऊन मुडा धुर यात पालथा पडला.

– आिण वावटळ यावी, तसे आलेले हे सहाही घुसखोर आले तसे गरगरत िनघून गेले,
नाहीसे झाले.
ते नाहीसे झाले, तरी टोळीची धा ती कतीतरी वेळ टकू न रािहली. आयां या
छातीशी लटकलेली पोरं लटलट कापत रािहली. वानरी एकमेक ना िमठीत घेऊन,
गालावर गाल ठे वून बस या. दोघा मो ा पोरांना या गद त र े िमळाले होते
एका या हाताचं बोट तुटलं होतं. यातनं गळले या र ानं या या छाती-पोटावर
डागच डाग पडले होते. वेदना सहन करत, भयाकु ल नजरे नं वारं वार या बोटाकडं बघत ते
पोर डहा यात एका जागी बसून होतं. आता मारामारी संपली आहे, ते भयानक टोळकं
गेलं आहे, हेच याला अजून पटत न हतं. आपण जागा सोडू न हललो, तर पु हा यां या
तावडीत सापडू , असं वाटू न ते ग प बसून होतं.
रा ी झोपायचं झाड शोध याची कामिगरीसु ा आता मुडाकडू न हो याजोगी न हती.
तरणी या मागोमाग सगळी टोळी हळू हळू चालली होती. मुडा सावध झाला होता; पण
थकू न गळू न गेला होता. या या अंगातून बरं च र गेलं होतं. टोळीतील ती दोन पोरं ,
काही मो ा वानरी यांनाही लहान-मोठे ओरखडे िनघालेले होते. एरवी सं याकाळी
झोप या या झाडाकडे जाताना, मोठी वानरं भर या पोटानं सु त असायची. ती
सावकाश, शांत मु न
े ं या डहाळीव न या डहाळीवर, या झाडाव न या झाडावर जात.
वानरीही अंगानं जड झाले या असत. वरामागोमाग या िमरवणुक त चाल यासार या
चालत. थोडी गडबड असे, ती पोराटोरां यातच. ती मा एकमेकांचा पाठलाग करत.
आनंदानं उ ा ठोकत. पाठिशवणी, लपंडाव, कु या खेळत. त डानं नाना आवाज करत.
आज सगळी टोळी ग प होती.
मोगा आिण याचे साथीदार यांना आता मुडा या टोळी या ताकदीचा अंदाज येऊन
चुकला होता. लागोपाठ तीन दवस यांनी मुडा या टोळीवर जोरदार असे ह ले के ले.
ितस या ह यात मुडाची उजवी कू स शेवट या बरगडीखाली टीचभर उसवली आिण
पराभव प क न तो टोळी सोडू न पळाला. मोगानं याला लांबवर ताणला. र ाची धार
लागून झुडपाची पानं तांबडीलाल अशी रं गत गेली. मुडाचा झोक जाऊ लागला. तो
भेलकांडून वरचेवर खाली पडला आिण बळानं उठू न पु हा चालू लागला. ते हा मोगा
माघारी फरला. आता पाठलाग चालू ठे व यात काही मतलब न हता.
मुडा या अंगात शेवटचं बळ आलं होतं. याला पाणी यायचं होतं. त ड, गळा सुकून
गेला होता. घशातनं चम का रक आवाज िनघत होता. उघ ा त डानं तो झुडपं ओलांडत,
लटपटत पा या या काठावर आला. गार, िभज या काठावर या गवतातून पा यापयत
गेला. तशाही ि थतीत यानं चौफे र पा न घेतलं. शेजारी पंधरा-वीस पावलांवर झाड
आहे, याची खा ी क न घेतली आिण दो ही हात थंड पा यात टेकवून तो पा यावर
वाकला. पा याला त ड लावून, डोळे िमटू न पाणी िपऊ लागला.
णभर व छ पा यात याला आपलं ित बंब दसलं. ठे चलेला, ओरबाडलेला,
र बंबाळ झालेला चेहरा, डोळे याचे यानंच पािहले. उजवी बाजू पािहली. अजून
भळाभळा र येतच होतं. पाणी, पा यात दसणारी झाडं, वरचं आभाळ अंगावर

आ यासारखं वाटलं आिण वळू न हलताच तोल जाऊन तो अधा िचखलात, अधा पा यात
पडला. घुसमटला. शेपटी ताड-ताड आपटली गेली. पा यात र ाचा लाल रं ग िमसळला.
पा या या काठी मुडा वानर एकाक असा म न पडला.
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दवस उगवून बराच वर आला होता. त याला लागूनच असले या पंपरणी या
िहर ा पालवीतून शेपटं ल बताना दसत होती. गभार असलेली तरणी आिण लाजरी,
उनाडी, बोकांडी, थोटी, काणी, लांडी, बोथरीची बहीण अशा या सग या वानरी गुपचूप
चरत हो या. घडायचे ते घडू न गेलं होतं, तरी आज सग या टोळीला कसली तरी धा ती
आहे, असं दसत होतं. पोरं खेळत न हती. लहान लेकरांना आया पोटांपासून दूर सोडतच
न ह या. वानरी संशियत नजरे ने सार या बाजूला बघत हो या. तर या पोरी हो या या
तर डहा यात लपून हळू च दोन पायांवर उ या रा न पलीकड या झाडांकडे डोकावत
हो या.
ितकडे, पलीकड या जांभळी या बुडाशी, मो ा मुळीवर मोगा बसला होता. मो ा
आगी या आसपास धगीमुळे जाता येत नाही, तसं रागामुळे या या आसपास कोणी
फरकू शकत न हतं.
काही वेळ एकटाच बसून तो, या सग या वानरी चरत हो या, या झाडावर चढला.
काणी आपलं ता हं पोर पोटाशी घेऊन कोवळा पाला, क ब खात बसली होती. ित या
फांदीवर हा जाऊन बसला. दोघांम ये चांगलं चार वाव अंतर होतं.
काणीनं आप या एका धड डो यानं रोखून पोराकडं बिघतलं. नीट के सांना
लटक याचा याला इशारा के ला आिण त काळ ती हलली. भराभर ते झाड सोडू न
पलीकड या झाडावर जाऊन बसली. आपण हे मु ाम के लं, हे ल ात आणून देऊ नये,
हणून ितनं मोगाकडे बिघतलंसु ा नाही.
मोगा पाठोपाठ गेला, तर ती ितथनं हलली आिण पु हा आप या पिह या झाडावर
आली.

दुपारी चार वाजता मोगाहळू आवाजात बडबडत त याकाठ या उं च सावरीवर चढला.
फलटणीत या राखणदार जवानानं आप या उं चावर या ना यात उभं रा न आसपास
टेहळणी करावी, तशी यानं के ली.
मधेच टेहळणी सोडू न तो भराभरा खाली उतरला आिण जांभळी या सावलीत
िव ांती घेत बसले या काणीकडे धावला. पाठीमागून येऊन, ित या पोटाला िचकटू न

बसलेलं पोर यानं ओरबाडलं.
ही गरकन फरली. दो ही हातांनी ितनं मोगाला अंगापासून दूर लोटलं. त ड ं दावून
दात दाखवले. घशात आवाज के ला.
या णी भांडखोर बोकांडी, धीट लांडी आिण ती बोथरीची हातारी बहीण धावत
आ या. काणी, ितचं पोर आिण मोगा यां याम ये जाऊन यांनी ितघ या अंगांची भंत
उभी के ली. मोगावर या उघ ा जब ानं खेकसू लाग या. मोगा या अंगावर धावून
जाऊन यांनी याला हाकलला.
तो शेजार या झाडावर चरफडत चढला, तर बुं याशी जाऊन या या यावर गुरकावत
रािह या.
काणीचं पोर ओरबाड यानं र बंबाळ होऊन लटलट कापत होतं. काणीसु ा िभऊन
गेली होती.
मोगानं बस या झाडाव न खाल या वानरीकडं रोखून बिघतलं आिण ऐकताच
वानर चा थरकाप हावा, असा भयानक रागीट आवाज यानं अगदी बबी या देठापासून
काढला.
वानरी या या नाहीतच. काही काळ ितथंच बस या. काणी आप या पोराला घेऊन
पार पलीकड या झाडावर उं च जाऊन बसली. ित या सोबतीला लेकुरवाळी थोटी,
बोकांडी अशा दोघीही गे या. एकमेक या जवळ रा न यांचं खाणं सु झालं.
काही वेळ ग प रािहलेला मोगा पु हा रागीट आवाज करायला लागला. दात खात
खाली उतरला. लेकुरवा या वानरी बस या हो या, या झाडावर चढला. लेकुरवा या
लगेच पांग या. वा यानं पाचोळा उडावा, तशा उडा या.
डोकं फर या माणे मोगा रा न-रा न असा सारखा ओरडत रािहला.
काणी आिण ितचं पोर यांची यानं आज पाठच घेतली होती. पार शेवट या झाडाकडे
ती बापडी पोराला घेऊन बसली होती, तर हा नेमका ितकडं गेला. या डहाळीवर ती
बसली होती, याच डहाळीवर आपण जाऊन बसला. यासरशी ही दहा-वीस पावलं
पलीकडे हलली आिण खाल या डहाळीवर जाऊन बसली.
हा आप या फांदीवर बसला आिण धाडकन यानं खाली स वापु षभर ित या
अंगावरच झेप घेतली.
काणीनं ही झेप चुकवली क मोगाचा अदमास चुकला, कु णाला ठाऊक; पण ती उडी
थोडी पुढे पडली. वजनानं डहाळी पार वाकू न जिमनीला टेकली.
काणी पोराला घेऊन दुस या झाडावर िनसट यावरही काही काळ फांदी हलत
रािहली.
दुपारची नेहमीची िव ांतीची वेळ झाली, तरी टोळीतला ताणतणाव कमी झालेला
न हता.
लेकुरवा या वानरी मोगाला टाळत हो या. या या जवळ जात न ह या. या याकडे
बघतही न ह या.

मधेच तरणीला चळ भर यासारखं झालं. पोटात गभ असूनही ितला वासना झाली.
मोगाचं ल वेधून घे यासाठी ती या याकडे कु ले क न शेपटी जिमनीवर आपटत
रािहली. डोकं हलवून याला खुणावत रािहली. कदािचत आता जर मोगानं ितला जवळ
के ली असती, दोघं जुगली असती, तर पुढं होणारं तरणीचं बाळ वाचलं असतं. मोगानं ते
डोकं चावून ठार मारलं नसतं; पण तरणी या या चा याकडे मोगानं संपूण दुल के लं.
ित याकडे पाठ क न तो काणीकडे बघत रािहला.
दुपारची िव ांती झाली, तीसु ा अधवटच. मोगा डु लक घेऊन जागा झाला, तो
बडबडतच. या यापासनं पाच-सहा उ ा अंतरावर असले या झाडावर वानरी भीतीनं
ग गोळा होऊन बस या हो या.
हल या आवाजात हा वतःशीच रागानं बडबडत बसलेला बघून तरणी हळू च उठू न
जवळ आली. या या पाठीचे के स पाह यासाठी वाकली; पण मोगानं ितला अंगाला हात
लावू दला नाही. ितनं नेटानं य चालू ठे वला, ते हा त डाचा ‘आँ’ क न यानं ितला
धाक दाखवला. मग मा ती ग प झाली. दूर सरकली.
हा पु हा बडबडायला लागला. दात खायला लागला. मो ा फांदीवर इकडू न ितकडे
येरझारा घालायला लागला आिण रोखून-रोखून आठी दशांना बघत रािहला.
नंतर एका जागी बसला. याचा चेहरा फार संतापलेला दसायला लागला. जोरजोरानं
यानं दोनदा ‘ पऽऽ पऽऽ’ असा आवाज के ला. या आवाजाबरोबरच दो ही मां ांम ये
याची दांडी ताठ झाली आिण काही झेपांत तो वानरी हो या ितथं आला. यानं लांडीचं
पोर ित या कवेतनं िहसकावून घेतलं. ते आप या उज ा बगलेत धरलं, पोराची डावी
मांडी दातात धरली आिण जिमनीवर उडी टाकू न तो वेगानं दूर धावला.
पोराची लांडी आई, बोथरीची बहीण आिण एक तरणं पोर मागून धावलं. याची वाट
अडवून, पोर हातचं काढू न यायची यांनी पराका ा के ली; पण मोगा या पाया या
र
ासरशी यांना भेलकांडून पडावं लागलं. मोगा या डो यांत खून चढला होता.
पोर सतत ‘च ऽ च ऽ च ऽ’ असं िजवा या आकांतानं ओरडत होतं. जिमनीवरनं दोनशे
पावलं पोराला घेऊन असं धाव यावर मोगा थांबला. पोरा या डा ा बगलेचा मोठा
लचका यानं तोडला. सहा बोट ं दीची जखम या या जबरद त सु यानं पोराला झाली.
या जखमेतून पोराची आतडी दसायला लागली. मग यानं पोर खाली टाकलं आिण
आपण जवळ बसून रािहला. पोर र बंबाळ झालं होतं. तडफडत होतं. लांडी पोराकडं
धावत आली, तर हा ित या अंगावर धावला. डोकं मागं टाकू न यानं दात खा ले आिण
लांडीकडं इतकं रोखून बिघतलं क , ितला भीतीनं डरं गळायला झालं.
बापडी लांब ग प बसून रािहली.
आ ोश करता आला असता, तर कु णाचंही काळीज उ मळू न यावं, असा आ ोश ितनं
के ला असता; छाती िपटली असती. जिमनीवर घालून घेतलं असतं. त डात माती क बून
घेतली असती.
हे सगळं ित या डो यांत, चेह यात दसत होतं.

काही वेळ तडफडणा या पोरापाशी मोगा बसला होता. बरं च र
काळं -तांबडं ठगळ

गेलं. जिमनीवर

दसायला लागलं. एवढंसं त ड उघडंच, डोळे उघडेच, असं लांडीचं बाळ न हलता, काही
श द न करता, िन या आकाशाखाली, उ हानं काळवंडून गेले या ध र ीवर उताणं पडू न
रािहलं.
ते ग प झालेलं मोगानं पािहलं आिण तो सावकाश उठू न पार पलीकडे असले या,
बहा ा या लहान वाळ या झाडावर एकटाच जाऊन बसला.

तो गेला, ते हा लांडी भीत-भीत आप या पोराजवळ आली.
हे पोर ज म या ज म या, लहानमो ा वानर चा वेढा जे हा ित याभोवती पडला,
जी ती याला हाताळ यासाठी धडपडायला लागली, ते हा आप या अंगाखाली ितनं
पोराला दडवलं होतं.
आतासु ा हलके च या या अंगाशी पोट नेऊन ितनं पोराचे दो ही हात वेढून घेतले.
या या एव ाशा पायांची िमठी आप या कमरे भोवती घेतली आिण हातानं याला ध न
ती दोन पायांवर उभी रािहली; पण आधार काढू न घेताच पोर पु हा गळू न जिमनीवर का
पडलं, हे ितला कळे ना. पुनःपु हा ितनं याला छातीशी यायचा य के ला; पण पोर
पोटाशी िचकटलं नाही.
मग ती या यापाशी बसली. काही वेळ ितनं याचं अंग बोटांनी वंचरलं. या या
डो यांना हळु वारपणे हात लावला. डोकं एकदा डावीकडं, एकदा उजवीकडं असं के लं. ते
का कर करत नाही, का आप याला लुचत नाही, का पोटाला िचकटत नाही, हे ितला
कळे ना.
अखेर एका हातानं याला पोटाशी घ ध नच ती हंडू- फ लागली.
नेहमी येत, तशा पोरवयात या वानरी हे मूल यायला आ या. लांडीनं यांना ते घेऊ
दलं. दोन-तीन िमिनटं खेळवायचा य के यावरही ते ग पच राहतं, हे बघून या मूल
खाली ठे वून चरायला गे या.
लांडी आप या ता ाला घेऊन पु हा हंडू- फ लागली. खाऊ लागली.
पोराला म न चार दवस झाले, तरी ितनं याला टाकलं नाही. घेऊनच हंडत होती.
पोर मेलं होतं, तरी ितचं आईपण मरत न हतं.
दर यान, मोगानं उरलेली तीन पोरं मारली. ओढू न घेऊन घेऊन मारली. कु णाची डोक
चावली. कु णाची पोटं फोडली. या दं यात बोथरीची बहीण इतक हातारी असूनही ितनं
मोगाला सतत अडवलं. ितला जखमा झा या. डा ा हाताचं एक बोट तुटलं, डोळा फु टला.
बोकांडी या मागं जे हा मोगा लागला, ते हा ती इतक याली क , काही िवरोध न
करता ओरडणारं पोर टाकू न ती पळाली. ते पोर मोगानं मारताच घारीनं झडप घालून
उचललं आिण पळवलं.
या एव ा धामधुमीत ते एक आईिवना पोर होतं, सैरावैरा इकडंितकडं धावत रािहलं.
अखेर ते को ानं ध न नेलं.
एकटी थोटी मा आपलं पोर घेऊन, टोळी सोडू न एकटीच दूर रानात पळाली.
पळू न गेलं क , सग या धो यातून सुटका होते, असं थोडंच आहे?
धो यामुळे तर दहाजण एक येतात आिण एक रा लागतात.
एक राह यासाठी धाक लागतोच. बाहेरचा नसला, तरी घरातला! घरातला नसला,
तर मनातला!
मनं धाक िवतात आिण झो टंग, हडळी ज माला येतात.

७
एके दवशी उ हाचा सणका फार वाढला. रानडु करां या का या पाठी चणचणून
लाग यावर भर उ हाची कधी न हे ती त यावर आली. मादी, ितची मोठी पोरं , धाकटी
िपलावळ – सगळी धावत पा यावर आली आिण पोटभर पाणी िपऊन बदाबदा पा यातच
बसली.
तहानेनं रानग ा या त डाला फे स आला. फे साचे गोळे त डापासून ल बून खाली
पडले. का ांवर पडू न ितथंच िचकटू न रािहले. उ हा या ितरपेत इं धनु याचे रं ग यावर
दसू लागले.
िचतळसु ा भर दवसाची भीत-भीत पा यावर आली.
ितसरा हरपयत उ ह असं सणसणलं आिण एरवी, रखरखीत पांढ याधोट दसणा या
आभाळात भरलेले काळे ढग जमू लागले. वारा सुटला. झाडंझुडं गदगदू लागली. िवजा
कडाडू लाग या. पाखरांची मोठी धावाधाव झाली. मोर वारं वार के का देऊ लागले. काळे
िति र उं च वरात एकमेकांना हाका देऊ लागले. आधीच दंगेखोर झाले या साळुं या
जा ती दंगा, कलकलाट करायला लाग या. काळवंडून आले या आभाळाखालून
पाखरां या धांदली या भरा या सु झा या. जोरदार पावसाची झड याय या आत यांना
नीट आसरा शोधायचा होता, झोपायची रोजची झाडं जवळ करायची होती, रानोमाळ
पांगले या सग या भाईबंदांना एक गोळा करायचं होतं. िनळे नीळकं ठ, िपवळे धमक
हळदुले, पंचरं गी कवडे, पांढरे शु बगळे , काळे कबरे खंडे त याकडू न झाडाकडे,
झाडाव न पु हा त याकडे िभरिभ लागले.
– आिण आला, आला हणेपयत पिहला भीजपाऊस आला. मोठमो ा थबांनी
आभाळातून खाली ितरकस उ ा घेत या. झाडांवर, पानांवर, पाचो यावर,

पा यावर तडातडा थब वाजले आिण भराभर यांची सं या वाढत गेली.
िनवा याला जा याची चालढकल करणारी पाखरं िचविचवाट करीत झाडाकडं
पळाली.
त या या पा यावर पांढ या ला ा फु टू लाग या.
पावसा या धारांनी, तुषारांनी वातावरण धुरकटू न गेल.ं तहानले या जिमनीनं आकं ठ
पाणी िपऊन घेतलं आिण मग पाट वा लागले.
एकाक पडलेली थोटी एवढंसं पोर पोटाशी घेऊन मो ा झाडा या दुबेळ यात अंग
चो न बसली होती. वर पानं होती. भली मोठी, तुळईएवढी आडवी ढापी होती, तरीही
पा याचे तुषार उडतच होते. व न थब गळत होते. आई या कु शीत घ िबलगून पोर
मधूनच या पिह या पावसाकडं भयच कत डो यांनी पाहत होतं. थब अंगावर पडला क ,
कं चाळत होतं.
पंधरा-वीस िमिनटंच असा जोरदार पाऊस कोसळला. झाडंझुडं धुऊन िनघाली.
जागोजागी खोलगट भागांतून गढू ळ पा याचे पाट खळाळले.
– आिण उघडीप झाली. िभजले या पाखरांनी पंख फडफडवून भरा या घेत या.
िचतळ-हरणांचा मोठा कळप झाडाखाली दाटीवाटीनं उभा होता. तो अंग झाडू न,
एकदम अंगात वारं आ यासारखा उधळला आिण जंगलात या मोक या रानात येऊन
अधगोलाकार असा दौडत फरला. दमछाक झा यावर थांबला. मग एक-एक जणानं दोन
पायांवर उभं रा न ितर या उ ा हाण या आिण आनंदाितरे कानं एकमेकांचा पाठलाग
के ला.
मोगा आिण यानं न ानं ताबा घेतलेली सगळी टोळी पावसानं िभजून गेली होती. ती
अंग झाडू न शार झाली आिण त याकाठ या िपकू न का या झाले या मो ा जांभळीवर

चढली. रानजांभळांचे घोस या घोस आता िपकले होते. एक-एक डहाळी ध न ही सगळी
जणं दो ही-दो ही हातांनी जांभळं ओरबाडू लागली. ते हा अनेक फळं , अनेक घोस खाली
आदळू लागले. फु टू लागले.
आठ-दहा िचतळां या कळपात या एकानं झाडाव न पडणारी जांभळं , पानं, डहा या
पािह या आिण शेपूट वर क न धावत ते कळपातून बाहेर पडलं. जांभळीखाली आलं.
यानं वर पािहलं, वानरांची टोळी खा यात दंग होती. खाली मान घालून िचतळ
वानरांनी टाकलेली जांभळं खाऊ लागलं. मग सगळाच आठ-दहा िचतळांचा कळप धावत
आला. ौढ मा ा, यां या मो ा पोरी, वषाची पोरं , पोरी. वारं वार वर माना क न ती
िचतळं वर या वानरांकडे बघत आिण घोसासकट डहाळी पडली क , घाईनं जाऊन त ड
लावीत. आई या त डातली डहाळी पोर ह ानं िहसकावून घेत होतं. वर वानरं चरत होती
आिण खाली िचतळं चरत होती. वाकू न वाकू न वानरी खाली पाहत हो या.
अगदी बाजूला, एका उं च फांदीवर बसले या मोगाला दूर झुडपातून खाली मान घालून
दबत-दबत पुढं सरणारं तांबडं अंग आिण काळे ठपके दसले. त काळ यानं इशारा के ला :
‘‘खकरऽऽ खक् ऽऽ, खकरऽऽ खक् ऽऽ....’’
सवात वयानं मोठी असलेली मादी कळपाची होरक होती. ती त काळ सावध झाली.
मोठमोठे कान ताठ पस न, मान तणावून ितनं वा याकडं आपलं काळं ओलसर नाक क न
वास घेतला आिण िबब ाचा वास येताच ‘पुक्ऽऽ’, असा इशारा क न ती िव
दशेला
उडाली. मागोमाग सारा कळपही उधळला.
सगळी वानरांची टोळी उं च जाऊन डहा यांआड दडू न ग प बसली. कोणी हललं
नाही. कोणी आवाज के ला नाही.
जाळीआडू न िबब ा जांभळीपयत आला. शेपटीचा आकडा वळवळत यानं िचतळांचा
कळप उधळला, या दशेला पािहलं.
– आिण जांभळी या खोडाजवळ येऊन, दोन पायांवर उभा रािहला. पुढ या दो ही
पं यांची नखं यानं खोडावर खराखरा चार-सहा वेळा ओढू न न या धारदार के या.

मग खोडाकडं पाठ फरवली आिण उ वासा या मुताची तुरतुरी खोडावर सोडू न ते
िभजवलं.
आपली ह दाखवणारं हे वासाचं, बराच काळ टकणारं िनशाण ितथं रोवून तो
चालायला लागला.
दोन पायांवर उभं रा न-रा न वानरं या दशेकडं बघत रािहली.
िबब ा पार दसेनासा झाला, ते हा यांचा जांभळांचा फराळ पु हा चालू झाला.
मोगा या बरोबर येऊन यांनी मुडाशी हाणामारी के ली, ते पाची नर लालबु ा या
बेवारशी टोळीत घुसले आिण ितथे यांनी जोरदार दंगा के ला. वानर नी िवरोध के लाच
नाही. या पोरांनी पुनःपु हा ओढू न यांना अंगाखाली घेतलं आिण गभार असूनही ित हीही
वानरी गे या. िझ ी, जाडी, भुली – या ितघ याही पोटी गभ होते. या माजावर
न ह या, तरीही या गे या.
पाची नरांपैक ख या अथानं ‘नर’ पदवीला पोहोचलेला एकच होता. बाक चौघे
अजून पोरं च होती आिण मोगा िनघून जाताच यां यात गुरगुराट सु झाला. काही वेळ
सगळे एक हंडले, फरले; पण मा ा दसताच खरी मारामारी सु झाली. आप या
चौघांत दणकट जब ाचा, िपसाळ या कु यासारखा अंगावर धावून येणारा, दाढीवालाच
‘बळवंत’ आहे, हे बाक चौघां या यानात आलं. तो आप या आसपास कु णाला फरकू
देईनासा झाला. ित ही मा ा या याशीच पुनःपु हा जुग या.
पिहला, दुसरा, ितसरा, चौथा असे चार दवस गेले आिण दाढीवाला उ रो र जा ती
दादािगरी करत गेला. यानं बाक चौघांना हाकू न दलं. ते शेपटं वर क न पळाले.
मुडा या टोळीतली ती दोन पोरं या चौघांना जाऊन िमळाली. कवंडी आिण मारकु टी

या दोन मा ा पाच दवसांनीच माजावर आ या आिण दाढीवा याशी जुग या.
लालबु ा या बेवारशी टोळीला नर िमळाला.
सहा भट यांची टोळी पु हा परागंदा झाली.
आपलं एवढंसं पोर घेऊन थोटी इकडंितकडं भटकली. सारखं पोर सांभाळत राहावं
लाग यामुळे ितला नीट खाता-िपता येईना. झाडावर रा ी एकटं झोपायची ितला फार
भीती वाटायला लागली. मग एके दवशी सकाळी ती दाढीवा या या टोळी या
जवळजवळ आली. सग या वानरी ित याभोवती जमा झा या. सग यांत ौढ अशी
मारकु टी होती, ितनं हळू च हात घालून थोटीचं पोर ओढू न वतःजवळ घेतलं. याला
पोटाशी धरलं, गालाला गाल लावले. याला हळू च चाटलं. इथं-ितथं ग
ं लं.
मग एकामागून एक अशा सग या जण नी पोर घेऊन घेऊन कु रवाळलं.
दाढीवाला उं च डहाळीवर बसून बघत होता. थोटी सारखी भीत होती क , हा धावून
येऊन पोराला िहसकतो क , काय! पण हा सगळा कार बघून-सव नही दाढीवा यानं
दुल के लं.
या जु या शेजारी-टोळीत थोटीचा िशरकाव के वळ या लहान बाळामुळे झाला.
पोर या हातातून या हातात हंडत रािहलं.
थोटीला खायला वेळ िमळाला. एकाच धड हातानं ती कोवळे क ब त डात घालायला
लागली. अंजना या झाडाची साल दातलू लागली.
ितची छाती दुधानं भरायला लागली.
ौढ वानर ना वा ाडा क न दाढीवाला आप या रा या या सीमा बघू लागला.
र ते, वाटा माहीत क न घेऊ लागला. कोणतं फळझाड कु ठं आहे, झोपायला झाडं कु ठं कु ठं
आहेत, पाणी कु ठं आहे, धो या या जागा हणजे रानकु यांची व ती, िबब ाची जाळी,
अजगराचं बीळ यानं बघून घेतलं.
– आिण सगळं ि थर थावर झा यावर, दोन आठव ांनी पिह यांदा भ या पहाटे जाग
येताच यानं भूपकार के ला. तो रानात घुमला. तो आवाज अजून िवरला नाही, तोवर
काटेसावरी या उं च झाडाव न ितसाद आला.
हा आवाज मोगाचा होता.
कालचे पढारी आजचे स ाधारी झाले होते. स ा िमळा यावर ते शेजारी हणून
राहातात का, एकमेकां या िजवावर उठतात, हे अजून ठरायचं होतं.
आज के वळ अि त व घोिषत के लं गेलं होतं आिण याची दखल घेतली गेली होती.
काळा माणंच संघषही सतत वाहतच असतो. याला खंड असा नसतोच. असलीच तर
भरती असते, पूर असतो. जे हा जे हा खाणारी त डं भरमसाट वाढतात, गद होते; ते हाते हा संघष बळावून उठतो. जे हा उपल ध अ ात, भूमीत वाटेकरी िनमाण होतात, ते हा
संघष उचल खातो. जे हा अि थरता िनमाण होते, एखादी जात धो यात येत,े बाहे न
परकं कोणी येतं आिण बं द त टोळीत घुसू पाहतं, ते हा संघष उतू जातो.

यांना बोलता येत,ं ते हा राग, उ ामपणा, संघष श दांतून दाखवतात. यांना बोलता
येत नाही यांचे रागलोभ, ेम हावभावांतून, पशातून सांिगतलं जातं.
संघष पेटला क , श ा ं वापरली जातात. यांना श ा ं माहीतच नसतात, ते सुळे,
नखं वापरतात.
संघष सव भ न रािहलेला असतो.
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मोगा आता शांत झाला होता. मुडाची नाविनशाणी टोळीत रािहली न हती. चारीही
पोरांचा िनकाल लागला होता.
गेले काही दवस मोगा उनाडी या मागं-मागं होता. ती वारं वार हात जिमनीवर
आपटत होती आिण डोकं हलवत होती. हा ित या मागं-मागं हंडत होता. जवळ बसत
होता. ितचं शेपूट वर क न बघत होता. जुगत होता. ितला गभ रािह यावर तो
लाजरी या मागं लागला. न ा, बळकट अशा या नराला बघून तीही वाफे वर आली होती.
शेपूट आपटत होती. मोगाकडे कु ले करत होती. डोकं हलवीत होती. मोगा
ित याबरोबरही वारं वार जुगत होता.
लेकरं गमावले या बाक ित ही वानरी अजून खुडूक हो या. नुस याच छातीची ब डे
ध न ओढत हो या. छातीशी ध न पाजावं, असं कोणी पोर आता टोळीतच रािहलं
न हतं.
सबंध वैशाख ओकं -बोकं वाटणारं जंगल आता हळू हळू फु लू लागलं होतं. मोहा या
झाडांना लालचुटूक पालवी आली होती. बहा ाला िपवळे ध मक फु लांचे ल गर ल बू
लागले होते. लालचुटूक, पोपटी, िपवळसर असे नाना रं ग आता जंगलात दसू लागले होते.
सकाळी पाखरांचं गाणं न ा मोहोरानं सुगंिधत होऊन रान घुमवीत होतं.
आता लवकरच उ णकाळ संपणार होता आिण तापले या जिमनीवर पा या या धारा
आभाळातून कोसळणार हो या. उदंड नवं गवत, नवी पालवी, नवे क टक ज माला येणार
होते. सृ ी अ
ा या पूजेला बसणार होती.
पावसाळा येऊ घातला आिण पाणपाखरांची घरटी बांध याची धांदल सु झाली.
त या या पा यात एरवी कधीकधी दसणा या ढोकरी प या या जनन-सोह याची
सु वात झाली. त यापलीकडं थोडंसं मोकळं रान होतं. यात दरवष माणे एक-एक
नरप ी येऊन बसू लागला. लांब मानेचा, ढांगु या पायांचा, तांबडसर मानेवर का या
रे घा असलेला, डो यावर पंखां या बटा असलेला.
एक-एक करता करता सं या वाढत गेली. खांदे उभे क न वतःतच म असे तीसप तीस-चाळीस प ी दसू लागले. एवढे प ी एक आले क , के वढा ग गाट करतात; पण
एकमेकांची काहीही दखल न घेता हे बसून रािहले. पावसाळी हवेमुळे, ढगांमुळे, वा यामुळे
सृ ीत घडले या या बदलांमुळे यां या शरीरातही काही िवल ण बदल होत होता.
हा बदल घडू न आला आिण नरप यांनी घर ांसाठी त या या आसमंतातला चंचेचा
महावृ शोधून काढला. वसाहती या बांधकामाला सु वात झाली. फां ांवर इथंितथं
नेटका आधार बघून एक-एक प ी भरारी घेऊन लांबलांब या सफरी क लागला.
चोचीतून दणकट काट या आणून घर ाचा पाया घालू लागला. चंचेवर एकच गद
उसळली. सतत कोलाहल होऊ लागला.

या समथानी घरटी सु के ली, ते हा पायरीपायरीनं लहान पाणप यांनी आपलीही
घरटी चंचेवर धरली. यात का या पाठी या बळं या हो या, गायबगळे होते, का या
मानेचे करकोचे होते, पाणकावळे होते.
एकच गद चंचेवर उसळली. का ांचा सडा चंचेखाली पडू लागला.
घर ाची कशीबशी बैठक घालून कब या रं गाचे ढोकरी प याचे नर आपाप या
घर ात बसून आभाळाकडे बघत मा ांची वाट बघू लागले.
आभाळात ढग जमत होते. झाकोळू न येत होतं. छाया काशाची पाठिशवणी सारखी
चालू होती. पाऊस वारा घालीत होता. हवेत थंडावा येत होता.
मग एके दवशी मा ांचा थवा आभाळात दसू लागला. बस या जागी पंख पस न,
माना काढू न, मोठमो ानं कलकलाट क न नरांनी मा ांना हाका द या; ते हा मा ा
चंचेकडं झेपाव या. िनवड-सोहळा सु झाला. आप याला आकषक वाटणा या
जोडीदाराकडं एक-एक मादी जाऊ लागली. हा क तो; तो क हा, यात बराच काळ गेला.
अखेर जो ा जम या.
घर ांचा ताबा मा ांनी घेतला आिण आता ते नीटनेटके , बळकट कर यासाठी,
सामानसुमान आण याकरता यांनी नराला वारं वार बाहेर िपटाळलं.
चोचीत काडी घेऊन नर येताच, मादी आधी ती काडी या कडेपासून या कडेपयत
चाचपून बघे. पसंत पडली तर ठे वून घेई. नाहीतर खाली टाकू न देई. बापडा नर पु हा
चांगली काडी आण यासाठी बाहेर पडे.
असा खटाटोप काही दवस चालू रािहला आिण बरीच घरं बांधून झाली.
बैठक जुळवून मा ा बस या. कु णी तीन, कु णी सहा, अशी त यात या पा या या
रं गाचीच अंडी घातली.
पावसाळा सु झाला. सारं जंगल ओलं क रा लागलं. झाडांची पानं अिधक गिहरी
िहरवी झाली. जागोजागी गवत उफाळू न वर येऊ लागलं. सगळीकडं िहरवंगार झालं.
सतत ओलसर रा न-रा न झाडां या खोडांना शेवाळं ल बू लागली.
वानरं आता जिमनीवर उतरे नाशी झाली. एकमेकां या अंगाची ऊब घेत राहावं.
जाडजाड पानां या गद डहा यांतून हंडावं. वारं वार एकमेकांची अंगं ग जारावीत,
वंचरावीत. िपकली उं बरं , टबरं , पंपरं खावीत, असं चालू होतं. आता यांना पा याची
गरज वाटेनाशी झाली.
ढोकर ची अंडी फु टू न लोकरी या गो यांसारखी पोरं ज माला आली आिण आपली
लाल त डं फाकू न सतत अ ासाठी त ार क लागली.
आईबाप आळीपाळीनं दूर दूर उडू न जाऊ लागले. येताना वीत-वीत लांबीचे मासे
ग या या िपशवीत घालून पोरासाठी आणू लागले. अजून आई आभाळात आहे, तोवर
पोरांचा सामूिहक ओरडा सु होई. आई घर ात उतरताच ‘मला, मला’, क न सगळे
एकच हैदोस करत. सवात टणक पोर असे, ते आईनं मासा ग यातून पुरा बाहेर

काढ याची वाटही न बघता तो पकडी आिण भराभरा एकटाच सगळा मासा िगळू न टाक .
दुसरी पोरं मग या या वास या त डातून हा मासा बाहेर काढ यासाठी धडपडत. एकच
मासा दोघे चोचीत धरत आिण जोरात ओढाओढ सु होई.
पाऊसकाळ चालू होता. ढोकर ची, पाणकाव यांची, गायबग यांची पोरं चंचे या
झाडावर वाढत होती.
हळू हळू ढोकरीची पोरं मोठी झाली. धाडसानं घर ाबाहेर येऊन फांदीवर बसायला
लागली. आई यांना कसं उडावं, तोल कसा सावरावा हे िशकवू लागली. घाबरट पोरं
बदाबद खाली पडू लागली. धीट पोरं आईबापां या मागोमाग लांब तंग ांवर डगमगत
पा यापयत जाऊ लागली. पा याचा पश होताच, कलकलाट करीत माघारी पळू लागली.
सुकले या त या या काठावर एक मोठी जांभूळ उलथून पडली होती. ित या
बुं याभोवती, खोडाभोवती गचपण माजलेलं होतं. पावसाळा सु हो या या आधी
बरोबर न वद-शंभर दवस, मगरीनं या अडचणीत येऊन पं यानं वाळू खोदून ख ा
खणला होता आिण म यानरा ी तीस-चाळीस लांबट आकाराची मोठी मोठी अंडी घालून
ख ा बुजवून टाकला होता. या आप या ठे ावर ितची सतत नजर होती, पहारा होता.
या अं ांची कवचं हळू हळू मऊ होत गेली होती. आत मगरीची पोरं तयार झाली
होती.
न वद-एक दवस भर यावर मगर जे हा सरपटत या ख
ावर या वाळू वर आली
आिण पसरली, ते हा खालून ितला पोरांचा कु कु असा आवाज ऐकू आला. मग धांदलीनं
ितनं भराभरा वाळू उकरली. अं ां या टरफलांतून दीड-दीड वीत लांब अशी मगरीची
बाळं बाहेर आली.
आपला चंड जबडा उघडू न मगरीनं या सग यांना आत घेतलं. तरीही काही
उरलीच, ती आई या पाठीवर, डो यावर चढू न बसली. मग वाळू तून सावकाश सरपटत
मगर पा यापयत आली आिण हळू च पा यात िशरली. एकवार पा यात पड यावर ितची
पोरं पु कळ अंशी सुरि त राहणार होती. एरवी बग यांनी, करको यांनी, मासेमा
ग डांनी यातली िन मी आधीच खाऊन ग के ली असती.
दर यान, तरणीचे दवस भरले. ित या पोटात पोर हलू लागलं. जड पोटानं जलद
हालचाल करणं आता ितला होईना. वारं वार झाडाबुडी, सावली गाठू न ती

एकटी बसू लागली. ौढ वानरी आंजा -ग जा लाग या, तरी यां यापासून बाजूस
सरकू न बसू लागली.
एका रा ी, म या ह उलटू न गे यावर ितला वेणा सु झा या. मुळातच ं द अशा
खाल या फांदीवर ती बसली होती. ितथून झाडाबुडी उतरली. वारं वार ितनं बैठक
बदलली. खालचा पाचोळा पुनःपु हा हातानं बाजूला सारला.
झाडावर या वानरी अजून झोपेतच हो या. झाडा या मध या डहा यांत एकमेक या
सोबतीनं या झोप या हो या.
मोगा पार बाजू या मो ा फांदी या टोकाशी होता.
अधूनमधून एखादी वानरी अधवट जागी होऊन बैठक बदलत होती. पानं खसपसत
होती.
दवस उगवायला तीन-चार घटका बाक असताना तरणी ाली. ितला एवढंसं
िचमुरडं पोर झालं. ितनं ते चाटू नपुसून व छ के लं. दो ही हातांनी उचलून वर धरलं आिण
बिघतलं – काय आहे? नर क मादी?
नर होता.
याचे नाजूक लालचुटूक हात ितनं िनरखून िनरखून पािहले. यांचा वास घेतला. ते
चाटले. लालचुटूक कान, कु ले आिण सगळं अंग गडद तप करी रं गाचं.
काही तासांतच ते एवढंसं पोर, दो ही हातांनी, दो ही पायांनी आई या पोटाला घ
िचकटायला लागलं. शोधून-शोधून, छातीशी डोकं घुसमटू न दूध यायला लागलं.
हा पोर मुडाचा होता. स ांतरानंतर ज माला आ यामुळेच के वळ तो वाचणार होता.
कदािचत जगला, वाचला, तर हाच उ ा सहा वषाचा होऊन मोगाला घायाळ करणार
होता आिण टोळीचा मालक होणार होता. हे रा य याचं होणार होतं.
हजारो वष फरत आलेलं स ासंघषाचं हे रहाटगाडगं असंच फरत राहणार होतं.

