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फा टर	फेणे	—	 डटे ट ह
‘ डटे ट ह	मुलगा	पा हज!े’
ते	शीषक	 पा ह याबरोबर	 बनेश	ऊफ	फा टर	 फेणेने	 ‘ ॉक्’	 केले	आण	 तो	फटफट या

वेगाने	जा हरात	वाचू	लागला	 :	 ‘धाडसाची	व	 डटे ट ह	कामाची	हौस	असलेला	१२	 ते	१५
वयाचा	 शार	 मुलगा	पा हजे.	सुट पुरते	एक	म ह याचे	काम.	संर णाची	श य	 तेवढ 	काळजी
घेतली	 जाईल	 आण	 वकूब	 पा नच	 काम	 दले	 जाईल.	 तरीपण	 पालकांची	 परवानगी
अ याव यक!	ताबडतोब	 लहा!-’

कालच	 व ाभवनला	 सुट 	 लागली	 होती	आण	 फुरसुंगीला	 सायकल	 वळ यापूव 	 ब या
कसबा	 पेठेत या	आप या	मामांकडे	डोकावला	होता.	 यापूव 	 याचे	 न	 याचा	वस तगहृातला
जोडीदार	सुभाष	देसाई	याचे	जे	बोलणे	झाले	 यातच	सुट त	काहीतरी	कमाई	कर याची	आपली
मनीषा	 याने	जाहीर	 केली	होती.	अमे रकेतली	 मुले	सुट त	काम	क न	 पैस	े मळवतात	असे
यांना	सरांनीच	सां गतले	होते.

‘पैशा शवाय	 ये या	नाताळात	मलायाम ये	भरणा या	जांबोरीला	मला	कसं	जाता	 येणार?’
फा.फे	 हणाला	होता.	‘आधीच	मुलांना	 न मे	दर	आण	 यात	बालवीरांना	खास	सवलत	 हणजे
अव या	पावपट	पैशांत	मलाया!	असं	 हणतात	क ,	ज माला	यावं	 न	मलाया	बघावा!’

‘अथात!	आधी	कसा	बघणार?’	सुभाषने	 फुसकुली	सोडली	होती.	 ‘आण	तसं	 हटलं	तरी
देशही	बघावा	झालंच	तर,	जावा-सुमा ा,	 फ ल प स,	बो नओ....’
‘चे ा	 क 	 नकोस.	 मले शयाचे	 पंत धान	 परवा	आले	 होते	 तेच	 सांगत	 होते.	 डॉ.	 राम

गलुाम-’
‘ते	 मॉ रशसचे!	 गळुाचा	 देश	 ना	 तो,	 ते हा	 म येच	 चकटला	 तु या	 जभेला.	 मले शयाचे

पंत धान	आहेत	टंुकू	अब र	रहमान.’
फा टर	फेणेची	जीभ	आता	पु हा	टा याला	 चकटली.	‘ ॉक्!’	तो	 हणाला.	‘टंुकूच	 हणायचं

होतं	मला!-	तर	इत या	थो ा	पैशांतली	 प	असूनही	बाबा	मा याजवळ	पैसे	नाहीत	 हणतात,
हणे-तुला	जायचं	असेल	तर	 मळव	अन	्जा!	मी	तो	 चॅलज	 घेतला	अन	् हणालो	या	सुट त
मळवीन!’

‘तूच	कोण	 मळवणार	 रे?	मीपण	 मळवीन.	बाबां या	कारखा यात	एक	म हना	उमेदवारी
करतो	उ ापासून’,	अशी	सुभाषनेही	घोषणा	केली	होती.

खरे	 हणजे	सुभाषचे	 वडील	 बडे	कारखानदार	 होते.	 याला	 या	कमाई- बमाई या	 फंदात
पड याची	काहीच	गरज	न हती	आण	तसं	 हटलं	तर	भाई	फे यांनापण	काही	कमी	न हते.	यंदा
यांना	उसाचे	पीक	अमाप	आले	नाही	हे	खरे;	तरी	 या	 मुसुंबीचा	बाग	बरा	फळला	होता;	पण
भाई	 हणजे	फार	आगळे	पालक	होते.	मुला या	धाडसी	वृ ीला	खो	घाल याऐवजी	ती	 डवचीत
बसायला	 यांना	आवडे.	 अथात	 पूव 	 ब या	 पला	 गेला	 असता	 सग यांची	 नजर	 चुकवून
तेजपूरला	पळाला	अन	्मग	 क- वमान	करीत	 पॅराशूटमधून	 नेफा	आघाडीवर	 टपकला	 ते हा
यांनाही	ते	जरा	जा तीच	वाटल	ेहोते.	डो याला	डोळा	लागला	न हता	आण	ब या या	आईचे
तर	डो यातले	 पाणी	खळले	 न हते.	अस या	संकटात	 उडी	 घेणार	 नाही	अशी	 या याकडून



यांनी	 यां या	 वेळ 	 हणजे	म हनाभराने	ब या	 पु हा	घरी	आला	 ते हा	शपथ	 यायला	लावली
होती	आण	 ते हापासून	ब या	आपण	होऊन	संकटात	उडी- बडी	 घेत	नसे;	पण	तो	जाई	 तथे
संकटच	 याचा	वास	घेत	जाई	अन	् या यावर	झेप	टाक ,	याला	तो	तरी	काय	करणार	होता?

मे	म ह यात	काम	क न	कमाई	कर याचे	दोघाही	 म ांचे	काल	ठरले	आण	आज	नेमक
‘सकाळ’	म ये	ही	जा हरात	झळकली.	फा टर	फेणेने	‘ ॉक्’	केले	यात	नवल	नाही.

याने	 झरकन	 पु हा	 जा हरातीकडे	 पा हल-े‘नाव-प ा’?	 छे!	 नावाचा	 प ा	 न हता.
फोनदेखील	न हता.	होता	फ 	बॉ स	नंबर	अमुक	तमुक...!

ओ.के!	 ब या	 ताबडतोब	 फुल केप	 कागद	 घेऊन	 बसला	आण	 याने	 सुवा च	 अ रात
आपला	अज	तयार	 केला.	तो	 पु हा	वाचून	बघत	असताना	 या या	त डून	उ ार	 नघाले	 ‘गु त
पो लस	चा या!	 हणजे	का या!	नॉट	स मदरी	डाकू!	 तुला	जर	गु तच	राहायचं	असेल	तर	नाव
ायचं	न हतंस.	पण	फोन	 नंबर	 ायला	काय	हरकत	होती?	हे	शाईने	बोट	बरबरटणं	वाचलं
असतं	आण	नसुतं	 ‘हॅलो!’	क न	एक	घाव	दोन	 तुक ांत	 इंटर 	उरकला	असता.	इतकंच
नाही,	 ए हाना	 सले ट	 होऊन	 एक-दोन	 चोरही	 पकडून	 दले	 असते.	 पण	 हे	 कागद 	 घोडे
नाचव यावाचून	चालतच	नाही	ना	आजकाल!’

हो	 ना!	 पाठ मागनू	आवाज	आला,‘पण	 ब या,	 कमाल	आह!े	 मुल	ं कधी	 अशा	 नोक या
करतात	का?	फार	तर	हॉटेलचा	पो या	बनतात	ती.’

‘माले!	तू	गं	कधी	वाचलंस	हे?’	ब याने	अज	गुंडाळ त	आप या	मामेब हणीवर	डोळे	वटारले.
‘ डटे ट ह	 हायला	खरी	लायक	मी	आहे	हे	 स 	झालं!’	माली	हसत	उ ारली.	 ‘ब या!’

मुली	 डटे ट ह	 चालत	अस या	 तर	 मीही	 ठोकते	 एक	अज!-पण	 नो!	 दादा	 मला	 परवानगी
ायचे	नाहीत	आण	पालकांची	परवानगी	तर	अ याव यक!’
खरंच	क !	ब या या	कपाळावर	आठ 	चढली.	‘पालकांनी	‘पास’	 हणायला	हवं,	नाही	का?

हणजे	फुरसुंगीला	जाणं	आलं!’	‘पण	कशाला!	तू	पु यात	आहेस	तोवर	तुझे	पालक	मामा	‘असं
आप याला	बाबांनीच	बजावल	ंआहे,	नाही	का?’	‘पण-पण-

मामा	तरी	परवानगी	देतील	का?	एक	वेळ	बाबांकडून	 मळवणे	जा ती	सोपं	आह.े-’
पा कटावर	जीभ	 फरव यापूव 	ब याने	मामांना	भीत	भीत-अह!ं	चुकलोच	मी-भराभरा	अन्

जरा	लाडेलाडे	 वचा न	टाकल.े	सुदैवाची	गो 	अशी	क ,	मामा	काही	कामासाठ 	बाहेरगावी
जा या या	गडबडीत	होते.	 यांनी	ताबडतोब	सही श या नशी	संमती	 दली	आण	ते	वळकट
गुंडाळायला	बसल.े

कदा चत	मामांना	तो	शाळेचा	कसला	तरी	फॉम	वाटला	असेल.	जाऊ ा	ना!	आपण	एखाद
वाईट	गो 	थोडीच	करणार	आहोत?

तस या	 दवशी	 मुलाखतीसाठ 	 बोलावणे	आले	 ते	 टपालमाग	 नाही	 बरं	 का?	 हणजे
डटे ट ह	महाशयांना	ऑफसचा	प ा	भलता	गु त	ठेवायचा	होता	अस	े दसले.	बोलावणे	आले
ते	मू तमंत.

झुंजूमंुजू	उजाडत	असतानाच	डोईवर	काळ 	टोपी	दाबून	बसवलेली	एक	धोतरवाली	उंचाडी
बावळट	मूत 	ब या या	मामांकडे	आली	आण	थो ाच	वेळात	मालीने	जाऊन	ब याला	गदगदा
हलवले.

‘ब या,	ऊठ!	आई	 हणते	तुला	कॉल	आलाय!’



‘कॉल?’
ब या	उठला.	माली या	दांडगाईमुळे	 या या	चप ा	पोटातही	ढवळाढवळ	झाली	होती	अन्

अंतरीचा	कॉल	 याला	ऐकू	येत	होता.
‘कॉल	कसा	आला	पण?	एव ात	टपाल	आलं?	क 	तार	आली	ए ेस?’	 याने	लाथेने

गाद 	गुंडाळ त	 वचारले.
‘माहीत	नाही’	असे	 हणून	माली	 वयंपाकघरात	 नघून	गेली.
ब याने	 खडक तून	ओट वर	 डोकावले.	 पाठमोरा	 बसले या	 उंचा ाची	 झलक	 याला

दसली.
‘तारवाला	 वाटत	 नाही	 हा	 लंबू.’	 तो	 पुटपुटला.	 ‘फार	 तर	 दोरवाला-सुंभ	 पळणारा.	 पण

आप याला	काय	करायचंय?’
तो	तयार	झाला.	तोपयत	ग ाने	 दलेला	चहा	फंुक न,	फंुक न	पीत	काळ 	टोपी	ओट वर

बसली	 होती.	 याची	मद 	लाव यासारखी	लाल	 नखे	चकाकत	 होती.	ब याने	आरशापुढे	 उभे
रा न	आपले	स ग	सजवल-े हणज	ेकेशरचना	 बघडवून	गालांवर	पावडर	सांडली	आण	माम चा
नरोप	घेऊन	 याने	उंबरठा	ओलांडला.

‘रेडी?’	उंचाडा	उठून	खांबालगत	उभा	झाला	होता.	डबलखांब	शोभत	होता.



‘येस’्	फा टर	फेणे	 या याकडे	संशयी	नजरेने	पाहत	 हणाला.	‘लेखी	उ र	आणलंय	तु ही?’
याने	नकाराथ 	मान	हलवली	तशी	 याची	कपाळावर	झुकलेली	टोपी	जरा	बाजूला	कलली.

‘त डी’	तो	 हणाला	अन	्‘चला’	 हणून	सरळ	पाय या	उत 	लागला.
ब या	 या या	 मागे	 नघाला.	 तरी	 एकदा	 याने	 वचारलेच-‘कसं	जायचं?’	 ही	 नवी	 पढ

नाहीतरी	फा जल	चौकस.	 शवाय	फा टर	 फेणेने	 वचारल	ेकारण	 याला	 वाटत	असावे	क ,
आप यासाठ 	एखाद 	अ	◌ॅ बेसेडर	उभी	असेल	पण	तो	बुवा	 हणाला,‘पायी’.

‘लांब	आह?े’	ब याने	 वचारल.े
‘खूप’	 याला	पु हा	एकश द 	उ र	 मळाल.े
‘चालेल	 हणा.	 हणज	ेमी	चालेन.	मी	खूप	चालतो.	धावतो.	मला	फा टर	फेणे	 हणतात.’

याने	आपली	 ब दावली	वाचली.	अजात	 ल हलेली	होतीच	 हणा.	पण	 या	माणसावर	 याचा
य कं चत्	प रणाम	झाला	नाही.

‘त डावरची	 माशी	 हलत	 नाही	 या या!’	 ब या	आप याशी	 हणाला.	 ‘बसलेलीच	 नाहीय
हणा?	 कोण या	 माशीला	 अस या	 थोबाडावर	 बसणं	आवडेल?’	 पण	 जाऊ ा!	 डटे ट ह
हो यासाठ 	असली	शंभर	थोबाडं	पाहीन	मी!

‘आहे	जवळ,	पण	आपण	लांबनं	जायचं.’	प ह यानेच	लंबू	अनेकश द 	बोलला.
‘प लकला	कळू	नये	 हणून.’	 याला	उ र	 मळाले.
फा टर	 फणे या	 अंगावर	 रोमांच	 उभे	 रा हले.	 याला	 हणतात	 स े ट	 स हस!	 खरी

डटे ट ह गरी!
इकडे	टोपीवाला	लांबलांब	टांगा	टाक त	चालला	होता.	इतका	क 	ब यासारखा	धावरा	मुलगा

यामुळे	 च ावत	 होता.	 ‘सकाळ-केसरी-त ण	 भारत!’	 हणून	 कोकलणा या	 कतीतरी
सायकलवा यांना	 याने	टांग	 दली	होती	आण	सरकारी	 धा या	 कतीतरी	 लो-मोशन	झुकझुक
गा ा	 ‘डीरेल’	 के या	हो या.	तीन-चार	आकडी	वळणे	 घेऊन	तो	 जजामाता	बागेकडे	आला
आ ण	 कल कर	 थएटरकडे	 वळ याऐवजी	 ‘घूमजाव’	क न	 एका	 बार या	 बोळात	 शरला.
तथून	‘ले ट-राइट’	वळणे	घेत	गणपती या	देवळाव न	शेवट 	मो ा	र याला	लागला.	त पूव
डटे ट ह	 ब यावर	आसपास या	 खड यांमधून	 बरीच	 पु पवृ ी	 न	 शीतवृ ी	 झाली	 होती.
सुकलेल	ं नमा य	 न	खरकट 	ताटं!	यामुळे	मोठा	र ता	येताच	 याला	जरा	बरे	वाटले.	मग	पु हा
मा तीची	 देवळे	 न	नागझ या	अशी	पर पर	 वसंगत	 थळे	पायाखाली	घात यावर	 ही	जोडी
पेठेला	लागली	आण	अक मात	एका	 पपळाखाली	उभी	रा हली.

‘इथे?’	ब याचे	 पपळा या	फां ांकडे	पाहात	 वचारले.	जणू	 याचा	 डटे ट ह	बॉस	मंु याचे
प	घेऊन	वर	तर	बसलेला	नाही	अशी	 याला	शंका	आली	होती.
‘नाही’	 उंचाडा	ब याकडे	न	पाहता	बोलला.	 मं 	उ चारावा	तस	े या या	त डून	श द	 नघत

होते.	भराभर	पण	हळूहळू.	‘मी	थांबलो	कारण	वी	आर	बीइंग	फॉलोड!’
या	गावंढळ	माणसा या	त डचे	ते	फटाकडे	 इं जी	वा य	ऐकून	ब या	 णभर	चमकलाच.

मग	 या या	मनात	आल	ेहेही	बरोबर.	गु त	पो लस	 माट	 दसून	कसं	चालेल?	तो	बावळटच
दसला	पा हजे.	प लकला	कळू	नये	 हणून!
कोण	फॉलो	करतोय	या	 ज ासेने	फा टर	फेणेचे	डोळे	चौफेर	टुकटुकले.
‘ड ट	लुक!’	तो	बुवा	हळूच	 हणाला.	‘आपला	पाठलाग	होतोय,’



‘ते	कळलं	मला’,	ब याही	हळूच	 हणाला-‘पण	कोण	करतोय	पाठलाग?’
‘कोण	असेल	तो	लपलाय	आता	कुठेतरी-तू	मा या	मागे	हो-हं	आता	इकडून	पुढे	झाडा या

आडून-सटक	 या	ग लीत.’
ब या	सटकला.	पण	तेव ात	 या या	ती ण	नजरेने	र या या	पलीकडचा	पो टाचा	खांब

टपला	होता.	पुढे	आलेल	ेएक	 झपरे	डोके	पु हा	 या	खांबाआड	दडले	होते.
ब याचे	त ड	पो टा या	पेट सारखे	उघडले.
‘माली!’	तो	पुटपुटला.	‘मालीला	याने	ओळखलं	नाहीन?्	घरी	याने	 तला	पा हलं	न हतं	असं

दसतं.	नसेलही.	 तथे	 तने	दाखवलंच	नसेल	त ड	याला.	तशी	मोठ 	आत या	गाठ ची	पोरगी
आह!े-पण	 हला	कुणी	सां गतलं	होतं	मा या	मागे	यायला?	आयु यातली	माझी	प हली	नोकरी
घालवील	ही	बया!’

तला	खुणा	क न	तो	 पटाळणार	होता.	पण	मग	 याला	वाटले-नको!	ही	आपली	बहीण
आह	ेहे	या	बरोबर याला	कळलं	तर	तो	आपलं	काँ ॅ ट	कदा चत्	इथेच	तोडील!	 नदान	बॉस या
कानाला	तरी	लागेलच.	 यापे ा	मूग	 गळावेत	हे	बरं!

पण	तो	मूग	 गळ त	असतानाच	माली	पु हा	डोकावली	अन	्लंबू	ऊफ	उंचाडा	तेव ात	पुढे
गेला	होता.	ती	संधी	साधून	ब याने	एक	 ु 	नजर	 त याकडे	फेकली	अन	् ‘जा’	 हणून	जा
करावी	तसा	हाताचा	पंजा	 फरकावला	आण	माली	खरोखरीच	अ य	झाली.

‘काय	रे	करतो	आहेस?’	उंचा ाने	 वचारले.	 याला	काहीतरी	चा ल	लागली	होती.
‘काही	नाही.’	ब या	 हणाला.	‘ या	 भका याला	हाकलल.ं	सारखा	सतावत	होता!’
पु हा	बरीचशी	पायपीट.	इतक 	क 	अखेरीस	कँपातले	 सनेमे	अन	् यू	लोकांचे	देऊळ	आले

आ ण	मग	 श त	आवारांचे	 बंगले.	 वरळ	व ती.	अशाच	एका	 बंग यापुढे	तो	इसम	खाडकन
उभा	 रा हला.	 बंग यापुढे	 र यावर	एक	 राखाडी	 रंगाची	मोटार	उभी	होती.	 कुणी	आप याला



पाहात	नाही	अशी	खा ी	क न	घेऊन	 याने	फाटक	उघडीत	 हटले,	‘चला.’
ब याने	बंग यावरची	 चंड	पाट 	वाचली.
‘ डलाइट	टे पो	क ट ह	कं.’
तो	 हणाला,	‘हे	तर	मोटार	 कवा	टे पो	पाट्स या	कारखा यांचं	ऑफस	 दसतं!’
उंचाडा	 गालात या	 गालात	 हसला.	 ‘तु या	 ए हाना	 ल ात	 यायला	 हवं	 क ,	 कोणताही

डटे ट ह	आप या	जागेची	 उघड	जा हरात	करीत	 नाही.	कारण	 याला	 नेहमी	जीव	 मुठ त
ध न	वागावं	लागतं.	आमचे	साहेब	 वतःचं	ऑफस	दर	दोन	म ह यांनी	बदलतात	अन	्प ा
गु त	 ठेवतात.	 कारण	 यां या	 जवावर	 के हा	 घाला	 पडेल	 याचा	 नेम	 नसतो	आण	 तरी-’
उंचा ा या	 उदास	 चेह यावर	 पा ह यानेच	 मत	 झळकल-े‘आम या	 साहेबांची	 वनोदबु
व थ	बसलेली	नाही.	ती	पाट 	तू	नीट	वाच.	 ड-टे- ट- ह	ही	चारी	अ रं	 या	नावात	गुंफलेली
तुला	 दसतील’.

‘खरंच	क !’	ब याने	डोळे	वटारले.‘ ॉक्!’
या या	 वटार या	 डो यांनी	 कंुपणापार	 पा हले	 नाही	 एवढे	 बरे	झाले.	 मद वर	 उगवलेले

झपरे	डोके	 याचवेळ 	खाली	झाल	ेहोते.
माली	नकुतीच	 तथे	येऊन	पोहोचली	होती,	या	नस या	तंगडतोडीने	 तला	दम	लागला	होता.

तने	धापा	टाक त	च क	र यावर	बैठक	मारली	 या	राखाडी	रंगा या	मोटारीला	टेकून.
तकडे	ब याचा	हात	ध न	उंचाडा	बंग याचा	 जना	चढला	होता.
‘तुला	 आम या	 ऑफसबॉय या	 वाधीन	 करतो	 आण	 मी	 सरळ	 तुझी	 वद 	 ायला

साहेबां या	कॅ बनम ये	जातो’.	असे	 हणत	 याने	दरवाजावर	टकटक	केले.
दरवाजा	 एका	 मुलाने	 उघडला;	 ते हा	फा टर	 फेणेने	 ‘ ॉक्’	 केले.	 याला	सरळ	 मुला या

अंगावर	ढकलून	लंबूने	 सरीकडे	धाव	मारली.	खोली या	कडेला	एक	फाटकदार	होते,	ते	लोटून
तो	आत	 शरला.

इकडे	 फा टर	 फेणे	 या	 ऑफसबॉयकडे	 पाहातच	 रा हला.	 कारण	 तो	 होता	 याचा
जानीदो त	सुभाष	देसाई!

उंचा ाला	वाटले	असणार	क ,	 ‘ऑफस’ची	अंतगत	सजावट	पा न	ब या	च कत	झाला
असावा	आण	 हणून	 याने	‘ ॉक्’	केलं.	सुभाष	 या या	ओळखीचा	असेल	अशी	क पना	 याला
मुळ च	झाली	नाही.

हे	ऑफस	 हणज	ेअ रश:	टपोचे	 ती	 कान	वाटत	होते.	छो ा	टायरी	काय	आण
रबराचे	 न	 टेनलेस	 ट लचे	 पेअरपाट	काय!

काही	सेकंदं	तशीच	 नघून	गेली	आण	मग	दोघांनाही	एकदमच	वाचा	फुटली.
‘सु या-तू?’
‘ब या-तू?’
‘मीपण	अज	केला	होता	इथ या	नोकरीसाठ .	पण	तू?’
‘मीपण	केला	होता.	सकाळम ये	जा हरात	वाचली	अन	्ठोकला	अज!	 डटे ट ह	 हायला

मला	टे रबल	आवडेल.
‘मला	हॉ रबल.’



‘इथे	आ यावर	एवढं	कळलं,	क 	दोघाच	 मुलांना	 मुलाखतीला	बोलावलंय.	आता	आणखी
कळलं	क ,	 सरा	मुलगा	 हणजे	तू!	-डॅम	लक 	आहोत	आपण,	नाही	का	रे	ब या?’

‘ते	पा 	मग.’	ब य	उगाचच	लांब	त ड	क न	 हणाला,	 ‘तुला	उ र	कसं	आलं,	सुभाष?
पो टाने?’

‘छे	 रे!	 एक	ल 	 बुवा	 बोलवायला	आला.	 एक	 भुवई	 वर	चढलेली.	 सरीकडे	कपाळावर
पयाएवढा	लाल	डाग.	 वतः	काळा	ढु स.	 लीनकट	सफाचट	अशी	देखणी	मूत 	होती.	भ या
पहाटे	सायकलवर	बसून	आला.’

‘ल ?	माझा	 कड क ा	होता.	तो	आ ाचा	 उंच	लंबू	 रे!	नखांना	मद 	लावणारा	बाय या!
तुझा	तरी	सायकलव न	आला.	माझा	पायीच	आला	आण	मला	खूप	तंगडवत	इथे	आणलन.्	-
बैल!’

‘जा ा-र ांची	जोडी	 दसतेय	या	 डटे ट ह	बुवां या	 ख लारात!	मलाही	जाम	घुमवलंन
या	जा ाने.	आ याबरोबर	 वचारलंन	 ‘सायक लग	 येतं?’	 ‘ हटल	ं ‘येतं’	अन	्काढली	सायकल
बाहेर.	आमचा	बंगला	सासवड	रोडवर.	 तथून	इथे	सरळ	येता	आलं	असतं.	पण	याने	गाठलान
नवा	 पूल.	अन	् मग	 बेलबाग-तुळशीबाग	करीत	 वानवडीकडे	 नेलन.	 तथून	 मेनरोडला	 वळून
आ ही	इकडे	आलो.	एवढा	वळसा	का?	तर	 हणे-’

‘मा हती	आहे’	फा टर	फेणेने	मान	डोलावली.	‘प लकला	कळू	नये	 हणून.’	काही	 ण	तो
ग प	होता.

मग	एकदम	हल या	आवाजात	 हणतो,	‘आमची	माली	माहीत	आह	ेना	तुला?’
‘ तचं	काय?’
‘ती	आमचा	पाठलाग	करीत	आली.	 फूल!	 याने	पा हलं	असतं	तर?	मीच	 याची	 फरक

घेतली	 हणून	बरं	झाल!ं’
‘गणेश	 पेठेपयत	 होती	आम या	मागे.’	तो	 पुढे	 हणला,	 ‘-पण	सुभाष,	कोण	आहेत	 रे	 हे

डटे ट ह	साहेब?’
‘फेमस	आहेत.	प े 	 पजारी!’	सुभाषने	हल या	आवाजात	मा हती	 दली.	‘ पजारी	आडनाव.

या	जा ानेच	सां गतलं.	गु हेगार	वग	 यांना	टरकून	असतो	 हणे.	 यांनीच	 यांना	 ‘प े ’	पदवी
दली.	पण	हे	 वतः	भलते	न 	आहेत.	बघ	ना	 यां या	कॅ बनवरसु ा	नावाचा	बोड	नाही!’

‘गु त	पो लस	 हणूनही	असेल	कदा चत्....	 हणजे	नसेल!’
फा टर	फेणे	 हणाला.	‘ याचं	सगळंच	गपुचूप	चालतं!’
पण	 या या	कपाळावर	आ ा	जमत	हो या.	 याला	ही	गपुचुपी	अंमळ	जादाच	वाटत	होती.
‘तुला	 	तरी	काय	काय	 वचारल	े यांनी?’
‘बरेच	 वचारले-खो न	खो न.	 तु या	व डलांचा	काय	 वसाय	आह?े	कारखा यात	काय

काम	होतं?’	गोडाऊन	कुठं	आहे- याला	 कती	दारं	आहेत’-
‘ या याशी	काय	करायचंय	यांना?’’	 तुझी	लायक 	बघायची	क 	 तु या	व डलांची?	आण

गोडाऊन	 बडाऊन?’
‘मा याब लही	 वचारल	ं रे	 यांनी!	 कुठं	 शकतोस,	कशाकशाची	आवड	आह	े वगैरे.	 पण

यांना	माझं	होम	 बॅक ाऊंड	हवं	होतं	 हणे.	आण	माझी	 नरी णश 	आजमावयाची	होती



यांना!’
‘ह!ं’
इत यात	फटकदार	उघडून	एक	गोरापान	देखणा	गहृ थ	बाहेर	आला	आण	हसत	 हणाला,

‘बनेश	फेणे	तू	ना?	कम	इन!-सुभाष,	यू	वेट	देअर.	जाऊ	नकोस.’
फेमस	 डटे ट ह	प े 	 पजारी	यां यामागनू	फा टर	फेणे	कॅ बनम ये	 शरला	आण	खोलीत

सरे	कोणीच	नाही	हे	पा न	च कत	झाला.
‘आं?’	मला	आणणारे	ते	गहृ थ?’
‘कोण?	 जयपाळ	 ना?	 तो	 या	 माग या	 ज याने	 खाली	 गेला.	 याला	 मी	 सरंच	 काम

सां गतलंय.	बैस.	तू	फार	धाडसी	मुलगा	 दसतोस.	फा टर	फेणे	ना?’	ऐकलंय	तु याब ल.’
ब याला	जरा	गदुगदु या	झा या.
डटे ट ह	 पजारी	खुच वर	बसले.	 यां या	टेबलावर	फारच	थो ा	व तू	हो या.	दोन-तीन

पे सली,	पेने,	भल	ेमोठे	पॅड,	एक	डायरी,	पेपरवेट	अन	्दोन	 ल टक या	छो ा	पण	गलेल
बॅगा	 कवा	पा कटे.

‘तू	 व ाभवन या	हो टेलम ये	असतोस,	नाही?’-हं	हं	कस	ंकळलं	 वचा 	नकोस.	आ हांला
सगळं	कळतं.	तु या	व डलांची	फुरसुंगीला	शेती	आहे,	नाही	का?’

‘तु हांला	कळंतच	आह	ेक 	सगळं’.	ब या	पुटपुटला.
‘नेहमी	 तथेच	असतात	का	रे	ते?’
‘ तथेच	 हणजे?	सारखे	वावरात	बसलेल	ेनसतात’	ब या	हसून	 हणाला.	 ‘आमचं	घर	आहे

तथे.	कधी	शेतात	असतात,	कधी	घरात	बसतात.’
डटे ट ह	 पजार चे	डोळे	आर 	बनल.े	पण	ते	शांत	सुरात	 हणाले,	‘तसं	नाही	रे.	 हणजे

गाव	सोडून	 सरीकडे	जात	असतीलच	ना	ते?	कधी	जातात?’
‘सर,	तु ही	मला	नेमणार	आहात	ना?	क 	मा या	बाबांना?	-पाटटाइम?’
पजा यांनी	 टेबलावरचे	 पेपरवेट	उचलून	 मुठ त	आवळले.	 यां या	 चेह याची	सूरत	पा न

फा टर	 फेणेला	 वाटले	 हे	 रागावलेत;	आप याला	मार या या	 बेतात	आहेत.	आण	आपणही
बोल यात	जरा	आगाऊपणाच	केला.	 याने	एकदम	जीभ	चावली	अन	् हटल,े	‘सॉरी	सर.’

लगेच	 पजारी	 स 	झाले.	 हणाले,	‘इट्स	ऑल	राइट.	मला	अशीच	धीट	मुलं	आवडतात.
अरे	 वे ा,	 या	 चौकशा	करा ाच	 लागतात.	 होम	 बँक ाऊंड	 माहीत	असावं	 लागतं.	 मुलगा
चांग या	घरचा	असला	तरच	 नेमतो	आ ही.	 तुझे	आई-वडील	 राहणार	 खे ात-फॉमवर.	 तथे
यांना	संर ण	काय	असेल	हा	 	साह जकच	आम यासार या	 हत चतकां या	डो यात	येतो.
तसंच	तुमची	 नरी ण-श 	चाचपायची	असते	आ हांला’.

ब याने	नसुते	‘ ं’	केले.
‘नाही.	तस	ेगडी	आहेत	 चकार.’
‘सगळे	 तथेच	राहतात?’
‘ तथेच.	 हणज	ेअगद 	घरात	नाहीत.	तस	े ठेवले	तर	सग या	खो यांतून	मावायचे	नाहीत.

पण	 यांची	घरं	जवळपासच	आहेत.’
‘गडु.	 हणजे	 के हाही	 हाक	 मारली	 क 	 हजर.	 अथात	 वषातून	 एकदा	 तरी	 सण	 असा



असेलच,	क 	जे हा	एकही	गडी	तुम या	वाडीत	नसतो.’
‘शंभू	महादेवा या	ज ेचा	 दवस.’	ब याला	आठवण	झाली.	 ‘ या	 दवशी	सारी	जणं	ज ेला

गेलेली	असतात.	घरीदारी	 शेतावर	 कुणी	नसतं.	अशा	 वेळ 	आ ही	पो लस	पाटलावर	 वसंबून
असतो’.

‘बरोबर.	तरीपण	खु 	तु या	बाबांनाही	बं क चा	परवाना	असेलच.’
‘आहे.	 ते	 झोपतानाही	 उशाखाली	 बं क	 ठेवून	 झोपतात.’	 ब याने	 ठोकून	 दले.	 ‘ शवाय

आम या	 येक	ग ाजवळ	भाला	असतो.’
‘बरं-बरं.	 दॅट्स	 इनफ.	 उतरलास	 तू	 मेमरी	 टे टला.	आता	आ हांला	 तु याएवढा	 मुलगा

कशाला	हवाय	ते	सांगतो.	ऐक-’
फा टर	फेणे	ऐकत	होता.
‘अलीकडे	पोरं	पळवणारांची	एक	टोळ 	पु यात	आली	आह.े	 ीमंतांची	पोरं	उचलून	 यायची

अन	्मग	पालकांकडून	पैसे	उकळायचे	हा	 यांचा	धंदा.	आतापयत	 चकार	पोरं	पळवलीत	 यांनी-
दाखवतोच	तुला	 यां या	छ या-’

यांनी	 टेबलावरचा	एक	अ बम	उघडला	अन	्एक	पान	 या या	डो यांपुढे	धरल.े	बाप	 रे!
पंधरा-वीस	 तरी	 फोटो	 यात	 डकवलेले	 होते.	 काही	 खास	 काढलेले	 फोटो,	 तर	 काही
वतमानप ात	आले यांची	का णे.	काही	मुलगे,	तर	काही	मुली.

‘यात या	 न यांचा	तपास	लावलाय	आ ही.	पण	साली	सबंध	गँग	अजून	सापडत	नाही.’
ब या	आ याने	पाहात	होता.	 याचे	आ य	आणखी	वाढले.
‘का	रे?-	कुणी	ओळखीचा	वाटला	काय’	प े 	 पजार नी	अ बम	फ दशी	 मटला.
‘नाही- यातले	दोन	चेहरे	मला	जा हरातीत	पा ह यासारखे	वाटले.’
‘मग?	 जा हराती	 द याच	 हो या	 मुळ !	 हजारो	 पयांची	 ब स	ं लावली	 होती.	 पण

प लकमधून	एक	हरीचा	लाल	पुढे	आला	नाही	ब ीस	 मळवायला!	पो लसांनीसु ा	हात	टेकले.
शेवट 	मीच	शोधून	काढले.’

‘मी-मी-’
‘तू	काय?’
‘मी	तस या	जा हरातीब ल	 हणत	न हतो.	यातला	एक	फोटो	इन मन या	जा हरातीत

पा ह यासारखा	वाटतो	आण	 सरा	 लॅ सो	बेबीत.’
डटे ट हसाहेबांची	चया	लालबंुद	झाली.	मग	पु हा	गोरीपान	बनली,	ते	खो	खो	हसल.े
‘वे ा!	चेह यासारखे	चेहरे	काय	थोडे	असतात	जगात?	माणूस	फसतो.	 हणून	तर	आ ही

आहोत!	 पण	 ते	जाऊदे.	 ही	 टोळ 	फार	 माजली	आहे.	आपला	 देश	 पुरेना	 हणून	 ते	आता
फॉ रनस या	मागे	लागलेत.	अमे रकन	ल ाधीशांची	 मुल	ंइथे	 टूरवर	आली	आहेत.	आ लशान
हॉटेलात	उतरली	आहेत.	 यां यात या	एक-दोघांना	लंपास	करायचं	अन	अमे रकेकडनं	 म लयन
डॉलर	उपटायचे	असा	 यांचा	डाव	आहे-’	 डटे ट ह	 पजारी	पेपरवेट	हाताळ त	हसले.	‘ हणजे
आप या	फॉ रन	ए सचजम ये	भर	घालणार	आहेत	 हणा	ते!	पण	 हॉट्	ए	डट 	मेथड!	आप या
देशाला	बदनाम	करणारी!	नाही	का!’

‘अथात!	पण	मी	कुठं	बसतो	यात!’



‘तू	बसायचं	नाहीस,	तू	बसून	राहणारा	हणगोबा	नाहीस	हे	आ हांला	माहीत	आहे.	 हणून	तर
तुला	चूज	केला.	-ते	 फरतील,	 यां या	संगतीने	तू	 फरायचंस,	बॉय	गाइड	हवेत	 यांना.	आण	तू
खूप	 हडलेला	आहेस.	 शवाय	पु तक	 देऊच	तु याजवळ.	एक	गाइड	तू,	 सरा	बाहेर	बसलाय
तो’

‘मग	बरं	झालं.	तो	माझा	जानीदो त	आहे’	फा टर	फेणे	बोलून	गेला.	पेपरवेट	खाली	पडले.
पजारी	भुवया	 पजू	लागले.	मग	एकदम	 हणतात,	‘वा!	वा!	मग	फारच	छान.	मा 	तु ही	दोघांनी
एक	ल ात	 ठेवल	ेपा हजे.	इथे	कोणतेही	काम	कर याची	तयारी	हवी.	ए	 डटे ट ह	म ट	बी
पेअड	 टू	 डू	 एनी	 डॅम	 थग.	 तु या	 या	 म ाला	 मघाशी	आ ही	ऑफसबॉय	 बनवलं	 होतं.

मु ामच,	 याची	टे ट	 यायला.’
पण	तो	टपरवारी	ऑफसबॉय	 या	वेळ 	काय	करीत	होता?
आत	यांची	ही	मुलाखत	चालू	होती	ते हा	बाहेर या	खोलीत	सुभाष	 देसाई	येरझारा	घालीत

होता.	 ब याचा	 इंटर 	 कधी	 संपतो	 असे	 याला	 झाल	े होते.	 याची	 वतःची	 मुलाखत
समाधानकारक	झाली	होती	आण	 याला	खा ी	वाटत	होती	क ,	फा टर	फेणे	न क च	अपॉइंट
होणार!	पण	मग	आपलीही	 नवड	 ते	करतील	का?	क 	 एकालाच	 नेमतील?	छट्!	 दोघांनाही
नेमावं	 यांनी,	 हणज	ेजाम	मजा	येईल.	ब या	 न	मी	दोघेही	‘टेक्’	बन	ूअन	्सारा	महारा 	हाद न
सोडू!

इत यात	बाहेर या	 ज यावर	पावले	वाजली.	कोणी	तरी	 जना	चढत	होते.
थो ा	वेळाने	दरवाजावर	टक-टक	झाल.े	सुभाष	उठला.	 यालाच	ऑफसबॉय	बनणे	भाग

होते.	 याने	दरवाजा	उघडला.	सलवार,	खमीस	 न	कोक चे	पठाणी	पागोटे	घतलेला	एक	 उंच
दाढ वाला	आत	आला.	 याचे	हात	 खशात	होते.	 याने	सुभाषकडे	रोखून	पा हले.

‘आवो	शेठजी.	बैठो.’	सुभाष	 हणाला.	‘ या	चा हये	आपको?	टायर,	बॅटरी	 कसी	 कार	का
ूब,	क 	आ खा	टपो?’
‘चूप!’	दाढ वाला	 खेकसला.	 ‘नाही	तर	माझा	टपो	चढेल!	 मुझे	सब	मालूम	है- पजारीसाब

है?’
‘आं?	हां	ले कन	जरा	काम	म	है,	बैठो	जरा	वेळ.	आपका	नाम	 लखो.	 च 	दगा	अंदर-’
‘तुम	कौन	हो?’
‘म	ऑफस	बॉय-’	आण	मग	आपला	पोशाख,	 चेहरामोहरा	यामुळे	पा यांना	ही	मा हती

खरी	वाटली	नसावी	हे	 याने	ओळखले.	तो	एकदम	 हणाला,	 ‘बॉय	है.	ले कन	नातेवाला	भी.
साब	तो	हमारा	उपर	खूप	 ेम	करता	है.	इतना	 ेम-इतना	 ेम-क ,	जैसे	पोटके	पोरके	उपर	भी
नही	करते.’

‘अ छा,	लाव	कागज.	म	नाम	 लखता	 ं-ले कन	जरा	अ छा	और	बडा	लाव!’
पा याचे	नाव	खूपच	‘अ छा	 न	बडा’	असावे	असा	सुभाषने	तक	केला.	टेबलावरचे	कागद

याने	चाळल.े	पण	ते	होते	टपो	कंपनीचे	कागद.	पण	सुदैवाने	तेव ात	 याला	एक	 चवट	जाड
पांढराशु 	कोरा	कागद	 मळाला.	तो	 याने	पा यांना	 दला.

पा यांनी	कागदावर	ठसठशीत	अ रांत	आपले	नाव	 ल ह या-ऐवजी	आधी	आपले	काम
ल हले.	ती	अ रे	वाचता	वाचता	सुभाष	च ावला.	ही	काय	भानगड	आहे	 याला	कळेना.	तो
एकदम	ओरडणार	होता,	पण	 तेव ात	 याचे	त ड	दाबले	 गेले.	 माल-गळुचट	वासाचा	एक



माल	 याचे	नाकत ड	दाबीत	होता.
सुभाषची	शु 	गेली.
दाढ वा याने	 टेबलावर	कागद	पस न	 या यावर	एक	जाडा	 पॅनर	 ठेवला.	मग	सुभाषला

उचलून	 याने	दो ही	हातांवर	धरले	आण	सरळ	बाहेरचे	दार	उघडून	तो	 जना	उत न	खाली
गेला.

र यावर	फार	माणसे	न हती	आण	जी	थोडी	होती	 यां यात या	एखा ाने	 यांना	पा हले
असते	तरी	दाढ वा याला	 याची	 फक र	न हती	आजारी	मुलाला	जपून	 यावे	तसाच	दाढ वाला
सुभाषला	नेत	होता.	 यामुळे	कोणालाही	शंका	ये याचे	कारण	न हते.

मालीला	 मा 	 शंका	आली.	 तने	 ते	 य	 पा हले	आण	 ती	चरकली.	कारण	 या	 बेशु
मुलाला	ती	ओळखीत	होती.

‘आं?	ब याचा	 म 	सुभाष	 देसाई?	तो	इथे	कसा?	आण	यां या	खां ावर	कसा?’	 त या
त डून	एकदम	काही	उ ार	बाहेर	पडणार	होता.	पण	 तने	 वतःला	सावरले.	त डावर	हात	दाबून
ती	जरा	आडोशाला	उभी	रा हली.

दाढ वाला	फाटक	उघडून	बाहेर	आला.	मोटारीचे	पुढचे	दार	उघडून	 याने	बेशु 	सुभाषला
सीटवर	बसवले	आण	आपण	 वरेने	 ाय हर या	जागेवर	बसला.

माली	 घाब या	 घाब या	 हे	 पाहात	 होती.	 ती	आता	 धावत	 पुढे	आली	 अन	् मोटारी या
खडक तून	हात	घालीत	ओरडली	‘कोण	तु ही?	काय	करताय?’
दाढ वा याने	आ याने	 त याकडे	पा हले.	जणू	ती	आकाशातून	टपकली	होती.	ती	ताडकन

उठली	अन	्वे ासारखी	ओरडू	लागली-‘धावा	धावा!’



त या	हातात	तो	 माल	आला	होता,	 याचा	गळुचट	दप	 तला	अस 	वाटला.	पण	 तने
माल	टाकला	नाही.
दोनतीन	माणसे	धावत	आली.
‘काय	झालं?’
‘तो	माणूस	डाकू	होता.	आम या	 म ाला	 याने	पळवलंन!	गुंगीचं	औषध	 देऊन	मोटारीत

घातलंन.	नंबर	सांगते	मी	३५९२	MFX...	पो लस	पो लस!’
लोक	च कत	होऊन	ऐकत	होते.	आता	एक	जण	पो लसाला	बोलाव यासाठ 	धावला.	मोटार

मा 	तोपयत	 दसेनाशी	झाली	होती.
माली	 बंग या या	 आवारात	 शरली	 आण	 ‘ब या,	 ब या!’	 ओरडत	 सुटली.	 ए हाना

र यावरची	 गडबड	 माडीवर	 ऐकू	 गेली	 होती.	 प े 	 पजारी	 न	फा टर	 फेणे	 धावत	 बाहेर या
खोलीत	आल	ेहोते;	आण	 खडक तून	बाहेर	पाहात	होते.

‘काय	झालं?’	प े 	 पजारी.
‘माल,े	तू?’	फा टर	फेणे.	‘आहे	तरी	काय	हे!’
खालून	 माली	ओरडली,	 ‘ब या!	सुभाषला	 एक	 दाढ वाला	 पळवून	 घेऊन	 गेला.	 मोटारीत

घालून!’
‘काय	 हणतेस?’	ब याने	स कन	्वळून	 पजारी	साहेबांकडे	पा हल.े	 यां या	हातात	एक

कागद	फडफडत	होता.
‘ह	ेप 	टेबलावर	 मळालं.’	ते	 हणाले	‘धमक !	मला	 य 	या	 डटे ट ह	 पजारीला!	माझा

सूड	 यायला	बघतोय	साला!	दहा	हजार	 पये	टाक- हणज	ेअमुक	अमुक	 ठकाणी	ठेव-नाही	तर
तु या	ऑफसबॉयचा	गळा	दाबतो	 हणे!	हरामखोरा,	 तुझा	काटा	नाही	काढला	तर	माझं	नाव
बदलीन!’

फा टर	फेणे	घाईघाईने	 हणाला,	 ‘ या	पुढ या	गो ी	आहेत,	सर!	 खडक तून	बोल यापे ा
खाली	चला	आधी!’

दडादडा	 जना	उत न	फा टर	फेणे	खाली	गेला.	 या या	मागोमाग	 पजारीही	उतरले.
‘ब या!	राखाडी	रंगाची	 फयाट	होती.	३५९२	MFX	माली	घाईघाईने	बोलली.’	हा	 माल	घे-

सुभाष या	नाकाशी	लावलेला.’
‘३५९२	 हणजे	मघापासून	इथे	होती	तीच	गाडी.’	ब या	 माल	घेऊन	 हणाला.	 ‘साहेब,	ती

तर	तुमची	गाडी	होती	ना?’
‘नो’!	 पजारीसाहेब	 हणाले.	 ‘मी	अँबॅसॅडर	 वापरतो.	 ती	 बघ	 कंपाऊंडम ये	आह	ेअजून.

गँगमधलाच	कुणी	तरी	रा ीपासून	इथे	नजर	 ठेवून	असावा.	मा या	ऑफसचा	प ा	काढून	तो
इथे	आला	आण	माझा	बॉय	समजून	सुभाषला	 याने	उडवलंन!	माझा	सूड	उगवतोय	साला.	पण
हणावं,	तुला	जेलात	घातला	नाही	तर	माझं	नाव	 सरं!’

‘ पजारी?’	माली	पुटपुटली.
‘साहेब!’	फा टर	फेणे	ओरडला.	 ‘तु ही	टाइम	 कती	 वे ट	करता	हो?	आपण	कोणती	 टेप

यायची	ते	सांगा	आधी!	तु ही	 डटे ट ह	आहात!’
साहेब	जरा	वरमले.	खाडकन	मालीकडे	वळून	ते	 हणाले,



‘कोण या	 दशेला	गेली	गाडी?’
‘ या.’	माली	बोट	दाखवीत	 हणाली.
‘ टेशनकडे!	तोबा	तोबा!	 ेनने	 गेल	ेनाही	 हणज	े मळवली!	आपण	पाठलाग	क .	पण

थांबा-’
‘सर!	फा टर	फेणेने	 माल	 क चत	नाकाशी	धरीत	 वचारले,	‘तुम याकडे	कु ा	नाही?’
‘कु ा?’
‘ लडहाऊंड?	हा	 माल	 ंगीत	चोराचा	प ा	काढला	असता	 याने.’
पजार नी	 माल	 हसकावून	जरा	नाकाशी	धरला.	 ‘नॉ से स!’	 ते	 हणाल.े	 ‘हा	 लोरोफॉम

आहे.	 लडहाऊंडने	आप याला	 कुठ याही	 के म ट या	 कानात	 नेलं	असतं!	 यापे ा-’	असे
बोलत	 यांनी	 खशातून	 मॅ नफाइंग	 लास	काढले	 होते.	आता	 र यावर	उमटले या	 टायर या
खुणांकडे	ते	 भगातून	पा 	लागले-

‘फायर	 टोन	 दसतात.	डबल ेडेड-आण	फा टर	फेणे!	ते	 सगारेटचं	पाक ट	उचल.	 याचंच
असणार.	 ँड	वाच-मँ ोपोलो	?	गडु!	दॅट्स्	 हज	 ँड!	आय	नो!’

फा टर	 फेणे	अ व थ	बनला.	 ‘हे	काय	चालवलंय	सर	 तु ही?	 यापे ा	 तुम या	मोटारीतून
चला	ना?	पा 	काही	प ा	लागतो	का	ते?

इत यात	मघाचा	तो	माणूस	धावत	आला	अन	्सांग	ूलागला.‘मी	फोन	केला.	पो लस	पाट
येतेय.’

आता	प े 	 पजार या	अंगात	अक मात	वारे	संचारले.	‘पाट 	येतेय	 हणे!	ती	येईल	आणखी
एक	 तासाने!’	 यापे ा	 बनेश	 फेणे,	 तू	 हणतोस	 या माणे	आपण	 मोटार	 काढूया.	आधी
महीपाळला	पो लसात	 वतः	जायला	सांगतो.

दोघाही	 पोरांचे	 हात	 पकडून	 ते	 झपा ाने	 कंपाऊंडम ये	 शरले.	 यांची	 मोटार	 बागे या
कोप यात	नळापाशी	उभी	होती.	कुणी	तरी	नळ	सोडला	असावा.	कारण	 चखल	झालेला	होता.

‘पण	आमचा	महीपाळ	गेला	कुठे?’	 पजारी	ओरडले.	‘अरे,	महीपाळ!’
बागेत	माग या	बाजूला	कशाला	तरी	गेलेला	एक	ल 	काळा	बुवा	धावत	आला.	ते हा	‘तु ही

थांबा.	मी	आलोच
हं-’	असे	 हणून	 या याशी	बातचीत	कर यासाठ 	 पजारी	महाशय	पुढे	झाले.	तेव ात	 या

बुवा या	 कपाळावरचा	 लाल	 डाग	 ब याला	 दसला	आण	 तो	 पुटपुटला,	 ‘हा	 तो	 सुभाषला
आणणारा	बाबा.	 याला	या	जा ाने	आणलाय	आण	मला	र ाने!	-पण	तो	र ा	कुठे	बेप ा
झाला,	कुणास	ठाऊक!’

पजारी	 न	 यां या	 जा ा	 मदतनीस	 र	 उभे	आहेत	 ही	 संधी	 साधून	 मालीने	 भरभरा
सां गतले,	 ‘ब या!	सुभाषला	 या	डाकूने	पळवलंन	खरं.	पण	हेही	लोक	मला	डाकूच	वाटतात.
बोगस	 डटे ट ह!’

‘हो	ना!’	 पजारी	नाव	मी	कधी	ज मात	ऐकल	ंन हतं.	हा	 हणे	पळवले या	पोरांचा	शोध
लावतो.	पळवले या	पोरांची	एक	फोटो	 गॅलरी	दाखवलीन	् याने	मला.	पण	ती	बोगस	असावी.
कारण	तीत	इ मन	अन	् लॅ सो	बेबीचेपण	फोटो	होते!’

‘हो	ना!	बदमाष!	मला	आधीच	शंका	आली	होती.	 तू	 कतीही	रागावलास	तरी	 तुमचा	माग



काढ त	मी	इथंपयत	आले.	तु ही	फाटकातून	 शरत	होता	ते हा	मी	फलागभर	मागे	होते.	मी	इथे
पोचले	अन	्मद या	 कंुपणातून	बघायला	लागले.	मा या	मागे	ती	राखाडी	मोटार	होती	 यामुळे
र यावर या	कुणाला	माझी	ही	 डटे ट ह गरी	 दसली	नाही.	मी	काय	पा हलं,	मा हती	आहे?’

‘काय?’
‘बंग या या	माग या	 ज यावरनं	एक	माणूस	उतरत	होता.	तोच	तो	 तुला	आणणारा	लंबू.

याव न	तुला	माडीवर	सोडून	तो	उतरला	असावा	असा	मी	तक	केला.’
‘उत न	गेला	कुठे	तो	 कड कडा?’
‘माग या	आऊटहाऊसम ये.	तुमचं	वर	खलबत	चाललं	होतं	ते हा	हा	 या	आऊटहाऊसम ये

होता.	पंधरा-वीस	 म नटांनी	आऊटहाऊसचं	दार	उघडलं	आण	आतून	कोण	बाहेर	आलं,	माहीत
आहे?’

‘कोण?’
‘तो	 दाढ वाला.	 सुभाषला	 पळवणारा.	 हणजे	 तो	 उंचाडा	 र ाच	 वेषांतर	 क न	 बाहेर

आला.	ते	आऊटहाऊस	 यांची	मेकअप म	असणार.’
‘पण	र ाच	कशाव न?’
‘मी	 याला	ओळखलं.	कारण	 याची	नखं	लाल	 होती.	नखांना	मद 	लावणारे	असे	 पु ष

पु यात	फार	नसतील,	ब या!’
‘खरं	आहे.’
‘ या	मद मुळे	शंका	येताच	मी	 या याकडे	जा त	 नरखून	पा हलं.	 हणजे	 न	पाहता	आलं

तेवढं	आण	माझी	खा ी	झाली	क 	अंगाची	ठेवण,	उंची,	खांदे,	मान	सारं	तेच.	चाल याची	ढब
तीच.	मी	 नश्	चत	सांगते-	र ाच	होता.’

‘जयपाळ	 याचं	नाव!	शाबास	माले!’
‘पण	एवढं	होऊनसु ा	मला	तशी	काही	शंका	आली	नाही.	बोलून	चालून	 डटे ट ह	कंपनी!

तथले	 लोक	 वेषांतर	 करतातच.	 तरीपण	 काही	 तरी	 कुठेतरी	 खवखवत	 होतंच.	 तो	 लंबू
बावळटासारखा	तंग ा	तोडीत	येतो	काय,	तुझी	इथंपयत	पायी	फरड	काढतो	काय	अन	्टपोची
पाट 	असले या	बंग यात	आणतो	काय?	 डटे ट ह	कामं	अशी	चालतात	का?’

‘कुणास	ठाऊक	कशी	चालतात.	पण	मलाही	हे	सगळं	जादा	वाटलं	खरं!’
‘ते हा	आप या	बाजूला	एक	तरी	 कमी	पान	असावं	 हणून	मी	काय	केलं-’
‘काय?’
‘हळूच	बागेत	 श न	 या	मोटारीतली	पे ोलची	टाक 	 रकामी	क न	टाकली.	 तथे	आधीच

चखल	झालेला	होता.	 हटलं	कुणा या	ल ात	यायचं	नाही	एवढं.	नाक	भलतंच	 तखट	असेल
तर	गो 	 नराळ .	अथात	चमचा-दोन	चमचे	पे ोल	ठेवलंय	मी	टाक त.’

‘फलाग-दोन	 फलाग	 जा यापुरतं!	 ेट!	 माले,	 तू	 ेट	आहेस.	 पण	 मग	 तसंच	 बाहेर या
मोटारीचं	का	नाही	केलंस	 न पे ोलीकरण?’

‘कारण	ती	गाडी	र यावर	होती.	कुणीतरी	पा हलं	असतं.’
‘अ छा!	 ए,	 यांची	 गु त	 बातचीत	 संपलेली	 दसते.	 पण	 यां याबरोबर	जायचं	का	आता

आपण?’



‘जायलाच	हवं.	काय	फलाग-दोन	फलाग	नेतील	तेवढं!’
माली	हसून	 हणाली.	‘इथेच	 वरोध	केला	तर	आपला	खातमा	करतील	ते!’
‘ए	पोरांनो!	चला	रे!’	प े 	 पजारी	घाईघाईत	 हणत	होते.	जा ाला	 यांनी	कुठे	तरी	 पटाळले

होते.	‘बसा	मोटारीत.’
ते	 वतः	 ाय हर या	जागी	बसले.	मग	 यांनी	मालीला	शेजारी	बसायला	सां गतले.	शेवट

डा ा	 खडक शी	बसला	फा टर	फेणे.
फुरर....
गाडी	सु 	कर यापूव 	 पजार ना	कसली	तरी	आठवण	झाली,	 ते	एकदम	ब याकडे	वळून

हणाले,	‘फा टर	फेणे,	रन	फा ट.	डू	मी	ए	फेवर!
‘काय	क ?’
‘वर	मा या	 टेबलावरती	दोन	 ल टक या	 बॅगा	आहेत	एक	लाल	अन	्एक	 हरवी.	दो ही

घेऊन	ये-हरी	अप.’
‘येस	बॉस!’
ब या	 उतरला.	मागे	 पाहात	 तो	 ज याकडे	धावला.	माली	आप याकडे	स चतपणे	 पाहत

आहे	असे	 याला	 दसले.	ताडताड	 जना	चढून	तो	वर	गेला,	टेबलावर या	 या	 ला टक या	बॅगा
याने	उचल या.
चौकसबु 	 व थ	बसू	देईना.	बॅगांचे	रंग	वेगवेगळे	असले	तरी	आकाराने	 न	वजनात	दो ही

सार याच	 हो या.	 ब याने	 पटकन	 दो ही या	 झपसाख या	 फरकन	ओढून	आत या	 व तंूचे
नरी ण	केले.

‘ ॉक्!’
फा टर	फेणेने	झरकन	व तंूची	अदलाबदल	केली.	तांब ा	बॅगेतली	व तू	 हर ा	बॅगेत	गेली

आ ण	 हर ातली	तांबडीत.
पु हा	 ज याव न	दडादडा	धावत	फा टर	फेणे	खाली	 गेला.	 पजारी	 याची	वाटच	पाहात

होते.	‘थँक	यू’	ते	 याला	 हणाले,	‘ती	लाल	बॅग	दे	मा याजवळ.	 हरवी	ठेव	तू	आप यापाशी.’
ब याने	तसे	केले.	‘काय	आह	ेया	बॅगेत?’	 याने	 नरागसपणे	 वचारले.
‘ ब ण,	 त यातून	सीन सनेरी	बघ’	 पजारी	 हणाल,े	 ‘अंहं,	पुढे	नको.	तू	मागेच	बस	आता.

जरा	आरामात	बसू.’	फा टर	 फेणे	मागचे	 दार	 उघडायला	 गेला;	पण	 तेव ात	 गाडीने	 उचल
खा ली.	 टाट	घेतला.	पाहता	पाहता	गाडी	फाटकाबाहेर	पडली	होती.	 तने	अक मात	वेग	घेतला
होता.	बावरले या	मालीचे	 खडक बाहेर	आलेले	डोके	अ य	हाताने	आत	ओढले	होते.	 या
हातातला	पांढरा	 माल	तेवढा	ब याला	 दसत	होता.

ब या	आ	वासून	बघतच	उभा	रा हला.
‘चांडाळ	कुठचा!	 भ ी	भागबूाई!	मला	 यायला	 यालास	काय?	एक ा	मालीला	पळवणं

तुला	जा ती	सोपं	वाटलं!	-पण	बदमाषा,	थांब!	मी	तुला	तसा	सोडणार	नाही!’
फा टर	फेणे या	डो यात	क पना	तडकली.
सुभाषची	सायकल!	ती	इथेच	आहे	क 	 भतीला	टेकून	आराम	करते	आहे.	चल	गं	बये!	तुझा

मालक	 तकडे	संकटात	आहे,	अन	्तू	इथे	आराम	करतेस?



फा टर	फेणेने	सायकलीवर	टांग	मारली	आण	तो	 पेडल	हाणू	लागला.	 याची	खा ी	होती
क ,	अ	◌ॅ बॅसॅडरला	आपण	हा	हा	 हणता	गाठू.	कारण	 त यात	जा ती	पे ोल	आहेच	कुठे?

पाचच	 म नटांनी	 याची	 सायकल	 अ	◌ॅ बॅसॅडर या	 कना याला	 लागली.	 कारण	 मोटार
खुटूखुटू	चालली	होती.	बंद	पडाय या	बेतात	होती.

फा टर	फेणेने	मोटारीचे	दार	पकडल	ेआण	एक	पाय	 त या	फुटबोडावर	ठेवून	तो	ओरडला,
‘पो लस	पो लस!’

प े 	 पजारी	गोरेमोरे	झाले.	मग	लालभडक	डो यांनी	 यांनी	आप या	 व ा याकडे	पा हले.
‘यू	डट 	 पग!’	ते	ओरडल.े	‘आय	 वल	ट च	यू	ए	लेसन.	गाडीत	चढ	मुका ाने!’

फा टर	फेणे	सायकलीव न	उतरला	आण	 तला	कुलूप	लावून	 याने	चावी	 खशात	ठेवली
अन	्सायकल	र या या	कडेला	पडू	 दली.	तेव ात	मोटार	मंुगी या	गतीने	पुढे	गेली	होती.	दोन
उ ांत	 फा टर	 फेणे	 गाडीत	 चढला.	 माग या	 सीटवर	 बसला.	 पुढ या	 सीटवर	 झोपले या
मालीकडे	 याने	अ व थ	नजर	टाकली.

पजारीचा	भयंकर	ग धळ	उडाला	होता.	 पे ोल!	 पे ोल	संपलेलं	 दसतंय!	पण	अस	ंकसं
झालं?	काल	 रा ीच	 तर	भरल	ं होतं.	आता	 प ह याने	 गाडी	 रेटली	 पा हज	े पे ोल	 पंपापयत!
हणज	ेआणखी	एक	फलाग	 र!
पण-पण	 या या	आधी	या	च बडत ा	फा टर	फेणेचं	नाक	 ठेचल	ंपा हजे.	 याला	असा

दम	 दला	पा हजे	क ,	तो	ज मात	 वसरणार	नाही!
गाडी	रे	रे	करीत	चालली	होती.
ट अ रगवरचा	हात	काढून	प ठ्या	 पजार नी	तांबडी	बॅग	उघडली.	आत	हात	घालून	 यांनी

—
ओ	गॉड!	ह	ेकाय?	ही	तर	 बण?	ही	कशी	आली	यात?	 बणीतून	काय	फा टर	फेणेचा

मुखडा	बघायचाय?



ोधभराने	 यांनी	मागे	वळून	पा हल	ेआण	 यांना	घाम	 फुटला.	माग या	सीटवर	फा टर
फेणे या	 मांडीवर	 हरवी	 बॅग	 पडलेली	 होती	आण	 फा टर	 फेणे या	 हातात	 होते	 रोखलेले
प तूल!

‘शरण	या!	प े 	 पजारी,	शरण	या!’	फा टर	फेणे	 जवणी	फाकून	मनसो 	हसत	होता.
याच	 णाला	 अ	◌ॅ बॅसॅडरची	 एनज 	 खलास	 झाली	 आण	 स याच	 णाला	 तला

पो लसांनी	घेरले.	दो ही	बाजूंनी	ह यारबंद	पो लस	मंु यांसारखे	चालून	येत	होते.	आधी	 या	टपो
बंग यावर	जाऊन	इकडे	आली	होती	ही	पो लसपाट .

दोन	 दवसांनी	पो लस	इ पे टर	बखल	ेप कारांना	 दले या	 मुलाखतीत	 हणाले,	 ‘फा टर
फेणे	 हॅज्	डन	 इट	अगेन.	या	 खेपेस	 याचा	 म 	सुभाष	 देसाईपण	 या याबरोबर	 होता.	 पण
याहीपे ा	 मह वाची	 गो 	अन	् डोकेबाज	काम गरी	फा टर	 फेणे या	 मामेब हणीने-मालतीने
केली	आह.े	 पु षी	अंहंकाराने	 पेटले या	फा टर	 फेणेने	जरी	 तला	 झडकारलं	 तरी	 ही	 मनी
म हला	 डगमगली	 नाही.	आप या	 भावा या	 न	 म ा या	 र णासाठ 	 तने	 ाणपणाने	झुंज
दली.	 वीरकुमारी	 पदक	 तला	 ावे	 हणून	आमचे	क मशनवर	 रा पत कडे	 तची	 शफारस
करणार	आहेत.

‘या	पोरांनी	पकडून	 दलेला	प ठ्या	 पजारी	हा	एक	बोगस	माणूस	होता.	पोरं	पळवणा या
टोळ चा	तपास	लाव याचा	आव	आणून	तो	 वतःच	पोरं	पळवीत	अस	ेअन	्पैस	ेउकळ त	असे.
कारण	टोळ चा	खरा	 मुख	 मुळ 	तोच	होता.	या	तीन	धाडसी	कुमारांना	 डटे ट ह	बन याची
ज 	 नसती	 तर	कदा चत्	 ही	 गँग	सापड याचं	काम	आणखी	लांबणीवर	 पडलं	असतं.	 पण
टोळ चा	नायकच	सापड यामुळे	बाक चे	सारे	जाडे-रडेही	सापडल	ेआहेत.	सुभाष	 देसाई	तर
सापडलाच	आह.े	पण	या	टोळ कडे	 बं द त	असलेली	बाक ची	 मुलेही	एक-दोन	 दवसांत	घरी
येतील.	 यां या	 पालकांनी	 न त	असावं.	आम या	 प कार	 बंधूनो,	 एक	करा.	 तु ही	फोटो
छापाल	ते हा	 तघांचे	छापा-एक ा	फा टर	फेणेचा	नको’.

बनेश	ऊफ	फा टर	फेणेची	यावर	काय	 त या	झाली	असेल?
याने	‘ ॉक्!’	केले.

n



नाटक	रंगल	ेदाट!
‘ ॉक्’!	बनेश	ऊफ	फा टर	फेणे	डोळे	वटा न	उ ारला.	‘आण	डॅम्!’
तोच	काय,	 पु या न	 मु ाम	लोणाव याकडे	आलेले	 व ाभवनचे	तमाम	कलाकार	 मुलगे

भडकल	े होते.	 केव ा	 उ साहाने	 ही	 पोरं	 लोणाव याला	आली	 होती.	 बरोबर	 केवढा	 मोठा
लवाजमा	घेऊन!

शाळेचा	यंदा	रजत-महो सव	होता.	 या न म ाने	 नधी	जमवावा	 हणून	 व ाभवन	मंडळाने
ठक ठकाणी	ना योग	केले	अन	्पैस	े मळ वले.	स या	लोणव याचा	सीझन,	ते हा	 योग	इथे
‘टाकावा’	 हणून	 मंडळ 	 हौसेने	 आली	 होती.	 गेले	 आठ	 दवस	 नाटका या	 जा हराती
लोणाव या या	प रसरात	फडकत	हो या.

व ाभवन या	कुमारांनी	बसवलेले
नवे	नाटक,	नवे	नाटक
डटे ट ह	डंके
कमाल	करामत	व	धमाल	धाडस!
आधीच	 त कटे	 रझ ह	क न
घोर	 नराशा	टाळा!
.५	,	४,	३	व	२.
देणगी	 हणून	 .	प ास	ते	शंभरसु ा	 वीका .
काही	 त कटे	आधीच	खपली	 होती	आण	आय या	 वेळेस	 धमाल	 व 	 होऊन	 योग

‘हाऊसफुल’	जाईल	असा	सवानाच	 व ास	वाटत	होता.	‘हाऊसफुल’	हा	श द योग	बरोबर	नाही
हणा-	कारण	नाटक	होणार	होतं	खु या	रंगमंचावर.	‘ओपन	एअर’	म ये.
पण	आय यावेळेस	काय	झाल	ं पाहा!	 नराशा	 टाळा	 हणे!	 नराशा	आली	 होती	 यां याच

वा ाला!
जांभूळवाडी या	सावलीत	 व तीण	पटांगणावर	 टेज	मांडून	झाले,	पडदे	टांगले	गेले,	जाजमे

घाल यात	आली	आण	हां	हां	 हणता	आकाशात	ढगांनी	गद 	केली.	 वजा	कडकडू	लाग या.
ढग	गडगडू	लागले.	वादळ 	वा याने	 टेजची	 धूळधाण	क न	टाकली.	आता	पाऊस	पडणार
अशी	खा ी	होताच	सुव	मा तरांनी	नाइलाजाने	 कूम	सोडला-	 ‘गाशा	गुंडाळा!	 योग	 र !	या
हवेत	एकही	लोणावळेकर	नाटक	बघायला	यायचा	नाही.’

आण	 ‘गाशा’	गुंडाळून	होता	ना	होतो	तोच	मुसळधार	पावसाला	सु वात	झाली	आण	मग
अधा	तास	धो-धो	पाऊस	पडला.	अन	्मग	अक मात	आला	तसा	 नघून	 गेला.	 पु हा	आपले
ल ख	ऊन	पडल!े	जणू	एवढ 	नासाडी	कर यासाठ च	आला	होता!	आता	 याचा	जा याचा	काय
उपयोग	होता?	 योगावर	के हाच	पाणी	पडले	होते.	जांभूळवाडीचे	पाहता-पाहता	 चखलगाव
बनले	होते	सबंध	‘थेटरा’त	राड	माजली	होती.	 तथे	नाटक	कसचे	करणार	आता	कपाळाचे!

जथे	ही	शाळकरी	मुल	ेउतरली	होती	तो	बंगला	जुना	पण	 श त	होता.	 या या	व हां ात
बसून	 इतका	 वेळ	 सव	जण	 नसगाचे	 तांडवनृ य	 पाहात	 होते.	 मधून-मधून	 लाडू चव ा या



फ या	मार याचा	गोड	काय मही	चाल	ूहोता.	आता	पाऊस	थांबता णी	जो	तो	उठला	अन्
बागेत	 हडायला	 नघाला.

फा टर	फेणेने	 खशात	हात	घातला	अन	्नोटांचे	बंडल	काढल.े	नाटकात या	नोटा...	चोराने
पळवलेले	पैस.े	बनावट	अथात!	 दस यात	अगद 	ख या	नोटांसार या,	पण	 येक वर	नेताजी
सुभाषचं ांचं	 च 	आण	१०००	शुभे छा!

सुभाष	 देसाईकडे	पाहात	ब या	 जवणी	फाकून	हसला	अन	् बंडल	 पु हा	 खशात	क बीत
हणाला,	 ‘ए	 नेताजी या	नाववा या,	चल,	जरा	च कर	मा न	 येऊ.	या	अस या	झकास	हवेत
आप याला	 व थ	बसवत	नाही.’

सुव	सरांना	सांगनू	दोघे	बाहेर	पडले.	आता	वादळ	थांबले	होते	तरी	मधूनच	एखादा	वा याचा
झोत	 यायचा	 अन	् सारं	 रान	 गदागदा	 हालवायचा.	 पानाफुलांव न	 उडालेले	 शतोडे	 यां या
त डावर	पडायचे	अन	्मोठ 	गंमत	वाटायची.	हळूहळ्ू!

‘उई- स!’	सुभाषने	डोळे	 मट त	त ड	बाजूला	केल.े	 या या	डो यावर	एक	तुरा	येऊन	पडला
होता.

‘ ॉक्’!	ब या	उ ारला	कारण	एक	सुकलेले	पण	 धुतलेल	ेफळ	 या या	नाकावर	आपटले
होते.

बंग यापासून	 ते	जरा	 र	आल	ेहोते.	र या या	कडेला	एका	आवारात	 यांना	एक	खोपट
दसले.	खोपटावर	 पाट 	 होती-‘ ेट	 डलाइट	 हॉटेल.’	आण	अंगणात	 टेबलखु या	 मांडले या
हो या.	 ग हाइके	फारशी	न हती,	कारण	फ नचर	ओलेच	होते.	पण	एक	जोडगोळ 	नकुतीच
चहा-फराळ	 क न	 बाहेर	 पडत	 होती.	 दोघेही	 सार याच	 उंचीचे	आडदांड	 त ण	 होते.	 तसे
दांडपे ा	आडच	जा त.	जाडेपणा	 हणज	े थूलपणा	आह	ेहे	जाणवत	होते.	 दस यातही	दोघे
पु कळच	सारखे	होते.	मा ,	एका या	गालांवर	बोट-बोट	वाढलेली	दाढ 	होती,	तर	 सरा	 मुळ
दाढ वालाच	 होता.	 पोशाख	 इ ीचे	 शट-पँट.	 दोघांनी	 झाडां या	 पालवीतून	 वर	आकाशाकडे
पा हले.

‘बा रश	 क 	यह	अ छा	 आ!’	खंुटवाला	 हणाला.	र यावर	एक	उघ ा	टपाची	भलीमोठ
मोटार	उभी	होती.	धुळ ने	माखलेली,	पण	‘पॉश’.	 तचे	दार	उघडीत	 याने	 वनोद	केला,	‘चलती
का	नाम	गाडी!’

‘हा-दाढ 	तो	करना	होगा.’	प हला	 हणाला.
‘ य ?’
‘वह	तो	ज री	है’-असे	 हणून	आप या	सोब याकडे	पाहत	 याने	गालांवर या	 खंुटाव न

हात	 फरवला.
दोघे	 गाडीत	 बसले.	 पुढ या	 क यात	 हात	 घालून	 खंुटवा याने	 एक	आरसा	 काढला...

पु ात	मांडला.	गाडीचे	सलून	बनले-सलून	गाडी	 हणतात	ना	तशी!
सुभाषने	 हसून	 फा टर	 फेणेकडे	 पा हले.	 मोठा	 वनोद 	आरसा	 होता	 तो.	 गाडी या	 न

उता ं या	एकंदर	थाटाला	न	शोभेसा.	खेडवळ,	जाड	लाकडी	चौकट चा.	जु या	घरातून	बायका
वेणीफेणीसाठ 	वापरतात	तसला!

इत यात	खंुटवा याचे	ल 	या	पोरांकडे	गेले-
‘ या	 देखते	हो	ब चे?’	 खंुटवा याने	डोळे	वटारीत	 वचारल.े	 ‘यहाँ	कोई	नाटक	वाटक	नही



है!’
‘नही	जी!’	फा टर	फेणे	 हणाला.	‘नाटक	तो	हम	 दखानेवाले	थे	ले कन	नह 	हो	सका!’
खंुटवा याने	दाढ वा याकडे	पा हले.	दाढ वाला	दाढ त या	दाढ त	हसला.
आण	एवढे	होत	आहे	तो	 यां या	डो यांदेखत	अ रशः	एक	फास	उभा	रा हला.	डो यावर

ल बणा या	फांद व न	एका	माकडाने	खाली	झेप	घेतली	ती	थेट	 या	आरशावर.	डो याचे	पाते
लवते	न	लवते	तो	आरसा	 हसकावून	मकटराज	आले	तस	ेपसार	झाले.

‘ए	 शैतान!’	 खंुटवाला	ओरडला.	आण	 याने	खाडकन	् दार	 उघडून	 बाहेर	 उडी	 मारली.
दाढ वालापण	 स या	बाजूचे	दार	उघडून	बाहेर	टपकला.	दोघांची	एकच	गडबड	उडाली	होती.

खंुटवा याने	खालचा	एक	दगड	उचलून	वर	 भरकवला	पण	 याचा	कसचा	 नेम	लागतो?
उलट	 याला	 यु र	 हणून	माकडाने	टचटचीत	 हरवी	जांभळे	तोडून	 यांचावर	मारा	सु 	केला.
थोडा	वेळ	ही	लढाई	चालली.	मग	अक मात	 याने	कडे या	फांद वर	उडी	मारली	आण	मग	तर
काय	 वचारता-‘	जे	 हे े	कालाचे	 ठाई.’	 पा यावर या	 ‘भाकरी’	सार या	सपासप	 इथून	 तथे,
तथून	 तथे	अशा	उ ा	मारीत	 वारी	कुठ या	कुठे	पसार	झाली.	खंुटवाला	 न	दाढ वाला	नसुते
आ	वासून	पाहत	रा हल.े

एक	 दोन	 ण.	 पण	 मग	 यांनी	 एकमेकांकडे	 घामाघूम	 चेह यांनी	 पा हल.े	 तेव ा
नजरानजरीत	जणू	 यांचे	पुढचे	बेत	ठरले.	मग	एका	 णाचाही	 बलंब	न	करता,	खोल	पा यात
सूर	मारावा	तस	ेदोघे	झाडीत	 घुसले.	एक	 गेला	डावीकडे	आण	 सरा	 गेला	उजवीकडे.	जणू
काही	मकटराजांना	घेराव	घाल याचा	 ूह	रचून.

यांची	ती	धांदरट	धावाधाव	पा न	ब याने	 तस यांदा	 ‘ ॉक्’	केले.	सुभाषलाही	फार	नवल



वाटले.	तो	 हणाला	देखील,	‘एवढा	कशाला	 या	 भकार	आरशासाठ 	जीव	टाकताहेत?	पा हजे
तर	आम यातला	 या	 हणावं	 लॅ टकचा	सुंदर	आरसा!

फा टर	फेणे	 हणाला,	‘पा या	तरी	हे	येडे	कुठंपयत	जातात	ते!	-चल!’
आण	तो	 न	सुभाषपण	रानात	धावले-
ओ या चब	पा यातून	पळत	पळत	ते	चांगल	ेचारशे	पावले	 र	गेले	आण	मग	 यांना	एकदम

उतार	लागला.	दाट	जंगलातून	एक	ओहोळ	वाट	खाली	गेलेली	होती.	 हर ागार	झाडाझुडपांनी
आ छादलेली	 एक	 दरी.	 वर	 झाडां या	 श ावर	 लांब	 शेप ांची	 वानरे	 बसलेली	 होती.
अ व थपणे	खाली-वर	इकडे	 तकडे	पाहात.	या	दोघांची	गडबड	पा न	 यांचीही	उगाच	गडबड
उडाली	आण	 यांनी	 कचाळ याचा	सपाटा	लावला.

या	माकडांचे	दोघांनी	चौफेर	झपा ाने	 नरी ण	 केले;	पण	 यात	आरोपी	माकड	काही
यांना	 दसले	नाही.

‘आप याला	 यांचा	चेहरा	थोडाच	ओळखणार	आहे?	सारे	लेकाचे	सारखेच	काळत डे!’
‘तरीपण	यात	तो	फरारी	इसम	नसावा	अस	ंवाटतं!’	सुभाष	 हणाला,	 ‘ या या	पळ या या

एकंदर	तयारीव न	तो	खूपच	लांब	गेला	असावा.’
‘आण	 ती	 बनशेपटाची	 माकडं	 फरारी	 झाली	 तीपण	 कुठे	 दसत	 नाहीत,	 फा टर	 फेणे

हणाला,	आण	मग	‘ओ	 बॉय!	हे	आल	ेक !’
सुभाषने	 यां या	नजरे या	 दशेने	पा हले.
अतोनात	 दमल	े भागलेल	े ते	 दोन	 केसाळ	 चेह यांचे	 मोटारवाले	 धापा	 टाक त	 बाजू या

झाडीतून	बाहेर	येत	होते.
‘पळताना	दोघांनी	दोन	 दशा	धर या	हो या,	नाही	रे?’	-सुभाष.
‘हो.	पण	शेवट 	दोघं	 मळाल.े	पृ वी	गोल	आहे	हेच	खरं!’	फा टर	फेणे	 हणाला.	आण	पुढे

होऊन	एकाला	 याने	सलामी	 दली;	हॅलो	 म.	 टॅ ले्!’
‘हॅलो	 म.	 ल हं टन.’	 सुभाषने	 स याचे	 वागत	 केले.	 ‘लागला	 का	 शोध	 तुम या

पूवजांचा?’
यां या	या	आगाऊ	बोल याने	दोघेही	जरा	चमकले.	मग	 खंुटवाला	दाढ वा याकडं	पाहात

पुटपुटला.	‘ये	आये	बंदरके	बाप!’
फा टर	फेणे	 हणाला,	‘हम	पूछते	थे-	तु हारी	नैया	बंदरको	लगी	या	ना	नही?’
‘और-सुभाष	आपले	व 	पाजळू	लागला,	 ‘हमको	 ये	बी	आ र	वाटता	है	 क- क-वह

मोडका	लकडेका	आरसेक 	ज रच	 या	थी	 तुमको?	 य 	 इतना	जीव	 टाका?	 हम	 दगे	क
तुमको	हमारा	आरसा	आय	मीन	आयना!	 ‘तु ही	छप 	आरसे	 ाल’	 -	 या	 हद या	मा याने
ठेचलेला	खंुटवाला	शु 	मराठ त	 हणाला.	‘पण	 या	आरशाची	सर	कशालाच	येणार	नाही!	तु ही
असं	समजता	काय,	क ,	आरसा	 यायला	आम याजवळ	पैस	ेनाहीत?	लेक न-’

‘लेक न	वह	चीज	हमारी	माँक 	है!’	दाढ वा याने	सां गतल.े
‘हां	जी.	आम या	आईची	आठवण	आह	ेती!	 हणून	तर	आ ही	 या	आरशाला	एवढं	जपतो.

मी	नेहमी	 या	आरशात	पा न	दाढ 	करतो.	 सरा	आरसा	कधीच	वापरलेला	नाही	मी.’
‘म-’	 सराही	 याला	 टेक्	 देणारे	बोलणार	 होता,	पण	 तेव ात	 याला	आपण	औरंगजेब



आहोत	याची	आठवण	झाली	असावी.	कारण	एकदम	ग प	होऊन	तो	दाढ 	कुरवाळू	लागला.
‘तुम	जुल	ेभाई	है?’
‘जी!	 ले कन	 वे	 फालतू	 बात	 छोडो.’	 दाढ वाला	 उतावळेपणे	आप या	 भावाकडे	 पाहात

हणाला.	भावाने	मान	डोलावताच	धीर	येऊन	तो	पुढं	 हणतो,	‘तुम	हमारा	एक	काम	करगे?’
खंुटवा याने	आता	 धागा	 उचलला,	 ‘तु ही	 पोरं	आम यापे ा	 तुडतुडीत	आहात	आण

सराईत.	बॉय काउटही	असालच.	 हणून	 हणतो.	आम यासाठ 	 लीज	 या	माकडाचा	शोध	 या;
आण	तो	आरसा	आ हांला	 मळवून	 ा!’

‘ ॉक्!’	फा टर	फेणे	 हणाला.	‘माकडा या	मागे	जाऊ?	आ ही	काय	टारझन	आहोत?’
‘क 	हनमुान?’
‘ लीज	 !’	 खंुटवाला	अगद 	अजीजी या	 वरात	 हणाला.	 ‘तु हाला	 ते	कठ ण	जाऊ	 नये.

माकड	 या	दरीत	उतरलंय	एवढं	सांगतो.	 शवाय	तु हांला	काही	माकडं	पकडायला	सांगत	नाही
आ ही.	फ 	आरसा	 मळवा!’

‘अहो,	पण	तो	 या या	हातात	आह	ेना?’
‘ कती	 वेळ	राहणार	आह	ेहातात!	बोलूनचालून	माकड	 ते!	 चंचल,	अचपळ	 ाणी.	ए हाना

आपलं	थोबाड	पा न	 याने	तो	फेकलाही	असेल.	तेवढा	 डकून	आणायचा!	तोवर	आ ही	जरा
आराम	करतो.	एका	तासात	परत	या.’

‘तुमको	हम	पंच्!’
‘शंभर	 पये	देऊ	तु हांला	ब ीस!’
‘शंभर!’
‘ ॉक्!’
ब या	 न	सुभाष	यांनी	हाय	जंप	मारली	होती.	आता	ब या	डोळे	वटारीत	सुभाषला	 हणाला,

‘आयडीया!’
‘नॉट	बॅड,	सुभाष!’
‘हो	ना!	नाहीतरी	आप याला	काय	उ ोग	आहे?’
‘अरे	भई,	पचास	ठ क	होगा.	सो	क 	 या	बात	करते	हो?’	दाढ वाला	 खंुटवा याशी	बोलत

होता.
खंुटवा यालाही	वाटलं	आपण	जरा	वाहवत	गेलो	क 	काय	 हणून	 याने	जीभ	चावीत	 हटल,े

‘खरं	 हणज	ेप ासच.	पण	दोघं	आहात	 हणून	शंभर	 हटलं.’
‘हां!’-देखो,	 ाय	करो.	तु ह	ेजमेगा	तो	ठ क.	नही	तो	हमारा	तकद र	और	हम!’
‘हो	ना!	एवढ 	काही	 या	आरशाची	 कमत	नाही	 हणा.	 सरा	 घेऊ!	पण	काही	झालं	तरी

आईची	आठवण.’
‘काय	लेकाचे	 एकात	 एक	 बोलताहेत	 बघ!	 पण	सुभाष,	 ह रअप!	अंधार	 पडाय या	आत

आपण	ते	आसुकडं	 मळवून	आणूया!’
‘आण	शंभर	 पये	घेऊन	ऐट त	सुव	सरांना	भेटूया.	आपली	लोणावळा	 प	अगद च	फुकट

जायला	नको.’
माकडासारखे	उ ा	मारीत	दोघे	बालवीर	जंगलात	 शरले.	एकाने	केले	‘बाये	घुम्’	 स याने



केले	 ‘दाये	 घुम्!’	 नघ यापूव 	दोघांनाही	आपसांत	चचा	क न	एक	क चा	 ‘ लॅन’	तयार	 केला
होता.	एकंदर	अधा-पाऊण	मैलाचा	प रसर	नजरेखालून	घालायचा	असे	मनोरे	 यांनी	रचल	ेहोते.
कुठून	कसकसं	जायचं	अन	्खालती	अन	्वरती	कसकशी	पाहणी	करायची	याचे	सगळे	आडाखे
बांधलेले	होते.	 दोघां याही	 खशात	 श ट्या	 हो या.	 श ट्यांचे	संकेतही	ठरलेल	े होते.	बरोबर
पाऊण	तास	होताच	परत	यायला	 नघायचे	हाही	बेत	प का	होता.	मग	यश	 मळो	वा	न	 मळो!
आता	पाऊण	तास	ठरवायचा	कसा?	सुभाष या	हाताला	घ ाळ	होते	पण	ब याचा	हात	 भंुडा
होता.	ते हा	पाऊण	तास	झाला	क 	सुभाषने	एक	 द घ	 श 	वाजवायची	असा	संकेत	ठरलेला
होता.

एक कडे	आप या	आखून	 दले या	 मागाने	 जात	 असताना	 सुभाष	आप या	 म ा या
काटको या	पाठ कडे	वळून	वळून	पाहात	होता.	अखेर	फा टर	 फेणे	 दसेनासा	झाला	आण
सुभाषने	आपली	 ी	सव वी	 वतः या	काम गरीकडे	वळवली.	प ह याने	जवळ या	वृ ांचे	शडे
याने	 नरखून	पा हल.े	चार-दोन	माकडे	अजून	 कच्	 कच्	करीत	होती.	पोपट,	साळंु या	 न
सरे	काही	अनोळखी	प ी	कलकल	करीत	होते.	मग	 याने	सभोवारची	झाडेझुडपे	 याहाळून
पा हली.	 खशातला	ह तदंती	मुठ चा	चाकू	काढून	 याने	एक	लांबलचक	लव चक	काठ 	कापून
घेतली;	आण	दो ही	बाजूंस	 तचे	फटकारे	मारीत	अन	्अधूनमधून	झाडझाडोरा	टोकारीत	तो	पुढे
नघाला.
इत यात	 ‘वी-वी	व ’	असे	 श चे	तीन	तोकडे	आवाज	 या या	कानावर	पडले.	हं!	 हणजे

फा टर	 फेणे	तीनशे	पावलांवर	पोहोचला	होता	 हणायचा.	पण	एकाच	 दशेला	 गेला	होता	का
तो?	क 	काही	ना	काही	कारणं	होऊन	 याला	वळणं	 यावी	लागली	होती?	तो	सरळ	 गेला	क
वाकडा	गेला	यावर	दोघांमधलं	अंतर	 कती	पावलांचं	हे	अवलंबून.	खरंच!	आण	 लॅन	रचल	ेते हा
ही	गो 	कशी	कुणा याच	ल ात	आली	नाही?	बाक 	 श ट्यांचा	आवाज	इतका	बारीक	आला,
क 	 वारी	ब धा	सरळ	रेषेत	लांबच	गेली	असावी.

काही	असो.	सुभाषने	आपली	 श 	त डात	घालून	दोन	वेळा,	‘वी	वी’	केले.	कारण	तो	 वतः
दोनशेच	पावले	आला	होता.

आण	मग	अधा	तास	तो	जमीन	 तुडवीत	होता,	पण	 याला	कसलाही	प ा	लागला	नाही.
ते हा	कंटाळून	तो	एका	झाडाला	टेकून	बसला.	बस या	बस या	 खशात या	गो या	चघळ त	तो
आजूबाजूला	 चौकस	 नजर	 फरवीत	 होता.	 पण	 कुठेही	 याला	 माकडाची	 शेपूटसु ा	 दसत
न हती.	 कवा	आरशाची	चौकट!

लवकरच	 तो	 पगायला	 लागला	आण	 मग	आप याला	 के हा	 डुलक 	 लागली	 ते	 याचे
यालाही	कळले	नाही.	एकाएक 	मनगटाला	खाज	सुट याने	तो	 ‘ओऽय्	 हणून	ओरडत	जागा
झाला.	ती	खाज	न हती,	ते	बोचकारे	होते	हे	कळले	ते हा	 णमा 	तो	धामाने	थबथबला.

एका	माकडी या	 प लाने	 याचे	डावं	मनगट	पकडले	होते.	 र टवॉच	काढून	घे याचा	 याचा
बेत	होता.

पण	हा	माणूस	जागा	झालेला	 दसताच	 प लू	घाबरले	आण	 कच्- कच्	करीत	धूम	पळाले.
मा ,	 यापूव च	सुभाष या	हातावर	 याने	आपली	नखे	उमटवली	होती.

सुभाषने	 रागारागाने	जवळ	पडलेला	दगड	उचलून	 या या	 दशेने	 भरकावला	आण	 या
चमुक या	माकडाने	तो	च क	झेलला	क 	हो!	भलती	 शार	ही	लोणाव याची	माकडं!



सुभाषने	 मनगटावरचे	 र 	 टपले	आण	 तो	 उठून	 उभा	 रा हला.	आप याशी	 हणाला,
‘हाताला	काटे	लागले,	पण	घ ाळ	का ांसह	वाचलं	हे	काही	थोडं	नाही!	-अरे	पण	हे	काय?’

काटे	जी	वेळ	दाखवीत	होते	ती	पा न	तो	चरकला	होता.	साडेचारला	आपण	या	मो हमेवर
नघालो	अन	्आता	बरोबर	साडेपाच	वाजलेत!	 हणजे	पंधरा	 म नटांपूव च	आपण	परतायला	हवं
होतं.- द घ	 श 	वाजवायला	हवी	होती.

यानं	पँट या	 खशात	हात	घातला.	 श 	सापडली	नाही.	आपण	ताणून	 दली	होती	ते हा
खशाबाहेर	पडली	असणार,	 हणून	 याने	जवळची	जमीन	चाचपली.-अंह!ं
तो	चपापला.
आण	तेव ात	पलीकड या	उंच	झाडाव न	 श चा	आवाज	झाला-‘ व- व- व- व- व-’

याने	चमकून	 तकडे	पा हले.	एक	 उंच	फांद 	पकडून	मघाचा	मकटकुमार	बसलेला	होता
अन	्जोरजोरात	 श 	वाजवीत	होता.

सुभाषचीच	 श 	होती	ती!	झोपेतून	उठ यावर	 याने	जे	 भरकावल	ेतो	दगड	नसून	 श
होती!

‘कम!’	असे	 हणून	 याने	कपाळाला	हात	लावला	आण	माकडाला	दगड	मा न	पा हल.े
याचा	 तेवढाच	उपयोग	झाला,	जेवढा	 या	 खंुटवा या या	बाबतीत	झाला	होता.	माकडाने

जाम	 या	दगडफेक ला	दाद	 दली	नाही.	उ र	 हणून	तो	 श 	फेक ल?	नाव	कशाला!	ते	फ
गो ीत	वाचावं.	हे	 प ल	ूप के	होते.	 श 	आप या	लांब	शगांसार या	बोटांत	ध न	ते	 र	पळून
गेल.े	सुभाषला	 याने	उ रादाखल	जांभूळदेखील	 दले	नाही.

कावराबावरा	होऊन	सुभाष	उ ा	मारीत	 र याकडे	 नघाला.	काय	 डुकरासारखे	झोपलो



होतो	आपण!	ठरलेली	 वेळ	टळून	 गेली	हे	ब याला	कळलं	असेल	का?	क 	तो	अजून	दरीतच
कडमडत	असेल?

आण	र ता	गाठ यापूव 	जरा	आधी	रानातच	 याचा	दंड	कुणीतरी	पकडला	आण	गरुकावून
वचारल,े	‘ मला?’

‘ऑ?	-न-न-नह 	 मला-’	सुभाष	उ रला.	‘पण	तुम	कौन	हो?	तुम	हमारे	 खसे	 य 	तपासते
हो?-’

‘कुछ	नही-कुछ	नही-’	 या	दांडगोबाने	दंड	सोडून	दात	 वचकले.
सुभाषने	 मालाने	घाम	पुशीत	 या याकडे	बारीक	डो यांनी	पा हल.े	अंगात	 हरवा	बुशकोट,

दाढ मशी	सफाचट.	पण...	पण...अंगाची	चण	तीच.	आण	नाकडोळेही	तसेच.	अरे,	हा	तर
याच	दोघांतला	 दसतो.	दोघांतला	 हणज	ेदाढ वाला.	सारखा	 हद त	बोलतोय	पण	दाढ - मशा
कुठे	गे या?

‘ हणज?े’	 याने	सरळ	सरळ	 वचारल,े	‘तु हीपण	दाढ 	केलीत?	हमको	वाटता	था,	फक त
तु हारा	भाई-’

‘हम	दोन 	सलून	मे	जाके	आये!’	 यानं	हसत	सां गतल.े
‘अ छा!	तो	तुमको	वह	चीज	 मली	नह ?	खैर!	कोई	बात	नह .	तु हारा	दो त	अबतक	आया

नह .	शायद	उसको	 मला	होगा!’
हां	जी!	उसको	 मला	था!
बाल म ांनो,	हे	तो	दाढ वाला	बोलत	नाहीये,	बरं	का?	मी	तुम याशी	बोलतो	आहे.
ब या	ऊफ	फा टर	 फेणेने	 बाजी	 मारली	 होती.	 याला	आरसा	 सापडला	 होता.	कसा	 ते

सांगतो.
आधी	 याला	एक	तयार	काठ 	सापडली	होती	आण	 याने	आनंदाचा	 पुकारा	केला	होता.

मग	काठ ने	रान	झोडपीत	तो	दरीत	भटकला	होता.
बराच	वेळा	वायफळ	पायपीट	के यानंतर	तो	एकाएक 	थबकला	होता.	आप या	डो यांवर

उ हाची	 तरीप	का	येते	आहे	हे	 याला	कळेना.	सूय	तर	आता	 तजाकडे	कलला	असणार,	मग
हे	व न	ऊन	कस	ंयेतंय?

याने	झट यात	मान	वर	केली	अन	्उलगडा	झाला.	 याचे	डोळे	 दपल.े
उंच	झाडाची	फांद 	कवटाळून	ते	ख ाळ	माकड	 या या	डो यांवर	कवडसा	पाडीत	होते.

फा टर	फेणे	इतका	अचंबला,	क 	 याने	देव	जाणे	 कत ांदा-‘ ॉक्’	केले.
हणज	े ते	आरोपी	 माकड	 अजून	आरसा	 पकडून	 बसलंय!	 अन	् बु मान	 इतकं,	 क

डो यांवर	 करण	पाडून	आप याला	ते	 खजवतंय!	एवढ 	बु 	या	 ा या या	टाळ यात	कुठून
उगवली	बुवा!	हा	एखादा	 श त	 चपांझी	तर	नाही?

पण	छे!	मागे	ल बणारी	ती	लांबलचक	शेपट च	 याचा	इ कार	करतेय!	 धस्	इज	ज ट	अ	◌ॅन्
ऑ डनरी	मंक !

पण	जाऊ ा	ते	सगळं!	तो	आरसा	 मळवणं	हे	आता	प हलं	काम.	 हॅ यू	पेअेबल	् पीज	वन्
हं ेड.



पण	कसा	 मळवायचा?	 पु हा	दगड	मा न	पा या?	काय	उपयोग	 याचा?	दगड	मारला,
क 	माकड	 र	पळतं	हा	आ ापयतचा	अनभुव.

मग	काय	करायचं?	आपणही	 शाखामृग	 बनायचं?	आण	 हातात या	काठ चा	 एक	 र ा
हाणायचा	 याला?	नो	टाइम	टू	लूज!

फा टर	फेणेने	झाडा या	खोडाला	 मठ 	मारली.	गडुघे	 मडले.	तंग ा	सरसर	वर	चढ या.
हात	आधीच	काठ सकट	वर	गेल	ेहोते.

प हली	फांद - सरी	फांद -मु काम	झाले.
वानरराजाने	 या या	या	हालचालीवर	रसयु 	नजर	ठेवली	होती.	हा	माणूस	काही	आगळाच

दसतो.	अगद 	आप यासारखाच.	मागे	शेपूट बपूट	आह	ेका?	नाही.	आण	अंगावर	केस	नाहीत.
ते	 माणसासारखं	 गुं ावालं	 कातडं	 आह.े	 पण	 मग	 हा	 साला	 शकला	 कुठून	 आमची
वृ ारोहण व ा?

फा टर	फेणेने	चौथी	फांद 	गाठेपयत	माकडाचा	संयम	सुटला	होता.	आप या	अ धरा यात
होत	 असलेले	 हे	 अ त मण	 याला	 अस 	 झाले.	 ‘ कच्- कच्- कर्	 कच’	 करीत	 याने
आजूबाजूला	चाचपून	पा हले.	 फेकून	मार यासारखे	अ 	 मळाल	ेनाही	 ते हा	 या	धांदरटाने
इतका	वेळ	उराशी	जपलेला	आरसा	ब यावर	फेकून	मारला.

नंतर	 बेटं	प तावल	ंअसणार!	चांगलंच	आहे.	 वसराळूपणा या	पायी	माकडेही	कधीकधी
वतःचे	नकुसान	क न	घेतात.
शवाय	 ते	 अ 	 ब याला	 लागले	 नाहीच.	 झाडावर	आपटून	 ते	 खाली	 पडल,े	 याचे	 ते

अध:पतन	ब याचे	अथपासून	इ तपयत	वासले या	डो यांनी	पा हले.



तडातड	दोन	फां ा	उत न	तो	खाली	आला	आण	मग	सरळ	उतरायचे	सोडून	 याने	द ड
पु ष	उंचीव न	ज मनीवर	उडी	मारली.

खाली	ओ या चब	वाळ या	पानांचा	ढ ग	होता	 हणून	बरे	झाले!
अशी	 वरा	करणे	भागच	होते.	कारण	पश्	चा ापद ध	वानराचा,	खाली	उत न	पु हा	आरसा

पळव याचा	बेत	 प 	 दसत	होता.
‘अरे	 हाऽड्!	 करीत	 फा टर	 फेणेने	 याला	 पटाळून	 लावले.	 तो	 ब मोल	आरसा	 याने

उचलला.	मघा या	ऑ ल पकला	साजेशा	 या	 फेक त	आरशाची	 हातारी	पाठ	मोडली	होती.
चौकट	उचकटली	होती.	ब याने	पा हले	तर	आरसा	इतका	जुना	होता	क ,	चौकट ला	आधार
मळावा	 हणून	आधीच	कुणीतरी	मागे	कापडाचे	पॅ डग	केले	होते.
अंहं	कापड	नाही,	कागद	होता	तो.
चोळामोळा	झालेले	ते	कागद	ब याने	ओढून	काढल-ेनाही.	चोळामोळा	कसला?	चांगले	घडी

केलेल	ेकागद	होते	ते	 हरवे!
‘ ॉक्’!	 हे	 ‘ ॉक्’	 इत या	 जोरात	 उमाटल	े होते	 क ,	 कदा चत	 सुभाषलाही	 ते	 ऐकू	 गेले

असणार-वेग या	 श ची	ज रच	न हती,	(सुभाष	या	वेळ 	झोप	काढ त	होता	ही	गो 	वेगळ !)
फा टर	फेणे या	या	 ‘ ॉक्’	ला	जबरद त	कारण	होते.	ते	 हरवे	कागद	 हणज	ेनोटा	हो या-
येक	नोट	हजार	 पयांची	अशा	दहा	नोटा	हो या	 या!
ठर या माणे	 श 	वाजवावी	 हणून	 याचा	हात	 खशात	 शरला	होता	तो	 तथंच	थबकला.

या या	कपाळावर	आ ांचे	जाळे	पसरले.
नाही-आता	 श 	वाजवून	चालणार	नाही.	आता	काही	गो ी	 चूपचापच	 के या	पा हजेत.

कारण	हे	 करण	सरळ	आहे	क 	वाकडं	आहे	याची	आधी	खा ी	 हायला	हवी!
आण	 करण	वाकडे	आहे	याब ल	लवकरच	 याची	खातरजमा	झाली.
उ ा	मारीत	दरीतून	परत	वर	चढताना	फा टर	फेणेचे	डोळे	धंुडाळ त	होते-माकडाला	नाही,

माणसांना.	एक	माणूस	खंुटवाला,	 सरा	दाढ वाला.
म येच	 या या	मनात	आले	 ‘काय	अजून	पाऊण	तास	झाला	नसेल?	सुभाषने	 श 	कशी

वाजवली	नाही?	न क 	तासापे ा	जा ती	वेळ	झालेला	आह.े
मघा या	वाटेने	न	जाता	मु ामच	तो	 स या	वाटेने	वर	चढला	आण	पा यापाचो याव न

श य	 तत या	अलगदपणे	पावले	टाक त	 याने	र याची	कड	गाठली.	मघा या	 ठकाणी	नाही
स या	 ठकाणी.	जवळजवळ	प ास	पावले	अलीकडे.
तथे	एका	झाडा या	आड	उभे	रा न	 याने	डोकावून	पा हले.
ती	पॉश	गाडी	अजून	 या	जागी	उभी	होती.	पावसानं	सगळा	 चखल	धुऊन	नेला	होता	आण

नंतर	कुणीतरी	ती	पुसून	ल ख	केली	होती.	 तचे	टप	आता	उभे	केलेले	होते.	मघाशी	उ हात	टप
पाडले	होते-आता	वर	होते!

मोटारीपासून	 जरा	 र	 सुभाष	 उभा	 होता-भांबावले या	 नजरेने	 इकडे	 तकडे	 पाहात.
मोटारी या	पायरीवर	बसून	एक	इसम	 स या	इसमाशी	बोलत	होता.	तो	 सरा	इसम	उभा	होता.
दोघेही	 सगरेट	फंुक त	होते.	दोघेही	 लीनशे ह	केलेल	ेगळुगळु त	चेह याचे	आडदांड	पु ष	होते-
मघाचेच	क !	काय	आ य!	 खंुटवा याबरोबर	दाढ वा यानेही	दाढ 	उरकलेली	होती.	 कुठूनतरी
यांनी	आरसा	 मळवला	असावा	 कवा	पा यात	पा हली	असतील	आपली	थोबाडं!



पण	 दाढ वा याने	 बनदाढ वाले	 बनावं	 ही	 न:संशय	 एक	 संशयाची	 बाब	 होती.	 सरी
संशयाची	बाब	 हणज	ेगाडीची	पाट .	गाडीचा	नंबर	MR	पुढे	११	काहीतरी	होता.	आता	पाहावं
तर	MRS	२२	काहीतरी.	 म टर या	 मसेस्	झा या.	हेही	एक	नाटकच	होतं!	संशयक लोळ!
फा टर	फेणेची	शंभर	ट के	खा ी	पटली.	 याने	पुढची	कृती	फार	झपा ाने	केली....

‘आ	गये?	थँक्	यू	सो	मच!’
फा टर	 फेणेने	 दलेला	 आरसा	 दाढ वा याने	 (आता	 नाम	 के	 वा ते.	 खरं	 हणजे

बनदाढ वा याने)	आभारपूवक	घेतला.	तो	हातात	 फरवून	कडेकडेने	जरा	पा ह यासारखे	केले
अन	्मोटारी या	क यात	ठेवीत	तो	 हणाला,	‘मैने	तु हारा	पता	 लख	 लया	है	वहाँपे	म	सो	 पया
भेज	 ंगा-’

‘तु ही	काळजी	क 	नका!’	 बनखंुटवाला.	गोड	हा य	करीत	 हणाला,	‘तु हांला	पैसे	 न त
मळतील.	आ ही	 व ास	न	टाक यासारखे	तर	नाही	ना	वाटत	तु हांला?’
कोणीच	काही	बोलले	नाही.
‘मै	 इसको	 चेक	 देता	था’	 बनदाढ वाला	फा टर	 फेणेला	सांग	ूलागला.	 ‘ले कन	यह	लेता

नही.’	आण	 याने	हसत	सुभाषकडे	पा हले.	‘चेक	जानते	हो	ना?’
‘जी’	फा टर	फेणे	 हणाला,	‘और	हम	लगे	चेक.	दे	दो.’
दोघा	गळुगु ळतांनी	एकमेकांकडे	पा हले.	मग	 बनदाढ वा याने	 खशातून	चेकबुक	काढले

अन	् पेन	काढून	घाईघाईने	 चेक	खरडला.	तो	 ‘ ॉस’	केला	अन	्फा टर	फेणेने	पा हले-चेक	तर
ब ा	बँकेचा	आहे.	-पण	पुढचं	कुणी	पा हलं	आहे?

‘इसका	नाम	 लखा-है-	सुभाष	देसाई.	चलेगा	ना?’
‘चलेगा!’
‘तो	गाडी	भी	चलेगी!	-अ छा,	बाय	बाय!’
आण	गाडी	 नघालीसु ा.	हां	हां	 हणता	ती	 वेगात	आली.	 तने	वळण	 घेतले	आण	ती

दसेनाशीपण	झाली.
सुभाष	आता	ता यावर	आला	आण	 हणाला.	‘ब या,	तू	 ायला	नको	होतास	आरसा!’
‘का?’
‘ह	ेकाही	तरी	लफडं	अस याचा	संशय	मला	येतोय.	माझी	झडती	घेतली	रे	 या	चांडाळांनी!’
‘काय	 हणतोस?’
‘पण	 ते	जाऊदे.	 या	आरशातच	काही	 तरी	 लफडं	असणार!	आण	 मोटारची	 नंबर लेट

पा हलीस?’
‘सगळं	 पा हलं	 मी!’	फा टर	 फेणेने	 दणकून	 उ र	 दले.	 ‘आरशातलं	 लफडंपण	 पा हलं.

आरशात	 यांनी	दहा	हजार	 पयां या	नोटा	लपव याहेत!’
‘ब या!’
णभर	 अवाक्	 होऊन	 सुभाष	 या याकडे	 पाहात	 रा हला.	 ब या	 पुढे	 हणाला,

‘दाढ ....आपलं	 बनदाढ वा याने	आत	 नोटा	आहेत	अशी	 चटकन	खा ी	क न	 घेतली	अन्
मगच	आरसा	 वीकारला.’

‘ब या!’	सुभाष	ओरडला.	 ‘ल णं	ठ क	नाहीत.	आरशात	नोटा	कशाला	दडव या	 यांनी?



घाईघाईनं	कपडे	बदलून	दा ा	का	के या?’
‘मोटारीचा	नंबर	का	बदलला?	ते	दहा	हजार	 पये	 हणजे	भानगड	होती	यात	शंकाच	नाही.’
‘आण	 यांना	तू	ते	परत	 दलेस?’
‘मग	काय	क ?	ही	जागा	बंग यापासून	 र	आहे.	एकांत!	आप याला	 यांनी	पळवून	नेलं

असतं	 कवा	ठार	केलं	असतं.’
‘तरीपण...’
सुभाषला	जवळ	ओढून	फा टर	फेणेने	 या या	कानात	एक	शॉक	ओतला.	 ‘ते	 पैसे	मा या

खशात	आहेत.’
‘ब या!’
‘तू	 कती	 वेळ	 ‘ब या	 ब या’	 हणून	 ब ब	मारणार	आहेस?	 हे	 दहा	 हजार	 पये	आप या

शाळे या	फंडासाठ 	केलेली	कमाई	समज!	 या	चोरां या	आरशात	नोटा	आहेत;	पण	 या	नाटक
नोटा	आहेत;	 ते	दोघे	 पु हा	जे हा	बघायला	जातील	 ते हा	 यांना	जाणवेल	क ,	 ‘कशी	 जरली
तुमची?’	 हणून	 नेताजी	आप याकडे	हसत	पाहात	आहेत!	मग	 यांची	त डं	होतील	क 	नाही
आरशात	बघ यासारखी?’

‘ब या!’	सुभाष	उ ारला,	‘कमाल	आह	ेतुझी!’
‘चल	आधी	सुव	सरांना	गाठू.	हा	चेक	खोटा	ठरला	तरी	कदा चत	पो लसां या	कामी	येईल.

ह ता रत ां या	तरी!	मग	ते	भामटे	कुठ या	तरी	जा यात	घावतील.	गाजराची	 पंुगी	वाजली
तर	वाजली...’

‘नाही	तर	मोडून	खा ली!	दहा	हजार	 पये!	-माय	गॉड!	 हणजे	ब या,	लोणाव याचा	 योग
यश वी	झालाच	क 	रे	शेवट !	नाटकाचा	घाट	वेगळा	एवढंच.	‘खंडा याचा	घाट	 तथे	नाटक	रंगले
दाट!’

दोघे	शीळ	घालीत	बंग याकडे	 नघाले.
n



फा टर	फेणे	भु सा	करतो!
एका	 बाजूला	 मोठमोठ 	लाकडे	खसाखसा	कापली	जात	 होती.	 सरीकडे	 यां या	सुंदर

फ या	बनव या	जात	हो या.	करवतीखाली	 न	रं याभोवती	भु या या	राशी	होत	हो या	आण
तो	भु सा	गोळा	क न	एका	 पशवीत	भर यात	एक	मुलगा	गुंग	झाला	होता.	पावसाची	भुरभुर
चालू	अस याने	भु सा	अंमळ	ओलाच	होता.

ब या	ऊफ	फा टर	फेणे	 गंमत	पाहात	उभा	होता.	वखारीत	 या	 वेळ 	फ 	कामगार	होते;
मालक,	 मॅनेजर	कोणीच	 न हता.	 नाही	 तर	 यांनी	 भु सा	 ने याब ल	 या	 पोराला	 ठणकावले
असते.	या	भु यात	शेण	व	कोळशाची	खर	 मसळून	 याचे	गोळे	सुकवतात	अन	्मग	चुलीत	वा
बंबात	जाळायला	सरपण	 हणून	ते	उपयोगी	पडते	हे	फा टर	फेणेला	माहीत	होते.	पण	हा	मुलगा
कदा चत	 नरा याच	कारणासाठ 	भु सा	जमवीत	असेल	असा	 याने	तक	केला.

अलीकडे	कसबा	पेठेत या	मामां या	घरी	सुट त	फा टर	फेणे	राहायला	आला	ते हा	 याची
या	 मुलाशी	 न ाने	 ओळख	 झाली	 होती.	 न ाने	 अशासाठ 	 क ,	 पूव 	 व ाभवन व
खेळले या	 एका	 केट	 साम यात	 हा	 वीर	 चमकलेला	 होता.	 या	 मॅचम ये	 चाम ाचा	 चडू
वापरलेला	नसून,	गटचा	 कवा	 बुचाचा	बॉल	 घेतलेला	होता	हे	ब याला	आठवत	होते.	आणखी
याला	हेही	आठवत	होते	क ,	 याने	मारले या	एका	फट याने	चडू	 नवडंुगात	गायब	झाला	ते हा
हाच	 मुरलीधर	 हणाला	होता,	 ‘अ!ं	 यात	काय	 रे?	मी	असले	दहा	चडू	 देईन	 तु हांला-अथात
यांची	 कमत	घेऊन!’

‘चडूही	 असतात	 तुम या	 कानात?’	 कुणी	 तरी	 वचारले	 होते.	 ‘आ हांला	 वाटलं	 फ
कराणा	मालच	ठेवता	तु ही!’

‘ कराणा	 ग	 भुसार!’	फा टर	 फेणेने	 वनोद	 केला	 होता	 ‘भुसार	 मालात	 भुशाचा	 चडूपण
येणारच.’

‘मा हती	आहेत	यांचे	चडू!’	 तस या	कुणीतरी	टोला	 दला	होता	‘एका	ओ हरीत	फुटतात.’
आण	तो	वा याचा	पोर	कडवटपणे	हसला	होता.
यानंतर	आता	आठव ापूव 	ब या	जे हा	मामांकडे	राहायला	आला	 ते हा	दोघांची	 पु हा

गाठ	पडली	होती.	ब याला	कळले	क ,	कोप यावर	ज	ेवा याचे	 कान	आहे	ते	या	मुरलीधर या
व डलांचे	आण	तो	 हणाला,	‘ कतीतरी	वेळा	पा हल	ंअसेल	तुझं	हे	 कान	मी	आण	तुलापण.
आण	जर	ती	मॅच	आपण	खेळलो	नसतो	तर,	आपली	ओळखही	झाली	नसती.’

ती	सबंध	 मजली	इमारतच	 मुरली या	व डलांची	होती.	खाली	 कान	आण	वर	 ते	राहात
आ ण	 अगद 	 वर	 ग ची.	 हे	 सव	 सांगनू	 मुरलीधर	 पु हा	 माग यासारखाच	 शु कपणे	 हसला.
यानंतर	 ब याची	 न	 याची	 दोनतीनदा	 गाठभेट	झाली	 होती.	 एकदा	 दोघे	 बरोबर	भटकायला
जाऊन	आले	होते.

एकदा	 मुरलीने	आप या	 कानतली	टॉफ 	 म ाला	ब ीस	 दली	होती.	 मुरली	तसा	वाईट
नसेल	 हणा,	पण	 या या	बोल यात	फारसा	मोकळेपणा	नसे.	आप या	व डलां वषयी	बोलताना
तर	तो	 नेहमी	अडखळायचा.	 याचे	वडील	वरकरणी	गोड	बोलणारे	असल	ेतरी	 धं ात	 यां या
लां ालबा ा	फार	चालत	अशी	लोकांत	बोलवा	होती.	ब याला	इथे	कोणीच	जोडीदार	न हते.



याची	मामेबहीण	माली	 पारी	 लासला	जात	अस	े यामुळे	असेल	कदा चत,	पण	 मुरलीशी
याची	अशी	जुजबी	दो ती	जमली	होती.
आज	 याला	 भु सा	 गोळा	 करताना	 पा न	 फा टर	 फेणे	 या याजवळ	 गेला	 अन	् याने

वचारले,	‘ य ,	भुसारीदादा?	 केट	बॉलची	तयारी	काय?’
मुरली	एकदम	चपापला	अन	् पशवीसकट	उठला.	आप या	 कानात	भुशाचे	चडू	असतात

असे	 याने	एकदा	ठोकून	 दले	असल	ेतरी	 ते	चडू	आपण	घरी	बनवलेल	ेअन	् तेही,	चोरलेला
क चा	माल	वाप न	बनवलेले	गावठ 	लाडू	असतात	हे	उघडक स	येणे	 याला	ई 	वाटत	न हते.
तरी	पण	आता	ब याला	पा न	 याने	हस यासारखे	केल.े

‘हा	भु सा	काही	चडू	करायला	नेत	न हतो	मी!’	तो	सभोवर	चोर ा	नजरेने	पाहत	 हणाला.
‘मा या	धाक ा	ब हणीला	भाव या	करायला	हवाय	 हणून	घेतला	थोडासा.’

‘एवढा	थोरला	भु सा?	भावला	 हणजे	रावण- बवण	करायचाय	क 	काय?’	ब याने	 याला
डवचले.
मुरली	काही	बोलला	नाही.	दोघे	बरोबरच	घराकडे	 नघाल.े
‘तु या	 कानातले	गटचे	बॉल	पा हलेत	मी.	 यांचा	रंग	या	भु यासारखाच	असतो!’
‘असेल,	 रंगाचं	काय	एवढं?	आ ही	 ते	बॉल	 द ली न	मागवतो.’	अस	े हणून	 मुरलीने	तो

वषय	 तत यावरच	थांबवला.	 यालाही	आता	बराच	धीर	आला	होता.
बोलत	बोलत	दोघे	कस यात या	 यां या	र याला	लागले	आण	कमधमसंयोग	असा	क ,

मुरलीची	बहीण	 ौपद 	पाय यांवरच	उभी	होती.
‘हॅलो,	 प!’	ब या	ओरडला.	‘तु या	दादाला	तू	सां गतलेलं	काम	 यानं	केलंय.	 चकार	भु सा

आणलाय	बघ	 याने.	आता	कर	वा ेल	तेव ा	भाव या!’
तर	 ौपद 	लगेच	 हणते,	‘चल!	मी	कधी	सां गतल	ंहोतं	 याला	भु सा	आणायला?	भाव या

घेऊन	खेळायला	मी	काय	आता	लहान	आहे?	 याने	तो	कामासाठ 	आणला	असेल!’
‘कामासाठ ?	कस या	कामसाठ ?’
‘बाबांना-’
‘ प!’	 तचा	दादा	एकदम	ओरडला,	‘तुला	आई	हाक	मारते	आह.े	घरात	जा	पा .’
ौपद 	आत	 पळाली	आण	 या	 भु सा	 करणात	काही	 तरी	काळेबेरे	असावे	 ही	फा टर

फेणेला	येत	असलेली	शंका	आता	आणखीनच	बळावली.	तो	आप याशी	 वचार	करीत	घराकडे
नघाला.



पाऊस	के हाच	थांबला	होता.	 पारी	तर	ल ख	ऊन	पडले.	फा टर	फेणे	आपला	रबरी	चडू
घेऊन	र यातूनच	ट पे	मारीत	 नघाला.	 याने	वा या या	 कानाव न	सहज	फेरी	मारली	आण
तथे	 या	चार-दोन	खेळा या	व तू	 व ला	 ठेव या	हो या	 यां याव न	नजर	 फरवली.	 यात
बुचाचे	चडू	होते	खरे.	फार	नाहीत.	चार-दोनच.	पण	ते	खरोखरीच	‘होम	मेड’	होते	काय?	आण
हा	वाणी	घर या	घरीच	चडू	बनवीत	असेल	तर	 या	कामासाठ च	तर	 याने	तो	भु सा	आणला
नसेल	ना?	आप याला	मा 	थाप	मारलीन	क 	भाव यांसाठ 	आणला	आण	चडू	 हणे	आपण
द ली न	मागवतो!
कशासाठ 	ही	थापाथापी?	चडू	 वतः	बनवणं	हे	भूषण	आहे	क 	 षण?	अथात	 ते	फुसके

चडू	ठरणार	असतील	तर	 षणच	 हणा!	पण	अस	ेपाच-सहा	चडू	एव ा	खटाटोपाने	बनव यात
फायदा	तरी	 कतीसा	होणार?	 यासाठ 	हे	लपवाछपवीचं	अवडंबर?

फा टर	फेणेला	कळेना	क ,	एवढा	कशाला	आपण	 या	भु याचा	 वचार	करतोय?	आप या
म चाच	भु सा	 हायची	पाळ 	आली	क !

आण	मग	चडू	आपटताना	एकदम	 या या	मनात	आले	‘तो	भु सा	ओला	होता.	कस याही
कामासाठ 	आणलेला	 असेना	 तो	आधी	 वाळवावा	 तर	 लागणारच?	आता	 या	 उ हात	 याने
कदा चत	ग चीवर	वाळत	घातला	असेल.	जाऊया	का	 याला	 वचा न	ग चीवर?	पण...	पण
याला	काहीतरी	सबब	पा हजे.’
एकदम	ब याला	काही	तरी	तडकल.े	हातातला	चडू	 याने	उंच	उडवला.	वा या या	ग चीवर



जाऊन	 चडूने	 ट पा	खा ला.	 पुढे	 तो	 कुठे	 गेला,	 कुणास	 ठाऊक!	 पण	 हवी	 होती	 ती	 सबब
मळाली.

काना या	 पाय या	 चढून	 ब या	आत	 शरला,	 या	 वेळ 	 बैठक वर	 बसलेल	े वाणीदादा
र यात	 उ या	असले या	 एका	 गहृ थांशी	 बोलत	 होते.	 यां या	अंगठ तला	भला	मोठा	खडा
बाहे न	आले या	उ हा या	कवडशात	चकाचक	होता.

कानात	आत या	ओ ावर	एक	भला	मोठा	तराजू	टांगलेला	होता	आण	 या या	पार ात
धा य	ओतलेले	होते.	बाजरी	असावी.	ती	रेशनम ये	न हती.

र यावर	उ या	असले या	गहृ थांनी	 हटल,े	 ‘शेटजी	तुमचा	माणूस	बरोबर	तोलत	नाहीयेसं
वाटतं.	तराजूची	दांडी	वाकडी	आह	ेआण	पार ाची	साखळ 	वर	अडकलीये!’

‘वाकडी	 कसली,	 रावजी?	 तु ही	 कुठेतरी	 वाकडे	 उभे	 रा न	 बघता	 अन	् हणता	 दांडी
वाकडी!	आण	साखळ 	अडकली	असली	 चुकून,	तरी	काढू!	आह	ेकाय	 यात?’	अस	े हणून
शेटजी	 उठले	 अन	् का ाजवळ	 गेले.	 नोकरावर	 वसकन	् ओरडून	 ते	 हणाले,	 ‘साखळ
अडकलेली	 दसत	नाही	तुला?	वधळा	कुठचा!’	आण	शेटज नी	 वतः	ती	अडकलेली	साखळ
काढली	आण	र या या	 दशेला	त ड	क न	ते	 हणाल,े	 ‘आता	तरी	झाल	ंना	समाधान?	तु ही
तरी	भलते	संयमी	बुवा!’

पाठ मागे	 नेले या	हातांची	 शेटजीनी	 कंबरेवर	अढ 	घातली	होती	आण	 ते	गदग न	हसत
होते.	 रावजी	 र याव नच	पाहात	होते.	 यांचे	समाधान	झाले	असावे,	कारण	तराजूची	दांडी
यांना	आता	सरळ	 दसत	होती.	शेटजी	तराजूला	पाठमोरे	उभे	होते	आण	बाजरीचे	पारडे	 या
मह वा या	 णी	 यां या	 तंु दल	 तनू या	आड	 गेल	े होते.	 शेटज या	 अंगठ त या	 ख ाला



अडक यामुळे	 ते	वर	जायचे	थांबले	होते.	वजना या	पार ाशी	समांतर	 राहणे	 याला	भागच
होते!

ग हाईक	 रावज नी	 जरी	 ते	 पा हले	 नाही,	 तरी	 ब या	 याचवेळ 	 काना या	आत या
ओ ावर	आला	होता,	 यामुळे	 याने	ते	पा हल	ेआण	तो	चपापला.	आण	मग	एकदम	आवाज
खालावून	 शेटजी	आप या	 नोकराला	जे	काही	 हणाले	 ते	 ऐकून	 तर	 तो	जरा	 बुचक यातच
पडला.

शेटज नी	 वचारल	े होते,	 ‘मूठ	 टाकलीस	 ना?’	 आण	 नोकराने	 मान	 डोलावली	 होती.
शेटज शी	 यांची	 णमा 	नजरानजर	झाली	असेल,	पण	तीत	काहीतरी	अथ	आहे	अस	ेब याला
वाटले.	पण	 याला	तो	कळला	मा 	नाही.

तेव ात	शेटज नी	 याला	 वचारले,	‘काय	फा टर	फेणे?	आपला	काय	 कूम	आह?े’
‘काही	नाही.	मुरलीला	भेटतो.	अस	े हणून	वाटेत	पडले या	पो यांव न	उ ा	मारीत	ब या

पलीकडे	 गेला.	 तथे	 मुरली	 भतीला	 टेकून	 बसला	 होता.	 हातात	 पाट 	 होती-	 ग णते	 वगैरे
सोडवीत	असावा.

‘हॅलो,	मुरली!’
‘हॅलो,	फा टर	फेणे!	आज	 स यांदा	भेटतोय	आपण?’
‘हो-अरे,	काय	 गंमत	झाली,	मी	र यातून	 येता	 येता	चडू	उडवला	तर	तो	 तुम या	ग चीवर

गेला.	 आणू	 का?	 हटल,ं	 तुला	 वचारावं	 आधी.’	 असे	 हणत	 ब या	 नघालाही	 माग या
ओसरीकडे.	माडीवर	जा याचा	 जना	 तकडेच	आहे	हे	 याने	पा हले	होते.

पण	 याच	 णी	मुरली	जे हा	हातातली	पाट 	टाकून	एकदम	उठला	आण	 याने	ब याचा	दंड
धरला,	ते हा	ब याला	फार	नवल	वाटले.

‘का	रे?’
‘ग ची	बंद	आहे.	आता	वर	जाता	येणार	नाही	तुला?’
‘बंद?	का	बंद?’
‘वाळवणे	वगैरे	घातलेली	आहेत	 तथे.	पोरं	 येऊन	सगळं	उधळतात	 हणून	बापंूनी	वर या

दाराला	कुलूप	घातलंय-’
‘अरे	पण	माझा	चडू-’
‘तुझा	चडू	कसला	होता?’
‘कसला	नाही.	 कानात या	गट या	चडूकडे	पाहत	ब याने	सां गतले.	 ‘बुचाचा	न हता.	तो

टे नस या	सारखा	होता-’
‘रबरी?	अ!ं	मग	तो	 वर	 पडला	 राहणं	श य	 नाही.	 एक	 ट पा	खाऊन	 तो	 पलीकडे	 गेला

असेल.	 या	ग लीत	जाऊन	शोध!’
‘मला	नाही	वाटत	तसं!	एकदा	ग चीवर	डोकवायला	काय	हरकत	आहे?’
‘कुलूप	आह,े	सांगतो	ना?	बापू	मुळ च	जाऊ	देणार	नाहीत.’
‘मी	 वचा 	 यांना?’
‘ वचार.’
ब याचे	सरळ	शेटज ना	 वचारल.े	शेटजी	हसले	आण	‘सॉरी	बेटा!	वर	जायला	आ ा	मनाई



आह.े	नो	पर मशन!	वर	मुरली या	आईने	वाळवणं	घातली	आहेत.	पापड,	कुरव ा.	पोरांनी	वर
धुडगसू	 घातला	 तर	 माझा	 पापड	करील	 ती!	 ते हा	 पापड-कुर ां या	 याद ने	 त डाला	 पाणी
सुटाय या	आत	 तू	 पळ	 इथून!’	असे	 हणून	 शेटजी	 पु हा	 खूप	मो ाने	 हसल.े	मग	शांतपणे
हणतात,	‘असेल	तुझा	बॉल	वर	तर	मुरली	देईल	सं याकाळ 	आणून	बरं?’

‘पण	शेटजी!	एव ा	पापड-कुर ा	वर	आहेत	तर	 या	सांभाळतंय	कोण?	कावळे- बवळे
खराब	करणार	नाहीत?’

‘बसवलाय	एक	गडी	वर!	 तुझी	कावकाव	 बंद	कर	अन	्उडून	जा	पा 	आधी!	 शेटज नी	हे
वा यही	न	 चडता	हसत	हसत	उ चारले	आण	 वारी	आप या	 ग हाईकांकडे	वळली.

इकडे	फा टर	फेणे	पु हा	आप या	 म ाकडे	वळला.
‘मी	सां गतलं	होतं	तसंच	झाल	ंना?’	मुरलीने	आपले	कोरडे	हसू	दाबीत	हळूच	 वचारल.े
‘झाल’ं	ब याने	उ र	 दले	आण	मग	 ‘सापडला	 तुला	चडू	तर	आण	सं याकाळ ’	एवढेच

हणून	आपला	घसरलेला	 बाब	सावरीत	तो	 कानाबाहेर	पडला.
पण	 याला	काही	 के या	 चैन	पडेना.	आप या	 म ाचे	हे	 पताजी	ऊफ	 शेटजी	 खूप	गोड

बोलणारे	 न	हसणारे	असले	तरी	प के	लबाड	गहृ थ	आहेत	अशी	 याची	खा ी	झाली	होती.
याचा	 पुरावा	 याला	 कानात या	 तराजूकडून	 य च	 मळाला	 होतो;	 पण	 तो	 याला
एक ाला!	लोकांना	पटायला	हवं	ना?’	आण	ते	नोकराला	‘मूठ	टाकलीस	ना?’	 हणून	 वचारलं
याचा	अथ	काय?	तो	अथ	 हणजे	अजून	एक	झाक या	मुठ चे	कोडेच	होते.
ग चीवर	वाळवणं	घातली	आहेत	 हणून	 तकडे	जायचं	नाही	 हणे!	उलट	 तथे	बॉल	गेलाय

हे	कळताच	 यांनी	ताबडतोब	 वतः	 तथे	जायला	हवं	होतं.	समजा,	 या	 चकव ाम ये	बचकन्
चडू	जाऊन	पडला	असला	तर?	 कवा	पापडाचा	 याने	 चुराडा	 केला	असला	तर?	पण	तशी
काहीच	 यांना	काळजी	वाटलेली	 दसली	नाही.

आण	तो	भु सा?	तोही	 तथेच	वाळत	असेल	का?	बाक 	वजनात	फसवायला	 यांना	काही
वाटत	नाही	 यांनी	चडूसाठ 	 पशवीभर	भु सा	चोरला	तर	 यात	एवढं	काय	आह	े हणा!

‘ हणज	े या	चोर ा	 भु याब लचं	आपल	ं कुतूहल	कमी	झाल	ंआह	ेक 	वाढलं	आहे?’
फा टर	फेणेला	 वतःला	या	 ाचे	उ र	देता	आल	ेनसते	आण	तरी	एवढ 	गो 	खरी	क ,	 या
ग चीला	एक	चोरट 	 ह जट	 दलीच	पा हजे	अशी	चुटपुट	 या या	मनाला	लागली	होती.

चहानंतर	तो	लगेच	पु हा	बाहेर	पडला.	 याची	पावले	वा या या	माग या	ग लीकडे	वळाली.
याची	 मामेबहीण	 लासमधून	 घरी	 परतत	 होती.	 तने	 याला	 पा हल	ेअन	् हाक	 मारली,

‘ब या!	कुठे	चालला	आहेस?	आज	आप याला	पेशवे	पाकात	जायचंय	ना?’
फा टर	फेणेने	नाकावर	बोट	ठेवीत	 हटल,े	‘चूप!	आता	येतो	मी.	उगाच	वटवट	क 	नकोस!’

आण	तो	ग लीत	सटकला.
पण	ब याची	मामेबहीण	 या या	वरताण	 चवट	 होती,	 हे	 तु हाला	माहीत	आहेच.	तीपण

या या	मागोमाग	ग लीत	 शरली.
वा या या	दोनमजली	घराची	ही	 पछाडीची	बाजू	ग लीत	फारशी	वदळ	न हती.	र या या

कडेला	कडु नबा या	झाडाखाली	एक	गाय	रवंथ	करीत	उभी	होती.	झाडां या	फां ा	ग चीला
भडले या	हो या.	ब याने	 या	झाडाचे	खोड	पकडून	सरासर	वर	चढायला	सु वात	केली.	ते हा
गाईने	 या याकडे	एकदा	पा हले	आण	मग	 पु हा	मान	 फरवून	आपले	च वतचवण	 तने	 पुढे



चालू	केले.

इकडे	मालीनेही	झाडाचे	खोड	पकडले.	ती	वर	पाहाते	दबले या	आवाजात	 हणाली	‘ब या
काय	करतोस?’

ब याने	 चपापून	 खाली	 पा हले,	 पु हा	 ही	 पोरगी!	 नाकावर	 बोट	 दाबीत	 तो	 धुमसला,
‘ डटे ट ह गरी!	तू	जरा	ग प!’

माली	ग प	झाली	तरी	ती	चूपचाप	बसणारी	न हती.	तीही	जोमाने	झाड	चढू	लागली.
इकडे	फा टर	फेणेने	ग चीवर	उडी	टाकली	अन	्उ सुकतेने	सभोवार	पा हल.े	काय	 दसले

याला?	 जकडे	 तकडे	 चादरी,	सतरं या,	 ला टकची	कापडे	अंथरलेली	आण	खरोखरीच
यावर	वाळवणे	घातलेली.	पण	कसली	वाळवणे?	पापड,	 कुर ा	न ह या	 या!	फारच	साधे
आ ण	 यामुळे	 एखा ाला	को ात	 टाकणारे	 पदाथ	 होते	 ते.	 उदाहरणाथ	 एका	 बाजूला	 होते
खडेमीठ	 कवा	मीठ	 हण यापे ा	नसुतेच	पांढरे	बारीक	खडे.	 सरीकडे	होता	का या	 म यांचा
ब तरा.	वा त वक	 या	गलुबाशी या	 बया	हो या	का?	आणखी	एका	 ठकाणी	चहाचा	चोथा
वाळत	होता.	ब तक न	वाळ यावर	पु हा	 वक यासाठ .	एका	चादरीवर	हळद सारखी	 पवळ
भुकणी	पसरलेली	होती.	पण	ती	हळद	नसावी.	कारण	 पवळ 	हळद	ओली	असली	क 	 तने
जसा	लालसर	 रंग	चढतो	तसा	चादरीला	चढलेला	न हता.	पलीकडे	आणखी	एका	कापडावर
चहा	 पडलेला	 होता.	 तो	 ‘ओ रजनल’	 चहा	 नसून	काळा	 रंग	 दलेले	 गवत	असावे	आण	 तो
भु सा?	होय,	तो	 भु साही	होताच	एका	सतरंजीवर	 वखुरलेला	आण	 या याच	पलीकडे	तर
च क	वाळू	होती-चौपाट वर	असते	तसली	बारीक	वाळू!	मु ाम	मंुबई न	आणली	क 	काय?’

‘ ॉक्!’
फा टर	फेणे	हे	सारे	नजरेखाली	घालतो	आहे	तोच	 ज यावर	पावल	ेवाजली.	मग	कुलपात



क ली	 फर व याचा	आवाज.	ब या	चटकन	दारा या	फळआड	झाला	अन	् भतीला	टेकून	उभा
रा हला.

‘वाळलंय	सगळं	आता.	जा	 घेऊन	खाली	अन	्कर	 म संगला	सु वात.	 शेटजी	 बरोबर
आले या	नोकराला	सांगत	 होते,	 ‘पण	सां गतलं	तसं	कर,	बरं	का?	नाही	तर	आपलं	 टाळकं
चालवशील	 वाकडं तकडं!	 गलुबाशीची	 मूठ	 टाकशील	 साबुदा यात	 अन	् ते	 पांढरे	 काचमणी
टाकशील	का या	 म यांत!	 हणज	े मरी	वाटशील	मा या	डो यावर!	हा:	हा:	हा:.’

शेटजी	मोठमो ाने	हसत	होते	अन	्इकडे	फा टर	फेणेचा	ऊर	धपाधप	उडत	होता.	 याचे
डोळे	चकचक	करीत	होते.

‘अ स!ं’	 तो	आप याशी	 हणाला.	 हणजे	 ही	 भेसळ	 कंपनी	आह	े तर!	 या	 भेसळ मुळे
चडूसाठ 	 भु सा	चोरणं	 हा	गु हा	 हणजे	 नारळापुढे	सुपारी!	आण	मा या	क पने माणे	चडू
कर यासाठ 	हा	भु सा	आणलेला	नाहीच	मुळ .	चार-पाच	चडंूचा	कारखाना	काढतात	का	कुणी?
हा	भु सादेखील	कशात	तरी	 मसळायचा	असेल.	चहात	 कवा	क ात	चहात	टाकू	का	कॉफ त
टाकू	का	कोकोत	टाकू?’

ब या	 हे	 बडबडगीत	 गणुगणुतो	आहे	 तोच	 पलीकड या	क ट्यापाशी	जाऊन	सतरंजीची
चौपदरी	कर यासाठ 	खाली	वाकले या	नोकराचे	ल 	 या याकडे	 गेले	आण	तो	 कचाळला.
ए हाना	शेटजीही	 या यापयत	पोहोचल	ेहोते.	 यांना	 डवचीत	तो	कसाबसा	उ ारला,	 ‘त-त-तो
छोकरा’.

शेटजी	झरकन	मागे	वळले.	फा टर	फेणेची	मूत 	 दसताच	 यांचे	डोळे	नेहमी या	चौपट	मोठे
झाले.

‘तू?	तू	इथे	कसा	आलास?	हरामखोरा!’
शेटजी या	बोल यातला	वरवरचा	गोडवाही	आत	कुठ याकुठे	नाहीसा	झाला	होता.	 यां या

ु 	मुखातून	श दही	धड	उमटत	न हते.
‘चडूसारखा	आलो.	 शेटजी	 तुमचा	 भु सा	करायला!	आता	जातो.	बाय्	बाय’	असे	 हणून

फा टर	फेणे	दार	ढकलून	झपा ाने	 पुढं	आला.	लालबंुद	झालेले	शेटजी	पोट	सावरीत	 या या
अंगावर	धावल.े	पण	 याने	आधीच	दारातून	बाहेर	उडी	टाकली	होती.	आता	 याने	धाडकन	दार
लावून	 घेतले	अन	् याला	कडी	घातली.	मग	 ज यात	उडी	टाकणार	तोच	बाजू या	कोना ात
ठेवलेली	कुलूप- क ली	 याला	 दसली,	 याचे	डोळे	चमकले.

‘थँक्	 यू,	 शेटजी!’	 तो	 हणाला.	 ‘माझ	ं काम	 सोपं	 केलंत	 तु ही!’	आण	 कडीत	 कुलूप
अडकवून	 याने	 क ली	 फरवली	आण	दडादडा	 जना	उत न	तो	खाली	गेला.

माग या	ओसरीत	शेटाणी	बसली	होती.	 तला	जाता	जाता	तो	 हणाला,	‘अ-ंमला	माफ	करा
काकू!	आण	मुरलीला	सांगा	क 	सो	 सॉरी!’

ब या	 परसाचे	 दार	 उघडून	 बाहेर	 पळाला.	 शेटाणी	 ताठ	 उभी	 रा न	 वासले या	डो यांनी
पाहात	रा हली.	 तचा	जणू	पुतळा	बनला	होता!

बाहेर	झाड	चढ याचा	उ ोग	अधवट	सोडून	उतरलेली	माली	उभी	होती.	 त याकडे	 क ली
भरकावून	ब या	ओरडला,	‘माले!	मामा	घरी	आले	असतील	 यांना	ही	चावी	दे.	मी	जरा	चौक ची
हवा	खाऊन	येतो.’

पण	मग	काय	 या या	डो यात	आल-ेभावा या	गढू	परा माने	 धंुद	झालेली	माली	घराकडे



धावत	होती.	 त यामागे	तोही	धावला.	घरी	पोहोचेपयत	तो	काही	बोलला	नाही.	पोहोचता णी
चहा	पीत	बसले या	मामा-माम ना	 याने	बकाबका	सारे	ऐकवल.े	मालीलाही	 ते	सारे	नवीनच
होते.	 तने	वानरासार या	एक	दोन	उ ा	मार या.

मामा	 हणाले,	 ‘कमाल	आहे	 तुझी!	बाक 	तो	वाणी	फारच	माजला	होता.	आम या	 पेठेत
सरे	थोडे	का	वाणी	आहेत?	पण	 कु णाब ल	काही	त ार	नाही!	असली	बदमाषी	करणारा
हाच!	 आतापयत	 क येकांना	 याने	 फसवलं	 असेल.	 लोकांनी	 त ार	 केली	 क 	 हणायचा
आजकाल	 मालच	 तसा	 येतो.	 मी	 काय	 करणार?	 बरं	 झालं-तू	 पुरा ा नशी	 याची	 गठडी
वळलीस!	पण	 याला	ग चीत	क डणं	हे	नाटक	जरा	आगाऊपणाचंच	झालं!	तो	पळून	थोडाच
जाणार	होता?	अरे,	मनात	आलं	तरी	पळू	शकणार	नाही	तो	-आपलं	पोट	घेऊन!’	आण	मामा
मो ाने	हसल.े

फा टर	 फेणे	 हसला	 नाही.	 तो	 उदास	 बनला	 होता.	 ‘मामा’	 तो	 हळूच	 हणाला.	 ‘मला
एकापरीने	कसंसंच	होतंय.	मुरलीला	काय	वाटेल?	 कती	झालं	तरी	आताशा	 याची	माझी	जरा
दो ती	जमली	होती.’

मामांनी	 या या	 खां ावर	 थोपटले.	 ते	 हणाले.	 ‘ याला	 वाईट	 वाटेल.	 यां या	आईला,
ब हणीला	 वाईट	 वाटेल.	 पण	 इलाज	 नाही!	 यांनाही	 शेटज चे	 ह	े चाळे	 मनापासून	आवडत
नसणार!	 मुरली	 ख 	 दसतो	असं	 तूच	 हणाला	 होतास,	 ते	 यामुळेच	असणार.	 तुझी	 मामी
मालीला	 घेऊन	 यां या	घरी	जाईल!	जा	 गं	 शेटाणीला	 हणावं	जरा	आम याकडे	 येऊन	बसा.
शेटजी	हा	एक	समाज ोही	माणूस	आहे.	 याचा	गु हा	च हा ावर	आणून	 याला	शासन	केलंच
पा हजे!	चल,	मीपण	येतो	तु याबरोबर!’

दोघे	लगबगीने	पो लस	ठा याकडे	 नघाल.े
इकडे	माली	 हणाली,	‘आई,	मी	येते	तु याबरोबर.	पण	ही	चावी	मी	काही	झालं	तरी	 यांना

देणार	नाही!’
पो लस	 अ धकारी	आले	 ते हा	 यांना	 ग लीत	 लोकांची	 गद 	 जमलेली	 दसली.	 यांनी

शेटजी या	 कानात	 वेश	केला.	मालीने	 दलेली	 क ली	घेऊन	ते	दाणदाण	करीत	 जना	चढले.
ग चीवर	 यांना	थरथर	कापत	असलेले	घामाघूम	झालेल	ेशेटजी	 दसल.े	ग ची या	 भतीला	टेकून
ते	बसलेले	होते.	 यांचा	नोकर	जवळ	उभा	होता.

वाळवणे	सारी	उधळली	होती.	रागा या	 न	भीती या	भरात	शेटज नी	सव	कापडे	उचलून	ती
ग चीबाहेर	ओतली	होती.	खाली	ब यां या	डो यावर	अमंगल	अ ता	पड या	हो या.

पण	उधळला	गेला	तरी	तो	पुरावाच	होता.	 शवाय	नोकराला	दमदाट 	के यावर	 याने	बरीच
‘भंडाफोड’	केली	आण	खाली	 कानातही	भेसळ चे	 कतीतरी	नमुने	सापडले.	शेटज या	हातात
हातक ा	चढायला	उशीर	लागला	नाही.

मुसमुसून	रडणा या	 शेटाणीचे	समाधान	कर याचा	माम नी	 य न	केला.	 मुरली	 ंदके	 देत
हणाला,	‘बापंूनी	असं	करायला	नको	होतं	 रे	ब या!	आपण	भलतंसलतं	करायचे	अन	्आ हाला
ग प	बसायला	लावायचे!	आई	 कती	सांगायची,	पण	ते	ऐकतच	नसत!’

उ रादाखल	 ब या	 काही	 बोलला	 नाही.	 याने	 मुरलीला	 घ 	 मठ 	 मारली.	 वतः या
हमतीवर	फा टर	 फेणेने	 ही	 डटे ट ह गरी	 केली	 होती.	 पण	 वजया या	 णी	 याचे	 डोळे
चमकत	होते	अ ूंनी.



n



एका	दगडात	तीन	हेर
गु त	कार थान,	बाँब फोट	अन	्हेर गरी	यांनी	ग च	भरलेला	तो	बोलपट	होता.	तो	पाहताना

ब या या	अंगावर	रोमांच	उभे	रा हल.े	पड ावर	‘म यंतर’	ही	अ रे	झळकली	ते हा	जागचा	उठून
तो	मालीला	 हणाला,	‘ ॉक्!	काय	झकास	 फ म	आह	ेनाही,	माले?’

‘आहे!	पण	 यामुळे	 फूत 	येऊन	आणखी	काहीतरी	अचाटपण	क 	नकोस	 हणजे	झाल!ं’
माली	 यां याकडे	साशंकपणे	पाहत	 हणाली.

आण	 कणीकाकांनी	 वचारले.	‘चाललास	कुठं	तू?’
‘चॉकलेट	आणायला.’	ब या	 हणाला,	‘तु हीच	तर	मघाशी	पैसे	 दलेत!’
हा	संवाद	 ीनगर या	 सनेमागहृात	चालू	होता	आण	 कणीकाका	 न	माली	यांनी	साशंक

बन यासारखीच	प र थती	होती.	आपले	मामा-मामी,	मामेबहीण	 न	 कणीकाका	यां यासमवेत
ब या	ऊफ	फा टर	 फेणे	 गे यावष 	एका	या ा	 कंपनीमाफत	का मरात	 गेला	होता	अन	् नेमके
याच	वेळ 	 तकडे	ह लेखोर	घुस यामुळे	तंग	वातावरण	झाल	ेहोते.	 यातच	एका	हाऊसबोट चा
पाठलाग	क न	ब याने	एक	पा क तानी	हेर	पकडून	 दला	होता,	हे	कदा चत	 तु ही	वाचलेले
असेलच.

या	भानगडीनंतर	 स याच	 दवसाची	ही	ह कगत	आहे.	आता	का मरातून	गाशा	गुंडाळून
पु याला	पळायचे	अस	ेया ा	 कंपनीने	ठर वले	 होते.	प ह याने	 वमानाने	 द ली	गाठायची	व
यापुढचा	 वास	बाय	 द ली	ए स ेस	 हाया	क याण!

‘ते	 हाया	 बयाचं	 काही	 अगोदर	 सांग	ू नका!’	 मामी	 हणा या	 हो या.	 ‘हा	 ब या
आप याबरोबर	आह,े	तोपयत	आपण	 हाया	कुठून	जाऊ	ते	आधी	सांगता	येत	नाही.’

‘ हाया	लाहोरसु ा	जाऊ	 एखादं	 वेळेस!	 माली	 हसत	 हसत	 हणाली.	 ‘पण	 ते	जाऊ ा,
कणीकाका,	तु ही	आ हाला	का मीर	सोड यापूव 	 सनेमा	दाखवणार	आहात	ना?’

‘ त कटं	तयार	आहेत!’
आण	 कणीकाकांनी	कबूल	केलेला	तो	 सनेमा	पाहणेच	आता	चाल	ूहोते.
ब याने	बाहेर	पडून	 टॉलवर	चॉकलेट	 घेतल	ेअन	्तो	 पु हा	 थएटरात	 शरणार	तोच	 याला

असा	भास	झाला	क ,	आप या	 पँटला	 मागनू	 हसका	 बसतो	आहे.	 याने	 चपापून	 पँट या
खशात	 हात	 घातला	अन	्आत	अडकलेली	 ती	छडीची	 वाकडी	 मूठ	 बाहेर	ओढली.	छडीचा
मालक	 चार	 पावलांवर	 उभा	 रा न	आप याकडे	 हसत	 पाहतो	आह,े	 हे	 बघून	 ब या	 रागाने
हणाला,	‘ या	 म टर!’	म करी	करता	है	 या?’

‘म करी	नही!’	छडी	आता	ताठ	उभी	क न	तो	त ण	हल या	आवाजात	 हणाला	आण
मग	आप याकडे	कोणाचे	ल 	नाही	याची	खा ी	क न	घे यासाठ 	 याने	एकदा	आजूबाजूला
पा न	 हटले,	‘तु हारा	नाम	मुझ	ेमालूम	है-फा टर	फेणे!	तुम	मेरे	साथ	चलो.’



आ याने	थ क	होऊन	ब याने	 या	गहृ थाकडे	पा हल.े	भीती,	शंका,	आदर	यांची	 या या
मनात	गद 	झाली.	आदर-कारण	खरोखरच	 या	 उम ा	त णा या	 चेह यावर	चा र याचे	 तेज
झळकत	होते.	 या या	आवाजातही	मो हनी	होती.

‘पण-पण	तु ही	कोण!	अन	्मला	 सनेमा	पाहायचाय	ना.’	 याने	पुटपुट	केली.
‘मी	कोण	ते	नंतर	कळेल’	ब याचा	बा 	ध न	 याला	आप याबरोबर	नेत	तो	त ण	 हणाला,

‘आण	 सनेमा	वगैरे	 तूत	रा 	 दे!	या	 सनेमापे ाही	थरारक	 कृ यं	आप याला	 य 	करायची
आहेत.	समजलास?	अरे,	पड ावरचा	 पाय	 मॅशर	कसला	घेऊन	बसलास?	इथं	 य 	 पाय
घुसलेत,	 यांना	आधी	 मॅश	केलं	पा हजे!’

‘पण-पण	काल	तेच	तर	केलं	मी!’	ब या	 क चत	गवाने	 हणाला,
‘ते	मला	माहीत	आहे	सगळं!’	तो	त ण	हसतहसत	 हणाला,	‘तुझी	क त 	ऐकली	 हणून	तर

आता	इथं	तू	 दस याबरोबर	मला	खुषी	झाली!	मी	कुणालातरी	शोधीतच	होतो.	पण	मला	आता
वाटतं	माझं	काम	तु याखेरीज	 स या	कुणाकडूनही	होणार	नाही.	मा ,	गु त	ठेवायचं	बरं	का	हे
सगळं?	अ	◌ॅटमो ट	सी सी!’

ब या	 वचारात	पडला.	 याचे	हात	नकळत	हातात या	चॉकलेटची	चांद 	सोल	ूलागले.	तो
हणाला,	‘पण	माझे	काका	 थएटरात	वाट	बघताहेत,	 याचं	काय?’

‘बघू	देत.	 यांना	मी	 नरोप	धाडतो.	 यांची	समजूत	घालतो;	पण	तू	चल	मा याबरोबर.’
एकाएक 	ब याची	 थती	नजरबंद 	के यासारखी	झाली.	त डात	टाकलेल	ेचॉकलेट	चघळ त

तो	 मुका ाने	 या	अनोळखी	त णा या	मागोमाग	 गेला	आण	जाता	जाता	 याने	 याला	नीट
पा न	घेतले.

गहृ थ	तीस-ब ीस	वषाचा	असेल.	 उंची	चांगली	सहा	 फुटांवर.	सुरवार,	मलमलची	 पैरण,
जाक ट	 न	 काळ 	 फर	 कॅप	 असा	 याचा	 पोशाख	 होता.	 पायात	 मोजेबूट	 होते.	 दसायला



गोरापान,	ओठांवर	बारीक	 मशी	अन	्माफक	क ल	े याने	राखलेले	होते.	ब याला	 याने	प ास
पावलांवर	 एका	 चनार	 वृ ाखाली	 नेले.	 या	 ठकाणी	 एकांत	 होता.	म ये	 उंचवटा	आ यामुळे
सनेमागहृ	आण	 तथली	गद पण	 दसत	न हती.	ब या या	खां ावर	हात	 ठेवून	तो	त ण	संथ
सुरात	 हणाला.	‘माझ	ंनाव	अमर	शेख.	समशेर	लीगचा	मी	वकर	आह.े	गे यावष 	आमची	लीग
थापन	झाली	आण	ते हापासून	का मीरम ये	घर	क न	बसले या	हेर गरीची	पाळंमुळं	खणून
काढ याचा	सपाटा	लावलाय	आ ही.	मा ,	हे	करताना	कायदा- बयदा	गुंडाळून	ठेवतो.	 यामुळे
आ हांला	आम या	हालचाली	गु त	करा ा	लागतात.’

हे	ब याने	ऐकलेले	होते	आण	समशेर	लीगब ल	 या या	कुमार	मनाला	साह जकच	कुतूहल
वाटत	होते.	समशेर	लीग या	एका	ने याने	तो	 वनयाने	 वतःला	कायकता	 हणत	असला	तरी	तो
पुढारी	असणार	हे	न क च!	 -आप या	मदतीची	 इ छा	करावी	यात	ब याला	आपला	ब मान
झा यासारखे	वाटले.	 या	आनंदा या	भरात	 सनेमा,	 कणीकाका,	मामा-मामी	 न	माली	यांची
आठवण	कुठ या	कुठे	वा न	गेली!

‘झालंय	काय’	 याने	हल या	आवाजात	मा हती	 दली.	 ‘काहीतरी	मोठा	कट	 शजतो	आहे
अन	्नेमके	या	 णी	आमचे	कायकत	कुठे	ना	कुठे	तरी	पांगले	गेले	आहेत.	हे	ह लेखोर	 करण
सु 	 झा यापासून	 लीग या	 कुणाही	 माणसाला	 ास	 यायला	 फुरसत	 नाही!	 हणून
तु यासार या	 शार	पोराकडे	मला	धावावं	लागतं!’

‘कुठे	 शजतो	आहे	हा	कट	अन	्कसला?’
‘कसला	 ते	माहीत	 नाही.	पण-’	अमर	 शेखने	 उ रेकडे	बोट	 केले.	अ या-पाऊण	 मैलावर

ड गरा या	पाय याशी	काही	घरांची	छ परे	 दसत	होतो.
‘ या	गावात	द पक	हॉटेल	नावाची	खाणावळ	आहे.	 या	खाणावळ त	पा क तान या	तीन

छु या	हेरांनी	ठाण	मांडलं	आहे	 कवा	मांडणार	आहेत	ते.	कारण	आज	रा ी या	जेवणाची	ऑडर
यांनी	 तथे	 दलेली	आह.े	तेच	या	कटाचे	सू धार	असावेत.	हे	बघ	ते	तीन	बदमाश!’	अस	े हणून
अमरने	एक	छोटा	 पु	फोटो	ब याला	दाखवला.



‘ यांचे	पोशाख	आता	बदललेल	ेअसतील.	पण	शकल	हीच!’
ब याने	श य	तेव ा	एका तेने	ते	चेहरे	पा न	मना या	एका	कोप यात	साठवून	ठेवल.े
‘मेमरी	 टे टम ये	प हला	आलो	होतो	मी!’	तो	न पणे	 हणाला,	 ‘गदु ता	क 	 तग ता	 तेवढं

ल ात	नाही	पण—पण	पो लसाला	सरळ	वद 	का	नाही	देत	तु ही?’
‘एव ात	नाही!	कटाचे	धागेदोरे	सापडले	क 	मोठ च	 शकार	पकडता	येईल.’
‘मग	मी	काय	क 	 हणता?’
‘तू	 या	खानावळ त	जा-वा या या	वेगानं	जा.	 याचं	बोलणं	चो न	ऐक.	उ 	येतं	ना	तुला?

आण	काही	सुगावा	लागतो	का	पाहा!	मला	हे	 वतः	करणं	श य	नाही.	मी	तसा	 स 	आहे.	ही
बेट 	 उंची	मला	फार	नडते!	 तू	मा 	काल	मला	लाजवणारा	परा म	केला	असलास	तरी	 तुझी
छबी	या	लोकांनी	पा हलेली	नाही.	यू	आर	सेफ.	फ 	ही	कांबळ 	गुंडाळून	घे	 हणजे	झालं!’

‘ती	कशाला?’	 याने	 वचारल;े	 पण	 	 पुरा	 हो या या	आतच	 याने	 वतःला	 घ गडीत
लपेटल	ेहोते.

‘ हणज	ेतू	गव याचा	बावळा	पोर	 दसशील.	अं ेजी	पढनेवाला	लडका	 दखनेसे	यह	अ छा
होगा!’

‘अ छा!	आता	तु हाला	पु हा	कुठं	भेटू?	इथं?’
‘नाही	 याच	गावा या	 स या	टोकाला,	मा या	बोटाकडे	बघ.	 ते	काळं	चौकोनी	घर	 दसतं



ना?’	तो	उदासी	बाबाचा	मठ	आहे.	 तथं	भेट.	नंतर	रा 	पडाय या	आत	मी	तुला	घरी	पोहोचवू
शकतो.’

आण	असे	 हणून	ब या या	केसांव न	हात	 फरवीत	तो	 हणाला,	‘इसमे	कोई	खतरा	नही
है	ब चे!	तुम	बे फ 	रहो.’

पण	खत याची	 फक र	फा टर	फेणेने	 पूव 	कधी	केली	होती	तर	तो	आता	करील?	एकच
स मत	कटा 	आप या	 ‘हीरो’	कडे	फेकून	 याने	 याला	 ‘हा-हा’	केले	आण	आप या	इ छत
थळाकडे	वायुवेगाने	धूम	ठोकली.
द पक	 हॉटेल	 ह	ेआकषक	नाव	धारण	करणारी	खानावळ	 हणज	ेएक	 बैठे	खोपटे	 होते.

मोडकळ ला	आलेले;	जुनाट	अन	्उदास.	 याचा	मालक	चांगला	ताकदवान	त ण	असला	तरी
बावळट	होता.	हॉटेल या	 पुढ या	ओसरीला	लागनू	कोप याची	जी	खोली	होती	तीच	 यात या
यात	ब यापैक .	खोलीत	दोन	खाटा,	एक	 टेबलखुच 	 न	कपाट	एवढे	जीणशीण	सामान	होते.
या	सं याकाळ 	या	खास	खोलीत	एका	 यीची	 बैठक	भरली	होती.	दोघे	खाटेवर	बसले	होते.
यातला	एक	प ाशी या	जवळ	आलेला	झुळझुळ त	 मशीवाला,	च मेवाला	उ 	माणूस	होता.
पण	 वडीलधारा	 कुटंुबव सल	 वाटत	 होता.	 सरा	अठरा-एकोणीस	 वषाचा	 बावरले या	 मु ेचा
पोरगेला	 त ण	 होता.	 तसरा	 ग लाल	 तशीतला	 त ण	 खुच वर	 उलटा	 बसला	असून,	 याने
हातांनी	 खुच ची	पाठ	घ 	धरली	 होती.	पाय	 दो ही	बाजूंस	ताणले	 होते	आण	 एका	 हातावर
हनवुट 	 टेकून	 तो	 बारीक	 नजरेने	 या	 वडीलधा या	 गहृ थाकडे	 पाहत	 होता.	 या या	 स या
हातात	एक	संपत	आलेला	 लास	होता.	ग लालचा	चेहरा	लालबंुद	होता	अन	्कपाळावर	दोनतीन
ण	होते.	 तघांचेही	पोषाख	आधु नक	होते.	बुशकोट	पँट.
मेजावर	दोन	 रकामे	 लास	होते.	 याव न	भोजनाला	अवकाश	असावा	अन	् हणूनच	या

मंडळ नी	पोटास	सॉलीड	लोट यापूव 	 ल वड	ओतल	ेअसावे	असे	 दसत	होते.
ओसरी	भरपूर	मोठ 	होती.	तीत	पाचसहा	लहानलहान	मेजे	असून,	एक	सोडून	ती	सव	आता

रकामीच	होती.	कडे या	खोलीला	लागनू	जे	मेज	होते	 या यापाशी	मा 	एक	वाळकुटा	मुलगा
बसलेला	होता.	 या या	 पु ात	बकरी या	 धाने	भरलेला	एक	 पेला	होता;	पण	 याला	अजून
याने	त ड	लावल	ेन हते.	 याचे	सारे	ल 	आप या	गलोलीचे	 तुटलेले	रबर	सांध यात	गुंतलेले
होते.	पण	या	हातात या	उ ोगात	तो	अगद 	म न	असला	तरी	 याचे	टवकारलेले	कान	शेजार या
खोलीत	चालले या	संभाषणातल	ेअ रन	्अ र	 टपून	घेत	होते.

‘अब	इसमे	कोई	फक	नही	होना	चा हये!’	वडीलधारा	उ 	इसम	ठासून	बोलत	होता.	‘खाना
नपटेगा	एक	घंटेमे!	और	घोडे	तो	अभी	आयगे!’

‘जनाब!’	खुच वरचा	ग लाल	 हणाला,	 ‘आप	 फर	उतरे	 ह तानीके	 मैदानमे.	अगर	कोई
सुनेगा	तो?-अं ेजीमे	बात	करो!-यहाँ	अं ेजी	जाननेवाला	कोई	नही.’

‘हैही	कौन	इस	भूतखानेमे?’	वडीलधारा	उ रला.
‘एक	होटलवाला	छोडकर	और	कोई	नही.’
‘वह	बाहर	ल डा	बैठा	है	न?’
दॅट	 कड?	 दॅट	 हलेज	 इ डयट?	अरी,	 उसक 	 बात	छोड!	 तो	 कड	 बसलाय	आप या

गलोलीत	गलु	होऊन!’
‘ले कन	 कड	 माट	मालूम	होता	है.	मने	उसक 	आँखे	 देखी’-तो	खाटेवरचा	त ण	बोलला



‘बडी	तेज	है!’
‘अ छा?’	कपाळावर	आ ा	चढवून	वडीलधा याने	 या	त णाकडे	पा हले	‘वेल?	वुई	 वल

सी	अबाऊट	दॅट	 कड	लेटर!’
इकडे	 या	 वषारी	 ‘ क ा’	ची	 ती	 ‘ कड कड’	 ऐकून	 बाहेर	 या	 वाळकु ा	 मुलाचे	कान

तापल.े	 पण	 याने	आप या	 गलोल	 ती या	 उ ोगात	 मा 	 खंड	 पाडला	 नाही.	आत या
मंडळ नी	ग लाल या	सूचनेनसुार	जे हा	 इं जीत	बोलणे	सु 	 केले	 ते हा	तो	 मुलगा	 वतःशी
हणाला,	‘डॅम	यू,	जंटलमेन	डाकूज्!	यू	 थकं	इं लश	डज्	नॉट	कम	टू	मी?-इट	डझ!	अँड	 हेरी
फा टर	दॅन	 बफोर.	 बकॉज	आय	अ	◌ॅम	इन	एस-एस-सी	अँड	आय	अ	◌ॅम	फा टर	फेणे!’

पण	 वतःशी	 ही	 पुटपुट	चाल	ूअसतानाच	 या या	 टवकारले या	कानांनी	काही	मह वाचे
श द	 टपले	होते.	 या	 ‘ कड’	ला	आता	कसलेतरी	शेपूट	 चकटले	होते- कडनॅप!	मी टग,	नाइन
ओ	 लॉक,	 सकंदर,	ऑन	 द	 वे,	 कडनॅप!	अ सं.	 हणजे	सभा	संप याबरोबर	 कुणाला	तरी
वाटेत	हे	लोक	 कडनॅप	करणार-पळवणार-होते!	पण	कुणाला?	 ो यांपैक 	कुणाला	तरी	नाही.
व यालाच	असणार!	कळलं	कुणाला	ते!

रा ी	आठ	वाजता	 ीनगर या	जनतेची	एक	टोलेजंग	सभा	 नशात	बागेत	होणार	आह	ेखरी!
का मरी	जनतेचा	लाडका	 पुढारी	 सकंदर	 फैयाझ	 या	सभेत	बोलणार	आह	े हणे!	आज या
वतमानप ात	 याचा	फोटोपण	आलेला	आह!े

फा टर	 फेणेला	 ह	े सगळे	आठवल	ेआण	कानात	 ाण	आणून	 तो	 ते	 बोलणे	 पुढे	 ऐकू
लागला.

आण	 याला	जी	मा हती	 मळाली	ती	अशी.	 नशात	बागेतली	सभा	आटोप यावर	 पुढारी
काही	 वेळ	एक 	असतील	हे	खरे.	पण	मग	 सकंदर	 फैयाझ	हा	आप या	सायकलीवर	 वार
होऊन	 एकटाच	 द ड	 मैलावर या	 पुलापाशी	 मकानाकडे	 जाणार	 होता.	 वाटेत	 काल ावर
पुलापाशी	एक	चांगली	आडोशाची	जागा	होती	 तथे	हे	 तघे	घोडे वार	 याला	एकटा	गाठून	 याची
चांद 	उडवणार	होते!-न ह.े	 याची	गठडी	वळून	पा क तानात	 कवा	 कुठेतरी	 ने याचा	 यांचा
वचार	होता.	गठडी	 ने यासाठ 	 पुलावर	घोडागाडी	तयार	राहाणार	होती.	हा	 बेत	ठ क	जमला
नाही	तर	वाटेतच	कुठेतरी	ते	 याचा	 नकाल	लावणार	होते.

‘ले कन-’	वडीलधारा	पु हा	 ह तानीत	उ रला,	‘वह	बोतल	नीचे	रख!	बहोत	पी	ली	है	तूने!
अगर	यहा	बडा	काम	करना	हो	तो	 दमाग	सीधा	रखना	चा हए-टेढा	नह !’

खुच वा या	त णाने	 लास	मेजावर	आपटला.	तो	जागेव न	उठला	अन	्ओसरीत	आला.
ब याची	गलोल	तेव ात	 त	झाली	होती.	 याने	कांबळ 	सावरीत	हषभराने	उडी	मारली

अन	्गलोल	उंच	ध न	रोखून	गजना	केली,	‘हो	गया!’
‘ या	हो	गया?’	ग लालने	 न वकार	मु ेने	 या याकडे	रोखून	पाहत	 वचारल.े
‘यह-मेरा	बेचका	माने	गलोल!	 हॉटाय	मीन	इज-’
‘इं लश!’	ग लालचे	डोळे	अक मात	तांबारले,	‘यू	नो	इं लश!	यू	डॅम	 लडी-’
ब या या	अंगावरची	घ गडी	ध न	 याने	खेचली.	ते हा	ती	घ गडीच	 या या	हातात	आली

अन	्ब याचे	सु श त	 प	उघडे	पडले.
ग लालने	 या	 प र थतीतचा	 ताबडतोब	 फायदा	 घेतला.	 तो	 हॉटेलवा याला	 उ ेशून

ओरडला,	‘पकडो	इस	हरामखोर	ब चेको	-पा क तानका	छुपा	हेर!’



ब याने	डोळे	वटा न	 या याकडे	पा हले.	मग	 याने	ह ला	कर यापूव च	एक	टुणकन	उडी
मा न	ब याने	आधी	बाजू या	खोलीचा	दरवाजा	गाठला.	दो ही	दारे	 याने	आप या	हडकु या
पण	चपळ	हातांनी	 वरेने	ओढून	 घेतली	अन	् न मषाधात	खोलीला	कडी	लावली.	मग	 याच
कडीला	ल बकळत	ब या	सटासट	तंग ा	झाडू	लागला.	 या	वेळ 	दारावर	आतूनही	धडका	बसू
लाग या.

ब या	जे हा	दोन	वषापूव 	नेफा	आघाडीवर	जखमी	होऊन	इ पतळात	पडला,	ते हा	 याचा
वेळ	 जात	 नस.े	 हणून	 याने	 पड यापड या	 ही	 गदभकला	 संपादन	 केली	 होती-तंग ा
झाड याची.

आता	 याने	 तंग ा	 झाड या	 हणून	 बरे	 झाले.	 याला	 पकड यासाठ 	 मागनू	आलेला
ग लाल	नेमका	 या	 गा या या	मा यात	सापडला.	का मीर या	पहाडावर	कधीकधी	बफ	पडते
हे	जाणून	ब याने	शहाणपणाने	आप या	 बुटांना	नाल	ठोकून	 घेतले	होते.	गदभगणुा माणे	हा
अ गणुही	 या या	आता	उपयोगी	पडला.	 या	नालांनी	ग लालचे	गोबरे	थोबाड	फोडले	आण	ते
अ धकच	लालबंुद	केले.	तो	‘या	अ ला	इ शाला!’	 हणून	ब बा	मारीत	चौफेर	नाचू	लागला.	ते हा
ब याने	ताबडतोब	आपली	घ गडी	उचलली	अन	् या	ग ला	 ेमाने	पांघ ण	घातल.े	 यात	तो
गरुफटतो	आहे,	 इत यात	आतापयत	 नसुता	 बावचळून	 उभा	 रा हलेला	 हॉटेलवाला	 शु वर
आला	अन	्पुढे	होऊन	ब याचा	दंड	ध न	पुस	ूलागला.	‘ए	छोकरा!	 या	करता	है	तुम	और	मेरा
पैसा?’

चॉकलेटनंतर	आप या	 खशात	पैस	ेउरलेले	नाहीत	हे	ब या या	के हाच	ल ात	आल	ेहोते.
पण	तो	न	डरता	 मेजाकडे	बोट	क न	 हणाला	 ‘वह	 तु हारा	 ध	पडा	ह-ैमने	 छूया	भी	नही!
और?’	 याची	 भ ी	पाठ	थोपट त	फा टर	फेणेने	 याचे	समाधान	केले,	‘यह	ब त	डजरस	आदमी
है-जासूस	ह!ै	मै	जासूस	नही	यह	जासूस	है,	चोर!	और	उल ा	ब बा	मारता	है.	पकडो	उसको!’

बापडा	हॉटेलवाला	नसुताच	ग धळून	एकदा	या याकडे	तर	एकदा	 या याकडे	पाहात	उभा
रा हला.

‘ले कन	छोकरा-’
‘काही	पुस	ूनकोस	मला	आ ा!’	ब या	ओरडला,	‘अगोदर	या	रा सा या	नाकाची	खून	पूस.

हणज	ेर !’	मै	अ छा	लडका	 ं-तुमको	शक	होय	तो	जनरल	चौधरी	को	पूछो-’
फा टर	फेणे	चांगलाच	पेटला	होता.	 याची	धग	 या	कमडोक	पण	मजबूत	हॉटेलवा यालाही

लागली	अन	् याने	बा ा	सरसाव या.
‘शाबास!	आता	याच	कांबळ त	गाठोडं	बांध	झ कपैक !	हम	जाते	है	पु लसको	बुलाने-’
खड्-खड्-खड्-खाड्.	हा	तो	दारावरचा	खडखडाट!
‘हो	आण	आतले	 ते	लांडगे	के हा	बाहेर	पडतील	 याचा	 नेम	नाही’-ब या	बडबडत	होता.

‘ यांना	सांभाळ	तू.	मी	पु लसला	वद 	 देतो.’	आण	फा टर	फेणे	छलांग	मा न	जो	पळाला	तो
फलागभर	 र	 गे यावरच	थांबला.	 तथे	 एका	झाडा या	आड	 उभा	 रा न	 याने	 पु हा	 एकदा
द पक	 हॉटेल या	 बाजूला	 पा हले.	 या	 वेळ 	 सूय	 मावळला	 असून,	 सं ध काशात	 ते	खोपटे
नाटकात या	एखा ा	सेटसारखे	वाटत	होते.

ब याला	 असे	 दसले	 क ,	 हॉटेलवा या या	 न ाण	 देहात	 एकाएक 	 चैत य	आल	े होते.
ग लालची	गठडी	वळ यापूव 	 या याशी	 याची	 टाइल	फाइट	सु 	झाली	होती.	दर यान



बाजू या	खोलीचे	फारसे	भ कम	नसलेले	दार	मोडून	आतली	 	 कल	बाहेर	पडली	होती.
यापैक 	पोरगेला	त ण	नसुताच	इकडे	 तकडे	धावत	होता.	पण	च मेवा या	वडीलधा यां या
हातात	 प तूल	असून,	ब या	 जकडे	पळाला	 याच	 दशेला	तो	 ते	 फरकावीत	 होता.	ब याने
पा हले.	 प तूल	आप याला	 डकते	आह,े	पण	अजून	 याला	आपण	सापडलेलो	नाही.	ठ क!’

फा टर	फेणेने	डावा	डोळा	बारीक	क न	गलोल	ताणली	अन	्तीत	बसवलेला	अणकुचीदार
खडा	सणकन	्सोडला.	 या	एका	दगडाने	तीन	प ी	मारल.े	 हणज	ेएकतर	दगड	बरोबर	 प तूल
धरणा या	बोटावर	आपटला	अन	् झण झ या	येऊन	ती	बोटे	वर	उडाली	 न	थाडकन	च यावर
आपटली.	च मा	 फुटून	 या या	काचांनी	एका	गालावर	ओरखडे	उठल.े	 प तूल	अगोदरच	 र
उडाल	ेहोते.

‘ओऽय्!’	 क न	 वडीलधारा	 माणूस	 मागे	 पडला.	 तो	 म ये	 कडमडणा या	 या	 बेकार
त णा या	अंगावर	आण	तो	त ण	 न	हा	दोघेही	आदळल	ेग लाल या	अंगावर.	 यामुळे	ग चा
कु तीतला	 पेच	बारगळला	अन	्या	संधीचा	फायदा	 घेऊन	हॉटेलवा याने	 या याभोवती	घ गडी
आवळली.

‘शा बास!’
तकडे	दो त	आघाडीवर	तो	उ ार	 नघाला	होता	अन	् याचबरोबर	ब या या	पाठ वर	थाप

पडली	होती.	‘बडा	काम	 कया	तुमने!	तुझी	खूप	वाट	पा न	शेवट 	मीच	या	बाजूला	आलो.	काय
काय	झाल?ं	थोड यात	सांग!’

‘अमर	 शेख,	ब या	घाईघाईने	 हणाला,	 ‘कट	असा	आह.े	मी टग	संप यावर	 सकंदरसाहेब
घरी	जातील	ते हा	वाटेत	काल ा या	पुलावर	हे	बदमाष	 यां यावर	ह ला	करणार	आहेत-होते.
नाही,	अजूनही	करतील.	कारण	यांचे	साथीदार	 तथे	टपून	बसलेले	आहेत.	पण-पण	अमर	शेख!



या	डाकूने	पु हा	 प तूल	उचललन	्पाहा!’
‘उचल	ू दे!	लेटस	्मेक	ऐ	 ुएल	ऑफ	इट!’	अस	े हणून	अमरने	आप या	जवळचे	 प तूल

याचवेळ 	ताठ	केले.
दो ही	 प तुलांतून	 एकाच	 वेळ 	 गो या	 सुट या	अन	् लगेच	 ब याला	ओढून	अमर	 शेख

वजे या	वेगाने	झाडाआड	झाला.	श ूची	गोळ 	एका	फुटाव न	सणसणत	 नघून	गेली.
नंतर	डोक 	बाहेर	काढून	दोघांनी	समोर	पा हल.े	 ककाळ 	आधीच	ऐकू	आली	होती.	ते हा

अमर	शेख या	 प तुलाने	आपले	सावज	 टपले	अस याची	बातमी	 यांना	आधीच	 मळाली	होती.
वडीलधारा	घायाळ	होऊन	तडफडत	पडला	होता	आण	 तकडे	ग लालची	खरोखरीच	गठडी
वळून	हॉटेलवाला	आता	 या	फाट या	त णाकडे	वळला	होता.	 याचा	समाचार	 यायला	दोन	गु े
ब स	होते.

‘ ॉक्!’	 तकडे	 ब याची	 जीभ	 टा याला	 चकटली	आण	 मग	 एकाएक 	 याला	 गळून
गे यासारखे	झाल.े

अमर	शेख	 याचा	हात	ध न	 हणाला,	‘तुला	घो ावर	बसता	येतं	का?’
ब या	 सावरला.	 या	 ाने	 या या	 जु या	आठवणी	 जागतृ	 झा या	 हो या.	 तो	 हसून

हणाला,
‘मी	गाढवावरसु ा	बसू	शकतो- य ?’
‘वह	देख!	द पक	हॉटेलकडे	घो ांची	रीघ	लागलेली	 दसते.’
ब याने	 पा हले.	 तीन	 ठग या	 पण	 सुंदर	 घो ांचे	 लगाम	 हाती	 ध न	 तघे	 गडी	 द पक

हॉटेलकडे	चालल.े	पण	म येच	झाले या	या	गोळ बारामुळे	दचकून	 यांनी	आपली	जनावरे	उभी
केली	होती	अन	्भयच कत	मु ेने	ते	झाडी या	 दशेने	पाहत	होते.

‘आता	हे	घोडे	कामाला	येतील!’	अमर	शेख	 हणाला,	‘ले कन	म	तेरे	साथ	नही	आऊंगा.	मुझे
सकंदर	साहब	से	तुर त	 मलना	है!’
झेलम या	तीरावर	आप या	हाऊसबोट पाशी	येताच	फा टर	फेणेने	लगाम	खेचली.	 या	वेळ

सव	मंडळ 	 याची	वाटच	पाहात	होती.	ब याचे	ते	ऐटबाज	पुनरागमन	पा न	माली या	कंठातून
आ य ार	 नघाला.

‘ब या!’
‘आज	काय	क न	आलास	बाबा!’	 कणीकाकांनी	 वचारल	ेआण	ब याने	घो ाची	आयाळ

थोपाटली.	 या	मु या	जनावराने	मागे	वळून	फुर	केले.	फा टर	फेणेशी	 याचीही	अ पावधीत	ग
जमली	होती.	 या या	दणकट	पाठ व न	आपली	उजवी	तंगडी	काढून	घेऊन	ब याने	ज मनीवर
उडी	टाकली	अन	् हटले,	‘ते	सगळं	मग	सांगेन.	आधी	सांगा.	आपलं	उ ाचं	 लेन	बुक	झालं	ना?’

ब या	ऊफ	फा टर	फेणे	आता	एसे सीत	असला	तरी	 या या	श दसंप ीलाही	मयादा	हो या.
नाहीतर	‘बुक’	ऐवजी	 याने	कदा चत्	‘चाटर’	श द	वापरला	असता!

n



चोर— दवाळ
‘हवा	काय	छान	पडली	आह!े	 पारचा	द ड	वाजला	आहे	आण	तरी	ऊन	भासत	नाही!

येतोस	 बाहेर?’	 बनेश	ऊफ	फा टर	 फेणेने	 वचारले	आण	 ‘चल!’	अस	े हणून	सुभाष	 देसाई
नघालासु ा.

दवाळ नंतरचा	प हलाच	 दवस	 हणून	 व ाभवन	लवकर	सुटले	होते	आण	वस तगहृात
सव	 मुले	 अजून	आलेली	 न हती,	 यामुळे	 सारे	 कसे	 शांत	 शांत	 होते.	 जभेवरची	 करं या-
कडबो यांची	चव	अजून	गेलेली	न हती,	 खशात	अजून	चार-दोन	फटाके	 श लक	होते.

दोघे	 बाल म 	 बाहेर	 पडल.े	 ते	 रेसकोस या	कडेकडेने	चाल	ूलागले.	 वीस	 एक	 म नटांत
मैदानाला	 च कर	 घालून	 ते	 पलीकड या	 एकां ा	 र याला	लागले.	 डा ा	 हाताला	 गवताने
भरलेल	ेमोठे	कुरण	होते.	 यात	मोठ 	झाडे	 दसत	न हती	 कवा	र या या	या	कडेलाही	झाडांची
रांग	 न हती.	 उज ा	 कडेला	 मा 	 अंतराअंतरावर	 शेवरीचे	 उंच	 उंच	 न	 चचेचे	 फताडे	 वृ
लावलेले	होते.	 या	झाडां या	पलीकडे	एक	बखळ	होती.	तीत	घाणेरीचे	रान	माजलेल	ेहोते.	याच
बाजूने	 म ांची	ही	 कल	चालली	होती.

र यावर	वदळ	न हती	हे	सां गतलेच	आह.े	म येच	एखादा	डबेवाला	डोक वर	 ट फन या
ड यांचे	 लाकडी	खोकडे	 घेऊन	 तु तु 	 पळत	 होता.	 एखादा	 धोबी	 पाठ वर	 बोचके	 टाकून
रगाळत	 चालला	 होता	 आण	 हडपसर-लोणीसार या	 खे ाकडे	 नघालेला	 एखादा
सायकलवाला	सोलापूर	रोड	गाठ यासाठ 	संथपणे	पेडल	मारीत	होता.

र या या	 दो ही	काठांना	आलटून	 पालटून	 उभे	 केलेले	 द ाचे	खांब	 होते.	 यां याकडे
पाहात	ब या	 हणाला,	‘या	भागात	अजून	 ूबलाइट	आलेले	 दसत	नाहीत.’

‘नाही.	साधे	ब ब	पुरतात	इथे.	आडर ता	तर	आह.े’	सुभाषने	आपले	मत	 दले.
‘पण	 यामुळेच	तर	 इकडे	ब ब या	चो या	होत	असतात.	ब ब	काढून	 घेणं	सोपं	असतं.

हातातून	लांबच	लांब	 वजेची	नळ 	 मरवणं	सोपं	नाही!’
‘चो या	काय	 रे?	कशा या	होत	नाहीत	चो या?	नगरपा लकेचा	तर	 कतीतरी	माल	ह ली

चोरीला	 जायला	 लागलाय	 हणे	 !	 न या या	 तो ा,	 द ाचे	 ब ब,	 र या या	 वर	 पडलेले
बोग ाएवढे	 पाईप,	 झालंच	 तर	 ह यार-पा यारंसु ा!	 टोळ च	 नघाली	आह	े हणे	 एक	खास
यु न सपल	मालचोरांची!’
हे	 यांचे	बोलणे	चालू	आह	ेतोच	समो न	 यु न सपा लट ची	दोन	माणसे	 शडी	घेऊन	येताना

यांना	 दसली.	 येका या	मोक या	हातात	एकेक	बकेट	होते	अन	् येक	बकेटात	एक	मोठा
श	 होता.	 एका	भां ात	 होता	 तांबडा	लाल	 रंग.	 स यात	 होता	डांबरासारखा	काळा	 रंग.
यां या	चाल याबरोबर	रंग	 हदकळत	होते	अन	्र यावर	 यांचे	 शतोडे	उडत	होते.
कामगार	 थांबले.	 यांनी	 र यापलीकडे	 खांबाला	 टेकून	 शडी	 उभी	 केली	 अन	् लाल

बकेटवाला	भराभर	पाय या	चढू	लागला.



‘खांब	रंगवणं	चाललंय’	सुभाष	पुटपुटला.
‘उघडच	आहे.’	फा टर	 फेणेने	समोर	 रवर	 याहाळत	 हटल.े	 ‘ते	 तकडचे	खांब	 रंगवून

झालेले	 दसतात.	 खांबाचा	 वरचा	 भाग	 लाल	 रंगवलाय,	 अन	् खालचा	 काळा.	 दोन	 बकेटं
तेव ासाठ .’

तकडे	अ धक	ल 	न	देता	दोघेही	उजवीकडे	वळल	ेअन	् या	घाणेरी या	रानात	 शरले.
बराच	 वेळ	 दोघे	 मजेने	 चालल	े होते.	 मग	 एका	 चचे या	 झाडाखाली	 ते	 थांबले.	 तथेच

बंु याला	टेकून	 यांनी	बैठक	मारली	आण	पाय	ताणून	देऊन	ते	आरामात	वर	पा 	लागले.
‘आहा!’	 सुभाष	 एकदम	 जभ या	 चाट त	 हणाला.	 ‘काय	 सुरेख	 चचा	 लाग या	आहेत!

गाभुळले या!	वर	बघ!	—	अं	हं,	 या	पलीकड या	बाजूला!	आक ाच	आक ा!’
‘आहेत	ख या	फाक ा!’	असे	 हणून	 एकदम	 ‘उई’	करीत	फा टर	 फेणेने	 उडी	 मारली.

सुभाषला	वाटले	 याने	 चचांसाठ 	मारलेली	ही	प हली	उडी	असावी.	 स या	उडीत	तो	ब धा
फांद 	पकडणार!	‘उई’	ही	आनंदाची	आरोळ 	असावी.	पण	नाही.	ब या	जाग या	जागीच	उ ा
मारीत	होता	अन	्पँट	झटक त	होता.

‘उठ	लेका!’	तो	ओरडला.	‘वर	बघ याऐवजी	खाली	बघ.	ती	लाल	मंु यांची	रांग	पा हलीस?’
सुभाषनेही	आता	उडी	मारली	अन	्आप या	उघ ा	पोट यांव न	 याने	थपाथप	थापा ा

मार या.
‘आऽय’	तो	 कचाळला.	‘डसलीच	तेव ात!’
सवागाचे	 नमुगीकरण	क न	झाले	आण	मग	सुभाष	 हणाला,	‘पाय याशीच	इत या	मंु या,

तर	वर	 कती	असतील?	या यावर	चढून	 चच	काढणं	श य	नाही!—	चल’
‘को ाला	 चचा	आंबट!’



‘आप या	उ ा	को ासार या	फुकट	जाणार	नाहीत.	आपण	वाटेल	 तेव ा	 उंच	उ ा
मारायला	तयार	होतो.	चल—’	एक	‘लाँग	जंप’	मारीत	सुभाष	 हणाला.	‘ते	प हलंच	झाड	गाठूया
आपण	र या या	कडेचं!’

‘ या	झाडावर	 दवसभर	चढत	रा हल	ंतरी	 चचा	 मळणार	नाहीत.’
‘का?’
‘कारण	ते	शेवरीचं	झाड	आह.े’
‘ओ!-पण	 मग’	 सुभाष	 डोळे	 कल कले	क न	 या	झाडाकडे	 पाहात	 हणाला.	 ‘ या या

श ावर	माणूस	कशाला	चढलाय?’
‘ याला	कापूस	हवा	असेल- कवा	तो	माणूस	नसून	माकड	असेल.’
‘माकडत ा	आह	ेखरा-’	सुभाष	 हणाला,	‘पण	माणूसच	आह	ेतो.’
इत यात	तो	माकडत ा	माणूस	झाडाव न	सरसर	खाली	उतरला.	 याचेही	कपडे	खाक

होते.	 याने	यां याकडे	पा ह यासारखे	केले	आण	झट यात	मान	वळवून	तो	र याने	पुढे	चालू
लागला.

या	 दोघांनी	 र या या	 पलीकडे	 पा हले.	 शडीवा या	कामगारांनी	खांब	 रंगवून	 पुरा	 केला
होता	आण	 शडी	उचलून	ते	पुढे	 नघाल	ेहोते.	पुढे	 हणज	े या	 दशेकडून	ह	ेमुलगे	या	र याला
लागले	होते	 तकडे.

पुढ या	को या	खांबापाशी	ते	थांबले.
मग	 यां यातला	एकजण	अगद 	कंटाळ यासारखे	क न	 हणतो.	‘ब सं	झालं	ग ा	आता!

चल,	एक	 सगल	 या	मा न	येऊ	या.	पोटात	वखवखतंय	नसुतं.’
‘चल-मुकादम	 दसत	नाहीये	कुठे!’	मला	तर	 या	संग	 मसळबी	खायचीया!	चल	 बगी!’
एकाने	 रंगाची	बकेट	 उचलली,	 सरा	 शडी	 उचलीत	 हणाला,	 ‘ हला	झोपवतो	 इथंच	या

सु या	ना यात.’
या माणे	 शडी	 ना यात	आडवी	 ठेवून	झाली.	 मग	 या	 रंगा या	 बकेट	 यांनी	 दसणार

नाहीत	अशा	बेताने	उंच	गवताआड	दडवून	ठेव या.	मग	दोघेही	 या	कुरणातून	रगाळत	पलीकडे
जायला	 नघाल.े	 तथे	कुठेतरी	एखादे	डबडे	हॉटेल	असावे.

‘असा	असतो	 यु न सपा लट चा	कारभार!’	सुभाषने	नागरी	कारभाराब लचे	आपले	 गंभीर
मत	 दले.

‘नसुता	‘ट ’	चा	कारभार	 हण	क !’	फा टर	फेणे	 फस फसला.
‘मग	काय	तर?	काम	अ यावर	टाकून	खुशाल	पळाले	आण	तेही	सगळं	सामान	इथे	सोडून!

आता	आप या	सार या	पोरांनी	तो	रंग	पळवला	 हणज?े’
‘आपण	तसे	नाही	हे	 यांना	माहीत	असणार-’	ब याही	 गंभीरपणे	 हणाला.	पण	 तेव ात

याचे	 वचार	जरा	बदललेल	े दसले.	कारण	तो	एकदम	 हणतो,	‘काय	रे	सुभाष,	 यु न सपा लट
आपलीच	असते	ना?’

‘ हणज	ेकाय?’
‘ हणज	ेअस	ंक ,	 यातला	इवलुसा	रंग	आपण	घेतला	 हणून	काय	 बघडेल	रे?’
‘कशाला	हवाय	तुला	इवलुसा	रंग?’	सुभाष	 हणाला,	‘त ड	काळं	करायचं	का?	तसा	आधीच



तू	काय	कमी	काळा	आहेस?	सुभाषला	गोरेपणाचा	अ भमान	होता.
‘काळा	नाही	 रे-लाल!	आमची	माली	आह	ेना-माझी	मामेबहीण?	 तला	नखांना	लावायला

लाल	रंग	हवाय’.	असे	 हणून	ब या	र ता	ओलांडून	धावत	 या	खांबापयत	गेला.	इतकेच	नाही	तर
कुरणात या	 या	गवतात	 याने	उडी	मारली.

सुभाष	 या या	पाठोपाठ	 तथे	पोहोचला	होता.	तो	 हणाला,	‘पोर ना	मद 	हवी	असते,	बाबा.
हा	 रंग	नाही	चालणार!	आण	 तेव ात	फा टर	 फेणेनही	आपला	 बेत	बदलला	होता.	 हणजे
याला	एकदम	 या	 यु न सपल	मालचोरांची	आठवण	झाली	होती	 हणूनच	अस	ेकाही	नाही.	ती
चोरी	आह.े	हे	आपलं	गंमत	 हणून	घेणं	आहे.	तरीपण....

तो	सुभाषला	 हणाला,	 ‘मला	वाटतं-यातला	 रंग	आपण	 घेणं	बरोबर	नाही.	 यु न सपा लट
जनतेची	असली	तरी	 पु याची	लोकसं या	दहा	लाख	असेल.	 हणजे	मी	फ 	एक	दशल ांश
जनता	आहे.’

मग	एक	दशल ांश	घे	वाटलं	तर.	एखादं	बारीकस	ं टपूस!’	 यांचा	हा	 वनोद	चालू	आह	ेतोच
गवता या	आडून	 यांना	अस	े दसले	क ,	र याव न	दोन	इसम	चालले	आहेत.	 यांचेही	कपडे
खाक 	आहेत	आण	एका या	हातात	 बॅग	आह,े	तीही	खाक 	कापडाची.	 यात	ह यारं	 ब यारं
असतील	का?

‘हेही	 यु न सपल	कामगारच	का?’	सुभाष	डोके	खाली	घालीत	 पुटपुटला.	 ‘आले	इथे,	तर
सांग-ूआ ही	तुमचा	रंग	चोरायला	आलो	न हतो.	कुणी	चो 	नये	 हणून	राखण	करीत	होतो.’

याचे	हे	बोलणे	फा टर	फेणेला	लागले.
‘चोरी	चोरी	काय	लावलं	आहेस	हे?’	तो	 चडून	 हणाला.	 ‘कुणाला	हवाय	तो	 रंग?’	आण

इतके	बोलणे	होऊनसु ा	दोघांनी	उगाचच	चोर ासार या	माना	खाली	घात या	हो या.
तरी	फा टर	फेणेचे	डोळे	गवतामधून	बाहेर	पाहात	होते.	कान	टवकारलेले	होते.
ते	गडी	आपसांत	बोलत	होते.
‘मंग	ूआगे	चला	गया!	ब त	जलद 	काम	करता	है	वह!’
‘जी	हां!	 बंदर	के	जैसे	चढता	है	वह	खंभेपर!	वह	अकेला	है	और	हम	दोनो,	तो	भी	इतना

आगे	बढ	गया!’
फा टर	 फेणेने	सुभाषकडे	 ाथक	नजरेने	पा हल.े	काय	बोलताहेत	हे?	 खंभेपर	कायकू

चढता	है?	ते	मघाचे	कामगार	 हणावेत	तर	ते	दोघे	होते	आण	हे	तर	एक ा या	परा माब ल
बोलताहेत?	 कोण	 हा	 एकटा?-	 हां	 हां!	 तो	 मघाचा	 माणूस	 तर	 नाही?	 तो	 माकडत ा?
शेवरी या	झाडावरन	सरसर	उतरला	तो?	पण	हा	खं यावर	 हणतोय,	झाडावर	नाही!

फा टर	 फेणेने	 चट दशी	 या	 मघा या	 शेवरी या	 झाडाकडे	 पा हल.े	 उंच	 सरळसोट
खांबासारखं!	पण	हो	खांबापे ा	चढायला	सोपं!	आण	अरे या!	तो	 तथला	खांब	 या	शेवरीला
जवळजवळ	 भडलेलाच	आह	ेक !	 हणजे	 शेवरीवर	चढूनही	खांबावरचं	काम	कर यासारखं
होतं!

ॉक्!
हणज	े या	माणसाचं	खरं	काम	 द ा या	खांबावरच	होतं	काय?



श य	आहे.	कारण	हे	 यु न सपल	कामगार	आहेत.
पण....पण....
या या	मनातले	 वचार	सुभाषने	बरोबर	हेरले	होते.	तो	 या याकडे	वळून	हळून	 हणाला,	‘हे

खरंच	 यु न सपल	कामगार	आहेत	का	रे?’
‘क मशनर	जाणे!’	ब या	पुटपुटला.
यांचे	वतन	संशया पद	होते	खरे.	 यां या	पुढ या	कृतीव न	ही	गो 	 प 	झाली.
यां यापैक 	एकाचे	ल 	र या या	कडेला	गेले	होते.	तो	एकदम	उ ारला,	‘अरे	भैया!	सीढ !

यह	ब तही	अ छा	हो	गया!	अपना	काम	हम	ज द	कर	दगे!’
‘अब	स चे	 यु न सपल	वकर	हो	गये	हम!’
ले कन	सीढ 	 कसक 	है?-मा लक	आ	जावे	तो?’
‘कोई	नही	आएगा!’	 या	इसमाने	एकदा	चारही	बाजू	 याहाळून	पा ह या.	 ‘यह	 यु न सपल

कामगार 	क 	सीढ 	है-वह	देख	वहाँतक	रंगकाम	 अ्झा	है.	अब	वे	गये	ह गे	खाना	खाने	के	 लये.
वे	आने	से	पहले	ही	हम	चार	पांच	ब ब	 नकाल	सकते	है!	चलो!’



लगेच	दोघांनी	ती	ना यात	पडलेली	 शडी	उचलली	आण	 या	को या	खांबापाशी	आणली.
‘रा ते	क 	तरफ	नह -यहाँ	खडी	करना!’
‘ठ क.’
‘ हणज	ेहे	 यु न सपल	माल	मारणारे	लोक	आहेत!’
ब या	सुभाष या	कानाशी	कुजबुजला.	‘ याच	टोळ तल	ेअसणार!’
‘मु ाम	खाक 	कपडे	घालून	आलेत	लोकां या	डो यांत	धूळ	फेक यासाठ .’
‘ती	धूळ’	ब या	दात-ओठ	चावीत	 हणाला,	‘ यां याच	नाकात डात	क बू	आपण!’
मैदाना या	 बाजूने	 शडी	खांबाला	 टेकव यात	आली	 होती.	आता	 यां यातला	 एकजण

भराभर	 पाय या	चढू	लागला.	थोडा	चढ यावर	 तो	थांबला.	 याने	 वर	 पा हल.े	सवात	 वरची
पायरी	क ची	असावी.	कारण	ती	सुंभा या	दो यांनी	बांधलेली	होती.

दर यान	ब याचा	 न	सुभाषचा	काहीतरी	बेत	ठरला	होता.	ब याने	आता	सुभाषला	डो याने
खूण	केली.	सुभाषने	लाल	रंगाचे	बकेट	उचलले	आण	तो	 वरेने	पुढे	झाला.	 शडी	ध न	उ या
असले या	माणसा या	पाठ वर	 याने	बकेटातला	अधा	 रंग	उपडा	केला.	 या	माणसाने	चपापून
शडीवरचे	हात	सोडले	आण	तो	मागे	वळला.	 याबरोबर	सुभाषने	उरलेला	रंग	 या या	त डावर
झोकून	 दला.

‘अयाऽया!’
तो	इसम	पार	ग धळून	 गेला.	 या या	नाकात डात	 रंग	उधळला	होता	आण	 याला	डोळे

उघडणेही	अश य	झाल	ेहोते.	दो ही	हातांनी	त ड	चोळ त	आण	 ‘उई-उई’	 ‘थू:	थू:’	ओरडत	तो
नाचायला	लागला,	 ते हा	 याचीच	खाली	पडलेली	काठ 	उचलून	सुभाषने	 या या	 पु ठ्यावर



बडवबडव	बडवले.	तो	माणूस	‘मॅड’	सारखा	 कचाळत	बाजू या	गवतात	पळाला.
इकडे	हा	 कार	चाल	ूअसताना	फा टर	फेणे	 व थ	न हता.	प ह या	माणसाने	 शडीवरचे

हात	सोड याबरोबर	 याने	 शडी	पकडली	होती	आण	तो	भराभरा	 न मा	पाय या	चढला	होता.
या या	एका	हातात	का या	 रंगाचे	बकेट	होते.	 सरा	हात	 शडी	ध न	होता.	दर यान	आधीच
वर	चढले या	माणसाने	 द ा या	आड ा	प वर	पाय	ठेवून	 द ाचा	बाहेरचा	 लोब	उघडला
होता.	आता	आत	हात	घालून	तो	ब ब	काढ या या	उ ोगात	होता.

इकडे	 बकेटात	 श	 बुडवून	 फा टर	 फेणेने	 भराभरा	 खांबाला	 रंग	 फासला.	 तीन-चार
फटका यांत	 याने	अधा	खांब	काळाढु स	क न	टाकला.	मग	 वरेने	 शडी	उत न	तो	खाली
आला	आण	 लगेच	 याने	 शडी	ओढली.	 वर या	 माणसाने	 शडीवर	 पाय	 ठेव यापूव च	 ती
धाडकन	्खाली	 पडली	 होती.	खाल या	 बाजूस	काहीतरी	भानगड	 चाल	ूआहे,	अशी	 वर या
माणसाला	आता	कुठे	 शंका	आली.	नकुताच	काढून	 घेतलेला	ब ब	 या या	थरथर या	हातातून
नसटला,	ज मनीवर	आपटला	अन	्फ दशी	फुटला.
ब या	 न	सुभाष	 णमा 	 बचकल.े	खांबावरचा	माणूसही	 बचकला.	 या या	पायांना	 शडी

मळेना,	कारण	ती	आधीच	कोसळली	होती.	 ते हा	खांबाला	घ 	कवटाळून	तो	खाली	उत
लागला.	या	उ ोगात	 याने	आपले	कपडे	 न	चेहरा	सारे	ब याने	फासले या	का या	रंगात	माखून
घेतले.	तो	खाली	उतरेपयत	अ रश:	 व षक	बनला	होता.

खाली	पडले या	 शडीवर	ब या	तुटून	पडला	होता.	 या	क या	पायरीचे	सुंभ	सुटवले	होते.
ब याने	ते	सोडवून	घेतले.	चांगली	लांबलचक	दोरी	होती	ती.	‘उपयोगी	पडेल!’	तो	पुटपुटला.

घामाने	 थबथबलेला	 ब या	आता	 ताठ	 उभा	 रा न	 हणाला,	 ‘चल!	आपण	 पळूया!	 ते
लवकरच	भानावर	येतील	आण	आप याला	 पटतील!’

‘पण	मग	 यांना	पकडणार	कोण?’
‘जनता	 पकडील!’	 फा टर	 फेणे	 हणाला.	 ‘दहा	 ल 	 लोक	आहेत	 पु यात	आण	 या

भाम ांची	ओळख	पटावी	 हणून	आपण	 यां यावर	 श के	मारल	ेआहेत!’
दोघेही	र याव न	धूम	पळाले- या	रंगवले या	खांबां या	 दशेने.	ब या या	हातात	होती	दोरी

आ ण	सुभाष या	हातात	होती	काठ .
इकडे	गवतात	पळालेला	प हला	इसम	ए हाना	खरोखरीच	भानावर	आला	होता.	आपला

यांनी	फ जतवडा	केला	ती	केवळ	शाळकरी	पोरे	होती	हे	आता	 थमच	 या या	ल ात	आले
होते.	 ते हा	 यांना	 इंगा	 दाखव या या	 बेताने	 तो	 ु 	 माणूस	 गवताबाहेर	आला	 होता.	 पण
सुभाष	अन	्ब या	आधीच	पळाले	होते.	थोडे	पळा यानंतर	ते	एकदम	थबकून	उभे	रा हल.े

या	बारीकशा	फूटपाथव न	 ते	पळत	होते	 या	बाजूची	 द ांची	रांग	 रंगवून	झाली	होती.
पण	 र या या	 पलीकडचे	खांब	कोरेच	 होते.	 यांना	 एकदम	असे	 दसले	क ,	 यापैक 	 एका
को या	खाबां या	 श ावर	 एक	खाक 	कप ातला	 माणूस	 बसलेला	आह.े	 याने	 द ाचा
बाहेरचा	 लोब	नकुताच	बंद	केला	तो	जरा	घाईघाईनेच	आण	मग	पटकन	् याने	वळून	पा हले.
यालादेखील	 र यावर	 दोन-तीन	 खांब	 अलीकडे	 काहीतरी	 गडबड	 झा याची	 शंका	आली
असावी.	आप या	खाक 	डग या या	 खशात	ब ब	टाकून	तो	आता	झपा ाने	खांब	उतरणार	हे
पा न	ब याने	सुभाषला	खूण	केली.

लगेच	सुभाष	 पुढे	धावला	आण	तो	अधा	खांब	उत न	 येताच	 या या	 तंग ावर	 याने



काठ चे	दोनतीन	र े	हाणले.	तो	खाली	र यात	कोसळला	अन	् ‘उई	उई’	क न	तळमळायला
लागला.	 हे	 य	 पाहात	असलेला	फा टर	 फेणे	 एका	 उडीत	 या याजवळ	 पोहोचला.	खाली
वाकून	 याने	 न	सुभाषने	 या	चोराचे	हातपाय	बांधल.े

‘अयाऽया-’
‘आराम	करो	अब!	फा टर	फेणेने	 याला	सुनावल	ेआण	तो	ताडकन	उभा	रा हला.	कारण

याचवेळ 	मघा या	 या	रणांगणावर	पु हा	काहीतरी	गडबड	झा याचा	आवाज	येत	होता.
या	 ठकाणी	र या या	पलीकडे	बरेच	लोक	जमा	झाले	असून,	ते	सव	र या या	अलीकडे

पाहात	आहेत	असे	 याला	 दसले.	काय	पाहात	होते	ते?
बरोबर!	 रंगाने	 माखलेले	 ते	 दोन	 चोर	 र ता	ओलांडून	 अलीकडे	आले	 होते	आण	 या

घाणेरी या	 रानात	पळाले	होते.	गद ची	 यांना	आता	भीती	वाटत	होती	आण	 यांचा	अवतार
पा न	च कत	झालेल	ेलोक	 यां याकडे	आ	वासून	पाहत	होते.	काह नी	हसायला	सु वात	केली
होती.

‘पकडा-पकडा	 यांना!’	फा टर	फेणे	घसा	खरवडून	ओरडला,	‘चोर	आहेत	ते	चोर!’
आण	 याचवेळ 	आणखी	 एक	 व च 	 कार	 याला	 दसला.	 ते	 खरेखुरे	 यु न सपल

कामगार	 सगल	चहा	 न	बटाटेवडा	पचवून	परत	आले	होते.	आप या	कामा या	 ठकाणी	येताच
माणसांचा	तो	थवा	पा न	 ते	थ क	झाले	होते.	 तेव ात	आपली	 रंगाची	बकेटे	उपडी	झालेली
यांना	 दसत	होती.

‘ या	है	 या	यह	मामला?’	 यां यातला	धीट	होता	तो	रागारागाने	खेकसला	होता.	 सरा	जरा
भेकडच	होता.	 या या	म तली	च े 	कशी	 फरली,	 याचे	 याला	ठाऊक!	ब तक न	 याला
वाटले	असावे	क ,	आप या	ता यात	 दलेली	अध 	 यु न सपल	मालम ा—ते	 रंगाचे	डबे—न
झाली,	आता	उरलेली	अध 	तर	वाचवूया,	नाहीतर	 मुकादम	आप याला	क चा	खाईल!	आण
हणून	 याने	ती	 शडी	एक ानेच	उचलली	अन	्वे ासारखा	 तथून	पळ	काढला.
तो	फलागभर	धावतो	न	धावतो	तो	 याला	एक	काटकोळा	खांब	आडवा	आला	फा टर	फेणे!
‘ठैरो!’	तो	ओरडला.
‘ या	है?’
‘चोर	है	इसको	बांधा	है	हमने,	अब	इसको	ले	जाव	तुम	पो लस	थानेपर!’
खरा	 कार	कळ यावर	 या	भेकड	कामगारालाही	जरा	धीर	आला.	 याने	हातातली	 शडी

र यावर	पसरली.	मग	 तघांनी	 मळून	 या	चोराला	उचलून	 शडीवर	ताणला	आण	सुंभा या
दोरीने	बांधला.

‘ऐसा	 ेचर	शायद	अ पताल	म	भी	नही	 मलेगा!’
या	पोरांची	चपळाई	पा न	च कत	झालेला	तो	कामगार	कौतुकाने	उ ारला.
इत यात	र यावर	 टण्	 -	 टण्	 घंट 	वाजली.	ब याने	पा हल	ेतर	एक	सायकल	सपा ाने

येत	होती.	वर	बसलेला	 वार	खाक 	पोशाखातला	होता.
‘खाक -खाक !’	सुभाष	उ ारला.	खाक चं	फार	बंड	झालंय	आज!’
पण	 ही	खाक 	 साधी	 न हती.	 पो लसचा	 यु नफॉम	 होता	 हा!	आण	 फतीव न	 ब याने

ओळखल	ेक ,	हा	गहृ थ	जमादार	आह.े



जमादारसाहेब	 सायकलीवर	 वार	 होऊन	 पारचा	 खाना	 खायला	 नघाले	 होते.	 त डात
पेटलेली	 सगारेट	होती.	पण	पोटात	काव यांचा	जथा	ओरडत	होता.	पण	ही	 चमणी	पोरे	जे हा
जा तीच	आरडाओरडा	करायला	लागली	ते हा	 यांना	उपाशीच	कामाला	लागणे	भाग	पडल.े

‘काय	आहे	 रे	 पो ट्यांनो?’	 ते	 सायकलीव न	 उतरत	 केकाटल.े	 दातात	 सगारेट	 तशीच
दाबलेली	होती.

ती	 सगारेट	पा न	फा टर	फेणेला	एक	मोह	आवरेनासा	झाला.	 याने	 खशात	हात	घालून
काहीतरी	बाहेर	काढले	अन	्पो लसदादां या	त डापाशी	धरल.े

‘ या	है?’	जमादारसाहेबांनी	गजना	 केली.	त णी	 सगारेट	ज मनीवर	पडली.	पण	 तने
आधीच	आपले	काम	केले	होते.

वात	 भुरभुरली	 होती....फटाका	 वर	 भरकावला	 गेला	 होता	आण	 हवेतच	 फोट	 झाला
होता.....	 ो!

जमादारसाहेब	खवळले	 होते,	 पण	फा टर	 फेणेने	सपशेल	लोटांगण	 घालून	 यांची	 मा
मा गतली.

‘माफ	करा,	जमादारसाहेब!	मला	मोह	आवरला	नाही.	अजून	 दवाळ ची	 धंुद 	डो यांवर
आहे!’

‘एक	 नरकासुर	 पकडलाय	 तुम यासाठ 	आ ही!’	 सुभाष	 हणाला	 अन	् जमादार	 उ ारले
‘अ	◌ॅ’?

‘तो	बघा- ेचरवर	ताणलाय!’
खरंच	क !-जमादारसाहेब	डोळे	फाडून	 या	आड ा	 शडीकडे	पा 	लागले.	इतका	वेळ	 या

काट या	पोराने	 यांना	इतके	च ावून	सोडले	होते	क ,	 यांचे	इकडे	 तकडे	ल ही	जाणे	श य
न हते.	र ता	काय	रोखतो,	हाडकुळ 	बोटं	त डाशी	काय	आणतो	आण...

बाप	 रे!	काय	उडवलंन	 ते	मघाशी?	अ	◌ॅटमबॉ ब	होता	क 	हाय ोजन	बॉ ब?	गा	गा	गा!
अजून	अंगावरचा	काटा	पडलेला	नाही!

आण	हा	 सरा	पोरगा	काय	सांगतोय	आणखी?	नरकासुर	पकडलाय?	तो	खाली	 तरडीवर
झोपलाय,	तो	नरकासुर	क 	काय?

अरे,	आता	म येच	हा	हाडकुळा	काय	सांगतोय	आणखी?
फा टर	फेणे	भराभरा	बोलत	होता.	‘जमादारसाहेब,	नरकासुर	ही	आपली	आलंका रक	भाषा

झाली.	हा	खरा	चोर	आहे.	 यु न सपल	माल	चोरणारा	भामटा	आहे	हा!	 याला	 मु ेमालासकट
पकडलंय	आ ही!’

जमादार	साहेबांचे	डोळे	 हणजे	सुपा या	बन या	हो या.
‘काय	सांगताय?’
‘खरं	तेच	सांगतो	आहोत.	अजून	 दवाळ 	संपलेली	नाही	साहेब!	देव दवाळ 	 र	असेल.	पण

ही	आह	े चोर दवाळ !	 याने	 चोरले या	 प ास	 द ांसकट	 याला	 उचला	आण	 चौक वर या
मखरात	नेऊन	बसवा!’

‘आण’,	सुभाष	घाणेरी या	रानाकडे	बोट	करीत	 हणाला,	 ‘ तकडे	ती	लोकांची	गद 	बघा!
या	जंगलात	 दोन	लाल-का या	प ट्यांचे	 बेगडी	वाघ	पळालेत-	 यां यासाठ पण	एक	ताबूत



ठरवा!’
जमादारसाहेबांनी	प ट्याचे	बकल	घ 	 केल.े	 ते	हताशपणे	 पुटपुटले,	 ‘ ूट 	इज	 ूट 	–

अनशापोट !’

समा त
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