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मनवदेन 
 

महाराष्ट्र राज्य साचहत्य संस्कृती मंडळाच्या वतीने अनेक उत्तम गं्रथ भाषातंचरत करून घेऊन ते 
प्रकाचशत करण्यात येतात. या योजनेत साचहत्य, शास्त्र, चवज्ञान, कला इत्यादी चवषयावंरील गं्रथ मंडळाने 
प्रकाचशत केले आहेत. रचशयन लेखक श्री. शोलोखोव्ह यािंी नोबले पाचरतोचषक चवजेती कादंबरी’ अँड 
क्वाएर् क्लोज द डॉन’ अन वाचदत करण्यािे मंडळाने ठरचवले. या कादंबरीिे भाषातंरािे काम रचशयन 
नभोवािी कें द्रातील अचिकारी श्री. नरेंद्र ससदकर यानंी स्वीकारले. मोठ्या प स्तकािें भाषातंर करताना 
अनेक अडििी उद भवतात. चवशषेतः अनेक पाते्र असलेल्या कादंबरीत पात्राचं्या नावाच्या उच्चारात फरक 
होतो. श्री. ससदकर यानंी प्रयत्नपूववक हे र्ाळले आहे. काही चठकािी अशा ि का झाल्या असल्यात त्या 
नजरेआड होऊ देिेि योग्य होईल असे वार्ते. श्री. प्र. श्री. नेरूरकर यानंी या प स्तकात चवस्तृत प्रस्तावना 
चलहून चदल्याबद्दल त्यािंा तसेि श्री. ससदकर यािंा मी मंडळाच्या वतीने आभारी आहे. ही कादंबरी दोन 
भागात प्रकाचशत होत असून त्यापकैी भाग– १ िे प्रकाशन करण्यात मंडळास आनंद होत आहे. द सऱ्या 
भागािेही प्रकाशन अल्पाविीत होत असून वािक या प स्तकािे स्वागत करतील अशी आशा आहे. 
 
 
४२, यशोिन,  सुरेंद्र बारसलगे, 
म ंबई– ४०० ०२०  अध्यक्ष, 
  महाराष्ट्र राज्य साचहत्य संस्कृती मंडळ. 
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डॉन संथ वहातच आहे 
 

थोडी तोंड ओळख 
 
प्रास्तामवक 
 

श्री. नरेन्द्द्र ससदकर यानी जगचवख्यात रचशयन लेखक चमखैल शोलोखोव् याचं्या ‘ॲण्ड क्वाएर् 
फ्लोज् द डॉन’ या महाकादंबरीिा मूळ रचशयन भाषेतून मराठी अन वाद केला आहे व ‘महाराष्ट्र राज्य 
साचहत्य संस्कृती मंडळा’ तफे तो प्रकाचशत होत आहे. यापूवी स द्धा साचहत्य संस्कृती मंडळाने महान 
रचशयन कादंबरीकार काऊण्र् चलओ र्ॉल्स्र्ॉय याचं्या ‘वॉर ॲण्ड पीस’ या महाकादंबरीिा मराठी अन वाद 
संचक्षप्त रुपात मराठी वािकासंाठी सादर केला आहे. मी स्वतः शोलोखोव् याचं्या या कादंबरीिा इंग्रजी 
अन वाद समोर ठेवनू श्री. ससदकर यानी खूप मेहनत घेऊन पूिव केलेल्या या मराठी अन वादािा आढावा 
घेिार आहे व साचहत्य चनर्ममतीच्या चवचवि प्रचियािंी या कादंबरीशी सलंग्नता जोडिारी चिचकत्सा घडवनू 
आिण्यािा, या कादंबरीिा व रचशयन साचहत्यािा एक अभ्यासक या नात्याने प्रयत्न करिार आहे. 
 
लेखक म्हिून शोलोखोवची जडिघडि 
 

इ. स. १९२३ साली शोलोखोव् ने आपलं पचहलं कथालेखन केलं. १९२६ साली त्यािा ‘रे्ल्स फ्रॉम 
द डॉन’ हा कथासंग्रह प्रचसद्ध झाला. १९२५ साली त्याने ‘ॲण्ड क्वाएर् फ्लोज् द डॉन’ चलहायला स रुवात 
केली. त्यावळेी तो वीस वषािा होता. रचशयातील डॉन प्रदेशात शोलोखोविं बालपि गेलं. त्यािं तारुण्य 
‘यादवी य द्धा’ (Civil War) च्या िकािकीत गेलं. डॉन प्रदेशातील व्हेशने्द्स्काया खेडं (Veshenskaya) हे 
शोलोखोव्हच्या जीवनाशी अतूर्पिी चनगडीत झालं आहे. जसे र्ॉल्स्र्ॉयच्या जीवनाशी ‘यास्नाया पोल्याना’ 
(Yashaya Polyana) हे खेडं चनगडीत झालं होतं. आपल्या डॉन प्रदेशावरच्या पे्रमातूनि शॉलोखोव आपली 
ही महाकादंबरी चलहायला उद्य क्त झाला. ‘ॲण्ड क्वाएर् फ्लोज् द डॉन’ िा उत्तर वयात मागे वळून चविार 
करताना शोलोखोव् म्हिाला होता, ‘ज्या लोकात मी जन्द्मलो व ज्यानंा मी ओळखत होतो त्या लोकाबंद्दल 
मला चलहायिं होतं.’ 
 

चडसेंबर १९६५ ला स्र्ॉकहोम येथे नोबले पाचरतोचषक स्वीकारताना शोलोखोव् ने जे भाषि केलं 
होतं त्यावरून त्यािी कलेबद्दलिी जीवनदृष्टी चदसून येते. तो म्हितो, “वािकाशी प्रामाचिकपिे बोलायि,ं 
लोकानंा सत्य सागंायि,ं मग ते चकतीही करू् असो, मािसाचं्या हृदयात भचवष्ट्यकाळाबद्दलिी आचि तो 
भचवष्ट्यकाळ चनमाि करण्याच्या स्वतःच्या सामर्थ्यावरिी श्रद्धा बळकर् करायिी, जगभर शातंता नादंावी 
म्हिून सिीय लढवैय्या व्हायि,ं आचि स्वतःच्या लेखनाने अशा लढवैय्यािंी संख्या वाढवायिी. प्रगतीिी 
स्वाभाचवक आचि उदात्त ओढ लागलेल्या लोकाना एकत्र करायिं. कला मािसाचं्या मनावर व हृदयावर 
प्रिंड प्रभाव पाडतात. मला वार्तं की त्या मािसाला स्वतःला कलावतं म्हिवनू घेण्यािा हक्क आहे. जर 
तो, ही मािसाच्या अंतरात्म्यात सौंदयव चनमाि करण्यािी शक्ती, मािसाच्या भल्यासाठी मागी लावील.” 
 

शोलोखोव् च्या साचहत्यािे एक जेष्ठ अभ्यासक श्री. न्द्यॅचकमेन्द्को म्हितात त्याप्रमािे शोलोखोवि ं
सामर्थ्यव वास्तवतेतून तो घेतो – वास्तवता चतच्या ऐचतहाचसक स्वरुपात, वास्तवता चतच्या 
चवकसनशीलतेत, वास्तवता दैनंचदनी जीवनािी. त्यािे नायक ठाम भौचतक वस्तंूच्या जगात वावरतात. ते 



           

स्वतःि वास्तवता असतात. व्यक्क्तचित्रिाच्या नेमकेपिाने ही वास्तवता अशी काही चनमाि केलेली असते 
की त्या प्रत्येकाला एक अपूवव व अन करिद लवभ अस ं स्वतःिं व्यक्क्तमत्व लाभलेलं असतं. १९३२ साली 
शोलोखोव् बद्दल मकॅ्क्झम गॉकीने म्हर्लं होतं की य रोमिील सूज्ञ लोक शोलोखोव् िं साचहत्य एक वास्तवता 
म्हिूनि स्वीकारतात. कलेिी पाळंम ळं जनतेत असतात, या जािीवतूेन शोलोखोव् आपलं लेखन करीत 
होता. स्र्ॉकहोमला केलेल्या आपल्या भाषिात हा म द्दा माडंताना शोलोखोव् अचभमानाने म्हितो, “ज्या 
ऐचतहाचसक वारे्वरून माझे लोक गेले ती मळलेली वार् नव्हती. नवी वार् शोििारे, जीवनािे उद्गाते 
म्हिूनि ते प ढे गेले. माझे ध्येय एक लेखक म्हिनू नेहमीि, माझ्या सवव साचहत्यातून या कष्टकऱ्याचं्या, 
इमारती उभारिाऱ्याचं्या आचि शूरवीराचं्या राष्ट्रािा सन्द्मान करण्यािेि राचहले आहे. त्यानी क िावरही 
किीि हल्ला केलेला नाही. उलर् जे त्यानी चनमाि केलंय त्यािं रक्षि करिं नेहमीि त्याना ठाऊक आहे. 
रक्षि करिं आपल्या स्वातंत्र्यािं आचि सन्द्मानािं. त्यानी स्वतः होऊन चनवडलेल्या मागाने स्वतःि 
भचवतव्य घडचवण्याच्या आपल्या हक्कािं. माझ्या प स्तकानंी लोकानंा अचिक िागंलं अंतःकरिातून श द्ध 
करायला मदत केली तर मला आवडेल मािसासाठी पे्रम चनमाि करिं, मानवतेच्या आदशासाठी आचि 
मानवतेच्या प्रगतीसाठी होिाऱ्या लढ्यात सिीय भाग घेिं यासाठी जर खरोखरि मी यशस्वी झालो असेन 
तर मी स्वतःला एक आनंदी मािूस समजेन.” 
 

चमखेल ॲलेक्झाण्रोचवि शोलोखोव् िा जन्द्म डॉन प्रदेशातील ख् रुचझचलनो शतेवाडीवर व्हेशने्द्स्काया 
या खेड्यात २४ मे १९०५ रोजी झाला. प ढे १९३७ साली आपल्या मतदारानंा उदे्दशून शोलोखोव म्हिाला 
होता, “मी डॉनमध्ये जन्द्मलो आचि वाढलो. याि चठकािी मी मािूस आचि लेखक म्हिून घडलो. आमच्या 
महान कम्य चनस्र् पक्षािा सभासद म्हिनू चशक्षि घेतलं. मी माझ्या महान, बलवान देशािा एक देशभक्त 
आहे. आचि डॉन प्रदेशािा मी एक देशभक्त आहे हे जाहीर करताना स ध्दा मला अचभमान वार्तो. 
शोलोखोव् िी आई अनास्ताचसआ डॅचनलोव्हना िेर्मनकोव्हा एका क िबी क र् ंबातील होती. शोलोखोव् च्या 
पचहल्याि प स्तकाला (कथासंग्रह) प्रस्तावना चलचहिारा व व्हेशने्द्स्काया येथे शोलोखोव् च्या घरी राचहलेला, 
रचशयािा ज्येष्ठ लेखक ए. एस. सेराचफमोचवि शोलोखोव् च्या आईबद्दल चलचहतो, “त्यािी आई एक 
चवलक्षि बाई आहे. पूिवपिे चनरक्षर तथापी बळकर्, सजीव, भेदक मन असिारी. आपल्या म लाला पत्र 
चलचहता याव ेम्हिून चतने स्वतःलाि सज्ज केलं आचि चलहायवािायला चशकवलं. त्यानंतर चतच्यामध्ये आचि 
म लामध्ये आनंददायक पत्रव्यवहार झाला. उघडि मौचलक चनमािक्षम देिगी त्याला आईकडूनि 
चमळाली. चजने त्याला महान लेखक केलं.” १९४२ साली व्हेशने्द्स्काया खेड्यावर नाझी चवमानानी केलेल्या 
बॉम्ब हल्ल्यात ती ठार झाली. शोलोखोव् िा बाप, ॲलेक्झाडंर चमखेलोचवि शोलोखोव्, रॅझॅन परगण्यातील 
होता. चवकत घेतलेल्या कोझॅक जचमनीवर तो िान्द्य पेरायिा, शतेावरिा चनरोप्या म्हिूनही त्याने काम 
केलं. वाफेवर िालिाऱ्या चगरिीिा तो व्यवस्थापक होता. तो १९२६ साली मरि पावला. व्हेशने्द्स्काया 
खेड्यातील माध्यचमक शाळेत िार इयत्ता प ऱ्या करून कसाबसा शोलोखोव् शाळेबाहेर पडला. रचशयामध्ये 
यादवी य द्ध स रु झालं होतं. डॉन प्रदेशातील वगवलढ्यात तो सामील झाला. पिंराव्या वषी शोलोखोव् नं 
आपल्या आत्मिचरत्रात चलहीलयं “१९२० पासून रासनखात्यात मी दीघवकाळ नोकरी केली. सववत्र डॉन 
प्रदेशात प्रवास केला. १९२२ सालापयंत गोऱ्या र्ोळ्या (White band) या प्रदेशािंं चनयंत्रि करीत होत्या. 
त्यािंा पाठलाग केला व तेही आमिा पाठलाग करीत असत. स्वाभाचवकि आमिी सवव प्रकारच्या 
लफड्यात ग ंतविूक झाली.” डॉन प्रदेशाति शोलोखोव् ने वगव लढ्यािा अन भव कोवळ्या वयात घेतला. 
त्याच्या पचहल्या वचहल्या कथा व नंतर त्याने चलचहलेली, ‘डॉन संथ वहातेय’ ही कादंतेरी या अन भवावरि 
आिारलेली आपल्याला आढळून येते. 
 



           

यादवी य द्ध संपल्यावर शोलोखोव् १९२२ च्या अखेरीला मॉस्कोला गेला. त्याच्या डोळ्यासमोर 
लेखक होण्यािंं स्वप्न होतं. तो मॉस्कोला आला तेव्हा ते शहर न क्तंि भकू आचि चवनाश यातून सावरत 
होतं. रचशयन िातंी आचि यादवी य द्ध याचं्या यातनातूंन ते बाहेर पडत होतं. नचवन आर्मथक िोरि (New 
Economic Policy) त्यािवळेी स रू झालं होतं. ३० ऑक्र्ोबर १९३० रोजी प्रचसद्ध झालेल्या त्याचं्या ‘तीन’ 
(र्थ् री) या कथेत मॉस्को नगरीिं त्याला झालेलं दशवन त्याने व्यक्त केलं आहे. पचहल्यादंा त्याला मॉस्को 
नगरीिं कठीि पचरक्स्थतीला तोंड द्याव ं लागलं. त्याने हमाल, फातरफोड, कारकून अशी कामे केली. 
त्यािवळेी तरुिाचं्या एका वतवमानपत्रासाठी स द्धा तो लेखन करीत होता. परंत  लेखक म्हिून त्यािी खरी 
कारचकदव १४ चडसेंबर १९२४ रोजी स रू झाली. त्या चदवशी मॉस्कोमिील एका प्रम ख माचसकात त्यािी ‘द 
बथवमाकव ’ (जन्द्मखूि) ही कथा प्रचसद्ध झाली. कालातंराने त्याच्या कथािें ‘रे्ल्स फ्रॉम द डॉन’ व ‘द अझरू 
स्रे्प्पी’ हे संग्रह प्रकाचशत झाले. मोठमोठ्या नामाचंकत माचसकातून त्याचं्या कथा येऊ लागल्या. 
सेराचफमोचवि हा साचहत्यातील शोलोखोव् िा देवचपता होता. त्याने त्याच्या पचहल्या कथासंग्रहाला 
प्रस्तावना चलचहली व तो उद्यािा रचशयातील महान लेखक होईल म्हिनू त्यािे भाकीत केले. १९३८ साली 
आपल्या देवचपत्याच्या (godfather) पिंाहत्तराव्या वाढचदवशी शोलोखोव् ने त्याच्याबद्दल चलहीलं होतं, “मी 
खरोखर सेराचफमोचवििा कृतज्ञ आहे. कारि त्यानेि प्रथम माझ्या साचहक्त्यक कारचकदीच्या स रुवातीला 
मला पासठबा चदला. त्यानेि मला प्रथम मान्द्यता आचि उते्तजन चदले ⋯ ⋯ ⋯ आमिी पचहली भेर् ‘फस्र्व 
हाऊस ऑफ सोक्व्हएट्स’ मध्ये झाली. सेराचफमोचविने मला िीर देऊन साचंगतलं की मी चलहीिं आचि 
अभ्यास िालू ठेवला पाचहजे. त्याने मला प्रत्येक बाबतीत लक्षपूववक काम कर व किीही घाई करू नकोस 
असं साचंगतलं. मी नेहमीि त्याच्या उपदेशाप्रमािे िालण्यािा प्रयत्न करीत आलो आहे.’ 
 

शोलोखोव् ने चलहायला स रुवात केली तो काळ सोक्व्हएत साचहत्यातील ऐचतहाचसक महत्त्वािा 
होता. अनेक तरूि त्याि काळात एकाि वळेी चलहायला लागले. ते सवव तरुि सैचनक होते आचि यादवी 
य द्धातील अनंत हाल अपेष्टांना तोंड देऊन ते माघारे परतले होते. त्यानंा खूप काहंी सागंायिं होतं. 
सोक्व्हएत साचहत्यात त्यानी जी लेखनचनर्ममती केली ती वैचशष्ट्यपूिव होती. “य द्ध आचि िातंी हा आमिा 
अत्यंत महत्त्वािा भावचनक अन भव होता. आमच्या जीवनािे एकमेव ध्येय हा अन भव कलेतून व्यक्त 
करण्यािा होता.” श्रेष्ठ सोक्व्हएत लेखक फेचदन याने नंतर चलहीलं होतं. ॲलेक्झाडंर फ्यॅदयेव हा रचशयन 
लेखक म्हितो “आम्ही आमिा व्यक्क्तगत अन भव आचि आमिं व्यक्क्तमत्त्व घेऊन लारे् मागून लार् असे 
साचहत्यात आलो. नव ेजग आमिे आहे या जािीवनेे आचि आमच्या त्याच्यावरील पे्रमाने आम्ही एकत्र आलो 
होतो.” या जािीविेा चनतातं प्रत्यय शोलोखोव् च्या सववि साचहत्यात आपल्याला सतत येत रहातो. 
थचॅकमेन्द्को म्हितो त्याप्रमािे शोलोखोव् च्या कथातूंन नेहमी दोन परस्परचवरोिी शक्तींिे संघषव चर्पलेले 
असतात. समाजवादाच्या उगवत्या जगातील लोक आचि चिवर्पिे भतूकाळाला चिकरू्न रहािारे लोक 
याचं्यातील संघषव–क लक (Kulaks) आचि व्हाईर्गाडव. दोन चवसंगत तत्त्वािंा झगडा तो नायमयतेने 
विवन करतो. एक मानवता व द सरं सपंत्तीवर आिारलेली प्रचतष्ठा. 
 
‘डॉन संथ वहाते आहे’ आकार घेते’ 
 

१९२५ साली मॉस्को सोडन शोलोखोव् आपल्या डॉन प्रदेशात परत आला. तेव्हापासून त्याने आपलं 
जीवन फक्त लेखनासाठी वाहून घेतलं. लगेि द सऱ्या वषी त्याने आपल्या य द्धपूवव आचि य द्ध काळातील 
कोझकॅ लोकािंं जीवन विवन करिाऱ्या स प्रचसद्ध कांदंबरीिा पचहला खंड चलहायला घेतला. खरं म्हिजे 
‘आचि संथ वाहतेय डॉन’ त्याने चलहायला घेतली तेव्हा तो वीस वषािा होता. दोन वषापूवीि त्यािी लेखन 



           

कारचकदव स रू झाली होती. त्या लेखनाकाळाबद्दल आपल्या आत्मिचरत्रात तो चलचहतो, ‘१९२५ च्या 
चशचशरॠतूत मी ‘आचि संथ वाहतेय डॉन’ चलहायला घेतली. परंत  तीन िार भाग चलचहल्यानंतर मी ते 
लेखन सोडून चदलं. मला वार्लं ते माझ्या आवाक्याबाहेरिं आहे.’ ‘मग प ढे तो चलचहतो, “मी १९१७ साली, 
जनरल कोर्मनलोवने पेरोग्राडवर िाल केली, तेव्हापासून म ळात चलहायला स रुवात केली. एक वषाने मी 
प नः त्या लेखनाकडे आलो आचि माझा चविार बदलला. य द्धापूवीिं कोझकॅ लोकािंं जीवन दाखवायिं मी 
ठरवलं.” शोलोव् खोिा पचहला बेत कोर्मनलोवच्या स्वारीत कोझॅक लोकानंी कोिती भचूमका पार पाडली ते 
दाखवण्यािा होता. हळूहळू त्यािा चवस्तार महान ऑक्र्ोबर समाजवादी िान्द्ती आचि यादवी य द्ध यािं ं
महाकाव्यसदृश विवन करिाऱ्या िार खंडात झाला. या महान घर्ना घडत असताना कोझॅक लोक कसे 
वागले यािी कहािी शोलोखोव चलचहतो. ‘आचि संथ वाहतेय डॉन’ या कादंबरीिे पचहले दोन खंड त्याने 
१९२५ ते १९२८ या काळात चलचहले. 
 

रचशयन साचहत्यािी एक समृद्ध पूववपरंपरा आहे. चतच्याकडे शोलोखोव् ने आपल्या लेखनात द लवक्ष 
केल नाही. ती परंपरा आहे जनतेच्या खऱ्या गरजािंा आचि आकाकं्षािंा शोि घेिे आचि त्यािंी ऐचतहाचसक 
भचूमका नीर् समजून घेिे. आपल्या िाचंतकाळातील अन भवानंा महाकाव्यािी कलात्मक आखिी व बािंिी 
देण्यासाठी व चतिी लेखन चनर्ममतीिी उत्त ंग पचरमािे सािण्यासाठी शोलोखोव् ने र्ॉलस्र्ॉय, गोगोल, 
मकॅ्क्झम गॉकी या महान लेखकािंा आदशव अथाति स्वतःसमोर ठेवला होता. म्हिनूि ‘आचि संथ वाहतेय 
डॉन’ या कादंबरीिी सतत र्ॉलस्र्ॉयच्या ‘य द्ध आचि शातंता’ या महाकाव्याशी त लना करण्यात आली. या 
दोन्द्ही कादंबऱ्या वास्तवतेिं चवशाल चित्रि करतात. आपली रिना महाकाव्यासारखी करतात. 
नायात्मक चनवदेन आचि खोल मानसशास्त्रीय अवगाहनािी डूब लेखक आपल्या कादंबऱ्यानंा देतात. 
अनेक अंगानंी शोलोखोव् गॉकीिी परंपरा प ढे िालवतात. थचॅकमेन्द्को म्हितात की हे साम्य केवळ शलैीि ं
सकवा लेखनपद्धतीिं नव्हतं. हे होतं मूलभतू चविारसरिीिं आचि सौंदयवतत्त्वािंं. गॉकीच्या 
व्यक्क्तमत्वातील तीन महत्त्वाच्या घर्कािंं शोलोखोव् ला फार मोठं आकषवि होतं. ते म्हिजे (१) त्यािा 
मािसाबद्दलिा अचभमान, (२) लढिारा म्हिून मािसावरिं त्याि ं पे्रम आचि (३) कष्टकरी जनतेच्या 
प्रयत्नातून जगािा कायापालर् होऊ शकतो यावरिी त्यािी श्रद्धा. 
 
िहाकादंबरी लेखनाची पंधरा वष े
 

‘आचि संथ वाहतेय डॉन’ ही कादंबरी शोलोखोव् पंिरा वष ेचलहीत होता. १९२७ साली त्यािे दोन 
खंड चलहून प रे झाले व १९२८ पासून ‘ओक्त्याब्र’ या माचसकातून ते प्रचसद्ध होऊ लागले. ते वािून १९ 
एचप्रल १९२८ च्या ‘प्रावदा’ मध्ये ए. एस्. सेराचफमोचवि चलचहतो, “शोलोखोव् ने एकदा स द्धा ‘वगव’ सकवा 
‘वगवकलह’ म्हर्लेले नाही. तथाचप, प्रत्येक फार मोठ्या लोकाचं्या बाबतीत घडतं त्याप्रमािे आपल्या 
कथनात, लोकाचं्या विवनात, आचि घर्नाचं्या िमात त्याने अदृश्यपिे वगवरिना ग ंफलेली आहे. ती 
हळूहळू चवकसत जाते आचि जसजसा तो भव्य कालखंड आपल्यासमोर उलगडत जातो तसा त्यािा 
अचिकाचिक प्रभाव आपल्यावर पडत जातो. काही छोया तकव तः िागंल्या ‘उदयोन्द्म ख’ कथाचं्या अंड्यातून 
एकमेव चवचशष्ट लेखक बाहेर पडला. द सऱ्या क िाही प्रमािे नसलेला. स्वतःिे ग िी कलात्मक व्यक्क्तमत्व 
घेऊन आलेला.” १९३१ च्या उन्द्हाळ्यात शोलोखोवने आपल्या महाकादंबरीिा चतसरा खंड ‘ओक्त्याब्र’ कडे 
पाठवला. त्याच्यावर त्याने खूप मेहनत घेतली होती. पूवी प्रचसद्ध केलेल्या प्रकरिामंध्ये त्याने खूप बदल 
केले होते. या चतसऱ्या खंडाच्या प्रकाशनात खूप अडथळे चनमाि झाले. १९१९ मिील ‘अप्पर डॉन’ उठावािे 
चित्रि करिाऱ्या या कादंबरीच्या सहाव्या भागाचवरुद्ध लोकानंी चवरोिािे काहूर उठचवले. तरीपि 



           

व्हेशने्द्स्काया उठावािी कहािी सागंिारा हा सहावा भाग अपार कष्ट घेऊन लेखकाने पूिव केला. ‘रॅप’ 
(Russian Association of Proleterian Writers) ने केलेल्या चवरोिाम ळे या चतसऱ्या खंडािे प्रकाशन 
काही काळ रेंगाळले होते. शोलोखोव् च्या जीवनातील हा अत्यंत अवघड असा काळ होता. सोक्व्हएर् 
साचहत्याच्या शत्रूंनी त्याच्यावर वाङ्मय िौयािाही आरोप करायला प ढेमागे पाचहले नाही. ६ जून १९३१ ला 
मकॅ्क्झम गॉकीला चलचहलेल्या पत्रात शोलोखोव् म्हितो, “माझे काही सहकारी लेखक जे सहावा भाग 
वाितात आचि मी जे विवन केलं आहे ते ऐचतहाचसक सत्य आहे हे जाित नाहीत, ते त्याचवरुद्ध भलतेि 
पूववग्रहदूचषत झाले आहेत. जीवनात आिून सोडलेल्या ‘कलात्मक कल्पनाशक्ती’ िा ते चनषेि करतात. 
खरे म्हिजे शोलोखोव् ने चग्रगरी मेलेखॉव हा नायक आपल्या कादंबरीत चनमाि करून त्या काळातील 
पचरक्स्थतीिे सूक्ष्म व सखोल दशवन वािकानंा भेदकपिे चदले आहे. त्या काळात घडलेल्या घर्नािें समथवन 
लेखक करीत नाही. उलर् त्यािंी कारिे तो शोितो. ज्यामध्ये हजारोनी श्रचमक कोझॅक व ‘बाहेरिे’ 
सामील झाले व त्यानंी ‘सोक्व्हएर् शक्तीसाठी’ उभारलेला हा तथाकचथत उठाव मलूतः आचि पचरिामतः 
लोकचवरोिी आचि राष्ट्रचवरोिी होता हे वास्तव, लेखक चवलक्षि नायपूिवतेने व प्रभावीपिे चिचत्रत करतो. 
हे बंडखोर ‘व्हाईर्गाडव’ च्या सैन्द्यात सामील होतात. वास्तचवक त्याचं्याभोवती अनेक अंगानी य द्धक शल 
असलेल्या ‘लाल सैन्द्या’िा वढेा पडलेला असतो. पि हे बंडखोर ‘लाल सैन्द्या’शी हात ज ळविी करीत 
नाहीत. या बंडखोरािंी चदशाभलू करण्यात आलेली असते. संभ्रमाच्या भोवऱ्यात त्यािंी फरफर् झालेली 
असते. त्यानंा कामकरी वगाच्या िाचंतचवरुद्ध होिाऱ्या लढाईसाठी वगवचवद्रोहीपिाने प्रवृत्त केलेले असते. 
या घर्नेति त्याचं्या प ढे होऊ घातलेल्या शोकाचंतकेिी बीजे असतात हे वािक िािाक्षपिे ओळखतो. 
शोलोखोव् ‘इचतहासाच्या एका प्रवाहावर काव्यमय चशक्कामोतवब’ करतो. यािे कारि इचतहासांच्या 
जडिघडिीिी मलूभतू तत्त्व ेतो िागंल्या प्रकारे ओळखतो. आपल्या कादंबरीसाठी. म्हिूनि तो समथवपिे 
एक कथनशलैी चनवडतो. पात्रािंी समूहरिना करतो. आपल्या प्रमूख पात्रािंी वैयक्क्तक स खद ःखे 
लेखकाला प्राप्त झालेल्या चवचवि अचभव्यक्ती सािनातूंन साकार करीत जातो. मकॅ्क्झम गॉकी यानी 
मध्यस्थी केल्यावर ‘आचि सथं वाहतेय डॉन’ िा चतसरा खंड प्रचसद्ध झाला व लगेि शोलोखोवने िौथा खंड 
चलहायला घेतला. 
 

शोलोखोवला िौथा खंड चलहायला प्रदीघव काळ लागला. “सगळं काही बराि काळ माझ्याजवळ 
कचं्च चर्पलेलं होतं.” तो नंतर म्हिाला, “परंत  त्यावर मी सतत प नः प नः काम करीत होतो.” शवेर्ी १९३४ 
– ३५ साली एकदािा कादंबरीिा अचंतम आकार ठरला. “आचि संथ वाहते डॉन” ही कादंबरी िार खंडात 
प्रचसद्ध होईल असे लेखकानेि जाहीर केले. चग्रगरी मेलेखोवला कोिकोित्या प्रसंगातून कसे न्द्यायिे यािी 
रुपरेखा कादंबरीकाराच्या मनात स्पष्ट झाली होती. चतसऱ्या खंडाच्या शवेर्ी व्हेशने्द्स्कायाजवळ 
बंडखोराचं्या त कडीिे नेतृत्व मेलेखोव करीत असतो. चतथून तो उत्तरेकडे, बालाशोव्हकडे हल्ला करतो. पि 
त्याला ‘व्हाईर्’ सैन्द्याबरोबर नोव्होरोचसस्ककडे माघार घेिे भाग पडते. नंतर दचक्षिेकडे ‘व्हाईर्’ सैन्द्यािा 
पूिव ि व्वा उडतो आचि कोझकॅािंा सशस्त्र लढा संप ष्टात येतो. तेव्हा मेलेखोव लाल सैन्द्यात सामील होतो. 
पोलंडच्या आघाडीवर तो पचहल्या घोडदळासह लढतो. त्यानंतर काही काळाने तो ल र्ारंुच्या र्ोळीत 
सामील होतो. सामाचजक व ऐचतहाचसक वास्तवाच्या सदंभात आपि चग्रगरी मेलेखोव ज्या पचरक्स्थतीतून 
चनमाि झालेला दाखवलाय, त्याबद्दल चलचहताना शोलोखोव् चनक्षनू सागंतो, “मेलेखोविी चनयती ही 
चवश द्धपिे एक वैयक्क्तक घडामोड आहे. ते काही मध्यम–क िबी कोझकॅािंं कोितं वैचशष्ट्य आहे अस ं
स िचवण्यािा माझा म ळीि इरादा नाही. मी त्याला अथाति ‘व्हाईर्’ लोकापंासून वगेळा करतो. परंत  मी 
त्यािा ‘बोल्शचेवक’ होऊ देिार नाही. तो बोल्शचेवक नाहीय.” 
 



           

१९३७ च्या अखेरीला १९३८ सालाच्या प्रारंभाला सातवा भाग ‘नोव्ही चमर’ मध्ये प्रचसद्ध झाला. १७ 
चडसेंबर १९३८ ला आपली आठव्या भागािी कच्ची प्रत तयार झाल्यािे लेखकाने साचंगतले. आपल्या 
कादंबरीच्या अंचतम भागावर काम करायला या काळाति शोलोखोव् ने स रुवात केली. २० मािव १९३९ रोजी 
झालेल्या एका म लाखतीत शोलोखोव् म्हिाला “मी नक्कीि ती फेब्र वारीत चलहून पूिव करीन.’ त्याप्रमािे 
१९४० साली ‘नोव्ही चमर’ च्या द सऱ्या व चतसऱ्या अकंात कादंबरीिा आठवा आचि शवेर्िा भाग प्रकाचशत 
झाला. १९३० ते ४० काळातील सोक्व्हएर् साचहत्यात परंपरेला छेद देिारे नव ेबदल घडून येत होते. नवा 
सोक्व्हएर् मािूस घडत होता व त्यािे दशवन देण्यािी उत्स कता सोक्व्हएर् साचहत्याला लागली होती. 
जीवनाच्या चवलक्षि चवचवि अंगानंी हा नवा सोक्व्हएर् मानव सोक्व्हएर् साचहत्यातून प्रकर् होत होता. हा 
समाजवादी मानव आपल्या, ग िवते्तने कसा चवकचसत होत होता यािे प्रचतसबब चवश्वव्यापी ऐचतहाचसक 
संदभात काही प स्तकातून, दैनंचदन वास्तवाच्या चित्रिासह, प्रत्ययकाचरकतेने उमर्त होते. या काळातील 
साचहत्यातून प्रकर् होिारी कथानकािंी व साचहत्यप्रकारािंी चवचविता नव्या सोक्व्हएर् मािसाच्या 
िैतन्द्यगभव चवकसनशील जीवन वैभवािी अन भतूी वािकानंा समदृ्धपिे देत राहते. हा नवा सोक्व्हएर् मानव 
केवळ वतवमान काळािाि अथव व त्या काळातील आपले स्थान शोित नव्हता सकवा तो नचजकि ग दरलेला 
िातंीिा आचि यादवी य द्धािा भतूकाळ ि ंडाळीत नव्हता. तर तो आपल्या लोकाचं्या संपूिव इचतहासािाि 
काळजीपूववक अभ्यास करीत होता. इचतहासातील लोकोत्तरािंा मागोवा घेत होता आचि ‘संथ वाहते डॉन’ 
च्या शवेर्च्या भागात ऐचतहाचसक चवकसनशीलतेिे चनयम प्रत्ययकाचरकतेने व ठामपिे देण्यािा, अवघड 
प्रयत्न कलात्मकतेने कादंबरीकाराने केलेला सूज्ञ वािकाला जािवल्यावािून रहात नाही. या महाकाव्यािे 
रूप िारि करिाऱ्या महाकादंबरीिा महान चित्रफलक कादंबरीकार चवचवि घर्नानंी, चवचवि पात्रानंी व 
चवचवि रंगानंी पि चवलक्षि ताकदीने नर्वनू सजवनू र्ाकतो, आचि तरीही त्यातील वैचिक तरलता व 
काव्यात्मकता तो चर्कवनू ठेवतो. मानवी परस्परचवरोिी भावनािें व चवकारािें स खद ःखदायी खेळ जसे तो 
प्रभावीपिे चिचत्रत करतो त्यािप्रमािे त्याचं्या शोकाचंतक जीवनातील वैय्यथाला अथवकारी सपंन्न चवनोदािी 
जोडही द्यायला तो चवसरत नाही. गॉकीने एकदा कादंबरीकार फेचदनला चलचहलं होतं, “कला ही जर 
प्रामाचिक व चवम क्त असेल तर ती किीि ज जबी नसते. नव्हे, ती एक जीवन आचि मन ष्ट्याबद्दलिा पचवत्र 
गं्रथ असते.” कलेिी ही उत्त ंग संकल्पना शोलोखोव् च्या कादंबरीला चनचितपिे लागू होते. ती कामकरी, 
कष्टकरी मािसाच्या पे्रमाने व आदराने ओतपे्रत भरलेली असते. 
 
मिगरी िेलोखोवची शोकामंतका : 
 

डॉन कोझकॅ ही सववसामान्द्य क िबयापेंक्षा एक वगेळी जमात होती. त्यानंा सरंजामी दास्यत्व किी 
ठाऊक नव्हतं. त्यािंं चशक्षि वगेळं होतं तसंिं त्यांना लहानपिापासूनि लष्ट्करी सेवसेाठी तयार करण्यात 
आलं होतं. त्यानंा िीर्पिािं आचि लागेल ती वस्तू हस्तगत करण्यािं बाळकडूि झारच्या राजवर्ीत 
पाजण्यात आलं होतं. झार सरकारने त्यानंा आपि एक चवशषे जाचतजमातीिे लोक आहोत यािा अचभमान 
बाळगायला नेहमीि उते्तजन चदलं होतं. ‘म चझक’ आचि नागरी कामगार वगािा चतरस्कार करायला 
चशकवलं होतं. झार आचि देश यािे आपि एकचनष्ठ सेवक आहोत असा अचभमान त्याचं्या रोमारोमात 
चभनला होता. लहानपिापासूनिा चग्रगरी मेलेखोवच्या मनात ‘कोझॅक’ हा एक अचतशय गौरवािा चकताब 
आहे असं सबबचवण्यात आलं होतं. झारिे अचिकारी, कोझॅक जमीनदार, बडे शतेकरी (Kulak) आचि अन्द्य 
सत्तािीश मोठ्या कौशल्याने व दक्षतापूववक कोझॅकांिी ही जातीय अचलप्तता पोसत होते व जपत होते. चतिे 
प्रत्यंतर प्रकषाने नंतर यादवी य द्धात आलं िाचंतकारी रचशयामध्ये डॉन कोझॅक यानी सवता स भा व स्वतःिी 
‘कोझकॅ परंपरा’ प्रस्थाचपत करण्यािी अलगतावादी िळवळ केली. जचमनीिा भलामोठा त कडा देऊन 



           

कोझकॅानंा वश करण्यात येई. कोझॅक ‘बाहेरच्या’ क िबयािंं आचि भहूीन रचहवाशािंं शोषि करीत. गरीब 
आचि मध्यम कोझॅक आपल्या क र् ंचबयाचं्या मदतीने आपली जमीन आपिि कसीत असत. मेलेखोव क र् ंब 
मध्यम कोझकॅ होते. त्या क र् ंबािा प्रमूख पॅनोचलय प्रोकोफोचवि म्हितो “यंदािा हंगाम सोडून चदला तरी 
आपल्याकडे दोन वष ेप रेल इतके िनिान्द्य भरलेले आहे.” उलर् इक्ल्यचनिना म्हिते, “मी आचि माझा 
म्हातारा रातं्रचदवस आम्ही ग लामासारखे शतेावर खपत होतो.” चलस्र्चनट्स्कीसारख्या कोझॅक सेनापती व 
अचिकाऱ्याजंवळ हजारो एकर जमीन होती. आपल्या तातास्की खेड्यात क लक चमरॉन कोश वनोव्हने प्रिंड 
संपत्ती आचि सत्ता हस्तगत केली होती. त्याने कायमिे मजूर कामाला लावले होते. जमीन चवकत घेतली 
होती. जनावरािंी जोपासना केली होती. व्यापारी मोखोव आचि त्यािा भागीदार आरे्चपन तर सावकारी 
व्याजाने कजाऊ रक्कम देऊन गरीबातील गरीब कोझॅकानंा चपळून काढीत होते. ‘आचि संथ वाहते डॉन’ 
मध्ये शोलोखोव रचशयाच्या िाचंतकाळातील कोझॅक जीवनािी ही चवसंगती व चवषमता उघड करून देतो. 
चमखैल कोशवे्हाय सारखा कोझकॅ, आपली स्वतःिी जमीन कसता येत नाही म्हिून वठेचबगार मज रािे 
काम करतो. कोतल्यारोव सारखे कोझॅक आपली जमीन सोडून मोखोवच्या चगरिीत काम करतात. ते अिव 
क िबी अिव - कामकरी होतात. या गरीब खेडूतामंध्ये एक खोल असंतोष ि मसत असतो. ‘नेव्ह’ या र्ोपि 
नावाच्या मोखोवच्या चगरिीतील कामगाराला १९०५ साली झालेल्या श्रचमकाचं्या उठावािी आठवि असते. 
िचनकािंा दे्वष त्याच्या नसानसात भरलेला असतो. प नः एक िातंी घडून येिार आहे आचि शोषकािंा 
समूळ उच्छेद होिार आहे यािा त्याला भरंवसा वार्त असतो. 
 

यादवी य द्ध आचि िातंी आली सगळा देश पेरू्न उठला. पि तत्पूवी चग्रगरी मेलेखोवने सामाचजक 
प्रश्नािंा किीि चविार केला नव्हता. मेलेखोव क र् ंब श्रीमतं नव्हतं. पि खाऊन चपऊन स खी होतं. 
समाजात त्या क र् ंबाला आदर चमळत होता. चग्रगरीिं आपल्या शते जचमनीवर पे्रम होतं. तीवर तो कामही 
करीत होता. त्यािा बाप पॅन्द्रे्ली प्रोकोफेचवि झारच्या लष्ट्करात चसचनयर साजवण्र् होता. म्हिजे त्या 
क र् ंबाच्या सन्द्मानािी ती अचिक बाजू होती. चग्रगर स द्धा सैन्द्यात दाखल होतो पि रिागंिावर लढत 
असताना स द्धा त्याला त्यािी शतेजमीन आठवत रहाते. कोझकॅ क र् ंबपद्धती ही चपतृसत्ताक होती. बाप हा 
घरादारािा एकमेव माचलक होता. लहानपिापासूनि कोझकॅ म लावर, त्याने बापािी आज्ञा पाळिे व 
त्यािी भीती बाळगिे यािे संस्कार होत असत. चग्रगरीच्या बापाने भर गावात आपली अवज्ञा केल्याबद्दल 
म लािी पाठ आपल्या क बडीने फोडून काढली होती. वचरष्ठ कोझॅकानंा कचनष्ठ कोझकॅानंा चशक्षा करण्यािा 
अचिकार होता. चग्रगरी िैयवशाली व संवदेनशील होता. आपल्या क र् ंबाशी त्याने िागंलं ज ळवनू घेतलं. 
गावात अक्क्सन्द्याशी त्यािी भानगड होती. याम ळे त्याने क ळाला कलंक लावला होता. पि बापाने त्यािे 
लग्न ठरचवल्यावर तो चनमूर्पिे नताल्याशी लग्न करायला बोहल्यावर उभा राचहला. तसं पाचहलं तर 
चग्रगरीच्या बोलण्या िालण्या वागण्यातून त्याच्या अंगी असलेल्या माि सकीिा प्रत्यय वािकाला चनरंतर 
येत रहातो. त्याच्या क र् ंबातील भाडंिं असोत, य द्धातील पेिप्रसंग असोत सकवा दैनंचदन जीवनातील 
बारकाव ेअसोत, चग्रगरीला त्यािी न्द्यायब द्धी, आत्मप्रचतष्ठा व त्यािं जीवनावरिं उत्कर् पे्रम काही किी 
सोडून जात नाही. ज्या जगात चग्रगरी वावरतो त्या जगािा तो एक अवश्यमेव घर्क आहे असेि 
कादंबरीकार नेहमी सूचित करतो. अक्क्सन्द्या व नताल्या या दोन्द्ही चस्त्रयाशंी तो संबंि ठेवतो व त्या 
दोघींवरही तो पे्रम करतो. पि प्रत्येकीवरील त्याच्या पे्रमािी तऱ्हा वगेवगेळी आहे. अक्क्सन्द्या आपल्या 
मन ष्ट्य घातक सौंदयािा अचभमान बाळगिारी आहे. उच्छंृखल आहे. उलर् नताल्या शातं, संयमशील, 
श्रद्धाळू व पे्रमळ पत्नी व माता म्हिून आपल्या मनात ठसते. अक्क्सन्द्यािे लेफ्र्नंर् चलस्र्चनट्स्कींशी 
लागेबािें आहेत. हे ध्यानात आल्यावर चग्रगरी चतला ग रासारखी बदडून काढतो आचि तरी रिागंिात 
आघाडीवर लढत असताना त्याला सारखी अक्क्सन्द्यािी आठवि येत रहाते. चग्रगरीला राजकारििं ज्ञान 



           

जेमतेमि असतं. भाबडेपिाने तो झार व देश यानाि प्रािपिाने मानीत असतो. एक कोझॅक म्हिून आपले 
लष्ट्करी कतवव्य तो एकचनष्ठेने पार पाडीत असतो. मात्र जेव्हा चमचलर्री इक्स्पतळात त्याला सैचनक गराझंा 
भेर्तो व त्याला बोल्शचेवकािंं तत्वज्ञान समजावनू सागंतो तेव्हा त्यािे डोळे लखकन उघडतात. बोल्शचेवक 
गराझंाने आपल्या ितूर य क्क्तवादाने त्याला य द्धािं वैय्यथव पर्वनू चदलेलं असतं. त्या रात्री चग्रगरीिी झोपि 
उडते. मध्येि भर रात्री गराझंाला झोपेतून जागा करून तो रागारागाने त्याला चविारतो, “तू म्हितोस की 
िचनकाचं्या फायद्यासाठी आपल्याला मृत्यचू्या खाईत लोर्लयं? पि मग लोकािंं काय? त्याना समजत 
नाही? य द्ध कसं थाबंवता येईल यावर त्याने जोरदार वादचववाद केला. मग तो गराझंाला म्हिाला, 
“म्हिजे प्रत्येक गोष्ट उलर्ीिी स लर्ी केली पाचहजे. असं त झ ंम्हिि आहे? आचि नव ंसरकार आल्यावर 
तू य द्धािं काय करिार आहेस? तू य द्धािं मूळ कसं उपरू्न काढिार आहेस? य गान य गे मािसे लढत 
आली नाहीत काय?” गराझंाकडे प्रत्येक प्रश्नाला उत्तर होतं. मग त्यािे आभार मानून त्यािा चनरोप घेताना 
चग्रगरी म्हितो, “अच्छा, खोखोल, माझे डोळे उघडल्याबद्दल त झे आभार मी आता पाहू शकतो. माझी 
समज चततकी िागंली नाहीय...” 
 

ऑक्र्ोबर िातंीच्या पचहल्या मचहन्द्यामध्ये चग्रगरी बोल्शचेवकाना ‘व्हाईर् लोकाचंवरुद्ध येऊन 
चमळाला. नंतर प ढे त्याने आपला मागव बदलला तरी त्याच्या चविारानंा जोरदार िालना चमळाली हे लक्षात 
घेतले पाचहजे. याचकमेंको ‘शोलोकोव्ह’ या आपल्या प स्तकात चग्रगरीच्या व्यक्क्तमत्वािी चिचकत्सा करताना 
चलचहतात, “मध्यम क िबी वगािी पाश्ववभमूी असलेल्या एका मािसाला आपल्या महाकादंबरीिा नायक 
करुन शोलोखोव यानंी िातंीच्या काही मलूभतू समस्या उलगडून दाखचवल्या आचि चतिी सामाचजक व 
राजकीय अन भतूी चदली.” ‘श्रचमक क िबीिी, व्याख्या लेचननने अिूक चदली होती, त्याने चलहीलं होतं, 
“क िबी हे अिव-मजूर व अिव-संपत्तीिारक आहेत.” चग्रगरी मेलेखोवच्या मानचसकतेत या सत्यािा प्रत्यय 
वािकाला येतो. लोकाचंवरुद्ध लढताना चग्रगरीच्या मनातील स ंदर व कोमल भावभावनािंा ि राडा होतो. 
आपल्या पत्नीशी अप्रामाचिक राचहल्याबद्दल त्याला र्ोिून बोलताना नताल्या चविारते, “त ला शरम नाही 
वार्त?” जिू क िी एक भाबडी पोर बाचलशपिे आपल्याशी बोलतेय अशा अचवभात चग्रगरी हसतो आचि 
म्हितो, “हं! शरम!... शरम कशाशी खातात हे मी चवसरून गेलोय ज्याच्या सगळ्याि जीवनािा 
बट्याबोळ झालाय त्याला शरम कशी काय वार्िार?” एकदा त्यािी आई वैतागनू चग्रगरीला म्हिते, ‘त झ 
काळीज लाडंग्याि असलं पाचहजे.’ ‘त्यािी बचहि द चनया हीिहंी तेि मत असतं. शोलोखोवने चग्रगरीिी 
रचशयन लाडंग्याशी त लना करून त्याच्या जीवनािी शोकाचंतका अचिक उत्कर् व पचरिामकारक केली 
आहे. त्याच्या जीवनात घडिाऱ्या आत्मचवघातक अदलाबदलींिी व ििंलतेिी ि िूक दाखचवली आहे. 
चग्रगरीच्या अतंःकरिातसदैव अंतकव लह उफाळलेला असतो. त्याच्या अतंयामातील नाना तऱ्हेिे अंतर्मवरोि 
त्यािा छळ माडंतात, त्यािी झोपमोड करतात. त्याला त्यांच्यावर उपाय सापडेनासा होतो. ते त्याला 
उध्वस्त करतात. नताल्याला आवगेाने तो एकदा म्हितो, म लािंी मला क्वचिति काळजी वार्ते आचि मी 
माझा स्वतःिा चविार केलेला नाही. लढाईने मला आतून कोरडं केल आहे. मी र्िक झालोय.. माझ्या 
अंतःकरिात डोकावनू पहा .. आचि त ला चदसून येईल की एखाद्या कोरड्या चवहरीसारखेि ते काळंक ट्ट 
आहे..’ ‘खरोखरि मेलेखोवच्या जीवनािी शोकाचंतका गडद काळ्या रंगािी आचि यातून चरक्त कोरडी 
अशी आहे. 
 
 
 
 



           

‘आमि संथ वाहतेय डॉन’ िधील स्वभाव मचत्रि : 
 

प्रभावी व्यक्क्तचित्रि हे रचशयन साचहत्यािं पूवापार वैचशष्ट्य नेहचमि चर्कून राचहलेलं आहे. 
शोलोखोव देखील आपली व्यक्क्तचित्रिे सजीव व गचतमान अशी रेखार्तो. १९२८ साली ए. एस. 
सेराचफमोचवि यानी शोलोखोवच्या लेखिीिं स्वभावचित्रिािं सामथव ओळखलं होतं. यावळेी यानी चलहीलं 
होतं, “चकती तरी काळजीपूववक काढलेल्या रेखा चित्रासारखी तो (शोलोखोव) आपली पाते्र ‘चलहीत’ 
नाही. उसळिाऱ्या रंगबहार गदीसारखे लोक याच्या प स्तकातील पानात फेकले जातात. चतथे प्रत्येक 
मािसाला आपलं स्वतःिं नाक असतं. स्वतःच्या आठ्या असतात. त्याचं्या कावळ्याच्या पायाबंरोबर 
स्वतःिे डोळे असतात. स्वतःिे शबदोच्चार असतात आचि प्रत्येकजि आपल्या चवचशष्ट पद्धतीने िालतो व 
आपले डोळे वळवतो.” शोलोखोविी लेखनकला ही चित्रदशी आहे. पि त्याबरोबरि तो आपल्या पात्रािें 
मानसशास्त्रीय चित्रिही अिकू व नेमके करीत रहाते. जिू काही प्रत्येक पात्रािा वािकाला साक्षात्कार होत 
रहातो. आपल्या कादंबरीतील प्रत्येक पात्रािी चवचशष्ट भावावस्था, त्याचं्या आंतचरक भावनािं चनचितरूप 
शोलोखोव ताकदीने चर्पतो. या बाबतीत त्यािी त लना र्ॉल्स्र्ॉयशी करता येईल. मािसाच्या केवळ बा  
रूपाति तो अडकून रहात नाही तर त्यािी जी अंतबा  छाप त्याच्या जािीवते उमर्लेली असते चतिा शोि 
घेत शोलोखोव आपली पात्रचनर्ममती करतो. चवशषेत त्याच्या कादबरीतील नायकाबद्दल हे चवशषेि 
जािवतं. चग्रगरी मेलेखोव हा तसा एक नायक आहे. चग्रगरीच्या जळजळीत चनळसर डोळ्यािंं जस ं तो 
रंगतदार विवन करतो तशीि त्यािी कौर् ंचबक स्वभाव वैचशष्ट्येही तो त्यातील आन वचशक बारकाव्यासह 
रेखार्तो. वगेवगेळे अन भव घेताना पात्रािा स्वभाव कसा बदलत जातो त्यािं सूक्ष्मतम दशवन शोलोखोव 
कलात्मकतेने देतो. गंभीर आजारातून चग्रगरी बरा होतो व सभोवार जगाकडे पाहतो तेव्हा त्याला एका नव्या 
जगािा साक्षात्कार होतो. त्याच्या िेहऱ्यावर सािं बालसदृश्य हास्य उमर्तं. त्यािा राकर् िेहरा आचि 
लाडंग्यासारखे जनावरी डोळे मऊशार हळ वार होतात. यादवी य द्धात, व्हेशने्द्स्काया उठावात आचि नव्याने 
जन्द्माला आलेल्या तरूि सोक्व्हएर् राज्याचवरूद्ध फोचमनच्या त कडीत सामील झालेल्या चग्रगरीिी 
वगेवगेळी दशवने शोलोखोव प्रत्ययकाचरकतेने देतो. शवेर्िे चग्रगरीिं दशवन वािकाला होतं ते त्याच्या लहान 
म लाच्या- चमश्ताकाच्या- डोळ्यातूंन. “चमश्ताकानं त्याच्याकडे भयभीत होऊन पाचहल आचि त्यािी नजर 
खाली गेली. त्याला जािवलं की हा दाढीवाला आचि भयंकर चदसिारा मािूस त्यािा बाप आहे.” 
 

‘आचि संथ वाहते डॉन, या महाकादंबरीिा चित्रफलक चवशाल आहे. या फलकावर इतर अनेक 
पात्राबंरोबर ठळकपिे उठून चदसतो तो चग्रगरी मेलेखोव. त्याच्या मनातील वादळ, शकंा, िािंल्य, गोंिळ 
आचि संघषव रचशयन जनतेच्या िाचंतकारी लढ्याच्या पाश्ववभमूीवर कादबरीकार चिचत्रत करतो. दोन परस्पर 
चवरोिी जगािा तो संघषव असतो. तो कोिता अमूतव व गूढ असा अध्याचमक झगडा नसतो सकवा कोित्या 
नैचतक तत्त्वािंा त्यात चवजय सकवा पराजय झालेला नसतो. चग्रगरी मेलेखोवला सामाचजक सत्य जािून 
घेण्यािा ध्यास लागलेला असतो. यादवी य द्धात तो सामील होतो त्याि वळेी त्याला एकामागनू एक चनिवय 
पर्ापर् घ्याव ेलागतात. ि कामागनू िूका त्याच्या हातून घडत रहातात आचि पावलापावलागचिक त्यािी 
वार् ि कत रहाते. एका व्यापक ऐचतहाचसक घडामोडींच्या पातळीवर कादबरीकार चग्रगरी मेलेखोव या 
पात्रािी उभारिी करीत रहातो. त्यात मािसािंं अंतःकरि हीि एक य द्धभमूी झालेली असते व तीवर नव्या 
ज न्द्यािे य द्ध पेर्लेले असते. शवेर्ी चग्रगरीिी जी भयानक अवस्था होते ती इचतहासानेि त्याला चदलेली 
चनष्ठूर चशक्षा असते. चग्रगरीबरोबरि अक्क्सन्द्या आचि नताल्या व चग्रगरीिी आई इक्ल्यचनिना ही स्त्री पाते्र 
कादंबरीत सजीव व गचतमान होऊन वावरतात. मातृत्वाच्या प्रबळ भावनानंी इक्ल्यचनिनािं हृदय भरलेलं 
असतं तर अक्क्सन्द्या व नताल्या उत्कर् सववग्राही पे्रमािं प्रतीक होऊन रहातात. त्याचं्या पे्रमािी उत्कर्ता व 



           

अलौचककता चग्रगरीिं व्यक्क्तमत्व चनस्तेज करीत रहाते. ऐचतहाचसक चवकसनशीलतेच्या शास्त्रीय ज्ञानातून 
कादंबरीकारािी सौंदयवलक्षी जािीव आपलं भरिपोषि करते आचि त्यातूनि सामाचजक, ऐचतहाचसक व 
व्यक्क्तगत वास्तवािं लेखकािं भान अतूर् व अिूक राहतं. मकॅ्क्झम गॉकीने आपल्या साचहत्य चविारातून 
चदलेली ‘समाजवादी वास्तवतावादािी’ संकल्पना (Socialist Realism) शोलोखोवच्या ‘आचि संथ वाहते 
डॉन’ या महाकादंबरीत प रेपूर साकार झाल्यािी प्रचिती वािकाला येत रहाते. 
 

गॉकीप्रमािेि शोलोखोवच्या कादंबरीतील लहानमोठी पाते्र आत्मपरीक्षि करताना आढळतात. 
परंत  गॉकीहूनही वगेळी अशी स्वतःिी पद्धती शोलोखोव ‘आचि संथ वाहते डॉन’ या कादंबरीतील पात्रानंा 
अंतम वख करण्यासाठी वापरतो. ही पाते्र नेहमी आंतचरक स्वगत (inner monologues) बोलतात. चग्रगरी 
स्वतःशीि स्वतःबद्दल बोलतो तद्वति तो स्वतःबद्दल इतराशंीही मोठ्याने बोलतो. स्वभावतः तो बचहम वख 
आहे पि पचरक्स्थती त्याला अंतम वख बनवनू आत्मपचरक्षिाला उद्य क्त करते. साहचजकि या पद्धतीने लेखक 
आपल्या पात्रािें मानचसक चवश्लेषि सूक्ष्मपिे करतो व त्याचं्या स्वभावातील परस्पर ग ंताग ंतीिे अंतर्मवरोि 
तपशीलवार चर्पतो. प ष्ट्कळदा या कादंबरीतील म ख्य पात्राचं्या मनातील चविार स्वयंकथनपद्धतीने तसेि 
तृतीय प रुषी स द्धा प्रकर् होतो. स्वाभाचवकि त्या त्या पात्रािें त्यालाही ठाऊक नसलेले त्यािे आंतचरक 
चवश्व त्यातून चवस्तृत उलगडले जाते. या कादंबरीिा िौथा खंड त्या दृचष्टने लक्षिीय ठरतो. या 
महाकादंबरीवर आचि चतच्यात प्रकर् झालेल्या मानवी वास्तवावर या खंडात चशक्कामोतवब होतं. या 
खंडातील प्रत्येक घर्ना, प्रत्येक दृश्य, प्रत्येक तपशीलस द्धा अथवपूिव आहे असे याचकमेन्द्को म्हितो ते खरेि 
आहे. चग्रगरी मेलेखोविं जीवन संप ष्टात येतं तसा वािकही त्यािं जीवन अचिकाचिक जािनू घ्यायला 
अिीर होतो. याचकमेन्द्को या खंडािे चवश्लेषि करताना म्हितो, “संपन्न, अचभव्यक्त होत जािारी 
प्रचतमासृष्टी हा शोलोखोवच्या गद्यलेखनािा चवशषे ग ि आहे. प्रत्येक ओळ प्रत्येक वाक्यप्रयोग स्पंदन 
पावतो. चजवतं असतो. प्रत्येक संत लन संपूिवपिे अचिकृत, स स्पष्ट व गचतमान असते. एका प्रबळ मानवी 
भावनेने ती ओथंबून भरलेली असते. ती वािकाच्या सगळ्या हृदयतारा छेडीत रहाते.” कादंबरीिी 
अखेरिी प्रकरिे एका उदात्त द ःखवदेनेने व्यापलेली आहेत. चगगरीिं द दैवी जीवन सपं ष्टात येत असतं. तो 
एक चजवतं मरि जगत असतो. त्याच्या स खद ःखात वािकही समरस झालेला असतो. किी किी 
चग्रगरीच्या जीवनािा कालपर् पाहून त्याला िडकी भरते. चग्रगरीच्या जीवनािं वास्तव त्याला भयभीत 
करतं. तो स्वतःलाि प नःप नः प्रश्न चविारीत असतो. चग्रगरी मेलेखोवच्या शोकाचंतकेिं मूलभतू कारि 
कोितं असाव?ं या शक्क्तमान भावना व चवकारप्रबळ व ब चद्धमान मािसाच्या वायाला असा बदनाम 
जीवनान्द्त का यावा? 
 
‘आमि संथ वाहते डॉन’चा िराठी अनुवाद : 
 

‘महाराष्ट्र राज्य साचहत्य संस्कृती मंडळा’ने चमखैल शोलोखोव याचं्या या महाकादंबरीिा अन वाद 
मराठी भाषेत प्रचसद्ध करावा ही खरोखरि मराठी साचहत्यातील महान घर्ना आहे यात संशय नाही. मॉस्को 
या रचशयाच्या राजिानीत गेली अनेक वष े वास्तव्य करून राचहलेले श्री. नरेंद्र ससदकर यानी हा मराठी 
अन वाद मूळ रचशयन कादंबरीवरून समथवपिे केला आहे असे म्हिता येईल. या संपूिव महाकादंबरीिा 
शकेडो पात्रािंा व घर्नािंा पल्ला लक्षात घेता नरेन्द्द्र ससदकर यानंी केलेली ही मराठी अन वादािी कामचगरी 
चवशषे लक्षिीय ठरते. शोलोखोवच्या या कादंबरीतील एकूि पात्रािंी संख्या आठशहूेनही अचिक भरते. 
चवशषेतः या कादंबरीतील स्थळ, पाते्र, प्रसंग व ऐचतहाचसक ज ने नव ेसंदभव, ग्रामीि व नागरी जीवन, उच्चभ्र ू
तसेि तळागाळातील लोकभाषेिे ढंग व लोकबोलीतील वाक्यप्रयोगािें बारकाव,े स्त्रीप रुषाचं्या ग्रामीि व 



           

कौर् ंचबक स्तरावरील बोलण्यािालण्यािा चवचशष्ट प्रकार, लोकािार व लोकम्हिी, लोकसंस्कृती या सवव 
लोकजीवनािे रचशयातील व चवशषेतः डॉन पचरसरातील चजवतं व बोलके वास्तव नरेंद्र ससदकर यानंी 
केलेल्या या महाकादंबरीच्या मराठी अन वादात प्रकषाने उमर्ते व तीि अन वादकािी एक अन वादक 
म्हिून खरी कमाई ठरते. रचशयन भाषेिा मी स्वतः अभ्यासक नसल्याम ळे रचशयन भाषेतून इंग्रजीत झालेला 
या कादंबरीिा अन वाद डोळ्यासमोर ठेवनूि मी गेले चकत्येक मचहने श्री. ससदकर यानंी मराठीत केलेल्या 
या अन वादािा त लनात्मक अभ्यास करीत आहे. उत्तम अन वादकािं असं लक्षि साचंगतलं जातं की त्याने 
अन वाद केलाय हेि म ळी त्यािा अन वाद वािताना लक्षात येत नाही. ज्या अचभजात साचहत्यकृतीिा 
अन वाद परभाषेवरून स्वभाषेत एखादा अन वादक करीत असतो त्यावळेी ती साचहत्यकृती तो सवाथाने व 
सवांगाने प नः जगत असतो. वस्त तः तो चद्वज बनून दोन जन्द्माचं्या फेऱ्यातून जात असतो. एक त्यािा जन्द्म 
त्या अचभजात साचहत्यकृतीिी संपूिव अंगकाठी आत्मसात करण्यात खिी पडतो, व त्यािा द सरा जन्द्म 
त्यातून त्याला येिाऱ्या अन भतूीिी प नराभतूी प्रत्यक्ष भाषेच्या माध्यमातून साकार करण्यात ग ंतलेला 
असतो. दोन जन्द्माच्या या सजवनशील प्रचकयेतून तो जािीवनेे जात असतो. ‘डॉन संथ वाहति आहे’ अस ं
शीषवक श्री. ससदकर आपल्या मराठी अन वादाला देतात आचि ते समपवकि ठरतं. या महाकादंबरीिी 
चवभागिी पाि पवांमध्ये झालेली आहे. न सत्या पचहल्या तीन पवांति दीडशहूेन अचिक पाते्र वावरताना 
आपल्याला चवचवि स्थळी, चवचवि काळी व चवचवि प्रसंगातून भेर्तात. त्याच्या नावािंी यादी द्यायिी झाली 
तरी स ध्दा पानामागून पाने भरून जातील आचि एका मयाचदत प्रस्तावनेत या सवव पात्राचं्या 
स्वभाववैचशष्ट्यािें व वैचित्र्यािे बारकाव ेनेमके चर्पिे अवघड व अनावश्यकही आहे. मूळ महाकादंबरीच्या 
महा अरण्यात मराठी वािक स्वतःला ज्या समरसतेने व समझोत्याने ि ंदफ ं द होत झोकून देईल त्याप्रमािे 
त्याला त्या अरण्यातील चवस्मयकारक व मनाला व ब द्धीला कलान भ तीने व जीवनान भतूीने व्यापून 
र्ाकिाऱ्या स्थळकाळपात्रािंा पचरिय आपोआपि समदृ्धपिे होत जाईल. नरेन्द्द्र ससदकर यानंी केलेला हा 
मराठी अन वाद शोलोखोवच्या मूळ रचशयन भाषेतील लेखनािी मराठी प्रचतकृती ठरल्यावािून रहात नाही. 
सजवनक्षम साचहक्त्यक पातळीवर श्री. ससदकर अन वादक म्हिून ‘संथ वाहते डॉन’ मराठीत सजीव साकार 
करतात व हे त्यािें यश म्हर्ले पाचहजे. 
 

प्रत्यक्ष आपल्या पतीला शय्यासोबत देत असताना आक्सीनीयाच्या मनात चग्रगरीबद्दलच्या चविारािें 
जे वादळ घ मत होते त्यािे विवन ससदकर यानी केलेल्या मराठी अन वादात कसे उमर्ते ते ‘पवव पचहले’ पृ. 
१०४ वर शवेर्च्या पचरच्छेदात वािाव.े तसेि त्याि पवात पृ. १२०, पृ. १५९ वरील संवाद व विवने 
वािावीत. उदाहरिाथव ‘कझाक आचि रचशयन अक्स्मता व्यक्त करिारा प ढील संवाद पहा :– 

 
भगदाडे पडलेल्या दातातूंन ओझेरोव चतरस्काराने पिकन थ ंकला. वाऱ्यावर उडिाऱ्या थ ंकीकडे 

बघत तो पाय फाकून उभा राचहला. 
 

‘मी कझाक आहे...! पि तू...? तू कोि आहेस? चजप्सी?’ 
‘तू आचि मी - - - दोघे रचशयन आहोत!’ 
‘थापा मारतोयस!’ 
आफोनकाने म द्दाम आरोप केला. 
‘कझाक रचशयनाचं्याि क ळातले आहेत! ठाऊक आहे त ला?’ 
‘मी त ला सागंतो! कझाक कझाकाचं्या क ळातील आहेत?’ 

 



           

‘खूप पूवी वठेचबगार जचमनदाराकडून पळून आले आचि डॉनवर त्यानी वस्ती केली. त्यानाि प ढे 
कझाक म्हिायला लागले.’ 

‘अरे जा न ऽ आपल्या वारे्नं!’ 
 
प ढील आिखी एक नम ना पहा : (पवव द सरे. पृ. १८०) 
 

संध्याकाळी नाईक व्होडका घेऊन आला! दोन चदवस िगंळ केली! पि नंतर आम्हाला त्यातली 
गोम कळली! त्या पोरानं राडंीच्यानं आम्हाला जमवनीतल्या सगळ्यात गाजलेल्या दंगलखोरािं चित्र चदलं 
होतं! मी आपलं ते माझ्या चबछान्द्यावर लावलं होतं! त्या मािसाला चपकलेली दाढी होती! मोठा खानदानी 
वार्त होता. शरे्जी चबर्जी सारखा चदसत होता! ज मलेदारानं ते पाचहलं आचि चविारलं, 
 

‘काय रे ए भडव्या! क ठन आिलं हे चित्र?’ 
 
मी त्याला सागूंन र्ाकलं. तशी चशवीगाळ करीत माझ्या कानफर्ात द्यायला लागला. 
 
‘त ला ठाऊक आहे रे कोि आहे हा? हा त्यािंा आतामन कालव–च्यायला चवसरलो सालं नाव-! 

काय बरं होतं?’ 
 
‘कालव  माक्सव!’ रंुद हसत स्तोकमनने स िवले. 

 
पृष्ठ ३२३ वरील ‘चतसऱ्या पवा’तील कझाक जीवनािे चित्रि, त्याचं्या श्री. ससदकर यानंी मराठीत 
अन वादीत केलेल्या लोकगीतासंह कसे लक्षविेी ठरते ते पहा :– 
 

जून मचहन्द्याच्या उकडत्या सायंकाळी कझाक झगरीभोवती गािे म्हित होते. 
 

कझाक दूरच्या गेला िुलखाकड 
खड्या रानावर फेकीत घोड 
कायि ठेवून िागं खेडं 
परत यायचा पुन्हा न इकडं 

 
लोिदार मध्यमाच्या स्वरात शोकातव ह ंदका होता तर खजातून प्रगाढ म लायम द ःख प्रकर्ले होते. 

 
मध्यमाने शोकािी तीव्र पट्टी आता गाठली होती. 

 
त्याची होती कझाक नवरी नव्या नवतीची उषा 
उरी फोल ही घेऊन आशा मनरखी उत्तर मदशा 
साजं सकाळी वाट पाहते येईल साजिं घरी 
कझाक मदलवर कधी न िाझा जाईल सोडून दुरी 

 



           

अनेक आवाजानी गाण्यािा भरिा केला आचि घरी बनचवलेल्या ‘बीअर’ प्रमािे ते समृद्ध झाले 
आचि चभनू लागले. 
 

कडे पठारा पल्याड तेथे घुिताती वादळे 
धरिी गोठून बफाखाली तडतडुनी तळिळे 
देवदारू मफर राने झुकती मखन्नपिे तेथली 
कझाक हाडे पडली, वरती महिचादर ओढली 

 
कझाकािी सािी कहािी आवाज सागंत होते आचि एचप्रल मचहन्द्यातील पाघळत्या िरिीवरील 

आकाशात िंडोलाने भरारी घ्यावी त्याप्रमािे आपल्या कंचपत स्वरानंी मध्यमानी ती कहािी पेलली होती. 
 

िरिादारी कझाक पडला ज्योत मवझत चालली 
काकुळतीने परी आजजवे कमरतो शेवटली 
थडग्यावरती िाझ्या बाधंा सान एक चौथरा 
वरी वृक्ष अन् गावाकडला ढाळो धवल फुलोरा 

प ढील आिखी एक उतारा पहा : (पृ ३४२ : पवव चतसरे) 
 

‘आचि खरोखर घडले होते काय? आपल्यासारखाि एक असिाऱ्या द सऱ्या मािसाला ठार 
मारण्यािे कसब ज्यानी सपंादन केलेले नव्हते ते सैचनक मृत्य के्षत्री कवर्ाळत्या प्रािाचंतक भयापोर्ी 
एकमेकावंर त रू्न पडले होते. परस्परावर त्यानंी आिंळेपिाने घाव घातले होते. एकमेकानंा झोडपून 
काढले होते. एकमेकानंा आचि एकमेकाचं्या घोड्याला त्यानंी घायाळ केले होते आचि नंतर आपल्यातील 
एकािा जीव घेिाऱ्या गोळीिा आवाज ऐकून ते मोहरा वळवनू पळून गेले होते! नैचतकदृष्ट्या ल ळे होऊन ते 
घोड्यावरून पसार झाले होते! 
 

आचि  ाला म्हर्ले जात होते शथीिा परािम! 
 
आिखी एक नम ना मला द्यावासा वार्तो (पृ. ३९२ : पवव चतसरे) 
 

‘ज्य चनअर कॅप्टन कालचमकोव एक ग बग बीत ठेंगिा अंमलदार होता. त्यािा तोंडावळा आचि नाव 
त्याच्या मंगोल वशंािी साथ देत होते. तावातावाने हातवारे करीत तो म्हिाला, 
 

‘हे य द्ध आपल्यासाठी नाय! मी िारश ेवषव उचशरा जनमलो. प्येतर ठाउकाय’? स्क्वारन कमाडंर 
तेरससत्सेवला तो सागंत होता. ‘प्यो’ तर ऐवजी तो ‘प्ये’ तर असे ठासून म्हित होता. ‘ ा य द्धािा शवेर् 
पहायला काही मी जगत नाय!’ 
 

‘त झं ज्योचतष राहू दे’ आपल्या कॉकेशन ि ग्याखंालून तो बोलला. 
 

‘ ा ज्योचतषा च्या गोष्टी नव्हत! माझा हा शवेर् आिीि ठरलेलाय! मी क ळकर आहे! इथं मी 
फालतू आहे! आज आपल्यावर भडीमार िालू असताना मी भ्रचमष्टपिे थरथरत होतो. गचनम चदसत नाय हे 



           

आपल्याला सहनि होत नाय. मला वार्िारी दळभद्री भावना हे एक प्रकारिं भयिाय! चकत्येक मलैावंरून 
त्यानी त मच्यावर भडीमार करण्यािा आचि रानमाळावर चशकारी मागं लागलेल्या माळढोकासारखं त म्ही 
घोडी फेकीत रहायि!ं’ 
 
चग्रगरी मेलेखोवच्या संतप्त मनोवृत्तीिे दशवन प ढील उताऱ्यात पडते ते असे :– 

(पृ. ४६६ : पवव चतसरे) 
 

‘िकिकीत गिवशेातील हा जमाव आचि उंिी स गंिािी जंगी लार् चग्रगरीच्या चदशलेा वळली. 
दाढी वाढलेला, द म वखलेला, ज्वरग्रस्त डोळ्यािंा चग्रगरी आपल्या खारे्जवळ उभा होता. त्याच्या उंि 
गालफडावरील सपगर् कातडीच्या सूक्ष्म थरथरण्यातून त्यािी क्ष बिता प्रकर् होत होती. 
 

‘हेि ते!’ त्याच्या मनात येत होते. ‘आमच्या घरच्या खेड्याखेड्यातूंन आम्हाला ह सकून मरिाच्या 
खाईत फेकून देण्यात ज्याना मौज वार्ते तेि हे लोक! आह! ड करीिे! मढी उिलली त्यािंी! आमच्या 
पाठीवरच्या  ा उवा आहेत उवा! द सऱ्या मािसािंा िान्द्यदािा आम्ही र्ापाखंाली त डवला आचि 
अनोळख्यानंा ठार मारले ते काय  ाचं्यासाठी? चपकाच्या ख ंर्ातून मी सरपर्त गेलो आचि ओरडलो! 
आचि आमिं भय? आमच्या घरादारापासून  ानंी आम्हाला तोडलं! बराकीतून फाके मारायला लावलं!’ 
त्या जळजळीत चविाराने त्यािे डोके फ र्ायच्या बतेाला आले. संतापाने त्यािे ओठ थरथरू लागले. ‘त्यािंी 
माजलेली िकिकीत थोबाडं पाहून घ्या! त मच्या आयला! त म्हालाि चतकडं पाठवतो! पाठीवर बंद क 
देऊन घालतो घोड्यावर! उवािंा भारा लादतो पाठीवर! क जलेला पाव आचि कीडे पडलेलं मासं खायला 
लावतो त म्हाला!’ 
 

तर चग्रगरी आपल्या चजल् ातील पचहल्या खेड्यात पोितो व काही मलैावर राचहलेल्या योगोदनोये 
या आपल्या खेड्याकडे िालू तेव्हा लागतो नदीच्या वळ ंजीखाली गावातील पोरे कझाक गीत गात होती. 
त्यािा नरेंद्र ससदकर यानंी केलेला मराठी अन वाद कसा मराठमोळा होऊन उतरतो पहा: 
(पृ ४४८-पवव चतसरे) 
 

रानािागुन चिकत आले तलवारी भाले 
कझाक शंभर दौडत दौडत आले मिशीवाले 
तरूि अिंलदार तयाचंा मबमनवरती स्वार 
पाठीवरती कझाक घेऊन दौडतसे शंभर 

 
सिसिीत दािेदार स्वच्छ स राने गािे प ढे नेले– 
 

चला गड्यानुं मभऊ नगा या 
िाझ्या िागुन या 

 
इतर गािारानंी द्र त लयीत सूर पकडला. 
 

अलंगावरी खुशाल सगळे चालुन जाऊ या 



           

अलंगास त्या मभडेल पमहला 
कझाक पट्टा तो 

िानिरातब मिळमवल सगळे कीरत 
मिळमवल तो 

 
अथाति नरेन्द्द्र ससदकर यािंा ‘डॉन नदी संथ वहाति आहे’ यािा समग्र अन वाद सगळाि सरळ, 

सरस व समािानकारक उतरला आहे असे म्हिता येिार नाही. पि अशा असमािानाच्या बाबी 
अल्पप्रमािाति आहेत, एवढीि या अन वादािी कमतरतेिी बाजू आहे. उदाहरिाथव या मराठी अन वादािे 
‘पचहले पवव’ शबद योजना व वाक्यरिनेच्या अंगाने क्क्लष्ट होत जाताना चदसते. असे अनेक शबद चवचशष्ट 
रचशयन संदभात अन वादकाने मराठीत आिले आहेत की ज्यािंा नीर् अथवबोि चबगर रचशयन वा इंग्रजी 
भाषेच्या मराठी वािकाला सहजपिे होिे अवघड झाले आहे. ‘िरविीिे फार्क’ ‘वळ ंजीिे फार्क’ 
‘बळदात गेला’ ‘गोयाळ काठावर’ ‘आवाडातून’ ‘झगाराखालून’ ‘खडूळ’ ‘डागेंतून ‘िार्ा’ ‘र्ागंलूाच्या 
र्ोकावर’ ‘सझजाडले’ ‘घमतड’ ‘गाठ्याळ मूठ’ ‘दाडेंरी’ ‘रे्ल्याचर्कोव्य’ ‘दाताळ्यानं’ ‘ब ड खाला’ 
‘पोडळाभोवती’ ‘इष्टाप रीच्या डहाळीशी’ ‘ढीस देह’ ‘सायवानात’ ‘डािाळ’ ‘उफलून’ ‘प्रपािा’ ‘स जीर’ 
‘मथलेले क्स्मत’ ‘राचशजलघर’ ‘मंडल घेत होती’ ‘पगजाळे’ ‘खबाड’ ‘बोदीनाळे’ ‘फोंडाऱ्यात’ ‘चकिडतळ’ 
‘अपरे ओठ’ ‘रेकल्यातून’ ‘उपलािे िोडे’ ‘खरपर् माया’ ‘खमाचवशी’ ‘खकाि’ उडाला’ ‘पतझडीच्या 
मोसमात’ ‘पडली रहायिी’ ‘ि लविीिे दार’ ‘पेंदेबािंिी’ ‘उरं्गळ’ ‘चनखदिी’ ‘फसार्ीला’ ‘चद्वशक’ 
‘उर्व्यात’ ‘चविूळवाया’ ‘िादंमारी’ क ं भेरी’ ‘भ्र–ूमध्यािा म का’ ‘मारमातेच्या चबळात’ ‘कोठंबीला’ 
‘सालोत्री’ ‘ढेलिीत’ ‘दारकसावर’ (काही वाक्यरिना पहा: मार्थ्यावर अिूक ठेवनू चदलेल्या सर्बयाने 
दिकर् आचि चनबर रखवालीच्या पहारे सैचनकालाही क्स्तपान चतनताड उडवीत असे.) ‘चजजाबाच्या’ 
‘छायाळ चनवाऱ्यात’ ‘गाव आखरीला असलेल्या’ ‘स ंदर दीघव पायापयंत’ ‘थचकस्त’ ‘दाभाडािी हालिाल’ 
‘ओकाडे’ ‘बादंाडीला’ ‘तिस–वीि गवताळ्यात’ ‘ब रक ले बसलेल्या’ ‘फोंडवलीच्या सोनेरी लवीच्या 
प ंजक्याशी बागडत होती.’ ‘त्यािा बाबंू स ंकारीत थरथरत होता.’ ‘घोडखवडे’ ‘ग ंजाडनखे’ ‘रबलंद’ 
‘चनमूर’ ‘नमद्यावंरील ‘राघावळी’ ‘िोभ्यामागे’ ‘स कार् म ठीने’ ‘िकमकीिे गारमिी’ ‘दाडं बरड’ ‘ड िके 
डोळे’ ‘वाऱ्याच्या झकारा’ ‘काडंीवर’ अशा प्रकारच्या शबदप्रयोगामं ळे व वाक्यरिनेतील दोषाम ळे अन वादािे 
स्वरूप काहीसे बेडौल व क रूप होत रहाते. अन वादकाने मूळ रचशयन शबदानंा जे मराठी शबदरूप चदले 
त्यािंा शबदकोष त्याचं्या अथासह व संदभासह कादंबरीच्या शवेर्ी चदला असता, सकवा ज्या पृष्ठावंर असे 
शबदप्रयोग होतात त्या पृष्ठाखाली चर्काचर्प्पिी चदली असती (क्वचित काही पृष्ठावंर तशी ती चदलेली 
आढळली) तर अथव स लभतेच्या दृष्टीने वािकाला ती उपकारक ठरली असती. 
 
लोकाचंा लेखक : 
 

१९५५ साली रोस्र्ोव्ह आचि कामेन्द्स्क परगण्यातील तरूि लेखकासंमोर बोलताना शोलोखोव 
म्हिाला होता, ‘लोकासंाठी लेखकावर असलेली जबाबदारी फार फार मोठी असते. आपि सगळे चमळून 
आचि चवभक्तपिे आपि प्रत्येक जि लोकािंी सद्सदचववकेब द्धी बनले पाचहजे आचि मला हेि त म्हाला 
सागंायिं आहे माझ्या तरूि चमत्रानंो तरूि लेखकाला चलचहिं नेहमीि सोप नसतं. खरं म्हिजे अगदी 
प्रामाचिकपिे बोलायिं तर प ष्ट्कळदा त्याच्यावर िागंलीि अवघड वेळ येऊन ठेपलेली असते. परंत  त मच्या 
मनात ज्याने अजून आकार घेतलेला नाही ते शबदातं माडंण्यािी घाई करू नका. त म्ही जे प स्तक चनमाि 
कराल त्याला प्रचतसाद चमळाला पाचहजे आचि ते दीघवजीवी झाले पाचहजे.’ आचि मग आपल्या भाषिािा 



           

नसमारोप करताना शोलोखोव म्हितो, ‘त म्हाला प नः एकदा मला इशारा द्यायिा आहे. पचहल्यादंा त म्हाला 
चकतीही कष्ट पडले तरी सहजसोप्या यशाच्या मागे लागू का. काही झालं तरी त म्ही आमिी जागा घेिार 
आहात. त म्ही आमिी आशा त म्ही आमिं भचवतव्य. त मच्यापकैी प ष्ट्कळाना वतवमानकाळ आहे आचि त म्हा 
सगळ्यानंाि भचवष्ट्यकाळ आहे. लेखकािा भचवष्ट्यकाळ. त म्ही स ंदर लोकािें स ंदर प्रचतचनिी आहात.’ 
 

कॉन्द्स्रॅ्क्न्द्र्न फेचदन हा थोर रचशयन लेखक शोलोखोवबद्दल चलचहतो. ‘िैयव हा शोलोखोवच्या 
लेखनाला अचवभाज्य घर्क आहे. त्याच्या लेखनाने सोक्व्हएर् साचहत्यािी प्रिंड सेवा केली आहे. 
जीवनातील अंतगवत अंतर्मवरोि त्याने किीि बाजूला काढलेला नाही मग कोित्याही कालािं तो विवन 
करीत असेना का. त्यािे गं्रथ भतू आचि भचवष्ट्यकाळातील संघषव त्यातील संपूिवतेसह दाखवतात तरूि 
असताना लेव्ह र्ॉलस्र्ॉयने आपल्याला जे दंडक घालून घेतले होते त्यािी एखाद्याला आपोआपि आठवि 
व्हावी–खोरं् सागंायिं नाही. प्रत्यक्ष सकवा अप्रत्यक्ष. आचि र्ाळार्ाळ करून किीि खोरं् सागंायिं नाही. 
शोलोखोव काहीि र्ाळत नाही. तो संपूिव सत्य चलचहतो तो शोकाचंतकेिं नार्कात रूपातंर करीत नाही 
सकवा नार्काला हलक्या फ लक्या लेखनािं स्वरूप देत नाही. वरवरिे समािान देिाऱ्या रानफ लाचं्या 
घोळक्यात त्याच्या शोकाचंतक घर्ना दडून रहात नाहीत. पि सत्याि ं सामर्थ्यव एवढं मोठं असतं की 
जीवनातील कडवर्पिा सकवा द ःख, मग ते चकतीही भयानक असो, त्यावर ते मात करतं. स खाकडे नेिारी 
इच्छाशक्ती, स खप्राप्तीिी लालसा, आचि ती सफल झाल्यािा आनंद त्यावर चवजय चमळचवतो. मला वार्तं 
वस्त क्स्थती ही अशी आहे. चतच्या संपूिव आकलनासह आपि ‘आशावादी शोकाचंतके’िी (Optimistic 
tragedy) कल्पना उगीि नाही स्वीकारलीय. हा काही केवळ शबदावरिा खेळ नाहीय. एका कलावतंाने 
चितारलेल्या वस्त क्स्थतीच्या शोकाचंतकेिी सखोलता ध्यानात घेऊन आपि त्याि ं प स्तक तरीही एका 
प्रकाशमय साक्षात्काराच्या जािीवनेे चमर्तो. ‘आचि सथं वाहतेय डॉन’ िा समारोपािा महान खड हा थेर् 
तसा एक गं्रथ आहे. कॉन्द्स्र्ाक्न्द्र्न फेचदन प ढे चलहीतो, ‘मी शोलोखोवच्या गद्यलेखनाच्या इतर ठळक 
ग िवते्तिं विवन असं करीन. रचशयन महाकाव्याच्या राष्ट्रीय परंपरेला ते जीवनदायी सातत्य देतं. त्यािा 
अथव असा नव्हे की आमच्या अचभजात लेखक पूववजानंी जे रस्ते व पायवार् मळवल्या त्यावरूनि आपल्याला 
िालायला पाचहजे. शोलोखोवने आपल्याला एका भावनात्मकतेने प्रतीत होिाऱ्या वस्त क्स्थतीिे प्रत्यतंर 
देऊन ठेवले आहे आचि ते म्हिजे आपल्या काळाशी जडिाऱ्या लेखकाच्या सेंद्रीय एकात्मकतेतून व 
नातेसंबिंातूनि कलेिी प्रगती साध्य होते. आपि लेखनातील आशय ज्याला म्हितो तो लेखक ज्या 
काळात जगत असतो, त्याबद्दलच्या त्याच्या ज्या कल्पना असतात, त्याचं्या संपूिवतेपासून अचवभक्त असतो. 
आपि जेव्हा शोलोखोविा गं्रथ हातात घेतो तेव्हा त्यातील िारिा, कल्पना आचि मानवी आकाकं्षासंह 
आपि आपला स्वतःिा काळि हातात िरतो.’ 
 

डॉन संथ वहाति आहे! आचि डॉन परगण्यातील प्रािीन डॉन लोकगीते अजूनही कझाकाचं्या 
ओठावंर चर्कून आहेत. याप ढेही अनंतकाळ ती तशीि चर्कून रहािार आहेत. 
 
  प्र. श्री. नेरूरकर 
१३ फुलरािी   
सामहत्य सहवास   

वान्दे्र (पूवज) िंुबई ४०००५१   
  



           

नागंराच्या फाळाने 
नाही जात नागंरली... 
आमिी पावन िरिी, 
नागंरली जाते 
घोड्याचं्या र्ापानंी...! 
िरिीत  ा पेरिी होते, 
कझाकाचं्या चशरािंी...! 
शातं डॉनच्या प्रवाहावर 
तरुि चविवािंी रूपकळा आहे...! 
आमिा चपता शातं डॉन 
अनाथ अभवकानंी बहरला आहे...! 
शातं डॉनवर लार्ा उठतात 
आईबापाचं्या आसवाचं्या! 
शातं डॉनच्या नदा! 
आमच्या बापा! 
अरे, आमच्या डॉन नदा, 
प्रवाहात एवढा गढूळलास? 
मामी शातं डॉनिा नद 
गढूळल्याखेरीज रहावा कसा? 
खोलवर माझ्या अथागंतेत 
शीतल झरे उिंबळताहेत 
मी डॉनिा शातं नद...माझ्या आत... 
श भ्र मासळी उसळत आहे...! 

  



           

१. 
 

मेलीखोव शतेीवाडी त्या खेड्याच्या पार र्ोकाला होती. िखिीिे फार्क उत्तरेला डॉनच्या चदशलेा 
होते. खडूळ, शवेाळलेल्या काठापयंत उभर् पन्नास फ र्ािंी डगर आचि खाली चकनारा, पाण्याने वाहून 
आिलेले शखंसशपले, आदळिाऱ्या लार्ानंी ग ळग ळीत केलेले कंकर गोरे् आचि प ढे खळखळता, 
मोरपंखी, वाऱ्याने उकळ्या फ र्िारा-डॉनिा पृष्ठभाग. मळिीच्या खळ्याला घातलेल्या वळ ंजीच्या 
क ं पिापलीकडे पूवेला हेर्मनिी हमसडक, क ठे क ठे चपकलेल्या पोलय नइिी झ डपे, घोड्याच्या र्ापानंी 
त डवलेले चजवर् करवदंी रंगािे रानगवत, सडकेच्या फायावरिे चगचरजाघर आचि प ढे मोकळे मदैान–
चवरळ ि क्यात ग रफर्लेले, दचक्षिेला रे्कड्यािंी खडूळ रागं. पचिमेला रस्ता–िौक ओलाडूंन क रिात 
िावलेला. 
 

त कव स्थानबरोबर गेल्याच्या गेली लढाई झाली त्यावळेी प्रकीफी मेलीखोव त्या खेड्यात जो परत 
आला तो बायको घेऊन परत आला. डोक्यापासून पायापयंत ही बाई शालीत ग रफर्लेली होती. आपले 
तोंड ती नेहमी झाकलेले ठेवायिी. चतिे रासवर्, व्याक ळ डोळे ती सहसा दृष्टीला पडू द्यायिी नाही. चतच्या 
शालीला एक वगेळाि स गिं यायिा. त्या शालीवरिी इदं्रिन ष्ट्याच्या छर्ािंी नक्षी पाहून कझाक बायकािंा 
जळफळार् व्हायिा. िरून आिलेली ही त की बाई प्रकोफीच्या गोतवळ्यापासून दूर रहायिी. थोड्याि 
चदवसात म्हाताऱ्या मेलीखोवने पोरािी वार्िी त्याला देऊन र्ाकली. जन्द्मभर पोराच्या दारात त्याने 
पाऊल र्ाकले नाही. झालेली नािक्की तो चवसरू शकला नाही. 
 

प्रकोफीने लागलीि आपली िूल वगेळी केली. स तारानंी त्याला घर बािूंन चदले. िरविीला त्याने 
स्वतःि क ं पि घातले. पानगळतीच्या स रुवातीला वाकलेल्या परदेशी बायकोला घेऊन तो नवीन घराकडे 
चनघाला. त्यािा संसार भरलेली गाडी प ढे िालली होती. चतला घेऊन हा खेड्यामिून िालला होता. 
लहानापासून मोठ्यापयंत सगळेजि रस्त्यावर लोर्ले होते. बाप्ये मािसानंी दाढीचमशाचं्या आड हसे 
आवरून िरले होते. बायका गलबला करून एकमेकींना आपली मते सागंत होत्या. कळकर् कझाक 
पोराचं्या झ ंडी प्रकोफीच्या मागे र्वाळीिे आवाज काढीत िालल्या होत्या. पि न क्त्याि नागंरलेल्या 
मातीतून िालाव ेतसा ओव्हरकोर्िी बर्िे सोडलेला प्रकोफी िीमेपिाने र्वाळीिी पवा न करता िालत 
होता. आपल्या प्रिंड काळ्या पंज्यात बायकोिे नाज क मनगर् त्याने आवळून िरले होते. 
 

 ानंतर तो खेड्यात क्वचिति नजरेस पडायिा. कझाकाचं्या मेळाव्यातून त्याने किीही भाग 
घेतला नाही. डॉनच्या काठी असलेल्या एकाकी घरात तो एकलकोंड्यासारखा रहायिा. गावात 
त्याच्याबद्दल नाही नाही त्या गप्पा उठत. क रि रस्त्याच्या पलीकडे वासरे िरवायला नेिाऱ्या पोरानी 
उठवनू चदले की, अगदी तातार मसिवर्ीच्या ढ बयापयंत प्रकोफीने बायकोला उिलूम नेल्यािे आपि 
पाचहले. ती कातरवळे होती. चशखरावर य गान् य गे उन्द्हावाऱ्यात चझजून क्षते पडलेल्या खडकाला चतिी पाठ 
रे्कवनू त्याने चतला बसती केली. चतच्या बाजूला आपि बसला. दोघाचं्या नजरा मदैानापलीकडे क ठेतरी 
चखळल्या होत्या. झाजंर काळोखात ब डेपयंत ते र्क लावनू बसले. मग घरी बनवलेल्या मेंढकातडी कोर्ात 
त्याने बायकोला ग रफर्ले आचि परत घरी उिलून आिले.  ा िमत्काचरक वतवनािा ख लासा 
शोिण्यासाठी तकव क तकव  करण्यात गाववाले गढून गेले. बायकाचं्या गप्पानंा इतका ऊत आला की, 
एकमेकीच्या डोक्यातल्या उवा ह डकायला त्याना फ रसत होईना. प्रकोफीच्या बायकोबद्दल अफवािें पेव 
फ र्ले. क िी म्हिे चतिी रूपकला भ लविारी आहे. क िी अगदी चवरुद्ध सांगत. अखेरीस सगळा उलगडा 



           

झाला. ताजे आंबवि मागायिे चनचमत्त करून मावरा ही सैचनकािी बायको िावत पळत प्रकोफीच्या घरी 
आली. आंबवि आिायला प्रकोफी खाली बळदात गेला. एवढ्या वळेात मावराने हे पाहून घेतले की 
प्रकोफीिा हा त की ‘परािम’ काहीच्या बाहीि आहे! 
 

थोड्याि वळेात मावरा परत आली. चतिा िेहरा उफलून आला होता. डोक्यािा रुमाल सरकला 
होता. चतच्या सागंण्याने गल्लीतल्या बायकािंी करमिकू होत होती. 
 

‘अग बायानो, मेल्यानं चतच्यात पाचहलन तरी काय? िड बाई तरी असावी का नाय? मास तरी 
असाव ंपोर्ाब डाला? ध्यान मेलं! िक्का चदला तर भ कनी व्हायिी. डोळे तेवढे हेऽ ऽ असलाले! काळेकंि! 
सर्वीच्या डोळ्यािंी फडफड तेवढी बघून घ्या. देवा परमेश्वरा! चदवस भरत आलेत चतिे. देवा शप्पत!’ 
 

‘चदवस भरत आलेत?’ बायका िकीत झाल्या. 
‘काय पोर समजलीस काय मला? तीन पोरं झालीत मला–’ 
‘िेहऱ्यामोहऱ्यानं कशी आहे?–’ 

 
‘िेहऱ्यानं चपवळी, डोळ्यात काही जीवि नाही. परक्या म लखात जीव रमत नसेल. आिखी बरं 

का ग बायानंो, चतच्या नेसूला आहे– प्रकोफीिी चवजार–!’ 
 

‘काही तरीि काय?’ सगळ्या बायकानंी एकदम श्वासि रोखून िरले. 
 

‘मी स्वतः पा लंय. चवजार नेसते चवजार! पटे्टरी नाही एवढंि! त्यािी रोजिी नेसण्यातलीि 
चवजार असिार. लाबंच्या लाबं क डता आहे अंगावर. खाली मोज्यातं कोंबलेली चवजार िक्क चदसते. ते 
पाहूनि मी सदव झाले–’ 
 

गाव क जब जू लागले. प्रकोफीिी बायको िेर्कीि आहे. अस्ताखोवच्या स नेने (अस्ताखोव क र् ंब 
खेड्याच्या र्ोकाला प्रकोफीच्या घराजवळि रहायिे) शपथेवर सांचगतले की, ‘त्रोइत्सीई’ (चरचनर्ी) च्या 
द सऱ्याि चदवशी उजाडण्यापूवीि प्रकोफीिी बायको अनवािी, उघड्या केसाने, अस्ताखोवच्या गाईिी िार 
काढत असलेली आपि पाचहली. तेव्हापासून त्या गाईिे आंिळ लहान पोराच्या म ठीएवढे आिसले, गाय 
आर्ली आचि थोड्याि चदवसात मेली. त्या वषी किी नाही अशी ग रेढोरे पर्ापर्ा मेली. डॉनिा प्रवाह चजथे 
उथळ झाला होता त्या गोयाळ काठावर गाई आचि खोडािंी ताजी मढी रोज चदसू लागली, मग घोड्यातं 
लागि झाली. खेड्यातंील क रिाऊ जचमनीत िरिारे कळप पाहता पाहता चवरघळूनि गेले. खेड्याच्या 
गल्याबोळातून भयानक अफवा पसरली. 
 

कझाकािंी गावकी झाली आचि ते प्रकोफीकडे गेले. बाहेर येऊन घराच्या पायऱ्यावंर तो उभा 
राचहला. गावकीला प ढे झ कून त्याने आदर दाखवला– 
 

‘त मच्यासाठी काय करू शकतो मायबापहो?–’ 
 



           

चिडीिीप चनःशबद असलेला जमाव पायऱ्याजंवळ सरकला. सवात आिी सकिाळला तो एक 
सझगलेला म्हातारा– 
 

‘खेि त झ्या हडळीला इथं! चतच्याकडं पहायिंि आम्हालंा’ 
 

प्रकोफी घरात जायला झपायानं मागं वळला. पि वारे्ति त्यानंी त्याला िरला. ल शनाया म्हिून 
लोक चिडवीत त्या तोफेिा गोलंदाज असिाऱ्या आडदाडं कझाकाने त्यािे डोके सभतीवर आदळून त्याला 
साचंगतले, ‘तंडू नको! बोंबलायिं कारि नाही. त ला कोिी हात लावीत नाही पि त झी बायको पायाखाली 
त डवायिीय आम्हाला. ग रािं द र्मभक्ष्य होऊन गाव मारण्यापेक्षा चतिा नायनार् केलेला बरा. पि तंडलास 
तर याद राख र्ाळकं सभतीत चििीन!’ 
 

‘खेिा क त्तरडीला अंगिात!’ पायऱ्यावरून गजवना आली. प्रकोफीच्याि रेचजमेन्द्र्मध्ये असिाऱ्या 
त्याच्या दोस्ताने त्या त की बाईिे केस पजंात ग ंडाळले. चतच्या सकिाळिाऱ्या तोंडावर द सरा हात दाबला. 
एका झपायात चतला आवाडातून खेिली आचि जमावाच्या पायाखाली फेकून चदली. आवाजाच्या 
कल्लोळातून एक बारीक सककाळी उठली. अध्याडझन कझाकानंा झ गारून देऊन प्रकोफी घरात घ सला. 
सभतीवर लर्किारी तलवार त्याने खस्सचदशी काढली. एकमेकानंा िेंगरत कझाकानंी घराबाहेर िूम 
ठोकली. तळपती तलवार डोक्या भोवती नािवीत प्रकोफी िावत पायऱ्या उतरून आला. जमाव मागे 
हर्ला अंगिात पागंला. 
 

ल शनाय पळायला जड होता. मळिीच्या खळ्याजवळ प्रकोफीने त्याला गाठला. मागच्या बाजूने 
डाव्या खादं्यावरून उभा आडवा घाव घालून त्याने त्या कझाकािा देह पट्यापयंत चिरफाळला. क डािे 
ख ंर् उपसिारा जमाव मागे हर्ला आचि मळिीच्या खळ्यातून बाहेरच्या मदैानात िावला. 
 

अध्या तासाने परत चहय्या करून कझाक प्रकोफीच्या शतेाजवळ आले. सैंपाकघराच्या उंबऱ्यावर 
प्रकोफीिी बायको रक्ताच्या थारोळ्यात पडली होती. चतने िमत्काचरकपिे मान र्ाकली होती. वदेनेने ओठ 
चपळवर्त होते. दाताखालून जीभ बाहेर पडली होती. प्रकोफीिी मान डगमगत होती. दृष्टी शून्द्य झाली 
होती. र्ाहो फोडिारा मासंािा गोळा अकाली जन्द्मलेले अभवक–मेंढीच्या कातडीत तो ग ंडाळीत होता. 
 

त्याि चदवशी संध्याकाळी प्रकोफीिी बायको मेली. त्याच्या म्हाताऱ्या आईला तान्द्ह ल्यािी किव 
आली आचि त्याला चतने ताबयात घेतले. कोंड्यािा दार् काला त्यानंी त्याच्या अंगाला िोपडला. घोडीिे 
दूि लावले. एक मचहना लोर्ला. हे सावळे त की तोंडवळ्यािे पोर जगेल  ािी ते खात्री देऊ लागले. 
त्यानंी त्याला देवळात नेऊन त्यािे बारसे केले. त्यानंी त्याला त्याच्या आजोबािें पंतीलेय हे नाव ठेवले. 
सक्तमज री भोगनू प्रकोफी बारा वषानी परत आला. छार्लेली, ताबंसू रंगािी–मिूनि चपकले केस 
िमकिारी दाढी, रचशयन पेहराव  ाम ळे तो कझाक वार्त नव्हता. आपल्या पोराला घेऊन तो परत 
शतेावर आला. 
 

वाडत्या वयािा पंतीलेय सावळा आचि बफेार् होता. ििीने आचि तोंडवळ्यानें तो आईच्या 
वळिावर गेला होता. एका कझाक शजेाऱ्याच्या म लीबरोबर प्रकोफीने त्यािे लग्न लावनू र्ाकले. 
 



           

तेव्हापासून कझाकात त की नाकािे रागंडे देखिेपि घेतलेले मेलीखोविे क र् ंब त्या खेड्यातं 
आले. त्यािें नावं ‘त कव ’ असेि पडले. 
 

बाप मेल्यावर पंतीलेयनं शतेीवाडी ताबयात घेतली. घरािी नव्याने शाकारिी करून घेतली. 
शतेीवाडीत एक एकर सामाईक जचमनीिी भर र्ाकली, नवीन गोठे बािंले. पत्र्यािे छप्पर असलेले कोठार 
बािंले. पत्र्याच्या फ र्कळ त कड्यातून पते्रवाल्याला सागंून ‘वातक क्क र्ा’ िी जोडी कापून तयार करून 
घेतली. कोठाराच्या छपरावर ही जोडी बसवल्यावर मेलीखोव शतेीवाडीला ख शालीच्या ढंगािी िमक 
आली. त्या वास्तूला एक संत ष्ट स खवस्त  कळा आली. 
 

वाढत्या वयाच्या ओझ्याखाली पंतीलेय प्रकोफीएचवच् थकून जून झाला. त्यािे अंग स र्ले. देहाला 
पोक आले. तरीही अजून म्हातारा दिकर् चदसत होता. त्याच्या हाताला काठीण्य आले होते. िालताना तो 
लंगडायिा (तरुिपिात फौजेच्या शाही पाहिीच्या वळेी घोड्याच्या ‘अडथळा’ शयवतीत त्यािा पाय मोडला 
होता) डाव्या कानात त्याने िादंीिी कोर अडकचवली होती. उतार वय झाले तरी त्याच्या दाढीकेसािंी 
काळीभोर छर्ा कायम होती. संतापला की त्यािा स्वतःवर ताबा रहायिा नाही. त्यािी त ंचदल बायको 
 ािम ळे अकाली म्हातारी झाली होती. एकेकाळी स ंदर असलेले चतिे म ख आता चनव्वळ स रक त्यािें 
जळमर् झाले होते. 
 

प्योत्र हा त्यािा लग्न झालेला मोठा म लगा. ठोसर बाधं्यािा, गव्हाळी रंगािे दार् केस असलेला, 
चनळ्या डोळ्यािंा प्योत्र आईच्या वळिावर गेला होता, पि िाकर्ा चग्रगरी बापासारखा होता. प्योत्रपेक्षा 
अिाबोर् उंि असलेला चग्रगरी त्याच्यापेक्षा स मारे सहा वषानी लहान होता. बापासारखेि त्यािे नाक वर 
उिललेले, अिक िीदार होते. त्याच्या िगिगीत डोळ्यांच्या कवड्यानंा सििोळ्या गतेतून चनळसर झाक 
मारीत असलेली चदसायिी. उंिावलेल्या गालफडाचं्या हाडावंर सपगर् ताबंूस िामडी तािनू बसली होती. 
बापासारखाि चग्रगरी सकचित पोक काढून िालायिा. त्याच्या क्स्मतातस द्धा तोि रासवर् ढंग होता. 
सडसडीत बाधं्यािी मोठ्ठ्ठ्या डोळ्यािंी द न्द्या बापािी लाडकी लेक होती. चशवाय प्योत्रिी बायको दान्द्या–
चतिं लहान पोर–एवढे चमळून मेलीखोविे क र् ंब झाले होते. 

  



           

२. 
 

पहारे्च्या राखी आभाळातं क ठे क ठे िादंण्या रेंगाळल्या होत्या. झगाराखालून वारे स र्ले होते. 
डॉनच्या खूप वर ि के तरंगत होते. खडूळ रे्कड्याच्या उतरिीला त्यािे ढीग जमले होते. डागेंतून एकाद्या 
करड्या सपव–कबंिासारखे ते सरपर्त होते. नदीिे डाव े तीर, वाळू, खािर, कळकीिी दलदल, 
दचहवरात चभजलेली झाडे, त्या सवांवर उषःकालच्या चशरचशरत्या आनंदप्रभेिी झळाळ आली होती. सूयव 
चक्षचतजाखाली ि मसत होता. पि वर येत नव्हता. 
 

मेलीखोवच्या घरात पचहली जाग आली ती पंतीलेय प्रकोफीएचविला. 
 

कचशदा काढलेल्या सदऱ्याच्या कॉलरीिी बर्िे लावीत तो पायऱ्या उतरून खाली आला. गवताळ 
आवाडात दवािी िादंी पसरली होती. त्याने ग रे रस्त्यावर सोडली. ि िीदार झगा घालून दायी तेथून िार्ा 
काढायला िावली. चतच्या उघड्या गोऱ्या पोर्ऱ्यावंर दवािी सशपि झाली. चतच्या पावलािें िूसर सपार् 
ठसे अंगिात गवतातून उमर्त गेले. दायाच्या पावलाखंाली दबलेले गवत प न्द्हा उभारी घेत असलेले बघत 
पंतीलेय प्रकोफीएचवच् थोडा वळे उभा राचहला. नंतर वळून तो आपल्या िाफेखिीत आला. 
 

प ढच्या दारी बहरलेल्या िेरी वृक्षाच्या कोमेजलेल्या ग लाबी पाकळ्या सताड उघड्या चखडकीच्या 
ओयावर पडल्या होत्या. चग्रगरी पालथा झोपला होता. एक हात त्यानं बाजूला र्ाकला होता. 
 

‘चग्रगरी, मासळी िरायला येतोस!–’ 
‘काय?’ चग्रगरी प र्प र्ला. आपले पाय त्याने खारे्खाली सोडले. 
‘बाहेर िल. उजाडेपयंत मासळी िर–’ 

 
मोठाले स स्कारे र्ाकीत चग्रगरीनं रोजिी चवजार ख ंर्ीवरून खाली ओढली. पायातून ती खेिनू 

घेतली. पाढंऱ्या लोकरी मोज्यात पाय घातले. संथपिे पायताि िढवले त्यािी चझजलेली र्ाि नीर् केली. 
 

‘पि आईनं गळाला चशजवलाय का?’ बापाच्या पाठोपाठ अंगिात जात त्याने खजात चविारले– 
 
‘होय. तू होडीवर जा. मी एका चमचनर्ात आलो.’ 

 
दपव मारिारे उकडलेले राय म्हताऱ्याने ख जात ओतले. खाली पडलेलं दािे काळजीपूववक हातात 

गोळा केले आचि लंगडत लंगडत तो बािंावर आला. त्या होडीत वाकून बसलेला आपला पोरगा त्याला 
चदसला. 
 

‘क ठं जायिं आपि?’ 
 
‘काळ्या तीराकडे. त्या चदवशी आपि बसलो होतो त्या ओंडक्यापाशी शोिू या–’ 

 



           

होडीिं पट्टि जमीन खरवडत तीरापासून स रे् झाले आचि पाण्यावर रे्कले. प्रवाहात होडी 
वहायला लागली. िार होडी हेलकाव ूलागली. चतिा मोहरा वळव ूलागली. वल् ाने चग्रगरी होडी वळवत 
होता. पि वल्ली. मारीत नव्हता. 
 

‘वल्हं का मारीत नाहीस?’ 
 
‘आिी खालच्या िारेपयंत जाऊ या–’ 

 
प्रवाहाच्या मध्यभागी असिारी होडी झपायाच्या िारसा ओलाडूंन डाव्या चकनाऱ्याकडे जाऊ 

लागली. खेड्यातील कोंबड्यािंी बागं प्रवाहापलीकडून त्याचं्या मागे घ मली. नदीच्या वर उगवलेल्या 
काळ्या खडकाळ बािंाला िासत होडी खालच्या खाजिात सरकली. बािंापासून स मारे िाळीस फ र्ावंर 
पाण्यात ब डालेल्या एमवृक्षाच्या वाकलेल्या फादं्या पाण्याबाहेर डोकावत होत्या. त्याचं्या भोवती फेसािंा 
भोवरा तयार होऊन त्यािे र्हाळे गरगरा चफरत होते. 
 

‘पागंड उलगड तोपयंत मी गळाळ फेकतो’ पंतलीय क जब जला. ख जाच्या वाफाळिाऱ्या तोंडात 
त्याने हात ख पसला. िोरया आवाजात ‘श्श् श्श’् कराव ेतसा श त्कार पाण्यावर पसरिाऱ्या रायिा झाला. 
र्रारलेले िान्द्य चग्रगरीने आकडीवर गोवले आचि क्स्मत केले. 
 

‘माशा माशा गळाला ये, लहान माशा ये, मोठ्या माशा ये–’ 
 

पागंड नागमोडी वळिाने पाण्यावर पडला. त्याला खेि बसली. परत तो चढला झाला. र्ागंलूाच्या 
र्ोकावर चग्रगरीने पाय ठेवला आचि साविपिे तो वोस्तान शोिू लागला. 
 

‘आज नशीब हात देईलसं चदसत नाही, बाबा. िादं चफका व्हायला लागलाय.’ 
‘आगपेर्ी आिल्येस बरोबर?’ 
‘हा हा!’ 
‘चशलगवायला दे–’ 

 
म्हातारा चसगरेर् ओढू लागला. एमच्या झाडापल्याड खोड्यात सूयाकडं त्याने दृष्टी र्ाकली. 

 
‘कापव! तो क ठं गळाला लागेल सागंवत नाही. किी किी िादं मावळायच्या वळेेलाही तो जाळ्यात 

फसतो–’ 
 

‘आमळ्या गळाला झर्तायतसं वार्तं’ चग्रगरीने उसासा र्ाकला. 
 

होडीच्या दोन्द्ही अंगावर जळ खळखळून थापर्त होतं. एवढ्यात ताबंयाच्या म शीतून 
ओतल्यासारख्या वार्िाऱ्या िार फ र्ी ताबंसू कापवने िीत्कारून वर उसळी घेतली. आपल्या रंुद बाकदार 
शपेर्ीने त्याने पािी सझजाडले. सबिं होडीभर फवाऱ्यािा झल् लर उिळला गेला. 
 



           

‘थाबं आता.’ पंतेलीयने आपली चभजलेली दाढी बाहीने प सली. 
 

ब डालेल्या झाडाजवळ फादंारलेल्या नागव्या डहाळ्यातून दोन कापव माशानंी एकाि वळेी उसळ्या 
घेतल्या. चतसऱ्या लहान कापव माशाने हवतेि तडफड केली आचि मग चजद्दीने तो काठाजवळ ताडकन् 
पाण्यात आदळला. 
 

चसगरेर्िे ओले र्ोक चग्रगरी आिीरपिे िावत िघळत होता. ि कर् सूयव अिा वर आला होता. 
उरले स रले गळािे िान्द्य पंतेलीयने चवखरून र्ाकले. नाराजीने ओठािा िबंू करून गळाच्या स्तबि 
र्ागंलूाकडे तो बावळर्ासारखी र्क लावनू बसला. 
 

चसगरेर्िे थोरू्क चग्रगरीने थ ंकून र्ाकले. झपायाने उडत जािाऱ्या त्या थोर्काकडे तो रागाने 
बघत होता. एवढ्या पहारे् आपल्याला उठवल्याबद्दल मनातून तो बापाला चशव्या देत होता. अनोशापोर्ी 
चसगरेर् ओढल्याने केसािे ख ंर् जळावते तशी ि रकर् घाि त्याच्या तोंडाला येत होती. खाली ओठंगनू 
ओंजळीत पािी भरून घेण्याच्या बेतात तो होता. एवढ्यात र्ागंलाला नाजूक चहसका बसला आचि ते आत 
ब डू लागले. 
 

‘घे त्यािी चफरकी’ म्हाताऱ्याने ऊसासा र्ाकला. चग्रगरीने उडी मारली आचि र्ागंूल पकडले पि 
त्याच्या हातापासून दाडंा वाकून त्यािी कमान झाली. आचि त्यािे र्ोक ड बकन पाण्यात ब डाले. 
 

‘िर त्याला’ होडी काठापासून बाजूला दामर्ीत पंतेलीय ग रग रला. 
 

चग्रगरीने र्ागंलू उिलण्यािी कोशीश केली पि तो मासा भलताि ताकदीिा होता. तो दिकर् 
दोरखंड करकरत त र्ला. चग्रगरी भेलकाडंला आचि जवळ जवळ आपर्ला. 
 

‘खोंडासारखा ताकदीिा आहे.’ त्यािा बाप क जब जला ताज्या गळात आकंडी र् पण्यािी तो 
कोशीश करू लागला पि ती ह कू लागली. हंसायिी उबल येऊन चग्रगरीने नवीन पागंड र्ागंलाला लावनू 
गळ फेकला. त्याला लावलेले चशसे तळाला रे्कलं न रे्कलं एवढ्यात परत र्ागूंल वाकले. 
 

‘तोि तो सैतान’ मिल्या िारव्याच्या चदशनेे िाव ू पाहिाऱ्या माशाला म क्ष्ट्कलीने खेित चग्रगरी 
ग रग रला. ि मवत्या आवाजाने पागंडाने पािी कापले. आचि आपल्या मागे उतरते चहरवर् तकर् उभारले. 
पंतलीय आपल्या थोराड बोर्ानी घमतडीिी मूठ रापू लागला. 
 

‘त्याला पागंड तोडू देऊ नको–’ 
‘चफकीर करू नको–’ 

 
एक प्रिंड लाल आचि चपवळा कापव पृष्ठभागावर उंिावला. थापया मारीत त्याने पाण्याला फेस 

आिला आचि परत तळाला सूर मारला. 
 

‘माझं बखोरं् उपरू्न राचहलाय! नको नको तू येऊ नको–’ 



           

‘िरून ठेव चग्रशा–’ 
‘मी त्याला िरून ठेवलाय.’ 
‘त्याला होडीखाली जाऊ देऊ नको.’ 

 
छातीत दम भरीत चग्रगरीने तो थचकत कापव होडीकडे खेिला. म्हाताऱ्याने घमतड खस् कन प ढे 

आिले. पि उरले स रले बळ एकवरू्न कापवने तळाशी परत ब डी मारली. 
 

‘त्यािं डोकं वर घे! थोडं वारं चगळू दे त्याला म्हिजे मग येईल वठिीवर.’ 
 

दमिूक झालेल्या त्या माशाला चग्रगरीने परत होडीकडे खेिला. होडीच्या प ढच्या खडबडीत 
भागाला नाक रे्कून ‘आ’ वासून तो तरंगत होता. त्यािे नासरगी सोनेरी खवले थरथरत होते. 
 

‘संपला तो’ िमतडीत तो मासा उिलीत पंतेलीय ग रग रला. 
आिखी अिातास ते बसून राचहले. कापवच्या उसळ्या थाबंल्या होत्या. 
‘पागंड ग ंडाळून घे. आजिी चशकार झाली’ अखेर म्हातारा म्हिाला. 

 
चग्रगरीने होडी काठापासून बाजूला दाबली. वल्हे मारीत असताना त्याने बापाच्या तोंडाकडे पाहून 

ताडले की त्याला काहीतरी बोलायिंय. पि रे्कडीखाली चवख रलेल्या गावातील घराकंडे र्क लावनू 
पंतेलीय ग ळिी िरून बसला होता. 
 

‘हे बघ चग्रगरी–’ पायाखालच्या पोत्यािी गाठ ओढीत त्याने मोघमपिे चवषयाला हात घातला. 
 
‘माझ्या लक्षात आलंय की तू आचि आक्सीचनया आस्ताखोव–’ 

 
चग्रगरीिे तोंड लालब ंद झाले. त्याने मोहरा चफरवला. त्याच्या सदऱ्यािी गळपट्टी त्याच्या त्याच्या 

प ष्ट रापलेल्या गदवनीत घ सून कातडीिी सफेद वळी बाहेर उतरली होती. 
 
‘जपून ऐस पोरा’ म्हातारा आता खरमरीत आचि आचि रागाने बोलू लागला ‘नाहीतर त झ्याशी 

वगेळ्या भाषेत बोलायला लागेल मला. क्स्तपान आपला शजेारी आहे. त्याच्या बायकोबरोबर राडा केलेला 
िालिार नाही मला. त्यातनं लिाडं चनघेल. मी आिीि त ला बजावतोय. परत त ला  ात पाचहला तर 
िामडी लोळवीन त झी.’ 

 
पंतीलेय ने आपली गाठ्याळ मूठ आवळली आचि आक ं चित नजरेने आपल्या पोरािा गोरामोरा 

होिारा िेहरा न्द्याहाळला. 
 
‘हा सगळा खोर्ारडेपिा आहे’ चग्रगरी प र्प र्ला आचि आपल्या बापाच्या नाकाच्या चनळसर 

दाडेंरीकडे त्याने थेर् नजर लावली. 
 

‘िूप–’ 



           

‘लोकानंा बोलायला काय–’ 
 
‘जीभ आवर राचंडच्या.’ 

 
चग्रगरी वल् ावर रेलला. होडीने प ढे उसळी घेतली. खळखळत्या पाण्यािे लहान लहान तरंग 

होडीच्या वरामीपासून नाित दूर जात होते. मग ते गप्प झाले. काठाजवळ ते यायला लागले तशी त्याच्या 
बापाने आठवि करून चदली. 

 
‘मी काय म्हर्लं ते ध्यानात असू दे. नाहीतर रात्रीि ं त झं बाहेर जािि बंद करून र्ाकतो. 

आवाडाबाहेर पाय र्ाकू देिार नाही.’ 
 
चग्रगरीने उत्तर चदले नाही. होडी तरे्ला लावल्यावर त्याने चविारले– 
‘बायानंा हा मासा देऊ का?’ 
‘जा आचि चवक’ म्हातारा जरा मवाळपिे म्हिाला– 
‘त झ्या तंबाखूला पैसा होईल.’ 
ओठ िावीत चग्रगरी बापामागोमाग गेला. 
 
‘पहाि बाबा! माझ्या पायात खोडा घातलाय तरी आज रात्री आपि बाहेर जािार’ मनातंल्या मनात 

तो म्हिाला. त्यािी नजर म्हताऱ्याच्या खोपडीत तीक्ष्िपिे घ सत होती. 
 
घरी आल्यावर चग्रगरीने माशाच्या अंगावरिी रेती नीर् ि ऊन काढली आचि त्याच्या नाकाडातून 

र्हाळ ख पसून ठेवले. 
 
वाडीच्या फार्कापाशी त्याला त्यािा ज ना दोस्त चमत्का कोश वनोव्ह भेर्ला. िादंीच्या िमक्या 

बसवलेल्या आपल्या पट्याच्या र्ोकाशी िाळा करीत चमत्का रे्ल्याचर्कोव्या करीत िालला होता. त्यािे 
वार्ोळे चपवळर् डोळे चनम ळत्या खोबण्यातून उमवर्पिे िमकत होते. चमत काच्या भावल्या माजंरासारख्या 
मोठ्या होत्या. त्याम ळे त्यािी नजर िंिल आचि फसवी वार्ायिी. 

 
‘मासा घेऊन क ठं चनघालास?’ 
‘आज आम्ही हा िरला. मी तो चवकायला चनघालोय–’ 
‘मोखोवला?’ 
‘चतकडंि.’ 
माशािं वजन चमत कानं तजरेनंि तोललं. 
‘पंिरा पौंड?’ 
‘साडे पिंरा!’ कायावर आम्ही वजन केलं. 
‘मला घे बरोबर. मी सौदा पर्वतो.’ 
‘िल.’ 
‘मला काय देिार?’ 
‘घाबरू नको. त्यावर आपला बखेडा नाही होत–’ 



           

चगरजाघरातील प्राथवना सपंली होती आचि गावकऱ्यािंी रस्त्यावर गदी होऊ लागली होती. तीन 
शामील बिूं एका ओळीत प रू्न र्ागंा र्ाकीत आले. सगळ्यात मोठा, थोर्ा अलेक्सी मिोमि होता. लाबं 
लष्ट्करी फगोलाच्या आवळ गळपट्टीने त्यािी प ष्ट गदवन ताठ झाली होती. त्यािी पातळ र्ोकदार लहानशी 
दाढी चखजवल्यासारखी दोन्द्ही बाजूना चफस्कारली होती. त्याच्या डाव्या डोळ्यािी चवकलतेन उघडझाप 
व्हायिी. खूप वषांपूवी िादंमारीवर त्यािी बंदूक त्याच्या हातावर उडाली होती आचि उडालेल्या लोखंडािा 
त कडा त्याच्या गालफडात घ सला होता. आता त्याच्या डाव्या डोळ्यािी वारंवार फडफड व्हायिी. एक 
चनळा व्रि त्याच्या गालापासून चनघून ब रि सासारख्या त्याच्या केसात ल प्त झाला होता. कोपरापासून 
त्यािा डावा हात तोडला गेला होता. पि एका हातानं चसगरेर् वळण्यात अलेक्सी अट्टल होता. आपल्या 
छातीशी तो िंिी दाबनू िरायिा. नेमका हवा तेवढा कागद दातानी फाडायिा. त्यािी स रनळी करायिा, 
दाताळ्यानं तंबाखू गोळा करायिा. चसगरेर्िी ग ंडाळी करायिा आचि तो काय करतोय हे त मच्या लक्षात 
यायच्या आत चसगारेर् िघळत आचि डोळा चमिकावीत तो त मच्यापाशी चशलगवायला मागायिा. 

 
तो जरी थोर्ा होता तरी गावात त्याच्या सारखा जंगबहाद र क िी नव्हता त्याच्या म ठीिा (उपमा 

देतात) तसा कर्ोरा नव्हता, पि एकदा नागंरिी करीत असताना तो खोंडावर चिडला. हाताशी िाबकू 
नव्हता म्हिून त्याने त्या खोंडाला ऐसा ठोसा हािला की, नागंरिीच्या पलीकडे ते खोंड होलपडत गेले 
त्याच्या कानातून रक्तािी िार लागली. त्यातून काही ते सावरलं नाही. द सरे दोघे भाऊ माचतन आचि 
प्रखोर  ािें अलेक्सीशी तीळन् तीळ साम्य होते याच्या सारखे तेही दिकर् होते. मात्र दोघाना दोन्द्हीही 
हात होते. 
 

चग्रगरीने शामील बिूंना सलाम केला. पि चमत्का मान गरवकन बाजूला चफरवनू तसाि प ढे गेला. 
व्रतमास स रू होण्याआिी झालेल्या म चष्टय द्धाच्या दंगलीत अलेक्सी शामीलने चमत्काच्या जवान दाताबंद्दल 
दयामाया दाखवली नव्हती. चमत काला त्याने एक ऐसा तडाखा लगावला होता की पोलादी र्ािाखंाली 
त डवनू चवदीिव झालेल्या त्या पारव्या बफात आपले दोन उत्तम दातं त्याला थ ंकून र्ाकाव ेलागले होते. 
 

तो त्याचं्याजवळ आला तेव्हा अलेक्सीनं पािं वळेा डोळ्यािंी उघडझाप केली. 
 
‘पार्ी चवकतो काय?’ 
‘घ्यायिी का चवकत?’ 
‘काय भाव लावला?’ 
‘बैलािी जोडी न् वर एक बायको.’ 
डोळे आंक चित करीत अलेक्सीने हाताच्या ब ड खाला झर्का चदला. 
‘ए यडपर्! हा : हा : हा :! वर बायको काय? औलाद नको का?’ 
‘पोसायला राहू दे त ला. नाहीतर शामीलािं घरािं ब डायिं’ चग्रगरी हसला. 

 
िौकात गावकरी चगचरजाघराच्या पोडळाभोवती गोळा झाले होते. चगचरजाघराच्या रखवालदाराने 

एक कादंब डोक्याच्या वर उंि िरला होता. आचि तो ओरडत होता. ‘पन्नास कोपेक्सला िालला! कोिाला 
बोलायिंय?’ मान उंि करून तो कादंब आजूबाजूला र्कार्का बघत होता. त्यािे ग जेंसारखे डोळे 
चतरस्काराने, चतरप्या नजरेने पाहत होते. 
 



           

लोकाचं्या एका कड्याच्या मिोमि करड्या केसािंा एक म्हातारा हातवारे करीत उभा होता. िूस 
आचि पदकानंी त्यािे छाताड झाकले होते. 
 

‘म्हतारा चग्रश् का त कीं य द्धाबद्दल आपली एक गोष्ट सागंतोय’ त्या कड्याकडे मानेने खूि करीत 
चमत्का म्हिाला– 
 

‘िल ऐकू या–’ 
‘त्यािी गोष्ट ऐकता ऐकता कापव क जून फ गायला लागेल–’ 
‘फ गला तर वजनात जास्त भरेल–’ 
 
बंबखान्द्याच्या पलीकडच्या िौकात मोखोवच्या घरािे चहरव े छप्पर उंिावले होते. पडघरावरून 

जाताना चग्रगरी थ ंकला आचि त्याने आपले नाक दाबनू िरले. एका सपपाच्या मागनू एक म्हातारा चवजारीिी 
बर्िं लावीत आचि दातात आपला पट्टा िरून बाहेर आला. 

 
‘घाईिी लागली होती?’ चमतकाने खोरे्पिे चविारले. आपले शवेर्िे बर्ि लावनू म्हाताऱ्याने 

तोंडातला पट्टा काढून घेतला. 
 
‘त ला काय करायिंय?’ 
 
‘त्यात त झं नाक ख पसलं पाचहजे. नाही तर त झी दाढी–! म्हिजे हप्ता गेला तरी त झ्या म्हातारीला 

ि ऊन काढता यायिं नाही.’ 
 
‘त लाि त्यात ख पसतो’ म्हातारा चिडून म्हिाला, उन्द्हाच्या चतरपेत चमत्काने आपले माजंरी डोळे 

आक ं चित केले. 
 
‘चिडायला काय झालं?’ 
 
‘िालायला लाग राचंडच्या. माझी का छेड काढतोय स? माझ्या पट्यािी िव पहायिीि?’ 
 
शातंपिे हसत चग्रगरी पायऱ्याजंवळ आला. कठड्यावर द्राक्षािी भरगच्च वलेपत्ती पसरली होती. 

आळसावलेल्या सावल्यािंी जाळी पायऱ्यावंर पसरली होती. 
 
‘काही मािसं कशी रहातात बघ चमत्का?’ 
‘दाराच्या म ठीला स द्धा सोनं लावलंय.’ 
व्हराडं्यािे दार उघडीत चमत्काने जोराने ह ंगल्यासारखे केले. 
‘ते म्हातारं इथपयंत आलं होतं म्हिजे बघ.’ 
 
‘कोि आहे?’ दाराच्या पलीकडून क िीतरी चविारलं. प्रथम चग्रगरीने िािरत आत पाऊल र्ाकले. 

रंगवलेल्या लाकडी जचमनीवरून कापविी शपेर्ी फर्फर्त आली. 



           

 
‘कोि हवयं त म्हाला?’ 
 
‘एक म लगी वतेाच्या झ लत्या ख िीवर बसली होती. चतच्या हातात इष्टाप रीिी बशी होती. एक 

इष्टाप री चतने ओठातं आवळून िरली होती. त्या ग लाबी बदामी आकाराच्या पचरपूिव, ओठाकंडे चग्रगरीने 
चनःशबद नजर चखळवली होती. मान कलती करून त्या म लीने त्या पोराना खालपासून वरपयंत न्द्याहाळले. 
चमत्का चग्रगरीच्या मदतीला आला. तो खोकला– 

 
‘काही मासळी चवकत घ्यायच्येय?’ 
‘मासळी? मी जाऊन चविारते.’ 
 
झोका घेऊन चतनं ख िी ताठ केली. चतने उठून पायात आपले भरजरी पैजार घातले आचि ती आत 

गेली. चतच्या श भ्र वषेातूंन उन्द्हािी झळाळी उतरली होती. चतच्या प ष्ट पोर्ऱ्यािंी अस्पष्ट रेषाकृती आचि 
आतल्या परकरािी घोळदार फीत चमत्काच्या नजरेला पडली. चतच्या उघड्या पोर्ऱ्यािें मखमली गोरेपि 
पाहून तो िचकत झाला. फक्त चतच्या लहानशा गोल र्ािाभोवतालिी कातडी द िी चपवळर् होती. 

 
‘बघून घे चग्रशा. काय पोशाख आहे! काि जशी काही! आतलं सगळं पाहून घ्या.’ चग्रगरीला ढोसत 

तो म्हिाला. पडवीकडे येिाऱ्या दरवाजातून ती म लगी परत आली आचि हळूि ख िीवर बसली. 
 
‘सैंपाकघरात जा.’ 
 
िवड्यावर िालत चग्रगरी घरात गेला. तो गेल्यानंतर चमत्का चतथेि एक पाय मागे र्ाकून उभा 

राचहला. त्या म लीिे केस दोन सोनेरी अिवगोलात चवभागिांऱ्या भागंाच्या श भ्र रेषेकडे बघत तो डोळे 
चमिकावत होता. खोडकर िंिल नजरेनं ती त्याला न्द्याहाळीत होती. 

 
‘त म्ही गावातलेि का?’ 
‘होय.’ 
‘त म्ही क िािे चिरंजीव?’ 
‘कोश वनोव्हिे.’ 
‘त मिं नाव काय?’ 
‘चमत्री.’ 
 
आपल्या ग लाबी नखािी चतने लक्षपूववक पाहिी केली आचि िर्कन् पाय वर घेतले. 
 
‘त मच्यापैकी क िी मासळी िरली?’ 
‘माझ्या दोस्तानं–चग्रगरीनं.’ 
‘त म्हीही मासे िरता?’ 
‘लहर लागली तर िरतो.’ 
‘आकडी आचि पागंड घेऊन?’ 



           

‘होय!’ 
‘मला किीतरी मासे िरायला जायियं.’ थोडा वळे थाबंून ती म्हिाली. 
‘ठीक. त मिी इच्छा असेल तर मी घेऊन जाईन त म्हाला.’ 
‘खरव ऽ ि? कसं जमवायिं आपि?’ 
‘त म्हाला खूप लौकर उठाव ंलागेल.’ 
‘मी उठेन. फक्त त म्ही मला उठवायला हव.ं’ 
‘मी उठवीन. पि त मिे बाबा?’ 
‘बाबािंं काय?’ 
 
चमतका हसला. ‘ते मला िोर समजून माझ्या अंगावर क त्री सोडतील.’ 
 
‘हॅट्! मी कोपऱ्यातल्या खोलीत एकर्ी झोपते. ती पहा चखडकी.’ चतने चखडकीकडे बोर् करून 

दाखचवले. 
 
‘माझ्याकडं आलात तर चखडकीवर र्क् र्क् करा म्हिजे मी जागी होईन.’ 
 
चग्रगरीिा भेदरर् आचि सैपाक्यािा जाड त पकर् आवाज सैपाकघरातून मिून मिून येत होता. 

पट्यातील काळ्या पडलेल्या िादंीवर बोर्ािी िाळवािाळव करीत चमत्का गप्प होता. 
 
‘त मिं लग्न झालंय?’ हसू दाबीत चतनं चविारलं. 
‘का?’ 
‘काही नाही. सहज चविारलं.’ 
‘नाही झालं. मी एकर्ाि आहे.’ 
 
चमत्का एकदम लाजला. नखरेलपिे हसत आचि जचमनीवर पसरलेल्या इष्टाप रीच्या डहाळीशी 

खेळत चतने चविारलं. 
 
‘त म्हाला म ली आवडतात का हो चमत्का?’ 
‘काही आवडतात. काही नाही आवडत–’ 
‘खरंि...? त मिे डोळे माजंरासारखे का हो आहेत?’ 
‘माजंरासारखे?’ चमत्का आता प रता खजील होऊन गेला होता. 
‘हो हो. अगदी अगदी माजंरािेि डोळे आहेत.’ 
‘माझ्या आईपासून मी घेतले असतील. माझा काय इलाज?’ 
‘त म्ही लग्न का करून र्ाकीत नाही, चमत्का?’ 
आपल्या क्षिैक गोिळातून चमत्का भानावर आला. 
 
चतच्या शबदात दडलेला क क्त्सतपिा जािवल्यावर त्याने आपल्या चपवळर् डोळ्यात िमक 

आिली. 
 



           

‘कोंबडी सापडायच्याआिी कोंबडा वाढायला हवा–’ 
 
िचकत होऊन चतने आपल्या भ वया उंिावल्या, चतच्या तोंडावर लाली पसरली आचि ती ख िीतून 

उठली. रस्त्यावरून पायऱ्या िढिाऱ्या पावलािंा आवाज आला. चतिे िंिल हास्य खाजख जलीसारखे 
चमत्काला झोंबले 

 
कमावलेल्या कातड्याच्या प्रशस्त ब र्ात हलक्या फरफर्ल्या िालीने घराि िनी सेगइे 

प्लोतोनोचवि मोखोव यानी आपला ढीस देह चमत्काप ढून प्रचतष्ठेने सावरीत नेला. 
 
‘माझ्याकडं काम आहे?’ मान न वळवता जाता जाता त्यानी चविारलं, 
‘त्यानी काही मासळी आिलीय पपा–’ 
चग्रगरी बाहेर आला. त्याच्याजवळ कापव नव्हता. 

  



           

३. 
 

संध्याकाळी बाहेर पडलेला चग्रगरी परतला तेव्हा पचहल्या कोंबड्याने बागं चदली होती. आवडातून 
आंबूस ‘हॉप्स’ िा स वास आचि ‘क्स्र्च् वोर्व’ िा उग्र गंि दरवळला होता. 

 
िवड्यावंर िालत तो खोलीत गेला. कपडे काढले. सिास दीला घालायिी चवजार नीर् अडकवनू 

ठेवली. अंगावर िूसािी खूि केली आचि तो चबछान्द्यावर पडला. जचमनीवर िादंण्यािे सोनेरी तळे झाले 
होते. चखडकीच्या िौकर्ीच्या सावल्या त्यात उभ्या आडव्या पडल्या होत्या. कोपऱ्यात भरतकाम केलेल्या 
रुमालाचं्याखाली देवप तळ्यािंी िादंी मंदपिे िमकत होती. खारे्च्या डोक्यावर असलेल्या फळीवरून 
िाळवलेल्या माश्यािंी भ िभ ि ऐकू येत होती. 

 
त्याला झोप लागली असती. पि सायबानात त्याच्या भावािे पोर रडायला लागले. गाडीच्या वगंि 

न चदलेल्या िाकासारखा पाळिा करकरू लागला. त्याच्या भावजईिा– दायीिा– पेंग ळलेला आवाज 
त्याच्या कानावर पडला, ‘झोप न् कारया! घर्केिी उसंत देऊ नकोस!’ आचि ती पोराला हलकेि 
जोजाव ूलागली. 

 
तू क ठं्ठ गेला होतास? 
मी घोडी पाहत होतो. 
काय काय पा लंस? 
चजनािं घोडं पा लं 
जीन होतं सोन्द्यािं. 
 
चिम्या लयीतील स खद करकर कानावर पडून पेंगता पेंगता चग्रगरीला आठवलं : उद्या प्योत्र 

चशचबराला जायला चनघतोय. दाया पोराबरोबर घरी राहिार. त्याच्या मदतीचशवाय आपल्याला 
गवतकापिी केली पाचहजे. 

 
गरम उशीत त्याने डोके ख पसले. पि ते सूर त्याच्या कानात अखंडपिे चठबकत राचहले. 
 
त झं घोडं क ठं आहे? 
घोडं माझं फार्का–बाहेर– 
आचि फार्क क ठं आहे? 
प रामिे वाहून गेलं. 
 
खिखिीत सखकाळण्याने तो एकदम जागा झाला. त्याच्या ध्नवीवरून त्याने तो प्योत्रिा फौजी 

घोडा असल्यािे ओळखले. झोपेने चशचथल झालेली त्यािी बोरे् स स्तपिे खचमसिी बर्िे लाव ूलागली. 
दयाच्या गाण्याच्या झ ळझ ळत्या लयीत त्यािा परत डोळा लागला गेला. 

 
आचि कादंब क ठं आहेत? 
कादंब गेले वळूेच्या बनात. 



           

वळूेिं बन क ठं आहे? 
पोरींनी ते कापून र्ाकलं. 
आचि पोरी क ठं आहेत? 
पोरी गेल्या सासरला. 
आचि कझाक क ठं आहेत? 
कझाक गेला लढायला! 
 
डोळे िोळीत चग्रगरी तबेल्यापयंत जाऊन पोिला आचि प्योत्रच्या घोड्यािा लगाम िरून त्याने 

त्याला रस्त्यावर आिला. एक तरंगते कोचळष्टक त्याच्या िेहऱ्यावर झ रम ळले आचि त्यािी पेंग खाडकन् 
उतरली. 

 
िादंण्यािा अक्ष ण्ि ि िीदार पट्टा डॉनवर चतरकस पडला होता. नदीच्या पात्रावर ि के तरंगत 

होते. आचि त्याच्याही वर िान्द्यािे दािे चवखरून र्ाकल्यासारख्या िादंण्या चदसत होत्या. घोडा आपले 
खूर जपून र्ाकीत होता. पाण्याकडे गेलेंला उतार म ष्ट्कीलीिा होता. नदीच्या परतीरावरून बदकािंा 
कलकलार् ऐकू येत होता. तीराजवळच्या गाळाच्या उथळ पाण्यातून सापडेल त्या लहान मासळीिी 
चशकार करिाऱ्या एका डािाळ सोम माशाने पाण्यािा फवारा उडवीत उसळी मारली. 

 
चग्रगरी बराि वळे नदीच्या काठी उभा होता. काठावरून दमर् क बर् घाि मारत होती. घोड्याच्या 

ओठावरून पाण्यािा चिम कला थेंब पडला. चग्रगरीच्या अंतःकरिात एक हल्लक स खद पोकळी चनमाि 
झाली होती. त्याला छान आचि चविारातून म क्त झाल्यासारखे वार्त होते. परत जाताना त्याने पूवेकडे 
नजर र्ाकली. चतथली चनळसर काळोखी चनवळूही लागली होती. 

 
तबेल्याजवळ त्याला आई भेर्ली. 
‘चग्रशा, तू काय रे?’ 
‘मग कोि वार्लं त ला?’ 
‘घोड्याला पािी चदलंस?’ 
‘होय’ त्याने त र्क उत्तर चदलं.’ 
 
ओर्ीभर शणे्यािें सरपि घेतलेली त्यािी आई ड लत ड लत चतथून गेली. चतिी अनवािी बाळक ं डी 

पावले जचमनीवर िपिपत होती. 
 
‘जा आचि आस्ताखोव् ना जागं कर. क्स्तपान म्हिालाय की तो आपल्या प्योत्रबरोबर जािार 

म्हिून.’ 
 
पहारे्च्या चशरचशरीनं चग्रगरीच्या अंगातून एका क्स्प्रगंिी ताठरलेली थरथर स रू झाली. त्याच्या 

सवांगाला चझिचझण्या आल्या. आस्ताखोवच्या घराच्या पावलािाच्या तीन क रक रत्या पायऱ्या तो िावत 
िढून गेला. दाराला कडी घातलेली नव्हती. सायवानात पसरलेल्या रगावर क्स्तपान झोपला होता. त्याच्या 
बायकोिे मस्तक त्याच्या दंडावर चवसावले होते. पहारे्च्या झ जं म ंज  प्रकाशात चग्रगरीने पाचहलें  की 
आक्सीचनयािा खमीस ग डघ्याच्या वर गोळा झाला होता आचि चनःसंकोि फाकलेले चतिे पाय बिव वृक्षाच्या 



           

सालीसारखे गोरेपान होते. क्षिभर तो र्क लावनू उभा राचहला. आपल्या तोंडाला कोरड पडत्येय आचि 
मस्तकात घिािे घाव घातले जात आहेत असे त्याला वार्ले. 

 
िोरयासारखी त्याने नजर बाजूला वळवली, आगळ्याि घोगऱ्या आवजात त्याने हाक मारली. 
 
‘ए! कोिी आहे का? उठा!’ 
आक्सीचनया दिकून जागी झाली. 
‘आई! कोि आहे ते?’ 
 
ती लगबगीने आपला खमीस िािपडू लागली आचि तो चतने पायावरून ओढून घेतला. 
 
लाळेिा लहानसा थेंब चतच्या उशीवर पडला होता. बाईिी झोप पहारे्ला गाढ असते. 
 
‘मी आहे आईनं त म्हाला उठवायला पाठवलंय.’ 
 
‘एका चमचनर्ात उठलोि. चपसवाचं्या त्रासानं आम्ही जचमनीवर झोपलोय क्स्तपान उठ, ऐकलंस 

का?’ 
 
चतच्या आवाजावरून चग्रगरीने ताडले की, चतला अवघडल्यासारखे झाले आहे आचि तो चतथून 

झपायानं चनघाला. 
 
मे चशबीरासाठी त्या खेड्यातून तीस कझाक िालले होते. सात वाजायच्या स मारास ताडपत्र्यािंी 

ढापिे घातलेले रेकले, पायी िालिारे, घोड्यावर स्वार झालेले, घरी चशवलेले सदरे घातलेले, आपले 
िंब गबाळे वाहिारे कझाक  ािंी रीघ िौकाकडे लागली. 

 
त र्लेल्या लगामाला घाईघाईने र्ाके घालीत प्योत्र पायऱ्यावंर उभा होता. पंतीलेयिी प्योत्रच्या 

घोड्याभोवती िादंल उडून गेली होती. त्याच्या प ढ्यातल्या पेल्यात तो ओर् ओतीत होता. प न्द्हा प न्द्हा 
ओरडत होता. 
 

‘द न्द्या, अग गोिीत ‘स खारी [स खारी र्ोस्र्सारखे भाजलेले पावािे त कडे.]’ घातल्यास का? अग ‘बेकन’ 
खारवलास का?’ 
 

ग लाबी आचि उफलून आलेली द न्द्या चिमिीसारखी इकडून चतकडे िावत होती. बापाच्या 
गजवनानंा हसून उत्तर देत होती. 

 
‘त झं तू बघ बाबा. भाऊिी पडशी मी इतकी पक्की बािूंन देते की िेरकास्कला पोहोिेपयंत काहीही 

इकडिं चतकडं व्हायिं नाही.’ 
 
‘अजून खािं संपलं नाही नं?’ मान उडवीत प्योत्रनं चविारलं. 



           

‘नाही झालं अजून’ आपल्या खरबरीत तळव्यानंी खोगीरािी फराकी तपाशीत त्याच्या बापाने 
म द्दामि म्हर्ले. 

 
‘कापडातून एवढंसं क सळ जरी बाहेर चनघालेलं असलं तरी एकाि रपेर्ीत घोड्यािी पाठ फोड 

येईस्तो िोळवर्ते–’ 
 
‘बाबा, त्यािं खािं झालं की त्याला पािी दाखव.’ 
‘चग्रशा त्याला डॉनवर घेऊन जाईल.’ 

 
कपाळावर पाढंरे नाम असलेल्या हाडे चनघालेल्या त्या उंि घोड्यािा लगाम चग्रगरीने हातात 

घेतला. फार्कातून त्याला बाहेर काढला. आपल्या डाव्या तळहातािा त्याच्या गदवनीवर रे्कू देऊन तो 
उडी मारून त्याच्या पाठीवर स्वार झाला आचि त्याने घोड्याला र्ाि चदली. नदीच्या उताराशी त्याने 
घोड्यािा लगाम खेिण्यािा प्रयत्न केला पि ते जनावर ठेिकाळले. आपली िाल त्यानं तेज केली, 
सरवकन् त्याने उतार कापला. त्या जनावराच्या प ठ्ठ्ठ्यावर जवळजवळ झोपण्याइतका मागे वाकलेल्या 
चग्रगरीला कावड घेतलेली एक बाई दरड उतरताना चदसली. वारे्तून तो गरवकन वळला आचि तीरासारखा 
पाण्यात चशरला. त्याच्या मागोमाग ि ळीिा लोर्च्या लोर् उिळला गेला. 

 
आक्सीचनया तरतरा दरड उतरून आली. त्याच्यापासून थोड्या अतंरावर आल्यावर ती त्याच्यावर 

खेकसली, ‘पागल सैतान क ठिा! िागंलं त डवत होतास मला घोड्याखाली. थाबं घोडा कसा चपर्ाळतोस 
ते त झ्या बापालाि सागंते–’ 

 
‘रागाव ूनको ग शजेीबाई! चशचबरावर चनघालेल्या नवऱ्याला चनरोप चदलास की त झ्या शतेावर मी 

त झ्या कामाला येईन–’ 
 
‘तू रे काय मेल्या माझ्या कामाला येिार?’ 
‘गवत कापिीिे चदवस आले की मला चविारत येशील.’ चग्रगरी हसला. 
 
आक्सीचनयाने मोठ्या कौशल्याने नदीतून हंडा भरून पािी काढले. वाऱ्यावर उडिारा झगा 

आपल्या ग डघ्यात दाबनू िरला. 
 
‘त झ्या क्स्तपानिी तयारी झाली की नाही?’ चग्रगरीने चविारले. 
‘त ला काय करायिंय?’ 
‘चफस्कार्तेस काय माजंरीसारखी! मी चविारू स द्धा नये की काय?’ 
‘झाली तयारी! प ढे काय?’ 
‘म्हिजे भरताराला सोडून त ला रहायला लागिार–’ 
‘हो.’ 

 
त्या घोड्याने पाण्यापासून आपले प्रपािा उिलले आचि डॉनच्या प्रवाहापलीकडे बघत तो उभा 

राचहला. त्यािे प ढिे पाय प्रवाहात ब डाले होते. आक्सीचनयाने आपला द सरा हंडा भरून घेतला. कावड 



           

खादं्यावर घेतली आचि तरतरा ती दरड िढू लागली. चग्रगरीने घोडा वळवला आचि तो चतच्या मागोमाग 
जाऊ लागला. 

 
वाऱ्यावर चतिा झगा फडफडत होता. चतच्या रापलेल्या मानेवर पडलेल्या केसाच्या क रळ्या बर्ा 

वाऱ्याशी खेळत होत्या. िपर्ी, भरतकाम केलेली जाळी चतच्या भरदार अंबाड्यावर िमकत होती. 
झग्याच्या आत कमरेजवळ गोळा झालेला चतिा ग लाबी खमीस उभर् पाठीला आचि स बक खादं्यानंा 
चिकर्ला होता. दरड िढताना ती प ढे झ कली होती. आचि कािोळीतून चतच्या पाठीिी पन्द्हळ स्पष्ट चदसत 
होती. चतच्या कािंोळीला चजथे घामािे डाग पडले होते त्या खाकेतून डोकाविारे क रळे केस त्याने पाचहले. 
चतिी प्रत्येक हालिाल चग्रगरी न्द्याहाळीत होता. चतच्याबरोबर त्याला परत बोलिे काढायिे होतं. 

 
‘त ला नवऱ्यावािनू करमिार नाही नाही का?’ न थाबंता आक्सीचनयाने तोंड वळवले आचि ती 

ख दकन हसली. 
 
‘अथात नाही. लग्न कर म्हिजे कळेल.’ श्वास रोखून ती अडखळत म्हिाली, 
‘मग कळेल की आपल्या लाडकीवािनू आपल्याला करमतं का ते’ 
चग्रगरीने घोडा अगदी चतला चभडवला आचि चतच्या डोळ्यात रोखून पाचहले. 
 
‘पि नवरे गेले की इतर बायकानंा आनंद होतो. प्योत्र गेला की आमिी दाया बघ कशी आडवी 

स रे्ल!’ 
 
आक्सीचनयाच्या नाकप ड्या थरारल्या. चतिा श्वासोच्छ् वास जलद होऊ लागला चतने आपल्या 

केसावरून हात चफरवला. 
 
‘नवरा म्हिजे जळू नसला तरी रक्त शोषनू घेतोि. त झं होईलंि की आता लग्न.’ 
‘क िास ठाऊक? बाबावंर अवलंबून आहे. 
फौजेतली िाकरी संपल्यावर होईल कदाचित.’ 
‘अजून तरिा आहेस. लग्न करू नकोस.’ 
‘का नको?’ 
 
‘लग्नानं मािसािा िोथा होतो’ त्याच्याकडे चतरपा कर्ाक्ष र्ाकीत ओठ चमरू्न चतने कसन से क्स्मत 

केले. चग्रगरीच्या प्रथमि हे लक्षात आले की चतिे ओठ चनःसंकोि हावरे आचि काहीसे स जीर आहेत. 
घोड्यािी आयाळ बोर्ानंी सविरीत त्याने उत्तर चदले. 

 
‘मला लग्न करायिं नाही. तसंि क िीतरी पे्रम करेल माझ्यावर!’ 
‘क िी हेरलंयस् वार्तं?’ 
‘मी काय हेरायि?ं त झ्या क्स्तपानला तू चनरोप देत्येि आहेस.’ 
‘माझी छेड काढू नको हं!’ 
‘काय करशील?’ 
‘मी क्स्तपानला सागेंन.’ 



           

‘त झ्या क्स्तपानला मी बघून घेईन.’ 
‘भलतीि घमेंड चदसत्येय. मग रडू नको.’ 
‘मला भीती दाखव ूनको, आक्सीचनया.’ 
 
‘मी नाही त ला भीती दाखवत. ख शाल पोरींच्या माग ं गोंडा घोळत फीर त झे हातरूमाल का 

चशचवनात त्या. पि माझ्या वारे्ला जाऊ नको.’ 
 
‘आता तर जास्ति जाईन.’ 
 
‘पहा हं!’ आक्सीचनयाने त्याच्याकडे पाहून मथलेले क्स्मत केले. त्याच्या घोड्याच्या प ढे 

जाण्यासाठी ती रस्ता सोडून चनघाली. चग्रगरीने जनावर बाजूला वळवले आचि चतिा मागव रोखला. 
 
‘जाऊ दे मला चग्रशा.’ 
‘नाही जाऊ देिार.’ 
‘वडे्यासारखं करू नको. माझ्या नवऱ्यािं मला पाचहलं पाचहजे.’ 
 
चग्रगरीने हसून घोड्याला िाळवले. त्याने आक्सीचनयाला चतराकडं सरकायला लावले. 
‘जाऊ दे मला राक्षसा! चतकडं मािसं आहेत, त्यानंी पाचहलं तर काय म्हितील?’ 
 
चतने आपली भेदरलेली दृष्टी आजूबाजूला र्ाकली आचि ि सफ सत, मागे वळून न बघता ती चतथून 

प ढे गेली. 
 
आपल्या घराच्या पावलािावर प्योत्र क र् ंबािा चनरोप घेत होता. चग्रगरीने घोड्यावर जीन िढवले. 

आपली तलवार एका बाजूला पकडून त्यािा भाऊ पावलािावरून िावत खाली आला आचि त्याने लगाम 
हाती घेतला. रस्ता ह ंगत घोडा अस्वस्थपिे लगाम िघळीत उभा होता. चरकीबीत एक पाय र्ाकून प्योत्र 
बापाला म्हिाला– 

 
‘बैलं ताबडू नको. पतझडीच्या मोसमात आपि ती चवकून र्ाकू. फौजेत जायला चग्रगरीला घोडं 

लागेल. माचहती आहे ना? आचि करपेल, कडबा चवकू नको. यंदा क रिातून केवढा कडबा हाती येईल ते 
त ला स्वतःलाि ठाऊक आहे–’ 

 
‘बरं बरं! देव त ला साथ देवो. यशवतं हो’ म्हाताऱ्याने कपाळ छाती खादं्यावर ि सािी चनशािी 

करीत म्हर्लं. 
 
आपला दिकर् देह प्योत्रने जीनावर फेकला. मागच्या बाजूला पट्यात ख पसलेल्या सदऱ्याच्या 

ि ऱ्या सारख्या केल्या. घोडे फार्काच्या चदशनेे चनघाले. तलवार ठेक्यात मागेप ढे होत होती. चतिी मूठ 
उन्द्हात मंदपिे तळपत होती. 

 



           

कडेवर पोर घेऊन दाया मागोमाग िालली होती. बाहीने डोळे आचि कमरेच्या एप्रनच्या र्ोकाने 
नाक प सत त्यािी आई इलीचनिना आवाडाच्या मिोमि उभी होती. 
 

‘भाऊ! चपराशकूी [चपराशूकी– मास सकवा साग तीिे प रि भरलेले. समोशासारखे खाद्य.]? चपराशूकी चवसरलास! 
 

बर्ायाच्या चपराशूकी! ‘द न्द्या तीरासारखी फार्काकडं िावली. 
‘ओरडायला काय झालं मूखव’ चग्रगरी चिडून फर्कन म्हिाला. 

 
‘तो चपराशूकी मागंि ठेवनू गेला’ फार्काच्या डाबंावर रेलून ती स्फ ं दून म्हिाली, चतच्या तप्त 

गालावंरून आसव ेपोलक्यावर ओघळत होती. कपाळावर आडवा हात िरून उभी असलेली दाया ि ळीच्या 
पडद्यामागून चदसिाऱ्या आपल्या नवऱ्याच्या पाढंऱ्या सदऱ्याकडे र्क लावनू बघत होती. म्हाताऱ्या 
पंतीलेय ने क जत िाललेल्या फार्काच्या खाबंाला िक्का चदला आचि चग्रगरीकडे पाचहले.– 

 
‘फार्क द रुस्त कर आचि नवा खाबं उभा कर.’ क्षिभर चविारात गढल्यासारखा तो उभा राचहला 

आचि नंतर एकाएकी बातमी सागंावी तसे त्याने जाहीर केले– 
 
‘गेला प्योत्र’ 
 
क डाच्या क ं पिापलीकडे क्स्तपानिी तयारी िाललेली चग्रगरीने पाचहली. चहरवा लोकरीिा झगा 

िढवलेली आक्सीचनया घोड्याला िरून नेत होती. हंसत हंसत क्स्तपानने चतला काही तरी साचंगतले. 
म ळीि घाई गडबड न करता स्वाचमत्वाने त्याने बायकोिे ि बंन घेतले. त्यािा हात चतच्या खादं्याभोवती 
बराि वळे रेंगाळत राचहला. उन्द्हाने आचि काबाडकष्टाने काळजलेला त्यािा हात चतच्या पाढंऱ्या 
पोलक्याच्या पाश्ववभमूीवर कोळशासारखा काळा वार्त होता. त्यािी भक्कम, स्वच्छ तासलेली गदवन, त्यािे 
रंुद सकचित उतरते खादें आचि (बायकोच्या चदशनंे तो वाकला की) त्याच्या चफक्कर् भ ऱ्या चमशािें वळवलेले 
आकडे क ं पिापलीकडून चदसत होते. 

 
कशावरून तरी आक्सीचनया हसली आचि चतने डोके हालवले. आपला वजनदार देह चजनावर 

क्स्तपानने झोकला तेव्हा तो चिप्पाड काळा घोडा सकचित प ढे झ कल्यासारखा झाला. रुतल्यासारखा 
चजनात बसलेल्या क्स्तपानने द डक्या िालीने घोडा फार्काबाहेर काढला. चरकीब हातात िरून 
आक्सीचनया त्याच्या बाजूनं िालली होती. एखाद्या क त्र्याने पाहाव ेतसे पे्रमाने आचि ब भ चक्षतपिे ती त्याच्या 
डोळ्यात पहात होती. 

 
रस्त्याच्या कोपऱ्यावरून ते वळेपयवत चग्रगरी त्याचं्याकडं अप्लक नजरेनं बघत उभा होता. 

  



           

४. 
 

संध्याकाळपयंत वीजवादळ भरून आले. सबंि खेड्यावर एक कचभन्न राचशजलिर दारू्न आला 
होता. वाऱ्याने झोडपल्याने िवताळलेल्या डॉनच्या फेसाळ लार्ा काठावर आदळत होत्या. जळजळीत 
चवजेने आभाळ प्रदीप्त होत होते आचि मिून मिून होिाऱ्या गडगडार्ाने िरिी हादरत होती. जलिाराच्या 
खालीि एक िार पखं पसरून मंडले घेत होती. कावकाव करिारे डोमकावळे चतच्यामागे लागले होते. 
आपले थंड चनःश्वचसत पसरवनू तो जलिर पचिमेकडून डॉनच्या खालच्या अंगाला सरकला. 
क रिापलीकडिे आभाळ भयानक गडद होऊन गेले होते. माळरानावंर पय वत्स क शातंता पसरली होती. 
झाकल्या जािाऱ्या झडपािें खडखडार् खेड्यात ऐकू येत होते. चदवलेागिीिी प्राथवना आर्ोपून अंगावर 
ि सािी चनशािी करीत म्हातारेकोतारे घाईघाईने घरी िालले होते. ि ळीिा भ ऱ्या रंगािा खाबं िौकातून 
चभरचभरत गेला आचि उष्ट्म्याने भारावनू गेलेल्या िरिीवर पचहल्या पजवन्द्यबीजािंी उिळि झाली. 

 
आपल्या ग ंफलेल्या वणे्या उडवीत द न्द्या आवाडातून िावत गेली आचि कोंबड्याचं्या ख राड्यािे 

दार चतने फर्कन लावनू र्ाकले. अर्काव्याशी थबकलेल्या घोड्यासारख्या नाकप ड्या फें दारून ती 
आवाडाच्या मिोमि उभी होती. रस्त्यावर म लािंा सिगािा िालू होता. आठ वषांिा चमश्का स्वतःभोवती 
चगरक्या घेत होता. त्याच्या बापाच्या काहीच्याबाही उंि ढापिािी र्ोपी त्याच्या डोळ्यावर सरकली होती. 
सकिाळून तो गात होता. 
 

पावसा पावसा चनघून जा 
वार आमच्या स ट्टीिा 
देवािा नवस फेडायिा 
येशूप ढं वाकायिा 

 
जमीन त डविाऱ्या चमश्काच्या भेगाळलेल्या अनवािी पावलाकंडे द न्द्या हेव्याने पाहत होती. 

चतलाही पावसात नािायिे होते. डोके चभजवनू घ्यायिे होते. म्हिजे चतिे केस त्याम ळे दार् आचि क रळे 
झाले असते. 

 
खाजख यलोच्या झ डपात पडण्यािी पवा न करता रस्त्याच्या कडेच्या ि ळीत चमश्काच्या 

चमत्रासंारखे हातावर उभे राहाव ेअसे चतलाही वार्त होते. पि चतिी आई चतच्यावर नजर ठेवनू उभी होती. 
चखडकीपलीकडे चतच्या ओठािंी रागारागाने उघडझाप होत होती. स स्कारा सोडून द न्द्या पळत पळत 
घरात गेली. 

 
आता पाऊस सतंत आचि म सळिार लागला होता. छपराच्या ऐन मार्थ्यावरि मेघािंा प्रिडं 

गडगडार् होऊन तो मेघनाद डॉनवरून खाली पसरत गेला. 
 
आवाडात पंतीलेय आचि घामाघूम झालेला चग्रगरी अडगळीच्या खोलीतून ग ंडाळलेले पगजाळे 

ओढून आिीत होते. 
 
‘कच्चा दोरा आचि दाभि! लौकर!’ चग्रगरीने द न्द्याला ओरडून साचंगतले. 



           

दाया जाळे चशवायला बसली. 
पोराला झोके देताना चतिी सासू ि सप सत होती. 

 
‘आिखी काय काय डोक्यात घेिारैस म्हाताऱ्या! झोपू या आता. घासलेर्ािा भाव रोज वाढतोय. 

आता काय पागिार आहात क िास ठाऊक! जातायं तरी मेल्यानो क ठं? सगळ्या उिापतीत नदीत जीव 
जायिा. देव बघ कोपून राचहलाय. ती वीज तरी बघ! देवा येशू चिस्ता! आकाशातल्या माये!’ क्षिािांत 
सायवानात लखलखीत चनळा प्रकाश आला आचि चिडीिीप झाले. झडपावंर वाजिाऱ्या पावसािा आवाज 
कानावर येत होता. त्याच्या पाठोपाठ मेघगजवना झाली. द न्द्याने केकार्त आपले तोंड जाळ्यात ख पसले. 
दायाने साहन्द्याच्या आचि दाराच्या चदशनेे ि सािी चनशािी केली. आपल्या पायाशी अंग घासिाऱ्या 
माजंराकडे म्हातारीने भयंकर नजरेनं पाचहलं. ‘द न्द्या हाकल  ा रा.ं..., आकाशातल्या माये, घडल्या 
पातकािी क्षमा कर, द न्द्या  ा माजंराला आवाडात नेऊन सोड. श त श त! हडळ मेली! त झं...’ 

 
जाळे खाली र्ाकून चग्रगरी आतल्या आत गदगदून हसला. 
‘चखदळायला काय झालं?’ पंचतलेय खेकसला. 
 
‘ए बायानंो चशवि लौकर आर्पा. परवाि त म्हाला साचंगतलं होत की जाळ्याकडे जरा बघा 

म्हिून–’ 
 
‘ ावळेी क ठली आल्येय मासळी? त्यािी बायको िीर्पिे म्हिाली. 
 
‘त ला समजत नसेल तर गप बैस. स्र्रलेर् आताि काठाकडं येत असतात. वादळाला घाबरतात 

ते. आतापयंत पािी गढूळलं असेल. द न्द्या बाहेर जाऊन बघ नाल्यािी खळखळ ऐकू येतेय का?’ 
 
द न्द्या नाख षीनं दाराकडे सरकली. 
 
‘त झ्याबरोबर कोि पािी त डविार? दायानं नाय जायिं. छातीत सदी होईल चतच्या’ म्हातारीिी 

चपरचपर िालूि होती. 
 
‘मी आहे आचि चग्रगरी आहे. द सऱ्या जाळ्यासाठी आम्ही आक्सीचनयाला बोलाव ूअन् बायकापंैकी 

आिखी क िालातरी बोलाव.ू’ 
 

द न्द्या िापा र्ाकीत िावत आत आली. चतच्या पापण्यावंर पाण्यािे थेंब थरथरत होते. चतच्या 
अंगाला चभजर् काळ्या मातीिा गंि येत होता. 

 
‘कसला त फ्फान वाहतोय नाला’ ती िपापत म्हिाली, 
‘तू पि येत्येस?–’ 
‘आिखी कोि जातंय?–’ 
‘काही जिींना गोळा करा, आपि–’ 
‘िालेल–’ 



           

‘कोर् घाल आचि आक्सीचनयाकडं पळ’ चतच्या बापाने चतला साचंगतले– 
‘ती येत असली तर चतला म्हिाव ंमलाश्का फ्रलोवाला पि घेऊन ये–’ 
‘ती बाई नाही गारठायिी’ चग्रगरी हसून म्हिाला. 
‘ड करीसारखी माजलीय ती–’ 
‘चग्रशा राजा, थोडा कडवा का घेईनास बरोबर?’ त्याच्या आईनं सल्ला चदला. 
‘काळजावर ठेव थोडासा नाहीतर आतून गारठशील’ 
‘हो हो घेऊन ये थोडा कडबा, चग्रगरी. म्हातारीिं अगदी बरोबर आहे.’ 
 
द न्द्या िर्कन त्या बायानंा घेऊन आली. आक्सीचनयाने चनळा झगा आचि दोराच्या पट्याने 

आवळलेल्या घोंगडीिे जाकीर् घातले होते. त्यात ती ठेगिीशी आचि जास्त सडपातळ वार्त होती. 
दायाशी हसत हसत चतने आपला डोक्यािा रुमाल सोडला. केसािंी घट्ट गाठ मारली आचि मान मागे 
झ कवनू थंड नजरेने चतने चग्रगरीकडे पाचहले. दिकर् मलाश्काने माडंमोजे वर ओढून घेतले आचि घोगऱ्या 
आवाजात ती म्हिाली– 

 
‘त मच्या गोिी आहेत का त मच्याजवळ? आज नक्कीि रग्गड मासळी चमळिार आहे.’ 
 
ते सगळेजि आवाडात गेले. थबथबलेल्या मातीत पाऊस अजून कोसळत होता. खबाड फेसाळत 

होते आचि बीदीनाले खाली डॉनकडे खळखळत िालले होते. 
 
चग्रगरीच्या मागोमाग ते खाली नदीपयंत गेले. काही कारि नसताना एकाएकी त्याला मोठीि ख षी 

वारू् लागली– 
 
‘बाबा, इथं खबाड आहे–’ 
‘कसला काळोख आहे!’ 
‘माझ्या मागोमाग ये आक्सीचनया, बरोबरि खोड्यात पडू’ मलाश्का खरखरीत आवाजात हसली. 
 
‘हा पडतोर ना रे चग्रगरी?’ 
‘होय होय’ 
‘इथूनि स रुवात करा’ वाऱ्याच्या गजवनेच्या वर आवाज िढवनू पंतीलेय ओरडला. 
 
‘काय म्हिता ते ऐकू नाही येत काका.’ मालाश्का घोगऱ्या आवाजात ओरडली. 
 
‘पाण्यातून िालायला लागा.मी खोलीिी बाजू िरतो– खोलीिी म्हिाले मी. मालाश्का, ए बचहरर् 

भवाने. क ठं भयकति िाललीस? मी पेंडाच्या बाजूला जातो. चग्रगरी, चग्रशा, आक्सीचनयाला बािीिी बाजू 
िरू दे.’ 
 

डॉनवरून आिोशिारी गजवना येत होती. पावसािी चतरपी होत गेलेली कनात फारू्न वारा चतच्या 
सिध्या करीत होता. पावलाने तळ िािपीत चग्रगरी कमरठाव पाण्यात िालत गेला. सिब थंडी सरपर्त 
त्याच्या उरात चशरली आचि त्याच्या काळजाभोवती चतने घट्ट चवळखा घातला. त्याच्या तोंडावर आचि घट्ट 



           

आवळून घेतलेल्या डोळ्यावंर लार्ा आस डासारख्या फर्कारीत होत्या. जाळ्यािा फ गा झाला आचि 
फोंडाऱ्यात ते ओढले गेले. लोकरी मोज्यातले चग्रगरीिे पाय रेताळ तळावरून घसरले. जाळे त्याच्या हातून 
खेिले जात होते. अचिकाचिक खोलवर िालले होते. अिानक तो होलपाडला. त्याच्या पायािा आिार 
स र्ला. ससेयाने त्याला खेिून घेतले आचि ऐन िारेवर आिले. आपल्या उजव्या हाताने पािी कापीत तो 
आवशेाने काठाकडे पोहत आला. काळाक ट्ट वार्िारा फोंडारा त्याला किी नाही असा भेडसाव ूलागला. 
चकिडतळ पायाना लागल्यावर त्याला आनंद झाला. एक मासा त्याच्या ग डघ्यावर आदळला. 

 
‘फोंडाऱ्याकडं ने’ चिप्प काळोखातून त्याच्या बापािा आवाज आला. 
 
परत जाळ्यािा झोक गेला आचि ते फोंडाऱ्यात खेिले गेले. िारेने परत त्याच्या पायाखालिी 

जमीन चनसर्ली. पाण्याच्या ि ळा र्ाकीत चग्रगरी पोहत आला. 
 
‘आक्सीचनया तू ठीक आहेस?’ 
‘आतापयंत ठीक आहे–’ 
‘पाऊस थाबंत नाही ना?’ 
‘मस्त पाऊस आहे. आता दिदिीत चशकार चमळिार–’ 
‘हळू बोल. माझ्या बापानं ऐकलं तर येईल माझ्या मागं–’ 
‘त झ्या बापािी भीती वार्ते का?’ 
 
थोडा वळे ते न बोलता जाळे खेित होते. चिकर् खेळीने घालावा तसा पाण्याने प्रत्येक 

हालिालीला पायबंद घातल्यासारखा होतो. 
 
‘चग्रशा, मला वार्तं काठाशी एक ब डालेलं झाड आहे. त्याच्याभोवती जाळं बािूं या.’ 
 
एका भयंकर िोदाण्याने चग्रगरी चतच्यापासून लाबं फेकला गेला. 
 
‘अग आई ग ऽ!’ काठावरून क ठून तरी आक्सीचनयािी सकिाळी आली भेदरून तो चतच्या 

आवाजाच्या चदशनेे पोहत आला. 
 

‘आक्सीचनया ऽ’ 
वारा आचि पाण्यािा वाहता िोिोकार! 
‘आक्सीचनया ऽऽ!’ भीतीनं गारठत िालेला चग्रगरी प न्द्हा ओरडला. 
‘ए–! चग्रगरी ऽ!’ दूरवरून त्यािे आपल्या बापािा आवाज ऐकला. 

 
त्याने हाताने सपासपा पािी कापले. त्याच्या पायाला काहीतरी चिकर् जािवले. त्याने ते हाताने 

पकडले. ते जाळे होते. 
 
चग्रशा क ठं आहेस तू?’ आक्सीचनयािा रडवलेा आवाज त्याने ऐकला. 
‘माझ्या हाकेला ओ का नाही चदलीस?’ 



           

हातावर आचि ग डघ्यावर रागंत दरड िढत तो रागाने ओरडला. 
 
उचकडव ेबसून ते जाळ्यािा ग ंता सोडव ूलागले. एका ढगाच्या उफललेल्या र्रफलातून िंद्र बाहेर 

पडला. क रिापलीकडे दबलेला गडगडार् ऐकू येत होता. िरिीवर ओल िमकत होती. पावसाने स्वच्छ 
ि तलेले आकाश लखलखीत आचि चनतळ चदसत होते. 

 
जाळ्यािा ग ंता सोडल्यावर चग्रगरीने आक्सीचनयाकडे रोखून पाचहले चतिा िेहरा पाढंरा फर्फर्ीत 

चदसत होता. पि चतिे लाल सकचित अपरे ओठ क्स्मताने चवलग झाले होते. 
 
‘काठाला कसली आदळले मी! श द्ध हरवल्यागत झालं मला. भीतीनं बोबडीि वळली. मला वार्लं 

तू ब डालास.’ िापा र्ाकीत ती म्हिाली. 
 
त्याचं्या हातािंा एकमेकानंा स्पशव झाला. आक्सीचनयाने आपला हात त्याच्या बाहीच्या आत 

ख पसण्यािा प्रयत्न केला. 
 
‘त झा हात चकती गरम आहे’ ती चखन्नपिे म्हिाली. 
‘आचि मी गारठून गेल्येय. कार्ा आलाय सवांगावर–’ 
‘बघ तो राडंीिा क ठून चनसर्ला.’ 
जाळ्याच्या मिोमि पाि फ र्ािे भोक गेलेले चग्रगरीने चतला दाखवले. 
 
क िीतरी काठावरून िावत आले. ती द न्द्या असल्यािे चग्रगरीने ताडले तो चतच्यावर ओरडला. 
‘दोरा आहे का? 
 
‘आहे’ द न्द्याश्का [द न्द्याश्का हे द न्द्यािे पोर वय सूचित करिारे लाचडक सबंोिन.]’ िापा र्ाकीत िावत त्यािेकडे 

आली होती. 
 

‘आहे. इथ ंका बसलास तू? बाबानं मला त झ्याकडं पाठवलंय. त ला ताबडतोब चतकडं बोलावलय.ं 
आम्ही पोतंभर स्र्लेर् िरलेत.’ 

 
चतच्या आवाजात सजकल्यािा सूर होता. दातंावर दात थडथडिाऱ्या आक्सीचनयाने जाळ्यातील 

भोक चशवले. नंतर ऊब येण्यासाठी ते िावत चढम्यावर िढून आले. पाण्याने स जलेल्या, घटे्ट पडलेल्या 
बोर्ानंी पतंीलेय चसगारेर् वळत होता नाित उडत तो फ शारकीने म्हिाला, ‘पचहल्या खेपेला आठ मासे! 
पि द सऱ्या खेपेला–’ असे म्हिून तो थाबंला आचि न बोलता त्याने पायाने पोत्याकडे खूि केली. 
आक्सीचनयाने उत्स कतेने आत डोकावनू पाचहले. वळवळिाऱ्या मासळीिा िडपडता फडफडता आवाज 
त्यातून येत होता. 

 
‘त म्ही क ठं होता?’ 
‘सोमनं आमिं जाळं फाडलं’ 
‘चशवलं काय नाय?’ 



           

‘चशवलं कसंतरी–’ 
 
‘ठींक! परत ग डघाभर पाण्यापयंत जाऊ या न् मग िरी! आिी तू प ढं होऊन जाळं फेक चग्रशा, वार् 

कशािी बघतोयस्?’ 
 
पाय बचिर झालेला चग्रगरी प ढं झाला. आक्सीचनया इतकी क डक डत होती की त्याला ते जाळे 

थरथरत असल्यािं जािवत होते. 
 
‘थरथरिं थाबंव–’ 
‘मला काय हौस आहे थरथरायिी? पि दम लागल्यासारखा झालाय–’ 
‘हे बघ आपि बाहेर पडू या. गेली फाफलत ती मासळी.’ 
 
त्याि क्षिी एका जंगी कापव माशाने जाळ्याकडं झेप घेतली. चग्रगरीने ते कंकिाकृती 

आवळण्यासाठी जाळे खेिले. 
 
आक्सीचनया िापा र्ाकीत काठावर आली. जाळ्यात मासा फडफडत होता 
‘क रिातून परत माघारी जायिं?’ 
‘रानातली वार् जास्त जवळिी आहे’ 
‘अरे ए! येतोयस् का?’ 
‘त म्ही व्हा प ढं. आम्ही त म्हाला गाठतो. आम्ही जाळं साफ करतोय.’ 
 
िरफडत आक्सीचनयाने आपला झगा चपळला. माशािी गोिी खादं्यावर र्ाकली आचि त रुत रू ती 

िालायलाही लागली. चग्रगरीने जाळे गोळा केले. ते जेमतेम दोनश े याडव गेले असतील एवढ्यात 
आक्सीचनया कण्हू लागली. 

 
‘माझ्यानं नाही िालवत. पायाला म ंग्या आल्यात.’ 
‘हे बघ, चतकडं ज नी गवतािी गंज आहे चतथं जरा ऊब घे ना!’ 
‘झकास! नाहीतर मी  ा जन्द्मात काही घरी नाही पोिायिी.’ 
 
गवताच्या गजंीिा माथा चग्रगरीने कलता केला. आचि आत एक खळगा तयार केला. चकत्येक 

चदवस पडून राचहलेल्या गवताला उबलेला क जर् वास येत होता. 
 
‘सरपर्त मध्यापयंत जा. इथ ंहे ि लीसारखंि आहे.’ 
चतने स्वतःला गंजीवर झोकून चदले आचि त्या वाळलेल्या गवतात मानेपयंत शरीर ब डचवलें . 
‘चकती बरं वार्लं!’ ती म्हिाली. 
 
थंडीन क डक डिारा चग्रगरी चतच्या बाजूला लवडंला. चतच्या ओल्या केसातून कोवळा िाळवता गंि 

येत होता. 
 



           

डोके मागे झ कवनू ती पडली होती. अिववर् उघडलेल्या तोंडातून चतिा श्वास सथंपिे िालला 
होता. 

 
‘त झ्या केसाला ओव्यािा वास येतोय. ते पाढंरं फूल ठाऊक आहे त ला?’ 
 
चतच्याकडं झ कून चग्रगरी क जब जला. ती गप्प होती. िूसर आचि दूरवर गेलेली चतिी नजर क्षीि 

होत जािाऱ्या िंद्रकोरीवर चखळली होती. 
 
चग्रगरीने आपला हात चखशातून काढला आचि चतिे मस्तक अिानक आपल्याकडे ओढले. चतने 

बळ एकवरू्न स्वतःला त्याच्या चमठीतून सोडवनू घेतले. आचि त्या गंजीवरून चतने देह सकचित उंिावला. 
 
‘सोड मला–’ 
‘गप्प बस–’ 
‘सोड नाहीतर सकिाळेन–’ 
‘थाबं, आक्सीचनया–’ 
‘पंतीलेय काका!’ 
‘वार् ि कली काय?’ 
अगदी जवळूनि कारे्री झ डपाच्या प जंामागून पतंीलेय िा आवाज आला. 
दात घट्ट आवळून चग्रगरीने गजंीवरून उडी मारली. 
‘काय झालं ओरडायला? वार् सापडत नाही?’ जवळ येत म्हाताऱ्याने चविारलं. 
 
आपला रुमाल सारखा करीत आक्सीचनया गंजीजवळ उभी होती. चतच्या कपड्यातून वाफा येत 

होत्या. 
 
‘वार् नाही ि कली. पि आमिी अगदी गोठून जायिी पाळी आल्येय,’ 
‘ए बाई, हे बघ. ती गवतािी गंज आहे चतथं जरा ऊब घे.’ 
मोिी उिलून घेण्यासाठी थाबंलेल्या आक्सीचनयानं क्स्मत केलं. 

  



           

५. 
 

चसत्राखोव चशबीर स मारे िाळीस मलैावर होते. प्योत्र मेलीखोव आचि क्स्तपान आश्ताखोव एकाि 
रेकल्यातून िालले होते. त्याचं्याबरोबर त्याचं्या खेड्यातले आिखी चतघेजि होते. देवीिे वि असलेल्या 
‘कालचमक [कालचमक हे म ळिे लामािे उपासक. बाराव्या शतकाच्या प्रारंभी आजच्या कालचमकािें पूववज ‘आईरात’ म्हिून ओळखले जात. ते 
मध्य आचशयात राहात. िंगीजखानाच्या साम्राज्यािा ते भाग होते. िौदाव्या शतकाच्या अखेरीत ‘देरवान ओदव’ नावाखाली त्यािंी लहान लहान 
राज्ये उदयाला आली. सोळाव्या-सतराव्या शतकात ‘आईरात’ रचशयात आले. व्होलगाच्या काठी कॅक्स्पअन सम द्राच्या चकनाऱ्यावर ते राहू लागले. 
 ाि स्थलातंरातून कालचमक जमात उदयाला आली. त्याचं्यात त की, रचशयन वगैरे रक्तािा सकंर झाला होता. म्हिनूि नाकाडोळ्याचं्या ठेविीत 
हे मंगोलवंचशयाप्रमािे आहेत.]’ िेहऱ्यािा तरुि कझाक चफदोत बदोपस्कफ ह ज रातीच्या ‘आतामान’ पथकातील 
द य्यम राखीव चशपाई क्ख् रसाफं तोकीन  ाला क्ख् रस्तोचनया तोकीन म्हिनू लोक ओळखत आचि चतसरा 
होता तोफखान्द्यावरील इवान तोचमलीन. 
 

जेविािा पचहला म क्काम झाल्यानंतर त्यानी क्ख् रस्तोचनया आचि अस्ताखव  ािें घोडे रेकल्याला 
ज ंपले आचि बाकीिे घोडे मागच्या बाजूला बािंले. आडव्या अंगाच्या आचि ‘अतामान’ रेचजमेन्द्र्मिल्या 
इतर सैचनकाप्रमािेि तऱ्हेवाईक डोके असलेल्या चिस्तोचनयाने लगाम हाती घेतले. ि रेवर तो बसला होता. 
िाकासारख्या त्याच्या वि पाठीने रेकल्याच्या आत येिारा उजेड झाकला गेला होता. आपल्या खोल 
खजातल्या आवाजाने तो घोड्यानंा हाकारीत होता. ताठ खेिलेल्या ताडपत्रीच्या आडोशाखाली पडून 
प्योत्र, क्स्तपान आचि तोचमलीन  ािें िूम्रपान िालले होते. बदोपस्कफ पाठीमागून िालत येत होता. त्यािे 
फें गडे ‘कालचमक’ पाय त्या ि ळीच्या रस्त्याला दाद देत नव्हते. चिस्तोचनयािा रेकला सगळ्याचं्या प ढे 
िालला होता. त्याच्या मागोमाग सात आठ रेकले होते आचि त्याच्याही मागे ओझी लादलेले सकवा उपलािे 
घोडे िालले होते. हशा, आरडाओरडा, घोड्यािंी फ रफ र, चरकाम्या चरचकबीिा चकिचकिार्  ािंा त्या 
रस्त्यावर गोंगार् उडाला होता. ‘स खारी’ [स खारी र्ोस्र्सारखे भाजलेले पावािे त कडे.] च्या थैलीवर प्योत्रने डोके 
रे्कले होते. आपल्या सपगर् चमश्याचं्या आंकड्याना पीळ देत तो शातंपिे पह डला होता. 
 

‘क्स्तपान–’ 
‘आ?ँ–’ 
‘गािं होऊन जाऊ दे–’ 
‘भलती गरमी आहे कोरड पडल्येय घशाला–’ 
‘इथं क ठं काही प्यायला चमळायिं नाही. तेव्हा त्यािी वार् बघत बसू नको.’ 

 
‘िल स रू कर. गाण्यात त झी तेवढी तयारी नाही हे खरं! त झा चग्रशा तयार आहे. त्यािा आवाज 

म्हिजे आवाज नाही चनव्वळ िादंीिी तार आहे.’ 
 
क्स्तपानने डोके मागे झ कवले. तो खोकला आचि खालच्या पट्टीत स रावर गाऊ लागला. 
 
‘अहा आलं आलं मस्त, झाजंर पेर्तं 
एरमोचळ आलं पहा आलं आभाळात’ 
 



           

एकाद्या बाईसारखा तोचमलीनने गालाला हाताच्या तळव्यािा आिार चदला आचि गाण्यािे कडव े
पकडून तो आपल्या चकनऱ्या आळवत्या आवाजात गाऊ लागला. त्या यातायातीने त्याच्या कानचशलाच्या 
चपवळर्िाऱ्या चशराकंडे प्यौत्र क्स्मत करीत आचि तोंडात चमशीिे र्ोक िघळीत पाहत होता. 

 
‘ऐन जवानीिी बाळी नार अशी अट्टकर 
लर्पर् िालीनं ही आली, आली ओढ्यावर’ 
 
चिस्तोचनयाकडे डोके करून पडलेल्या क्स्तपानने कोपरावर रेलत मोहरा वळवला. त्याच्या भरदार 

गदवनीला ताबं स छर्ा िढली होती. 
 
‘चिस्तोचनया िल साथ दे’ 
‘आचि गड्यानं जािला जािला हो चतिा हेत 
क मायती घोडी त्यािी र्ाकी पाय चरचकवीत.’ 
 
क्स्तपाननं आपली सक्स्मत नजर प्योत्रकडं वळवली. आपल्या चमश्यािें र्ोक तोंडातून थ त्कारीत 

प्योत्रनं आपला आवाज चमसळवला. घनदार् दाढी असलेला आपला जबडा सताड वासून चिस्तोचनयाने 
अशी काही गजवना केली की त्याने ताडपत्र्यािें ढापिि हादरले.’ 

 
‘क मायती घोडी त्यािी पाय र्ाकी चरचकवीत 
नार अट्टकर चतला भेर्ायला उिळत’ 
 
चिस्तोचनयाने आपला उघडा पाय अंगाखाली म डपून घेतला आचि क्स्तपानने परत स रुवात 

करायिी तो वार् पाहू लागला. आपले डोळे क्स्तपानने चमरू्न घेतले. त्याच्या घामेजलेल्या िेहऱ्यावर 
सावली पडली होती. हळ वारपिे तो गाऊ लागला. किी त्यािा आवाज खजांत जाई तर किी 
तारसप्तकात खिखिनू उठे– 

 
‘अग अग पोरी’ मला जाऊ दे ग ओढ्यावर 
घोडो क मायती माझी नेऊ दे ग ओढ्यावर, 
 
आचि परत चिस्तोचनयाच्या खोल घ मिाऱ्या आवाजात इतरािें आवाज ब डून गेले. शजेारच्या 

रेकल्यातील आवाजािंीही गाण्याला साथ चमळू लागली. आपल्या लोखंडी िावावंर िाके खडखडत होती. 
तोंडात जािाऱ्या ि ळीने घोडी फ रफ रत होती. गाण्यािा जोमदार आचि गाढा ओघ हेल काढीत प ढे जात 
होता. पाढंऱ्या पंखािंी एक चर्र्वी त्या सपगर् कोळपलेल्या मदैानातून उडाली. पाढंऱ्या ढापिाच्या 
रेकल्यािंी रागं, आपल्या ख रानी ि ळीिे लोर् उडवीत िाललेली घोडी...., ि ळीत भरलेले, पाढंरे सदरे 
घातलेली रस्त्याच्या कडेनं िाललेली मािसे... ानंा आपल्या चहरव्या कंि डोळ्यानंी चनरखीत ती चर्र्वी 
एका खळग्याकडे उडून गेली. त्या खळग्यात ती उतरली आचि भर्किाऱ्या जनावरानी त डवनू सपार् 
केलेल्या दमर् गवताला आपले काळे ऊर चबलगवनू बसली. मग रस्त्यावर घडत असिारा प्रसंग चतच्या 
नजरेआड गेला. आिी िालले होते तसेि ते रेकले खडखडत िालले होते. घामाने चनथळिारी घोडी 
तशीि अचनच्छेने िूळ उडवीत िालली होती. पि ि ळीिूसर सदरे घातलेले कझाक आपल्या रेकल्यातून 



           

िावत आपल्या म्होरक्याकडे चनघाले होते. त्याच्या भोवती दार्ी करीत त्यानंी हसण्यािा दिका उडवनू 
चदला. 
 

क्स्तपान आता रेकल्यात ताठ उभा राचहला होता. ताडपत्री त्याने एका हाताने िरली होती. द सऱ्या 
हाताने त्याने ठेका िरला होता. आचि आपला मोहक, द्र त लयीतला आवाज त्याने चर्पेत लावला होता. 
 

‘बसू नको जवळी माझ्या 
बसू नका जवळी माझ्या 
लोकानंी पा लं तर बसतील म्हित 
त झी चन माझी आहे चपरत 
म्हितील की चपरतीच्या नादानं 
प न्द्हा प न्द्हा येचश माझ्या मागानं 
ध्येनात िर मी नाय असली तसली’ 

 
डझनावारी रागंड्या आवाजानी हे पालूपद उिलून असा काही गदारोळ उडवनू चदला की 

रस्त्याच्या कडेिी िूळही त्याने िोपली गेली. 
 

‘ध्येनात िर मी नाय असली तसली 
ध्येनात िर मी नाय असली तसली 
ल्येक हाये बेरडाच्या क ळातली 
ध्येनात िर मी नाय असली तसली 
राजप त्तराच्या चपरचतत ग तंलेली’ 

 
फेदोत बदोपस्काफाने चशट्टी मारली. घोड्यानंी दाविीला नेर् लावला. रेकल्याबाहेर बाकून प्योत्र 

हसत हसत आपली र्ोपी हलव ूलागला. िेहऱ्यावर हसू झळकिाऱ्या क्स्तपानने फ शारकीने खादें उडवले. 
रस्त्याच्या कडेने ि ळीिा लोर् उठला होता. लाबं सदऱ्यािा पट्टा सोडलेल्या चिस्तोचनयाने रेकल्याबाहेर 
उडी घेतली. त्याच्या केसािंा ग तंा झाला होता. िेहरा घामानं चनथळत होता. सकिाळत घ मत 
सभगरीसारखा गरगरा चफरत त्याने कझाक नृत्य स रू केले. करड्या म लायम ि ळीवर त्याच्या अनवािी 
पावलािें ठसे उमरू्न राचहले. 

  



           

६. 
 

खरपर् माथा असिाऱ्या एका ड ंगीवर रात्रीिा म क्काम करण्यासाठी ते थाबंले. पचिमेला ढग गोळा 
झाले होते. त्याचं्या काळ्या पाखातून पाऊस चठबकत होता. एका तळ्यावर घोड्याना पािी दाखवण्यात 
आले. बािंावरिी उदास वळ ंजी वाऱ्याप ढे लवत होती. सािलेल्या चर्कलीच्या शवेाळ्याने झाकलेल्या आचि 
चभकार र्ीिभर तरंगािे खवले उठविाऱ्या पाण्यात चवजेिे वडेेचवदे्र प्रचतसबब उमर्त होते. िरिीच्या 
कोळपून गेलेल्या ओंजळीत भीक उिळावी तसा वारा मिून मिून पावसाच्या थेंबािा ि रा र्ाकीत होता. 

 
पायबंद घातलेले घोडे िरायला सोडण्यात आले. त्याचं्यावर राखि म्हिनू चतघाना नेमण्यात 

आले. इतरानंी ि ली पेर्वल्या आचि गाड्याचं्या जोखडाना गाडगी लर्कावली. 
 
चिस्तोचनया मका चशजवीत होता. िमच्याने ढवळता ढवळता आजूबाजूला बसलेल्या कझाकाना 

तो गोष्ट सागंू लागला. 
 
‘ड ंगी ही अशीि उंि होती. माझ्या स्वगववासी झालेल्या बापाला मी म्हिीतलं–’ 

 
‘ड ंगी चबगरपरवाना खिली म्हिून आतामान [आतामान– चनरचनराळ्या पातळीवरील नाईकीच्या जागावंर झारशाही 

रचशयातंील कझाक ‘आतामान’ ना चनवडून देत. डॉनफौजेच्या नाईकाला ‘फौजािंा नाईक’ म्हित. कझाक चजल्हा सकवा चजल् ािे चठकाि 
असिाऱ्या स्तचनत्साच्या नाईकाला ‘स्तचनत्सा नाईक’ म्हित. कझाक त कडी म लखचगरीसाठी जाई तेव्हा ती आपल्या स्वतःच्या ‘मोचहमेिा 
आतामन’ चनवडीत असे. व्यापक अथाने आतामान म्हिजे नाईक. डॉन कझाकानंी अखेरीस जेव्हा आपले स्वातंत्र्य गमावले तेव्हा ‘अचखल कझाक 
फौजािंा आतामान’ ही चकताबत गादीच्या वारसदारािंी वंशपरंपरेिी चकताबत झाली आचि सवव कझाक सैन्द्यावर ‘नेमलेल्या’ आतामानिी ह कमत 
िालू झाली.] आपल्यावर उखडेल काय?’ 
 

‘काय वर्वर् करतोय हा?’ घोड्याकडून परत आलेल्या क्स्तपानने चविारले. 
 

‘स्वगववासी झालेल्या बापाबरोबर– ईश्वर त्याच्या आत्म्याला शातंी देवो!– आम्ही खचजना कसा 
शोिीत होतो त्यािी गोष्ट सागंतोय.’ 
 

‘क ठं शोिला खचजना?’ 
‘अस्सं अस्सं!’ 

 
क्स्तपान जाळाजवळ उचकडवा बसला आचि त्यातला चनखारा चर्िकीने उडवनू त्याने तो 

तळहातावर घेतला तो बराि वळे हातावर घोळवीत त्याने चसगरेर् चशलगावली. 
 

‘ती होती मेर्क लोव ड ंगी’ तेव्हा आपला बापूस म्हितो, ‘िल चिस्तोचनया आपि मेर्क लोव ड ंगी 
खिू या. त्यानं त्याच्या बापाकडून ऐकलं होतं की  ात खचजना प रलेला आहे. आपल्या बापसानं देवाला 
नवस बोलला होता. ‘हा खचजना मला चमळू दे. मी एक मस्तपैकी चगचरजा घर उठघून देईन.’ दोघािंा 
चविार ठरला आचि आम्ही चनघालो, ती जागा होती खमाचवशी, तेव्हा आम्हाला आडकाठी फक्त आतामनि 
करू शकत होता, उन्द्हं उतरायच्या वळेेला आम्ही येऊन पोिलो. चदवस ब डेस्तो आम्ही थाबंलो. नंतर 
फावडी घेऊन िढिीला लागलो. पार र्ेंबयावरूनि आम्ही सरळ खाली खिायला लागलो. सहा फूर् 



           

खोलीपयंतिं बळद आम्ही खिलं. माती दगडासारखी होती, आपि सिब चनथळलो. बापूस ओठातल्या 
ओठात देवािा िावा करीत होता. पि भाऊ, गळ्याशपथ सागंतो, माझ ंपोर् असं काही क रक रू लागलं–
उन्द्हाळ्यात आपि काय खातो त म्हाला ठाऊकि आहे, द िािं आबंोि आचि क्वॉस. [क्वास– राय आचि बाली 
आंबवनू तयार करण्यात येिारे एक काळसर चपगंर् आंबूस रचशयन पेय.] 
 

आपला बापूस कसा म्हितो, ‘थ त चतच्या! चिस्तोचनया तू गव्हार आहेस. मी इथं िावा करतोय 
आचि त ला खाल्लेलं पोर्ात ठेवायला येईना, द गंिीनं मला ग दमरायला व्हायला लागलयं, जा, उतर 
ड ंगीच्या खाली नाही तर हातातल्या फावड्यानं त झ्या डोक्यािं भक्कलि फोडतो, त झ्या घािीनं खचजना 
आिखी रसातळाला जायिा. तेव्हा आपि ड ंगी उतरून येतो. पोर्द खीनं मरायला रे्कतो. आपला 
बापूस–हा ऽ दिकर् मािसू! खितोय आपला एकयानं! खिता खिता त्याला दगडी कपार लागते, तो 
मला हाक घालतो. मी कपारीखाली चर्काव घालतो आचि वर उिलतो. देवाच्यान भाऊ! िादंिी रात्र 
होती. आचि कपारीखाली असा काही िकिकार्!’ 
 

‘आता मात्र तू थापा मारतोयस चिस्तोचनया’ हसत हसत चमशाना पीळ भरीत प्योत्र मिेि म्हिाला. 
 
‘कोि थापा मारतोय? खड्ड्ड्यात गेलास लेका’ त मान वर खेिीत चिस्तोचनयाने आपल्या 

श्रोत्यावंरून नजर चफरवली– 
 
‘नाही. देवाच्यान खोरं् सागंत नाही–’ 
‘काय सागंायिं ते लवकर सागं–’ 
 
‘लखलखत होतं. मी त्याच्याकडं पाहतो तो असतो दगडी कोळसा! िागंला िाळीस एक ब शले.’ 

बापूस म्हितो, ‘उतर खाली चिस्तोचनया आचि काढ उकरून, तेव्हा मी हा किरा उकरून काढतो ताबंडं 
फ रे्पयंत मी खितोय आपला आचि सकाळी हा आपला चतथं–’ 

 
‘हा कोि?’ तोचमलीनने चविारले. 
‘कोि काय? आतामान! द सरा कोि? त्यािी स्वारी चतथूनि िाललेली–’ 
‘क िाच्या परवानगीनं?’ 
 
‘आम्ही चिडीिीप. आम्हाला िरून बािूंन गावाकडे आमिी सिड नेली त्यानं. चतगस्ता 

कामेन् स्कायाच्या कोडतात आम्हाला बोलाविं! पि काय होिार ते बापसानं ओळखलं आचि आिीि तो 
मरून गेला. आम्ही चलहून कळवलं.– ‘सदर इसम मयत आहे.’ 

 
उकळत्या मक्यािे गाडगे घेऊन चितोचनया िमिे आिायला गाडीकडे गेला. 
 
‘मग त झ्या बापसानं चगचरजाघर बािंायिा नवस फेडलाय की नाही?’ तो परत आल्यावर क्स्तपानने 

चविारले. 
 
‘मूखव आहेस क्स्तपान! दगडी कोळसा चमळाला तर बािंिार काय?’ 
‘नवस बोलला की फेडलाि पाचहजे.’ 



           

कोळशाबद्दल काही बोली झाली नव्हती आचि खचजना–’ 
 
त्याबरोबर चखदळण्यािा असा काही खकािा उडाला की तो जाळही थरारल्यासारखा झाला. 

भाडं्यात घातलेले डोके चिस्तोचनयाने वर उिललं आचि कशाबद्दल खसखस चपकल्येय हे न समजल्याने 
त्याने असा काही कल्लोळ उडवनू चदला की इतरािंा आवाज त्यात ब डून गेला. 

  



           

७. 
 

क्स्तपान आस्ताखोवशी आक्सीचनयािे लग्न लावनू देण्यात आले तेव्हा ती सतरा वषांिी होती. 
डॉनच्या पलैतीराच्या वाळूत वसलेले दोब्रोफका हे चतिे गाव. 

 
चतच्या लग्नाआिी एक वषािी गोष्ट. गावापासून पाि साडेपाि मलै अंतरावर असलेल्या शतेात 

चतने नागंर िरला होता. पन्नास वष ेवयाच्या चतच्या बापाने रात्रीं चतिे हातपाय बािूंन चतच्यावर बलात्कार 
केला. 

 
‘िकार शबद क ठं बोललीस तर म डदा पाडीन. गप्प राचहलीस तर मखमलीिं जाकीर् आचि खाली 

रबरी तळ बसवलेले उंि बरू् घेऊन देईन’ त्याने चतला विन चदले. 
 
फार्लेल्या परकराचनशी रात्रीच्या काळोखातून आक्सीचनया िावत खेड्याकडे आली. आपल्या 

आईच्या पायाशी आपला देह लोरू्न देत चतने स्फ ं दत स्फ ं दत सगळी कहािी साचंगतली. चतच्या आईने 
आचि भावाने रेकल्याला घोडे ज ंपले. आपल्याबरोबर आक्सीचनयाला गाडीत बसायला लावले. आचि त्या 
बापाकडे गाडी चनघाली. पाि साडेपाि मलैाचं्या रस्त्यावर चतच्या भावाने घोड्याना उरी फ र्ाव े असे 
चपर्ाळले. शतेातील झोपडीजवळि त्यानंा तो म्हातारा आढळला. फगोल खाली अथंरून त्यावर नशते ि ंद 
होऊन तो पडला होता. जवळि चरकामी व्होडकािी बार्ली होती. आक्सीचनया बघत असताना चतच्या 
भावाने रेकल्यािा दाडेंरा सोडवला. म्हाताऱ्याला एका लाथेत उभा केला. एकदोन प्रश्न चविारले. आचि 
लोखंडािे पते्र ठोकलेल्या त्या दाडेंऱ्यािा प्रहार त्याच्या दोन डोळ्याचं्या मिोमि हािला. तो आचि त्यािी 
आई  ानंी त्याला तास दीडतास घोसळला. सदैव आज्ञािारक पचतव्रता असलेल्या, म्हातारपिाकडे 
झ किाऱ्या चतच्या आईने त्या बेहोश नवऱ्यािा केसन् केस उपर्ला. भावाने लाथािंा. उपयोग केला. 
आक्सीचनया तोंड झाकून रे्कल्याखाली पडून राचहली होती आचि चमर्ल्यातोंडी थरथरत होती. पहारे्च्या 
स मारास त्यानी चतच्या बापाला घरी आिला. दीनवािेपिाने तो कण्हत पडला होता. आक्सीचनयाला 
शोिीत त्यािे डोळे खोलीभर चभरचभरत होते. ती लपून बसली होती. त्याच्या फार्लेल्या कानावरून 
उशीवर रक्त आचि पू वहात होता. संध्याकाळच्या स मारास तो मेला. रेकल्यातून तो खाली पडला असे 
त्यानी शजेाऱ्यापाजाऱ्याना साचंगतले. 

 
एक वषाच्या आति नरू्न थरू्न शृगंारलेल्या गाडीत बसून आक्सीचनयाला मागिी घालायला 

मध्यस्थ आले. रेखीव गदवन आचि डौलदार बािंा असलेला उंिाप रा क्स्तपान त्याच्या नवरीला आवडला 
आचि पतझडीच्या मोसमात लग्न करायिे ठरले. 

 
आस्ताखोवच्या संसारात आक्सीचनयािी घरिनीि म्हिून प्रचतष्ठापना झाली. तो चदवस 

गोठविाऱ्या थंडीिा होता. रस्त्यावर पडलेले बफव ही आनंदाने चकिचकित होते. 
 
आक्सीचनयािी सासू उंिाडी म्हातारी बाई होती. क ठल्यातरी द ःख देिाऱ्या स्त्रीरोगाने चतिी पाठ 

वाकून गेली होती. सोहळे समारंभ झाल्याच्या द सऱ्या चदवशी चतने आक्सीचनयाला उठवले आचि 
सैपाकघरात नेले. चतथे उगाि वािकावािक करीत ती आक्सीचनयाला म्हिाली, 

 



           

‘त ला सून करून घेतल्येय ती ग लग ल गोष्टी करायला नाही– का पलंगावर लोळंपट्टी करायलाही 
नाही. जा, गायाचं्या िारा काढ आचि सैपाकािं बघ. मी म्हातारी आहे. चजवालाही बरं नाही माझ्या. 
घरकाम सगळं स्वतःकडं घेतलं पाचहजेस तू. सगळं त झ्यावरि पडिार आहे.’ 

 
त्याि चदवशी क्स्तपान आपल्या तरुि बायकोला घेऊन कनगऱ्यात गेला आचि चतला त्याने जािनू 

बजून भयंकर ठोकून काढली. इतरानंा खािाख िा चदसिार नाहीत अशी दक्षता घेऊन चतच्या पोर्ावर, 
स्तनावर आचि पाठीवर त्याने चतला झोडपून काढली. त्यानंतर चतिी त्याने हेळसाडं केली. भ्रतार बाहेर 
गावी गेलेल्या िंिल भर्क भवान्द्यािंी संगत त्याने जोडली. जवळ जवळ रोज रात्री तो बाहेर जायिा. 
जाताना चतला कनगऱ्यातं नाहीतर िाफेखिीत दरोबस्त कोंडून ठेवायिा. 

 
मूल होईपयंत म्हिजे जवळ जवळ दीड वष ेक्स्तपानने चतच्याकडून हंू का िू सहन केले नाही नंतर 

तो जरा चनवळला. तरी चतला आजारायगोंजारयला तो किीि राजी नसे. रात्री क्वचिति घरी राहायिा. 
 
ग राढोरािंा मोठाि बारदाना असलेल्या शतेीवाडीिा बोजा आक्सीचनयावर पडला होता. क्स्तपान 

िाखतमाखत काम कायिा, आचि मग चसगरेर् ओढायला, पते्त खेळायला नाहीतर ताज्या बातम्या 
ऐकायला जायिा. मग आक्सीचनयाला सगळे करायला लागायिे. चतच्या सासूिी मदत शून्द्यि होती. 
उगाि आपले इकडिे चतकडे केले की ती चबछान्द्यावर जाऊन लोळायिी. ओठ घट्ट आवळून चवव्हळ नजर 
आढ्याकडे लावनू कण्हत क ं थत अंगािी म रक ं डी करून पडली रहायिी. मोठाल्या आचि चवदू्रप 
िामचखळानंी डागाळलेला चतिा िेहरा अशावळेी घामाने डबडबून जायिा. गालावंरून आसवािंा एकेक 
थेंब चठबकत रहायिा. हातातले काम तसेि र्ाकून आक्सीचनया कोपऱ्यात लपून बसायिी. भयाने आचि 
अन कंपेने आपल्या सासूच्या िेहऱ्याकडे र्क लावनू बघायिी. 

 
पोर जन्द्माला येण्याआिी म्हातारी खपली. सकाळी आक्सीचनयाला विेायायला लागल्या. द पारी– 

म्हिजें ते पोर जगात येण्याच्या स मारे तासभर आिीतबेल्याच्या दरवाजाजवळ आजी मरून पडली. 
बाळंचतिीच्या खोलीत जाऊ नको असा इशारा सझगलेल्या क्स्तपानला द्यायला स ईि पळाली. तेव्हा पाय 
पोर्ाशी म डपून पडलेली ती म्हातारी चतने पाचहली. पोराच्या जन्द्मानंतर आक्सीचनयाने पचतसेवलेा वाहून 
घेतले खरे. पि त्याच्याबद्दल चतला काही भावना उरलेली नव्हती. होती ती फक्त कडवर्लेली स्त्रीस लभ 
दयाब द्धी. आचि एक सवयीिा िमव. ते पोर एका वषाच्या आत मेले. ज ने आय ष्ट्य परत स रू झाले. आचि 
चग्रशा मेलीखोव जेव्हा चतच्या वारे्त आडवा आला तेव्हा त्या लोभस सावळ्या जवानािे आपल्याला आकषवि 
वार्त असल्यािे ध्यानात येऊन ती थरारून गेली. आग्रही आशाळभतू पे्रमाने तो चतच्या मागे घोर्ाळू 
लागला. आचि त्याच्यातील त्या आग्रहीपिालाि आक्सीचनया भीत होती. क्स्तपानला तो डरत नाही हे चतने 
ओळखले. त्याच्याम ळे तो माघार घेिार नाही हे चतने जािले. स्वतःच्या इच्छेिी चतला जािीव नव्हतीि. 
पि सारे बळ एकवरू्न त्या भावनेिा ती प्रचतकारि करीत होती. तरीही चतच्या ध्यानात असे आले की 
रचववारी आचि आडवारी आपि चवशषे काळजीपूववक वशेभषूा करीत आहोत. स्वतःच्याि मनाला फसवीत 
ती प न्द्हा प न्द्हा त्याच्या वारे्वर येजा करू लागली. चग्रगरीने कृष्ट्िनेत्र आपल्याला उत्कर्तेने आचि 
तल्लीनतेने क रवाळत आहेत  ा भावनेने ती स खावनू जायिी. एकाद चदवशी सकाळी उठून िारा काढायला 
जाताना ती क्स्मत करायिी. आचि का ते कळून स्वतःशीि म्हिायिी, ‘आज काहीतरी आनंदािं घडिार’ 
पि का? अय्या, चग्रगरी...चग्रशा, आतंरबा  व्यापून र्ाकिाऱ्या  ा नवीन भावनेने ती घाबरून जाई. मग 



           

चविारात िूर झालेली आक्सीचनया मािव मचहन्द्यातील चवतळत्या बफावरून डॉन ओलाडंावी अशी िािपडत 
खबरदारीने पावले र्ाकू लागायिी. 

 
चशचबराकडे गेलेल्या क्स्तपानाला चनरोप चदल्यानंतर आता चग्रगरीला शक्य तेवढे र्ाळायिे चतने 

ठरवले. मासळी िरायच्या त्या चदवसापासून तर चतिा चनिय जास्ति ठाम झाला. 
  



           

८. 
 

चरचनर्ीच्या स मारे दोन चदवस आिी खेड्यातील िराऊरानाि वार्प झाले. पंतीलेय बर्वाऱ्याला 
हजर होता. जेवायच्या वळेेला तो परत आला. तोंडाने रेकत त्याने पायातले बरू् झाडून र्ाकले. थकलेली 
पावल कराकरा खाजवीत त्याने बातमी चदली. 

 
‘लाल तर्ाईजवळिा पट्टा आपल्याला चमळालाय. गवत काही म्हिाव ंतसं नाही. पट्यािा वरिा 

भाग जंगलापयंत गेलाय. क ठं न सतं गवत आहे. क ठंक ठं क सवळ उगवलंय.’ 
 
‘गवत किी काढायि?ं’ चग्रगरीने चविारले. 
‘सिस द झाल्यानंतर–’ 
 
‘दायाला घेिार काय बरोबर?’ म्हातारीने रागेजून चविारलं, पंतीलय प्रकोफीएचविने चतला ह ड त 

करून झर्कून र्ाकले. 
 
‘लागली जरूर तर घेऊ, वाढायला घे. ‘आ’ करून काय उभी राचहल्येस?’ 
 
त्याच्या म्हाताऱ्या बायकोने ि लविीिे दार खडखडत उघडले आचि गरम केलेला कोबीरस्सा 

बाहेर काढला. पंतीलेय िे जेवि बराि वळे िालले होते. त्याचदवशी काय काय झाले... तमाम कझाक 
मंडळीच्या डोळ्यात िालबाज आतामाननं कशी िूळफेक केली... त्याबद्दल तो सागंत बसला होता. 

 
‘गेल्यावषी त्यानं अशीि िालबाजी केली’ दाया मिेि म्हिाली, ‘मालाष काचं्या वावरािी वार्िी 

करताना त्यानं अशीि िूळफेक केली.’ 
 
‘क त्र्यािी अवलाद आहे साला’ पंतीलेय प र्प र्ला. 
‘पि कोळपिी आचि पेंदेबािंिी कोि करिार, बाबा?’ द न्द्याने भीतभीत चविारले. 
‘तू काय करिार आहेस?’ 
‘मला एकर्ीला नाही सगळं जमायिं–’ 
 
‘आपि आक्सीचनया आस्ताखोवाला बोलावनू घेऊ, क्स्तपानने त्यािी गवत कापिी आपल्याला 

साचंगतली होती. त्याच्या शबदाला मान चदला पाचहजे.’ 
 
द सऱ्या चदवशी सकाळी चभत्का कोश व नोव आपल्या हलायक घोड्यावर बसून मेलेखोवच्या 

आवाडात दौडत आला. चरमचझम पाऊस पडत होता. खेड्यावर दार् ि के तरंगत होते. खोगीरावरून खाली 
वाकून चमत्काने फार्क उघडले आचि त्यािी स्वारी आत आली. म्हातारीने त्याला पावलािावरून 
हाकारले. 

 
‘एमेल्या लफंग्या! काय रे हव ंत ला?’ चतच्या आवाजातील नाराजी उघड होती.  ा अफार् आचि 

भाडंक दळ चमत्काबद्दल चतच्या मनात म ळीि ओलावा नव्हता. 



           

‘त ला ग काय करायिंय इलीचनच् ना?’ चमत्काने कठड्याला घोडा बािंीत आियाने चविारले. 
 
‘मला चग्रशा हवाय. क ठाय तो?’ 

 
‘तो झोपलाय कोपर्ीतं. पि त ला काय िाड भरली का रे? का पायावरून वारं गेलं त झ्या तेव्हा 

घोड्यावर बसलंि पाचहजे?’ 
 
‘त ला नसती ल डब ड करायिी खोड लागलेल्य, मावश’े चमत्काने चिडून जबाब चदला. आपल्या 

िकिकीत कातडी ब र्ावंर नक्षीदार िाबकािा फर्कारा मारून तो ड लतड लत चग्रगरीला शोिायला 
चनघाला. एका गाडीत तो झोपलेला त्याला आढळला. डाव्या डोळ्यािंी पापिी आवळीत चमत काने 
चग्रगरीला िाबकािा फर्कारा मारला– 

 
‘ऊठ ए नागंऱ्या!’ 
‘नागंऱ्या’ ही चमत्काला स िू शकिारी सवात इरसाल चशवी होती. 
क्स्पंग्र लावल्यासारखा चग्रगरी ताडकन्  उठला– 
‘काय आहे?–’ 
‘झोपा प रे झाल्या आता–’ 
‘चमत्का आिरर्पिा बंद कर, नाहीतर माझ्याशी गाठ आहे–’ 
‘ऊठ. मला त झ्याशी बोलायिंय–’ 
‘काय?–’ 
 
गाडीच्या एका बाजूवर चमत्काने बैठक मारली आचि एका ओलपायाने ब र्ावरिा वाळलेला 

चिखल खरवडत तो म्हिाला– 
 
‘माझा पािउतारा झाला चग्रशा–’ 
‘आ?ँ–’ 
‘अरे तो आहे–’ चमत्कान लाबंलिक चशवी घातली. 
‘लेफ्र्नंर् आहे म्हिून चमजास दाखवतोय’ 
 
तोंड िड न उघडताि तो रागाने तडतडा बोलत होता. त्यािे पाय थरथरत होते. चग्रगरी उठून 

बसला– 
 
‘कोि लेफ्र्नंर्?’ 
त्यािी बाही पकडून चमत्का जरा शातंपिे म्हिाला– 
 
‘िर्कन त झ्या घोड्यावर जीन घाल आचि क रिावर िल. दाखवतो त्याला!’ मी त्याला म्हिालो. 
 
‘याविं त म्ही ह जूर! आम्ही बघून घेतो.’ तो म्हिाला. 

 



           

‘त मिे सगळे दोस्त आचि साथीदार घेऊन या. एकजात सगळ्याना लोळवीन. सेन्द्र्चपर्सवबगव मिे 
झालेल्या अचिकाऱ्याचं्या अडथळा शयवतीत माझ्या घोडीच्या आईनं बचक्षसं सजकलीत.’ ‘त्यािी घोडी अन् 
चतिी आई  ाचं्याशी मला काय करायिंय? खड्ड्ड्यात का जाईनात! माझ्या जनावराच्या प ढं त्याना जाऊ 
देिार नाही मी.’ 

 
चग्रगरीने घाईघाईने कपडे िढवले. रागाने ि मसत चमत्का त्याला घाई करीत होता. 
 
‘मोखोव शरे्च्या घरी तो पाह िा आलाय. दम िर. त्यािं नाव काय बरं? चलस्त चनत्स्की मला 

वार्तं! उंिाप रा आचि उग्रर् चदसिारा आहे, िष्ट्मा लावतो!’ 
 
अरे लावी ना का? िष्ट्मा काय त्याला मदत करतो काय? माझ्या जनावराला तो काय गाठतो 

चबशाद!’ चग्रगरीने हसत हसत आपल्या म्हाताऱ्या घोडीवर चजन िढवले आचि बापाला र्ाळण्यासाठी 
खळ्याच्या फार्कातून तो दौडत उघड्या मदैानात आला. रे्कडीच्या पायर्थ्याशी असिाऱ्या क रिाकडे ते 
घोडी फेकीत आले. एका पार सडलेल्या चहवरच्या झाडाजवळ घोडेस्वार त्यािी वार् बघत होते. लेफ्र्नंर् 
चलस्तचनत्स्की एक देखण्या उमद्या घोड्यावर आरूढ झाला होता आचि खेड्यातील सात जवान आपापल्या 
घोड्यावर स्वार झाले होंते. 

 
‘क ठून स रवात करायिी?’ त्या अचिकाऱ्याने चमत्काकडे पाहून चविारले, एकसभगी िष्ट्मा नाकावर 

नीर् बसवीत त्याने त्या जनावराच्या दिकर् छाताडाकडे कौत काने पाचहले. 
 
‘चहवर झाडापासून झारच्या तळ्यापयंत–’ 
 
‘क ठं आहे झारिं तळं?’ चकलचकल्या डोळ्यानंी दूरिे पाहण्यािा प्रयत्न करीत चलस्तचनत्स्कीने 

चविारले. 
 
‘चतकडे आहे ह जूर! रानाच्या कडेला–’ 
त्यानंी घोडे ओळीत आिले. त्या अचिकाऱ्याने आपला िाबूक उंि डोईवर िरला. 
‘मी तीन म्हर्लं की स र्ायि!ं ठीक? एक दोन...तीन!’ 
 
खोगीरम दीवर खालवर झ कलेला आचि र्ोपी हाताने दाबून िरलेला चलस्तचनत्स्की प ढे गेला. 

सेकंदभर तो सगळ्याचं्या प ढे होता. पाढंराफर्क िेहरा झालेला चमत्का चरचकबीत उभा राचहला. आपल्या 
घोड्याच्या प ठ्ठ्ठ्यावर िाबकू ओढण्यातील त्यािी चढलाई चग्रगरीला अस  वार्त होती. 

 
झारच्या तळ्यापयंत स मारे दोन मलै अतंर होते. चनम्मे अंतर कार्ल्यावर चमत्काच्या घोड्याने 

तीरासारखे चलस्तचनत्स्कीच्या घोडीला गाठले. स रुवातीपासूनि मागे राचहलेला चग्रगरी त्या घोडेस्वारािंी 
उिळलेली साखळी बघत द डक्या िालीने येत होता. 

 
झारच्या तळ्याजवळ वाळूिी उरं्गळ होती. वासचंतक जळाने ती तयार झाली होती. चतच्या 

चपवळ्या मदारीवर ति माजले होते. 



           

तो लेफ्र्नंर् आचि चमत्का उरं्गिीवरून दौडत जाऊन मार्थ्यावरून पलीकडे चदसेनासे झालेले 
चग्रगरीला चदसले. त्याचं्या मागोमाग इतर घोडेस्वारही गेल. तो तळ्यापाशी पोिला तेव्हा सगळ्या घोड्यािंा 
घोळका उभा होता. चलस्तचनत्स्कीच्या भौवती इतरानंी गराडा घातला होता. आवरून िरलल्या आनंदािी 
त कत की चमत्काच्या तोंडावर पसरली होती. त्याच्या प्रत्येक हालिालीतून त्यािा ‘चवजय’ व्यक्त होत होता. 
तो लेफ्र्नंर् चतळमात्रही बाबरून गेला नव्हता. झाडाला पाठ रे्कून तो चसगरेर् ओढीत उभा होता. आपल्या 
फेसाळत्या तोंडाच्या घोडीकडे बोर् करून तो म्हिाला– 
 

‘आिीि चतच्यावरून माझी शभंर मलैािी रपेर् झालीय. कालि मी गावाहून आलो. ती ताज्या 
दमािी असती तर तू मला किीही गाठू शकला नसतास, कौश वनोव’ 

 
‘शक्य आहे.’ चमत्का चदलदारपिे म्हिाला. 
‘त्यािा घोडा सगळ्या चजल् ात िागंला आहे.’ 
अंगावर चपवळसर डाग पडलेल्या एका म लाने मत्सराने साचंगतले. 
 
‘िागंलं जनावर आहे.’ अस ं म्हिून चमत्काने घोड्यािी गदवन थोपर्ली. भावनावगेाने त्यािे हात 

थरथरत होते चग्रगरीकडे नजर र्ाकून तो बावळर्सारखा हसला. 
 
इतरानंा सोडून चग्रगरी आचि चमत्कानी घोडी घराकडे वळवली. गावात त्यानी िक्कर मारली. 

लेफ्र्नंर् चलस्तचनत्स्कीने त्यािा थंडपिे चनरोप घेतला र्ोपीच्या ढापिाखाली दोन बोरे् ख पसली आचि 
मोहरा वळवला. 

 
घराच्या जवळ येत असताना समोरून आक्सीचनया येताना चग्रगरीने पाचहली. हातातल्या डहाळीिी 

पाने ख डत ती िालली होती. त्याला ंपाचहल्यावर चतने मस्तक खाली झ कवले. 
 
‘लाजायला काय झालं? आम्ही काय नागव्यानं सहडतोय?’ असे ओरडून चमत्काने डोळा मारला. 
 
‘बफव फ लाच्या कडवर् झाडा–’ तो गाऊ लागला. 
 
नाकासमोर बघत चग्रगरीने चतच्या अंगाला घसरू्न घोडी नेली आचि त की िालीने िालिाऱ्या 

घोडीवर अिानक िाबूक ओढला. त्याबरोबर घोडी मागच्या पायावंर उभी राचहली आचि आक्सीचनयावर 
राडपाण्यािा फवारा उडाला. 
 

‘पागल सैतान!’ 
गरवकन् मोहरा वळवीत आचि फ रफ रलेले जनावर चतच्याजवळ आिीत चग्रगरीने सवाल केला– 
‘नमस्ते का म्हित नाहीस?’ 
‘त झी लायकी नाही ती–’ 
‘म्हिूनि राड उडवली त झ्या अंगावर. स्वतःला जादा समजू नको.’ 
‘जाऊ दे मला.’ घोडीच्या नाकाप ढे हातवारे करीत आक्सीचनया ओरडली. 
‘कशासाठी त झ्या घोड्याखाली त डवतोयस मला?’ 



           

‘ती घोडी आहे, घोडा नाही.’ 
‘मला काय त्याच्याशी करायियं? मला जाऊ दे.’ 
‘रागवायला काय झालं आक्सीचनया? त्या चदवशी क रिावर जे झाले त्याबद्दल नाही ना?’ 
 
चग्रगरीने चतच्या डोळ्यात रोखून पाचहले. आक्सीचनयाने काहीतरी बोलण्यािा प्रयत्न केला. पि 

चतच्या काळ्याभोर नेत्राचं्या कडेने एक अश्रू ओघळला आचि चतच्या ओठािंी केचवलवािी थरथर झाली. 
कष्टाने आवढंा चगळीत ती क जब जली– 

 
‘जा ना रे, चग्रगरी– मी रागावले नाही. मी–’ आचि ती चनघून गेली. 
िचकत झालेल्या चग्रश्काने चमत्काला फार्काजवळ गाठले. 
‘संध्याकाळी येिार का बाहेर?’ चमत्काने चविारले. 
‘नाही’ 
‘का? काय झालं? का रात्रीच्या सोबतीला चतनं बोलावलं त ला?’ 
चग्रगरीने कपाळ तळव्याने िोळले आचि काहीि उत्तर चदले नाही. 

  



           

९. 
 

जचमनीवर चवख रलेल्या थाश्मिा पािोळा–िोळामोळा पानािंा ि राफार्काना आचि पावलानाना 
बािंलेल्या ओक आचि ॲशच्या स कलेल्या झडलेल्या त र्क्या डहाळ्या एवढ्याि खेड्यातील घरातून 
चरचनर्ीच्या ख िा उरल्या होत्या. 

 
गवत कापिी ‘चरचनर्ी’ नंतर लागलीि स रू झाली. बायकािें सिास दीिे झगे, एप्रन्द्सवरिे भडक 

भरतकाम आचि रंगबेरंगी रुमाल  ानी उजाडल्यापासून क रिे फ लू लागली. सबिं खेडे गवत कापिीला 
लागले. वषाच्या सिाला करावते असे पोशाख चनखदिी आचि पेढे बािंिी करिाऱ्यानंी केले होते. पूवापार 
असेि िालत आले होते. डॉनपासून दूरच्वा आल्डर झाडीपयंत सगळे उध्वस्त क रि रान सिेतन होऊन 
चनःश्वासू लागले. 

 
मेलेखोव क र् ंबाला काम स रू करायला चवलंब झाला. चनम्मे खेडे क रि रानावर जाऊन काम करू 

लागले तेव्हा हे बाहेर पडले. 
 
‘फार वळे झोपून राहता पतंीलय प्रकोफीएचवच्’ घाम गाळिाऱ्या पेन्द्ढी बािंिाऱ्यानंी त्यािे स्वागत 

केले. 
 
‘माझा दोष– ा बायकाि परत–’ म्हातारा हसला आचि कचे्च िामडे लावलेल्या आस डाने त्याने 

बैलाना ढोसले. 
 
‘राम राम शजेारी! त म्हाला थोडा उशीरि झाला, नाही का!’ गवतािी र्ोपी घातलेल्या एका उंि 

कझाकने चविारले. रस्त्याच्या कडेला दावलीला पािी देत तो उभा होता. 
 
‘गवत स कूनचबकून जाईल का काय?’ 
‘वळेेवर हालला नाहीत तर स कायला वळे नाही लागिार. त झा कापिीिा पट्टा क ठं आहे?’ 
‘लाल तराईजवळिा–’ 
‘त झे ‘अंजनी’ हाकून ने लवकर. नाही तर आजच्या चदवसात चतथवर पोहिायिा नाहीस.’ 
 
गाडीच्या फसार्ीला आक्सीचनया बसली होती. उन्द्हािा त्रास ि कवण्यासाठी चतने तोंड पूिवपिे 

झाकून घेतले होते. डोळ्यापं रत्या ठेवलेल्या फर्ीतून ती चतच्या समोरि बसलेल्या चग्रगरीकडे चनिलपिे 
आचि रोखून बघत होती. दायाही रचववारच्या खास कपड्यात होती. रेकल्याच्या पावतकीवर चतिे पाय 
लोंबकळत होते. हातावर घेतलेल्या आचि पेंगिाऱ्या आपल्या पोराच्या तोंडात चतने आपला लाबंोडा, 
चनळ्या चशरा उठून चदसिारा स्तन चदला होता. द न्द्या पेर्ीवर बसून ि ळब ळत होती. चतिे डोळे आनंदाने 
क रिािे आचि रस्त्यावर ये जा करिाऱ्या लोकािें चनरीक्षि करीत होते. नाकावर चपवळर् चठपक्यािंी किी 
असलेला चतिा उन्द्हात रापलेला आनंदी िेहरा जिू सागंत होता, ‘मला आनंदी आचि स खी वार्तंय. 
कारि चनळं आचि चनरभ्र आकाश असलेला चदवसही स खात आहे. माझं मनही त्याि चनरभ्र नीलप्रसन्नतेने 
भरून गेलं आहे. मी स खी आहे. मला हव ंते सगळं चमळालंय.’ 

 



           

आपल्या स ती सदऱ्यािी बाही म ठीत पकडून पंतीलेयने र्ोपीतून ओघळिारा घाम प सला. त्याच्या 
ओिव्या पाठीवर सदरा घट्ट तािला गेला होता आचि घामर् ठशानंी तो क ठे क ठे काळपर्लेला होता. एका 
भ रक्या झ बकेदार ढगातून चतरपी उन्द्हे बाहेर पडली होती. आचि त्याम ळे ि कर् वि चकरिािंा एक पंखा 
क रिावर, खेड्यावर आचि डॉनच्या दूरवरच्या िंदेरी रे्कड्यावंर पसरला होता. 

 
त्याचदवशी उकाडा होत होता. लहान लहान ढग इतक्या स स्तपिे सरकत होते की रस्त्यावरून 

रखडत िाललेल्या पंतीलेय च्या बैंलानाही ते गाठत नव्हते. स्वतः तो म्हाताराही आळसर्ल्यासारखा आसूड 
उिलत आचि चफरवत होता. बैलाचं्या हाडं चनघालेल्या पाठाडीवर तो मारावा सकवा नाही असा जिू त्याला 
संदेह पडला होता. जि ू काही हे ओळखूनि बलैही आपली िाल वाढवीत नव्हते. मंद गतीनं 
िािपडल्यासारखे आपले चद्वशफ ते प ढे र्ाकीत होते आचि शपेया चफरवीत होते. एक ि ळकर् सोनेरी 
नासरगी गोमाशी त्याचं्या अंगावर चगरक्या घेत होती. खळ्याजवळ ख रपून झालेली क रि जमीन चफकर् 
चहरव्या चठगळानीं झळकत होती. चजथे अजून ख रपिी झाली नव्हती चतथे काळ्या रंगािी छर्ा असलेले 
गवतािे रेशीम वाऱ्यावर सळसळत होते. 

 
‘तो आपला पट्टा.’ पंतीलेय ने िाबूक उडवनू साचंगतले. 
‘रानापासून स रु करायिं का?’ चग्रगरीने चविारले. 
‘इकडून स रवात करायला हरकत नाही. इथं मी फावड्यािी खूि केल्येय.’ 
 
दमलेले बैल चग्रगरीने सोडले. म्हाताऱ्याच्या कानातील कोर िमिमत होती. परवाच्या चदवशी 

त्याने केलेली खूि पहायला तो गेला. चतथे त्याने एक शबद कोरून काढलेला होता. 
 
‘दावल्या आि.’ थोड्या वळेाने हात हालवीत तो ओरडला. 
 
गवत त डवीत चग्रगरी त्याच्याकडे गेला. त्याच्या मागोमाग गवतािा हलका पट्टा उमर्त गेला. 

दूरवरच्या घंर्ामनोऱ्याकडे तोंड वळवनू पंतीलेय उभा राचहला. आचि त्याने अंगावर ि सािी ख ि केली. 
जसे काही न क्तेि रोगि लावल्यासारखे त्यािे बाकदार नाक िमकत होते. त्याच्या कोळपलें ल्या 
गालफडाच्या खड्ड्ड्यात घामािे ओघळ सािले होते. तो हसला आचि त्याच्या काळ्याभोर दाढीतून त्याच्या 
दातािंी पाढंरी श भ्र स रेख ओळ िमकली. त्यािी स रक तलेली गदवन त्याने उजवीकडे झ कवली आचि 
गवतातून सपकन दावली चफरवली. ख रपलेल्या गवतािे सात फ र्ी अिव वत वळ त्याच्या पावलाशी तयार 
झाले. 

 
अिोन्द्मीचलत डोळ्यानी चग्रगरी त्याच्या मागोमाग िालला होता. दावलीने गवतािे भारे पाडीत 

होता. बायकाचं्या एप्रन्द्सिे इदं्रिन ष्ट्य त्याच्यासमोर फ लले होते. पि त्यािे डोळे कचशद्यािे काठ लावलेला 
एकि एप्रन शोिीत होते. आक्सीचनयाकडे त्याने नजर र्ाकली आचि बापाच्या पावलाशंी आपली लय 
जमवीत त्याने परत गवत कापायला स रवात केली. 

 
आक्सीचनया अष्टौप्रहर त्याच्या ध्यानीमनी होती. डोळे अिववर् झाकीत कल्पनेति त्याने चतिे ि बंन 

घेतले आचि उत्कर् लचडवाळ शबदात तो चतच्याशी बोलला. क ठून कसे हे शबद आपल्या चजभेवर आलेत ते 
त्याला समजले नाही. मग त्याने असले चविार झर्कून र्ाकले आचि परत तो तालात पावले र्ाकू लागला. 



           

एक...दोन...तीन...परत त्याने मन गतकाळाच्या प्रसगंात भरकर्ले. गवताच्या दमर् उर्व्यात बसलो 
होतो. ते क रिावर प्रकाशिारा िदं्र झ डपावंरून मिूनि पाण्यात चठबकिारा थेंब..एक दोन.. तीन मस्त! 
आहा! ते मस्त होतं! 

 
आपल्यामागून त्याने हसण्यािा आवाज ऐकला. त्याने वळून पाचहले. दाया गाडीखाली झोपली 

होती. आक्सीचनया चतच्यावर ओठंगून चतला काहीतरी सागंत होती. दाया हातवारे करीत होती आचि परत 
त्या दोघी हसत होत्या. द न्द्या ज ंपिीच्या जोत्यावर बसली होती. आचि ककव श आवाजात गािे म्हित होती. 
‘झाडापयंत जाव ेआचि मग दाविीला पािी द्यावे’ चग्रगरीने चविार केला. त्याि क्षिी त्याला कोित्या तरी 
कोमल आचि ल सल शीत वस्तंूतून आपल्या दावलीिे पाते गेल्यािे जािवले. तो खाली वाकला. एक 
लहानसे रानबदकािे चपल्लू गवतातून केकार्त त रत रत गेले. चजथे बीळ होते त्या घराजवळ द सरे एक 
म र्क ळे करून पडले होते. ते मेलेले पाखरू त्याने तळहातावर ठेवले. ते अडं्यातून बाहेर पडून थोडेि 
चदवस झाल्यािे स्पष्ट चदसत होते. त्याच्या मऊ परात अजून चजवतं ऊब होती. 

 
सपार् अिववर् उघडलेल्या िोिीवर रक्तािा एक ग लाबी ब डब डा होता. मण्यासारख्या डोळ्यानंा 

शहाजोग ि ण्या पडल्या होत्या. पाय अद्याप गरम होते. आचि थरथरत होते. आपल्या हातावरील त्या 
चनिळ गोळ्याकडे तो अतीव किवनेे र्क लावनू पाहू लागला. 

 
‘काय सापडलं त ला चग्रशा?’ ख रपिी झालेल्या वाफ्यातून द न्द्या नाित नाित आली. चतिे शपेरे् 

चतच्या वक्षःस्थळावर आंदूळत होते. कपाळाला आठ्या घालून चग्रगरीने ते बदकािे चपल्लू फेकून चदले आचि 
रागाने दावली सरसावली. 

 
त्यािे जेवि घाईति उरकले. ड करािी िरबी आचि कझाकािें ह कमी पान असिारे चबनसाईिे 

आंबर् दूि एवढेि जेवि! त्यानी हे घरून आिले होते. 
 
जेवि झाल्यावर बायका पेंढे बािूं लागल्या. कापलेले गवत कोमेजले आचि स कले. त्यातून एक 

डोक्यात चभनिारा उग्र गंि स र्ला. 
 
‘घरी जाण्यात काही अथव नाही’ जेवताना पंतीलेय म्हिाला ‘रानात बलंै िरायला सोडू आचि उद्या 

गवतावरिी पहार्ओल ओसरली रे ओसरली की ख रपिी संपवनू र्ाकू.’ 
 
चदवसािे काम त्यानंी सपंवले तेव्हा काळोख पडू लागला होता. आक्सीचनयाने शवेर्च्या पेंढ्या 

बािंल्या आचि मक्यािा लगदा चशजवण्यासाठी ती गाडीकडे गेली. सबंि चदवसभर चतने द ष्टपिे चग्रगरीिी 
र्र उडवली होती. कोित्या तरी प्रिंड अचवस्मरिीय द खापतीिा सूड उगवावा अशा ओसंडत्या दे्वषाने चतिे 
डोळे त्याच्यावर रोखलेले होते. उदास आचि कोमेजून गेलेल्या चग्रगरीने बैलानंा कसेतरी डॉनवर पाण्याला 
नेले. त्याच्या बापािे त्याच्यावर आचि आक्सीचनयावर चदवसभर लक्ष होते. नाराजीने चग्रगरीकडे पाहत तो 
म्हिाला, 

 
‘जेवि करून घे आचि मग बैलावंर लक्ष ठेव. गवतात ती तोंड घालत नाहीतसं बघ. माझा मेंढी 

क डता घेऊन जा.’ 



           

दायाने आपले पोर गाडीखाली ठेवले आचि ती झाडंझ डपं गोळा करण्यासाठी द न्द्याबरोबर रानात 
गेली. 

 
क रिावरच्या गडद बेलाग आभाळातं क्षयी िंद्र उंि िडला होता. जाळाभोवती पतंगािे श भ्र वादळ 

चघरया घालत होते. झगरीजवळ एका रकयावर जेवि वाढले होते. ि रकर्लेल्या गाडग्यात मका 
चशजत होता. आपल्या पडदािीच्या काठाने िमिा प सत दायांने चग्रगरीला हाक मारली– 

 
‘िल जेवायला ये.’ 
 
बापािा मेंढीक डता खादं्यावर ओघळलेला चग्रगरी अंिारातून अवतीिव झाला आचि झगरीकडे 

आला. 
 
‘आज लहर कशानं चफरल्येय?’ दायाने क्स्मत करून चविारले. 
‘पाठ द खत्येय! पाऊस पडिारसं चदसतंय’ सहजगत्या द्याव ेअसे त्याने प्रत्य त्तर चदले. 
 
‘त्याला बैलािंी राखि करायला नकोय.’ द न्द्या हसली आचि आपल्या भावाजवळ बसून चतने 

संभाषिािा प्रयत्न केला. पि काही केल्या चतिे प्रयत्न सफल होईनात. अिाकच्चा मका दाताने िावत 
पंतीलेय खीर भ रकत होता. डोळे वर न करता आक्सीचनया खात होती. दायाच्या चवनोदाला बळेि हसत 
होती. छळिाऱ्या लालीने चतिे गाल तापून गेले होते. 

 
सवांच्या आिी चग्रगरी उठला आचि बैंलाकंडे िालता झाला. 
 
‘बैलाकंडं नीर् बघ. द सऱ्या क िाि ंगवत त डव ूदेऊ नको.’ त्याच्या पाठमोऱ्या आकृतीकडे पाहून 

त्याच्या बापाने ओरडून साचंगतले आचि एवढ्यात मक्यािा घास गळ्यात अडकून बरािवळे ककव श 
आवाजात तो ठसकत राचहला. आपले हसू दाबण्यािा प्रयत्न करिाऱ्या द न्द्याच्या गालािंा फ गा झाला 
होता. 

 
जाळ आता कमी झाला होता. ि मसिाऱ्या झाडाझ डपानंी त्या इन्द्याचगन्द्या मंडळींना जळत्या 

पानाचं्या मि गंिाने वढूेन र्ाकले. 
 
मध्यरात्री चग्रगरी िोरपावलाने छाविीजवळ आला आचि स मारे दहा पावलावर येऊन थबकला. 

गाडीत त्यािा बाप स रेल घोरत होता. ि गि गिारे चनखारे स विवमोराच्या डोळ्यासंारखे राखेतून र्वकारून 
बघत होते. 

 
एक ि रकर् अवग ंचठत आकृती गाडीतून बाहेर पडली आचि हळूहळू चग्रगरीकडे आली. दोन तीन 

पावलावंर ती थबकली. आक्सीचनया! चग्रगरीिे काळीज थडाथड उडू लागले. त्याने दबून प ढे पाऊल 
र्ाकले. आपल्या मेढेक डत्यािे र्ोक मागे फेकले आचि चतिा शरिागत िगिगता देह आपल्या अंगाशी 
कवर्ाळला चतिे पाय ग डघ्यात झ कले. ती थरथरु लागली. चतिे दात थडथडू लागले. फाडलेले कोकरू 



           

लाडंग्याने पाठीवर माराव ेतसे चग्रगरीने चतला झर्चदशी खादं्यावर र्ाकले आचि बर्िे स र्लेल्या कोर्ाच्या, 
पायात लोळत येिाऱ्या काठावर िडपडत िूम ठोकली. 
 

‘ ! चग्रशा, चग्रशा! त झे बाबा...’ 
 
‘गप्’ 

 
त्याच्या चमठीतून स्वतःला सोडवनू घेण्यािा प्रयत्न करिारी, मेढ्याचं्या उग्र लोकरीत ग दमरल्याने 

िापा र्ाकिारी, कर्  पिात्तापाने सद गचदत झालेली आक्सीचनया ओरडल्यासारखे वार्ाव े अशा दबल्या 
कण्हिाऱ्या आवाजा त म्हित होती– 
 

‘सोड मला... आता काय उपयोग? मी स्वतःि येते.’ 
  



           

१०. 
 

स्त्रीच्या जीवनातील वळेावलेले पे्रम स नील सकवा आरक्त खसखस स मना सारखे नसते. ते असते 
आडवारे्ला उगविाऱ्या गाजेंफ लासारखे माथेचफरू. 

 
ख रपिीनंतर आक्सीचनया पार बदलून गेली. जिकूाही क िीतरी चतच्या तोंडावर चनशािी ओढली 

होती, म द्रा ठोकली होती. ती भेर्ली की द सऱ्या बायका गालातल्या गालात हसू लागल्या. चतिी पाठ 
वळली की माना हलव ूलागल्या. इतर म लींना चतिा मत्सर वारू् लागला. ही मात्र आपले स खावलेले पि 
चनढावलेले डोके ताठ ठेवनू होती. 

 
चग्रगरी मेलीखोवच्या आचि चतच्या प्रकरिािा लौकरि गवगवा झाला. प्रथम मािसे अिववर् 

साशकंतेने क जब जत होती. पि पवनिक्कीजवळ रायच्या कोवळ्या शतेात पहारे्च्या िादंण्यात त्यानंा 
एकमेकाचं्या क शीत त्या खेड्यातील िनगराने जेव्हा पाचहले तेव्हा वशाडीवर आदळिाऱ्या गढूळ लारे्प्रमािे 
ती अफवा गावात फ र्ली. 

 
पंतीलेयच्याही कानावर हा प्रकार आला. एका रचववारी त्याला मोखोवच्या द कानी जाण्यािा प्रसगं 

आला. चतथे लोकािंी अमाप गदी उडाली होती. तो आत गेल्यावर प्रत्येकजि त्याच्याकडे पाहून हसत 
त्याला वार् करून देऊ लागला. कापडिोपड चजथे चवकत होते त्या फळीजवळ तो लोकानंा रेर्त गेला. 
द कानािे मालक सेगेइ प्लोतोनोचवि मोखोव जातीने म्हाताऱ्याच्या सेवलेा िावनू आले. 

 
‘इतके चदवस क ठे होतास प्रकोफीएचवि?’ 
‘कामािा व्याप! शतेकामािी कर्कर्!’ 
‘काय? एवढे म लगे असून कर्कर् कसली?’ 
 
‘क ठले म लगे? प्योत्र तर चशचबराला गेलाय, सगळं करायला आहोत फक्त मी आचि चग्रशा–’ 
 
मोखोवनी आपली कडक ताबंूस दाढी बोर्ानी फाकली आचि कझाकाचं्या घोळक्याकडे डोळ्याचं्या 

कोपऱ्यातून सहेत क कर्ाक्ष र्ाकला. 
 
‘खरंय रे म्हाताऱ्या! आम्हाला  ाबद्दल काही सागंायिसं तर खरं!’ 
‘कशाबद्दल–’ 
‘कशाबद्दल काय? पोरािं लगीन काढलंस आचि क िाला पताही नाही लागू देत.’ 
‘क ठल्या पोराि?ं’ 
‘क ठल्या काय? चग्रगरीिे लग्न क ठं झालंय?’ 
‘त्यािं लग्न लाऊन द्यायिा अजून चविार नाही.’ 
 
‘पि मी तर ऐकलं की सून आितोयस घरी म्हिून...क्स्तपान आस्तारखोविी आक्सीचनया.’ 
 



           

‘काय? चतिा भ्रतार चजवतं असताना? बोलतोस काय फ्लोतोनोचवि? थट्टाचबट्टा तर नाही 
माडंलीस?’ 

 
फळीवर पसरलेल्या कापडाच्या ि ण्यावरून पंतीलेयने हात चफरवला आचि झरवकन् वळून लंगडत 

लंगडत तो दाराकडे चनघाला. त्याने सरळ घरािी वार् िरली. एखाद्या बलैासारखी म ंडी खाली झ कवनू 
आचि बोर्ािंी मूठ आवळून लंगड्या पायावर जास्ति लंगडत तो िालत होता. आस्ताखोवच्या घरावरून 
जाताना वळ ंजीच्या क ं पिापलीकडे त्यािी नजर गेली. नर्ली थर्ली तरिीताठी चदसिारी आक्सीचनया 
चनतंब लिकवीत एक बादली घेऊन घरात जात होती. 

 
‘थाबं ए!’ असे ओरडून त्याने रागाने फार्क उघडले व तो आत चशरला आक्सीचनया थबकून उभी 

राचहली. तो जवळ येण्यािी वार् बघू लागली. ते दोघे घरात चशरले. स्वच्छ केरवारे केलेल्या मातीच्या 
जचमनीतून क सबंी रेती िमकत होती. 
 

कोपऱ्यातील बाकड्यावर न कत्याि तव्यातून काढलेल्या ‘चपरोगी [चपरोगी– केकसारखा एक खाद्य चवशषे.]’ 
होत्या. क बर् कपड्यािा आचि गोड सफरिंदािा वास िाफेखिीतून येत होता. 
 

भले मोठे डोके असलेले बाडं्या रंगािे पटे्टरी माजंर पंतीलेय च्या पायात घोर्ाळत ग रग रू लागले. 
पाठीिी कमान करून त्याच्या ब र्ानंा ते लगरू् लागले. पंतीलेय ने त्याला चिडून अशी काही लाथ हािली 
की पार त्या बाकड्याच्याही पलीकडे ते उडाले. 

 
‘मी हे सगळं काय ऐकतोय? ऑ?’ आक्सीचनयाच्या डोळ्यातं रोखून बघत तो सकिाळला. 
 
‘त झा नवरा आत्ता क ठं नजरेआड झाला नाही तर लागलीि द सऱ्याच्या कसोयािं तीथव घ्यायला! 

चग्रशािं रगत साडंीन  ाबद्दल. आचि क्स्तपानालाही चलहून कळवीन. जाऊ दे त्याच्या कानावर! अग राडें, 
त झं प रतं काडंात चनघालं नाही वार्तं अजून? खबरदार याप ढे माझ्या परसात पाय र्ाकशील तर! चनघाली 
मारे पोरासोराबरोबर रंग खेळायला. येऊ दे क्स्तपान म्हिजे मी...’ 

 
डोळे चकलचकले करून आक्सीचनया ऐकत होती आचि एकदम चनलवज्जपिे आपल्या झग्याच्या 

काठाला गोलाकार उिलझर्का देऊन चतने पंतीलेय ला बायकी कपड्याच्या वासाने ग दमरून र्ाकले. 
वक्षस्थळ उंिावनू ती त्याच्याजवळ आली. ओठ काढून दात दाखवीत ती म्हिाली– 

 
‘कोि रे तू? माझा सासरा? आ?ं तू कोि मला चशकविार? घरी जा आचि आपल्या बूड स र्लेल्या 

बायकोला चशकव. त झी चशस्त त झ्या आवाडाचं्या आत ठेव. िल िालता हो. मला िमकवतोय!’ 
 
‘दम िर बेवकूफ भवाने!’ 
 
‘दम िरायला आहे काय? चजथून पडलास चतथं जा ना मेल्या! आचि त झा चग्रशा मला हवा असेल 

तर त्याला कच्चा खायला सोडिार नाही आचि फळं भोगायला मागं हर्िार नाही! मारिार आहेस मला? 



           

चलचहिार आहेस माझ्या नवऱ्याला? आतामानला का चलचहनास! पि चग्रशा माझ्या मालकीिा आहे. तो 
माझा आहे! माझा. तो माझ्याजवळ आहे आचि त्याला मी ठेवनू घेिार आहे!’ 

 
लर्परू् लागलेल्या पंतीलेयला आक्सीचनयाने आपल्या ऊराने रेर्ले. (जाळ्यात सापडलेल्या 

माळढोक पक्षासारखे ते ऊर चतच्या पातळ िोळीतून उसळू बघत होते) आपल्या कृष्ट्ि नेत्रातील ज्वाळािें 
चतने त्याला िर्के चदले, अचिकाचिक भयंकर आचि अवाच्य शबदानंी त्याला नको नको करून र्ाकले. 
त्याच्या भ वया थरथरू लागल्या. तो म्हातारा मागच्या पावली दाराकडे सरकू लागला. कोपऱ्यात ठेवलेली 
आपली काठी िािपडू लागला आचि हात उडवीत ढ ंगिाने फार्क उघडले. िापा र्ाकीत आक्सीचनयाने 
त्याला वारे्तून दूर लोर्ले आचि उन्द्मत्तपिे ती सकिाळून म्हिाली– 

 
‘मी पे्रम करिार! मला भोगाव्या लागलेल्या अन्द्यायािं प रतं उट्ट काढिार! मग वार्लं तर माझा 

जीव घ्या. तो माझा चग्रशा आहे! माझा!’ 
 
दाढीतल्या दाढीत काहीतरी प र्प र्त पंतीलेय लंगडत झपायाने घराकडे चनघाला. 
 
चग्रगरी त्याला खोलीत आढळला. िकार शबद न बोलता त्याने पोराच्या पाठीवर काठी हािली. 

कळवळून चग्रगरी आपल्या बापाच्या खादं्यावर वाकला. 
 
‘का पि बाबा?’ 
‘त झ्या कमासाठी राडेंच्या!’ 
‘कसलं कमव?’ 
 
‘शजेाऱ्यािं वार्ोळं करू नको! बापाच्या तोंडाला काळोखी फासू नको! बायकाचं्या मागं लाग ूनको 

क त्तरड्या!’ पंतीलेय च्या नाकप ड्या फ लल्या होत्या. हातातील काठी पकडलेल्या चग्रगरीला ती काठी परत 
चमळवण्यासाठी खोलीभर फरफर्वीत होता. 

 
‘बाबा, मी मारू देिार नाही त ला!’ चग्रगरी खरखरीत आवाजात ओरडला आचि दात लावनू त्याने 

बापाच्या हातून काठी चहसकावनू घेतली. त्याच्या ग डघ्यावर ती चवसावली आचि काडकन् त र्ली! आपल्या 
दिकर् ग द्याने पंतीलेय प्रकोफीएचवच् ने त्याच्या मानेवर हािले. ‘सगळ्या लोकाचं्या देखत त ला आस डाने 
फोडून काढतो. चविूळवाया! क ळब डव्या!’ आिखी एक र्ोला ठेवनू देण्याच्या स रस रीने पंतीलेय  ा 
पायािा त्या पायावर नाि ू लागला ‘खेड्यातल्या एकाद्या देडगळ पोरीच्या गळ्यात त ला बािंतो, खच्ची 
करून र्ाकतो त ला!’ त्याच्या बापाने डरकाळी फोडली. 

 
तो गोंगार् ऐकून म्हातारी आई िावत त्या खोलीत आली. 
 
‘पंतीलेय प्रकोफीएचवच्! शातं हो. शातं हो!’ पि म्हातारा रागाने खरोखरि बेभान झाला होता. 

त्याने चदलेल्या िक्क्याने त्यािी बायको कोलमडूत गेली. चशवण्यािे मशीन ठेवलेले रे्बल त्याने उलथून 
र्ाकले. आचि फते्त झाल्यासारखा तो िावत आवाडात आला. त्या झर्ापर्ीत चग्रगरीिा सदरा फार्ला. तो 



           

काढायलाही त्याला वळे चमळाला नाही. कारि तेवढ्यात दार िाडकन आपर्ले आचि वादळी ढगासारखा 
त्यािा बाप परत उंबरठ्यावर येऊन उभा राचहला. 

 
‘त झं लगीनि लावनू र्ाकतो. क ते्तकी अवलाद!’ 
 
घोड्याने र्ाप र्ाकावी तसा त्याने पाय आपर्ला आचि चग्रगरीच्या प ष्ट पाठीकडे तो रोखून पाहू 

लागला. ‘उद्याि गाडी घेऊन चनघतो आचि जमवनू र्ाकतो. माझ्या पोरापायी लोकानंी चफदीचफदी हसाव ं
म्हिून जगलो नाही.’ 

 
‘आिी मला सदरा घालू दे. मग लाव माझं लगीन.’ 
‘खेडवळ, चबनक्कल पोरीशीि लावतो त झं लग्नं.’ 
िाडकन दार आपरू्न म्हतारा िडािडा पायऱ्या उतरून गेला. 

  



           

११. 
 

ताडपत्र्यािंी ढाकिे लावलेल्या गाड्यािंी रागंच्या रागं सेत्राखोव खेड्याच्या पलीकडे असलेल्या 
मदैानावर पसरली होती. अजब झपायाने एक नीर्स ढवळ्या छपरािे चिम कले गाव उभे राचहले होते. 
सरळसोर् रस्त्याच्या मध्यभागी लहानसा िौक असलेले गाव! इथे एक संत्री पाहायला उभा होता. 

 
चशकाऊ चशचबरािे नेहमीिे बेिव आय ष्ट्य मािसे जगत होती. कझाकािंी एक त कडी िरिाऱ्या 

घोड्यािंी राखि करीत असे. सकाळ झाली की घोड्यानंा ते चशचबराकडे हाकलून नेत. मग साफसफाई, 
खरारा, फाळिी, हजेरी ही कामे स रू होत. चशचबरािा म ख्य अचिकारी लेफ्र्नंर्-कनवल पोपोव खिखिीत 
आवाजात गरजायिा, पोरगेल्या कझाकाना चशकविारे साजवर्स् ओरडून ह कूम सोडायिे. रे्कडीवर ते 
ल र् प रू्िा हल्ला िढवीत, िूतवपिे गचनमाला वढेा घालीत िादंमारीवर चनशाि िालवीत. तलवारीच्या 
झर्ापर्ीत पोरगेले कझाक एकमेकाशंी होड घेत. त्याचं्याहून मोठ्या वयािे कझाक ि कवता येईल तेवढी 
तालीम ि कवायला बघत. 

 
उकाड्याने आचि व्होडक्याने आवाज खरखरीत झाले. बचंदस्त रेकल्याचं्या लाबंि लाबं रागेंवरून 

स गंिी उद्दीपक वारा वाहू लागला. दूरवरून ‘स स्लीकािंी [स स्लीक खारीसारखा एक प्रािी.]’ शीळ ऐकू येऊ 
लागली. सफेता चदलेल्या झोपड्यातील कोंदर्पिा आचि िूर  ापासून दूरदूर जायला हे खडे मदैान 
मािसाना ख िाव ूलागले. 

 
चशबीर संपायच्या एक आठवडा आिी आन्द्दे्रइ तोचमलीनिी बायको त्याला भेर्ायला आली. घरी 

बनवलेली क रक रीत चबक्स्करे्, चनरचनराळी चमठाई आचि बातम्यािंी क ं भेरी आपल्याबरोबर ती घेऊन आली 
होती. 

 
द सऱ्या चदवशी उजाडता ती चनघनू गेली. चतच्याबरोबर कझाकानंी आपल्या क र् ंबाना आचि 

खेड्यातील नातेवाईकानंा चनरोप नमस्कार कळवले. फक्त क्स्तपान आस्ताखोवने चतच्याबरोबर काही 
चनरोप िाडला नाही. आदल्या चदवशी संध्याकाळी तो आजारी पडला होता. बरे वार्ाव ेम्हिून त्याने इतकी 
व्होडका घेतली की तोचमलीनिी बायकोि काय पि  ा अफार् चवश्वातले काही म्हिता काही त्याला 
चदसेिना. द सऱ्या चदवशी कवायतीला तो गेला नाही. त्याच्याि चवनंतीवरून डॉक्र्राचं्या मदतचनसाने एक 
डझन जळवा त्याच्या छातीला रक्त काढण्यासाठी लावल्या. गाडीच्या िाकापाशी अंगात बंडी घालून 
क्स्तपान बसला होता. गाडीच्या वगंिाने त्याच्या र्ोपीला लावलेले लीनन तेलकर् होत होते. आपल्या 
सपपासारख्या छाताडािे शोषि करून काळ्या रक्ताने फ गिाऱ्या जळवाकंडे र्क लावनू तो द म वखला 
बसला होता. रेचजर्मेंर्च्या डॉक्र्रच्या अडली बाजूला चसगरेर् ओढीत उभा होता. दाताला पडलेल्या 
भगदाडातून गाळून िूर बाहेर सोडीत होता. 

 
‘बरं वारं्तय का?’ 
‘िागंलं चपताय त, काळजालाही बरं हे’ 
‘जळवा म्हिजे काय बात आहे!’ 
तोचमलीन चतथे आला आचि क्स्तपानकडं पाहून त्याने डोळा घातला– 
‘क्स्तपान त झ्याशी जरा खाजगी बोलायियं’ 



           

‘बोल’ 
‘चमचनर्भर इकडे ये’ 
क्स्तपान ड रकत उठला आचि तो चमलीनला घेऊन बाजूला गेला. 
‘हं! बोल आता’ 
‘माझी बायको इथं भेर्ायला आली होती. आज सकाळी ती गेली.’ 
‘मग?’ 
‘खेड्यात त झ्या बायकोबद्दल बरंि बोललं जातंय’ 
‘काय?’ 
‘िागंलं नाही बोललं जात!’ 
‘काय? आहे काय?’ 
‘चग्रगरी मेलीखोवला ती लागू आहे म्हिे. अगदी उघड िाललंय.’ 
 
क्स्तपानिा िेहरा पाढंरा फर्क पडला. छातीवरच्या जळवा त्याने ओरबाडून काढल्या आचि 

पायाखाली चिरडल्या. शवेर्िी जळू चिरडल्यानंतर त्याने बंडीिी बर्िे लावली आचि एकाएकी चभऊन 
परत बर्िे सोडली. त्यािे चवविव ओठ हलायला लागले. ते थरथरत होते. अवघडलेल्या क्स्मताने ते चवलग 
झाले. मग त्या ओठानंा वळ्या पडल्या, काळ्या चनळ्या स रक त्या पडल्या. तोचमलीनला वार्ले क्स्तपान 
काहीतरी र्िक घट्ट पदाथव िावत असला पाचहजे. हळूहळू त्यािा िेहरा पूवववत झाला. दाताखाली िरलेले 
ओठ चनिल झाले. त्याने र्ोपी काढून हातात घेतली. चतच्या पाढंऱ्या आच्छादनाला लागलेले तेल बाहीने 
प सले आचि तो म्हिाला– 

 
‘बातमी साचंगतल्याबद्दल आभार.’ 
‘मला फक्त त ला इशारा द्यायिा होता. माझ्यावर रागाव ूनको.’ 
 
त मानीवर हातािी थापर्ी मारून तोचमलीनने सहान भतूी दाखवली आचि तो आपल्या घोड्याकडे 

चनघून गेला. चशचबरातून आरडाओरड ऐकू येत होती. तलवारीच्या हातािी तालीम करुन कझाक परतले 
होते. आपल्या र्ोपीला लागलेल्या काळ्या डागाकंडे अढळ आचि उग्रपिे र्क लावनू बघत क्स्तपान क्षिभर 
उभा राचहला. 

 
अिववर् चिरडलेली मरिोन्द्म ख जळू सरपर्त त्याच्या ब र्ावर िढत होती. 

  



           

१२. 
 

चशचबराहून कझाकानंा परतायला दहा चदवस उरले होते. उशीरा लाभलेल्या कडवर् पे्रमाच्या 
ि ंदीत आक्सीचनया जगत होती. बापाच्या िमकावण्याना न ज मानता चग्रगरी झ काडं्या देऊन रात्री 
चतच्याकडे जात होता. पहारे् घरी परतत होता. 

 
आपल्या ताकदीच्या बाहेर िाव ू पहािाऱ्या घोड्याप्रमािे दोन आठवड्यात त्यािी शक्ती चझरपून 

गेली होती. रात्रीच्या रात्री जागरिे केल्याने त्यािी उंि गालफडं काळवडंूंन गेली होती. खोल गेलेल्या 
खोबण्यातूंन त्यािे श्रातं डोळे मलूल नजरेने पाहू लागले होते. आक्सीचनया िेहरा संपूिव उघडा र्ाकून 
सहडत होती. चतच्या डोळ्याखालिी खळी आसन्नमरि झाल्यागत काळी पडली होती. चतच्या स जलेल्या 
हावरर् ओठावंर िंिल आव्हानािे क्स्मत आले. 

 
त्यािें पागल संघर्न अनन्द्य आचि ख ल्लमख ल्ले होते. त्यानंा ना चववकेािा जाि होता ना जगापासून 

ते आपले पे्रम छपवीत होते. दोघेही एका चनलाजऱ्या ज्वाळेत इतक्या तल्लीनतेने जळत होती की त्याना 
रस्त्यात पाहून लोकानािा शरम वारू् लागली होती. 

 
आक्सीचनयाबद्दल पूवी चग्रगरीिी िेष्टा करिारे त्यािे दोस्त आता मूक झाले होते आचि त्याच्या 

संगतीत त्याना अवघडल्यासारखे, जखडल्यासारखे वारू् लागले होते. मनोमनी बायका आक्सीचनयािा 
मत्सर करीत होत्या. पि बोलताना मात्र चतिी छीः थूः करीत होत्या. क्स्तपान परत आल्यानंतर काय 
चित्तरकथा घडेल ती िचवष्टपिे िघळीत होत्या. सगळ्यािा शवेर् काय होईल त्याबद्दलच्या उत्स कतेने 
झ रिीला लागल्या होत्या. 

 
नवरा बाहेरगावी गेलेल्या  ा बाईबरोबरिी आपली भानगड जगापासून लपवण्यािा थोडासा 

देखावा जरी चग्रगरी करता, प्रोचषतभतवका आक्सीचनया चग्रगरीबरोबरिे संबिं इतराना िाबयावर न बसवता 
थोडेसे ग प्त राखती तर  ात जगाला जगावगेळे काही चदसते ना! थोड्याशा गर्ारगप्पा मारल्यानंतर 
खेड्याला  ािा चवसर पडला असता. पि जवळ जवळ उघडपिेि ती दोघं एकत्र राहत होती. क ठल्याही 
क्षिभगं र संगतीशी सादृश्य नसलेल्या एका श्रेष्ठतर गोष्टीने ती दोघे जखडली होती. म्हिूनि खेड तानी असे 
ठरवनू र्ाकले की हे अनैचतक आहे आचि डोकावत्या उत्स कतेने त्यानी श्वास आबरून िरले होते. क्स्तपान 
येऊन ही गाठ कापिार होता. 

 
आक्सीचनयाच्या झोपायच्या खोलीतील पलंगावर काळी पाढंरी स तािी चरकामी रीळे ओवलेली एक 

दोरी बािंलेली होती सजावर् म्हिून ती र्ागंलेली होती. रात्री माशा चनवाऱ्याला त्या चरळावंर येऊन बसत. 
त्यावरुन आढ्यापयंत कोळ्यानी जाळी चविलेली होती. आक्सीचनयाच्या अनावृत्त थंड बाहूवर माथा रे्कून 
चग्रगरी त्या चरळाचं्या साखळीकडे बघत होता. काम करून चनबर झालेल्या आपल्या द सऱ्या हाताच्या 
बोर्ानंी आक्सीचनया त्याच्या केसाचं्या दार् झ लपाशंी खेळत होती. चतच्या बोर्ानंा गरम द िािा वास येत 
होता. चग्रगरीने डोके वळवनू नाक आक्सीचनयाच्या बगलेत दाबले तेव्हा स्त्रीच्या घामािा मि र गंि त्याच्या 
नाकप ड्यातूंन तूड ंब भरून गेला. िौबाजूला र्ोकदार देवदारी शकूं बसवलेल्या रंगीत खारे्चशवाय त्या 
खोलीत एक लोखंडी पत्रा ठोकलेला ऐसपैस पेर्ारा होता. त्यांत आक्सीचनयािे स्त्रीिन आचि ठेविीतले 
पोशाख ठेवलेले होते. कोपऱ्यात एक मेज, खाली झ कलेल्या फडफडत्या लगींच्या रागंाकंडे कूि करिाऱ्या 



           

जनरल स्कबेलेव् िे तैलचित्र, दोन ख च्यां आचि त्याच्या वरच्या बाजूला बेगडी तेजोमंडळातं उभ्या 
असलेल्या देवप तळ्याएंवढे सामान होते. बाजूच्या सभतीवर डागाळलेली छायाचिते्र लावलेली होती. एक 
छायाचित्र कझाकाचं्या एका गर्ािे होते. क रळ्या बर्ा घड्याळी साखळ्यानंी शृगंारलेल्या आचि फ गलेल्या 
छात्या, उपसलेल्या तलवारी....रिागंिावर गेलेल्या क्स्तपान आचि त्याच्या दोस्तमंडळींिे हे छायाचित्र 
होते. एका ख ंर्ीवर क्स्तपानिा गिवशे लर्कला होता. तो फेकून देण्यात आला नव्हता. िंद्र आता 
चखडकीसमोर आला होता. ‘श्वेत’ साजंर्च्या खादं्यावरील दोन माक लानंा त्याच्या चपठ र िादंण्याने 
ओझरता स्पशव केला. 

 
एक स स्कारा र्ाकून आक्सीचनयाने चग्रगरीच्या नाकाच्या पाकळीिा आचि भ्रू-मध्यािा म का घेतला. 
‘चग्रशा माझ्या लाडक्या–’ 
‘काय?’ 
‘फक्त नऊि चदवस उरले.’ 
‘म्हिजे अजून अवकाश आहे.’ 
‘काय करू मी चग्रशा?’ 
‘मी काय सागं?ू’ 
 
चनघू पाहिारा स स्कारा आक्सीचनयाने आवरला. परत चग्रगरीच्या झ लपावंरून नेर्का हात चफरवीत 

ती बोर्ानी त्यािे केस सविरू लागली. 
 
‘क्स्तपान माझा जीव घेईल’ चतने अिववर् चविारले, अिववर् साचंगतले. 
 
चग्रगरी गप्प होता. त्याला झोप आली होती. चमर्िारे डोळे त्याने कष्टाने उघडले, तेव्हा अंगावर 

ओठंगलेल्या आक्सीचनयाच्या डोळ्यातील िमकते चनळसर काजळ त्याला चदसले. 
 
‘माझा नवरा परत आला की तू मला सोडून देशील ना? त ला भीती वारे्ल?’ 
‘मी का त्याला चभऊ? तू त्यािी बायको आहेस भ्यायिंस तू.’.... 
‘त झ्याबरोबर असते तेव्हा नाही भीती वार्त, पि चदवसा त्यािा चविार केला की वार्तं–’ 
 
जाभंई देऊन चग्रगरी म्हिाला, ‘क्स्तपान परत येण्याि ं चवशषे काही नाही. माझं लग्न लावनू 

देण्याच्या गोष्टी बाबानंी िालवल्यायत.’ 
 
तो हसला. आिखी काहीतरी तो म्हििार होता पि आपल्या डोक्याखालिा आक्सीचनयािा बाहू 

एकदम लर्का आचि कमजोर झाल्यासारखा त्याला वार्ला. उशीत तो हात रुतल्यासारखा झाला. 
क्षिभराने परत तो पचहल्यासारखा र्िक झाला. 

 
‘क िी म लगी हेरल्येय वार्तं?’ ग दमरल्या आवाजात चतने चविारले. 
‘त्यािं न सति बोलिं िाललंय. आई म्हितेय कोश नंोवच्या नताचलयाबद्दल त्याच्या मनात आहे. 
 



           

‘नताचलया– िागंली आहे म लगी चदसायला. फार स ंदर आहे. मग काय तर! करून र्ाक चतच्याशी 
लग्न! परवाि चतला चगचरजाघरात पाचहली. छानछ कीिा पोशाख केला होता.’ आक्सीचनया बोलत होती 
झपायाने पि त्याला िड ऐकूही येत नव्हतं इतका चतिा आवाज चनजींव आचि मरगळलेला होता. 

 
‘चतिं सौंदयव चतला लखलाभ होवो. मला त झ्याशी लग्न करायियं.’ 
 
चग्रगरीच्या डोक्याखालिा हात आक्सीचनयाने सप् कन काढून घेतला आचि श ष्ट्क नजरेने ती 

चखडकीकडे बघू लागली. 
 
परसात चथजलेलें  चपवळसर ि के होते. केठीिी लाबंलिक सावली पसरली होती. रातचकडे 

चकरचकरत होते. डॉनच्या खालच्या अंगाकडून िौंिजातीच्या पक्षािंा भेदक िूत्कार चखडकीतून आत 
तरंगत येत होता. 

 
‘चग्रशा’ 
‘काही स ितंय का?’ 
 
आक्सीचनयाने चग्रगरीिे राकर् र्िक तळव े हातात पकडले आचि ते आपल्या वक्षःस्थळावर, 

जवळजवळ चनिेतन झालेल्या गालावर दाबले आचि चवव्हळतेने ती ओरडली. 
 
‘का जीव लावलास मला मेल्या? काय करू मी आता? चग्रशा! माझं वार्ोळं झालं. क्स्तपान परत 

येतोय. त्याला काय सागं?ू कोि आहे मला मदत करायला?’ 
 
चग्रगरी गप्प होता. त्याच्या देखण्या गरूडनाकाकडे, त्याच्या काळवडंलेल्या डोळ्याकंडे त्याच्या 

मूक ओठाकंडे शोकसंतप्त नजरेने आक्सीचनया पाहत होती. पाहता पाहता भावनेच्या लोंढ्यात संयमािे 
बािं वाहून गेले पागलपिे चतने त्याच्या िेहऱ्यािे, मानेिे, दंडािे, छातीवरील राकर् क रळ्या काळ्या 
केसािें म के घेतले. चतच्या शरीरािी थरथर चग्रगरीला जािवत होती. िापा र्ाकीत ती क जब ज  लागली. 

 
‘चग्रशा माझ्या जीवाच्या जीवा–चदलवरा–आपि पळून जाऊ या. माझ्या लाडक्या! आपि सगळं 

सोडून चनघनू जाऊ या. माझा नवरा, घरदार सगळं मी सोडून देते. तू माझ्याबरोबर असलास की झालं. 
आपि दूरदूर खािीवर जाऊ या. मी त झ्यावर पे्रम करीन. त ला साभंाळीन. पारामोनोव खािीवर माझा एक 
ि लता िौकीदार आहे. तो आपल्याला मदत करील. चग्रशा! बोल नारे काहीतरी!’ 

 
चग्रगरी चविार करीत पडला होता. अिानक त्याने आपले िगिगते परदेशी वार्िारे डोळे उघडले. 

ते डोळे हसत होते. उपहासाने िमकत होते. 
 
‘तू मूखव आहेस, आक्सीचनया... मूखव! तू न सतीि बडबडतेस. त्यात ऐकाव ंअसं काहीस द्धा नसतं. 

मी शतेी सोडून कसा जाऊ? प ढच्या वषी माझी फौजेतली नोकरी मला करायला हवी. ते नाही जमायियं. 
 ा जचमनीपासून मी क ठेही हलिार नाही. हे इथं खडं मदैान आहे. श्वास घ्यायला चमळतोय आचि चतथं? 
गेल्यावषीच्या उन्द्हाळ्यात बाबाबरोबर मी स्रे्शनवार गेलो होतो. मरायिाि बाकी उरलो. इंचजनािी 



           

घरघरार्! कोळशाच्या ि रानं ग दमरायला होत होतं! कशी मािस ं चतथं राहातात कोि जािे! कदाचित 
त्याचं्या अंगवळिी पडलं असेल!’ चग्रगरी पिकन् थ ंकला आचि म्हिाला, 

 
‘मी खेडे सोडून किी जािार नाही.’ 
 
चखडकीबाहेर रात्रीिे काजळ वाढत िालले होते. िदं्र ढगाआड गेला होता. चथजलेले चपवळसर 

ि के आवाडात चदसेनासे झाले. सावल्या चनघनू गेल्या. चखडकीच्या बाहेर चदसिारी चवरळ आकृती 
गेल्यावषीच्या लाकडाच्या मोळ्यािंी होती का ते क ठलं तरी ज नार् झ ड प होतं हे सागंिे कठीि होते. 

 
खोलीतला काळोखही वाढला. क्स्तपानच्या गिवषेावरिा माकूल चवरून गेला. आक्सीचनयाच्या 

खादं्यािा सूक्ष्म कंप सकवा दोन्द्ही हातानंी दाबून िरूनही उशीवर चनःशबदपिे थरथरिारे चतिे मस्तक त्या 
कबऱ्या, कोंडलेल्या काळोखात चग्रगरीला चदसले नाही. 

  



           

१३. 
 

तोचमलीनिी बायको येऊन गेल्यावर क्स्तपानच्या िेहऱ्यावरिी कळा स्पष्टपिे उतरून गेली. भ वया 
डोळ्यावर झ कू लागल्या. कपाळावर खोल उग्र आठ्यािें जाळे पसरले. आपल्या दोस्ताशंी त्यािे बोलिे 
चवरळ झाले. एवढ्यातेवढ्यावरून तो हमरीत मरीवर येऊ लागला. साजंर् मेजरशी त्यािा बखेडा झाला, 
प्योत्र मेलीखोवकडे बघायलाही तो तयार नव्हता. पूवी त्याना बािंिारे स्नेहरज्ज ू त रू्न गेले. आपल्या 
चवषादय क्त खदखदत्या िोिाम ळे क्स्तपान उिळलेल्या वारूसारखा पार खाली घसरला. ते जे घरी आले 
ते एकमेकािें शत्रू बननूि. 

 
त्याचं्या संबंिातील सूक्ष्म वैर भडकायला कशािे तरी चनचमत्त अथात हविे होते. पूवीसारखे एकाि 

गर्ात ते खेड्याकडे चनघाले. प्योत्र आचि क्स्तपानिे घोडे रेकल्यानंा ज ंपलेले होते. स्वतःच्या घोड्यावर 
बसून चिस्तोचनया पाठीमागनू येत होता. अंगात ताप असलेला तोचमलीन फगोल पाघंरून गाडीत पडला 
होता. चफदोत बादोफ स्कोफ गाडी हाकायला फारि स स्त होता. तेव्हा प्योत्रने लगाम आपल्या हाती घेतले. 
वारे्वर वाढलेल्या सरायाच्या जाभंळ्या त ऱ्यानंा हातातील िाबकाने फर्कारीत क्स्तपान रेकल्याच्या 
बाजूने िालला होता. (पाऊस पडत होता) काळ्या मातीिा चिखल डाबंरासारखा िाकानंा चिकरू् 
लागला. ढगाम ळे आकाशाला शारदीय चनळा–राखी रंग आला होता. रात्र पडली, क ठल्याही गावठािािे 
चदव े चदसेनात. प्योत्र आस डाने घोड्यानंा मनसोक्त झोडपीत होता. काळोखातून क्स्तपान एकाएकी 
गरजला— 

 
‘तू– त झ्या–! स्वतःिे घोडे सोडून माझ्या घोड्यावर तेवढा आसूड िर!’ 
‘डोळे उघडून बघ! न िालिाराला मी हाितोय–’ 
‘त लाि ज ंपीन गाडीला काय समजलास? त की त्याि लायकीिे.’ 
प्योत्रने लगाम खाली र्ाकले. 
‘काय म्हििं आहे?’ 
‘अरे बस ना आपल्या जागेवर!’ 
‘िूप.’ 
 
‘त्याच्यावर का भडकलायस?’ क्स्तपानजवळ घोडा आिीत चिस्तोचनयाने चविारले. क्स्तपानने 

उत्तर चदले नाही. आिखी अिा तास ते ग पिूप िालले होते. िाकाखाली चिखल रपरपत होता. 
ताडपत्रीवर पाऊस स स्तपिे तडकत होता. लगाम खाली ठेवनू प्योत्र चसगरेर् ओढीत होता. क्स्तपानबरोबर 
 ानंतर होिाऱ्या भाडंिात कोिते पािउताऱ्यािे शबद वापरावते  ािंा मनाशी चविार करीत होता. 

 
‘बाजूला हो, मला चनवाऱ्याला बसायिंय.’ क्स्तपानने प्योत्रला बाजूला ढकलले आचि गाडीच्या 

पावतकीवर त्याने उडी मारली. 
 
गाडी एकदम सहदकळली आचि थाबंली. चिखलात घसरलेले घोडे खूर हािू लागले. 
त्याच्या र्ापानी चठिग्यािंा झोत उसळला आचि ज ंपिी करकरू लागली. 
‘हैक हैक!’ प्योत्र ओरडला आचि त्याने जचमनीवर उडी मारली. 
‘काय झालं?’ क्स्तपान दिकून डाफरला. 



           

चिस्तोचनया दौडत चतथे आला. 
‘मोडलं काय सालं?’ 
‘बत्ती दाखव’ प्योत्र ओरडला, 
‘काडेपेर्ी कोिाजवळ आहे?’ 
‘क्स्तपान इकडं र्ाक काड्यािी पेर्ी.’ 
 
प ढच्या बाजूला एक घोडा िडपडत सखकाळत होता. क िीतरी काडी झोढली. नासरगी प्रकाशािे 

चिम कले सरगि उजळले आचि परत काळोख झाला. थरथरत्या हाताने प्योत्रने पडलेल्या घोड्यािे प र् 
िािपडले आचि मग लगाम ओढला. घोड्याला त्याने ि िकारले. 

 
उच्छ् वास र्ाकून घोडा क शीवर कलंडला. त्याच्या नाकप ड्या फ रफ रल्या. रेकल्यािी ज ंपिी 

द भगंली. क्स्तपानने काड्यािंा ज डगाि उजळला. त्यािे घोडे मान उंिावनू पडले होते. त्यािा एक पाय 
ग डघ्यापयंत मारमोतच्या चबळात घ सला होता. 

 
चिस्तोचनयाने पाठबंद सोडले. 
‘घोड्यािा पाय वािव.’ 
प्योत्रिा घोडा िर्कन मोकळा कर’ त्याने ह कूम केला. 
‘हरवरव! हाइक्! ऽ च् क् ऽच् क्!’ 
‘लाथा झाडतोय सैतान! बाजूला हो.’ 
 
सरतेशवेर्ी मोठ्या म क्ष्ट्कलीने क्स्तपानिा घोडा पायावर उभा करण्यात आला. प्योत्रने त्याला 

लगामाने िरून ठेवले होते. चिस्तोचनया चिखलातून ग डघ्यावर सरपर्त गेला आचि असहायपिे लोंबिारा 
घोड्यािा पाय त्याने िािपडला. 

 
‘मोडलेला चदसतोय’ तो ि त्कारला. 
फेदोत बंदोपरकोवने घोड्याच्या थरथरत्या पाठीवर थाप मारली. 
‘िालतोय का पहा.’ 
 
प्योत्रने लगामाला खेि चदली. प ढिा पाय जचमनीवर न रे्कता घोडा एक दोन पावले लंगडत गेला 

आचि मंद सखकाळला, आपला फगोल अंगावर िढवनू तोचमलीन पाय आपरू्न रागाने म्हिाला– 
 
‘मोडला हत तेरी! गेला घोडा!’ 
 
आतापयंत एक शबदही न बोलिारा क्स्तपान अशा उद गारासंाठी जवळ जवळ दबाि िरून बसला 

होता. चिस्तोचनयाला बाजूला ढकलून त्याने प्योत्रच्या अंगावर झेप घेतली. त्याने नेम डोक्यावर िरला 
होता पि तो ह कून प्योत्रच्या खादं्यावर प्रहार बसला. ते एकमेकानंा झोंबले आचि चिखलात आदळले. 
सदरा फार्ल्यािा आवाज आला. क्स्तपानने प्योत्रला खाली घेतला होता. त्यािे डोके ग डघ्याने दाबनू 
िरून तो त्याच्यावर ग द्यािंा वषाव करीत होता. चिस्तोचनयाने चशव्या देत त्याला बाजूला खेिला– 

 



           

‘कशासाठी हे सगळं?’ 
रक्त थ ंकीत प्योत्र ओरडला. 
‘क ठं गाडी घालतोस बघ सपा!’ 
चिस्तोचनयाच्या हातून स र्ण्यािी प्योत्रने िडपड केली. 
 
‘अरे हो हो हो! आता काय माझ्याशी मारामारी करायिीय का?’ गाडीवर एका हाताने प्योत्रला 

दाबून िरीत चिस्तोचनया ओरडला. 
 
बादोफस्कोफिे लहान पि दिकर् घोडे त्यानंी प्योत्रच्या घोड्याबरोबर गाडीला ज ंपले. ‘माझ्या 

घोड्यावर बस’ चिस्तोचनयाने क्स्तपानला फमावले चिस्तोचनयाने आपला घोडा क्स्तपानला बसायला चदला 
आचि तो स्वतः प्योत्रबरोबर गाडीत िढला. खेड्यात ते पोिले तेव्हा मध्यरात्र झाली होती. पचहल्याि 
घराशी थाबंले. रात्रीच्या चनवाऱ्यासाठी चिस्तोचनयाने मालकाला चवनंती केली. आपल्या कोर्ाच्या र्ोकािे 
लिके घेिाऱ्या क त्र्याकडे लक्ष न देता तो चिखल त डवीत चखडकीजवळ गेला. झडप उघडली आचि 
कािेवर आपल्या चिवर् नखाने खरवडले– 

 
‘मालक–’ 
फक्त पावसािी चरमचझम आचि उंि आवाजात क ते्रभ कं! 
 
‘मालक! दादान ! देवाच्यान, रात्रीप रतं आम्हाला आत घ्या. ऑ? काय म्हर्लत? चशचबराहून 

आलोय चशचबराहून! चकती आहोत? आम्ही पािजि आहोत! बरं, बरं देव त मिं भल करो.’ 
 
‘घ्यारे आत!’ फार्काकडे वळून तो ओरडला. 
 
बादोफ स्कोफ घोड्याना घेऊन आत आला. परसाच्या मिोमि असलेल्या ड कराच्या कोठंबीला 

ठेिकाळून तो आदळला. त्याबरोबर त्याने चशव्यानंी लाखोली वाचहली. घोड्याना त्यानी तबेल्याकडे नेले. 
दातावर दात वाजिारा तोचमलीन घरात गेला. प्योत्र आचि चिस्तोचनया रेकल्याति राचहले. पहारे्च्या 
स मारास त्यानी प ढे कूि करण्यािी तयारी केली. क्स्तपान घरातून बाहेर आला. एक क बडी बाई त्याच्या 
मागोमाग लंगडत आली. रेकल्याला घोडे ज ंपिारा चिस्तोचनया ि कि कत ओरडला. 

 
‘ए आज्ये. कसलं क बड चनघालंय ग त झ?ं बाकी चगचरजाघरात वाकाय चबकायिा त झा त्रास 

वािला! जचमनीला रे्कायला फारसं वाकाव ंनाही लागत ना?’ 
 
‘मला वाकायला िागंलं येत नसेल माझ्या प ता, पि त झ्या अंगावर मात्र क त्र्यानंा फासावर 

लर्कवता येईल, तेव्हा आपल्या प्रत्येकात काहीतरी खोड असतेि. म्हातारी खदखदून हसली, चतिी 
अचिदार स रेख दंतपंक्ती पाहून चिस्तोचनया िचकत झाला. 

 
‘काय दात आहेत त झे! मला थोडेसे दे की! मी बघ तरिाताठा असून िावायला दात नाही.’ 
 
‘मग माझ्याजवळ काय राचहलं माझ्या राजा?’ 



           

‘घोडीिी कवळी देतोय त ला आज्ये! एक चदवस तू मरिारि. वरच्या जगात त झे दात क िी बघत 
नाही. चतथली संत मंडळी काही सौदागर नव्हत.’ 

 
‘गप्प रे चिस्तोचनया’ गाडीत िढत हसत हसत तोचमचलन म्हिाला. 
ती म्हातारी क्स्तपानच्या पाठोपाठ तबेल्यात गेली. 
‘क ठला तो?’ 
‘काळा’ स स्कारा सोडून क्स्तपान म्हिाला. 
 
त्या बाईने हातातील काठी जचमनीवर ठेवली आचि मदांनी आवशेाने सरसावनू चतने घोड्यािा 

द खावलेला पाय उिलला. आपल्या वाकड्या झालेल्या बोर्ानी चतने त्याच्या ग डघ्यािी वार्ी काळजीपूववक 
िािपडली. कान मागे फेकून घोडा द ःखाने मागच्या पायावंर उभा राचहला. 

 
‘कझाका! पाय नाही मोडला. ठेवनू दे, मी त्याला बरं करीन.’ 
क्स्तपानने हात झर्कला आचि तो गाडीकडे गेला. 
‘ठेविार आहेस का नाही?’ त्या म्हातारीने डोळे चकलचकले करून त्याला न्द्याहाळले. 
‘राहू देतो त्याला’ त्याने उत्तर चदले. 
 
‘ती तो त ला देत्येय बरा करून! तू परत आलास म्हिजे त्याला पायि चदसायिा नाही. सालोत्री 

स्वतःि क बडी आहे!’ चिस्तोचनया चखदळत म्हिाला. 
  



           

१४. 
 

‘त्याच्यापाशी तळमळत्येय मी आजी–तळमळत्येय! माझ्या डोळ्यादेखत मी स कून िालल्येय. 
झगास द्धा झर्पर् खोवता येईना मला. तो जेव्हा जेव्हा घराप ढून जातो तेव्हा जळतं ग माझं काळीज! 
त्याच्या उमर्ल्या पावलािंा म का घ्यायला ि ळीतस द्धा लोळेन मी. आजीग्–मला हात दे! त्यािं लग्न 
काढलंय त्यानी. बाई ग मला हात दे! पडेल ती सकमत विेीन. उरलास रला अंगावरिा क डतादेखील 
देईन. पि मला हात दे ग माय!’ स रक त्याचं्या झालरीत बसवलेले आपले तेजस्वी डोळे रोखून द्रझ् चदखा 
आजीने आक्सीचनयाकडे पाचहले आचि ती द ःखद कथा ऐकून मान हलवली. 

 
‘कोि पोरगा आहे?’ 
‘पंतीलेय मेलीखोविा–’ 
‘त की आहे तो? होय ना?’ 
‘होय’ 
आपल्या दंतहीन चहरड्या िघळत राचहली. ती िर्कन उत्तर देईना. 
 
‘उद्या अगदी सकाळीि ताबंडं फ र्ायच्या वळेेला माझ्याकडं ये, पोरी. आपि खाली डॉनच्या 

पाण्यावर जाऊ. त झी तळमळ ि ऊन र्ाकू. येताना चिम र्भर मीठ घेऊन ये.’ 
 
आपली चपवळी शाल आक्सीचनयाने अंगाभोवती ग ंडाळून घेतली आचि खादें झ कवनू ती फार्कातून 

बाहेर पडली. चतिी कृष्ट्ि आकृती अिंाराशी एकजीव झाली. फक्त जचमनीवर खरडत जािाऱ्या िपलािंा 
तेवढा आवाज येत राचहला. मग तो पावलािंा आवाज चवरून गेला. खेड्याच्या दूरच्या कोपऱ्यावरून 
तंडल्यािे आचि गाण्यािे आवाज येत होते. 

 
सबंि रात्रभर जागी असलेली आक्सीचनया पहारे्स द्रझ् चदखाच्या चखडकीजवळ आली– 
‘आजी–’ 
‘कोि आहे?’ 
‘मी आहे आक्सीचनया! ऊठ!’ 
‘थाबं कपडे घालते.’ 
 
मागच्या बाजूच्या गल्ल्यातून त्या खाली नदीकडे गेल्या. रेकल्यािे फेकून चदलेले दाडें 

पडतोऱ्याजवळ पाण्यात म रत होते. प्रवाहाच्या काठाला रेती त्याचं्या अनवािी पायाला बफासारखी डसत 
होती. डॉन नदीवरून दमर् थंडगार ि के वर तरंगत होते. 

 
द्रझ् चदखाने आक्सीचनयािा हात आपल्या हडक ळ्या हातात घेतला आचि चतला ती पाण्याकडे 

घेऊन गेली. 
 
‘मीठ आि इकडं. उगवत्या सूयांकडे पाहून िूसािी खूि करून घे. अंगाला.’ पूवेच्या स खद 

स रखाईकडे रोखलेल्या नजरेने बघत आक्सीचनयाने अंगाभोवती िूसिी खूि केली. 
 



           

‘ओंजळीत थोडं पािी घेऊन पी.’ 
 
आपल्या पोलक्याच्या बा ा चभजवीत आक्सीचनया ओजंळीने पािी प्याली. खळाळिाऱ्या लार्ात 

एकाद्या काळ्या कोळ्याप्रमािे म्हातारी पाय फाकून उभी राचहली मग उचकडवी बसून प र्प रू् लागली– 
 
‘पातळातील बरफिार– देह भडकलाय– जनावरच्या काळजािा– तळमळ झाली– आचि ताप 

झाला– पचवत्र िूसा शपथ– श द्ध आचि पचवत्र माऊली शपथ– देवािा ग लाम– चग्रगरी–’ 
 
आक्सीचनयाच्या कानावंर हे शबद पडत होते. 
 
द्रझ् चदखाने थोडेसे मीठ पावलाजवळच्या दमर् रेतीवर आचि थोडेसे पाण्यात चशपडंले, बाकीिे 

आक्सीचनयाच्या वक्षःस्थळात ठेवनू चदले– 
 
‘खादं्यावरून थोडं पािी चशपडं– पर्कन’ 
 
आक्सीचनयाने पािी सशपडले. द्रझ् चदखाच्या ताबंूस गालाकंडे ती चखन्नपिे आचि रागाने पहात 

होती. 
 
‘झालं?’ 
‘झालं. घरी जाऊन झोप.’ 
 
आक्सीचनया िापा र्ाकीत घरी आली. आवाडात गाई हंबरत होत्या. झोपाळू डोळ्यािंी, िेहरा 

आरक्त झालेली दाया गाईना खेड्याच्या कळपात हाकलून नेत होती. जवळून िावत गेलेल्या 
आक्सीचनयाला पाहून चतने क्स्मत केले. 

 
‘झोप लागली ना शजेीबाई?’ 
‘देवािी दया–’ 
‘पहारे्ि क ठं गेली होतीस?’ 
‘खेड्यात, एके चठकािी काम होतं.’ 
 
प्रातःस्मरिासाठी चगचरजाघराच्या घंर्ा वाजत होत्या. ताबंयािी चजव्हा असलेल्या त्या ठित्कारातून 

नादािंा फवारा उिळला जात होता. बाजूच्या गल्लीतून िनगरािा िाबूक कडाडला. आक्सीचनयाने त्वरा 
करून गाईना हाकलले आचि दूि गाळण्यासाठी तो ते घेऊन पडवीत आली. आपल्या एप्रनला चतने 
तळहात प सले आचि चविाराच्या तंद्रीत ती गाळिीत दूि ओतू लागली. 

 
रस्त्यावरून गाडीच्या िाकािंा खडखडार् आचि घोड्यािें सखकाळिे ऐकू आले. आक्सीचनयाने 

घागर खाली ठेवली आचि प ढच्या चखडकीतून डोकावनू बघायला ती गेली. तलवारीच्या म ठीिे बोंड हाती 
िरून क्स्तपान फार्कातून आत येत होता. इतर कझाक खेड्यातल्या िौकाकडे दौडत िालले होते. 



           

आपला एप्रन आक्सीचनयाने म ठीत ि रगळला आचि ती बाकड्यावर बसली. ढेलिीत पावले–पडवीत 
पावले–अगदी दारवड्यात पावले. 

 
हाडाडलेला क्स्तपान उंबऱ्यावर परक्यासारखा उभा होता. 
‘हंू ऽ ऽ मग?’ 
उभार प ष्ट शरीरािी आक्सीचनया झोकाडं्या खात त्याच्याजवळ गेली. 
‘मार मला’ ती हळूि म्हिाली आचि मोहरा वळवनू उभी राचहली. 
‘हं! मग आक्सीचनया?’ 
‘मी लपवाछपवी करीत नाही. मी पाप केलंय, मार मला क्स्तपान.’ 
 
मान कलती करून त्याच्याप ढे ती वाकून उभी राचहली. आपल्या बाहूनी चतने फक्त पोर् तेवढे 

झाकून घेतले होते. चतच्या अवाक् भयग्रस्त िेहऱ्या वरील गदव खोबिीतील डोळे अचविल नजरेने बघत 
होते. झोकाडं्या खात क्स्तपान चतच्या अंगावरून गेला. त्याच्या पारोशा सदऱ्याला प रुषी घामािा आचि 
वार्थडीच्या उग्र गिंािा भपकारा येत होंता डोक्यावरिी र्ोपी न काढता तो चबछान्द्यावर पडला. क्षिभर तो 
पडला असेल. मग त्याने खादं्याला झर्का चदला आचि तलवारीिा पट्टा काढून फेकून चदला. त्याच्या भ ऱ्या, 
नेहमी क डक डीत असिाऱ्या चमशा गचलत झाल्यागत खाली पडल्या होत्या. मान न वळवता आक्सीचनया 
डोळ्याच्या कोपऱ्यातून त्याच्याकडे बघत होती. पलंगाच्या पायर्थ्यावर क्स्तपानने आपली पावले ठेवली. 
त्याच्या ब र्ातून चिखल हळूहळू ओघळू लागला. त्यािी नजर आढ्याकडे लागली होती आचि आपल्या 
तलवारीच्या कातडी गोंड्याशी तो खेळत होता. 

 
‘न्द्याहरी बनवल्येय?’ 
‘नाही–’ 
‘मला काहीतरी खायला आि–’ 
 
द िािे त्याने थोडे घ र्के घेतले त्याने त्याच्या चमशा ओल्या झाल्या. तो संथपिे पाव िघळीत होता. 

ि लीजवळ आक्सीचनया उभी होती. खाताना वरखाली होिाऱ्या आपल्या नवऱ्याच्या लहानशा कार्क ळ्या 
कानाकंडे ती जाळिाऱ्या घास्तीने चनरखून बघत होती. मेजाजवळून क्स्तपान उभा राचहला आचि त्याने 
अंगावर ि सािी ख ि केली. 

 
‘ये माझ्या लाडले–सागं सगळं मला’ सर्कन तो म्हिाला. 
खाली मान घालून आक्सीचनया मेज साफ करीत होती. ती गप्प होती. 
 
‘नवऱ्याच्या वारे्कडे कसे डोळे लावनू बसली होतीस? त्यािी इज्जत कशी साभंाळलीस? ते सागं 

ना. आ?ँ’ 
 
मस्तकावर बसलेल्या रामर्ोल्याने आक्सीचनयाच्या पायाखालिा सगळा आिारि चनघून गेला. 

भेलकाडंत ती दरवाज्याकडे गेली. चतिी पाठ दारकसावर आदळली आचि ती अस्फ र्पिे िीत्कारली. 
 



           

बायकािें शरीर तर काय द बळे आचि ग लग लीत असते. मार्थ्यावर अिूक ठेवनू चदलेल्या सर्बयाने 
दिकर् आचि चनबर रखवालीच्या पहारे सैचनकालाही क्स्तपान चतनताड उडवीत असे. आक्सीचनयाला वर 
उठविारी भीती म्हिा—सकवा स्त्री िी जीवनेच्छा म्हिा— ती भानावर आली. क्षिभर तशीि दम घेत पडून 
राचहली. नंतर पडल्यापडल्या सरपरू् लागली. 

 
खोलीच्या मिोमि उभा राहून क्स्तपान चसगरेर् पेर्वीत होता. ती पायावर उभी राचहलेली. त्याने 

पाचहली नाही. आपली तंबाखूिी िंिी त्याने रे्बलावर र्ाकली पि त्याआिीि बाहेर पडून आक्सीचनयाने 
िाडकन दार लावनू घेतले होते. 

 
रक्ताने चनथळिारे डोके घेऊन आक्सीचनया तशीि त्यािें आचि मेलीखोविे आवाड चवभागिाऱ्या 

क ं पिाकडे िावली. क ं पिाजवळ क्स्तपानने चतला गाठली. त्यािा काळा हात चगिाडासारखा चतच्या 
मस्तकावर कोसळला. त्याच्या बोर्ानंी चतच्या सझज्या म ठीत आवळल्या. क ं पिाजवळ आक्सीचनया रोज 
चवझलेले कोळसे आिून र्ाकीत असे. त्या चढगात त्याने चतला सझजारू्न फेकून चदले. 

 
हात मागे बािूंन नवऱ्याने बायकोला ब र्ाने त डवले तर त्यात काय होय? थोर्ा अलेक्सी शाचमल 

फार्कावरून गेला. त्याने आत पाचहले. डोळे चमिकावले आचि क्स्मत करीत आपली लहानशी केसाळ 
दाढी फाकवली. कायदेशीर लग्नाच्या बायकोला क्स्तपान का चशक्षा करीत होता ते अगदी उघडे होते. तो 
चतला चजव ेमारतो सकवा नाही ते थाबंून बघण्यािा शाचमलला मोह झाला. पि मनािी र्ोििी त्याला तसे 
करू देईना. चकती झालं तरी तो काही बाई नव्हता. 

 
द रून क्स्तपानला पाचहले असते तर वार्ले असते की तो कझाक नृत्यि करतोय. खालीवर उड्या 

मारिाऱ्या क्स्तपानला चखडकीतून बघताना चग्रगरीला तसेि वार्ले. पि परत एकदा चतकडे नीर् 
पाचहल्यावर तो तीरासारखा घरातून बाहेर पडला. आपल्या दिकर् म ठी छातीवर दाबून तो िौड्यावर 
पळत क ं पिाशी आला. त्याच्या मागोमाग प्योत्रही दिादिा िावत आला. 

 
एकाद्या पाखरासारखी त्या उंि क ं पिावरून चग्रगरीने झेप घेंतली. भर वगेात त्याने चपछाडीकडून 

क्स्तपानवर स्वारी केली. क्स्तपान होलपाडंला आचि मागे वळून अस्वलाप्रमािे चग्रगरीच्या अंगावर िावनू 
गेला. 

 
मेलीखोव बंिू चजवावर उदार होऊन ह ज्जत घालीत होते. चजत्राबाच्या मढ्यावरच्या 

डोंबकावळ्याप्रमािे ते क्स्तपानला झोंबले. क्स्तपानच्या वज्रम ठीने चग्रगरी कोलमडला. क्स्तपानसारख्या 
कसलेल्या चशरजोराच्या पासंगालाही तो प रत नव्हता. वाऱ्याप ढच्या वळूेप्रमािे प्योत्र म ष्ठीप्रहाराम ळे वाकत 
होता पि आपल्या पायावर तो खबरदार उभा होता. 
 

क्स्तपानिा एक डोळा िगिगत होता. (द सऱ्याला अध्याकच्या ‘क्स्लवा [क्स्लवा : जदाळूच्या जातीिे एक 

जाभंळे फळ.]’ िी छर्ा येत होती) पायऱ्याचं्या चदशनेे तो मागे हर्ला. 
 

‘प्योत्रकडे काही वछड सामानािी उसनवारी करायला आलेला चिस्तोचनया तेवढ्यात चतथे आला. 
त्याने त्यानंा सोडवले. 



           

‘बंद करा हे!’ तो हात हालवीत म्हिाला, ‘व्हा बाजूला, नाहीतर आतामानला वदी देईन.’ 
प्योत्रने रक्त आचि अिा त र्लेला दात आपल्या तळहातावर थ ंकला– 
‘िल चग्रगरी. प न्द्हा किीतरी त्याला बघून घेऊ–’ 
‘अरे मीि घेतो बघनू’ पायऱ्यावंरून क्स्तपानने दम चदला. 
‘ठीक आहे, ठीक आहे–’ 
‘ठीक आहे काय?’ कोथळे बाहेर काढतो त मिे.’ 
‘खरंि का थट्टा?’ 

 
क्स्तपान झपायाने पायऱ्याखाली आला. चग्रगरीने स्वतःला सोडवनू घेत त्याच्या चदशनेे िाव घेतली 

पि त्याला फार्काकडे ढकलून चिस्तोचनया डाफरला. 
 
‘खबरदार. िामडी लोळवीन प ढं गेलास तर.’ 
 
त्या चदवसापासून मेलीखोव आचि क्स्तपान आस्ताखोव  ाचं्या परस्पर दे्वषािी पक्की चनरगाठ 

बसली. दोन वषानंतर पूववप्रचशयात स्तोचलचपन गावाजवळ चग्रगरी मेचलखोवकडून ही गाठ सोडवली जािार 
होती. 

  



           

१५. 
 

‘प्योत्रला म्हिाव ंघोडी आचि त्यािा घोडा ज ंप.’ 
 
चग्रगरी बाहेर आवाडात गेला. कोठीघराजवळच्या मागंरातून प्योत्र फैर्ि बाहेर ढकलीत होता. 
 
‘बाबा म्हितो त झी घोडी आचि त झा घोडा ज ंप म्हिनू–’ 
 
‘मला कळतंय. त्यानं सागंायिी जरूर नाही. त्याला म्हिाव ंतू आपल्याप रतं बघत जा.’ आसकूड 

बसवीत प्योत्रने उत्तर चदले. िमवचविीच्या वळेी प रोचहत वार्तो तसा क्स्थतप्रज्ञ वार्िारा पि बलैाप्रमािे 
घामाने डबडबलेला पंतीलेय सूप संपवीत बसला होता. 

 
आपल्या लाबंसडक पापण्यािंी पाती द न्द्याने वर वळवली होती. त्याचं्या छायाळ चनवाऱ्यात क ठंतरी 

बाचलकास लभ खयाळ क्स्मत लपले होते. चग्रगरीला ती र्वकारून न्द्याहाळत होती. 
 
इलीचनिनाच्या ओठाच्या कोपऱ्यात मातृस लभ काळजी रेंगाळली होती. सलबूरंगी शालीत ती 

प्रशस्त आचि भारदस्त वार्त होती. म्हाताऱ्याला ती म्हिाली, 
 
‘खादाडपिा प रे प्रकोफीएचवच्! क िाला वारे्ल की चकती चदवसािंी उपासमार झाल्येय कोि 

जािे.’ 
 

‘खाऊस द्धा देत नाहीस अशी खोर् बाई आहेस!’ 
प्योत्रच्या मोठाल्या गव्हाळ सोनेरी चमशा दाराजवळ दृश्यमान झाल्या. 
‘फैर्ि तयार आहे चनघाव–ं’ 

 
द न्द्याला एकदम हास्यािी उबळ आली. आचि आपल्या बाहीत चतने आपला िेहरा लपवला. दाया 

सैपाकघरातून गेली आचि आपल्या स रेख पापण्यािंी फडफड करीत चतने नवऱ्याम लाकडे दृष्टीके्षप केला. 
 
इलीचनिनािी ित र चविवा ि लत बहीि वाचसचलसा मावशी त्याचं्याबरोबर मध्यस्थ म्हिून जािार 

होती. सवाच्या आिी ती फैर्िीत स्थानापन्न होऊन बसली. आपली मान ती म रडीत चफरवीत हसत होती. 
ती हसली की चतच्या ओठाचं्या ि ण्याआडून चतिे वडेेवाकडे काळे दात चदसत. ‘दात नको दाखव ू
वाचसचलसा’ पंतीलेय ने चतला बजावले. ‘सगळी घाि करून र्ाकशील, त झे ते दात असे चदसतात की जसे 
रात्रभर पहाऱ्याला उभे होते. अन् आता त्यातल्या एकालाही िड उभ ंराहवत नाही.’ 

 
‘भावजी, माझं नाही काही लग्न लागायिय.’ 
 
‘नसेल लागायिं. तरी हसू नको. काय दात आहेत–! न सता रंग पाचहला तरी ढवळायला लागतं.’ 

 



           

वाचसचलसा चहरम सली झाली पि आतापयंत प्योत्रने फार्क उघडले होते. िागंल्या वासािे 
कातडी लगाम चग्रगरीने चनवडून घेतले आचि गाडीवानाच्या जागेवर तो उडी मारून बसला. पंतीलेय आचि 
इलीचनिना मागच्या बाजूला एकमेकाजंवळ नव्या नवरा–नवरीसारखी बसली. 

 
‘उडव िाबूक’ त्याच्या हातात बागडोर देत प्योत्र ओरडला. चग्रचगरीने ओठ िावीत घोड्यावर 

िाबूक ओढला. घोड्यानी पाठबंद खेिले आचि कोित्याही इशाऱ्याचवना ते िाऊ लागले. 
 
‘साभंाळून! पेंगशील अन् पडशील िाकावर.’ दाया सकिाळली. पि फैर्ि एकदम 

भरकर्ल्यासारखी झाली. एका उंिवयावरून उशी घेऊन ती खडखडत रस्त्याला लागली. 
 
एका बाजूला झ कून चग्रगरीने प्योत्रच्या स स्ताविाऱ्या घोड्याला िाबकाने ढोसले. त्यािा बाप असा 

काही हातात दाढी िरून बसला होता की जिू काय वारा ती पळवनू नेिार होता. 
 
‘घोडीला िाबकू लगाव!’ तो खरखरीत आवाजात ओरडला. आपल्या पोलक्याच्या लेस 

लावलेल्या बाहीने इलीचनच् नाने वाऱ्याने डोळ्यानंा येिारे पािी प सले आचि चमिचमिल्या डोळ्यानंी ती 
चग्रगरीच्या चनळ्या सचॅर्नच्या सदऱ्याकडे बघू लागली. वाऱ्यावर फडफडिाऱ्या त्याच्या सदऱ्यािा पाठीवर 
फ गा झाला होता. रस्त्यावरिे कझाक वारे्तून बाजू होत त्याचं्याकडे बघत उभे रहात. आवाडातून क त्री 
िावत घोड्याचं्या पायाजवळ येऊन भ कंत. ताज्या िावा बसवलेल्या िाकाचं्या खडखडात ती भ कंिी चवरून 
जात होती. 

 
चग्रगरीने िाबकाला सकवा घोड्याना ढीले सोडले नाही. दहा चमचनर्ात खेडे मागे पडले. गाव 

आखरीला असलेल्या घराप ढिे बगीिे झपायाने मागे पडू लागले.तक्तपोशीिे क ं पि घातलेले कोशूवनोविे 
प्रशस्त घर दृचष्टपथात आले. चग्रगरीने लगाम खेिले. आपले लोहगीत ऐन मध्याला तसेि सोडून देऊन ती 
फैर्ि एका रंगवलेल्या, स रेख कातलेल्या फार्काप ढे थाबंली. 

 
चग्रगरी घोड्याजवळ थाबंला. पंतीलेय लंगडत पायऱ्याकंडे गेला. इलीचनिना आचि वाचसचलसा 

झगा फडफडवीत त्याच्या मागे ड लत िालल्या होत्या. वाचसचलसाने ओठ घट्ट आवळून घेतले होते. गाडीत 
बसताना गोळा केलेले िैयव गळून जाईल  ा भीतीने म्हातारा त रुत रु िालला होता. उंिाड उंबऱ्यावर तो 
अडखळला. त्यावर त्यािा लंगडा पाय आदळला. वदेनेने त्रासून तो त्या स्वच्छ झाडलेल्या पायऱ्या 
र्िार्ि िढून गेला. 

 
त्याने आचि इलीचनिनाने जवळजवळ एकाि वळेी सायवानात प्रवशे केला. आपल्या बायकोच्या 

बरोबर उभे राहायला त्याला आवडत नसे. कारि ती त्याच्यापेक्षा िागंली सहा इंि उंि होती. तेव्हा तो एक 
पाऊल प ढे सरकला. आपली र्ोपी काढून त्याने हातात घेतली. काळवडंलेल्या देवप तळ्याप ढे उभा राहून 
स्वतःच्या अंगाभोवती िूसिी खूि केली. 

 
‘देव आपल्याला चनरोगी ठेवो.’ 
 



           

‘ईश्वरािी दया आहे.’ घरािे िनी उठून उभे राहत म्हिाले. त्याचं्या कातडीवर चपवळे चठपके 
पडलेले होते. 

 
‘पाह िे आलेत त मच्याकडं चमरोन चग्रगोचरएचवच्!’ पंतीलेय म्हिाला. 
‘पाह ण्यानंा दार नेहमी उघडं आहे. मचरया पाह ण्यानंा बसायला दे.’ 
 
प्रौढ वयाच्या आचि सपार् छातीच्या त्याच्या बायकोने तीन स्र् लावंर नसलेली िूळ प सून ती 

पाह ण्याकंडे सरकावली. एका स्र् लाच्या अगदी कडेला पंतीलेय बसला आचि आपल्या हात रुमालाने 
त्याने आपले घामाने डबडबलेले कपाळ प सले. 

 
‘कामाचनचमत्त आलोय त मच्याकडं’ उगाि घोळ घालीत न बसता त्याने चवषयाला हात घातला. ते 

ऐकून इलीचनिना आचि वाचसचलसाही आपले झगे सावरून स्र् लावर बसत्या झाल्या. 
 
‘जरूर. जरूर. काय काम काढलंयत?’ घरिन्द्यानी हसून चविारले. 
 
चग्रगरी आत आला. आज बाजूला त्याने नजर र्ाकली आचि काश वनोवना नमस्कार केला. 

चमरोनच्या चपवळसर चठपक्याच्या गालावर आरक्ता पसरली. भेर्ीिा हेतू आता त्यानंी ओळखला. 
 
‘घोडी आवाडात घ्या. त्याचं्याप ढं थोडी िारावैरि र्ाका’ त्यानंी बायकोला ह कूम सोडला. 
 
‘थोडंसं बोलिं करायिं होतं.’ पंतीलेय प ढं म्हिाला. आपली क रळी दाढी चपरगळीत कानातील 

िंद्रकोर ओढीत तो घाबरल्यासारखा बोलत होता ‘आपल्याला लग्नािी म लगी आहे. आमिा म लगाही 
लग्नािा आहे. तेव्हा जमेल का हे? कळलं तर बरं होईल. चतिं लग्न करायिा चविार आहे का नाही? 
आपली सोयरीक ज ळेल का?’ 

 
‘क िास ठाऊक!’ चमरोनने आपले र्क्कल खाजवीत म्हर्ले, ‘ ा पानगळतीत तरी चतिं लग्न 

करायिा चविार नाही. आमिे हात कामानं अगदी बािंले गेलेत. तशी ती फारशी मोठीही झाली नाही. 
गेल्या वसंतात चतला अठराव ंसरलं. होय ना माचरया?’ 

 
‘हो हो’ 
 
‘म्हिजे अगदी लग्नाच्याि वयािी आहे’ वाचसचलसा मिेि म्हिाली, ‘म लगी पाहता पाहता जरड 

होते!’ चतने स्र् लावर अंगािी िाळवािाळव केली. त्या पडवीतला क ं िा िोरून चतने तो जाचकर्ात लपवला 
होता. तो चतला र्ोित होता. म लीच्या घरिा क ं िा िोरिाऱ्या मध्यस्थाला वार्ाण्याच्या अक्षता किीही 
लागत नाहीत. अशी एक समजूत होती. 

 
‘वसंताति आमच्या म लीला मागण्या आल्या होत्या. आमिी पोर तार्ावरून पार्ावर आचि 

पार्ावरून तार्ावर करिारी नाही. देवाला बोल लावावा असं आमच्याजवळ काही नाही सगळं येतं हो 
चतला करायला. शतेीिं काम–घरकाम–’ कोश वनोवच्या बायकोने उत्तर चदले. 



           

‘िागंलं स्थळ िालून आलं तर त म्ही काही नाकारिार नाही’ पंतीलेय ने त्या बाईच्या चजभेिा पट्टा 
आवरायला म्हर्ले. 
 

‘नाही म्हिायिा प्रश्न नाही’ घरिनी डोके खाजवीत म्हिाले. 
‘कोित्याही क्षिी चतला उजवनू र्ाकू.’ 
आपल्या पदरी नकार येिार असं वारू्न पंतीलेय गागंरला. 
 
‘अथात प्रश्न त मिा आहे. मािसाच्या आवडीचनवडी असतात. त्याला वारे्ल चतथं त्यानं चविाराव.ं 

एकाद्या शरे्जीचबर्जीिा म लगाि हवा असा आपला आग्रह असेल तर गोष्ट वगेळी. आम्ही आपली माफी 
मागतो.’ 

 
वार्ाघार्ी चफसकर्ण्याच्या बेतात होत्या. पंतीलेय क्ष बि होऊ लागला. बीर् म लाप्रमािे त्यािा 

िेहरा लाल झाला. घारीिी सावली पडल्यावर बसलेल्या कोंबडीने कलकल आवाज करावा तसा आवाज 
म लीिी आई करू लागली पि ऐन वळेी वाचसचलसा मिे पडली. जखमेवर फ ं कर घातल्यासारखा चतच्या 
चमठ्ठास शबदािंा ओघ वाहू लागला. पडिारे भगदाड ब जले गेले– 

 
‘बरं का, माझं ऐका आता! असली बाब प ढं आली म्हिजे शातंपिे म लािें चहताचहत बघून ती 

ठरवायला हवी. नाताचलयाबद्दल काय सागंाव?ं चत्रखंड ि ंडाळलं तरी अशी पोर चमळायिी नाही. कामाला 
वाघीि आहे. चकती ह षार आहे! घर साभंाळायला खबरदार आहे. देखिेपिाबद्दल तर काय सागंावं! 
त म्हीि ते पहा मंडळी’ चतने आपले थ लथ लीत हात ऐसपसै पसरले. पतंीलेयकडे आचि द म वखलेल्या 
इलीचनिनाकडे वळून ती म्हिाली, ‘आचि हास द्धा क ठल्याही म लीला साजेसाि नवरा आहे. त्याला पाचहलं 
की माझं काळीज तडफडू लागतं. अगदी माझ्या गेलेल्या नवऱ्यासारखा आहे. प्रकोफीएचविबद्दल 
पंििोशीत क िालाही चविारा. अख्खी द चनया सिोर्ीिा आचि पे्रमळ म्हिनू त्याला ओळखते. खरं सागंा 
बरं आपल्या पोरािं वाईर् व्हाव ंअसं आपल्याला किी वारे्ल का?’ 

 
कानउघडिी करिाऱ्या चतच्या पातळ आवाजािा ओघ पंतीलेय च्या किवसपं र्ानंा एखाद्या 

सरबतासारखा वार्त होता. तो ऐकत असताना स्वतःशी कौत काने म्हित होता. ‘काय गोडबोली सर्वी 
आहे! कशी बोलत्येय! ऐकत रहाव.ं काही बायका चजभेच्या पट्यानं कझाकिीही बोबडी वळवतील 
आचि–’ वाचसचलसािे कौत क करण्यात त्यािी तंद्री लागली होती. वाचसचलसा स्वतः म लीिे आचि चतच्या 
घराण्यािे ग िगान गाता गाता पार पािव्या चपढीपयंत जाऊन पोिली होती. 

 
‘अथात आमच्या पोरीिं वाईर् व्हावसंं आम्हाला कसं वारे्ल?’ ‘म द्दा असा आहे की चतिं लग्न 

आताि करिं घाईिं होईल,’ घरिनी शातंपिे हसून म्हिाले. 
 

‘घाईिं नाही! देवाच्यान  ात घाई होत नाही आहे’ पंतीलेय ने पर्कन उत्तर चदले. 
‘आज ना उद्या चतिी पाठविी आम्हाला करावीि लागिार आहे’ घरिनीि ह ंदका देत म्हिाली. 
‘त मच्या म लीला बोलवा चमरोन चग्रगोरीएचवि, नजरेखालून घालू चतला.’ 
‘नाताचलया!’ 
एक म लगी भेदरून दाराजवळ आली. चतिी काळेजली बोरे् एप्रनच्या ि ण्याशंी िाळा करीत होती. 



           

‘आत ये! आत ये! लाजली आहे ती’ डोळ्यात आसव ेआलेल्या आईने हसत चतला िीर चदला. 
 

चनळी मावड्या रंगािी फ ले रंगवलेल्या पेर्ाऱ्याशजेारी चग्रगरी बसला होता. त्याने चतच्याकडे 
पाचहले. डोक्याला बािंलेल्या काळ्या लेसस्काफव च्या खाली िीर् िारे डोळे! म लायम गालावर चिम कली 
ग लाबी खळी. चग्रगरीिे डोळे चतच्या हाताकडे वळले. ते थोराड आचि कामाच्या उस्तवारीने चनबर झालेले 
होते. चतच्या किखर शचरराला लपेर्लेल्या आखूड चहरव्या जाचकर्ाखालून षोडशिेी लहानख री र्िक 
वक्षःस्थळे चनरागसपिे, कारुण्याने उफाळली होती. त्यािंी र्िर्िीत चिम कली क िागे्र बर्िासारखी 
चदसत होती. क्षिािात चग्रगरीने डोक्यापासून स ंदर दीघव पायापयंत चतिा संपूिव आढावा घेतला. खरेदीपूवी 
सौदागराने घोडीिी पाहिी करावी तसे चतला न्द्याहाळून तो मनाशी म्हिाला, ‘िालेल!’ नंतर त्याने आपले 
डोळे चतच्या डोळ्यानंा चभडवले. ती भाबडी प्रामाचिक आचि सकचित अवघडलेली नजर जिू त्याला म्हित 
होती ‘ही मी सगळी अशी आहे. मनाला वारे्ल तशी माझी परीक्षा कर.’ 

 
‘ठीक आहे. प रे’ चतच्या बापाने हाताने चतला बाहेर जाण्यािा इशारा केला. 
 
बाहेर गेल्यावर दार लावनू घेताना नताचलयाने आपले क्स्मत सकवा उत्स कता लपवण्यािा प्रयत्न न 

करता चग्रगरीकडे कर्ाक्ष र्ाकला. 
 
‘ऐका पंतीलेय प्रकोफीएचवच्,’ बायकोशी नजरानजर झाल्यावर कोश वनोव बोलू लागले, ‘त म्ही 

त मच्या मंडळीशी बोला. आम्हीही घरात चविारचवचनमय करतो. नंतर मग ठरव ूकी कायव करायिं का नाही 
ते.’ 

 
पायऱ्या उतरताना शवेर्िा शबद म्हिून पतंीलेय म्हिाला, ‘प ढल्या रचववारी आम्ही परत येऊन 

जाऊ.’ 
 
आपि ऐकलेि नाही असे दाखवीत कोश नंोव ब द्धयाि गप्प बसले. 

  



           

१६. 
 

आक्सीचनयाच्या वतवि कीबद्दल तोचमचलनकडून कळले तेव्हा क्स्तपानच्या मनोमनी वदेना आचि 
चवदे्वषाने घर केले. पि तेव्हाि त्याला ही जािीवही झाली की चतिे आपले सहजीवन चभकारडे असले तरी 
चतच्यावर आपले भारावलेले पे्रम आहे. आपला फगोल पाघंरून आचि एकमेकात अडकावलेले बाहू उशाला 
घेऊन रात्री तो रेकल्यात पडला होता. आपि घरी गेल्यावर आपली बायको आपली संभावना कशी करील 
 ािा तो चविार करीत होता. आचि त्याला वार्त होते की आपल्या छातीत काळजाच्या ऐवजी एक सवि ू
बसलेला आहे. सूड उगवण्याच्या हजार बारकाव्यािंा चविार करताना त्याला वार्त होते की, आपल्या 
दातात जडशीळ रेती घट्ट चिकरू्न बसलीय प्योत्रबरोबर झालेल्या मारामारीने त्यािा राग उतास गेला 
होता. घरी आला तेव्हा तो थचकस्त होऊन गेला होता. आचि आक्सीचनयािी थोडक्यावर स र्का झाली 
होती. 

 
त्याच्या घरी परतल्या चदवसापासून आस्ताखोवच्या घरात एक अदृश्य चपशाच्च वास करू लागले. 

आक्सीचनया िौड्यावर वावरत होती. क जब जत बोलत होती. चतच्या डोळ्यात भयािी राख उडाली होती. 
तरी चग्रगरीने िेतवलेल्या ज्वाळेिी उरलेली एक चठिगी त्या राखेतूनही ल कल कत होती. चतला 
चनरखताना क्स्तपानला हे जेवढे चदसत होते त्याहून जास्त जािवत होते. तो स्वतःिा छळवाद करीत होता. 

 
रात्री माशािंा थवा त ळईवर झोपी गेला आचि थरथरत्या ओठानंी आक्सीचनयाने गादी घातली तेव्हा 

आपला चनबर तळवा चतच्या तोंडावर दाबनू त्याने चतला बदडून काढली. चग्रगरीशी असलेल्या संबिंािंा 
चनलाजरा तपशील सागं म्हिून चतला दरडावले. मेंढ्याच्या कातड्यािा वास येिाऱ्या चबछान्द्यावर 
आक्सीचनया तडफडत होती. श्वास घेण्यासाठी उघड्या तोंडाने िापा र्ाकत होती. चतच्या किकेसारख्या 
ग लग लीत शरीरािे हाल करून दमल्यावर चतच्या डोळ्यातून हात चफरवला. पि चतिे गाल श ष्ट्कपिे जळत 
होते. त्याच्या बोर्ानंा चतच्या दाभाडािी हालिाल तेवढी जािवली. 

 
‘सागंिार का नाही?’ 
‘नाही.’ 
‘जीव घेईन–’ 
‘घे जीव. घे जीव माझा! येशशूपथ जीव घे! करायियं काय हे आय ष्ट्य...!’ 
 
कराकरा दात खात क्स्तपानने चतच्या उरावरिे घामाने डबडबलेले म लायम मासं चपरगळले. 

आक्सीचनया थरथरली आचि चवव्हळली. 
 
‘द खतंय? क्स्तपानने िेष्टेने चविारले. 
‘हो द खतंय–’ 
‘माझं काहीि द खलं नाही असं वार्लं?’ 
 
खूप उशीरा तो झोपला. झोपेत तो हाताच्या म ठी आवळत होता. आपल्या कोपरावर उंिावनू 

आक्सीचनया नवऱ्याच्या िेहऱ्याकडे र्क लावनू पाहात होती. नंतर चतिे डोके उशीवर कोसळले आचि ती 
स्वतःशी प र्प रू् लागली. 



           

आता चग्रगरी चतला क्वचिति भेरे्. एकदा डॉनच्या काठावर तो चतला अकस्मात भेर्ला. आपल्या 
बैलानंा पािी देऊन िढिीवरून तो वर येत होता. आपली पावले न्द्याहाळीत छडी चफरवीत तो येत होता. 
आक्सीचनया खाली डॉनकडे चनघाली होती. चतने त्याला पाचहले. त्याबरोबर हातातील बादल्याचं्या 
कावडीिा दोर थंड पडत िालला आहे आचि गरम रक्त कानचशलात उसळून येत आहे असे चतला वार्ले. 
नंतर त्या भेर्ीिी आठवि करण्यािा चतने प्रयत्न केला. तेव्हा ते खरोखरीि घडलें  ही स्वतःिी खात्री 
पर्विेही चतला म ष्ट्कील वारू् लागले. ती अंगावरून पार चनघून गेल्यावर ते चग्रगरीच्या लक्षात आले. 
बादल्यािंी अखंड करकर–करकर ऐकून त्याने मान वर केली. त्याच्या भ वया थरारल्या आचि तो 
ख ळ्यासारखा हसला. त्याच्या डोक्यावरून पार पलीकडे डॉनच्या चहरव्या लार्ाकंडे आचि गोयाळ 
कडपट्टीच्या काडंाळ्यापलीकडे आक्सीचनयािी नजर लागली होती. उमाळ्याने चतच्या डोळ्यातूंन आसव े
डबडबली. 
 

‘क्यूशा [क्यूशा : ‘आक्सीचनया’िे पे्रमळ सचंक्षप्त सबंोिन.]!’ 
 

ती काही पावले िालून गेली आचि आघाताच्या अपेके्षने राचहल्यासारखी मान खाली करुन उभी 
राचहली. स स्ताविाऱ्या बलैावर रागाने िाबूक ओढीत वळून न बघता त्याने चविारले. 

 
‘रायिी कापिी क्स्तपान किी करिार आहे?’ 
‘िालल्येय त्यािी तयारी–’ 
‘तो गेल्यानंतर आमच्या सूयवफ लाच्या वावराकडं ये. मी मागाहून येतो.’ 
 
आपल्या करकरत्या बादल्या घेऊन आक्सीचनया खाली डॉनवर गेली. काठाने फेस वळवळत होता. 

लारे्च्या चहरव्या पदराला चपवळेिमक काठ लागले होते. पाढंरे सम द्रपक्षी नदीवर िीत्कारीत चघरया 
घालीत होते. पाण्याच्या पषृ्ठभागावर चिम कल्या मासळ्यािंी िंदेरी बरसात िालली होती. पलैतीरावर 
गोयाळ कडपट्टीच्या ढवलाईपलीकडे प रातन सहवरािे करडे शेंडे आढ्यतेने आचि उग्रगाभंीयाने उंिावले 
होते. पािी भरता भरता आक्सीचनयाने घागर र्ाकून चदली. झगा अंगावर ओढून घेऊन ती ग डघाभर 
पाण्यात िालत गेली. पािी चतच्या पोर्ऱ्याना ग दग ल्या करीत होते. क्स्तपान आल्यापासून पचहल्यादंाि 
चतला चनःशबद आचि साडेचदडे हसू फ र्ले. 

 
चतने म रडून चग्रगरीकडे पाचहले. अजून आपली छडी चफरवीत तो हळूहळू िढि िढत होता. 

ठामपिाने भमूीवर पदपेक्ष करीत जािाऱ्या त्याच्या दिकर् पायाना आक्सीचनयाने आसूिूसर नजरेने 
क रवाळले. लोकरी पायमोज्यात दडपलेल्या त्याच्या ढगाळ त मानीवर रंगीले चकरमीजी पटे्ट होते. त्याच्या 
पाठीवर, खाद्याच्या पात्यावर न कत्याि फार्लेल्या शर्ािी िादंोर्ी फडफडत होती आचि त्या चछद्रातून 
काळेजल्या कातडीिा चत्रकोि चदसत होता. एकेकाळी जो चतिा होता त्या आपल्या चप्रयकराच्या देहाच्या 
त्या चिम कल्या पट्टीिा आक्सीचनयाने नजरेने म का घेतला आचि चतच्या चवविव सक्स्मत ओठावंर अश्र ू
ओघळले. 

 
कावडीत बािंायला म्हिनू चतने आपल्या बादल्या खाली वाळूत ठेवल्या. तेवढ्यात चग्रगरीच्या 

ब र्ािें ठसे चतच्या नजरेस पडले. चतने िोरया नजरेने िौबाजूला पाचहले. आसपास क िीही नव्हते. फक्त 
काही पोरे दूरच्या पडतोऱ्यावर आंघ ळी करीत होती. ती उकीडवी बसली आचि त्या पदम द्रा चतने हाताचं्या 



           

तळव्यानंी झाकून र्ाकल्या. मग ती उठून उभी राचहली. कावड खादं्यावर मारली आचि स्वतःशी क्स्मत 
करीत झपाझपा घराकडे चनघाली. 

 
ि क्यािी मलमल ओढून घेतलेला सूयव खेड्याच्या डोक्यावरून िालला होता लहान लहान पाढंऱ्या 

अभ्राचं्या पचश्मनी कळपापलीकडे प्रगाढ चनळाईिे शीतळ क रि पसरले होते. पि पत्र्याच्या तापलेल्या 
छपरावर, चनमवन ष्ट्य िूळभरल्या रस्त्यावंर खडखडीत वाळलेल्या चपवळ्या गवताच्या वावरावंर मात्र 
मरिाचंतक घालमेल कलकलली होती. 

 
आक्सीचनया पावलािाजवळ आली तेव्हा क्स्तपान रंुदर् काठािी गवती र्ोपी घालून 

कापिीयतं्राला घोडी ज ंपत होता– 
 
‘थोडं पािी हंड्यात ओत.’ 
 
आक्सीचनयाने एक बादली हंड्यात ओतली. तापलेल्या लोखंडी काठािा चतच्या बोर्ाना िर्का 

बसला. 
 
‘पाण्यात थोडा बफव  र्ाकायला हवा. नाहीतर पािी आत्ता गरम होऊन जाईल’ आपल्या नवऱ्याच्या 

घामाने डबडबलेल्या पाठीकडे बघत ती म्हिाली. 
 
‘मेलीखोवच्या घरातून थोडा मागून आि जा’ एवढ्यात आठवि होऊन क्स्तपान ओरडला. 
‘नको नको– जाऊ नको.’ 
 
आक्सीचनया फार्क लावनू घ्यायला गेली. क्स्तपानने नजर खाली करून आसूड चहसकावनू 

काढला– 
 
‘क ठ िाललीस?’ 
‘फार्क लावायला–’ 
‘मागं फीर क त्तरडे! साचंगतलं ना जाऊ नको म्हिून!’ 
 
ती घाईघाईने पावलािाकडे परतली. आपली कावड चतने कठड्यावर र्ागंायिा प्रयत्न केला. पि 

चतिे हात फारि लर्पर्त होते. कावड खडखडत खाली आली. 
 
क्स्तपानने आपला मेिकापडी कोर् प ढच्या बाजूला फेकला आचि लगाम हाती घेतले. 
‘फार्क उघड.’ 
चतने फार्क उघडले आचि चहय्या करून चविारले. 
‘परत केव्हा येिार?’ 
 
‘संध्याकाळपयंत! आचनक श् काबरोबर कापिी करायिं मी कबूल केलंय त्याला जेवि घेऊन जा. 

स तारा-लोहाराकडिं काम झालं की तो शतेावर येिार आहे.’ 



           

ि ळीिी करडी मखमल नकसत जािारी कापिीयंत्रािी िाके करकरत होती. आक्सीचनया घरात 
गेली. दोन्द्ही हातात डोके दाबून उभी राचहली. मग चतने केसावंर लगबगीने रुमाल बािंला आचि नदीकडे 
ती िावत स र्ली. 

 
‘पि समज तो परत आला तर ग? मग काय?’  ा चविाराने अिानक चतच्या मनाला िर्का चदला. 

पायाखाली खोल खड्डा चदसावा तशी ती थबकली. चतने मागे म रडून पाचहले आचि नदीकाठाने क रिाकडे 
िूम ठोकली. 

 
कोंडे. भाजीपाल्यािे ओफाडे. सूयाकडे अखंड र्क लावनू बसलेल्या सूयवफ लािंा चपवळा दचरया. 

बर्ायाच्या कोभािंा चफक्कर्लेला चहरवपेिा. शामीलाच्या घरातील बायका आपला बर्ायािा वाफा 
फावड्याने उकरीत होत्या. ग लाबी क डत्यातील वाकलेल्या पाठीवर उडिारी आचि करड्या मातीत 
खस् कन पडिारी फावडी. मेलीखोवच्या मळ्यात पोिल्यावर आक्सीचनयाने आजूबाजूला नजर र्ाकली. 
क डािा कोयंडा उिलला आचि फार्क उघडले. सूयवफ लाचं्या देठाच्या चहरव्या मेढेकीराकडे जािाऱ्या 
बादंाडीला ती लागली. खाली वाकून ती त्या देठाचं्या गदीत घ सली. सोनेरी केसरानंी चतिा िेहरा माखून 
गेला. झगा वर उिलून चतने तिस–वीि गवताळ्यात बैठक मारली. 

 
ती ऐकत होती. नीरवता चतच्या कानात घ मत होती. चतच्या डोक्यावरून क ठूनतरी भ गं्यािा 

एकाकी ग जंारव ऐकू येत होता. ब रक ले बसलेल्या सूयवफ लािे पोकळ दाडें भमूीला चिर्त होते. तकव क तकव  
करून स्वतःला छळीत स मारे अिातास अशीि ती बसली होती. 

 
‘तो येईल का?’ 
 
ती परत जाण्याच्या बेतात होती. आपला रुमाल ती डोक्यावर नीर् सावरून घेत होती. एवढ्यात 

फार्क जोराने घसर्ले. पावलािंा आवाज आला– 
 
‘आक् स्यूत का–’ 
‘इकडून–’ 
 
‘आलीस तर तू!’ पाने सळसळवीत चग्रगरी जवळ आला आचि चतच्या बाजूला बसला. चनःशबदपिे 

ते तसेि बसले. 
 
‘ते त झ्या गालावर काय आहे?’ 
ती स गंिी सोनेरी िूळ आक्सीचनयाने आपल्या बाहीने प सली– 
‘सूयवफ लािं लागलं असेल.’ 
‘चतथंही आहे डोळ्याखाली.’ 
चतने ते प सून र्ाकले. 
 
त्याचं्या नजरा एकमेकानंा चभडल्या. चग्रगरीच्या मूक प्रश्नाला उत्तर म्हिनू चतला रडू कोसळले. 
 



           

‘माझ्यानं हे सहन होत नाही...माझं वार्ोळं झालं चग्रशा.’ 
‘काय करतो तो?’ 
 
संतप्तपिे चतने आपल्या पोलक्यािी गळपट्टी तर्तर्ा उघडी केली. चतिी ग लाबी उफाड्यािी स्तने 

काळ्याचनळ्या जखमाचं्या ख िानंी भरून गेली होती. 
 
‘माहीत नाही त ला? रोज तो मला मारहाि करतो. माझं रगत चपतोय तो...तू....शहाजोग! 

क त्रीसारखी मला नासवलीस आचि िालता झालास...त म्ही सगळे...’ थरथरत्या बोर्ानंी चतने पोलक्यािंी 
बर्िे लावली. त्याला आपि द खावले  ा भीतीने चतने त्याच्या बाजूला चफरवलेल्या िेहऱ्याकडे दृष्टीके्षप 
केला. 

 
‘म्हिजे त ला सगळं खापर माझ्या माथी मारायियं?’ गवतािे पाते िावीत तो हळूहळू म्हिाला. 
 
‘आचि त झा काही दोषि नाही का?’ चतने सकिाळून चविारले. 
‘क त्री राजी नसेल तर क त्रा कशाला वारे्ला जातोय?’ 
 
आक्सीचनयाने िेहरा आपल्या तळव्यात झाकून घेतला. जािनूब जून थोबाडीत मारावी तसा तो 

अपमान चतच्या ममाला चभडला. 
 
चग्रगरीने आठ्या घालून चतरप्या नजरेने चतच्याकडे पाचहले. चतच्या तजवनी आचि मिल्या बोर्ाच्या 

फर्ीतून एक आसू घरंगळत होता. सूयवचकरिािी एक भग्न िूसर चतरीप त्या पारदशी थेंबावर िमिमत 
होती. त्यात तो थेंब वाळून गेला आचि त्यािी दमर् खूि चतच्या कातडीवर उरली. 

 
चग्रगरीला डोळ्यातून पािी काढलेले सहन होत नसे. तो अस्वस्थपिे ि ळबूळ करीत होता. 

आपल्या त मानीवरिी सपगर् म ंगी त्याने चनष्ठ रपिे झर्कून र्ाकली आचि परत आक्सीचनयाकडे दृष्टीके्षप 
र्ाकला. ती हालली नव्हती पि आसवािें तीन ओघळ चतच्या तळव्याच्या मागच्या बाजूने खाली घळघळत 
होते. 

 
‘आरडाओरडा करायला काय झालं? मी त ला द खावलं का? कसूशा हे बघ! प रे आता! मला काही 

सागंायि.’ 
 
बळेि चतने िेहऱ्यावरिे हात दूर केले. ‘मी आले त झ ं मत चविारायला. तू कशाला आलास? 

आिीि ती तडफडत्यय आचि तू– 
 
‘पडलेल्यावर प्रहार.’ चग्रगरी  ा चविाराने एकदम ओशाळून गेला, ‘आक्सीचनया, माझ्या 

म्हिण्यािा अथव तसा नव्हता. मनावर घेऊ नको.’ 
 
‘त झ्या गळी पडायला नाही आले. चभऊ नको–’ 

 



           

आपि काही चग्रगरीच्या गळी पडायला नाही आलो असे त्या क्षिी चतला वार्ले खरे. पि डॉनच्या 
काठाने पळत येत असताना मात्र चतच्या मनात अस्पष्ट चविार घोळत होते. ‘मी त्यािं मन वळवीन. चग्रगरी 
लग्न करून मोकळा होिार नाही. तसं झालं तर मी क िाच्या तोंडाकडे पा ि?ं’ पि मग क्स्तपानिी चतला 
आठवि झाली आचि हे त्रासदायक चविार चपर्ाळून लावण्यासाठी चतिी मान चनग्रहपूववक हलली. 

 
‘म्हिजे आपलं पे्रम संपलं?’ चग्रगरीने चविारले आचि तो पोर्ावर पालथा वळला. एका कोपरावर 

शचरराला आिार देत तो तोंडातील तेडंफ लाच्या पाकळ्या थ ंकू लागला. 
 
‘संपलं म्हिजे? काय अथव त झ्या बोलण्यािा?’ आक्सीचनया भयभीत झाली. ‘काय म्हिायियं 

त ला?’ त्याच्या डोळ्यात बघण्यािा प्रयत्न करीत चतने परत परत चविारले. 
 
चतिी नजर र्ाळिाऱ्या त्याच्या डोळ्यात चनळसर पाढंरी छर्ा होती. श ष्ट्क आचि मलूल होऊन 

गेलेल्या िरिीला ि ळीिा आचि उन्द्हािा गिं येत होता. मोठाल्या चहरव्या पानातूंन वारा सळसळत होता. 
एक तरंगता ढग क्षिभर सूयावर आल्याने काळोखी पसरली खेड्यावर, आक्सीचनयाच्या खाली झ कलेल्या 
डोक्यावर, तेंडफ लाच्या ग लाबी पेल्यावर, ि रकर् सावर् आले. 

 
चग्रगरीने जोराने चनःश्वास र्ाकला आचि तो उतािा झाला. गरम मातीत खादं्यािी पाती रुतवीत तो 

हळूहळू एक एक शबद मापून बोलू लागला. 
 
‘हे बघ आक्सीचनया!  ा सगळ्यािी ओकारी आल्येय. छाताडातून हे काहीतरी शोषनू घेतयं. मी 

चविार करत होतो.’ 
 
भाजीच्या ओफाड्यातून गाडीिा करकरता आचि त्याि बरोबर एका बाईिा आवाज आला. 
‘हैक हैक..ढवळ्या बलैाला...!’ 
 
ती हाक इतकी जवळून आल्यासारखी आक्सीचनयाला वार्ली की ती भ ई सपार् आडवी पडली. 

आपले डोके उिलून चग्रगरी क जब जला. 
 
‘त झ्या डोक्यािा रुमाल काढ. चदसतोय तो. त्याचं्या दृष्टीला पडू आपि.’ 
 
चतने आपला रुमाल काढून घेतला. सूयवफ लातून भर्किारी वाऱ्यािी गरम झ ळूक चतच्या 

मानेवरील फोंडवळीच्या सोनेरी लवीच्या प जंक्याशी बागडत होती. गाडीिा आवाज हळूहळू चवरत गेला. 
 
‘हं...तर मी असा चविार करीत होतो’ चग्रगरी परत बोलू लागला. मग तो जास्त उद्दीचपत स्वरात 

म्हिाला, ‘जे झालं ते झालं! क िािा दोष ते कशाला ह डकीत बसायिं? काही झालं तरी आय ष्ट्य जगलं 
पाचहजे.’ 

 



           

आक्सीचनया सभय उत्स कतेने ऐकत होती. ऐकता ऐकता हातातील लाबंर् डेखािे त कडे करीत 
होती. चतने चग्रगरीच्या िेहऱ्याकडे रोखून पाचहले. त्याच्या डोळ्यात एक रुक्ष आचि क्स्थर िकाकी असल्यािे 
चतने पाचहले. 

 
‘मी चविार करीत होतो आपि शवेर् करून र्ाकू या–’ 
 
आक्सीचनयािे झोकाडं गेल्यासारखे झाले. त्यािे वाक्य संपण्यािी वार् बघताना चतिी बोरे् 

तेडाच्या डहाळीवर घट्ट आवळली गेली. 
 
िास्तीिी आचि अिीरतेिी ज्वाळा चतच्या म खावर लसालसा िढू लागली. चतच्या तोंडाला कोरड 

पडली. चतला वार्लं की हा आता म्हििार ‘शवेर् करून र्ाकू या क्स्तपानिा.’ पि आपल्या कोरड्या 
िाळबािाळब करिाऱ्या ओठावरून त्याने अस्वस्थतेने जीभ चफरवनू म्हर्ले! शवेर् करून र्ाकू या  ा 
प्रकरिािा, आ?ँ’ 

 
आक्सीचनया उठून उभी राचहली आचि डोलत्या चपवळ्या सूयवफ लाचं्या तार्व्यात घ सून ती 

फार्काकडे चनघाली. 
 
‘आक्सीचनया’ चग्रगरीने रुद्ध कंठाने हाक मारली. उत्तरादाखल फार्क जोरात करकरले. 

  



           

१७. 
 

रायिी कापिी होऊन तो किगऱ्यात नेईनेईतो गहू चपकला. चिखलाळ शतेातून आचि 
उतरवयावरून वाळलेली पाने चपवळी पडून त्याचं्या नळकाडं्या वळल्या. देठािें जीचवतकायव संपले आचि 
ते झडून गेले. 

 
प्रत्येकजि िागंल्या चपकािी भलावि करीत होता. किसे प ष्ट झाली होती. दािा वजनदार आचि 

गरगरीत होता. 
 
इलीचनिनाशी गोष्टी करून झाल्यावर पतंीलेय ने ठरवले की, कोश वनोवने होकार चदला तरी 

ऑगस्र्च्या सहा तारखेच्या आिी काही कायव काढता यायिे नाही. उत्तरासाठी तो अजून कोश वनोवच्या घरी 
गेला नव्हता प्रथम कापिी करायिी होती. नंतर सिािी तीथ येईस्तोवर थाबंायला हव ेहोते. 

 
श िवारी मेलीखोव क र् ंबाने कापिी स रू केली. कापिीयतं्राला तीन घोडी ज ंपण्यात आली. 

पंतीलेयने गाडीिा सागंाडा उतरवला आचि भारे वाहून नेण्यासाठी सार्ीिी चसद्धता केली. कापिी 
करण्यासाठी प्योत्र आचि चग्रगरी शतेावर गेले. प्योत्र गाडीवर बसला होता. आचि चग्रगरी बाजूने िालला 
होता. आपला भाऊ बसला होता त्या ि रेवर हात ठेवनू चग्रगरी आपल्या नादात िालला होता. त्यािे दाभाड 
आचि गालफड  ाचं्या मिले स्नायू हलत होते. आपला भाऊ खदखदतोय आचि तंर्ा करायिी त्याला 
स रस री आली असल्यािी ही हमखास चनशािी असल्यािे प्योत्रला ठाऊक होते. पि आपल्या गव्हाळ 
चमशाखालून क्स्मत करीत तो चग्रगरीला चखजवण्याच्या उद्योगाला लागला– 

 
‘देवाशपथ चतनं स्वतःि मला हे साचंगतलं.’ 
‘साचंगतलं तर साचंगतलं! मला काय’ आपल्या चमशीिा एक केस िावीत चग्रगरी प र्प र्ला. 
 
‘म्हिते कशी–’ गावाकडून मी परत येत होते. मेलेखोवच्या सूयवफ लाच्या वावरात बोलण्यािे 

आवाज आले’ 
 
‘प्योत्र, गप्प बस!’ 
‘होय आवाज! मी क ं पिातून डोकावलं–’ 
चग्रगरीच्या पापण्या फडफडल्या, ‘आता गप्प बसिार आहेस का नाही?’ 
‘तू पि िमत्काचरकि पोरगा आहेस. माझं सागंून तर होऊ दे–’ 
‘मी त ला बजावतोय प्योत्र! आपली ‘फाईर्’होईल हा!’ चग्रगरीने आपली िाल मंदावत दम भरला. 
प्योत्रने भ्र क र्ी उंिावल्या आचि आपल्या जागेवरून त्याने चग्रगरीकडे तोंड वळवले– 
 
‘मी क ं पिातून पाचहलं तर आष कमाष कािी जोडी एकमेकाचं्या क शीत पडलेली. ती म्हिते. मी 

चविारलं–’ 
 
‘कोि आष कमाष क?’ ती उत्तर देते ‘कोि काय?’ आक्सीचनया आचि त झा भाऊ ‘मी म्हर्लं...’ 
 



           

कापिीयतं्राच्या मागच्या बाजूला ठेवलेल्या िाचरयािा दाडंा हातात िरून चग्रगरी आपल्या भावाच्या 
अंगावर िावनू गेला. प्योत्रने लगाम र्ाकून चदले. बसल्या जागेवरून उडी मारली आचि घोड्याच्या आड 
जाऊन तो चग्रगरीला ि कव ूलागला. 

 
‘ए सैतान!’ तो ओरडला. ‘अरे  ाला खूळ लागलंय! ए ऽ ऽ िरा ए  ाला!’ 
 
लाडंग्यासारखे दात चबिकून चग्रगरीने तो िाचरया भावाला फेकून मारला. प्योत्र िर्कन ग डघ्यावर 

हातावर बसला. तो िाचरया त्याच्या डोक्यावरून पलीकडे जाऊन एकदम जचमनीत ताठ उभा राचहला. 
त्यािा बाबंू स कंारीत थरथरत होता. डोळे वर्ारून प्योत्रने भेदरलेल्या घोड्यािे लगाम हातात घेतले आचि 
एक सिसिीत चशवी घालून म्हर्ले, ‘माझा जीव घेतला असतास रे ड करा!’ 

 
‘हो हो जीवि घेिार होतो त झा!’ 
‘मूखव आहेस. पागल सैतान. बापािा पोरगा शोभतोस! अस्सल त कव !’ 
 
जचमनीत रुतलेला िाचरया चग्रगरीने उपसून काढला आचि तो कापिीयंत्राच्या पाठोपाठ जाऊ 

लागला. प्योत्रने त्याला बोर्ाने जवळ येण्यािा इशारा केला. 
 
‘इकडं ये! तो िाचरया आि इकडं.’ 
 
उजव्या हातातले लगाम त्याने डाव्या हातात घेतले आचि दातंाळ्याच्या र्ोकाने तो िाचरया िरला 

आचि त्याच्या दाडं्याने त्याने चग्रगरीच्या पाठीवर हािले. 
 
‘आिखी िागंला बसायला हव होता.’ 
 
उडी मारून पळालेल्या चग्रगरीकडे तसेि डोळे रोखून तो म्हिाला. थोड्या वळेाने दोघानंी चसगरेर्ी 

पेर्वल्या. एकमेकाचं्या डोळ्यात रोखून पाचहले आचि दोघेही खो खो हसत स र्लें . 
 
द सऱ्या एका वारे्ने गाडीत बसून घरी चनघालेल्या चिस्तोचनयाच्या बायकोने चग्रगरी आपल्या 

भावावर हल्ला िढवीत असलेला पाचहला. आपल्या रेकल्यात ती उठून उभी राचहली पि काय झाले ते चतला 
चदसले नाही. कारि ती आचि ते बंिू  ाचं्या आड मेलीखोविे कापिीयंत्र आचि घोडे होते. 

 
ती खेड्यात पोिते न पोिते तोि ओरडून आपल्या शजेाऱ्याना सागंू लागली. 
 
‘चवलमोव् ना! िावत जा आचि त्या त की प्रकोफीएचविला म्हिाव ंकी, त्यािी पीरं तातार ड ंगीच्या 

जवळ िाचरयाने एकमेकाशी मारामारी करताहेत. चग्रगरीनं प्योत्रच्या क शीत िाचरया ख पसला नंतर प्योत्रने 
त्याला...रक्तािं थारोळ झालंय. अग आई ग ऽ ऽ!’ 

 
थकलेल्या घोड्यानंा हाकलताना प्योत्रिा घसा बसायला आला होता. म्हिनू आता तो शीळ घालू 

लागला. आपला ि ळीनं भरलेला एक पाय गाडीच्या तडशावर ठेवनू चग्रगरी िाचरया हातात घेऊन कापिी 



           

यंत्रावरून गवतािे कवळे काढीत होता. माश्यानी िावनू भडंावलेले घोडे शपेया चफस्कारीत अचनच्छेने 
गाडी ओढीत होते. सगळ्या रानात कापिीिी कामे भरात होती. यंत्रािी पाती खडखडत रेंगत होती. 
िान्द्याच्या कवळे्यािें प जंके मदैानावर चठकचठकािी चदसत होते. गाडीवाल्यािंी नक्कल करीत मारमोत 
रे्बल्यावर शीळ घालीत होते. 

 
‘आिखी दोन खेपा करून चसगरेर् ओढायला थाबंू या’ यंत्राच्या घरघरीवर आवाज काढून प्योत्र 

ओरडला. चग्रगरीने म ंडी हलवली. आपले स कलेले ओठ त्याच्याने उघडवत नव्हते. वजनदार कवळेावंर 
अचिक नेर् लावता यावा म्हिून त्याने िाचरया दातंाळ्याच्या जवळ पकडला होता आचि तो िापा र्ाकीत 
होता. घामाने डबडबलेली त्यािी पाठ खाजू लागली होती. र्ोपीखालून घामाच्या िारा िेहऱ्यावर ओघळत 
होत्या. साबिासारख्या त्या डोळ्यात जाऊन ि रि रत होत्या. घोडे थाबंवनू ते पािीचबिी प्याले आचि त्यानंी 
चसगरेर्ी ओढल्या. 

 
‘रस्त्यावरून क िीतरी भरिाव घोडा फेकत येतोय.’ तळव्यािा आडोसा कपाळावर िरून प्योत्र 

म्हिाला. 
 
चग्रगरी बघू लागला आचि िचकत होऊन त्याने भ वया उंिावल्या. 
‘बाबा चदसतोय.’ 
‘यड पट् आहेस. तो कशावर बसून येिार? दोन्द्ही घोडी इथंि आहेत–’ 
‘तोि आहे. देवाच्यान्, बाबा आहे.’ 
 
घोडेस्वार जवळ आला आचि थोड्याि वळेात दौडत येिारा घोडा आचि वरिा स्वार स्पष्टपिे चदसू 

लागला. 
 
‘होय बाबाि आहे’ प्योत्रने ससित आियाने पाय आपरू्न म्हर्ले. 
‘घरी काय झाले का काय!’ दोघाचं्याही मनाला छळिारा चविार चग्रगरीने बोलून दाखवला. 
स मारे शभंर याडव अतंरावर पंतीलेय ने आपल्या घोड्यािे लगाम खेिले. 
 
‘झोडपून काढतो त म्हाला क त्तरडीच्यानो.’ हातातला आसूड डोक्याभोवती गरगरा चफरवीत तो 

गरजला. 
 
‘अरे पि काय झालं तरी काय?’ 
प्योत्र अगदी चदड मूढ होऊन गेला होता आचि अध्या चमशा त्याने तोंडात दडपल्या होत्या. 
 
‘पलीकडं जा गाडीच्या! देवाच्यान तो आपल्याला आस डाने हािील त्याला कायकशाला 

चविारेपयंत तो आपला कोथळाि बाहेर काढायिा’ आपल्या आचि बापाच्या मिे ते यंत्र आिीत चग्रगरी हसून 
म्हिाला. 

 



           

फेसाळत्या तोंडािा घोडा गव्हाच्या कवळेावरून ठेिकाळत आला. घोड्याच्या क शीवर पंतीलेयिे 
पाय आदळत होते (कारि तो तसाि उपलाण्या घोड्यावर स्वार झाला होता). पंतीलेयने आपला िाबकू 
उभारला– 

 
‘काय िाललंय रे इथं सैतानाच्या कारयानो?’ 
‘आम्ही कापिी करतोय’ िाबकाकडे घाबरर्पिे बघत प्योत्रने दोन्द्ही हात उडवनू साचंगतले. 
‘िाचरया क िी ख पसला त ला? कसली मारामारी िालली होती?’ 
बापाकडे पाठ करून चग्रगरी प र्प र्त ढग मोजू लागला. 
 
‘कसला िाचरया? कोि मारामारी करतंय?’  ा पायावरील भार त्या पायावर देत आचि बापाला 

खालपासून वरपयंत न्द्याहाळीत प्योत्रने चविारले. 
 
‘म्हिजे काय? ती कोंबडीिी केकार्त आली माझ्याकडं. त मच्या पोरानी एकमेकानंा िाचरयानं 

भोसकलं. त मिं काय म्हिि ंआहे  ावर?’ 
 
जोरजोराने म ंडी हालवत पतंीलेयने लगाम खाली फेकून चदले आचि घोड्यावरून खाली उडी 

मारली– 
 
‘चदसला तो घोडा पकडला आचि दौडत इकडे आलो. आँ?’ 
‘हे सगळं त ला क िी साचंगतलं?’ 
‘एका बाईनं–’ 
‘खोरं् साचंगतलं चतनं बाबा. रेकल्यात ती झोपली असेल आचि स्वप्न पडलं असेल चतला–’ 
 
‘बायकािंी जात!’ पंतीलेय थोडासा ओरडत थोडीशी शीळ घालीत म्हिाला. त्याच्या तोंडातून 

गळिाऱ्या लाळेने त्यािी दाढी ओली झाली. 
 
‘ही साली क्क्लमोहिी राडं! देवाच्यान! त्या क त्रीला िाबकानं फोडून काढतो.’ संतापाते तो नाि ू

लागला. 
 
दाबलेल्या हसण्याच्या उबळीने गदगदिारा चग्रगरी जचमनीकडे र्क लावनू बघत होता. आपली 

नजर बापावर चखळवनू प्योत्र आपल्या घामेजलेल्या कपाळावर थापया मारीत होता. 
 
मनसोक्त नािून झाल्यावर पंतीलेय चनवळला. कापिीयतं्रावर बसून त्यान कापिीच्या दोन िकरा 

केल्या. नंतर आपल्या घोड्यावर बसून तो खेड्याकड चनघून गेला. जाताना आपला िाबूक चतथेंि 
जचमनीवर तो चवसरून गेला. प्योत्रने तो उिलला आचि अजमावल्यासारखा तो चफरवीत आपल्या भावाला 
म्हिाला, ‘तरुि मािसा, आज आपली गच्छंती होती. हा सािा िाबूक नाही! पागंळा केला असता त ला 
भाऊ, सफा म ंडी छार्ली असती.’ 

  



           

१८. 
 

तातास्की खेड्यातील सवात श्रीमंत म्हिनू कोश वनोव क र् ंबािा लौचकक होता. त्याचं्याकडे बैलाचं्या 
िौदा जोड्या होत्या. घोडे होते. प्रवाल् स्की अश्वशाळेतील घोड्या होत्या. पिंरा गाई, इतर अनेक ग रेढोरे 
आचि शकेडो मेंढ्यािंा कळप होता.  ाखेरीज तेथे आिखीही काही पे्रक्षिीय होते. सहा खोल्या आचि 
पत्रीछप्पर असलेले त्यािें घर मेखोव शरे्जीच्या घराच्या बरोबरोिे होते. कर्िराना नव्या देखण्या कौलािंी 
छपरे घातलेली होती. त्यािंी बागाईत आचि क रिं िागंली तीन एकर पसरली होती. मािसाला आिखी 
काय हव?े 

 
तेव्हा लग्नािी मागिी घालायला कोश नंोवच्या घराला पंतीलेय ने पचहली भेर् चदली ती जरा 

भीतभीत आचि प्रच्छन्न नाराजींनेि. आपल्या म लीसाठी कोश नंोवना खूपि जास्त श्रीमंत नवरा सापडू 
शकला असता. पंतीलेय ला हे ठाऊक होते आचि नकार पदरी येण्यािी भीती वार्त होती. कोश वनोवच्याकडे 
हाती िौपदरी घेऊन जािे त्याला पसतं नव्हते. पि लोखंडावर गजं बसावा तशी इलीचनिना त्याच्या 
मानग र्ीि बसली आचि अखेर शवेर्ी म्हाताऱ्यािा हट्टीपिा चतने मोडून काढला. चग्रगरीला, इलीचनिनाला 
आचि अख्ख्या द चनयेला लाखोली वहात त्याने अखेरीस कोश नंोविी भेर् घेतली. आता उत्तर ऐकायला 
जाण्यािी वळे आली होती. रचववारिी ते वार्ि बघत होते. 

 
इकडे कोश वनोवच्या घराच्या रंगरंगोर्ी केलेल्या पत्री छपराखाली जळजळीत कलह भडकला 

होता. मेलीखोव चनघून गेल्यावर नताचलयाने आईला सागंून र्ाकले– 
 
‘मला चग्रगरी आवडलाय. द सऱ्या क िाशीही मी लग्न करायिी नाही.’ 
 
‘स्वतःिा नवरा स्वतःि शोिून काढलाय चतनं, मूखव!’ चतच्या बापाने उत्तर चदले. ‘चजप्सीसारखा 

काळा आहे ही त्याच्यात एकि गोष्ट िागंली आहे. अग माझ्या फ र्ािे, त्याच्यापेक्षा चकतीतरी िागंला नवरा 
शोिून देतो त ला.’ 

 
‘मला द सरा नकोय बाबा’ त्या पोरीिा िेहरा आरक्त होऊन गेला आचि ती अश्रू ढाळू लागली. 
‘नाहीतर मला आपला जोगवा द्या ख शाल.’ 
 
‘अग तो सतरा बायकाचं्या मागे िाविारा– सैचनकाचं्या बायकाचं्या मागं िाविारा आहे. सगळ्या 

गावाला हे ठाऊक आहे.’ आपले शवेर्िे पान बापाने र्ाकले. 
 
‘िाव ूदे–’ 
‘िाव ूदे’ असंि त ला म्हिायिं असलं तर मला ग काय?’ 
 
आपली सगळ्यात मोठी म लगी नताचलया बापािी लाडकी होती. चतच्या मागे त्यानंी लग्नािे र् मिे 

किीि लावले नव्हते. चतला मागण्या खूप आल्या होत्या. काही दूरदूरच्या खेड्यातून आल्या होत्या. 
ि िकान नदीवर राहिाऱ्या श्रीमंत ज न्द्या वळिाच्या िार्ममक कझाकंाकडून आल्या होत्या. खाप्योर आचि 
पीर नदीकाठी राहिारानंीही मागण्या घातल्या होत्या. पि कोिताही म लगा नताचलयाच्या मनात भरला 



           

नव्हता आचि ते सारे प्रयत्न चनष्ट्फळ ठरले होते. चग्रगरीिा कझाकी चतखर्पिा, शतेीवरिे त्यािे पे्रम, 
कष्टाळूपिा  ाम ळे चग्रगरी चमरोनला मनातून आवडला होता. घोड्याचं्या शयवतीत चग्रगरीने पचहले बक्षीस 
चमळवले तेव्हा खेड्यातील तरुिाचं्या घोळक्यातून त्यानंी त्याला हेरला होता. पि जो श्रीमंत नाही आचि 
चवशषेतः ज्यािा बदलौचकक आहे अशा मािसाला आपली पोर देिे त्याला अपमानास्पद वार्त होते. 

 
‘पोरगा कष्टाळू आहे, देखिा आहे’ रात्री त्यािें चपवळे डागाळलेले हात थोपर्ीत त्यािी बायको 

क जब जत म्हिायिी, ‘नताचलयािा अगदी जीव जडलाय त्याच्यावर–’ 
 
आपल्या बायकोच्या थंड, स कून गेलेल्या वक्षःस्थळाकडे पाठ चफरवीत चमरोन रागाने डाफरायिे– 
 
‘िल नीघ इथंन! लावनू दे एकाद्या ठोंबयाशी चतिे लग्न! मला काय करायियं? अक्कल गेल्येय 

ि लीत त झी. देखिा आहे म्हिे!’ असे म्हिून ते र्र उडवण्यासाठी चविारत. ‘त्याच्या देखिेपिावर काय 
शतेी करायिीय?’ 

 
‘शतेी म्हिजेि काही सगळं का आहे?’ 
 
‘त्यािा देखिेपिा काय िार्ायिा आहे? काही पत आहे का त्याला? त की मािसाला पोर द्यायिी, 

म्हिजे तसं खालच्या पातळीला जाण्यासारखंि म्हर्लं पाचहजे. मािसासारखी मािसं तरी असावीत!’ 
चबछान्द्यावर पडल्या पडल्या उसळी घेत चमरोन ताठ्याने म्हित. 

 
‘ते क र् ंब कष्टाळू आहे, खाऊन चपऊन स खी आहे’ त्यािंी बायको क जब जे आचि नवऱ्याच्या रंुद 

पाठीजवळ सरकत समजूत घातल्यागत त्यािा हात थोपर् लागे. 
 
‘अग ए िाडंाळिी! जरा दूर सरक की, थोडी जागा राहू दे की मला! एकाद्या वासरू असलेल्या 

गाईसारखी थोपर्तेय स काय मला? आचि वार्लं तर एखाद्या प रुषी केस राखलेल्या पोरीशी का चतिं लग्न 
लावनू देईनास.’ 

 
‘पोरीबद्दल जरा काही कळवळा असावा मािसाच्या मनात’ ती त्याच्या कानात प र्प र्ली. पि 

लाथा झाडीत चमरोन जास्ति सभतीला चिकर्ले आचि जिू काही झोप लागल्येय असे घोरू लागले. 
 
उत्तरासाठी मेलीखोव क र् ंबािे आगमन झालेले पाहून कोश वनोवना आियव वार्ले. सकाळिी 

पूजाअिा होत्येय न होत्येय तोि ते आले. फैर्िीच्या पावठािावर इलीचनिनाने पाय ठेवला तेव्हा फैर्ि 
जवळजवळ उलर्ल्यासारखीि झाली. पि ि िि िीत कोंबड्यासारखी पंतीलेय ने बसल्या जागेवरून उडी 
मारली. त्या उडीने त्याला वदेना झाल्या. परंत  वरकरिी त्यािे कोितेही चिन्द्ह न दाखवता त्याने आनंदाने 
लंगडत लगंडत घरात प्रवशे केला. 

 
‘हे आले! कशाला झक मारायला आले क िास ठाऊक!’ चखडकीतून बाहेर बघिारे चमरोन 

खरमरले. 
 



           

‘अगबाई, आत्ता मी सैपाक घरातून बाहेर येत्येय. रोजच्यातला झगाही बदलायला वळे नाही 
आता–’ 

 
‘काही हरकत नाही बदलला नाहीस तर. त झ्याशी क िी लग्न लावीत नाही. त ला कोि बघतय 

घोडखवडे!’ 
 
‘जन्द्मािा गव्हार तू! आता म्हातारपिी तर जास्ति िळल्यासारखं करतोयस.’ 
‘गप्प बस सर्व!े’ 
 
‘जरा स्वच्छ सदरा घाल.  ातून पाठ ंगळ चदसतंय त झं. थोडी लाजबीज ठेव की म्हाताऱ्या.’ पाह िे 

परसू ओलाडूंन येत असताना आपल्या नवऱ्यािी पाहिी करीत त्याच्या बायकोने त्याला जामले. 
 
‘काही काळजी करू नको. माझ्या  ा कपड्यात ओळखतील ते मला. अगदी गोिपार् पांघरलं 

तरी नाही म्हिायिे नाहीत.’ 
 

‘नमस्ते [वस्त तः रचशयन अचभवादन पद्धतीप्रमािे ‘झ्रास् त्व इत्ये’ म्हिजे ‘आपले आरोग्य उत्तम असो’ असे म्हिण्यािी पद्धत आहे. 

पंतीलेयने असेि अचभवादन केले.]’ पंतीलेय केकारू्न म्हिाला आचि उंबरठ्यावर ठेिाळला. आपल्या उंि 
आवाजािी त्याला एकदम लाज वार्ली. देवप तळ्यासमोर अंगावर दोन दोनदा ि सािी खूि करीत त्याने 
 ािी सारवासारव करण्यािा प्रयत्न केला. 
 

‘नमस्ते’ त्याच्याकडे उग्रपिे बघत चमरोननी उत्तर चदले. 
‘देवाच्या दयेनं हवा छान पडल्येय–’ 
‘त्याच्या दयेनं अशीि राहू द्या ही–’ 
‘लोकािंं कल्यािि होईल  ानं–’ 
‘खराय–’ 
‘खरा ऽ य–’ 
‘हं!’ 
‘तेव्हा आम्ही आलोय चमरोन चग्रगोचरएवीि! काय ठरलं त मि?ं जमिार का नाही?’ 
‘आता या. मेहरबानी करून. बसा बसा!’ 
 
घरिनीिीने त्यािें स्वागत केले. खाली वाकून आपल्या लाबं आचि ि िलेल्या झग्याच्या र्ोकाने 

चतने जमीन झर्कल्यासारखी केली. 
 
‘कशाला तसदी घेता उगीि?’ 
 
इलीचनिना खाली बसली. बसताना चतिी पापलीनिी वसे्त्र सळसळली मेजावरच्या नवीन 

मेिकापडावर कोपरे रे्कून चमरोन चग्रगोचरएवीि गप्प बसून होते. मेिकापडाला चभजर् रबरािा आिखी 
कसलासा वास येत होता. भतूपूवव झार आचि झचरनाच्या चित्रानी त्यािे कोपरे सजवले होते. मिोमि सफेत 
र्ोप्या घातलेल्या रबलंद शाहजादींिी चिते्र होती. चशवाय द सऱ्या झार चनकोलसिे चवरू्न गेलेले चित्र होते. 



           

चमरोनने शातंतेिा भगं केला, ‘ठीक! पोरीिं लग्न करायिं ठरलंय आमिं. ह ंड्यािा प्रश्न स र्ला 
तर आपली सोयरीक जमावी.’ 
 

हे ऐकल्याबरोबर इचलचनिनाने आपल्या स ळस ळीत फ गीर बा ाचं्या जाचकर्ातील चनगढू 
अथागंतेतून जसा काही पाठींमागून काढल्यासारखा पाढंऱ्या पावािा एक मोठा त कडा काढला आचि 
रे्बलावर ठेवला. 

 
कोित्या तरी अगम्य कारिाने पंतीलेयला अंगाभोवती िूसािी खूि करून घेण्यािी इच्छा झाली. 
त्याच्या ग ंजाड नखे वाढलेल्या बोर्ानी ती खूि करायिा पचवत्राही घेतला. 
 
इष्ट उंिीच्या अध्या अंतरावर ती उंिावलीही–एवढ्यात अिानक त्यािा आकार पालर्ला. 

िन्द्याच्या इच्छेचवरुद्ध तो थोराड काळलेला अंगठा, तजवनी आचि मिले बोर्  ाचं्या बेिक्यात घ सला. 
 
बोर्ािंा तो अरब ज झ पका हळूि त्या चनळ्या फगोलच्या एका स र्लेल्या पखंामागे गेला. 
आचि... 
एक लाल ब िािी बार्ली बाहेर पडली! 
 
चमरोनच्या चपवळ्या डागाच्या िेहऱ्याकडे बघत पतंीलेयने डोळ्यािी मनस्वी उघडझाप केली आचि 

आपल्या रंुद घोडख रासारख्या तळव्याने बार्लीच्या ब डाला लाडाने थापया मारल्या. 
 
‘आचि आता चमत्रानो! आपि देवािी प्राथवना करून चपऊ या! मग आपल्या 

पोराबाळाबंद्दल...देण्याघेण्याबद्दल...वार्ाघार्ी करू या.’ त्याने ठराव माडंला. 
 
एका तासानंतर ही दोन मािसे इतकी लगरू्न बसली होती की, मेलेखोवच्या काळ्याक ळक ळीत 

दाढीिी वरे्ोळी कोश वनोवच्या दाढीच्या लाबंर् लाल पडाशंी चहतग ज करू लागली. ह ंड्याच्या रकमेबद्दल 
ह ज्जत घालताना पतंीलेयच्या तोंडाला खारवलेल्या काकड्यािंा वास येत होता. 

 
‘माझ्या पाह ण्यानंो!’ खजांत खरखरत त्याने स रवात केली. 
‘माझ्या अत्यंत चप्रय पाह ण्यानंो!’ आरडल्यासारखा त्याने आवाज वाढवला. 
‘पाह िे हो!’ आपले थोराड बोथर् दातं चविकीत त्याने डरकाळी फोडली– 
 
‘त मच्या मागण्या इतक्या जबर आहेत की मला त्या परवडिार नाहीत. पाह िे हो चविार करा– 

चविार करा– मला ल र्ण्यािी आपि कशी कोशीश करीत आहात! पचहलं! उंि बरू् आचि तळािे रबरी 
बूर्, द सरं! लोकरी फगोल, चतसरं! दोन लोकरी पोशाक, िौथं! रेशमी रुमाल! झाला आमिा इथिं 
सत्यानाश!’ 

 
असे म्हिून पंतीलेयने आपले हात इतके फाकले की त्याच्या फगोलािी चशविि उसवली आचि 

आतून ि रळ्यािे चपसारे उिळले गेले. 
 



           

साडंलेली व्होडका, लोििे  ानंी भरून गेलेल्या मेिकापडाकडे एक र्क बघत चमरोनने म ंडी 
खाली घातली होती. मेिकापडाच्या फ लबहार वलेपत्तीत कोरलेली अक्षरे ते वािीत होते. ‘रचशयन 
आलीखादंान’ त्यािंी नजर खाली वळली. ‘शाहंशाह ख दबदौलत जहॉपन्द्हा चनकोलस–’ प ढिी अक्षरे 
बर्ायाच्या सालीने झाकली गेली होती. त्यािी नजर चित्रावर चखळली. व्होडकाच्या चरकाम्या 
बार्लीखाली शाहंशहािी स रत अदृश्य झाली होती. सफेद पट्याचं्या अमीरी पोशाकािा ढंग जािनू 
घ्यावा म्हिून चमरोनने डोळे नम्रपिे आक ं चित केले पि काकडीच्या चनसरड्या चबयानंी तो पोशाक घनदार् 
झाकला गेला होता. चमळचमळीत शाहजादींनी वढेलेली, डोक्यावर रंुद काठािी र्ोपी घातलेली मचलका 
संत ष्टपिे त्याच्याकडे बघत होती. चमरोनला इतक्या चमरच्या झोंबल्यासारखे झाले की त्याचं्या डोळ्यानंा 
जवळजवळ पािी आले. मात चविार आला. 

 
‘र्ोपलीतून बाहेर बघिाऱ्या कलहंसासारखी आज चमजास दाखवतोयस पि स्वतःच्या म लीच्या 

लग्नािी वळे आली की बघ! मग र्वकारून मी बघिार आचि बोबडी त झी वळिार.’ 
 
एकाद्या घोडभ गं्यासारखी पतंीलेयिी भ िभ ि त्याच्या कानावर येत होती. आपली आसूिूसर नजर 

वर करीत कोश वनोव ऐकू लागले. 
 
‘त मच्या आचि आता मी म्हितो ‘आमच्या’ पोरीच्या बदल्यात हे उंिबरू्, रबरीबूर्, लोकरी फगोल 

घ्यायिे म्हिजे आमच्या एका गाईला बाजारात नेऊन फ कून र्ाकायला हव.ं’ 
 
‘त मिी क रक र आहे  ाबद्दल?’ रे्बलावर ग द्दा मारीत चमरोनने चविारले. 
‘माझी क रक र आहे असं नव्हे.’ 
‘क रक र आहे का?’ 
‘थाबंा पाह िे!’ 
 
‘क रक र असली तर खड्ड्ड्यात जा!’ आपला घामेजला हात चमरोनने असा काही उडवला की 

चतथली ग्लासे जचमनीवर उिळली गेली. 
 
‘त्या पायी त मच्याि पोरीला काम कराव ंलागिार आहे.’ 
‘लागू दे! पि देिीघेिी व्यवक्स्थत झालीि पाचहजेत, नाहीतर ही सोयरीक ज ळायिी नाही.’ 
 
‘एका गाईला बाजार दाखवावा लागवार!’ पंतीलेय ने म ंडी हलवली त्याच्या कानातील कोर 

हेलकाव ेघेत िमकत होती. 
 
अहेर झालाि पाचहजे! चतिे स्वतःिे रग्गड कपडे आहेत, पि ती मनात भरली असेल तर त म्ही 

संभावना केली पाचहजे. माझी ही आपली कझाकािी रीतभात आहे. हे असंि िालत आलंय. आम्ही 
ज न्द्याला िरून राहिारे आहोत.’ 

 
‘त मिी संभावना करायला मी तयार आहे.’ 
‘करा तर मग–’ 



           

‘करतो ना’ 
 
‘पोरासोराना करू द्या काम. आपि आपल्यावळेी काम केली आचि तसे िागंले चदवसही आपि 

बघतोय आता त्यािंी पाळी आहे.’ 
 
त्या दोन मािसाचं्या दाढ्यािंी रंगतदार ग ंफि झाली. त्यानंी एकमेकािें म के घेतले. एक नीरस 

स कलेली काकडी पतंीलेय खाऊ लागला आचि सचंमश्र परस्परचवरोिी भावना दारू्न त्याला रडू कोसळले. 
 
पेर्ाऱ्यावर बायका एकमेकींना चमठी मारून बसल्या होत्या. आवाजाच्या कलकलार्ाने 

एकमेकींच्या कानठळ्या बसवीत होत्या. िेरी फळािा लाचलमा इलीचनिनाच्या तोंडावर िढला होता. 
गोठती थंडी लागलेल्या चपअर फळाप्रमािे मचरया व्होडका चपऊन चहरवी पडली होती. ‘जगात शोिू जाता 
अशी पोर सापडायिी नाही. काम ती खबरदारीनं साभंाळील, त मच्या अध्याविनात राहील. उिंद ि ं
ि कूनही नाही बोलायिी.’ मचरया म्हिाली. 

 
‘बाई ग!’ इलीचनिना मिेि म्हिाली. डाव्या हातािा चतने गालाला रे्कू चदला होता आचि त्या 

हातािा कोपर उजव्या तळव्यात पेलला होता. ‘मी त्याला बजावलय हजार का बाराश ेवळेा बजावलं कोि 
जािे– पि बजावनू ठेवलंय राचंडच्याला... परवाच्या आचदतवारी िंिीत तंबाखू घालून चनघाली स्वारी! मी 
म्हर्लं त्याला किी मेल्या लाथ हाििार आहेस? माझ्या  ा म्हातारपिात मला चकती चदवस अशी लाज 
लाजविार आहेस? एका म हरतार क्स्तपान त झे िाळे थाबंवतो का नाही बघ!’ 

 
दरवाजाच्या फर्ीतून चमत्का डोकावला. खाली नताचलयाच्या दोन बचहिी एकमेकींशी क जब जत 

होत्या. नताचलया स्वतः बापाच्या खोलीत बसली होती. आपल्या बलाऊजच्या घट्ट बाहीने डोळे प सत होती. 
चतच्या समोर उमलिाऱ्या नवीन जीवनाने ती भाबंावनू गेली होती. अज्ञात दडपि चतच्या मनावर पडले 
होते. 

 
प ढच्या खोलीत व्होडकािी चतसरी बार्ली संपली. ऑगस्र्च्या पचहल्या तारखेला नवरानवरीिी 

गाठ घालून देण्यािे ठरले. 
  



           

१९. 
 

लग्नाच्या तयारीच्या िामि मीने कोश वनोविे घर मिमाशाचं्या पोळ्यासारखे गजबजून गेले. 
नवऱ्याम लीिी आतंववसे्त्र चशवण्यािी गडबड उडाली. रीतीचरवाजाप्रमािे रोज संध्याकाळी नताचलया 
नवऱ्याम लाला हातमोजे आचि बकऱ्याच्या लोकरीिा गळपट्टा चवित बसे. भाड्याने आिलेल्या सशपीिीला 
मदत करण्यासाठी चतिी आई काळोख पडेपयंत चशवण्याच्या मचशनवर वाकून बसलेली असे. 

 
आपल्या बापाबरोबर आचि शतेमज राबरोबर चमत्का घरी आला. हातपाय न घ ता सकवा शतेकामािे 

अवजड बूर्ही पायातून न काढता तो नताचलयाशी गप्पा मारायला गेला. आपल्या बचहिीला चिडवण्यात 
त्याला मोठी िन्द्यता वार् असे. 

 
‘चविकाम करत्येस?’ तो गळपट्याकडे मान उडवीत मोजक्या शबदात चविारायिा. 
‘होय करत्येय चविकाम. मग?’ 
‘ख शाल चविीत बस. यडपरे्, त झे उपकार तर तो स्मरिार नाहीि उलर् थोबाड फोडील–’ 
‘का म्हिून?–’ 
 
‘हॅ! मी चग्रशाला िागंला ओळखून आहे. दोस्त आहे आपला तो. ते तसलंि आहे. िावा घेईल– का 

िावला ते सागंायिा नाही.’ 
 
‘थापा मारू नको. त ला काय वार्तं मी त्याला ओळखत नाही?’ 
 
‘पि मी त्याला जास्त िागंला ओळखतो. आम्ही शाळेत बरोबरि होतो.’ चमत्का स स्कारा 

सोडल्यािं नार्क करी. आपल्या ओरखाडे उठलेल्या हाताकडे पाही. आचि आपल्या लाबंोड्या पाठीला 
पोक काढी. 

 
‘त्याच्याशी लग्न केलंस तर त झ वार्ोळं होिार नताचलया. त्यापेक्षा जन्द्मािी बेगम रहा. त्याचं्यात 

तू पाचहलंस तरी काय ग? क रुप तर एवढा आहे की त्याला पाहून घोडंही ब जेल. तेवढाि मूखवही! जरा नीर् 
बघ त्याला. कंडम मािूस आहे.’ 

 
नताचलयाला राग येई. डोळ्यातील अश्रू आवरीत ती आपलं सहप र्ी तोंड गळपट्टात खालपयंत 

झ कवी. 
 
‘पि सगळ्यात खराब गोष्ट म्हिजे तो पे्रमात पडलेला आहे.’ चमत्का चनष्ठ रपिे बोलति राही. 
 
‘ि सप सायला काय झालं? मूखव आहेस नताचलया! र्ाक त्याला झर्कून. आता घोड्यावर जीन 

घालतो आचि दौडत जाऊन त्याला सागंून र्ाकतो–’ 
 



           

चग्रशाका आजोबा मग चमत्काच्या तावडीतून नताचलयाला सोडवीत आपल्या गाठ्याळ क बडीने 
जचमनीवर िािपडत आचि तागासारखी चपवळी दाढी थोपर्ीत ते खोलीत येत. चमतकाच्या क शीत आपली 
काठी ख पसून ते चविारीत— 

 
‘काय करतोयस रे इथं क िकाम्या? ऑ?’ 
‘मी भेर्ायला आलो होतो आजा’ चमत्का ओशाळून उत्तर देई. 
 
‘भेर्ायला काय? अस्स! िल िालता हो इथून. िले जाव!’ आपली काठी उगारुन लर्पर्त्या 

वाळक्या पायािे म्हातारब वा चमतकाकडे येत. 
 
चग्रशाका आजोबा एक िसत्तर वषािे होते. १८७७ च्या त की मोचहमेत त्यानंी भाग घेतला होता. 

जनरल ग कीिे ते अडली होते. पि प ढे त्याचं्यावर गैरमजी होऊन त्यािंी परत रेचजमेन्द्र्कडे रवानगी 
करण्यात आली होती. फ्लेवना आचि रोक्स्सट् झ इथे भडीमाराचं्या गदीत दाखवलेल्या मद वमकीबद्दल त्यानंा 
दोन ‘कझाक’ आचि सेंर् जॉजव पदक चमळाले होते. मनािा चनमवळपिा, अढळ सिोर्ी, अगत्यशीलता,  ा 
ग िानंी सगळ्या खेड्याच्या आदराला पात्र झालेले चग्रशाका आजोबा आपले उरलेस रले चदवस 
गतकाळाच्या आठविीत घालवीत होते. 

 
उन्द्हाळ्यात पहारे्पासून चदवस मावळेपयंत ते घराभोवती उभारलेल्या आडाळीवर बसून रहात. 

त्यािंी मान खाली वाकलेली असे. क बडीने ते जचमनीवर रेघोया ओढत. 
 
अस्पष्ट आकृत्या आचि फ र्कळ चविार त्याचं्या मनात तरंगत. चवस्मृतीच्या काळोखात अिं क 

आठविी ल कल कत. त्याचं्या र्ोपीच्या त र्क्या ढापिािी त्याचं्या चमर्लेल्या डोळ्यावर गडद सावली पडे. 
त्या सावलीत त्याचं्या गालावरील स रक त्या जास्ति खोल वार्त आचि चपकलेल्या दाढीला पारवी छर्ा 
येई. क बडीवर आवळलेल्या त्याचं्या बोर्ातून, हाताच्या स जीर चशरातून काळपर् रक्त स स्तपिे वहात 
होते. 

 
चदवसेंचदवस त्यािें रक्त थंड पडत िालले होते. आपल्या लाडक्या नातीकडे नतचलयाकडे ते 

क रक रत, 
 
‘अग, हे मौजे लोकरी असले तरी प रेसे उबदार नाहीत. मला एक जोड चविनू का देईनास पोरी!’ 
 
‘पि आजा आता उन्द्हाळा आहे.’ नताचलया हसून म्हिे आचि आडाळीवर त्याचं्या शजेारी बसून ती 

त्याचं्या मोठाड स रक तलेल्या चपवळ्या कानाकडे बघत राही. 
 
‘म्हिून काय झालं? असेल उन्द्हाळा! पि माझं रगत िरत्रीच्या पोर्ातील मातीसारखं थंड 

झालंय–’ 
 
त्याचं्या हातावरील चशरािें जाळे नताचलया पहात राही. मग बालपिातील एका चदवसािी आठवि 

चतच्या मनात उजळायिी. ती एक लहानशी म लगी होती. त्यावळेी आवाडात चवहीर खोदीत होते. चतथल्या 



           

बादल्यात भरलेला चिखल बेऊन त्याच्या ती जाडजूड बाह ल्या आचि चढसाळ सशगाचं्या गाई तयार 
करायिी. पस्तीस फूर् खोलीतून काढलेल्या मातीिा बफासारखा अिेतन स्पशव चतला आता स्पष्टपिे आठव े
आचि म्हातारपिाच्या मातर् रंगी स रक त्यानी झाकून र्ाकलेल्या आपल्या आजोबाचं्या हाताकडे ती 
भयभीतपि पहायिी, चतला वार्ायिे की, भडक लालब ंद रक्ताऐवजी त्याचं्या चशरातून गदव चिखलाळ 
राडि पाझरते आहे. 

 
‘त म्हाला मरायिी भीती वार्ते आजा?’ नतचलया चविारायिी. 
 
गिवशेाच्या कोर्ाच्या कडक गळपट्टीतून सोडवण्यािा प्रयत्न करावा तशी आपली काष्ठवत मान 

म्हातारब वा म रडीत आचि आपले सनब रड्या रंगािे कल्ले हलवीत, ‘आवडत्या पाव्हण्यािी बघावी तशी मी 
मरिािी वार् बघतोय, आता वळे झाली. सजदगी जगनू झाली. माझ्या झारिी िाकरी केली. तरुिपिात 
भरपूर व्होडका चपऊन घेतली.’ क्स्मतातून आपली पाढंरी दंतपंक्ती दाखवीत स कलेल्या पापण्या 
फडफडवीत ते उत्तर देत. 

 
आपल्या आजोबािंा हात थोपरू्न नताचलया चतथून चनघून जायिी. आपल्या चठगळे लावलेल्या 

करड्या रंगाच्या गिवषेात ते तसेि आडाळीवर मान झ कवनू क बडीने जमीन खरवडत बसून रहायिे आचि 
त्याचं्या कडक, ताठ गळपट्टीतील ह द्यािी लालभडक फीत आनंदाने आचि नव्या नव्हाळीने िमिमत 
राहायिी. 

 
नताचलयाच्या होऊ घातलेल्या लग्नािी बातमी त्यानी वरकरिी शातंपिे ऐकून घेतली. पि आतून 

त्याना हळहळ वार्ली आचि ते िवताळून गेले. जेवायला बसले की नताचलया त्याना त्याचं्या खास 
आवडीिे वाढायिी, त्यािें कपडे ि वायिी, त्यािें माडंमौजे, त्याचं्या त मानी, सदरे चशवाय–चविायिी, रफू 
करायिी. तेव्हा ही बातमी ऐकल्यावर म्हातारेब वा दोन चदवस चतच्याकडे कडक उग्र नजरेने बघत होते. 

 
‘मेलीखोव मंडळी िागंले कझाक आहेत. प्रकोफी मोठा उमदा कझाक होऊन गेला. पि त्यािी 

नातवडंं कशी आहेत? आ?ँ’ त्यानंी चमरोनला चविारले. 
 
‘तशी वाईर् नाहीत’ चमरोनने उडवाउडवीिे उत्तर चदले. 
 
‘तो चग्रगरी म्हिजे उमवर् पोरगा आहे. परवा चगचरजाघरातून मी येत होतो तेव्हा नमस्कार स द्धा न 

करता तसाि माझ्या अंगावरून चनघून गेला. अलीकडे म्हाताऱ्यानंा क िी चविारेनासं झालयं–’ 
 
‘तो िागंला आहे हो पोरगा’ 
ल चकचनिनाने आपल्या भावी जावयािी रदबदली केली. 
‘िागंला आहे म्हितेस? नताचलयाला तो आवडतोय तो पयंत ठीक आहे.’ 
 
लग्नाच्या वार्ाघार्ीत त्यानंी जवळ जवळ काहीि भाग घेतला नाही. स्वयंपाकघरातून ते बाहेर 

आले. थोडावळे मेजापाशी बसले, एक ग्लास व्होडका प्याले आचि मग ती िढल्येयशी वार्ल्यावर चतथून 



           

िालते झाले. दोन चदवस ते स खावलेल्या नताचलयाला अबोलपिे न्द्याहाळीत होते. नंतर त्यांिे मन 
चनवळल्यासारखे झाले. तोंडातील पदाथव िघळताना त्याचं्या सफेद चहरवर् चमशािें झ बके हलत होते. 

 
‘नताचलया!’ चतला हाक मारून ते म्हिाले, ‘मग काय ग माझ्या चिम रड्या नाते! खूप आनंद 

झालाय ना?’ 
 
‘माझं मलाि नीर् कळत नाही आजा’ नताचलयाने त्याना चवश्वासात घेऊन साचंगतले. 
 
‘बरं बरं! येशू त ला सोबत करील. देव करो–’ आचि मग त्यानी चतिी खरमरीत हजेरी घेतली. ‘मी 

उलथेपयंत थाबंवत नव्हतं काग ग कारे्–? तू गेलीस की माझं आय ष्ट्य कडवर् होिार.’ 
 

चमत्का त्यािे संभाषि ऐकत होता. तो म्हिाला, 
 
‘त म्ही आिखी शभंर वषव जगिार आहात. आजा तोपयंत चतनं काय थाबंून बसायिं? त म्ही पि 

कमालि आहात.’ 
 
म्हातारब वा रागाने काळे चनळे पडले. आपल्या क बडीने आचि पायाने त्यानी जचमनीवर प्रहार केला. 
 
‘िल चनघ इथून क तरडीच्या! नीघ इथून म्हितोय ना! खवीस साला सैतान! क िी त ला ऐकायला 

साचंगतलं?’ 
 
हसत हसत चमत्का आवाडात पळून गेला. म्हातारे चग्रशाका नंतर बराि वळे भडकले होते. 

चमत्काला चशव्या घालीत होते. आखूड लोकरी मोजे घातलेले त्यािें पाय ग डघ्यात लर्पर्त होते. 
 
नताचलयाच्या दोन िाकया बचहिी– बारा वषािी मचरशा आचि आठ वषािी खोडकर चग्रप्पा 

लग्नािी अिीरतेने वार् बघत होत्या. 
 
कोश वनोवच्या पदरी असलेले शतेगडीही खूष झाले होते. आपल्या िन्द्याकडून घसघशीत बचक्षशीिी 

आचि खूप चदवसाच्या स ट्टीिी त्यानंा आशा वार्त होती. 
 
त्यात एक ताडमाड उंिीिा य िेनी गडी होता. त्यािे हेर्बाबा असे िमत्काचरक नाव होते. दर 

सहामचहन्द्यानी हा दारू चपण्यािी पैंज लावायिा. चपण्यापायी तो आपली मज रीि काय पि अंगाखादं्यावरिे 
कपडेही फ ं कून र्ाकायिा. गेले बरेि चदवस नेहमीिी स रस री त्याला जािवत होती. तरीपि चपण्यािी पजै 
लग्नाच्या चदवसापयंत त्याने कर्ाक्षाने प ढे ढकलली होती. 
 

द सरा एक शतेगडी बारीक ििीिा काळगेला कझाक होता. त्यािे नांव चमखेइ. कोश नंोवकडे 
कामाला लागून त्याला फार चदवस झाले नव्हते. घरादाराला आग लागून देशोिडी लागल्याने तो मज री 
करीत होता. हेर्काच्या (हेर्बाबाला  ा त्रोर्क नावाने संबोिीत) संगतीने हळू हळू तोही चपऊ लागला. 
त्याला घोड्यािें मोठे पे्रम होते. चपऊन तरव झाला की तो रडायला लागायिा. त्यािा त्यािा गालफडे 



           

चनघालेला भ्र क र्ीचवरहीत िेहरा आसवानी थबथबून जायिा आचि चमरोन चग्रगोरीएचविच्या मागे तो भ िभ ि 
लावायिा– 

 
‘मालक, अहो माझे मालक! त मच्या लेकीिं लग्न चनघालं की घोडी माझ्याकडं हाकायला द्या. 

कशी घोडी हाकावी ते दाखवनू देतो सगळ्यानंा! फ फायातून नेली तरी घोड्याच्या अंगािा केस नाही 
जळायिा! माझीही एकदा घोडी होती. आई ग...’ 

 
उग्रर् आचि मािूसघािा हेर्बाबा का क िास ठाऊक चमखेइच्या मागे लागला होता. त्याच्या 

गावाच्या नावावर तोि तोि ज ना चवनोद करून तो त्याला सतत छळत असे. 
 
‘चमखेइ, हे बघ! तू क ठल्या गाविा?’ आपले ग डघ्यात रे्किारे हात एकमेकावर िोळीत हेर्बाबा 

चविारायिा. मग आवाज बदलून चविारलेल्या प्रश्नािंी आपिि उत्तरे द्यायिा. 
 
‘चमगूल्योव् स्कोइ.’ 
‘आचि तू असं ख ळपं रे का?’ 
‘आमिी चतकडिी सगळी मािसं अशीि ख ळपी.’ 
 
आपल्याि चशळ्या चवनोदावर तो भरड्या आवाजात हसायिा आचि आपल्या लाबंोड्या वाळकर् 

नडग्यावंर थप्पड मारायिा. चमखेइ चतरस्काराने हेर्बाबाच्या त ळत ळीत दाढी केलेल्या िेहऱ्याकडे 
बघायिा. गळ्यािी घार्ी हलवीत तो त्याला चशव्या द्यायिा. 

 
‘लेर्’ च्या (उपवास मास) द सऱ्या चदवशी लग्नािा म हूतव ठरला होता. तीन आठवडे उरले होते. 

Day of Assumption च्या चदवशी चग्रगरी आपल्या नवरीला भेर्ायला आला. िाफेखिीत वार्ोळ्या 
मेजाजवळ तो बसला होता. म लीच्या मचैत्रिींबरोबर सूयवफ लाच्या चबया आचि दािेचबिे खात होता नंतर तो 
चनघून गेला. नताचलया त्याला चनरोप द्यायला बाहेर आली. िमकदार नवीन जीन घातलेला चग्रगरीिा 
घोडा पडवीत उभा होता. चतथे आल्यावर चतने िोळीत हात घातला आचि लाजत लाजत पे्रमभरल्या 
डोळयानंी त्याच्याकडे बघत त्याच्या हातात एक नरम प रि ंडी कोंबली. चतच्या वक्षःस्थळाजवळ ठेवल्याने 
ती गरम झाली होती. ती भेर् चतच्याकडून घेताना आपल्या लाडंग्यासारख्या पाढंऱ्या श भ्र दातानंी चतला 
चदपवीत चग्रगरीने चविारले– 

 
‘काय आहे?’ 
‘तूि बघ...तंबाखूिी िंिी आहे. मी कचशदा काढलेली–’ 
 
चग्रगरीने डळमळीत मनाने चतला जवळ ओढले. चतिे त्याला ि ंबन घ्यायिे होते. पि आपले हात 

त्याच्या छातीवर रे्कून चतने त्याला बळेि दूर लोर्ले. ती त्याच्यापासून बाजूला झ कली आचि घराच्या 
चखडकीकडे भीतभीत नजर र्ाकत म्हिाली. 

 
‘बघेल क िी’ 
‘बघू दे–’ 



           

‘मला लाज वार्ते–’ 
‘स रवातीला वार्ते लाज’ चग्रगरीने ख लासा केला. 
 
तो घोड्यावर स्वार होत असताना नताचलयाने लगाम िरून ठेवले होते. चतरप्या नजरेने बघत 

चग्रगरीने चरचकबीत पाय र्ाकला. खोगीरात नीर् आरामात माडं घेतली आचि घोडा आवाडाबाहेर काढला. 
चतने फार्क उघडले. त्याच्या पाठमोऱ्या आकृतीकडे ती र्क लावनू बघत उभी राचहली. कालचमक ढंगाने 
चग्रगरी खोगीरातूंन डाव्या अगंाला झ कला आचि िाबूक परजीत त्याने तो नािवला. 

 
‘आिखी अकरा चदवस!’ नताचलयाच्या मनात आले आचि चतने क्स्मत केले. 

  



           

२०. 
 

चहरवा िारदार पानािंा गहू जचमनीतून उफाळतो आचि वाढीला लागतो, पाहता पाहता तो इतका 
फोफावतो की त्या फडात चशरला तर कावळाही चदसेनासा होतो. िचरत्रीिे रस शोषनू घेत गहू किसावर 
येतो. मग बहराला येतो. सोनेरी घ ळीिे किसाला चवलेपन होते. मि र आचि स गिंी द िाने दािा तर्तर्तो. 
कृचषवल शतेावर जातो डोळे भरून उभा राहतो. हरखून जातो. पि मग ग रािंा कळप शतेात घ सतो. 
भरलेला दािा तो पायदळी त डवती. ग रानंी त डवलेल्या जागेवर ि रडलेल्या गव्हाच्या वार्ोळ्या ख िा मागे 
उरतात. कृचषवल ते पाहून हळहळतो, िवताळतो. 

 
आक्सीचनयाच्या बाबतीत तसेि झाले होते. सोनसळी फ लोऱ्यापयंत बहरून आलेल्या चतच्या 

भावना चग्रगरीने आपल्या अवजड कच्च्या िामड्याच्या सँडल्सखाली पायदळी त डवल्या. त्याने त्या मातीत 
चमळवल्या. जाळून राखरागंोळी केली आचि सगळे संपले. 

 
मेलीखोवच्या सूयवफ लाच्या मळ्यातून ती परत आली तेव्हा खाजख यली आचि गवदं माजलेल्या 

वशाडीसारखे चतिे मन चनमूर आचि उजाड होऊन गेले. आपल्या रूमालािा काठ िावीत ती िालली होती. 
चतच्या गळ्याशी कढ येत होते. घरात येताि ती जचमनीवर पालथी पडली. अश्र,ू वदेना, डोक्यात घाव 
घालिारा वैराि चरतेपिा  ानी ती ग दमरून गेली. पि मग आवगे हळूहळू ओसरला. खोलवर घ सिाऱ्या 
मनोवदेना ओहर्ल्या आचि शातं होऊन चतच्या मनाच्या तळाशी जाऊन बसल्या. 

 
ग रानी त डवलेले पीक प न्द्हा उभे राहते पायमल्ली झालेले देठ दंवाने आचि उन्द्हाने प न्द्हा उभारी 

िरतात. ओझ्याने भारावनू गेलेल्या मािसासारखे ते स रूवातीला वाकलेले असतात. मग माना उंिावनू 
ताठ उभे राहतात. चदवसाला मग चदवसपि येते. वारा परत वाहू लागतो. 

 
रात्री नवऱ्याला आवगेाने क रवाळताना आक्सीचनयाच्या मनात चग्रगरीिे चविार घोळत होते आचि 

अंतःकरिातील उत्कर् पे्रमात दे्वष कालवनू गेला होता. नवनवीन बेइज्जतीिे, नवनवीन लाछंनािे मनस ब े
 ा बाईच्या मनात चशजत होते पे्रमािी कर् ता आचि आनंद  ा दोन्द्हीिा अन भव नसलेल्या स खी 
नताचलयापासून चग्रगरीला चछनावनू घेण्यािा चतिा चनिार झाला होता. रात्री हे घावडाव मनात घोळवीत ती 
पडली होती. चतिे चनजवळ डोळे अंिारात फडफडत होते. क्स्तपानच्या देखण्या मस्तकािा भार चतच्या 
उजव्या दंडावर पडला होता. त्याच्या लाबं क रळ्या बर्ा चवस्कर्ल्या होत्या. अध्या उघड्या तोंडाने त्यािा 
श्वासोश्वास िालला होता. त्यािी काळगेली श्रमाने चनबर झालेली बोरे् चवस्मृतीत बायकोच्या वक्षानंा 
क रवाळीत होती. चविार करीत योजना चशजवीत आक्सीचनया पडली होती. पि फक्त एकाि गोष्टीबद्दल 
चतिा चनिय ठाम झाला होता. सगळ्यापासून ती चग्रगरीला चहरावनू घेिार होती. आपल्या पे्रमात त्याला 
आकंठ ब डवनू र्ाकिार होती. पूवीं सारखाि त्याला झपारू्न र्ाकिार आहे. पि चतच्या अंतःकरिाच्या 
तळाशी मात्र मिमाशीच्या दंशाप्रमािे एक वदेना चझिचझित राचहली होती. 

 
चदवसा घरकामात आचि चवविंनात आक्सीचनया आपले चविार ब डवनू र्ाकायिी. किी किी 

चग्रगरी चतला भेर्ायिा. तो भेर्ला की ती गोरीमोरी व्हायिी. पि चतच्या देखण्या देहाला त्यािी चवलक्षि 
ओढ लागली होती. तो देह त्याच्या प ढून नेताना त्याच्या डोचळयाचं्या गदव चवजनात ती चनलाजरेपिाने 
आव्हान देत रोखून पहायिी. 



           

चतच्याशी होिाऱ्या प्रत्येक भेर्ीगचिक चग्रगरी चतच्या ओढीने झपार्त िालला. चवनाकारि तो 
रागाव ू लागला आचि हा सगळा राग तो द न्द्यावर सकवा आपल्या आईवर काढायिा. पि बह तेक वळेा 
आपली तलवार हाती घेऊन मागील दारी जायिा आचि सवांग घामाने डबडबून जाईपयंत चतथे लावलेल्या 
किखर झाडफादं्यािंी छर्ाछर् करीत सूर्ायिा आचि मग पंतीलेय चशव्या देत बसायिा. 

 
‘हलकर्, सैतान. दोन क ं पिानंा प रतील एवढ्या फादं्या छार्ल्यान्, छार्ाछार्ि करायिी तर जा 

की रानात. थाबं लेका! फौजेच्या िाकरीिं बोलावि आलं म्हिजे हौस चफरे्ल रग चजरेल चतथं िागंली!’ 
  



           

२१. 
 

नवऱ्या म लीला आिायला भडक शृगंारलेल्या दोन–दोन घोड्याचं्या िार फैर्िी जािार होत्या. 
त्या फैर्िी मेलीखोवच्या आवाडात उभ्या होत्या आचि खास कपडे घातलेल्या खेड ताचं्या घोळक्याने 
त्याचं्याभोवती गदीं केली होती. 

 
प्योत्र करवला होता. त्याने काळ्या रंगािा जामा आचि चनळी पटे्टरी त मान घातली होती. त्याच्या 

डाव्या हाताला दोन पाढंरे रुमाल बािंलेले होते आचि त्याच्या गव्हाळ रंगी चमशाखंालच्या ओठावंर एक 
त च्छतेिे क्स्मत खेळत होते. 

 
‘लाजू नको चग्रगरी’ आपल्या भावाला तो म्हिाला, ‘कोंबड्यासारखा छाती काढून िाल. 

घ म्यासारखा बसू नको.’ 
 
फैर्िीच्या भोवती चझम्मड उडाली होती. कलकलार् िालला होता. 
‘क ठं आहे? चनघायिी वळे झाली.’ 
‘िरमबापा!’ 
‘आ?ँ’ 
‘िरमबापा?’ तू द सऱ्या फैर्िीतून ये. ऐकलंस का ए िरमबापा?’ 
‘फैर्िीला पाजंऱ्या लावल्या का?’ 
‘घाबरू नको. पाजंऱ्या नसल्या म्हिनू काही बाहेर पडत नाहीस! िागंली ग बग बीत आहेस–’ 
 
वळ ंजीच्या डहाळीसारख्या नाजूक आचि लवचिक असलेल्या दयाने डासळबी रंगािा झगा घातला 

होता. शलाकेने तािलेली भ वयािंी िन ष्ट्ये नािवीत चतने प्योत्रला कोपरखळी मारून म्हर्ले– 
 
‘बाबाला म्हिाव ंवळे झाली चनघायिी. आपल्यासाठी मंडळी खोळंबली असतील.’ 
 
क ठूनतरी लंगडत आलेल्या आपल्या बापाशी प्योत्र काहीतरी क जब जला आचि त्याने ह कूम 

सोडला, ‘आपापल्या जागावर बसून घ्या. माझ्या फैर्िीत नवरा म लगा आिखी पािजि बसतील.’ ते 
फैर्िीत िढले. लाल िेहरा झालेल्या इलीचनिनाने चवजयी म दे्रने फार्क उघडले. िार फैर्िी एका 
मागोमाग एक िावत स र्ल्या. 

 
प्योत्र चग्रगरीच्या बाजूला बसला होता. त्याच्या समोर दाया लेसिा रुमाल चविीत बसली होती. 

गाड्यातून स रू झालेली गािी रस्त्यावरील खािखड्ड्ड्यानंी मिून मिून खंडीत होत होती. कझाकाचं्या 
र्ोप्याचं्या चकरमीजी चफती, चनळे आचि काळे पोशाख आचि झबबे, पाढंरे हातरुमाल बािंलेल्या बा ा, 
बायकाचं्या रुमालािें उिळलेले इदं्रिनू, भडक रंगािे झगे आचि प्रत्येक फैर्िीमागे उडालेली ि रळ्यािी 
मलमल  ाम ळे एक रंगदार चित्र तयार झाले होते. 

 



           

चग्रगरीिा ि लत भाऊ अचनकेई नवऱ्याम लािी फैर्ि हाकीत होता. अगदी खाली झोक जाईल 
इतका घोड्याचं्या शपेयावर वाकून तो आपला िाबूक कडाडवीत शीळ घालत होता. घामाने डबडबलेले 
घोडे तािलेले पाठबंद जास्ति खेित होते. 

 
‘लगाव त्याना’ प्योत्रने गजवना केली. 
 
चबनचमशाच्या आचि बचहरीससाण्यासारख्या चदसिाऱ्या अचनकेईने चग्रगरीकडे पाहून डोळा घातला 

त्याच्या चनलोंम बायकी िेहऱ्याला स रक त्या पडून एक पातळ क्स्मत त्यातून उमर्ले. त्याने एक चशर्ी 
ठोकली आचि हातातल्या िाबकाने घोड्याचं्या पाठी झोडपून काढल्या. 
 

‘हर्ा बाजूला’ नवऱ्या म लािा मामा इल्या ओझोचगन गरजला. आपली द सरी फैर्ि त्याचं्या प ढे 
नेण्यािा तो प्रयत्न करीत होता. आपल्या मामाच्या पाठीमागे द न्द्यािा उन्द्हात रापलेला िेहरा चग्रगरीने 
ओळखला. 

 
‘अरे, दे सोडून’ आचनकेई ओरडला, उडी मारून तो उभा ठाकला आचि त्याच्या तोंडातून किवकर्  

चशट्टी बाहेर पडली. घोड्यानंा िाबकाने झोडपीत त्याने बफेाम चपर्ाळले. 
 
‘पडशील तू’ आचनकेईच्या पोर्रीवर िढलेल्या पेरं्र् लेदर ब र्ाला हातािंा चवळखा घालीत दाया 

ओरडली. 
 
‘होऊन जाऊ दे’ इल्यामामा बाजूने ओरडला, पि िाकाच्या अखंड िडिडार्ात त्यािा आवाज 

चवरून गेला. 
 
आरोळ्या ठोकिाऱ्या, बायकाप रुष खच्चनू भरलेल्या त्या दोन फैर्िी जोडीने उिळत होत्या. 

पाठीवर लाल चनळ्या ग लाबी झ ली घातलेले, आयाळीना आचि आघाडीना ि इया, बेगडी फ लािें चशरोबदं 
आचि कासऱ्याना घ ंघ रमाळा बािंलेले घोडे त्या उंिसखल रस्त्यावर फ लत्या फेसािे प ंजके उिळीत दौडत 
होते. त्याचं्या पाठीच्या नमद्यावंरील राघावळी वाऱ्यावर फडफडत, फ गारत होत्या. 

 
कोश वनोवच्या फार्काजवळ खेड्यातील पोरािंी एक झ डं त्या चरसाल्याच्या वारे्कडे डोळे लावनू 

उभी होती. रस्त्यावर उडिारे ि ळीिे लोर् त्यानी पाचहले आचि आरोळ्या ठोकीत ती पोरे आवाडात 
िावली. 

 
‘आले रे आले!’ ‘हे पहा आले!’ 
न कत्याि बाहेर पडलेल्या हेर्बाबाला त्यानी घेरले. 
 
‘गदी करायला काय झालं? िला पळा कारयानो. काय गोंगार् िालवलाय! माझं स्वतःि बोलि ं

मला ऐकू येई ना!’ 
 



           

ढगळ त मान घातलेल्या हेर्बाबाच्याभोवती सरगि करून पोरे उड्या मारीत होती. आरडाओरड 
करून त्या य िेनी मािसािी र्र उडवीत होती. खोल चवचहरीत डोकावनू बघाव ेतशी हेर्बाबाने म ंडी खाली 
घातली होती आचि िेकाळलेल्या पोराकडे बघत आपली प ष्ट ढेरी खाजवीत लाडे लाडे हसत होता. 

 
फैर्िी खडखडत फार्कापाशी आल्या. चग्रगरीला घेऊन प्योत्र पावठािाजवळ आला. बाकीिे 

वऱ्हाड त्याचं्या पाठोपाठ आले. 
 
पडवीतून सायवानाकडे जािारा दरवाजा जाम बंद केलेला होता. प्योत्रने तो ठोठावला. 
‘परमेश्वरा येशूचिस्ता! आमच्यावर दया कर’ तो हेल काढीत म्हिाला. 
‘आमेन’ दरवाज्याच्या पलीकडून आवाज आला. 
 
प्योत्रने परत तसेि हेल काढले आचि तीन वळेा दरवाजा ठोठावला दरवळेी त्याला तेि उत्तर 

चमळाले. 
 
‘आम्ही आत याव ंका?’ 
‘आपलं स्वागत असो.’ 
 
दार सताड उघडले गेले. व्या ीिी प्रचतचनिी म्हिजे नताचलयािी िमवमाता एक देखिी चविवा 

होती. अगत्याने पोवळ्यासारखे ओठ चवलग करुन क्स्मत करीत चतने प्योत्रिे स्वागत केले ‘करवल्या, त झ्या 
तबयेतीला मानवण्यासाठी हे घे’ असे म्हिून चतने गढूळ आचि एकदम ताज्या क्वासिा एक ग्लास त्याच्या 
हाती चदला. आपल्या चमशा सारख्या करीत प्योत्रने तो चपऊन र्ाकला आचि आजूबाजूिी मंडळी बतेाने 
हसत असताना गडबडीने म्हिाला, ‘असं माझं स्वागत केलंस काय? थाबं माझ्या लवगें–माझी पाळी येई 
तो थाबं!  ािं उटं्ट काढलं नाही तर सागं.’ 

 
‘माफ करा’ प्योत्रकडे बघून िूतवपिे हसत ती वाकून म्हिाली. 
 
करवला आचि नताचलयािी िमवमाता  ािें सवाल जबाब िालू असताना नवऱ्याम लाच्या 

नातेवाईकानंा देिीघेिी ठरल्याप्रमािे प्रत्येकी तीन ग्लास व्होडका देण्यात आली. 
 
नवऱ्याम लीिा पोशाख केलेली नताचलया मेजाजवळ बसली होती. चतच्या दोन बचहिी करवल्या 

म्हिून चतच्या राखिीला उभ्या होत्या. मरीशकाच्या उगारलेल्या हातात लार्िे होते. आचि डोळ्यात 
आव्हान िमकत असलेली चग्रप्पा पळी परजत उभी होती. घामाने डबडबलेल्या आचि व्होडका थोडीशी 
िढलेल्या प्योत्रने आपल्या ग्लासात पन्नास कोपेकिे नािे र्ाकून तो त्याना देऊ केला. 

 
िमवमातेने मचरशकाला डोळा घातला. मचरशकाने हातातील लार्ण्यािा रे्बलावर प्रहार केला. 
‘एवढ्यान भागिार नाही! आम्ही नवरी चवकिार नाही!’ 
 
प्योत्रने आिखी थोडी िादंीिी नािी ग्लासात घालून तो त्याचं्याप ढे केला. ‘चतला हात लाव ूदेिार 

नाही!’ चखन्न झालेल्या नताचलयाला ढोसत त्या बचहिी कडाडल्या. 



           

‘हे काय हे? आम्ही सकमत ि कती केली. वर जादा दाम मोजलाय–’ 
 

‘पोरींनो रस्ता सोडा’ चमरोननी ह कूम सोडला आचि हसत हसत ते दार्ीतून मेजाकडे येऊ लागले. 
चवतळलेले लोिी फासलेल्या त्याचं्या लालसर केसानंा घामािा आचि गोमयािा वास येत होता. हा इशारा 
चमळाल्याबरोबर मेजाजवळ बसलेले नवऱ्याम लीिे नातेवाईक आचि मचैत्रिी उठून उभ्या राचहल्या आचि 
नवागतानंा त्यानी वार् करून चदली. 

 
रुमालािे एक र्ोक प्योत्रने चग्रगरीच्या हातात कोंबले. बाकावरून उडी मारली आचि 

देवप तळ्याजवळ बसलेल्या नवरीकडे तो त्याला घेऊन गेला. आपल्या घामेजल्या थरथरत्या हातात 
नताचलयाने हातरुमालािे द सरे र्ोक पकडले. 

 
मेजाच्या भोवती मर्ामर्ा खाल्ल्यािे आवाज येत होते. उकडलेली कोंबडी पाह िे मडंळी हातानी 

सोलून खात होती आचि मग हात डोक्याला प सत होती. कोंबडीिी बरगडी िघळताना चपवळ्या िरबीिे 
तेल अचनकेच्या हन वर्ीवरून गळपट्टीवर ओघळून येत होते. आिी स्वतःच्या आचि मग नताचलयाच्या 
हातरुमालात बािलेल्या िमच्याकडे आचि मग वाडग्यात उकळिाऱ्या शवेयाकंडे बघताना चग्रगरीला 
स्वतःिी खंत वार्त होती. त्याला भयंकर भकू लागली होती. पोर्ात कावळे कोकलू लागले होते. 

 
दाया स्वतःच्या पानात वाढून घेत होती . चतच्या शजेारी बसलेला आचि मर्िािी नळी फारोळ्या 

दातानंी क रतडिारा इल्या मामा चतच्या कानात काही तरी िावर् गोष्ट सागंत असल्यािे उघड होते. कारि 
ती डोळे आक ं चित करून भ वया उंिावनू लाजत आचि ख सख सत होती. 

 
बराि वळे आचि िचवष्टपिे पाह ण्यािंी पंगत िालली होती. प रुषी घामािी राळेसारखी द गिंी 

बायकाचं्या जास्त उग्र आचि िर्कदार गंिात चमसळली होती. बासनात, पेर्ीत किीिे बािूंन ठेवलेल्या 
झग्यानंा, झबयानंा आचि शालीना डाबंरी गोळ्यािंा आचि म्हातारीच्या वापरून वापरून चकर्लेल्या मिाच्या 
गाडग्यासारखा कसलातरी चवर्विारा भपकारा येत होता. 

 
चग्रगरीने डोळ्याचं्या कोपऱ्यातून नताचलयाकडे पाचहले आचि प्रथमि त्याच्या लक्षात आले की, 

चतिा वरिा ओठ स जलेला असून र्ोपीच्या ढापिासारखा चतच्या अिरोष्ठावर लोंबत आहे. त्याच्या हे ही 
लक्षातं आले की चतच्या गालफडाखाली सपगर् िामखीळ असून दोन सोनेरी केस त्यातून वर उगवले आहेत 
आचि  ाम ळे की काय क िास ठाऊक पि तो चिडून गेला. क रळ्या लव्हाळी प जंक्यािी आक्सीचनयािी 
नाजूक मान आठवनू त्याला असे वार्ले की आपल्या घामेजल्या पाठीवर क िीतरी खाजक यलीि र्ाकली 
आहे. त्याच्या अंगावर कार्ा आला आचि चखन्न करून र्ाकिारी आपली भावना दाबून र्ाकीत तो रवथं 
करिाऱ्या, िघळिाऱ्या ओठािें मर्ामर् आवाज करिाऱ्या त्या वऱ्हाडाकडे बघत राचहला. मेजापासून ते 
उठले तेव्हा उकडल्या फळाचं्या रसािा आचि गव्हाच्या पावािा आंबर् दपव सवांगाला मारिाऱ्या क िीतरी 
त्याला दृष्ट लागू नये म्हिून मूठभर गहू त्याच्या पोर्ऱ्यावरील ब र्ात र्ाकले. घरी परत येईपयंत ते गहू 
त्याच्या पायाला र्ोित राचहले. घट्ट आवळलेल्या गळपट्टीत तो ग दमरून गेला. त्या लग्नचविीच्या मन 
उदास करिाऱ्या अंमलाखाली चनगतू चनःस्संगपिे प र्प र्त तो स्वतःलाि चशव्या घालू लागला. 

  



           

२२. 
 

कोश वनोवच्या घरी घोड्यानी चवश्रातंी घेतली होती. तरीस द्धा मेलीखोवच्या वखळीत परत येईपयंत 
ते अगदी थकून गेले. त्याचं्या काढण्या फेसाने सशपून गेल्या होत्या. पि प्यालेल्या गाडीवाल्यानी त्याना 
चनष्ठूरपिे चपर्ाळले होते. 

 
मेलीखोव म्हातारा-म्हातारी वरातीला सामोरी आली. पतंीलेय ने देवप तळी हातात घेतली होती. 

चपकलेल्या केसािंी कलाबतू त्याच्या काळ्याभोर दाढीत मिून मिून िमकत होती. ओठ जाम आवळून 
त्यािी बायको त्याच्या शजेारी उभी होती. 

 
‘हॉप’ बेलीिी पाने आचि गव्हाच्या अक्षतािंी बरसात अगंावर घेत चग्रगरी आचि नताचलया त्यािंा 

आचशवाद घेण्यासाठी त्याचं्याजवळ गेली. त्यानंा आशीवाद देताना पंतीलेय च्या िेहऱ्यावरून एक अश्र ू
ओघळला. आपला द बळेपिा द सऱ्याच्या दृष्टीला पडतो आहे  ा जाचिवनेे त्याने कपाळाला आठ्या घालून 
जागच्या जागी ि ळब ळ केली. 

 
नवरा–नवरींनी गृहप्रवशे केला. व्होडका, गाडीिा प्रवास आचि उन्द्हे  ांनी लालेलाल झालेली 

दाया तीरासारखी पावलािापाशी आली आचि द न्द्याच्या अंगावर िाऊन जात चतने चविारले– 
 
‘प्योत्र क ठाय?’ 
‘मी त्याला पाचहला नाही–’ 
‘प रोचहताला त्यानं घेऊन यायिी वळे झाली तरी क ठंि मेल्यािा पत्ता नाही.’ 
 
प्योत्रला चतने शोिून काढलं. जेवढी पेलेल त्यापेक्षा जास्त व्होडका घेतल्यान तो गाडीत पडून 

कण्हत होता. घारीसारखी चतने त्याच्यावर झेप घेतली. ‘प्यालास तरी चकती मेल्या! ऊठ अन् प रोचहताला 
घेऊन ये.’ 

 
‘िल हर्! त ला मी ओळखत नाय. मला ह कूम सोडिारी तू कोि?’ स क्या गवताच्या काड्या आचि 

कोंबड्यािंी चवष्ठा बोर्ाने रापीत प्योत्रने चनषेि प्रगर् केला. 
 
डोळ्यात पािी आलेल्या दायांने आपली दोन बोरे् त्याच्या तोंडात ख पसली त्यािी जड होत 

जािारी जीभ पकडली आचि भानावर यावा म्हिनू त्याच्या तोंडातून ओकारी काढवली. नंतर चतने 
चवचहरीतील हंडाभर थंड पािी त्याच्या डोक्यावर ओतले. घोड्याच्या काबंरूिाने त्याला प सून कोरडा 
केला आचि त्याला घेऊन ती प रोचहताकडे गेली 

 
तासभरानंतर चग्रगरी हातात मेिबत्ती घट्ट पकडून नताचलयाच्या शजेारी चगचरजाघरात उभा होता. 

मेिबत्तीच्या प्रकाशात नताचलया जास्त स ंदर चदसत होती. आजूबाजूला क जब ज करिाऱ्या लोकाचं्या 
तर्बंदीवरून त्यािे डोळे चभरचभरत होते आचि तेि िार शबद त्यािा चपच्छा प रचवत होते. ‘त झे दात त झ्या 
घशात!’ त्याच्यामागे स जीर िेहऱ्यािा प्योत्र खोकत होता. गदीत क ठेतरी त्याला द न्द्यािे डोळे िमकताना 
चदसले. इतर िेहरेही त्याला ओळखीिे वार्ले. आज बाजूला िाललेला कोलाहल आचि उपाध्येब वाच्या 



           

मंत्रािी भ िभ ि त्याला ऐकू येत होती. औदाचसन्द्याने तो जखडून गेला होता. फादर चवस्सचरओन  ाचं्या 
फार्क्या ब र्ाचं्या पावलावर पाऊल ठेवनू तो पोथीपीठाला प्रदचक्षिा घालत होता. त्यािा जामा प्योत्रने 
हलकेि खेिला तेव्हा तो थाबंला. मेिबत्तीच्या थरथरिाऱ्या ज्योतीकडे तो र्क लावनू बघत होता आचि 
अंगावर िढिारी झोपेिी स स्ती घालवण्यािी िडपड करीत होता. 

 
‘आंगठ्या द्या एकमेकानंा’ चग्रगरीकडे पाहून अदम रे क्स्मत करीत फादर चवस्सचरओन म्हिाले. 
 
त्यानी एकमेकानंा आंगठ्या चदल्या. प्योत्रच्या डोळ्यानंा डोळा चभडताि चग्रगरीने मूक प्रश्न केला ‘हे 

लवकर संपिार की नाही?’ प्योत्रच्या ओठािें कोपरे द मडले. हसू दाबीत त्याने त्याला उत्तर चदले, 
‘झालंि’ नंतर चग्रगरीने आपल्या बायकोच्या ओल्या चमळचमळीत ओठािें तीनदा ि ंबन घेतले. चगचरजा 
घरामध्ये चवझलेल्या मेिबत्यािंी घाि स र्ली होती. लोक दार्ीदार्ीने दाराकडे िालले होते. 

 
नताचलयािा मोठाड िडबडीत हात हातात घेऊन चग्रगरी बाहेर पडवीत गेला. क िीतरी त्यािी हॅर् 

त्याच्या डोक्यात कोंबली. पूवेकडून येिाऱ्या वाऱ्याच्या गरम झ ळकेने कडू दवण्यािा वास त्याचं्या नाकात 
चशरला. मदैानाकडून संध्याकाळिी चनवि हवा येऊ लागली होती. आवाजाच्या त्या कोलाहलातून अस्वस्थ 
घोड्याच्या घ ंग रमाळािी लाचडक हाक त्याच्या कानावर आली. 

  



           

२३. 
 

नवरा–नवरी चगचरजाघरात जाईपयंत कोश वनोव मंडळी मेलीखोवच्या घरी आली नाही. ते आले 
सकवा नाही हे बघण्यासाठी पंतीलेय अनेकदा फार्कापाशी गेला. पि द तफा कारे्झ डपे माजलेल्या 
करड्या रस्त्यावर पूिवपिे श कश कार् होता. त्याने आपली नजर डॉनकडे वळवली. रानाला सोनचपवळी 
कळा येत िालली होती. डॉन थडीच्या चझलािावर चपकलेले कळक थचकस्तपिे लवत होते. सिंी 
प्रकाशात पतझडीच्या आगमनकाळािी व्याक ळ चनळी ग ंगी चमसळून चतने ते खेडे, डॉननदी, डोंगरािंी 
खडूळ काडंाळी, नदीपल्याडच्या जाभंळर् िूसरतेत दडलेली वनराई आचि माळरान  ा सवांना व्यापून 
र्ाकले होते. रस्त्याच्या फायावर वार्कडेला असलेल्या चगचरजाघरािी रेषाकृती आकाशात उंिावली 
होती. 

 
अस्फ र् ऐकू येिारा गाडीच्या िाकािंा आवाज आचि क ते्रभ कं पंतीलेय च्या कानाने चर्पली. दोन 

फैर्िी िौक ओलाडूंन रस्त्यावर आल्या. पचहल्या फैर्िीत चमरोन आचि शजेारी त्यािी बायको होती. 
त्याचं्या समोरच्या बाजूला सेंर् जॉजंिे िॉसेस आचि पदकानंी मंचडत केलेला गिवशे घातलेले चग्रशाका 
आजोबा होते. एका पेर्ीवर बसून चभतका बेचफचकरीने गाडी हाकीत होता. फेसाळलेल्या घोड्यानंा िाबकू 
दाखवण्यािी तसदी तो घेत नव्हता. द सऱ्या फैर्िीत चमखेइ होता. मागे कळून तो लगाम खेित होता. 
गाडीिी घोडदौड द डक्या िालीवर आिण्यािी त्यािी खर्पर् िालली होती. त्यािा खडखडीत भ्र क र्ी 
चवहीन िेहरा शेंदरी होता. र्ोपीच्या मोडक्या ढापिाखालून घामाच्या िारा ओघळत होत्या. 

 
पंतीलेयने फार्क सताड उघडले आचि त्या दोन फैर्िी आवाडात चशरल्या. इलीचनिना पडवीतून 

ड लत ड लत आली. चतच्या पोशाकािा काठ ि ळीत लोळत चतच्या मागनू येत होता. 
 
‘याव े याव े चमत्रानंो! आमच्या गरीबाच्या घरी पायिूळ झडू द्या आपली’ आपली स र्लेली कमर 

वाकवीत ती म्हिाली. 
 
मान एका बाजूला कलती करून पतंीलेय ने दोन्द्ही बाहू पसरून त्यािें स्वागत केले. ‘आत याव ं

अशी प्राथवना आहे.’ 
 
घोडे सोडायला सागूंन तो आपल्या व्या ाकंडे गेला. आपल्या त मानीवरिी िूळ चमरोनने हाताने 

झर्कली, एकमेकानंा नमस्कार करून झाल्यावर ते पावलािापाशी आले. त फान रपेर्ीने अंग चखळचखळे 
झालेले म्हातारे चग्रशाका मागे रेंगाळले होते. ‘याव ंयाव ंसोयऱ्यानंो, आत याव’ं इलीचनिनाने आग्रह केला. 

 
‘िन्द्यवाद! आलोि आम्ही. 
 
‘आम्ही आपली वार्ि बघत होतो. या! या! आत या! आपले कपडे झर्कायला मी क ं िा आिते. 

 ा चदवसात ि ळीिा फार त्रास होतो. श्वासस द्धा घेता येत नाही नीर्.’ 
 



           

‘खरंय..खरंय अगदी कोरड पडलंय सगळं–त्यानंि िूळ होते. आपि तकलीफ घेऊ नका. मी 
जरा–’ आपल्या मंदब द्धी यजमानीि बाईला वाकून अभीबादन करीत चग्रशाका कोठीघराकडे गेले आचि 
पाखडिी यंत्रामागे त्यानी आश्रय घेतला. 

 
‘त्या म्हातारव वाच्या का माग ंलागल्येस? मूखव!’ पावठािावर आपल्या बायकोला रोखीत पतंीलेय 

खेकसला. ‘त्याना लागल्येय–आचि तू आपली–! डोकं आहे का नाही बये!’ 
 
‘आता मला कसं कळिार?’ इलीचनिना ओशाळून म्हिाली. 
‘ओळखायला हव ंठीक आहे. पाह ण्यानंा मेजाकडं घेऊन िल.’ 
 
नवऱ्या म लीकडच्या वऱ्हाडाला िाफेखिीत आिण्यात आले. अिववर् सझगलेल्या पाह ण्यािंा 

घोळका चतथल्या मेजाभोवती आिीि बसलेला होता. ते आल्यानंतर थोड्याि वळेाने नवरा–नवरी 
चगचरजाघरातून परतले. त्यानी घरात प्रवशे केल्यावर अध्या गलॅनच्या बार्लीतून पतंीलेय ने ग्लासे भरली. 
त्याच्या डोळ्यात अश्रू उभे राचहले होते. 

 
‘चमरोन चग्रगोचरएचवि िला! आपल्या म लाना आरोग्य लाभाव ं म्हिून चपऊ या! आपल्या सारखंि 

त्याना िागंलं आय ष्ट्य चमळू दे. ती स खात जगोत, चनरोगी राहोत.’ 
 
मोठा ग्लास भरून व्होडका त्यानी चग्रशाका आजोबाना चदली. दाढीचमशािें चहरवर् रान माजलेल्या 

त्याचं्या तोंडात त्यातली चनम्मी साडंली आचि चनम्मी त्याचं्या गिवशेाच्या कडक गळपट्टीत वहात गेली. 
ग्लासे एकमेकाना चभडली. मंडळी पीत आचि पीति राचहली. मासळी बाजारासारखी कलकल माजली. 
कोश वनोविा एक दूरिा नातेवाईक चनचकफोर कोलोवइेचदन मेजाच्या दूर र्ोकाला बसला होता. त्याने 
ग्लास हवते उंि केला आचि अशावळेी करतात ती नेहमीच्या चरवाजािी गजवना केला. 
 

‘व्होडका कडू आहे [चवहाहप्रसंगी क िीतरी ‘व्होडका कडू आहे’ अशी गजवना करायिी. आचि इतरानी त्याला साथ द्यायिी अशी 
रीत आहे. ‘व्होडका कडू आहे’ म्हिून नवरानवरीने परस्परािें ि बंन घेऊन ‘ती गोड करावी’ असा  ा आग्रहािा मचतताथव आहे–]!’ 
 

‘कडू आहे! कडू आहे!’ मेजापाशी बसलेल्या पाह ण्यानी त्याच्या पाठोपाठ गजर केला. 
‘कडू आहे! कडू आहे!’ गदी उडालेल्या स्वयंपाक घरातून प्रचतसाद चमळाला. 
 
फिफित चग्रगरीने आपल्या बायकोच्या बेिव ओठािें ि ंबन घेतले आचि स्वतःिी पारि 

झाल्यासारखी आपली नजर खोलीभर चफरवली. लालेलाल गरम िेहरे... रागंड्या...ि ंद... गढूळ... 
नजरा... हशा... अिाशीपिे रवथं करिारी तोंडे... कचशदा काढलेल्या मेिकापडावर गळिाऱ्या लाळा... 
आवाजािंा कोलाहल!’ 

 
दातात रंुद फर्ी पडलेले आपले तोंड कोलोवइेचदनने सताड उिलले. 
 
व्होडका कडू आहे!’ त्याने ग्लास उंि करताि त्याच्या चनळ्या रखवाली गिवशेाच्या बाहीवरील 

दीघवकाळ िाकरी केल्यािे चनदशवक चबल्ले स रक तले– ‘कडू आहे!’ परत सगळ्यानी ते पालूपद उिलले. 



           

कोलोवइेचदनच्या तोंडाकडे चग्रगरी चतरस्काराने बघत होता. ‘कडू आहे’ अशी आरोळी ठोकताना 
बाहेर डोकाविारी त्यािी आिाशी जीभ चग्रगरीच्या नजरेला पडत होती. 

 
‘चपल्लानो घ्या म का!’ व्होडकाने ओल्या झालेल्या चमशाना पीळ भरीत प्योत्र अडखळत म्हिाला. 
 
स्वयंपाकघरात लालब ंद िेहरा झालेल्या आचि सझगलेल्या दायाने गायला स रवात केली. 

बाकीच्यानी गाण्यािे पाल पद पकडले. िाफेखिातील मडंळीनीही गाण्यातं आपले आवाज चमसळवले. 
 
नदी अल्याडी पूल पल्याडी 
नदीत िालली एक होडी 

 
सगळ्यािें आवाज एकमेकात चमसळून गेले. पि सवांच्या वरताि चिस्तोचनयािा भसडा आवाज 

चखडक्यािी तावदाने हादरव ूलागला. 
 

क िी आम्हाला पाजली जरव 
आम्ही स द्धा चपऊ तरव 

 
आतून बायका सकिाळत गाऊ लागल्या– 

 
कश्शाल्ला गातोय चशरा ताण्ि न 
आवाज्ज गेलाय प रंता बस्स न 

 
इतराना मदत म्हिनू एक म्हातारा आवाज खिखिला. 

 
आवाज त्यािा जायिा 
आवाज त्यािा बसायिा 
द सऱ्या बागेतली करवदं. 
िोरून जो क िी खायिा. 

 
गािे संपल्यावर खािे स रू झाले. 
‘मजा आहे मंडळी! मजा आला!’ 
‘हे मर्ि िाखून पहा–’ 
‘हात दूर कर! माझा नवरा बघतोय–’ 
‘दारू कडू आहे! दारू कडू!–’ 
‘त झ मर्ि नको मला! मला मासळी आवडते. हो हो–मासळी रसाळ आहे!’ 
‘प्रोशका! आिखी एक ग्लास घेऊया–’ 
‘वा! कसं मस्त घसा जाळीत गेल!–’ 
‘चसम्योन गरदे्यचवि!’ 
‘आ?ँ’ 



           

‘चसम्योन गरदे्यचवि!’ 
‘िालायला लाग!’ 
 
स्वयंपाकघरात जमीन करकरत हादरत होती. पायातील जोड्यािें खडाड खडाड आवाज येत 

होते. एक ग्लास जचमनीवर पडला. पि सवांच्या सातमजली चखदळण्यातं त्यािा आवाज ब डून गेला. 
मेजाजवळ बसलेल्याचं्या डोक्यावरून चग्रगरीने स्वयंपाक घराकडे दृष्टी र्ाकली. आता बायकािें नाि स रू 
झाले होते. सकिाळिे आचि चशयािंी त्याला साथ होती. आपले चवस्तृत पाश्ववभाग हालवीत त्या नाित 
होत्या. (चतथे एकही सडपातळ नव्हती, कारि प्रत्येकीने पािपाि सहासहा झगे घातले होते.) लेसकाम 
केलेले रुमाल त्या झर्कीत फडकवीत होत्या आचि नािताना कोपरे मागेप ढे करीत होत्या. 

 
ॲकॉर्मडयनिा ककव श आवाज खरमरून उठला. वाजविाराने कझाक नािािे सूर काढले होते. 

ओरडा झाला— 
 
‘सरगि करा! सरगि करा!’ 
 
‘जरा दाबनू घे!’ प्योत्रने घामाने डबडबलेल्या एकीला ढकलीत चवनवले चग्रगरी उठून उभा 

राचहला. नताचलयाकडे पाहून त्याने डोळा घातला. 
 
‘प्योत्र, कझाक नाि नाििारे! बघ त्याच्याकडे!’ 
‘क िाबरोबर?’ 
‘चदसत नाही, त झ्या आईबरोबर!’ 
 
मचरया ल चकचनिनाने कोपरे उंिावनू हात चनतंबावर ठेवले. चतघ्या डाव्या हातात चतिा रुमाल 

होता. हळ हळ  ठेक्यात पावले र्ाकीत प्योत्र चतच्याजवळ गेला. एक चगरकी मारून परत तो आपल्या जागी 
आला. एकाद्या डबक्यात पाय र्ाकताना उिलावा तसा ल चकचनिनाने आपला झगा वर उिलला, िौड्याने 
तो ठेका पकडला आचि चतिी ‘वाहवा’ करिाऱ्या गदारोळात प रुषासारख्या तंगड्या झाडीत ती नाि ू
लागली. 

 
ॲकॉर्मडयन वादकाने मंद सप्तकातील अशी काही िून छेडली की प्योत्रच्या अंगात आल्यासारखे 

झाले. डरकाळी फोडून तो उचकडवा बसला आचि ‘कोंबडा’ घालू लागला. पोर्ऱ्यावरील ब र्ावंर हाताच्या 
तळव्याने तो फर्ाफर्ा थापया मारीत होता. ओठाच्या कोपऱ्यातून चमशािंी र्ोके क रतडत होता. पायािी 
म रड आचि फेक तो चवलक्षि झपायाने करीत होता. त्याच्या सिब बर्ा कपाळावर थयथया नाित होत्या, 
पि त्यानास द्धा त्या पायािी द्र तगती गाठता येत नव्हती. 

 
दाराजवळच्या घोळक्याने चग्रगरीिी नजर अडली गेली होती. सझगलेल्या पाह िे मंडळींच्या 

आरोळ्या आचि जळिारी देवदार फळी तडतडावी तसे वाजिारे त्याचं्या नालबंद बरू्र्ािािें ताश ेएवढेि 
त्याच्या कानी पडत होते. 

 



           

नंतर चमरोनने इलीचनिनाबरोबर नृत्य केले. गंभीरपिे आचि सरावलेल्या जबाबदारीच्या 
आचवभावात ते पावले र्ाकीत होते. त्यानंा पाहण्यासाठी पंतीलेय एका स्र् लावर उभा राचहला होता. 
आपला लंगडा पाय त्याने लोंबकळत सोडला होता आचि चजभेने चमर्क्या मारल्यासारखा आवाज तो 
काढीत होता. त्याच्या पायाऐवजी त्यािे ओठ आचि कानातील िंद्रकोर  ािंाि नाि िालला होता. 

 
तरबेज मंडळी नािायला प ढे आली ज्याना पाय िड म डपताही येत नव्हता तेही  ात सामील 

झाले. मग बाकीिे चगल्ला करू लागले. 
 
‘नीर् नाि की!’ 
‘पावलं लहान र्ाक की ए त झ्या...!’ 
‘त्यािे पाय हलके आहेत पि बूडि मिेमिे येतं–’ 
‘होऊन जाऊ दे–’ 
‘आमिी सजकली–’ 
‘िला िला!–’ 
‘दमला काय? नाि नाहीतर बार्लीि फोडतो र्ाळक्यावर–’ 
 
चग्रशाका आजोबा प रते तरव झाले होते. बाकावर शजेारी बसलेल्या मािसािी हाडे चनघालेली पाठ 

कवते घेऊन त्याच्या कानात एखाद्या डासाप्रमािे ते भ िभ ित होते. 
 
‘कोित्या साली िाकरी स रू केली?’ 
ज न्द्या ओकवृक्षाप्रमािे वाकून गेलेल्या त्या वृद्ध शजेाऱ्याने उत्तर चदले. 
‘१८३९ मिे, माझ्या प ता!’ 
‘किी?’ चग्रशाकाने आपल्या स रक तलेल्या कानाच्या िोभ्यामागे हात नेऊन चविारले. 
‘साचंगतलं ना १८३९ त!’ 
‘त मिं नाव काय? कोित्या फलर्िीत होता?’ 
‘माँकझीम बोगाचतचरयोव बाकलानोव फलर्िीत नाईक होतो. 
‘िायनयार खेड्यािा मी’ 
‘मेलोखोविे पाव्हिे का?’ 
‘काय?’ 
‘मी चविारलं–मेलीखोविे त म्ही पाव्हिे का?’ 
‘हा हा! मी नवऱ्याम लाच्या आईिा बाप’ 
 
‘बाकलानोव फलर्िीत होता म्हिाला नाही का?’ 
 
तो म्हातारा दंतहीन चहरड्यानी पावािा त कडा िावण्यािा व्यथव प्रयत्न करीत होता. चग्रशाकाकडे 

गढूळ नजरेने पाहून त्याने मान हलवली. 
 
‘म्हिजे कॉकेचशयाच्या मोचहमेत त म्ही असालि.’ 
 



           

‘मी ख द्द बाकलानोवच्याि हाताखाली होतो. देव त्याला शातंी देवो!’ कॉकेशस सर करायला मी 
त्याला मदत केली. आमच्या फलर्िीत काही बासजदे कझाक हीते. रखवालीच्या चशपायासारखे उंिेप रे. 
तेवढे ताठ नव्हते म्हिा! पि हल्लीच्या चशपायासारखे नव्हते. हे ऽ चिप्पाड लाबं हातािें! रंुद तकर्ािे होते! 
अशी मािसं होऊन गेली प ता! आमिे जनरलसाहेब असेि होऊन गेले. गालीिा िोरल्याबद्दल एकदा 
त्यानी आमिी किीक सतबली.’ 

 
‘मी त कव स्थानच्या मोचहमेत होतो. ऑ? हो हो मी चतथ ं होतो’ –पदके ख ळख ळिाऱ्या आपल्या 

छातीला उंिचवण्यािा म्हाताऱ्या चग्रशाकानी प्रयत्न केला. 
 
‘पहारे्च्या स मारास आम्ही खेडं घेतलं आचि मध्यान्द्हीला सशगवाल्यानं इशारा फ ं कला.’ 

 
‘आम्ही पि झारिी िाकरी केल्येय. रोक्स्सट् झच्या आजूबाजूला आम्ही लढत होतो आचि आमिी 

फलर्ि बारावी डॉन कझाक–जाचनस्सारीशी [ज न्द्या काळच्या त की पायदळ रखवालीिे सैचनक.] झ ंजत होती.’ 
 

‘सशगवाल्याने इशारा फ ं कला.’ 
 
चग्रशाकािे म्हििे ऐकून न घेता तो बाकलानोविा सैचनक आपलीि कथा प ढे सागंू लागला. 

‘जाचनस्सारी आपल्या अतामान रेचजमेन्द्र् सारखे असतात.’ 
 
‘होय!’ 
चग्रशाकाना आता िीड येऊ लागली होती. रागाने ते हात उडवीत म्हिाले. 
 
‘त कीं जाचनस्सारी त्याचं्या झारिी िाकरी करतात. डोक्यात ते सफेद चपशव्या घालतात. आँ? 

पाढंऱ्या सफेद चपशव्या घालतात.’ 
 
‘मी माझ्या दोस्ताला म्हिालो,’ आपल्याला माघार घ्यावी लागिार चतमोफेइ. पि आिी 

आपल्याला सभतीवर लावलेला तो गाचलिा काढायला हवा. 
 
‘गोळीबारात मद वमकी दाखवल्याबद्दल मला दोन जॉजेस चमळाली. एका त की मेजरला चजता 

पकडला मी! ‘चग्रशाका आजोबा रडू लागले आचि आपल्या स कर् म ठीने शजेाऱ्याच्या पाठीवर ग दे्द मारू 
लागले. पि शजेारी िेरीच्या म रंबयात कोंबडीिा त कडा ब डवनू खराब झालेल्या मेजकापडाकडे बघत 
प र्प र्त होता. 

 
‘सैतानानं माझ्या हातून कोितं पाप करवलं ते ऐक बरे्ा!’ मेजकापडाच्या पाढंऱ्या ि ण्यावंर त्या 

म्हताऱ्यािी र्क अशी काही चखळली होती की व्होडक्यात आचि सूपमिे चभजलेले मेिकारड नव्हे तर 
कॉकेशसिी डोळे चदपविारी पववतावलीि तो बघत होता. ‘जे आपलं नाही त्याला मी किीही हात लावला 
नव्हता–’ 

 



           

‘त्या चिरकीज लोकाचं्या खेड्यात आम्ही आलो, क िािी मालमत्ता बघून माझ्या किी पोर्ात 
द खलं नाही. लोकाचं्या िीजवस्तूवर क िी वाईर् नजर र्ाकिार नाही अस–ं पि आता हा गालीिा 
नजरेस पडला आचि मनात आलं  ािं खोगीर झकास होईल.’ 

 
‘आम्हीस द्धा खूप पाचहलंय. सम द्रापलीकडच्या म लखालाही मी जाऊन आलोय.’ आपल्या 

शजेाऱ्याच्या डोळ्यात बघण्याच्या चग्रशकानी प्रयत्न केला पि त्या खोल गेलेल्या खोबल्याचं्या आजूबाजूला 
भ वया आचि दाढीिे घनदार् रान माजलेले होते. तेव्हा त्यानी एक य क्ती लढवली. आपल्या कथेच्या चशखर 
बन्द्दूकडे शजेाऱ्यािे लक्ष त्यानंा खेिनू घ्यावयािे होते. तेव्हा स रवातीिा थात र मात र गाळून त्यानी एकदम 
ऐन मध्यावरि उडी झोकली. ‘मग कॅप्टन ह कूम देतो : घोडदौडीला एक कतार! एल्गार स रु!’ 

 
पि ज न्द्या बाकलानोव फलर्िीतील कझाकने सशगाच्या इशाऱ्याबरोबर र्ाि मारायला तयार 

झालेल्या स्वाराप्रमािे मान मागे झ कवली आचि मेजावर ग द्दा मारीत तो क जब जला. 
 
‘भालाइतानो ह श्शार! बाकलानोवच्या चशपायानो तलवारी उपसा!’ त्यािा आवाज एकदम िढता 

झाला. त्यािे गढूळ डोळे ल कल कून प्रदीप्त झाले. ‘बाकलानोवच्या मदानो!’ आपले चपवळर् बोळके त्याने 
सताड उघडले आचि तो गरजला ‘गचनमावर त र्ा, एलगार स रू!’ 

 
जवानमदव आचि ित र नजरेने त्यानें चग्रशाककडे रोखून पाचहले, दाढीवरून ओघळिारा अश्रू न 

चर्पता त्याने तो तसाि ओघळू चदला. 
 
चग्रशाकालाही िेव िढला. 
 
‘त्यानं ह कूम सोडला आचि तलवार उगारली. आम्ही घोड्यानंा र्ािं मारली आचि जानीस्सारींना 

हे असं वढेलं’ थरथरत्या बोर्ानंी त्यानी मेजकापडावर िौकान काढला ‘आमच्यावर गोळीबार करीत होते. 
दोनदा आम्ही िाल केली. दोन्द्ही वळेेला त्यानंी आम्हाला मागं रेर्लं. जेव्हा जेव्हा आम्ही िालून जायिो 
तेव्हा तेव्हा त्याच्या फळीच्या लहानशा रानातून चरसाल्यािे स्वार बाहेर येत. तेव्हा आमच्या कमाडंरनं ह कूम 
सोडला. आम्ही वळून त्याचं्यावर िालून गेलो. त्यािंा ि व्वा उडवला. पार दािादाि केली. कझाकच्या प ढे 
उभा राहील असा कोिता चरसाला अलम द चनयेत आहे? रानात त्यानी िूम ठोकली. त्यािंा सेनानी अगदी 
माझ्या समोर मी पाचहला. सारंग जनावरावर बसून िालला होता. िागंला देखिा गडी. काळ्याभोर 
गलचमशा! त्यानं वळून माझ्याकडं पाचहलं. चपस्त ल काढलं गोळी घातली! पि नेम ि कला. घोड्याला र्ाि 
मारून त्याला मी गाठला. त्याला छार्िार होतो. पि मग मनात जास्त िागंला चविार आला. चकती झालं 
तरी तोही मािसूि! तेव्हा त्याच्या कमरेला उजव्या हातािी कव घातली आचि तो चरचकबीतूत चनसर्ला. 
माझ्या हाताला िावला पि मी सोडला नाही त्याला...’ 

 
चग्रशाकाने चवजयीम दे्रने आपल्या शजेाऱ्याकडे पाचहले, पि म्हातारब वािें कोनदार डोके छातीवर 

झ कले होते. त्या गोंगार्ात त्याना झोप लागनू गेली होती आचि ते संतोषपूवंक घोरत होते. 
 

★ ★ 
  



           

पवज दुसरे 
 

१. 
 

सेगइे प्लातोनोचवि मोखोव आपली वशंावळ खूप ज न्द्या काळापयंत सागंू शकत असे. 
 
पचहल्या पीर्रच्या कारचकदीत चबक्स्करे् आचि बंद कीिी दारू भरलेला एक शाही पडाव डॉनकडून 

खाली आझोवकडे प्रवास करीत होता. डॉनच्या वरच्या काठाला असिाऱ्या चिगोनाकी  ा लहानशा 
दंडेलखोर गावातील कझाकानंी रात्री  ा पडावावर िाड घातली. झोपलेले रखवालदार त्यानी ठार 
मारले. चबक्स्करे् आचि बंद कीिी दारू ल र्ली आचि तो पडाव त्यानंी ब डवनू र्ाकला. 

 
झारच्या हूक मावरून वोरोनेझहून चशपाई पाठचवण्यात आले त्यानी चिगोनाकी गाव जळून बेचिराख 

केले.  ा हल्ल्यात भाग घेिाऱ्या कझाकानंा कंठस्नान घालण्यात आले. चगरफदार केलेला कॅप्टन 
याकीरका आचि त्या बरोबरिे िाळीस कझाक  ाना ओडंक्याचं्या तक्तावर फाशी देऊन ते ओंडके दंडेली 
करू पाहिाऱ्या खेड्याला जरब बसावी म्हिून डॉनच्या प्रवाहातून सोडून देण्यात आले. 

 
चिगोनाकी झोपड्यातील शकेोर्ीिा िूर चजथून बाहेर पडत होता, या चठकािी दहा वषानंतर 

कझाकाचं्या आचि त्या सत्यानाशातून बिावलेल्याचं्या वस्त्या परत उठू लागल्या. खेडे परत उभे राचहले 
आचि त्या भोवती बिावािे गावक सू उभारले गेले. त्याि स मारास झारिा एक ग प्त हस्तक वोरोनेझहून 
चिगोनाकीला पाठचवण्यात आला. हा मोखोव नावािा रचशयन शतेकरी होता. िाक च्या म ठी, तंबाखू, 
िकमकीिे गारमिी आचि कझाकाचं्या रोजच्या गरजा भागचविाऱ्या चकरािा मालािा तो व्यापारउदीम 
करीत असे. िोरीिा माल तो चवकत घ्यायिा आचि चवकायिा. द कानात माल भरण्याच्या सबबीवर तो 
वषातून एकदा वोरोनेझला जाऊन यायिा. पि प्रत्यक्षात तो अचिकाऱ्याना अहवाल देत असे की खेडे सध्या 
शातं आहे आचि कोित्याही नवीन क रापतीिा खेड्यािा चविार नाही. 

 
मोखोवशरे्िे क र् ंब म्हिजे  ाि चनचकतामोखोव  ा रचशयन शतेकऱ्यािी वशंवले होती. कझाक 

भमूीत त्यािंी पाळेम ळे खोलवर रुजली होती. त्याना फारे् फ र्त सबंि म ल खातं एकाद्या वार्थडीच्या 
चिवर् रानझ ड पाप्रमािे ती फैलावली. वोरोनेझच्या स भेदाराने आपल्या पूववजाना चदलेल्या अचिकारपत्राच्या 
पत्रावळी त्यानी पूज्यभावाने जपल्या होत्या. ही अचिकारपते्र आजतागायतही सचहसलामत राचहली असती 
पि सेगेइ मोखोवच्या आजोबाचं्या हयातीत एक मोठी आग लागून देवप तळ्याचं्या मागे ठेवलेल्या लाकडी 
संद कीबरोबर ती जळून गेली.  ा मोखोवने पत्त्याच्या नादाने एकदा स्वतःिा सत्यानाश ओढवनू घेतला 
होता आचि आपली सवव जायदाद उिळून र्ाकली होती. पि आगीत सगळ्यािी राखरागंोळी होऊन 
गेल्यावर सगेइ फातोनोचविने परत बस्तान सावरले. आपल्या लोलागोळा झालेल्या बापाला मूठमाती 
चदल्यावर सेगेइला परत ओनाम्यापासून स रुवात करावी लागली. जनावरािें केस, पक्ष्यािंी परे, वगैरे 
खरेदी करून त्याने व्यापार उदीम स रु केला. बनवाबनबी करीत, गावातंील कझाकाकंडून कोपेक न् 
कोपेक उकळीत पाि वष ेत्याने मोठ्या मेर्ाक र्ीिी काढली आचि मग आिानक ‘फेरीवाल्या चसऱ्योझका’िा 
सेगेइ प्लातोनोचवि झाला. कापडिोपडािे लहानसे द कान त्याने उघडले. एका अिववर् असलेल्या 
प रोचहताच्या म लीशी त्याने लग्न केले. लग्नात  ाला भरपूर ह ंडा चमळाला. लीननकापड द कानदार म्हिनू 
 ाने बस्तान बसचवले. ऐन मोक्याच्या क्षिी सेगेइ प्लातोनोचवि कापडाच्या व्यापारात पडले. 



           

डॉनच्या डाव्या काठािा दाडं बरड चिकिमातीिा आचि नाचपक होता म्हिून लष्ट्करी 
अचिकाऱ्याचं्या ह क मावरून कझाकािें खेडेच्या खेडे  ा वळेी उजव्या काठाला स्थलातंर करीत होते. 
िासनाक त्स्कायाच्या नवीन खेड्याभोवती घरे उठू लागली. पूवींच्या वतनवाड्याचं्या कडेने चिर, िोनाया 
आचि फ्रालोवका नद्याचं्या काठाने िौपयातील तळवर्ीवर आचि दऱ्याखोऱ्यातून य केनी वसाहतीच्या 
बरोबरीने नवी खेडी आकाराला आली. सामानस मान आिायला तीसपस्तीस मैल जाण्यापेक्षा सेगइे 
मोखोविे िकिकीत फळ्यािें, चित्ताकषवक मालान भरलेले द कान लोकाना मोठ्याि सोईिे झाले. भर 
आकारािा ॲकॉर्मडयन पसरावा तसा सेगेइनी आपल्या िंद्यािा व्याप वाढचवला. जनावरािी िामडी, मीठ, 
घासलेर्, फती, दोरे, ग ंड्या वगैरे खेड त जीवनाला लागिारा सवव प्रकारिा माल त्यानी द कानात भरला 
होता. शतेीिी यंत्रावजारेही ते प रव ूलागले. आक्साइस्क कारखान्द्यातून आलेली कापिी यंते्र, पाभर यंते्र, 
नागंर, उफििी यंते्र द कानाबाहेर नीर् हारीने माडूंन ठेवलेली होती. द कानाच्या शीतळ चहरव्या झडपात 
ती उन्द्हाळ्याच्या गरमीपासून स रचक्षत राचहली होती. 

 
द सऱ्याच्या चखशातील पैशािी मोजदाद कठीिि! वि असे चदसत होते की तैलब चद्ध सेगेइंच्या 

पदरात व्यापाराने खूपि नफा र्ाकला होता. कारि तीन एक वषात त्यानी िान्द्य वर उिलिारे यंत्र स रु 
केले. पचहली बायको वारल्या नंतर द सऱ्या वषी वाफेवर िालिारी चपठािी चगरिी बािंावयािे काम त्यानंी 
स रु केले. 

 
तकतकीत काळ्या केसािें तोकडे आवरि असलेल्या आपल्या काळगेल्या म ठीने त्यानंी तातारस्की 

आचि आसपासच्या खेड्याना चपळून काढले सेगेइ मोखोविे देिे नाही असे एकही घर नव्हते. 
 
नासरगी िौकर्ीच्या चहरव्या कागदाच्या पट्टीवर चलचहलेले असायिे– ‘कापिीयंत्र अम क अम क 

मािसाला उिारीवर चदलेले आहे.’ फलाण्याच्या म लीला नवऱ्या म लीिा पोशाख उिार चदलेला आहे. 
(‘पोरीिं लग्न करायिी वळे आल्येय. गव्हािी सकमत तर पारामोनोवो िान्द्य उिलिाऱ्या यंत्राने घर्त्येय. 
मोखोव, चलहून ठेवा माझ्या खात्यावर.’) 

 
हे असे िालले होते. 
 
चगरिीत नऊ मािसे कामाला होती. द कानात सात नोकर होते. िार गडी होते. म्हिजे एकूि वीस 

पोरे्  ा व्यापाऱ्याच्या ख षीवर अवलंबून होती. 
 
पचहल्या बायकोपासून त्यानंा दोन म ले झाली होती. लीझा ही म लगी आचि चतच्यापेक्षा दोन वषानी 

िाकर्ा बलाचदमीर. हा जडभरत आचि गंडमाळा झालेला होता. 
 
त्यािंी द सरी बायको आना ही नाकेली आचि चनप चत्रक होती. चतिे वळेावलेले मातृपे्रम आचि 

साठलेले चपत्त (िौचतसाव्या वषापयंत चतिे लग्न झाले नव्हते) ही दोन्द्हीही त्या म लावर कोसळली होती. 
सावत्र आईच्या चिडचिड्या स्वभावािा म लावंर वाईर् पचरिाम झाला होता. आिारी पािके सकवा 
मोतद्दाराकडे देत होता त्याहून वगेळे लक्ष त्यािंा बाप त्याचं्याकडे प रवीत नव्हता. त्यािंा सगळा वळे 
िंद्याच्या उलाढालीत जायिा. मॉस्को, चनझ्यनी उऱ्यचूपन् स्काया सकवा गावोगावच्या जत्रातूंन त्याला चफराव े
लागे. तेव्हा म लावंर क िािा दाबि राचहला नाही. त्याचं्या चनबूवज बायकोने बालमनािंा थागं लावण्यािा 



           

किी प्रयत्नि केला नाही. प्रिंड घरकामात चतिा सारा वळे जात असे. आचि हे भाऊबहीि एकमेकाशी 
फर्कून राचहले. एकमेकािा एकमेकाशंी जिू काही सबंंि नसल्यासारखे त्यांिे स्वभाव चभन्नचभन्न झाले. 
बलाचदमीर घ म्या, आळशी, भेदरर् नजरेिा आचि पोरवयाला चवशोचभत असा गंभीर होता. लीझािा वावर 
मोलकरिी आचि सैपाकिींत होता. (ही एक द रािारी आचि बारा गाविे पािी प्यालेली होती) तेव्हा 
आय ष्ट्यािी ही काळी बाजू चलझाच्या नजरेला येऊ नये इतक्या लौकर आली.  ा बायानी चतिे चवकृत 
क त हल जागृत केले होते. त्याम ळे अद्याप अंग न िरलेली लाजरी चकशोरी असूनही स्वैरमनाला अडपते 
दडपते क िी नसल्याने रानोमाळ उगविाऱ्या जंगली फ लाप्रमािे ती बफेार् झाली होती. 

 
काळ संथ गतीने प ढे जात होता. म्हातारे जास्ति चपकत होते. तरुिाना पालवी फ र्त होती. 
 
एक चदवस संध्याकाळी िहा घेता घेता मेजाजवळ बसलेल्या आपल्या म लीला पाहून सेगेइ 

प्लातोनोचवि दिकले. शाळा न क्तीि प री केलेली चलझा नाज क देखिी तरुिी चदसत होती. त्यानंी 
चतच्याकडे पाचहले आचि त्याचं्या हातातील चनखाररंगी िहाने भरलेली बशी थरथरली. चकती ती आपल्या 
आईच्या वळिार गेली होती! बापरे, अगदी चतिीि प्रचतमा! 

 
‘लीझा, मान जरा बाजूला वळव बघू!’ 
आपली म लगी चकती चवलक्षि चतच्या आईसारखी आहे ते पूवी त्याच्या लक्षात आले नव्हतं. 
 
बसक्या छातीिा, रोगर्, चपवळा व्लाचदमीर मोखोव पािवीत होता. चगरिीच्या आवारातून तो 

िालला होता. तो आचि त्यािी बहीि उन्द्हाळ्याच्या स ट्टीत न क्तेि घरी आले होते. नेहमीप्रमािे तो चगरिी 
बघायला गेला होता. 

 
अंगावर पीठ उडालेल्या लोकात तो सहडत होता. दातेरी िाक, रुळािी अखंड िडिड आचि 

गरगरिाऱ्या पट्यािे चसत्कार तो ऐकत होता. 
 
‘मालकािंा वारस–’ कझाक चगऱ्हाईकािंी आदबशीर क जब ज ऐकून त्याला फ शारकी िढत होती. 
 
सगळ्या आवाडभर उभ्या असलेल्या गाड्या आचि शिेािे ढीग  ाचं्या पाखळातून चनगूतपिे वार् 

काढीत व्लाचदमीर फार्काशी पोहोिला. नंतर त्याला आठवले की आपि इचंजनािी खोली बघायला गेलो 
नाही. तसा तो परत चफरला. 

 
इंचजनाच्या खोलीच्या दारापाशी लाल रंगािी तेलािी र्ाकी होती. चगरिीतील गडी चतमाफेइ, 

‘ग ड डू’  ा र्ोपि नावाने ओळखला जािारा तागडीवाला आचि पाढंऱ्याश भ्र दातािंा, चतमाफेइिा तरुि 
मदतनीस दाचवद हे चतघेजि आपल्या त मानी वर ग ंडाळून अनवािी पायाने चिखलािे एक भले मोठे सरगि 
त्या र्ाकीजवळ त डवीत होते. 

 
‘अरे! मालक!’ तागडीवाल्याने त्यािे स्वागत केले. 
‘नमस्ते.’ 
‘व्लाचदमीर सेगइेचवच् नमस्ते!’ 



           

‘काय करताय त म्ही?’ 
 
‘चिखल मळतोय.’ नाख षीने हसत आचि शिेािा वास येिाऱ्या त्या रेंद्यारेपातून तंगडी वर खेिीत 

दाचवदने उत्तर चदले. ‘त झ्या बापाच्या हातून रुबल स र्त नाही! तेव्हा  ा कामाला तो बाई लावायिा नाही! 
त झा बाप मख्खीिूस आहे! असे वर बोलून तो पायाने रप् रप् आवाज करू लागला. 

 
व्लाचदमीर िूर होऊन गेला. सदा हसतम ख दाचवद, त्यािा घृिास्पद सूर  ाबद्दलि नव्हे तर 

त्याच्या पाढंऱ्या श भ्र दाताबंद्दलही त्याला जबरदस्त चतर्कारा वारू् लागला. 
 
‘मक्ख्खिूस’िा अथव काय?’ 
 
‘अती हलकर् आहे तो! पशैाला लागलं अगलं तर स्वतःिं शिे खायला सोडायिा नाही तो!’ 

दाचवदने हसत हसत त्याला समजावनू साचंगतला. 
 
इतरानंी चखदळून त्याला साथ चदली. 
तो पािउतारा व्लाचदमीरच्या वमी झोंबला. थंडपिे दाचवदकडे बघत त्याने चविारले. 
‘म्हिजे तू... तू नाखूष आहेस?’ 
 
‘ ा राडीत ये न् मळायला लाग. म्हिजे त झं त लाि कळेल! कोिता िूत्या खूष होईल? त झ्या 

बापाला साचंगतलं पाचहजे हे काम! दोंद झडेल जरा त्याि!ं’ दाचवदने उत्तर चदले. चिखलािे सरगि तो 
घसाघसा त डव ूलागला आचि चमस्कीलपिे हंसू लागला. 

 
 ाला कोिते खरखरीत उत्तर द्याव े ािा मनात माडें चशजवीत व्लाचदमीरने चविार केला. 
जरा वळेाने तो म्हिाला, 
‘ठीकाय! पपानंा सागंतो की तू त झ्या कामावर खूष नाहीस म्हिून!’ 
 
चतरप्या नजरेने त्याने त्या मािसाकडे पाचहले. आपल्या बोलण्यािा प्रभाव बघून तो दिकला. 

दाचवदिे ओठ ओढूनतािनू आिलेल्या क्स्मताने वडेेवाकडे झाले. इतरािें िेहरे काळवडूंन गेले. क्षिभर ते 
चतघेही चनमरू्पिे चिखल त डव ूलागले. 

 
मग आपल्या चिखलाळ पायावंरून नजर बळेि काढून घेत दाचवद गोडीग लाबीच्या ओशाळ्या 

आवाजात म्हिाला, 
 
‘मी आपली मस्करी करीत होतो, वलोद्या!’ मी थटे्टनं म्हिालो, 
‘तू काय म्हिालास ते मी पपाना सागंतो.’ 
 
स्वतःिा आचि वचडलािंा अपमान आचि दाचवदिे केचवलवािे हसू पाहून घायाळ झालेल्या 

व्लाचदमीरच्या डोळ्यात अश्रू उभे राचहले आचि तो चतथून िालता झाला. 
 



           

‘वलोद्या! व्लाचदमीर सेर्मगएचवि!’ 
 
भयभीत होऊन दाचवद त्याला हाका मारू लागला. चिखलातून त्याने बाहेर पाय र्ाकला तशी 

त्यािी त मान त्याच्या चिखलाने लडबडलेल्या पायावर ओघळली. 
 
व्लाचदमीर थबकला. 
िापा र्ाकीत दाचवद त्याच्याजवळ आला. 
 
‘त मच्या पपाना सागंू नका! मला मखूाला माफ करा. देवाशपथ सागंतो. मी फक्त त मिी थट्टा 

केली.’ 
 
‘बरं बरं! नाही सागंिार.’ व्लाचदमीरने शहाजोगपिा दाखवीत उत्तर चदले आचि तो फार्काकडे 

चनघून गेला. दाचवदबद्दलिी दयेिी भावना वरिढ ठरली होती. 
 
डोक्यावरिा भार उतरल्यासारखा तो पाढंऱ्या क पार्ीच्या कडेने िालला होता. चगरिीच्या 

आवारातील एका कोपऱ्यात असिाऱ्या लोहारसाळेतून घि घातल्यािे मजेदार आवाज येत होते. 
लोखंडावर घातलेल्या घावािा हलका आचि अस्फ र् आवाज येत होता. तर त्याच्या मागोमाग ऐरिीवर 
ठण कन् पडलेला घिघिता ध्वनी येत होता. 

 
‘असं का म्हिालास?’ 
‘ग ड डू’िा खजातील आवाज त्याच्या कानावर आला. 
‘शिे ढवळू नको म्हिजे घाि नाही येिार!’ 
‘स व्वर! व्लाचदमीर चिडून स्वतःशी म्हिाला. ‘उलर् उत्तर करतो काय? पपाना सागंू का नको?’ 
त्याने मागे म रडून पाचहले. 
दाचवदच्या िेहऱ्यावर ते अक्षयी हास्य झळकत होते. 
‘मी सागंिार’ व्लाचदमीरने चनिय केला. 
 
द कानाच्या बाहेर एका खाबंाला एक घोडा आचि गाडी बािूंन ठेवली होती. बंबखान्द्याच्या छपरावर 

चकलचकलत्या चिमण्यािंा उदी ढग आला होता. पोरे त्यािंा पाठलाग करीत होती. 
 
वराड्यातून बोयाचरशचकन  ा चवद्यार्थ्यािा खिखिीत स रेल आचि द सऱ्या क िािा तरी ककव श 

आवाज येत होते. 
 
व्लाचदमीर घराच्या पायऱ्या िढून गेला. 
 
पडवी आचि वराडं्यातं फोफावलेल्या जंगली द्राक्षािी वलेपत्ती सरसळत होती. चकरवलेल्या आचि 

चनळ्या रंगाने रंगवलेल्या पागोळ्यातून त्यािें फ लारलेले घोस लर्कत होते. 
 



           

बोयाचरशचकन आपले तासलेले चहरवर् मस्तक घ सळीत बालन्द्दा ग रुजींना काही तरी सागंत होता. 
तरुि पि दाढीचबढी राखलेले बालान्द्दा ग रुजी त्याच्या समोर बसले होते. 

 
‘मी श्रमिाऱ्या कझाकािा म लगा आहे. तेव्हा साहचजकि सगळ्या चमरासदार वगािा मला 

चतर्कारा आहे. पि त्यािं चलखाि वािलं की समाजाच्या  ा मरिोन्द्म ख चवभागाबद्दल मला चकती तीव्र 
अन कंपा वार्ते त्यािी त म्हाला कल्पना नाही. मी मनोमनी जवळजवळ सरदार सकवा जमीनदारि बनतो. 
त्याना आदशव वार्िाऱ्या स्त्रीिा मी तल्लीनतेने अभ्यास करतो. त्यािें लागेबािें अक्षरशः माझ्या मनाला 
चभडतात. कमाल आहे! हो हो चमत्रा! प्रचतभा काय करू शकते  ािं हे उदाहरि आहे. त मिा पंथही ती 
बदलून र्ाकू शकते!’ 

 
ओठावंर क क्त्सत क्स्मत खेळवीत बालान्द्दा ग रुजी आपल्या कमरबंदाच्या रेशमी गोंड्याशी खेळत, 

सदऱ्याच्या काठावरिा लाल कचशदा चनरखीत होते. 
 
चलझा आरामख िीवर पह डली होती. त्या संभाषिात चतला काडीिा रस वार्त नसल्यािे उघड 

चदसत होते. सदैव काहीतरी हरपलेले शोििारी चतिी नजर शून्द्यपिे बोयाचरशचकनच्या वस्तऱ्याने 
खरवडलेल्या चनळसर मस्तकावर चखळून राचहली होती. 

 
त्यानंा अचभवादन करुन व्लाचदमीर आपल्या वचडलाचं्या खाजगी खोलीकडे गेला. त्याने दारावर 

र्कर्क केले. 
 
सेगेइ प्लातोनोचवि शीतल कातडी कोिावर बसून ‘रुस्कोयो बगातस्त्वो’च्या जूनच्या अंकािी पाने 

िाळीत होते. हाडापंासून बनवलेला, कागद कापण्यािा एक चपवळा िाकू त्याचं्या पायाशी पडला होता. 
 
‘काय रे, काय आहे?’ 
व्लाचदमीरने खादं्याना सकचित पोक काढले आचि आपल्या सदऱ्याच्या ि ण्या सारख्या केल्या. 
‘मी चगरिीतून येत होतो!’ 
 
व्लासदमीर सागंतानंा िािरु लागला. पि तेवढ्यात दाचवदिे तळपते क्स्मत त्याच्या डोळ्यापं ढे उभे 

राचहले. र्सरच्या जाचकर्ातून चदसिाऱ्या वचडलाचं्या स र्लेल्या पोर्ाकडे बघत तो सागंू लागला. 
 
‘चगरिीतला गडी दाचवद म्हित होता!’ 
आपल्या म लािे म्हििे सेगेइ प्लातोनोचविनी लक्षपूववक ऐकून घेतले आचि ते म्हिाले. 
‘त्याला मी गिाडंी देतो! तू जा!’ 
मग खाली पडलेला कागद कापायिा िाकू उिलण्यासाठी ते क ं थत वाकले. 
 
खेड्यातील ब चद्धजीवी संध्याकाळी सेगेइ प्लातोनोचवि मोखोव  ाचं्या घरी जमत.  ात ‘मॉस्को 

ताचंत्रक चवद्यालया’त चशकिारा बोयचरशचकन होता. चशष्टपिािी आचि क्षयािी कसर लागलेले बालादंा हे 
जरत्कारू ग रुजी होते. बालान्द्दाचं्याि घरात राहिारी माफा ही मास्तरीिही  ात असे.  ा बािेंसूद 
म लीिा पेर्ीकोर् नेहमी असभ्यपिे बाहेर चदसायिा. चतिे वय जसे काही किी वाढति नसे.  ा मंडळीत 



           

एक पोस्र्मास्तर होते.  ा क बर् ब्रह्मिाऱ्याच्या अंगाला नेहमी पोष्टातील लाखेिा आचि सवगं अत्तरािा दपव 
मारत असे. येवदे्यनी चलस्तचनस्तस्की हा तरुि लेफ्र्नंर् आपल्या बापाच्या वाडीहून घोड्यावर बसून इथे 
यायिा. वराडं्यातं िहा पीत आचि चशळोप्याच्या गप्पा मारीत ही मंडळी बसत. गप्पा मदंावल्या की क िीतरी 
पाह िा उठून यजमानािा जडावकाम केलेला उंिी ग्रामोफोन स रु करीत असे. 

 
सर्ीसामाशी, मोठ्या सिास दीच्या चदवशी सेगेइ प्लातोनोचविना ह क्की येई की भपका दाखवनू 

लोकािें डोळे चदपवनू र्ाकावते. मग ते पाह िेमंडळीना पािारि करीत. उंिी मद्य,  ा प्रसंगासाठी खास 
बाताइस्कहून मागवलेली ताजी गाभोळी, उत्तमोत्तम चमष्टान्न  ािंी िमिमीत मेजवानी ते पाह ण्यानंा देत. 
एरवी ते अत्यतं कदू्रपिे राहत एकि गोष्ट अशी होती की चजथे त्यानी कोितेही आत्मसंयमन किीही पाळले 
नाही. ती गोष्ट म्हिजे गं्रथखरेदी! वािनािी त्यानंा हौस होती. स्वतःच्या ब द्धीने कोित्याही गोष्टीिा तळ 
गाठिे त्यानंा आवडे. त्यािंी ब द्धीही तेडाच्या वनस्पतीसारखी चिवर् होती. 

 
येचमल्यान कॉनस्तन्  चतनोचवि हे त्यािें भागीदार होते. हा चपकल्या केसािंा, र्ोकदार दाढीिा, 

आचि गजनेत्री मािूस मोखोवच्या घरी क्वचिति येत असे. एकेकाळी जोगीि असलेल्या बाईशी त्यांनी लग्न 
केले होते. पंिरा वषात त्यानंा चतच्यापासून आठ म ले झाली ते बह तेक वळे घरीि असत. फलर्िीिा 
कारकून म्हिून त्यानी स रुवात केली होती. चतथे त्याचं्या अंगी म रलेला ओशर् हाजीहाजी खोरपिा आचि 
ख शामतखोरी  ािंा ग ि त्याचं्या सगळ्या क र् ंबाला लागला होता. ते घरात असले की म ले िौड्यावंर 
वावरत आचि खालच्या आवाजात क जब जत. रोज सकाळी हात पाय तोंड ि ऊन झाले की जेविाच्या 
खोलीतील प्रिंड घड्याळाच्या लर्कत्या काळ्या शवपेर्ीखाली ही समस्त म ले रागेंने उभी रहायिी. त्यािंी 
आई त्याचं्या पाठीशी उभी राहायिी. झोपण्याच्या खोलीतून कोरड्या खोकल्यािा आवाज ऐकू आला रे 
आला की, ते बेसूर आवाजात ‘आम िा चपता’ आचि इतर तत्सम प्राथवना म्हिू लागत. 

 
येचमल्यान कॉनस्तन् चतनोचवि कपडे करून शयनागारातून बाहेर पडत. तो पयंत प्राथवना 

आर्ोपलेल्या असत. आपले ड िके डोळे आक ं चित करीत एकाद्या ‘चबशप’ प्रमािे ते आपला थ लथ लीत हात 
प ढे करीत.  ा हातािा म का, घेण्यासाठी म ले िमवार प ढे येत. मग येचमल्यान कॉनस्तन् चतनोचवि आपल्या 
कलत्राच्या गालािा म का घेऊन बोबड्या आवाजात आचि िमच्यातील ‘ि’ सारखा ‘ि’  ा अक्षरावर 
आघात देत चविारीत, 

 
‘पोलीच् का, िहा झाला का?’ 
‘झालाय, येचमल्यान कॉनस्तन् चतनोचवि!’ 
‘कडक िहा दे!’ 
 
ते द कानािे चदवािजी होते. चशरोभागी ठसठशीत अक्षरात, ‘जमा’ आचि ‘खिव’ असे चलचहलेली 

पाने ते आपल्या स ढाळ कारक नी वळिाच्या अक्षरानी भरून काडीत. त्यानंा िष्ट्मा लागलेला नव्हता. 
तरीस द्धा सोनेरी फे्रमच्या एक सभगाने आपले पसरर् नाक स शोचभत करून ते ‘वायदे–बाजार समािार’ 
वािीत. 

 
हाताखालच्या नोकरानंा ते आदबीने वागवीत. 
‘इवान पेत्रोचवि, चगऱ्हाइकानंा ‘ताडचरडा कॅचलको’ दाखवा बरं कृपा करून’ 



           

त्यािंी बायको त्याना ‘येचमल्यान कॉनस्तन् चतनोचवि’ म्हिायिी. म ले ‘पपा’ म्हिायिी आचि 
द कानातील नोकरिाकर त्यानंा ‘गोडबोले’ म्हिून हाक मारीत. 

 
‘फादर’ चवस्साचरओन आचि ‘होली फादर’ पानिाती  ा दोन ग्रामप रोचहतािें आचि सेगेइ 

प्लातोनोचवििे बरे नव्हते. त्यािंा ज ना बखेडा होता.  ा प रोचहतािें परस्पराशंीही बरे नव्हते. त सडा आचि 
पाताळयंत्री असलेला फादर पानिाती आपल्या शजेाऱ्याना गोत्यात आिण्यात चनष्ट्िात होता. उपदंशाच्या 
चवकाराने फादर चवस्साचरओनिा आवाज गेंगािा होऊन गेला होता. हा आवाज त्याच्या मनचमळाऊ 
स्वभावाबद्दल गैरसमज चनमाि करीत असे. एका यिेूनी मािसाच्या घरात तो रहात असे. फादर 
पान् िातीच्या कमालीच्या अहंमन्द्य आचि क र्ील स्वभावाम ळे फादर चवस्साचरओनला त्याच्याबद्दल म ळीि 
आप लकी नव्हती. त्याच्याशी तो आपला फर्कून राहायिा. 

 
बालान्द्दा ग रुजी सोडून प्रत्येकािे स्वतःिे घर होते. दशवनी भागी जोडपट्टी बसचवलेले चनळ्या रंगािे 

मोखोविे मोठे थोरले घर िौकात होते. समोरि म्हिजे िौकाच्या मध्यभागी त्याचं्या द कानािी बैठी इमारत 
होती. द कानाला कािेिा दरवाजा होता. अक्षरािंा रंग उडालेली पार्ी द कानावर लावलेली होती. 
 
‘मस. प्ल. िोखोव आमि ई. को. अत्योमपन ह्ाचें भाडंार’ 
 

द कानाला लागनूि लाबंलिक, ठेंगिे, तळघर असलेले मागंरघर होते. प ढे शभंर एक पावलावंर 
चगचरजाघराच्या िौपेयािी चवर्ािंी सभत आचि ख द्द चगचरजाघर होते. चगचरजाघरािा घ मर् चपकलेल्या 
चहरव्या कादं्यासारखा चदसत होता. चगचरजाघराच्या पलीकडे शाळेच्या, सफेदा चदलेल्या करड्या सरकारी 
सभती होत्या आचि दोन र् मदार घरे होती.  ातील चनळे, क ं पिाला चनळा रंग चदलेले घर फादर पान् िातीिे 
होते द सरे (साम्य र्ाळण्यासाठी) उदी रंगािे, कोरवलेल्या क ं पिािे, रंुद सज्जा असलेले घर फादर 
चवस्साचरओनिे होते.  ानंतर आचतयोचपनिे िमत्काचरक, अरंुदर् द मजली घर, पोस्र् ऑचफस, 
कझाकािंी झापािंी आचि पत्र्याच्या छपरांिी घरे होती. अखेरीस चगरिीिी उतरती चपछाडी होती. चतच्या 
छपरावर गंजलेले पत्र्यािे ‘वात क क्क र्’ होते. 

 
खेड्यातील रचहवाशी गज लावलेल्या आचि कड्या–कोयंडे घातलेल्या द हेरी झडपाचं्या आड शषे 

जगतापासून फर्कून राहात शजेाऱ्यापाजाऱ्याकडे कामाचनचमत्त येिेजािे सोडले तर रोज संध्याकाळी 
मािसे आपापल्या दाराना कड्या घालून घेत. क त्र्याचं्या साखळ्या काढून त्यानंा आवाडात मोकळी 
सोडीत. गस्तवाल्यािा लाकडी तास वाजला तरि काय तो  ा चनरवतेिा भगं होई! 

  



           

२. 
 

ऑगस्र् मचहन्द्याच्या अखेरीस एक चदवस नदीच्या खालच्या अंगाला चमत्का कोरश नोविी आचि 
चलझा मोखोवािी गाठ पडली. 

 
पैलतीरावरून न कतीि वल्हवीत आिलेली होडी ती बािूंन ठेवीत होता. एवढ्यात एक छानछ कीने 

रंगवलेली बरकिी प्रवाहावरून तरंगत येत असलेली त्याच्या दृष्टीला पडली. रे्कडीला वळसा घालून 
पडतोऱ्याकडे ती येत होती. बोयाचरशचकन हा चवद्याथी ती वल्हवीत होता. त्यािे तासलेले मस्तक घामाने 
िमकत होते आचि कपाळावरच्या चशरा तर्तर्ल्या होत्या. 

 
बरकिीत बसलेल्या चलझाला चमत्काने िर्कन ओळखले नाही. कारि चतने डोक्यावर घातलेल्या 

गवती र्ोपीिी सावली चतच्या तोंडावर पडली होती. चपवळ्या जळचललीिा ग च्छ आपल्या उन्द्हाने रापलेल्या 
हातात चतने उराशी कवर्ाळून िरला होता. 

 
‘कोरश नोव!’ चमत्काकडे बघनू मान हालवीत चतने हाक मारली आचि चविारले, 
‘मला का फसवलंस?’ 
‘फसवलं?’ 
‘आठवतंय? मासे िरायला मला न्द्यायिं विन चदलं होतंस!’ 
 
बोयाचरशचकनने वल् ावरिे हात सोडून देऊन पाठ ताठ केली. तेथील ि नखडीिा भ गा उिळीत 

बरकिीने काठात थपकन् आपले नाकाड ख पसले. 
 
‘आठवतंय त ला?’ हसत हसत बाहेर उडी मारीत चलझाने चविारले. 
‘मला वळे झाला नाही. खूप काम होतं.’ 
चमतका ओशाळून म्हिाला. 
ती म लगी जवळ आली तसा त्याने श्वासि रोखून िरला. 
 
‘छे ब वा! अशक्य आहे!’ बोयाचरशचकन मिेि म्हिाला. ‘दमछाक झाली प रती, येचलझावतेा! त झी 

शक्य झाली ती सवव सेवा केली!  ा भयंकर पाण्यातून आपि केवढं अंतर कार्लं कल्पना आहे? हात 
फोडाळून गेले माझे! जरा स की माती दे मला.’ 

 
बोयाचरशचकनने आपला लंबूस अनवािी पाय रेताड काठावर रे्कला. आपल्या ि रगळलेल्या 

र्ोपीच्या ढापिाने कपाळावरील घाम प सला. 
 
त्याला उत्तर न देता चलझा चमतकाकडे गेली. चतने प ढे केलेला हात हातात घेऊन त्याने लाजत 

घाबरत चतच्याशी हस्तादंोलन केले. 
 
‘मग किी जायिं आपि मासे िरायला?’ मान उडवीत, डोळे आक ं चित करीत चतने चविारले. 
 



           

‘उद्या जाऊ या हव ंअसेल तर! आमच्याकडिी झोडपिी झाल्येय. तेव्हा आता वळे आहे मला.’ 
 
‘ ा खेपेला फसविार नाहीस ना?’ 
‘छे छे!’ 
‘लौकर येशील?’ 
‘पहारे्ि!’ 
‘मी वार् बघते.’ 
‘मी येतो. नक्की येतो.’ 
‘चखडकी चवसरला नाहीस ना?’ 
‘मी शोिून काढीन.’ 
‘मी बह तेक लौकरि गावी जाईन. पि त्या आिी मला मासे िरायला जायिंय.’ 
 
होडीच्या क ल पाच्या गजंलेल्या िावीशी चमतका चनमरू्पिे िाळा करीत होता. त्याने एकदम थेर् 

चतच्या ओठाकंडे नजर र्ाकली. 
 
‘लौकर चनघिार ना?’ तळव्यावर ठेवलेला सशपला चनरखीत बोयाचरशा चकनने चविारले. 
‘एक चमचनर्!’ 
थोडा वळे ती गप्प होती नंतर स्वतःशीि हसत चतने चविारले, 
‘त मच्या घरी लग्न झालं ना?’ 
‘हो! माझ्या बचहिीिं झालं.’ 
‘क िाला चदली?’ 
उत्तरािी वार् न पाहता चतने परत गूढसे चनसर्ते क्स्मत केले. ती म्हिाली, 
‘ये हं! येशील ना?’ 
 
मोखोवच्या घरातील वराडं्यातं झोंबले होते तसे चतिे हास्य चमतकाला परत खाजख यलीसारखे 

डसले. 
 
ती बरकिीकडे जाईपयंत तो चतला न्द्याहाळीत होता. 
 
बोयाचरशचकनने िसम सळेपिाने बरकिी ढकलली आचि वल्हवीत ती दूर नेली. त्याच्या 

डोक्यावरून पलीकडे नजर र्ाकीत चलझाने क्स्मत केले. अजूनही त्या चकल्लीशी खेळिाऱ्या चमतकाने मान 
हलवनू चतला चनरोप चदला. 

 
बरकिी बरीि दूर गेल्यावर बोयाचरशचकनने शातंपिे चविारलेला प्रश्न चमत्काला ऐकू गेला. 
‘कोि मािूस आहे हा?’ 
‘असाि आहे ओळखीिा!’ 
‘चदलाचबलािी बात नाही ना?’ 
 



           

चतने चदलेले उत्तर घाण्याच्या करकरत्या आवाजात चमतकाला ऐकू आले नाही. मागे झ कून 
बोयाचरशचकन हसलेला त्याने पाचहला. पि चलझािा िेहरा त्याला चदसू शकला नाही. ती त्याला पाठमोरी 
बसलेली होती. वाऱ्याच्या झ ळकेवर हलकेि आंद ळिारी चतच्या हॅर्िी जांभळी फीत चतच्या अनावृत्त 
स्कंिाना चवतळत्या मृद लतेने क रवाळीत होती. हे पाहून चमतकाच्या िूसर नजरेला ग दग ल्या झाल्या. 

 
पागंड आचि र्ागंलू घेऊन क्वचिति मासे िरायला जािाऱ्या चमतकाने त्या चदवशी संध्याकाळी  ा 

चशकारीिी तयारी किी नव्हे अशा उत्साहाने केली. त्याने थोडेसे सरपि फोडले. भाजीच्या ओफाड्यात 
शकेोर्ी पेर्वनू त्यावर गळाला लावण्यािे िान्द्य उकडले. आकड्या नीर् चनवडून घेतल्या. क जलेले र्ागंलू 
बदलले. 

 
ही सगळी तयारी पहात असलेला चमखेइ म्हिाला, ‘मी येतो त झ्याबरोबर चमतका! त ला एकयाला 

जमिार नाही!’ 
 
‘जमवीन!’ 
 
चमखेईने स स्कारा र्ाकला. तो म्हिाला, ‘खूप चदवस आपि दोघं गेलो नाही. वीस रत्तली मासा 

र्ागं लाला झर्लेला बघायिाय!’ 
 
भाडं्यातून चनघिाऱ्या वाफेच्या लोर्ात चमतकाने कपाळाला आठ्या घालून पाचहले आचि काहीि 

उत्तर चदले नाही. 
 
त्यािे झाल्यावर तो मागच्या खोलीत गेला. चग्रशाका आजोबा चखडकीजवळ बसले होते. ताबंयाच्या 

फे्रमिा िष्ट्मा नाकावर िढवनू ते पोथी वािीत होते. 
 
‘आजोबा!’ दाराच्या िौकर्ीला रेलून चमतकाने हाक मारली. 
िष्ट्म्यातून डोळे वर उिलून म्हातारब वानी त्याच्याकडे पाचहले. 
‘आ?ँ’ 
‘कोंबड्याच्या पचहल्या बागेंला मला उठव.’ 
‘इतक्या लौकर क ठं जायियं?’ 
‘मासे िरायला!’ 
 
माशािे नाव काढले की म्हातारब वा चनरुत्तर होत. पि चमतकाच्या कारस्थानाला चवरोि म्हिनू 

त्यानंी सबब प ढे केली. 
 
‘त झा बाप म्हित होता की उद्या अंबाडी बडवली पाचहजे. रे्ल्याचर्कोऱ्या करायला फ रसत नाहीय! 

चनघाला मारे मासे िरायला!’ 
 
चमतका दारातून हालला आचि त्याने एक चहकमत लढवली. 
 



           

‘असं का? ठीकाय तर! त ला काहीतरी िमिमीत द्याव ंम्हित होतो! पि आता अंबाडी बडवायिी 
असली तर नाही जात मी!’ 

 
‘थाबं ए! क ठं चनघाला? म्हातारब वा घाबरले. त्यानंी िष्ट्मा काढून हातात घेतला. 
 
‘मी सागंतो बरं त झ्या बापाला! तू आपला जा कसा! उद्या ब िवार आहे. िालेल बरं मला थोडी 

मासळी! ठीक ठीक! मी उठवतो त ला! िल चनघ गद्ध्या! हसत काय उभा राचहलायस?’ 
 
मध्यरात्रीि एका हाताने लीननिी त मान सावरीत आचि द सऱ्या हातात क बडी घट्ट िरून 

म्हातारब वा िािपडत पावलािावरून खाली उतरले. थरथरत्या ‘पाढंऱ्या’ सावलीसारखे अंगिातून ड लत 
ड लत कोठीकडे गेले. झोपलेल्या चमतकाच्या क शीत त्यानंी क बडीने ढोसले. कोठीत ताज्या मळलेल्या 
िान्द्यािा वास आचि उंदराचं्या लेंड्यािंी घाि  ात वावर नसिाऱ्या जागेतील कोचळष्टकानंी ग दमरलेली 
क बर् हवा चमसळली होती. 

 
िान्द्याच्या पेर्ाऱ्याजवळ एका रगावर चमतका झोपला होता. चग्रशाकानंी क बडीने त्याला ढोसले. 

पि थोडा वळे तो उठेिना. प्रथम हळूि चडवित ते क जब जले, 
 
‘चमतका! चमतका! ए बदमाश!’ 
पि चमतकाने फक्त स स्कारा र्ाकला आचि पाय पोर्ाशी ओढून घेतले. 
चग्रशाका जास्त चनष्ठ रपिे चमतकाच्या पोर्ात क बडीिे र्ोक ख पसू लागले. 
दिकून चमतकाने काठीिे र्ोक पकडले आचि तो ताडकन उठला. 
‘काय पि झोप आहे! त झी झोप म्हिजे कमवकठीिाय सशिी!’ म्हातारब वा डाफरले. 
‘हळू आजोबा! ओरडू नको!’ आपले बूर् िािंपडीत चमतका झोपाळू आवाजात प र्प र्ला. 
 
तो िौकाकडे गेला. खेड्यातील कोंबड्यािी द सरी बागं स रु झाली होती. फादर चवस्साचरओंनच्या 

घरावरून जाताना कोंबड्याने कोंबडीच्या ख राड्यात पंख फडफडवनू प रोचहत चशरोमिीला साजेशी 
ठिकून केलेली गजवना त्याच्या कानावर पडली. सगळ्या कोंबड्यानंी भेदरून केलेला कलकलार्ही त्याने 
ऐकला. 

 
द कानाच्या पायरीवर रात्रीिा पहारेकरी झोपला होता. आपल्या गळपट्टीच्या लोकरी उबेत त्याने 

तोंड ख पसले होते. 
 
चमतका मोखोवच्या क ं पिापाशी पोिला. क त्र्याना िाहूल लागू नये म्हिनू आपले मासेमारीिे 

सामान त्याने खाली ठेवले आचि तो सरपर्त पडवीत आला. थंडगार पडलेली लोखंडी कडी काढण्यािा 
त्याने प्रयत्न केला. दार दरोबस्त बंद केलेले होते. कष्टाने तो वराडं्याच्या कठड्यावर िढून चखडकीपाशी 
गेला. ती अिववर् झाकलेली होती. म लीच्या उबदार, चनचद्रस्त शरीरािा गिं आचि अनाकलनीय गोड 
स वास त्या अंिाऱ्या फर्ीतून येत होता. 

 
‘चलझावतेा सेर्मगएवना!’ 



           

आपि फार मोठ्याने हाक मारली असे चमतकाला वार्ले. ‘ि कून मी भलत्याि चखडकीजवळ तर 
नाही आलो? समजा इथं मोखोव झोपला असेल तर! कंबख्तीि आली! तो बंद क िालवायिा!’ 
 

‘चलझावतेा सेर्मगएवना! मासे िरायला येतेस ना?’ 
‘चखडकी ि कलो तर आपलाि मासा गळाला लागायिा! त्याच्या मनात आले. 
‘उठतेस का?’ तो चिडून म्हिाला आचि चखडकीच्या फर्ीतून त्याने तोंड ख पसले. 
‘कोि आहे?’ एक हलका भेदरलेला आवाज अिंारातून आला. 
‘मी आहे! कोश वनोव! मासे िरायला येतेस ना?’ 
‘हो हो! एक चमचनर्!’ 
 
आत हालिाल झाल्यािा आवाज आला. चतच्या तापलेल्या चनजस ऱ्या आवाजातून जसा काही 

प चदन्द्यािा वास येत होता. एक िवल आकृती खोलीत सळसळताना, हलताना चमतकाला चदसली. 
 
‘थंडीत मासे िरायला जाण्यापेक्षा चतच्याबरोबर झोपायला मजा येईल!’ शयनगृहािा गंि नाकात 

गेल्याने त्याच्या मनात अस्पष्ट चविार तरळला. 
 
थोड्या वळेाने डोक्यावरून पाढंरा रुमाल बािंलेला चतिा हसरा िेहरा चखडकीजवळ त्याला 

चदसला. 
 
‘मी चखडकीतून येते. मला हात दे.’ 
 
‘ये’. चमतकाने हात चदला आचि चतला उतरायला मदत केली. चतने त्याच्या डोळ्यात रोखून 

पाचहले. 
 
‘मी वळे तर नाही लावला?’ 
‘ठीकाय! आपि वळेेवर पोि!ू’ 
ती दोघे खाली डॉनकडे गेली. ग लाबी हाताने चतने आपले झोपाळलेले डोळे िोळले. 
‘अशी गोड झोप लागली होती! अजून झोपून राचहले असते. आपि भलतेि लौकर चनघालो.’ 
‘आपि अगदी नेमके वळेेवर जाऊ!’ 
 
िौकापासून खाली नदीकडे जािाऱ्या पचहल्या गल्लीच्या वारे्ने ते गेले. रात्री नदीिे पािी िढले 

होते. संध्याकाळी वरच्या तालावर बािंलेली आचि कोरडी करून ठेवलेली होडी आता लार्ावंर हेलकावत 
होती. 

 
‘मला बरू् काढायला हवते!’ नजरेने होडीपयंतिे अंतर मापीत ती स स्कारा सोडून म्हिाली. 
‘मी त ला उिलून नेतो!’ चमतकाने स िवले. 
‘नको! मी बरू्ि काढून घेते!’ 
‘त ला उिलून नेिं जास्त सोपं आहे!’ 
‘नको नको!!’ चतच्या आवाजात संकोि होता. 



           

आपल्या डाव्या हाताने चमतकाने चतच्या जाघंानंा चवळखा घातला. आचि चतला लीलया हातावर 
उिलून तो पािी त डवीत गेला. त्यािी दिकर् काळगेली मान गच्च पकडून ती ख द ख द  हसली. 
 

खेड्यातील बायका कपडे ि ण्यासाठी वापरीत त्या दगडाला चमतका अडखळता ना तर ते चनसर्ते 
अपघाती ि ंबन घडते ना! चतने िपापत आपले म ख चमतकाच्या चनबर तडकलेल्या ओठावंर दाबले! 

 
होडीपासून दोन पावलावंर तो थबकला. पािी त्याच्या ब र्ावंरून गरगरत होते आचि त्यािी पावले 

थंडगार पडली होती. 
 
होडी सोडवनू त्याने ती पाण्यात ढकळली आचि आत उडी घेतली. उभ्या उभ्याि तो वल्हे मारीत 

होता. वरामीवर पािी डह ळत, स्फ ं दत होते. िार हळू हळू िेपीत होडी पलैतीराच्या चदशनेे िालली होती. 
र्ागं ल उसळ्या घेत होडीच्या तळाशी खडखडत होता. 

 
‘क ठं नेतोयस् तू मला?’ पाठीमागे दृष्टी र्ाकीत चतने चविारले. 
‘पैल तीराला!’ 
रेताड काठाला होडीिा किा घसर्ला. 
 
अन मतीिी वार् न पाहता त्याने त्या पोरीला हातावर उिलून घेतले. आचि कारे्री झ ड पाचं्या 

गिपानात तो चतला घेऊन गेला. ती त्याच्या तोंडाला िावली. चतने त्याला बोिकारले. एक दोनदा अस्फूर् 
सककाळी मारली आचि आपली ताकद ओसरत िालल्यािे जािवनू ती संतापाने रडू लागली. मात्र चतच्या 
डोळ्यात पािी नव्हते. 

 
स मारे नऊ वाजता ते परतले. ताबंूस सोनेरी ि क्याने आकाश झाकून र्ाकले होते. 
 
नदीवर सोसायािा वारा नाित होता. त्याम ळे लार्ा सपजत होत्या. होडी वाकड्या लार्ावंर 

नाित होती. थंडगार फेसािे सशतोडे चलझाच्या चवविव िेहऱ्यावर फवारले होते. चतच्या पापण्यानंा आचि 
वणे्याना चिकर्ले होते. गळून जाऊन चतने आपले शनू्द्य डोळे चमरू्न घेतले. उडून होडीत आलेले एक फूल 
ती बोर्ानंी ि रगाळीत होती. चतच्याकडे न बघता चमतका वल्हवीत होता. एक लहानसा कापव आचि 
डायिासारखा मासा हे डोळे वर्ारून त्याच्या पायाशी पडले होते. त्याचं्यी तोंडे शवेर्िे आिके देत होती. 
चमतकाच्या िेहऱ्यावर अपरािीपिा समािान आचि सितेिे चमश्रि झाले होते. 

 
‘चसम्योनोव पायउताराशी त ला सोडतो, त ला ते जवळ पडेल! असे चतला सागंून त्याने होडी िारेत 

घातली. 
 
‘िालेल!’ ती प र्प र्ली. 
 
चनमवन ष्ट्य काठावर भाजीच्या ओफाडं्याभोवती कायाचं्या वई होत्या. त्यावर ि ळीिी प रे् बसली 

होती. जाळलेल्या झाडाझ डपाचं्या वासाने आसमंत भरून र्ाकिाऱ्या वाऱ्याच्या झकारा आल्या की त्या वई 
करकरत होत्या. चिमण्यानंी र्ोिे मारलेली सूयवफ लािंी भारावलेली, पचरपक्व बोंडे खाली झ कली होती 



           

आचि त्यािंी प ंजकेदार बीजे भमूीवर चवख रली होती. द सऱ्या फ र्व्याच्या नव्हाळीने क रिरान चहरवकंेि 
झाले होते. दूरवर सशगरे ह ंदडत होती. त्याचं्या गळ्यात बािंलेल्या घ ंगराचं्या चकिचकिार्ािें प्रचतध्वनी 
दचक्षिेिा तड्यावारा आपल्याबरोबर वाहून नेत होता. 

 
चलझा होडीतून बाहेर पडत असताना चमतकाने एक मासा उिलून तो चतच्याप ढे िरीत म्हर्ले, ‘हा 

मासा घे!’ 
 
भयाने चतच्या पापण्या फडफडल्या. पि तो मासा चतने घेतला. 
‘जाते मी!’ 
‘ठीक!’ 
 
माशाच्या कल्ल्यातून चमतकाने डहाळी ख पसली होती. ती हातात िरून चलझा चखन्नपिे चनघाली. 

चतिा आत्मचवश्वास आचि अवखळपिा चवरून गेला होता. त्याना कारे्री गिपानात ठेवनू ती आली होती. 
 
‘चलझा!’ 
ती मागे वळली. 
आियाने आचि चिडून चतने भ वया उंिावल्या. 
‘एक चमचनर् इकडं ये!’ 
ती जवळ आली तसा स्वतःच्याि अवघडलेपिाने त्रासल्यासारखा तो म्हिाला, 
 
‘आपि थोडा चनष्ट्काळजीपिा केलाय! त झ्या झग्यावर मागच्या बाजूला... डाग पडलाय! 

लहानसाि आहे!’ 
 
चतच्या मानेवर, िेहऱ्यावर उष्ट्ि रक्क्तमा पसरला. क्षिभर थाबंून चमतकाने सल्ला चदला, 
 
‘मागच्या दारानं जा!’ 
 
‘काही झालं तरी मला िौकातून जाविं लागेल! माझा काळा झगा घालण्यासाठी म्हिते मी!’ 

खेदाने आचि अिानक वार्लेल्या दे्वषाने चमतकाकडे बघत ती प र्प र्ली. 
 
‘पान िोळून त्यािा रंग चहरवा करतो!’ 
चमतकाने सहज स िचवले. चतच्या डोळ्यात पािी आलेले पाहून त्याला आियव वार्ले. 
ग्रीष्ट्म ऋतूतील वावर्ळीप्रमािे बातमी सबिं खेड्यात पसरली. 
‘चमतका कोश वनोव सेगेइ प्लातोनोचविच्या म लीबरोबर रात्रभर बाहेर होता!’ 
 
सकाळी खेड्यातील कळपात आपली ग रे हाकून नेताना, आज बाजूला करडी िूळ चगरक्या 

घेत्येय–बादल्यातून पािी चझरपतंय अशा अवस्थेत फापाळ्याच्या चर्िभर खोपयात उभ्या असताना सकवा 
नदीवरच्या चशळेवर ि िी बडवताना बायका  ाबद्दल बोलू लागल्या. 

 



           

‘पोरीिी आई मरून गेल्येय!’ 
‘बापाला समर्ािी फ रसत नाय! सावत्र आईिं काय अडलंय?’ 
 
‘पहारेकरी सागंत होता. मध्यरात्रीस शवेर्च्या चखडकीवर एकजि र्क र्क करीत होता! आिी 

त्याला वार्लं की क िीतरी घरफोडीि करतोय! कोिाय ते बघायला ‘पोलीस! पोलीस!’ म्हिून ओरडत 
तो िावत गेला! बघतो तर चमतका!’ 

 
‘आजकालच्या पोरीनी...मढी नेली. त्यािंी–बरीक ताळतंत्र सोडला हो!’ 
‘माझ्या चनचकताला चमतका म्हित होता की तो चतच्याशी लग्न करिारे म्हिून!’ 
‘नाक प सायला शीक म्हिाव ंआिी!’ 
‘त्यानं बळजोरी केली म्हिे!’ 
‘त झा चवश्वास बसतो असल्या गोष्टींवर–?’ 
 
हमरस्त्यावर, गल्लीबोळातून अफवा पसरल्या. स्वच्छ फार्काला डाबंर फासाव ेतसा त्या म लीच्या 

नावाला काचळमा फासला गेला. 
 
अखेरीस मोखोवच्या चपकत िाललेल्या मस्तकावर  ा अफवा कोसळल्या ते पार भ ईसपार् झाले. 

दोन चदवस ते द कानातही गेले नाहीत सकवा चगरिीतही गेले नाहीत. खालच्या मजल्यावर राहिारे त्यािें 
नोकर त्याचं्याकडे फक्त जेविाच्या वळेी येत. 

 
चतसऱ्या चदवशी सेगेइ प्लातोनोचविनी आपला अजंनी घोडा आपल्या र्ागं्याला ज ंपला आचि वारे्त 

भेर्िाऱ्या कझाकाना लाबंून नमस्कार करीत ते खेड्याकडे गेले. र्ागं्याच्या मागोमाग अत्यंत िकिककीत 
रोगि लावलेली गाडी येत होती. द डाि िालीने िाविारे दोन काळ्या रंगािे घोडे ज ंपलेली ही गाडी 
तीरासारखी आवाडातून बाहेर पडली. एचमल्यान  ा मोतद्दाराने लगामािे चनळे रेशीम झर्कले, त्याबरोबर 
ते दोन श्याम वारू रस्त्यावरून उिळू लागले. एचमल्यान पाईप िोखीत होता. त्याच्या चपकत िाललेल्या 
दाढीला कायम चिकर्लेली ती उपािी होती!’ 

 
एचमल्यानच्या राकर् पाठीमागे चफकर्लेल्या िेहऱ्यािी एचलझावतेा बसलेली चदसत होती. एक 

लहानशी पेर्ी चतने ग डघ्यावंर िरली होती. चतच्या िेहऱ्यावर चखन्न क्स्मत तरळत होते. फार्कापाशी चतने 
बलाचदमीरकडे आचि आपल्या आईकडे बघून हातमोजा हलचवला. 

 
त्याि वळेी पंचतलेय प्रोकोचफएचवि लंगडत लंगडत द कानातून बाहेर पडत होता. चतथल्या चनचकता 

 ा इस्वायाला त्याने थाबंून चविारले, 
 
‘मालकािंी म लगी क ठं िालल्येय?’ 
सामान्द्य मानवी द बचळकीच्या पोर्ी चनचकताने उत्तर चदले, 
‘मॉस्कोला...! अभ्यास करायला!’ 
 



           

द सऱ्या चदवशी एक चित्तरकथा घडली! नदीच्या घार्ावर, फापाळ्याच्या सावलीत, ग रािें कळप 
िरायला हाकारून नेत असताना, बरेि चदवस हा गप्पािंा चवषय झाला होता. चदव ेलागिीच्या थोडेसे आिी 
(खेड्यािे कळप क रि रानातून न क्तेि परतले होते) चमतका सेगेइ प्लातोनोचविकडे गेला. क िाच्या 
दृष्टीला पडू नये म्हिनू संध्याकाळ होईतो तो थाबंला होता. कारि सेगइे प्लातोनोचवि  ाचं्या घरी त्याला 
उगाि जाऊन यायिे म्हिून जायिे नव्हते. मोखोव  ािंी कन्द्या एचलझवतेाला त्याला मागिी घालायिी 
होती. 

 
जास्त नाही तर चकमान िार वळेा तो चतला भेर्ला होता. शवेर्च्या भेर्ीत त्याचं्या सभंाषिाने असे 

वळि घेतले, 
 
‘चलझवतेा, तू माझ्याशी लग्न करशील?’ 
‘हा मूखवपिा आहे!’ 
 
‘मी त झी काळजी घेईन! त झ्यावर पे्रम करीन! आमच्या कामाला गडीमािसं आहेत. त  आपली 

चखडकीजवळ बसून त झी प स्तकं वािीत रहा!’ 
 
‘तू मूखव आहेस!’ 
 
चमतकाला वाईर् वार्ले. तो काही बोलला नाही. त्या चदवशी संध्याकाळी तो लौकर घरी गेला. 

सकाळी आपल्या वचडलाना त्याने  ाबद्दल सागंनू िचकत केले. 
 
‘बाबा, माझं लग्न लावनू दे!’ 
‘काय खूळ का काय?’ 
‘शप्पत बाबा! िेष्टा नाय करीत!’ 
‘घाई झाल्येय काय? क िावर भाळलास?’ 
‘त्या यडपर् माफावर?’ 
‘मध्यस्ताला सेगेइ प्लातोनोचविकडे पाठव!’ 
 
खोगीराच्या सरंजामािी द रुस्ती करिाऱ्या चमरोन चग्रगोचरएचवििी कोिी आचि िातेपोिे 

काळजीपूववक खाली ठेवले आचि ते खदखदा हसत स र्ले. 
 
‘थट्टामस्करी करायिी लहर आली काय रे पोरा?’ 
 
पि चमतकाने आपला हट्ट सोडला नाही. अडील बैलासारखा तो हरू्न बसला तेव्हा त्यािे वडील 

भडकले. 
 
‘मूखव! सेगेइ प्लातोनोचविजवळ लाखािा चवषय आहे! तो व्यापारी आहे! तू कोिायस? िल चनघ 

इथून! नाहीतर  ा पट्यानं िामडी लोळवतो त झी!’ 
 



           

‘आपल्याकडं बलैाचं्या िौदा जोड्या आहेत! आपला जमीनज मला केवढा तरी आहे! चशवाय तो 
आहे नागंऱ्या! आपि आहोत कझाक!’ 

 
‘िल चनघ!’ चमरोननी त्याला झर्कून र्ाकले. त्यानंा मोठाल्या ििाचबिा आवडत नसत. 
एकरे् त्यािे आजोबाि चमतकाला कनवाळू श्रोता भेर्ले. 
चमरोनच्या म लािी बाजू घेऊन त्यानी त्यािें मन वळचवण्यािा प्रयत्न केला. 
‘चमरोन!’ 
‘उं?’ 
‘त झी काय हरकत आहे? पोराच्या डोक्यानं एकदा घेतलंय!’ 
 
‘बाबा, त म्ही म्हिजे ...! त म्हाला म्हातारपिी पोरपि आलंय! दैवाशपथ. चमतका एक उल्लू आहे. 

पि त म्ही ....’ 
 
‘तोंड साभंाळ!’ चग्रशाका जचमनीवर क बडी आपरू्न ओरडले. ‘आपि काय त्याचं्या योग्यतेिे 

नव्हत? कझाकािा पोर आपल्या पोरीशी लग्न करतोय हा मान वार्ला पाचहजे त्याला! तो हसत पोरगी 
देईल! सगळ्या गावात आपला लौचकक आहे! आपि काय शतेमजूर नव्हत! आपि मालक लोक आहोत! 
कशािी आडकाठी आहे त ला? देऊ दे त्याला त्यािी चगरिी ह ंडा म्हिनू!’ 

 
‘हूः!’ असे करून आचि नाकप ड्या फ लवनू चमरोन चग्रगोरोचवि अंगिात िालते झाले. तेव्हा 

चमतकाने ठरवले की संध्याकाळपयंत थाबंनू आपि स्वतःि मोखोवकडे जाव.े आपल्या वचडलािंा हट्टीपिा 
बद्धमलू एलम वृक्षासारखा आहे हे त्याला ठाऊक होते. एलमिे झाड वाकवता येते. मोडता येत नाही. त्या 
प्रयत्नात काही अथव नव्हता. 

 
शीळ वाजवीत तो मोखोवच्या फर्कापयंत गेला खरा पि मग तो भेदरुन गेला. क्षिभर तो 

गागंरला. पि अखेरीस आवाडातून बाजूच्या दरवाजापाशी गेला. कडक इस्त्रीिा, त डत डीत आवाज 
करिारा एप्रन घातलेल्या मोलकरिीला त्याने पायऱ्यावंरून चविारले, ‘मालक घरी आहेत का?’ 

 
‘िहा घेतायत! थाबं जरा!’ 
 
चमतका वार् बघत बसला. ि ट्टा पेर्वनू िूर सोडू लागला. मग बोर्ावर थ का घेऊन त्याने 

ि ट्यािे थोर् क चवझवले. आचि ते पायाखाली ि रगाळले. 
 
आपल्या जाचकर्ावर उडालेले कि झर्कीत मोखोव बाहेर आले. चमतकाला पाहून त्याचं्या 

कपाळाला आठ्या पडल्या. पि ते म्हिाले, 
 
‘आत या.’ 
 



           

चमतकाने मोखोवच्या शीतळ खाजगी दालनात प्रवशे केला. त्या दालनाला प स्तकािंा आचि 
तंबाखूिा वास येत होता. आतापयंत आपल्याला भारून र्ाकिारे िैयव शरे्जींच्या उंबरठ्यापयंत प रिारे 
होते असे त्याला जािवले. 

 
शरे्जी मेजापयंत गेले आचि र्ािेवर गरवकन् वळून त्यानी चविारले, 
‘काय आहे?’ त्याचं्या पाठीमागे बािंलेल्या हातािी बोरे् मेजावर खरवडत होती. 
‘मी असं चविारायला आलो होतो–!’ 
मोखोवच्या भेदक नजरेच्या थंडगार गाळात चमतकािे पाय फसल्यासारखे झाले. तो थरारून गेला. 
‘चलझावतेा मला देता का?’ 
 
चनराशा, संताप, भय  ा संचमश्र भावनानंी अवषवि काळातील दचहवरासारखा घामािा बारीक 

चशरवा त्याच्या िेहऱ्यावर तरारून आला. 
 
मोखोविी डावी भ्र क र्ी थरथरली. वरिा ओठ मागे म रडला जाऊन त्याचं्या लाल चहरड्या चदसू 

लागल्या. आपली मान उंिावनू सबंि देह त्यानी प ढे झ कवला. 
 
‘काय? का ऽ ऽ य? बदमाश! िालता हो! अतामनप ढे खेितो त ला राचंडच्या!’ 
 
 ा आरड्या-ओरड्याने िीर येऊन चमतकाने मोखोवच्या गालावरून उसळून आलेल्या करड्या 

चनळ्या रक्तच्छर्ा न्द्याहाळून घेंतल्या. 
 
‘रागाव ूनका! पि मी जे केलंय त्यािी भरपाई मला करायिी होती!’ 
 
आपले लालभडक डोळे गरगर चफरवीत मोखोवनी एक दिदिीत लोखंडी रक्षापात्र चमतकाच्या 

पायापाशी फेकले. उसळी घेऊन ते चमतकाच्या ग डघ्यावर आपर्ले. पि त्याने चनर्मवकारपिे त्या वदेना 
सहन केल्या. त्याने िाडकन् दार उघडले आचि दात चविकीत तो चिडून आचि कळवळून ओरडला, 

 
‘जशी त मिी मजी!! सेगेइ प्लातोनोचवि! जशी त मिी मजी!! पि मी मनापासून चविारलं– कोि 

आता चतला पत्करिारै? चतच्या बअेब्रवूर पडदा पाडायिी माझी इच्छा होती! पि आता! उष्ट्या हाडकाला 
क तं्रचदखील तोंड नाय लावायिं!’ 

 
ि रगळलेला हातरुमाल ओठावर दाबून मोखोव चमतकाच्या पाठोपाठ आले. म ख्य दरवाजाकडे 

जािारा मागव त्यानंी रोखला. पि चमतका आवाडात पळाला. इथे मालकाने मोतद्यार एचमल्यानला डोळा 
घालायिीि खोर्ी होती. 

 
चमतका फार्काच्या भल्याभक्कम कोंबड्याशी झरू् लागला. 
मोकळे सोडलेले िार चशकारी क त्री कोठीघराच्या कोपऱ्याशी तयारि होती. 
नवखा मन ष्ट्य पाचहल्या बरोबर त्या स्वच्छ आवाडातून त्यानी थेर् त्याच्याकडे झपा घेतल्या... 
 



           

इ. स. १९१० साली चनझ्यनी नोवगोरदच्या जते्रतून सेगेइ प्लातोनोचविनी काळ्या क रळ्या 
केसाचं्या क त्र्याचं्या चपल्लािंी जोडी आिली होती. त्यात एक क त्रा आचि एक क त्री होती. ती काळी क रळ्या 
केसािंी, रंुद जबड्यािी चपल्ले वषवभरात वासराच्या उंिीएवढी उफाडली. 

 
मोखोवच्या आवाडातून जािाऱ्या बायकाचं्या झग्याला ती आिी खेिीत नंतर अशा बायाना 

जचमनीवर लोळवायला आचि पायािे लिके घ्यायला ती चशकली. फादर पानिातीिे वासरू आचि 
अत्योपीनिी दोन ड करे जेव्हा ं त्यानी ठार मारली तेव्हा मात्र प्लातोनोचविनी त्याचं्या गळ्यात साखळ्या 
घालण्यािा ह कूम चदला. 

 
आता फक्त रात्री ही क त्री मोकळी सोडण्यात येत असत. वसंत ऋतूत काद्या जोचडदारिीच्या मागे 

त्याना जाऊ देण्यात येत असे. 
 
चमतका वळायच्या आत बयान नावाच्या सवात प ढे असिाऱ्या क त्र्याने त्याच्या खादं्यावर झेप घेऊन 

त्याच्या जाचकर्ात दात घ सचवले होते. लवलविारी िार जनावरे त्याला िावीत आचि फाडीत होती. 
चमतका त्याना दूर लोर्ण्यािा आचि तोल सावरण्यािा प्रयत्न करीत होता. एचमल्यान त्याच्या दृष्टीला 
पडला. त्याच्या तोंडातील पाईपमिून चठिग्या उडत होत्या. तो सायवानात जाऊन अदृश्य झाला. त्याने 
िाडकन दार लावनू घेतल्यािे चमतकाने ऐकले. 

 
पायऱ्यावर साडंपाण्याच्या नळाला रेलून सेगेइ प्लातोनोचवि उभे होते. त्याचं्या केसाळ गोऱ्या म ठी 

आवळलेल्या होत्या. झोकाडं्या खात लर्पर्त चमतकाने िडाके देऊन फार्क उघडले. दात चविकून 
फ त्कारिाऱ्या क त्र्यािें लर्ाबंर त्याच्या रक्ताळलेल्या पायाला फरफर्त आले. एकािा गळा त्याने 
करकिून आवळला. दारावरून जािाऱ्या कझाकानी इतराना चपर्ाळून लावले! 

  



           

३. 
 

मेलेखोव मंडळीत नताचलया चमसळून गेली. चतिे वडील श्रीमंत होते आचि घरात नोकर मािसे 
होती तरी म लाना त्यानी कामािी सवय लावलेली होती. कष्टाळू नताचलयाने सासूसासऱ्यांिी मने सजकून 
घेतली. कपड्यािी छानछोका करिारी दाऱ्या ही थोरली सून इचलचनिनाला मनातून आवडत नसे. 
नताचलयावर मात्र चतिी पचहल्या चदवसापासून मजी बसली. 

 
‘झोप बरे्ा झोप! इतक्या पहारे् कशाला उठलीस?’ 
 
आपल्या दिकर् पायावर उभी राहून स्वयंपाकघरात कामाच्या िामि मीत असलेली इचलचनिना 

आप लकीच्या चनषेिाने म्हिे, ‘जा झोप जा! मी करते काम एकर्ी!’ 
 
स्वयंपाकघरातील कामात मदत करावी म्हिून पहारे्ि उठलेली नताचलया मग िाफेखिीत 

जाऊन उरलेली झोप काढीत असे. 
 
घरकामाच्या बाबतीत नेहमी कडक असिारा पातेंलेयही आपल्या बायकोली म्हिायिा, 
 
‘बरं का ग! नताचलयाला उठव ूनको! आिीि ती अंग मोडून काम करत्येय. आज चग्रशाबरोबर ती 

नागंरिी करायला जािार आहे. पि त्या दाऱ्याला लगाव िाब क! महा आळशी आचि नष्ट बाई आहे ती! 
थोबाड काय रंगवते! भ वया काय काळ्या करते! राचंडिी!’ 

 
‘पचहलंि वषव आहे नताचलयािं! जाऊ दे जरा आरामात!’ 
पाठ मोडिारं आपलं संसारी जीवन आठवनू इचलचनिना स स्कारा सोडून म्हिे. 
 
आपल्या नूतन वैवाचहक जीवनात चग्रगरी रुळत िालला होता, समरस होत होता. पि दोन तीन 

आठवड्यानंतर त्याला हे जािवले की आक्क्सचनयाशी आपि संपूिवपिे फारकत करून घेऊ शकलो नाही. 
हे जािवनू त्याला भीती वार्ली. तो खट् रू् होऊन गेला. काळजात एक शल्य डाित होते आचि त्या वदेना 
लवकर संपिाऱ्या नव्हत्या. लग्नाच्या ि ंदीत हाताच्या झर्क्याने जी भावना झर्कून र्ाकण्यािा त्याने 
प्रयत्न केला होता. चतिी पाळेम ळे खोलपयंत रुजलेली होती. आपि चवसरू असे त्याला वार्ले. पि ती 
भावता त्याला चवसर पडू देत नव्हती. जखम वहाति राचहली. ते एकत्र मळिी करीत असताना लग्नापूवीि 
पेत्रोने त्याला चविारले होते, 

 
‘चग्रशा, पि आक्क्सचनयािं काय?’ 
‘चतिं काय?’ 
‘चतला झर्कून र्ाकल्याबद्दल त ला खंत नाही वार्िार?’ 
‘क िीतरी द सरा लावील चतला नादी.’ चग्रगरी हसून म्हिाला. 
‘त लाि जास्त माचहती म्हिा! तो िघळीत असलेले चमशीिे र्ोक िावीत पेत्रो म्हिाला, 
‘पि त झ्या ससंाराच्या तार्ात मात्र माती कालव ूनकोस!’ 
‘चपरतीिी नव्हाळीही चवर्ते न् देहािी आगही चवझते!’ चग्रगरीने थटे्टत उत्तर चदले. 



           

पि तसे झाले नव्हते. आपल्या बायकोला कतवव्यभावनेने क रवाळताना आपल्या तारुण्यस लभ 
मस्तीने चतला पेर्वण्यािा प्रयत्न करताना त्याला चतच्याकडून चमळाला तो फक्त थंडपिा आचि अवघडून 
गेलेली शरिता. देहाच्या आनंदापासून नताचलया स्वतःला आिसून घेई. आपल्या आईच्या मंद, 
प्रचतसादशनू्द्यतेच्या वळिावर चतिे रक्त गेले होते. आक्क्सचनयािी चवषयलोल प उन्द्मत्तता आठवनू चग्रगरी 
स स्कारा सोडायिा. 

 
‘त झ्या बापानं त ला बफातून घडवल्येय नताचलया! अगदीि बफािा गोळा आहेस तू!’ 
 
तो भेर्ला की आक्क्सचनया क्स्मत करायिी. चतच्या डोळ्याचं्या भावल्यात जास्ति काळी छर्ा 

यायिी. ओहळाच्या तळाशी असलेल्या चिखल गाळासारखे चतच्या शबदािें लेपारे् बसायिे. 
 
‘कसं काय चग्रशा? नव्या नवतीिा इष्ट्क कसा काय आहे?’ 
 
‘ठीकाय!’ चग्रगरी उडवा उडवीिे उत्तर देई. आचि चतच्या क रवाळत्या नजरेपासून चनसर्ायला 

शक्य तेवढ्या लवकर िूम ठोकी. 
 
बायकोबरोबरिे भाडंि क्स्तपानने चमर्वल्यािे उघड चदसत होते. त्यािे ग त्त्यात जािे कमी झाले 

होते. 
 
भाडंि झाल्यापासून प्रथमि एक चदवस संध्याकाळी मळिीच्या खळ्यात तो िान्द्य पाखडीत 

असताना त्याने स िवले, ‘िल गािं म्हिू या, आक्क्सचनया!’ 
 
ती दोघे मळलेल्या, ि ळकर् गव्हाच्या राशीला पाठ देऊन बसली. क्स्तपानने एक फौजी गािे स रू 

केले. आपल्या खड्या लोलंगत आवाजात आक्क्सचनयाने त्याला साथ चदली. आपल्या ससंाराच्या 
स रवातींला ती म्हित तसे दोघानी छानपैकी गािे म्हर्ले. 

 
मावळत्या सूयािी चकरचमजीकाठी प्रभा पसरली असताना त्यािंी गाडी शतेावरून रखडत घरी येत 

असे. गाडीतील ओझ्यावर बसून क्स्तपान एक ज नं गािं म्हिायिा. उजाड मदैानातून गेलल्या रानोमाळ 
आचि चनमवन ष्ट्य रस्त्यासारखे ते लाबंलिक आचि व्याकूळ गािे असायिे. नवऱ्याच्या छातीच्या उतरत्या 
बंगडीवर माथा चवसावनू आक्क्सचनया त्याच्या स रात सूर चमसळवी. करकरिारी गाडी घोडे खेित असत. 
ज वािा दाडंा वरखाली वरखाली होत असे. दूरवर खेड्यातील म्हातारी मािसे  ा गाण्याला कान द्यायिी. 

 
‘त्या क्स्तपानच्या बायकोिा आवाज झकास आहे!’ 
‘वा, वा! काय छान म्हित्येय!’ 
‘क्स्तपानिाही आवाज काय आहे! घंरे्सारखा खिखिीत!!’ 
 
खोपर्ाभोवती उभारलेल्या अडाळीवर बसून सूयास्तािे िूसर जाभंळर् रंग चनरखिारी म्हातारी 

मािसे मग रस्त्याच्या अचलकडून पलीकडून त्या गाण्यावर ििा करीत. 
 



           

आस्ताखोव जोडपे म्हित असलेले गािे चग्रगरीच्या कानावर आले. तो मळिी करीत होता. 
(त्याचं्या मळिीिी खळी एकमेकाला लागनूि होती.) त्याने चतकडे नजर र्ाकली. आक्क्सचनया 
पूवीसारखीि ठाशीव होती. स खात असलेली वार्त होती. 

 
क्स्तपानिे मेलेखोव क र् ंबाशी बोलिेिालिे नव्हते. आपल्या मळिीच्या खळ्यावर तो काम 

करताना त्यािे थोराड उतरते खादें मागेप ढे होत. मिूनि तो आक्क्सचनयािी मस्करी करायिा. ती 
क्स्मतहास्य करून त्याला उत्तर द्यायिी. चतिे डोळे िमकायिे. चतिा चहरवा झगा चग्रगरीच्या डोळ्यापं ढे 
सतत चभरचभरायिा. क ठली तरी अज्ञात शक्ती त्यािी मान प नःप न्द्हा क्स्तपानच्या आवाडाच्या चदशलेा 
वळवीत असे. पातंलेयला मळिीत मदत करताना नताचलया किसािे भारे जचमनीवर पसरायिी, तेव्हा 
चग्रगरीच्या आपोआप वळिाऱ्या ‘त्या’ प्रत्येक दृष्टीके्षपाला ती आपल्या तळतळिाऱ्या मत्सरी नजरेने 
रोखण्यािा प्रयत्न करायिी. त्याला हे चदसायिे नाही. मळिीच्या सरगिावर घोडे िरलेला पेत्रो भावाकडे 
नाक म रडून सकचित क्स्मत करीत बघतोय हेही त्याला चदसायिे नाही. 

 
दगडी रुळाच्या चिरडल्या भाराखाली भमूी कण्हत होती. तो िडिडार् चग्रगरीच्या कानात घ मत 

होता. त्यािे मन आतल्याआत काहीतरी िािपडण्यािा प्रयत्न करीत होते. पि जाचिवचे्या पल्ल्यातून 
चनसरू्न जािाऱ्या चविारािें पदर काही त्याला गवसत नव्हते. 

 
जवळच्या आचि लाबंच्या मळिीच्या खळ्यावरून झोडपिीिे आवाज येत होते. हाकारिाऱ्याचं्या 

गजवना येत होत्या. आस डािे फडत्कार घ मत होते. िाळण्या खडखडत होत्या. अगंावर मिी असिाऱ्या 
सपासारखी सप्टेंबरिी ऊब डॉनच्या काठावर पसरली होती. स गीिे प ष्ट झालेले खेडे त्या उन्द्हात नहात 
होते. कारे्क ं पि लावलेल्या प्रत्येक परसात, प्रत्येक ‘कझाक–घरात’ एकमेकापासून वगेळा, चवभक्त 
कडूगोड असा जीवनािा त ड ंब ओघ वहात होता! 

 
चग्रशाका आजोबाना पडसे झाले होते. दात द खत होते. शरमेने लोळागोळा झालेला मोखोव 

एकातंवासात पंजाने स्वतःिी दाढी उपर्ीत, डोळ्यातून चर्पे काढीत दात ओठ खात होता. क्स्तपानच्या 
मनात चग्रगरीबद्दलिा दे्वष ि मसत होता. झोपेतल्या झोपेत त्यािी लोखंडी बोरे् परांिी रजई फाडू बघत. 

 
नताचलया िावत नागंर घरात जाऊन गोवऱ्याच्या चढगात देह लोरू्न द्यावयािी. थरथरत आचि 

अंगािं म र्क ळे करून ती आपल्या स खािी चवरं्बना झाल्याने म सम सून रडत बसे. 
 
चिस्तोचनयाने एक वासरू जते्रत चवकून चमळालेले पसेै दारू चपण्यात उडवनू र्ाकले होते. त्याम ळे 

त्याच्या मनाला चपराण्या लागून राचहल्या होत्या. अतृप्त तळमळीने आचि वदेनेवरिी खपली उडून चग्रगरी 
स स्कारे सोडीत होता. नवऱ्याला क रवाळिारी आक्सीचनया त्याच्याबद्दल वार्िारा चतर्कारा अश्रूत ब डवनू 
र्ाकीत होती. दाचवदला चगरिीतून चडच्च ूचमळाला होता. गाड्याचं्या तबेल्यात ‘ग ड डू’ बरोबर तो रात्रीच्या 
रात्री बसून रहायिा. त्याच्या डोळ्यात सतंाप िगिगून तो म्हिायिा, 

 
‘थोडा थाबं! लौकरि त्याच्या म ंड्या चपरगळल्या जािार आहेत. एका िातंीनं त्यािे डोळे 

उघडलेले नाहीत! आिखी एक १९०५ होईपयंत दम िर! मग त्यािे चहशबे ि कते करू!’ 
 



           

जखमेिे व्रि असलेले आपले बोर् तो दर्ावल्यासारखा हलवायिा आचि मग खादें उडवनू 
पाठीवर र्ाकलेले जाकीर् नीर् करायिा. 

 
खेड्यात चदवसामागून रात्री येत होत्या. आठवड्यामागनू आठवडे लोर्त होते. मचहने प ढे सरकत 

होते. रे्कड्यावर वारा घोंगावत होता, उद्याच्या वाईर् हविेा इशारा देत होता आचि शरदािा प्रसन्न 
नीचलमा ल्यालेला डॉनिा ओघ चनर्मवकारपिे सम द्राकडे वाहत होता! 

  



           

४. 
 

ऑक्र्ोबर अखेर एका रचववारी चफदोत बोदोवस्कोव काही कामाचनचमत्त घोडा गाडीतून खेड्यात 
गेला होता. बरोबर त्याने माजवलेल्या बदकाचं्या िार जोड्या नेल्या होत्या. बाजारात त्या त्याने चवकल्या. 
बायकोसाठी त्याने चिर्ािे कापड खरेदी केले आचि तो गाडी घराकडे हाकण्याच्या बेतात होता. (एक पाय 
िाकावर ठेवनू तो घोड्याचं्या पटे्टकड्या आवळीत होता.) एवढ्यात एक नवखा मािसू त्याच्याजवळ आला. 
तो त्या म लखातील नसल्यािे उघडि चदसत होते. 

 
‘नमस्ते!’ आपल्या उन्द्हात रापलेल्या हातािंा काळ्या हॅर्च्या कडाना स्पशव करीत त्याने चफदोतला 

नमस्कार केला. 
 
‘नमस्ते!’ चफदोत म्हिाला आचि आपले ‘कालचमक’ नेत्र आक ं चित करीत तो क त हलाने थबकला. 
‘क ठल्या गाविे?’ 
‘इथल्याि एका खेड्यािा!’ 
‘कोितं खेडं?’ 
‘तातारस्की!’ 
 
त्या नवख्या मािसाने चखशातून िादंीिी ि ट्टा पेर्ी काढली आचि चफदोतला एक ि ट्टा देऊ करीत 

त्याने चविारले, 
 
‘त मिं खेडं मोठं आहे का?’ 
 
‘मेहेरबानी. मी आत्ताि ओढली! आमिं खेडं म्हिता? िागंलंि मोठं आहे. तीन-एकश े उंबरठा 

आहे.’ 
‘चगचरजा घर आहे का?’ 
‘अथात आहे.’ 
‘लोहार आहेत?’ 
‘आहेत तर! लोहारसाळ आहे!’ 
‘चगरिीत लोहारकामािा कारखाना आहे?’ 
 
चफदोतने घोड्याच्या तोंडात लगाम बसवला आचि त्या मािसाच्या काळ्या हॅर्कडे, काळ्या 

दाढीिी झालर लागलेल्या त्याच्या रंुदर् गोऱ्या िेहऱ्यावरील स रक त्याकडे संशयाने पाचहले. 
 
‘कशासाठी ही सगळी माचहती हव्यय?’ 
 
‘मी त मच्या खेड्यात रहायला येिार आहे! आताि मी चजल्हा–आता-मानकडे जाऊन आलो. 

चरकामीि गाडी परत नेताय वार्तं?’ 
 
‘हो!’ 



           

‘मला नेता का बरोबर? मी एकर्ा नाही. माझी बायकोही बरोबर आहे! एकदोन पेया आहेत. 
तीनेकश ेपौंड वजन असेल!’ 

 
‘नेतो मी त म्हाला!’ 

 
दोन रुवलिे भाडे ठरल्यावर ते फ्रोस्का  ा पटे्टरिीकडे गेले. पाह िा चतथे उतरला होता. त्या 

मािसाच्या सोनेरी केसाचं्या, शलेाया बायकोला त्यानी घेतले. मागच्या बाजूला पेया ठेवल्या आचि 
त्यािंा प्रवास स रू झाला. र्ाळ्याला जीभ लावनू हाकारण्यािे आवाज काढीत आचि चपळदार लगाम 
घोड्याचं्या पाठीवर आपर्ीत चफदोत आपले डोके वळवनू प न्द्हा प न्द्हा मागे बघत होता. त्यािे क तूहल 
चशगेला पोहोिले होते. त्यािे चगऱ्हाईक मागे शातंपिे बसले होते. चफदोतने आिी ि ट्टा मागून घेतला. नंतर 
िौकशीला स रुवात केली. 

 
‘क ठले त म्ही?’ 
‘रोस्तोविा!’ 
‘गाविेि का?’ 
‘काय म्हर्लंत?’ 
‘म्हर्लं चतथंि जनमलेत का?’ 
‘आ...हो.’ 
 
आपल्या ताम्रविी गालाला स रक त्या पाहून दूरवरच्या रानगवताचं्या बरे्ाकंडे चफदोत बारीक 

नजरेने बघत होता. रस्ता िढिीला लागला होता. रस्त्यापासून स मारे दोन अडीि फलांगावर कचपलरंगी 
झाडझ ड पात सहजासहजी दृष्टीला पडू न शकिारी माळढोक पक्ष्याच्या डोक्यािी हालिाल चफदोतच्या 
सराईत डोळ्यानंी चर्पली. 

 
‘अरेरे! बंद क नाही हातात! नाहीतर त्या माळढोकाचं्या मागं िावलो असतो! ते पहा ते िाललेत!’ 
 
स स्कारा सोडून त्याने अंगठा रोखून दाखवले. 
‘मला तर काही चदसत नाही.’ 
त्याच्या गाडीतील प्रवाशाने डोळे चकलचकले करून बघण्यािा प्रयत्न करीत म्हर्लं. 
 
पंख फडफडवीत ते माळढोक एका घळीत चशरलेले पाचहल्यावर चफदोत मागं म रडून आपल्या 

प्रवाशाकंडे चवशषे बारकाईनं बघू लागला. मािूस स मार उंिीिा होता. पि हडक ळा होता. त्याच्या 
गजनेत्रात एक िूतव िमक होती. बोलताना तो सारखा हसायिा. चविलेली शाल अंगावर पाघंरलेली त्यािी 
बायको ड लक्या घेत होती. चतिा िेहरा चफदोतला चदसू शकला नाही. 

 
‘आमच्या खेड्यात रहायला येण्यािं कसं काय ठरवलंत?’ 
 
‘मी यंत्र द रुस्ती करतो. माझा स्वतःिा द रुस्ती कारखाना उघडायिा चविार आहे. मला 

स तारकामही येतं.’ 



           

त्या मािसाच्या थोराड हाताकडे चफदोत संशयाने पाहू लागला. त्यािी नजर हेरून तो नवखा 
मन ष्ट्य म्हिाला, 
 

‘चशविाच्या ससगर मचशन कंपनीिा मी एजंर्पि आहे.’ 
‘त मिं नाव काय?’ 
‘स्तोकमन.’ 
‘म्हिजे त म्ही रचशयन नव्हेत.’ 
‘मी रचशयनि आहे. पि माझे आजोबा लातचवयान होते.’ 
 
थोड्याि वळेात चफदोतला समजले की ओचसप दाचवदोचवि स्तोकमन आिी एका कारखान्द्यात 

कामाला होता. मग क ठे क बानमिे, क ठे अग्नेय रेल्वचे्या कारखान्द्यात, अशी त्याने कामे केली होती.  ा 
नवख्या मािसाच्या आय ष्ट्याच्या आिखी बऱ्याि घर्नािंी माचहती िौकस चफदोतने त्याच्याकडून काढून 
घेतली. 

 
जरा वळेाने संभाषि मंदावले. घामाने चनथळलेल्या घोड्याना चफदोतने वारे्वरच्या ओहळावर 

पािी दाखवले. प्रवासािी स स्ती आचि गाडीिे बसिारे हादरे  ाने तो पेंगू लागला. तीन साडेतीन मलैावर 
खेडे राचहले होते. गाडींतील ख ंर्ीला लगाम बािूंन ठेवनू तो चनिास्तपिे आडवा झाला. पि त्याला झोप 
चमळायिी नव्हती. 

 
‘त मच्या भागात कशी काय पचरक्स्थती आहे?’ 
गाडीच्या हादऱ्याने उसळ्या घेत मागे प ढे सहदकळिाऱ्या स्तोकमनने चविारले. 
‘तशी वाईर् नाही! भाकर त कडा चमळतो!’ 
‘आचि एकूि कझाक मंडळी पचरक्स्थतीवर खूष आहेत?’ 
‘क िी आहे. क िी नाही. सगळ्यानाि क ठं खूष करता येतंय काय?’ 
‘खराय!’ 
त्या मािसाने मान डोलावली. मग तो िूतव बोर्िेपे प्रश्न चविारीत राचहला. 
‘त मिं मजेत िाललंय म्हिता?’ 
‘मस्त मजेत!’ 
‘दरवषी लष्ट्करी चशक्षि म्हिजे कर्कर्ि असेल, नाही का?’ 
 
‘लष्ट्करी चशक्षि? त्यािी आम्हाला सवय झाल्येय! फौजेत असलं की कशािी चफकीर करावी 

लागत नाही!’ 
 
‘पि सगळा जामाचनमा प रवायिा म्हिजे त म्हा कझाकाना कठीिि जात असेल!’ 
‘तर हो! ड कचरिीच्या आईिी साली!’ 
 
चफदोत एकदम िवताळून म्हिाला आचि डोळ्याच्या कोपऱ्यातून त्याने त्या बाईकडे नजर 

र्ाकली. चतने त्यािीं नजर ि कवली. 
 



           

‘आमिे साहेबलोक िावर् आहेत! मी फौजेत िाकरी करायला गेलो तेव्हा पदरिा बलै चवकून घोडं 
घेतलं! त्यानी ते नापास केलं!’ 

 
‘नापास केलं?’ 
स्तोकमनने आियािा आव आिनू चविारले. 
 
‘एकदम नापास! पायात खोड आहे म्हिाले! मी भाडंलो! खूप प्रयत्न केला! शयवतीच्या घोड्यािे 

पाय आहेत त्याला’ मी म्हर्लं! ‘जरा पाय मजेदार र्ाकतो एवढंि.’ पि नाही तर नाही पास केलंन्! झाला 
का सत्यानाश?’ 

 
संभाषिाला रंग िढला. चफदोतने गाडीबाहेर उडी र्ाकली. क रिरानािी अन्द्याय्य वार्िी 

करिाऱ्या खेड्याच्या आतामानला त्याने चशव्या घातल्या. फौजी िाकरीत तो असताना त्याच्या रेचजमेंर्िा 
चजथे म क्काम होता त्या पोलंडमध्ये कशी आबादी आहे त्यािे गोडव ेगायले. गाडीबरोबर िालत येिाऱ्या 
चफदोतकडे डोळे आक ं चित करून भेदक नजरेने पाहिारा स्तोकमन मवाळ ि ट्टा ओढीत सतत क्स्मत करीत 
होता. पि गंडस्थळाप्रमािे असलेल्या त्याच्या गोऱ्या कपाळावरच्या त्राचसक आठ्याचं्या रेषा, आत 
लपलेल्या चविाराने र्ोिल्यागत हळूि थरारत दार् होत होत्या. 

 
ते खेड्यात पोहोिले तेव्हा चदवस अजून मावळावयािा होता. चफदोतच्या सल्यावरून स्तोकमन  ा 

ल केशका चविवकेडे गेला आचि त्याने दोन खोल्या भाड्याने घेतल्या. 
 
‘क िाला बरोबर घेऊन आलास येताना?’ चफदोतच्या शजेाऱ्याने त्यािी गाडी दारावरून िालली 

असता चविारले. 
 
‘एजंर्ाला!’ 
‘कसला र्ाला?’ 
 
‘मूखवरे मूखव! एजंर् म्हिालो एजंर्! तो यंत्र चवकतो! देखण्या लोकानंा तो फ कर् देतो! पि मचरया 

मावशी! त झ्यासारख्याना मात्र चवकत हं.! 
 
‘तोंड बघ मेल्या आरशात! त झं ते कालचमक नाकाड बघून घोडं ब जायिं!’ 
 
‘कालचमक आचि तातार  ा माळरानावर आलेले मूळप रुष आहेत! त्यािंी मस्करी करायिं काम 

नाही! 
 
जाता जाता चफदोतने ह लकाविी चदली. 
 
िकण्या आचि तोंडाळ ल केशाच्या घरी मेकॅचनक असलेल्या स्तोकमनने चबऱ्हाड माडंले. जेमतेम 

रात्र उलर्ली असेल, खेड्यातील बायकाच्या चजभा वळवळू लागल्या. 
 



           

‘शजेीबाई, वाता ऐकलीस का?’ 
‘कसली वाता?’ 
‘त्या कालचमक चफदोतनं बरोबर क िी जमवन मािसू आिलाय!’ 
‘खरं?’ 
‘देवाच्या दयेनं! डोक्याला हॅर् घालतो! नाव श्तेपल का श्तोकल असं बरंि काहीतरी आहे.’ 
‘पोचलसाचबचलसातला आहे का काय?’ 
‘नाही अबकारी खात्यािा आहे!’ 
‘सगळं खोरं् माझ्या बायानो! तो आहे चदवािजी! फादर पािंातीच्या म लासारखा!’ 
 
‘पाशका, माझा सोन्द्या तो! पळत पळत त्या ल केशकाकडं जा आचि हळूि चविार. ‘मावशी कोि हो 

आलंय त मच्या घरात रहायला?’ 
 
‘पळ पोरा पळ!’ 
द सऱ्या चदवशी स्तोकमनने खेड्यातील आतामनकडे हजेरी चदली. 
 
फ्योदोर माचतत्सकोविे ‘आतमान’ कीिे चतसरे वषव होते. त्याने  ा नव्या मािसािा पासपोर्व 

हातात घेऊन बऱ्याि वळेा उलर् स लर् करून पाचहला. मग तो कारक नाकडे चदला. त्यानेही तो बराि वळे 
उलर् स लर् केला. त्यािंी नेत्रपल्लवी झाली आचि मग पूवी साजंर् मेजर असिाऱ्या आतामानने क ऱ्यात 
हात उडवनू म्हर्ले, 

 
‘राहू शकतोस इथं!’ 
 
पाह ण्याने मान लववनू अचभवादन केले आचि तो खोलीतून बाहेर पडला. बील सोडून न जािाऱ्या 

स सचलकप्रमािे त्याने ल केशकाच्या घराबाहेर एक आठवडाभर तोंड काढले नाही. त्याच्या क ऱ्हाडीिी 
खडखड बाहेर ऐकू येत असे. मोडकलीला आलेल्या बाहेरच्या िलूघरात तो ‘वकव शॉप’ बनचवण्याच्या 
खर्पर्ीत होता. त्याच्याबद्दल बायकानंा वार्िारे क तूहल हळू हळू मावळले. पोरेर्ोरे तेवढी चदवसभर 
क ं पिावरून डोकावीत आचि पाह ण्याला चनःसंकोि क त हलाने न्द्याहाळीत. 

  



           

५. 
 

‘क मारी माता’ प्राथवनेच्या तीन चदवस आिी चग्रगरी आचि त्यािी बायको गाडी घेऊन नांगरिी 
करायला गेली. पातेंलेयला बरे नव्हते. त्या दोघानंा जाताना पहाव े म्हिनू अंगिात उभा असताना त्याने 
देहािा सारा भार काठीवर र्ाकला होता आचि वदेनेने तो ग रग रत होता. 

 
‘लाल खोऱ्याच्या बाजूला खमाचवशी पलीकडच्या दोन पट्यािंी नागंरिी कर वर चग्रशा!’ 
‘बरं बरं! आचि वाळ ंजी–काठाच्या चतथला पट्टा?’ 
 
चग्रगरीने बसक्या आवाजात चविारले. मासे िरायला गेल्याने त्याला पडसे झाले होते. गळ्याभोवती 

त्याने कपडा ग ंडाळला होता. 
 
‘चतकडं मग सिानंतर बघू. हेि काम रगड आहे. फार हाव िरू नको. चतथं चनदान पिंरा एकर तरी 

असतील!’ 
 
‘पेत्रो येिार आहे का मदतीला?’ 
‘दाऱ्याबरोबर तो चगरिीत जातोय. लोकािंी गदी व्हायच्या आत आपल दळि झालं पाचहजे.’ 
न कतेि भाजलेले बनपाव नताचलयाच्या जाचकर्ात ठेवीत इचलचनिना क जब जली. 
‘बैल हाकायला द न्द्याला घेऊन जातेस का बरोबर?’ 
‘दोघं जिं प रे झाली!’ 
‘बरं बेर्ा! देव त ला मदत करो!’ 
 
ओळसर ि ण्यािा बोजा घेतल्याने द न्द्याच्या नाज क देहाला बाक आला होता. ि िे ि वायला ती 

डॉनवर िालली होती. जाता जाता नताचलयाला हाक मारून ती म्हिाली, 
 
‘नताचलया, लाल खोऱ्यात रग्गड ि का आहे! थोडासा उपरू्न आि घरी!’ 
‘ए वािाळमावश!े िल नीघ आपल्या कामाला!’ द न्द्याकडं पाहून पातेंलेय म्हिाला. 
 
उलर्ा करून ठेवलेला फाळ, बैलाचं्या तीन जोड्यानी अंगिातून खेित आिला. उन्द्हाने 

हडकलेली जमीन त्याने उखित गेली. रस्त्याच्या कडेने खोकत िाललेला चग्रगरी गळ्याभोवती बािंलेला 
रुमाल सारखा नीर् करीत होता. नतचलया त्याच्या बाजूने िालली होती. न्द्याहरीिी चपशवी चतच्या पाठीवर 
हेलकावत होती. 

 
माळरानावर एक चबलोरी चनःस्तबिता पसरली होती. खमाचवशीच्या पलीकडे क बड्या डोंगराच्या 

द सऱ्या बाजूला भमूी नागंराने सविरली जात होती. नागंर िालविारे चशट्या ठोकीत होते. पि इथे 
हमसडकेच्या कडेला ख रर्लेला चनळसर, करडा कडू दविा तेवढा होता, मेंढरानंी क रतडलेले गवत–
वले (क्लोवर)... 

 



           

नागंरवाले रस्त्याला लागलेले पाहून पेत्रो आचि दाऱ्या चगरिीकडे जाण्यािी तयारी करू लागले. 
पेत्रोने कोठीतील गहू पाखडून घेतला. दाऱ्याने तो पोत्यात भरला आचि गाडीकडे वाहून नेला. पातेंलेयने 
काळजीपूववक घोडे गाडीला ज ंपून काढण्या ठीकठाक केल्या. 

 
‘चकती उशीर करिारैस!’ 
‘आलोि!’ पेत्रोने कोठीतून उत्तर चदले. 
 
चगरिीपाशी ते आले तेव्हा अंगिात रेकल्यािंी गदी उडालेली त्याना आढळली. वजनाच्या 

कायाभोवती तोबा गदी उसळली होती. पेत्रोने लगाम दाऱ्याकडे फेकले आचि गाडीतून त्याने खाली उडी 
मारली. 

 
‘माझा नंबर लागायला वळे लागेल का! तागडीवाल्या ग ड डूला त्याने चविारले. 
‘चतकडे उभा रहा जा!’ 
‘आता चकतवा नंबर िालू आहे?’ 
 
‘अडतीस!’ पेत्रो पोती आिायला गेला. पोती काढीत असताना पाठीमागून त्याने कोिीतरी चशव्या 

देताना ऐकले. एक खरखरीत संतापलेला आवाज भ कंत होता. 
 
‘झोपा काढा! मग प ढं ि साि सी करा! िल हर् साला खोखोल [य िेनी मािसाला उदे्दशून चदलेली एक इरसाल 

चशवी.]! नाहीतर देतो एक ठेवनू!’ 
 
नालवाल्या याकोविा आवाज पेत्रोने ओळखला. तो थाबंून ऐकू लागला. वजनकायाच्या 

खोलीतली आरडाओरड उंिावली होती. नंतर दण कन ग द्दा मारल्यािा आवाज आला. डोक्याच्या मागे 
र्ोपी ि रगळून गेलेला एक वयस्कर दाढीवाला य िेनी झोकाडं्या खात दारातून बाहेर आला. 

 
‘काय म्हिनू?’ गालफड हातात िरून तो सकिाळला. 
‘म ंडी म रगाळून र्ाकीन!’ 
‘पि हे बघ...!’ 
‘चमचकख्बोर िाव!’ 
 
नालवाला याकोव एक रगेल ठोसर बंिानी होता. तो फौजेत असताना घोड्याला नालबंदी 

करताना ते जनावर उसळले आचि याकोवच्या नाकावर त्याने र्ापर हािली. त्याम ळे त्यािे नाकाड फ र्ले, 
ओठ फार्ले आचि तोंडावर नाल उमर्ला. त्या अिववत ंळाकृती व्रिावर केस उगवले होते आचि तो चनळा 
पडला होता. नालमेखािें काळे चठपके चदसत होते. त्याम ळेि त्याला ‘नालवाला’ हे नाव पडले होते. हा 
‘नालवाला’ याकोव वजनकायाच्या खोलीतून अस्तन्द्या सावरीत िावत आला. ग लाबी सदरा घातलेल्या 
एका उंि य िेनी मािसाने पाठीमागून त्याला जबरदस्त तडाखा लगावला. पि याकोविा तोल गेला नाही. 

 
‘भाऊ, ते कझाकानंा चपर्ताहेत!’ तो ओरडला. 
 



           

मोठ्या संख्येने चगरिीत आलेले कझाक आचि य िेनीं िारी बाजूनी िावत रेकल्यािंी गदी झालेल्या 
आवाडात आले. म ख्य प्रवशेद्वाराशी मारामारी स रू झाली. झोंबी घेिाऱ्या शरीराचं्या भाराने दार खाली 
कोसळले. पेत्रोने पोते खाली र्ाकले आचि डरकाळी फोडून त्याने त्या दंगलीकडे िाव घेतली. गाडीवर 
उभी राहून दाऱ्या बघत होती. इतराना िक्काब क्की करीत तो त्या जमावाच्या मिोमि घ सलेला चतने पाचहला. 
लोकािें ठोसे खात तो चगरिीच्या सभतीकडे आदळलेला, मग खाली पडलेला आचि लोकाचं्या पायदळी 
गेलेला त्याला पाहून ती आिंदू लागली. 

 
यंत्रघरातून उड्या मारीत, लोखंडी काबं गरगर चफरवीत चमतका कोश वनोव चतथे आला. याकोवला 

मागून तडाखा हाििारा तोि तो य िेनी झोंबाझोंबी करिाऱ्या जमावातून उसळून बाहेर पडला. पाखराच्या 
त र्लेल्या पंखाप्रमािे त्याच्या ग लाबी बाहीिी िादंोर्ी त्याच्या मागे फडफडत होती. हात जचमनीला 
रे्केपयंत तो वाकला होता. तसाि िावत तो जवळच्या रेकल्यापाशी गेला आचि गाडीिा दाडंा काडेपेर्ीिी 
काडी काढावी असा त्याने उपरू्न काढला. सबिं अंगिात खरखरीत गजवना घ मत होत्या. दात खाल्ल्यािे 
आवाज ठोसे–कण्हिे चवव्हळिे–! आरड्यािा एकि कल्लोळ उडाला होता. तीन शामील बंिू आपल्या 
घरातून िावत आले जचमनीवर पडलेल्या लगामात थोया अलेक्सीिे पाय अडखळले आचि फार्कापाशीि 
तो िाडकन आपर्ला. ताडकन उठून आचि हस्तहीन बाही पोर्ावर दाबून तो चतथे उभ्या केलेल्या 
रेकल्याचं्या दाडं्यावरून उड्या मारीत िावला. पाढंऱ्या मोज्यातून बाहेर पडलेला त मानीिा पाय परत आत 
खोिण्यासाठी त्यािा भाऊ मार्मतन खाली वाकला. चगरिीतील कल्लोळ आता तारसप्तकाला चभडला होता. 
क िीतरी एवढी ककव श सककाळी ठोकली की वाऱ्यावर उडून जािाऱ्या कोळीष्टकासारखी ती चगरिीच्या 
छपराच्या पार वर तरंगत गेली. मार्मतन ताठ झाला आचि आपल्या भावाच्या पाठोपाठ िावला. 

 
िापा र्ाकीत, हातावर हात िोळीत दाऱ्या गाडीवर उभी राहून ते दृश्य बघत होती. चतच्या 

आज बाजूला बायका सकिाळत आिोश करीत होत्या. घोड्यानी घाबरून कान र्वकारले होते. बलै 
डरकाळत गाड्याशंी झया घेऊ लागले. ओठ घट्ट आवळून मोखोव तोऱ्याने चतथून गेले. बंडीखालिे त्यािे 
दोंद एखादे अंडे ठेवल्यासारखे वरखाली उडत होते. सदऱ्याच्या िादंोया झालेल्या त्या य िेनी मािसाने 
चमत्का कोश वनोवला गाडीच्या दाडं्यािा प्रहार करून खाली लोळवलेले दाऱ्याने पाचहले. द सऱ्याि क्षिी 
थोया अलेक्सीच्या वज्रम ष्टीने तो तीन ताड उडाला, रंगीत सिध्यासारखी मारामारीिी दृश्ये दाऱ्याच्या 
डोळ्यापं ढून सरकत होती. ग डघ्यावर बसलेल्या चमतकाने हातातील लोखंडी काबंीने मोखोवच्या पायावर 
तडाखा चदल्यािे पाहून चतला आियव वार्ले नाही. मोखोवने हात पसरले आचि खेकड्यासारखे वजन 
कायाच्या खोलीकडे ते सरपर्त गेले. चतथे परत त्याचं्यावर लाथािंा वषाव झाला. आचि लोकाचं्या 
पायाखाली ते त डवले गेले. दाऱ्या िळल्यासारखी हसत स र्ली. हसून हसून चतच्या रंगवलेल्या भ वयािी 
काळी िन ष्ट्ये मोडली. पि पेत्रोला बचघतल्याबरोबर चतिे हसू िर्कन थाबंले. झोकाडं्या खात तो कसाबसा 
त्या आंदोळिाऱ्या, सकिाळिाऱ्या गदींतून बाहेर पडला होता. आचि एका गाडीखाली बसून तोंडातील रक्त 
थ ंकून र्ाकीत होता. सककाळी फोडून दाऱ्याने त्याच्याकडे िाव घेतली. हातात दाडंकी घेऊन खेड्यातील 
कझाक चतथे पळत आले. एकजि पहार गरगर चफरवीत होता. दंगलीला भयानक स्वरूप आले होते. ही 
केवळ ग त्त्यतील मारामारी सकवा सिाच्या चदवशी खेड तात होिारे म ष्टीय द्ध नव्हते. वजनकायाच्या 
खोलीच्या दाराशी डोके फ र्लेला एक य िेनी जवान रक्ताच्या थोराळ्यात पडला होता. रक्तात चभजलेल्या 
त्याच्या सझज्या तोंडावर पसरल्या होत्या. आपल्या स खी जीवनापासून तो दूर दूर िाललेला चदसत होता. 

 



           

मेंढरासारखा घोळका केलेल्या य िेनीना हळूहळू माल उतरवनू घेण्याच्या खोलीकडे हाकलले 
जात होते. एका य िेनी मािसाला अिानक स्फूर्मत झाली नसती तर मामला चिघळला असता. ज्या 
खोलीत भट्टी पेर्ली होती त्या खोलीत तीरासारखा घ सून त्याने एक जळते कोलीत उपसले आचि दळलेले 
िान्द्य ठेवलेल्या खोलीकडे तो िावला. हजारोमि पीठ चतथे सािवलेले होते. मलमलीसारखा िूर त्याच्या 
खादं्यावरून वर उठत होता आचि चदवसाच्या उजेडात चनस्तेज वार्िाऱ्या चठिग्या आजूबाजूला उडत 
होत्या. 

 
‘सगळ्याला आग लावनू देईन!’ 
तडतडिारे कोलीत गवताच्या छपराकडे त्याने उंिावले. 
 
कझाक गडबडले आचि थबकले. पूवेकडून सोसायािा कोरडा वारा वहात होता. वाऱ्याबरोबर 

अढ्यावरिा िूर य िेनींच्या घोळक्याकडे येत होता. एकि स रेखशी चठिगी कोरड्या कोइर्ात पडली 
असती तर सगळ्या खेड्यािी राखरागंोळी झाली असती! 

 
कझाकात दबलेल्या आवाजात क जब ज स रू झाली. त्याचं्यापैकी काहीजि चगरिीच्या चदशनेे 

काढता पाय घेऊ लागले. तो य िेनी कोलीत डोक्यावर नािवीत आचि चठिग्यािंी बरसात करीत गरजला, 
 
‘जाळून र्ाकतो! जाळून र्ाकतो! व्हा बाहेर’ 
 
ज्याने मारामारी स रू केली होती आचि ज्याच्या डागाळलेल्या िेहऱ्यावर नवीन जखमा झाल्या 

होत्या तो ‘नालवाला’ याकोव सवाच्या आिी अंगिातून िालता झाला. इतर कझाकािंी त्याच्यामागे रागं 
लागली. य िेनीनी आपली पोती भरभरा रेकल्यातून भरली. रेकल्याला घोडे ज ंपले. रेकल्याच्या ि रेवर ते 
उभे राचहले आचि िाबूक डोक्यावरून गरगर चफरवीत, घोड्याचं्या पाठी फोडीत ते अंगिाबाहेर उिळले 
आचि खेड्यापासून दूरवर चनघून गेले. 

 
अंगिाच्या मिोमि थोर्ा अलेक्सी उभा होता. त्यािी चरकामी गाठी गाठी चदलेली बाही त्याच्या 

पोर्ावर भराभर खालीवर होत होती. नेहमीप्रमािे त्याच्या डोळ्यांिे आचि गालािें स्फ रि िालू होते. 
 
‘कझाकानो, र्ाि मारा!’ 
‘िावा त्याचं्या मागं!’ 
‘फार लाबं गेले नसतील!’ 
 
सगळ्यात चहरवर् असलेल्या चमतका कोश वनोवने अगंिाबाहेर िावल्यासारख केले. सबिं 

चगरिीतील कझाकाचं्या गदीत परत नवीन ह ल्लड उठली. पि  ाि स मारास काळी हॅर् घातलेली अके 
अपचरचित व्यक्क्त इंचजनाच्या खोलीतून बाहेर पडली आचि तरातरा त्या घोळक्यापाशी आली. त्यािे 
चमिचमिे डोळे जमावाकडे भेदक नजरेने पाहत होते. हात उंिावनू तो ओरडला, 

 
‘थाबंा!’ 
‘कोि रे तू?’ याकोवने डाफरून चविारले. 



           

‘क ठून उपर्लास?’ 
‘पाडा त्यािं भ स्क र्!’ 
‘खेड तानो! थाबंा!’ 
‘क िाला खेडूत म्हितोस रे चबनशपेर्ीच्या?’ 
‘नागंरम ठ्या! दे ठेवनू अके याकोव!’ 
‘खेर्रीच्या!’ 
‘गैदी गव्हार!’ 
‘बरोबर! बरोबर! लगाव त्याच्या भोतरीत!’ 
 
संकोिून पि भयािे चिन्द्ह न दाखवता त्या मािसाने क्स्मत केले. त्याने डोक्यावरिी हॅर् काढली 

आचि अेक अगदी सािा आचवभाव म्हिून आपले कपाळ प सले. त्यािे क्स्मत चवलक्षि नामोहरम करिारे 
होते. 

 
‘काय झालं?’ 
वजनकायंाच्या दाराशी पडलेल्या रक्ताच्या चदशनेे हॅर् हलवीत त्याने चविारले. 
‘खोखोलािंा चपट्टा काढतोय!’ 
थोर्ा अलेक्सी जरा मवाळीने म्हिाला. त्यािा डोळा आचि गाल उडत होते. 
‘पि कशासाठी?’ 
‘ते घ साघ शी करायला बघतात!’ 
याकोवने प ढे येत ख लासा केला. आचि नाकातून रक्तािी ग ठळी सशकरून र्ाकली. 
‘आमिी आठवि राहीलशी अद्दल घडवली त्यानंा!’ 
‘त्यािंा पाठलाग करायला हवा होता! माळरानात काय जाळिार आहेत?’ 
‘आपि उगाि घाबरलो! त्यािी काय सहमत होती आग लावायिी?’ 
‘अरे, लावलीस द्धा असती! जीवावर उदार झाला होता!’ 
‘खोखोल साले भलतेि भडकू!’ 
आफोनका ओझेरोव दात चविकून म्हिाला. त्या मािसाने ओझेरोवच्या चदशनेे हॅर् हलवली. 
‘आचि तू कोि आहेस?’ 
 
भगदाडे पडलेल्या दांतातून ओझेरोव चतरस्काराने पिकन थ ंकला. वाऱ्यावर उडिाऱ्या थ ंकीकडे 

बघत तो पाय फाकून उभा राचहला. 
 
‘मी कझाक आहे...! पि तू...? तू कोि आहेस? चजप्सी?’ 
‘तू आचि मी... दोघे रचशयन आहोत?’ 
‘थापा मारतोय स!’ 
आफोनकाने म द्दाम आरोप केला. 
‘कझाक रचशयनाचं्याि क ळातले आहेत! ठाऊक आहे त ला?’ 
‘मी त ला सागंतो! कझाक कझाकाचं्या क ळातले आहेत! 
 



           

‘खूप पूवी वठेचबगार जचमनदाराकडून पळून आले आचि डॉनवर त्यानंी वस्ती केली. त्यानाि प ढं 
कझाक म्हिायला लागले.’ 

 
‘अरे जा न ऽ आपल्या वारे्नं!’ 
 
संताप आवरीत अलेक्सी म्हिाला. त्याच्या दिकर् म ठी आवळल्या होत्या. पापिीिी भराभरा 

फडफड िालू होती. 
 
‘हा आगाव खेड्यात आलाय!’ 
‘आपल्याला नागंरम ठे बनव ूबघतोय ड करीिा!’ 
‘कोि आहे रे तो? ए अफानासी ऐकलंस का?’ 
‘िकण्या ल केशकाकडं आलेला नवा मािूस आहे.’ 
 
पि य िेनींच्या मागावर जाण्यािा क्षि चनघून गेला होता. तावातावाने मारामारीिी ििा करत 

कझाक पागंले. 
 
त्या रात्री खेड्यापासून स मारे पाि साडेपाि मलैावर माळरानात चग्रगरीने जाड, र्ोििारे 

मेंढीकातडे अंगावर पाघंरले होते. चखन्नपिे तो नताचलयाला सागंत होता, 
 
‘तू क िीतरी परकी आहेस! त्या िदं्रासारखी आहेस. मािसाला िड गारठवीत नाहीस िड उबही 

देत नाहीस! माझ ं त झ्यावर पे्रम नाही! नताचलया! तू रागावता कामा नये!  ाबद्दल मी काही बोलिार 
नव्हतो पि बोलाव ंलागलं! असं चकती चदवस िालिार? त झ्याबद्दल मला वाईर् वार्तं! अलीकडे आपि 
एकमेकाचं्या जवळ यतोय असं वार्त होतं! पि माझ्या काळजात मला काही जािवत नाही! ते ओकंबोकंि 
आहे!  ा रात्री हे माळरान आहे ना? तसंि!’ 

 
ताऱ्यानंी खिलेले ते अनंत क रि, डोक्यावर तरंगिाऱ्या ढगािें काळोखी भ तासंारखे पायघोळ 

अंगरखे इकडे र्क लावनू बघिारी नताचलया गप्प होती वरच्या चनळ्याकाळ्या उजाड अवकाशात अवळेी 
उडिाऱ्या बगळ्यानी एकमेकाना घातलेली साद िादंीच्या घंर्ीकांसारखी चकिचकित होती. स कलेल्या 
गवताला एक उदास, चनजींव वास येत होता. रे्कडीवर नागंऱ्यानी पेर्वलेल्या झगरीिी लालब ंद दीप्ती 
झगझगत होती. 

 
पहारे्च्या स मारास चग्रगरी जागा झाला. त्याच्या मेंढीकातड्याच्या पाघंरुिावर चहमािा तीन इंिी 

स्तर जमा झाला होता. न कत्याि पडून गेलेल्या चहमवृष्टीच्या िकाकत्या अक्षत चनळाईत माळरान झाकून 
गेले होते. पचहल्या चहमवृष्टीत वार् ि कलेल्या सशाच्या पावलािें स स्पष्ट ठसे तो पडला होता चतथे जवळि 
उमर्त गेले होते! 

  



           

६. 
 

गेली चकत्येक वषें असे िालत होते की चमलेरोवाकडे जािाऱ्या सडकेने एकर्ा द कर्ा कझाक जर 
रेकला हाकीत प्रवासाला चनघाला असेल आचि य िेनींिी त्याच्याशी गाठ पडली तर त्याला नाक म ठीत 
िरून त्याना रस्ता देिे भाग पडे. (या बलोनोव्हस्कीच्या खालच्या अंगापासून य िेनी खेड्यािी स रुवात 
होऊन ती स मारे पन्नास मलै म्हिजे पार चमलेरोवापयंत पसरली होती.) त्याने रस्ता करून चदला नाही तर 
य िेनी त्यािा कार्ा काढीत. म्हिून रेल्व े स्रे्शनाकडे गर्ागर्ाने जाण्यािी कझाकािंी प्रथा होती. मग 
माळरानावर य िेन्द्यानंा मागे र्ाकून गाड्या हाकायला आचि चशवीगाळ करायला ते डगमगत नसत. 

 
‘ए खोखोल! वार् दे. ए! कझाकाच्या जचमनीवर चगळायला हव ंआचि त्याना वार् तेवढी द्यायला 

नको काय रे ड करानो?’ 
 
डॉनवरील पारामोनोवो झथल्या िान्द्य उिलिाऱ्या यंत्राकडे आपले िान्द्य ज्या य िेनींना आिाव े

लागायिे तेही खमके होते. काही कारि नसताना मारामारी ज ंपे. कारि म्हर्ले तर एवढेि की ते 
‘खोखोल’ होते. आचि मन ष्ट्य एकदा ‘खोखोल’ असला की त्याने मार खाल्लाि पाचहजे! 

 
अनेक शतकापूंवी मोठ्या जािकार हातानी जातीदे्वषािे बी कझाक भमूीत पेरले होते. त्यािी मोठ्या 

उस्तवारीने चनगरािी केली होती आचि त्या बीजाला मोठी समदृ्ध फळे आली होती. य िेन आचि रचशयातून 
नव्याने येिारा कझाक  ाचं्यातील कलागतीने रक्तािे पार् वहात. 

 
चगरिीत ती दंगल झाल्यानंतर स मारे दोन आठवड्यानी चजल् ािा पोलीस अंमलदार आचि 

इन्द्स्पेक्र्र खेड्यात येऊन थडकले. पचहली िवकशी स्तोकमनिी झाली. पोलीस अंमलदार कझाकी 
सरदार घराण्यातील होता. आपल्या ‘ब्रीफकेस’ मिील कागदपत्र ि ंडाळीत त्याने चविारले, 

 
‘इथं यायच्या आिी क ठं रहात होता?’ 
‘रोस्तोवला,’ 
‘१९०७ मिे त रंुगवासािी चशक्षा कशासाठी झाली होती?’ 
 
इन्द्स्पेक्र्रच्या ब्रीफकेसवरून आचि डोक्यातील कोंडा चदसिाऱ्या भागंाच्या रेषेवरून स्तोकमनिी 

नजर चभरचभरली. 
 
‘दंगलीत भाग घेतल्याच्या आरोपावरून!’ 
‘हं! तेव्हा क ठं काम करीत होता?’ 
‘रेल्वचे्या वकव शॉपमध्ये!’ 
‘काय म्हिनू?’ 
‘मेकॅचनक म्हिून!’ 
‘त म्ही ज्यू आहात का? का बार्लेले आहात?’ 
‘नाही! मला वार्तं...!’ 
‘त म्हाला काय ‘वार्तं’ ते मला नकोय! हद्दपारी झाली होती?’ 



           

‘होय झाली होती!’ 
 
इन्द्स्पेक्र्रने मान वर केली आचि वर खाली स्वच्छ भादरलेल्या, आज बाजूला प र्क ळ्या उठलेल्या 

ओठानंा दातात आवळले. 
 
‘माझा सल्ला आहे की  ा खेड्यातून त म्ही ताबडतोब िालू लागा! मी त म्हाला इथून जायला 

लावीन!’ 
 
‘का इन्द्स्पेक्र्र?’ 
उत्तरादाखल आिखी एक प्रश्न इन्द्स्पेक्र्रने चविारला, 
‘चगरिीत दंगल झाली त्या चदवशी कझाकाना काय म्हिालात!’ 
‘आ...आ...!’ 
‘ठीक. त म्ही जाऊ शकता!’ 
 
मोखोवच्या व्हराडं्यातून स्तोकमन बाहेर पडला. (अंमलदार शरे्जींच्या घरात नेहमी आपली 

किेरी थार्त असत). त्या रंगवलेल्या द हेरी दाराकंडे त्याने वळून पाचहले आचि खादें उडवले! 
  



           

७. 
 

चहवाळा मंदगतीने आला. ‘क मारी प्राथवने’ नंतर बफव  चवतळला आचि ग रािें कळप परत क रिाकडे 
जाऊ लागले. आठवडाभर दचक्षिेकडील वारा वहात होता. त्याने आपल्या बरोबर जचमनीवर ऊब आिली. 
सरत्यावळेी उगवलेल्या िारक र्ाने माळरान िमिमत होते. बफािी पाघळिी ‘सेन्द्र् मायकेल’ चदनापयंत 
चर्कली. मग थंडीिा कडाका वाढू लागला. बफािे थर इंिभराने उंिावले. चहमवृष्टी स रू झाली आचि 
डॉनच्या काठिे भाजीिे वाफे क ं पिाच्या चशरवर् र्ोकापयंत बफांत ब डून गेले. वर सशाच्या पावलाचं्या 
चनशाण्या चदसू लागल्या. रस्ते ओस पडले. 

 
शिेींच्या जळिािा िूर खेड्याच्या डोक्यावर तरंगत होता. रस्त्याच्या कडेला र्ाकलेल्या 

राखड्यातूंन कावळे िोंिी ख पसू लागले. घसरगाडीच्या म लायम िाकोरीिी करडी–चनळी, चवरळ होत 
जािारी फीत गावात वढेे घेत जात होती. 

 
र्ाकळीिी छार्िी आचि वार्िी करण्यासाठी गावकऱ्यािंी सभा भरिार होती. मेंढकातडीिे कोर् 

आचि फगोल घातलेले कझाक सरकारी किेरीच्या पायऱ्याभोवती गोळा झाले होते. त्यांिे बूर् त्याचं्या 
हालिालीनी करकरत होते. थंडीम ळे सगळेजि आत गेले. मेजाच्यामागे आतामन आचि कारक नाच्या 
बाजूने खेड्यातील चपकलेल्या दाढ्यािंी प्रचतचष्ठत वचडलिारी मंडळी बसली होती. चनरचनराळ्या रंगाच्या 
दाढ्या असलेले आचि अचजबात दाढ्या नसलेले कझाक गर्ागर्ाने उभे होते. उबदार कोर्ाच्या कॉलरी 
तोंडावर ओढून ते एकमेकात क जब बत होते. चगिमीड अक्षरात कारकून पानामागनू पाने खरडत होता. 
आतामान त्याच्या खादं्यावरून डोकावनू बघत होता आचि दबलेल्या आवाजातील ग िग ि त्या थंडगार 
खोलीत भरून गेली होती. 

 
‘यंदािी वैरि–!’ 
 
‘हो...! क रिरानातली वैरि िागंली चनघाल्येय, पि माळरानावरिी वैरि न सतं माजरी आहे!’ 
‘पूवी नाताळापयंत माळरानावंर ग रं िरायिी!’ 
‘कालचमकािंी पोळी चपकत असेल मग!’ घोगरा खोकला. 
आतामानिी गदवन लाडंग्यासारखी भरल्येय! 
‘असा माजलाय की मान इकडिी इकडं करवनेासं झालंय!’ 
‘ड करासारखा िरत असतो सैतान!’ 
 
‘कसं काय आजोबा? सहवाळ्यालाि पोबारा करायला लावताय म्हिा की! नामिदं मेढेकातडी 

काढल्येय!’ 
 
‘चजप्सीला त्यािा कोर् फ ं कायिी वळे आल्येय!’ 
 
‘त्या चजप्सी पोरािी गोष्ट ऐकली का? अंगावर पाग पाघंरून अख्खी रात्र त्यानं माळरानावर 

काढली! थंडी त्याच्या कोथळ्यात चशरायला लागली तसा जागा झाला आचि पागाच्या फर्ीत बोरं् ख पसून 
आईला कसा म्हितो : इथनं वारं येतंय व्हय? मला वार्लं थंडीसबडी पडल्ये का काय!’ 



           

‘घसराय पडायिा मोसम लौकर स रु होिारसं चदसतंय!’ 
‘बैलाना नाल ठोकून घेतले पाचहजेत!’ 
‘सैतान–घळीतली वळ ंजी छार्त होती! नंबरी माल आहे चतथं!’ 
‘पार्लोिीिं बर्ि लाव झाखार! बरफबािा झाली तर बायको काढून लावले घरातून!’ 
‘तू काय पचहऱ्यािा बैल घेतोयस म्हिून ऐकलं! खरं काय रे आवदेइि?’ 
 
‘नाही घ्यायिं ठरवलंस! पाराशािी बायको घेिाराय म्हिे! ती म्हिते, मी रंडकी! जेवळे जास्त 

बैल तेवढं मला िागंलं! मी म्हिीतलं, ठीकाय त झी वशंले वाढू दे!’ 
 

‘हाः हाः हाः!’ 
‘मग काय दादानंू! काय करताय लाक डकापिीि?ं’ 
‘ए गप् बसारे!’ 
‘हा–हा! म्हिीतलं, की वशंले वाढवलीस तर िमािा बाप तर हवा का नाय?’ 
‘मेहेरबानी करून गडबड कमी करा पाहू!’ 
 
सभा स रू झाली. हातातील अचिकार-दंडाशी खेळत आचि करंगळीने दाढीतील बफाच्या 

चझरचमळ्या काढीत आतामान नाव े प कारू लागला. मागिे दार मिून मिून िाडकन वाजत होते आचि 
त्याम ळे आतून वाफेिे लोर् उसळत होते. लोक खोलीत रेर्ारेर्ी करीत होते. नाक सशकण्यािे स रेल 
आवाज मिून मिून येत होते. 

 
‘ग रुवारिा चदवस लाक डतोडीसाठी त म्हाला ठरवता येिार नाही!’ आतामानच्या आवाजापेक्षा 

वरच्या आवाजात इमान तोचमलीन ओरडला. आपले जाभंळे पडलेले कान त्याने िोळले आचि चनळी बिंानी 
र्ोपी घातलेले आपले मस्तक एका बाजूला कलते िरले. 

 
‘का नाही?’ 
‘िोळून िोळून कानािा भ गा होईल रे तोपच्या!’ क िीतरी ओरडले. 
‘त्याला बैलाच्या कानािंी जोडी चशवनू देऊ!’ 
‘चनम्मं खेडं कार्वि काढायला ग रुवारीि जाईल! ही काय काम करायिी पद्धत झाली?’ 
‘रचववारपयंत प ढं ढकला ते काम!’ 
‘दादानंू!’ 
‘आता काय?’ 
‘त्यािं भलं होवो!’ 
 
िेष्टेिे आवाज जमावातून चनघू लागले. म्हातारब वा मातवईे काश चलन त्या डगडगत्या मेजावरून 

प ढे वाकले आचि ॲश लाकडािी आपली ग ळग ळीत काठी तोचमलीनकडे रोखून िवताळून कडाडले, 
 
‘कार्विीिी काही घाई नाय! िौिाकी पाढंरीिा प्रश्न आहे तो सगळ्याचं्या चवरुद्ध नेहमी जात 

असतोस तू! तू एक महामूखव पोर आहेस समजलं?’ 
 



           

‘त मिी तरी अक्कल क ठं वाया िालल्येय?’ थोर्ा अलेक्सी आखाड्यात उतरला! त्याच्या चवदू्रप 
गालािे स्फ रि होत होते. जचमनीच्या एका पट्यासाठी सहा वष े त्यािा म्हातारब वा काश चलनशी तंर्ा 
िालू होता. काश चलनने बळकावलेला त कडा ढेगभरस द्धा नव्हता. पि प्रत्येक वसंतऋतंूत अलेक्सी 
म्हाताऱ्यािी हाडे चखळचखळी करायिा. 

 
‘िूप वाकडतोंड्या!’ 
‘चतकडं लाबं आहेस म्हिून नाहीतर घ िाि फोडला असता नाकािा!’ अलेक्सीने दम भरला. 
‘अरे जा रे! थोया फेफरीच्या!’ 
‘बस् झाली कंदाल!’ 
‘बाहेर जा रग चजरवायिी असेल तर!’ 
‘अरे, दे सोडून अलेक्सी! म्हातारा कसा कापायला लागलाय बघ! र्ोपी पडायला आली त्यािी!’ 
‘नीर् वागत नसले तर बफव  थापा दोघाचं्या अंगावर!’ 
आतामानने आपली जबरदस्त मूठ रे्बलावर आपर्ली तशी ते करकरले, 
 
‘गप्प नाही बसला तर िौकीदाराला बोलवीन!’ गलक्यािी लार् शवेर्च्या ओळीपयंत कमी होत 

गेली आचि ओसरली. तो प ढे म्हिाला, ‘ग रुवारी पहारे्स लाकूडतोड स रू होईल!’ 
 
‘त मिं काय म्हििं आहे दादान ं!’ 
‘आशीवाद आहेत!’ 
‘देव यश देवो!’ 
‘अलीकडे म्हाताऱ्याना चविारतो कोि?’ 
 
‘कसे नाही ऐकत बघू या! मन िाहेल तसं आपि करू असं वार्लं का काय त्याना? माशा 

अलेक्झादंर... त्यािी वार्िी त्याला चदली तशी कलागत काढलीन् त्यानं! माझ्या अंगावर हात र्ाकला! 
पि मी त्याला बरोबर सरळ आिला! मी म्हिीतलं– ‘आता जातो आतामानकडं.’ चमजास उतरवली 
त्यािी.’ 

 
‘आिखी एक गोष्ट दादानंू! चजल्हा–आतामानिा मला ह कूम आलाय!’ आतामानने आवाज िढवनू 

मान म रडली. त्याच्या गिवशेाच्या भडक गळपट्टीतून त्याच्या हन वर्ीच्या वळ्या बाहेर पडल्या होत्या. 
‘प ढच्या शचनवारी पोरानंी चजल्हा–आतामान किेरीत शपथ घ्यायला जायिंय, द पारपयंत त्यानंी चतकडे 
पोिायियं.’ 

 
दाराच्या जवळि असलेल्या चखडकीजवळ आपला लंगडा पाय बगळ्यासारखा उिलून पातेंलेय 

प्रोकोचफएचवि उभा होता. त्याच्या बाजूला चखडकीच्या िौथऱ्यावर बसून चमरोन चग्रगोचरएचवि आपल्या 
लाल दाढीतून क्स्मत करीत होते त्याचं्या छोया सफेद पापण्यावंर दसहवरािे ब रकूल आले होते. अंगावरिे 
चपवळे डाग थंडीने करडे झाले होते. 

 
जवान कझाक जवळि दार्ीवार्ीने उभे होते. एकमेकाना डोळे घालीत ते ख सख सत होते. त्याचं्या 

घोळक्याच्या मिोमि वर फ ली असलेली रखवाली फौजेिी चनळी र्ोपी आपल्या ग ळग ळीत र्कलावरून 



           

मागे सरकावलेला, पायावर ड लिारा, पातेंलेयच्याि वयािा पि चनत्य र्वर्वीत िेहऱ्यावर ताबंड्या लाल 
चहवाळी सफरिंदािी लालम लाली अवीर्पिे उसळलेला–आवदेइि उभा होता. त्याला ‘थापाड्या’ हे 
र्ोपि नाव पडले होते. 

 
आवदेईिने आतामानच्या ह ज रात रखवाली फौजेत िाकरी केली होती. जाताना त्याने चसनचलन हे 

नाव लावले होते तरी थापाड्या हे र्ोपि नाव चमळवनू तो परतला होता. आतामान पथकात जागा 
चमळालेला खेड्यातील तो पचहलाि जवान. पि प ढे काही िमत्काचरक घडले. आिी िारिौघासंारखा तो 
वाढत होता. डोक्याने तो लहानपिापासूनि तऱ्हेवाईक होता. पि जंग िाकरी करून तो जेव्हा परत आला 
तेव्हा काहीतरी सगळे चतरपागडे होऊन गेले. घरी आल्याच्या पचहल्या चदवसापासून त्याने खाजगीतील 
िाकरीिे आचि सेंर्चपर्सवबगवमध्ये त्याने गाजवलेल्या अलौचकक बहाद रीिे अफलातून चकस्से सागंायला 
स रुवात केली होती. ऐकिारानंी थक्क होऊन तोंडािा ‘आ’ करून त्याच्या सागंण्यावर स रुवातीला चवश्वास 
ठेवला. पि नंतर त्याना असे आढळून आले की त्या खेड्यात किी झाला नाही असा तो एकमेवाचद्वतीय 
बंडलबाज आहे. हे कळून ि कल्यावर मािसे त्यािी र्र उडव ूलागली. त्याला शरमचबरम काही नव्हती! 
(पि त्यािा िेहरा नेहमीि इतका ताबंारलेला असे की त्याला लाज वार्तेय सकवा नाही हे पाहिाराला 
किी सागंता आले नसते!) खोरे् बोलण्यािी त्यािी सवय काही गेली नाही. तो जसा वयाने वाढत गेला 
तसा खोरे् उघडकीला आले तर चिडीला जाऊ लागला. ग द्दाग द्दीवर येऊ लागला. पि ऐकिाराने त्यािे 
सागंिे न सतेि हसण्यावारी नेले तर त्यािे कथाकथन अचिकाचिक मदैानमाप होऊ लागायिे. 

 
त्याच्या शतेीप रते सागंायिे तर तो एक व्यवहारी आचि कष्टाळू कझाक होता. प्रत्येक गोष्टीत स ज्ञता 

दाखवायिा. किीकिी िूतवताही! पि ह ज रात–रखवालीमिील िाकरीिा चवषय चनघाला की ऐकिाऱ्या 
मािसािी हसून हसून म रक ं डी वळायिी. 

 
र्ािावर झ लत खोलीच्या मिोमि आवदेईि उभा होता. जमलेल्या कझाकाकंडे नजर र्ाकून 

आपल्या वजनदार खजाच्या आवाजात त्याने सागंायला स रुवात केली. 
 
‘फौजेच्या िाकरीिी गोष्ट करायिी तर पूवीसारखे कझाक राचहले नाहीत! झ डतर आहेत न सते! 

काही आकारि नाही! त्याचं्यापकैी क िाहीकडे पाहून न सते सशकलात तरी फॅ फॅ उडेल त्यािंी! पि...!’ 
एवढेि म्हिून तो त च्छतेने हंसला. ‘एकदा व्योशनेस्कायात मी कझाकािंें सापळे बचघतले! पि त्या काळी 
ते जातीवतं कझाक होते!’ 

 
‘सापळे खिायला क ठं गेला होता. आवदेइि?’ शजेाऱ्याला कोपरखळी मारून गोंडाल िेहऱ्याच्या 

आचनक शकाने चविारले. 
 
‘पचवत्र चदवस यऊन ठेपलाय! त झी नेहमीिी थापेबाजी जरा बंद करआवदेइि!’ नाक म रडून आचि 

कानातली कोर चिमर्ीने ओढीत पातेंलेय म्हिाला. आवदेइिच्या फ शारक्या त्याला आवडत नसत. 
 
‘थापा मारिं आपल्या सपडाति नाही भाऊ!’ आवदेइिने खंबीरपिे उत्तर चदले आचि सहव 

भरल्याप्रमािे थडथडिाऱ्या आचनक शाकडे र्क लावनू तो सागंू लागला. 
 



           

‘माझ्या मेव्हण्यासाठी घर बािंताना आम्ही पाया खित होतो तो तो सापळा मला चदसला! खिता 
खिता एक थडगं लागलं! तेव्हा इथं डॉनच्या खालच्या अगंाला चगरजाघराच्या जवळ ज न्द्याकाळी मसिवर् 
असली पाचहजे!’ 

 
‘अरे पि त्या सापळ्यािे काय?’ जाण्याच्या तयारीत असलेल्या पातेंलेयने अिीरतेने चविारले. 
 
‘हात–! हे ऽ ऽ असले लाबं!’ असे म्हिून आवदेइिने आपले दोन सरळ सोर् हात दोन्द्ही बाजूना 

फाकले. 
 
‘डोकं! हे ऽ ऽ असलं! कढईसारखं! गळ्याशपथ!’ 
 
‘सेंर् चपर्सवबगवमध्ये दरवडेखोराला कसा िरलास ते सागं पोरार्ोरानंा!’ चखडकीच्या िौथऱ्यावरून 

उठत आचि फगोलािी बर्िे लावीत चमरोनने स िचवले. 
 
‘त्यात काही सागंण्यासारखे नाही! चवनयािा आव आिीत आवदेइिने उत्तर चदले. 
‘सागंरे सागं आवदेइि!’ 
‘सागं कीरे! कर जरा मेहेरबानी! 
 
‘त्यािं असं झालं’ आवदेइिने खाकरून घसा साफ केला आचि त मानीच्या चखशातून तंबाखूिी 

िंिी बाहेर काढली. िंिी काढता काढता बाहेर पडलेली दोन ताबंयािी नािी त्याने परत चखशात ठेवली. 
तंबाखूिी चिमरू् हातावर घेत आपली लकलकती नजर श्रोतृवृदंावरून चफरवली. 

 
‘एक बदमाश त रंुगातून पळाला! त्यािी खूप शोिाशोि झाली! पि त्याना तो गवसला म्हिीता 

काय? त्याचं्यानं ते शक्यि नव्हतं! सगळ्या अंमलदारानी हात रे्कले! पि हा बेपत्ता झाला तो झाला!’ 
 
‘एका रात्री रखवालीच्या अंमलदारानं मला बोलावनू घेतलं, मी त्याच्याकडे गेलो. आ...! म्हितो 

कसा, ‘जा सरकारस्वारीच्या आरामखान्द्यात! श्रीमंताच्या स्वारीला त ला भेर्ायिंय.’ आपि जरा 
किरलोि! मग आत गेलो! स्वारी प ढं मी ताठ उभा! पि दयावतं स्वारीने माझा खादंा थोपर्ला! म्हिीतात 
कसे ‘रे इवान आवदेइि! आमच्या राज्यात सगळ्यात मोठा बदमाश हातावर त री देऊन गेलाय! त्याला 
शोिून काढ! तो सापडेपयंत आमच्या नजरेला पडू नको!’ ‘जशी आज्ञी ह जूर’ मी म्हिीतलं. खरं रे पोरानू, 
मोठा बाका वख्त होता! तेव्हा झारच्या तबेल्यातली तीन तगडी घोडी घेतली!’ 

 
ि ट्टा चशलगावनू आवदेइिने श्रोत्यािंी लवलेली डोकी पाचहली आचि सागंत असलेल्या गोष्टीनं 

स्फ रि िढून त्याने आजूबाजूच्या िेहऱ्यावर ि रािा ढग सोडला. 
 
‘अख्खा चदवस घोडा चपर्ाळला! अक्ख्ख रात्र घोडा चपर्ाळला! चतसऱ्या चदवशी मॉस्कोजवळ तो 

बदमाश पाचहला! ते पाखरू गाडीत घातलं आचि आिला त्याला खेिनू. सेंर् चपर्सवबगवला! सबिं चिखलाने 
लडबडलेला! मध्यान रातीिा मी येऊन थडकलो! सरळ स्वतः ह जूरस्वारीकडे गेलो! सरदार दरकदारानी 
मला रोखण्यािे प्रयत्न केले! पि खाड खाड र्ागंा र्ाकीत थेर् गेलो! हा!! दारावर र्कर्क केलं! 



           

‘ह जूर आत यायिी इजाजत व्हावी!’ 
‘कोि आहे?’ 
‘मी आहे इवान आवदेइि!’ मी म्हिीतलं, आत एकदम गोंगार् उडालेला ऐकला! 
 
‘मचरना फ्योदोरोवना! मचरना फ्योदोरोवना! उठा उठा. िहािं आिि ठेवा! इवान आवदेइि 

आलेत!’ 
 

घोळक्याच्या चपछाडीला असिारे कझाक सात मजली हसले. हरवलेल्या आचि ि कलेल्या 
ग राबंद्दल सूिनापत्रक वािनू दाखविारा कारकून ‘ग डघ्यापयंतिा रंग’  ा अध्या वाक्यावरि थबकला. 
आचि आतामानने कादंबासारखी मान उंिावनू त्या चखदळिाऱ्या कविाळाकडे रोखून बचघतले. 

 
आवदेइििा िेहरा काळवडंला. समोरच्या िेहऱ्याकंडे तो चभरीचभरी नजरेने बघू लागला. 
‘थाबंा थाबंा!’ 
‘हाः हाः हाः!’ 
‘खीः खीः खीः!’ 
‘क तं्र आहे सालं!! होः होः होः!!!’ 
‘हा साला जीव घेिार हसवनू!’ 
‘िहािं आिंि ठेवा! आवदेइि आलेत!! हाः हाः हाः!!’ 
जमाव पागंू लागला. किेरीच्या इमारतीिा गारठलेला चजना अखंड करकरत राचहला. 
 
बाहेरच्या त डवलेल्या बफांत क्स्तपान आस्ताखोव आचि एक उंिाड्या लाबंर्ागं्या कझाक– 

पवनिक्कीिा मालक– अंगात ऊब येण्यासाठी एकमेकाशंी क स्ती खेळत होते. आजूबाजूला कझाकािंा थवा 
उभा होता. 

 
‘उिल त्या िरमलंडाला!’ 
‘मऊ कर हड्डी त्यािी, स्त्योपका!’ 
‘चतथं िरू नकोस त्याला! दीडशहािाि आहेस!’ 
 
चिमिीसारखा उड्या मारीत म्हातारा काश वचबन ओरडला. तो रंगात आला होता. इतका की त्याला 

 ाही गोष्टीिे भान उरले नव्हते की आपल्या चनळ्या पडलेल्या नाकाच्या बोंडीवरून मोठा थोरला दंवसबदू 
ब जरेपिाने लोंबत होता! 

  



           

८. 
 

सभेहून परत आल्यावर पातेंलेय त्यािी आचि त्याच्या बायकोिी जी खोली होती चतकडे थेर् गेला. 
गेले काही चदवस इलीचनिनाला बरे नव्हते आचि चतच्या फ गीर िेहऱ्यावर चतिा थकवा आचि चतच्या वदेना 
उमर्ल्या होत्या. पाठीखाली उशी घेऊन पराच्या प ष्ट गादीवर ती पडली होती. पातेंलेयच्या पावलािंा 
आवाज एकल्याबरोबर चतने आपले मस्तक वळवले. श्वासोश्वासाने दमर् झालेली दाढी, चफस्कारलेल्या 
गालचमशा आचि चतच्या अंगवळिी पडलेली त्यािी उग्र नजर याकंडे चतिे डोळे चखळून राचहले. पि 
म्हाताऱ्याच्या अंगाला फक्त गोठवत्या थंडीिा आचि उग्र मेंढेकातड्यािाि वास येत होता. ‘आज श द्धीवर 
आहे काय! चतच्या मनात चविार आला आचि सतंोषाने चतने चविकामाच्या स या खाली ठेवल्या. 

 
‘काय झालं लाकूडतोडीि?ं’ 
 
‘ग रुवारी स रु करायिं ठरलंय!’ आपल्या चमशा थोपर्ीत पातेंलेय म्हिाला, ‘ग रुवारी सकाळी!’ 

पलंगाजवळ असिाऱ्या लाकडी पेर्ीवर बसत तो म्हिाला, ‘कसं काय बरं वार्तंय का आता?’ 
 
‘आहे तसिं आहे! साधं्यातून भयंकर िमका उठताहेत!’ 
 
‘पाण्यात जाऊ नको म्हिून त ला बजावलं होतं! मूखव क ठिी!  ा पतझडीच्या मोसमात काय 

होईल ठाऊक आहे?’ आपल्या काठीने जचमनीवर मोठाली वत वळे काढीत पातेंलेय डाफरला, ‘ताग 
चभजवायला बायाना काय तोर्ा गेला होता? िन्द्य आहे! िन्द्य आहे त मच्याप ढं!’ 

 
‘मी काय तो ताग वाया घालव?ू क ण्िी बाया नव्हत्या हाताशी! चग्रशा आपली बायको घेऊन 

नागंरिीला गेला होता! पेत्रो न् दाऱ्या असेि क ठं तरी गेले होते!’ 
 
हातािी ओजंळ तोंडाप ढं िरून म्हाताऱ्याने तीवर फ ं कर मारली. 
‘नताचलयािं कसं आहे?’ 
इलीचनिनाने सितेच्या स रात उत्तर चदले. 
 
‘काय कराव ंसमजत नाही! परवा परत रडत होती. मी बाहेर अंगिात गेले, पाहते तर क िीतरी 

कोठीिं दार सताड उघडं र्ाकलेलं! ते बंद करायला म्हिून गेले तर ही बाजरीच्या किंगीशी उभी! मी 
चविारलं, काय झालं? म्हिाली काही नाही! फक्त द खतंय! चतच्या मनािा काही थागं लागत नाही!’ 

 
‘काही द खत ख पत असेल!’ 
‘मला नाही तसं वार्त! क िािी दृष्ट तरी लागल्येय पोरीला सकवा चग्रशाि...!’ 
‘त्या बाईच्या मागं नाही ना प न्द्हा लागला?’ 
 
‘छे ग बाई! काय तरी बोलिं!’ इचलनीिना घाबरून म्हिाली. ‘क्स्तपान काय मखूव वार्ला! नाही 

हो–‘मी तरी तसलं काही ऐकलं नाही!’ 
 



           

थोडा जास्ति वळे पातेंलेय बायकोबरोबर बोलत बसला होता आचि मग तो बाहेर आला. चग्रगरी 
मासेमारीच्या गळाना कानशीने िार लावीत बसला होता. नताचलया त्या गळाना ड करािी िरबी फासत 
होती. आचि काळजीपूववक त्यातला एकेक गळ वगेळ्या सिि कलीत ग ंडाळून ठेवीत होती. लंगडत लंगडत 
चतच्या जवळून जािाऱ्या पातेंलेयने चतच्याकडे िौकसपिे रोखून पाचहले. पतझडीच्या पानासारखे चतिे 
गाल पाढंरे फर्क पडले होते. एका मचहन्द्यात ती खूपि हाडाडली होती. चतच्या डोळ्यात एक नवीनि 
करुि भाव आला होता. म्हातारा दाराशी थबकला. ‘पोरीिा जीव घेतोय हा!’ बाकावर वाकलेल्या 
नताचलयाच्या त कत कीत मस्तकाकडे मागे वळून नजर र्ाकताना त्याच्या मनात चविार आला. 

 
चग्रगरी चखडकीजवळ बसला होता. कानशीच्या प्रत्येक फर्ाकऱ्यागिीक त्यािी चवस्कळीत 

झालेली काळीभोर बर् हेलकाव ेखात होती. 
 
‘ठेवनू दे ते सैताना!’ एकाएकी चतरचमरीने काळाचनळा होऊन म्हातारा ओरडला. काठी 

उगारण्यािी अनीवार इच्छा दाबून र्ाकण्यासाठी त्याने काठीवरिी मठू करकिनू आवळली. चग्रगरीने 
दिकून वर पाचहले. 

 
‘आिखी दोनि गळ घासायिेत, बाबा!’ 
‘ठेवनू दे म्हितो ना! लाकूड कापिीिी तयारी कर!’ 
‘आलोि आत्ता!’ 
 
‘अजून घसरगाड्यािंी काही व्यवस्था नाही न तू बसलायस गळाला िार लावीत!’ त्यािा सूर जरा 

खाली आला होता. दाराजवळ तो जरा घ र्मळल्यासारखा झाला. त्याला काहीतरी बोलायिे आहे असे 
स्पष्ट चदसत होते. पि तो बाहेर गेला. उरलेला राग तो पेत्तोवर काढीत असलेला चग्रगरीच्या कानावर 
आला. 

 
‘अजून ग राना पािी दाखवलं नाहीस कार रे–? आचि क ं पिाजवळच्या त्या भाळीत कोि कारभार 

करायला गेल? चतला हात लाव ू नका म्हिून बजावलं होतं ना? सगळं करपेल गवत उिळून र्ाकाल 
भोसडीच्यानो! वसतंात बैलाना खायला रे काय घालाल?’ 

 
ग रुवारी पहारे्स िागंल्या दोन घर्का अवकाश असतानाि इचलनीिनाने दाऱ्याला उठवले, 
‘ऊठ! ि लीत चवस्तू घालायिी वळे झाली!’ 
दाऱ्या खचमसाति िावत ि लीपाशी गेली. क ठल्यातरी कार्क्या शोिून चतने िलू पेर्वली. 
 
‘खायिं कर लौकर!’ खोकत खोकत ि ट्टा चशलगविाऱ्या आचि केस चवस्कर्लेल्या पेत्रोने आपल्या 

बायकोला तगादा लावला. 
 
‘त्या नताचलयाला का नाही क िी उठवायला जात? लोळत पडल्येय बेशरम! मी काय दोन त कडे 

करू का काय माझे?’ अद्याप डोळ्यावर पेंग असलेली दाऱ्या क रक रली. 
 



           

‘जा न् तूि उठव चतला!’ पेत्रोने चतला सल्ला चदला. पि त्या सल्ल्यािी आवश्यकता नव्हती. कारि 
नताचलया आिीि उठली होती. अंगात बलाऊज घालून ती ि लविािं सरपि आिायला गेली. 

 
‘थोडं पेर्वि घेऊन ये!’ जावनेे ह कूम सोडला. 
 
‘द न्द्याला पानी भरायला सागं! ऐकलंस का गं दाऱ्या?’ कष्टाने स्वयंपाकघरात इकडे चतकडे करीत 

इचलनीिनाने घोगऱ्या स्वरात साचंगतले. 
 
ताज्या शपॅिा, घोड्याच्या फरसावाच्या सामानािा, मानवी शरीराचं्या उबेिा एकि वास त्या 

सायवानाला येत होता. नमदी बूर् घातलेले पाय जचमनीवर कर्कर्त दाऱ्या वावरत होती. भाडं्यािें 
खडखडार् करीत होती. ग लाबी खचमसाखालून चतिे लहानसे उरोज हेलकावत होते, संसार पाठीशी 
लागला तरी ती चवर्ली वाळली नव्हती. उंि, नाज क आचि वळ ंजीच्या छडीप्रमािे सडसडीत बाधं्यािी 
दाऱ्या लहान म लीसारखी चदसायिी. खादें घ सळत ती िालायिी. नवरा गरजला की हसायिी. तेव्हा 
चतच्या लबाड ओठाआडून दातािी सान्द्द्र ओळ िमकायिी. 

 
‘काल संध्याकाळीि गोवऱ्या आिनू ठेवायला हव्या होत्या! आतापयंत ि लीत वाळल्या असत्या!’ 
‘चवसरले मी आई! त्याला काय करिार? सगळ्याचं्या वार्िे दाऱ्याने उत्तर चदले. 
 
जेवि तयार होईपयंत पहार् झाली. पातेंलेयने खीर फ ं कून पीत भराभरा न्द्याहारी उरकली. चग्रगरी 

हळूहळू आचि आपल्याि तंद्रीत असल्यासारखा खात होता. त्यािे दाभाड वरखाली होत होते. बापािी 
नजर ि कवनू पेत्रो द न्द्याला चिडवीत होता. द न्द्यािा दात द खत होता म्हिून चतने तोंडावरून रुमाल 
बािंला होता. 

 
घसरगाड्या हाकिारािे आवाज रस्त्यावरून येत होते. गडद पहार् असतानाि बलैाच्या 

घसरगाड्या खाली नदीच्या चदशनेे चनघाल्या होत्या. आपल्या घसरगाड्या ज ंपायला चग्रगरी आचि पेत्रो 
बाहेर पडले. बायकोने चदलेला रुमाल जाताजाता चग्रगरीने गळ्याभोवती ग ंडाळला आचि स क्या गोठवल्या 
हविेे घ र्के घेतले. डोक्यावरून एक डोंबकावळा ककव श कावकाव करीत गेला. त्याच्या पंखािंी फडफड 
त्या गोठल्या चनवातंतेत स्पष्ट ऐकू येत होती. त्यािी भरारी बघून पेत्रो म्हिाला, 

 
‘दचक्षिेच्या गरम म ल खाकडं चनघालाय!’ 
 
एखाद्या चकशोरीच्या क्स्मताप्रमािे आनंदचवभोर चदसिाऱ्या ग लाबी ढगामागनू िंद्रािी चिम कली 

कोर मंदपिे तळपत होती. ि राड्यातून उठिारे ि रािे खाबं अफार् दूरवर असिाऱ्या िंद्राच्या पात्याकडे 
पोिू बघत होते. 

 
मेलेखोव्हच्या घरासमोरिा प्रवाह अद्याप प रता गोठला नव्हता. पार्लोर्ाच्या कडेिा बफव  र्िक 

आचि वाहून आलेल्या चहमस्तरानंी चहरवर्ला होता त्या बफाखाली कडेिे पािी खळखळत होते. काळ्या 
सम द्रातील प्रवाह चजथून वाहात होते त्या मध्याच्या पलीकडे चझजलेल्या ढवळाईतून बफातील भगदाड 



           

कचभन्नपिे आचि दहशत दाखवीत फाकले होते. सहवाळ्याला आलेल्या जंगली बदकािें चपवळे चठपके 
पाण्यावर चदसत होते. 

 
िौकातून गाड्या िालल्या होत्या. पातेंलेय आपल्या बडक बैलािंी जोडी घेऊन चनघून गेला. 

त्यानंतर काही वळेाने पेत्रो आचि चग्रगरी त्याच्या मागून चनघाले. ओलाडंिीकडे गेलेल्या दरडीच्या 
उतारावर पेत्रो आचि चग्रगरीने आनीक शकाला गाठले. त्याच्या घसरगाडीतून क ऱ्हाडीिा कोरा दाडंा बाहेर 
डोकावत होता. रंुद चहरवा बस्ता ग ंडाळून बलैाचं्या बरोबरीने तो िालला होता. त्याच्या ख रर् रोगर् 
बायकोने हातात बलैािें पाग िरले होते. 

 
‘कसं काय शजेारी? बायकोला पि नेतोयस का काय?’ 
 
अंगात ऊव येण्यासाठी र्िार्िा उड्या मारीत जािाऱ्या आनीक शकाने दात चविकले आचि तो  ा 

बंिूजवळ आला. 
 
‘होय नेतोय! अंगात जरा ऊब यायला!’ 
‘ती कसली त ला ऊब देिार? अंगावर मास तरी आहे का?’ 
‘खरायं! रोज चतला ओर् िारतो! पि अंग काही िरत नाही!’ 
 
‘एकाि पट्यावर आपि तोडिी करायिीय का?’ घसरगाडीतून उडी मारून चग्रगरीने चविारले. 
‘करू या! ि ट्टा चदलास तर!’ 
‘तू लेका लाया गंगाजी आहेस अचनकेय!’ 
 
‘जगातल्या सगळ्या चमठ्ठास चिजा भीक मागनू सकवा िोरी करूनि चमळत असतात!’ आपल्या 

चनलोभ बायकी िेहऱ्याला स रक त्या पाडीत चफदीचफदी हंसत अनीक शका म्हिाला. 
 
चतघेजि बरोबर गाड्या हाकू लागले. दसहवरािी आचि अक्षत िवलतेिी कलाबूत रानात पसरली 

होती. डोक्यावरील फादं्या िाबकाने झोडपीत आनीक शकाने गाडी प ढे काढली. गोठलेल्या चहमाच्या 
स यासंारख्या चकलच्यािंी त्याच्या बायकोच्या अंगावर बरसात होत होती. 

 
‘िावर्पिा करू नको रे, सैताना!’ अंगावरील बफव  झर्कून र्ाकीत ती ओरडली. 
 
‘बरफ जंबाळ्यात उभी कर चतला! खाली डोकं वर पाय करून बैलानी पळाव े म्हिून त्यांच्या 

पोर्ऱ्यात िाबकाने ढोशीत चपत्रोने स िचवले. 
 
रस्त्याच्या वळिावर त्याना क्स्तपान अस्ताखोव भेर्ला. द हेरी जंू घातलेले आपले बैल तो परत 

खेड्याकडे हाकारीत होता. त्याच्या नमदी ब र्ािें रबरी तळ बफावर करम करम वाजत होते. पाढंऱ्या 
द्राक्षािंा घोस लर्कल्यासारख्या त्याच्या क रळ्या बर्ा लोकरी र्ोपीतून लोंबत होत्या. 

 
‘ए क्स्तपान! वार्बीर् ि कलास काय?’ तो जवळून जाताना अचनक शकाने ओरडून चविारलं. 



           

‘च्यायला वार् ि कतोय म्हिे! वळि घेताना गाडी एका ब ंध्यावर आदळली न् िाकािा पार्ा 
चनसर्ला! तेव्हा परत जायला हव!ं’ असे म्हिून क्स्तपानने एक किकून चशवी घातली. पेत्रो प ढून जाताना 
त्याच्या उग्रर् डोळ्यािंी पाती आक ं चित झाली. 
 

‘गाडी मागि ठेवनू िालला काय?’ मान म रडून आचनक शकाने चविारले. 
 
त्याच्या बोलण्याकडे द लवक्ष करीत क्स्तपानने िाकोरी सोडून जािाऱ्या बलैावर काडकन िाबूक 

ओढला आचि चग्रगरीच्या अगंावरून जाताजाता आपली अपलख नजर बराि वळे त्याच्यावर रोखून िरली! 
थोडे प ढे गेल्यावर  ा मडंळीना रस्त्याच्या मिेि र्ाकून चदलेली घसरगाडी चदसली. चतच्या जवळ 
आक्क्सचनया उभी होती. अगंावरच्या मेढेकातडीिीं र्ोके डाव्या हातात गच्च पकडून त्याचं्या चदशनेे ती 
रस्त्याकडे र्क लावनू बघत होती. 

 
‘अग ए! बाजूला हार्! नाहीतर घालतो गाडी अंगावर! अरंचतच्या! तू तर माझी बाईल!’ 

आचनक शका गरजला. 
 
हसत हसत आक्क्सचनया बाजूला झाली आचि उलथलेल्या गाडीवर बसली. 
‘त झी अस्त री आहे नं त झ्या संगती?’ 
 
‘खराय! ड कराच्या शपेर्ीतल्या गोचिडीसारखी ती चिकर्ल्येय मला! नाहीतर त ला सवारी चदली 

असती माझ्या गाडीत!’ 
 
‘उपकारि आहेत माझ्यावर!’ 
 
चतच्या जवळ पोहोिला तशी पेत्रोने झर्कन मागे वळून चग्रगरीकडे नजर र्ाकली. चग्रगरी कसन से 

हसत होता. त्याच्या सगळ्या हालिालीतून अबरगत आचि उत्स कता प्रकर्ली होती. 
 
‘बरी आहेस ना शजेीबाई?’ हातमोज्यातून बाहेर आलेल्या बोर्ानी र्ोपीला स्पशव करीत पेत्रोने 

चतला सलाम करीत चविारले. 
 
‘देवािी कृपा.’ 
‘काय गाडी मोडली वार्तं?’ 
‘हो. मोडली.’ पेत्रोकडे न बघता चतने मंद स्वरात उत्तर चदले. उभी राहात ती चग्रगरीकडे वळली. 
‘चग्रगरी पातेंलेइचवि! त मच्याशी बोलायियं थोडं!’ असे म्हिून ती त्याच्याजवळ आली. 
चग्रगरी चतच्याकडे वळला आचि प ढे जािाऱ्या पेत्रोला म्हिाला, ‘माझ्या बलैाकंडं बघ जरा.’ 
‘आ हा!ं आ हा!ं ! ि ट्याच्या ि राने कडवर्लेले चमशीिे र्ोक िघळीत पेत्रो फाजीलपिे हसला. 
 
एकमेकाकंडे बघत ती दोघे चनःशबद उभी होती. आक्क्सचनयाने सावि नजरेने आजूबाजूला पाचहले 

आचि आपली चवतळती काळीकरंद चदठी परत चग्रगरीच्या िेहऱ्यावर रोखली. लाजेने आचि आनंदाने चतिी 
कानचशले तापून उठली आचि ओठाना कोरड पडली. चतिा श्वासोश्छ् वास वगेाने होऊ लागला. 



           

रस्त्याच्या वळिावरून आचनक शका आचि पेत्रो उदी रंगाच्या ओकच्या ब ंध्यापलीकडे चदसेनासे 
झाले. 

 
चग्रगरीने आक्क्सचनयाच्या डोळ्यात खोलवर रोखून पाचहले. चजद्दी बेग मानपिाने ते िगिगत होते. 
 
‘चग्रशा! काहीही कर पि त झ्याचशवाय मला जगिं अशक्य आहे!’ ती नग्रहाने म्हिाली आचि 

त्याच्या उत्तराच्या प्रचतके्षने चतने ओठ घट्ट आवळून घेतले. 
 
चग्रगरीने काहीि उत्तर चदले नाही. 

 
रानात कडेकोर् चनरवता होती. एक आरस्पानी स न्नपिा त्याच्या कानात घ मत होता. रस्त्यािा 

पृष्ठभाग– गाडीच्या पायाखाली स्वच्छ, ग ळग ळीत झालेला– आकाशािे चवर्के वस्त्र, चिडीचिप... 
मरिोन्द्म ख ग्लानीत असलेले रानमाळ... अिानक जवळून क ठूनतरीं कावळ्यािी कावकाव कानावर पडून 
चग्रगरी त्या क्षिैक तंद्रीतून भानावर आल्यासारखा झाला. त्याने मान वर करून चनःशबदपिे उडत जािाऱ्या 
पाखराकडे र्क लावनू पाचहले. आपलेि बोलिे ऐकून त्याला आियव वार्ले. 

 
‘त्याला ऊब चमळिार आहे! उबेच्या चदशनंे चनघालाय!’ तो एकदम शहारल्यासारखा झाला आचि 

घोगऱ्या स्वरात हंसला. 
 
‘हं मग!’ आपले ि ंद नेत्र त्याने िोरयासारखे आक्क्सचनयाकडे वळवले आचि अकस्मात चतला 

चमठीत कवर्ाळले. 
  



           

९. 
 

चहवाळ्यातील संध्याकाळी खेड तािंा एक लहानसा अड्डा ल केशकाच्या घरातील स्तोकमनच्या 
खोलीत जमत असे.  ात चिस्तोचनया, तेलकर् जाकीर् खादं्यावरून घेतलेला चगरिीतील ‘ग डू्ड’ सदा 
हसतम ख दावीद (गेले तीन मचहने तो गर्ाळ्या घालीत होता), एंचजनवाला इवान अलेक्क्सएचवि 
कोतचलयारोव हे होते. चफलका हा िाभंार किीकिी यायिा. चमशका पोशवेोई हा कझाक मात्र न ि कता 
येत असे. अजून त्याने चनयचमत फौजी िाकरी केलेली नव्हती. 

 
प्रथम हा अड्डा पते्त खेळायिा. मग स्तोकमनने सहजगत्या नेिासोवच्या कचवतािे प स्तक बाहेर 

काढले. त्यातल्या कचवता ते मोठ्याने वािू लागले. त्या त्याना आवडू लागल्या. मग त्यानी चनकीतीन 
वािला. नाताळाच्या स मारास स्तोकमनने पाने द मडलेले एक स रे् िोपडे वािायिी सूिना केली. कोशवेोई 
चगरिाघराच्या शाळेत चशकला होता. त्याला मोठ्याने वािता येत असे. त्या िोपड्या कळकर् पानाकंडे 
त्याने त च्छतेने पाचहले. 

 
‘ ाच्या शवेया वळायला हरकत नाही इतकं तेलकर् झालंय िोपडं!’ तो चकळस आल्यासारखा 

म्हिाला. 
 
चिस्तोचनयाने हास्यािा गडगडार् केला. दाचवदच्या तोंडावर हास्य झळकले तो खकािा खाली 

बसेपयंत स्तोकमन थाबंून राचहला. मग म्हिाला, 
 
‘वाि हे चमशा! मजेदार आहे! सगळं कझाकाबंद्दल चलहीलंय!’ 
मेजावर म ंडी खाली वाकवनू कोशवेोईने पचरश्रमाने अक्षरे लावीत वािले. 
‘डॉन कझाकािा सचंक्षप्त इचतहास’ 
कोशवेोईने उत्स कतेने आजूबाजूला नजर र्ाकली. 
‘वाि!’ कोतचलयारोव म्हिाला. 
 
तीन चदवस रोज संध्याकाळी त्यानी ते प स्तक मेर्ाक र्ीने वािले. गतकाळांतील स्वच्छंदी जीवन, 

प गािोव, स्तेन्द्का रेचझन आचि कोन्द्द्राती ब लाचवन  ाचं्याबद्दल त्यात साचंगतलेले होते. अखेरीस ते 
आि चनक काळापयंत येऊन ठेपले. त्या अनाम लेखकाने कझाकाचं्या चभकार जीवनािी खरडपट्टी काढली 
होती. अंमलदार, त्यािंा कारभार, झार सरकार, बादशहािे ह जरे बनलेली कझाक जमात  ािंी त्याने र्र 
उडवली होती. ऐकिारािंी डोकी भिािून गेली. आपसात ते तंडू लागले. आढ्याला डोके लागिारा 
चिस्तोचनया आपल्या घिघित्या आवाजात बोलू लागला. स्तोकमन दाराजवळ बसून नळीत ि ट्टा घालून 
ओढत होता. त्यािे डोळे हसत होते. 

 
‘त्यािं बरोबर आहे! हे सगळं खराय!’ चिस्तोचनया गरजला. 
 
‘कझाकािंी अशी बेअब्र ूझाली हा आमिा दोष नव्हे!’ कोशवेोईने गोंिळून गेल्यासारखे हात दोन्द्ही 

बाजूला पसरले. त्याच्या देखण्या िेहऱ्यावर आठ्या पडल्या. 
 



           

तो ठोसर बाधं्यािा होता. रंुद खादें आचि रंुद कचर्प्रदेश  ाम ळे त्याला जवळजवळ िौकोनी 
आकार आला होता. त्याच्या देहाच्या ओतीव पोलादी तळावर भरलेली चवर्करी गदवन उभारली होती. 
त्यािा डौलािा मिंून्द्यप्रदेश काहीसा आगळाि होता. गालाना बायकी मादवव होते. तोंडािी लहानशी ठेवि 
रंगेल होती. काळेभोर डोळे आचि वरती क रळ्या केसािें सोनेरी चशल्प. 

 
एंचजनवाला कोतल्यारोव उंि आचि बारीक ििीिा कझाक होता. कझाक परंपरेत नखचशखान्द्त 

म रलेला होता. कझाकािंी बाजू उिलून िरताना त्यािे गोल बर्बर्ीत डोळे िगिगत होते. 
 
‘क िबर् आहेस चिस्तोचनया! कझाक रक्तािा त झ्यात नावाला थेंब आचि बादलीभर पािी आहे! 

त झ्या आईला वोरोनेझच्या क िबर्ापासून झालेली औलाद आहेस तू!’ 
 
‘तू मूखव आहेस! भाऊ, तू मूखव आहेस!’ चिस्तोचनयाने गडगडार् केला. ‘आपली बाजू खऱ्यािी 

आहे!’ 
 
‘मी काही ह ज रातीत नव्हतो!’ कोतचलयारोव हळूि म्हिाला, ‘चतथे सगळेि मूखव आहेत!’ 
‘उरलेल्या फौजेत तर तद्दन गहाळ प्रकिं आहेत!’ 
‘िूप क िबर्ा!’ 
‘आचि क िबरं् झाली तरी त मच्यासारखी मािसंि आहेत ना?’ 
‘ही क िबरं् आहेत! फोलपर्ािें देह आचि र्ाकळीिे सपड बनवलेत  ांिे!’ 
 
‘मी पीर्संबगवमिे िाकरीला होतो ना भाऊ तेव्हा खूप गोष्टी पाचहल्यात!’ चिस्तोचनया म्हिाला. 

त्यािे दचक्षिी उच्चार जास्ति ठाशीव झाले होते. ‘एकदा काय झालं, झारच्या वाड्यावर आमिा आत बाहेर 
पहारा होता. आम्ही घोड्यावर बसून तर्ाच्या भोवतालनं चफरायिो! दोन इकडून दोन चतकडून. 
आमनेसामने आलो की आम्ही चविारायिो, ‘सब ठीक? दगाफर्का नाही क ठं?’ एवढंि चविारून परत 
आपले िालले प ढं! थाबंून गप्पा मारायिी इजाजत नव्हती! आमच्या िेहऱ्यामोहऱ्यावरून आमिी चनवड 
व्हायिी! दरवाज्यावर आमिी पहाऱ्यािी पाळी आली म्हिजे अशी जोडी चनवडायिे की ज्यािंा िेहरामोहरा 
आचि कद चमळता ज ळता असेल! काळ्याला काळी आचि गोऱ्याला गोरा! न सते केस नाहीतर तोंडवळाही 
एकसारखा लागायिा!  ा आिरर्पिापायी एकदा न्द्हाव्याला माझी दाढीही रंगवायला लागली! आमच्या 
चरसाल्यातील एका कझाकाबरोबर माझी पहाऱ्यािी पाळी होती. त्यािे केस ि रकर् होते! कसा काय त्याला 
रंग आला होता भगवान जािे! ि ल् ावर करपून घेतले होतेन् का काय कोि जािे! अख्खा चरसाला ि ंडला 
तरी त्याला चमळता–ज ळता चमळेना! तेव्हा चरसालदारानं मला बोलावनू घेतलं न् न्द्हाव्याकडून माझ्या 
दाढीला डूब चदली! नंतर जेव्हा मी आरशात पाचहलं तेव्हा जीव फारू्न गेला. आग लागल्यासारखा चदसत 
होतो मी. शप्पथ! चतथं बोर् लावलं तर िर्का बसेलसं वार्ायला लागलं!’ 

 
‘लागली  ािी चशदोरी स र्ायला! पि आपि बोलत कशाबद्दल होतो?’ कोतल्यारोव त्याला मिेि 

थाबंवनू म्हिाला. 
 
‘लोकाबंद्दल!’ 
‘हा!ं तर त्याचं्याबद्दल बोल की! त झ्या दाढीिं िऱ्हार् आमच्या प ढं कशाला वळतोय स?’ 



           

‘हा...! तर मी सागंत होतो की एकदा माझी गस्तीिी पाळी होती! आम्ही घोड्यावरून िाललो 
होतो! मी आचि माझा साथीदार! एवढ्यात पोरािंी एक झ ंड कोपऱ्यावर आमच्याकडं िावत आली! माशािंा 
थवा यावा तशी आली ती! आम्हाला पाचहल्याबरोबर त्यानंी गजवना केली. ‘हो ऽ ऽ ऽ!’ मग परत ‘हो ऽ ऽ ऽ!’ 
काय होतंय ते आम्हाला कळायच्या आत त्यानंी आम्हाला घेराव घातला!’ 

 
‘कशासाठी रपेर् िालल्येय कझाकानंो?’ मी म्हिीतलं. 
 
‘आम्ही गस्त घालतोय! घोड्याच्या ओढाळीिे हात काढ ए पोरा!’ असं म्हिून मी तलवारीला हात 

घातला! 
 

‘कझाका! मला असा तसा समजू नको! मी स्वतः कामेनस्काया चजल् ातला आहे! मी इथल्या 
काचलजात सकवा कचलजात म्हिा चशकतोय!’ त्यातला एकजि म्हिीतला. आम्ही प ढं जायला चनघालो! 
तशी फताड्या नाकाच्या एका पोरानं दहा रुबलिी नोर् काढली! म्हिीतो कसा– 

 
‘माझ्या मेलेल्या बापाच्या नावानं  ािी दारू प्या!’ मग चखशातून एक फोर्  काढून कसा म्हिीतो, 
 
‘हा पहा माझा बाप! राहू द्या त मच्याजवळ आठवि म्हिून!’ आम्ही तो घेतला! नाही कस ं

म्हिायि?ं ती पोरं परत चखदळत चनघनू गेली! मग आम्ही नेवस्की सडकेकडं चनघालो! तेवढ्यात 
वाड्याच्या मागच्या दरवाज्यातून एक ज मलेदार काही राऊत बरोबर घेऊन घोडा फेकीत आला! 

 
‘काय झालं?’ तो गरजला! 
 
मी साचंगतलं की कालीजातली पोरं येऊन आमच्या संग बोलायला लागली होती! ह कमान सार 

आम्ही त्याचं्यावर तलवार घालिार होतो! पि त्यानंी आम्हाला सोडलं म्हिून आम्ही प ढं चनघालो! प ढं 
कामािी पाळी संपल्यावर आम्ही नाईकला दहा रूबल चमळाल्यािं साचंगतलं! त्याला तो फोर्ो दाखवनू 
‘ ाच्या नावान आज चपिार’ म्हिून साचंगतलं! संध्याकाळी नाईक व्होडका घेऊन आला! दोन चदवस िंगळ 
केली! पि नंतर आम्हाला त्यातली गोम कळली! त्या पोरानं राडंीच्यानं आम्हाला जमवनीतल्या सगळ्यात 
गाजलेल्या दंगलखोरािं चित्र चदलं होतं! मी आपलं ते माझ्या चबछान्द्यावर लावलं होतं! त्या मािसाला 
चपकलेली दाढी होती! मोठा खानदानी वार्त होता. शरे्जी चबर्जीसारखा चदसत होता! ज मलेदारान ते 
पाचहल आचि चविारलं. 

 
‘काय रे ए भडव्या! क ठनं आिलं हे चित्र?’ 
मी त्याला सागंून र्ाकलं. तशी चशवीगाळ करीत माझ्या कानफर्ात द्यायला लागला. 
 
‘त ला ठाऊक आहे रे कोि आहे हा? हा त्यािंा आतामन कालव–!’ च्यायला चवसरलो सालं नाव–! 

काय बरं होतं–?’ 
 
‘कालव  माक्सव?’ रंुद हंसत स्तोकमनने स िवले. 
‘अंगास्स! कालव  माक्सव’ चिस्तोचनया आनंदाने उद्गारला. 



           

‘त्यानं मला िागंलं गोत्यात आिलं होतं. छोरे् सरकार अलेक्सेई आपल्या मास्तराला घेऊन 
प ष्ट्कळदा रखवालीच्या खोलीत यायिे! त्यानी ते पाचहलंही असतं! अन् मग काय झालं असतं?’ 

 
‘आचि तू क िबर्ािें गोडव ेगातोय स! त ला िागंला बनवला त्यानी!’ कोतल्यारोव हसून म्हिाला. 
 
‘अरे पि दहा रुबलिी प्यालो ना! त्या दाढीवाल्या कालव च्या नावानं का होईना पि झोकली का 

नाय? 
 
‘त्याच्या नावानं प्यावी अशीि त्यािी योग्यता आहे!’ आपल्या चसगरेर् होल्डरशी खेळत स्र्ॉकमन 

क्स्मत करून म्हिाला. 
 

‘का? त्यानं कोितं सत्कृत्य केलंय?’ कोशवेोईनं िौकशी केली. 
 
‘प न्द्हा किीतरी सागेंन. आज उशीर झालाय.’ स्तोकमनने नळी बोर्ाचं्या पकडीत िरली आचि 

द सऱ्या हातािी थापर्ी मारून जळालेले थोरू्क बाहेर उडवले. 
 
बरेि चदवस िालण्या–िाखण्यािा घोळ घालून झाल्यावर  ा दहा कझाकािंा अड्डा स्तोकमनच्या 

लोहारशाळेत नेमाने जमू लागला. स्तोकमन म्हिजे त्या अड्ड्ड्यािा जीव आचि प्राि होता. फक्त त्यालाि 
ज्यािी समज होती त्या ध्येयाच्या चदशनेे तो कायव करीत होता. लाकडात चशरलेल्या भ गं्याप्रमािे त्याने 
त्याचं्या भाबड्या समज ती आचि संकल्पना पोखरून र्ाकल्या. त्याचं्या समाजव्यवस्थेबद्दल त्याने िीड 
आचि चतरस्कार चनमाि केला. स रवातीला त्यािा म काबला अचवश्वासाच्या थंड पोलादाशीि झाला. पि तो 
हार खािारा नव्हता. पोलादही पोखरता येतं! 

  



           

१०. 
 

डॉनच्या डाव्या काठंच्या बरड उतारावर व्येशने् स्काया गाव वसलेला आहे. डॉनच्या वरच्या 
खोऱ्यातील हा सगळ्यात प्रािीन गाव.  ािे मूळिं नाव चिगोनाकी. पचहल्या पीर्रच्या कारकीदीत इथलं 
गावंठाि उठवल्यानंतर नवीन जागेवर हा गावं वसवण्यात आला. आचि त्याला व्येशने् स्काया हे नवीन नाव 
देण्यात आलं. 

 
व्येशने् स्कायाच्या समोर तातार. िन ष्ट्यासारखे वाकि घेऊन डॉनिा प्रवाह जो सप् कन उजवीकडे 

वळला आहे तो बाझकी  ा लहानशा खेड्याजवळ राजसबड्या चदमाखाने ताठ झाला आहे. पचिम 
थचडव्यावर असलेल्या रे्कड्याचं्या खडूळ तळवर्ीवरून वाहिारा तो चहरवर् चनळा जलौघ उजव्या काठी 
खेड्यािें दार् प जंके आचि डाव्या काठिी मिून मिून लागिारी गाव ेमागे र्ाकीत सम द्राला चनळ्या आझोव 
सम द्राला जाऊन भेर्ला आहे. अ स्त खोपेरस्काया इथे हा प्रवाह खोपेर  ा उपनदीला चमळतो आचि अ स्त 
चमदवचेदत स्काया इथे चमदवचेदत्सा त्याला भेर्ते. मग हा गाढा आचि जळचवप ल ओघ गजबजलेल्या 
खेड्याजवळून आचि गावाजवळून वाहात जातो. 

 
व्येशनेस्काया गाव भ मरर् मळकीवर उभा आहे. चजराइत–बागाइत नसलेला हा एक उघडा 

बोडका रुक्ष तवा आहे. िौकात काळगतीने ि रकर्लेले चगरजाघर आहे.  ा िौकातूंन सहा रस्ते नदीच्या 
घारशाला समातंर रेषेत गेले आहेत. बाझकीकडे जेथे डॉनने वळि घेतलेले आहे त्या चिमयात डॉनच्या 
प्रवाहाएवढेि रंुद तळे आहे. आचि कोरड्या हंगामात त्यातून सहवरािी झ डतारे फादंारलेली असतात. 
व्येशनेस्कायािी अखरी  ा तळ्यात उतरत गेलेली आहे. द सऱ्या लहान िौकात चपवळेिमक जील 
माजलेले आहे. चतथे द सरे एक चगरजाघर आहे. चगरजाघरािा चहरवा घ मर् आचि चहरविे छप्पर  ानी 
तळ्याच्या परतीरी असलेल्या चहरव्या सहवराशी रंगसंगती सािली आहे. 

 
खेड्याच्या उत्तरेला रेतीिे केशरी वसि पसरलेले असून ख रर्लेल्या देवदाराचं्या राया पसरलेल्या 

आहेत. चझल्लेच्या मातीने तेथील खाडीच्या पाण्याला ग लाबी रंग आलेला आहे. त्या बरड खड्यारानात कठे 
इकडे चतकडे खेड्यािे द र्ममळ पािवठे, मोहर्ळे आचि वळ ंजीिी गंजलेली झाडी आहे. 

 
चडसेंबर मचहन्द्यातील एक चदवस संध्याकाळी चजल् ातील सवव खेड्यातून आलेल्या पािश ेजवान 

कझाकािंी थाप गदीं ज न्द्या चगरजाघराच्या बाहेरील िौकात उसळली होती. प्राथवना संपलीं. एक म्हातारा 
बहाद दूर कझाक वचरष्ट साजंर् होता. बरीि वषें िाकरी केल्यािे चफती चबल्ले त्याने लावले होते. त्याने ह क म 
सोडला आचि जवावानी दोन लाबंलिक वेड्यावाकड्या रागंा केल्या. त्याना चशस्तीत उभे करण्यासाठी 
साजंर्स् प ढे मागे िावत होते. 

 
‘जवानो!’ साजंर् दिािला आचि आपल्या हातािी अस्पष्ट खूि करीत त्यानं ह कूम सोडला. 
‘िार कतार फैल जाव!’ 
 
आतामन चगरजाघराच्या आवाडात आला. त्याने त्या प्रसगंान सार पोशाख केला होता आचि अंगात 

िमलदारािा पायघोळ फगोल घातला होता. त्याच्या ब र्ाच्या नालआऱ्या खिाित होत्या. त्याच्या 
मागोमाग लष्ट्करातले चशपाई होते. 



           

चग्रगरी मेचलखीवला शजेारी उभ्या असलेल्या चमतका कोश नंीविे क जब जते शबद ऐकू आले. 
‘माझा बूर् भयंकर िावतोय!’ 
‘पाय लाबं कर! त ला आतामन करतील!’ 
‘आपि लौकरि आत जाऊन वार्तय!’ 
 
आचि  ाला द जोरा म्हिनूि की काय तो वचरष्ठ साजंर् दोन पावले मागे हर्ला आचि र्ािेवर 

गरवकन् वळून ओरडला. 
 

‘िैने रूख!’ 
पािश ेब र्ाच्या जोड्यानी खडाखड आवाज उठवला. 
‘बाहे रूख–! आगे बढो!’ 
 
त्या सताड उघड्या फार्कातून ती पहाळ चशस्तीत पावले र्ाकीत आत गेली. एक एक जि 

डोकीच्या र्ोप्या उतरव ू लागले. त्राहार्च्या पायािंा आवाज चगरजाघराच्या घ मर्ात घ मला. िमंग रु 
एकचनष्ठेिी जी शपथ वािीत होता. त्यातील शबदाकंडे चग्रगरीिे लक्ष नव्हते. त्याच्या बाजूला चमतका 
कोश वनोव उभा होता. आवळ झालेल्या नवीन ब र्ाचं्या वदेनेने त्यािा िेहरा चपळवर्ला होता. चग्रगरीच्या वर 
उिलून िरलेल्या हाताना म गं्या आल्या होत्या. ठिकिाऱ्या चविारािें जंजाळ त्याच्या मनात सैरभरै िावत 
होते. िूसावर र्ागंलेल्या येशूच्या मूतीजवळ तो जेव्हा आला आचि अनेकाचं्या ओठाचं्या ओलाव्याने 
ओलसर झालेल्या िादंीिे त्याने जेव्हा ि ंबन घेतले तेव्हा त्याच्या मनात आक्क्सचनयािे आचि आपल्या 
बायकोिे चविार आले. रानमाळ.... चतथले कचपल वृक्षब ंिे, िवल प जंक्यानी चपसारलेल्या डहाळ्या.... 
मार्थ्यावर बािंलेल्या रुमालाखालच्या आक्क्सचनयाच्या काजळ चदठीतील आद्रव िमक.... हे सारे दृश्य 
चवजेिी चिरफाळलेली रेघ क्षिािांत लखलखून जावी तसे त्याच्या डोळ्यापं ढे उभे राचहले. 

 
तो सोहळा संपल्यावर त्याना परत ‘एक–दो’ करीत बाहेरच्या िौकात नेण्यातं आले. परत त्याचं्या 

रागंा बनवण्यात आल्या. नाक सशकरून आचि बोरे् हळूि कोर्ाच्या अस्तराला प सून तो साजवन्द्र् भाषि करू 
लागला. 

 
‘आता त म्ही पोरेसोरे राचहला नाहीत! त म्ही कझाक झालात! त म्ही शपथ घेतल्येय! तेव्हा त म्हाला 

आता कशािं काय न् कशािं काय ते समजलंि पाचहजे! त म्ही आता कझाक होऊन मोठे झालात! तेव्हा 
त मिी इज्जत त म्ही साभंाळली पाचहजे! एकेकाळी त म्ही पोरे होता! तेव्हा त म्ही गंमती केल्यात! खेळबीळ 
खेळलात! मला वार्तं रस्त्यावर लगोऱ्याचबगोऱ्याही खेळलात! पि आता त म्ही त मच्या उद्याच्या िाकरीिा 
चविार केला पाचहजे! वषवभरात त म्हाला फौजेत बोलाविं येईल.’ एवढे बोलून साजंर्ने परत नाक सशकरले 
आचि हात हवते झर्कून साफ केले. सशाच्या लोकरीिे हातमोजे घालून त्याने समारोप केला. ‘आचि 
त मच्या भाईबापानी त मिा जामाचनमा करून द्यायिा चविार केला पाचहजे! त मिा फौजी घोडा! आचि त मि ं
हे! म्हिजे एकंदर सगळं! त्यानी त म्हाला जमवनू चदलं पाचहजे! आता आपापल्या घरी िला! देव त मिी 
साथ करो, पोरानो!’ 

 
खेड्यातील इतर म लाचं्या घोळक्यात चमसळून चग्रगरी आचि चमतका घरी जायला चनघाले. डॉनच्या 

थचडव्यावरून ते िालले होते. झोपड्यातील ि लीच्या ि रािें कवळे बाझकी खेड्यावर तरंगत होते. घंर्ािा 



           

अस्पष्ट नाद ऐकू येत होता. इतराचं्या मागून चमतका लंगडत िालला होता. एका क ं पिातील गाठ्यात मेख 
त्याने तोडून काढली होती. त्यावर भार देऊन तो िालला होता. 

 
‘त झे बूर् काढून र्ाक!’ एका पोराने स िवले. 
‘पायाला बरफबािा व्हायिी!’ चमतकाने िािरत उत्तर चदले. 
‘मोजे ठेव पायात!’ 
 
चमतका बफावर बसला आचि त्याने बूर् उपसून काढला नंतर मोजाच्या पायावर भार देत तो िालू 

लागला. त्या दार् चविीच्या मोजािें स स्पष्ट ठसे त्या भ सभ शीत बफावर उमर्त होते. 
 
‘क ठली वार् घ्यायिी?’ केसाचं्या जर्ा वाढलेल्या चगड्ड्ड्या अलेक्सी बशेचनयाकने चविारले. 
‘डॉनच्या काठिी!’ चग्रगरीने सगळ्याचं्या वतीने उत्तर चदले. 
 
गप्पा मारीत एकमेकािंी रस्त्यातून बाजूला ढकला ढकली करीत ते िालले होते. प्रत्येकाला 

इतरानी खेिायिा आचि मग सगळ्यानंी त्याच्या अंगावर क रघोडी करायिी असे त्यािें िालले होते. 
बाझकी आचि ग्रोमकोव् स्कीच्या मिल्या भागात चमतकाने डॉन ओलाडंीत असलेला एक लाडंगा सवांच्या 
आिी चर्पला. 

 
‘पोरानो, तो पहा लाडंगा!’ 
 
जवान कझाकानी आरडा ओरडा आचि कोल्हेक ई स रू केली तसा तो लाडंगा तडातड उड्या 

मारीत पळाला, मग तो थबकला आचि परतीराच्याजवळि आडवा उभा राचहला. 
 
‘िर त्याला!’ 
‘हे ऽ ऽ!’ 
‘चमतका तू मोज्यात िाललायस् म्हिून त झ्याकडं बघतोय तो!’ 
‘कसली भरगच्च गदवन आहे!’ 
‘ती काय त्याच्यानं वळत नाय!’ 
‘तो पहा–! तो िालला!’ 
 
वज्रत ंड दगडातून कोरून काढल्यासारखे ते कबरे श्वापद शपेर्ी काठीप्रमािे ताठ काढून क्षिभर 

चनिळ उभे राचहले आचि मग त्वरेने झेप घेऊन तीराला घेरा घालिाऱ्या वळ ंजीत ते चदसेनासे झाले. 
 
खेड्यात ते पोहोिले तेव्हा चदवस मावळला होता. आपल्या घराकडे जािाऱ्या वारे्कडे चग्रगरी 

बफातून िालत गेला. वापरातून गेलेली एक घसरगाडी अंगिात उभी होती. क ं पिाजवळ रिून ठेवलेल्या 
र्ाकळीच्या चढगाजवळ चिमण्या सिवचिवत होत्या. वस्तीिा, जळक्या काजळीिा डतोव आचि तबेल्यातील 
वाफाळ दपव त्याच्या नाकाला जािवला. 

 



           

चग्रगरी घरािे पावलाि िढून गेला आचि त्याने आत चखडकीकडे नजर र्ाकली. लोंबत्या 
चदव्याच्या चिमिीिा चफकर् चपवळा प्रकाश खोलीत पसरला होता. त्या प्रकाशात चखडकीकडे पाठ करून 
पेत्रो उभा होता. दाराजवळच्या क ं िाने चग्रगरीने ब र्ावरिा बफव  झाडून र्ाकला आचि वाफेिा झोत येिाऱ्या 
सायवानात त्याने प्रवशे केला 

 
‘आलो बरं का मी परत!’ 
 
‘लौकर आलास! गारठलास मला वार्तं!’ काळजीच्या आचि गडबडीच्या स्वरात पेत्रो 

उत्तरादाखल म्हिाला. 
 
ग डघ्यावर कोपरे आचि हातात डोके िरून पातेंलेय बसला होता. रेकिाऱ्या िरख्यावर दाऱ्या सूत 

काढीत बसली होती. नताचलया मेजाजवळ चग्रगरीला पाठमोरी उभी होती. सायवानात िावता दृचष्टके्षप 
करून चग्रगरीने पेत्रोवर नजर चखळवली. त्याच्या भावािा क्ष बि सितात र िेहरा काहीतरी चबनसल्यािे त्याला 
सागंत होता. 

 
‘शपथ घेतली?’ 
‘हा हा!’ 
 
चग्रगरीने बाहेहिे कपडे हळूहळू उतरवले.  ा थंडगार आचि चनःशबद स्वागताला काय कारि 

घडले असाव े  ाबद्दल सववकाही शक्याशक्यता मनात घोळवीत तो वळे घालवीत होता. िाफेखिीतून 
इचलचनिना बाहेर आली. चतच्या म दे्रवर क्ष बिता प्रकर्ली होती. ‘नताचलयािं कारि आहे!’ बापाशजेारी 
बाकावर खाली बसताना चग्रगरीच्या मनात आले. 

 
‘जेवायला दे त्याला’ चग्रगरीकडे डोळ्यािंी खूि करीत त्याच्या आईन दाऱ्याला साचंगतले. आपली 

सूतकताई मिेि थाबंवनू दाऱ्या आपले षोडशसेारखे अंग कमरेखाली लिकवीत ि लीजवळ गेली. 
सायवानात पसरून राचहलेली चनःशबदता बकरीच्या व चतच्या नवजात वासराच्या जोरजोराने होिाऱ्या 
श्वासोश् छ् वासानेि काय ती भगं पावत होती. 

 
सूप भ रकत असतानाि चग्रगरीने नताचलयाकडे नजर र्ाकली. पि चतिा िेहरा त्याला चदसू 

शकला नाही. त्याच्या आडव्या अंगाला ती बसली होती. हातातल्या चविकामाच्या स याचं्या चदशनेे चतने मान 
खाली घातलेली होती. त्या एकूि शातंतेने बोलण्यािी िेताविी प्रथम पातेंलेयाला चदली. बळेि खोकत तो 
म्हिाला, 

 
‘नताचलया माहेरी जायिं म्हित्येय’ 
पावाच्या त कड्यािंा गोळा करीत चग्रगरी गप्पि बसून राचहला. 
 
‘असं का म्हिून?’ त्याच्या बापाने चविारले. त्यािा अिरोष्ठ थरथरत होता. येऊ घातलेल्या 

चववशतेच्या उदे्रगािी ती पचहली खूि होती. 
 



           

‘मला ठाऊक नाही.’ उठून उभा रहात चग्रगरीने उत्तर चदले आचि अंगावर ि सािी चनशािी केली. 
‘पि मला ठाऊक आहे नं! त्याच्या बापाने आवाज िढवला. 
‘ओरडू नको! ओरडू नको!’ इचलचनिनामिे पडली. 
‘अरे पि मी जाितोना!’ पाचंनलेय म्हिाला. 
 
‘खरंि! आरडा ओरडा करायिं काही कारि नाही!’ चखडकी सोडून खोलीच्या मध्यावर येत पेत्रो 

म्हिाला, ‘तो चतिा प्रश्न आहे. चतला रहायिं असेल तर राहील! नसेल रहायिं तर देवािी मजी!’ 
 
‘मी चतला नाही दोष देत! अथात नवऱ्याला र्ाकून देिं म्हिजे बअेब्र ूआहे! देवाच्या घरी पाप आहे! 

पि मी चतला दोष देत नाही! चतिी काही िूक नाही! िूक आहे  ाि राचंडच्यािी! ि लीजवळ शके घेत 
बसलेल्या चग्रगरींवर पाचंतलेयने बोर् रोखले. 

 
‘मी क िािं काय वाईर् केलं?’ चग्रगरीने चविारले. 
‘माहीत नाय त ला? माहीत नाही त ला सैताना?’ 
‘नाय माहीत!’ 
 
पाचंतलेयने उडी मारली तसा बाक कोलमडला. तो चग्रगरीच्या जवळ गेला. नताचलयानं मोजा 

खाली र्ाकला. चतच्या हातातील स या जचमनीवर खिखिल्या. तो आवाज ऐकून एका माजंराच्या चपलाने 
ि लीच्या ओयावरून खाली उडी मारली आचि वळवलेल्या डावलीने ते तो लोकरीिा ग ंडा पेर्ीकडे थापरू् 
लागले. 

 
‘मला त ला जे सागंायिंय ते हे!’ म्हातारा हळू हळू चविारपूववक बोलू लागला. ‘त ला जर 

नताचलयाबरोबर रहायिं नसेल तर  ा घरातून िालता हो! आचि जा क ठं वार् फ रे्ल चतकडे! हेि मला 
त ला सागंायियं! क ठं वार् फ रे्ल चतकडं जा!’ थंड आवाजात त्याने प न्द्हा साचंगतले. आचि मागे वळून ते 
पडलेले बाकडे उिलून नीर् केले. 

 
द न्द्या अंथरुिात बसली होती. चतिे चवलोल भयभीत नेत्र इकडून चतकडे चभरचभरत होते. 
 
‘हे मी काही रागानं बोलत नाही बाबा?’ चग्रगरीच्या आवाजात सकंप घोगरेपिा आला होता. ‘मी 

काही माझ्या मनानं लग्न केलं नाही! त म्हीि माझं लग्न लावनू चदलंत! नताचलयाप रतं बोलायिं तर मी 
काही चतला थाबंवीत नाही! चतला हव ंअसेल तर जाऊ दे चतला माहेरी!’ 

 
‘तू स्वतःि िालता हो!’ 
‘होतो!’ 
‘जा–मसिात जा!’ 
 
‘जातो–! जातो–! एवढी घाई करू नको!’ चबछान्द्यावर पडलेल्या मेढेकातडी क डत्यािी बाही 

पकडीत चग्रगरी म्हिाला. त्याच्या नाकप ड्या फ गल्या होत्या. उकळत्या िोिाने त्यािा सबिं देह थरथरत 



           

होता. त्यािा िोि बापासारखाि होता. सरचमसळ झालेले तेि त कीं आचि कझाक रक्त त्याच्या िमन्द्यातून 
वाहात होते आचि  ा क्षिी तरी त्यािे एकमेकाशी साम्य अनन्द्यसािारि होते. 

 
‘क ठं िाललास तू?’ चग्रगरीिा दंड पकडीत इचलचनिना चवव्हळली. चतला जोराने ढकलून देऊन 

त्याने आपली लोकरी र्ोपी उिलली. 
 
‘जाऊ दे त्याला–! गर्ारातल्या ड कराला! जाऊ दे त्याला! नष्ट होऊ दे! जा! जा!! जा!!! 

िालता हो!’ दार सत्ताड उघडून म्हातारा कडाडला. 
 
चग्रगरी िावत पावलाि उतरून गेला. शवेर्िा त्याने ऐकलेला आवाज नताचलयाच्या अचनवार 

रुदनािा होता. गोठवल्या रात्रीने खेड्याला चमठी घातलेली होती. कृष्ट्ि आभाळातून बोििारे चहम पडत 
होते. डॉनवरील तडकिाऱ्या बफािे आवाज तोफेच्या बारासारखे घ मत होते. िापा र्ाकीत चग्रगरी 
फार्कातून िावत बाहेर गेला. खेड्याच्या दूर र्ोकाला क त्री बेसूर भ कंत होती. गोठलें ल्या ि क्यातून 
उजेडािे चपवळे चठपके िमकत होते. 

 
रस्त्यावरून शनू्द्यपिे तो िालत होता. आस्ताखोवच्या चखडक्यािंी काळोखी चहऱ्याच्या प्रभेसारखी 

िमकत होती. 
 
‘चग्रशा!’ फार्कातून नताचलयाने मारलेली व्याकूळ हाक त्याच्या कानावर आली. 
‘खड्ड्ड्यात गेलीस! वैचरिी!’ चग्रगरीने दात खात आपल्या िालण्यािा वगे वाढवला. 
‘चग्रशा, परत ये!’ 
 
पचहल्याि आडव्या गल्लीत तो सझगल्यासारखा ठेिाळला. चतिी दूरवरिी व्यचथत हाक त्याने शवेर्ी 

शवेर्ी ऐकली. 
 
‘चग्रशा, लाडक्या!’ 
 
झपायाने िौक ओलाडूंन तो रस्त्या फायावर थबकला. ओळखीच्या पोरािंी नाव े आठवीत 

क िाकडे रात्र घालवावी, असा तो चविार करू लागला. चमशा कोशवेाईकडे जायिे त्याने ठरवले. आपली 
आई, बहीि आचि दोन लहान भावडंाबंरोबर चमशा कोशवेोई एका एकाकी झापाच्या घरात रे्कडीजवळि 
रहात असे. चग्रगरीने त्याचं्या अंगिात प्रवशे करून चिम कल्या चखडकीवर र्कर्क केले. 

 
‘कोि आहे?’ 
‘चमशा आहे का?’ 
‘आहे! कोि आलंय?’ 
‘मी आहे! चग्रगरी मेलीखोव!’ 
चमचनर्भराने पचहल्या झोपेतून जागा झालेल्या चमशाने दार उघडले. 
‘चग्रशा, तू?’ 
‘मीि!’ 



           

‘ ा अवळे रात्रीिं काय काम काढलंस?’ 
‘मला आत घे! आत बोलू या!’ 
 
पडवीत चग्रगरीने चमशािे कोपर पकडले आचि योग्य ते शबद न स िल्याबद्दल स्वतःला चशव्या देत 

तो क जब जला, ‘रात्र त झ्या इथे काढायिीय मला! घरच्या लोकाशंी भाडूंन आलोय मी! माझ्यासाठी खोली 
आहे का? क ठंही िालेल!’ 

 
‘क ठं तरी करतो सोय! कशाबद्दल भाडंि झालं?’ 
‘नंतर सागेंन त ला! इथं दार क ठाय? मला काही चदसत नाही!’ 
 
बाकावर त्यानी चग्रगरीला अंथरुि घालून चदले. चमशकािी आई आपल्या म लींच्याि अंथरुिात 

चनजली होती. चतिी क जब ज ऐकू येऊ नये म्हिून चग्रगरीने मेंढेकातडी डोक्यावरून ओढून घेतली आचि तो 
चविार करीत पडून राचहला. घरी आता काय िालू असेल असा चविार त्याच्या मनात आला. नताचलया 
माहेरी जाईल का? काही असो. आय ष्ट्याला एक वगेळी कलार्िी चमळाली होती. आपि आता क ठे जावे? 
प्रश्नािे उत्तरही मागोमाग झपायाने आले. उद्या आपि आक्क्सचनयाला बोलावनू घ्यायिे आचि 
चतच्याबरोबर इथून दूर दूर क बानला जायिे– खूप खूप दूर! 

 
पसरत गेलेले माळरान, खेडी, गाव–े अनोळखी... चनष्ट्पे्रम... चग्रगरीच्या चमर्लेल्या डोळ्यापं ढे हे 

सारे तरळत होते. रे्कड्याचं्या रागंापलीकडे. लाबंलिक करड्या रस्त्याच्या पलीकडे....चनळ्या 
आकाशािी, आक्क्सचनयाच्या प्रीतीिी, पचरकथेतील वाहिारी भमूी होती. अवळेी आलेल्या बहाराच्या 
बंडखोरपिाने ती प्रीती जास्ति आकषवक बनलेली. 

 
अज्ञाताच्या िाह लीने त्यािी झोप िाळवत होती. अखेरीस डोळा लागण्यापूवी आपल्या मनावर 

कशािे दडपि आलेले आहे  ािी तो आठवि करू लागला. त्या पेंगलेल्या अवस्थेत त्यािे 
चविारिारेबरोबर जािाऱ्या जहाजासारखे सहज आचि संथपिे वाहात होते. पि एवढ्यात भार्ीवर 
आदळिाऱ्या जहाजाप्रमािे ते चविार कशावर तरी येऊन ठेिाळत होते. चदङमूढ करिाऱ्या त्या व्यविानाशी 
तो झ जंत होता. त्याच्या मागांत हे काय आडव ेआले होते? 

 
सकाळी उठल्यावर ते काय ते त्याला अिानक आठवले. त्यािी फौजी नोकरी! आक्क्सचनयाबरोबर 

तो कसा जािार? बसंतात चशबीर होईल. पतझडीच्या मोसमात फौजेत दाखल व्हाव ेलागेल. 
 
त्याने थोडीशी न्द्याहारी केली आचि चमशाला बाहेर पडवीत बोलावले. 
‘चमशा, माझ्यासाठी अस्ताखोवच्या घरी जा. जातोस?’ 
त्याने चविारले. ‘आक्क्सचनयाला म्हिाव ेकी काळोख पडल्यानंतर पवनिक्कीपाशी ये.’ 
‘आचि क्स्तपानिं काय?’ चमशाने िािरत चविारले. 
‘सागं काहीतरी काम होतं म्हिून!’ 
‘बरं! जातो!’ 
‘नक्की ये म्हिाव ंचतला!’ 
‘बरं बरं!’ 



           

संध्याकाळी चग्रगरी िक्कीकडे गेला आचि चतथे ि ट्टा ओढीत बसला. मनगर्ावरच्या बाहीत त्याने 
ि ट्टा लपवनू िरली होती. िक्कीच्या पलीकडे स कलेल्या मक्याच्या दाडंक्यावर वारा र्करत होता. 
साखळदंडाने बािंलेल्या चनिल हवचे्या बबंावर फार्लेल्या कॅनव्हासिी िादंोर्ी फडफडत होती. उडून 
जाऊ न शकिाऱ्या प्रिंड पक्षाने चगरिीभोवती पंखािी फडफड करावी तसा त्यािा आवाज येत होता. 
आक्क्सचनया क ठे चदसत नव्हती. पचिमेला अिं कत्या, सोनेरी म लाम्याच्या जाभंळाईत सूयव ब डून गेला होता. 
पूवेकडून ताजे वारे वाहू लागले होते. वळ ंजीत अडकून पडलेल्या िदं्राला काळोख गाठू लागला होता. 
पवनिक्कीच्या वरिे लालब दं चनळ्या–रंगछर्ािें आकाश आता काळेकचभन्न झाले होते. चदवसाच्या 
गजबजीिे शवेर्िे आवाज खेड्यावर तरंगत होते. 

 
त्याने लागोपाठ तीन ि टे्ट ओढले. शवेर्िे थोरू्क त्याने त डचवलेल्या बफात ख पसले आचि ससित 

उदे्वगाने तो आज बाजूला पाहू लागला. िक्कीपासून खेड्याकडे गेलेल्या अिववर् पाघळत्या िाकोरीच्या 
काळवडंलेल्या ख िा बफात चदसत होत्या. दृचष्टपथात चिर्पाखरू नव्हते. तो उभा राचहला. अंगाला 
आळोखेचपळोखे चदले आचि चमशाच्या चखडकीतून ख िाविाऱ्या ल कल कत्या उजेडाचं्या चदशनेे तो चनघाला. 
दाताच्या फर्ीतून शीळ घालीत तो अंगिाजवळ येत होता एवढ्यात आक्क्सचनयाच्या अगंावर तो आदळला. 
ती िावत आल्यािे चदसत होते. चतला िाप लागली होती. सहवाळी वाऱ्याच्या म्हिा सकवा माळरानातील 
ताज्या पयेिािा म्हिा– एक सूक्ष्म गंि चतच्या र्वर्वीत गारठलेल्या तोंडाला येत होता. 

 
‘चकती वळे वार् बघत बसलो होतो! वार्लं तू काही येत नाहीस!’ 
‘क्स्तपानला वारे्ला लावायिा होता!’ 
‘त झ्यापायी गारठून गेलो िाडंाळिी!’ 
 
‘मी गरम आहे! त ला ऊब देते!’ लोकरीिे अस्तर लावलेला आपला कोर् चतने उघडला आचि 

ओक वृक्षाला हॉपच्या लतेने वढेावा तसा त्याला पेर्ला. 
 
‘का बोलावलंस?’ 
‘हात बाजूला कर त झे! क िीतरी येईल!’ 
‘घरच्याशंी भाडंि झालं?’ 
‘मी त्याना सोडलंय! रात्र चमशाच्या घरी काढली! आता बघेर क त्ता झालोय!’ 
 
‘काय करिार आता?’ आक्क्सचनयाने आपली चमठी सैल केली आचि शहारून कोर् घट्ट लपेरू्न 

घेतला. 
 
‘चतकडं क ं पिाकडं जाऊ या चग्रशा! रस्त्याच्या मिेि असं उभ ंनाही राहता यायिं.’ 
 
ते रस्त्यावरून बाजूला वळले. सािलेला बफव  बाजूला लोरू्न चग्रगरी थंडगार करकरत्या क डाच्या 

क ं पिाला रे्कला. 
 
‘नताचलया माहेरी गेली का काही ठाऊक आहे?’ 
‘क िास ठाऊक! मला वार्तं जाईल! इथं कशी रहािार?’ 



           

आक्क्सचनयािे गारठलेले हात चग्रगरीने आपल्या कोर्ाच्या बा ात घेतले चतिे नाज क मनगर् 
दाबीत त्याने चविारले, ‘आचि आपलं काय?’ 

 
‘मला नाही ठाऊक राजा! त ला जे िागंलं वारे्ल ते!’ 
‘क्स्तपानला सोडून देशील?’ 
‘एका पायावर! म्हिशील तर आजच्या आज!’ 
‘आपि क ठं तरी नोकरी बघ!ू कसेतरी राहू!’ 
 
‘तू बरोबर असलास तर गाडीि ं जंू स द्धा खादं्यावर घ्यायला तयार आहे मी! त झ्याबरोबर 

राहण्यासाठी काही वाटे्टल ते करेन!’ 
 
एकमेकानंा ऊब देत ती दोघे लगरू्न उभी होती. चग्रगरीला अंग िाळवावसेे वार्त नव्हते. 

वाऱ्याकडे तोंड करून तो उभा होता. त्याच्या नाकप ड्या थरथरत होत्या. पापण्या झाकलेल्या होत्या. 
आक्क्सचनयाने आपला िेहरा त्याच्या बगलेत ख पसला होता. त्याच्या घामािा ओळखीिा ि ंद करिारा गिं 
ती घेत होती आचि चग्रगरीच्या नजरेपासून लपवलेले चतिे चनलाजरे हावरे ओठ तृप्त स खाच्या आनंदी 
क्स्मतात थरथरत होते. 

 
‘उद्या मी मोखोवला जाऊन भेर्तो! तो एकादवळेी मला काम देईल!’ आक्क्सचनयाच्या 

मनगर्ावरील पकड बदलीत चग्रगरी म्हिाला. 
 
त्याच्या आवळलेल्या बोर्ानंी ते घामेजले होते. 
 
आक्क्सचनया काहीि बोलली नाही. चतने मानही वर केली नाही. वाऱ्यािी झ ळ क चनघनू जावी तशी 

चतिे म खावरिे क्स्मतहास्य ओघळून गेले आचि चतच्या चवस्फारलेल्या डोळ्यात लकाकिारी सिता आचि 
भीती  ाम ळे चतिे तोंड भयभीत श्वापदासारखे चदसू लागले. ‘ ाला सागंू का नको?’ 

 
आपल्याला चदवस गेल्यािे आठवनू चतच्या मनात हा प्रश्न उभा राचहला. ‘ ाला साचंगतलंि 

पाचहजे!’ चतने चनिय केला पि अिानक भयाने थरारून चतने तो भयंकर चविार चपर्ाळून लावला. स्त्री 
स लभ पे्ररिेने चतने जािले की त्याला हे सागंण्यािा हा क्षि नव्हे. चग्रगरीला आपि कायमिी म कू हे चतने 
ओळखले. काळजाच्या खाली उसळ्या घेिारे बालक चग्रगरीिे आहे की क्स्तपानिे आहे  ाबद्दल साशकं 
असिाऱ्या चतने स्वतःिी फसविूक करून त्याला न सागंण्यािेि ठरवले. 

 
‘तू थरथरतेस का? थंडी वाजत्येय?’ आपला कोर् चतच्या अंगाभोवती लपेर्ीत चग्रगरीने चविारले. 
‘थोडीशी वाजत्येय! मला जायला हव ंचग्रशा!’ 
‘क्स्तपान परत येईल आचि मी बाहेर गेलेली कळेल त्याला!’ 
‘क ठं गेलाय तो?’ 
‘आचनकेईकाच्याकडे पते्त खेळायला गेलाय!’ 
 



           

ती दोघे चवलग झाली. चतच्या ओठािंा गंि चग्रगरीच्या ओठावर रेंगाळत होता. सहवाळी वाऱ्यािा गंि 
सकवा कदाचित माळरानावर वासंचतक चशडकावा झाल्यानंतर पयेिातून येिारा तो दूरवरिा गंि! 

 
आक्क्सचनया आडगल्लीत वळली. प ढे झ कून ती जवळजवळ पळति गेली. पतझडीच्या मोसमातील 

चिखल ग राचं्या पावलानी चजथे घ सळला गेला होता त्या चवचहरीजवळ ती वडेीवाकडी अडखळली. एका 
गोठलेल्या ढेकळात चतिे पाऊल फसले आचि चतच्या पोर्ातून जीवघेिी कळ आली. चतने क ं पिािा आिार 
घेतला. ती कळ हळूहळू गेली. पि चजवतं आचि चफरिारे असे काहीतरी संतापाने आचि आवशेाने प नःप न्द्हा 
प नःप न्द्हा चतच्या क शीवर झया घेत होते! 

  



           

११. 
 

द सऱ्या चदवशी सकाळी चग्रगरी मोखोवला भेर्ायला गेला. मोखोव न कतेि द कानातून परतले होते 
आचि जेवायच्या खोलीत प्रात्योपीनशी बोलत बसले होते. त्या खोलीच्या सभतींना उंिी ओकरंगी कागद 
लावलेला होता. मचदरेसारखा लाल चदसिाऱ्या कडक िहािे ते घ र्के घेत होते. चदवािखान्द्यात र्ोपी 
ठेऊन चग्रगरी आत गेला. 

 
‘आपल्याशी जरा बोलायियं सेगेइ प्लातोनोचवि!’ 
‘ओहो? कोि पाचंतलेय मेचलखोविा म लगा ना तू? काय हवयं त ला?’ 
‘आपल्याकडे नोकरी चमळेल का ते चविारायला आलो होतो!’ 
 
चग्रगरी बोलत असताना दार करकरले आचि लेफ्र्नंर्च्या ह द्यािे माक ल लावलेल्या, शवेाळी 

फगोल घातलेल्या एका तरुि अंमलदाराने चतथे प्रवशे केला. त्याच्या हातात वतवमानपत्रािी घडी होती. 
गेल्या उन्द्हाळ्यात चमतका कोश नंोवने शयवतीत हरवलेला हाि तो तरुि चलस्तचनत्सकी हे चग्रगरीने 
ओळखले. मोखोवने त्या अंमलदाराप ढे ख िी सरकावली आचि ते परत चग्रगरीकडे वळले. 

 
‘आपल्या पोराला नोकरीला लावायं एवढं त झ्या बापािं चदवाळं चनघालं वार्तं?’ त्यानी िवकशी 

केली. 
 
‘मी त्याचं्या घरात आता राहात नाही!’ 
‘त्याला सोडून चदला?’ 
‘होय!’ 
 
‘त ला आनंदानं ठेवनू घेतला असता! त झ्या घरच्या लोकाना मी ओळखतो! कष्टाळू मािसं आहेत! 

पि द दैवानं माझ्याकडं देण्यासारखं कामि नाही!’ 
 
‘काय प्रकार आहे?’ मेजाजवळ ख िी ओढून घेत चलस्तचनत्सकीने िौकशी केली. 
‘हा पोरगा नोकरी शोिायला आलाय!’ 
 
‘मोतद्दारी करायला येते? एकावळेी िार पाि घोडी हाकू शकशील?’ िहा ढवळीत त्या 

अंमलदाराने चविारले. 
 
‘हाकू शकेन! आमच्या सहा घोड्यािंी मीि उस्तवारी करात होतो!’ 
‘मला मोतद्दार हवाय! त झ्या अर्ी काय आहेत?’ 
‘फार काही मागिं नाही माझं!’ 
 
‘तसं असेल तर उद्या आमच्या वाडीवर येऊन आमच्या वचडलाना भेर् ठाऊक आहे घर? 

यागोदनोयेला– इथून स मारे आठ मलै आहे.’ 
 



           

‘होय माहीत आहे मला!’ 
‘मग ये तर उद्या सकाळी! ठरवनू र्ाकू आपि!’ 
 
चग्रगरी दाराकडे गेला. कोयंडा चफरवताना तो जरा अडखळला आचि म्हिाला, ‘ह जूर, मला 

आपल्याशी जरा खाजगी बोलायिंय!’ 
 
बाहेरच्या अिव अंिाऱ्या पडवीत चलस्तचनत्सकी चग्रगरीच्या मागोमाग गेला. सज्जाच्या दरवाज्याच्या 

क्व्हनीशन कािेतून ग लाबी प्रकाश मंदपिे चझरपत होता. 
 
‘हं! काय म्हििं आहे?’ 
 
‘मी एकर्ा नाहीय! चग्रगरीिा िेहरा लालब ंद होऊन गेला. ‘माझ्या बरोबर एक बाईमािसू आहे! 

चतच्यासाठीही आपल्याकडे काही काम चमळू शकेल का? 
 
‘त झी बायको?’ त्या प्रकाशात ग लाबी छर्ा आलेल्या आपल्या भ ंवया उंिावीत चलस्तचनत्सकीने 

हसून चविारले. 
 
‘द सऱ्या क िािीतरी बायको आहे. 
 
‘अस्सं अस्सं! ठीक आहे! गडीमािसािंा सैपाक करायला ठेवनू देऊ चतला! पि चतिा नवरा 

क ठाय?’ 
 
‘इथंि खेड्यात आहे!’ 
‘म्हिजे द सऱ्यािी बायको पळवलीस तर!’ 
‘तीि होऊन आल्येय!’ 
‘ग लाबी भानगड आहे तर. ठीक! उद्या ये जाऊ शकतोस आता!’ 
 
द सऱ्या चदवशी सकाळी आठ वाजता चग्रगरी यागोदनोएला आला. घराला पडदीिे आचि 

चगलाव्याच्या सभतीिे क सू घातलेले होते. प्रशस्त िौपेर्ीत वडेीवाकडी पसरलेली कर्घरे, कौलारू 
छपरािा एक पाखं रंगीबेरंगी खपरेलानंी १९१० हा इसवीसनािा आकडा त्यावर तयार केलेला, गडी 
मािसाच्या बराकी, न्द्हािीघर, तबेले, कोंबड्यािंी ख राडी, गोठा, एक लाबंलिक आगर आचि रथशाळा. 

 
ते चवस्तीिव आचि ज नार् घर एका राईत चवसावले होते. राईच्या पलीकडे पारसडलेल्या चहवरिा 

कबरा तर् आचि माळरानािी वळ ंजी होती. त्याच्या सपगर् शेंड्यावर कावळ्यािंी चरकामी घरर्ी हेलकावत 
होती. िौपेर्ीत पाऊल ठेवताि िायचमयन चशकारी क त्र्याचं्या घोळक्याने त्यािे स्वागत केले. डोळ्यावर 
तरंज आलेल्या एका म्हाताऱ्या क त्रीने त्याला प्रथम ह ंगले आचि म ंडी खाली घालून ती त्याच्या मागोमाग 
गेली. गडीमािसाचं्या बराकीत एक सैपाकीि एका तरण्या, तोंडावर चपवळे डाग असिाऱ्या मोलकरिीशी 
तितित होती. बाबरओठािा एक म कादम दरवाज्याच्या पवलािावर ि ट्टा ओढीत बसला होता. त्याच्या 
डोक्यावर ि रािा एक ढग तयार झाला होता. मोलकरीि चग्रगरीला घरात घेऊन गेली. चदवािखान्द्यात 



           

क त्र्यािंा आचि चबनकमावलेल्या कातड्यािा भपकारा येत होता. मेजावर द रार्ीिा एक झोळिा आचि 
चहरव्या नखीला द स्ता आलेली पारिपडशी पडलेली होती. 

 
‘िाकरे् सरकार त ला बोलावतायत!’ बाजूच्या दरवाज्यातून मोलकरिीने चग्रगरीला हाक मारली. 

आपल्या चिखल लागलेल्या ब र्ाकडे चग्रगरीने अबरगतीने पाचहले आचि त्याने आत पाऊल र्ाकले. 
चखडकी जवळच्या पलंगावर चलस्तचनत्सकी लोळत होता. पराचं्या द लईवर तंबाखूिी पेर्ी आचि 
िूम्रपानािा सरंजाम होता. त्या अंमलदाराने कागदात तंबाखू घालून ि ट्टा वळून घेतला. आपल्या पाढंऱ्या 
सदऱ्यािी ग ंडी लावली आचि तो म्हिाला, ‘अगदी वळेेवर आलास! थाबं माझे बाबा एका चमचनर्ात इथे 
येतील!’ 

 
चग्रगरी दारापाशी उभा होता. एवढ्यात प ढच्या खोलीतून पावलांिा आवाज आलेला त्याने ऐकला 

आचि दारातून एका घनगंभीर आवाजात क िीतरी चविारले, 
 
‘झोपलायस काय यवगेनी?’ 
‘आत या ना!’ 
 
काळे नमदी बूर् घातलेले एक वृद्ध गृहस्थ आत आले. चग्रगरीने डोळ्याचं्या कोपऱ्यातून त्याचं्याकडे 

पाचहले. पातळ बाकदार नाक आचि नाकाखाली तंबाखूने चपवळे डाग पडलेले पाढंऱ्या चमशािें छप्पर. ही 
वैचशष्ट्ये त्याच्या डोळ्यात तत्क्षिी ठसली. म्हातारे चलस्तचनत्सकी उंिेप रे आचि रंुद खादें असलेले पि 
कडकागंी होते. उंर्ाच्या केसािंा लाबंलिक फगोल त्यानी घातला होता. त्यािी गळपट्टी त्याचं्या 
स रक तलेल्या मानेभोवती चढल्या फासासारखी पडली होती. त्यािे गढूळ डोळे नाकाच्या दाडं्याला लागूनि 
होते. 

 
‘पपा, मी त म्हाला बोललो होतो ना तो हा कोिमन! पोरगा िागंल्या घराण्यातला आहे!’ 
‘क िािा म लगा?’ म्हातारब वानी खिखिीत आवाजात पृच्छा केली. 
‘मेलेखोविा!’ 
‘क ठला मेलेखोव?’ 
‘पातेंलेय मेलेखोव!’ 
‘मला प्रोकोफी ठाऊक होता! पातेंलेय ही आठबतो मला! लंगडा आहे तोि ना?’ 
 
‘जी ह जूर!’ चग्रगरीनें उत्तर चदले. र्ािेला र्ाि ज ळवनू तो एकदम ताठ उभा राचहला. रुसो–त कीं 

य द्धात बहाद री गाजवलेल्या आचि आता पेन्द्शन घेतलेल्या जनरल चलस्तचनत्सकी  ाचं्याबद्दल बापाने 
साचंगतलेल्या कथा त्याला आठवल्या. 

 
‘नोकरी का बघतोयस?’ डोक्यावर ढग गडगडले. 
‘मी बापाघरी राहात नाही, ह जूर!’ 
 
‘मोलमज री करिारा तू कसला रेकझाक? बापाच्या घरातून बाहेर पडलास तेव्हा त्यानं काही सोय 

केली नाही का त झी?’ 



           

‘नाही केली ह जूर’ 
‘अस्सं! मग वगेळी गोष्ट आहे! त झ्या बायकोलाही काम हवयं म्हितोस?’ 
 
िाकया चलस्तचनत्सकीिा पलंग मोठ्याने करकरला. चग्रगरीने त्याच्या चदशनेे नजर र्ाकली. तो 

अंमलदार डोळा घालीत मान हलवीत होता. 
 
‘जी ह जूर!’ 

 
‘हे, जी ह जूर बंद कर! मला नाही आवडत! मचहन्द्याला आठ रुबलस् पगार चमळेल! त म्हाला 

दोघाना चमळून! त झ्या बायकोला गडीमािसािंा आचि आल्यागेल्या मज रािंा सैपाक करायला लागेल! 
कबूल आहे?’ 

 
‘जी!’ 
‘उद्या सकाळी रुजू हो! पूवीच्या कोिमनच्या बराकीत रहायला लाग!’ 
 
‘कालिी चशकार कशी झाली?’ आपली चनरंुद पावले गाचलच्यावर ठेवीत चलस्तचनत्सकीने 

वचडलानंा चविारले. 
 
‘गे्रम्यचिय जवळच्या घळीतून आम्ही एक कोल्हा ह सकला. रानापयंत त्यािा चपच्छा केला! पि 

चबलंदर होता! क त्र्यानंा त्यानं ह लकाविी चदली! 
 
‘काझबके अजून लंगडतोय?’ 
‘यािा पाय म रगळला वार्तं. िल आर्प येवगेनी नाष्टा चनवनू िाललाय.’ 
म्हातारा चग्रगरीकडे वळला आचि आपल्या चकडचकडीत बोर्ाचं्या ि र्क्या वाजवीत म्हिाला, 
‘िल पळ! बरोबर आठला हजर हो!’ 
 
चग्रगरी बाहेर गेला. कोठाराच्या पलीकडच्या र्ोकाला बफव  नसलेल्या जचमनीच्या त कड्यावर 

क त्र्यािें र्ोळके ऊन खात बसले होते. डोळ्यावंर तरंज आलेली म्हातारी क त्री तरातरा चग्रगरीजवळ आली. 
त्याला चतने पछाडीला ह ंगले आचि म ंडी तशीि द ःखाने खाली झ कवनू ती थोडेसे अंतर त्याच्या मोगामाग 
िालत गेली आचि मग परत चफरली! 

  



           

१२ : 
 

आक्स्कचनयाने स्वयंपाक लौकर आर्ोपला. चवस्तव राखेखाली दडपला आचि ि राडें बंद केले. 
बशा चवसळल्या आचि चखडकीबाहेर अंगिात नजर र्ाकली. मेलेखोवच्या अंगिाला लागून असलेल्या 
क पार्ीजवळ रिलेल्या आवयाशजेारी क्स्तपान उभा होता. त्याच्या करारी ओठाच्या कोपऱ्यात अिा 
ओढलेला ि ट्टा त्याने आवळून िरलेला होता. मागंरािा डावा कोपरा ढेप सला होता. त्यािी द रुस्ती 
करण्यासाठी िागंलासा काभेंरा तो शोिीत होता. 

 
दोन्द्ही गालावर ग लाबी लज्जा आचि डोळ्यात नवतीच्या िादंण्या घेऊनि आज आक्क्सचनया जागी 

झाली होती. न्द्याहारी करताना तो बदल क्स्तपानला जािवला. 
 
‘त ला काय झालंय?’ त्याने न राहवनू चविारले. 
‘काय झालंय?’ त्यािाि प्रश्न आक्क्सचनयाने परत चविारला. चतिा िेहरा आरक्त होऊन गेला. 
‘त झं तोंड कसं तेल िोपडल्यागत िकाकतंय!’ 
 
‘आगीच्या िगीनं असेल!’ असे म्हिून आक्क्सचनया वळली. चमशा कोशवेोईिी बहीि येत्येय का ते 

बघायला चतने चखडकीबाहेर िोरर्ा दृचष्टके्षप र्ाकला. 
 
पि ऐन द पार र्ळून गेल्यानंतरि ती म लगी आली. वार् बघत राहण्याने हैराि झालेल्या 

आक्क्सचनयाने एकदम चविारलं. 
 
‘माझ्याकडे काही काम आहे माश तका?’ 
‘थोडावळे बाहेर ये!’ 
 
सफेदा चदलेल्या ि ल्हािावर बसवलेल्या आरशाच्या त कड्याप ढे क्स्तपान उभा होता. बलैाच्या 

सशगापासून बनवलेल्या लहानशा कंगव्याने तो आपली केसािंी बर् आचि भ ऱ्या रंगाच्या चमशा सविरत होता. 
 
‘तू बाहेर जािार आहेस?’ 
 
त्याने ताबडतोब उत्तर चदले नाही. कंगवा पार्लोिीच्या चखशात ठेवला. ि ल्हाण्याच्या ओयावर 

असलेला पत्त्यािा कॅर् आचि चतथेि पडलेली तंबाखूिी िंिी उिलली. नंतर तो म्हिाला, ‘मी थोडावळे 
आचनक शकाकडे जाऊन येिार आहे!’ 

 
‘घरी किी राहतोस का? रोज रात्री पते्त िाललेत! रात्रीच्या रात्री न सते पते्त खेळिं!’ 
‘बरं बरं! ऐकलंय मी हे त झ्याकडून!’ 
‘परत ‘पोंर् न’ खेळिार आहेस वार्तं?’ 
‘अग दे न् सोडून आक्क्सचनया! ते बघ क िीतरी आलंय त झ्याकडे!’ 
 



           

आक्क्सचनया आदबशीरपिे पडवीत गेली. तोंडावर चपवळे डाग पडलेल्या ग लाबी िेहऱ्याच्या 
माश तकाने चतच्याकडे पाहून क्स्मत केले. 

 
‘चग्रशा परत आलाय!’ 
‘मग?’ 
‘काळोख पडल्याबरोबर आमच्याकडे त्यानं त ला बोलावलंय!’ 
म लीिा हात िरून आक्क्सचनयाने चतला उजदाराकडे नेले. 
‘हळू बोल बाई! हळू बोल! आिखी काही चनरोप साचंगतलाय का?’ 
‘त्यानं त झं सगळं सामान बरोबर घेऊन यायला साचंगतलंय!’ 
 
सवांग तापून उठलेल्या थरथरिाऱ्या आक्क्सचनयािे पाय जागेवर ठरेनात. चतने वळून 

स्वयंपाकघराच्या दाराकडे नजर र्ाकली. 
 
‘अरे देवा! आता मी कशी! एवढ्या झर्पर्? बरं! थाबं! त्याला म्हिाव ं मी शक्यतेवढ्या लौकर 

येतेि! पि तो क ठं भेर्िार आहे मला?’ 
 
‘त ला आमच्या घरी बोलावलंय!’ 
‘अगबाई! नको नको!’ 
‘बराय! त्याला बाहेर येऊन त झी वार् पहायला सागंते!’ 
 
आक्क्सचनया आत गेली. तेव्हा क्स्तपान अंगावर कोर् िढवीत होता. आचि वर र्ागंलेल्या चदव्याकडे 

र्ािा उंिावनू ि ट्टा चशलगावीत होता. 
 
‘कशाला आली होती?’ ि ट्याच्या दोन झ रक्याच्या दरम्यान त्याने चविारले. 
‘कोि?’ 
‘ती कोशवेोईकडिी म लगी!’ 
‘हा ंहा! आपल्याला झगा फाडून दे म्हिून सागंायला आली होती!’ 
ि ट्याच्या र्ोकावरिी राख फ ं करीने उडवनू लावीत क्स्तपान दाराजवळ गेला. 
‘तू झोपून र्ाक! माझी वार् बघू नको!’ 
‘बरं बरं!’ 
 
क्स्तपान बाहेर पडला. चखडकीच्या तावदानावर बफव  गोठलेला होता. त्या चखडकीजवळ ठेवलेल्या 

बाकाकडे िावत जाऊन आक्क्सचनया ग डघ्यावर बसली. बफव  त डवीत जािाऱ्या क्स्तपानिा फार्कापयंत 
होत गेलेला पदरव चतने ऐकला. वाऱ्याने त्याच्या ि ट्यामिून एक स्फ ल्लींग उडाला आचि तो चखडकीपयंत 
आला. तावदानावरिा बफव  चजथे चवतळला होता त्या गोलाकारातून आक्क्सचनयाला त्यािी लोकरी र्ोपी 
आचि रापलेल्या गालािी ठेवि  ािें ओझरते दशवन झाले. 

 
मोठ्या संद कीत ठेवलेली आपली जाचकरे्, झगे, रुमाल, स्त्री िन हे सगळे चतने िादंल गडबडीने 

बाहेर काढले आचि एका मोठ्या शालीत ते कोंबले. िापा र्ाकिारी तारवर्लेल्या डोळ्यािंी आक्क्सचनया 



           

एकदा शवेर्िी सासवानात जाऊन आली. चदव ेघालवले आचि पावलािावरुन िावत खाली गेली. ग राकंडे 
बघायला म्हिनू मेलेखोवच्या घरातून क िीतरी बाहेर डगवले. पावलािंा तो आवाज नाहीसा होईपयंत ती 
थाबंली. नंतर चतने साखळी लावनू फार्क बंद केले आचि डॉनच्या चदशनेे ती िावंत स र्ली. चतच्या 
डोक्यावरील रुमालाखालून चनसर्लेल्या बर्ा चतच्या गालावंर लोळत होत्या. बोिके उराशी आवळून 
आडगल्लीतून ती जेव्हा कोशवेोईच्या झोपडीच्या चदशनेे िालू लागली तेव्हा चतिे त्रािि गेले. पायात 
मिामिाच्या बेड्या घातल्यासारखी ती पाऊल ओढू लागली. 

 
चतिी वार् बघत चग्रगरी फार्कापाशी थाबंला होता. चतिे बोिके त्याने आपल्या हातात घेतले आचि 

चनःशबदपिे तो चतच्या प ढे होऊन माळरानाकडे िालू लागला. मळिीच्या खळ्यापलीकडे गेल्यावर 
आक्क्सचनयाने िाल मंदावली. चतने चग्रगरीिी बाही पकडून म्हर्ले, ‘थाबं जरा!’ 

 
‘कशासाठी? आज िदं्र उशीरा उगविारै! आपल्याला घाई करायला हवी!’ 
‘थाबं चग्रशा!’ ती थाबंली आचि कळवळून ती ओिावली. 
‘काय झालं त ला?’ चतच्याबरोबर ओिावत चग्रगरीने चविारले. 
 
‘पोर्ात कसंतरी होतंय! काहीतरी वजन उिलल्यानं असेल!’ आपल्या स कलेल्या ओठावंरून चतने 

जीभ चफरवली. वदेनेने चपळवरू्न चतने डोळे इतके गच् ि आवळून घेतले की चतला प ढे काजव ेचदसू लागले. 
आपले चतने पोर् हाताने आवळून िरले होते. क्षिभर ती उभी होती, कळवळून परत ओिावली. नंतर 
स र्लेल्या बर्ा रुमालाखाली सरकावनू ती परत िालू लागली. 

 
‘बरं वार्तंय आता! िल!’ 
 
‘मी त ला क ठं घेऊन जािार आहे तेस द्धा चविारलं नाहीस! कदाचित जवळपासच्या 

डोंगराकपारीत नेऊन त झा कडेलोर्ही करून देईन!’ असे म्हिून त्या काळोखात चग्रगरीने क्स्मत केले. 
 
‘माझ्या चहशबेी आता सगळं सारखंि आहे! आता मी माघारी चफरू शकत नाही!’ 
 
त्या चदवशी क्स्तपान नेहमीप्रमािे मध्यरात्री परत आला. प्रथम तो तबेल्यात गेला. पसरलेल्या 

कडबयािा गळगा गोळा करून त्याने तो परत गव्हािीत ठेऊन चदला. घोड्यािे बागदोर काढले आचि तो 
घरात गेला. ‘संध्याकाळी क ठंतरी बाहेर गेलेली चदसत्येय’ फार्कािी साखळी काढताना त्याच्या मनात 
चविार आला. तो सायवानात गेला, दार घट्ट लावनू घेतले आचि काडी उजळली. त्या चदवशी 
संध्याकाळपासून त्यािीं वृत्ती ‘चजतं मया’ अशी होती. (काडे पेट्यािा ज गार ते खेळले होते) म्हिून तो 
चनवातं आचि सूस्त होता. त्याने चदवा लावला. सायवानातील पसारा पाहून त्याने आ केला. त्या पसाऱ्यािे 
कारि त्याला उमगेना, जरा िचकत होऊन तो िाफेखिीत गेला. संद कीने काळतोंड्या ‘आ’ वासला होता. 
गडबडीत आक्क्सचनया चवसरून गेलेले ज ने जाकीर् जचमनीवर पडले होते. अंगावरिा मेंढेकातडी 
क्स्तपानने ओरबाडून काढला आचि चदवा आिायला तो परत सायवानात िावला. िाफेखिीत त्याने 
िौबाजूला नजर र्ाकली आचि अखेरीस एकूि प्रकार त्याच्या ध्यानात आला. हातातला चदवा त्याने र्ाकून 
चदला. आचि आपि काय करतोय  ािे भान न राहवनू त्याने सभतीवर लर्कावलेली तलवार खस्सकन् 
ओढून काढली आचि बोर्ाचं्या चशरा तर्तरू्न उभ्या राहीस्तो चतिा परज करकिून आवळला. 



           

आक्क्सचनयािे चनळे–चपवळे जाकीर् त्याने तलवारीच्या र्ोकावर वर उिलून हवते उडवले आचि ते खाली 
पडायच्या आत तलवारीिा सप् कन वार करून त्यािे दोन त कडे केले. 

 
सहस्त्र शोकाने चहरवा चनळा होऊन गेलेल्या क्स्तपानने त्या ज न्द्या जाकीर्ािे त कडे प नःप न्द्हा 

आढ्यापयंत उडवले. हवतेल्या हवते त्याच्या िादंोया करिारे ते चतखर् पाते ‘स ई ऽ’ अशा नादाने घ मत 
राचहले! 

 
मग मूठ उपसून काढून त्याने ती तलवार कोपऱ्यात चभरकावनू चदली. स्वयपंाक घरात जाऊन तो 

मेजापाशी बसला. डोके खाली घालून आपल्या थरथरत्या पोलादी बोर्ानी तो त्या मेजािा चबन ि तलेल्या 
पृष्ठभागावरुन हात चफरवीत बसला! 

  



           

१३. 
 

संकरे् एकएकर्ी येत नसतात! सग्रगरी घर सोडून गेला. त्याच्या द सऱ्या चदवशी सकाळी हेर्–
बाबाच्या चनष्ट्काळजीपिापायी चमरोन कोश वनोव्हच्या चपढीजात बैलाने त्याच्या सवोत्कृष्ट घोडीच्या गळ्यातं 
सशग ख पसले. पाढंराफर्क पडलेला बेभान झालेला िळिळा कापिारा हेर्बाबा िावत घरात आला आचि 
म्हिाला, 

 
‘मालक, घात झाला! ते बैल! त्यािं मढं नेलं! त्या हलकर् बैलानं!’ 
‘अरे, काय झालं काय बलैाि?ं’ चमरोननी घाबरून चविारले. 
‘त्यानं घोडीला मारलं! सशग ख पसलं!’ 
 
अिववर् कपड्यातं चमरोन िावत अंगिात गेले. चवहीरीजवळ चमतका त्या ताबंड्या पाि वषाच्या 

बैलाना मेढक्याने बडवीत होता. म ंडी खाली घातलेल्या त्या बैलाच्या मानेिे पोळे जचमनीला घसर्त होते 
आचि ख रानी बफव  घ सळीत शपेर्ीला गोलंकार करून िंदेरी भ किी तो उिळीत होता. त्या झोडपण्याने 
मऊ येण्याऐवजी तो खरखरीत डरकाळ्या फोडीत होता आचि उिळून जाण्याच्या आवशेात असल्यासारखा 
जचमनीवर द गाण्या झाडत होता. आकातंािी डरकाळी त्याच्या कंठात दारू्न आली होती. त्याच्या 
पट्याला िरून त्याला मागे खेििाऱ्या चमखेईला न ज मानता तोंडाने चशव्यािंा भडीमार करीत चमतका 
बैलाला नाकावर, क शीत दिके घालीत होता. 

 
‘मागं हो चमतका! देवािी आि आहे! तो सशग भोसकील! मालक त्याला सागंा ना!’ 
 
चमरोन िावत चवचहरीकडे गेले. घोडी क पार्ीजवळ उभी होती. चतिी म ंडी द ःखाने खाली लोंबली 

होती. चतिे काळेभोर वरखाली होिारे प ठे्ठ घामाने चनथळत होते. मानेवरून छातीवर आचि छातीवरून 
खाली बफांत रक्तािी िार लागली होती. चतिी चफक्कर् कस्तानी पाठ आचि क शी थरथरत होत्या. याम ळे 
चतिे फरे चवलक्षि शहारत होते. 

 
चमरोन िावत चतच्या प ढच्या बाजूला गेले. मािसािा हात जाईल अशा ग लाबी रंगाच्या आचि 

आतील श्वासनचलका दाखविाऱ्या जखमेने चतिी मान फाकली होती. चतिी आयाळ िरून चमरोनने चतिी 
गदवन वर उिलली. त्या घोडीने आपले ि गि गते पार्लरंगी डोळे िन्द्यावर रोखले. ती जिू म कपिे 
चविारीत होती ‘प ढे काय?’ जिूकाय चतच्या प्रश्नाला उत्तर म्हिून चमरोन सकिाळले, ‘िावा! क िाला तरी 
सागंा– ओकिी साल उकलत्या पाण्यात चभजवनू आिा! जलदी!’ 

 
हेर्–बाबाच्या गळ्यािी घार्ी गचलच्छ कातडीवर थरथरत होती. झाडािी साल काढायला तो 

पळाला. चमतका आपल्या वचडलाकंडे आला. अंगिात चगरक्या घेिाऱ्या आचि ड रकिाऱ्या बलैावर त्यािा 
एक डोळा होता. 

 
‘घोडीला आयाळीत िरून ठेव!’ त्याच्या वचडलानंी फमावले. 
‘क िीतरी िावत जाऊन दोरा घेऊन या! जलदी! का देऊ एक लाफा ठेवनू?’ 
 



           

घोडीला द ःख होऊ नये म्हिून त्यानंी चतच्या सकचित केसाळ म लायम प्रपािाला दोरा बािंला. 
म्हातारे चग्रशाका लंगडत लंगडत आले. एका रंगीत वाडग्यात ओक–फळाच्या रंगािा काढा क िीतरी 
आिला. 

 
‘चनव ूदे!’ ते डाफरले. ‘फार गरम आहे ना? चमरोन, ऐकतोयस का तू?’ 
‘बाबा! त म्ही आत जा! त म्हाला बाहेरच्या हवते सदी होईल!’ 
‘मी म्हितोय ते जरा चनव ूदे! त्या घोडीिा काय जीवबीव घ्यायिाय का काय?’ 
 
चमरोननी ती जखम ि तली. गारठत्या बोर्ानी दाभिात दोरा ओवला आचि दोन्द्ही कडा चशवनू 

स रेख र्ाका घातला. ते घरात जायला वळतात ने वळतात तोि त्यािंी बायको सायवानातून िावत आली. 
चतिे स जीर गाल भेदरल्याने चवविव झाले होते. नवऱ्याला एका बाजूला बोलावनू ती म्हिाली, 

 
‘नताचलया आल्येय, चमरोन! अरे देवा रे देवा!’ 
‘अग पि काय झालं काय?’ चमरोननी चविारले. त्यािंा िेहरा पाढंरा पडत िालला होता. 
‘चग्रगरीिी करिी! जावई घर सोडून गेलाय!’ 
 
भरारी मारण्याच्या तयारीत असलेल्या कावळ्यासारखे ल चकचनिनाने बाहू पसरले. आपल्या 

झग्यावर हाताच्या थापया मारल्या आचि चतने सूर काढला. 
 
‘सगळ्या गावात बेअब्र ूझाली हो! देवा काय हा प्रसंग आिलास! आई गं...!’ 
 
सायवानात मिोमि उभी असलेली नताचलया चमरोनच्या दृष्टीला पडली. चतच्या अंगावर शाल 

आचि आखूड सहवाळी कोर् होता. चतच्या डोळ्यात दोन अश्रू डबडबले होते. गाल लालब ंद झाले होते. 
 
‘कशाला आलीस इकडं?’ िावत खोलीत येत चतच्या वचडलानी डाफरून चविारले. ‘नवऱ्यानं 

मारलंन? त मिं काय पर्त नाही एकमेकाशंी?’ 
 
‘तो चनघून गेलाय!’ कोरडे ह ंदके देत नताचलया कळवळून म्हिाली. झोकाडंी खात ती 

वचडलासंमोर ग डघे रे्कून बसली. 
 
‘बाबा! माझ्या आय ष्ट्यािा सत्यानाश झाला! मला परत घ्या! त्या बाईबरोबर चग्रगरी चनघून गेलाय! 

त्याने मला सोडून चदली! बाबा मी मातीला चमळाले हो!’ ह ंदके देत त र्कत र्क वाक्ये ती बोलत होती. 
वचडलाचं्या लाल दाढीकडे ती आतव नजरेने बघत होती. 

 
‘थाबं! थाबं! जरा थाबं!’ 
 
‘चतथं आता मला राहण्यासारखं काही उरलं नाही! मला परत घ्या!’ ग डघ्यावरि िालत ती 

लाकडी पेर्ाऱ्याजवळ गेली आचि आपल्या बाह यात चतने डोके ख पसले. डोक्यावरिा चतिा रुमाल खाली 
ओघळला होता आचि चतिा मऊ केशकलाप चतच्या चफकर् कानावंर पडला होता. अशावळेी येिारे अश्र ू



           

वळवाच्या पावसासारखे असतात. आपल्या खपार्ीला गेलेल्या पोर्ाशी नताचलयाच्या आईने चतिे डोके 
दाबून िरले आचि सातं्वनािे मातृस लभ मूखव शबद ती प र्प र्त होती. पि िवताळलेले चमरोन िावत 
पावलािावर गेले. 

 
‘दोन घसर–गाड्या ज ंप!’ ते गरजले. 
 
त्या पायरीवर एक कोंबडा कोंबडीच्या पाठीवर िढून दंग झाला होता. हा आरडा–ओरडा ऐकताि 

त्याने घाबरून िर्कन उडी मारली आचि रागाने क क िक  करीत तो त रुत रु कोठाराकडे चनघून गेला. 
 
‘दोन घसरगाड्या ज ंप!’ असे ओरडत पावलािाच्या चकरवलेल्या कठड्याला चमरोनने प न्द्हा प न्द्हा 

इतक्या लाथा मारल्या की त्यािे पार वार्ोळे होऊन गेले. िावता िावता घोडे ज ंपत हेर्–बाबा लगबगीने 
तबेल्यातून जेव्हा बाहेर आला तेव्हाि ते घरात आले. 

 
चमतका आचि हेर्बाबा नताचलयािे स्त्रीिन आिण्यासाठी गाडीतून मेलेखोवकडे गेले. आपल्या 

नादात असिाऱ्या हेर्बाबाने रस्त्यात आलेल्या एका ड कराच्या पोराला जीव घेऊन पळायला लावले. 
‘मालक आता घोडीबद्दल सगळं चवसरतील बह तेक.’ हा चविार मनात आला की त्याला आनंद होत होता. 
मग तो लगाम चढले सोडायिा. ‘पि तो असा खवीस म्हातारा आहे की किी चवसरायिा नाही’ असा चविार 
आला की हेर्बाबािा िेहरा गंभीर होई. ओठ वेडेवाकडे होत आचि घोड्यावर तो खेकसायिा 
‘हैक...हैक...’ आचि घोड्याच्या पोर्ाव्याच्या अत्यंत नाजूक भागावर तो िाबूक ओढू पहायिा! 

  



           

१४. 
 

आतामनच्या ह ज राती फौजेत येवगेनी चलस्तचनत स्कीला लेफ्र्नंर्िा ह द्दा चमळालेला होता. 
अंमलदाराच्या अडथळ्याच्या शयवतीत कोलमडून खाली पडल्याने त्यािा उजवा हात मोडला होता. 
इक्स्पतळातून बाहेर आल्यावर हक्कािी रजा घेऊन तो सहा आठवडे बापाजवळ रहावयास गेला. 

 
हा वृद्ध सेनानी एकर्ाि यागोदनोयेला राहात असे. गेल्या शतकाच्या नवव्या दशकात त्यािी 

बायको वॉसाच्या उपनगरात ठार झाली.  ा कझाक सेनानीवर झाडलेल्या गोळ्यातून तो चनसर्ला पि 
त्याच्या गाडीिी िाळि झाली. त्यात त्यािी बायको आचि गाडीवान मारले गेले. गोळ्यानी गाडीिी िाळि 
केली पि सेनानी बिावला. चलस्तचनत्सकीला येवगेनी हा दोन वषांिा म लगा होता. हा प्रकार झाल्यानंतर 
लवकरि हा सेनानी चनवृत्त झाला. १८१२ च्या य द्धात त्याच्या पिजोबानी बजावलेल्या कामचगरीिे बक्षीस 
म्हिून त्याला सारातोव परगण्यातील दहा हजार एकर जमीन सरकारातून चमळाली होती. ती सोडून देऊन 
 ाने यागोदनोयेला स्थलातंर केले. चतथे हा कडकडीत आचि तपस्वी जीवन जगू लागला. 

 
प रेसा मोठा झाल्यावर त्याने येवगेनीिी जवानाचं्या पथकात रवानगी केली आचि स्वतःला शतेीत 

ग ंतवनू घेतले. ह ज र–पागेतून त्याने जातीवतं घोडे खरेदी केले. इगं्लंडहून आचि प्रख्यात प्रोवालस्की 
पागेतून उत्कृष्ट पसाघोड्या आिल्या.  ा दोन जातींिा संकर करून त्याने एक नवीन जातीिी पैदास 
केली. त्याने स्वतःि ग रेढोरे जमा केली–वाढवली. जमीन चवकत घेतली. मजूर भाड्याने लावनू िान्द्य 
पेरले. पतझडीच्या आचि चहवाळ्याच्या मोसमात तो चशकारी क त्री घेऊन चशकार करायिा. किी किी 
जेविघरात कडीक लपे लावनू आठवडेच्या आठवडे पीत रहायिा. त्याला पोर्द खीिा चवकार होता. 
कोिताही कठीि पदाथव खायला त्याला डॉक्र्रानी मज्जाव केलेला होता. तेव्हा अन्नािे सगळें सत्त्व िावनू 
िावनू तो पोर्ात घ्यायिा आचि त्यािा खास गडी असिाऱ्या वने्द्याचमनने प ढे केलेल्या िादंीच्या तबकात 
िोथा थ ंकून र्ाकायिा. 

 
वने्द्याचमन हा एक अिववर्, रापलेल्या रंगािा आचि डोक्यावर दार् काळ्या केसाचं्या जर्ा वाढलेला 

मािूस होता. सहा वषें तो चलस्तचनत्सकीच्या िाकरीत होता. स रवातीला  ा सेनानीप ढं तबक िरून उभे 
राहताना तो म्हातारा िावलेल्या अन्नािा िोथा थ ंकताना पाहून त्याला चकळस यायिी. प ढे त्याला संवय 
झाली. वाड्यावरिे द सरे रचहवाशी म्हिजे ल केचरया ही स्वयंपाकीि, प रािप रुष साशका हा नफर आचि 
चतखोन हा िनगर. देवीिे वि तोंडावर असिारी ही फोफशी चतच्या अवाढव्य क ल्ल्यामं ळे चपवळ्या 
किकेच्या गोळ्यासारखी चदसायिी. अगदी पचहल्या चदवसापासूनि चतने आक्क्सचनयाला ि लीच्या 
आसपास चफरकू चदले नव्हते. 

 
‘उन्द्हाळ्यात मालक कामावर जादा गडी घेतील तेव्हा तू सैपाक कर! सध्या माझं मी करते सगळं!’ 

 
आठवड्यातून तीनदा जमीन ि िे, असंख्य कोंबड्यानंा दािापािी देिे, ख राडी स्वच्छ ठेविे ही 

कामे आक्क्सचनयाला देण्यात आलेली होती. ती मनापासून काम करायिी. सैपाचकिीस द्धा सवांना खूष 
ठेवायिा प्रयत्न करायिी. चग्रगरीिा बह तेक वळे ओंडक्याने बािंलेल्या प्रशस्त तबेल्यात साशका  ा 
मोतद्दाराबरोबर जायिा.  ा म्हाताऱ्यािा केस न् केस चपकला होता. पि अजून प्रत्येकजि त्याला 
आपलेपिाने ‘साशका [चवशषे नामाच्या लघ रूपाला ‘का’ ‘च् का’ असा प्रत्यय जोडण्यािी रचशयन पद्धती असून हे सबंोिन 



           

आप लकीचनदशवक असते. सववसािारिपिे तरुि व्यक्तीला उदे्दशून वापरले जाते.]’ असें म्हिायिा. चमरोन चग्रगोरोचवि अशी 
प्रचतचष्ठत हाक त्याला क िीि मारीत नसे. वीस वष ेत्याने ज्यािी िाकरी केली होती तो चलस्तचनत्सकीही 
त्यािे आडनाव बह िा चवसरून गेला होता. तरुिपिी साशका मोतद्दार होता. पि तो जरा म्हातारा आचि 
कमजोर झाला आचि त्यािी दृष्टी जशी मंद होऊ लागली तसा त्याला नफर करण्यात आला. ठोसर बािंा, 
चहरवर् चपकल्या केसािें आच्छादन, (त्याच्या हातावरील केसही चपकलेले होते) तरुिपिी सोयािा 
तडाखा खाल्ल्याने पसरर् झालेले नाक, अशा  ा मािसाच्या तोंडावर सदैव एक बाचलश क्स्मत असायिे. 
चमिचमच्या, स रक तलेल्या आचि ताबंूस छर्ा असलेल्या चनष्ट्पाप डोळ्यानंी तो जगाकडे बघायिा. त्याच्या 
म खावरील हा पे्रचषतािा भाव त्याच्या बसक्या नाकाने आचि लोंबत्या व्रचित अिरोष्ठाने चबघडवनू र्ाकलेला 
होता. 
 

फौजेत असताना साशका एकदा दारू चपऊन सझगलेला होता. तेव्हा व्होडकाच्या ऐवजी ि कून 
अम्लराजािी चवसळिी प्यायला. त्या जलाल रसायनाने त्यािा अिरोष्ठ हन वर्ीशी सािूंन र्ाकला होता 
आचि त्यािा वडेावाकडा ग लाबी व्रि कायमिा मागे राचहला. चजथे  ा अम्लराजािा ओघळ गेला चतथे 
एकाद्या अद भ त प्राण्याने आपल्या खरखरीत चजभेने िारू्न ठेवल्यासारखा एक ग लाबी आचि चनलोम व्रि 
मागे राचहला. साशकाला व्होडका आवडती होती आचि तो तरव असला म्हिजे जसा काही मालक 
असल्यासारखा अंगिात तोऱ्यात िालत असे. जचमनीवर लत्ता प्रहार करून तो म्हाताऱ्या 
चलस्तचनत्सकीच्या चखडकीखाली जाऊन उभा रहायिा आचि ककव श करारी आवाजात ओरडायिा,– 

 
‘चमकोलाई’ लेक्क्सएचवि [वस्त तः चमकोलाई अलेक्क्सएचवि असे सबंोिन आहे. परंत  नशते असलेला साशका  ातंील ‘अ’ 

खाऊन र्ाकायिा.]! चमकोलाई ‘लेक्क्सएचवि!’ 
 
म्हातारा चलस्तचनत्सकी आपल्या झोपायच्या खोलीत असला तर तो चखडकीपाशी यायिा. 
 
‘िढल्येय त ला क िकाम्या!’ ते गजवना करायिे. साशका आपली त मान वर खेिायिा आचि डोळा 

मोडीत हसायिा. त्याच्या म रडलेल्या डाव्या डोळ्यापासून ते ओठाच्या उजव्या कोपऱ्यातून गेलेल्या ग लाबी 
व्रिापयंत त्यािे ते हसू चतरप्या रेषेत त्याच्या सबंि िेहऱ्यावर नािायिे. ते हसू वडेेवाकडे पि स खद होते. 

 
‘चमकोलाई लेक्सेचवि! सरकार मी त ला ओळखतो!’ आपले कार्क ळे गचलच्छ बोर् तो दम 

चदल्यासारखे हालवायिा. 
 
‘जा झोप जा!’ त्यािे िनी समजूत काढल्यासारखे क्स्मत करीत आचि खाली पडू पाहिाऱ्या 

चमशाना तंबाखूने डागाळलेल्या पािी बोर्ानी पीळ भरीत. 
 
‘अरे सैतानस द्धा मला फसव ूशकतो ऽ ना ऽ!’ तो नफर हसायिा आचि क ं पिाच्या लकडकोर्ाकडे 

जात म्हिायिा, 
 
‘चमकोलाय लेक्क्सएचवि! तू माझ्यािसारखा आहेस! मासा माशाला ओळखतो तसे आपि 

एकमेकाला ओळखत आहोत! तू अन् मी रईस आहोत! आहा!!’ चकती रईस आहोत ते दाखवण्यासाठी तो 
आपले दोन्द्ही हात सताड फाकायिा. ‘आपल्याला सगळे ओळखतात! सगळा डॉन म लूख ओळखतो! 



           

आपि...!’ साशकािा आवाज एकदम शोकाक ल आचि आजववी व्हायिा. ‘तू आचि मी...! सरकार...! 
आपलं सगळं मस्त आहे! फक्त आपली दोघािंी नाकाडंि करंर्ी आहेत!’ 

 
‘असं रे का? हसण्यािी उबळ येऊन काळाचनळा पडलेला त्यािा िनी चमशाना पीळ भरीत 

चविारायिा. ‘ही व्होडका बरं व्होडका!’ डोळ्यािंी झपाझप उघडझाप करीत, ओठ िार्ीत साशका 
कडाडायिा. 

 
‘दारू चपऊ नको चमकोलाई लेक्क्सएचवि! नाहीतर आपलं चदवाळं चनघेल! त झं आचि माझ!ं आहे 

नाही ते चपण्यात फ ं कून र्ाकून बसू!’ 
 
‘हे घे! र्ाक फ ं कून चपण्यात!’ म्हातारा चलस्तचनत्सकी वीस कीपेकिे नािे खाली र्ाकून म्हिायिा. 
 
ते झेलून आचि आपल्या र्ोपीत लपवनू साशका जाता जाता स स्कारा सोडी, ‘अच्छा 

जनरलसाहेब!’ 
 
‘घोड्याना अजून पािी दाखवलंस की नाही?’ उत्तर काय चमळिार ते आिीि ओळखून हसत 

हसत त्यािा िनी चविारायिा. 
 
‘चतच्या मारी साला कंबख्त! सैतानािी अवलाद! साला ड करीच्या!’ साशका लालब दं पडायिा. 

संतापाने त्यािा आवाज फार्ायिा, रागाने तो थरथरायिा. 
 
‘साशका घोड्याला पािी दाखवायला चवसरतो? आ?ँ अरे मेलो तरी घोड्याना पािी पाजायला 

रागंत जाऊन बादली आिीन! अन् हा म्हिे...!’ 
 
आपल्याला चमळालेल्या अनाठायी र्ोमिा ऐकून साशका तितित चशव्या घालीत, मूठ परजीत 

तरातरा चनघून जायिा. त्यािे सगळे काही क्षम्य असे. त्यािे नशापािी आचि त्यािी िन्द्याशी लगर् हे ही 
क्षम्य असे. नफर म्हिून तो अचद्वतीय होता. घोड्यािी चनगरािी करण्यात त्याला तोड नव्हती. चहवाळ्यात 
आचि उन्द्हाळ्यात तो चरकाम्या तबेल्यात चरकाम्या गोठ्यात झोपायिा. तो नफर होता आचि सालोत्रीही 
होता. वसंतऋतूत तो घोड्यासंाठी वनस्पती गोळा करायिा. माळरानातून आचि दऱ्याखोऱ्यातूंन औषिी 
कंदम ळे उकरून आिायिा. तबेल्याच्या सभतींवर उंि जागी वाळवलेल्या वनस्पतींिे झ बके लर्कलेले 
असत. क्षीिान रोिावर औषिी वनस्पती, सववदंशाला उतारा म्हिनू शरप ंखी गवत, कमा, तावक उपजंिा 
वगैरे रोगावंर कृष्ट्िपिव, जाकब आचि जखमावंर औषि म्हिून वळ ंजीच्या म ळाशी वाढिारी एक पाढंरी 
वनस्पती आचि घोड्यािें आजार आचि द खिी  ावर ऐचकवात नसलेले झाडपाले  ात होते. 

 
साशका झोपत असे त्या गोठ्यात एक तरल नाकाला ग दग ल्या करिारा स गिं स रेख चविलेल्या 

कोळ्याच्या जाळ्याप्रमािे तरंगत असे. फळीसारखा र्िकपिा आलेली जाम पक्की बािंलेली वैरि, 
त्याच्यावर िारज जाम्यािे आचि घोड्याच्या घामािा वास येिाऱ्या त्याच्या कोर्ािे आच्छादन हे त्यािे 
तक्तपोशीिे अंथरुिपाघंरुि होते. तो कोर् आचि मेंढीक डता एवढीि  ा म्हाताऱ्यािी िनदौलत होती. 

 



           

चतखोन हा प्रिंड अंगािा मंदब चद्ध कझाक ल केचरयाबरोबर रहायिा. चतच्याबद्दल आचि 
साशकाबद्दल तो मनातल्या मनात अगदी चवनाकारि मत्सर िरून होता. मचहन्द्यातून एकदा तो  ा 
म्हाताऱ्याला त्याच्या तेलकर् सदऱ्यािी ग ंडी हातात िरून घराच्या मागच्या दारी घेऊन जायिा. 

 
‘ए म्हाताऱ्या! माझ्या बाईवर नजर ठेव ूनको हा!’ 
‘नाही ठेविार! जर...!’ साशका सूिक डोळा घालून म्हिायिा. 
‘चतच्या वारे्ला जाऊ नको!’ चतखोन काक ळतीला येऊन म्हिायिा. 
 
‘मला देवीिे वि असलेली बाई आवडते! देवीिे वि असलेली छबलेी चमळाली तर आपल्याला 

व्होडका नको! जेवढे देवीिे वि जास्त तेवढी लवडंी बापािी जास्त लाडली!’ 
 
‘त झ्या वयािी तरी त ला लाज! त्यातून तू वैदू! घोड्यािंी देखभाल करिारा! त ला सगळ्या य क्त्या 

ठाऊक!’ 
 
‘आपि सगळ्या प्रकारिी वैदूचगरी करतो!’ साशका चजद्दीने म्हिायिा. 
‘चतच्या वारे्ला जाऊ नको हा आजोबा! ते गैर आहे!’ 
 
‘एक चदवस आपि ल केचरया पर्काविार पोरा! आपि चतला पर्काविार लेका! तू ल केचरयाला 

चनरोप देऊन र्ाक! चतला त झ्या हातातून काढून घेिार! बेदाण्यािं सदड आहे ती– सदड! फक्त बेदािा 
काढलेलं सदड! आपल्याला असाि माल हवाय!’ 

 
‘माझ्या तावडीत सापडू नको! सागंून ठेवतोय! नाहीतर जीव घेई त झा’ स स्कारा सोडून आचि 

चखशातून काही ताबंयािी नािी काढून चनखोन म्हिायिा. 
 
असे हे मचहनोगिती िालले होते. 
 
योगोदनोयेमिले जीवन स स्त तंद्रीत खरत िालले होते. रहदारीच्या सवव रस्त्यापासून स दूर एका 

खोऱ्यात ही वाडी होती आचि पतझडीिा मोसम स रु झाला की इथले आचि शजेारच्या खेड्यािें दळिवळि 
त रू्न जायिे. सहवाळ्याच्या रात्री लाडंग्याचं्या र्ोळ्या जंगलातील आपल्या गाठिातून बाहेर पडत. 
घळीच्या डाव्या अंगाला असलेल्या खरपर् ड ंगीवर ते येत. आचि आपल्या आरोळ्यानी घोड्यािंा थरकाप 
उडवीत. त्याना भेवडवनू पळवनू लावण्यासाठी चतखोन आपल्या िन्द्यािी द रार्ी बंद क घेऊन 
क रिरानाकडे जायिा. आपल्या प्रशस्त पाश्ववभागावर एक िबले बलँकेर् ग ंडाळून ल केचरया बंद कीच्या 
बारािंा आवाज होण्यािी वार् पहात तािलेल्या अवस्थेत चतष्ठत रहायिी. तेलकर् देवीच्या डागािंी र्ाकी 
चदलेल्या चतच्या गालात चतिे चिम कले डोळे लूप्त झालेले असत. क रूप आचि र्कल्या चतखोनिे रूपातंर 
अशा वळेी चतच्या कल्पनासषृ्टीत एका देखण्या आचि बगे मान य वकात होऊन जाई आचि मग नोकराचं्या 
बराकीिे दार आपर्ल्यािा आवाज यायिा. वाफेच्या ढगातून चतखोन आत प्रवशे करायिा. मग ती 
चबछान्द्यात त्याला जागा करून द्यायिी आचि लाडे लाडे कूजन करीत आपल्या गारठलेल्या सवगंड्याला 
उबदार चमठीत घ्यायिी. 

 



           

उन्द्हाळ्यात मध्यरात्र र्ळून जाईपयंत योगोदनोयेवाडी मज राचं्या आवाजाने गजबजून गेलेली 
असायिी. स मारे एकश ेआठ एकर जचमनीत िनी चनरचनराळ्या चपकािंी पेरिी करायिा. कापिीसाठी 
शतेमजूर भाड्याने लावायिा. किी किी येवगेनी घरी यायिा. रायातून आचि क रिातून फेरफर्का 
मारायिा. मग त्याला कंर्ाळा यायिा. सकाळिा वळे तो तळ्यात मासे िरण्यात घालवायिा. भरदार 
छातीच्या, मध्यम उंिीच्या येवगेनीने कझाक शलैीिी बर् डोक्याच्या उजव्या बाजूला लोंबती सोडलेली 
होती. त्यािा अंमलदारािा फगोल त्याच्या अंगाला नेर्का बसत असे. 

 
चग्रगरीच्या वाडीवरच्या आय ष्ट्यातील पचहले काही चदवस तो सतत िाकया मालकाच्या 

चखदमतीला होता. एक चदवस वचेनयाचमन हसत हसत नोकराच्या बराकीत आला आचि केसाचं्या सझज्या 
झालेले मस्तक लववनू म्हिाला, ‘िाकरे् िनी त ला बोलावताय त, चग्रगरी!’ 

 
इतर अनेक प्रसंगी जायिा तसा चग्रगरी येवगेनीच्या खोलीकडे गेला आचि दारात उभा राचहला. 

दात चविकीत िन्द्याने ख िींकडे बोर् केले. ‘बैस!’ 
 
ख िींच्या अगदी कडेला चग्रगरी बसता झाला. 
‘आमिी घोडी कशी काय आहेत?’ 
‘फार उमदी घोडी आहेत! कबरा तर जाचतवतं आहे!’ 
‘त्याला भरपूर कावा दे! पि चपर्ाळू नको!’ 
‘साशका आजोबानं साचंगतलंय मला!’ 
‘र्ाकंण्या काय म्हितोय?’ 
 
‘कोि? कस्तानी? ते मोठं मस्त जनावर आहे! नाल तेवढा जरा चढला झालाय! त्याला नवीन नाल 

मारून घेईन मी!’ 
 
आपले भेदक सपगर् डोळे आक ं चित करून िाकया िन्द्याने चविारले, ‘मे मचहन्द्यात त ला 

चशचबराला जाव ंलागेल नं?’ 
 
‘होय!’ 
‘मी आतामानला सागंतो त्याबद्दल! त ला जाव ंनाही लागायिं!’ 
‘मेहेरबानी सरकार!’ 
 
क्षिभर स्तबिता होती. आपल्या गिवशेाच्या गळपट्टीिे बर्ि सोडवनू येवगेनीने आपली बायको 

गोरी छाती खाजवली. 
 
‘आक्क्सचनयािा नवरा चतला त झ्याकडून घेऊन जाण्यािी त ला भीती नाही वार्त?’ 
‘त्यानं चतला सोडून चदल्येय! तो चतला परत घेिार नाही!’ 
‘त ला कसं ठाऊक?’ 
 



           

‘परवा नाल आिायला गेलो होतो तेव्हा खेड्यातला एक मािूस मला भेर्ला होता! क्स्तपान 
चिक्कार दारू प्यायला लागल्याि ं तो सागंत होता! ‘दमडी चदली तरी आक्क्सचनयाला मी घ्यायिो नाय 
आता! चतच्यापेक्षा गरमागरम शोिीन, असं क्स्तपान म्हित होता!’ 

 
‘आक्क्सचनया मोठी देखिी बाई!’ चग्रगरीच्या डोक्यावरून पलीकडे बघत चलस्तचनत्सकी म्हिाला. 

त्याच्या िेहऱ्यावर काहीसे रंगेल क्स्मत खेळत होते. 
 
‘बरी आहे!’ चग्रगरीने त्यािे म्हििे मान्द्य करून म्हर्ले. त्यािा िेहरा काळवडूंन गेला. 
 
येवगेनीिी रजा जवळ जवळ संपली होती. हातािा झोळिा त्याने आता काढून र्ाकला होता. 

आपला हात त्याला आता हव तसा वाकवता येत असे. 
 
आपल्या म क्कामाच्या सरत्या चदवसात येवगेनी आपला बराि वळे चग्रगरीच्या खोलीवर घालवीत 

असे. पोपडे चनघालेल्या सभतीना आक्क्सचनयाने सफेदा चदला होता. चखडक्यािंी तावदाने स्वच्छ प सून 
काढली होती. चवर्करीच्या खापराने जमीन घासून लखलखीत केली होती. त्या लहानशा चरकाम्या आचि 
उल्हचसत खोलीत बाईिा हात चफरलेली ऊब आचि प्रसन्नता होती. ि ल्हाण्याच्या गरम झ ळका खोलीत 
दार्त होत्या. आपला र् मदार चशवलेला आख ड कोर् खादं्यावर र्ाकून हा अंमलदार चतथे येण्यासाठी अशी 
वळे चनवडायिा की जेव्हा चग्रगरी घोड्यािंी सरबराई करीत असेल. प्रथम तो स्वयंपाकघरात जायिा. 
ल केचरयाशी थोडावळे उभ्या उभ्या थट्टामस्करी करायिा. मग प ढच्या खोलीत जायिा. चतथल्या स्र् लावर 
खादें प ढे झ कवनू बसायिा. आपली चनसत हसिारी नजर आक्क्सचनयावर रोखून िरायिा. त्याच्या येण्याने 
ती अवघडून जायिी. चतच्या हातातील चविकामाच्या स या थरथरू लागत. 

 
‘हं! मग काय आक्क्सचनया? कसं काय िाललंय?’ असे चविारीत तो ि ट्यािे इतके झ रके 

घ्यायिा की ती खोली चनळ्या ि राने त ड ंब भरून जायिी. 
 
‘छान िाललंय! मेहेरबानी आहे आपली! आक्क्सचनया नजर वर करून उत्तर द्यायिी. चनःशबदपिे 

आपली वासना बोलून दाखविाऱ्या त्याच्या पारदशवक नजरेला चतिी नजर चभडली की ती चहरवी चनळी 
होऊन जायिी. त्यािी ती चववस्त्र नजर त्रासदायक आचि िीड आििारी होती. त्याच्या प्रश्नािंी ती 
काहीतरी असबंद्ध उत्तरे द्यायिी. त्यािी नजर ि कवण्यािा प्रयत्न करायिी. त्या खोलीतून चनसर्ण्यािी 
संिी शोित रहायिी. 

 
‘मला गेलं पाचहजे! बदकाना दािापािी द्यायिंय!’ 
 
‘त्यािी काय घाई आहे? थाबंतील बदकं!’ तो हसून म्हिायिा. रपेर्ीच्या तंग त मानीत आवळलेले 

त्यािे पाय थरथरत. चतच्या गतजीवनाबद्दलि नाना प्रश्न चविारून तो चतला छेडीत रहायिा. 
बापासारख्याि असिाऱ्या आवाजािा खजव लावनू तो बोलायिा. आचि आपल्या स्फचर्क–स्वच्छ नजरेने 
चतिी काम क आजवव ं करायिा. चग्रगरी चतथे आला की येवगेनीच्या डोळ्यातील आग चवझनू जायिी. 
चग्रगरीच्या प ढे तो ि ट्टा िरायिा. थोड्या वळेाने चनघून जायिा. 

 



           

‘कशाला आला होता तो?’ आक्क्सचनयाकडे न पाहता चग्रगरी चविारायिा. 
 
‘मला काय माहीत कशाला आला होता?’ त्या अंमलदारािा िेहरा आठवनू आक्क्सचनया बळेि 

हसायिी. ‘आत आला न् त्या चतथे हा असा बसून राचहला चग्रशा! (येवगेनी कसा पोक काढून बसायिा 
त्यािी ती त्याला नक्कल करून दाखवायिी.) इतका बसला इतका बसला की त्यािा अगदी वीर् आला 
मला! त्यािं ग डघं हे असं र्ोकावलं होतं!’ 

 
‘तू त्याला आत बोलावलंस?’ चग्रगरीिे डोळे रागाने आक ं चित होत. 
‘मला काय करायियं त्याच्याशी?’ 
‘नीर् संभाळून हं! नाहीतर त्याला लाथेच्या ठोकरीनं उडवनू देईन पावलािाखाली!’ 
 
ओठावर क्स्मत खेळवीत आक्क्सचनया चग्रगरीकडे र्क लावनू बघायिी. तो थटे्टत बोलतोय का 

मनापासून बोलतोय ते चतला नीर् समजायिं नाही! 
  



           

१५. 
 

‘लेर्’ च्या िौर्थ्या आठवड्यात चहवाळा चवतळू लागला. डॉनच्या काठाला अनावृत्त जळाच्या ि ण्या 
पडू लागल्या. वरून पाझरत जािारा बफव  करडा पडला आचि त्याला सक्च्छद्र फ गवर्ा आला. संध्याकाळी 
रे्कड्यावंरून मंद गोंगार् येऊ लागला. वषान वष े िालत आलेल्या समज तीन सार ही खूि थंडीच्या 
गोठण्यािी होती. पि प्रत्यक्षात चवतळिी िागंलीि स रू झालेली होती. सकाळी हवते तरल गोठविीिी 
चशरचशरी असायिी. पि द पारपयंत भमूीवरील चठगळे उघडी पडल्यासारखी चदसायिी. मािं मचहन्द्यािा, 
गारठलेल्या झाडसालींिा, िेरी वृक्षािा आचि क जलेल्या गवतािा वास नाकप ड्यात चशरू लागला. 

 
नागंरिीच्या मोसमािी तयारी चमरोन कोश नंोवनी हळूहळू स रू केली. चतळाचतळाने मोठा होत 

जािारा चदवस ते क ळवाच्या दात्याना िार लावण्यात खर्ाऱ्यािंी िाके द रुस्त करऱ्यात मागंराति घालव ू
लागले. ‘लेंर्’च्या िौर्थ्या सप्ताहात म्हाताऱ्या चग्रशाकाना नेहमी उपवास असायिा. चगरजाघरातून परत 
आले की ते थंडीने काळेचनळे पडलेले असत. मग ते आपल्या स नेजवळ ल चकचनिनाजवळ क रक रत. 

 
‘तो उपाध्या मला वैताग आितो! नालायक मािूस आहे! अंड्यािंं ओझं नेिारा छकडेवाला असतो 

ना तसं स स्तपिे िाललेलं असतं त्यािं!’ 
 
‘त म्ही ईस्र्रच्या आिीिा सप्ताह उपास करायला हवा होता. तेव्हा हवते जरा ऊब, गरमी असते.’ 
 
‘नताचलयाला हाक मार! चतला माझ्यासाठी गरम माडंमोजे चविायला सागंतो’ ते उत्तर देत ‘एवढे 

पातळ तळािे मोजे घालून लाडंगाही गोठायिा!’ असे वर म्हित. 
 
दोन चदवस पाह िी आल्यासारखी नताचलया माहेरी रहात होती. चग्रगरी आपल्याकडे परत येईल 

अशी श्रद्धा चतला अद्यापही वार्त होती. चतिे अंतःकरि त्याचं्यासाठी तळमळत होते. त्यािी वार् ली बघत 
होते. सारासार चववकेािा क जब जता इशारा ते मन ऐकायला तयार नव्हते. अकारि आचि अनपेचक्षत 
बेअब्रनेू िोळामोळा झालेली नताचलया  ा क शीवरून त्या क शीवर होत रात्रीच्या रात्री तळमळताना चशिनू 
जायिी. आिीच्यात आिखी एका वदेनेिी भर पडली होती.  ातून काय चनष्ट्पन्न होिार  ािी भयाक ल 
प्रतीक्षा करीत ती आपल्या जनानी खोलीत येरझारा घालीत रहायिी. उघड्या रानात फडफडिाऱ्या 
घायाळ चर्र्वीसारखी! ती घरी आल्याच्या स रुवातीच्या चदवसापासून चतिा भाऊ चमतका चतच्याकडे 
िमत्काचरक नजरेने पाहू लागला होता. एक चदवस चतला पडवीत गाठून त्याने ख ल्लखं ल्ला प्रश्न केला. 

 
‘अजून चग्रशासाठीि झ रत्येयस?’ 
‘त ला काय करायिंय?’ 
‘त ला जरा खूष करीन म्हितो!’ 
 
नताचलयाने त्याच्या डोळ्यात पाचहले. चतथे चतच्या जे दृष्टीस पडले ते पाहून चतिा थरकाप उडाला. 

त्या पडवीतील अंि क प्रकाशात चमतकािे माजंरासारखे चहरव े डोळे िमकत होते. डोळ्याचं्या गतांतून 
तेलकर् िकाकी चदसत होती. िाडकन दरवाजा लावनू घेऊन नताचलया पळत पळत आजोबाचं्या 
खोलीकडे गेली आचि थाडथाड उडिाऱ्या आपल्या काळजािे ठोके ऐकत उभी राचहली. द सऱ्या चदवशी 



           

अंगिात चमतका चतच्यापाशी आला. ग रासंाठी तो ताजी वैरि काढीत होता. गवतािे चहरव े डेख त्याच्या 
सरळ केसावरून आचि लोकरी र्ोपीवरून लोंबत होते. ड करांच्या कोसठबयापासून नताचलया क त्र्याना 
चपर्ाळून लावीत होती. 

 
‘स्वतःिा छळ करून घेऊ नको नताचलया!’ 
‘मी पपाना सागंीन!’ आपले हात आत्मसंरक्षिाथव उंिावीत ती सकिाळली. 
‘तू मूखव आहेस!’ 
‘माझ्या अंगाला हात लाव ूनको! जनावरा!! 
‘आरडाओरडा करायला काय झालं? 
 
‘िालता हो चमतका! आत्ताच्या आत्ता जाते न् बाबाना सागंते! माझ्याकडं असल्या नजरेनं पहायिी 

सहमत कशी होते त झी! काही लाजलज्जा? िरिी द भगं होऊन त ला चगळून कशी र्ाकीत नाही?’ 
 
‘नाही ना चगळून र्ाकीत?’ आपलं म्हिि ं चसद्ध करण्यासाठी चमतकाने जचमनीवर ब र्ािी लाथ 

मारली आचि तो चतच्याजवळ सरकला. 
 
‘माझ्याजवळ येऊ नको चमतका!’ 
‘आता नाही येत! रात्री येईन! देवाच्यान येईन!’ 
 
थरथरिारी नताचलया आवाडातून चनघनू गेली. त्या चदवशी रात्री चतने आपले अंथरुि पेर्ाऱ्यावर 

घातले आचि आपल्या िाकया बचहिीला झोपायला सोबतीला घेतले. रात्री ती सारखी क शीवरून इकडे 
चतकडे होत तडफडत होती. चतिे िगिगिारे नेत्र काळोखाला भेद करू पहात होते. ‘ख ट्ट’ आवाजाकडेही 
चतने कान र्वकारले होते. सकिाळून घर डोक्यावर घेण्याला ती चसद्ध होती. परंत  पलीकडच्या खोलीत 
झोपलेल्या चग्रशकाच्या घोरण्याने सकवा चतच्या बाजूला अस्ताव्यस्त झोपलेल्या चतच्या बचहिीच्या मिून मिून 
झोपेत ग रग रण्यानेि काय तो चतथल्या नीरवतेिा भगं होत होता. 

 
चदवसािें िागे अशा काही अखंड, सातं्वनातीत द ःखाने स र्त िालले होते की जे फक्त बायकािें 

बायकाि जािोत! 
 
लग्नाच्या प्रयत्नात न क्त्याि झालेल्या बेअब्रतूून चमतका सावरला नव्हता. त्याम ळे तो उदास आचि 

कोचपष्ट बनला होता. रोज संध्याकाळी तो बाहेर पडायिा. पहारे्पूवी क्वचिति घरी परतायिा. नवरा 
लष्ट्करात गेलेला पाहून रंगढंग करिाऱ्या साळकाया माळकायाशंी त्यािे व्यवहार िालू होते. पत्त्यािा 
ज गार खेळायला तो क्स्तपान आस्ताकोवच्याकडे जायिा. त्यािी िालिलविूक त्यािे वडील पहात होते. 
पि सध्या ते काही बोलत नव्हते. 

 
ईस्र्रच्या स मारास नताचलयाला पाचंतलेय प्रोकोचफएचवि मोखोवच्या द कानाबाहेर भेर्ला. चतला 

हाक मारून तो म्हिाला, 
 
‘थाबं जरा!’ 



           

ती थाबंली. चग्रगरीिी लाबंनू आठवि करून देिारा आपल्या सासऱ्यािा िेहरा पाहून चतच्या 
काळजात द ःखािी कळ आली. 

 
‘आम्हा म्हाताऱ्यानंा भेर्ायला का येत नाहीस किी किी?’ असे चविारून म्हाताऱ्याने चतच्याकडे 

ओझरता कर्ाक्ष र्ाकला. जसा काही चतच्याचवरुद्ध काही ग न्द्हा केल्याबद्दल तोि दोषी होता. ‘चहला त झी 
आठवि येते–! त झं कस िाललंय.  ािा चतला घोर पडलाय! कसं िाललंय त झ?ं’ 

 
अवघडलेल्या अवस्थेतून नताचलया भानावर आली. 
 
‘मेहरबानी–!’ ती म्हिाली. क्षिभर घोर्ाळून ती म्हिाली (‘बाबा’ असे चतला म्हिायिे होते) 

‘पातेंलेय प्रोकोचफएचवि–!’ 
 

‘घरी का येत नाहीस आम्हाला भेर्ायला?’ 
‘घरी खूप कामात असते!’ 
 
‘आमिा चग्रशा–! ओह...!’ द ःखाने म्हाताऱ्याने म ंडी घ सळली. ‘त्यानं आमच्या तोंडाला काळोखी 

फासली! बदमाश! कसं छान िाललं होतं सगळं!’ 
 
‘बाबा अं!’ नताशा घोगऱ्या आवाजात म्हिाली. चतिा कंठ दारू्न आला होता. 
 
‘मला वार्तं असं व्हायला नको होतं!’ नताचलयािे डोळे डबडबलेले पाहून पातेंलेयने 

अवघडल्यासारखी अंगािी िाळवािाळव केली. अश्रू ओघळू नयेत म्हिून चतिे ओठ वडेेवाकडे झाले होते. 
 
‘बराय! जा माझे पोरी! त्या राचंडच्यािा शोक करू नको! त झ्या करंगळीच्या नखािी सर नाही 

त्याला! एकादवळेी येईलही तो माघारी! त्यािा समािार घ्यायिाय मला! िागंला खरमरीत समािार 
घ्यायिाय!’ 

 
उरात म ंडी घालून नताचलया चनघनू गेली. जिू काही आत्ता िावत स र्िार अशा आचवभावात  ा 

पायावरून  ा पायावर भार देत पातेंलेय उभा होता. नताचलयाने मागे वळून पाचहले. काठीवर जोराने भार 
र्ाकीत म्हातारा िौकातून लंगडत िालला होता. 

  



           

१६. 
 

वसंतऋत  जसा जवळ आला तशा स्तोकमनच्या ‘वकव शॉप’ मिल्या बठैका कमी कमी होऊ 
लागल्या. गावकरी शतेीच्या कामाच्या तयारीला लागले होते. एंचजनवाला इवान अलेक्क्सएचबि आचि 
ग ड डू काय ते चगरिीतून येत. येताना बरोबर दाचवदलाही घेऊन येत. ईस्र्रच्या आिीच्या ग रुवारी ते 
चदवस कलायच्या स मारास वकव शॉपमिे गोळा झाले. स्तोकमन आपल्या बाकावर बसून कानशीने एक 
अंगठी घाशीत होता. पन्नास कोपेनच्या नाण्यापासून त्याने ती बनवली होती. मावळत्या सूयवचकरिािें कवळे 
चखडकीतून ओघळते होते. त्याम ळे जचमनीवर ि ळकर् चपवळा–ताबं स िौकोन तयार झाला होता. 
एंचजनवाल्याने चतथली पकड िरून हाताने तो चतच्याशी िाळा करू लागला. 

 
‘चपक्स्र्नीबद्दल चविारण्यासाठी परवा मालकाकडं जाव ंलागलं!’ तो म्हिाला, ‘ती चमलेरोवाकडंि 

न्द्यायला हवी. इथं द रुस्त नाही व्हायिी. हा एवढा तडा गेलाय!’ इवान अलेक्क्सएचविने करंगळीिी लाबंी 
दाखवली. क िाला दाखवली क िास ठाऊक! 

 
‘चमलेरोवोत वकव शॉप आहे काय?’ नािे कानशीने घासत आचि िंदेरी चझतरी इतस्ततः उडवीत 

स्तोकमनने चविारले. 
 
‘पोलादािी ओतारशाळा आहे. गेल्यावषीं काही चदवस मी चतथं होतो. 
‘बरेि कामगार आहेत?’ 
‘मला वार्तं िारएकश ेअसतील.’ 
 
‘कसे काय आहेत?’ आपले डोके मागेप ढे हलवीत स्तोकमन आपले काम करीत होता. त्याम ळे 

त्यािे शबद तोतऱ्यासारखे स रे् स रे् येत होते. 
 
‘िागंले मजेत आहेत! त म्ही म्हिता तसले श्रचमक नाहीत ते. िघळ िोथा आहेत न सते!’ 
 
‘असं का?’ ग डघ्याखाली आपली थोराड बोरे् एकमेकात ग ंतवनू स्तोकमनच्या पलीकडे बसलेल्या 

‘ग डू्ड’ने चविारले. 
 
चगरिीत मज री करिाऱ्या दाचवदच्या केसावर पीठ उडाल्याने ते पाढंरे चदसत होते. वकव शॉपमध्ये 

तो येरझारा घालींत होता. त्याच्या ब र्ाने िाळवल्या जािाऱ्या भ शािी खरखरीत सळसळ ऐकताना तो 
हसत होता. त्याला वार्त होते की आपि जसे काही शेंदरी पाने गळून पडलेल्या खोल घळीतून िाललोय 
आचि ती पाने लीलया दडपली जाऊन त्या दमर् गाचलच्यािी नव्हाळी पावलाखाली तरारून येत आहे. 

 
‘कारि त्यािं अगदी मजेत िाललंय! प्रत्येकाला आपलं घरक ल आहे! बायको आहे! सगळी 

स खसोय आहे. त्यातल्या िागंल्या चनम्म्याहून जास्तीनी सौदा करून चतथला बाक्प्तस्मा घेतलाय! िनी 
स्वतःि त्यािंा िमवग रु आहे! एकमेकािी नाकं िार्िारे आहेत! आचि त्याचं्या अंगावर घाि तर इतकी 
घनदार् आहे की ती काढायला फावडि हव!ं’ 

 



           

‘इवान अलेक्क्सएचवि ‘बाक्प्तस्मा’ घेतलेले म्हिजे काय प्रकार आहे?’ त्या अपचरचित शबदावर 
झेपावत दाचवदने चविारले. 

 
‘बाक्प्तस्मा घेतलेले? ते आपल्या पद्धतीनं देवािी पूजा करतात. सनातन्द्यासंारखाि तो एक पंथ 

आहे.’ 
 
प्रत्येक मखूािी िळण्यािी आपली एक पद्धत असते!’ 
 
‘तर मी काय म्हित होतो? मी सेगईे प्लातोनोचविना भेर्ायला गेलो होतो.’ इवान अलेक्क्सएचवि 

आपली कथा प ढं सागंू लागला. ‘आचतयोचपन चतथं होते. मला त्यानं बाहेर बसायला साचंगतलं. मी चतथं वार् 
बघत बसलो. दारातून आतलं बोलिं कानावर पडत होतं मोखोव म्हित होता की जमंनीबरोबर लौकरि 
य द्ध होिार म्हिून. त्यानं ते प स्तकात वािलं होतं. पि आचतयोचपन म्हित होता की जमवनी आचि रचशयात 
य द्ध होिं शक्य नाही.’ इवान अलेक्क्सएचविने आचतयोचपनच्या बोबड्या बोलण्यािी इतकी झकास नक्कल 
केली की दाचवदला ख दकन हसूि आले. पि ग ड डूच्या तोंडावरिा खविर् भाव बघून तो एकदम िपू 
झाला. 

 
‘जमवनीबरोबर य द्ध होिं शक्य नाही कारि जमवनी आपल्या अन्नावर जगतोय!’ कानावर पडलेल्या 

संभाषिािा वृत्तातं इवान अलेक्क्सएचवि प ढे सागं लागला. ‘मग एक चतसराि आवाज माझ्या कानावर 
आला. नंतर मला समजलं की तो अंमलदार म्हाताऱ्या चलस्तचनत्सकीिा म लगा होता. ‘य द्ध होिार’ तो 
म्हित होता. ‘द्राक्षाच्या मळ्यावरून ते जमवनी आचि फ्रान्द्सिं होिार. पि आपला त्याच्याशी काही संबिं 
नाही.’ त ला काय वार्तं ओचसप दाचवदोचवि?’ स्तोकमनकडे वळून इवानने चविारले. 

 
‘मला भचवष्ट्य चबवष्ट्य येत नाही’ आपल्या ताठ केलेल्या हातातील अंगठीकडे र्क लावनू बघत 

स्तोकमनने उत्तर चदले. 
 
‘त्यानंी एकदा य द्ध स रू केलं की आपल्यालाही त्यात पडाविं लागिार. आपल्याला आवडो न 

आवडो आपल्या सझज्या िरून ते आपल्याला त्यात खेििार.’ ग ड डूने जाहीर केले. 
 
‘चमत्रानो त्यािं असं आहे’ एंचजनवाल्याच्या हातातील पकड हळूि काढून घेत स्तोकमन बोलू 

लागला. तो गंभीरपिे बोलत होता. एकूि बाब त्याला संपूिवपिे समजून सागंायिी होती. ग ड डू बाकावर 
नीर् आरामात बसला. दाचवदने तोंडािा ‘ओ’ कार केला होता. त्याम ळे त्यािे बळकर् दात प्रकर् झाले 
होते. आपल्या समपवक, स स्पष्ट पद्धतीने स्तोकमनने ख लासा केला. बाजारपेठा आचि वसाहतींसाठी 
भाडंवलशाही राष्ट्रात कसे कलह होतात ते साचंगतले. त्यािे बोलून झाल्यावर इवान अलेक्क्सएचविने 
त्वषेाने चविारले, 

 
‘खराय. पि  ात आपला काय संबिं?’ 
‘इतर दारूबाजाचं्या दंगलीत त मिी डोकी द खायला लागतील.’ स्तोकमन हसून म्हिाला. 
 



           

‘लहान पोरासारखं बोलू नको! त ला म्हि ठाऊक आहे ना? िन्द्यािी ज ंपली की शतेकऱ्याचं्या 
शेंड्या झ लायला लागतात!’ 

 
‘ह ं!’ असा उद्गार काढून इवान अलेक्क्सएचविने कपाळाला अशा काही आठ्या घातल्या की 

चविारािे क ठलेतरी चिवर् ढेकूळ फोडण्यािाि तो प्रयत्न करीत होता. 
 
‘चलस्तचनत्सकी नेहमी नेहमी मोखोवकडे कशासाठी येत असतो? त्याच्या म लीच्या मागं आहे की 

काय?’ दाचवदने चविारले. 
 
‘कोश वनोवच्या कारयानं चतथं आिीि चविका करून ठेवलाय,’ ग ड डू मिेि खडूसपिे म्हिाला. 
 
‘इवान अलेक्क्सएचवि त ला ऐकू येतंय का नाही? चतथं तो अंमलदार कसली ह ंगेचगरी करतोय?’ 

दाचवदने प न्द्हा चविारले. 
 
ग डघ्याच्या मागे िाबकािा फर्कारा बसल्यासारखा इवान अलेक्क्सएचवि दिकला. 
‘आ?ं काय म्हिालास?’ 
‘काकाला ड लकी लागल्येय! अरे, आम्ही चलस्तचनत्सकीबद्दल बोलत होतो.’ 
 
‘तो स्रे्शनावर िालला होता. अरे हा.ं..! आिखी एक बातमी! मी घराबाहेर पडलो तेव्हा काय 

नजरेला पडलं असेल? कोि असेल अस ंवार्तं? चग्रगरी मेलेखोव! हातात िाबकू िरून बाहेर उभा होता. 
‘तू रे इकडं क ठं चग्रगरी?’ मी चविारलं. 

 
‘लेफ्र्नंर् चलस्तचनत्सकीिा मोतद्दार आहे तो.’ दाचवदने ख लासा केला. 
‘त्या मालदाराच्या रे्बलावरिं खरकरं् खातोय!’ 
‘तू म्हिजे गव्हािीतला क त्रा आहेस, ग ड डू! क िालाही पाहून दात चविकशील!’ 
संभाषि हळूहळू रेंगाळत गेले. इवान अलेक्क्सएचवि जायला चनघाला. 
‘िाकरीला जायिी गडबड वार्तं?’ ग ड डूने शवेर्िी कोपरखळी मारून घेतली. 
‘रोज भरपूर िाकरी करत असतो मी!’ 
 
मंडळीना चनरोप देण्यासाठी स्तोकमन फार्कापयंत गेला. नंतर वकव शॉपला क लूप घालून तो 

घरात गेला. 
 
ईस्र्र–रचववारच्या आदल्या रात्री काळ्या जलिरानी आभाळ भरून आले. पाऊस पडू लागला. 

सदव काळोखाने खेडे भारावनू गेले. संध्याकाळी डॉनवरिा बफव  प्रदीघव गरजते, आिंदन करीत तडाडू 
लागला आचि चवदीिव बफाच्या घनराशीत िेंगरून गेलेली पचहली बफव वती िारा पाण्यातून अवतीिव झाली. 
दोन अडीि मलैाच्या अंतरावर एकाएकी बफव  पाघळून गेला आचि उताराकडे ओघ स रू झाला. 
एकमेकीचवरुद्ध आचि थडीवर बफव वती िारा र्करत होत्या. पूजा प्राथवनेच्या चगरजाघरातील घंर्ा ठोक्यात 
वाजत होत्या. डॉन चजथे डावीकडे म संडी मारते त्या पचहल्या वाकिावर बफािी त ंब झाली. हबकिाऱ्या 
बफव  िोदाण्यािा उद्घोष आचि झिार्ा खेड्याच्या कानावर येऊ लागला. चगरजाघराच्या अंगिात ठाईठाई 



           

पाण्यािी डबकी सािली. पोरािें एक र्ोळके तेथे जमा झाले होते. उघड्या असलेल्या दारातून प्राथवनेिे 
दबदबीत सूर येत होते. जाळीदार चखडक्यातून िमकिाऱ्या उजेडात उल्हासािी दीप्री होती. अंगिातल्या 
अंिारात जमलेली पोरे पोरींशी िेष्टा करीत त्यािें म के घेत होती. एकमेकाना िावर् गोष्टी सागंत होती. 

 
चगरजाघराच्या रखवालदारािे अचतथीगहृ सगळ्या चजल् ातून लोर्लेल्या कझाकानी भरून गेले 

होते. शीि खोलीतील कोंदर्पिाला वैतागून लोक बाकावरि काय जचमनीवरही झोपत होते. ड गड गत्या 
पावलािावर बसून ि ट्टा ओढीत मािसे हवापाण्याच्या आचि चहवाळ्यातील पीकपाण्याच्या गप्पा मारीत 
होती. 

 
‘शतेीिी कामं त मिी मंडळी किी स रू करिार?’ 
‘मला वार्तं र्ॉमसचदनाला स रू होतील!’ 
‘त मच्या दृष्टीनं ते बरोबर आहे! त मच्या आसपासिी जमीन बरड आहे.’ 
‘काही जमीन तशी आहे. इकडच्या दाडंीत खारा झील आहे.’ 
‘िरिीला आता खूप ओल येईल.’ 
‘गेल्या वषी आम्ही नागंरिी केली. सगळीकडे कडकडीत चिवर्पिा होता.’ 
‘द न्द्या, तू क ठं आहेस?’ अचतथीगृहाच्या पावलािावरून उंि आवाजात क िीतरी हाक मारली. 
 
चगरजाघराच्या फार्कातून क िीतरी घरघरीत आवाजात डाफरून बोलत होते. ‘म के घ्यायला 

िागंली जागा शोिून काढली! िला िालते व्हा कारयानो! िळ भरलाय त म्हाला!’ 
 
‘त ला सापडलं नाही वार्तं क िी? जा–! त झ्या अगंिातल्या क त्रीिा घे म का!’ अंिारातून 

थरथरत्या कोवळ्या आवाजात क िीतरी क िालातरी चझडकारले. 
 
‘क त्री? त ला िडा द्यायला हवा......!’ 
दबदबा िावत जािाऱ्या पावलािंा आवाज......झग्यािी सळसळ. 
 
छपरावरून चकिचकित्या पागोळ्या गळत होत्या. काळ्या मातीच्या चिखलासारखा चिकर्िारा तो 

िीमा आवाज परत आला. 
 
‘प्रोखोरकडून नागंर खरेदी करण्यािा प्रयत्न करतोय. बारा रुबल्स देऊ केले. तो स्वस्तात हातिी 

गोष्ट जाऊ देिारा नव्हे– तो ‘तो’ आहे!’ 
 
चिनार वृक्षासारख्या उफाड्याच्या आचि िष्टप ष्ट प रंरीने आपली महावसे्त्र सळसळवीत जावी तसा 

म लायम श त्कार आचि झ ळझ ळीत करकरता नाद डॉनवरून येत होता. 
 
उपलाण्या घोड्यावर स्वार झालेला चमतका कोश वनोव खडाड खडाड करीत त्या थप्प अंिारातून 

मध्यरात्रीिा चगरजाघरापाशी आला. घोडीच्या आयाळीला लगाम बांिून चतच्या वाफाळत्या प ठ्ठ्ठ्यावर त्याने 
थोपर्ले. ख रािंा रपरप आवाज त्याने थोडावळे लक्षपूववक ऐकला आचि आपला पट्टा नीर् करीत तो 
चगरजाघराच्या अंगिात गेला. पडवीत गेल्यावर त्याने र्ोपी काढून हातात घेतली, भाचवकपिे मान 



           

झ कवली आचि बायकाना बाजूला लोर्ीत तो िक्काब क्की करीत वदेीजवळ आला. कृष्ट्िवषे पचरिान केलेल्या 
कझाकािंी डाव्या बाजूला दार्ी झाली होती. उजव्या हाताला बायकािी चित्रचवचित्र गदी उडाली होती. 
पचहल्या ओळीत असलेल्या आपल्या वचडलाना चमतकाने पाचहले. ि सािी चनशािी करण्यासाठी उंिावलेला 
त्यािंा हात मिेि पकडीत तो त्याचं्या केसाळ कानात क जब जला, ‘बाबा, बाबा, जरा बाहेर िला!’ 

 
संचमश्र वासाचं्या दार् पडद्यातून िक्काब क्की करीत चगरजाघराच्या बाहेर पडताना चमतकाच्या 

नाकप ड्या थरथरत होत्या. जळिाऱ्या मेिबत्तीिी वाफ घामेजून गेलेल्या बायकाचं्या शचररांिे दपव, फक्त 
नाताळात आचि ईस्र्रला बाहेर पडिाऱ्या कपड्यािें गलेफी क बर् वास, दमर् िामडी, डाबंरी गोळ्या, 
उपासाने खपार्ी गेलेल्या पोर्ािें अपानवायू  ानी त्यािे डोके भिािून गेले. 

 
पडवीत आल्यावर वचडलाचं्या कानाजवळ तोंड नेऊन चमतका म्हिाला, ‘नताचलया मरायला 

रे्कल्येय!’ 
  



           

१७. 
 

स्रे्शनापयंत येवगेनीबरोबर प्रवास करून ‘पाम’च्या रचववारी चग्रगरी परतला. पाझरिीने बफव  वाहून 
गेलेला त्याला आढळला. रस्ता दोन चदवसात उखडून गेला होता. स्रे्शनपासून स मारे सोळा मलैावर 
असिाऱ्या एका य िेनी खेड्याजवळ एक नाला ओलाडंताना त्यािे घोडे जवळ जवळ वाहून गेले होते. 
चदवस कलण्याच्या स मारास तो त्या खेड्यात पोहोिला. आदल्या रात्री बफव  पाघळून वाहू लागलेला होता. 
गढूळ आचि सपगर् हीराने फ गलेल्या आचि फेसाळिाऱ्या नाल्यात रस्ता वाहून जाण्यािा िोका चनमाि 
झाला होता. घोड्याना िारा वैरि देण्यासाठी ज्या खािावळीत तो थाबंला होता ती नाल्याच्या अरतीरावर 
होती. रात्री पािी सहजि खूप वर िढले असते. तेव्हा चग्रगरीने नाला पार करायिे ठरचवले. 

 
आल्या वारे्ने त्याने चजथून बफव  ओलाडंला होता त्या जागेपयंत त्याने जेव्हा गाडी आिली तेव्हा 

त्याला असे आढळून आले की नाल्यािा ताि चशलतास फ गून वाहात होता. क पार्ीिा एक त कडा आचि 
गाडीिे अिे िाक प्रवाहाच्या मिोमि उपडथवीत गरगरत होते. थडव्याच्या ख ल्या रेतीत घसरगाडीच्या 
पायाचं्या ताज्या चनशाण्या होत्या. घामाने चनथळलेले आचि तंगड्यावर फेसािे झ बके उडालेले घोडे त्याने 
थोपवले आचि त्या चनशाण्या जवळून बघण्यासाठी त्याने खाली उडी मारली. नालव्याजवळ त्या चनशाण्या 
सकचित डावीकडे वळून पोहयात ल प्त झाल्या होत्या. परतीरापयंतच्या अंतरािा त्याने नजरेने अदमास 
घेतला. जास्तीत जास्त पन्नास पावले असतील. घोड्याजंवळ जाऊन त्याने त्यािें जोते तपासले. त्याि 
वळेी एक य िेनी म्हातारा जवळच्या झोपडीतून त्याच्याकडे आला. 

 
‘इथं िागंला पायाब आहे का?’ हातातले लगाम खल्लाळत्या सपगर् प राकडे उडवनू चग्रगरीने त्याला 

चविारले. 
 
‘सकाळी काही मािसं इथून पलीकडे गेली.’ 
‘खोल आहे?’ 
‘नाही! पि त मिी गाडी चभजून जाईल.’ 
 
चग्रगरीने लगाम हाती घेतले, आस ड उगारला आचि मोजका सक्त इशारा देऊन त्याने घोडी 

हाकारली. डावीकडील कस्तानी रंुद िौकाच्या घोड्याने मानेला चहसडा चदला. फ रफ रत आचि पािी ह ंगत 
घोडी अचनच्छेने प ढे जाऊ लागली, चग्रगरीने आस डािा फडत्कार केला आचि आपल्या जागेवर तो उठून 
उभा राचहला. स रुवातीला घोडी ग ढघाठाव पाण्यात िालत होती. पि एवढ्यात ताि त्याचं्या उरापयंत 
िढला. चग्रगरीने त्याना मागे वळण्यािा प्रयत्न केला पि ती लगामाला दाद न देता तरंगू लागली. 
घसरगाडीिी चपछाडी ससेयाने गरवकन् चफरली आचि घोड्यािंी डोकी प्रवाहाच्या उलया चदशनेे झाली. 
पाण्यािे होलाळे त्याचं्या पाठीवरून वाहू लागले. घसरगाडी होलपाडू लागली आचि त्याना कसून माग 
खेिू लागली. 

 
‘ए– ए–! उजव्या हाताला घे!’ थडव्यावरून िावत आचि आपली लोकरी र्ोपी हालवीत तो 

य िेनी ओरडत होता. 
 



           

भयंकर िवताळलेला चग्रगरी ओरडत घोड्याना हाकारीत होता. खेििाऱ्या घसरगाडीमागे 
पाण्यािा भोवरा फेसाळत होता. रातोरात वाहून गेलेल्या प लािे अवशषे पाण्याबाहेर डोकावत होते. त्या 
चढगाऱ्यावर गाडीिे पारे् झेपार्ले आचि चवलक्षि लीलया ती उपडी झाली. िापा र्ाकिारा चग्रगरी 
डोक्यावर पाण्यात आदळला. हातातील लगामािंी पकड मात्र त्याने सोडली नाही. होलपाडिाऱ्या 
घसरगाडीने तो वरखाली होत होता. त्याच्या पायाना आचि त्याच्या मेढीक डत्याच्या काठाना पाण्यािी 
नाजूक ओढ खेित होती. गाडीिा पार्ा पकडण्यात अखेरीस त्याला यश आले. त्याने लगाम र्ाकून चदले. 
दोन्द्ही हात एकमेकावंर आडव े र्ाकून स्वतःला खेिून घेत तो करोळीच्या चदशनेे गेला. पत्रा ठोकलेली 
ि रखीळ पकडण्याच्या बतेात तो होता. एवढ्यात िारोश्याचवरुद्ध झगडिाऱ्या कस्तानी घोडीने त्याच्या 
ग डघ्यावर द गािीिी र्ाप हािली. गर्ागंळ्या खािाऱ्या चग्रगरीने आपला हात लाबं करून काढण्या 
पकडल्या. घोड्यापासून आपि दूर खेिले जात असल्यािे त्याला जािवले आचि त्यािी पकड सैलावली. 
त्याच्या शरीरािा कि न् कि थंडीने बचिरला होता. कसाबसा तो घोड्याचं्या डोक्यापयंत पोहोिला. त्या 
जनावराने आपली चपसार्, प्रािाचंतक थरकाप उडालेली, लालब ंद नजर थेर् त्याच्या चवस्फारीत ब ब ळात 
रोखली. ते चनसरडे िामडी लगाम पकडण्यािा तो परत परत प्रयत्न करीत होता. पि त्याच्या बोर्ाना ते 
गवसत नव्हते. शवेर्ी त्याने ते कसेबसे पकडले. अिानक त्यािे पाय जचमनीवर खरिर्ले. 

 
‘ह रवरव....!’ 
 
देह उंिावीत स्वतःला पािथडीकडे खेिताना तो ठेिकाळला आचि घोड्याच्या छाताडाच्या 

िक्क्याने उथळवर् पाण्यात कोसळला. त्याला त डवनू घोड्यानी ती घसरगाडी त्वषेाने पाण्याबाहेर 
खेिली. दमछाक झालेले ते घोडे थोड्या पावलावंर जाऊन क डक डत आचि वाफाळत उभे राचहले. 

 
कोित्याही वदेनेिी जािीव हरपलेला चग्रगरी ताडकन उठून उभा राचहला. अस  तापलेली 

कचिक सवांगाला सलपून बसावी तशी थंडी त्याला चलगर्ली होती. घोड्यापेंक्षाही तो जास्त क डक डत 
होता. आपले पाय तान्द् ा म लासारखे द बळे झाल्यािे त्याला जािवत होते. हळूहळू ती भानावर आला. 

 
पायावर गाडी वळवनू त्याने घोडी जाम चपर्ाळली. त्यानंा ऊब यावी म्हिनू. गचनमावर हल्ला 

िढचवल्यासारखा तो खेड्यातील रस्त्यावरून िौखूर उिळीत आला आचि वगे कमी न करता पचहल्याि 
उघड्या फार्कातून त्याने गाडी आत घेतली. 

 
घरवाला एक अगत्यशील य िेनी चनघाला. घोड्यािंी सरबराई करण्यासाठी त्याने आपल्या पोराला 

पाठचवले आचि त्याने स्वतः चग्रगरीला कपडे बदलण्यात मदत केली. ‘काय चबशाद क िी नाही म्हिेल!’ 
अशा आवाजात त्याने बायकोला िूल पेर्वण्यािा ह कूम सोडला. आपले कपडे त्याने वाळत घातले आचि 
मालकािी त मान िढवनू ि लािाच्या ओयावर तो आडवा झाला. 

 
कोबीच्या अनामीष रश्शािे जेवि झाल्यावर तो झोपी गेला. पहारे्पूवीि तो मागाला लागला. 

िागंला नव्वद मलैािंा रस्ता त्याला कार्ायिा होता आचि प्रत्येक चमचनर् मोलािे होते. वासचंतक 
पािलोर्ात साऱ्या वार्ा कालवनू जाऊन माळरानािी पाहता पाहता चखिडी होिार होती. प्रत्येक ज तरी, 
प्रत्येक पोईड चवतळत्या बफाम ळे गरजता िोदािा झालेला होता. 

 



           

काळेजल्या उखित्या रस्त्याने िावता िावता घोड्यांिी दमछाक झाली. पहारे्च्या गोठलेल्या 
थंडीने रस्त्याना जे दाठरलेले कवि चनमाि केले होते त्यावरून गाडी चपर्ाळीत तो आपल्या मागापासून 
आड बाजूला स मारे अडीि मलैावर असलेल्या खेड्यातं आला आचि फायावर थाबंला. घामाने 
चनथळलेल्या घोड्याचं्या अगंातून वाफा चनघत होत्या. त्याच्या मागे त्याच्या घसरगाडीच्या पायािी 
िकाकती िाकोरी चदसत होती. त्याने घसरगाडी चतथेि सोडून चदली. घोड्याचं्या शपेया ग ंडाळून 
बािंल्या. एका उपलाण्या घोड्यावर तो स्वार झाला. द सऱ्यािी ओठाकी त्याने पकडली. पामरचववारच्या 
सकाळी तो यागोदनोएला येऊन पोहोिला. 

 
त्याच्या प्रवासािी कथा म्हाताऱ्या चलस्तचनत्सकीने लक्षपूववक ऐकून घेतली आचि तो घोडीं 

बघायला गेला. त्याना अंगिात प ढेमागे चफरवीत साशका त्याचं्या ओढावलेल्या प ठ्ठ्ठ्याकंडे रागाने बघत 
होता. 

 
‘काय म्हितायत घोडी?’ िन्द्याने चविारले. 
 
‘चदसतंयच् डोळ्यानंा!’ िालायिा न थाबंता आपली चपकलेली चहरवर् वार्ोळी दाढी हलवीत 

साशकाने उत्तर चदले. 
 
‘बेस मार चपर्ाळली गेलीत ना?’ िन्द्याने चविारले. 
 
‘नाय! कस्तानीला उरार्ी घासल्यानं फोड आलेत, पि त्यात काय चवशषे नाय.’ घोडी न थाबंवता 

साशकाने उत्तर चदले. 
 
‘जा! थोडा आराम कर!’ चग्रगरीकडे हात करून चलस्तचनत्सकी म्हिाला, चग्रगरी आपल्या 

खोलीकडे गेला पि एकि रात्र त्याला चवश्रातंी चमळाली. 
 
द सऱ्या चदवशी वचेनयाचमन त्याच्या खोलीत आला. नवीन साचर्निा सदरा त्याने घातलेला होता. 

त्यािा बोजड िेहरा उजळला होता. चग्रगरीला तो म्हिाला. 
 
‘चग्रगरी! िन्द्यानं बोलावलंय ताबडतोब!’ 
 
पायात नमदी क्स्लपसव घातलेला जनरल खोलीत येरझारा घालीत होता. चग्रगरी एकदा खोकला. 

चदवािखान्द्याच्या दारात एका पायावरून द सऱ्या पायावर भार देत तो उभा राचहला. द सऱ्यादंा तो खोकला 
तेव्हा िन्द्याने त्याच्याकडे नजर र्ाकली. 

 
‘काय काम आहे?’ 
‘वचेनयाचमनानं वदी चदली.’ 
 
‘अरे खरंि! माझ्या तबरंगवूर आचि कस्तानीवर जीन िढव! ल केचरयाला म्हिाव–ंक त्र्याना 

खायला घालू नको. ती चशकारीला जािार आहेत.’ 



           

चग्रगरी खोलीतून जायला चनघाला. त्याच्या िन्द्याने ओरडून त्याला थाबंवले. 
‘अरे ऐकलंस का? तू पि माझ्याबरोबर येिार आहेस.’ 
 
आक्क्सचनयाने चग्रगरीच्या चखशात एक केक कोंबला आचि ती चफस्कारली, ‘मािसाला तो िड 

खाऊपि द्यायिा नाही! मढं नेलं त्यािं! चनदान त झा गळपट्टा तरी घाल, चग्रशा!’ 
 
तंगवार घोडी चग्रगरीने क पार्ीजवळ आिली आचि क त्र्याना उदे्दशून चशट्टी मारली. 
 
चलस्तचनत्सकी बाहेर आला. चनळ्या कापडािी क डती घालून त्यावर जडावकाम कलेला कातडी 

कमरपट्टा त्यानी आवळला होता. चनकेलिे पािी चदलेले डेिके ब िाच्या खोळीत त्याच्या पाठीवर लर्कत 
होते. त्याच्या दंडातून लोंबलेल्या िाबकािी वादी एकाद्या सपासारखी त्याच्या मागोमाग येत होती, 

 
िनी स्वार होण्यािी वार् बघत चग्रगरी घोड्यािे कायदे हातात िरून उभा होता. म्हाताऱ्या 

चलस्तचनत्सकीच्या कृश देहाने इतक्या लीलया खोगीरावर माडं घेतली की ते पाहून चग्रगरी िचकत झाला. 
आपल्या दस्तकी हातात घोड्यािे कायदे पे्रमळपिे सावरून घेत जनरलनी करडेपिाने फमावले, ‘माझ्या 
अगदी मागोमाग ये!’ 

 
चग्रगरीने तबरंग वर माडं घेतली. तो िार वषािा घोडा कोंबड्यासारखी मान उंिावीत चतरका 

चतरका जाऊ लागला. त्याच्या ख रानंा नाल ठोकलेले नव्हते. तेव्हा बफाच्या कवच्यावंरून जाताना तो 
घसरला आचि दाडंीवर खाली बसला. म्हातारा जनरल प ढे झ कून पि खोगीरात माडं घट्ट रोवनू बसला 
होता. 

 
‘क ठं िाललोत आपि?’ त्याला गाठीत चग्रगरीने चविारले. 
‘ओलशान् स्की घळीकडं!’ खोल खजांत जनरलने उत्तर चदले. 
 
घोडी गामिालीने िालत होती. तबरंग  तोंडातील लगाम तािीत होता आचि गदवन चफरवनू चतरप्या 

नजरेने आपल्या स्वाराकडे बघत त्यािे ग डघे िावायला बघत होता, र्ापरे्प्याच्या आडविावर 
पोहोिल्यावर चलस्तचनत्सकीने आपल्या घोड्याला र्ाि मारली. चशकारी क त्र्यािंी साखळी चग्रगरीच्या 
मागोमाग येत होती. तबरंगचू्या शपेर्ीला नाकाड चभडवनू म्हातारी काळी क त्री पळत होती. आपल्या 
दाडंीवर बसकि घेत घोड्याने चतला पकडू पाचहले. पि ती क त्री मागे सरकली. मागे वळून पाहिाऱ्या 
चग्रगरीकडे चतने एखाद्या म्हातारीच्या करुि नजरेने पाचहले. 

 
आपल्या इष्ट स्थळी म्हिजे ओलशान् स्की घळीत ते अध्या तासात पोहोिले. उतरिीच्या 

िारशाजवळ असिाऱ्या रानझ डपातून चलस्तचनत्सकीने घोडा िालवला होता. चतथली असंख्य र्ोव े
साविचगरीने ि कवीत िारा–िूत घळीत चग्रगरी उतरला. प न्द्हाप न्द्हा तो वर नजर र्ाकीत होता. 
वडे्यावाकड्या पसरलेल्या अनावृत्त आल्डरराईच्या मोरपंखी चनळाईतून चलस्तचनत्सकीिी रेखीव आकृती 
त्याला चदसत होती. तो म्हातारा प ढे झ कून चरचकबीत उभा राचहला. तेव्हा त्याच्या कमरपट्टा आवळलेल्या 
चनळ्या क डतीला पाठीवर ि ण्या पडल्या. त्याच्या मागोमाग िढत्या उतरत्या काडंाळ्यातून चशकारी 
क त्र्यािंी झ ंड िावत होती. 



           

सरळसोर् ह डकी ओलाडूंन गेल्यावर चग्रगरी खोचगरात मागे झ कला. ‘ि ट्टा ओढायला हरकत 
नाही– लगाम सोडून घ्याव े आचि ििंी काढावी’ असा चविार करून त्याने हातमोजे ओढून काढले. 
ि ट्याच्या कागदासाठी चग्रगरीने चखसा शोिला. 

 
‘घर त्याला!’ काडंाळ्याच्या पलीकडून चपस्त लाच्या गोळीसारखी हाळी आली. 
 
चग्रगरीने तीक्ष्ि नजरेने वर पाचहले. िाबकू उगारून उराठीवर घोडा चपर्ाळिारा चलस्तचनत्सकी 

त्याला चदसला.... 
 
‘िर त्याला!’ 
 
झडलेल्या केसािंा एक गचलच्छ, मळ्या लाडंगा िरिीला आपला देह लगरू्न घळीच्या गतेंतील 

दलदलीिे बेंदाड आचि कळकरान ओलाडूंन पळून िालला होता. एका मोढ्यावरून झेप घेऊन तो 
थाबंला. क त्र्याकंडे नजर र्ाकण्यासाठी त्याने गरवकन मोहरा वळवला. घळीच्या र्ोकाला असलेल्या रानात 
जािारी त्यािी वार् तोडण्यासाठी अिविदं्राकृचत कडे करून क त्री त्याच्या पाठीवर येत होती. 

 
झर्क्यािे चर्पि सािून लाडंग्याने एका लहानशा र्ेंभीवर झेप घेतली. आपली शक्ती कसाला 

लावनू त रूत रू िावत त्या म्हाताऱ्या क त्रीने त्याला रोखण्यािा प्रयत्न केला. त्या र्ोळक्यातील एक अव्वल 
आचि अत्य ग्र द सरा चशकारी क त्रा पाठोपाठ येत होता. लाडंगा क्षिभर गोंिळला. 

 
चग्रगरी घळीतून बाहेर पडला. तेव्हा तो त्याच्या दृष्टीआड झाला होता. 
 
नंतर र्ेंभीवरून नजारा दृष्टीला िागंला चदसू लागला. तोपयंत लाडंगा माळरानात दूरवर गेला 

होता आचि शजेारील घळीच्या चदशनेे पळत होता. त्याच्या मागोमाग झाडोऱ्यातून िाविारी क त्रीं आचि 
सकचित कडेला घोड्यावरून जािारा म्हातारा चलस्तचनत्सकी त्याच्या दृष्टीला पडला. हातातील िाबकाच्या 
दाडंक्याने म्हातारा घोड्याला चपर्त होता. लाडंगा घळीपाशी पोहोिला. तेव्हा क त्र्यानी त्याला गाठला 
होता. त्यातील ‘बचहरीससिा’ नावािा करड्या रंगािा क त्रा लाडंग्याच्या कमरेतून पाढंरे फडके लोंबाव े
असा त्याला लगर्ला होता. 

 
‘िर त्याला!’ ती हळी चग्रगरीकडे आली. 
 
चग्रगरीने घोड्याला र्ािं चदली. आपल्यासमोर काय घडतंय हे पाहण्यािा तो चवफल प्रयत्न करीत 

होता. त्याच्या डोळ्याना पाण्यािी िार लागली होती. स संार् वाऱ्याने कानाला दडे बसले होते. चशकारीच्या 
सनसनार्ीने तो एकाएकी पेर्ल्यासारखा झाला. घोड्याच्या गदवनीवर झ कून त्याला बेफाम उिळत तो 
घळीजवळ येऊन थडकला. तेव्हा लाडंगाही चदसत नव्हता आचि क ते्रही चदसत नव्हते. एक दोन चमचनर्ात 
चलस्तचनत्सकीने त्याला गाठले. खस् कन लगाम खेिीत घोडा थोपवीत तो ओरडला, 

 
‘कोित्या बाजूनं गेले ते?’ 
‘मला वार्तं घळीत चशरले.’ 



           

‘डाव्या हातानं तू त्याना गाठं! िर त्याला!’ 
 
म्हाताऱ्याने घोड्याला र्ाि चदली आचि उजव्या हाताला तो भरिाव चनघून गेला. चग्रगरीने लगाम 

खेिले आचि खालच्या तबकात त्याने घोडा उतरवला. 
 
‘हैक ए ऽ!’ असे ओरडत द सऱ्या तालीने तो वर आला. 
 
िाबूक उडवत, आरोळ्या देत त्याने मलैभर घोडा दौडवला. घोड्याचं्या ख राखालून उिळिारी 

दमर् चिकिमाती त्याच्या तोंडावर हबकत होती. ती लाबंि लाबं घळ उजव्या अंगाला म रडली होती. 
चतथून चतला फायािें चत्रदळ फ र्ले होते. पचहला फार्ा चग्रगरीने ओलाडंला आचि माळरानावर 
लाडंग्याच्या पार्ीवर िाविारी क त्र्यािंी गदवमाळ त्याला चदसली. ओक आचि आल्डरिे घनदार् रान 
माजलेल्या घळीतून ते जनावर ह सकले गेले होते आचि आता त्या चत्रदळातील उताराच्या वारे्ने र्ाकळी 
आचि उंर्कर्ाऱ्याच्या तराईच्या चदशनेे ते िावत होते. 

 
आपल्या चरचकबीत उभा राहून आचि वारा बसलेल्या डोळ्यातील पािी बाहीने प सत चग्रगरी त्याना 

न्द्याहाळू लागला. त्याने डाव्या हाताला दृष्टी र्ाकली; तत्क्षिी त्याच्या लक्षात आले की आपल्या गावाला 
लागनूि असिाऱ्या खड्यारानात आपि आलो आहोत. पतझडीच्या मोसमात त्याने आचि नताचलयाने 
नागंरलेल्या भमूीिा वडेावाकडा कसा जवळि होता. त्याने म द्दामि आपला तबरंग  नागंरलेल्या 
जचमनीवरून िालवला. तेथील ढेकळातून ते जनावर घसरत अडखडत िालत असताना थोडावळे त्याच्या 
चशकारीच्या उत्साहािी पार राख ंडी होऊन गेली. घामाने चनथळून गेलेल्या घोड्याला तो शातंपिे 
ि िकारीत होता. चलस्तचनत्सकी आपल्याला बघतोय का काय हे िौफेर न्द्याहाळीत होता. त्यािा घोडा 
द डक्या िालीने िालला होता. 

 
थोड्या अंतरावर नागंरम ठ्यािें चनमवन ष्ट्य पडि त्याच्या दृष्टीस पडले. आिखी पलीकडे बैलाच्या 

तीन जोड्या नव्हाळीच्या म लायम मातीत नागंर खेित होत्या. 
 
‘नक्की आमच्याि गाविे आहेत. ही क िािी जमीन? आचनक शकािी तर नाही?’ नागंरामागे येिाऱ्या 

मािसािी ओळख पर्ण्यासाठी चग्रगरीने डोळे चकलचकले केले. 
 
‘िर–!’ 
 
दोन कझाकानी नागंर सोडून चदल्यािे आचि जवळच्या घळीकडे जािाऱ्या लाडंग्यािी वार् 

रोखायला ते आडव ेगेल्यािे त्याने पाचहले. एकाच्या डोक्यावर ढापिािी आचि ताबंडी फीत बािंलेली र्ोपी 
होती. हन वर्ीखालून त्याने ती पट्टी आवळली होती. हातातील लोखंडी पहार गरगर चफरवीत तो िावत 
होता. त्या लाडंग्याने एकाएकी एका खोलगर् फोंडवळीत बसकि घेतली. सवात प ढे असलेला क त्रा थेर् 
त्या फोंडवळीवरुन तीरासारखा िालला होता, पि त्यािे प ढिे पाय त्या खड ड्यात जाऊन तो 
कोलमडला. त्याच्या मागोमाग येिाऱ्या म्हाताऱ्या क त्रीने थाबंायिा प्रयत्न केला. पि चतिा पाश्ववभाग 
ढेकळाचं्या, नागंरलेल्या भमूीवरून घसपर्त गेला, वळेेवर वगे आवरता न आलेली ती क त्री लाडंग्यावर 
जाऊन आदळली. पारि झालेल्या त्या जनावराने आपली म ंडी आवशेाने सझजार्ली. त्या बरोबर ती क त्री 



           

त्याच्या अंगावरून सर्कन उडाली. आता क त्र्यािंी झ ंड त्या लाडंग्याला चभडली होती. नागंरलेल्या 
भमूीवरून ते काही पावले फरफर्त गेले. िनी यायच्या अिा चमचनर् आिी चग्रगरी घोड्यावरून पायउतार 
झाला होता. तो ग डघ्यावर बसला आचि त्याने करौली स रा काढला. 

 
‘चतथ–ं चतथ–ं गळ्यावर!’ लोखंडी पहार घेतलेला कझाक ओरडला. तो आवाज चग्रगरीच्या 

िागंल्याि पचरियािा होता. जोराने िापा र्ाकीत तो िपकन चग्रगरीच्या बाजूला बसला पारि झालेल्या 
जनावराच्या पोर्ात दात ख पसलेल्या क त्र्याना त्याने ओढून बाजूला काढले. लाडंग्याच्या प ढच्या पायाना 
एका हाताच्या पकडीत त्याने िरले, जनावरािी श्वासनचलका शोिण्यासाठी त्या जनावरािी केसाळ 
कातडी चग्रगरीने िािपडली आचि त्यावरून स रा िालवला! 

 
‘क त्री! क त्री! त्याना चपर्ाळा.’ पायउतार होत चलस्तचनत्सकी गरजला. 
मोठ्या म क्ष्ट्कलीने चग्रगरीने क त्र्याना चपर्ाळून लावले. आचि आपल्या िन्द्याकडे नजर र्ाकली. 
 
थोड्या अंतरावर बाजूला उभा होता क्स्तपान आस्ताखोव! हन वर्ीवर बंद आवळलेली र्ोपी त्याने 

घेतली होती. त्यािा िेहरा िमत्काचरक चदसत होता. हातातील पहार तो वरखाली करीत होता. 
 
‘क ठला रे तू पाव्हण्या?’ क्स्तपानकडे वळून चलस्तचनत्सकीने चविारले. 
 
‘तातारस्कीिा!’ थोडावळे घोर्ाळन क्स्तपानने उत्तर चदले आचि चग्रगरीच्या चदशनेे तो पाऊलभर 

प ढे सरकला. 
 
‘नाव काय त झ?ं’ 
‘आस्ताखोव!’ 
‘घराकडं किी जािारैस पोरा?’ 
‘रात्री!’ 
 
लाडंग्याच्या चदशनेे चलस्तचनत्सकीने आपले पाऊल उडवनू दाखवले. मरिाचंतक वदेनेने त्या 

जनावराच्या जबड्यािी क्षीि उघडझाप होत होती. सपगर् केसािंा प जंका चिर्कलेली त्यािी एक मागिी 
तंगडी ताठ उभारली होती. 

 
‘ते मढं घेऊन ये आमच्याकडं; काय पडेल ती मज री देईन’ असे म्हिून चलस्तचनत्सकीने आपल्या 

लालब ंद पडलेल्या तोंडावरील घाम गळपट्याने प सला परत जायला तो वळला आचि पाठीवरच्या 
डेिक्यािा पट्टा सोडवला. 

 
चग्रगरी आपल्या तबरंगूकडे गेला. चरचकबीत पाय र्ाकता र्ाकता त्याने मागे वळून पाचहले. 
 
आपल्या थोराड दाडंग्या म ठी छातीशी आवळून चवलक्षि थरथरिारा क्स्तपान त्याच्या चदशनेे येत 

होता! 
  



           

१८. 
 
कोश वनोवच्या शजेारी राहिाऱ्या पेलागेया मदैाचनकोवाच्या घरी ग डफ्रायडेच्या रात्री बायका गप्पा 

मारायला जमल्या होत्या. चतच्या नवऱ्याने गाव्हचरलने लोदूझहून चलचहले होते की इस्र्रसाठी हक्कािी रजा 
घेण्यािा आपि प्रयत्न करीत आहोत. पेलागेयाने सभतीना सफेदा चदला होता आचि आवराआवर करून 
ठेवली होती. ग रुवारपासून ती त्याच्या ंवारे्कडे डोळे लावनू बसली होती. पळत पळत ती फार्काजवळ 
जाऊन क पार्ीशी उभी रहायिी. डोक्याला रुमालचबमाल न बािंलेल्या, स कलेल्या पेलागेयाच्या तोंडावर 
गभारपिाच्या ख िा उमर्ल्या होत्या. डोळ्यावर पालर्थ्या तळव्यािा आडोसा िरून तो येतोय का काय हे 
रस्त्यावर द रवर बघत ती उभी रहायिी. चतिे गभारपि कायदेशीरि होते. कारि गेल्या वषी गाव्हचरल 
पथकातून परतला होता. येताना त्याने बायकोसाठी रंगीत चिर्ािे पोचलश कापड आिले होते. िार रात्री 
त्याने चतच्याबरोबर घालवल्या. पािव्या चदवशी तो दारू चपऊन तरं झाला आचि पोचलश आचि जमवन भाषेत 
चशव्या घालू लागला. मग डोळ्यातून चर्पे गाळीत एक गािे म्हित बसला. १८३१ पासून पोलंडबद्दलिे हे 
गािे कझाक म्हित असत. जेविापूवी गात आचि व्होडका पीत त्यािे चमत्र आचि भाऊ त्याच्या बरोबर 
बसले होते. 

 
आमी ऐकलंया बरकचतिा मोठ्या 
पोलंड, देश एक हाय म्हनं 
आमी पायलंया, चभकार त्यो तर 
हाये हे स्वताच्या डोचळयानं 
पोलंडात हाय म्हनं खानावळ 
पोलंडच्या राजािी खािावळ 
खानावळीत आली तीन पोरं िलाख 
प्रचशयन, पोल आचन डॉनिा कझाक 
त्यानंी घेतली हो, प्रचशयननं व्होडका घेऊन पैसं चदलं म्हनं 

 
पोलंडच्या पोरानं घेतली व्होडका 
व्होडक्यािा मोजला रोकडा पैका 
कझाकािं पोर पोर्भरून प्याला 
चपऊन प्याला नाय िव्वल चदला 

अन् खानावळीला, दसळदर आलं ते कायमि ंआलं ते आलंि म्हिं. 
 

कझाकािं पोर िालं रे्िाि ं
खनान् नाल वाजं र्ािेंिं 
खानावळवालीला घातला डोळा 
िल म्हन माझ्या संगर् रहायला 

आमच्या डॉनवरती, चनवातं डॉन हाय सजनी पोरगं चतला म्हन. 
 

डॉनच्या मानसािी अशी हाय रीत 
चवनीत चशवीत नाय गवत कापीत 



           

चवनीत नाईत चशवीत नाईत ति नाय कापीत 
झक् पक पोशाखािं त्यािं ग पीत 

िल डॉनवरती, चनवातं चतथं हाय सजनी पोरगं चतला म्हन. 
 
जेवि खािं झाल्यावर गाव्हचरलने आपल्या घरादारािा चनरोप घेतला आचि घोड्यावर बसून तो 

चनघून गेला. 
 
त्या चदवसापासून पेलाचगयािी नजर पायािी नखे चनरखू लागली! 
 
आपि गभार कशा झालो त्यािा चतने नताचलयाजवळ ख लासा केला. ती म्हिाली, ‘गाव्हचरल 

यायच्या एकदोन चदवस आिी मला स्वप्न पडलं. मी क रिरानातून िालल्येय. गेल्या सिाला आम्ही 
चवकली ती गाय माझ्या प ढं िाललेली मला चदसत्येय. ती िालता िालता चतच्या आिळातून दूि चठबकत 
होतं. मला वार्लं अरे माझ्या देवा! अशी कशी बाई चहिी अिववर् िार काढली मी? द सऱ्या चदवशी म्हातारी 
द्रोझचदखा ‘हॉप’ च्या डहाळ्या मागायला आली. मी मला पडलेलं स्वप्न चतला साचंगतलं. तेव्हा चतनं मला 
साचंगतलं की मेिबत्तीिं थोडसं मेि काढून घे. त्यािा गोळा कर आचि तो क ठं तरी गाईच्या शिेात नेऊन 
प रून र्ाक. कारि काहीतरी अलाबला दाराशी आल्याि ंहे स्वप्न होतं. ती म्हिाली तशी मी पळाले. पि 
मेिबत्तीि क ठं सापडेना. घरात एक होती. मला ठाऊक होतं पि पोरानी कोळी िरायला ती घेतली 
असावी. मग गाव्हचरल आला. आला न् हे संकर् घेऊन आला. तीन वषव कशी चबनघोर काढली. आता बघ ू
माझ्याकडे!’ असे म्हिनू चतने आपले प ढे आलेले पोर् जास्ति उंिावनू दाखवले. 

 
नवऱ्यािी वार् पाहता पाहता पेलगेया चिडीला आली होती. चतला एकर्ीला करमेना तेव्हा चतने 

श िवारी आपल्या मचैत्रिीना संध्याकाळ चतच्या घरी घालवण्यासाठी बोलावनू घेतले. अिववर् चविलेला 
माडंमोजा घेऊन नताचलया आली होती. वसंतऋत  स रु झाला की चग्रशाका आजोबाना जास्ति थंडी वाजू 
लागायिी म्हिनू चतने तो चविायला घेतला होता. ती वाजवीपेक्षा जास्त ख षीत चदसत होती. क िी 
िेष्टामस्करी केली की सवापेक्षा ती उगीिि फाजील हसत होती. अंतयामीिी लागलेली कंथािी तळमळ ती 
त्याचं्यापासून लपव ू बघत होती. पेलागेया ि लािाच्या ओयावर बसली होती. चतिे अनावृत्त चनळ्या 
जाभंळ्या चशरा चदसिारे पाय खाली लोंबकळत होते. कजागमावशी असलेल्या फ्रोसयािी चतनं सर्गल 
िालवली होती. 

 
‘नवऱ्याला तू कसं गं चपरू्न काढलंस फ्रोसया?’ 
 
‘त ला माहीत नाही? पाठीवर चपर्लं! डोक्यावर चपर्लं! चजथं हाताला लागलं चतथं चपरू्न 

काढला!’ 
 
‘तसा नाही ग माझ्या चविारण्यािा अथव. स रवात कशी झाली?’ 
‘झाली अशीि!’ अचनच्छेने ती म्हिाली. 
 
‘नवरा द सऱ्या बाईबरोबर असलेला पकडलात तर काय चमठािी ग ळिी िरून बसाल?’ मात्वये 

काशूचलनच्या उंि ढंकाळपाववती असिाऱ्या स नेने चविारले. 



           

‘आम्हाला सगळं सागं ना फ्रोसया!’ 
‘अग सागंण्यासारखं तसं काही नाही.’ 
‘िल िल! सागं! अग आपि सगळ्या सख्या मचैत्रिी तर आहोत इथं!’ 
 
सूयवफ लाच्या चबयािी फोलपरं् हाताच्या तळव्यात थ ंकीत फ्रोसयाने क्स्मत केले, ‘बरेि चदवस 

त्यािी ही भानगड मी पहात होते. मग एक चदवस क िीतरी मला साचंगतलं की डॉनच्या परतीरावर 
राहिाऱ्या क िा सर्वीला घेऊन तो िक्कीत बसालाय. म्हिून चतथं गेले आचि िक्कीत दोघाना पकडलं.’ 

 
‘त झ्या नवऱ्यािी काही बातमी कळली का ग नताचलया?’ नताचलयाकडे वळून त्याि ढंकाळमायेने 

मिेि चविारले. 
 
‘यागोदनोयेला आहे तो’ ती प र्प र्ली. 
‘त्याच्याबरोबर नादंायिा चविार आहे का नाय?’ 
‘ती खूप नादेंल! पि त्यानं नादंवनू घेतलं पाचहजे ना?’ चतथल्या घरवालीने मिेि तोंड घेतले. 
 
गरम रक्त िेहऱ्यावर उसळून येत आहे असे नताचलयाला वार्ले. आपली मान हातातल्या 

मोज्याकडे वाकवनू चतने भ वयाखालून बायकाकंडे नजर र्ाकली. इतरापासून आपली शरम लपविं शक्य 
नाही हे ओळखून लोकरीिा ग ंडा म द्दामि चतने ग डघ्यावरून खाली लोरू्न चदला. आचि खाली वाकून त्या 
थंड फरशीवर ती लोकर िािपडू लागली. पि चतिे हे नार्क इतके ओढून तािनू आिलेले होते की 
सगळ्याजिींच्या ते लक्षात आले. 

 
‘थ ंक बये त्याच्या तोंडावर! अग मान िड आहे तोपयंत जोखड ग काय? चमळतंि क ठं ना क ठं!’ 

एका बाईनं अगदी कळवळ्यानं उपदेश केला. 
 
वाऱ्यावर चठिगी उडून जावी तसा नताचलयािा उसना उत्साह पळून गेला. 
 
त्या बायकािंी बोलिी मग ताज्या लफड्या–क लंगड्याकडे, काहीतरी विवि गावगप्पाकंडं 

वळली. नताचलया चनःशद्बपिे चवित बसली होती. ती बठैक उठेपयंत ती बळेि चतथे बसून राचहली. 
 
आपल्या अचनचित पचरक्स्थतीिी चतला जी लज्जा वार्त होती त्या लजे्जपोर्ी चतने प ढिे एक पाऊल 

उिलले (‘अचनचित पचरक्स्थती’ म्हिायिे कारि असे की, चग्रगरी आपल्याला कायमिा सोडून गेला  ा 
गोष्टीवर चवश्वास ठेवायला चतिे मन अद्यापही तयार नव्हते. झाल्यागेल्यािी त्याला माफी करून त्याला 
परत पत्करायला ती तयार होती.) तो कायमिा आपल्याला सोडून िालता झाला की तो आपला चविार 
बदलू शकेल हे जािून घेण्यासाठी त्याला ग पि प एक पत्र पाठवायिा चतने चनिय केला. 

 
पेलागेयाकडून ती घरी उशीरा परतली. चग्रशाका आपल्या लहानशा खोलीत बसून ‘पचवत्रशास्त्रा’िी 

कातडी बािंिीतील जीिव तेलकर् पोथी वािीत होते. चतिे वडील सायवानात पगजाळ्यािी द रुस्ती करीत 
बसले होते. न क्त्याि पडलेल्या ख नािी गोष्ट चमखेई त्याना सागंत होता. ती ते ऐकत होते. चतिी आई 
पोराना झोपवनू स्वतः ि ल्हाण्याच्या ओयावरील फळीवर झोपली होती. चतच्या पायािे काळे पडलेले 



           

तळव ेदारातून चदसत होते. आपले जाकीर् नताचलयाने काढले आचि ती घरात उगीि इकडे चतकडे चफरत 
राचहली. प ढच्या खोलीतील एका कोपऱ्यात फळ्या मारलेल्या होत्या, त्याच्या आड तागाच्या चबयािंी रास 
रिून ठेवलेली होती. चतथे उंदरािी ख डब ड आचि सि सि ऐकू येत होती. आपल्या आजोबाचं्या खोलीत ती 
क्षिभर थाबंली. देवप तळ्याखाली ठेवलेल्या पोर्थ्याचं्या गठ्ठ्ठ्याकडे ती शनू्द्य दृष्टीने बघत होती. 

 
‘आजा! त झ्याजवळ एकादा कागद आहे?’ 
‘कसला कागद?’ कपाळाला आठ्या घालून चग्रशाकाने चिडून चविारले. 
‘चलहायिा कागद!’ 
 
पोथी म्हातारब वानी शोिली आचि एक ि रगळलेला ताव बाहेर काढला त्याला ि पािा उग्र वास 

येत होता. 
 
‘पेक्न्द्सल आहे?’ 
‘त झ्या बापाला चविार! जा पोरी! मला सताव ूनको.’ 
 
बापाकडून चतने पेक्न्द्सलीिे थोर् क चमळवलें  आचि ती मेजापाशी बसली. इतके चदवस चतिा 

छळवाद करिाऱ्या चविाराशंी काळजाला स न्न करिारी, क रतडिारी वदेना चनमाि करिाऱ्या चविाराशंी ती 
झ ंजत होती. चतने चलचहले, 

 
चग्रगरी पतंोचलएचवच्, 
 
मी कसं जगू ते आचि माझ्या आय ष्ट्यािा खरंि सत्यानाश झाला की काय ते मला कळव. तू घरातून 

चनघून गेलास, मला एका शबदानंही चविारलं नाहीस. मी त झं काही वाईर् केलेलं नाही. माझा हात हातात 
घेऊन ‘मी कायमिा जातो’ असं तरी मला तू सागंशील  ािी मी वार् पाचहली. पि तू िालता झालास 
आचि एकाद्या थडग्यासारखा िूप बसलायस्. 

 
मला वार्लं घर्केच्या चतरचमरीत तू गेलास. तू परत येशील म्हिनू मी वार् पाचहली. पि मला 

त झ्या वारे्त यायिं नाही. दोघीही जाण्यापेक्षा एकि क िीतरी मातीत त डवली गेलेली िागंली. एकदा तरी 
माझ्यावर दया कर आचि पत्र पाठव. मग काय चविार करायिा ते मला कळेल, पि आज मी रस्त्याच्या 
मिोमि उभी राचहल्येय. 

 
चग्रशा, माझ्यावर रागाव ूनको. त ला येशूिी शपथ आहे. 
–नताचलया 
 
द सऱ्या चदवशी सकाळी चतने हेर्बाबाला व्होडका द्यायिे आश्वासन चदले आचि ते पत्र घेऊन 

घोड्यावरून यागोदनोएला जाण्यासाठी त्यािे मन वळवळे. आपल्या नशापाण्याच्या आशते मश्ग ल 
झालेल्या हेर्बाबाने अंगिात घोडा आिला आचि िन्द्याला न कळवता तो द डक्या िालीने यागोदनोएकडे 
गेला. 

 



           

कझाक घोडेस्वरात क िीही नवखा मािसू चदसावा तसे घोड्यावरिे त्यािे ध्यान िमत्काचरक 
वार्त होते. द डक्या िालीने जाताना हेर्बाबािी चठगळे लावलेली कोपरे चहसकत होती. रस्त्यावर 
खेळिाऱ्या कझाक पोरानी त्याचं्या र्वाळीच्या आरोळ्या ठोकून भडंावले. 

 
‘खोखोल [य िेनी मािसाला उदे्दशनू चदलेली एक इरसाल चशवी.] ! खोखोल!’ 
‘घािेरडा य िेनी!’ 
‘ए! पडशील ए ऽ खाली!’ 
‘क ं पिावर जसं क तं्र बसलंय!’ 
 
द पारी तो परत आला. आपल्या बरोबर त्याने साखरेिी प डी बािूंन देतात त्या चनळ्या कागदािे 

चिठोरे आिले होते. चखशातून तो बाहेर काढून त्याने नताचलयाकडे पाहून डोळे चमिकावले. 
 
‘रस्ता भयकंर होता! असे चहसके बसलेत की जवळ जवळ आतडीि बाहेर पडली!’ 
 
नताचलयाने ती चिठ्ठी वािली आचि चतिा िेहरा काळवडूंन गेला. त्या चिठोऱ्यावर जे िार शबद 

खरडलेले होते ते तीक्ष्ि स ळक्यासंारखे चतच्या काळजात घ सले. 
 
‘एकर्ी रहा–चग्रगरी मेलेखोव.’ 
 
आपल्या शक्तीवरिा चवश्वास उडून गेल्यासारखी नताचलया िावत घरात चशरली आचि आपल्या 

पलंगावर जाऊन पडली. ईस्र्र रचववारच्या पहारे्लाि घर आवरलेले असाव ेआचि ईस्र्रिा केक वळेेवर 
तयार करावा म्हिून चतिी आई रात्रीिी िलू पेर्वीत होती. 

 
‘नताचलया! इकडं ये माझ्या मदतीला’ चतने म लीला हाक मारली. 
‘माझं डोकं द खतंय आई! मी जरा पडते!’ 
चतिी आई दारातून डोकावनू म्हिाली, ‘थोडा खारवलेला रस्सा घे. आत्ता बरं वारे्ल.’ 
 
नताचलयाने काहीि उत्तर न देता आपली कोरडी थंडगार जीभ ओठावरून चफरवली. गरम लोकरी 

शाल डोक्यावर ओढून घेऊन ती संध्याकाळपयंत पडून राचहली होती. म र्क ळे वळलेल्या चतच्या शरीरातून 
उठिाऱ्या मंद शहाऱ्याने ती थरथरत होती. चमरोन आचि चग्रशाका चगरजाघराकडे चनघाले तेव्हा ती उठली 
आचि स्वयंपाकघराकडे गेली. चतच्या चनतळ सविरलेल्या केसाखाली कानशीलावर िमवसबदू तरारले होते. 
रुग्ि, तेलकर् तवगंाने चतिे डोळे गढूळले होते. 

 
चवजारीिी बर्िे लावता लावता चमरोननी आपल्या म लीकडे नजर र्ाकली. 
‘िागंला म हूतव शोिलास आजारी पडायला! िल पोरी आमच्या बरोबर प्राथवनेला!’ 
‘त म्ही जा! मी मग येते.’ 
‘आम्ही घरी यायिी वळे होईपयंत येशील मला वार्तं!’ 
‘नाही नाही! मी कपडे करते न् येते!’ 
 



           

ती दोघं बाहेर पडली. ल चकचनिना आचि नताचलया  ा दोघीि स्वयंपाक घरात राचहल्या. 
पेर्ाऱ्याकडून पलंगाकडे आचि पलंगाकडून पेर्ाऱ्याकडे अशी नताचलया चवमनस्कपिे येरझारा घालीत 
होती. पेर्ाऱ्यातील कपड्याच्या सरचमसळ चढगाकडे तो शून्द्यपिे र्क लावनू बघायिी. मनातले तेि 
व्याकूळ करिारे चविार चतिे ओठ प र्प र्त होते. ल चकचनिनाला वार्ले की कोिते कपडे घालावते 
 ाबद्दल पोरीच्या मनािा चनिय होत नसावा. तेव्हा आईच्या पे्रमाने चतने स िचवले, ‘माझा चनळा झगा घाल 
बाळ. त ला अगदी छान बसतो तो. घेऊन येऊ का?’ 

 
ईस्र्रसाठी नताचलयाला नव ेकपडे चशवलेले नव्हते. आपला पायघोळ गदव चनळा झगा घालायला 

लग्नाआिी नताचलयाला चकती आवडायिे ते ल चकचनिनाला एकाएकी आठवले. कोिता झगा घालावा 
 ािी पोरीला काळजी पडलेली असावी असे वारू्न तो झगा घालण्यािा चतने नताचलयाला आग्रह केला. 

 
‘नको! हाि घालून जाते मी!’ नताचलयाने आपला चहरवा झगा काळजीपूववक बाहेर काढला. 

चग्रगरीिी पचहली भेर् झाली तेव्हा हाि झगा आपि घेतला होता हे चतला एकाएकी आठवले. कोठाराजवळ 
चतच्या वाग्दत्त पतीने चतिे पचहले ओझरते ि ंबन घेऊन चतला लाजबावरी करून र्ाकले होते तेव्हा हाि 
झगा चतच्या अंगावर होता. 

 
ह ंदक्याने गदगदत ती पेर्ाऱ्याच्या उघड्या झाकिावर कोसळली. 
‘नताचलया! काय झालं ग?’ हातािी र्ाळी मारून आईने चविारले. 
 
जोराने सकिाळण्यािी इच्छा नताचलयाने दाबून र्ाकली. स्वतःला आवर घालून ती वडे्यासारखी 

ककव श हसली. 
 
‘आज काय झालंय क िाला ठाऊक!’ 
‘नताचलया...! माझ्या लक्षात आलंय–!’ 
 
‘काय–? काय त मच्या लक्षात आलंय आईसाहेब?’ अकक्ल्पतपिे चिडून जाऊन चतने चविारले 

आचि त्या चहरव्या झग्यािा बोर्ानी िोळामेळा केला. 
 
‘त झा जीव रमेनासा झालाय! त ला गरज आहे ती नवऱ्यािी!’ 
 
‘एकानं पोर् भरलं माझ!ं’ ती आपल्या खोलीत गेली आचि िर्कन कपडे करून परत सायवानात 

आली. अल्लड शलेार्ा बािंा असलेल्या नताचलयािे गाल द ःखाच्या आवगेाने चनळसर चदसत होते. 
 
‘तू हो प ढं. माझं अजून झालं नाही.’ चतच्या आईने चतला साचंगतले. 
 
बाहीत रुमाल ख पशीत नताचलया बाहेर पडली. तरंगत्या बफािी िडाडती गाज आचि बफव  

चवतळिीिा उते्तजक उग्रगंि हे वाऱ्यावर तरंगत चतच्यापाशी आले. डाव्या हाताने स्कर्विे र्ोक वर उिलून 
आचि मोचतया चनळ्या डबक्यातून वार् काढीत ती चगरजाघरात पोहोिली. सिािे, सर्रफर्र गोष्टींिे 
अंि क फ र्कळ चविार डोक्यात आिीत ती िालत होती. आजच्या मानाने पूवी चनवातं असलेली मनःक्स्थती 



           

परत आिण्यािा प्रयत्न करीत होती. पि वक्षःस्थळापाशी लपवलेले कागदािे ते चनळे चिठोरे, चग्रगरी आचि 
चतच्याकडे पाहून संत ष्टपिाने हास्य करिारी–कदाचित चतिी कीवही करिारी–ती स खी बाई, इकडे चतिे 
चविार हट्टीपिाने वळति होते! 

 
चतने चगरजाघराच्या आवाडात प्रवेश केला तेव्हा काही पोरर्ी चतच्या वारे्त उभी होती. त्याना 

वळसा घालून ती प ढे गेली तशी त्यािंी क जब ज चतच्या कानावर पडली. 
 
‘कोि रे ती? बचघतलंस तू?’ 
‘नताचलया कोश वनोवा!’ 
‘चतच्यात काहीतरी खोड आहे म्हिे! म्हिून नवऱ्यानं र्ाकलीन् चतला.’ 
‘ते खरं नाय! लंगड्या पाचंतलेयशी आपल्या सासऱ्याशंी चतनं सूत जमवलं म्हितात!’ 
‘असा प्रकार आहे होय? तरीि चग्रगरी घरातून पळून गेला!’ 
‘तर काय? अजून चतिं ते लफडं िालूि आहे...!’ 
 
वडे्यावाकड्या दगडानंा ठेिकाळीत पाठीमागून येिारी ती लाजलाविी गचलच्छ क जब ज ऐकत ती 

चगरजाघराच्या पडवीत पोहोिली होती. चतथून तशीि मागे वळून ती प ढच्या फार्काकडे चनघाली तेव्हा 
पडवीत उभ्या असलेल्या म ली चफदीचफदी हसू लागल्या. दारु प्याल्यासारख्या झोकाडं्या खात ती िावत 
घरी आली. अंगिातील फार्कापाशी आल्यावर चतने जोराने श्वास घेतला. झग्याच्या काठावरून अडखळत 
रक्त फ रे्पयंत ओठ करकिून िावीत ती आत चशरली. जाभंळर् अंिारात मागंरािे उघडे दार कचभन्न 
वासलेले होते. भयानक चनिाराने चतने आपली उरलीस रली ताकद एकवर्ली. त्या दाराकडे चतने िाव 
घेतली आचि घाईघाईने उंबऱ्याच्या आत पाऊल र्ाकले. मागंर थंड कोरडे होते. कातडी ज वािे आचि 
क बर् गवतािे वास चतथे दार्ले होते. तेथील कोपऱ्याच्या चदशनेे िािपडत जािाऱ्या नताचलयाच्या मनात 
कोिताही चविार नव्हता की कोितीही भावना नव्हती. शरमेने िूर झालेल्या चतच्या हताश मनावर केवळ 
एक चवषण्ि, तळतळार्ािी पकड होती. चतथल्या एका कोयत्यािी मठू चतने उिलली म ठीतून पाते 
उिकर्ले. (चतच्या सगळ्या हालिाली कशा आिी ठरवल्यासारख्या िीम्या आचि अिूक होत्या!) 
चनिाराच्या अकक्ल्पत, हषोन्द्मत्त चतरीचमरीने चतने मान मागे फेकली आचि त्या कोयतीने गळा कापून घेतला! 

 
त्या जळजळीत चवदारक वदेनेने कोसळून पडावी तशी ती खाली पडली परंत  आपला बते आपि 

प रता अंमलात आिलेला नाही ही अस्पष्ट जािीव होऊन ती दोन हात आचि ग डघ्यावर िडपडत ओिवी 
झाली. 

 
मग कशीबशी ग डघ्यावर बसली. (छातीवर वाहिारे रक्त पाहून ती भेदरुन गेली!) थरथरत्या 

बोर्ानी चतने आपल्या जाकीर्ािी बर्िे फाडून काढली. एका हाताने चतने आपला घट्ट आचि र्िक स्तन 
बाजूला केला. द सऱ्या हाताने चतने कोयतीिे र्ोक नेमक्याजागी आिले. ग डघ्यावर िालत ती सभतीजवळ 
गेली. कोयतीिे बोथर् र्ोक सभतीत घ सवले. आपले दोन्द्ही हात डोक्यामागे नेले आचि छाती नेर् लावनू ती 
प ढे नेऊ लागली. प ढे, प ढे...! 

 



           

कोबी चिरावी तसा मांस चिरीत जािारा घृिास्पद आवाज चतने स्पष्टपि ऐकला, चतला तो 
जािवला, चतच्या स्तनातूंन घशापयंत तीव्र वदेनेिी लार् िढत गेली आचि चतच्या कानात घिघित्या स या 
ख पसल्या गेल्या. 

 
सायवानािे दार खरखरले. ल चकचनिना िािपडत पावलाि उतरून आली. 
घंरे्च्या मनोऱ्यावरून चगरजाघराच्या घंरे्िे लयबद्ध डोल घ मत होते. 
 
िारेवर आरुढ झालेला चवतळता बफव  अखंड, रगडत्या गजवना करीत डॉनवरून वहात िालला 

होता. हषवचनभवर, त ड ंब आचि चवम क्त नदी आपल्या बफव  शृखंला नािवीत खाली दूरवर असलेल्या आझोव 
सम द्राकडे िोंिावत िालली होती! 
  



           

१९. 
 
क्स्तपान चग्रगरीजवळ आला आचि चरकाबसोर् घट्ट पकडून घामाने डबडबलेल्या घोड्याच्या 

प ठ्ठ्ठ्यावर िेपून रेलला. 
 
‘काय, कसं काय चग्रगरी?’ 
‘देवाच्या दयेनं ठीकाय!’ 
‘काय चविार िाललाय? ऑ?’ 
‘काय चविार िालायिाय?’ 
‘द सऱ्यािी बायको तू पळवल्येय! वापर िालू आहे ना?’ 
‘चरकीब सोड!’ 
‘चभऊ नको रे! त ला हािीत नाही मी!’ 
‘मी भीत नाही! कळ काढू नकोस!’ आरक्त होऊन आवाज िढवीत चग्रगरी म्हिाला. 
 
‘आज नाय त झ्याशी लढत घेत! इच्छा नाही माझी! पि माझे बोल ध्यानात ठेव चग्रगरी! किी ना 

किी त झा जीव घेईन.’ 
 
‘आंिळा म्हितो ‘बघू या... त्यातलाि प्रकार!’ 
 
‘माझे बोल िागंले ध्यानात ठेव! तू माझं वार्ोळं केल्येयस! हे पाचहलंस?’ हात लाबं करून आपले 

ि ळीिी प रे् बसलेले तळव े त्याने दाखवले. ‘नागंरिी करतोय! देवाला माहीत कशासाठी करतोय! मला 
स्वतःला काय गरज पडल्येय? उगाि इकडं चतकडं केलं तरी चहवाळा चनघून जाईल. पि चरकामपि 
खायला उठतंय! तू माझं फार वार्ोळं केलंस चग्रगरी!’ 

 
‘माझ्याकडं तिार करण्यात काय मतलब? भरल्या पोर्ाला उपाशी मािसाि ं द ःख काय 

कळिार?’ 
 
‘खराय!’ क्स्तपानने मान उंिावनू चग्रगरीच्या िेहऱ्याकडे रोखून पाचहलं. एकाएकी त्याच्या तोंडातून 

पोरगेले हसू फ र्ले आचि त्याच्या डोळ्याचं्या कोपऱ्याना स रक त्या पडल्या. ‘मला एकाि गोष्टीिं द ःख होतं 
पोरा!–फार द ःख होतं–! चतगस्तािी आठवि आहे का? व्रतमासाच्या सिात झालेल्या खेड्यातल्या 
दंगलीिी?’ 

 
‘नाही आठवि!’ 
‘उपास करिाऱ्यानी जेविारािंा जीव घेतला ते [व्रतमासात (शोवेर्ाइड) सववसािारिपिे चववाचहत मािसे उपास 

करतात. अचववाचहत करीत नाहीत.]? 
 
ब्रह्मिाऱ्यानंी लग्न झालेल्याशंी लढत चदली ते नाही आठवत? त झा मी कसा पाठलाग केला होता 

ते आठवतं? तेव्हा तू पोरगेला होतास! द बळा होतास! माझ्याप ढं कोवळं रोपरं् होतास! तेव्हा त झी गय 
केली. पि तू पळून जात होतास, तेव्हा जर त ला हािला असता तर उभा चिरला गेला असतास! जोरानं 



           

पळालास तू! पाय लावनू पळालास! चतथंि त झ्या बरगडीत एक हािला असता तर आज तू चजता 
नसतास!’ 

 
‘काळजी करू नको! अजून होऊन जाऊ दे आपली!’ 
 
काहीतरी आठवण्यािा प्रयत्न केल्यासारखे क्स्तपानने कपाळ िोळले. हातात घोड्यािे कायदे 

िरून जािाऱ्या म्हाताऱ्या चलस्तचनत्सकीने चग्रगरीला हाक मारली. अजून डाव्या हातात चरकाबसोर् 
िरलेला क्स्तपान तबरंग च्या बाजूने िालत होता. त्यािी प्रत्येक हालिाल चग्रगरी न्द्याहाळीत होता. 
क्स्तपानच्या खाली झ कलेल्या सोनेरी चमशा, हजामत न केलेल्या त्याच्या हन वर्ीवरिा दार् झ बका, त्याच्या 
र्ोपीिा त र्लेला कातडी पट्टा  ा गोष्टी त्याच्या नजरेने चर्पल्या. घामाच्या ओघळाच्या स कलेल्या रेषा 
उमर्लेला त्यािा गचलच्छ िेहरा द ःखी आचि चवलक्षि अपचरचित असा वार्त होता. त्याच्याकडे पाहता 
पाहता चग्रगरीला वार्ले की पजवन्द्य ि क्यात ग रफर्लेले दूरवरिे माळरानि आपि रे्कडीच्या मार्थ्यावरून 
बघत आहोत. कबरर् थचकस्तपिा आचि चरतेपिा  ानी क्स्तपानिा तोंडवळा राखोडा झाला होता. 
चनरोपािे अवाक्षर न बोलता तो मागे रेंगाळला. 

 
चग्रगरी घोड्याला घेऊन िालला होता. ‘थाबं जरा! आक्क्सचनया! कशी आहे?’ 
 
ब र्ाला लागलेला चिखलािा रपका िाबकाच्या काठीने खाली पाडीत चग्रगरीने उत्तर चदले, ‘ती? 

छान आहे ती!’ त्याने तबरंग ला थाबंवनू मागे नजर र्ाकली. 
 
पाय लाबं फाकून क्स्तपान उभा होता. दातात एक गवतािा देठ िावीत होता. क्षिभर चग्रगरीला 

त्याच्याबद्दल चवलक्षि वाईर् वार्ले. पि मत्सराने क रघोडी केली. खोगीरावरिी माडं वळवीत तो 
ओरडला, 

 
‘त झी आठवि काढीत नाही! काळजी करू नको!’ 
‘असं म्हितोस?’ 
 
घोड्याच्या दोन कानाच्या मिोमि चग्रगरीने िाब क ओढला आचि क्स्तपानच्या प्रश्नािे उत्तर न देता 

तो िौख र उिळला. 
  



           

२०. 
 
सहावा मचहना लागल्यानंतर इतःपर ते चग्रगरीपासून लपविे अशक्य आहे हे समजल्यावरि 

आक्क्सचनयाने आपल्या गभारपिािी त्याच्याजवळ कब ली चदली. इतके चदवस ती िूप बसली होती कारि 
चतला अशी भीती वार्त होती की पोर्ातील हे मलू आपले आहे  ावर त्याने चवश्वास ठेवला नसता. भयाने 
आचि सितेने चवविव झालेली आक्क्सचनया कसली तरी प्रचतक्षा करीत होती. सितातूर अपेके्षच्या पचहल्या 
काही मचहन्द्यात चतला लागलेले डोहाळे चग्रगरीच्या दृष्टीस पडले नव्हते; आचि दृष्टीला पडलेि तर हे 
डोहाळे आहेत हे त्याला समजले नव्हते. 

 
एक चदवस संध्याकाळी चतने भीत भीत त्याला हे साचंगतले आचि त्याच्या िेहऱ्यावरील भाव कसे 

बदलतात ते ती सचितपिे न्द्याहाळू लागली. पि चखडकीकडे वळून त्राचसकपिे तो खेकसला. 
 
‘आिी का नाही साचंगतलंस?’ 
‘मला भय वार्लं चग्रशा! मला वार्लं तू मला हाकलून देशील!’ 
पलंगाखाली बोरे् आपर्ीत त्याने चविारले, 
‘केव्हा होशील?’ 
‘ऑगस्र्च्या स रुवातीला होईन मला वार्तं.’ 
‘पोर क्स्तपानिं ना?’ 
‘नाही! त झं!’ 
‘असं तू म्हितेस?’ 
‘तूि मोज ना चदवस! लाकूडतोडीच्या त्या चदवसापासून आजपयंत–! 
 
‘बनवाबनवी करू नको आक्क्सचनया! समज क्स्तपानिं असलं तरी त झा काय इलाज? मला खरं 

उत्तर दे!’ 
 
डोळ्यातून संतप्त चर्पे गाळीत आक्क्सचनया बाकावर बसली आचि खालच्या आवाजात भडाभडा 

बोलू लागली, ‘इतकी वषव त्याच्याबरोबर होते, पि क ठं काय झालं? तूि चविार कर! मला तेव्हा काय रोग 
आला नव्हता! त झ्या पासूनि मला चदवस गेले असले पाचहजेत! आचि तू–!’ 

 
हा चवषय चग्रगरीने परत काढला नाही. आक्क्सचनयाकडें बघण्याच्या त्याच्या वृत्तीत एक श्रातं 

अचलप्तपिा आचि सकचित िेष्टेिी किव हे िागे चमसळून गेले, तीही कशािी वाच्यता न करता अतंम वख 
झाली. उन्द्हाळ्यात चतच्या िेहऱ्यावरिे सौंदयव हरपले. गभारपिाम ळे चतच्या डौलदार सौष्ठवाला बाि मात्र 
आला नाही. चतच्या एकंदर प ष्टतेने चतिी अवस्था झाकली गेली. चतिा िेहरा जरी ओढल्यासारखा झाला 
तरी डोळ्यात तेविाऱ्या दीप्तीने त्या म खाला एक नवीनि सौदयव लाभलं. सैंपाचकिीिे आपलं काम ती 
सहजगत्या पार पाडीत होती. त्या वषीं वाडीवर शतेमज रािंी संख्याही कमी होती. त्याम ळे चतला काहीि 
जड गेलं नाही. 

 
म्हातारपिच्या लहरी लचडवाळपिाने म्हाताऱ्या साशकाला आक्क्सचनया आवडू लागली. लेकीने 

घ्यावी तशी ती त्यािी काळजी घेत असे म्हिूनही कदाचित असेल. त्यािे कपडे ि िे, सदऱ्याना चशवि 



           

घालून देिे, जेवताना त्याला ख सख शीत वाढिे असे ती त्यािे करीत असे. आपल्या घोड्यािंी व्यवस्था 
लावनू झाली की म्हातारा साशका सैपाक घरात यायिा. पािी भरायिा. ड करासाठी बर्ायािा लगदा 
करायिा. नाना चकरकोळ कामे करायिा. चतच्याभोवती सपगा घालीत आचि आपल्या चहरड्या दाखवीत तो 
म्हिायिा, 

 
‘तू माझी काळजी वाहतेस! मी त झे पागं फेडीन! त झ्यासाठी वारे्ल ते करीन आक्क्सचनया! काळजी 

घ्यायला बाई नसती तर माझी वार् लागली असती! उवा लागल्या होत्या माझ्या अगंाला! काही लागलं तर 
मला फक्त तू सागंायिी खोर्ी!’ 

 
आपल्या मोतद्दारािी वासचंतक-चशक्षि-चशबीरातून स र्का करण्यािी व्यवस्था येवगेनीने केली 

होती. चग्रगरी गवत कापिीिे काम करीत होता. प्रसंगोपात्र म्हाताऱ्या चलस्तचनत्सकीना चजल् ाच्या गावी 
गाडीतून घेऊन जात होता. उरलास रला वळे त्याचं्याबरोबर माळढोकािंी चशकार करण्यात घालवीत 
होता. स खासीन, आरामशीर जीवनाने त्यािी रया जाऊ लागली. तो आळशी बनला. त्यािे अंग स रू् 
लागले आचि वयाच्या मानाने तो चनबर चदसू लागला. एकाि चविाराने त्याला काळजी वार्ायिी. तो चविार 
म्हिजे त्याच्या आगामी फौजी िाकरीिा! त्याच्याजवळ घोडा नव्हता का इतर काही सरंजाम नव्हता. 
बापाकडून काही चमळण्यािीही त्याला आशा नव्हती. स्वतःच्या आचि आक्क्सचनयाच्या चमळकतीतून तो पसैा 
वािवीत होता. तंबाखू ओढण्याच्या आपल्या व्यसनालाही त्याने आळा घातला होता. बापाकडे भीक न 
मागता आपल्याला असे करून घोडा चवकत घेता येईल अशी त्याला आशा वार्त होती. म्हाताऱ्या 
चलस्तचनत्सकीनेही त्याला मदतीिे आश्वासन चदले होते. बाप आपल्याला काहीही देिार नाही ही जी 
अबरगत चग्रगरीला वार्त होती, चतला लौकरि प ष्टी चमळाली. 

 
जूनच्या अखेरीस पेत्रो आपल्या भावाला भेर्ायला आला आचि संभाषिाच्या ओघात त्याने असा 

उल्लेख केला की त्याच्या बापािा राग अजून तसाि आहे. घोडा घेण्यासाठी त्याला आपि कोित्याही 
प्रकारिी मदत देिार नाही असे त्याने जाहीर करून र्ाकले होते. ‘गावच्या लष्ट्करी किेरीतून घे म्हिाव ं
घोडा. असे त्याने सागंून र्ाकले होते. 

 
‘त्याला काळजी करायिं कारि नाही! माझा स्वतःिा घोडा घेऊन जाईन िाकरीवर!’ ‘माझा 

स्वतःिा’  ा शबदावंर जोर देत चग्रगरीने साचंगतले. 
 
‘त ला क ठनं घोडा चमळिार? काय नािकाम करिारैस घोडा चमळवायला?’ चमशा िावीत पेत्रोने 

चविारले. 
 
‘नािकाम करीन, नाहीतर भीक मागेन! तीही मागनू नाहीि चमळाला तर िोरी करेन!’ 
‘शाबबास रे पठे्ठ!’ 
‘माझ्या पगारातून मी घोडा चवकत घेिार आहे!’ चग्रगरी थोडा गंभीर होत म्हिाला. 
 
चग्रगरीिे काम, त्यािे जेविखाि, पगार  ािंी िौकशी करीत पेत्रो पावलािावर बसला होता 

आचि चग्रगरीिी उत्तरे ऐकताना चमशा िावीत संमतीिी मान डोलावीत होता सगळी वास्तप स्त करून 
झाल्यावर तो जायला चनघाला. जाता जाता भावाला म्हिाला, 



           

‘तू परत यावसं हे िागंलं! आपलाि हेका िालवि ंबरं नाही. अशा मागानं काही जास्त चमळकत 
होईलसं वार्तं?’ 

 
‘मी पैशाच्या मागं नाही लागलो!’ 
‘चतच्याबरोबर रहायिा चविार आहे त झा?’ 
‘क िाबरोबर?’ 
‘ ा...चहच्याबरोबर!’ 
‘हो! का काय हरकत आहे?’ 
‘काही नाही! मी आपलं चविारलं!’ 
 
भावाला पोहोिवायला बाहेर गेल्यावर चग्रगरीने अखेर शवेर्ी चविारले, ‘घरिं सगळं कसं काय 

आहे?’ 
 
पावलािाच्या कठड्याला बािंलेले घोड्यािे लगाम सोडवीत पेत्रो हसून म्हिाला, ‘सशाच्या 

चबळासारखी सतरा घरं झालीत त झी! सगळं चठकाय. आई, त झी आठवि काढते. वैरि काढलीय आम्ही, 
तीन गाड्या भरून झाली.’ 

 
आपल्या भावािी म्हातारी घोडी चग्रगरीने काळजीने न्द्याहाळली, ‘यंदा घोडी व्याली नाही?’ 
 
‘नाही भाऊ. ती वाझंोर्ी आहे. पि चिस्तोचनयाकडून आपल्याला जी कस्तानी चमळाली ती 

व्यालेय.’ 
 
‘काय झालं?’ 
 
‘सशगरू! झकासाय! तंगड्या लाबंसोर् आहेत. तेवर दिकर् आहेत. ऊर जोरदार आहे. जनावर 

िागंलं होईल.’ 
 
चग्रगरीने स स्कारा र्ाकला. ‘खड्यािी मला आठवि येते पेत्रौ! डॉनिी आठवि येते. इथं क ठं 

वाहातं पािीही चदसत नाही! रखरखीत बीळ आहे हे!’ 
 
‘आम्हाला भेर्यला येत जा!’ घोडीच्या हाडावलेल्या पाठीवर माडं घेत पेत्रो म्हिाला. 
‘येईन किी तरी!’ 
‘अच्छा, येतो मी!’ 
‘नीर् जा!’ 
 
पेत्रो अंगिातून बाहेर गेला. एवढ्यात काहीतरी आठवनू त्याने चग्रगरीला हाक मारली. तो अजून 

पावलािावरि उभा होता. 
 
‘नताचलया! मी चवसरलो! भयंकर गोष्ट!’ 



           

वाडीवर चगिाडासारखा घोंघाविाऱ्या वाऱ्यात त्याच्या वाक्यािे अखेरिे शबद चग्रगरीच्या कानावरून 
चनसरू्न गेले. पेत्रो आचि त्यािी घोडी मखमली ि रोळ्यात झाकून गेली होती. चग्रगरीने खादें उडवले आचि 
तो तबेल्याकडे िालता झाला! 

 
उन्द्हाळा अती रखरखीत होता. पाऊस त रळक पडला. िान्द्य लवकर चपकावर आले. राय 

कोठारात भरीभरी तो बाली चपकून चपवळी झाली, िार चदवसािें शतेमजूर आचि चग्रगरी कापिीला गेले 
 
त्या चदवशी आक्क्सचनयाने काम लवकर संपवले आचि आपल्याला बरोबर न्द्यायला चतने चग्रगरीला 

साचंगतले. 
 
‘कशाला येत्येस? बस घरीि!’ चतला परावृत्त करण्यािा चग्रगरी प्रयत्न करीत होता. तरी तेवढ्यात 

चतने डोक्यावर रुमाल बािंला आचि मािसे ज्यात बसून िालली होती तो रेकला चतने िावत िावत 
गाठला. 

 
ह रह रीने आचि अिीऱ्या आनंदाने आक्क्सचनया ज्यािी प्रतीक्षा करीत होती आचि सूक्ष्म भयाने चग्रगरी 

जे घडण्यािी वार् पहात होता ती घर्ना कापिीच्या वळेी घडली. चिन्द्हं ओळखून आक्क्सचनयाने हातातील 
दाताळे फेकून चदले आचि एका भाळीखाली जाऊन ती पडली. चतच्या विेा एकावर एक येत होत्या. आपली 
काळेजली जीभ िावीत ती भ ईसपार् पडली होती. कापिी यंते्र हातात घेऊन जािारे मजूर चतच्या 
अंगावरून जाताना ओरडले. त्यातल्या एका तरुि मािसाच्या नाकावर चपकलेले गळू होते. त्याच्या 
चपवळ्या िेहऱ्याला असंख्य घड्या पडल्या होत्या. त्याम ळे तो िेहरा लाकडात चकरवल्यासारखा चदसत 
होता. तो आक्क्सचनयाला ओरडून म्हिाला, 

 
‘अग ए! उठ! नाहीतर चवतळशील बघ!’ 
आपल्या हातातील यतं्र चग्रगरीने एकाच्या हाती चदले आचि तो चतच्यापाशी आला. ‘काय झालं?’ 
चतिे ओठ अचनवार थरथरत होते घोगऱ्या स्वरात ती म्हिाली, ‘विेा लागल्यात!’ 
‘िाडंाळिी! त ला म्हर्लं होतं की येऊ नको म्हिून! आता काय करिार?’ 
 
‘माझ्यावर रागाव ूनको चग्रशा–! आई ग–! आई ग–! चग्रशा, घोडं ज ंप रेकल्याला! घरी गेलंि 

पाचहजे–! मी इथं कशी–हे सगळे कझाक–!’ ती चवव्हळली. चतच्या वदेनेच्या लोखंडी पट्टीत ती चपळवरू्न 
गेली. 

 
चग्रगरी घोडा आिण्यासाठी िावत गेला. घोडा पलीकडे दूर खबदाडात िरत होता. घोड्यावर 

बसून येईपयंत आक्क्सचनया िडपडत हाता-ग डघ्यावंर ओिवी झाली होती. िूळभरल्या बालीच्या चढगाऱ्यात 
चतने डोके ख पसले होते. वदेनेच्या भरात तोंडात घेऊन िघळलेली बोििारी किसे ती थ ंकून र्ाकीत 
होती. आपली चवस्फारीत शून्द्य नजर चतने चग्रगरीवर रोखून िरली आचि आपला भयंकर चिरत जािारा 
आिोश मज राचं्या कानी पडू नये म्हिून एप्रनच्या बोळ्यात आपले दात घट्ट रुतवले. 

 
चग्रगरीने चतला उिलून रेकल्यात ठेवले आचि वाडीच्या चदशनेे घोडा जाम चपर्ाळला. 
 



           

‘आई ग! िावडव ूनको...! मेले ग मेले! तू...माझी...हाडं..चखळचखळी...!’ रेकल्याच्या सार्ीवर 
डोके आदळताि आक्क्सचनया सकिाळली 

 
मागील बाजूने ऐकू येिाऱ्या चतच्या खरखरीत सकिाळ्याकंडे लक्षही न देता सकवा तोंडातून िकार 

शबद न काढता लगाम डोक्यावर गरगरा चफरवीत चग्रगरीने घोड्यावर िाबकू िालवला. त्या उंिसखल, 
फारशा वापरात नसिाऱ्या रस्त्यावरून जािारा रेकला डावी उजवीकडे झोकाडं्या खात होता. 
आक्क्सचनयाने हाताच्या तळव्यात गाल दाबनू िरले होते. चतिे र्वकारलेले बेभान डोळे गरगरा चफरत होते. 
चग्रगरीने घोड्याना िौखूर चपर्ाळले होते. आसकूड त्याचं्या डोळ्यापं ढे असे काही वर खाली नाित होते की 
आकाशात िकिकीत स्फचर्कासारखा लोंबलेला तळपिारा ढगही नजरेआड जात होता. क्षिभर 
आक्क्सचनयािे सकिाळते आिंदन थाबंले. िाके खडखडत गेली आचि सार्ीच्या फळीवर चतिे डोके 
िाडकन आपर्ले. प्रथम चतच्या चनःशबदपिािा चग्रगरीवर काही पचरिाम झाला नाही. पि नंतर त्याने वळून 
मागे नजर र्ाकली. तोंड भयंकर वडेेवाकडे करून आक्क्सचनया पसरली होती. रेकल्याच्या तारशावर चतने 
गाल घट्ट दाबून िरले होते. काठा व फेकलेल्या मासळीसारखे चतिे दाभाड थडाथड उडत होते चतच्या 
भ वयावरून घामाच्या िारा चतच्या डोळ्याचं्या खोल खोबिीत लोर्ल्या होत्या. मागे वळून चग्रगरीने चतिे 
डोके उिलले आचि आपली ि रगळलेली र्ोपी चतच्या उशाला चदली. चतरप्या नजरेने त्याच्याकडे बघत ती 
ठासून म्हिाली, ‘मी मरिार चग्रशा! द सरं काय नाय!’ 

 
चग्रगरी थरारून गेला. त्याच्या डोक्यापासून पायापयंत एक थंड िमक गेली. िीरािे, चदलाशािे 

शबद तो शोिू लागला, पि ते त्याला सापडेनात आचि तो खेसकला, 
 
‘आिरर्ासारखं बोलू नको! मूखव क ठली!’ नंतर त्याने म डंी हलवली आचि मागे झ कून चतिे पाऊल 

आवळले. ‘आक्क्सचनया, माझ्या कब तरा!’ 
 
आक्क्सचनयािी वदेना क्षिभर चवरून गेली आचि मग द प्पर् जोराने परत आली. आपले पोर् 

फाडीत काहीतरी जात आहे,  ा जाचिवनेे चतने फोडलेली भयानक ककव श सककाळी चग्रगरीच्या कानात 
चिरत घ सली. 

 
चग्रगरीने बेभानपिे घोड्याना िाबकाने फोडून काढले. मग िाकाचं्या खडखडार्ावर उंिावलेला 

चतिा पातळ क्षीि आवाज चग्रगरीने ऐकला. 
 
‘चग्रशा!’ 
 
त्याने घोड्यािें लगाम खेिले आचि मान मागे वळवली. हात दोन्द्ही बाजूला पसरून आक्क्सचनया 

रक्ताच्या थारोळ्यात पडली होती. 
 
चतच्या झग्याखाली काहीतरी, िळवळिारा सजीव पदाथव कें कार्त होता. 
 
चग्रगरीने बेभानपिे रेकल्यातून खाली उडी घेतली आचि गोंिळून ठेिकाळत तो मागच्या बाजूला 

आला. 



           

आक्क्सचनयाच्या िपापत्या जळजळत्या तोंडाकडे बघताना चतिे शबद त्याने ऐकल्यापेक्षा जािलेि. 
‘नाळ दातानं तोड...! त झ्या सदऱ्याच्या स तानं बािूंन र्ाक!’ 
 
आपल्या स ती सदऱ्याच्या बाहीतून स तािे िागे त्याने उपसून काढले. कळ लागेपयंत डोळे घट्ट 

आवळून त्याने दाताने नाळ तोडली आचि ते रक्ताळते र्ोक स ताने बािूंन र्ाकले! 
  



           

२१. 
 
त्या चवस्तीिव चनपराळ खोऱ्याला यागोदनोएिी वाडी शवेाळ्यासारखी लगर्ली होती. वारा 

िंिळपिे किी उत्तरेकडून तर किी दचक्षिेकडून वाहायिा. आकाशाच्या चनळसर िवलाईतून सूयव तरंगत 
जायिा. उन्द्हाळ्याच्या पाठोपाठ पतझडीिी सळसळ यायिी. गोठविी आचि चहम घेऊन येिाऱ्या 
चहवाळ्यािी पकड आवळली जायिी. पि योगोदनोए आपल्या काष्ठवत जाड्यतेत ब डून गेलेलेि रहायिे. 
ज ळ्या भावडंासंारखे चदवस एका मागोमाग एक िालले होते आचि ही वाडी बाहेरच्या द चनयेपासून 
चनत्यािीि वगेळी पडली होती. 

 
िष्ट्मा लावल्यासारखी डोळ्याभंोवती ताबंडी कडी असलेली काळी ग जग जी बदके अजून आवाडात 

ड लत ड लत िालली होती. गावठी कोंबड्या िौबाजूला पावसाच्या थेबासंारख्या चवख रल्या होत्या. भडक 
चपसाऱ्यािें मोर तबले्याच्या छपरावरून माजंरासारखा मेयों मेयों आवाज काढीत होते. म्हाताऱ्या सेनानीला 
सवव प्रकारच्या पक्ष्यािंी हौस होती. त्याने एक अिू िौंिपक्षीही पाळलेला होता. नोव्हेंबर मचहन्द्यात 
दचक्षिेकडे उडत जािाऱ्या जंगली िौंि पक्ष्यािी अस्पष्ट साद ऐकू आली की अंतःकरि चपळवरू्न 
र्ाकिारा तळमळींिा लोलंगत आिोश हा करू लागे. पि तो उडू शकत नसे. कारि त्यािा एक पखं 
बाजूला लोळागोळा लोंबत होता. त्या पक्ष्याला न्द्याहाळीत हे सेनानी चखडकीत उभे असत. आपली मान 
उंिावनू उड्या मारिारा, फडफडत उडून जाऊ पाहिाऱ्या त्या पक्ष्याला पाहून ते आपल्या चपकलेल्या 
चमशाचं्या छपराखालील थोराड जबडा उघडून हसू लागत. सफेद सभतींिा चरकामा चदवािखाना त्याचं्या 
हास्याच्या घननादाने दिािनू जाई. 

 
क रळ्या केसाचं्या सझज्या असलेले आपले मस्तक बेचनयाचमन तसेि ताठ वागवीत होता. पडघरात 

एकर्ाि पते्त खेळत तो चदवस घालवायिा. 
 
र्ाकी चदलेल्या तोंडाच्या आपल्या बायकोिा साशकािा शतेमजूर चग्रगरीिा िन्द्यािा एवढेि नव्हे 

तर त्या िौंि पक्ष्यािाही चतखोन अजून तसाि हेवा करत होता. कारि आपल्या द ःखी मनात उिंबळून 
येिाऱ्या हळ वारपिाने ल केचरया त्या पक्ष्यािी सेवा करीत होती. 

 
म्हातारा साशका प न्द्हा प न्द्हा दारू चपऊन सझगत होता आचि म्हाताऱ्या चलस्तचनत्सकीच्या 

चखडकीखाली उभा राहून वीस कोपेकस् िी भीक मागत होता. 
 
चग्रगरीच्या तेथील एकूि वास्तव्यात यागोदनोएच्या तंद्राळू कंर्ाळवाण्या जीवनािी ब रसलेली 

स स्ती िाळविाऱ्या दोनि घर्ना घडल्या. एक आक्क्सचनयाच्या बाळािे आगमन आचि तेथील लाडक्या 
कलहंसािे मरि.  ा तान्द् ा म लीिी यागोदनोएच्या रचहवाशाना ताबडतोब सवय होऊन गेली. क रिात 
त्या कलहंसािी चवख रलेली काही चपसे पाहून त्यानी असा चनष्ट्कषव काढला, कोल् ाने त्याला पळवनू नेले 
खरे! पि त्याचं्या प्रशातं जीवनात तो कलहंस परतही आला होता. 

 
सकाळी जागे झाल्यावर िनी वचेनयाचमनला हाक मारीत. 
‘काल रात्री त ला काही स्वप्नं पडलं?’ 
‘वा! पडलं ना! मस्त स्वप्नं पडलं!’ 



           

‘मला सागं बघू ते!’ चलस्तचनत्सकी ि ट्यािी ग ंडाळी करीत करडा ह कूम सोडीत. 
 
वचेनयाचमन स्वप्नािी कथा सागंायिा. स्वप्न रर्ाळ सकवा भयप्रद असले की चलस्तचनत्सकीना राग 

यायिा. 
 
‘र्ोिप्या! मूखाला नेहमी मखूासारखीि स्वप्नं पडायिी!’ 
 
एकादे आनंदी मजेदार स्वप्नं शोिून काढायिा वचेनयाचमन प्रयत्न करायिा. पि त्याला ते चबकर् 

होऊन बसायिे! खूप चदवस आगाऊि तो आनंदी स्वप्न ‘रि’ू लागला. आपल्या रंकेवर बसून पते्त चपसता 
चपसता तो ते रिायिा प्रयत्न करीत असे. पते्तही त्याच्या गालासारखेि फ गीर तेलकर् चदसत. एकर्क 
नजर लावनू तो मेंदूला ताि द्यायिा ताि देता देता एक अवस्था अशी यायिी की त्याला नीर् स्वप्न पडिेि 
बंद होऊन जायिे. सकाळी जागा झाला की तो स्मृतीला ताि द्यायिा. काय स्वप्न पडले ते आठव ू
पहायिा. पि काळ्याक ट्ट काळोखाखेरीज त्याला काहीि चदसायिे नाही. त्याला स्वप्नि पडलेले नसे. 
एक िेहराही झोपेत चदसलेला नसे. 

 
वचेनयाचमनिा नीरस कक्ल्पत कथािंा साठा लवकरि संपून गेला. तीि ती गोष्ट सागंताना तो 

सापडल्यावर िनी रागेजले. 
 
‘गेल्या ग रूवारी घोड्याबद्दलिं हे स्वप्न तू मला साचंगतलं होतंस! त झं मढं उिललं लेका!’ 
 
‘परत मला हे स्वप्न पडलं चनकोलाई अलेक्क्सएचवि! देवाशप्पथ हे स्वप्न पडलं!’ वचेनयाचमनने 

चनर्मवकारपिे थाप मारली. 
 
चडसेंबर मचहन्द्यात व्येशनेस्कायाच्या चजल्हाकिेरीिे चग्रगरीला बोलाविे आले. घोडा चवकत 

घेण्यासाठी तेथे त्याला शभंर रुबल्स देण्यात आले. नाताळ संपल्यावर दोन आठवड्यानी लष्ट्करभरतीसाठी 
मानकोवो खेड्यात हजर राहण्यािी त्याला सूिना देण्यात आली. बऱ्याि क्ष बि मनःक्स्थतीत तो 
यागोदनोएला परतला. नाताळ जवळ आला होता आचि त्यािी अजून काहीि तयारी नव्हती. 
अचिकाऱ्याकंडून चमळालेले पैसे अचिक स्वतःिी बित असे करून त्याने एकश ेिाळीस रुबल्स देऊन एक 
घोडा चवकत घेतला. साशकाला बरोबर घेऊन तो गेला होता. त्यानी प रेसे कामिलाऊ जनावर चवकत 
घेतले. तो सहा वषािा कस्तानी घोडा होता. त्याला एक छ पी खोड होती. बोर्ानी दाढी सविरीत म्हतारा 
साशाका म्हिाला, ‘ ाहून सस्त्यात चमळायिा नाही. त्यािी खोड अंमलदाराच्या लक्षात यायिी नाही. 
त्याना तेवढी अक्कल नाही!’ 

 
चनरचनराळ्या िालीवर दौडवीत चग्रगरी त्या उपलाण्या घोड्यावर बसून यागोदनोएला आला. 
 
नाताळाला एक आठवडा उरला असता पातेंलेय अिानक यागोदनोएला आला. त्याने गाडी 

आवाडात आिली नाही. घोडी आचि गाडी त्याने फार्काला बािंली. त्याच्या मेंढीकोर्ाच्या गळपट्टीवर 
काळ्या लोढण्यासारख्या लोंबलेल्या दाढींतील बफािे लोलक ि रगळीत तो नोकराचं्या बराकीकडे लंगडत 
लंगडत गेला. चग्रगरी चखडकीतून बाहेर बघत उभा होता. बापाला घराकडे येताना त्याने पाचहले. 



           

‘अरे बापरे! बाबा!’ 
 
का कोि जािे पि आक्क्सचनया पाळण्याकडे िावली आचि पोरीला चतने कपड्यात ग डंाळले. 
 
पातेंलेय लंगडी घालीत खोलीत आला. तो आत आल्याबरोबर बाहेरच्या थंड हविेा झोत आत 

चशरला. आपली लोकरी र्ोपी हातात काढून घेऊन आचि देवप तळ्यासमोर उभे राहून त्याने अंगावर 
ि सािी चनशािी केली. नंतर िीम्या नजरेने खोलीत िारी बाजूना बचघतले. 

 
‘रास्त्व ई [अचभवादनािे रचशयन शबद.]’ 
 
‘द्रोबई द्यीन [अचभवादनािे रचशयन शबद.] बाबा!’ बाकड्यावरून उठून ढागंा र्ाकीत खोलीच्या मिोमि 

येत चग्रगरीने उत्तर चदले. 
 
आपला काल्यासारखा हात पातेंलेयने चग्रगरीच्या हातात चदला आचि मेंढीकातडीिा कोर् 

अंगाभोवती ग रफरू्न घेत तो बाकड्याच्या कडेला बसला. पाळण्याजवळ उभ्या असलेल्या आक्क्सचनयाकडे 
त्याने पाचहल्या न पाचहल्यासारखे केले. 

 
‘िाकरीिी तयारी िालल्येय?’ 
‘अथात!’ 
पातंलेय बराि वळे प्रश्नाथवक नजरेने चग्रगरीकडे बघत गप्प बसला. 
‘बाबा कोर् काढ! गारठला असशील!’ 
‘काही हरकत नाही!’ 
‘िहािं आिि ठेवतो!’ 
 
‘मेहरबानी!’ कोर्ावरिा ज ना चिखलािा डाग म्हाताऱ्याने नखान खरवडून काढला आचि तो प ढे 

म्हिाला, ‘मी त झं सामान घेऊन आलोय! दोन कोर्, खोगीर आचि त मानी! गाडीत आहे. जा बघ!’ 
 
चग्रगरी बाहेर गेला आचि गाडीतून त्याने सामानाच्या दोन थैल्या बाहेर काढल्या. 
तो परत आला तसा त्यािा बाप बाकड्यावरून उठला. 
‘किी चनघिार आहेस?’ त्याने पोराला चविारले. 
‘नाताळाच्या द सऱ्या चदवशी. तू चनघालासस द्धा बाबा?’ 
 
‘मला लौकर परत गेलं पाचहजे.’ त्याने चग्रगरीिा चनरोप घेतला. अजूनही आक्क्सचनयािी नजर 

र्ाळूनि तो दाराकडे गेला. कोयंडा उिलून मागे पाळण्याच्या चदशनेे नजर र्ाकीत तोम्हिाला, 
 
‘त झ्या आईने आशीवाद कळवलत. पायाच्या द खण्यानं ती अंथरुिात पडून आहे.’ क्षिभर थाबंून 

तो भारावलेल्या स्वरात म्हिाला, ‘त झ्याबरोबर मानखोवोला येईन मी. मी यायच्या स माराला तयार रहा.’ 
 
चविलेल्या उबदार मोजात हात ख पशीत तो बाहेर गेला. 



           

अपमानाने गोरीमोरी झालेली आक्क्सचनया काहीि बोलली नाही. 
 
चग्रगरी खोलीत येरझारा घालू लागला. चतच्या अंगावरून जाताना तो चतरप्या नजरेने चतच्याकडे 

बघायिा. जाता येता तक्तपोशीतील करकरत्या लाकडावर तो पाऊल र्ाकीत होता. 
 
नाताळच्या चदवशी चग्रगरीने िन्द्याला गाडीतून व्येशनेस्कायाला नेले. चलस्तचनत्सकी प्राथवनेला 

हजर राचहले. चतथली जमीनदारीि त्यािंी ि लत बहीि होती. चतच्याकडे त्यानी न्द्याहरी केली आचि लगेि 
परतीच्या प्रवासासाठी गाडी जोडायला चग्रगरीला ह कूम सोडला. ड करािे मासं आचि कोबी घातलेल्या 
िमिमीत रश्शािा वाडगा चग्रगरीने प रता सपंवलेलाही नव्हता. पि तो तत्क्षिी उठून उभा राचहला आचि 
तबेल्याकडे िालता झाला. द डक्या िालीने जािारा अबलख घोडा हलक्या घसरगाडीला ज ंपण्यासाठी 
त्याने त्यािी ओठाळी खेित त्याला तबेल्यातून बाहेर काढला. 

 
म लायम ग दग ल्या करिाऱ्या चहमशलाका वाऱ्यावर िालल्या जात होत्या. आवाडातून िंदेरी 

फेसािे चसत्कार उठत होते. क पार्ीपलीकडे असलेल्या झाडावंरून चथजलेल्या दंवसबदूिी मृद  चकनार 
लोंबली होती. वाऱ्याने ते दंवसबदू खाली ओघळले की पडताना त्यावर पडिाऱ्या उन्द्हाने समदृ्ध रंगािे 
इंद्रिन ष्ट्य त्यातून प्रकर् होत होते. गारठलेल्या डोमकावळ्यािंा छपरावरील ि राड्याजवळ मोठ्याने 
कलकलार् िालला होता. पावलािंा आवाज येताि ते दिकले आचि उडाले. कब तररंगी 
चहमशलाकेप्रमािे त्यानी घराभोवती मंडले घेतली. सकाळच्या जाभंळर् आकाशात चगरजाघरािा शडेा 
ठसठशीत उठून चदसत होता चतकडे पूवेकडे ते उडून गेले. 

 
‘िन्द्याला म्हिाव ंआम्ही तयार आहोत!’ घराच्या पावलािावर आलेल्या मोलकरिीला चग्रगरीने 

ओरडून साचंगतले. 
 
चलस्तचनत्सकी बाहेर आले आचि घसरगाडीत िढून बसले. त्याचं्या राक न लोकरीच्या कोर्ाच्या 

गळपट्टीत त्याचं्या गालचमशा ब डून गेल्या होत्या. 
 
चग्रगरीने आपले पाय कापडात ग ंडाळून घेतले आचि मखमली अस्तर लावलेला लाडंग्याच्या 

कातड्यािा कोर् सारखा केला. 
 
‘गरमी आिव त्याचं्या अगंात!’ घोड्याकडे नजर र्ाकून चलस्तचनत्सकी म्हिाले. 
 
चग्रगरी आपल्या जागेत मागे रेलला. थरथरिाऱ्या लगामावर त्याने हात आवळून िरले होते. 

चहवाळ्याच्या स रुवातीला घसरगाडी वडेीवाकडी हाकारल्याबद्दल िन्द्याने त्याच्या िागंलीि कानचशलात 
भडकावली होती. समोरिी िाकोरी न्द्याहाळिाऱ्या चग्रगरीला त्यािी सभय आठवि होती. डॉनच्या 
खालच्या अंगाला लागल्यावर चग्रगरीने लगामािी पकड चढली सोडली आचि वाऱ्याने कडकडीत झालेले 
गाल हातमोज्यानी िोळले. 

 



           

दोन तासात ते यागोदनोएला पोहोिले सबिं प्रवासात चलस्तचनत्सकी गप्प होते. ि ट्यािी 
ग ंडाळी वळून पेर्वायच्या वळेीि मिून मिून ते चग्रगरीच्या पाठीवर बोर्ािंा आघात करीत त्याला 
थाबंण्यािा इशारा करीत. घराकडे जािारी रे्कडी ते उतरू लागले तेव्हाि त्यानी चविारले, 

 
‘उद्या पहारे्ि चनघिार?’ 
 
चग्रगरी आपल्या जागिा सकचित बाजूला वळला आचि म क्ष्ट्कलीने त्याने आपले गोठून गेलेले ओठ 

तािनू चवलग केले. थंडीने ताठरलेली त्यािी जीभ फ गनू र्ाळ्याला चिकर्ल्यासारखी झाली होती. 
 
‘होय!’ त्याने कसेबसे उत्तर चदले. 
‘सगळे पैसे चमळाले?’ 
‘होय!’ 
 
‘बायकोिी काळजी करू नको! आमच्याकडे चतिं नीर् होईल! िागंला चशपाई गडी हो! त झा 

आजोबा बहाद र कझाक होता! शाही कवायतीत त झ्या बापाला कसरतीच्या रपेर्ीि ंपचहलं बक्षीस चमळालं 
होतं! होतं का नाही?’ 

 
‘होय!’ 
 
‘मग मग!’ चग्रगरीिी खरडपट्टी काढल्यासारखा करडा सूर काढून त्यानी बोलिे थाबंवले आचि 

आपले तोंड परत एकदा लोकरी कोर्ात झाकून घेतले. 
 
आवाडात आल्यावर चग्रगरीने घोडा साशकाच्या ताबयात चदला आचि तो नोकराचं्या बराकीकडे 

वळला. 
 
‘त झा बाप आलाय! घोड्याचं्या पाठीवर िाजरजामा र्ाकीत पाठमोऱ्या चग्रगरीला साशकाने 

ओरडून साचंगतले. 
 
मासंािी जेली खात पातेंलेय मेजापाशी बसलेला चग्रगरीला आढळला. बापाच्या ताबंारलेल्या 

िेहऱ्याकडे पाहून चग्रगरीने हेरले, ‘िढल्येय िागंली!’ 
 
‘आलास रे चशपाईगड्या!’ 
‘गारठून गेलोय!’ हाताने र्ाळ्या वाजवीत चग्रगरीने उत्तर चदले. 
आक्क्सचनयाकडे वळून तो म्हिाला, ‘माझ्या र्ोपीिा बंद काढ! माझी बोरं् फारि आखडलीत!’ 
 
‘तोंडावर वारं बसलं असेल!’ तोंडातील घास िावीत िावीत त्यािा बाप रेकलेल्या आवाजात 

म्हिाला. 
 



           

 ा खेपेला त्याच्या बापािी वृत्ती जरा कनवाळू झाली होती. स्वतःच्या घरात असल्यासारखा तो 
आक्क्सचनयाला ह कूम सोडीत होता. 

 
‘पाव द्यायला इतका सहमरे्पिा करू नको! आिखी काप थोडा!’ त्याने चतला साचंगतले. 
 
खाऊन झाल्यावर तो मेजाजवळून उठला आचि आवाडात ि ट्टा ओढायला जाव ेम्हिनू दारापाशी 

गेला. पाळण्याजवळून जाता जाता त्याने पाळण्याला एक दोन झोके चदले पि असे भासवीले की आपि हे 
जिू यदृच्छयाि केले. त्याने चविारले, ‘कझाक?’ 

 
‘म लगी आहे!’ चग्रगरीच्या वतीने आक्क्सचनयाने उत्तर चदले. म्हाताऱ्याच्या िेहऱ्यावर तरळून गेलेले 

नाख षीिे भाव ओळखून ती लगबगीने म्हिाली, ‘अगदी चग्रशाच्या वळिावर गेल्येय!’ 
 
कपड्यातून बाहेर डोकाविारे चिम कले काळे डोके पातेंलेयने लक्षपूववक न्द्याहाळले आचि 

अंहकारािा वास न येऊ देता तो म्हिाला, ‘आमिंि रक्त आहे!’ 
 
‘कसा आलास तू बाबा?’ चग्रगरीने चविारले. 
‘घोडी आचि पेत्रोिा घोडा घेऊन!’ 
‘एकि जनावर आिायिं होतंस. म्हिजे माझा घोडा ज ंपून गेलो असतो.’ 
‘कशाला उगाि? त्याला तसाि येऊ दे! तसं िागंलं आहे घोडं!’ 
‘पाचहलंस?’ 
‘जाता जाता पाचहलं!’ 
 
एकि चविार त्या दोघानाही त्रस्त करीत होता. पि चनरचनराळ्या वायफळ गोष्टींवरि बोलत होते. 

त्या संभाषिात भाग न घेता आक्क्सचनया पलंगावर बसली होती. चतिे प ष्ट स्तन पोलक्यातून तर्तरू्न 
उभारले होते. मूल झाल्यापासून ती िागंलीि स र्ली होती. चतच्या वृत्तीत एक नवीन चनिास्त स खदता 
आली होती. 

 
रात्री झोपायला त्याना उशीर झाला. चग्रगरीच्या क शीला चबलगनू आक्क्सचनयाने त्यािा सदरा 

आपल्या आसवानी आचि स्तनातून चठबकिाऱ्या पचरसमदृ्ध द िाने चभजवनू र्ाकला. 
 
‘झ रून जीव जाईल माझा! त झ्याचवना काय करू मी?’ 
‘त झं सगळं ठीक होईल!’ चग्रगरी प र्प र्ला. 
‘लाबंि लाबं रात्री! पोर जागिार! चविार कर चग्रशा! िार वषव!’ 
‘ज न्द्या काळी फौजीिाकरी पिंवीस वष ेिालायिी म्हितात!’ 
‘मला काय करायियं ज न्द्या काळाशी?’ 
‘बरं बरं! प रे आता!’ 
‘जळ ळी त झी फौजी िाकरी म्हिते मी!’ 
‘हक्कािी रजा घेऊन घरी येईन मी!’ 
 



           

‘हक्कािी रजा घेऊन!’ आक्क्सचनया कळवळून म्हिाली. ह ंदके देत आपल्या खमीसाला चतने नाक 
प सले. ‘तोपयंत डॉनिं पािी शभंरदा सम द्राला भेरे्ल!’ 

 
‘इतकी काही रडारड करायला नको! पतझडीच्या पावसासारखी आहेस तू! सतत आपली 

चझमचझम िालूि!’ 
 
‘माझ्या वशंाला यायला हवा होतास!’ 
 
पहारे् पहारे् चग्रगरीला झोप लागली. आक्क्सचनयाने उठून पोरीला पाजले. परत ती अंथरुिात 

पडली. कोपरावर रेलून अपलख नजरेने ती चग्रगरीिा िेहरा न्द्याहाळू लागली. त्यािा खूप खूप वळे ती 
चनरोप घेत होती. आपल्याबरोबर क बानला चनघनू जाण्याबद्दल त्यािे मन वळवण्यािा चतने प्रयत्न केला 
होता, ती रात्र चतला आठवली, आजही तसेि होते. फक्त तेव्हा चखडकी बाहेरिा आवाड चपठूर 
िंद्रप्रकाशात ब डून गेला होता. असेि! चग्रगरीही असाि! पि तरी ते ‘तसेि’ नाही! 

 
गतकाळात त डवलेली एक मोठी वार् त्या दोघानी मागे र्ाकली होती! 
तो क शीला वळला आचि ओलशान् स्की खेड्याबद्दल काहीतरी बरळला आचि गप्प झाला. 
 
आक्क्सचनयाने झोपी जाण्यािा प्रयत्न केला. पि वाळक्या गवतािी उडवी वाऱ्याने रानोमाळ उडून 

जावी तशी नाना चविारानी चतिी झोप उडवनू लावली. त्याच्या असबंद्ध वाक्यािा अथव लावीत ती 
उजाडेपयंत तशीि पडून राचहली. बफव  गोठलेल्या चखडक्याचं्या तावदानावर चदवसािा उजेड फेसाळू 
लागताि पातंलेंय जागा झाला. 

 
‘चग्रगरी! ऊठ! उजाडले!’ 
 
चबछान्द्यात ग डघ्यावर बसून आक्क्सचनयाने अंगावर झगा ओढून घेतला आचि एक स स्कारा र्ाकून 

ती काड्यािी पेर्ी शोिू लागली. 
 
त्यािंी न्द्यारी आर्ोपून सामानािी बािंाबािं होईपयंत िागंलेि फर्फर्ले होते. पहारे्िा स मवई 

प्रकाश झ रम रत होता. क पार्ीिे काळे ख ंर् बफात कोरून काढल्यासारख ठसठशीत चदसत होते. 
आकाशाच्या जाभंळफूल चनळाईला तबेल्याच्या काजळलेल्या छपरािा आडोसा आला होता. 

 
पातेंलेय घोडे ज ंपायला गेला. 
 
इकडे चग्रगरीने स्वतःला आक्क्सचनयाच्या चववश ि ंबनवषावातून सोडवनू घेतले. साशकािा आचि 

इतर नोकरािंा चनरोप घेण्यासाठी तो गेला. 
 
आक्क्सचनयाने पोरील गरम कापडात ग ंडाळले आचि चतला खादं्यावर र्ाकून ती त्यािा चनरोप 

घेण्यासाठी बाहेर आली. 
 



           

आपल्या लेकीच्या लहानशा दमर् कपाळाला चग्रगरीने ओठािा ओझरता स्पशव केला आचि तो 
आपल्या घोड्याकडे गेला. 

 
‘गाडीत बैस!’ आपल्या घोड्याला स्पशव करून त्याच्या बापाने त्याला हाक मारली. 
‘नको! मी माझ्या घोड्यावर बसतो!’ 
 
घोड्यािे पेशबंद बािंण्यात चग्रगरीने म द्दाम वळे घालवला. मग घोड्यावर माडं घेऊन लगाम हाती 

घेतले. चरकाबसोर्ाला हात लावनू आक्क्सचनया परत परत म्हित होती. 
 
‘चग्रशा! थाबं जरा! मला त ला काहीतरी सागंायियं!’ 
भ वया म रडून थरथरत, िास्तावलेल्या मनःक्स्थतीत ती काय सागंायिे ते आठव ूलागली. 
‘बरं बरं येतो मी! पोरीिी काळजी घे! मला चनघायला हव.ं बाबा बघ चकती प ढं गेला स द्धा! 
 
‘थाबं रे राजा!’ आपल्या डाव्या हाताने आक्क्सचनयाने काल्यासारखी थंडगार लोखंडी चरकीब 

पकडली. उजव्या हाताने चतने पोरीला उराशी कवर्ाळून िरले होते. चतच्या चवस्फारलेल्या, एकर्क 
बघिाऱ्या डोळ्यातूंन ओघळिारे अश्रू प सण्यासाठी चतिा हात चरकामा नव्हता. 

 
वचेनयाचमन घराच्या पावलािावर आला. 
‘चग्रगरी! िन्द्यानी बोलवलंय!’ 
चग्रगरीने चशवी देऊन िाबूक नािवला आचि फार्काबाहेर त्याने घोडा चपर्ाळला. 
 
बफािे चढगारे आवाडभर पसरले होते. जड नमदीबरू् घातलेली आक्क्सचनया त्यातून कष्टाने पाय 

ओढीत त्याच्यामागे िाव ूलागली. 
 
र्ेंभ्याच्या मार्थ्यावर त्याने बापाला गाठले. चनिांरािा प्रयत्न करून त्याने मागे वळून पाचहले. 
 
पोरीला उराशी तशीि कवर्ाळून आक्क्सचनया फार्कापाशी उभी होती. चतच्या चकरचमजी शालीिी 

र्ोके वाऱ्यावर फडफडत होती. 
 
आपला घोडा त्याने बापाच्या घसरगाडीला समातंर िालवला. घोडी द डक्या पावलाने जाऊ 

लागली. थोड्या वळेाने म्हाताऱ्याने आपल्या घोड्याकडे पाठ वळवनू चविारले, 
 
‘मग? बायकोबरोबर रहायिा चविार नाही त झा?’ 
‘परत तीि ती कहािी? सगळं झालंय बोलून!’ 
‘नाही रहािार म्हि की!’ 
‘नाही राहिार!’ 
‘चतनं जीव द्यायिा प्रयत्न केला ते ऐकलंस?’ 
‘हो ऐकलं!’ 
‘कोिाकडून?’ 



           

‘िन्द्याला गावाकडं नेलं तेव्हा खेड्यातली मािसं भेर्ली होती!’ 
‘देवािी काही भय भीती?’ 
‘पि बाबा, मी म्हितो झाल्या गेल्यािा शोक करून काय उपयोग?’ 
 
‘ही सैतानािी भाषा माझ्या प ढं बोलू नको! त ला मी जे सागंतोय ना ते त झ्याि भल्यासाठी 

सागंतोय!’ पातेंलेय चिडून म्हिाला. 
 
‘चतथं माझी पोर आहे! बोलून काय फायदा? आता आिखी एकजि माझ्या उरावर लादायला!’ 
‘द सऱ्यािी पोर आपि वाढवीत नाही एवढी खात्री आहे का?’ 
चग्रगरी गोरामोरा होऊन गेला. 
 
त्याच्या बापाने नाज क जागेिी खपली काढली होती. पोर जन्द्माला आल्यापासून त्याच्या मनाला 

तो सशंय छळत होता. आक्क्सचनयापासून आचि स्वतःपासूनही तो ते लपवीत होता. आक्क्सचनयाला झोप 
लागली की रात्री तो एकदा नव्हे अनेकदा पाळण्यापाशी गेला होता. पोरीकडे र्क लावनू बघत त्या 
काळगेल्या ग लाबी िेहऱ्यात आपला तोंडवळा शोिण्यािा त्याने प्रयत्न केला होता. पि पूवीं एवढ्याि 
अचनचित अवस्थेत परत चबछान्द्यावर येऊन पडला होता. क्स्तपानिा रंग गदव ताबं स सपगर् होता. 
त्याच्याएवढाि तो मळ्यारंग होता. तेव्हा पोरीच्या िमन्द्यातूंन क िािे रक्त वहात आहे ते त्याला कसे 
समजाव?े किी किी त्याला वारे् पोरीिा तोंडवळा आपल्यासारखा आहे; किी किी तो क्स्तपानसारखा 
आहे असं वारू्न त्याला वदेना होत. चतच्याबद्दल चग्रगरीला कोितीही भावना वार्त नव्हती. वार्त असलीि 
तर ती कदाचित शत्र त्वािीि असेल. आक्क्सचनयाला विेा लागलेल्या असताना चतला माळरानातून 
रेकल्यात घालून नेत असताना ज्या क्षिािा अन भव घेतला ते त्याला अशा वळेी आठव.े 

 
एकदा आक्क्सचनया स्वयंपाकघरातील कामात असताना पोरीने चभजवलें ले द परे् बदलण्यािा 

त्याला प्रसंग आला. ते बदलताना त्याच्या मनात एक तीक्ष्ि जळजळीत भावना उिंबळून आली होती. 
हळूि तो पाळण्यावर वाकला आचि त्या अभवकािा ग लाबी कडक िौडा आपल्या दाताखाली त्याने दाबला 
होता! 

 
त्यािा बाप चनष्ठूरपिे ती जखम र्ोकरीत होता. खोचगराच्या म दीवर तळवा ठेवलेल्या चग्रगरीने जड 

स्वरात उत्तर चदले. 
 
‘क िािी का असेना! मी पोरीला सोडू देिार नाही!’ 
मोहरा न वळवताि पातेंलेयने घोड्याच्या चदशनेे िाबूक उडवला. 
 
‘नताचलयाच्या रूपािी नासाडी झाल्येय! वारं गेल्यासारखी मान अशी एका बाजूला कलल्येय! चतनं 

बह िा नस कापून घेतली असावी!’ एवढे बोलून तो िूप होऊन गेला. 
 
बफव  कापीत जाताना गाडीिे पारे् खडखडत होते. एकमेकावंर आपरू्न चग्रगरीच्या घोड्यािे खूर 

वाजत होते. 
 



           

‘आता कशी आहे चतिी तबयेत?’ घोड्याच्या आयाळीतून एक गोिीड लक्षपूववक उपसून काढीत 
चग्रगरीने चविारले. 

 
‘कशीबशी स िारल्येय आता! सात मचहने अंथरुिाला चखळून होती! ‘चरचनर्ी’च्या रचववारी जवळ 

जवळ आर्ोपलीि होती! फादर पािंाती प्राथवना म्हिायलाही आला होता! मग ती स िारायला लागली. 
कोयतीनं भोसकून घेण्यािा प्रयत्न केला चतनं! पि हात थरथरल्यानं काळजािा नेम थोडक्यात ह कला! 
नाहीतर संपलीि असती ती!’ 

 
‘उतारावर पळव ूया!’ असे म्हिून चग्रगरी चरचकबीत उभा राचहला आचि त्याने िाबकू िालवला. 

घोड्याने प ढे झेप घेतली आचि त्याच्या ख रानी बफाच्या ि ऱ्यािी बरसात घसरगाडीवर उिळली. नंतर तो 
त रकी िालीवर िाव ूलागला. 

 
‘आम्ही नताचलयाला परत घरात घेिार आहोत!’ पातेंलेय ओरडत आचि त्याच्या जवळ येत 

म्हिाला. 
 
‘त्या बाईला माहेरी रहायि ं नाहीं! परवा चतला मी भेर्लो होतो! चतला आपल्या घरी यायला 

साचंगतलंय मी!’ 
 
चग्रगरीने उत्तर चदले नाही. एकमेकाशंी एक शबदही न बोलता ते वार्तील पचहल्या खेड्यापयंत 

आले. 
 
 ा चवषयािा उल्लखे त्याच्या बापाने प नि केला नाही. 
 
त्या चदवशी त्यानी जवळ जवळ सेहिाळीस मलै अंतर कापले द सरे चदवशी चदवस कलण्याच्या 

स मारास ते मानकोवाला येऊन पोहोिले. 
 
‘व्येशने् स्कायािी मािसं क ठल्या बराकीत आहेत?’ भेर्लेल्या पचहल्याि मािसाला पाचंतलेय 

प्रोकोचफएचविने चविारले. 
 
‘मोठ्या रस्त्यानं जा.’ 
त्या बराकीत पाि रंगरूर् आचि त्याना पोिवायला आलेले त्यािें बाप उतरले होते. 
‘क ठल्या गावंि?ं’ घोडी मागंराकडे नेत पाचंतलेय प्रोकोचफएचविने चविारले. 
‘िीरिे’ काळोखोतून क िीतरी दमदमीत आवाजात उत्तर चदले. 
‘पि गाव क ठलं?’ 
‘क िी कारचगनिे, क िी नापोलोव् िे, क िी चलखाचवदोव् िे. त म्ही क ठिे?’ 
 
‘क क ल कडिं!’ घोड्यािे जीन उतरवनू त्याच्या घामाळलेल्या पाठीला खरारा करीत चग्रगरी 

हसला. 
 



           

द सऱ्या चदवशी सकाळी चजल्हा आतामानने व्येशनेस्कायाच्या रंगरूर्ाना वैद्यकीय आयोगाप ढे नेले. 
आपल्या खेड्यातून आलेल्या इतर पोराचं्या ओळीत चग्रगरी उभा राचहला. सकाळी आपल्या बराकीच्या 
दारात चग्रगरी उभा होता तेव्हा चमतका कोश वनोव त्याच्याप ढून गेला. एका उंि कस्तानी घोड्यावर तो स्वार 
झाला होता. त्याच्या घोड्यािे खोगीर आचि वछाड पाखर, चशरोबंदाने शृगंारलेले होते. चग्रगरीला 
नमस्कारस द्धा न करता डोईिी वाकडी र्ोपी डाव्या हातात पकडून तो तसाि त्याच्या अंगावरून सर्कन 
प ढे गेला. 

 
नंतर स्थाचनक म लकी किेरीच्या थंडगार खोलीत त्या पोरानी अंगावरिे कपडे उतरवले. लष्ट्करी 

कारकून इकडे चतकडे िावत होते. चजल्हा आतामनिा ॲडज रं्र् रंगीत िामड्यािे बूर् िढवनू घाईगदीने 
जात येत होता. हातातील काळ्या खड्यािी अंगठी, काळ्याकरंद स ंदर डोळ्याचं्या ग लाबी कवड्या  ाचं्या 
पाश्ववभमूीवर त्यािी गोरीपान कातडी आचि पाढंरे श भ्र माक ल हे उठून चदसत होते. आतल्या खोलीतून 
डॉक्र्रानी सोडलेले ह कूम आचि संभाषिािे त कडे ऐकू येत होते. 

 
‘एकूिसत्तर!’ 
‘पावले इवानोचवि! कॉचपंग पेक्न्द्सल द्या इकडे!’ दाराजवळून जड ि ंद आवाजात क िीतरी रेकले. 
‘छातीिं माप!’ 
‘हा ंहा.ं.! उघडि आन वचंशक आहे!’ 
‘गरमी म्हिून नोंद करा!’ 
‘हात काढ! काय पोरगी आहेस काय?’ 
‘मस्त अंगलर् आहे!’ 
‘सगळ्या गावाला बािा! खास उपाय योजायला हवते! ह ज राकंडं मी आिीि चरपोर्व चदलाय.’ 
‘पावले इवानोचवि! गड्यािी काय अंगलर् आहे पहा!’ 
‘ओहो!’ 
 
द सऱ्या एका खेड्यातील उंि, ताबंड्या केसाचं्या म लाच्या शजेारी चग्रगरीने अगंावरिे कपडे 

उतरवले. दारातून एक कारकून बाहेर आला. आपले खादें त्याने ताठ केले. त्याबरोबर त्याच्या फगोलाला 
पाठीवर ि ण्या पडल्या. करड्या आवाजात त्याने चग्रगरीला आचि त्या द सऱ्या पोराला तपासिी खोलीत 
येण्यासाठी प कारले. 

 
‘िल लौकर!’ िापा र्ाकीत तो ताबंड्या केसािंा पोरगा म्हिाला. ऑरक्त होऊन त्याने एक मोजा 

काढला. 
 
चग्रगरी आत गेला. 
 
त्याच्या सबंि पाठीवर थंडीने कार्ा उभा राचहला होता. त्यािा सावळा देह ओक वृक्षाच्या विािा 

होता. आपल्या केसाळ पायाकडे नजर जाताि त्याला अवघडून गेल्यासारखे झाले. 
 



           

कोपऱ्यात वजनाच्या कायावर एक द हेरी हाडािा पोरगा नागडा उभा होता. क िीतरी बह िा 
डॉक्र्रच्या मदतचनसानेि वजनाच्या दाडंीवरिा गोळा डावी उजवीकडे सर्ासट्ट सरकावला. एक आकडा 
ओरडून साचंगतला आचि त्या पोराला खाली उतरायला साचंगतले. 

 
वैद्यकीय तपासिीिी ती अपमानास्पद पद्धती पाहून चग्रगरीला िीड आली. पाढंरा कोर् घातलेल्या 

चपकलेल्या केसाच्या डॉक्र्राने त्याला स्रे्थॉस्कोप लावनू तपासले. त्याच्यापेक्षा तरुि असिाऱ्या एका 
डॉक्र्राने त्याच्या पापण्या उिकरू्न पाचहल्या. त्यािी जीभ पाचहली. सशगाच्या फे्रमिा िष्ट्मा घातलेला 
चतसरा एकजि हातावर हात िोळीत िावपळ करीत होता, 

 
‘कायावर उभा रहा!’ अंमलदाराने ह कूम सोडला. वजनाच्या त्या थंडगार पायावर चग्रगरी उभा 

राचहला. 
 
‘पािं पूडस्’ [वजनािे रचशयन माप. १ पूड = ३६ पौंड.]...साडेसहा पौंड.’ 
 
‘का ऽ य! तसा तो उंिही नाही!’ चग्रगरीिा दंड िरून त्याला पाठमोरा चफरवीत चपकल्या केसािा 

डॉक्र्र उद्गारला. 
 
‘आियव आहे!’ तो तरुि मन ष्ट्य खोकत म्हिाला. 
‘चकती?’ मेजापाशी बसलेल्या अंमलदाराने आियाने चविारले. 
‘पाि पूडस्–साडे सहा पौंड’ चपकल्या केसाचं्या डॉक्र्राने उत्तर चदले. 
 
‘त्याला ह ज रातीकडं पाठवलं तर?’ आपले काळे त कत कीत मस्तक मेजाजवळ बसलेल्या 

शजेाऱ्याकडे झ कवीत चजल्हा लष्ट्करी कचमसारने चविारले. 
 
‘एकाद्या वार्माऱ्यासारखा िेहरा आहे! भलताि चहरवर् आहे चदसायला!’ 
 
‘ए...मागं वळ! त झ्या पाठीवर ते काय आहे?’ कनवलच्या ह द्यािे माक ल लावलेला अंमलदार 

मेजावर अचिरपिाने बोरे् वाजवीत खेकसला. चपकल्या केसािंा डॉक्र्र काहीतरी प र्प र्ला आचि आपल्या 
देहािी थरथर आवरण्यािा, प्रयत्न करीत चग्रगरीने मेजाकडे पाठ करून उत्तर चदले. 

 
‘वसंतऋतूत मला सदी झाली होती! ते गळू आहे!’ 
 
परीक्षा संपल्यावर मेजापाशी बसलेल्या अंमलदाराने ठरचवले की सामान्द्य रेचजमेन्द्र्मघेि चग्रगरीला 

भरती करायला हव.े 
 
‘बारावी रेचजमेन्द्र्! मेलीखोव! ऐकू आलं का?’ त्याला जायला सागंण्यात आले. दाराकडे जात 

असताना त्याच्या कानावर हेर्ाळिीच्या स्वरात िाललेली क जब ज पडली. 
 



           

‘अशक्य आहे! कल्पना तरी करा! सरकार स्वारीनं असं थोबाड पाचहलं तर! त्यािे न सते 
डोळेि...!’ 

 
‘भेसळ अवलाद आहे! त्यातली एक पूवेिी आहे  ात शकंाि नाही!’ 
‘त्यािं शरीरही स्वच्छ नाही! ती गळव.ं..!’ 
आपली पाळी येण्यािी वार् बघत थाबंलेल्या खेड्यातील इतर पोरानी चग्रगरीला वढेले. 
‘कसं काय झालं चग्रगरी?’ 
‘क ठली रेचजमेन्द्र् चमळाली?’ 
‘ह ज रातीिी, आ?ँ’ 
‘वजन चकती भरलं?’ 
 
त मानीत पाय घालताना एका पायािी लंगडी घालत चग्रगरी खेकसला, ‘मार गोळी साल्याना! 

क ठली रेचजमेंर् म्हिे! बारावी!’ 
 
‘कोरश नोव! चदचमत्री! कारचगन! इवान!’ 
दाराबाहेर म ंडके काढून कारकून प कारीत होता. 
जाता जाता चग्रगरीने कोर्ािी बर्िे लावली. पावलािावरून तो िावति गेला. 
 
उबदार वाऱ्यात बरफ पाघळिीिी झ ळ क होती. रस्त्यावर चठकचठकािी बफव  चवतळल्याने जमीन 

उघडी पडून वाफाळत होती. कलकलिाऱ्या कोंबड्या रस्त्याच्या इकडे चतकडे फडफडत होत्या. कादंब 
डबक्यातून पाण्यािे फवारे झाडीत होते. पाण्याखालिे त्यािें पाय थंडीच्या कडाक्याने गळून पडिाऱ्या 
शारदीय पिासारखे नासरगी ग लाबी चदसत होते. 

 
द सऱ्या चदवशी अश्वपरीक्षा झाली. चगरजाघराच्या सभतीसमोर िौकात त्यािी लाबंि लाबं ओळ 

खडी करण्यात आली. अंमलदारािंी िावपळ िालू होती. शालोत्री आचि त्यािा मदतनीस आपले कोर् 
उडवीत जनावरािंी ती लाबं पहळ बघत गेले. व्येशनेस्कायािा आतामन वजनाच्या कायापासून िौकाच्या 
मिोमि माडंलेल्या मेजाकडे िावत होता. परीके्षच्या चनकालािी चतथे नोंद होत होती. एक लष्ट्करी पोलीस 
अंमलदार चतथून गेला. एका तरुि कॅप्टनशी बोलण्यात तो गढला होता. रागाने त्याच्या पायािी 
िाळवािाळव िालू होती. 

 
चग्रगरीिी पाळी आली. त्यािा िमाकं एकश े आठवा होता. त्याने घोडा कायाकडे नेला. 

शालोत्रीने आचि त्याच्या मदतचनसाने जनावरािा भाग न् भाम तपासला. नंतर त्यािे वजन करण्यात आले. 
वजनाच्या पायावरून तो परत जायला चनघाल्याबरोबर शालोत्रीने िपळाईने त्यािा प्रपाि पकडला आचि 
त्यािे दात बचघतले. त्याच्या उरािे स्नायू िािपून बचघतले. आपली दिकर् बोरे् एकाद्या कोळ्यासारखी 
त्याच्या अंगावरून चफरवीत त्याच्या तंगडीपयंत आिली. ग डघ्यािे सािें िािपून बचघतले. िोंडचशरा 
थापर्ल्या. नेवरावरिे हाड क चपरगळून पाचहले. परीक्षा संपवल्यावर तो चनघून गेला. त्यािा पाढंरा एप्रन 
वाऱ्यावर फडफडत होता. आचि त्या बरोबरि कारबोचलक आम्लािा दपव उिळला जात होता. 

 
चग्रगरीिा घोडा फेर्ाळण्यात आला! 



           

साशकाच्या आशा खोया ठरल्या होत्या! त्या म्हाताऱ्याने साचंगतलेली ग प्त खोड त्या म रबबी 
शालोत्रीने िािाक्षपिे ओळखली होती. चग्रगरीने तात्काळ बापाशी क्ष बि अवस्थेत सल्लामसलत केली आचि 
अध्या तासाच्या आत त्यान प्योत्रिा घोडा वजनाच्या कायावर आिला. त्यािी पचरक्षास द्धा न करत 
शालोत्रीने तो पास केला! 

 
चग्रगरी घोडा घेऊन जरा पलीकडे गेला. त्यातल्या त्यात कोरडी जागा त्याने शोिून काढली आचि 

आपले उडतक चतथे पसरले. त्यािा बाप घोडा हाती िरून द सऱ्या एका म्हाताऱ्याशी बोलत उभा होता. तो 
मािूसही आपल्या म लाला पोहोिवायला आला होता. त्याचं्या बाजूने एक चपकलेल्या केसािंा सेनानी 
तरतरा गेला. चफकर् करड्या रंगािा फगोल आचि डोक्यावर िंदेरी आस्त्राखान र्ोपी त्याने घातलेली 
होती. त्यािी डावी ढागं उजव्यापेक्षा जास्त लाबं पडत होती. दस्तकी घातलेला हात हलवीत तो चनघून 
गेला. अंमलदारािंा एक घोळका त्याच्या मागोमाग गेला. 

 
‘हा प्रातंािा आतामन!’ चग्रगरीच्या मागनू ढोसत पातेंलेय क जब जला. 
‘सेनानीसारखा चदसतोय!’ 
‘मेजर जनरल माकीएव! मोठा कडक इक्बलस आहे!’ 
 
चनरचनराळ्या फलर्िींिे आचि तोफखान्द्यािे अंमलदार आतामनच्या मागोमाग आले. पाश्ववभाग 

आचि खादें हे दोन्द्ही थोराड असलेला तोफखान्द्यातील एक मेजर आतामनच्या रखवालीच्या फलर्िीतील 
एका उंि देखण्या अंमलदाराशी मोठ्यामोठ्याने बोलत होता. 

 
‘...च्या मारी सालं! तोंडात बोर् घालाव ंअशी दोन र्ोकं! इस्तोचनयािं खेडं! बह तेक लोकािें केस 

सोनेरी रंगािे आचि ही पोरगी एकदम वगेळी रे! नाना तकव  आम्ही लढवले! नंतर कळलं की वीस 
वषांपूवी...!’ िारजजाम्यावर आपला बाडचबस्तारा चग्रगरी चजथं माडंीत होता त्या जागेजवळून ते अंमलदार 
गेले. हास्याच्या खकाण्यात वाऱ्याबरोबर त्याच्या कानावर त्यािें शवेर्िे शबद तरंगत आले, 

 
‘त मच्या रखवालीच्या एका काफील्यािं ठािं त्या खेड्यात असायिं हे उघड आहे!’ 
 
शाईिे डाग पडलेल्या बोर्ानी जाचकर्ािी बर्िे लावीत एक कारकून जवळून पळत गेला. 

चजल् ाच्या पोलीस नायब अचिकाऱ्याने त्याच्या मागोमाग फोडलेली डरकाळी ऐकू आली. 
 
‘तीन नकला साचंगतल्या होत्या! आग लागो त ला!’ 
 
अंमलदारािें आचि अचिकाऱ्यािें अपचरचित िेहरे चग्रगरी क त हलाने न्द्याहाळीत होता. एक 

ॲडज रं्र्ने त्याच्याकडे त्राचसक नजरेने रोखून पाचहले. पि चग्रगरीच्या तल्लख डोळ्याला डोळे चभडताि तो 
चनघून गेला. एक म्हातारा कॅप्टन कशाने तरी क्ष बि होऊन आपला वरिा ओठ चपवळ्या पडलेल्या दातंाने 
िावीत िावल्यासारखा झपाझप िालत गेला. त्या कॅप्टनच्या कपाळावरिी चपवळर् ताबंडी शीर थडाथड 
उडत असलेली चग्रगरीला चदसली. 

 



           

आपल्या नवीन उडतकावर चग्रगरीने खोगीर लादले. खोचगरािी मूद चहरवी होती. मागे प ढे द लंग्या 
होत्या. दोन फौजी फगोल, दोन त मानी, उंि ब र्ािें दोन जोड, आतून घालावयािे कपडे, दीड पौंड 
‘स खारी’, मासंािा बंद डबा, भरडलेले थोडे िान्द्य आचि चनयमाबरह कूम प्रमािातं इतर काही चसथेिा हे 
त्यािे सामान होते. ख ल्या द लंगीत घोड्यािे िार नाल, तेलकर् सििोत ग ंडाळून ठेवलेल्या नालमेखा, दोन 
स या, दोरा वगैरे असलेले एक ज गदान आचि अंग प सण्यािे रुमाल हे सामान ठेवलेले होते. 

 
आपल्या सरंजामावरून त्याने एकदा शवेर्िी नजर चफरवली आचि दोऱ्याचं्या र्ोकाला लागलेला 

चिखल बाहीने प सून काढण्यासाठी तो उकीडवा बसला. िौकाच्या पचलकडच्या र्ोकावर कझाकानी 
आपापला सरंजाम उडतकावर माडूंन त्याच्या मागे रागंा िरल्या होत्या. त्या रागंापं ढून फौजी परीक्षकािें 
मंडळ हळूहळू िालले होते. अंमलदार आचि आतामन तो सरंजाम बारकाईने तपाशीत होते. द लंग्या 
ढ ंढाळण्यासाठी आपल्या चफकर्रंगी फगोलािंी र्ोके हातात िरून ते खाली वाकत ज गदानातील सामान 
वरखाली करून बघत. स खारीच्या चपशव्या हातात पेलून त्याच्या वजनािा अंदाज घेत. 

 
‘तो चतकडिा उंिाड्या बघा रे पोरानं !’ चग्रगरीच्या शजेारी उभा असलेला एक तरुि कझाक 

लष्ट्करी पोलीसाचं्या प्रातंअचिकाऱ्याकडे बोर् दाखवीत म्हिाला, 
 
‘केसाळ माजंराच्या मागं लागलेल्या क त्र्यासारखा–!’ 
‘तो सैतान पहा! द लंगी उलथी पालथी करतोय!’ 
‘काहीतरी गैर असिार! त्याखेरीज तो असं करायिा नाही!’ 
‘नालमेखा मोजून तर नाही बघत?’ 
‘क त्राि म्हिायिा–’ 
 
पचरक्षक मंडळ जवळ आले तशी त्यािंी बोलिी थाबंली. आिखी थोड्या मािसानंंतर चग्रगरीिी 

पाळी होती. प्राचंतक-आतामनने डाव्या हातात मोजा घातला होता. उजव्या हातातील मोजा कोपर ताठ 
ठेऊन तो हलवीत िालला होता. चग्रगरी ताठ उभा राचहला. त्याच्या मागे उभा असलेला त्यािा बाप 
खोकला. वाऱ्याबरोबर घोड्याचं्या म तािा आचि िौकात चवतळलेल्या बफािा वास येत होता. चपण्यािा 
जल्लोष ओसरल्यावर व्हाव ेतसा सूयव उदास झालेला चदसत होता. 

 
अंमलदारािंा घोळका चग्रगरीच्या शजेारील मािसापाशी थबकला. नंतर एक एक जि त्याच्यापाशी 

आले. 
 
‘त झं आडनाव नाव काय?’ 
‘मेलीखोव, चग्रगरी!’ 
 
पोलीस अचिकाऱ्याने पट्याला िरून फगोल उिलला. घाईघाईने त्यािी चबरडे मोजली. 

चरसालदारािा माक ल लावलेल्या द सऱ्या एकाने त मानीिा उत्तम कपडा बोर्ात िािपून पाचहला. 
चतसऱ्याने थाबंून द लंगी ढ ंढाळली. ती ढ ंढाळताना तो इतका ओिवा झाला होता की वाऱ्याम ळे त्याच्या 
फगोलािा काठ उडून त्याच्या पाठीवर आला. नालमेखािें फडके पोचलस अचिकाऱ्याने आपल्या अंगठा 



           

आचि तजवनीने इतक्या साविपिे िािपले की ते जिू काही गरम तापलेले आहे अशीि त्याला भीती वार्ली 
असावी. प र्प र्त त्याने नालमेखा मोजल्या. 

 
‘फक्त तेवीसि का? काय प्रकार आहे?’ रागाने त्याने फडक्यािे र्ोक खेिले. 
‘म ळीि नाही ह जूर! िोवीस आहेत!’ 
‘माझे काय डोळे फ र्लेत?’ 
 
चग्रगरीने घाईघाईने फडक्यािा म डपलेला कोपरा सरळ केला. िोवीसावी नालमेख दृष्टीला 

पडली. असे करताना त्याच्या राकर् काळसर बोर्ािंा अमंलदाराच्या शकव रा–िवल बोर्ाना ओझरता स्पशव 
झाला. िक्का बसल्यासारखा अंमलदाराने आपला हात झर्कन मागे घेतला. चविक्षिपिे कपाळाला आठ्या 
घालून बोर्ािे र्ोक फगोलाला प सले आचि हातमोजा िढवला. 

 
त्यािी कृती चग्रगरीच्या लक्षात आली. छद्मी क्स्मत करीत तो ताठ झाला. त्यािंी नजरानजर 

झाली. लालब ंद होऊन अंमलदाराने आवाज िढवला. 
 
‘कै बघत्योयस कै बघत्योयस?’ दाढी करताना कापल्याच्या ख िा असलेले त्यािे गाल लालेलाल 

होऊन गेले. ‘हा कै प्रकारै? कै प्रकार आहे रे कझाका त झ्या आवळदोऱ्या का नीर् नैत? स तळ्या का िड 
नैत? अन्  ािा कै अथव? कोि कझाक आहेस का नागंऱ्यायस? बाप क ठाय?’ 

 
घोड्याच्या लगामाला खेि देऊन पातेंलेय एक पाऊल प ढे आला. लंगडा पाय द सऱ्या पायाच्या 

र्ािेवर त्याने आपर्ला. 
 
‘कझाक चनयम त ला ठाऊक नैत?’ 
 
सकाळी पते्त खेळताना हरल्याम ळे तो अंमलदार भडकला होता. आपला सगळा संताप त्याने 

त्याच्यावर काढला. 
 
प्राचंतक आतामन आल्यावर अंमलदार चनवळला. आतामनने आपल्या ब र्ािा िौडा खोचगराच्या 

गाशात ख पसला. एक उिकी चदली आचि प ढच्या मािसाकडे तो गेला. चग्रगरीला जी फलर्ि देण्यात 
आलेली होती, त्या फलर्िीच्या भरती-अचिकाऱ्याने नम्रतापूववक त्यािी ज गदानापयंत सगळी िीजवस्त 
काढून घेतली. ि ट्टा पेर्वताना पेर्ती काडी चवझ ूनये म्हिून तो मागे मागे सरकत सगळ्याचं्या मागून गेला. 

 
द सऱ्या चदवसानंतर घोडे, कझाक आचि दािावैरि घेतलेले रेल्विेे लाल डबे वोरोनेझकडे 

चनघाले. त्यातील एका डबयात चग्रगरी उभा होता. 
 
उघड्या दारातून अपचरचित, सपार् चनसगवदृश्य सरकन जात होते. वनराईिा नाज क चनळा िागा 

दूर अंतरावर गरगरत होता. त्याच्या मागे घोडी वैरि रवथं करीत होती. खालिी जमीन सरकल्याच्या 
जाचिवनेे  ा ख रािी त्या ख रावर होत होती. कडू दविा, घोड्यािंा घाम, वासचंतक पाघळिी हे सगळे 



           

वास डबयात कोंडले होते. वनराईिा दूर दूर गेलेला िागा चक्षचतजाबर रेंगाळला होता. एक चनळा उदास 
िागा–मंद िमिमिाऱ्या सायंताऱ्यासारखाि हाती न गवसिारा! 

 
★ ★ 

  



           

पवज मतसरे 
 

१. 
 
१९१४ च्या मािव मचहन्द्यातील तो एक उबदार प्रसन्न वासंचतक चदवस होता.  ा चदवशी नताचलया 

आपल्या सासरी परत आली. बैलाने मोडलेले क डािे क ं पि झ बकेदार कब तररंगी डहाळ्यानी पातेंलेय 
द रुस्त करीत होता. छपराला लोंबलेल्या बफाच्या िंदेरी चझळचमळ्या चठबकत होत्या. एकेकाळी वाहिाऱ्या 
साडंपाण्याच्या मागे उरलेल्या ख िा वळििीखाली काळ्या डाबंरी डागासंारख्या चदसत होत्या. अचिक 
आरक्त आचि मंदोष्ट्ि झालेली उन्द्हे पाझरत्या रे्कड्याना क रवाळू लागली होती. िरिीला फ गवर्ा येऊ 
लागला होता. डॉनच्या पलीकडे असलें ल्या रे्कडीपासून िोदारलेल्या बोडक्या, खडूळ तबकात उगवलेले 
आगस गवतिार चहरव्या चबरोजासारखे चदसत होते. 

 
नताचलया हाडाडली होती. खूप वगेळी चदसत होती. पाठमोऱ्या उभ्या असलेल्या आपल्या 

सासऱ्याजवळ ती आली. आपली व्रचित, सकचित वाकडी मान वाकवनू ती म्हिाली, 
 
‘बाबा! प्रकृती ठीक आहे ना!’ 
 
‘नताल्यूशका! वा बेर्ा वा!’ चतला पाहून गडबडून गेलेला पाचंतलेय ओरडला, त्याच्या हातातील 

डहाळ्या गळून पडल्या आचि त्या वाकलेल्या डहाळ्या परत ताठ झाल्या. 
 
‘आम्हाला भेर्ायला किीि का नाय ग येत? िल ये! आत िल! त ला पाहून आईला आनंद 

होईल!’ 
 
‘बाबा मी आल्येय...!’ एवढे बोलून नताचलयाने िलचबिल झाल्यासारखे हात पसरले आचि तोंड 

चफरवले. ‘मला जर घालवनू देिार नसाल तर त मच्याि घरी मला कायमिं रहायिंय!’ ती म्हिाली. 
 
‘त्यात काय झालं बेर्ा? तू क िी परकी का आहेस? हे बघ, चग्रगरीनं आपल्या पत्रात त झ्याबद्दल 

चलहलंय, त झी िौकशी करायला आम्हाला साचंगतलंय.’ 
 
ते सायवानात गेले. हरवनू गेलेला पातेंलेय लंगडत लंगडत इकडे चतकडे करू लागला. 

नताचलयाला चमठीत घेऊन इचलचनिना चर्पे गाळू लागली. 
 
‘त ला पोर झालं पाचहजे!’ ती क जब जली. 
‘म्हिजे मग तो वळिावर येईल! बसै! त ला थोडी चिरडी करून देते खायला! करू ना?’ 
‘देव दयाळू आहे! परत आल्येय मी–!’ 
 
आरक्त होऊन गेलेली द न्द्या हसत हसत िावत सायवानात आली आचि चतने नताचलयाच्या 

ग डघ्याना चवळखा घातला. 
 



           

‘का ग मेले चनलाजरे! चवसरलीस होय आम्हाला!’ 
‘अग ए ख ळे’ चतिा बाप लर्क्या रागाने खेकसला. 
 
द न्द्यािे हात हातात घेऊन दोन्द्ही बाजूला पसरीत चतच्या नजरेत नजर चमसळवनू नताचलया 

क जब जली, 
 
‘केवढी मोठी झालीस!’ 
 
ती सगळी गप्पा मारू लागली. क िािे बोलिे स रू झाले की द सरे क िीतरी मिेि बोलू लागे. 

तळव्यावर गाल रे्कवनू इचलचनिना नताचलयाकडे बघत होती. मनात हळहळत होती, ‘चकती ही बदलून 
गेल्येय!’ 

 
‘तू आता कायमिी इथं राहिार?’ नताचलयािे हात हातात पकडून द न्द्याने चविारले. 
‘क िास ठाऊक–!’ 
 
‘क िास ठाऊक काय? माझी सूनबाई द सरीकडं क ठं राहिार? आमच्याि घरी रहायिंस तू!’ 

चिरड्यािंी थाळी मेजावरून सरकावीत इचलचनिनाने चनिवय घेऊन र्ाकला. 
 
चकत्येक चदवस दोलायमान अवस्थेत काढल्यानंतरि नताचलया सासरी आली होती. प्रथम चतिे 

वडील चतला जाऊ देईनात. जाण्यािी गोष्ट चतने काढताि ते चतच्यावर रागाने खेकसले. चतने असे काही 
करू नये म्हिून चतिे मन वळचवण्यािा त्यानी प्रयत्न केला. 

 
पि आपल्याि लोकाचं्या डोळ्याला डोळा देिे चतला म क्ष्ट्कल होऊन बसले होते. जीव देण्यािा 

प्रयत्न चतने केल्यापासून आपल्या स्वतःच्याि क र् ंबात आपि क िीतरी उपरे असल्यासारखे चतला वारू् 
लागले होते. चग्रगरीला फौजेत पोहिवनू आल्यानंतर पातेंलेयनं चतिी घरी िलण्याबद्दल सारखी मनिरिी 
िालवली होती. कारि चतला परत आिून चग्रगरीिे अन् चतिे जमवनू देण्यािा त्यािा चनिार झालेला होता. 

 
मािव मचहन्द्यातील त्या चदवसापासून नताचलया मेलीखोव क र् ंबात राहू लागली. चपत्रोिी वागिकू 

एकाद्या चमत्रासारखी आचि भावासारखी होती. दाऱ्या आपल्या नाख षीच्या काही ख िा प्रकर् करून 
दाखवीत होती, पि मिून मिून ती जे ते चतरपे कर्ाक्ष र्ाकीत होती, त्यािी प रेपूर भरपाई द न्द्याच्या 
लाघवीपिाने आचि म्हातारा-म्हातारीच्या वत्सलतेने होत होती. 

 
नताचलया त्याचं्याकडे आली त्याि चदवशी चग्रगरीला पत्र चलचहण्यािा ह कूम पातेंलेयने द न्द्याला 

सोडला. 
 
आमिा लेक चग्रगरी पाचंतचलएचवि  ाला अनेक आशीवाद, 
 
आम्ही हे पत्री त ला आमिे– बापाच्या अंतःकरिापासूनिे श भसितन कळचवत आहोत. 

आमच्याबरोबर त झी आई वाचसचलसा इलीचनिना चहनेही त ला आईिे म्हिून श भसितन कळचवले आहेत. 



           

त झा भाऊ चपत्रो पाचंतचलएचवि आचि त्यािी बायको दाऱ्या मातचवएवना  ानीही त ला श भेच्छा पाठचवल्या 
असून त ला आरोग्य आचि स्वास्र्थ्य लाभो असे म्हर्ले आहे. त झी बहीि येवदोकेपा [द न्द्यािे सपूंिव नाव– 
अन वादक] आचि घरातील सवव मंडळी त ला हेि पत्री श भेच्छा कळवीत आहेत. फेब्र वारी मचहन्द्याच्या पािव्या 
तारखेस तू पाठचवलेले पत्र पोिले. त्याबद्दल आमिे मनःपूववक िन्द्यवाद. घोडा ठेिकाळत असल्यािे तू 
चलचहले आहेस तरी त्याच्या तंगड्यानं थोडी ड करािी िरबी फासिे. ती कशी फासावी हे तू जाितोसि. 
जमीन जोपयवत घसरडी नाही सकवा आसपास ख ला बफव  जोपयंत नाही तोपयंत त्याच्या मागच्या ख राना 
नाल मारू नयेत. त झी बायको नताचलया चमरोनोवना आमच्या घरी रहात आहे. चतिी प्रकृती उत्तम असून 
ती स खात आहे. त झ्या आईने त ला थोड्या स क्या िेरी, गरम मोजािंा एक जोड, थोडा ‘बेकन’ आचि इतर 
काही वस्तू पाठचवल्या आहेत. आम्हा सवांच्या तबयेती िडिाकर् आहेत. पि दाऱ्यािी पोर मेली. 
अचलकडेि मी आचि चपत्रोने मागंरािी शाकारिी केली. घोड्यािी नीर् काळजी घे आचि तो नीर् ठेव असे 
त्यािे त ला सागंिे आहे. गाईना पाडसे झाली आहेत. म्हातारी घोडी गाभि असावीसे वार्ते. सरकारी 
तबेल्यातला घोडा आिून आम्ही चतला फळवनू घेतली. 

 
त झी िाकरी आचि त झे अंमलदार त झ्यावर खूष आहेत हे ऐकून आनंद वार्ला. नीर् मन लावनू 

िाकरी कर. झारिी केलेली िाकरी वाया जािार नाही आचि नताचलया आता आमच्याि घरी राहील. 
 ाबद्दल तू प न्द्हा चविार कर. एक बयाद सागंायिी राचहली. ‘लेंर्’च्या आिी थोडेि चदवस लाडंग्याने तीन 
मेंढरे मारली. तेव्हा प्रकृतीस सांभाळून ऐस. देवािे स्मरि करीत जा. त झ्या बायकोिा चवसर पडू देऊ 
नकोस. तशी माझी त ला आज्ञा आहे. ती िागंली बाई आहे आचि त झी कायदेशीर बायको आहे. तासािा 
सत्यानाश करू नको. बापािे ऐक. 

 
त झा बाप, वचरष्ठ साजवन्द्र् 

पातेंलेइ मेचलखोव 
 
चग्रगरीच्या रेचजमेंर्िा म क्काम राद्झ्यीचवलोवा इथं होता. हे चठकाि रूसो–ऑक्स्रयन सीमेपासून 

स मारे अडीि पाविेतीन मलैावर होते. तो घरी क्वचिति पत्र पाठवायिा. नताचलया त्याच्या बापाच्या घरी 
रहायला आल्यािे कळचविाऱ्या पत्रािे उत्तर त्याने शबद तोलून मापून पाठवले. आपल्याकडून चतला 
नमस्कार कळवायला बापाला चलचहले. शबदात ग ंतिार नाही अशीि त्यािी सगळी पते्र असत. त्या पत्रािंा 
अथं संचदग्ि असायिा. द न्द्या सकवा चपत्रोकडून पाचंतलेय ती पते्र प नःप नः वािून घ्यायिा. त्यातल्या गर्मभत 
अथावर सितन करीत बसायिा. ईस्र्रच्या आिी थोडे चदवस त्याने चग्रगरीला पत्र चलहून असे स्पष्टपिे 
चविारले की फौजेतून परत आल्यावर तो आपल्या बायकोबरोबर राहिार आहे का पूवीसारखा 
आक्क्सचनयाबरोबर राहिार आहे? 

 
चग्रगरीने उत्तर देण्याला उशीर लावला. त्रयीिा रचववार झाल्यानंतरि त्याना त्यािे त्रोर्क उत्तर 

आले. शबदािंी शवेर्िी अक्षरे खात द न्द्याने ते पत्र भराभरा वािले. अनेक िौकशा आचि नमस्कार 
िमत्कारामिून त्यातील मूळ म द्दा लक्षात येिे पातेंलेयला कठीि गेले. पत्राच्या अखेरीस चग्रगरीने 
नताचलयाच्या प्रश्नाबद्दल चलचहले होते, 

 
‘त म्ही चविारले आहे की मी नताचलयाबरोबर राहीन सकवा नाही. पि बाबा, मी त म्हाला असे 

सागंतो की एकदा त र्ल्यानंतर परत जोडता येत नसते आचि मला मूल आहे हे त म्ही स्वतःि जािता. तेव्हा 



           

नताचलयाशी माझे कसे जमाव?े मी कोितेही विन देऊ शकत नाही.  ाबद्दल बोलण्यान मला कष्ट होतात. 
अलीकडेि एका मािसाला सरहद्दीकडून िोरून माल आिताना पकडण्यात आले. त्याला भेर्ण्यािा 
आम्हाला प्रसंग आला. तो म्हित होता की लौकरि ऑक्स्रयाबरोबर य द्ध होईल. य द्ध क ठून स रू करायिे 
आचि स्वतःसाठी कोिता म लूख बळकवायिा ते पाहण्यासाठी त्यािंा झार सरहद्दीवर आला होता म्हिे. 
य द्ध स रू झालेि तर कदाचित मी चजवतं राहिार नाही आचि कोितीही गोष्ट आिी ठरविं शक्य नाही.’ 

 
नताचलया आपल्या सासू-सासऱ्यासंाठी राबत होती. आपला नवरा परत येईल  ा अखंड आशवेर 

ती जगत होती. चतने चग्रगरीला किीही पत्र चलचहले नाही. पि त्याच्याकडून पत्र याव ेम्हिून ती घरातील 
इतर क िाही पेक्षा जास्त वदेनेने आचि इच्छेने तळमळत होती. 

 
खेड्यातील जीवनािा अबाचित िम िालू होता. फौजेतील िाकरीिी म दत संपवलेले कझाक घरी 

परत येत होते. कामाच्या चदवशी चनरस श्रमातं वळे नकळत चनघून जात होता. रचववारी सकाळी खेड्यातील 
क र् ंबािे थव ेचगचरजाघरातं लोर्त होते. कझाकानी डगले आचि सिास दीच्या त मानी िढवलेल्या असत. 
बायकाचं्या अंगावर िूळ झाडीत येिारे पायघोळ रंगीत झगे आचि फ गीर बा ािंी ब ट्टीदार पोलकी असत. 

 
िौंकात चरकामे रेकले उभे असत. त्यािें ज वािें दाडें उंि हवते तरंगत असत. घोडी सखकाळत 

उभी असत आचि नानाप्रकारच्या लोकािंी ये जा िालू असे. चतथे स्थाईक झालेले बलगार आगीच्या 
बंबाजबळ भाजीपाला चवकत. त्यानंी हा भाजीपाला हारीने माडूंन ठेवलेला असे. त्याचं्या मागच्या बाजूला 
पोराचं्या र्ोळक्यािंा ि डगूस िाले. मोकळे सोडलेले उंर् बाजारपेठेच्या िौकाकडे आढ्यतेने बघत उभे 
असत आचि ही पोरे ते उंर् न्द्याहाळीत उभी असत. ताबंड्या वादीच्या र्ोप्या घातलेले प रुष आचि भडक 
रंगािे रुमाल डोक्याना बािंलेल्या बायका  ािें घोळके चजकडे चतकडे चदसत. पाि-िक्कीवर अखंड राबनू 
थकलेले उंर् चवश्रातंी घेत रवथं करीत उभे असत आचि त्याचं्या चहरवर् डोळ्यात एक स स्तपिा िमकत 
असे. 

 
संध्याकाळी पावलाचं्या दिदिार्ाने ॲकॉर्मडयनच्या तालावरील नािगाण्यानी रस्ते चवव्हळू लागत 

आचि प्रहर रात्र होऊन गेल्यावरि खेड्याच्या वशेीवरिे शवेर्िे आवाज चवरून जात. 
 
नताचलया संध्याकाळच्या मेळाव्याना किी जात नसे. द न्द्याच्या चनरस गोष्टी ती आनंदाने ऐकत बसे. 

नकळत द न्द्याच्या अंगलर्ीला सौष्ठव येत िालले होते आचि आपल्या परीने ती देखिी होत िालली होती. 
अकाली पक्व होिाऱ्या सफरिंदाप्रमािे चतिी वाढ फार लौकर झाली होती. चतच्यापेक्षा वयाने मोठ्या 
असलेल्या मतै्रीिीना त्या वषी हा चवसर पडला की चतच्यापेक्षा आपि यौवनात आिी पदापवि केलेले आहे 
आचि त्यानी चतला आपल्या कंपूत घेतले. द न्द्या बापासारखीि सावळी आचि दिकर् होती. चतला आता 
पंिराव े िालू होते. अजून चतिी अंगलर् पोरगेलीशी आचि कृश होती. चतला पािपोि अगदीि नव्हता. 
बाल्य आचि बहरत यौवन  ािं चतच्यात जवळजवळ अन कंपनीय चमश्रि होऊन गेले होते. चतिी लहानशी 
वक्षःस्थळे भरीव होऊन चतच्या पोलक्यातून दृष्टीत भरण्यासारखी तर्तरू्न चदसू लागली होती. चतिे लाबंर् 
काहीसे सििोळे होत गेलेले नेत्र लाजरेपिाने आचि खोडकरपिाने अजून िमकत होतें. संध्याकाळ बाहेर 
काढून घरी आली की आपली चनष्ट्पाप ग चपते ती फक्त नताचलयालाि सागंायिी. 

 
‘नताचलया मला त ला काही सागंायियं–!’ 



           

‘सागं तर मग!’ 
 
‘गावातल्या कोठाराजवळ, ओंडक्यावर काल चमशा कोशबेोई सगळी संध्याकाळ माझ्याबरोबर बसून 

होता!’ 
 
‘लाजत्येयस का तू?’ 
‘हट्! मी काही लाजत नाही काही!’ 
‘आरशात बघ! पायापासून डोक्यापयंत जशी आग पेर्ल्येय!’ 
‘तूि मला लाजायला लावलंस!’ 
‘बरं बरं! प ढं सागं! मी काही म्हित नाही!’ 
 
द न्द्याने आपल्या सपगर् तळव्यानी आपले जळजळिारे गाल िोळल. आपली बोरे् कानचशलावंर 

दाबली. चतिे यौवनस लभ आचि अकारि हास्य खळखळून आले. 
 
‘तो म्हित होता की मी एक लहानसे अस्मानी फूल आहे!’ 
 
‘बरं बरं! प ढं बोल!’ द सऱ्याच्या आनंदाने आनंचदत होिारी, स्वतःिा भतूकाळ, पायदळी त डवलेले 

सौख्य चवसरिारी नताचलया चतला उते्तजन देऊ लागली. 
 
मी म्हिाले, ‘खोरं् नको बोलू चमशा! तशी त्यानं ‘खरव!’ म्हिून शपथ घेतली.’ 
 
मान हालवीत द न्द्या खो खो हसू लागली. त्या हास्यध्वनीने ती खोली भरून गेली. चतिे काळे जाड 

शपेरे् सरड्यासारखे चतच्या खादं्यावरून मागे प ढे आंदोळत होते. 
 
‘आिखी काय म्हिाला तो?’ 
‘माझा रुमाल आठवि म्हिनू ठवायला मागत होता!’ 
‘मग चदलास का तू?’ 
 
‘छट्! मी म्हर्लं मी नाय द्यायिी. त झी कोि असेल चतच्याकडून घे जा.’ अस्सं म्हर्लं मी त्याला! 

येरोचफएवच्या स नेबरोबर तो सापडला होता! ती वाईट्ट बाई आहे! प रुषाना खेळवत असते!’ 
 
‘तू त्याच्यापासून दूर रहावसं हे बरं!’ 
 
‘राहिारि आहे मी दूर!’ द न्द्या आपली कथा प ढे सागंू लागली. आपल्या ओठावर येऊ पाहिारे 

क्स्मत दवडण्यािा ती प्रयत्न करीत होती. 
 
‘आचि आम्ही चतघी– मी आचि द सऱ्या दोन म ली घरी येत होतो. तशी चमखेई आजोबा आमच्या 

मागोमाग आला. ओरडून म्हितो कसा ‘माझ्या लाडल्यानो, माझा म का घ्या. मी प्रत्येक म क्याला दोन 
कोपेक देईन.’ तशी न्द्यूराने त्याच्या थोबाडावर डहाळीिा फर्का मारला आचि आम्ही पळून आलो!’ 



           

उन्द्हाळा कोरडा होता. खेड्याजवळ डॉनिा प्रवाह उथळ झाला. चजथून चजथून त फान ओघ 
झपायाने वहात असे चतथे पायउतार तयार करण्यात आला. शपेर्ीही न चभजता बलंै त्यावरून परतीरावर 
जाऊ लागली. रात्रीच्या वळेी रे्कड्याचं्या दाडं्यावंरून कोंदर्पिा, गजमज वहात यायिी आचि उन्द्हाने 
करपलेल्या क स्कर्ािा खरपूस वास वाऱ्याने सगळीकडे दारू्न जायिा. माळरानातील वाळलेल्या 
झाडाझ डपानी पेर् घेतला होता आचि डोके उठविाऱ्या वासािा िूर डॉनच्या दरडीवर तरंगत होता. रात्री 
नदीवर मेघराशी दारू्न येत आचि अभद्र गडगडार् कानावर पडत. वीज आभाळ चिरीत त्याच्या 
वडे्यावाकड्या चन काळ्याचनळ्या िादंोया करीत होती, पि करपून गेलेल्या िचरत्रीला र्वर्वी आििारा 
पाऊस काही पडत नव्हता. 

 
घंरे्च्या मनोऱ्यावरून रोज रात्री एक घ बड आिंदत होते. थरकाप उडविारे ते घ त्कार खेड्यात 

चननादत होते. घंरे्च्या मनोऱ्यावरून ते घ बड उडत उडत मसिवर्ीकडे जायिे, चतथल्या गवत माजलेल्या 
सपग्या थडग्यावंर बसून चवव्हळू लागायिे. 

 
‘काहीतरी अचरष्ट येिार!’ मसिवर्ीतून घ बडािे आिंदन ऐकिारी म्हातारी मािसे भचवष्ट्य सागंत. 
‘य द्ध होिार! त की मोचहमेच्या आिी एक घ बड असंि ओरडत होतं!’ 
‘कदाचित परत पर्की येईल!’ 
‘चगरजाघरातून मसिवर्ीकडे घ बड गेलं की िागंल्यािी आशाि सोडा!’ 
 
मार्मतन शाचमल मसिवर्ीच्या जवळि राहत असे. त्या नतद्रष्ट घ बडासाठी दोन रात्री तो दबा िरून 

बसला होता. पि तो अदृश्य गूढ पक्षी त्याच्या डोक्यावरून चनःशबदपिे उडत जात मसिवर्ीच्या द सऱ्या 
र्ोकाला खाली उतरला आचि पेंगलेल्या खेड्यातं आपला भयभीत करिारा आिोश घ मव ू लागला. 
मार्मतनने आवाच्य चशव्या घालून एका ढगाच्या काळ्या लोंबत्या पोर्ात गोळ्या झाडल्या आचि तो घरी चनघून 
गेला. त्यािी बायको एक चभत्रर् आचि द खिेकरी बाई होती. सशाच्या मादीसारखी चतिी कूस वाहती 
होती. घरी आल्यावर ती त्याच्यावर तितिली. 

 
‘तू मूखांयस! प रता मूखायस! ते पाखरू काय त झ्या वारे्ला जातंय सागं ना! देवानं चशक्षा केली की 

भोगशील का? माझे चदवस इकडे भरत आलेत, त झ्याम ळे काय वडंेवाकडं झालं तर!’ 
 
‘बये िूप बस! मार्मतनने फमावले. ‘त ला काय िाड भरत नाय! काळजी करू नकोस! त्या पाखरानं 

सगळ्यानंा इथं भीतीिी सिक आल्येय! अचरष्टला आमंत्रि देतंय सालं सैतान! य द्धाला तोंड लागल तर 
िरून नेतील मला आचि माझ्या बोडक्यावर तू ही वीि घालून ठेवल्येयस ना!’ पोरे झोपली होती चतकडे 
हात करीत तो ओरडला. 

 
बाजारपेठेत म्हाताऱ्या मािसाशंी बोलताना पाचंतलेयने गंभीरपिे साचंगतले, ‘आमच्या चग्रगरीनं 

चलचहलयं ऑक्स्रयन झार म्हिे सरहद्दीवर आलाय! आपला सगळा फौजफार्ा एका जागी जमा करून 
मॉस्को न् चपर्सवबगववर िालून जाण्यािा त्यानं ह कूम सोडलाय म्हिे!’ 

 
मागिी य दे्ध म्हाताऱ्या मािसाना आठवत होती. आपले भय ते एकमेकाना बोलून दाखवीत होते. 
‘पि आता य द्धचबद्ध होिार नाय!’ एकाने हरकत घेतली ‘पीक बघा!’ 



           

‘चपकािा  ाच्याशी काय संबिं नाय. मला वार्तं िळवळवाल्यािें दंगे असावते हे!’ 
‘काय झालं तरी आपल्याला बातमी सगळ्याचं्या मागून कळिार.’ 
‘जपानी य द्धासारखी.’ 
‘पोराला घोडं घेतलं का?’ 
‘त्यािं काय चवशषेाय? बघताईल!’ 
‘सगळ्या थापा!’ 
‘अरे पि य द्ध होिार तरी क िाशी?’ 
‘त कांबरोबर–दयासाठी. दया वारू्न कसा घ्यायिा  ाबद्दल त्यािंं काय पर्त नाय.’ 
 
‘एवढं काय कठीिाय त्यात? आपि क रिरानािी करतो तशी दोन पट्यात घ्या म्हिाव ंवार्िी 

करून.’ 
 
मग ती बोलिी जशी िेष्टेवर जाऊ लागली तशी म्हातारी मािसे आपल्या कामाला चनघून गेली. 
 
क रिरानातील पचहल्या भरािे पयेि कापिीिी वार् बघत होते. डॉनच्या पचलकडे स कून िाललेले 

गवत माळरानातील गवताच्या पासंगािेही नव्हते. परतीरावरील त्या रोगर् गवताला काही वासघाि 
नव्हती. िचरत्री तीि होती पि गवताला प्यायला चमळिारे रस वगेवगेळे होते. माळरानात काळी माती 
होती. ती इतकी जबर आचि ठोस होती की त्यावरून जािाऱ्या ग राचं्या ख राचं्या चनशाण्याही उमर्त नसत. 
चतथले गवत दिकर् आचि स गंिी होते. पि डॉनच्या काठिी माती दमर् क जर् होती. त्यावर चभकार 
ख ररे् पिें गवत उगवत होते. ग रे चतकडे सहसा ढ ंकून बघत नसत. 

 
गवतकापिीला स रुवात होिार होती त्या स मारास अशी एक घर्ना घडली की ज्याम ळे ते खेडे  ा 

र्ोकापासून त्या र्ोकापयंत हादरून गेले. चजल्हा पोचलस प्रम ख एका इन्द्स्पेक्र्रबरोबर येऊन दाखल 
झाला. त्याचं्याबरोबर एक चगड्डा, दात काळे पडलेला गिवशेातील अंमलदार होता. त्याला खेड्यात पूवीं 
क िीही किी पाचहले नव्हते. त्यानी आतामानला सागंोवा िाडला, साक्षीदार गोळा केले आचि ते थेर् 
िकण्या ल केशकाच्या घराकडे गेले. 

 
चबल्ला लावलेली आपली र्ोपी इन्द्स्पेक्र्रने हातात िरली होती. डाव्या हाताला असिाऱ्या 

क पार्ीच्या बाजूने ते िालले होते. आतामान जवान कोंबड्यासारखा प ढे िावत होता. ि ळीने भरलेल्या 
आपल्या ब र्ािंी पावले उन्द्हाच्या कवडशावर र्ाकीत इन्द्स्पेक्र्र त्याला चविारीत होता. 

 
‘स्तोकमन घरी आहे का?’ 
‘जी ह जूर!’ 
‘त्यािा पोर्ापाण्यािा उद्योग काय?’ 
‘तो आपला एक कारागीर आहे! लाकडं ताशीत असतो!’ 
‘त्याच्याबद्दल सशंयास्पद काही आढळलं का?’ 
‘म ळीि नाय!’ 
 



           

हातात र्ोपी घेऊन िालिाऱ्या त्या म ख्य पोलीस अंमलदाराने नाकाच्या दाडंीवरील एक प र्क ळी 
चपरगळली. भरड गिवशे घातल्याने त्याला िाप लागली होती गवताच्या काडीने आपले काळे दात कोरीत 
आचि डोळ्याभोवतालच्या लालसर स रक त्याना ि ण्या पडीत चगड्ड्ड्या अंमलदाराने आपले डोळे चकलचकले 
केले. 

 
‘त्याला भेर्ायला कोि येत असतं?’ आतामानला मागे खेित इन्द्स्पेक्र्रने चविारले. 
‘जी ह जूर! भेर्ायला येतात! किी किी पत्त्यािंा डाव माडूंन चतथं लोक बसलेले असतात!’ 
‘कोि लोक?’ 
‘बह तेकजि चगरिीतले मजूर असतात!’ 
‘कोि कोि?’ 
‘एंचजनवाला, तागडीवाला, रुळवाला दाचवद! किी किी आमिे कझाक असतात!’ 
 
इन्द्स्पेक्र्र अंमलदार येण्यािी वार् बघत थबकला. हातातील र्ोपीने त्याने नाकावरिा घाम 

प सला. अंमलदार मागे पडला होता. आपल्या डगल्यावरिे बर्ि वडेेवाकडे ओढीत तो स्वतःशीि 
काहीतरी प र्प र्ला. मग त्याने आतामानला खूि करून बोलावले. दम कोंडून आतामान िौड्यावर पळत 
आला. त्याच्या मानेवरच्या गाठ्याळ चशरा उडत, थरथरत होत्या. 

 
‘कामावर असलेल्या दोघाना घेऊन जा आचि मघा नाव ंघेतलीस त्या लोकाना अर्क कर! त्याना 

फरासखान्द्यातं घेऊन ये! आम्ही एक दोन चमचनर्ात आलोि. कळलं का?’ 
 
आतामान असा काही ताठ पचवत्र्यात उभा राचहला की त्याच्या उंि गळपट्टीतून चशरा तर्तरू्न 

फ गल्या. घोगरासा आवाज काढून तो ह क मािी ताचमली करण्यासाठी मोहरा वळवनू चनघून गेला. 
 
र्ाकंिीने फदी लाकडावर नक्षी कापीत स्तोकमन दाराकडे पाठ करून बसला होता. त्याच्या 

अंगातील बंडीच्या ग ंड्या स र्लेल्या होत्या. 
 
‘मेहरबानीकरून उभे रहा! त म्हाला अर्क करण्यात येत्येय!’ 
‘कशासाठी?’ 
‘त मच्या ताबयात दोन खोल्या आहेत?’ 
‘होय!’ 
‘आम्हाला त्यािंी झडती घ्यायिीय!’ 
 
दाराजवळच्या हातरीवर अंमलदाराच्या र्ािेिा चखळा अडकला. तो मेजाकडे िालत गेला. आचि 

कपाळाला आठ्या घालून चतथे हाताला लागले ते पचहले प स्तक त्याने उिलले. 
 
‘मला त्या रंकेिी िावी हव्येय!’ 
‘आपि मला भेर् देण्यािं कारि काय?’ 
‘मग आपि त्यावर सावकाशीनं बोलू या!’ 
 



           

द सऱ्या खोलीतून स्तोकमनच्या बायकोने दारवयाकडे डोकावनू पाचहले आचि ती आत गेली. 
इन्द्स्पेक्र्र आचि त्यािा कारकून चतच्या मागोमाग द सऱ्या खोलीत गेले. 

 
‘हे काय आहे?’ चपवळे वषे्टन घातलेले एक प स्तक हातात िरून अंमलदाराने शातंपिे स्तोकमनला 

चविारले. 
 
‘प स्तक!’ खादें उडवनू स्तोकमनने उत्तर चदले. 
‘त झा चवनोदीपिा वळेप्रसंगाला राखून ठेव! प्रश्नािं नीर् उत्तर दे!’ 
 
येिारे छद्मी क्स्मताला आवरीत स्तोकमनने आपली पाठ ि लाण्यावर रेलली. चजल्हा–पोलीस–

प्रम खाने अंमलदाराच्या खादं्यावरून त्या प स्तकाकडे दृचष्ट र्ाकली आचि तो स्तोकमनकडे वळला. 
 
‘ ािा अभ्यास करता?’ 
 
‘मला  ा चवषयािी आवड आहे!’ लहानशा कंगव्याने आपल्या दाढीिे दोन चदशनेे दोन समान पेड 

सविरीत स्तोकमनने कोरडे उत्तर चदले. 
 
‘अस्सं!’ 
 
त्या अंमलदाराने प स्तकाच्या पानावंरून नजर र्ाकली आचि ते परत मेजावर फेकून चदले. द सरे 

प स्तक िाळून त्याने बाजूला ठेवले. चतसऱ्या प स्तकािे म खपृष्ठ वािल्यानंतर तो परत स्तोकमनकडे 
वळला. 

 
‘असल्याि प्रकारिं बाकीिं साचहत्य क ठं ठेवलंयस्?’ 
नेम िरल्यासारखा एक डोळा स्तोकमनने घट्ट आवळला आचि उत्तर चदले. 
‘माझ्याजवळ जे काही आहे ते त म्हाला चदसतंय!’ 
‘खोरं् बोलतोयस्!’ त्याच्या चदशनेे प स्तक नािवीत अंमलदार सर्कने म्हिाला, 
‘माझी मागिी आहे–!’ 
‘झडती घ्या!’ 
 
तलवारीिी मूठ हातात पकडून पोलीसप्रम ख त्या रंककडे िालत गेला. चतथे उभा असलेला 

कझाक रखवालीसैचनक एकूि पचरक्स्थती पाहून हबकून गेलेला चदसत होता. कपडे आचि कपड्यािंी 
अस्तरे ि ंडाळिे त्याने आिीि स रू केले होते. 

 
‘मला सौजन्द्यािी वागिूक चमळावी अशी माझी मागिी आहे!’ डोळा घट्ट चमरू्न त्या अंमलदाराच्या 

नाकाच्या दाडंीिा नेम घेत स्तोकमनने अखेरीस सागंनू र्ाकले. 
 
‘बकवास बंद करा हो सौजन्द्यवाले!’ 
 



           

सामानािी जेवढी उलथापालथ करिे शक्य होती तेवढी त्यानी केली. वकंशॉप’ िीही झडती 
घेण्यात आली. त्या उत्साही इन्द्स्पेक्र्रने सभतीवरही वाकड्या बोर्ानी ठकठक करून पाचहले. 

 
झडती आर्ोपल्यावर स्तोकमनला फरासखान्द्यात नेण्यात आले. रस्त्याच्या मिोमि कझाक 

रखवालदाराच्या प ढ्यात तो िालला होता. एक हात त्याने आपल्या ज न्द्या कोर्ाच्या पंख्यात ख पसला 
होता आचि द सरा हात बोर्ािंा चिखल झाडावा तसा हालवीत तो िालला होता. बाकीिे सभतीच्या कडेने 
रस्त्याच्या उन्द्हे पडलेल्या बाजूने िालले होते. इन्द्स्पेक्र्र परत चकरिाचं्या कवडशावंर पाय आपर्ीत 
िालला होता. त्यािे बूर् गवताम ळे आता चहरव ेझाले होते. आता त्याने र्ोपी हातात िरलेली नव्हती. 
आपल्या पाढंऱ्याफर्क पडलेल्या कान–काठापयंत ती त्याने घट्ट दाबून घातली होती. 

 
तपासिी करण्यात आलेला स्तोकमन हा शवेर्िा कैदी होती. अजून वगंि लागलेले हात 

असलेला इवान अलेक्क्सएचवि, हसतम ख दाचवद, खादं्यावर जाकीर् र्ाकलेला ‘ग डू्ड’ आचि चमशा कोशवेोई 
 ािंी जबानी होऊन त्याना बाहेरच्या खोलीत दाविीला बािंल्यासारखे ठेवले होते. पहाऱ्याला कझाक उभे 
होते. 

 
आपली ‘फाईल’ िाळीत इन्द्स्पेक्र्रने मेजापलीकडे उभ्या असलेल्या स्तोकमनला चविारले, 

‘चगरिीत हत्त्या झाली होती त्यावळेी मी त मिी तपासिी केली होती तेव्हा रचशयन डेमॉिॅचर्क लेबर पार्ीिे 
सभासद असल्यािं त म्ही का लपवनू ठेवलंत?’ 

 
तपासनीसाच्या डोक्यावरून पलीकडे र्क लावनू बघत स्तोकमन न बोलता उभा होता. 
 
‘तेवढं तर शाचबत झालंय! त मच्या कामाला साजेसं बक्षीस चमळेल त म्हाला!’ कैद्याच्या म ग्ितेने 

चिडलेला इन्द्स्पेक्र्र ओरडून म्हिाला. 
 
‘मेहरबानी करून आपली तपासिी स रू करा!’ कंर्ाळलेल्या स रात स्तोकमन म्हिाला. एका 

चरकाम्या स्र् लाकडे बघत त्याने बसण्यािी परवानगी माचगतली. इन्द्स्पेक्र्रने काही उत्तर चदले नाही पि 
स्तोकमन शातंपिे खाली बसलेला पाहून तो त्याच्याकडे डोळे वर्ारून बघू लागला. 

 
‘इथं किी आला?’ 
‘गेल्या वषी!’ 
‘त मच्या संघर्नेच्या सूिनेवरून आलात?’ 
‘कोित्याही सूिनेचशवाय आलो!’ 
‘चकती वषव पक्षािे सभासद आहात?’ 
‘कशाबद्दल बोलताय त म्ही?’ 
 
‘मी त म्हाला चविारतोय की रचशयन सोशल डेमोिॅचर्क लेबर पार्ीिे चकती वषव त म्ही सभासद 

आहात?’ 
 
‘मला वार्तं...!’ 



           

‘त म्हाला काय वार्तं त्याच्याशी मला म ळीि कतवव्य नाही! चविारलेल्या प्रश्नाि ं उत्तर द्या! 
नाकारण्यात मतलब नाही! एवढंि नाही तर त्यात िोका आहे!’ इन्द्स्पेक्र्रने फाईलीतून एक कागद 
काढला आचि आपल्या तजवनीने तो मेजावर दाबनू िरला. 

 
‘हा रोस्तोवहून आलेला चरपोर्व आहे! मी म्हिालो त्या पक्षािे त म्ही सभासद आहा  ाला  ात 

द जोरा चदलेला आहे.’ 
 
स्तोकमनने आपले डोळे िर्कन त्या कागदाकडे वळवले. क्षिभर त्यावर नजर क्स्थर केली. मग 

ग डघ्यावर हाताने ठोकीत त्याने ठासून साचंगतले, 
 
‘१९०७ पासून!’ 
‘अस्सं! त म्हाला पक्षानं इथं पाठवलं हे त म्ही नाकारताय?’ 
‘होय!’ 
‘तसं असेल तर इकडे का आला?’ 
‘इथं मेकॅचनक्सिा त र्वडा आहे असं मला वार्लं!’ 
‘पि चवशषेतः हाि चजल्हा चनवडायिं काय कारि?’ 
‘कारि तेि!’ 
 
‘सध्या सकवा त मच्या इथल्या म क्कामाच्या काळात केव्हाही त मिे त मच्या संघर्नेशी काय सबंिं 

होते?’ 
 
‘नव्हते!’ 
‘त म्ही इथं आहात हे त्याना ठाऊक आहे?’ 
‘कदाचित!’ 
 
इन्द्स्पेक्र्रने मोचतया रंगािी मूठ असलेल्या िाकूने आपल्या पेक्न्द्सलीला िार केली आचि ओठ 

आवळले. 
 
‘त मच्या पक्षातील क िा सभासदाशी त मिा पत्रव्यवहार िालू आहे?’ 
‘नाही’ 
‘मग झडतीत उघडकीला आलेलं पत्र क िािं होतं?’ 
‘ते एका चमत्रािं होतं! त्यािे कोित्याही िाचंतकारक संघर्नेशी काहीही संबिं नाहीत!’ 
‘रोस्तोवहून त म्हाला काही सूिना चमळाल्यात?’ 
‘नाही!’ 
‘चगरिीतले मजूर त मच्या खोलीत कशासाठी गोळा होत होते?’ 
त्या प्रश्नातील मखूवपिाने जिू िचकत झाल्यासारखे स्तोकमनने आपले खादें उडवले. 
‘चहवाळ्यात संध्याकाळी वळे घालवायला ते यायिे! आम्ही पते्त खेळायिो!’ 
‘आचि कायद्यानं बंदी घातलेली प स्तकं वािायिो?’ इन्द्स्पेक्र्रने स िवले. 
‘नाही! त्यातला प्रत्येकजि जवळजवळ चनरक्षर होता!’ 



           

‘तरीस द्धा चगरिीतला एंचजनवाला आचि बाकीिेस द्धा ही गोष्ट नाकारीत नाहीत!’ 
‘ते खरं नाही!’ 
‘मला असं वार्तं की त म्हाला  ािी अगदी प्राथचमक समजूतस द्धा नाही की...!’ 
 
ते ऐकून स्तोकमन हसला तेव्हा आपि काय म्हििार होतो ते चवसरून इन्द्स्पेक्र्रने सागंनू 

र्ाकले. 
 
‘त म्हाला म ळी अक्कलि नाही! ज्यानं त मिं न कसानि होईल असा नकारािंा हट्टीपिा िालवलाय 

त म्ही! कझाकािंी मनं पोखरायिं काम करण्यासाठी, सरकारचवरुद्ध त्याना चफतवण्यासाठी त म्हाला पक्षानं 
इथ ंपाठवल्यािं अगदी स्पष्ट आहे! त म्ही हे ढोंगी नार्क का िालवलंय ते मला समजत नाही! त मिा ग न्द्हा 
त्यानं कमी होिार नाही...!’ 

 
‘आपलं हे सगळं क भाडं आहे. मी ि ट्टा ओढू का? मेहरबानी!  ा क भाडंाला काहीही आिार नाही!’ 
‘त मच्या खोलीत येिाऱ्या कामगाराना त म्ही हे प स्तक वािून दाखवलं?’ 
 
इन्द्स्पेक्र्रने हात एका िोपड्यावर ठेवनू त्यािा मथळा झाकला. त्याच्या हाताच्या वर ‘प्लेखानोव’ 

हे नाव चदसत होते. 
 
‘आम्ही कचवता वाित होतो!’ स्तोकमनने उत्तर चदले आचि अस्थींिा होल्डर बोर्ात घट्ट पकडून 

ि ट्यािा झ रका घेतला. 
 
द सऱ्या चदवशी आकाश ढगाळलेले होते. पावसािी चपरचपर िालू होती. सकाळीि पोष्टािी 

घोडागाडी त्या खेड्यातून बाहेर पडली. मागच्या बाजूला स्तोकमन ड लक्या घेत होता. त्यािी दाढी 
कोर्ाच्या गळपट्टीत ब डून गेली होती. त्याच्या दोन्द्ही अंगाला एकेक समशरेिारी कझाक रेरू्न बसला होता. 
त्यातला एक जो क रळ्या केसािंा, देवींिे वि तोंडावर असलेला कझाक होता त्याने आपल्या खडबडीत 
गचलच्छ बोर्ात स्तोकमनिा दंड करकिून िरला होता. डोळ्याच्या कोपऱ्यातून तो भेदरर्पिे परत परत 
स्तोकमनकडे चतरप्या नजरेने बघत होता. डाव्या हाताने त्याने आपल्या समशरेीिे खडबडीत म्यान पकडले 
होते. घोडागाडी खडखडत वगेाने रस्त्यावरून िावत होती. अंगावर शाल पाघंरलेली एक ठेंगिी बाई 
मेलोखोवच्या वाडीजवळ त्या गाडीकडे डोळे लावनू उभी होती. चतिी पाठ क डाच्या क ं पिाकडे होती. 

 
घोडागाडी झपायाने चतच्या प ढून दौडत गेली. उरावर हात दाबीत ती बाई त्या गाडीमागे 

तीरासारखी िावत स र्ली. 
 
‘ओचसप! ओचसप दाचवदोचवि! बाई ग...! काय करू मी?’ 
 
चतच्याकडे पाहून स्तोकमनने हात हालवण्यािा प्रयत्न केला. पि तेवढ्यात देवीिे व्रि असलेला 

तो कझाक ताडकन उठून उभा राचहला आचि घोगऱ्या िूर आवाजात ओरडला, 
 
‘बस खाली! नायतर छारू्न र्ाकीन!’ 



           

ख द्द झारच्याचवरुद्ध जाण्यािी सहमत दाखवलेला मन ष्ट्य आपल्या अख्ख्या भाबड्या आय ष्ट्यात त्याने 
प्रथमि पाचहला होता! 
  



           

२. 
 
मानकोवोपासून राचजचवलोवा  ा चिम कल्या गावापयवत गेलेला लाबलिक रस्ता एकाद्या करड्या 

स्पशातील ि क्याप्रमािे त्याच्या मागे क ठेतरी पडला होता. मिूनमिून आठवण्यािा प्रयत्न चग्रगरीने केला, 
पि स्रे्शनाचं्या इमारती, हादरत्या तक्त्याखाली खडाड खडाड खडाड खडाड वाजिारी िाके, घोड्यािें 
आचि वैरिीिे दपव, खालून वाहत गेलेल्या रुळांिे न संपिारे िागे, इंचजनातून उिाििारा िूर आचि 
वोरोनेझ म्हिा सकवा कीव्ह म्हिा क ठल्या तरी स्रे्शनावर पाचहलेल्या सशस्त्र पोचलसािा दाढीवाला िेहरा 
एवढेि त्याला अंिूक स्मरत होते. 

 
ज्या चठकािी ते गाडीतून खाली उतरले चतथे अंमलदारािें आचि करड्याशा रंगािें लाबंकोर् 

घातलेल्या, त ळत ळीत हजामती केलेल्या मािसािें घोळके होते. त्याला न समजिाऱ्या भाषेत ते बोलत 
होते. घोड्याना खाली उतरवनू घेण्याला बराि वळे लागला, पि एकदा हे काम पूिव झाल्यानंतर एक 
अचसस्र्र् (आशलोन) कमाडंर तीनश ेसकवा त्याहून जास्ति कझाकानंा ग राचं्या इक्स्पतळात घेऊन गेला. 
अश्व तपासिीशी संबचंित ते एक लाबंलिक खर्ले होते. मग सैचनकाना त्यािें वार्प. ‘एनसीओज’ िी 
िावपळ. मळचहर घोड्यािें पचहले पथक बनवण्यात आले. द सरे पथक सारंगी घोड्यािें आचि चतसरे 
म गद मी घोड्यािें बनवण्यात आले. चग्रगरीला िौर्थ्या पथकात पाठवण्यात आले. हे पथक घनसावळ्या 
सकवा सपगर् रंगी घोड्यािें होते. पािव े पथक सववस्वी ताबंर्बोर घोड्यािें आचि सहाव े म षकी घोड्यािें 
होते. सैचनकाना साजंर्मेजरच्या ह कमतीखाली देण्यात आले. हे साजंर्मेजर चरसाल्याच्या चनरचनराळ्या 
त कड्याना घेऊन जवळपासच्या खेड्या-वाड्याकंडे गेले. 

 
स स्वभावी बर्बर्ीत डोळ्यािंा साजंर् मेजर चग्रगरीजवळून गेला. दीघवकाळ िाकरी केल्यािे चबल्ल े

त्याने लावले होते चग्रगरीला त्याने चविारले. 
 
‘क ठल्या खेड्यािा रे तू?’ 
‘वशेनेस्काया’ 
‘लाडं्या शपेर्ीिा आहेस?’ [प्रत्येक खेड्यािे एक र्ोपि नाव होते. वेशनेस्काया ‘क त्रा’ म्हिून ओळखले जायिे.] 
 
द सऱ्या खेड्यातून आलेले कझाक खसखसले. चग्रगरीने चनमूर्पिे अपमान चगळून र्ाकला. 
 
चग्रगरीिे पथक ज्या रस्त्याने चनघाले होते ती हमसडक होती. नेर्की हमसडक डॉनच्या घोड्यानी 

पूवीं किी पाचहलेली नव्हती. तेव्हा गोठलेल्या नदीवरुन जाव ेतशी ती जपूनि पावले र्ाकीत होती. पि 
थोड्या वळेाने त्यानंा रस्त्यािा अदमास आला आचि ती प ढे जाऊ लागली. कोरे नाल ठोकलेल्या त्याचं्या 
र्ापा रस्त्यावर खिािू लागल्या. त रळक जंगलाच्या त कड्यानंी त्या अनोळख्या पोलीश भमूीच्या अंगावर 
उभे आडव े पटे्ट ओढलेले होते. चदवस उबदार होता. मळभ आलेल होते. ढगाचं्या दार् पडद्याआड 
लोंबकळिारा सूयवदेखील परका आचि अपचरचित वार्त होता. रादचझक्व्हलोवा वाडी स्रे्शनपासून स मारे 
अडीि पाविेतीन मलैांवर होती. अध्यां वारे्वर गेल्यावर अचसस्रं्र् कमाडंर आचि साजंर् मेजर घोडी 
फेकीत प ढे गेले. अध्या तासाति ते चतथे जाऊन पोहोिले. 

 



           

‘काका, कोितं खेडं आहे हे?’ एका बागेतील बोडक्या झाडमार्थ्याकडे बोर् करीत एका तरुि 
कझाकाने साजंर् मेजरला चविारले. 

 
‘क ठलं खेडं? इथं त झं कझाकी खेडं चवसर पोरा! हा काय डॉन प्रदेश नाय!’ 
‘काका, मग हे कायाय?’ 
 
‘मी त झा काका? िागंला प तण्या भेर्लास मला, पोरा! ती चप्रन्द्सेस उरुसोवािी वाडी आहे. 

आपल्या िौर्थ्या कंपनीिा चतथे तळाय!’ 
 
स रेख बािंिीिे द मजली घर, लाकडी क सू आचि पडघरािंी अनोखी िार्िी इकडे र्क लावनू 

बघत चग्रगरी चखन्नपिे घोड्यािी गदवन थोपर्ीत होता. पि राईच्या प ढून ते जात असताना त्याच्या कानावर 
त्या चनष्ट्पिव झाडािंी जी क जब ज आली ती भाषा दूरवर राचहलेल्या डॉन देशािीि भाषा होती. 

 
जीवनािी अत्यंत रर्ाळ, ग ंग करून र्ाकिारी बाजू कझाकाचं्या प ढे प्रकर्ली होती. कामाला 

म कलेली ती तरुि मंडळी ताबडतोब घरच्या आठविीने बेिनै होऊन गेली आचि आपला बह तेक फावला 
वळे गप्पार्प्पात घालव ूलागली. त्या घराच्या थोराड, कौलारू पाखातं चग्रगरीच्या सैन्द्यािा म क्काम होता. 
चखडकीखाली तृिशय्येवर ते झोपत होते. चखडक्याचं्या फर्ीना लावलेल्या कागदातून रात्रीच्या वळेी 
वाऱ्याने दूरवर िनगरािे सशग वाजाव े असा नाद येई. घोरिाराचं्या आवाजातून हा आवाज लक्षपूववक 
ऐकताना चग्रगरीच्या मनात अशी अचनवार इच्छा उफाळून येत असे की आत्ताच्या आत्ता उठावे, तबेल्याकडे 
जाव,े घोड्यावर चजन घालाव ेआचि अशी दौड मारावी–अशी दौड मारावी की परत घरी पोहोिेपयंत थाबंिू 
नये! 

 
पहारे् पाि वाजता उठण्यािा ‘इशारा’ घ मत असे आचि चदवसािी पचहली ‘डू्यर्ी’ म्हिजे 

घोड्याना खरारा करून त्यानंा पािी, दािा वैरि वगैरे देिे. घोडी िरत असताना अध्या तासािी थोडीशी 
उसंत चमळे, ती म्हिजे चशळोप्याच्या गप्पािंी सिंी असे. 

 
‘दळभद्र चजिाय हे गड्यान !’ 
‘आपल्याच्यान् नाय चनभायि.ं’ 
‘अन् तो साजवन्द्र् मेजर! स व्वर साला! घोड्यािी स ंभी ि वायला लावतो!’ 
‘आत्ता घरी तव्यावर चिरडी ि रि रत असतील. आज उपवासमासातील मंगळवार.’ 
‘एखाद्या पोरीला आवळली असती जरा!’ 
 
‘पोरान , काल मला स्वप्न पडलं! मी न् बाबा क रिरानात गवत कापतोय. मळिीच्या खळ्यात 

िौबाजूला गाववाले डेझीच्या फ लागत चवख रलेत.’ 
 
वासरासारखे क्स्नग्ि डोळे असलेला अबोल प्रोखोर झीकोव सागंू लागला, 
‘आम्ही आपले गवत कापतोय! कापतोय! माझी तबयेत एकदम ख ष होऊन गेलेली!’ 
‘मी पैजेवर सागंतो, बायको म्हित असेल ‘माझा चनकोलाई आता काय बरं करत असेल?’ 
‘हाः हाः हाः! सासऱ्याला अंगावर घेऊन पडली असेल?’ 



           

‘ए! हे बोलि–ं!’ 
‘अरे नवरा दूर गेल्यावर द सऱ्या प रुषाला िरिार नाय अशी बाईि नाय द चनयेत.’ 
 
‘त्यािी कशाला चफकीर? बाई म्हिजे काय द िािा ख जा नाय संपून जायला! आपि परत गेलो 

की भरपूर चमळल!’ 
 
येगोर झारखोव त्या ‘कंपनीत’ सवांत स्वच्छंदी, रंगेल मािूस होता त्याला क िाबद्दलि आदरभाव 

नव्हता. शरम तर त्याहूनही नव्हती. डोळे मारीत आचि सूिक हास्य करीत तो मध्येि सागंू लागला, 
 
‘अरे मामला अगदी उघडाय त झा बाप काही स नेला सोडत नाय. तो मस्त माजाला आलेला क त्रा 

आहे. एक गोष्ट सागंतो. ‘श्रोत्याकंडे आपली िमकती, िावती नजर र्ाकून तो सागंू लागला, 
 
‘असाि एक म्हातारा होता! आपल्या स नेच्या मागं लागला होता! चतला उसंत म्हिनू घेऊ द्यायिा 

नाय! पि त्यािं पोरगं नेहमी मिे कडमडायिं! तेव्हा म्हाताऱ्यानं काय केलंसेल? रात्री तो आवाडात गेला 
न् फार्क उघडलं! सगळी ग रं बाहेर पडली! तेव्हा पोराला कसा म्हितो, ‘काय रे आळशा, काय केलंस 
हे? फार्क का नाय लावनू घेतलंस? बघ सगळी ग रं बाहेर चनघनू गेलीत. जा त्याना हाकारून आि 
माघारी.’ लक्षात आलं का? म्हिजे  ािा बेत असा की पोरगा गेला की स नेला िरायला वळे चमळंल! पि 
पोरगं आळशी! ते बायकोच्या कानात क जब जलं, ‘जा घेऊन ये ग रं माघारी!’ तशी ही गेली. हा चतथं 
झोपलेला! बाप ि ल्हाण्यावरून खाली उतरला न् हातापायावर रागंत चबछान्द्याकडे आला. पि पोरगं काय 
द िख ळं नव्हतं! फळीवरिं लार्िं हातात घेऊन तो वार् बघत बसला. बाप रागंत अंथरुिात आला न् 
त्याच्यावर त्यानं हात र्ाकल्याबरोबर पोरानं त्याच्या र्कलात ऐसा तडाखा चदला अन् ओरडला, ‘िल हट्! 
खबरदार. माझं पाघंरुि िघळायला आलास तर! मढं उिललं त झं.’ 

 
‘त्यािं काय होतं की, त्या घरात एक वासरू होतं! त्याला वारे्ल ते िघळायिी खोड होती! तेव्हा 

आपि जसं काही वासरालाि म्हितोय अस पोरानं ढोंग केलं! म्हातारा कसाबसा रागंत ि ल्हाण्याकडे गेला 
न् बदकाच्या अंड्याएवढं रे्गूळ क रवाळीत आडवा झाला! शवेर्ी कसा म्हितो, ‘इवान, आत्ता क िाला रे 
हािलंस?’ ‘क िाला नाय, वासराला’ इवान उत्तर देतो. ‘असला कसला रे तू मालक? ग राना अस ं
बडवलंस तर कसं व्हायि?ं’ म्हातारा रडक ं डीला येऊन म्हितो!’ 

 
‘तू साल्या जाम थापाड्या आहेस!’ 
 
‘अरे काय आहे रे हे? काय मंडई आहे? िला चनघा इथून!’ त्याचं्याकडे येत साजंर्–मेजर ओरड, 

चखदळत मस्करी करीत कझाक आपल्या घोड्यापं ढे जात. 
 
िहापािी झाल्यावर ते कवायतीला जात. कझाकाचं्या अंगातील घवास स स्ती अंमलदार 

उतरवीत. 
 
‘ढेरी आत घे ए ड करीच्या!’ 
‘एक कतार फैल जाव! आगे बढो!’ 



           

‘ठैरो!’ 
‘एक–दो–एक –दो–’ 
 
‘ए, डावीकडच्या! कसा उभायस? त झ्या आयला–!’ कवायतीच्या वळेी अंमलदार आवाडाच्या 

कडेला िूम्रपान करीत. आचि कझाकाना कसे मागेप ढे िावडवले जात्येय ते बघत उभे असत. लेफ्र्नंर्ने 
कझाकाना चदलेल्या ह कूमात ते मिून मिून आपल्या ह कूमािंी भर घालीत. 

 
देखिे करडे फगोल आचि ि स्त गिवशे घातलेले िमकदार आचि झकपक अमंलदार पाहून 

चग्रगरीला वारे् की त्याचं्यात आचि आपल्यात एक द लंघ्य सभत खडी आहे. चिखल, उवा सकवा सजंर्–
मेजरिे ठोसे  ा कझाकाना वार्िाऱ्या भयभीतीिा जाि नसलेले त्यािें जीवन अगदीि वगेळे होते. त्या 
आरामशीर, स चवचहत जीवनािा ओघ शातंपिे वहात होता. 

 
रादचझचवलोवाला त्यािें आगमन झाल्यानंतर चतसऱ्या चदवशी घडलेल्या प्रसंगािा चग्रगरीच्या 

मनावर आचि वस्त तः सववि तरुि कझाकाचं्या मनावर चवदारक ठसा उमरू्न गेला. 
 
प्रोखोर झीकोव हा एक क्स्नग्ि डोळ्यािंा पोरगा होता. दूरवरच्या कझाक खेड्यािे स्वप्न नेहमी त्या 

डोळ्यापं ढे तरळत असे. चरसाल्यािी कवायत िालू असताना त्याना िड देण्यात येत होते. प्रोखोर झीकोव 
ज्यावर बसला होता तो घोडा म्हिजे तेज, अिपळ जनावर होते. साजंर् मेजरच्या घोड्याजवळून िालला 
असता.  ा जनावराने त्याच्या घोड्याला द गािी मारली. प्रहार काही चवशषे जोरािा नव्हता. त्या 
घोड्याच्या डाव्या तंगडीच्या कातडीला तो फक्त घसरू्नि गेला इतकेि, पि साजंर् मेजरने प्रोखोरच्या 
तोंडावर आपला िाबूक काडकन मारला आचि त्याच्या अगंावर घोडा घालीत तो सकिाळला. 

 
‘च्या मारी क त्तरडीच्या! क ठं िाललाय ते बघायला काय िाड भरली काय? थाबं त ला दाखवतो–

! प ढिे तीन चदवस ‘ड्य र्ी’ वर काढ आता!’ 
 
हा देखावा कमाडंरच्या नजरेला पडला होता. पि त्याने चतकडे आपली पाठ चफरवली. आपल्या 

समशरेीच्या पडदाळ्याशी बोर्ानी िाळा करीत त्याने कंर्ाळून जाभंई चदली. प्रोखोरिे ओठ थरूथरू 
लागले. आपल्या स जलेल्या गालावरील रक्तािा ओघळ त्याने िोळला. 

 
आपला घोडा कतारीत घेताना चग्रगरीने अंमलदाराकडे दृचष्टके्षप र्ाकला पि जि ू काहीि गैर 

घडलेले नाही अशा प्रकारे त्याचं्या गप्पा िालू होत्या. 
 
पाि चदवसानंतर चग्रगरीच्या हातून एक बादली चवहीरीत पडली. बचहरीससाण्यासारखा साजंर् 

मेजर त्याच्या अंगावर िावनू गेला. आचि त्याने ग द्दा उगारला. 
 
‘अंगाला हात लाव ूनको!’ खालच्या िाळवलेल्या पाण्याकडे बघत चग्रगरी ग रग रला. 
‘काय? खाली उतर न् काढ ती. राडंीच्या! थोबाड फोडून र्ाकीन  ा बद्दल!’ 
‘काढतो मी! पि अंगाला हात लाव ूनको!’ आपले डोके वर न करता चग्रगरी िीमेपिाने म्हिाला, 
 



           

चवचहरीजवळ क िी द सरे कझाक असते तर साजंर्मेजरने चग्रगरीवर चनःसंशय हात र्ाकला 
असता, पि ते क पायाजवळ आपल्या घोड्यािंी सरबराई करीत होते आचि काय िाललंय ते त्याचं्या 
कानी पडले नाही. मागे कझाकाकंडे दृचष्टके्षप करीत साजंर्–मेजर चग्रगरीच्या जवळ आला. त्यािे 
बर्बर्ीत डोळे संतापाने पागल झाले होते, तो खेकसून म्हिाला, 

 
‘स्वतःला कोि समजतोस? वचरष्ठाबरोबर असं बोलायिी सहमत करतोस?’ 
‘अंगाशी येईल चसम्योन येगोरोव!’ 
‘मला िमकवायला बघतोस? मी–!’ 
 
‘हे बघ!’ चवचहरीतून डोके वर काढून चग्रगरी म्हिाला, ‘मला हात लावलास तर जीव घेईन त झा!’ 

‘समजलं?’ 
 
साजंर्–मेजरच्या कापवम खाने आ वासला, पि त्याने उत्तर चदले नाही. चशक्षा करण्यािा क्षि 

ह कला होता. चग्रगरीच्या करड्या िेहऱ्यावर ‘शकून’ िागंला नव्हता. साजंर्–मेजर चदङमूढ होऊन गेला. 
त्या चवचहरीपासून तो चनघनू गेला. जाता जाता चिखलात घसरला. थोड्या अंतरावर गेल्यावर तो वळला 
आचि त्याने आपलीं प्रशस्त मूठ हलवली. 

 
‘स्क्वारन कमाडंरकडे त झा ‘चरपोर्व’ करतो!’ तो ओरडला, ‘हो हो! चरपोर्व करतो त झा!’ 
 
पि कोित्या तरी अगम्य कारिाने त्याने चग्रगरीिा चरपोर्व केला नाही. पि त्यानंतर दोन आठवडे 

तो त्याच्या नेहमी ि का काढायिा आचि पाळी नसूनही त्याला संत्रीिी ड्यूर्ी द्यायिा. चग्रगरीच्या डोळ्याला 
तो किी डोळा देत नसे. 

 
त्या नीरस कंर्ाळवाण्या जीवनिमाने तरुि कझाकािंा ह रूप िोळामोळा झाला चदवस मावळेपयंत 

त्याना अखंड पायावर उभे ठेवण्यात येई. घोड्याचं्या कवायतीत राबवण्यात येई. संध्याकाळी घोड्यािंी 
सरबराई करावी लागे.’ त्याना दािा, वैरि द्यावी लागे. हजेरी झाल्यानंतर आचि पहारेकरी नेमून झाल्यावर 
दहा वाजता त्याना प्राथवनेसाठी गोळा केले जाई. समोर उभ्या असलेल्या रागंावंरून डोळे चफरवीत 
साजंर्मेजर परमेश्वरािी प्राथवना हेल काढून म्हिे. 

 
सकाळी हेि रहार्गाडगे परत स रू व्हायिे. वार्ाण्यासारखे सगळे चदवस एकसारखे होते. 
 
सबंि वाडीभर इन्द्याचगन्द्या दोन बायका होत्या. कारभाऱ्यािी म्हातारी बायको आचि कारभाऱ्यािी 

स ंदर तरुि मोलकरीि.  ा पोचलश म लीिे नाव होते फ्रानया. फ्रानया घरातून बबजीखान्द्याकडे सतत 
िावत असायिी. चतथला ताबा एका म्हाताऱ्या चबनभ वयाच्या बबजीकडे होता. ही म लगी आवाडातून इकडे 
चतकडे िावत असताना चतच्या करड्या झग्यािी बारीकसारीक हालिाल परेड मदैानावर कवायत करिारे 
सैचनक चनरखून बघायिे, डोळे घालायिे. लाबंि लाबं स स्कारे र्ाकायिे. कझाकाचं्या आचि अंमलदाराचं्या 
नजरा आपल्यावर चखळल्यािे जािवनू ही म लगी शकेडो डोळ्यातून वाहिाऱ्या काम कतेच्या ओढ्यात 
न्द्हाऊन चनघत असे. बबजींखाना आचि घर  ाचं्या दरम्यान इकडून चतकडे िावताना ती आपले चनतंब 
उन्द्मादकपिे हालवायिी आचि आळीपाळीने प्रत्येक सैचनकाकडे बघून– चवशषेतः अंमलदाराकडे बघून 



           

हसायिी. चतिे लक्ष विूेन घेण्यासाठी सगळ्यािंीि अहमहचमका लागली होती तरी अशी अफवा होती की 
फक्त स्स्क्वारन कंमाडंरनेि चतिे लक्ष सजकून घेतले होते. 

 
वसंतऋतूच्या स रुवातीला एक चदवस चग्रगरीिी घोडसाळेत ‘ड्यूर्ी’ होती. आपला बह तेक वळे 

त्याने एका र्ोकाशी काढला. कारि चतथे एका घोडीच्या उपक्स्थतीने अंमलदारािें घोडे िेकाळले होते. 
स्क्वारन कमाडंरच्या घोड्याला त्याने न कतीि िाबकािी ि िूक दाखवली होती आचि तो स्वतःच्या 
घोड्यािा परामशव घेत होता. िन्द्याकडे वळून चतरपी नजर र्ाकीत घोडा मिामिा वैरि खात होता. त्यािा 
खरिर्लेला मागिा स ंभ त्याने अिातंरी उिलून िरला होता. त्यािे बागदोर सारखे करीत असताना 
घोडसाळेच्या दूरच्या कोपऱ्यातून चग्रगरीच्या कानावर झर्ापर्ीिा आवाज आचि दबलेली सककाळी आली. 
ती अपचरचित गडबड ऐकून तो दिकला, घोड्याचं्या अगंावरून तो झपायाने गेला. घोडसाळेिा दरवाजा 
क िीतरी िाडकन आपर्ल्याने त्याच्या नजरेप ढे एकाएकी काळोखी आली. दबलेल्या आवाजातील हाक 
त्याच्या कानावर आली. 

 
‘जलदी! जलदी, पोरान !’ 
चग्रगरीने िाल वाढवली आचि ओरडून चविारले, 
‘कोिाय?’ 
द सऱ्याि क्षिी दाराकडे िािपडत येिाऱ्या साजंर्च्या अगंावर तो आदळला. 
‘तू रे मेलीखोव?’ चग्रगरीच्या खादं्यावर हात ठेवनू साजंर् क जब जला. 
‘थाबं! काय प्रकाराय?’ 
 
साजंर्च्या तोंडातून ओशाळलेले हसू फ र्ले. चग्रगरीिी बाही पकडून तो म्हिाला, ‘आम्ही अरे ए ऽ 

ऽ! तू क ठं िाललास?’ 
 
त्यािा हात झर्कून र्ाकून चग्रगरी िावत गेला आचि त्याने दार सताड उघडले. चनमवन ष्ट्य 

आवाडात चिखलात चपसे लडबडलेली एक कोंबडी होती. द सऱ्या चदवशी कारभाऱ्यासाठी आपला रस्सा 
करण्यािा बबजींिा डाव आहे  ािी चतळमात्र जािीव नसलेली ती कोंबडी अंडे घालण्यासाठी जागेच्या 
शोिात पायाने शिे उकरीत होती. 

 
प्रकाशाने क्षिभर चग्रगरीला काही चदसेनासे झाले. डोळ्यावंर हातािा आडोसा िरून तो वळला. 

घोडसाळेच्या कोपऱ्यातील गोंगार् वाढल्यािे त्याने ऐकले. आवाजाच्या चदशनेे तो िावत गेला, चतथं त्याला 
त मानीिी बर्िे लावीत असलेला झारखोव चदसला. 

 
‘काय िाललंय? चतकडं त म्ही सगळे काय करताय?’ 
‘जलदी!’ झारखोव क जब जला. त्याच्या तोंडािी घाि चग्रगरीच्या नाकात चशरली. 
 
‘बहोत मजा! त्या फ्रानयाला त्यानी चतकडं खेिून आिल्येय! झोपवल्येय खाली!’ त्यािे ओशर् हसू 

एकाएकी खंचडत झाले. चग्रगरीने त्याला असा तडाखा लगावला की घोडसाळच्या लकड सभतीवर तो 
होलपाडत गेला. 

 



           

त्या अिंाराला चग्रगरीिे डोळे सरावले. गोंगार्ाच्या चदशनेे तो िावत जाताना त्या डोळ्यात भय 
होते. कोपऱ्यात चग्रगरीला पचहल्या फौजेतील कझाकािंा घोळका चदसला. त्या गदीत रेर्ारेर्ी करीत तो 
प ढे गेला. जचमनीवर चनिळ पडलेली फ्रानया त्याला चदसली. चतिे डोके िारजजाम्यात ग रफर्लेले होते. 
चतिे कपडे फारू्न गेले होते आचि स्तनाच्या वरती ते खेिून घेतलेले होते. काळोखात गोरेपान चदसिारे 
चतिे पाय भयकंर चनलवज्जपिे फाकलेले होते. एक कझाक चतच्च्या अंगावरून न क्ताि उठला होता. भेकड 
हास्य करीत मागे सरकून तो द सऱ्याला वार् करून देत होता. चग्रगरी त्या गदींतून िक्काब क्की करीत बाहेर 
आला आचि साजंर् मेजरच्या नावाने हाका मारीत दरवाज्याकडे त्याने िाव घतली. पि बाकीिे कझाक 
त्याच्या मागोमाग िावले आचि दारात त्यानी त्याला पकडला. त्याच्या तोंडावर हात दाबून त्यानी त्याला 
मागे खेिला. एका मािसािा फगोल त्याने चशविीपासून गळपट्टीपयंत र्रकावला. द सऱ्याच्या पोर्ात लाथ 
घातली. पि इतरानी त्याला खाली पाडून दाबनू िरले. फ्रानयाप्रमािे त्याच्याही डोक्याभोवती त्यानी 
िारजजामा ग ंडाळला. त्यािे हात पाठीमागे बािूंन र्ाकले. आपले आवाज त्याने ओळखू नयेत म्हिून 
िकार शबद न बोलता त्यानी त्याला चरकाम्या गव्हािीत फेकून चदले. क बर् िारजजाम्यात ग दमरताना 
त्याने सककाळण्यािे प्रयत्न केले. लाकडी तक्त्त्याला िवताळून लाथा हािल्या. कोपऱ्यातील क जब ज 
त्याला ऐकू येत होती. कझाक आत बाहेर करीत असताना दारािी करकरही ऐकू येत होती. त्यानंतर 
स मारे वीस चमचनर्ानी त्यािी स र्का करण्यात आली. साजंर् मेजर आचि द सऱ्या फौजेतील दोन कझाक 
दाराशी उभे होते. 

 
‘तू फक्त आपलं तोंड बंद ठेव! त्याच्याकडे बघून डोळे चमिकावीत आचि त्याच्या खादं्यावरून 

पचलकडे बघत साजवन्द्र्मेजर त्याला म्हिाला, 
 
‘खबरदार बडबडलास तर! कान कापून र्ाकू!’ द सऱ्या एका फौजेतील द बोक हा कझाक हसून 

म्हिाला. 
 
ते दोन कझाक आत गेले आचि फ्रानयािे चनिल गाठोडे त्यानंी उिलले. (चतिे पाय झग्याखाली 

ताठच्या ताठ तसेि फाकलेले होते) गव्हािीवर िढून त्याने ते चढल्या झालेल्या एका तक्त्याने पडलेल्या 
भोकातून ढकलून चदले. ही सभत मळ्याला लागनू होती. प्रत्येक ठािावर एक लहानसे चकरू्न गेलेले साहने 
होते. फ्रानया आता काय करते ते बघण्यासाठी काही कझाक ठाण्याच्या तक्तावर िढले, तर काही िावत 
घोडसाळेच्या बाहेर गेले. चग्रगरीलाही पाशवी उत्स कतेने झपार्ले. एका फलाडंीला पकडून आचि स्वतःला 
साहन्द्यापयंत उंिावनू त्याने खाली नजर र्ाकली. सभतीखाली पडलेल्या म लीकडे त्या घिेरड्या 
सहान्द्यातून चकत्येक डोळे रोखून बघत होते. ती उतािी पडली होती. कात्रीच्या पात्याप्रमािे चतिे पाय 
चमर्त आचि फाकत होते. चतिी बोरे् सभतीजवळिा बफव  खरवडत होती. चग्रगरीला चतिा िेहरा चदसू शकला 
नाही. पि सहान्द्याशी असलेल्या इतर कझाकािंा दबलेल्या श्वासोश्वासािंा आचि त्याचं्या पावलाखाली 
होिारा वैरिीिा मृद  स खद आवाज त्याला ऐकू येत होता. 

 
बराि वळे ती तेथे पडली होती. अखेरीस ती िडपडत हाताग डघ्यावर ओिवी झाली. चतिे बाहू 

चतिा भार सहन करू शकत नव्हते. ते थरथर कापत होते. झोकाडं्या खात ती कशीबशी उभी राचहली. केस 
चवस्करू्न गेलेल्या, िमत्काचरक चदसिाऱ्या त्या म लीने शत्र त्वाने त्या सहान्द्याचं्या चदशनेे संथ, एकर्क 
नजर चफरवली. नंतर एका हाताने पंगूळवलेींिे चनक ं ज पकडून द सऱ्या हाताने सभतीला िािंपडत ती 
झोकाडं्या खात चनघून गेली. 



           

तक्त्यावरून चग्रगरीने खाली उडी मारली. आपला जीव ग दमरिार अशा भावनेने त्याने गळा 
िोळला. दारापाशी क िीतरी स स्पष्ट आचि चनःसचंदग्ि स रात त्याला बजावले, 

 
‘िकार शबद तर काढ–! चिस्तािी आि खाऊन त झा जीव घेतला नाय तर सागं!’ 
कोि हे म्हिाले ते नंतर त्याला आठवनेा. 
 
परेड मदैानावर फौजेच्या कमाडंरच्या लक्षात आले की चग्रगरीच्या फगोलािे बर्ि त र्लेले आहे. 

तेव्हा त्याने चविारले, ‘क िाशी क स्ती खेळत होतास? ही कसली फॅशन म्हिायिी?’ 
 
त र्लेल्या बर्िाच्या जागी पडलेल्या गोल चछद्राकडे चग्रगरीने नजर र्ाकली. त्या सवव आठविींनी 

त्याच्या भावना उिंबळून आल्या आचि चकत्येक वषानंतर त्याला असे वार्ले की मनसोक्त रडावे! 
  



           

३. 
 
माळरानावर प्रखर उन्द्ह रिरित होते. चनवसलेल्या माजलेल्या गव्हावर चपवळा ि रोळा तरंगतो 

आहे असे वार्त होते. हात लावला तर िर्का बसेल असे कापिीयंत्रािे पते्र तापले होते. तर नजर वर 
करून बघवत नव्हते. प्रज्वळीत चनळसर अस्मानािा घमर् िगिगनू तापला होता. गहू संपला होता. चतथून 
क्लोवरिे केशरी गिपान स रू झाले होते. 

 
रायिी कापिी करण्यासाठी अवड गावठाि माळरानात लोर्ले होते. उकाड्याने आचि जळजळीत 

ि ळीने घोडे घाबरे होत होते. कापिीयंते्र ओढताना ते चबथरल्यासारखे झाले होते. नदीकडून प न्द्हा प न्द्हा 
येिाऱ्या वाऱ्याच्या झोताबरोबर माळरानावर ि ळीिी चकनारपट्टी उसळत होती. आचि रखरखीत सूयव त्यात 
लपेर्ला जात होता. 

 
कापिीयतं्राच्या िब त्र्यावरून गहू ख रपिाऱ्या चपत्रोने उजाडल्यापासून बादलीभर पािी पोर्ात 

चरिवले होते. तो कोमर् बेिव ‘द्रव’ प्याल्यानंतर थोड्याि चमचनर्ात त्यािा घसा प न्द्हा कोरडा पडत होता. 
िेहऱ्यापासून वाहिाऱ्या घामाच्या ओघळानंी त्यािा सदरा चभजून गेला होता. त्याच्या कानात अखंड सरारे् 
घ मत होते. दाऱ्या िान्द्यािे ब िेडे बािंीत होती. डोक्यावर आचि तोंडावर चतने रुमाल बािंला होता. चतच्या 
सदऱ्यािी बर्िे स र्ली होती. चतच्या सावळ्या स्तनामंिून घामािे मोठाले मातकर् थेंब ओघळत होते. 
नताचलया घोडे हाकंीत होती. चतच्या तापलेल्या गालानंा बीर्म ळािंा रंग िढला होता. चतिे डोळे पािावत 
होते. पातेंलेय िान्द्याच्या कवळेातून प ढेमागे करीत होता. त्यािा चभजलेला सदरा त्यािे शरीर भाजत होता. 
चवतळत्या वगंिाच्या ओघळासारखी त्यािी दाढी छातीवर पाघळली होती. 

 
‘घाम फ र्ला का?’ जवळून गाडीत बसून जािाऱ्या चिस्तोचनयाने ओरडून चविारले. 
 
‘प रता ओलासिब झालोय!’ घामाने डबडबलेले पोर् सदऱ्याच्या र्ोकाने प सत पातेंलेय दीड 

पायावर िालत म्हिाला 
 
‘चपत्रो!’ दाऱ्याने हाळी चदली ‘प रे करू या!’ 
‘थोडा वळे थाबं! एवढा तास प रा करू या!’ 
‘उन्द्हं चनवळेस्तो थाबंू या! माझा चपट्टा पडलाय!’ 
 
नताचलयाने घोडे थाबंवले. जिू काही तीि कापिीयतं्र ओढीत होती असे चतिे ऊर िपापत होते. 

कापलेल्या िान्द्यातून चनगूतपिे वार् काढीत आपली काळेजली आचि फोडाळलेली पावले दाऱ्याने त्याचं्या 
चदशलेा वळवली. 

 
‘प्येत्र शका, तळं इथून फार दूर नाही ना रे?’ 
‘फार दूर नाय! फक्त िार िाडेिार मलैाय’ 
‘पोहायला काय मस्त वार्ल!’ 
‘चतथं िालत जाऊन परत येईपयंत म्हिजे!’ नताचलया स स्कारा र्ाकून बोलू लागली. 
‘िालत कशाला मरायला? आपि घोडी सोडव ून् त्यावरून जाऊ.’ 



           

पेढ्या बािंीत असलेल्या बापाकडे चपत्रोने सकंोिनू पाचहले आचि खादें उडवले. 
‘ठीक! सोडवा बायान  घोडी! 
 
दाऱ्याने पाठबंद सोडवले आचि घोडीच्या पाठीवर िापल्याने उडी घेतली-भेगाळलेले ओठ 

क्स्मताने चवलग करीत नताचलयाने आपला घोडा कापिीयंत्रार पयंत नला आचि पखं्यातून ती घोड्यावर 
िढण्यािा प्रयत्न करू लागली. चपत्रो चतच्या मदतीला गेला. ‘पाय दे इकडं!’ असे म्हिून चतिा पाय त्याने 
घोड्यावर िढवला. दोघीनी घोडे चपर्ाळले. कझाकी ढंगाने घोड्यावर माडं आवळलेली दाऱ्या प ढे दौडत 
होती. चतिा झगा ग डघ्याच्या वर गोळा झाला होता. डोक्यािा रूमाल डोक्यामागे सरकला होता. 

 
‘जपून! अंग िोळवरे्ल!’ चतच्या मागोमाग घोडा फेकिाऱ्या चपत्रोला ओरडल्याखेरीज राहवले 

नाही. 
 
‘काही काळजी करू नको!’ दाऱ्याने बेचफचकरीने ओरडून उत्तर चदले. 
 
वावरािी हद्द ओलाडूंन गेल्यावर चपत्रोने डावीकडे नजर र्ाकली. खेड्यातून आलेल्या दूरवरच्या 

हमसडकेवरून झपायाने उठत येिारा ि ळीिा लहानसा ढग त्याच्या दृष्टीस पडला. 
 
‘वरून क िीतरी दौडत येतंय!’ डोळे चकलचकले करून तो नताचलयाला म्हिाला. 
 
‘अन् मोठ्या झपायानं येतंय! ती िूळ बघ केवढी उडाल्येय!’ नताचलया िचकत होऊन 

उत्तरादाखल म्हिाली. 
 
‘च्या मारी! असाव ं तरी कोि? दाशका [दाऱ्यािे पे्रमळ सबंोिन.]!’ चपत्रोने प ढे दौडिाऱ्या बायकोला 

हाकारले, ‘लगाम खेि चमचनर्भर! कोि स्वार आहे बघू या!’ 
 
ि ळीिा ढग खालच्या घळीत राईएवढा होऊन चवरून गेला. नंतर परत वर उसळला. ि ळीतून 

आता स्वारािी आकृती चदसू लागली होती. पािं चमचनर्ानंतर तो जास्त स्पष्टपिे चदसू लागला. आपल्या 
गवती र्ोपीच्या काठावर गचलच्छ तळव्यािा आडोसा िरून चपत्रो न्द्याहाळीत बसला होता. 

 
‘असली दौड कोित्याही घोड्याला पेलिारी नाय. जीव घेईल तो जनावरािा!’ कपाळाला आठ्या 

घालून त्याने हात बाजूला केला. भ्रमूध्यावर उमर्लेल्या आठ्यािंी खूि मागे ठेवनू त्याच्या िेहऱ्यावरून 
क्ष बि भाव तरळून गेले. 

 
आता तो घोडेस्वार स स्पष्टपिे चदसू लागला होता. िारगाम दौडीने तो घोडा चपर्ाळीत होता. 

डाव्या हातात त्याने आपली र्ोपी िरली होती आचि उजव्या हातात एक ि ळकर् लाल बावर्ा फडफडत 
होता. पाऊल वारे्ने तो त्याचं्या इतक्या जवळून दौडत गेला की त्या घोड्यािा िपापता श्वासोश्छ् वास 
चपत्रोच्या कानावर पडला. वारे्तून बाजूला सरकलेल्या चपत्रोकडे पाहून तो मािसू आपला फत्तरी जबडा 
वासून ओरडला, 

 



           

‘ह श्शार!’ 
 
चपवळर् साबिी फेसािा एक प ंजका त्या घोड्याच्या तोंडातून उडत एका खूर–चनशािीत पडला. 

दौडत जािाऱ्या घोडेस्वारावर चपत्रोिे नेत्र चखळून राचहले. त्या घोड्यािे खिखिीत सखकाळिे आचि 
दृचष्टआड होत जािाऱ्या आकृतीकडे र्क लावनू बघताना चदसलेला त्या घोड्यािा थबथबलेला आचि 
पोलादासारखा िकाकता िौक  ािंा ठसा त्याच्या स्मृतीवर उमरू्न राचहला. 

 
त्याचं्यावर कोसळलेल्या अचरष्टािे स्वरूप चपत्रोला अद्याप जािवले नव्हते. त्याने ि ळीत उडिाऱ्या 

फेसाकडे मठ्ठासारखी र्क लावनू बचघतले आचि मागे पडत जािाऱ्या माळरानावरुन दृष्टी चफरवली. 
कवळेािें चपवळे पटे्ट त डवीत कझाक िौबाजूने गावठािाकडे दौडत होते. माळरानाच्या पलीकडे पार 
दूरवरच्या पठारावर घोडेस्वारािंा इशारा देिारा ि ळीिा लहानसा ढग चदसत होता. गावठािाकडे 
जािाऱ्या रस्त्यावर लाबंिलाबं अंतरापयंत िूळ लोर्ािंी चनशािी उमर्त गेली होती जंग–िाकरीच्या 
यादीत ज्यािंी नाव ेहोती त्या कझाकानी हातातले काम सोडले. िूर चखळेतून घोडी बाहेर काढली आचि 
गावठािाकडे ते िौखूर दौडत गेले. चिस्तोचनयाने आपला ह ज रातीिा लढाऊ घोडा रेकल्यातून सोडवला 
आचि खादं्यावरून मागे बघत उडाि िालीने तो त्याने फेकला. 

 
‘कायाय?’ अिवचवव्हळ आवाजात आचि भयभीत नजरेने चपत्रोकडे बघत नताचलयाने चविारले. 

चतच्या नजरेने–सापळ्यात अडकलेल्या सशाच्या नजरेने–चपत्रो दिकून कायवप्रवृत्त झाला. घोडा फेकीत 
तो कापिीयंत्रापाशी गेला. घोडा थाबंे थाबंेतो त्याने खाली उडी झोकली. काम करताना फेकून चदलेल्या 
आपल्या त मानीत त्वरेने पाय ख पसले. घोड्यावर माडं घेतली. त्या रिरिलेल्या माळरानावर आिीि जे 
ि ळीिे लोर् उठले होते त्यात आिखी एका ि ळी–ढगािी भर घालीत बापाकडे बघून हात हालवीत तो 
वाय वगेाने िौखूर उिळला! 
  



           

४. 
 
िौकात दार् करड्या रंगािा गलोल उसळलेला त्याला आढळला. अनेकानी आपले लष्ट्करी 

गिवशे आचि सरंजाम अंगावर िढवलेही होते. गावडी बदकाने कोंबड्यात उंि कादंब उठून चदसावते तशा 
आतामान रेचजमेन्द्र्च्या सैचनकाच्या चनळ्या फौजी र्ोप्या इतरापेंक्षा बोर्भर उंिावल्या होत्या. 

 
खेड्यातील ग त्ता बंद झाला होता. लष्ट्करीपोलीस अमंलदारािें िेहरे चखन्न आचि काळजीने 

ओढल्यासारखे चदसत होते. सिास दीिे कपडे घातलेल्या बायकािंी पहळ रस्त्यावर क पार्ीजवळ उभी 
होती. प्रत्येकाच्या ओठावर एकि शबद होता ‘लष्ट्कर भरती!’ तरव आचि क्ष बि म द्रा! सववसािारिपिे 
वार्िारी अबरगत घोड्यापयंतही जाऊन पोहोिली होती. ते रागाने खूर हािीत होते, म संड्या मारीत होते, 
सखकाळत होते. चरकाम्या बार्ल्यािंा आचि सवगं िॉकलेर्ाच्या वषे्टिािा िौकात खि पडला होता. हवते 
ि रळ्यािा ढग खालपयंत तरंगत होता. 

 
जीन कंठाळी िढवलेला आपला घोडा चपत्रोने ओठाळीला िरून िालवला होता. चगरजाघराच्या 

क पार्ीजवळि आतामान रेचजमेन्द्र्मिील रापलेल्या रंगािा एक प्रशस्त कझाक आपल्या त मानीला बर्ि ं
लावीत उभा होता. त्याच्या वासलेल्या हास्यवदनातून त्यािे श भ्र दात चदसत होते. त्यािी बायको सकवा 
पे्रमपात्र असलेली एक दिकर् ठेंगिी बाई त्याला लाखोली वाहत होती. 

 
‘त्या सर्वीबरोबर जातोस? त ला िागंली भोसडते मेल्या!’ 
 
ती दारू चपऊन ि ंद झालेली होती. चतच्या चवस्कर्लेल्या केसात सूयवफ लाच्या चबयािंी र्रफले 

चवख रलेली होती. चतिा डोईस बािंायिा फ लाफ लािंा रुमाल चढला होऊन लोंबत होता. ह ज रातीच्या त्या 
सैचनकाने आपला पट्टा आवळला आचि रंुद हास्य करीत तो उचकडवा बसला. त्याच्या त मानीच्या प्रशस्त 
दचरयाखालून एक वषािे वासरू सहज जाव ेएवढी चरकामी जागा होती 

 
‘माशका बाजूला हो!’ 
‘मेल्या चनलाजऱ्या जनावरा! सशदळीच्या!’ 
‘अग पि का?’ 
‘त झ्या नजरेला काही शरम!’ 
त्याच्या जवळि लाल दाढीिा एक साजवन्द्र्मेजर एका बािंानी सैचनकाशी वाद घालीत होता. 
 
‘काहीही व्हायिं नाय!’ तो त्याला आश्वासन देत होता. ‘थोडे चदवस आपली लष्ट्करभरती होईल 

आचि मग परत घरी येऊ!’ 
 
‘पि समजा य द्ध झालं तर?’ 
‘ह ड त चमत्रा! आपल्याबरोबर उभा राहील असा कोिता देशाय?’ 
 



           

शजेारच्या घोळक्यात असंबद्ध बडबड िालू होती. एक रुबाबदार प्रौढ कझाक तावातावाने आपले 
म्हििे माडंीत होता, ‘ ािा आपला काही संबिं नाय! त्याना लढू द्या एकमेकाशंी! आपली अजून िान्द्यािी 
कापिी व्हायच्येय!’ 

 
‘ही बलाि आल्येय!’ 
 
‘शरमेिी गोष्टाय! इथं आपि असे उभे राचहलोत! आजच्यासारख्या चदवशी वषवभर प रेल एवढी 

कापिी केली असती!’ 
 
‘ग रं कवळे्यात घ सायिी!’ 
‘आत्ता ंक ठं बालींिी कापिी स रु झाली होती!’ 
‘ऑक्स्रयन झारिा खून पडला म्हिे!’ 
‘त्यािा नाय! त्याच्या वारसािा!’ 
‘काय गाववाले, क ठलं रेचजमेंर्?’ 
‘काय गड्या? िागंला गबबर झालायस?’ 
‘अरे स्तेशका तू इकडं क ठं?’ 
‘पि आतामान म्हितो की जरुर लागलीि तर असावते म्हिून आपल्याला बोलाविं आलंय!’ 
‘आपि  ात आता प रते ग ंतलो पोरान !’ 
‘आिखी वषव गेलं की राचखवाच्या चतसऱ्या यादीतून आपली स र्का होिार!’ 
‘त झी चतथं काय गरज पडल्येय आजोबा?’ 
‘चफकीर करू नको! एकदा सैन्द्यािी कत्तल स रू झाली की म्हातारे पि लागतील त्यानंा.’ 
‘ग त्ता बंदाय!’ 
‘मार फ तकाकडं जाऊ या का? ती एक सपप चवकेल आपल्याला.’ 
 
तपासिी स रू झाली. तीन कझाक एका िौर्थ्या कझाकाला सरकारी किेरीत घेऊन आले.  ाच्या 

अंगावर रक्तािे डाग पडले होते. तो प रता ि ंद झालेला होता. त्याने गदवन मागे फेकली. सदरा र्रर्रा 
फाडून छाती उघडी केली. आपले कालचमक डोळे गरगरा चफरवीत तो गरजला, ‘साल्या नागंरम ठ्याना 
दाखवतो! त्यािं रगत चपतो! डॉनिा कझाक म्हिजे काय ते कळेल त्याना!’ 

 
त्याच्या भोवती जमलेल्या कोंडाळ्याने शाबासकीिे हास्य केले. 
‘हािा साल्याना!’ 
‘ ाला का िरलाय?’ 
‘नागंरम ठ्याना  ानं हािलं!’ 
‘त्यािी तीि लायकी!’ 
‘आिखी हािू भडव्याना!’ 
‘पाि साली त्याच्या नाकात वसेिी घातल्या तेव्हा मी त्यात होतो ना? पाहायला हवी होती गंमत!’ 
‘य द्ध होिार! त्याचं्या नाकात वसेिी घालायला आपल्याला प न्द्हा पाठविार!’ 
 



           

‘बस्स झालं! भाड्यानं आिा म्हिाव ं मािसं! नायतर पोलीसाना सागंा ते करायला. आपि हे 
करायिं म्हिजे शरमेिी गोष्टाय!’ 

 
मोखोवच्या द कानात थाप गदी उसळली होती. गदीच्या मिोमि उभा असलेला, सझगलेला इवान 

तोचमलीन मालकाशी ह ज्जत घालत होता. मोखोव त्याला ि िकारण्यािा प्रयत्न करीत होते. त्यािे भागीदार 
आचतयोचपन दरवाज्याकडे िावले होते. 

 
‘हा काय प्रकार आहे सगळा?’ त्यानी खडसावले, 
‘स्वच्छ सागंायिं म्हिजे हा अत्यािार आहे! ए पोरा, पळ! आतामानला वदी दे!’ 
 
आपले घामेजलेले हातािे तळव ेत मानीवर िोळीत तोचमलीन चिडलेल्या मोखोवच्या अंगावर िाल 

करून गेला. 
 
‘आम्हाला चपळून काढलंस! त झ्या व्याजानं चपळून–चपळून काढलंस, ह करा! आचि आता बोबडी 

वळली काय? थोबाड फोडून र्ाकीन! कझाकािे हक्क लार्तोस होय रे माजलेल्या पोळा!’ 
 
आपल्या भोवती गदीं केलेल्या कझाकाचं्या भल्यासाठी खेड्यािा आतामान गडबडीने गोड गोड 

शबदािी खैरात करीत होता. 
 
‘य द्ध? छे छे! य द्धचबद्ध काहीही होिार नाय! हूज रानी–लष्ट्करी पोलीसप्रम खानंी म्हर्लंय की 

लष्ट्कर भरती म्हिजे फक्त एक कवायताय. घाबरून जायिं म ळीि कारि नाय.’ 
 
‘झकास! घरी आलो की परत शतेीच्या कामाला लाग!ू’ 
‘काम खोळंबतंय!’ 
‘अचिकारी, कसला चविार करताहेत? मला दोनश ेसत्तर एकरािी कापिी करायिीय!’ 
‘चतमोशका! आमच्या घरच्या लोकाना म्हिाव ंआम्ही उद्या घरी येतो!’ 
‘नोर्ीस लागलेली चदसत्येय! िला बघू या काय आहे ती.’ 
उशीर रात्रीपयंत िौक गजबजलेला होता. खळबळून गेलेल्या जमावािंा गोंगार् िालू होता. 
 
िारेक चदवसानंतर लष्ट्करी गाड्याच्या लाल डबयातूंन कझाक रेचजमेंर् आचि तोफखान्द्यािी 

रवानगी रूसी–ऑक्स्रयन आघाडीवर करण्यात आली. 
 
‘य द्ध...!’ 
ठाण्यावंरून घोड्यािंी सखकाळिी आचि लीदीिे भपकारे येत होते. 
आगगाडीच्या डबयातून तीि बोलिी! गािी बह िा ही अशी, 
 

डॉनिा नद जागा आहे 
आचि उसळ्या घेत आहे 
शातं इसाई डॉनिा आहे 



           

हाकेला ओ देत आहे 
राजािी ही हाक आहे 
डॉन चतकडे जात आहे! 

 
स्रे्शनावरून िौकस, कनवाळू नजरा कझाकाना न्द्याहाळीत होत्या. कझाकाचं्या त मानीवरील पटे्ट, 

आत्तापयंत शतेात केलेल्या काबाडकष्टाने अजून रापून राचहलेले त्यािें िेहरे इकडे लोक क त हलाने बघत 
होते. 

 
‘य द्ध...!’ 
 
वतवमानपत्रातून आिोशािे आउर लोर्ले होते. स्रे्शनावर बायका आपले हातरुमाल हालवीत 

होत्या; चसगरेर्ी आचि िॉकलेरे् फेकीत होत्या. फक्त एकदाि असे घडले की वोरोनेजला पोहोिण्याच्या 
आिी थोडाि वळे अिववर् सझगलेल्या एका म्हाताऱ्या रेल्व ेकामगाराने, चपत्रो मेचलखोव इतर एकोितीस 
कझाकाबंरोबर दार्ीवार्ीने बसला होता त्या डबयात तोंड घालून चविारले, 

 
‘त म्ही िाललायत?’ 
‘आजोबा, बैस आमच्याबरोबर!’ एका कझाकाने सवांच्या वार्िे उत्तर चदले. 
 
‘अरे लेका...कत्तलखोन्द्याकडं ग रं िाललीत!’ म्हाताऱ्याने प्रत्य त्तर चदले आचि त च्छतेने मान 

उडवली. 
  



           

५. 
 
िौदा सालच्या जून मचहन्द्याच्या िौर्थ्या आठवड्यात ‘चडक्व्हजनल स्र्ाफ’ने कारवायात भाग 

घेण्यासाठी चग्रगरी मेचलखोवच्या रेचजमेन्द्र्िी बदली रोवनो गावाला केली. जवळि पायदलाच्या दोन 
चडक्व्हजन्द्स आचि चरसाल्यािी पथके ठेवलेली होती. िौर्थ्या स्क्वारनिा म क्काम बलाचदस्लावका खेड्यात 
होता. पंिरवड्यानंतर चग्रगरी आचि िौर्थ्या स्क्वारनिे इतर कझाक आपल्या तंबूत पह डले होते. सतत 
िाललेल्या कारवायानी ते थकून गेले होते. एवढ्यात स्क्वारन कमाडंर ज चनअर कॅप्टन पोलकोवचनकोव 
रेचजमेन्द्र् स्र्ाफकडून भरिाव घोडा फेकीत तेथे येऊन थडकला. 

 
आपल्याला परत िालािापालािा करायला लागिार मला वार्तं!’ प्रोखोर झोकोवने मोघम 

अंदाज केला आचि चबग लाच्या आवाजािी वार् बघत तो गप्प झाला. 
 
रप साजंर् आपली त मान चशवीत बसला होता. र्ोपीच्या अस्तरात स ई ख पसून तो म्हिाला, 
‘तसाि रंग चदसतोय! चमचनर्ािा चवसावा घेऊ द्यायिे नाहीत साले!’ 
‘चब्रगेड कमाडंर आपल्याला भेर्ायला येिार असल्यािं साजंर् मेजर सागंत होता!’ 
त्यानंतर एक दोन चमचनर्ाति चबग लािा भयसूिक इशारा झाला. कझाक ताडकन उभे झाले. 
‘माझी िंिी क ठं र्ाकली मी?’ सैरावैरा शोिीत प्रोखोर उद्गारला. 
‘बूर् आचि जीन!’ 
‘खड्ड्ड्यात गेली त झी ििंी!’ बाहेर िावत जात चग्रगरी ओरडला. 
 
साजंर् मेजर िावत आवाडात आला. समशरेीिा परज पकडून तो थेर् तयारीच्या मेखांकडे 

िावला. अगदी नेमल्या वळेेत त्यानी घोड्यावर जीनकंठाळी घातली. चग्रगरी मेखा उपसून काढीत असताना 
तो साजंर् त्याच्यापाशी प र्प र्ला, 

 
‘पोरा,  ा खेपेला य द्ध!’ 
‘िेष्टा करतोयस!’ 
‘शप्पत! साजंर् मेजरनं मला साचंगतलं.’ 
त्यानी तंबू उतरवले. 
 
रस्त्यावर स्क्वारन चशस्तवार उभी राचहली. अस्वस्थ झालेल्या घोड्यावर माडं घेतलेला कमाडंर 

आघाडीला इकडे चतकडे चफरत होता. 
 
‘प्लतून कतार!’ त्यािा ह कूम शवेर्पयंत पोिता झाला. 
 
घोडे खेडे सोडून द डाििालीने जात असताना हमसडकेवरून त्यांिे नाल खडखडत होते. 

शजेारील खेड्यातून स्रे्शनाकडे दौडत िाललेली पचहली आचि पािवी स्क्वारन चदसत होती. 
 
ऑक्स्रयन आघाडीपासून स मारे बावीस–तेवीस मलैावर असिाऱ्या स्रे्शनावर एक चदवसानंतर 

रेचजमेर् गाडीतून खाली उतरवण्यात आले. स्रे्शनातील बिव वृक्षामागनू पहार् फ र्त होती. प्रभातकाळिे 



           

वाय मान प्रसन्न असेल  ािी साक्ष पर्त होती. रुळावर एंचजन फ सफ सत होते. दचहवराच्या रोंगिाने रूळ 
िकाकत होते. डबयानंा रे्कवलेल्या उतार फळ्यावरून घोडी फ रफ रत उतरत होती. पाण्याच्या पंपामागे 
हजेरीिे प कार येत होते. खजाच्या स रात ह कूम स र्त होते. िौर्थ्या स्क्वारनच्या कझाकानी घोड्याच्या 
ओठाळ्या पकडून त्याना डबयातून खाली उतरवले फायावरून जाताना त्यानी घोड्यावर माडं घातली 
आचि रागंा िरून ते बाहेर पडले. खरत िाललेल्या नाफरमानी अिंारातून येिारे त्यािें आवाज भेसूर वार्त 
होते. अिंारातून िेहरे आचि घोड्याच्या रेषाकृती अस्पष्टपिे उमर्त होत्या. 

 
‘कोितं स्क्वारन?’ 
‘अन् तू कोि? क ठून उपर्लास?’ 
‘दाखवतो भडव्या मी कोिाय ते! अंमलदाराशी बोलायच्ची ही सहम ऽ ऽत!’ 
‘माफ करा ह जूर! आपल्याला ओळखलं नाय!’ 
‘हाकल प ढं! हाकल... प ढं!’ 
‘िेंगर्पिा काय िालवलाय–? हला प ढं िला!’ 
‘साजंर् मेजर, त झं चतसरं प्लरू्न क ठाय?’ 
‘स्क्वारन, चपछाडी! आगे बढो. जलदी!’ 
सवार पहाळीतून क जब ज स रू झाली. 
‘चपछाडी आगे बढो म्हिे! मढं नेलं त्याि,ं दोन रात्री झोपा नायत!’ 
‘घोडा िर त झा!’ 
‘पेशबंदात िोळवर्लाय सैतान!’ 
‘माझ्या जनावरािा प ढिा नाल पडलाय!’ 
 
जरा प ढे गेल्यावर िौथं स्क्वारन थोपले गेले. त्याचं्या आिी गाडीतून उतरलेल्या पचहल्या स्क्वारनने 

वार् अडवली होती. प ढे असिाऱ्या घोडेस्वाराचं्या आकृती चनळसर कबऱ्या आकाशाच्या पाश्ववभमूीवर 
रव्याच्या शाईने रेखार्ल्यासारख्या स्पष्ट चदसत होत्या. बोडक्या सूयवफ लाच्या तार्ासंारखे त्यािें भाले 
हेलकावत होते. मिूनि चरचकबी खिखित होत्या. चजने क रक रत होती. 

 
‘अरे ए भाऊ, क ठं चनघाला?’ 
‘िरममातेकडं बारसं करून घ्यायला!’ 
‘हाः हाः हाः!’ 
‘िूप! काय बडबड िालल्येय?’ 
 
खोचगराच्या म ठीवर पंजा आवाळून प्रोखोर झीकोव चग्रगरीच्या तोंडाकडे रोख न बघत होता. तो 

क जब जला, 
 
‘मेलीखोव, त ला भय वार्त नाय?’ 
‘चभण्यासारखं कायाय?’ 
‘आज कदाचित आपला जंग स रू होईल!’ 
‘बरं मग?’ 
 



           

‘पि मला भय वार्तं!’ प्रोखोरने कब ली चदली. दवाने ओल्या झालेल्या लगामाशी त्यािी बोरे् 
घाबरर्पिे िाळा करीत होती. ‘रात्रभर माझा डोळ्याला डोळा लागला नाय!’ 

 
स्क्वारनिे आगेकूि परत स रू झाले. लयबद्ध िालीवर घोडी प ढे सरकत होती. भाले ठेक्यात 

आंद ळत प ढे िालले होते. लगाम सोडून देऊन चग्रगरी पेगू लागला. त्याला असे वार्त होते की, लिकत 
प ढे पाय र्ाकून चजनावर आपल्याला जोजविारे आहेत ते घोडे नव्हत, तर आपि स्वतःि एका उबदार गदव 
रस्त्यावरून िाललो आहोत. असािारि सहजतेने आचि अचनवायव आनंदाने िालली आहोत. त्याच्या 
बाजूने प्रोखेरिी वर्वर् िालू होती. पि चजनािी करकर, नालािंा खडखडात  ात त्यािा आवाज 
चमसळून गेला होता. त्याच्या चनर्मवकार झोपेत त्यािा व्यत्यय येत नव्हता. 

 
स्क्वारन एका गल्लीत वळले. नीरवता त्याचं्या कानात घ मत होती. वार्थडीवर चनवसलेले ओर्स् 

लोंबले होते. त्यािंी किसे दविूसर झाली होती. खाली झ कलेल्या त्याचं्या किसाला घोडी तोंडे चभडव ू
बघत होती आचि त्यासाठी स्वाराच्या हातून लगाम चहसकाव ूबघत होती. चग्रगरीच्या फ गीर पापण्याखंाली 
चदवसािा राजस प्रकाश रागंत आला. त्याने मान वर केली आचि क रक रिाऱ्या गाडीच्या िाकासारखा 
प्रोखोरिा भ िभ िता आवाज त्याच्या कानावर पडला. 

 
ओर्शतेाच्या पचलकडून आलेल्या दिदिीत घनगंभीर गजवनेने तो ताडकन भानावर आला. 
 
‘आग्येल!’ प्रोखोर जवळजवळ ओरडलाि. वासरासारख्या चदसिाऱ्या त्याच्या डोळ्यात भयािे 

सावर् आले होते. चग्रगरीने मान वर केली. त्याच्यासमोर ट् रूपसाजंर्िा करडा फगोल घोड्याच्या 
प र्ाबरोबर लय सािून वर उठत खाली पडत होता. द तफां चनवसलेले शतेरान पसरले होते. तारेच्या 
खाबंाएवढ्या उंिीवर आकाशात एक िंडोल पक्षी नाित होता. सबिं स्क्वारन जागे झाले. भडीमारािा 
आवाज चवजेच्या प्रवाहासारखा त्या पहाळीतून वहात गेला. सर्कन तयार झालेल्या कॅप्टन 
पलकोव् चनकोवने स्क्वारनला तेज दौडीिा ह कूम सोडला. फायाच्या पलीकडे एक चनमवन ष्ट्य ग त्ता होता. 
तेथे त्याना शरिाथींच्या गाड्या भेरू् लागल्या. तल्लख चदसिाऱ्या करावलािें एक स्क्वारन त्याचं्याजवळून 
गेले. त्यािंा कॅप्टन एका अस्सल ताबंडबोर जनावरावंर स्वार झाला होता. कझाकाकंडे क क्त्सतपिे बघनू 
त्याने घोड्याला र्ाि मारली. एका रेंदाळ डेऱ्यात फसलेल्या एका जबरजंग दमदम्याशी ते आले करावल 
घोड्याना चपर्ीत होते. गोलंदाज अराबीच्या िाकाशी झर्ापर् करीत होते. देवीिे वि असलेला एक 
चिप्पाड बािानी जवळून गेला. त्याच्या हातात फळ्यािंा गट्ठा होता. ग त्याच्या क पार्ीतून त्यानं बह िा त्या 
काढून घेतल्यािे चदसत होते. 

 
थोडे प ढे गेल्यावर त्यानी पायदळ रेचजमेंर्ला गाठले. जवान झपायाने िालत होते. त्याच्या 

फगोलाच्या वळकया त्यानी पाठीला बािंल्या होत्या. त्याचं्या स्वच्छ िासलेल्या र्मरेल भाडं्यावरून आचि 
बागनर्ावरुन उन्द्हं िमकत होती. शवेर्च्या कंपनीतील एका ठेंगण्या उत्साही चशपायाने चग्रगरीकडे एक 
मातीिे ढेकूळ फेकले. 

 
‘झेल! मार हे ऑक्स्रयनना!’ 
 



           

‘मस्करी करू नको ए तट्टा!’ असे म्हिून चग्रगरीने आपल्या िाबकाने हवतेल्या हवतेि ते ठेकूळ 
फोडले. 

 
‘आमिा नमस्कार कळवा त्याना, कझाकानो!’ 
‘त म्हाला चमळेल त्यानंा भेर्ायला!’ 
 
पहाळीच्या आघाडीला क िीतरी बीभत्स गािे स रु केले. लठठ् बायकी क ल्ले असिारा एक सैचनक 

पहाळीच्या बाजूने आपल्या थोया पोर्ऱ्यावर थापया मारीत िालला होता. अंमलदार हंसत होते. जवळ 
येिाऱ्या िोक्याच्या जळजळीत जाचिवनेे त्याना जवानाच्या अचिक चनकड आिले होते. त्याना जास्त 
सचहष्ट्िू बनवले होते. 

 
स रवरं्ासारखी सरपर्त जािारी पायदळ रेचजमेर्स, बतारी, चजनसान्द्याच्या गाड्या, रेडिॉसच्या 

गाड्या  ा प ढे ा पहाळीला सतत भेर्त गेल्या. जवळ येऊन ठेपलेल्या ि मििीिे चवखारी श्वास हवते 
तरंगू लागले होते. 

 
थोड्या वळेानंतर िौथी स्क्वारन एका खेड्यात प्रवशे करीत होतो. एवढ्यात रेचजमेंर्िा कमाडंर 

लेफ्र्नंर् कनवल कालेचदन आचि त्यािा द य्यम अचिकारी  ानंी त्यानंा गाठंले. ते अंगावरून जाताना तो 
द य्यम अचिकारी क्ष बिपिे म्हिाल्यािे चग्रगरीच्या कानावर आले ‘वाचसली माक्क्समीचवि, आपल्या नकाशात 
हे खेडं दाखवलेलं नाही! आपली अवस्था िमत्काचरक होिाराय!’ 

 
कनवलने चदलेले उत्तर चग्रगरीला ऐकू आले नाही. 
 
त्याना मागे र्ाकीत ॲडज रं्र् वेगाने दौडत गेला. त्यािा घोडा डाव्या द गािीवर जबर लंगडत 

होता. त्यािे सूक्ष्म बारकाव ेचग्रगरीने याचंत्रकपिे चर्पले. 
 
उतरत्या शतेाच्या खालच्या अंगाला दूरवर खेड्यातील घरािी छपरे चदसू लागली. आपल्या वगेात 

रेचजमेन्द्र् सतत बदल करीत होते. घोडी घामाने डबडबू लागली होती. 
 
हलक्याशा उताराखाली लहानशा खेड्यातील झोपड्या दूर अंतरावर चदसत होत्या. खेड्याच्या 

द सऱ्या बाजूला रानझाडी होती. तेथील चहरवी वृक्षागे्र आकाशाच्या चनळ्या घ मर्ात घ सली होती. 
रानझाडीपलीकडून तोफखान्द्यािा ि िा आचि त्यात चमसळलेला गोळीबारािा द रर्ा ऐकू येत होता. 

 
प्रत्येक आवाज चग्रगरी र्वकारून ऐकत होता. त्याच्या तािलेल्या नसा म्हिजे क्ष बितेिी लहान 

लहान बोिकीि झाली होती. 
 
‘चग्रगरी,  ा गोळीबारािा आवाज म्हिजे पोरानी कठड्याशी काठी त डत डत न्द्यावी असा वार्तो 

नाय?’ 
 
‘िूप बस्स वर्वया!’ 



           

स्क्वारनने खेडक्षात प्रवशे केला. आवाडातून जवानािी िूम उसळली होती घराघरातून गोंिळ 
उडून गेला होता. लोक घरे सोडून पळून िालले होते. त्या झोपड्याचं्या रचहवाश्याचं्या िेहऱ्यावर घबरार् 
आचि गोंिळ स्पष्टपिे चदसत होता. तेथून पळून जाण्यासाठी ते आपली िंबूगबाळी आवरीत होते. जाता-
जाता चग्रगरीच्या दृष्टीस पडले की, जवान मागंराच्या छपरावर गोळ्या झाडीत होते. चतथला मालक उंि 
चपकल्या केसािंा बलेोरचशयन होता. द दैवाच्या तडाख्याने तो ि ळीला चमळाला होता तरी त्या गोळीबाराकडे 
यक्त्कंचितही लक्ष न देता त्याचं्या अंगावरून तो चनघनू गेला. ताबंड्या खोळी घातलेल्या उशा आचि 
मोडकळीला आलेले फर्मनिर त्या मािसािे क र् ंब एका गाडीत भरत होते. स्वतः तो मािूस िाकािा 
मोडलेला पार्ा काळजीपूववक वाहून नेत होता. त्या पायािी क िाला काही सकमत नव्हती आचि अनेक वष े
तो बह दा आवाडात पडून राचहलेला असावा. चग्रगरीने हे दृश्य पाचहले. आपल्या घरातील जरुरीच्या 
मौल्यवान वस्तू मागे ठेवनू फ लदाण्या आचि देवप तळ्या  ािंा ढीग गाडीत रििाऱ्या त्या बायकािंा 
मूखवपिा पाहून चग्रगरी िचकत झाला. चिम कले चहमवादळ व्हाव ेत्याप्रमािे रस्त्यावरून पराच्या गादीतील 
परे उडत होती. जळक्या काळजीिा उतोव आचि क बर् तळघरािंा भपकारा हवते कोंदला होता. 
खेड्याच्या अखेरीला त्याचं्याकडे िावत येिारा एक यह दी त्याना भेर्ला. त्याच्या तोंडािी अरंुद फर् 
त्याच्या रडण्याने वेंगाडली होती. 

 
‘कझाकसाहेब... कझाकसाहेब! अरे माझ्या देवा!’ 
 
एक ठेंगिा, गोल डोक्यािा कझाक दौडत त्याच्या प ढे गेला. त्याच्याकडे म ळीि लक्ष न देता तो 

आपला िाबकू गरगर चफरवीत गेला. 
 
‘थाबं!’ द सऱ्या स्क्वारनमिील ज चनअर कॅप्टन त्या कझाकाकडे पाहून ओरडला. खोचगराच्या 

म दीवर तो कझाक झ कला आचि बाजूच्या गल्लीत त्याने आपला घोडा चपर्ाळला. 
 
‘थाबं ए बदमाश! क ठल्या रेचजमेन्द्र्िा तू?’ 
 
त्या कझाकािे गोल डोके घोड्याच्या गदवनीजवळ जास्ति झ कले. एका उंि क पार्ीकडे तो 

चपसार्ासारखा दौडत गेला. घोड्याला मागच्या पायावंर उभा करून त्याने क पार्ीवरून सफाईदार उड्डाि 
केले. 

 
‘इथं नवव्या रेचजमेंर्िा म क्कामाय ह जूर! तो चतथलाय!’ साजंर्ने साचंगतले. 
 
‘खड्ड्ड्यात गेला तो!’ ज चनअर कॅप्टन त्रासून म्हिाला आचि त्याच्या घोड्याच्या चरचकबी घट्ट 

पकडलेल्या यह द्याकडे तो वळला. 
 
‘त झं काय घेतलं त्यानं?’ 
 
‘अंमलदार साहेब– माझ ंघड्याळ अंमलदार साहेब.’ जवळ येिाऱ्या अंमलदाराकडे तोंड करून 

यह द्याने आपल्या पापण्यािंी फडफड केली. 
 



           

पायाने आपले चरकीब सोडवनू घेत ज चनअर कँप्टन प ढे चनघाला. 
‘नाय तरी जमवन आल्यावर त्यानी ते घेतलि असतं.’ चमशीतल्या चमशीत हसत तो म्हिाला. 
 
तो यह दी कावराबावरा होऊन रस्त्याच्या मिोमि उभा होता. त्यािे तोंड वेंगाडलेले होते. 
‘वार् सोड, ए यह द्या!’ स्क्वारन कमाडंर िाबूक उगारून करड्या आवाजात ओरडला. 
 
िौथे स्क्वारन प ढे जाऊ लागले. नाल खडखडत होते. चजने क रक रत होती. कझाक त्या 

भेदरलेल्या यह द्यािी सर्गल करीत होते. आपसात ते बोलत होते. 
 
‘िोरी केल्याचशवाय आपल्या जातीला िैन पडायिं नाय!’ 
‘कझाकाच्या हाताला सगळं चिकर्तं.’ 
‘आपल्या िीजवस्तूिी नीर् काळजी घ्या म्हिाव.ं’ 
‘पोरगं बरीक िलाख होतं हा!’ 
‘क पार्ीवरुन कशी ‘बोरझोई’ [रचशयन चशकारी क त्रा.] गत झेप घेतली. 
 
साजंर् मेजर कारचगन स्क्वारनच्या मागे रेंगाळला होता. इतर कझाक चखदळून साथ देत असताना 

आपला भाला खाली करून तो गरजला, 
 
‘पळ ए यह दीच्या! नायतर घालतो–!’ 
 
यह द्याने तोंड वासले आचि िूम ठोकली. साजंर् मेजरने त्याला गाठले आचि त्याला िाबूक 

लगावला. चग्रगरी बघत होता. तो यह दी कोलमडला आचि तळव्यात तोंड झाकून साजंर् मेजरकडे तो 
वळला. त्याच्या कृश बोर्ातून रक्त चठबकत होते. 

 
‘का मारलंत?’ तो ह ंदके देऊ लागला. 
साजंर् मेजरिे तीक्ष्ि ग ंडीगत डोळे ओशर् हसत होते. घोडा प ढे नेता नेता तो ओरडला, 
‘अनवािी सहडू नको ए च्य त्या!’ 
 
खेड्याच्या पलीकडे असलेल्या एका खबळीत कें दाळ आचि पािचलली माजल्या होत्या. त्यावरून 

रंुद पडिपूल बािंण्यािे काम इंचजचनअरािंा एक गर् पूिव करीत होता. जवळि एक िडिडिारी आचि 
घ मिारी मोर्ार गाडी उभी होती. चतिा रायव्हर चतच्याशी काहीतरी झर्ापर् करीत होता. स्पचॅनश ितीिी 
दाढी राखलेला, केस चपकलेला, थ लथ लीत गालािा एक जाडेला जनरल मागच्या बाजूला अिववर् 
बसलेला–अिववर् पह डलेला–होता. लेफ्र्नंर् कनवल कालेचदन आचि एचंजचनअसरग बर्ाचलअनिा कमाडंर 
गाडीजवळ ‘ह श्शार’ च्या पचवत्र्यात खडे होते. आपल्या नकासदानीिा पट्टा घट्ट पकडून तो जनरल 
एंचजचनअरवर संतप्त होऊन खेकसत होता. ‘त म्हाला ह कूम चदला होता की कालि हे काम संपलं पाचहजे 
म्हिून! िपू! आिीि सामग्रीच्या प रवठ्यािा बंदोबस्त करिं त मिं काम होतं.’ 

 
आपले थरथरते ओठ उघडायिाही अंमलदाराने प्रयत्न केला नव्हता तरी  ानं प न्द्हा गजवना केली. 
 



           

‘िूप! मी पायउतार कसं व्हाव ंअशी त मिी कल्पनाय? कॅप्टन, मी त म्हाला चविारतोय मी पायउतार 
क–स–ंव्हा–य–िं?’ 

 
गाडीत एक तरुि काळ्या चमशािंा जनरलही बसला होता. चिरुर् ओढीत तो क्स्मत करीत होता. 

एंचजचनअर कॅप्टनने वाकून प लाच्या एका बाजूकडे बोर् दाखवले. 
 
प लाजवळ स्क्वारन खबळातं उतरले. त्या सपगर् काळ्या रेंदाडात घोड्यािें पाय ग डघ्यापयंत 

ब डाले आचि प लावरून चपसागत पाढंऱ्या ढलप्या त्याच्या अंगावर उिळल्या गेल्या. 
 
द पारी स्क्वारनने ऑक्स्रयन आघाडी पार केली. सरहद्दठाण्याच्या काळ्या पाढंऱ्या खाबंांवरून 

घोड्यानंी उड्या मारल्या. उजवीकडून तोफखान्द्यािी घनगजवना येत होती. दूरवर उन्द्हाच्या लंबचकरिात 
वाड्यािंी कौलारू छपरे चदसत होती. कडवर् िवीिा ि ळीिा ढग आसमंतात उतरला होता. चबनीिे गस्ती 
हशम काढून त्यानंा आगेकूि करण्यािा ह कूम रेचजमेंर्च्या कमाडंरने चदला. िौर्थ्या स्क्वारनमिले लेफ्र्नंर् 
चसम्योनोवच्या हाताखालिे प्लतून प ढे पाठवण्यात आले. दोन स्क्वारनमिे चवभागलेले रेचजमेंर् ि ळकर् 
रखरखीत उन्द्हात मागे ठेवण्यात आले स मारे वीस कझाकािंी त कडी मळलेल्या वारे्ने वाडीवरून दौडत 
गेली. 

 
स मारे दोन मलै अंतरापयंत लेफ्र्नंर्ने रे्हळिी हशम नेले. नंतर नकाशा बघण्यासाठी तो थाबंला. 

िूम्रपान करण्यासाठी कझाक गोळा झाले. आपला तंग सैल करण्यासाठी चग्रगरी घोड्यावरून खाली 
उतरला. पि तो साजंर् मेजर खेकसला, 

 
‘काय चविाराय? िढ घोड्यावर!’ 
 
लेफ्र्नंर्ने ि ट्टा चशलगवला आचि द र्मबिीच्या कािा काळजीपूववक प सल्या. भर द पारच्या लाहीत 

एक तराई प ढे पसरली होती. उजव्या हाताला रानझाडीिी दातेरी रेषाकृती उमर्ली होती आचि त्यात 
रेल्वचे्या रुळािे तीक्ष्ि फाळ घ सले होते. त्याच्या पलीकडे एका ओढ्यािी मातीिी पन्द्हळ ताल आचि 
जळािा शीतळ आरस्पानी पृष्ठभाग चदसत होता. खेड्यातंील रस्त्यािंी भेसूर चनःस्तबिता न्द्याहाळीत तो 
अंमलदार द र्मबिीतून एकाग्रतेने बघत होता. पि चतथे मसिवर्ीसारखा श कश कार् होता. जळािी चनळी 
फीत काय ती आव्हानपूववक ख िावत होती. 

 
‘ते कराल्योवकाि असलं पाचहजे.’ खेड्याकडे डोळे उडवनू तो अंमलदार म्हिाला. 
 
साजवन्द्र् मेजरने आपला घोडा लेफ्र्नंर्च्या जवळ नेला. त्याने तोंडाने काही उत्तर चदले नाही पि 

त्याच्या िेहऱ्यावरिे भाव बोलकेपिाने सागंत होते; ‘त म्हाला माझ्यापेक्षा िागंलं ठाऊक! माझा संबिं फक्त 
माम ली गोष्टीप रता!’ 

 
‘चतथं जायिं आपि!’ तो अमंलदार ग ळम ळीतपिे म्हिाला. आपली द र्मबि ठेवनू देत त्याने जसा 

काही दंतशूळ उपर्ल्याप्रमािे िेहरा त्रासीक केला. 
 



           

‘त्याचं्या आपि हाती सापडू ह जूर!’ 
‘आपि खबरदारी घेऊ या!’ िला 
 
प्रोखोर झीकोव चग्रगरीला चिकरू्न िालला होता. त्यािें घोडे बरोबरि पाय र्ाकीत होते, त्या 

चनमवन ष्ट्य रस्त्यावर ते साविचगरीने गेले. प्रत्येक चखडकीतून क िीतरी दबा िरल्यािा भास होत होता. 
प्रत्येक उघड्या बदलाम ळे एकाकीपिािी भावना जागृत होऊन पाठीतून थंड शहारे उठत होते. 
लोहि ंबकाने खेिनू घेतल्यासारखे सगळ्यािे डोळे क पार्ी आचि खंदकाकडे वळत होते. सहस्त्र पशूप्रमािे, 
गदव चनळ्या सहवाळी रात्रीच्या वळेी मािसाचं्या वस्तीकडे येिाऱ्या लाडंग्यांप्रमािे, ते घोड्यावरून िालले 
होते. पि रस्ते चरकामे होते. तेथील नीरवता मती ग गं करिारी होती. एका घराच्या उघड्या चखडकीतून 
घड्याळाच्या र्ोलािंा चनष्ट्पाप आवाज आला. चपस्त लाच्या बारासारखे ते र्ोल घ मले. तो अंमलदार 
थरथरल्यािे आचि सर्कन् त्यािा हात चपस्त लाकडे गेल्यािे चग्रगरीने पाचहले. 

 
खेड्यात चिर्पाखरू नव्हते. रे्हळिी हशमानी नदी पायउतार केली. पािी घोड्याचं्या पोर्ाना 

लागत होते. घोडी ख षीने पाण्यात चशरली होती. पािी चपण्यािा प्रयत्न करीत होती पि त्यािे लगाम 
ओढून त्याचं्या स्वारानंी त्याना प ढे दामर्ली. जवळ असूनही द ष्ट्प्राप्य असिाऱ्या त्या गढूळ पाण्याकडे 
चग्रगरी तहानल्या नजरेने बसत होता. ते पािी त्याला अचनवायवपिे स्वतःकडे ओढून घेत होते. शक्य असते 
तर त्याने जीनातून खाली उडी घेतली असती आचि त्यािी घामाने चभजून गेलेली पाठ आचि छाती गारठून 
जाईपयंत त्या झ ळझ ळत्या ओढ्यात कपडेस द्धा न काढता तो ड ंबत राचहला असता. 

 
खेड्याच्या पलीकडे असिाऱ्या र्ेंबयावरून दूरवर असलेले एक गाव त्याच्या दृष्टीला पडले. घरािे 

िौकोनी ठोकळे, चवर्ाच्या इमारती, चगरजाघरािे मनोरे. अंमलदार रे्बयाच्या मार्थ्यावर घोड्यावरून गेला 
आचि त्याने द र्मबि डोळ्याना लावली. 

 
‘चतथायत ते!’ तो ओरडला. त्याच्या डाव्या हाताच्या बोर्ािंा घाबरर् िाळा िालला होता. 
 
उन्द्हात तळिाऱ्या त्या चशखर मार्थ्यावर साजंर् मेजरने घोडा नेला. त्याच्या मागोमाग इतर कझाक 

एकाि ओळीत आले आचि चनरखून पाहू लागले. गावातून िावपळ करिाऱ्या चिम कल्या आकृती त्याना 
चदसत होत्या. रस्त्याच्या कडेला रेकल्यािें बािं उभे होते घोडेस्वार इकडून चतकडे दौडत होते. तळव्यािा 
आडोसा िरून डोळे चकलचकले करून पाहिाऱ्या चग्रगरीला त्याचं्या गिवशेािा अचपरचित करडा रंग ही 
लक्षात आला. गावाच्या प ढे नवीन खिलेल्या सपगर् खंदकािी रागं लागलेली होती. जवानािंी चतथे दार्ी 
झाली होती. 

 
‘चकती मािसायत?’ प्रोखोर िापा र्ाकीत म्हिाला. ‘एका’ भावनेच्या पकडीत सापंडलेले सगळे 

ि पिाप होते. आपल्या काळजािी वाढलेली िडिड चग्रगरी ऐकत होता. (त्याचं्या छातीत डावीकडे एक 
चिम कले अवजड काहीतरी जागच्या जागी िावत होते) आचि त्याच्या हे लक्षात आले की आलािा पालािा 
करताना ‘गचनमा’ च्या प ढे जी भावना वार्ली होती त्यापेक्षा  ा परदेशी लोकाना पाहून अन भवाला येिारी 
भावना अगदी वगेळीि होती. 

 



           

साजंर्–मेजरने र्ेंबयाच्या उतारावरून त्वरेने कझाकानंा उतरवले. आपल्या ‘जंग–वहीत’ 
लेफ्र्नंर्ने पेक्न्द्सलीने काही चर्पिे केली आचि खूि करून ग्रगरीला जवळ बोलावले. 

 
‘मेलीखोव!’ 
‘ह जूर!’ 
 
चग्रगरी पायउतार होऊन अमंलदाराकडे गेला. खूप वळे रपेर् झाल्याने त्यािे पाय जडशीळ झाले 

होते. अंमलदाराने घडी केलेला कागद त्याच्या हाती चदला. 
 
‘त झ्या जवळ सगळ्यात िागंला घोडाय! हा कागद रेचजमेन्द्र् कमाडंरला पोिता कर! दौडते 

जाना!’ 
 
चग्रगरीने तो कागद आपल्या वरच्या चखशात ठेवला आचि आपल्या घोड्याकडे तो परत गेला. जात 

जात र्ोपीिा बंद त्याने हन वर्ीखाली केला. तो घोड्यावर माडं घेईपयंत अंमलदार त्याच्याकडे पहात 
होता. नंतर त्याने मनगर्ावरील घड्याळाकडे बचघतले. 

 
तो ‘चरपोर्व’ घेऊन चग्रगरी त्याचं्याकडे येईपयंत रेचजमेन्द्र् कोरोलीयोवका खेड्यापाशी जवळ जवळ 

येऊन ठेपले होते. तो ‘चरपोर्व’ वािल्यावर कनवलने आपल्या ॲडज रं्र्ला ह कूम सोडला. ॲडज रं्र्ने 
पचहल्या स्क्वारनकडे घोडा चपर्ाळला. 

 
िौर्थ्या स्क्वारनिा लोंढा करोल्योवकातून बाहेर आला आचि परेड मदैानावर असल्याप्रमािे 

पलीकडच्या वावरावर त्यानी ब रुजबंदी केली. लेफ्र्नंर् चसम्योनोवने आपले जवान बरोबर घेऊन घोडा 
चपर्ाळला. गोमाशा झर्कण्यासाठी घोडी म ंडकी हालवीत होती. स्क्वारन रागेंत येत होती. चजनािंी अखंड 
ख ळख ळ िालू होती. खेड्यातून जािाऱ्या पचहल्या स्क्वारनिा गोंगार् द पारच्या चनरवतेत दिदित होता. 

 
द डाि िालीने जािारा आपला घोडा ज्य चनअर कॅप्टन पोलकोवचनकोवने सपंदाच्या अग्रभागी 

चपर्ाळला. एका हातात लगाम घट्ट गोळा करून द सरा हात त्याने पडदाळ्यावर र्ाकला. श्वास रोखून 
चग्रगरी ह क माच्या शबदािी वार् बघत होता. पचहलं स्क्वारन तयारीिा पचवत्रा घेत असताना डाव्या फळीवर 
र्ापािंा खडखडार् िालू होता. 

 
अंमलदाराने खसकन म्यानातून समशरे उपसली. चनळ्या दीप्तीप्रमािे त्या समशरेीिे पाते 

झळकले. ‘स्क्वार ऽ ऽन!’ त्याने समशरेीला उजवीकडे झोका चदला; मग डावीकडे चदला आचि अखेरीस 
आपल्या प ढ्यात ती खाली आिली ‘फैलावनू हल्ला करा’ (चग्रगरीने त्या मूक ह क मािा मनातल्या मनात अथव 
लावला) घोड्याच्या ताठरलेल्या कानाचं्या सकचित वर त्याने ती समशरे पेलली. 

 
‘भाले तय्यार! समशरेी बाहेर! एल्गार स रू!’ अंमलदार गरजला आचि त्याने घोड्याला र्ाि 

चदली. 
 



           

हजारो र्ापाचं्या िेित्या िडाक्याखाली िरिी मंदपिे चवव्हळत होती. चग्रगरी चबनीच्या रागेंला 
होता. आपला भाला तो ‘तय्यार’ पाचवत्र्यात पेलतोय न् पेलतोय एवढ्यात इतर घोड्यांच्या तडाखेबदं 
होलाळ्याने फेकला गेलेला त्यािा घोडा अिानक वगेाने दौडू लागला आचि भर वगेाने िौखूर उिळला. 
त्याच्याप ढे दौडिाऱ्या कमाचंडग अंमलदारािी आकृती वावराच्या करड्या पाश्ववभमूीवर खालीवर डिमळत 
होती. नागंरलेल्या जचमनीिी चत्रकोिपट्टी अचनवायवपिे त्याच्या अंगावर कोसळत होती. पचहल्या स्क्वारनने 
उसळती कंचपत गजवना केली. िौर्थ्या स्क्वारनने ती तशीि उिलली घोड्याचं्या तािलेल्या पोर्ाला 
लागनूि िरिी चवद्य त वगेाने मागे झ ंझार्त होती. कानात गरजिाऱ्या ककव श चशट्यातून चग्रगरीने 
दूरवरच्या गोळीबारािा आवाज चर्पला. पचहले काडतूस त्याचं्या मार्थ्यावरून उंि स ंसार्त आकाशाच्या 
आरस्पानी घ मर् चिरीत गेले. आपल्या भाल्यािा गरम दाडंा चग्रगरीने कळ येई तो बगलेशी दाबून िरला 
होता. त्याच्या म ठी घामजलेल्या होत्या. उडत्या काडत साचं्या चशट्यानंी त्याला आपले म ंडके घोड्याच्या 
चभजलेल्या गदवनीशी खालवर झ कवनू िराव ेलागत होते. त्याम ळे त्या जनावराच्या घामािा उग्र दपव त्याच्या 
नाकप ड्यात घ सत होता. द र्मबिीच्या अंि क कािेतून चदसाव ेतसे त्याला खंदकािे सपगर् काडंाळे आचि 
गावाकडे पळत स र्लेले करड्या कोर्ातील सैचनक चदसले. सिकारत जािाऱ्या काडत सांिा पंखा 
मचशनगनमिून कझाकावर अचवश्रातंपिे आदळत होता. त्याचं्या प ढ्यात आचि घोड्याच्या ख राखंाली 
आदळिाऱ्या काडत सानी ि ळीच्या म लायम चिळकाडं्या फार्त होत्या. 

 
एल्गार स रू होण्यापूवी चग्रगरीच्या ज्या ‘भागाने’ त्याच्या नसातील रक्ताला वगेाने िावडवले होते. 

तो ‘भाग’ त्याच्या अंतयामी पाषािवत झाला होता, कानातील घिघिता नाद आचि डाव्या िौड्यािी कळ 
 ा खेरीज त्याला काहीही जािवत नव्हते. भयाने खच्ची केलेली त्यािी चविारशक्ती म्हिजे त्याच्या 
डोक्यात एक चथजलेला अवजड गोळा होता. 

 
घोड्यावरून सवात आिी कोसळला तो कॉनेर् चलयाखोवस्की. चग्रगरीने मागे दृष्टीके्षप र्ाकला 

आचि त्याने जे पाचहले त्यािी कािेवर चहरकिीने ओढावी अशी खूि त्याच्या स्मृतीवर ओढली गेली. 
कोसळलेल्या कॉनेर्च्या अंगावरून झेप घेता घेता प्रोखोरच्या घोड्याने दात चविकले आचि तो अडमडला. 
प्रोखोर चजनाबाहेर चभरकावला गेला आचि थेर् डोक्यावर आदळून मागाहून येिाऱ्या घोड्याचं्या र्ापाखाली 
ि रडला गेला. चग्रगरीला कोितीही सककाळी ऐकू आली नाही, पि चपळवर्लेले तोंड आचि खोबिीबाहेर 
उडी मारिारे वासरागत डोळे अशी त्यािी म द्रा पाहून त्याने एवढे जािले की प्रोखोर अमान ष सककाळी 
ठोकीत असावा. इतरही कोसळले, घोडेही कोसळले, कझाकही कोसळले. वाऱ्याने डोळ्यात येिाऱ्या 
पाण्याच्या पाप द्र्यातून चग्रगरीने समोर रोखून पाचहले. ऑक्स्रयनस् िा करड्या रंगातील खदखदता संमदव 
खंदकातून िूम ठोकीत होता. 

 
चशस्तबद्ध लोर्ाप्रमािे खेड्यातून बाहेर उसळलेले स्क्वारन आता चवखरून त्यािे वगेवगेळे त कडे 

झाले होते. चग्रगरी ज्याचं्याबरोबर होता ते आघाडीिे स्वार जवळ जवळ खंदकापयंत पोिले होते. बाकीिे 
मागे पडले होते. 

 
डोळ्यापयंत र्ोपी ओढलेल्या एका उंि पाढंऱ्या भ वयाचं्या ऑक्स्रयनने अगदी नेम िरून चग्रगरीवर 

गोळी िालवली. त्या काडत साच्या िगीने त्यािा गाल होरपळला. आपली सवव ताकद पिाला लावनू 
लगाम खेिीत त्याने भाल्यािा प्रहार केला. तो प्रहार इतका दिकर् होता की, चनम्म्या दाडं्यापयंत भाला 
ऑक्स्रयनच्या देहात घ सला. भाला उपसून घेण्यािी तातडी चग्रगरीला जमली नाही. हाताला थरथरता 



           

पेर्का आल्यािे त्याला जािवले. तो ऑक्स्रयन इतका मागे झ कला की त्याच्या हजामत न केलेल्या 
हन वर्ीिे र्ोक तेवढे चग्रगरीला चदसू शकले. भाल्यािा दाडंा गच्च आवळून त्याला तो नखाने ओरखाडीत 
होता. चग्रगरीने भाला र्ाकून चदला आचि आपल्या बिीर बोर्ानी समशरेीिी मठू िािपडली. 

 
गावाच्या रस्त्यात ऑक्स्रयन्द्सनी िूम ठोकली. त्या गिवशेाचं्या करड्या गाठीिा कझाकािें घोडे 

पीछा करू लागले. 
 
आपला भाला र्ाकून चदल्यानंतर पचहल्या क्षिी का क िास ठाऊक पि चग्रगरीने आपला घोडा 

वळवला तेव्हा त्याला साजवर् मेजर बाजूने दौडत गेलेला चदसला. ओठ म डपून त्याने दात चविकले होते. 
समशरेीच्या पन्द्हळीने चग्रगरीने घोड्याला तडाखा चदला, त्याबरोबर गदवनीिी कमान करून ते जनावर 
रस्त्यावर उिळले. 

 
एक ऑक्स्रयन एका बगीच्याच्या करं्जनाजवळून िावत होता. त्याच्या हाती बंद क नव्हती. र्ोपी 

हातात घट्ट पकडून तो झोकाडं्या खात पळत होता. त्याच्या खोपडीिी मागिी बाजू आचि फगोलािी 
चभजर् गळपट्टी चग्रगरीने पाचहली. चग्रगरीने त्याला गाठला आचि क्षिैक उन्द्मादाने भडकून आपली समशरे 
त्याच्या मार्थ्यावरून गरवकन चफरवली. 

 
डाव्या हाताच्या कंर्जनाला अगदी चिकरू्न ऑक्स्रयन िावत होता. त्याम ळे त्याला कापून काढिे 

चग्रगरीला अडनडीिे झाले होते. पि चजनावर झ कून आचि समशरे चतरपी िरून त्याने त्या मािसाच्या 
कानशीलावर प्रहार केला. न आरडता ऑक्स्रयनने आपले हात जखमेवर दाबून िरले आचि क ं पनाला पाठ 
देऊन तो गरवकन चफरला. लगाम खेिता खेिता चग्रगरी त्याच्या प ढून, दौडत गेला, परत मागे वळला आचि 
द डक्या िालीने परत चफरला. भयाने वडेाचवद्रा झालेला ऑक्स्रयनिा िौकोनी िेहरा ओतीव लोखंडागत 
काळाचठक्कर पडला होता. त्यािे हात दोन्द्ही बाजूला लोंबत होते आचि राखी रंग आलेले ओठ थरथरत 
होते. समशरेीने त्याच्या कानचशलावर चतरपा वार केला होता. आचि जाभंळर् सििीप्रमािे मास त्याच्या 
गालावर लोंबत होते. रक्त त्याच्या गिवशेावर ओघळत होते. चग्रगरीिी नजर ऑक्स्रयनच्या भयभीत 
नजरेला चभडली. त्या मािसािे ग डघे लर्पर्त होते. त्याच्या घशातून ग ळिी केल्यासारखी घरघर आली. 
डोळे चकलचकले करून चग्रगरीने समशरे सरवकन खाली आिली. त्या प्रहाराने त्याच्या कवर्ीिी दोन शकले 
झाली. आपले हात लाबं करून तो मािूस कोसळला. त्यािी चवक्च्छन्न कवर्ी रस्त्यावरील दगडावर 
िाडकन आदळली. तो आवाज ऐकून चग्रगरीिा घोडा मागच्या पायावर उभा राचहला आचि सखकाळत त्याने 
चग्रगरीला रस्त्याच्या मिोमि आिले. 

 
रस्त्यावर गोळीबारािा िमामा ऐकू येत होता. फेसाळत्या तोंडािा एक घोडा एका ठार झालेल्या 

कझाकाला घेऊन चग्रगरीजवळून दौडत गेला. त्यािा एक पाय चरचकबीत अडकला होता आचि त्यािा 
घायाळ चछन्नचवचछन्न देह घोडा दगडिोंड्यावरून फरफर्त नेत होता. त मानीवरिा ताबंडा पट्टा आचि 
डोक्याबर बोिक्यागत गोळा झालेला फार्लेला चहरवा फगोल एवढेि चग्रगरीला चदसले. 

 
चशसे भरल्यासारखे आपले डोके जड झाल्यािे चग्रगरीला जािवत होते. त्याने घोड्यावरून उडी 

घेतली आचि डोके गदगदा घ सळले. चतसऱ्या स्क्वारनिे कझाक जवळून दौडत गेले एका फगोलावर 
घालून एका घायाळ सैचनकाला बाजूने नेण्यात आले. ऑक्स्रयन कैद्याच्या घोळक्याला द डक्या िालीवर 



           

हाकलून नेण्यात येत होते. मािसािंा दार् करडा कळप िावत होता. नाला ठोकलेले त्यािे बूर् 
दगडावरून चवषण्ि खडखडार् करीत होते. चग्रगरीला वार्ले की तो चिखलरंगी एक श्लेष्ट्ममय गोळाि 
आहे. आपल्या घोड्यािे लगाम सोडून देऊन तो त्याने छार्लेल्या ऑक्स्रयन सैचनकाकडे गेला. क सर 
केलेल्या लार्ीव लोखंडी कंर्जनाजवळ तो चजथे कोसळला होता चतथेि पडला होता. त्यािे घािेरडे 
तळव ेभीक मागावते असे पसरले होते. चग्रगरीने त्याच्या िेहऱ्याकडे नजर र्ाकली. त्या िेहऱ्यावर चमशा 
लोंबल्या होत्या. शाचररीक वदेनेने म्हिा सकवा चवषण्ि गतकाळाम ळे म्हिा पि त्या चपळवर्लेल्या उग्र 
िेहऱ्यावर व्यचथत भाव होते. तरीस द्धा तो िेहरा लहानसा–पोरगेलाि चदसत होता. 

 
‘ए तू ऽ!’ एक अनोळखी कझाक अंमलदार रस्त्याच्या मिून घोडा चपर्ाळताना ओरडला. 
 
त्या अंमलदाराच्या िूळभरल्या पाढंऱ्या र्ोपीकडे चग्रगरीने नजर र्ाकली आचि अडखळत तो 

घोड्याकडे जाऊ लागला. खादं्यावरून प्रिंड बोजा घेतल्यासारखा तो जड पावलाने वडेावाकडा जात 
होता. एका अनाकलनीय भावनेने त्यािे अंतःकरि चवदीिव करुन र्ाकले होते. त्याने घोड्यािे कायदे हाती 
घेतले पि त्यािे जड पाऊल खूप वळे त्याच्याने उिलवनेाि! 
  



           

६. 
 
आपल्या घरून कूि केल्यानंतर तातारस्की आचि आसपासच्या खेड्यातील कझाकाचं्या पचहल्या 

राखीव फौंजानी द सरी रात्र एका लहानशा खेड्यात काढली. तातारस्कीच्या खालच्या आखरीतील 
सैचनकानी वरच्या आखरीपासून आपला वगेळा गर् बनवला. त्याम ळे चपत्रो मेलीखोव, इवान तोचमलीन 
आचि इतराना एका घरात वस्ती ह कूम देण्यात आला. कझाकानी सायवानातून आचि िाफेखिीतून 
बलँचकरे् पसरली आचि ते झोपायला पह डले. झोपण्याआिी त्यािें शवेर्िे िूभ्रपान िालू होते. घरािा िनी 
एक उंि जरत्कारू होता. त की य द्धात त्याने फौजेत िाकरी केलेली होती. कझाकाशी तो बोलत बसला 
होता. 

 
‘चशपायानो, म्हिजे त म्ही लढाईवर चनघालात म्हिायि?ं’ 
‘होय आजोबा! लढाईवर चनवालोय!’ 
‘ही काय त की य द्धासारखी नसिार! आता हत्यारं वगेळी आहेत!’ 
 
‘तसंि सगळं असिार! तेवढंि खतरनाक! तेव्हा जशी मािसं मारीत तशीि आताही मारिार!’ 

तोचमलीन ग रग रत म्हिाला, तो क िावर रागावला होता ते क िालाि कळले नाही. 
 
‘हे बोलिं मूखवपिािाय पोरा! आता य द्ध वगेळ्या प्रकारि ंहोिारे!’ 
 
‘अथात वगेळ्या प्रकारििं होिार!’ चिस्तोचनयाने प ष्टी चदली आचि आळसाने जाभंई देऊन त्याने 

नखानी ि ट्यािे थोरू्क चवझवले. 
 
‘आम्ही थोडी हािामारी करू!’ चपत्रो मेचलखोवने जाभंई चदली आचि तोंडावर ि सािी चनशािी 

करून डोक्यावर फगोल ओढून घेतला. 
 
‘लेकान ं, त म्हाला एक गोष्ट सागंतो! मनापासून सागंतो! मी काय म्हितो ते नीर् ध्यानात ठेवा!’ 
डोक्यावरिा फगोल बाजूला करून चपत्रो ऐकू लागला. 
 
म्हातारा म्हिाला, ‘हे लक्षात ठेवा!  ा जीवघेण्या लढाईतून जर चजवतं आचि हातीपायी िड 

परतायि असेल तर मािसूकीिा कायदा त म्ही पाळलाि पाचहजे!’ 
 
‘कोिता?’ कडेला झोपलेल्या क्स्तपान आस्ताखोवने अचवश्वासाने क्स्मत करीत चविारले. य द्धािी 

वातां कानावर आल्या चदवसापासून तो परत हसूचवसू लागला होता. य द्धािी त्याला ओढ लागली होती 
आचि सगळ्यािंी सिता आचि द ःख  ाम ळे त्याच्या स्वतःच्या द ःख–सितेवर खपली िरली होती. 

 
‘कायदा हा असा:– द सऱ्या मािसािी िीजवस्तू घेऊ नका! हे एक! देवाला जसे त म्ही चभता 

तसेि कोित्याई बाईवर हात र्ाकू नका. हे द सरं!’ आचि त म्हाला काही खास प्राथवनाही ठाऊक असायला 
हव्यात! 

 



           

कझाक उठून बसले आचि सगळे एकदम बोलू लागले. 
‘द सऱ्यािी घेण्यापेक्षा आमिीि िीजवस्तू जायिा संभव जास्त!’ 
 
‘आचि बाईच्या अंगावर का हात र्ाकू नका? जबरी त म्ही करू शकत नाय. पि समजा तीि राजी 

असली तर?’ 
 
‘बाईचशवाय राहिं कठीिि!’ 
‘पैज लावतो!’ 
‘बरं! प्राथवनेिं काय?’ 
 
‘त्याचं्यावर म्हताऱ्याने करारीपिाने नजर रोखली आचि उत्तर चदले. ‘बाईला त मी हात लावता 

कामा नये! ि कूनस द्धा नाही! स्वतःवर ताबा ठेवला नाही तर डोकं गमवाल! नाहीतर घायाळ व्हाल! मग 
वाईर् वारे्ल! पि मग फार उशीर झालेला असेल! 

 
‘मी त म्हाला प्राथवना सागंतो. त कीं य द्धात मी शवेर्पयंन्द्त होतो. मरि द लंगीसारखं पाठीला लागलं 

होतं. पि सहीसलामत परत आलो तो  ा प्राथवनेम ळे!’ 
 
तो उठून द सऱ्या खोलीत गेला. देवप तळ्याखाली त्याने वािकरावािरक केली आचि एक जीिव 

चवर्लेला कागदािा त कडा घेऊन तो परतला. 
 
‘आता उठा! आचि  ा चलहून घ्या!’ त्याने फमावले. 
‘उद्या कोंबड्यािी बागं झाली रे झाली की त मिा म क्काम हलिार! होय ना?’ 
 
त्याने तो कागद मेजावर पसरला आचि चतथेि ठेवनू चदला. पचहल्या प्रथम उठला तो आचनक शका. 

थरथरत्या चदव्याने पडलेल्या त्याच्या सावळ्या चनतळ ग लजार िेहऱ्यावर नाित होत्या. क्स्तपान सोडून 
बाकी सवानी बसून त्या प्राथवना उतरवनू घेतल्या. आचनक शकाने आपल्या कागदािी स रनळी करून ती 
छातीवर लर्किाऱ्या ि साच्या दोऱ्याला बािूंन र्ाकली. क्स्तपान त्यािी र्र उडवीत म्हिाला, 

 
‘उवाना िागंलं बीळ केलंस! ि सािी ऊब प रेशी नव्हती वार्तं?’ 
 
‘पोरा, त झा एक चवश्वास नसेल तर जीभ आवर!’ म्हाताऱ्याने त्याला तंबी चदली. ‘द सऱ्याच्या वारे्त 

अडथळा आिू नको! आचि श्रदे्धिी सर्गल करु नको! ते पाप आहे!’ 
 
क्स्तपानने क्स्मत केले आचि गप्प होऊन गेला. आपला सकंोि आवरीत आचनक शकाने म्हाताऱ्याला 

चविारले, 
 
‘ ा प्राथवनेत िन ष्ट्यबािाबद्दलाय. ते कशासाठी?’ 
 



           

‘ही ‘हत्याराचवरुद्धिी प्राथवना’ आपल्या काळातली नाही माझ्या आजोबाला ही त्याच्या 
आजोबाकडून चमळाली. त्याच्याही आिी ती करीत असतील. पूवीच्या काळी कोंत आचि .. घेऊन लढाईला 
जात. 

 
कझाकानी ज्याला जी आवडली ती ती प्राथवना चलहून घेतली. 
 

हत्यारामवरुद्ध प्राथजना 
 
देव आम्हाला आचशवाद देवो. पववतावर एकाद्या घोड्याप्रमािे एक पाढंरी चशळा आहे.  ा चशळेत 

पािी ज्या प्रमािे चशरू शकत नाही त्यािप्रमािे देवािा बंदा असिाऱ्या माझ्या शरीरात सकवा माझ्या 
साथीदाराच्या शरीरात सकवा माझ्या घोड्याच्या शरीरात काडतूस आचि बाि न चशरो. ऐरिीवरून हातोडा 
ज्याप्रमािे मागे उशी घेतो त्याप्रमािे काडतूस माझ्यापासून परत मागे उशी घेवो. जात्यािा पेड ज्याप्रमािे 
चफरतो त्याप्रमािे बाि चफरो आचि मला स्पशव न करो. सूयव आचि िदं्र ज्याप्रमािे तेजस्वी आहेत याप्रमािेि 
मी ईश्वरािा बंदा, बलदंड होवो.  ा पववताच्यामागे एक कोर् आहे.  ा कोर्ाला मी र्ाळे लावीन आचि 
त्यािी चकल्ली सम द्रात फेकून देईन. आल्तोर नावाच्या पाढंऱ्या चशळेखाली मी ती ठेवनू देईन. म्हिजे 
जादूर्ोिे, करिाराना िेर्चकिींना, महंताना चकवा जोचगिीना ती चदसू शकिार नाही. सागरािे पािी 
ज्याप्रमािे वाहून जात नाही आचि रेतीिे चपवळे कि ज्याप्रमािे चगनता येत नाहीत त्यािप्रमािे देवािा बंदा 
असलेल्या मला कोितीही इजा न होवो. चपता, प त्र आचि पचवत्र आत्म्यािी शपथ. आमेन. 

 
लढाईतील प्राथजना 

 
एक महासागर आहे आचि  ा महासागरात एक पाढंरी चशळा आहे. त्या चशळेवर प्रिंड उंिीिा 

चशळा प रुष आहे. पूवेंपासून पचिमेपयंत, िरतीपासून अस्मानापयंत देवािा बंदा असलेल्या मला आचि 
माझ्या साथीदाराना चशळेने झाकून र्ाक. लखलखीत तलवार आचि समशरेीपासून, पोलादी पात्यापासून 
आचि नागव्या कोंतापासून, पािी चदलेल्या आचि न चदलेल्या खंचजरापासून, स ऱ्यापासून आचि 
क ऱ्हाडीपासून, तोफेच्या आग्येलापासून, चशशाचं्या गोळ्यापंासून आचि जीवघेण्या शस्त्रापंासून, गरूड, हंस, 
कादंब, िौंि आचि डोंबकावळ्यािी चपसे लावलेल्या सवव चतरापंासून, त कव , चिमीयनस्, ऑक्स्रयन तातार, 
चलथ आचनअन, जमवन आचि कालचमकाबंरोबरच्या सवव लढयातून माझे रक्षि कर. पचवत्र बापानो आचि 
स्वगीय शक्तींनो, देवािा बंदा असलेल्या माझे रक्षि करा. आमेन. 

 
हल्ल्याच्या वेळची प्राथजना 

 
सववश्रेष्ठ चनयत्या, देवाच्या पचवत्र माते आचि आमच्या प्रभ ू येशूचिस्ता, प्रभो, लढाईत प्रवशे 

करिाऱ्या त झ्या सेवकाला आचि माझ्याबरोबर असलेल्या माझ्या साथीदाराना आशीवाद दे. त्याचं्यावर 
ढगािे आवरि घाल, त झ्या स्वगीय पत्थरी गारेने त्यािें रक्षि कर. सालोचनकाच्या पचवत्र चदचमत्री देवािा 
बंदा असलेल्या माझे आचि माझ्या साथीदारािे आसमंतापासून रक्षि कर. द ष्ट मािसािी गोळी लागू देऊ 
नको. कोत्याने चवदीिव होऊ देऊ नकोस. परशूिा आघात होऊ देऊ नकोस. क ऱ्याडीच्या दाडं्याने प्रहार 
होऊ देऊ नकोस, क ऱ्हाडीने चिरफाळ होऊ देऊ नकोस. समशरेीने तोडला जाऊ सकवा चवदीिव होऊ देऊ 
नकोस. स ऱ्याने भोसकला सकवा कार्ला जाऊ देऊ नकोस (म्हाताऱ्याकडून सकवा तरण्याकडून, 



           

सपग्याकडून सकवा काळ्याकडून, पाखंड्याकडून सकवा जादूर्ोिेवाल्याकडून सकवा छूः मंतरवाल्याकडून) 
देवािा बंदा असलेल्या, पोरक्या झालेल्या आचि न्द्यायचनवाडा झालेल्या माझ्याप ढे सवव काही आहे. सम द्रात 
महासागरात, बूयान बरे्ाबर एक लोहखाबं उभा आहे. त्या खाबंावर लोहदंडावर चवसावलेला एक 
लोहप रुष आहे आचि तो लोह, पोलाद, चशसे, जस्त आचि वज्राच्या सवव प्रकाराना आज्ञा करतो; ‘देवाच्या 
बद्यापासून, माझ्या साथीदारापासून आचि घोड्यापासून लोहा चनघून जा िरिीमातेच्या पोर्ात जा. तीर 
जंगलात जावोत. चपसे माता पचक्षिीकडे जावोत आचि खळ माशाकडे जावी.’ पोलादापासून, 
काडत सापासून आचि तोफेिा भचडमार आचि गोळ्यापासून, कोता आचि स ऱ्यापासून सोनेरी ढालीने माझे, 
देवाच्या बंद्यािे रक्षि कर. चिलखताहून माझा देह बचलष्ट होवो. आमेन. 

 
० ० ० 

 
आशीवाद देताना त्याच्या आयानी ज्या देव प तळ्या चदल्या होत्या आचि जन्द्मदात्या मातीच्या ज्या 

प रि ंड्या बािूंन चदल्या होत्या त्याला  ा प्राथवना बािूंन कझाकानी त्या सदऱ्याखाली लपवनू ठेवल्या. पि 
ज्याच्या जवळ प्राथवना होत्या आचि ज्याच्याजवळ त्या नव्हत्या त्या सवाना मरि मात्र सारखेि आले. 
य द्धाच्या लालब ंद ज्वाळा जेथे नाित होत्या आचि ज्या मातीवर कझाकाचं्या घोड्याचं्या र्ापा उमर्ल्या 
होत्या त्या गालीचशया, पूवव प्रचशया, कारापाचथअन प्रदेशात आचि रूमेचनयातील शतेातून त्यािें म डदे क जून 
िालले होते! 
  



           

७. 
 
व्येशनेस्कायास द्धा डॉनच्या वरच्या खोऱ्यातील खेड्यातील कझाकािंी भरती नेहमी अकराव्या 

आचि बाराव्या कझाक रेचजमेर्ातून आचि आतामानच्या हूज राती पथकातून होत असे. पि काही कारिाने 
१९१४ िी दाचखली चतसऱ्या डॉन कझाक रेचजमेन्द्र्मिे करण्यात आली.  ा रेचजमेन्द्र्मिे म ख्यत्वकेरून 
उस्तचमदवचेदत स्काया गावातील कझाक होते. अशा तऱ्हेने भरती केलें ल्यात चमतका कोशूवनोव होता. 

 
चतसऱ्या चरसाला चडक्व्हजनच्या काही पथकाबरोबर चतसऱ्या डॉन कझाक रेचजमेन्द्र्िे ठािे चवलनो 

येथे होते. जून मचहन्द्यात एक चदवस चनरचनराळे स्क्वारनस् शहरातून खेडेगावातील क रिात घोडी 
िरवायला गेले. 

 
चदवस स स्त पि उबदार होता. तरंगत्या ढगानी आभाळात कळप करून सूयवसबब झाकून र्ाकले 

होते. रेचजमेन्द्र् क िाच्या पहळीत दौडत होते. पहळीच्या आघाडीला रेचजमेन्द्र्िा बँड दिाित होता. 
हलक्या उन्द्हाळी र्ोप्या घातलेले आचि कवायती गिवशे िढवलेले अंमलदार घोड्यावर बसून घोळक्याने 
मागच्या बाजूने येत होते. त्याचं्या डोक्यावर चसगरेर्िा िूर तरंगत होता. 

 
रस्त्याच्या द तफा शतेकरी आचि रंगीबेरंगी कपडे केलेली त्यािंी बायकामंडळी गवत कापीत होती. 

अंगावरून जािाऱ्या कझाकाचं्या पहाळीकडे कपाळावर आडवा हात िरून तें बघत होते. उकाड्यात घोडी 
घामाने डबडबली होती. चपवळसर फेस त्याचं्या तंगड्यात चदसत होता आचि आग्नेयकडून येिारी हलकी 
झ ळूक त्याना चनववत नव्हती. उलर् त्यािंी वाफाळती गदमद वाढवीत होती. 

 
चनम्म्या वारे्वर ते गेले असतील आचि एक लहानसे खेडे फारसे दूर राचहले नसेल एवढ्यात एक 

वचरस वयािे सशगरू क पार्ीमागून द डाि िालीने आले आचि घोड्यािंी ती प्रिंड दार्ी पाहून सखकाळत 
आचि उसळ्या घेत पािव्या स्क्वारनप ढे आले. त्यािी केसाळ कवळीशपे एका अंगावर िळवळत होती आचि 
त्याच्या स बक स भं्यावरील िूळ त डवलेल्या गवतात उिळत होती. उसळ्या घेत ते पचहल्या ज मल्याकडे 
गेले आचि आपले प्रोथ त्याने त्या साजंर्-मेजरच्या घोड्याच्या फऱ्यात आिरर्ासारखे ख पसले. तो घोडा 
अडखळला पि त्या सशगरािी कींव करून त्याने र्ापर मात्र हािली नाही. 

 
‘हट् ए बाजूला पागल!’ िाब क नािवीत साजंर् मेजर ओरडला. पि ते सशगरू इतके स्नेहाळ 

आचि चनःसकंोि चदसत होते की इतर कझाक हसू लागले. मग काहीतरी अनपेचक्षत घडले. कतारीतून 
घट्टपिे ते सशगरू आत घ सले. त्याम ळे प्लतून मोडून गेले आचि त्यािंी रिना चवस्कळीत झाली. घोडी 
अडली आचि स्वाराना ती ज मानीत नाहीशी झाली. त्याचं्यामिून रेर्त जात सशगराने शजेारच्या घोड्याला 
िावायिा प्रयत्न केला. 

 
स्क्वारन कमाडंर तेथे घोडा फेकीत आला. 
‘काय िाललंय इथं?’ 
 
घोडी सखकाळत त्या ताज्या गैरसावि सशगराकडे चतरप्या नजरेने बघत होती आचि हसिारे 

कझाक आपल्या िाबकानी त्याला चपर्ाळून लावण्यािे प्रयत्न करीत होते. मागिे प ढच्याना येऊन चभडले 



           

होते आचि ज मल्यात प रता गोंिळ उडून गेला होता. पहाळीच्या मागनू चिडलेला ज मलेदार घोडा फेकीत 
येताना चदसत होता. 

 
‘काय प्रकाराय हा?’ गदीत घोडा घालीत स्क्वारन कमाडंर गरजला 
‘सशगरू आहे–!’ 
‘आमच्यामिेि ते घ सलंय–’ 
‘त मच्यानं हाकलता नाय येत तो सैतान?’ 
‘लगाव िाबूक त्याला. काय लाड करू नका त्यािे.’ 
 
ख ळ्यागत हसिारे कझाक आपल्या िेकाळलेल्या जनावरावर माडं आवळण्यािा प्रयत्न करीत 

होते. 
 
‘साजंर्–मेजर–! स्क्वारन कमाडंर, काय साला प्रकार िाललाय? ज मले चशस्तीत लावा. 

बापजन्द्मी किी हे असलं ऐकलं नाय.’ 
 
स्क्वारन कमाडंर त्या गोंिळापासून बाजूला झाला आचि त्याच्या घोड्यािे मागिे पाय रस्त्याच्या 

कडेला असिाऱ्या खळग्यात घसरले. त्याने घोड्याला र्ािा मारल्या आचि ते जनावर िडपडत एका 
बािंावर िढले. चतथे सगळीकडे िाकवताच्या जातीिी वनस्पती आचि चपवळ्याडेझी माजलेल्या होत्या. दूर 
अंतरावर अंमलदारािंा थवा थाबंलेला होता. लेफ्र्नंर् कनवल डोके मागे फेकून डेिक्यातून पािी पीत 
होता. चपतृपे्रमाने ठेवल्यासारखा त्याने खोचगराच्या म दीवर एक हात रे्कला होता. 

 
साजंर् मेजरने ज मला तोडला आचि चिडून चशव्या घालीत त्या सशगराला रस्त्यावरून चपर्ाळून 

लावले. ज मला परत सफ्यावर उभा राचहला. सशगरू ह सकावन लावण्यासाठी चरचकबीवर उभा राहून 
त्याच्यामागे दौडिाऱ्या साजंर् मेजरला दीडश ेनेत्रद्वय न्द्याहाळू लागले. पि ते सशगरु मिेि थाबंायिे आचि 
साजंर् मेजरच्या उंिाफेर घोड्याला लगरू् लागायिे आचि मिेि ह ंदडत दूर पळून जायिे. त्याम ळे साजंर् 
मेजरिा एकही तडाखा त्याच्या अंगावर बसेना. बसलाि तर तो त्याच्या क त्र्यासारख्या शपेर्ीवर बसे. त्या 
तडाख्याप रती ती शपेर्ी खाली पडे पि द सऱ्याि क्षिी उभारी घेऊन वाऱ्यावर िीर्पिे नािू लागे. 
अंमलदारस द्धा सगळे स्क्वारन हसू लागले. कॅप्टनच्या उदास िेहऱ्यावरही क्स्मतािी वि स रक ती 
उमर्ल्यागत झाली. 

 
आघाडीच्या ज मल्यात चतसऱ्या ओळीत चमतका कोश नंोव घोड्यावरुन िालला होता. डॉनवरील 

गावातील चमखाईल इवानकोव आचि क झमा ि िकोव त्याच्याबरोबर होते. रंुद खादें आचि िेहरेपट्टीिा 
इवानकोव गप्प होता. सकचित मातािे वि असलेला गोल खांद्यािा ि िकोव हा कझाक (त्याला सगळे उंर् 
म्हिायिे) चमतकािे सतत उिेद िे काढीत होता. ि िकोव ‘जून’ कझाक होता. म्हिजे असे की त्याच्या 
िाकरीिे हे शवेर्िे वषव होते. रेचजमेंर्च्या अचलचखत कायद्यान सार इतर ‘जून’ कझाकाबंरोबर तोही 
पोरगेल्या कझाकािंा चपच्छा प रवण्यािा, त्याना ह कूम फमावण्यािा आचि एवढ्या तेवढ्या ि कीवरून त्याना 
‘फर्के’ देण्यािा आपला हक्क उगवनू घेत होता. तेरा साली भरती झालेल्या कझाकाना तेरा ‘फर्क्यािंी’ 
चशक्षा आचि िौदा साली भरती झालेल्यानंा िौदा ‘फर्क्यािंी’चशक्षा प्रस्थाचपत होती.  ा पद्धतीला साजंर् 



           

आचि अंमलदार  ा सबबीवर प्रोत्साहन देत की त्याम ळे कझाकात केवळ ह द्याबद्दलि नव्हे तर वयाबद्दलही 
आदर रुजतो! 

 
ि िकोवला न कतेि ‘कारपोरल’ करण्यात आले होते. एखाद्या पाखराप्रमािे जो चजनात पोक 

काढून बसला होता. एका फ गीर करड्या ढगाकडे चकलचकल्या नजरेने बघत आचि स्क्वारन कमाडंर कॅप्टन 
पोपोवच्या उच्चारािंी नक्कल करीत त्याने चमतकाला चविारले, 

 
‘ए...कोश नंीव ॲश्श् मला शगँ की आपल्या स्क्वारन कॅम –आ–न्–डरिं नँव कैय?’ 
 
हट्टीपिा आचि आज्ञािारकतेिी नावड  ाबद्दल वारंवार फर्क्यािंी िबं घेतलेल्या चमतकाने 

तोंडावर मोठा आदरभाव आिून म्हर्ले, 
 
‘कॅप्टन पोपोव, श्रीय त ब ज गव कझाक!’ 
‘कैय?’ 
‘कॅप्टन पोपोव,! श्रीय त ब ज गव कझाक!’ 
‘मलॅा ते नॅक्कोय! तू मलॅा हे सागं की ॲप्पि कॅझकॅ त्याला आपल्या त पल्यात कँय म्हिीतो?’ 
 
इवानकोवने चमतकाला साविचगरीिा डोळा घातला आचि रंुद हास्य केले. चमतकाने आजूबाजूला 

नजर र्ाकली. कँप्टन मागनू घोड्यावरून येत असलेला त्याने पाचहला. 
 
‘हँ! मगँ? सँग सँग!’ 
‘त्याना कँप्टन पोपोव म्हितात, श्रीय त ब ज गं कझाक!’ 
‘च्यवँदा फर्के त लँ! सँग ए, ए रचँडच्या!’ 
‘मला माहीत नाय, श्रीय त ब ज गव कझाक!’ 
 
‘तळावर आपि परत गेलो की, त झी पट्याखाली िामडी लोंबवतो! माझ्या प्रश्नािं उत्तर दे!’ 

आपल्या नेहमीच्या आवाजात ियूिकोव म्हिाला. 
 
‘मला माहीत नाय.’ 
‘त्याला आपि काय म्हिीतो ते त ला माहीत नाय काय रे भडचवच्या!’ 
मागून येिारा कॅप्टनच्या घोड्याच्या र्ापािंा अस्पष्ट आवांज चमतकाने ऐकला आचि तो गप्प बसला. 
‘हं मग?’ िय िकोवने डोळे रागाने आक ं चित केले. 
 
चपछाडीच्या रागंातूंन दबलेली ख सख स फ र्ली. कशासाठी ते हसिे होते हे न समजून आचि 

आपल्यालाि कझाक हंसतायत असे वारू्न िय िकोव खेकसला, 
 
‘जपून कोश वनोव! तळाकडे परतलो की त ला ठेविीतले पन्नास लगावतो!’ 
चमतकाने शरिागती चदल्यासारखे खादें उडवले. 
‘काळा कादंब!’ 



           

‘अस्सं!’ 
‘ियू ऽ िको ऽ व!’ पाठीमागनू एक आवाज आला. 
 
‘श्रीय त ब ज गव कझाक’ जीनावर बसल्या बसल्या दिकला आचि एकदम साविानच्या पचवत्र्यात 

ताठ झाला. 
 
‘कॅसले िॅळे िलँल्येत बॅदमशॅ?’ िय िकोवच्या घोड्याला घोडा चभडवीत कॅप्टन गरजला. ‘ ा 

कॅझॅक पोराला क्यै सशकॅवतोय स?’ 
 
क्ि िकोवने पापण्यािी उघडझाप केली. लाजेने त्यािा िेहरा काळाचनळा पडला. चपछाडीच्या 

रागंातून हसण्यािे आवाज येत होते. 
 
‘गेल्या वषी क िाला िॅडा चशकवलॅ होता? हे नॅख क िावर तोडून घेतले होत ँ मी?’ आपल्या 

करंगळीिे लाबं तीक्ष्ि नख क्य िकोवच्या तोंडाजवळ आिीत कॅप्टनने चविारले, ‘पॅरत हे माझ्या कानावर 
येता कॅमा नये! समजलँस मदॅा?’ 

 
‘जी ह जूर!’ 
कँप्टन पहाळीतून बाहेर पडला आचि त्यािे स्क्वारनला प ढे जाऊ चदले. 
िौथे आचि पािव ेस्क्वारन द डक्या िालीने प ढे गेले. 
‘स्क्वारन! िॅरगाम िॅलो!’ 
 
क्र्य िकोवने आपल्या खादं्यावरील चफती नीर् केल्या आचि कॅप्टनच्या परत जािाऱ्या आकृतीकडे 

दृष्टीके्षप र्ाकला. आपला भाला नीर् सावरीत त्याने रुष्टतेने मान हललून म्हर्ले, 
 
‘हे म्हातारडं कादंब सालं क ठनं र्पकलं?’ 
हसून हसून घाम फ र्लेल्या इवानकोवने त्याला साचंगतले, 
 
‘आपल्या मागूनि तो येत होता! त्यानं सगळं एकलं. तू काय बोलत असशील ते त्यानं ओळखलं 

असाव!ं’ 
 
‘तू मला डोळा घालायला हवा होतास, ि त्या!’ 
‘डोळा घालायला हवा होता?’ 
‘नको होता असं म्हििायं काय? त ला ठेविीतले िौदा!’ 
 
म क्कामाला पोिल्यावर स्क्वारनने रेचजमेंर्िी वार्िी त्या प्रदेशातील चनरचनराळ्या वाड्यातून केली. 

चदवसा कझाक जमीनदारासाठी क्लोवरिी आचि क रिातील गवतािी कापिी करीत. त्याना नेमनू 
चदलेल्या मोहर्ळीत आपले घोडे ते रात्री िरायला सोडीत आचि झगारी पेर्वनू पते्त खेळत, िकाया 
चपर्ीत ि टे्ट ओढीत बसत. सहाव्या स्क्वारनला एका पोलीश जमीनदाराच्या प्रशस्त वाडीवर वस्ती ह कूम 
चमळालेला होता. अंमलदार घरात राहत. पते्त खेळत नशापािी करीत आचि कारभाऱ्याच्या पोरीकडे लक्ष 



           

प रवीत. घरापासून मलै सव्वा मलै अंतरावर कझाकानी आपल्या राह या उभारल्या होत्या. रोज सकाळी 
कारभारी ‘द्रोझकी’ [बगीसारखी घोडागाडी.] त बसून त्याच्या तळावर जायिा. हा त ंचदलतन  सज्जन मािसू 
द्रोझकीतून बाहेर पडायिा आचि आपली िकिकीत ढापिािी पाढंरी र्ोपी हालवनू कझाकािे स्वागत 
करायिा. 

 
‘साहेब, आमच्याबरोबर गवत कापायला या! त सिी िरबी झडेल जरा!’ कझाकानी त्याला हाक 

मारून बोलावले. कारभाऱ्याने मंद क्स्मत केले. आपल्या हात रुमालाने र्क्कल प सले आचि गवत 
कापण्यािा द सरा भाग दाखवनू देण्यासाठी तो साजंर्–मेजरबरोबर चनघून गेला. 

 
मध्यान्द्हीला न्द्याहारी आली. कझाकानी हाततोंड ि तले आचि ते जेवायला गेले. 
 
न बोलता त्यानी जेवि केले. पि जेवि झाल्यानंतर उरलेल्या वळेात संभाषिािा हा अभाव भरून 

काढला. 
 
‘इथलं गवत चभकार वािाियं! आपल्या माळरानािी तोड नाय  ाला.’ 
‘चभकार असलं तरी हे ही प रेसं नाय.’ 
‘कवडी फोकस द्धा काय नाय.’ 
‘चतकडं घराकडं गवत कापिी आतापयंत संपली असंल.’ 
‘आपिपि लौकरि सपंव.ू काल प्रचतपदा होती! पाऊल पडल!’ 
 
‘ते ‘पोल’ म्हिजे दचरद्री म्हातारं आहे! एवढ्या आपल्या कष्टासाठी एक बार्ली द्यायला हवी होती 

खरं तर!’ 
 
‘हा ंहा!ं स्वतःसाठी चगरजाघरात बार्ली िोरायला कमी नाय करायिा.’ 
‘पाचहलंत पोरान ं कसं होतं? मािसाजवळ जेवढं जास्त असेल तेवढा जास्त त्याला लोभ स र्तो!’ 
‘झारला चविार त्याबद्दल!’ 
‘मालकािी पोर क िी पा लेय?’ 
‘चतिं काय?’ 
‘लवडंीच्या अंगावर गच्च मास आहे!’ 
‘माजवलेली मेंढीि!’ 
‘हाय हाय–!’ 
‘िट्टामट्टा करला असता!’ 
‘खरं खोरं् आपल्याला माहीत नाय. पि शाही घराण्यातून चतला मागण्या आल्यात म्हिे!’ 
‘चतच्यासारखा रसाळ माल अलबत्या गलबत्याच्या हाती लागतोय होय?’ 
‘पोरान , मी एक अफवा ऐकल्येय! लौकरि आपली शाही फौजपाहिी होिार आहे!’ 
‘मी काय म्हिीतलं? चरकामा न्द्हावी न्...’ 
‘अरे सोडून दे नं तारास!’ 
‘त झी चबडी काढ ना लेका!’ 
 



           

‘तू साल्या लाया गंगाराम! चगरजाघराच्या दारात बसिाऱ्या चभकाऱ्या सारखा त झा हात लाबंोडा 
आहे!’ 

 
‘बघारे पोरानं , फेदोतच्या तोंडात न सतीि आग आहे खेिायला ि रािा पत्त्याि नाय!’ 
‘राख ंडी होईस्तो फ ं कलेय त्यानं.’ 
‘परत बघ गड्या! बाईसारखं रसरसलंय!’ 
 
आपल्या पोर्ावर पालथे पडून ते ि ट्टा ओढीत होते. त्याचं्या उघड्या पाठी उन्द्हात खरपूस 

भाजलेल्या होत्या. शतेाच्या कोपऱ्यात पाि ‘जून’ कझाक एका नवीन रंगरूर्ाला प्रश्न चविारीत होते. 
 
‘क ठिा रे तू?’ 
‘िेलान् स्कायािा.’ 
‘चमठाच्या खािी आहेत चतथला? ऑ?’ 
‘होय कापोरल!’ 
‘त मच्याकडं चमठाच्या गोण्या कशा रे आितात?’ 
 
जवळि िय िकोव िारजजाम्यावर पडून आळसर्ल्यासारखा आपल्या चर्िभर चमशाना पीळ भरत 

होता. 
 
‘घोड्याच्या गाड्यानी!’ 
‘आिखी कशानं?’ 
‘बैलगाडीनं कारपोरल.’ 
 
‘आचि चिचमयाहून मासळी कशी आितात रे? त ला ठाऊकाय का? एका जातीिे पाठीवर क बड 

असलेले बलै उंर्कर्ारा खातात! त्याना काय रे म्हितात?’ 
 
‘उंर्!’ 
‘हाः हाः हाः!’ 
 
क्र्य िकोव स स्तपिे उठला आचि त्या अपरािी रंगरूर्ाकडं िालत गेला. आपल्या उंर्ासारख्या 

खादं्याना त्याने पोक काढले होते. थोराड गळघार्ी असिारी आपली केशरी काळसर मान त्याने उिावली 
होती. 

 
‘हो ओिवा!’ आपला पट्टा काढून घेत जाता जाता त्याने फमावले. 
जून मचहन्द्याच्या उकडत्या सायंकाळी कझाक झगरीभोवती गािे म्हित होते. 
 

‘कझाक द रच्या गेला म लखाकडं 
खड्या रानावर फेकीत घोडं 
कायम ठेवनू मागं खेडं 



           

परत यायिा प न्द्हा न इकडं’ 
 
लोिदार मध्यमाच्या स्वरात शोकातव ह ंदका होता तर खजांतून प्रगाढ म लामय द ःख प्रकर्ले होते. 
मध्यमाने शोकािी तीव्र पट्टी आता गाठली होती. 
 

‘त्यािी होती कझाक नवरी नव्या नवतीिी उषा 
उरी फोल ही घेऊन आशा चनरखी उत्तर चदशा 
साजं सकाळी वार् पाहते येईल साजि घरी 
कझाक चदलवर किी न माझा जाईल सोडून द री’ 

 
अनेक आवाजानी गाण्यािा भरिा केला आचि घरी बनवलेल्या ‘बीअर’ प्रमािे ते समदृ्ध झाले आचि 

चभनू लागले. 
 

‘कडे पठारा पल्याड तेथे ि मताती वादळे 
िरिी गोठून बफाखाली तडतड नी तळमळे 
देवदारू चफर राने झ कती चखन्नपिे तेथली 
कझाक हाडे पडली, वरती चहमिादर ओढली’ 

 
कझाकािी सािी कहािी आवाज सागंत होते आचि एचप्रल मचहन्द्यातील पाघळत्या िरिीवरील 

आकाशात िंडोलाने भरारी घ्यावी त्याप्रमािे आपल्या कंचपत स्वरानी मध्यमाने ती कहािी पेलली होती. 
 

‘मरिादारी कझाक पडला ज्योत चवझत िालली 
काक ळतीने परी आजवव ेकचरतो शवेर्ली 
थडग्यावरती माझ्या बािंा सान एक िौथरा 
वरी वृक्ष अन् गावाकडला ढाळो िवल फ लोरा.’ 

 
द सऱ्या एका झगरीजवळिा गर् लहान होता आचि तो गाण्यािा सूर वगेळा होता. 
 

‘त्या खवळून गेल्या गेल्या आझोव दचरयातून 
गल्बते िालली डॉन प्रवाहावरुन 
देशाला आप ल्या आला हो परतून 
अहो दादा आला तरिा आतामान’ 

 
द सरीकडे स्क्वारनिा कथेकरी ि राने खोकत गोष्टीिे िऱ्हार् वळत होता. एकाग्र चित्ताने कझाक 

ऐकत होते. दृष्टाने रिलेल्या कारस्थानातून कथानाक चशताफीने चनसर्ायिा तेव्हाि एकादा हात ब र्ाच्या 
पायावर थापर्ी मारताना झगरीच्या उजेडात श भ्र िमकायिा सकवा जाड िूरग्रस्त आवाजात क िीतरी 
आनंदाने दाद चदल्यािा कंठस्वर उमर्ायिा. 

 
‘काय गोष्टै!’ 



           

मग कथेकाऱ्यािा ओघवता अखंचडत सूर िालू रहायिा. 
 
खेड्यातील म क्कामावर त्या रेचजमेंर्िे आगमन झाल्यानंतर एका आठवड्याने स्क्वारन कमाडंरने 

लोहाराला आचि साजंर् मेजरला बोलावनू घेतले. 
 
‘घोड्यािंी हॅलत कॅश्याय?’ 
 
‘तशी वाईर् नाही ह ज र. ठिठिीतैत ते. सगळ्याचं्या िोळवर्ल्या पाठींना खरारे झालेत. 

स िारतायत ते.’ 
 
कॅप्टनला ज्याम ळे र्ोपि नाव चमळालं होतं त्या आपल्या काळ्या चमशाना त्याने पीळ भरला आचि 

ककव श आवाजात तो म्हिाला, ‘सगॅळ्या चरचकबी आचि तॅज्याना कॅल्हई देण्यािा रेचजमेंर् कॅमाडंरनँ ह कूम 
सोडलॅय! रेचजमेर्िी शहॅी पाहिी व्हायच्येय. चजनबंदी जँरबंद सगॅळा जॅमाचनमा झँळकल ॲसा लखलखीत 
करा. कॅझाकाना पाहून डोळ्याना ख षी झली पॅचहजे. केव्हा होईल तॅयारी?’ 

 
साजंर् मेजरने लोहाराकडे पाचहले. लोहाराने साजंर् मेजरकडे पाचहले. मग दोघानी चमळून 

कॅप्टनकडे पाचहले. साजंर्मेजरने सूिना माडंली, 
 
‘रचववार ठरवला तर िालेल का ह ज र?’ असे चविारून त्याने आपल्या तंबाखूग्रस्त चमशीच्या 

र्ोकाला आदबीने स्पशव केला. 
 
‘रॅव्वारी होईल हे लॅक्षात ठेवॅ!’ कॅप्टनने िमकावनू साचंगतले आचि त्या दोघानंाही तेथून हाकलून 

चदले. 
 
‘पाहिी’ िी तयारी त्याि चदवशी स रू झाली. स्क्वारनच्या लोहारािा म लगा आचि स्वतः उत्तम 

लोहार असिाऱ्या इवानकोवने चरचकबी आचि ताज्याना कल्हई देण्यात मदत केली. कझाकानी घोड्यािा 
दलससगार केला. लगाम स्वच्छ केले. कायदे, जेरबंद आचि चजनबंदीिे पत्र्यािे इतर भाग बाथचवर्ीने 
घासून प सून लख्ख केले. आठवडाअखेर रेचजमेन्द्र् नवीन वीस कोपेकच्या नाण्यासारखे झळकू लागले. 
घोड्याच्या नालबंदीपासून ते कझाकाचं्या िेहऱ्यापयंत लकाकीने सगळा िकिकार् चदसू लागला. 
शचनवारी रेचजमेन्द्र् कमाडंरने रेचजमेन्द्र्िी तपासिी केली आचि अंमलदाराने आचि कझाकाने त्याचं्या 
तळमळीच्या तयारीबद्दल आचि त्याचं्या फैनेबाज रूपरंगाबद्दल आभार मानले. 

 
ज लै मचहन्द्यातील चदवसािा अस्मानी िागा चरळावर ग ंडाळला जात होता. कझाकािें घोडे तंगबार 

होते. फक्त कझाकाना तेवढे अचनचिततेच्या चकडीने अस्वस्थ आचि बेिनै केले होते. शाही पाहिीबद्दल 
िकार शबदही ऐकू येत नव्हता. अखंड बोलण्यात, सतत तयारीत तो आठवडा संपला, नंतर आकाशातून 
वज्र कोसळाव ेतसा चवलनोला रेचजमेन्द्र्ने परत जाण्यािा ह कूम आला. 

 



           

संध्याकाळपयंत ते शहरात परत आले. स्क्वारन्द्सना द सरा ह कूम तात्काळ देण्यात आला. 
कझाकाचं्या पेया गोळा करून वखारीत ठेवनू द्यायच्या होत्या आचि प ढच्या संभाव्य हलवाहलवीिी तयारी 
करायिी होती. 

 
‘ह जूर, हा सगळा काय प्रकाराय?’ सत्य जािनू घेण्यासाठी कझाकानी आपल्या ज मलेदाराना 

काक ळतीने चविारले, अंमलदारानी आपले खादें उडवले. काय प्रकार आहे ते जािनू घेण्याला तेही 
चवलक्षि उत्स क होते. 

 
‘मला ठाऊक नाय.’ 
‘सरकारस्वाऱ्याचं्या हजेरीत डावपेि व्हायिेत का?’ 
 
‘अजून क िाला काहीि कल्पना नाय.’ कझाकाचं्या समािानाथव अंमलदार अशी उत्तरे देत होते. 
 
पि ज लैच्या एकोिीस तारखेला [नवीन कँलेंडरप्रमािे एक ऑगस्र्–] रेचजमेन्द्र् कमाडंरच्या अडलीने 

आपल्या एका चमत्राच्या कानात साचंगतले, ‘य द्धाय लेका.’ 
 
‘थापा मारतोयस.’ 
‘देवाशप्पत! पि क ठं काय बोलू नको.’ 
 
द सऱ्या चदवशी रेचजमेन्द्र्ला बराकीबाहेर स्क्वारनवारी उभे करण्यात आले. बराकीच्या 

चखडक्याचं्या ि रकर् कािा उदासवाण्या चदसत होत्या. कमाडंरिी ते वार् पाहू लागले. 
 
सहाव्या स्क्वारनच्या आघाडीला एका उमद्या जनावरावर बसून कँप्टन पोपोव िालला होता. 

सफाईदार दस्तकी िढवलेल्या डाव्या हातात त्याने लगाम िरले होते. त्यािा घोडा आपली गदवन लाबं 
करून नख्या पडलेल्या उराच्या स्नायूंना म स्कर् घासू बघत होता. 

 
बराकींच्या इमारतींच्या कोपऱ्यापाशी कनवल आला आचि रेचजमेन्द्र्च्या आघाडीला घोडा िालवीत 

त्याने जनावर बाजूला वळवले. अँडज रं्र्ने डौलाने करंगळी लाबं करून नाक प सण्यासाठी हातरुमाल 
बाहेर काढला. पि ही कारवाई तडीला नेण्याला त्याला फ रसति चमळाली नाही. तंग चनःशबदतेत कनवलने 
आपला आवाज फेकला. 

 
‘कझाकानूं!’ 
सगळ्यािें लक्ष त्याने विूेन घेतले. 
 
‘आता आलं बरं का!’ प्रत्येकाच्या मनात चविार आला. त्या तिावाने एखाद्या पोलादी क्स्प्रगंसारखे 

त्याना जखडून र्ाकले होते. चमतका कोश वनोविा घोडा  ा स ंभ्यािा त्या स ंभ्यावर करीत होता. तेव्हा 
चिडून त्याने त्याच्या क शीत र्ाि लावली. त्याच्या शजेारी इवानकोव आपल्या घोड्यावर चनिळ माडं घेऊन 
बसला होता. त्यािे फार्क्या ओठािे तोंड उघडे होते आचि त्यातून चवषम दातािंी काळीक ट्ट ओळ चदसत 
होती. त्याच्या माग खादं्यातं पोक काढलेला आचि कपाळाला आठ्या घातलेला क्य िकोन होता. पलीकडे 



           

घोड्यासारखे कान र्वकारलेला लाचपन होता. त्याच्या मागे श्शगेोलकीवच्या स्वच्छ तासलेल्या गळ 
घार्ीिी कातीव रेषाकृती चदसत होती. 

 
‘जमवनीनं आपल्या चवरुद्ध य द्ध प कारलंय!’ 
 
चनसवलेल्या प ष्ट किसाच्या ओर् शतेातून वाऱ्यािी झ ळ क लहरत जावी तशी त्या रागंातून क जबजू 

िावत गेली. घोड्यािंी सखकाळिी त्यातून सपापत गेली. 
 
कनवल आिखी बरेि बोलला. राष्ट्राचभमानािी भावना जागतृ करण्यासाठी त्याने मोठ्या 

काळजीपूववक शबदािंी चनवड केली होती. पि त्या हजार कझाकाचं्या डोळ्याप ढे जे चित्र उभे राचहले ते 
सळसळत आपल्या पायाशी लोळि घेिाऱ्या परक्याच्या रेशमी ध्वजािे नव्हे तर चविका होऊन गेलेले 
चनत्यािे जीवन, आपली बायको पोरे, चप्रयकरिी, कापिी राहून गेलेले िान्द्य आचि अचरष्ट कोसळलेली 
पोरकी खेडी  ािेंि चित्र त्याना चदसू लागले. 

 
‘दोन तासात आपि गाडीत िढायि!ं’ सगळ्या मनाना चवदीिव करिारा एवढाि एक चविार होता. 
 
जवळि घोळका करून उभ्या असलेल्या अंमलदाराच्या बायका तोंडाला हातरुमाल लावनू रडत 

होत्या. सोनेरी केसाच्या आचि गभववती असलेल्या आपल्या पोलीश बायकोला लेफ्र्नंर् खोप्रोवला 
जवळजवळ हातात उिलूनि त्याव ेलागल. 

 
चरसाला रेचजमेन्द्र् गािी म्हित स्रे्शनाकडे गेले. कझाकाच्या आवाजात बँडिा आवाज ल प्त 

होऊन गेला आचि त्याने चदङमूढ शातंता िारि केली. अंमलदाराच्या बायका द्रोझकीत बसून िालल्या 
होत्या. फरसबंदीवरून चित्रचवचित्र थव ेफेसाळले होते. घोड्याच्या र्ापानी ि ळीिे लोर् उठत होते. 

 
आपल्या आचि इतराचं्या द ःखािी िेष्टा करीत, खादं्यावरिी चनळी फीत थयथया नािावी असा 

डाव्या खादं्याला झर्का देत जो गािारा म्होरक्या प ढे िालला होता, त्याने एक िावर् कझाक गािे स रू 
केले होते. 

 
‘मी वले्हाळी माझ्या जाळ्याला लागली मासोळी’ शबदात शबद म द्दाम ग ंतवीत आचि कोऱ्या र्ापाचं्या 

ठेक्यावर स्क्वारन स्रे्शनातील लाल डबयापयंत हे गािे गात गेले. 
 

‘जाळ्याला लागली जाळ्याला लागली 
जाळ्याला लागली मासोळी– 

मी वले्हाळी कालविाला आली माझ्या उक्कळी 
कालविाला आली कालविाला आली 

कालविाला आली बाई उक्कळी–!’ 
 
हसण्याने आचि शरमेने तोंड लालब ंद झालेला ॲडज रं्र् गािाराकंडे घोडा फेकीत आला. त्याना 

पोिवायला आलेल्या बायकाचं्या घोळक्याकडे बघून एका कझाकाने चनलवज्जपिे घोडा घातला आचि 



           

त्याच्या ‘ब्राँझ’ गालापासून ते म खाच्या काळ्या कडेपयंत ओघळत आला तो घाम नव्हता तर कडू दवण्यािा 
कडू जहर अकव ि होता. 

 
‘वले्हाळी बाळी म रळी जेवाया घातली 
म रळी हो म रळी म रळी हो म रळी 

म रळी जेवाया घातली’ 
 
वाफ साठवीत रुळावरील इचंजनाने इशाऱ्यािी चशट्टी चदली. 
गाड्या...गाड्या..असंख्य गाड्या! 
 
करड्या फगोलातील रक्त देशाच्या िमन्द्यातून, रेल्व ेमागांवरून, पचिम आघाडीकडे खदखदता 

भाबंावलेला रचशया खेित होता! 
  



           

८. 
 
रेल्व े मागांवरील तोरझ्योक  ा लहानशा गावात रेचजमेंर् आपापल्या स्क्वारनवारी चवभागण्यात 

आले. चडक्व्हजनल स्र्ाफ’ च्या ह क मावरून सहाव ेस्क्वारन चतसऱ्या पायदळ फलर्िीच्या हवाली करण्यात 
आले. त्यानी प ढे पेचलकाचलएकडे कूि केले आचि आघाडीवर मोिे बािले. 

 
सीमेवर अद्याप सरहद्द फौजािंी राखि िालू होती. नवीन पायदळ आचि चरसाला पथके चतकडे 

नेण्यात येत होती. िोवीस ज लैला संध्याकाळी एकश ेआठावी ग्लेबोव् स्की रेचजमेंर्िी बर्ाचलयन आचि 
तोफखाना हे आले. जवळच्याि अलेक्साद्रोव् स्की बाडीत रपसाजंर्च्या हाताखाली नऊ कझाकािंा मोिा 
होता. सत्तावीस ज लैला स्क्वारन कमाडंरने साजंर् मेजर आचि पचहल्या ज मल्यातील आस्ताखोव नावाच्या 
कझाकाला बोलावनू घेतले. आस्ताखोव द पार कलण्याच्या स मारास ज मल्याकडे परतला. त्यािवळेी 
चमतका कोश वनोव आपल्या घोड्याला पािी दाखवनू परत आिीत होता. 

 
‘तू रे आस्ताखोव?’ त्याने हाक मारली. 
‘होय! मीि! क्र्य िकोव आचि पोरं क ठायत?’ 
‘चतकडायत झोपडीत.’ 
 
चिप्पाड काळेजलेला आस्ताखोव हा कझाक झोपडीत आला आचि काहीि चदसू न शकल्यागत 

त्याने डोळे चकलचकले केले. मेजाजवळ चिमिीच्या उजेडात िेगोलकोव त र्लेल्या लगामाला र्ाके घालीत 
बसला होता. क्र्य िकोव हात मागे बािूंन ि ल्हाण्याजवळ उभा होता. इवानकोवला डोळा घातील 
झोपडीच्या मालकाच्या चदशनेे तो ख िा करीत होता. 

 
झोपडीिा मालक पोलीश होता. जलोदराने फ गून तो चबछान्द्यावर पडला होता. 
 
त्याचं्यात न क्तीि काहीतरी मस्करी होऊन गेली होती आचि इवानकोविे गाल हसण्याने अजून 

स्फ रि पावत होते. 
 
‘पोरानं , उद्या पहारे्ला सरहद्द ठाण्याकडं आपि जायिं.’ 
 
‘क ठं?’ श्शगेोलकोवने चविारले. त्यािे अविान स र्ल्याने त्याच्या हातातील स तळीिे चशवि 

खाली ओघळले. 
 
‘ल्य बोवला.’ 
‘कोि जािारै?’ त्यािक्षिी आत येऊन दाराशी हंडा ठेविाऱ्या चमतकाने चविारले. 
‘श्शगेोलकोव, क्र्य िकोव, व्रािेव, पोपोव, आचि इवानकोव.’ 
‘आचि माझं काय?’ 
‘तू रहा इथं चमतका.’ 
‘असं असेल तर जा लेको त म्ही सगळे खड्ड्ड्यात.’ 
 



           

‘क्र्य िकोव कष्टाने ि ल्हाण्यापासून बाजूला गेला आचि पाठीशी हाडे कडाकडा मोडून आळस देत 
त्याने घरिन्द्याला चविारले, ‘इथून ती जागा चकती लाबंाय?’ 

 
‘अडीि तीन मलै असेल.’ 
‘अगदी जवळाय’ असे म्हित आस्ताखोव खाली बाकावर बसला आचि त्याने पायातून बूर् काढले. 
‘बाळायला? क ठं र्ागं?ू’ 
 
पहारे्ला त्यानी कूि केले. खेड्याच्या आखरीस एक अनवािी पोर चवचहरीतून पािी शने्द्दीत होती. 

क्र्य िकोवने घोड्यािे लगाम खेिले. 
 
‘पोरी, प्यायला दे!’ 
 
घरी चशवलेला आपला झगा वर उिलून ती पोर अनवाण्या पायाने डबक्यातून िालत आली. 

चतच्या दार् पापण्याखंालिे डोळे लकाकत होते. चतने बादली प ढे िरली. त्या अवजड बादलीिे काठ 
पकडून क्र्य िकोव पािी प्याला. त्या भाराने त्यािे हात लर्लर्त होते. पािी खाली ओघळून त्याच्या 
त मानीच्या ताबंड्या पट्यावर साडंले. 

 
‘घारे डोळेवाली, येशू त झं रक्षि करो,’ 
‘देवािी जय हो!’ 
हातात बादली घेऊन ती बाजूला झाली. मागे म रडून ती हसत होती. 
 
‘हसत्येस ग का? येत्ये का घोड्यावरून चफरायला?’ चतच्यासाठी जागा करून चदल्यासारखा 

क्र्य िकोव चजनातून मागं सरकला. 
 
‘प ढं िला!’ जवळून घोडा फेकीत जािारा आस्ताखोव ओरडला. 
वािेवने क्र्य िकोवकडे बघनू क्स्मत केले. 
‘चतच्यावरून नजर काढवत नाय ना?’ 
 
‘कब तरागत ग लाबी पायायत!’ क्र्य िकोव हसून म्हिाला. ह कूम कानी पडल्यागत सवानी मान 

वळवनू बचघतले. 
 
ती म लगी चवचहरीवर वाकली होती. चतच्या तंग झग्यात चतच्या चनतंबािी चवभागती रेषा आचि 

फाकलेल्या पायाच्या ग लाबी जाघंा चदसत होत्या. 
 
‘आपल्याला लग्न करायला चमळालं तर काय बहार होईल!’ पोपोवने स स्कारा र्ाकला. 
‘समज माझ्या िाबकािं त झ्याशंी लग्न लावलं तर कस?ं’ आस्ताखोवने स िवले. 
‘त्यािा काय उपयोग नाय...!’ 
‘अगदी एवढी खाज आली काय?’ 
‘त्याला िरून बलैासारखा ‘बडवायला’ हवा’ 



           

आपसात हसत चखदळत कझाक िौक िालीने िालले होते. संथपिे काही वळे दौड केल्यानंतर ते 
एका र्ेंबयाच्या मार्थ्यावर आले. नदीच्या खोऱ्यात पसरलेले चवस्तीिव ल्यबूोव खेडे त्याचं्या दृष्टीस पडले. 
त्याच्या पाठीमागे सूयोदय होत होता. एका तारेच्या खाबंावर बसून एक िंडोल मत्तपिे गात होता. 

 
आस्ताखोवने ‘सेक्शन कमाडंर’िा अभ्यासिम न क्ताि पूिव केला असल्याने त्याला  ा गर्ावर 

नेमण्यात आले होते. रे्हळिीिे ठािे म्हिून त्याने खेड्यातील शवेर्च्या वाडीिी चनवड केली. कारि 
सरहद्दीला ती जास्तीत जास्त जवळ होती. वाडीिा मालक एक स्वच्छ हजामत केलेला, डोक्यात पाढंरी 
फेल्र्हॅर् घातलेला पोलीश होता घोडी बािंण्यासारखे एक मागंर त्याने कझाकाना दाखवले. मागंराच्या 
मागे क्लोवरिे चहरव े शते होते. उतारवार्ा शजेारील रानात घरंगळत गेल्या होत्या. िान्द्याच्या पाढंऱ्या 
पट्यािा एका रस्त्याने छेद घेतलेला होता आचि पलीकडे गवतरान पसरले होते. मागंराच्या मागे 
असिाऱ्या खंदकातून ते आळीपाळीने द र्मबिी घेऊन रे्हळिी करीत. बाकीिे शीतळ सावलीत पडून रहात. 
खूप चदवस साठवनू ठेवलेले िान्द्य, िूळ भरले तूस, उंदीर  ािें वास आचि दमर् मातीिा खरत जािारा 
गंि चतथे दार्ले होते. 

 
नागंराच्या पलीकडे सावलीिा कोपरा पाहून इवानकोवने हातपाय तािले आचि सधं्याकाळपयंत 

तो झोपून राचहला. सूयास्ताच्या वळेी क्र्य िकोव त्याच्याकडे आला आचि इवानकोवच्या मानेवरिे मास 
चिमर्ीत िरून सौम्यपिे म्हिाला, 

 
‘फौजेिं अन्न चगळून तिावनू देतोस होय रे ड करा? िल ऊठ! जा न् जमवनावंर नजर ठेव!’ 
‘थट्टा प रे झाली, कोझमा!’ 
‘उठ आिी!’ 
‘अरे, अरे! थाबं की पि! मी हा उठतोि.’ 
 
िडपडत तो पायावर उभा राचहला. त्यािा िेहरा लालेलाल आचि स जीर चदसत होता. खादं्यावर 

खंबीर बसलेली आपली चथर्ी गदवन त्याने डावीउजवीकडे मोडली, नाक स ंकारीत ह ंगल्यागत केले. (दमर् 
मातीत झोपल्याने त्याला सदी झाली होती) आपली गोलदानी त्याने नीर् केली आचि झोळण्याने बंदूक 
ओढीत त्या मागंराकडे तो चनघून गेला. सबंि द पारभर ‘डू्यर्ी’ केलेल्या श्शगेोलकोवला त्याने ‘स र्ी’ चदली 
आचि द र्मबि नीर् लावनू रानाकडिी वायव्य चदशा तो न्द्याहाळू लागला. 

 
वाऱ्यावंर हलिारे गव्हािे द िी वावर आचि चफर–रानाच्या चहरव्या कडपट्टीला न्द्हाऊ घालिारे सूयव 

प्रकाशािे लालब ंद आऊर त्याला चदसू शकत होते. खेड्याच्या पलीकडे असलेल्या र् मदार चनळ्या 
वाकिातील ओढ्यात पोरे पािी उडवीत आरडाओरड करीत होती. 

 
एका बाईने जनानी खजांत साद घातली, ‘स्तास्स्या, स्तास्स्या! इकडं ये!’ 
 
श्शगेोलकोवने ि ट्टा चशलगावला आचि मागंराकडे परत जाता जाता तो म्हिाला, ‘मावळतीि ंतेज 

बघ! वारं स र्िारसं चदसतंय!’ 
 
‘तसा रंग चदसतोय खरा!’ इवानकोवने मान डोलावली. 



           

त्या रात्री घोडी उपलािीि उभी होती. खेड्यातील सगळे चदव ेचवझले होते. सगळे आवाज चवरून 
गेले होते. 

 
द सऱ्या चदवशी सकाळी क्य िकोवने इवानकोवला मागंरातून बोलावनू घेतले. 
‘िल गावात जाऊ या!’ 
‘कशासाठी?’ 
‘काहीतरी नायला चमळेल! थोडी झोकायला चमळेल!’ 
‘चमळेल?’ इवानकोव साशकं चदसत होता. 
 
‘नक्की चमळेल! मी घरिन्द्याला चविारलं! त्या चतथं त्या घरात चमळतं ते कौलारू छप्पर चदसतंय 

का?’ आपल्या काळ्या नखािी बोरे् रोखून िय िकोवने साचंगतले. ‘चतथल्या यह दीच्याकडं बीअराय. िल 
जाऊ या!’ 

 
ते चनघाले. आस्ताखोवने पाठीमागून त्याना हर्कले, ‘क ठं चनघाला रे त म्ही?’ 
ह द्याने आस्ताखोवला वचरष्ठ असिाऱ्या िय िकोवने त्याला झाडून र्ाकले, ‘आम्ही आत्ता येतो!’ 
‘लौकर या पोरानू!’ 
‘भ कंिं बंद कर त झ!ं’ 
स रक तलेल्या पापण्या असलेल्या एका म्हाताऱ्या यह द्याने त्यािें लवनू स्वागत केले. 
‘बीअर आहे का?’ 
‘म ळीि चशल्लक नाही कझाक साहेब!’ 
‘आम्ही दाम देतो त्यासाठी!’ 
 
‘येश–ूमरीया! जसे काही मला–! कझाक साहेब, सिोर्ीच्या यह द्यावर चवश्वास ठेवा! माझ्याजवळ 

आिखी बीअर नाही!’ 
 
‘खोरं् बोलतोयस् यह द्या!’ 
‘कझाक साहेब, खरंि सागंतो!’ 
 
‘हे बघ!’ चिडून त्याला मिेि अडवीत िय िकोव म्हिाला, त मानीच्या चखशातून त्याने एक 

कळकर् कसा बाहेर काढला. 
 
‘आम्हाला थोडी बीअर दे नायतर मी रागाला येईन!’ 
 
यह द्याने ते नािे आपल्या तळहात आचि करंगळीत दाबले. आपली वडेीवाकडी पापिी खाली 

झ कवली आचि तो बोळकंडीत गेला. 
 
एका चमचनर्ाने तो व्होडकािी बार्ली घेऊन आला. बार्ली दमर् आचि बाली त सािे पचलस्तर 

लावलेली होती. 
 



           

‘अन् म्हिे माझ्याकडं काय नाय! हत त झी थेरड्या–!’ 
‘मी म्हिालो बीअर नाही म्हिून!’ 
‘खायला दे काहीतरी!’ 
 
बूि उडवण्यासाठी क्र्य िकोव बार्लीच्या ब डाला थापया हािू लागला. स्वतःसाठी कपभर 

व्होडका त्याने ओतून घेतली. 
 
अिववर् सझगनू ते बाहेर पडले. क्र्य िकोव नाित उडत िालला होता. चखडक्याचं्या काळोख्या 

चरकाम्या खोबिाचं्या चदशनेे आपला ग द्दा हालवीत होता. 
 
मागंरात आस्ताखोव जाभंया देत बसला होता. सभतीच्या मागे घोडी दमर् वैरि रवथं करीत होती. 
चदवस स स्तीत चनघनू गेला. द पारी पोपोवला स्क्वारनकडे चरपोर्व घेऊन पाठवण्यात आले. 
 
सायकंाळ रात्र. कावळ्या िंद्रािी चपवळी कोर खेड्याच्या डोक्यावर आली होती. बागेतील 

झाडावरून मिून मिून चपकलेले सफरिंद आली पडले की मऊ रप् कनसा आवाज घ मत होता. 
 
इवानकोव पहारा देत असताना मध्यरात्रीच्या स मारास त्याने खेड्यातील रस्त्यावर घोड्याचं्या 

र्ापा ऐकल्या. बघण्यासाठी तो सरपर्त खंदकातून बाहेर आला. पि िंद्र ढगात ग रफर्ला गेला होता 
आचि अभेद्य अंिारातून त्याला काही चदसू शकत नव्हते. त्याने जाऊन दारापाशी झोपलेल्या क्र्य िकोवला 
उठवले. 

 
‘कोझमा! घोडेस्वार येतायत! उठ!’ 
‘क ठून?’ 
‘गावातून!’ 
ते बाहेर आले. स मारे शभंर याडांवर रस्त्यावरून र्ापािंा खडखडात स्पष्टपिे ऐकू येत होता. 
‘आपि बागेत जाऊ या! चतथून आपल्याला जास्त िागंलं ऐकायला येईल!’ 
 
झोपडीच्या अंगावरून ते प ढील दारच्या परसबागेकडे िावत गेले आचि क पार्ीजवळ दबून बसले. 

चरचकबींिी खिखि आचि चजनािंी करकर जवळ जवळ येत होती. एका ओळीत िाललेल्या िार स्वाराचं्या 
रेषाकृती आता त्याना चदसू लागल्या. 

 
‘कोिाय?’ 
‘त ला काय करायिंय?’ प ढच्या रागेंतून एका आवाजाने रचशयनमिे उत्तर चदले. 
‘कोिाय? गोळी घालीन!’ क्र्य िकोवने बंद कीिा बोलर् खडखडवला. 
त्यापैकी एका स्वाराने घोड्यािा लगाम खेिला आचि त्याला क पार्ीच्या चदशलेा वळवला. 
‘आम्ही सरहद्द हशम आहोत. त म्ही कोि? मोच्यािे ठािेकर?’ 
‘होय!’ 
‘क ठलं रेचजमेन्द्र्?’ 
‘चतसरं कझाक...!’ 



           

‘क िाशी बोलतोय स रे चमशीन?’ अंिारातून एका आवाजाने पृच्छा केली. 
क पार्ीजवळच्याने उत्तर चदले, ‘इथं कझाकािंं मोिा ठािाय ह जूर!’ 
द सऱ्या स्वाराने क पार्ीजवळ घोडा आिला. 
‘कझाकानू नमस्ते!’ 
‘नमस्ते!’ इवानकोवने साविपिे उत्तर चदले. 
‘बरेि चदवस इथं आहात काय?’ 
‘कालपासून आहोत!’ 
 
द सऱ्या स्वाराने काही ओढून ि ट्टा पेर्वला. त्या क्षिभरच्या उजेडात क्र्य िकोवला सरहद्द 

रखवालीिा अंमलदार दृष्टीला पडला. 
 
‘आमिं रेचजमेन्द्र् मागं घेतलं जातंय. अंमलदार ि ट्टा ओढीत म्हिाला, ‘नीर् लक्षा ठेवा की आता 

त मिं ठािं म्हिजे सवांत दूरिं मोिाठािं आहे! उद्या गचनम बह िा प ढे येईल!’ त्याने वळून आपल्या 
स्वाराना प ढे िलण्यािा ह कूम चदला. 

 
‘त म्ही क ठं िाललात ह जूर?’ बंद कीच्या घोड्यावरील बोर् तसेि ठेवनू क्र्य िकोवने चविारले. 
 
‘इथून कोस सव्वा कोस असिाऱ्या आमच्या स्क्वारनला जाऊन आम्ही चमळिार आहोत. िला रे 

पोरानू! प ढं घेऊ या! कझाकानो यशवतं व्हा!’ 
 
‘यशवतं व्हा!’ 
 
त्याि क्षिी वाऱ्याने िंद्रावरिा ढगािा झगा चनष्ठूरपिे ओरबाडून काढला आचि ते खेडे, बागा. 

झोपडीिे िौढाळ छप्पर आचि रे्कडीवर िढिारे सरहद्द रखवालीिे ते पथक  ाच्यावर चवषण्ि चपवळ्या 
प्रभेिे आडर लोर्ले. 

 
द सऱ्या चदवशी वािोव मागे स्क्वारनकडे चरपोर्व घेऊन दौडत गेला. रात्री घोडी तंगबार उभी होती. 

गचनमाशी म काबला करण्याला आपि मागे राचहल्याच्या चविाराने कझाक थरारून गेले. आपल्या प ढे 
सरहद्द रखवालीिे सैचनक आहेत. हे ठाऊक होते तोपयंत त्याना चवलगतेिी सकवा एकाकीपिािी भावना 
जािवली नव्हती. पि आता सरहद्द उघडी पडलेली आहे  ा बातमीिा त्याचं्यावर िागंलाि पचरिाम 
झाला. 

 
आस्ताखोवने त्या पोलीस शतेकऱ्याशी बोलिे केले आचि लहानशा रकमेच्या बदली त्याना 

घोड्यासंाठी क्लोवरिी कापिी करून देण्याला तो मािूस राजी झाला. त्या पोलीश मािसािे क रि 
मागंरापासून फारसे दूर नव्हते. आस्ताखोवने इवानकोव आचि श्शगेोलकोवला कापिी करण्यासाठी 
पाठवले. िोक्यावर पाढंरी गवती हॅर् घातलेल्या मालकाने त्याना आपल्या क रिाकडे नेले. श्शेगोलकोवने 
कापिी केली आचि इवानकोवने ओलसर अवजड गवत दाताळ्याने लोरू्न त्यािे भारे बािंले होते. 

 



           

ते हे काम करीत असताना आस्ताखोव द र्मबिीतून सरहद्दीकडे गेलेल्या रस्त्यािे चनरीक्षि करीत 
होता. नैऋव त्येला असिाऱ्या शतेापलीकडून एक पोरगा िावत येत असलेल्या त्याने पाचहला. एकाद्या उदी 
सशाप्रमािे ते पोर रे्कडीवरून खाली िावत येत होते. काही अंतरावर आल्यावर त्याने ओरडून आपल्या 
कोर्ािी लाबं बाही हलवली. िापा र्ाकीत तो आस्ताखोवपाशी आला डोळे गरागरा चफरवीत तो िपापत 
बोलू लागला, 

 
‘कझाक! कझाक! जमंन! जमवन येतायत!’ आपल्या हातािी लांब बाही हलवीत त्याने खूि करून 

दाखवले. डोळ्याला द र्मबि लावलेल्या आस्ताखोवला दूरवर त रुपािंा एक प जंका चदसला. डोळ्यावरिी 
द र्मबि दूर न करता तो ओरडला, ‘क्र्य िकोव.’ 

 
इकडे चतकडे बघत क्र्य िकोव मागंारातून अवतीिव झाला. 
‘पळ पोरानंा हाक मार! जमवन गस्तीहशम येतायत.’ 
 
क्र्य िकोव झपायाने पळाल्यािे त्याने ऐकले. गवत रानाच्या करडलाशा पट्यापलीकडून 

त रुपािा एक गर् आता त्याला स्पष्ट चदसू लागला होता. त्याचं्या घोड्यािंा उदी रंग आचि त्याचं्या 
गिवशेािी गदव चनळी झाक हे स द्धा त्याला आता स्पष्ट चदसत होते. त्यािंी संख्या चवसाहून जास्त होती 
आचि बंचदस्त ज र्ीने ते त्याच्या अपेके्षप्रमािे वायव्येकडून नव्हे तर नैऋव त्येकडून येत होते. त्यानी रस्ता पार 
केला आचि ते खेडे ज्या खोऱ्यात होते त्याच्या दाडंीने ते प ढे येऊ लागले. 

 
जोरजोराने िापा र्ाकीत आचि घट्ट आवळलेल्या ओठातून चजभेिे र्ोक बाहेर काढून कवते मावले 

एवढे गवत इवानकोव वैरिीच्या पोत्यात दामरू्न भरत होता. फेगड्या पायािंा तो पोलीश मािसू जवळि 
पाईप िोखीत उभा होता, आपले हात त्याने पट्यात ख पसले होते आचि र्ोपीच्या काठाखालून तो गवत 
कापिी करिाऱ्या श्शगेोलकोवकडे बघत होता. 

 
‘ ाला काय कोयता म्हितात काय?’ खेळण्यातील वार्ावी अशी ती कोयती घेऊन जोरजोरात 

हातवारे करीत श्शगेोलकोव ग रग रला, ‘ ानं गवत कापिी करतोस होय?’ 
 
‘मी गवतकापिी करतो!’ पोलने उत्तर चदले आचि पट्यातून एक बोर् बाहेर काढले. 
‘ही कोयती म्हिजे बाईिी भादरायच्या कामािी आहे!’ 
‘हा ंहा!ं’ पोलने मान डोलावली. 
 
इवानकोव चफदीचफदी हसला. तो काहीतरी बोलिार होता, पि त्याने आज बाजूला पाचहले तर 

त्या खडबडीत नागंरर्ीवरून क्र्य िकोव िावत येत होता. त्यािा हात त्याच्या तलवारीवर होता. 
 
‘ठेवनू द्या!’ येता येता तो ओरडला. 
‘काय भानगडाय?’ कोयतीिे र्ोक जचमनीत ख पसत श्शगेोलकोवने चविारले. 
‘जमवन!’ 
 



           

इवानकोवने गवतािी पेंड खाली र्ाकून चदली. आताि जि ूकाय गोळ्या डोक्यावरून स सार्त 
िालल्यागत त्या पोलने खाली वाकून घराकडे िूम ठोकली. 

 
ते मागंराकडे पोिून आपल्या घोड्यावर उड्या घेतात न घेतात तोि त्याना रचशयन सैचनकािंी एक 

कंपनी नजरेला पडली. पेचलकाचलएच्या चदशनेे ती खेड्यात चशरत होती. कझाक भरिाव दौडत त्याना 
गाठायला गेले. रे्कडीमाग े जमवनािंी त कडी खेड्याकडे येत असल्यािी वदी आस्ताखोवने कंपनी 
कमाडंरला चदली. 

 
त्याच्या ब र्ाच्या िूळ भरल्या िवड्यािे भेदक चनरीक्षि करीत कॅप्टनने चविारले ‘चकती आहेत ते?’ 
‘चवसाहून जास्त!’ 
 
‘त्यािंी चपछाडी तोडा! इथून आम्ही त्याचं्यावर गोळी िालवतो!’ आपल्या कंपनीकडे वळून त्याने 

ब रूजबंदीिा ह कूम सोडला आचि झपायाने त्याना आपल्या मागोमाग त्याने पळचवले. 
 
कझाक रे्कडीच्या मार्थ्यावर पोिेपयंत जमवन त्याचं्या आचि पोचलकाचलए च्या मिोमि आले होते. 

अवगी िालीवर ते प ढे जात होते आचि चबनीला एका लाडं्या शपेर्ीच्या त कीलाखोरीवर माडं घेतलेला 
अंमलदार होता. 

 
‘चपछा करा! आपल्या द सऱ्या मोिेठाण्याकडं त्याना हाकलायिं!’ आस्ताखोवने ह कूम चदला. 
खेड्यात त्याना येऊन चमळालेले त रूप सरहद्द रखवाल मागे रेंगाळले. 
 
‘काय झालं? आम्हाला सोडून जाताय का रे भाऊ?’ चजनातून मागे म रडून बघत आस्ताखोव 

ओरडला. 
 
सहहद्द रखवालानी चनष्ट्काळजीपिे हात झर्कले आचि पैदळ िालीने ते खाली खेड्यात गेले. 

कझाकानी घोड्याना र्ािंा मारल्या. जमवन चरसाल्यािे चनळे गिवेश स्पष्ट चदसत होते. आपल्या मागनू 
येिारे कझाक त्याच्या दृष्टीला पडले होते आचि िौक िालीने ते द सऱ्या रचशयन मोिेठाण्याच्या चदशनेे 
दौडत होते. ल्यूबोव खेड्याच्या मागे कोसभर अंतरावर ते ठािे होते. दोन पक्षातील अतंर खूपि घर्ले 
होते. 

 
‘त्याचं्यावर गोळी िालवायिी.’ चजनावरून उडी घेत आस्ताखोव ओरडला. 
 
लगामािा फासा दंडाभोवती घेऊन कझाक उभे राचहले आचि गोळ्या िालव ूलागले. बाराच्या 

आवाजाने इवानकोविे घोडे मागच्या पायावर उभे राचहले आचि तो डोक्यावर खाली आदळला. पडता 
पडता त्याने पाचहले की त्यातला एक जमवन प्रथम एका बाजूला कळला. नंतर आपले हात सताड पसरून 
तो जीवनातून खाली कोसळला. इतर थाबंलेही नाहीत का आपल्या जेजाली त्यानी खादं्यावर 
लर्कावलेल्या झोळण्यातून काढल्याही नाहीत. ते तसेि बेतरचतबीने िौखूर उिळत होते. त्याचं्या 
भाल्यावरील बावरे् वाऱ्यावर फडफडत होते. सवांत आिी घोड्यावर माडं घेतली ती आस्ताखोवने कझाक 
आपले िाबकू िालवीत होते. जमवनानी डावीकडे पलर्ा घेतला आचि त्याचं्या पाठीवर येिारे कझाक 



           

खाली कोसळलेल्या त्या त रुपाच्या जवळून गेले. पचलकडे मिून मिून उथळ घळी असलेला उंि सखल 
प्रदेश होता. प्रत्येक घळीच्या पचलकडे जमवन गेलेले पाहून कझाक पायउतार झाले आचि त्यानी गोळी 
िालवायला स रुवात केली. जरा प ढे आिखी एक जमवन कोसळला. 

 
‘कोसळला!’ चरचकबीत पाय र्ाकीत क्र्य िकोव ओरडला. 
 
‘चतकडच्या वाडीतून आमिे कझाक एका चमचनर्ात येतील. तो द सरा मोिाय!’ आपल्या तंबाखूने 

डागळलेल्या बोर्ानी बंद कीच्या चशलेखिीत ग लसानीिा हूक कोंबीत अस्ताखोव क जब जला. 
 
जमवन आता द डक्या िालीने िालले होते. वाडीच्या जवळून दौडत जाताना कझाकानी त्या 

चदशलेा पाचहले. पि तेथे श कश कार् होता. कौलारू छपरावर उन्द्ह हावऱ्यासारखे िर्मर्त होते. नंतर 
त्याना समजले की स मारे सहाश ेयाडावर रे्चलग्रफच्या तारा कापल्यािे लक्षात येऊन आदल्या रात्री हा 
मोिा काढून घेण्यात आला होता. 

 
जमवनाच्या चदशनेे आस्ताखोवने आिखी एक गोळी झाडली आचि त्याचं्यापैकी जो एकजि सकचित 

मागे पडलेला होता त्याने मान हलवली आचि घोड्याला र्ाि मारली. 
 
आपल्या मागनू येिाऱ्याचं्याकडे म रडून बघत आस्ताखोव गरजला, ‘त्याना पचहल्या मोिाकडे 

चपर्ाळायि!ं’ त्या ह कमािी ताचमली करताना एवानकोवच्या लक्षात आले की, आस्ताखोविे नाक सोलले 
गेलेले असून कातड्यािा एक त कडा त्याच्या नाकप डीतून लोंबत आहे. 

 
‘मागं वळून त्यानी स्वतःिा बिाव का नाय केला?’ पाठीवरिी बंदूक सावरीत त्याने सितेने 

चविारले. 
 
‘दम िर न बघ!’ उरी फ र्लेल्या घोड्यागत िापा र्ाकीत श्शगेोलकोव ग रग रला. 
 
जमवन घळीत चशरले आचि चदसेनासे झाले. पलीकडच्या बाजूला नागंरलेली जमीन होती. 

अलीकडच्या बाजूला झाडीझ ड प आचि मि न मिून चनक ज होते. आस्ताखोवने घोड्यािे लगाम खेिले. 
आपली र्ोपी मागे सरकावली आचि पालर्थ्या हाताने घाम प सला. इतराचं्याकडे त्याने पाचहले. तो पिकन 
थ ंकून म्हिाला, ‘इवानकोव तू घोडा खाली ने आचि ते क ठं गेले बघ!’ 

 
तोंड लालब ंद होऊन गेलेल्या, पाठीत घामाने चभजलेल्या इवानकोवने पाप द्रा स र्लेल्या 

ओठावरून तृषातव जीभ चफरवली आचि तो दौडत गेला. 
 
‘सालं ि ट्टा प्यायला चमळायला पाचहजे!’ िाबकाने गोमाशा हाकलीत क्र्य िकोव प र्प र्ला. 
 
इवान कोवने संथपिे कपारीत घोडे घातले. चरचकबीत उभा राहून तो तळापल्याड चनरखू लागला. 

एवढ्यात भाल्यािी िकाकती र्ोके त्याच्या दृष्टीस पडली. मग जमवन दृष्टीपथात आले. त्यानंी घोडी 
वळवली होती आचि हल्ला िढवण्यासाठी ते परत उंर्क िढून येत होते. त्यािा अंमलदार चबनीवर होता. 



           

आपला भाला त्याने चदमाखात उंिावला होता. घोडे चफरवताना जे काही सेकंद लोर्ले असतील तेवढ्या 
वळेात त्या अंमलदारािा तंद्री लागलेला, स्वच्छ हजामत केलेला िेहरा आचि चजनात त्याने घेतलेली 
ऐर्बाज माडं  ा गोष्टी इवानकोवच्या स्मतृीत कोरल्या गेल्या. जमवन घोड्याचं्या र्ापाचं्या गर्मजतानी त्यािे 
मन फर्कारले. काळाच्या थंड बोिऱ्या सिकेिी त्याच्या पाठीला अगदी क्लेशदायक जािीव झाली. 
आरडा ओरडा न करता त्याने घोडा चफरवला आचि इतराचं्या चदशेंने मागे तो दौडत गेला. 

 
आपली तंबाखूिी िंिी चखशात ठेवायलाही आस्ताखोवला प रती फ रसत झाली नाही. 

इवानकोवच्या पाठीवर जमवन येताहेत हे पाहून त्याना चभडायला सवात आिी क्र्य िकोव खाली दौडत गेला. 
 
उजव्या फळीिे त रूप इवानकोवला छार्ण्यासाठी बाजूने घोडी फेकीत येत होते आचि चवलक्षि 

झपायाने त्यानी त्याला गाठले. इवानकोव घोड्याला िाबकाने फोडीत होता. त्याच्या िेहऱ्यावरून 
वडे्यावाकड्या रेषािंा थरकाप उडत होता. डोळे बाहेर उसळी घेऊ बघत होते. खोचगराच्या म दीवर वाकून 
आस्ताखोव झपायाने प ढे आला. घोड्याच्या मागोमाग उदी ि रळा उकळ्या घेत उडाला. ‘कोित्याही क्षिी 
ते मला पकडिार!’  ा बिीर करिाऱ्या चविाराने इवानकोवच्या मनािी पकड घेतली. प्रचतकार 
दाखवण्यािेही त्याला स िले नाही. आपल्या चिप्पाड देहािे त्याने म र्क ळे वळले आचि त्यािे डोके 
घोड्याच्या आयाळीला चभडले होते. 

 
एका चिप्पाड लालतोंड्या जमवनाने त्याला गाठले आचि त्याच्या पाठीत भाळा ख पसला. भाल्यािे 

कातं इवानकोविा कातडी पट्टा फाडून बाजूला सरकले आचि इंिभर त्याच्या शरीरात घ सले. 
 
‘भाऊ, मागं चफरा!’ तलवार उपशीत तो पागलपिे ओरडला. क शीिा नेम िरून आलेला द सरा 

वार त्याने ि कवला आचि डाव्या अंगाने त्याच्या अंगावर िालून येिाऱ्या जमवनाला त्याने खाडंला. द सऱ्याि 
क्षिी तो वढेला गेला. एका दिकर् जमवन घोड्याने त्याच्या जनावराच्या क शीत र्क्कर घेतली आचि ते 
त्याच्या माडंीखालून जवळ जवळ चनसर्लेि. गचनमाच्या तोंडािे भयानक, सारवलेले लगर्ते, दृश्य 
इवानकोवच्या दृष्टीस पडले. 

 
त्या गदींत पचहला पोिला तो आस्ताखोव. त्याला त्यानी चपर्ाळून लावले. त्याने आपली तलवार 

गरगरा नािवली. आचि चजनात एकाद्या वामेसारखा तो म रडला. त्यािा िेहरा पालरू्न रुद्र झाला. 
इवानकोवच्या गदवनीत भाल्याच्या कोंत्यािा वार झाला. डाव्या बाजूने एक त रूप त्याच्या अंगावर आला. 
त्याच्या डोळ्यात पोलादािी भयंकर िमक होती. आपल्या तलवारीने त्याने प्रत्याघात केला. पोलाद 
पोलादावर खिखिले. मागनू आलेला भाला त्याच्या खादं्याच्या पट्टीत अडकला आचि जीव खाऊन दाबला 
गेला. त्याम ळे ती पट्टी फारू्न चनघाली. त्याच्या घोड्याच्या डोक्यापलीकडे एक प्रौढ जमवनािे घामाने 
डबडबलेले आरक्त डागाळलेले तोंड चदसत होते. आपला भाला इवानकोवच्या छातीत नेण्याला तो झर्त 
होता. पि तो भाला काही पोिेना. तेव्हा तो र्ाकून देऊन तो जमवन चपवळ्या खोगीराच्या िामडी चपशवीतून 
कडाबीन उपसू लागला. त्यािे चकलचकले डोळे इवानकोवच्या िेहऱ्यावर चखळले होते. पि कडाबीन 
सोडविे काही त्याला जमले नाही. कारि त्याच्या घोड्यापलीकडून क्र्य िकोवने त्याला भाल्याने चर्पला. 
आपल्या छाताडातून भाला उपसून काढीत तो जमवन मागे कोसळला. भयाने आचि आियाने असे तो 
रेकला. ‘माइनगोर्!’ 

 



           

क्र्य िकोवला चजत्ता पकडण्यासाठी आठ प रुषानंी त्याला वढेला. पि आपल्या घोड्याला मागच्या 
पायावर उभा करून तो त्याच्या हातातील तलवार त्यानी खाली पाडेपयंत झ जंत राचहला. एका जमवनाच्या 
हातातील भाला त्याने चहसकावनू घेतला आचि जिू कवायतीच्या मदैानावर असल्यासारखा तो तो भाला 
नािव ू लागला. मागे हर्लेले जमवन त्या भाल्यावर आपल्या तलवारींिे घाव घालीत होते. त्या भयाि 
शडेाच्या नागंरल्या मातीत त्यािंी दार् जूर् झाली होती. त्या ि मििीत वाऱ्याने हलवल्यागत ती जूर् 
खदखदत आंदोळत होती. 

 
अरबगतीने चपसार् झालेले कझाक आचि जमवन रेर्ारेर्ी करीत होते. सापडेल त्याच्यावर पाठीवर, 

दंडावर, घोड्यावर आचि शस्त्रावंर घाव घालीत होते. प्रािाचंतक भयाने घोडी एकमेकाना चभडली होती, 
लाथा झाडीत होती. आत्मचवश्वास काही अशंी परत चमळवलेल्या इवानकोवने मघा त्याच्या अंगावर 
कोसळलेल्या लाबंोड्या तोंडाच्या, सपगर् केसाचं्या जमवनावर घाव घालायिे अनेकदा प्रयत्न केले, पि 
त्यािी तलवार त्या मािसाच्या चशरस्त्रािावर आदळून घसरून जाई. 

 
रक्ताने चनथळिाऱ्या आस्ताखोवने ते कडे फोडले आचि घोडा फेकीत तो मोकळा झाला. जमवन 

अंमलदार त्याच्या पाठीवर दौडू लागला. खादं्यावरील बंदूक ओरबाडून काढून आस्ताखोवने अगदी सरळ 
चनशािावर गोळी घालून त्याला ठार मारले.  ाम ळे त्या हातघाईला कलार्िी चमळाली. आपला कमाडंर 
गमावलेले आचि अवघड घावानी जखमी झालेले जमवन पागंले आचि पळू लागले. कझाकानी त्यािंा पीछा 
केला नाही. त्याचं्या पाठीवर त्यानी गोळ्याही झाडल्या नाहीत. पेचलकाचलए इथे असिाऱ्या आपल्या 
स्क्वारनकडे ते थेर् मागे दौडत गेले. 

 
जमवनानी आपला एक घायाळ साथी उिलला आचि सरहद्दीकडे त्यानी पलायन केले. 
स मारे सहाश ेयाडव गेल्यावर इवानकोव चजनावरून डळमळू लागला. 
 
‘मी–! मी–! पडिार!’ त्याने घोडा उभा केला, पि आस्ताखोव आपल्या घोड्यािे लगाम खेिीत 

ओरडला, ‘िल िल!’ 
 
क्र्य िकोवने तोंडावरील रक्त फासल्यासारखे केले आचि छाती िािपली. त्याच्या सदऱ्यावर दमर् 

चकरचमजी चठपके चदसू लागले होते. द सऱ्या मोच्यािे ठािे चजथे होते, चतथे  ा मंडळींिे कोित्या वारे्ने 
जायिे  ाबद्दल मतभेद झाले. 

 
‘उजवीकडे!’ आल्डर रानाच्या चहरव्या दलदलीच्या जचमनीकडे खूि करीत आस्ताखोव म्हिाला, 
‘नाय! डावीकडे!’ िय िकोवने आग्रह िरला. 
 
त्यािंी फार्ाफूर् झाली. क्र्य िकोव आचि श्शगेोलकोवच्या नंतर आस्ताखोव आचि इवानकोव 

रेचजमेन्द्र्च्या ठाण्यावर आले. त्या स्क्वारनिे कझाक आपली वार् बघताहेत असे त्याना आढळून आले 
इवानकोवने लगाम र्ाकून चदले आचि चजनातून खाली उडी घेतली. त्यािे झोकाडं गेले आचि तो खाली 
पडला. त्याने गच्च आवळलेल्या बोर्ातून त्याच्या तलवारीिी मूठ इतरानी मोठ्या प्रयासाने सोडवली. 

 



           

तो जमवन अंमलदार पडला होता त्या जागी अध्या तासात जवळ जवळ अख्खे स्क्वारन जाऊन 
पोिले. कझाकानी त्यािे बरू्, कपडे आचि हत्यारे काढून घेतली. त्या मयताच्या रागेजल्या चपवळर् 
िेहऱ्याकडे बघत ते घोळका करून उभे राचहले. त्यातील एकाने चहकमतीने त्या अंमलदारािे िंदेरी 
झाकिातील घड्याळ ताबयात घेतले आचि चतथल्या चतथेि आपल्या ट्रुप साजंर्ला चवकून र्ाकले. त्याच्या 
जवळच्या थैलीत त्याना काही सापडले. थोड्या िलनी नोर्ा, एक पत्र, सपग्या केसािंी एक बर् आचि एका 
चदमाखदार हसऱ्या म लीिा फोर्ो! 
  



           

९. 
 
प ढे  ा िकमकीिे रूपातंर शथीच्या परािमात करण्यात आले. स्क्वारन कमाडंरच्या मजीत 

असिाऱ्या क्र्य िकोवला सेंर् जॉजव पदक चमळाले. त्यािे साथी अिंाराति राचहले.  ा वीरािी चडक्व्हजनल 
स्र्ाफच्या म ख्य ठाण्याकडे बदली करण्यात आली. य द्ध संपेपयंत चतथे हा ख्याली ख शालीत राचहला. 
त्याच्या भेर्ायला चपर्सवबगव आचि मॉस्कोहून वजनदार मचहला आचि अंमलदार येत होते म्हिनू त्याला 
आिखी तीन पदके चमळाली. 

 
 ा मचहला ‘अय्या!’ ‘अगबाई!’ करीत आचि  ा डॉन कझाकाला महागड्या चसगरेर्स् आचि 

िॉकलेर्च्या िर्कदार भेर्ी देत. स रुवातीला त्या सवाना तो सैतानाच्या नावाने चशव्या घालायिा पि 
अंमलदारािे गिवशे पचरिान केलेल्या पदस्थ हलकर्ाचं्या प्रभावािा कृपाप्रसाद चमळाल्यावर त्याने त्यािा 
चकफायतशीर िंदा केला. आपल्या ‘परािमािी’ कथा तो गडद रंग भरून सागंू लागला. चववकेािी त्याला 
यक्त्कंचितही र्ोििी जािवत नसे. ती कथा ऐकताना  ा मचहला तल्लीन होत आचि  ा कझाक वीराच्या 
देवीने डागाळलेल्या प ंड िेहऱ्याकडे कौत काने र्क लावनू बघत. सगळेजि संत ष्ट आचि स खी होते. 

 
झारने म ख्य ठाण्याला भेर् चदली. त्याला ‘दाखवण्या’ साठी क्र्य िकोवला त्याच्याकडे नेण्यात 

आले. डोळ्यावर झापड आलेल्या बादशहाने क्र्य िकोवकडे एकाद्या घोड्याकडे पाहाव े तसे पाचहले. 
आपल्या जड पापण्यािंी उघडझाप केली आचि त्या कझाकाच्या खादं्यावर शाबासकी चदली. 

 
‘उमदा कझाक पोर आहे!’ असा अचभप्राय व्यक्त करून तो आपल्या लव्वाजम्याकडे वळला आचि 

त्याने सोडावॉर्रिी मागिी केली. 
 
वतवमानपते्र, माचसकातून क्र्य िकोवच्या केसािी झ पकेदार बर् सतत छापून येत होती. क्र्य िकोव 

छापाच्या चसगरेर्ी चनघाल्या. चनझनीनव्हगोरदच्या व्यापाऱ्यानी त्याला स विवमंचडत तलवार भेर् म्हिनू 
चदली. 

 
आस्ताखोवने ठार मारलेल्या जमवन अंमलदारािा काढून घेण्यात आलेला गिवशे एका देवदारी 

फळीला ठोकण्यात आला. जनरल वॉन रेनेनकाफंने तो आपल्या गाडीत ठेवला. इवानकोव आचि 
जनरलिा ॲडज रं्र् ही फळी हातात िरून बसत. मग आघाडीवर चनघालेल्या कवायत करिाऱ्या 
सैचनकापं ढून ती गाडी नेण्यात येई. जनरल लॉन रेनेनकाफं सरकारी भाषेतील अगंवळिी पडलेली उद्दी. 
पक भाषिे करीत. 

 
आचि खरोखर घडले होते काय? आपल्यासारखाि एक असिाऱ्या द सऱ्या मािसाला ठार 

मारण्यािे कसब ज्यानी अद्याप संपादन केलेले नव्हते ते सैचनक मृत्य के्षत्री कवर्ाळत्या प्रािाचंतक भयापोर्ी 
एकमेकावंर त रू्न पडले होते. परस्परावर त्यानी आिंळेपिाने घाव घातले होते. एकमेकाना झोडपून 
काढले होते. एकमेकाना आचि एकमेकाचं्या घोड्याना त्यानी घायाळ केले होते आचि नंतर आपल्यातील 
एकािा जीव घेिाऱ्या गोळीिा आवाज ऐकून ते मोहरा वळवनू पळून गेले होते! नैचतकदृष्ट्या ल ळे होऊन ते 
घोड्यावरून पसार झाले होते! 

 



           

आचि  ाला म्हर्ले जात होते शथीिा परािम! 
  



           

१०. 
 
एका अनावर सपािे रूप आघाडीला अद्याप यावयािे होते. सरहद्दीवर चरसाल्याचं्या िकमकी आचि 

लढाया पेर्त होत्या. य द्ध घोषीत झाल्यानंतरच्या आचि स रुवातीच्या चदवसात जमवन लष्ट्करी अचिकाऱ्यानी 
ब लन्द्द चरसाले पथकाच्या रुपाने खडे र्ाकून पाचहले. सरहद्द ठाण्यावरून झपायाने चनघून जाऊन ती 
पथके रचशयन सैन्द्यात घबरार् चनमाि करीत आचि त्याचं्या सैन्द्यािा रागरंग आचि संख्येबद्दल बातम्या 
काढीत. जनरल कालेचदनच्या अचिपत्याखालील बाराव्या चरसाला चडक्व्हजनिे संरक्षि आठव्या रचशयन 
सेनादळाला देण्यात आलेले होते. त्याचं्या डाव्या फळीवरील अकराव्या चरसाला चडक्व्हजनने ऑक्स्रयन 
सरहद्द ओलाडूंन आगेकूि केले होते. परंत  लेशन व आचि ब्रोदी सर केल्यानंतर त्याना रोखण्यात आले 
होते. कारि त्यावळेेपयंत ऑक्स्रयनाना हंगेचरयन चरसाल्यािी क मक आलेली होती. हंगेचरयन चरसाला 
रचशयन पथकावर त रू्न पडला आचि ब्रोदीच्या चदशने  ा पथकाना त्यानी मागे रेर्ले. 

 
त्याच्या पचहल्या लढाईपासून चग्रगरी मेचलखोवला अतंरीिी एक भयाि वदेना छळत होती. तो 

खूपि हाडाडला. संिलनाच्या वळेी, चवश्रातंी घेताना झोपलेला असताना सकवा जागा असताना त्याला 
करं्जनाजवळ त्याने ठार मारलेल्या ऑक्स्रयनिा िेहरा आचि आकृती अनेकदा चदसत असे. झोपेत तो त्या 
पचहल्या लढाईिा अन भव प नः प न्द्हा घेत होता. एवढेि काय पि भाला गच्च पकडलेल्या आपल्या उजव्या 
हाताच्या थरथरत्या पेर्क्यािी भावनाही त्याला जािवत असे. तो जागा होऊन रग लागेपयंत गच्च चमरू्न 
घेतलेल्या डोळ्यावंर हातािा आडोसा िरून आवगेाने हे स्वप्न चपर्ाळून लावी. 

 
चनसवलेले िान्द्य चरसाल्याने मातीत त डवले. शतेावंर घोड्याचं्या र्ापाचं्या तप्तम द्रा ठोकल्या. 

जिूकाही झोडपत्या गाराचं्या वादळात गचॅलचशया ि वनू गेले. होते. सैचनकाचं्या अवजड ब र्ाखंाली रस्ते 
त डवले गेले. खडी ओरबाडून चनघाली. ऑगस्र् मचहन्द्यातील चिखल घ सळला गेला. िरिीिे उदासवािे 
म ख गोळ्यानी माताचं्या विांसारखे डागाळून गेले. लोखंडािे आचि पोलादािे त कडे चतथे गंजत पडले. 
मािसाच्या रक्तासाठी ते तळमळत होते. रात्री लालब दं ज्वाळाप्रकाशाने चक्षचतज प्रदीप्त व्हायिे. झाडे, 
खेडी, गाव ेवळवातील चवद्य ल्लतेप्रमािे झगमगत. फळे जेव्हा पाडाला येतात आचि िान्द्य जेव्हा तयार होते 
त्या ऑगस्र् मचहन्द्यात आकाशाला क्स्मतहीन करडेपिा आला होता. द र्ममळ चनरभ्र चदवस बेिैन आचि 
गदमदलेले होते. 

 
ऑगस्र् मचहना संपत आला होता. रायातील पाने चपवळी पडली. त्याचं्या देठापंासून एक शोकातव 

जाभंळर्पि पसरले. द रून पाहिाराला असे भासत होते की झाडे जिू जखमानी घायाळ झालेली आहेत. 
त्यानंा मरिातीक रक्तस्त्राव होतोय. 

 
आपल्या साथीदारात पडलेले फरक चग्रगरी क त हलाने चनरखीत होता. गालावर नालािी चनशािी 

घेऊन प्रोखोर झीकोव इक्स्पतळातून परतला होता वदेना आचि अबरगत त्याच्या ओठाचं्या कोपऱ्यातं 
रेंगाळत होती. त्यािे वासरागत डोळ पूवींपेक्षा जास्ति उघडमीर् करू लागले होते. येगोर झारकोव 
चशवीगाळीिी एकही सिंी सोडत नव्हता. तो जास्ति अवांच्य बनला होता आचि जगातील यच्चयावत 
गोष्टीवर चिडून गेला होता. चग्रगरीच्याि खेड्यातील गभंीर आचि कायवक्षम असिारा येमीचलयान ग्रोशवे 
वरमल्यागत चदसत होता. त्यािा िेहरा काळवडंला होता. तो कसन से आचि चखन्न हसायिा. प्रत्येक 



           

िेहऱ्यावर बदल चदसत होते. य द्धाने पेरलेल्या शोकबीजाना प्रत्येकजि आतून खतपािी घालून जोपासीत 
होता. 

 
तीन चदवसाचं्या चवश्रातंीसाठी रेचजमेन्द्र् आघाडीवरून मागे घेण्यात आले आचि डॉनवरून आलेली 

क मक त्याचं्या जागी पाठवण्यात आली. चग्रगरीच्या स्क्वारनमिील कझाक जवळच्या तळ्यात पोहायला 
चनघाले होते. त्याि स मारास स मारे कोसभर अंतरावर असिाऱ्या ठाण्यावरून आलेल्या मोठ्या चरसाला 
दलाने खेड्यात प्रवशे केला. 

 
तळ्याच्या बािंावर हे सैचनक पोिेपयंत  ा चरसाल्यािी घोडी रे्कडी उतरून येत होती. प्रोखोर 

झीकोव अंगावरून आपला सदरा ओढून काढीत होता. त्यावळेी वर नजर जाताि तो तसाि र्क लावनू बघू 
लागला आचि उद्गारला, 

 
‘ते कझाक आहेत. डॉन कझाक.’ 
िौर्थ्या स्क्वारनिा म क्काम होता त्या वाडीत हळूहळू चशरिारी पहळ चग्रगरी न्द्याहळू लागला. 
‘नक्की राखीव फौजेिे लोक.’ 
‘आपल्याला क मक आल्येय.’ 
‘द सरी चशबंदी चदसत्येय.’ 
 
‘अरे, ते पहा पोरानू! तो नक्की क्स्तपान आस्ताखोवाय! होय का नाय? प ढून चतसऱ्या रागेंत! तो 

पहा!’ असे ओरडून ग्रोशवे खरखरून त र्क हसला. 
 
‘न् तो पहा आचनक शका!’ 
‘चग्रशा! मेचलखोव! तो बघ त झा भाऊ! चदसला का?’ 
‘चदसला!’ 
‘मी पाचहलं ओळखलं! बार्ली काढ आता!’ 
 
डोळे चकलचकले करून चग्रगरी न्द्याहळू लागला. चपत्रोने माडं घेतलेल्या घोड्याला ओळखायिा तो 

प्रयत्न करीत होता. ‘नवीन घेतलेला चदसतोय’ त्याच्या मनात चविार आला. भावाच्या िेहऱ्याकडे त्याने 
नजर वळवली. उन्द्हात खरपूस भाजलेला, चमशा छार्लेला आचि उन्द्हाळी उन्द्हात भ वया रुपेरी झालेला तो 
िेहरा त्यािी भेर् झाल्यापासून चवलक्षि बदलून गेला होता. 

 
र्ोपी काढून ती याचंत्रकपिे हलवीत चग्रगरी त्याला भेर्ायला िावत गेला. त्याच्या मागे अिववस्त्र 

कझाकािंा लोंढा जचमनीवर माजलेले अंजेचलका आचि ब रदोक त डवीत िावत स र्ला. 
 
स्वच्छ भादरलेल्या, अचिकारय क्त िेहऱ्यावरील रेषात लाकडी काचठण्य असलेल्या एका प्रौढ 

दिकर् कॅप्टनच्या मागोमाग ते पथक राईला वळसा घालून वाडीत उतरले. 
 



           

‘चिव्वर्!’ भावाकडे पाहून क्स्मत करताना चग्रगरीच्या मनात चविार आला. त्यािबरोबर त्याने 
कॅप्टनच्या दिकर् देहावरून आचि उघड कालचमक जातीच्या चदसिाऱ्या गोल नाकाच्या त्याच्या 
जनावरावरून नजर चफरवली. 

 
‘स्क्वारन!’ कॅप्टनच्या स्वच्छ पोलादी आवाज खिखिला. 
‘दोनाच्या रागेंत आगे बढो!’ 
‘नमस्ते भाऊ!’ चपत्रो ओरडला. 
‘जय हो! आपि एकत्र राहिार! कसं काय िाललंय?’ 
‘ठीकाय!’ 
‘अजून चजवतंायस् तर!’ 
‘आहे अजून!’ 
‘घरच्या लोकानी चविारलय!’ 
‘कशी आहेत सगळी!’ 
‘ठीकायत!’ 
 
चपत्रोने आपल्या दिकर् ताबंडर् घोड्याच्या िौकावर तळवा रे्कला आचि जीनातून सबिं देह 

वळवनू चग्रगरीला त्याने क्स्मतपूववक चनरखले. मग तो प ढे गेला आचि इतर ओळखीच्या अनोळखीच्या 
कझाकाचं्या मागाहून येिाऱ्या रागंानी झाकला गेला. 

 
‘नमस्ते मेचलखोव! खेड्यािे नमस्कार!’ 
 
‘आम्हाला येऊन चमळतोयस तर!’ चमखाईल कोशवेोईच्या सोनेरी बर्ािंी िीप ओळखून चग्रगरी 

हसत म्हिाला. 
 
‘बरोबर! दाण्यामागं कोंबडी जायिीि!’ 
‘त झ्या मागनं र्ोि मारायला क िी येत नाहीसं बघ म्हिजे झालं!’ 
‘आपि ते बघून घेऊ!’ 
 
अंगावर फक्त सदरा घालून येगोर झारकोव तळ्याकडून आला. त्यािा एक पाय चवजारीत होता 

आचि द सऱ्यात पाय ख पसण्यासाठी तो लंगडी घालत होता. 
 
‘सलाम गाववाले!’ 
‘अरे ए ऽ! हा पहा झारकोव!’ रागंातून एक आरोळी आली. 
‘नमस्ते रे घोड्या! त झ्या पायात खोडा घातला म्हि की!’ 
‘माझी आई कशी आहे?’ 
 
‘चजवतंाय अजून! चतनं आशीवाद कळवलेत! पि चतनं चदलेलं मात्र नाही आिलं! आमिं स्वतःिंि 

सामान भरपूर होतं!’ 
 



           

भलत्याि गंभीरपिे येगोर ऐकत होता. नंतर तसाि उघड्या ब डावर तो गवतात बसला. आपला 
चहरम सला िेहरा लपवण्यािी आचि डगमगता पाय चवजारीत घालण्यािी फोल िडपड तो करीत होता. 

 
अिववस्त्र कझाक चनळ्या रंगाने रंगवलेल्या करं्जनामागे उभे होते. पलीकडच्याबाजूला डॉनच्या 

राखीव स्क्वारनिा ओघ द तफा िेस्र्नर् वृक्ष असलेल्या रस्त्याने आवाडात वाहत होता. 
 
‘कसं काय गाववालें?’ 
‘तू रे अलेक्सादंर?’ 
‘होय! मीि!’ 
‘आक्न्द्दयान! काय रे ए लोंबत्या कानाच्या सैताना! मला ओळखत नाहीस?’ 
‘बायकोनं चविारलयं चशपाईगड्या!’ 
‘येशू त झं रक्षि करो!’ 
‘बोचरस चबलाव क ठाय?’ 
‘क ठल्या स्क्वारनमध्ये होता?’ 
‘मला वार्तं िौर्थ्या.’ 
‘क ठिा तो?’ 
‘व्येशनेस्काया खेड्यािा! झतोन!’ 
‘त ला कशाला हवाय तो?’ 
 ा त र्क संभाषिात एक चतसरा आवाज उमर्ला. 
‘याच्यासाठी पत्र आिलंय म्हिून हवाय!’ 
‘काही चदवसामागं राईब्रोदीच्या लढाईत तो मारला गेला!’ 
‘खरं?’ 
 
‘माझं ऐक! माझ्या स्वतःच्या डोळ्यानंी मी पा लंय! छातीत डाव्या बोंडीखालीि काडतूस घ सलं!’ 
‘च्योरनाया नदीवरिं इथं क िी आहे का?’ 
‘क िी नाय! प ढं िला!’ 
 
आवाडात स्क्वारनला ओळीत उभे करण्यात आले. इतर कझाक परत आंघोळी करायला गेले. 

लौकरि नवीन आलेले त्याना येऊन चमळाले. 
 
चग्रगरी भावाच्याजवळ खाली बसला. बािंाच्या दमर् चढसाळ चिखलािा एक उग्र वास येत होता. 

काठाशी पािी िकिकीत चहरव ेहोते. आपल्या सदऱ्याच्या चशविीतील उवा मारीत चग्रगरी भावाशी बोलत 
बसला होता. 

 
‘चपत्रो, मला अगदी ढासळल्यागत झालंय! आिखी एक तडाखा चदला की प्राि जातील अशा 

मािसागत अवस्था झाल्येय माझी! जसा जात्यात भरडला गेलोय! माझा भ गा करून त्या जात्यानं बाहेर 
थ ंकलाय!’ त्यािा आवाज फार्लेला आचि रडवलेा झाला होता. त्याच्या कपाळावर चतरकस पडलेली 
खोल अठी (आत्ताि ती चपत्रोच्या लक्षात येऊन त्याला सिता वारू् लागली) बदलािें आचि ‘उठून’ गेलेल्या 
मनािे भयावह दशवन घडवीत होती. 



           

‘का? काय झालं?’ त्याला प्रश्न चविारीत चपत्रोने अंगातला सदरा ओढून काढला. त्यािे अनावृत्त 
गोरे शरीर आचि मानेभोवती उन्द्हात रापलेली स स्पष्ट रेघ प्रकर् झाली. 

 
‘हे असं घडलं!’ चग्रगरी गडबडीनं सागंू लागला. त्याच्या आवाजातली कर् ता जास्ति बळावली, 

‘आपल्याला त्यानी एकमेकाशी झ ंजायला लावलंय! लाडंग्याचं्या र्ोळी पेक्षाही भयंकर आहे सगळं! 
चजकडं–चतकडं दे्वष! किी किी मला असं वार्तं की मी एकाद्या मािसाला िावलो तर तो चपसाळेल!’ 

 
‘त ला क िाला... ठार माराव ंलागलं का?’ 
 
‘हो!’ चग्रगरी जवळजवळ सकिाळून म्हिाला. आपल्या सदऱ्यािा त्यानं िोळामोळा करून तो 

पायाशी फेकून चदला. श्वास ग दमरविारा शबद खाली रेर्ल्यागत तो गळ्याभोवती बोरे् घट्ट आवळून बसला 
आचि त्याने नजर बाजूला वळवली. 

 
‘सागं मला सगळं!’ आपल्या भावािी नजर र्ाळील चपत्रोने आज्ञा केली. 
 
‘माझं मन माझा जीव घेतंय! एका मािसाच्या अंगात मी आरपार भाला घातला...! चतरचमरीत! 

एरवी मी असं केलं नसतं–! पि द सऱ्याला मी का खाडंला?’ 
 
‘आ?ं’ 
 
‘हे िागंलं नाय! मी एक मािूस खाडंला न् माझं मन त्यानं–त्या ड करीच्यानं पोखरून र्ाकलंय! 

स्वप्नात स द्धा राडंीिा मला झपार्तो! हा काय माझा दोष होता?’ 
 
‘त ला अजून सवय झालेली नाय! पडल त झ्या अंगवळिी!’ 
‘तू आमच्या स्क्वारनबरोबर थाबंिार आहेस?’ चग्रगरीने मिेि चविारले. 
‘नाय! आमिी भरती सत्ताचवसाव्या रेचजमेन्द्र्ात झाल्येय.’ 
‘मला वार्लं की आमच्या मदतीला आलात.’ 
 
‘आमिं स्क्वारन कोित्या तरी पायदळ चडक्व्हजनला जोडतील. त्याना आम्ही गाठायला 

चनघालोय. पि आम्ही त म्हाला बदली पाठवण्यािा चविार केलाय. तरुि पोरािंी त कडी आहे.’ 
 
‘बरं! िल पोहू या.’ 
 
चग्रगरीने घाईने त मान काढून र्ाकली आचि बािंाच्या कडेला तो गेला. त्यािे खादें प ढे झ कले 

होते, तरी अंगलर् उत्तम होती उन्द्हात रापलेली होती.  ाआिी एकमेकाना भेर्लो होतो. त्यापेक्षा तो 
अचिक मोठा चदसतोय असे चपत्रोला वार्ले. हात उंि करून त्याने पाण्यात सूर मारला. एक भारी चहरवी 
लार् त्याच्या डोक्यावर आली आचि मग फ गून दूर चनघून गेली. तळ्याच्या मध्यभागी ड ंबिाऱ्या कझाकाचं्या 
गर्ाच्या चदशनेे तो हात मारीत गेला. त्यािे हात पाण्याला पे्रमाने थापर्ीत होते. खादें स स्तपिे हलत होते. 

 



           

प्राथवनेिा कागद चशवलेंला गळ्यातील िॉस काढून ठेवण्याला चपत्रोने वळे लावला. ती दोरी त्याने 
कपड्याच्या चढगाखाली ढकलली आचि ब जऱ्या सावित्याने पाण्यात प्रवशे केला. आपली छाती आचि खादें 
ओले केले. नंतर क ं थत तो प ढे झेपावला आचि चग्रगरीला गाठायला पोहू लागला. 

 
ते पलीकडच्या काठाकडे पोहू लागले. तो काठ रेताड आचि झ ड पानंी झाकलेला होता. 

पाण्यातील हालिालीने थंड आचि चनवल्यासारखा होऊन चग्रगरी जास्त िीमेपिाने बोलू लागला. त्यािा 
मिािा आवगे ओसरला होता. 

 
‘इतका चवरू्न गेलोय की, अंगावरच्या उवानास द्धा ख शाल िरायला देतो मी!’ तो म्हिाला, ‘आता 

घरी असायला हवा होतो! पखं असते तर भरारी मारली असती! न स्तं डोकावनू तरी आलो असतो! कशी 
आहेत सगळी?’ 

 
‘नताचलया आपल्या घरी राहत्येय!’ 
‘आ?ँ’ 
‘हो हो! राहत्येय!’ 
‘आई-बाबा कसे आहेत?’ 
 
‘ठीकायत! पि नताचलया अजून त झी वार् बघत्ये! तू चतच्याकडं परत येशील अस ंअजून चतला 

वार्तंय!’ 
 
चग्रगरीने फ रवरव आवाज करून उत्तर न देता तोंडातून िळू र्ाकली. चपत्रो मान वळवनू भावाच्या 

डोळ्यात बघण्यािा प्रयत्न करू लागला. 
 
‘त झ्या पत्रात चतला काहीतरी चनरोप पाठव! ती बाई फक्त त झ्यासाठी जगत्येय!’ 
‘म्हिजे त र्लेलं चतला अजून जोडायिी इच्छा आहे?’ 
 
‘अरे, ती आशवेर जगत्येय! फार िागंली घाई आहे! कडकाय! क िाला आपली थट्टा मस्करी करू 

देत नाय!’ 
 
‘पार् लावनू र्ाकावा चतनं!’ 
‘िमत्काचरकि बोलिं आहे त झं!’ 
‘काय िमत्काचरक नाय! हे असंि झालं पाचहजे!’ 
‘पहा ब वा! त झा प्रश्नाय! मी काय ढवळाढवळ करीत नाय!’ 
‘द न्द्या कशी काय?’ 
‘बाई झाल्येय आता भाऊ!  ा वषीं एवढी उफाडल्येय की ओळखू नाय यायिी त ला!’ 
‘खरंि?’ चग्रगरी आियाने आचि थोड्याशा आनंदाने म्हिाला. 
 
‘देवाच्यान्! आता चतिं लग्न होईल. आपल्या चमशाही व्होडकात चभजायच्या नाहीत! मारूनही 

र्ाकतील राचंडिे आपल्याला! हत्तीच्या आयला!’ 



           

‘चततकं सोपं द सरं कैि नाय!’ 
सौम्य उन्द्हात न्द्हात ते शजेारीशजेारी रेतीत पडले होते. चमशा कोशवेोई जवळून पोहत गेला. 
‘ये चग्रशा! उतर पाण्यात!’ 
‘नको! मी जरा आराम करतोय!’ 
एक भ गंारा रेतीत दडपीत चग्रगरीने चविारले, 
‘आक्क्सचनयािं काही कळलं?’ 
‘य द्ध स रू व्हायच्या आिीि मी चतला खेड्यात पाचहली!’ 
‘चतथं ती काय करीत होती?’ 
‘नवऱ्याकडून स्वतःिं घेऊन जायला आली होती!’ 
चग्रगरी खोकला आचि हाताने रेती लोरू्न देत तो भ गंोरा त्याने गाडून र्ाकला. 
‘बोललास तू चतच्याशी?’ 
 
‘फक्त नमस्कार केला! तबयेतीत चदसत होती! ख षीत होती! वाडीवर चदवस मजेत िाललेले 

चदसतायत!’ 
 
‘क्स्तपान काय म्हितोय?’ 
 
‘चतिी बारीक सारीक िीजवस्त त्यानं देऊन र्ाकली! भल्या मािसागत वागला! पि तू जपून ऐस! 

माझ्या कानावर आलंय की एकदा सझगलेला असताना त्यानं आि घेतल्येय, पचहल्याि लढाईत त झ्या 
छातीत गोळी िालवीन म्हिनू! तो त ला माफ करायला तयार नाय!’ 

 
‘मला ठाऊकै!’ 
‘मी नवीन घोडा घेतलाय!’ चपत्रोने संभाषिािा चवषय बदलला. 
‘बैलं चवकली?’ 
‘एकश ेऐंशीला चवकली! घोड्याला दीडश ेपडले, तरी काही वाईर् नाय!’ 
‘पीक पािी कसयं?’ 
‘छानाय! पि कापिीच्या आिीि आमिी उिलबागंडी झाली!’ 
 
संभाषि घरग ती गोष्टींकडे वळले. मग भावनािंी तीव्रता ओसरली. चपत्रोने साचंगतलेल्या 

घराकडील वाता ऐकून चग्रगरी स खावत होता. क्षिभर तो जिू घरीि राहत होता. आचि पूवीप्रमािेि तो 
एक सािा िडपड्या पोर झाला होता. 

 
‘िल! आिखी एक ब डी मारू या न् मग कपडे करू!’ आपल्या ओल्या पोर्ावरील रेती झर्कीत 

चपत्रोने स िवले. त्याच्या पाठीवर आचि दंडावर कार्ा उभा राचहला होता. 
 
कझाकाचं्या घोळक्याबरोबर ते आवाडाकडे परतले. राईच्या करं्जनाजवळ क्स्तपान आस्ताखोवने 

त्याना गाठले. िालता िालता र्ोपीच्या ढापिाखालील केस तो सविरून मागे वळवीत होता. 
 
चग्रगरीच्या बरोबर येत तो म्हिाला, ‘नमस्ते चमत्रा!’ 



           

‘नमस्ते!’ चग्रगरी थबकला आचि सकचित संकोिाने आचि ओशाळलेल्या िेहऱ्याने त्याने त्याच्याकडे 
वळून पाचहले. 

 
‘मला चवसरला नाहीस ना?’ 
‘जवळजवळ चवसरलोि होतो!’ 
 
‘पि आपल्याला त पली आठवि आहे ना!’ क्स्तपान क क्त्सतपिे हसला आचि प ढे जाऊन त्याने 

आपल्या प ढे िाललेल्या कारपोरलच्या गळ्यात हात र्ाकला. 
 
सूयास्तानंतर म ख्य लष्ट्करी ठाण्याकडून रे्चलफोनवरून संदेश आला. चग्रगरीच्या रेचजमेंर्ला 

आघाडीकडे परतण्यािा ह कूम झाला होता. 
 
पंिरा चमचनर्ात स्क्वाडनिी ज ळवाज ळव करण्यात आली आचि इंगेरीच्या चरसाल्याने आघाडीला 

पाडलेले भगदाड ब जवण्यासाठी त्यानी गािी गात कूि केले. 
 
एकमेकािा चनरोप घेताना चपत्रोने भावाच्या हातात एक घडी केलेला कागद कोंबला. 
‘हे काय?’ चग्रगरीने चविारले. 
‘त झ्यासाठी एक प्राथवना उतरवनू काढल्येय. ही घे.’ 
‘काय कामािी आहे का?’ 
‘हसू नको चग्रगरी!’ 
‘मी हसत नाय!’ 
 
‘अच्छा भाऊ! इतराना मागं र्ाकून प ढं िाव ूनकोस! चतखर् मािसं काळाला आवडतात! चजवाला 

संभाळून ऐस!’ चपत्रो ओरडून म्हिाला. 
 
‘मग प्राथवना कशालाय?’ 
चपत्रोने हात हालवला. 
 
कोितीही साविचगरी न बाळगता काही वळे स्क्वारन घोड्यावरून प ढे जात होते. नंतर साजंर्ानी 

चबलकूल आवाज न करण्यािे आचि सगळे ि टे्ट चवझवनू र्ाकण्यािे ह कूम सोडले. दूरच्या रानावर जाभंळ्या 
ि राचं्या शपेयानी सजवलेले अक्ग्नबाि उंि उसळले होते. 
  



           

११. 
 
सपगर् मोरोक्कोलेदरिे वषे्टि असलेली एक लहानशी वही. चतिे कोपरे घसर्लेले आचि त र्लेले 

होते. बराि काळपयंत ती आपल्या िन्द्याच्या चखशात पडून राचहलेली असली पाचहजे. कोरून काढलेल्या 
उतरत्या हस्ताक्षराने त्या वहीिी पाने भरलेली होती. 

 
कागदाला र्ाक लावण्यािी ही आवश्यकता आज बरेि चदवस मला जािवत्येय. एक प्रकारिी 

‘कॉलेज डायरी’ ठेवण्यािी माझी इच्छा आहे. सवात आिी चतच्याबद्दल. 
 
फेब्र वारीत. तारीख आठवत नाही. चतच्या एका शजेाऱ्यामाफव त माझी चतिी ओळख झाली. हा 

शजेारी होता बोयाचरशचकन नावािा चवद्याथीं एका चसनेमा थेर्राबाहेर ती दोघे मला भेर्ली. चतिी ओळख 
करून देताना बोयाचरशचकन म्हिाला, ‘लीझा ही व्येशनेस्काया गाविी आहे. चतिी नीर् काळजी घे, 
चतमोफेई. ती अचतशय उत्तम म लगी आहे.’ काहीतरी असंबद्ध वाक्य प र्प र्ल्यािं आचि चतिा मऊ 
घामेजलेला हात हाती घेतल्याि ं मला आठवतं. माझी येलीझावतेा मोखोवाशी ही अशी भेर् झाली. ती 
चबघडलेली आहे हे मी तत्क्षिी ओळखलं. अशा बायकािें डोळे नको एवढं सागूंन जातात. कबूल करतो की 
चतनं माझं जे मन बनवलं ते काही फारसं अन कूल नव्हतं. पचहली गोष्ट म्हिजे चिकचिकलेला हात. हाताला 
एवढा घाम येिार मी किी क ठं पाचहलेलं नाही. आचि ते डोळे! खरं सागंायिं तर अचतशय स ंदर डोळे. 
तळपती बदामी छर्ा असलेले. पि तरीही न स खविारे. 

 
वास्या, दोस्ता, जािीव पूववक माझी शलैी मी फ लवतोय असं चदसतय एवढंि काय पि 

प्रतीकािंाही अवलंब करतोय. कारि सेमीपालाचतन्द्स्क इथे ही डायरी जेव्हा त झ्या हाती पडेल तेव्हा काय 
घडलं त्यािी त ला स स्पष्ट कल्पना यावी असं मला वार्तं. (येलीझावतेा मोखोवाबरोबर मी स रू केलेलं 
प्रकरि संपल्यानंतर हे त ला पाठचवण्यािा माझा चविार आहे.  ानं त झी बरीि करमिूक व्हावी.) 
कालान िमानं मी सगळं विवन करीन. तेव्हा मी मघा म्हर्ल्याप्रमािे माझी चतच्याशी ओळख करून देण्यात 
आचि आम्ही चतघेजि क ठलातरी चभकार रडका चित्रपर् बघायला गेलो. बोयाचरशचकन गप्प होता. (त्यािा 
दात द खत होता त्यानं म्हर्ल्याप्रमािे ती ‘दाढद खी’ होती) आचि मला सभंाषि करिे अवघड वार्त होते. 
आम्ही एकमेकािें शजेारी असल्यािं चनष्ट्पन्न झालं. शजेारी म्हिजे आमिी गाव ेएकमेकाना लागून होती. 
पि माळरानाच्या चनसगव सौंदयाबद्दल वगैरे एकमेकाना आठविी सागंून झाल्यावर आमिे संभाषि संप ष्टात 
आले. तसं सागंायिं तर मी अचनबिं म ग्िता चर्कवली आचि चतनं संभाषिािा अभाव यक्त्कंचितही 
गैरसोयीचवना सहन केला! ती मेचडकलच्या द सऱ्या वषाला आहे, ती एका व्यापारी क र् ंबातंील आहे, चतला 
कडक िहा आचि आस्मोलोव तपकीर  ािंी आवड आहे वगैरे गोष्टी मला चतच्या तोंडून समजल्या. त ला 
कल्पना येईलि की बदामीरंगािे डोळे असलेल्या म लीिा पचरिय करून घेण्याच्या दृष्टीनं ही माचहती 
कमालीिी त र्प ंजी होती. आम्ही जेव्हा एकमेकािंा चनरोप घेतला (आम्ही चतला ‘राम स्र्ॉप’ पयंत 
पोिवलं) तेव्हा चतनं मला घरी येण्याि ंआमंत्रि चदलं मला वार्तं. २८ एचप्रलला मी चतच्या घरी जाईन. मी 
पत्ता चलहून घेतला. 

 
२९ एचप्रल 

आज चतच्या घरी गेलो. चतनं मला िहा आचि हलवा चदला. खरं खरं म्हिजे चतच्यात ‘काहीतरी’ 
आहे. चतखर् जीभ, स मार ह शार, पि ‘मन िाहेल तसं वागा’  ा आत्सीबाशवेच्या चसद्धातंावर चतिी पकड 



           

आहे. पाि फलांगावरून त्यािा वास येतो. उशीरानं घरी परतलो. चसगरेर् तयार केली आचि चतच्याशी 
काडीमात्र संबिं नसलेल्या गोष्टीिा चविार केला. म ख्यतः पैशािा. माझ्या स र्ािी अवस्था. भयावह आहे 
पि माझ्या जवळ ‘भाडंवल’ नाही. एकंदरीत वैताग आहे. 

 
१ मे 

थोडी महत्त्वािी घर्ना हे आजच्या चदवसािं वैचशष्ट्य. ‘सोकोलचनकी’ पाकव मध्ये अगदी 
चनरुपद्रवीपिे वळे घालवीत असताना एका लफड्यात सापडलो. कामगारािी एक मे िी सभा पोलीस 
आचि स मारे वीसएक कझाकािं पथक पागंवीत होते. एका सझगलेल्यानं एका कझाकाच्या घोड्यावर 
काठीिा प्रहार केला आचि कझाकानी हंर्र िालवायला प्रारंभ केला. (का क िास ठाऊक पि काही लोक 
हंर्रला िाबूक म्हिण्यािा आग्रह िरतात. पि ‘हंर्रला’ एक डौल आहे. तोि शबद का नये वापरू?) मी 
चतकडं गेलो आचि खरं सागंतो, अत्यंत उदात्त भावनेच्या आवगेानं मी मिे पडायिं ठरवलं. मी त्या 
कझाकाला म्हर्ले की तू आडम ठ्या आहेस. आिखी काहीबाही बोललो. तो माझ्या अंगावर हंर्र 
फडकविार होता पि त्याला मी अगदी ठासून बजावले की, मी स्वतः कामेनस्कायािा कझाक आहे आचि 
असा घ सळीन की त्याला आई आठवावी! तो कझाक स स्वभावी मािूस चनघाला. तरुि आंबून जाण्या 
इतपत फौजेत अजून राचहलेला नव्हता. आपि उस्तखोपेरस्कायािा कझाक असल्यािं आचि म ष्टीच्या 
दृष्टीनं उपय क्त मािसू असल्यािं त्यानं उत्तर चदलं. आम्ही चनमूर्पिे दूर झालो. त्यानं माझ्याचवरुद्ध काही 
केलं असतं तर लढत ज ंपली असती आचि मला स्वतःला  ापेक्षा काहीतरी वाईर् झालं असतं. माझ्या 
हस्तके्षपािा ख लासा एवढाि की, चलझा माझ्याबरोबर होती आचि चतच्या संगती मी असलो की काहीतरी 
परािम करण्याच्या चनव्वळ पोरकर् इच्छेनं मी वाहवनू जातो. मला अगदी िक्क असं चदसतंय की माझ ं
रूपातंर एका तरण्याबाडं कोंबड्यात होतंय आचि असं वार्तंय की माझ्या र्ोपीखाली एक अदृश्य लाल 
त रा उगवतो... क ठं िाललोय मी! 

 
३ मे 

माझ्या सध्याच्या मनःक्स्थतीत एकि गोष्ट करण्यासारखी आहे ती म्हिजे चपऊन ि ंद होिं. 
सगळ्यावर कळस म्हिजे माझ्याजवळ म ळीि पैसा नाही. डॉन काठिे पचरपक्व कसलगड उलाव ंतशी माझी 
पॅन्द्र् अत्यंत महत्वाच्या चठकािी– परखडपिे सागंायिं तर ‘ब डाति’ उसवल्येय आचि रफू चर्कून 
राहण्याच्या शक्यता अगदी द रंत आहेत. कसलगडि चशवण्यागत आहे. वलोदका स्मेझनेव येऊन गेला. 
उद्या मी लेक्िरला जाईन. 

 
७ मे 

वचडलाकंडून पैसे पावले. चतरसर्पिे चलचहलेलं पत्रही. मला काडीिी शरम वार्त नाही. आपल्या 
म लाच्या नैचतक अचिष्ठानाला ही अशी कीड लागल्यािं बाबाना कळलं तर कळू दे. सूर् चवकत घेतला. 
माझा नवीन र्ाय गाडीवानािंही लक्ष विूेन घेतो. गावातील सवोत्कृष्ट सलूनमिे जाऊन दाढी घोर्ली आचि 
कपडेवाल्याच्या द कानातील मदतनीस चदसतो तसा र्वर्वीत होऊन बाहेर पडलो. द तफा वृक्षराजी 
असलेल्या रस्त्याच्या कोपऱ्यावरील पोचलसाने माझ्याकडे पाहून क्स्मत केले. बदमाश थेरडा!  ा वशेात 
असिारा मी आचि तो  ात काहीतरी साम्य आहे. अन् तीन मचहन्द्यापूवी? पि इचतहासािं बोिकं कशाला 
उपसा? पि झालं ते झालं... रामच्या चखडकीतून अगदी योगायोगानं चलझा चदसली. आपला हातमोजा 
हलवनू चतनं क्स्मत केलं. हे कसं काय वार्तंय! 

 



           

८ मे 
‘सगळीि वयं असतात पे्रमशरि...’ तोफेच्या तोंडासारखे माझ्याकडं पाहून वासलेलं तचतयानाच्या 

नवऱ्यािं तोंड अजून मला चदसतंय, गलॅरीतील माझ्या ख िीतून त्यात थ ंकण्यािी अचनवार इच्छा मला 
झाली होती. मी त्या वाक्यावर जेव्हा जेव्हा चविार करतो. चवशषेतः ते शवेर्िं पे्र–म–श–र–ि. तेव्हा 
जाभंईि यायला लागते. बह िा नसािंी काहंी तरी खोड असावी. 

 
पि म द्दा असा आहे की मी, माझ्या  ा वयात पे्रमात पडलोय. हे चलचहताना माझे केस जरी ताठ उभे 

रहात आहेत. चलझाकडं गेली, प्रदीघव आचि जडजंबाल प्रस्तावनेनं प्रारंभ केला. 
 
आपल्याला काहीि न समजल्याि ंचतनं ढोंग केलं आचि चवषयातंर करण्यािा प्रयत्न केला. सध्याि 

फार लौकर होईल काय? आग लागो  ाला.  ा नव्या स र्ाने सगळा घोर्ाळा करून र्ाकलाय. मी 
स्वतःला आरशात बघतो तेव्हा मला असं वार्तं की माझा मोह पडिं अगदी अचनवायव आहे. हीि वळे आहे 
मला वार्तं! वस्त तः माझ्याबाबत सरळसोर् चहशोबीपिाि फते्त चमळवनू जातो. आताि मी मागिी घातली 
नाही तर दोन मचहन्द्यात वळे र्ळून जाईल. माझी पॅन्द्र् चवरून जाईल आचि अशा चठकािी उसवले की तशा 
पचरक्स्थतीत मागिी घालिे अशक्यि! 

 
हे चलहीत असताना आत्मगौरवानं मी सिैल चभजलोय. आि चनक काळातील सवोत्कृष्ट लोकाचं्या 

सवोत्कृष्ठ ग िािंा कोि तेजस्वी चमलाफ! हळ वार तरीही िगिगीत वासना. तशीि– ‘चववकेवािी प रती 
खंचबर!’ सगळ्या ग िािंी चखिडीि! इतर कौत कास्पद ग िािंा सम च्चय आहे तो वगेळाि. 

 
ज जबी तयारीि अजून संपायच्येय. चतच्या घरमालचकिीनं आमच्यात मिेि अडथळा आिला 

चतला पडवीत बोलवनू चतने चहच्याजवळ उसने पैसे माचगतले. चहच्याजवळ पैसे होते तरी चहने नकार चदला. 
ही गोष्ट मला पक्की ठाऊक आहे. आपल्या अगदी खरेपिाच्या आवाजात आचि त्या बदामी रंगाच्या डोळ्यात 
एवढी कळकळ आिनू ती सागंत होती. त्यानंतर पे्रमाबद्दल बोलायिी माझी इच्छाि मेली. 

 
१३ मे 

मी िागंलाि आचि खरोखरीि पे्रमात पडलो आहे.  ात चतळमात्र संशय नाही. प्रत्येक गोष्ट मला हे 
सागंते आहे. उद्या मी मागिी घालीन. अद्यापपयंत माझी भचूमका पक्की झालेली नाही. 

 
१४ मे 

ती गोष्ट अत्यतं अनपेचक्षत प्रकारे घडून आली. पाऊस पडत होता. िागंला उबदार कोसळत होता. 
मोखोवायावरून आम्ही िाललो होतो. वाऱ्याने फसरबंदीवरून पाऊस लोर्ला जात होता. मी बोलत होतो 
आचि ती गप्प होती. चविार करीत असल्यासारखे चतने डोके खाली घातले होते. पावसािे पािी चतच्या 
हॅर्च्या काठावरून चतच्या गालावर ओघळत होते आचि ती स ंदर चदसत होती. मी आमिे संभाषि उिृत 
करतो. 

 
‘येचलझावतेा सेर्मगएवना, मला काय वार्तं ते मी त म्हाला साचंगतलंय आता सगळं त मच्यावर 

अवलंबून आहे.’ 
 



           

‘त मच्या भावनाचं्या प्रामाचिकपिाबद्दल मला शकंा वार्ते. 
 
बावळर्ासारखे मी खादें उडवले आचि श ष्ट्कपिे मी ‘शपथचबपथ घ्यायला तयार आहे’ सकवा असेि 

काहीतरी म्हिालो. 
 
ती म्हिाली, ‘हे पहा त म्ही त गेनेवच्या नायकासंारखं बोलत आहात त म्हाला जरा सोपं करून 

सागंता येिार नाही का?’ 
 
‘इतकं सोपं काहीि नाही. माझं त मच्यावर पे्रम आहे.’ 
‘मग प ढं?’ 
‘आता त मच्यावर अवलंबनू आहे,’ 
‘माझं त मच्यावंर पे्रम आहे, असं मी म्हिाव ंअशी त मिी इच्छा आहे का?’ 
‘मला उत्तर हवयं.’ 
 
‘हे पहा चतमोफेई इवानोचवि–कसं सागंू मी? मला त म्ही सकचितसे आवडता–त म्ही फार उंि 

आहात.’ 
 
‘मी  ाहून उंि होईन!’ मी खात्रीपूववक साचंगतलं. 
‘पि आपली एकमेकाना इतकी थोडी माचहती आहे! आपि...!’ 
‘दहा वषाच्या काळात आपल्याला एकमेकािंी भरपूर माचहती होईल.’ 
 
ग लाबी हाताने चतने आपला चभजलेला गाल िोळला आचि ती म्हिाली, ‘बरं, ठीक आहे तर. 

एकत्र राहू या आपि. काळाबरोबर कळेलि. पि माझं पूवीिं प्रकरि त म्ही मला तोडून र्ाकू चदलं 
पाचहजे.’ 

 
‘कोि आहे तो?’ मी िौकशी केली. 
‘त म्हाला तो ठाऊक नाही. तो एक डॉक्र्र आहे. ग प्तरोगतज्ञ आह.’ 
‘त म्ही किी मोकळ्या व्हाल?’ 
‘श िवारपयंत होईन मला वार्तं!’ 
‘आपि एकत्र राहायि?ं म्हिजे एकाि घरात?’ 
‘होय! मला वार्तं ते जास्त सोईिं होईल! त म्ही माझ्या घरात रहायला या!’ 
‘का?’ 
‘माझ्याकडं मोठी सोईस्कर खोली आहे. अगदी स्वच्छ आहे ती. घर मालकीिही भली बाई आहे.’ 
 
मी काही हरकत घेतली नाही. त्वरेस्कायाच्या कोपऱ्यापाशी आम्ही ऐकमेकािंा चनरोप घेतला. 

आम्ही एकमेकािें ि बंन घेतले तेव्हा जवळून जािारी एक स्त्री आियविचकत झाली. 
 
भचवष्ट्याच्या पोर्ात काय आहे? 
 



           

२२ मे 
मिाळ जीवन जगतो आहे. आज माझ्या मि वृत्तीवर ढग आल्यासारखा झाला. माझी अंतववस्त्र ंमी 

बदललीि पाचहजेत असे चलझानं साचंगतलं. खरंि माझ्या अंतववस्त्रािं भयानक पोतेरं झालंय. हे अथाति 
खर आहे. पि पैसा...पसैा आम्ही माझेि पैसे खिव करीत आहोत आचि आता फारसे चशल्लक उरलेले 
नाहीत. काम शोिायला लागेल. 

 
२४ मे 

आज नवीन अंतववसे्त्र चवकत घेण्यािे ठरवले. पि लीझाने मला अनपेचक्षत खिात र्ाकले. एका 
उत्तम रेस्तोराँमिे जेवि करण्यािी आचि स्वतःला रेशमी स्र्ॉसकग चवकत घेण्यािी चतला अिानक अचनवार 
इच्छा झाली. आम्ही जेवि केले आचि खरेदी केली. मला काही अंतववसे्त्र नाहीत! 

 
२७ मे 

ती शोषनू माझे चिपाड करते आहे. शारीचरकदृष्ट्या सूयवफ लाचं्या दाडं्या पेक्षा माझ्यात जास्त काही 
उरलेले नाही. ही बाई नव्हे, ि मसती आग आहे! 

 
२ जून 

आज आम्ही नऊ वाजता जागे झालो. िवडे मोडायच्या माझ्या करंया संवयीिा प ढील प्रमािे 
पचरिाम झाला. 

 
चतने पाघंरुि दूर करून बराि वळे माझ्या पायािी पाहिी केली. नंतर आपल्या चनरीक्षिािा 

चनष्ट्कषव चतने हा असा साचंगतला. 
 
‘त झं हे पाऊल नाही तर घोड्यािा स ंब आहे. स ंबापेक्षाही खराब! आचि ते त झ्या िवड्यावरिे 

केस–आईग!’ कमालीिी चकळस आल्यासारखा चतने खादं्यानंा झर्का चदला. डोके पाघंरुिात ग रफरू्न 
घेतले आचि क शीला ती सभतीकडे वळली. 

 
मी गोंिळून गेलो. मी माझी पावले दृष्टीआड केली आचि चतच्या खादं्याना स्पशव केला. 
‘चलझा!’ 
‘माझ्या वारे्ला जाऊ नका!’ 
 
‘चलझा, हे म ळीि िालायिं नाही. माझ्या पावलािंा आकार काही मला बदलून घेता येिार नाही. 

माझ्या इच्छेप्रमािे ते काही बनवनू घेतलेले नाहीत. समजलीस? आचि लोमवृद्धीिं म्हिशील तर केव्हा ं
क ठं केस उगवतील हे काही सागंता येिार नाही. ते सगळीकडं वाढतात. तू मेचडकलला आहेस, चनसगािे 
चनयम त ला कळायला हवते.’ 

 
चतने कूस वळवली. चतच्या बदामरंगी डोळ्यात छद्मी छर्ा होती. 
‘कृपा करून कोितीतरी द गिंीनाशक पावडर वापरत जा. त झ्या पायाला मढ्यासारखी घाि येते.’ 
 



           

चतिे हात नेहमी घामेजलेले असतात असा अचभप्राय मी चिचकत्सकपिे व्यक्त केला. ती गप्प 
राचहली आचि ‘उदात्त’ भाषेत सागंायिे तर माझ्या आत्म्यावर एका उदास ढगािी काळोखी दारू्न आली. 
पाय आचि केस एवढंि  ाि ंकारि आहे असं नाही! 

 
४ जून 

आज मस्कवा नदीतून आम्ही नौकापयवर्िाला गेलो होतो. डॉनच्या चनसगव प्रदेशािी आठवि 
झाली. चलझािे वतवन चतला शोभिारे नव्हते. माझ्याबद्दल ती सतत क क्त्सत अचभप्राय देत असते. आचि 
किीकिी हे अचभप्राय मोठे उमवर् असतात. चतच्या भाषेत चतला उत्तर द्यायिे म्हिजे आमिे संबिं 
तोडण्यासारखे आहे आचि हे मला नको आहे. हे सगळं असं असूनही मी चतच्यावर अचिकाचिक आसक्त 
होत िाललो आहे. ती प रती शफेारलेली आहे. पि मला भय वार्ते की चतच्या िाचरत्र्यात काही मलूभतू 
बदल घडवनू आिण्याइतपत माझा प्रभाव खंबीर नाही. हवीहवीशी वार्िारी एक चबघडलेली लहान पोर. 
चवशषेतः अशी लहान पोर की चजने मला ज्यािी केवळ ऐकीव माचहती आहे ते प्रत्यक्ष पाचहलेले आहे. घरी 
जाताजाता वारे्त चतने मला एका केचमस्र्च्या द कानात ओढून नेले. तोंडावर क्स्मत खेळवीत चतने र्ालकम 
पावडर आचि द सऱ्या काहीतरी अरबर् िरबर् गोष्टी चवकत घेतल्या. 

 
‘ ानं घाि मरेल!’ 
मी चदमाखात चतला अचभवादन करून चतिे आभार मानले. 
हास्यास्पद पि हे असं आहे. 
 

७ जून 
चतला डोके फारि कमी आहे. पि इतर सगळ्या गोष्टी ठाऊक! 
 
रोज रात्री झोपण्यापूवी मी गरम पाण्याने पाय ि तो. त्यावर ओ–द–कोलन ओततो आचि द सऱ्या 

कसल्यातरी चकळसवाण्या पदाथािी पावडर त्यानंा लावतो. 
 

१६ जून 
चदवसेंचदवस ती जास्ति जास्त अस  होत िालल्येय. काल चतला उन्द्मादािा झर्का आला. अशा 

बाईबरोबर जगिे मोठे कठीि आहे. 
 

१८ जून 
आमच्यात काही म्हिता काहीही सारखेपिा नाही. आम्ही बोलतो ती भाषाही एकसारखी नाही. 
 
आज सकाळी बकेरीत जाण्यासाठी चतने माझे चखसे पाचहले. चतला लहानशी वही सापडली. चतने 

त्या वहीकडे बचघतले. 
 
‘हे काय बरोबर घेऊन सहडत असतोस?’ 
 
मला घाम फ र्ला. समजा चतने ती वही िाळली तर? मी इतक्या सहज आवाजात उत्तर चदले की 

ते ऐकून माझे मलाि आियव वार्ले. 



           

‘चहशबेािी वही आहे इतकंि.’ 
 
बेचफचकरीने चतने ती माझ्या चखशात कोंबली आचि ती बाहेर पडली. मला जास्त काळजी घेतली 

पाचहजे. द सऱ्या मािसाला त्यातले काहीही ठाऊक नसते तेव्हाि असले प्रत्यक्ष कथन ठीक असते. 
 
माझा चमत्र वास्याच्या करमि कीिे हे एक सािन ठरेल. 
 

२१ जून 
चलझाने मला थक्क करून र्ाकले आहे. ती एकवीस वषािी आहे. एवढे अनैचतक होण्याला चतला 

केव्हा सवड चमळाली? चतच्या घरिी मािसे कोित्या प्रकारिी आहेत? मला तीव्र क तूहल वार्िारे हे प्रश्न 
आहेत. 

 
ती भयंकर स ंदर आहे. आपल्या सौष्ठवाच्या पूिवत्वािा चतला अचभमान वार्तो. हा चनव्वळ 

आत्मपूजेिा सापं्रदाय आहे. द सरे काहीही चतच्या चहशबेी अक्स्तत्वात नाही. चतच्याशी गंभीरपिे बोलण्यािा 
मी अनेकदा प्रयत्न केला आहे. देव अक्स्तत्वात नाही अशी कमवठ सनातन्द्यािी खात्री पर्वनू देिे चलझाला 
प नःचशचक्षत करण्यापेक्षा जास्त सोपे आहे. 

 
एकचत्रत जीवन अशक्य आचि हास्यास्पद आहे. तरीही तोडून र्ाकायला मी किरतो आहे. मला 

कबूल केलंि पाचहजे की काही असले तरी ती मला आवडते. चतने मला झपारू्न र्ाकलेले आहे. 
 

२४ जून 
ते पर्कन् घडून गेले. आज आम्ही एकमेकाशंी मनमोकळेपिाने बोललो आचि चतने मला असे 

साचंगतले की, मी चतिी शारीचरक दृष्ट्या तृप्ती करू शकत नाही. अद्याप अचिकृतरीत्या फार्लेले नाही. 
कदाचित थोड्याि चदवसात फारे्ल. 

 
२६ जून 

चतला जर कशािी जरुरी असेल तर ती म्हिजे एक वळूिी! अगदी खऱ्या ख ऱ्या वळूिी! 
 

२८ जून 
चतला सोडून देि मला अचतशय म ष्ट्कील आहे. 
 
चिखलाप्रमािे ती मला ओढून घेत आहे. आज आम्ही वोरोचबयोवी रे्कड्यावंर रपेर् केली. 

हॉरे्लातंील चखडकीजवळ ती बसली होती. ‘चकरवलेल्या छपरातूंन उन्द्ह चतच्या क रळ्या बर्ावंर चझरपत 
होते. चतच्या केसाना श द्ध सोन्द्यािा रंग आहे.’ त झ्यासाठी ही एक काव्यािी झलक! 

 
४ ज लै 

मी माझे काम सोडून चदले आहे. चलझाने मला सोडून चदले आहे. आज स्मेझनेवबरोबर मी चबअर 
प्यालो. काल आम्ही व्होडका प्यालो. स चशचक्षत मािसानंी व्हाव ेतसे मी आचि चलझा परस्परापंासून वगेळे 
झालो. व्यावहाचरक प्रकारे मखूवपिा वगैरे काही नाही. आज द्मीत्रोवकावर मी चतला ‘जॉकी बूर्’ घातलेल्या 



           

एका तरुि मािसाबरोबर पाचहली. माझ्या अचभवादनाला चतने सयंमाने उत्तर चदले. ही चर्पिे थाबंवण्यािी 
वळे आता झाल्येय. झरा आर्लाय. 

 
३० ज लै 

अगदी अनपेचक्षतपिे र्ाक हाती घ्यावा लागतोय य द्ध पाशवी उत्साहािा स्फोर्. ‘क त्र्याच्या 
मढ्याला मलैभर घाि’ तशी प्रत्येक र्ॉपहॅर्ला देशभक्तीिी घाि मारत आहे. इतर जि चिडलेत. पि मला 
संतोष झालाय. माझ्या– हरपल्या नंदनवनाच्या’ तळमळीने मी पोखरून गेलो आहे. काल मला चलझाबद्दल 
एक काम क स्वप्न पडले. माझ्या तळमळीवर चतने खोल ठसा उमर्वलेला आहे. काहीतरी थारेपालर् 
झाला तर मला आनंद वारे्ल. 

 
१ ऑगस्र् 

 ा गोंगार्ाला आचि उठाठेवीना मी चवरू्न गेलोय. व्याक ळतेिी जूनी भावना परत आले. अभवकाने 
रबरािी बोंडी िोखावी तसा मी ती भावना िोखतोय. 

 
३ ऑगस्र् 

स र्केिा मागव! मी य द्धावर जाईन. मूखवपिा? कमालीिा. लाज लाविेपिा? 
 
पि मी द सरे काय करू शकतो? द सऱ्या एकाद्या अचभरुिीिा कि तरी असावा! पि दोन वषांपूवी 

असली तृप्ततेिी भावना नव्हती. माझे वय होत िालले नाही हे नक्की ना? 
 

७ ऑगस्र् 
गाडीत मी चलचहतोय, न कतेि आम्ही वोरोनेझ सोडले. उद्या मी घरी असेन. मी मनािी तयारी 

केल्येय. िमव, झार आचि चपतृभमूी  ासाठी मी लढेन. 
 

१२ ऑगस्र् 
काय पि माझा ‘चनरोप समारंभ’ केला त्यानी! आतामानने एक दोन ग्लासे झोकली आचि 

तळमळीिे भाषि केले. नंतर मी त्याच्या कानात क जब जलो ‘मूखव आहात त म्ही आन्द्दे्रय कापोचवि.’ तो 
अगदी िचकत होऊन गेला. आचि इतका काही द खावला की त्यािे गाव चहरव े पडले. मग त च्छतेने 
चफस्कारला, ‘आचि त म्ही स्वतःला चशकलेले म्हिवता! पाि साली आम्ही फर्कारून काढले त्यातलेि 
त म्ही एक नव्हत ना!’ मी उत्तर चदले की ‘खेदािी गोष्ट की मी ‘त्यातला’ नव्हे!’ वचडलानी अश्रू ढाळले. 
शेंबड्या नाकाने माझा म का घेण्यािा प्रयत्न केला. चबिारे चप्रय बाबा! माझ्या जागी हव ेहोते. माझ्याबरोबर 
िला असे मी थटे्टत स िवले तरी एकदम घाबरून उद्गारले, ‘पि मग शतेीि ंकाय?’ उद्या मी स्रे्शनाकडे 
चनघिार. 

 
१३ ऑगस्र् 

इकडे चतकडे न कापलेली गव्हािी शतेे. रे्कड्यावंर गोंडस मारमोत. कोझमा क्र्य िकोवच्या 
भाल्यावर क लचिन्द्ह म्हिनू िढवलेल्या सचित्र काडांतील जमवनात आचि त्याचं्यात चवलक्षि साम्य आहे. 
कोिा एकेकाळी मी गचित आचि इतर यथाथव शास्त्रािंा चवद्याथी होतो. तेव्हा मी असा ‘य द्धखोर’ होईन असा 
चविारही मला चशवला नाही. रेचजमेन्द्र्मध्ये गेलो की कझाकाशंी मी बोलून बघेन. 



           

२२ ऑगस्र् 
मागावरील एका स्रे्शनात य द्धकैद्यािंा पचहला गर् मी पाचहला. खेळाडूिा ढंग असलेल्या एका 

देखण्या ऑक्स्रयन अंमलदाराला बंदोबस्तात स्रे्शनाच्या इमारतीकडे िालवले होते. प्लॅर्फॉमववर 
फेरफर्का करिाऱ्या दोन तरुि स्त्रीयानी त्याच्याकडे पाहून क्स्मत केले. न थाबंता त्याचं्याकडे पाहून तो 
लवनू नेर्के अचभवादन करू शकला आचि त्यािंा त्याने उडता म का घेतला. 

 
कैदी असला तरी स्वच्छ दाढी केलेली होती. ऐर्दार होता. त्यािे तपकीरी बूर् िमकत होते. तो 

चनघून जात असताना मी चनरखून पाचहले. तरुि देखिा गडी, मोहक स्नेहाळ िेहरा. लढाईत भेर्ला तर 
त्याच्यावर प्रहार करायला हात उिलिार नाही. 

 
२४ ऑगस्र् 

चनवाचसत, चनवाचसत, चनवाचसत...चनवाचसतानी आचि सैचनकानी प्रत्येक मागावरील गाड्या गच्च 
भरून गेल्यात. 

 
पचहली इक्स्पतळािी गाडी न क्तीि चनघून गेली. ती थाबंली तेव्हा एक तरुि सैचनक उडी मारून 

बाहेर आला. त्याच्या िेहऱ्यावर पट्टी बािंलेली होती. आम्ही एकमेकाशंी बोलू लागलो. क लपी गोळ्याने तो 
जखमी झाला होता. इतःपर आपल्याला बह तेक फौजेत िाकरी करावी लागिार नाही  ािा त्याला 
भयंकर आनंद झाला होता. त्याच्या डोळ्याला इजा झाली होती. तो िक्क हसत होता. 

 
२७ ऑगस्र् 

मी माझ्या रेचजमेन्द्र्मिे आहे. रेचजमेन्द्र्िा कमाडंर मोठा उमदा म्हतारा गडी आहे. डॉनच्या 
खालच्या खेड्यातील कझाक. इथे रक्तािा वास अगदी जािव ूशकतो. परवािे चदवशी आम्ही आघाडीवर 
जाऊ अशी वदंता आहे. माझा चतसऱ्या स्क्वारनिा चतसरा ज मला आहे. कानस्तंचतनोव्हस्की खेड्यातील ते 
कझाक आहेत. रर्ाळ मंडळी आहेत. एकि गमत्या आचि गािारा आहे. 

 
२८ ऑगस्र् 

आम्ही कूि करतोय. आज बाहेर बराि गोंगार् उडालाय. दूरवर मेघगजवना िालल्यासारखी 
वार्तेय. पावसािा अंदाज करण्यासाठी मी हवा स द्धा ह ंगून पाचहली. पि आकाश चनळ्या साचर्नसारखे 
आहे. फौजी रसोई–गाडीच्या िाकाला घोड्यािा पाय घसर्ला आचि तो लंगडू लागला. सगळंि नव ं
आचि नवखं आहे. कशापासून प्रारंभ करावा, कशाबद्दल चलहाव?ं काही कळत नाही. 

 
काल चलहायला वळेि चमळाला नाही. आत्ता मी चजनावर माडं घेतल्या घेतल्याि चलहीत आहे. 

गिक्यामं ळे माझ्या पेक्न्द्सलीला काही भयंकर कसरतीिे प्रयोग कराव े लागत आहेत. आम्ही चतघेजि 
गवताच्या वैरिीच्या गाडीबरोबर िाललो आहोत. 

 
बाकीिी पोरे आता गवतािे भारे आवळून बािंीत आहेत आचि पोर्ावर उपडा पडून मी काल काय 

घडलं त्यािी उशीरानं नोंद करीत आहे. काल साजवर् तलोकोचन्नकोवने आम्हा सहा जिाना रे्हळिीवर 
पाठवले. (हा साजंर् मला चतरस्काराने ‘कॉलेज क मार’ म्हिून हाक मारीत असतो. ‘अरे ए कॉलेजक मार, 
त झ्या घोड्यािा नाल चनसर्लाय, चदसतंय का नाय?’) एक दोन बेचिराख खेड्यातून आम्ही फेरफर्का 



           

मारला. अचतशय उकाडा होत होता. घोडी घामानं डबडबली होती. तसेि आम्हीही. उन्द्हाळ्यात 
कझाकाला सजविी त मान घालायला खरं म्हिजे लाव ू नये. खेड्याच्या बाहेरील खंदकात मी माझ्या 
आय ष्ट्यातला पचहला म डदा पाचहला. एक जमवन खंदकात पाय सोडून पाठीवर उतािा पडला होता. एक 
हात अंगाखाली म डपलेला. द सऱ्या हातानं बंद कीिी चशलेखिी आवळलेली. जवळपास क ठेही बंदूक 
नव्हती. भयानक दृश्य! त्यािा चविार केला की माझ्या मिक्यातून थंड सिक जाते. तो असा चदसत होता 
की जिू काही खंदकात पाय सोडून बसला होता आचि चवश्रांती घेण्यासाठी त्यानं जिू आपली पाठ रे्कली 
होती. करड्या रंगािा गिवशे आचि पोलादी चशरस्त्राि. आतलं कातडी अस्तरही चदसू शकत होतं.  ा 
पचहल्या अन भवानं मी इतका स न्न होऊन गेलो की त्यािा िेहरा काही मला आठवत नाही. त्याच्या चपवळ्या 
कपाळावर िाललेल्या मोठाल्या चपवळ्या म ंग्या आचि अिोन्द्मीलीत चनस्तेज डोळे एवढि लक्षात आहे. 
चतथून घोड्यावरून जािारे येिारे कझाक अंगावर ि साच्या चनशाण्या करीत होते. त्याच्या गिवशेाच्या 
उजव्या भागातील रक्ताच्या लहानशा चठपक्याकडे मी पाचहलं. उजव्या क शीत काडतूस घ सून आरपार गेले 
होते. घोडा प ढं नेता नेता माझ्या लक्षात आलं की, काडतूस चजथून बाहेर आलं होतं चतथं गिवशेावरील 
डाग आचि जचमनीवर गोठलेले रक्त  ािें आकार खूपि मोठे होते आचि गिवशेाच्या फारू्न सिध्या झाल्या 
होत्या. 

 
शहारून मी चतथून घोडा प ढं नेला. तेव्हा ते असं घडलं. 
 
‘र्वाळ’ म्हिून ज्यािं र्ोपि नाव पडलेलं आहे, त्या वचरष्ठ साजंर्ने एक घािेरडी गोष्ट सागंनू 

आमिं ‘नैचतक िैयव’ सावरण्यािा प्रयत्न केला पि त्यािे स्वतःि ओठही थरथरत होते. 
 
खेड्यापासून दोन अडीि फलांगावर आम्ही एका जळालेल्या कारखान्द्यापाशी आलो. वरती ि रानं 

काळवडंलेल्या चवर्ाचं्या सभती तेवढ्या होत्या.  ा रस्त्यानं सरळ जाण्याला आम्हाला भीती वार्ली. कारि 
रस्ता राखेच्या चढगाऱ्यासून पलीकडे गेला होता. तेव्हा आम्ही त्याला वळसा घालून जायिं ठरवलं. रस्ता 
सोडून आम्ही बाजूला होताि कारखान्द्यातून क िीतरी आमच्यावर गोळीबार स रू केला. हे कबलू करायला 
मला शरम वार्ते. पि त्या पचहल्या बाराच्या आवाजाने मी चजनातून जवळ जवळ कोसळलोि. मी 
खोचगरािी मूद हातात पकडली आचि आंतचरक पे्ररिेनं डोकं खाली झ कवनू लगामाला झर्का चदला. 
आम्ही घोडी चपर्ाळीत तो जमवन पडला होता त्या खंदकावरून दौडत गेलो आचि खेडं मागे पडेपयवत 
आमच्या चजवात जीव नव्हता. नंतर आम्ही घोडी मागं वळवली आचि पायउतार झालो. दोघाना 
घोड्याजंवळ ठेवनू आम्ही इतर िौघेजि परत त्या खंदकाकडे गेलो. खंदकातून जाण्यासाठी आम्ही 
अंगािी म र्क ळी खाली वाकवली. दूर अंतरावरून मला त्या जमवनािे चपवळ्या आख ड ब र्ातील पाय 
बािंावरून लोंबताना चदसत होते. त्याच्या जवळून जाताना मी श्वास कोंडून िरला. जिू काही तो झोपी 
गेला होता आचि माझ्या िाह लीने तो जागा होण्यािी मला भीती वार्त होती. त्याच्या अंगाखालिे गवत 
ओले आचि चहरव ेहोते. 

 
आम्ही त्या खंदकात दबा िरून बसलो आचि थोड्याि चमचनर्ात त्या जळालेल्या कारखान्द्याच्या 

पडझडीमागून नऊ जमवन भालाईत घोड्यावर बसून बाहेर पडले. त्याचं्या गिवशेावरून ते भालाईत 
असल्यािं मी सागंू शकत होतो. त्यापकैी एकजि अंमलदार असल्यािं उघड होतं. घरघरीत आवाजात तो 
काहीतरी ओरडला. आचि ती सबिं त कडी आमच्या चदशनंे घोडी फेकीत चनघाली. 

 



           

गाडीत गवत भरण्यासाठी पोरं मला हाका मारताहेत. मला जायला हव.ं 
 

३० ऑगस्र् 
प्रथमि मी मािसावर कशी गोळी झाडली त्यािं विवन मला पूिव करायिंय. ते जमवन भालाईत 

आमच्यावर िाल करून आले, चहरव्या पालीसारखे त्यािें गिवशे, त्याचं्या चशरःस्त्रािािें िकाकते घंर्ाकृती 
घार्, र्ोकावंर पताका फडफडिारे त्यािें भाले हे मला अजून चदसतंय. 

 
गदव क मायती घोड्यावर ते स्वार झालेले होते. कोित्या तरी कारिानं माझी नजर चफरत 

खंदकाच्या बािंाकडं गेली आचि एक चहरवा कंि भ गेंरा माझ्या दृष्टीस पडला. माझ्या डोळ्यादेखत त्यािा 
आकार वाढत वाढत गेला आचि तो अवाढव्य चदसू लागला. एकाद्या दैत्याप्रमािे गवतािी पाती बाजूला 
झ गारीत तो माझ्या कोपराच्या चदशनेे झोकाडं्या घेत आला. बािंाच्या कोरड्या भ सभ शीत चिखलावर मी 
कोपर रे्कलं होतं. माझ्या फगोलाच्या बाहीवर तो िढला आचि झरझरा सरपर्त बंद कीवर िढला चतथून 
तो झोळण्याकडं गेला. त्याि ंमागविमि मी न्द्याहाळीत होतो. एवढ्यात ‘र्वाळा’ िा गरजता आवाज माझ्या 
कानी पडला, ‘फायर! काय झालंय काय त ला?’ 

 
मी कोपर अचिक ठामपिे रोवलं. डावा डोळा गच्च चमरू्न घेतला आचि मला असं जािवलं की माझ ं

चदल फ गत फ गत त्या चहरव्याकंि भ गंोऱ्याएवढ अजस्त्र झालं आहे. करड्या चहरव्या फगोलाच्या 
पाश्ववभमूीवर माझ्या बंद कीच्या माशीतील नेम चनशािं हेलकावत होती. मी घोडा दाबला आचि माझ्या 
काडत सािंी चवव्हळ झेप माझ्या कानी पडली. माझ्या शजेारी ‘र्वाळ’ गोळी िालवत होता. बंद कीिी माशी 
मी खूप खाली िरली असली पाचहजे कारि काडतूस एका गवताच्या झ बक्याला िारू्न गेलं आचि ि ळीिी 
पासंाळी उठली. मािसािा नेम िरून मी झाडलेली ती पचहलीि गोळी होती. नेम चनशाि न िरता मी 
चशलेखिी चरकामी केली. आचि मी घोडा दाबला तरी जबाब जेव्हा येईना. तेव्हाि मला वर नजर करून 
जमवनाकंडे पहाव े लागले. त्याि चशस्तवारीनं ते परत दौडत िालले होते. अंमलदार चपछाडीला घोडा 
फेकीत जात होता. ते नऊ जि होते. अंमलदाराच्या घोड्याच्या क मायती िौक आचि त्याच्या भालायती 
चशरस्त्रािािे पोलादी तकर्ही मला चदसत होती. 

 
२ सप्टेंबर 

र्ॉलस्र्ॉयच्या ‘य द्ध आचि शातंता’  ा कादंबरीत एकमेकाचंवरुद्ध ठाकलेल्या सैन्द्यादंरम्यानच्या 
रेषेबद्दल सागंिारा एक पचरच्छेद आहे. ही अज्ञातािी रेषा असते. मृतापासून सजीवाना चवभागिारी अशी ही 
रेषा असते. चनकोलाय रोस्तोव चजथं िाकरी करीत आहे ते स्क्वारन िाल करून जातं आचि रोस्तोवला 
मनःिक्षूप ढं ही रेषा चदसते. हा पचरच्छेद आज मला चवशषे ठळकपिे आठवत आहे कारि आज पहारे् जमवन 
ह स्साराचं्या एका त कडीवर हल्ला िढवला. 

 
पोख्त तोफखान्द्याच्या पाठबळावर त्याचं्या सैचनकानी आमच्या पायदळाला भडंावनू सोडले होते. 

आमिे काही लोक– २४१ व्या आचि २७३ व्या पायदळ रेचजमेन्द्र्िे लोक– मी पाचहले. मला वार्तं ते 
घबरार् होऊन िूम ठोकत होते. तोफखान्द्यािे म ळीि पाठबळ नाही अशा अवस्थेत हल्ल्यावर दामर्ल्यानं ते 
अक्षरशः गचलतिैयं झाले होते. गचनमाच्या आग्येलानं त्यातले एक तृतीयाशं चर्पले होते आचि जमवन ह स्सार 
उरलेल्याचं्या पाठीवर येत होते. नंतर रानातील मोकळ्या तव्यातं राखीव म्हिून उभ ं असलेलं आमि ं
रेचजमेन्द्र् त्या ि माळीत सोडण्यात आलं. ते प्रकरि माझ्या हे असं लक्षात आहे. 



           

पहारे् दोन ते तीनच्या दरम्यान आम्ही चतशचविी खेड्यातून कूि केलं, पहार् होत होती. गदव 
काळोख होता. ओर् आचि देवदाराच्या सूिीपिं गंिान हवा भारावलेली होती. स्क्वारनवारी रेचजमेन्द्र्ि ं
आगेकूि िालू होतं. आम्ही रस्ता सोडून शतेात घ सलो. ओर्वरिे दार् दसहवर आपल्या र्ापानी उिळीत 
जाताना घोडी फ रफ रत होती. 

 
अंगावर फगोल असूनही गारठा जािवत होता. रेचजमेन्द्र्ला त्यानी बराि वळे शतेातून िालवत 

ठेवलं होतं. एक तास उलर्ल्यावर घोडा फेकीत एक अंमलदार आला आचि रेचजमेन्द्र्च्या कमाडंरच्या 
हाती त्यानं एक ह कूम चदला. आमच्या म्हाताऱ्यानं नाखूष स्वरात तो ह कूम रेचजमेन्द्र्कडं पोिता केला आचि 
कार्कोन करून आमिं रेचजमेन्द्र् रानात घ सलं. अरंुद वारे्वर आमिी पहळ दार् ज र्ीनं जात होती. 
डावीकडं क ठं तरी मारामारी िालू होती. आवाजावरून पाहता मोठ्या संखेिा जमवन तोफखाना सरबत्ती 
करीत होता. 

 
तोफेच्या िमाम्यानं हवा कंचपत होत होती. आचि असं भासत होतं की आमच्या डोक्यावरील त्या 

गंचित देवदार वनालाि आग लागली आहे. उजाडेपयंत आम्ही फक्त ऐकत होतो. जयजयकारािा एक 
आवाज वर उठला. शबल चवदीिव प्रकारिा जयजयकार आचि नंतर मशीनगनच्या स्वच्छ घिाघातात 
ओवलेली नीरवता! त्या क्षिी माझं डोकं गरगरत होतं. एकाि गोष्टीिा मी चविार करू शकत होतो आचि ते 
चित्र सववथैव आचि द ःखदपिे स स्पष्ट होतं. ही गोष्ट म्हिजे आगेकूि करिाऱ्या आमच्या पायदळािे िेहरे. 

 
सपार् फौजी र्ोप्या घातलेल्या त्याचं्या भोंगळ करड्या आकृत्या आचि शारदीय िरिीला त्राहार्ीत 

जािारे त्यािें बेढब सैचनकी उंि बूर् माझ्या मनःिक्षूप ढे मला चदसत होते आचि त्या सजीव घामेजिाऱ्या 
देहािे रूपातंर म डद्यात करण्यासाठी उद्य क्त झालेल्या जमंन मशीनगनस् िे भेदक खरखरीत ‘हास्यध्वनी’ 
मला ऐकू येत होते. त्या दोन रेचजमेन्द्र्िी पार चनखदिी होऊन त्यानी िूम ठोकली. नंतर जमवन ह स्सारािे 
रेचजमेन्द्र् त्याचं्यावर त रू्न पडले. सातश ेसकवा त्याहून कमीि याडावरून आम्ही त्याचं्या बगलेवर आलो. 
ह कूम देण्यात आला. आम्ही िर्कन सफाबंदी केली. एकि थंड ह कूम मला ऐकू आला ‘आगे बढो!’ लगाम 
बसल्यासारखं क्षिभर त्यानं जि  आम्हाला मागं खेिलं. नंतर आम्ही िौखूर प ढे उिळलो. माझ्या घोड्यािे 
कान डोक्याला इतके सपार् चिकर्ले होते की बोरं् घालूनही ते उिकर्ता आले नसते. मी मागं वळून 
पाचहलं. माझ्या मागं रेचजमेंर्िा कमाडंर आचि दोन अंमलदार होते. होय हीि ती रेषा. सजीवाना 
मृतापंासून चवभागिारी रेषा. इथंि होती ती पागलपिािी महान घचर्का! 

 
ह स्सार गडबडले आचि मागे चफरले. माझ्या डोळ्यादेखत आमच्या स्क्वारन कमाडंर िेर्मनत्सोकन 

एक जमवन ह स्सार खाडंला. सहाव्या स्क्वारनच्या एका कझाकानं एका जमवनाला गाठलेला आचि बेभानपिे 
त्याच्या घोड्याच्या िौकावर घाव घातलेला मी पाचहला. वर उठून खाली कोसळताना त्या तलवारीवरून 
कातडीच्या िादंोया ओघळत होत्या. हे अतक्यव होतं! त्याला कोितंही नाव नव्हतं! परत येताना मी पाचहलं 
की िेर्मनत्सोविा िेहरा तंद्रीत आचि आनंद आवरून िरलेला होता. मािसािा न कताि खून पाडून 
आल्यानंतर जीना ऐवजी पते्त खेळायच्या मेजापाशीही तो असाि बसला असता, स्क्वारन कमाडंर िेर्मनत्सोव 
फार उंिावर िढेल! एक लायक मािसू! 

 
४ सप्टेंबर 



           

आम्ही चवश्रातंी घेतोय. द सऱ्या सैन्द्यदळािी िौथी चडव्हीजन आघाडीवर आिली जात आहे. 
कोबीचलनो  ा लहानशा गावात आमिा म क्काम आहे. आज सकाळी अकराव्या चरसाला चडक्व्हजनिी आचि 
उराल कझाकािंी झपयानं पथकं गावातून गेली. पचिमेला ि मििी िालू आहे. अखंड िमामा. जेवि 
झाल्यावर मी आघाडीवरील इक्स्पतळाकडे गेलो. जखमींिी गाडी न क्तीि आली होती. स्रेिर वाहिारे एक 
मोठी गाडी खाली करीत सखदळत होते. मी त्याचं्या जवळ गेलो. एक उंि भगव्या केसािंा सैचनक एका 
अडलीच्या मदतीने न क्ताि खाली उतरला होता. 

 
‘हे कसं काय वार्तं कझाका?’ मला उदे्दशनू तो म्हिाला, ‘माझ्या गाडंीत वार्ािं घातले त्यानंी! 

फवाऱ्यािे िार बार घ सलेत!’ 
 
‘चपछाडी गोळा उडाला की काय?’ त्याच्या अडलीनं त्याला चविारलं. 
‘कसली डोंबलािी चपछाडी? मीि चपछाडीला आगेकूि करीत होतो!’ 
 
एका झोपडीतून एक नसव बाहेर आली. मी चतच्याकडं नजर र्ाकली आचि माझ्या हातापायातील 

त्राि एकदम इतकं गेल्यासारखं झालं की, एका गाडीिा मला आिार घ्यावा लागला. चतिं चलझाशी 
असलेलं साम्य अनन्द्यसािारि होतं. तेि डोळे, तसाि लाबंर् िेहरा, नाक, केस चतिा आवाजस द्धा तसाि 
होता का माझ्या कल्पनेिे खेळ िालू होते? आता मला असं वार्तं की भेरे्ल त्या बाईिं चतच्याशी मला 
साम्य आढळेल. 

 
५ सपे्टम्बर 

ठाण्याला बािंलेल्या घोड्यानी चदवसभरािी िारावैरि खाल्लेय आचि आम्ही प न्द्हा आघाडीकडं 
चनघालोय. शारीचरकदृष्ट्या मी कोसळण्याच्या बेतात आहे. सशगवाला घोड्यावर माडं घेण्यािा ह कूम 
वाजवतोय. गोळी घालून ज्यािा जीव घेण्याला मला आनंद वारे्ल असा हा एकि मािसू आहे! 

 
रेचजमेन्द्र्च्या म ख्य ठाण्याकडं संदेश घेऊन स्क्वारन कमाडंरने चग्रगरी मेचलखोवला पाठवला होता. 

लढाई न क्तीि झाली होती. त्या भागातून घोडा फेकीत जािाऱ्या चग्रगरीला हमसडकेच्या कडेला एक 
मेलेला कझाक पडलेला चदसला. र्ापािें खळगे पडलेल्या रस्त्याजवळ आपले सपगर् क रळ्या केसािें 
मस्तक रे्कवनू तो पडला होता. 

 
चग्रगरी पायउतार झाला आचि नाक म ठीत िरून त्यानं पे्रतािी तपासिी केली. (मयत इसमाला 

क जून घाि स र्लेली होती) त मानीच्या चखशात त्याला ही वही, काँसपग पेक्न्द्सलिं थोरू्क आचि एक पसा 
चमळाला. त्यानं गोलदानीिा पट्टा काढून घेतला आचि आिीि सडायला लागलेल्या त्या फर्फर्ीत चभजर् 
िेहऱ्याकडे नजर र्ाकली. कानशीले आचि नाकािी दाडंी काळी पडू लागली होती. चपळवर्त्या व्यग्रतेने 
कपाळावर चतरकस उठून राचहलेल्या आठीत ि ळीिी प रे् जमू लागली होती. 

 
मयताच्या चखशात सापडलेल्या तलम हातरुमालाने चग्रगरीने त्यािा तो िेहरा झाकून र्ाकला 

आचि मिून मिून थाबंनू मागे वळून बघत तो म ख्य ठाण्याकडे चनघून गेला. म ख्य ठाण्यावर असलेल्या 
कारक नाचं्या हाती त्याने ती वही चदली. ती वािण्यासाठी कारक नानंी कोंडाळे केलें . त्या मािसािे आय ष्ट्य 
आचि त्या आय ष्ट्यातील पार्मथव इच्छा  ािंी त्यानी हसून र्र उडवली!  



           

१२. 
 
ऑगस्र् मचहन्द्यात अकराव्या चरसाला चडक्व्हजनने म संड्या मारून गावामागनू गाव सर केला आचि 

मचहनाअखेर कामेनका–स्त्र चमलोवा गावाभोवती त्यानी ब रुजबंदी उभारली. त्याचं्या पाठोपाठ दळभार येत 
होता. महत्त्वाच्या मोक्याच्या के्षत्रांवर पायदळ पथकािंी जमवाजमव करण्यात आली. अंमलदारािंी पथके 
आचि बाडचबस्तराच्या गाड्या रेल्व ेजंक्शनवर जमा झाल्या होत्या. 

 
बाक्ल्र्क सम द्रापासून आघाडी िाबकाच्या जीवघेण्या फर्काऱ्याप्रमािे पसरली होती. लष्ट्कराच्या 

म ख्य ठाण्यावर एका प्रिंड िढाईिा मनस बा चशजत होता. सेनानी नकाश ेप ढे माडूंन डोळेफाड करीत होते. 
जासूदस्वार लढाईिे ह कूम घेऊन घोडी फेकीत ये जा करीत होते. लक्षाविी सैचनक आपल्या मरिाकडे 
पावले र्ाकीत िालले होते. 

 
गचनमाच्या चरसाल्यािी प्रिंड फौज गावाच्या वारे्ने येत असल्यािी वदी रे्हळिी हशमानी आिली. 

रस्त्याच्या बाजूने असिाऱ्या रानातून कझाकाच्या त कड्या आचि गचनमािे रखवाली हूलस्वार  ाचं्या 
िकमकी िालू होत्या. 

 
आपल्या भावािी भेर् झाल्यापासून चग्रगरी मेचलखोवने द ःखद चविार संप ष्टात आिण्यािा आचि 

चितािी पूवीिी चनवातंता परत चमळवण्यािा प्रयत्न केला होता. पि त्यािा काही उपयोग नव्हता. 
राखीवदळाच्या द सऱ्या सफ्यातूंन जी क मक मजब ती घेण्यात आली त्यात अलेक्सेई उऱ्य चपन नावािा 
कझाक चग्रगरीच्या ज मल्यात भरती करण्यात आला. उऱ्य चपन उंि, काहीशा गोल खादं्यािा, अरेरावी 
दाभाडािा आचि छपरी काक्ल्मकी चमशािा होता. त्यािे आनंदी चनभवय डोळे नेहमी हसत असत. तो र्कल्या 
होता. त्याच्या कोनदार कवर्ीच्या काठानेि काय ते त रळक ग लाबी केस होते. त्याच्या आगमनाच्या 
पचहल्याि चदवशी त्यािे ‘झ बक्या’ हे र्ोपि नाव पडून गेले. 

 
ब्रोदीच्या भवताली लढाई झाल्यानंतर  ा रेचजमेन्द्र्ला एक चदवसािी उसंत चमळाली. चग्रगरी आचि 

उऱ्य चपनिा म क्काम एकाि झोपडीत होता. त्यािे लौकरि संभाषि स रू झाले. 
 
‘त ला ठाऊकाय मेचलखोव? त झा चपसारा झडत िाललाय!’ 
‘चपसारा झडत िाललाय म्हिजे?’ चग्रगरीने आठ्या घालून चविारले. 
‘वरपासून खालपयंत तू चनजीव झालायस! जसा आजारातून उठल्यागत!’ 
 
आपल्या घोड्याना ते वैरि देत होते आचि शवेाळे माजलेल्या ड गड गडत्या क पार्ीकडे पाठी करून 

ते िूर सोडीत उभे होते. िारा िाराच्या रागंानी ह स्सार रस्त्यावरून घोडी घेऊन िालले होते. क पार्ीपाशी 
म डदे पडलेले होते. कारि ऑक्स्रयनानी माघार घेतली तेव्हा खिाखिी झाली होती. जळालेल्या यह दी 
देवळाच्या पडझाडीतून जळालेला वास येत होता. कलत्या चदवसाच्या समृद्ध रंगावलीत ते गाव म्हिजे 
संहार आचि चवषादजनक चरतेपिािे एक प्रिंड चित्र होते. 

 
‘मला काय िाड भरलेली नाय!’ असे म्हिून चग्रगरी उऱ्य चपनकडे न बघता थ ंकला. 
‘तू खोरं् बोलतोयस्! मला डोळे आहेत बघायला!’ 



           

‘बरं! काय चदसतंय त झ्या डोळ्याना?’ 
‘तू घाबरून गेलायस! मरिाला तू घाबरलायस!’ 
‘मूखायस् तू!’ आपल्या बोर्ािंी नखे चकलचकल्या नजरेने न्द्याहाळीत चग्रगरी चतरस्काराने म्हिाला. 
‘मला सागं! तू क िाला तरी ठार मारलंयस का?’ उऱ्य चपन छडा लावीति होता. 
‘हो! त्यािं काय?’ 
‘त्या भारानं मन दबून गेलंय का?’ 
‘मन दबून गेलंय?’ चग्रगरी कडवर्पिे हसला. उऱ्य चपनने म्यानातून तलवार बाहेर काढली. 
‘त झी म ंडी छार्ली तर आवडेल?’ 
‘प ढं काय?’ 
 
‘काडीिी खंत न वार्ता मी त ला ठार मारीन! मला दयामाया काय नाय!’ उऱ्य चपनिे डोळे हसत 

होते पि त्यािा आवाज आचि त्याच्या नाकप ड्यािंी आिाशी थरथर  ावरून चग्रगरीने हे जािले की तो 
मनापासून बोलतो आहे. 

 
‘तू िमत्काचरक आहेस..! तू रानर्ी आहेस!’ उऱ्य चपनिा िेहरा एकर्क न्द्याहाळीत चग्रगरी 

म्हिाला. 
 
‘ह ड त! त झं चदल पातळ आहे! हा वास ठाऊकाय त ला? बघ!’ वईतील एक ज ने बिविे झाड 

उऱ्य चपनने चनवडले आचि नजरेने अंतरािा अंदाज घेत तो थेर् त्या झाडाकडे गेला. आगळी रंुद मनगरे् 
असलेले त्यािे लाबं चपळदार बाहू चनिळ खाली लोंबले होते. 

 
‘बघ!’ त्याने सावकाश तलवार वर उिलली आचि भयंकर शक्क्तचनशी चतला अिानक चतरपा 

झर्का चदला. भमूीपासून िार फूर् अंतरावर संपूिव चवलग होऊन झोपडीच्या चखडक्या खरवडत आचि 
सभती ओरबाडत ते बिविे झाड कोसळून पडले. 

 
‘बचघतलंस हे? चशकून घे! बाकलानोब नावािा एक आतामान होऊन गेला. किी ऐकलंयस् का 

त्यािं नाव? त्याच्या तलवारीच्या पात्यात पारा भरलेला होता! उिलायला अवजड! पि चतनं तो एका 
घोड्यािे दोन घोडे करायिा! हे असे!’ 

 
नवीन वारािे कठीि तंत्र चशकायला चग्रगरीला बराि वळे लागला. ‘तू आहेस दिकर्! पि 

तलवार पेलायला मूखांयस! हे असं हव!ं’ भयानक शक्तीचनशी तलवारीिा चतरपा वार करीत उऱ्य चपनने 
त्याला िडा चदला. ‘बेडरपिानं मािूस खाडं! मािसू किकेगत मऊ असतो!’ त्याच्या डोळ्यात हास्य 
आले. ‘का? न् कशाला?  ािा घोळ घालत बसू नको! तू कझाकायस! प्रश्नाचं्या फंदात न पडता मािसू 
खाडंायिं त झं काम! लढाईत गचनम ठार मारिं हे पचवत्र काम आहे! मारलेल्या प्रत्येक मािसागचिक देव 
त झं एकेक पाप-साप मारला तर प सतो–तसं प सत जाईल! जरुर पडल्याखेरीज प्राण्याला मारू नको! पि 
मािूस नाहीसा कर! तो जंगली आहे! गचलच्छाय! िरत्री तो चवखारी करतो! क त्र्याच्या म तागत जगतो!’ 

 
चग्रगरीने हरकती घेतल्या तेव्हा उऱ्य चपनने कपाळाला आठ्या घातल्या आचि हट्टीपिाने तो ग ळिी 

िरून बसला. 



           

चग्रगरीला हे पाहून आिय ंवार्ले की सगळी घोडी उऱ्य चपनला चभऊन असत. तो त्याचं्या जवळ 
गेला की घोडी कान र्वकारीत आचि मािूस नव्हे तर जिू क िी श्वापद येतंय अशा प्रकारे एकमेकाना 
चिकरू्न उभी रहात. एकदा एका रानमाजल्या दलदलीच्या जागेवर पायउतार होऊन हल्ला िढवायिा 
स्क्वारनला प्रसंग आला. घोडी बाजूला मोकळ्या रानात नेण्यात आली. घोड्यािा ताबा घेण्यािी कामचगरी 
ज्याच्यावर सोपवण्यात आली त्यात उऱ्य चपन होता. पि त्याने साफ नकार चदला. 

 
‘उऱ्य चपन! त झी घोडी का नाय नेत रे भडव्या?’ 
‘ती मला चभतात! देवाच्यान चभतात!’ 
उऱ्य चपनने उत्तर चदले. त्यािे डोळे नेहमीप्रमािे लकाकत होते. 
 
घोड्यािी उस्तवारी करायिी आपली पाळी तो किीही करायिा नाही. स्वतःच्या जनावराबाबत 

त्याला ममता होती. पि चग्रगरीच्या असे लक्षात आले की, तो जवळ येताना चदसला की त्याच्या घोड्यािी 
प रे् थरथरत आचि अस्वस्थपिे तो िाळवािाळव करू लागे. 

 
‘मला हे सागं की घोडीं त ला का चभतात?’ चग्रगरीने त्याला एकदा प्रश्न केला. 
‘मला माहीत नाय!’ खादें उडवनू त्याने उत्तर चदले. ‘त्याचं्या बाबतीत मी तसा दयाळू आहे!’ 
 
‘ती सझगलेल्या मािसाला ओळखतात आचि त्या घाबरतात. पि तू तर नेहमी ताळायावर 

असतोस!’ 
 
‘माझं चदल कठीिाय! त्याना ते जािवतं मला वार्तं.’ 
‘त झं चदल लाडंग्यािं आहे. सकवा त ला चदल नायि! आहे तो एक फत्तर.’ 
‘शक्याय!’ उऱ्य चपनने ख षीने मान्द्य केले. 
 
रे्हळिीच्या कामावर ज मल्यािी रवानगी करण्यात आली होती. ऑक्स्रयन सैन्द्यातून पळून 

आलेल्या एका िेकने रचशयन लष्ट्करी अचिकाऱ्याला माचहती चदली होती की, गचनमाच्या फौजेने पचवत्रा 
बदललेला आहे. त्याने रचशयन लष्ट्कराला प्रचतहल्ल्यािी आचि वैऱ्यािी रेचजमेन्द्र् चजथून गेलीि पाचहजेत 
त्या रस्त्यावर सक्त नजर ठेवण्यािी सूिना चदली. 

 
रानाच्या कडेकाठावर ज मलेदाराने एका साजंर्च्या हाताशी िार कझाकाना ठेवले आचि तो स्वतः 

प ढच्या र्ेंबल्यापचलकडे असलेल्या गावाकडे इतराना घेऊन दौडत गेला. चग्रगरी, उऱ्य चपन, चमशा कोशवेोई 
आचि आिखी एक कझाक  ानंा साजंर्ाजवळ ठेवण्यात आले. 

 
त र्लेल्या देवदारापाशी हे कझाक िूर काढीत पडले होते आचि साजंर् डोळ्याला द बीि लावनू 

म लूख न्द्याहाळीत होता. चशळोप्याच्या गप्पा मारीत अिा तास ते चतथे पडले होते. उजवीकडून क ठूनतरी 
भडीमारािा अखंड िमामा कानी येत होता. थोड्या पावलाचं्या अंतरावर कापिी राहून गेलेले, किसातून 
दािे झडलेले रायिे शते वाऱ्यावर ड लत होते. चग्रगरी सरपर्त रायच्या शतेात चशरला. अजून जी भरलेली 
होती अशी किसे त्याने चनवडली आचि ती सोलून तो दािे दातात रगडू लागला. 

 



           

दूरवर असलेल्या मळ्यातून घोडेस्वारािंा एक घोळका बाहेर पडला आचि ख ला म लूख न्द्याहाळीत 
थबकला. थोड्या वळेाने तो घोळका परत  ा कझाकाचं्या चदशनेे चनघाला. 

 
‘बह िा ऑक्स्रयन!’ साजंर् श्वास रोखून उद्गारला. 
‘क ठं?’ चसलान्द्तेव्हने दिकून चविारले. 
‘ते काय रानातूंन येतायत. उजवीकडं बघ!’ 
 
घोडेस्वारािंी एक र्ोळी दूरच्या चवरळ रानझ ड पातून बाहेर पडली. जंगलातील कडपट्टीलवरील 

शतेािी ते रे्हळिी करीत होते. नंतर ते त्या कझाकाचं्या चदशनेे येऊ लागले. 
 
‘मेचलखोव!’ साजवर्ने हाक मारली. 
चग्रगरी सरपर्त त्या झाडापयंत गेला. 
 
‘ठीक! त्याना जरा जवळ येऊ द्या अन् मग िरा त्यांच्यावर फैर. पोरान , बंद का तयार ठेवा.’ 

साजंर्ने िादंलीने प ढे म्हर्ले. 
 
उजवी िरून स्वार िालले होते. िौघेजि श्वास रोखून झाडाखाली पडले होते. 
‘आउख् त काप्राल!’ वाऱ्यावर एक तरिा खिखिीत आवाज ऐकू आला. 
चग्रगरने म ंडी वर उिलली. 
 
सहा हंगेचरयन ह स्सार घोळका करून होते. उरावर पाढंऱ्या फासंड्या असलेले देखिे फगोंल 

त्यानी िारि केले होते. एका समंद काळ्या देवजादावर माडं घेतलेला आचि हातात काडबीन िरलेला 
त्यािंा नाईक शातंपिे हंसत होता. 

 
‘श रु!’ साजंर् दबक्या आवाजात म्हिाला. झाडातून फैर द मद मत स र्ली. 
‘काय झालं?’ देवदारामागून कोशवेोईने दिकून मारलेली आरोळी आली. 
 
‘अरे ए ए ऽ राचंडच्यानू गप्! गप् रहा!’ त्यािा आवाज रुक्ष ककव श होता. ह स्सारानी एका रागेंत 

घोडी शतेात चपर्ाळली. त्याचं्यापकैी एकाने त्याचं्या नायकाने–हवते बार काढला. घोड्याचं्या गंडखोलाला 
चमठी मारून डाव्या हाताने र्ोपी दाबनू िरिारा शवेर्िा ह स्सार मागे पडला. 

 
सवाच्या आिी उऱ्य चपन ताडकन् उडी मारून उठला. रायच्या शतेातून िडपडत तो िावत स र्ला. 

आपल्या मागोमाग तो बंदूक फरफर्त नेत होता. स मारे शभंर एक याडावर त्याला तंगड्या झाडीत 
िडपडिारे कोसळलेले घोडे आढळले. जवळि एक हंगेचरयन ह स्सार खाली पडल्याने द खावलेला ग डघा 
िोळीत उभा होता. उऱ्य चपनकडे पाहून तो काहीतरी ओरडला आचि शरिागंतीिी चनशािी म्हिनू त्याने 
माघार घेत जािाऱ्या आपल्या साथींकडे बघत दोन्द्ही हात हवते उंिावले. 

 
हे सगळे इतक्या झर्पर् घडले की उऱ्य चपन आपला कैदी घेऊन माघारी येईपयंत काय घडत आहे 

त्यािे आकलन होण्याला चग्रगरीला फ रसति झाली नाही. 



           

‘ए भाद्दर िल! काढ ते!’ ह स्सारािी समशरे िसम सळेपिाने खेिीत उऱ्य चपन त्या हंगेचरयनावर 
खेकसला. 

 
तो कैदी घाबरर्पिे हसला आचि आपली समशरे ख शीने हवाली करण्यासाठी िािपडत पट्टा 

सोडव ूलागला. पि त्यािे हात थरथरत होते आचि ते बक्कल त्याला सोडवता येईना. चग्रगरीने साविचगरीने 
त्याला मदत केली. तो ह स्सार म्हिजे भादरलेल्या वरच्या ओठाच्या कोपऱ्यात तीळ असलेला ग बग बीत 
गालािा तरुि पोरगा होता. चग्रगरीकडे पाहून त्याने आभारादाखल क्स्मत केल आचि मान हलवली. आपले 
हत्यार काढून घेण्यात आल्याबद्दल त्याला आनंद झालेला चदसत होता. चखसे िािपडत त्याने कातडी िंिी 
बाहेर काढली आचि काहीतरी प र्प र्त त्याने कझाकाचं्या प ढे तंबाखू केली. 

 
‘आपला पाह ििार करतोय!’ साजंर् क्स्मत करून म्हिाला आचि चसगरेर्िा कागद शोिू लागला. 
‘परदेशी तमाखू ओढून घ्या!’ चसलाक्न्द्तएव चखदळत म्हिाला. 
 
त्या ह स्सारािी तंबाखू घेऊन कझाकानी चसगरेर्ी वळल्या आचि ते िूर सोडू लागले. ती कडक 

काळी तंबाखू िर्कन त्याच्या डोक्यात चशरली. 
 
‘त्यािी बंदूक क ठाय?’ आिाशीपिे चसगरेर्िा दम मारीत साजंर्ाने चविारले. 
‘ही पहा!’ आपल्या पाठीमागे असलेला र्ाकें घातलेला चपवळा झोळिा उऱ्य चपनने दाखवला. 
‘त्याला स्क्वारनकडं नेलेलं बरं! त्याला काय म्हिायिंय ते त्याना ऐकायिं असेल!’ 
‘पोरान , कोि घेऊन जाईल  ाला?’ आपल्या गड्यावंरून नजर चफरवीत साजवर्ने चविारले. 
‘मी घेऊन जातो!’ उऱ्य चपनने िर्कन उत्तर चदले. 
‘ठीक! िल नीघ इथून!’ 
 
आपले काय होिार ते त्या कैद्याने ओळखल्यािे उघड होते कारि तो कसन से हसला. आपले 

चखसे उलरे् करून त्याने कझाकाना काही त कडे पडलेली मऊ िाकलेरे् देऊ केली. 
 
‘रुचसन इरव...रुचसन...चनख्त आवाचस्त्रत्स!’ िाकलेरे् प ढे करून अजागळासारखे अचवभाव करीत 

तो तत–पप करू लागला. 
 
‘हत्यारं आहेत का काही?’ साजंर्ने चविारले, 
 
‘तसलं काही अकडं तकडं करू नको! त झी भाषा नाय समजत आम्हाला! चपस्त लाय? 

ठो...ठो...ठो?’ साजंर्ने चपस्त लािा काल्पचनक घोडा दाबला कैद्याने जोराने मान हलवली. 
 
‘नाय हाय! नाय हाय!’ 
 
त्याने ख षीने स्वतःिी झडती घेऊ चदली. त्यािे गोबरे गाल थरथरत होते. त्याच्या फार्लेल्या 

ग डघ्यातून रक्त ओघळत होते. त्याच्या ग लाबी कातडीवर म क्या मारािे चहरव े चनळे वळ होते. अखंड 
बडबड करीत िेहरा चपळवरू्न त्याने हातरुमालाने रक्त चर्पले. त्यािी र्ोपी घोड्यापाशी पडली होती ती 



           

आिण्यासाठी आचि त्यािे बलँकेर्, त्याच्या क र् ंबािे फोर्ो ठेवलेली वही आिण्यासाठी चतकडे ‘जाऊ 
का?’ असे त्याने चविारले. तो काय म्हितोय ते समजावनू घेण्यािी साजंर्ने चशकस्त केली. शवेर्ी त्याने 
हताश होऊन हात झाडला. 

 
‘िल नीघ  ाला घेऊन!’ 
 
उऱ्य चपननं आपला घोडा िरला आचि वर माडं घेतली. पाठीवर बंदूक नीर् आडवी बसवीत त्याने 

कैद्याला जवळ येण्यािी खूि केली. 
 
‘िल ए शेंदाड चशलेदार! त झी आई घातली भडव्या!’ 
 
त्यािे क्स्मत पाहून प्रोत्साहन चमळालेल्या त्या हंगेचरयनानेही क्स्मत केल आचि घोड्याच्या बाजूकडे 

तो येऊ लागला. घसर् करण्यािा प्रयत्न म्हिनू त्याने उऱ्य चपनिा ग डघा थोपर्ला. पि त्या कझाकाने 
त्यािा हात उग्रपिे झर्कून र्ाकला आचि लगाम खेिले. 

 
‘िल! िालायला लाग! नखरे नाय पायजेत!’ 
 
तो कैदी ओशाळून बाजूला झाला आचि गंभीर िेहरा करून बाजूने िालू लागला. प नः प न्द्हा तो 

मागे वळून इतर कझाकाकंडे बघत होता. त्याच्या सपग्या केसािंा त रा र्ाळूवर उत्साहाने उभा राचहला 
होता. त्याम ळे चग्रगरीच्या आठविीत त्यािी प्रचतमा उमरू्न राचहली ती अशी– खादं्यावरून उडिारा त्यािा 
फगोल त्यािा सपगर् केसािंा त रा, त्यािी आत्मचवश्वासय क्त िीमी िाल. 

 
‘मेचलखोव, जा! त्या घोड्यािी जीन कंठाळी उतरव!’ साजंर्ने ह कूम सोडला आचि बोरे् 

भाजेपयंत ओढलेल्या चसगरेर्िे र्ोक खेदाने थ ंकून र्ाकले. चग्रगरी त्या पडलेल्या जनावराकडे गेला. त्यािे 
जीन त्याने उतरवले आचि मग कोित्यातरी अचनचित कारिाने जवळ पडलेली र्ोपी त्याने उिलली, 
र्ोपीिे अस्तर त्याने ह ंगले. सवगं साबिािा आचि घामािा गिं त्याला जािवला. त्या ह स्सारािी र्ोपी 
डाव्या हातात चनगूतपिे िरून त्याने घोड्यािा तो सरंजाम झाडाकडे नेला. उचकडव ेबसून कझाक द लंग्या 
ढ ंढाळू लागले, चजनािी अपचरचित िार्िी न्द्याहाळू लागले. 

 
‘त्याच्या जवळिी ती तंबाखू छान होती! त्याच्याकडून आपि आिखी मागनू घ्यायला हवी होती!’ 

चसलान्द्तेव हळहळला. 
 
‘हा हा! हे बरीक खराय! तंबाखू मस्ताय!’ 
 
‘चमठाईच्या लाळेगत घशातून उतरतंय–!’ त्या आठविीने साजंर्ने स स्कारा सोडला आचि 

तोंडातील थ ंकी चगळून र्ाकली. 
 
थोडीि चमचनरे् उलर्ली असतील एवढ्यात देवदारातून घोड्यािे मस्तक अवतीिव झाले आचि 

उऱ्य चपन दौडत आला. 



           

‘आ? पळाला काय?’ घाबरून उडी मारत साजंर् उद्गारला. 
 
िाबूक नािवीत उऱ्य चपननं घोडा प ढे आिला. मग पायउतार होऊन त्याने खादं्याना आळोखे 

चपळोखे चदले. 
 
‘त्या ऑक्स्रयनिं काय केलंस?’ त्याच्या जवळ येत साजंर्ने चविारले. 
 
‘काय हवयं?’ उऱ्य चपन त्याच्यावर खेकसला आचि म्हिाला, ‘पळून गेला! पळून जायिा प्रयत्न 

करीत होता!’ दात चविकीत उऱ्य चपन म्हिाला. ‘आम्ही ख ल्या रानात आलो न् त्यानं–! तेव्हा चिरफाळून 
र्ाकला!’ 

 
‘खोरं् बोलतोयस्!’ चग्रगरी ओरडला, ‘काही कारि नसता तू त्याला ठार मारलंस!’ 
 
‘ओरडायला काय झालं? त झा काय संबिं?’ आपली थंड नजर चग्रगरीच्या िेहऱ्यावर रोखून 

उऱ्य चपननं चविारलं. 
 
‘का ऽ य?’ चग्रगरी हळू हळू उठत होता. त्यािा हात जचमनीवर काहीतरी िािपडत होता. 
‘जरुर नाय चतथं त झं नाकाड ख पसू नको! कळलं?’ उऱ्य चपन उग्रपिे म्हिाला. 
 
चग्रगरीने झर्कन् बंदूक उिलली आचि खांद्यावर रे्कली. घोडा शोििारी त्यािी बोरे् थरथरत 

होती आचि त्यािा राखी िेहरा क्ष बि होऊन गेला होता. 
 
‘ए! थाबं ए!’ त्याच्या चदशनेे िाव घेत साजंर् दरडावनू ओरडला. गोळी उडण्याआिी त्याने 

बंद कीला िक्का चदला. झाडावरिी फादंी छारू्न काडत स स ंसार्त चनघून गेले. 
 
‘इथं काय िाललंय?’ कोशवेोईने फ सफ सत चविारले. 
 
चसलाचंतएविे दाभाड लोंबू लागले आचि तोंड वासून तो चनिल बसून राचहला. 
 
साजंर्ाने चग्रगरीच्या छातीला हात लावनू ढकलले आचि त्याच्या हातातील बदूंक चहसकावनू 

घेतली. फक्त उऱ्य चपन मात्र आपला पचवत्रा न बदलता उभा होता. त्यािे पाय फाकलेले होते. डावा हात 
पट्यावर ठेवलेला होता. 

 
‘परत झाड!’ 
‘जीव घेईन त झा!’ त्याच्या अगंावर िावनू जात चग्रगरी ओरडला. 
‘हा हा! प रे! काय तमाशा आहे? कोर्वमाशवल होऊन गोळी खायच्येय? हात खाली घे!’ 
चग्रगरीला मागे ढकलून आचि हात आडव ेपसरून तो  ा दोन गड्याच्या मिोमि उभा राचहला. 
‘खोरे् बोलतोय स! तू काय माझा जीव घेतोय स?’ असे म्हिून उऱ्य चपनने क्स्मत केले. 
 



           

साजंवळेी घोड्यावरून परत येताना वारे्त पडलेला त्या ह स्सारािा म डदा सवांच्या आिी चग्रगरीने 
पाचहला. इतराचं्या प ढे त्याने घोडा चपर्ाळला आचि भेदरलेल्या घोड्यािे लगाम खेंिीत तो र्क लावनू 
खाली बघू लागला. मख्मली शवेाळावर सताड हात पसरून तो गडी पडला होता. िेहरा पालथा होता. 
पतझाडीच्या पानासारखे चपवळे तळव े वर वळून उघडले होते. पाठीमागून पडलेल्या भयंकर घावाने 
खादं्यापासून पट्यापयंत त्यािी दोन खाडंोळी झाली होती. 

 
‘दोन त कडे केलेत!’ म डपलेल्या डोक्यावरून एकीकडे झ कलेल्या त्या मयताच्या केसाच्या सोनेरी 

झ बक्याकडे घाबरून दृष्टी र्ाकीत जवळून घोड्यावरुन जाता जाता साजंर् प र्प र्ला. 
 
म डद्याच्या अंगावरून कझाक चनमूर्पिे स्क्वारनच्या म ख्य ठाण्याकडे घोडी हाकीत गेले. 
 
संध्याकाळच्या सावल्या गडद झाल्या होत्या. एक काळा फ लारलेला ढग पचिमेकडून वाऱ्यावर 

वाहत िालला होता. जवळपासच्या रेविातून केदाळ वाशरेा दमर्पिा आचि क जलेला वास येत होता. 
एक लाल बगळा घ मत होता. घोड्याच्या वछाड सामान्द्यािी ख ळख ळ, समशरेीिी चरचकबीवर मिेि होिारी 
खिखि, सकवा घोड्याच्या र्ापाखाली येिाऱ्या देवदाराच्या फळािंी करकर  ानीि काय तो त्या 
पेंग ळलेल्या नीरवतिा भगं होत होता. ख ल्या रानातून मावळल्या सूयािी लालब दं दीक्प्त देवदारंूच्या 
ब ंध्यावर ओघळली होती. 

 
उऱ्य चपन अखंड चसगरेर्ी ओढीत होता. ि ट्टा खंबीरपिे पकडून िरलेली त्यािी थोराड बोरे् आचि 

काळेजलेली नखे तरल स्फ सल्लगात उजळत होती. 
 
जचमनीवरील चवरळ होिाऱ्या सायंच्छायाचं्या अचनवविनीय शोकातव छर्ा उठावदार आचि गचहऱ्या 

करून ढग रानाच्या डोक्यावरून चनघून गेला! 
  



           

१३. 
 
द सऱ्या चदवशी सकाळी गावावरील हल्ला स रू होिार होता. दोन्द्ही फळ्यावंर चरसाला घेऊन आचि 

काही चरसाला पथके राखीव ठेवनू पायदळाने पहारे् आगेकूि करायिें होते, पि क ठेतरी क िीतरी 
घोडिूक केली; दोन पायदळ रेचजमेन्द्र्स् वळेेवर येऊ शकली नाहीत. दोनश े अकराव्या बंद किारी 
रेचजमेन्द्र्ला डाव्या फळीकडे सरकण्यािा ह कूम देण्यात आला आचि द सऱ्या एका रेचजमेन्द्र्ने िालू 
केलेल्या घेराव डावात हे बंदूकिारी रेचजमेन्द्र् स्वतःच्याि बतारीच्या आगवषावात साफ झाले.  ा बेहद्द 
गोंिळात मनस बे उिळले गेले आचि हल्ल्यािी इचतश्री फज्ज्यात जरी नव्हे तरी अपेशात होण्यािा िोका 
उद भवला. पायदळािे अशाप्रकारे ि रदळि िालू असता आचि क िाच्या तरी ह कमावरून खबळीत 
घातलेल्या तोफा बािंानी बाहेर खेिून आिीत असताना अकराव्या चरसाला चडक्व्हजनला आगेकूि 
करण्यािा ह कूम देण्यात आला. 

 
परंत  त्यानंा ज्या जागी ह श्शार पचवत्र्यात ठेवण्यात आलेले होते ती सगळी रानजमीन आचि 

दलदलीिी जागा असल्याने लंबयािौड्या आघाडीचनशी हल्ला िढविे शक्य नव्हते आचि काही चठकािी 
कझाकाना ज मले बािूंनि आगेकूि कराव ेलागले. बाराव्या रेचजमेन्द्र्च्या िौर्थ्या आचि पािव्या स्क्वारनना 
रानात राखीव म्हिून ठेवण्यात आले होते आचि एकंदर आगेकूि झाल्यानंतर थोड्याि चमचनर्ात 
ि मििीिा िमामा आचि चवदीिव करिारा कल्लोळ त्याचं्या कानी आला. 

 
प्रदीघव थरथरता जयनाद िालू होता. मिून मिून कझाक बोलत होते. 
‘स र्ले आपले!’ 
‘चनघाले!’ 
‘मचशनगनिा काय िडाका आहे!’ 
‘आपल्या जवानाना खूप मारताय त!’ 
‘आपल्या गजवना ऐकू येत नैत!’ 
‘म्हिजे जवळ येतायत!’ 
‘थोडा वळे उरलाय!’ 
‘आपल्यालाही उतराव ंलागिार!’ 
 
दोन स्क्वारनना उघड्या रानात हारीने उभे करण्यात आले होते. देवदाराच्या दिकर् ब ंध्यात ते 

ग रफर्ले गेले होते आचि त्याम ळे जंगजोड कशी िालू आहे, ते त्याना समजत नव्हते. 
 
एक पायदळ कंपनी तरातरा गेली. एक तरतरीत िलाख चदसिारा ‘एन्. सी. ओ.’ चपछाडीच्या 

रागंात रेंगाळत घरघरीत आवाजात ओरडला, 
 
‘रागंा संभाळा!’ 
 
आपला सरंजाम खिखिवीत ती कंपनी दिादिा चतथून गेली आचि आल्डरच्या झाडीत चदसेनाशी 

झाली. 
 



           

आता दूरवरून झाडातून तो सकंप जयनाद ऐकू येत होता. मिेि तो खंचडत होत होता. गाढ 
शातंता पसरली. 

 
‘पोिले बह तेक चतथवर!’ 
‘हा हा! चभडले बह िा! खाडंतायत एकमेकाना!’ 
 
कझाकानी कान तािनू र्वकारले पि त्यानंा जास्त काही ऐकूि येईना. उजव्या फळीवर 

ऑक्स्रयन तोफखान्द्याने िालून येिाऱ्या फौजेवर िडाका िरलेला होता. त्या िमाम्यात मिून मिून 
मशीनगनिा द रर्ा ऐकू येत होता. 

 
चग्रगरीने आपल्या ज मल्याकडे वळून नजर र्ाकली. कझाक घाबरर्पिे िाळवािाळव करीत होते, 

घोडी गोमाशानंी सतावल्यागत बेिनै होती. उऱ्य चपननं आपली र्ोपी खोगीर म दीवर अडकवली होती आचि 
तो आपले र्क्कल प शीत होता. 

 
चग्रगरीच्या बाजूला असिारा चमशा कोशवेोई आपल्या परसदारच्या तंबाखूच्या चसगरेर्िे 

तावातावाने झ रके घेत होता. रात्रभर जागरि केल्यानंतर चदसाव ेतसे आजूबाजूिे वस्त मान अगदी स स्पष्ट 
आचि अचतशयि खरेख रे होते. 

 
 ा स्क्वारनना तीन तास राखीव ठेवण्यात आले. 
 
आगमार आत्ता थाबंत होती तर आत्ता जास्ति वरच्या चर्पेत उठत होती. डोक्यावरून एक चवमान 

घरघरत गेले खूप उंिीवरून त्याने थोडावळे चघरया घातल्या आचि अचिक उंिीवर झेप घेत ते पूवेच्या 
चदशनेे चनघनू गेले. चवमानचवरोिी तोफानी भडीमार स रू करताि फ र्िाऱ्या गोळ्यािें द िी फ लारे 
आकाशाच्या चनळाईत चठपके काढीत गेले. 

 
द पारी त्याना लढाईवर पाठवण्यात आले. तंबाखूिे सगळे साठे खलास होऊन गेले होते. सगळे 

गडी उत्स कतेनें व्याक ळ झाले होते तेव्हा भर द पार होण्याआिी थोडावळे एक अडली ह कूम घेऊन घोडा 
फेकीत आला. िौर्थ्या स्क्वारनच्या कमाडंरने आपले गडी िर्कन बाजूला काढले. चग्रगरीला असे भासले 
की ते आगेकूि करीत नसून माघारि घेत आहेत. त्यािें स्वतःिे स्क्वारन स मारे वीस चमचनरे् रानातून 
बेतरचतचबने घोडी पळवीत होते रिि माळीिा आवाज अचिकाचिक जवळ येत िालला होता. 

 
त्याचं्यापासून फारसा मागे नसलेला तोफखाना झपायाने भडीमार करीत होता. कानठळ्या 

बसविाऱ्या गजवना करीत गोळे अडवत्या हवतूेन िडािड िालले होते. अरंुद रानवारे्म ळे स्क्वारनिी 
सफाबंदी मोडली गेली आचि सदरेवर ते बाहेर पडले ते चवस्कळीत होऊन. स मारे दोन अडीि फलांगावर 
हंगेरीयन ह स्सार रचशयन तोफखान्द्याच्या बािंानीना खाडंीत होते. 

 
‘स्क्वारन, सफेबस्त ह श्शार!’ कमाडंर गरजला. कझाकानी ह कमािी प रती ताचमलीही केली नाही 

एवढ्यात प ढिा ह कूम आला. 
 



           

‘स्क्वारन, समशरे तय्यार! एल्गार–! श रू–!!’ 
 
तारपर्ींिी एक चनळी चबजली झळकली. िपळ दौडीतून कझाकानी िौखूर दौड स रू केली. 
 
तोफखान्द्याच्या पार उजव्या बगलेवर जबरजंग वाहिाऱ्या घोड्याना आवरायला सहा हंगेचरयन 

ह स्सार ग तंले होते. तोफखान्द्याच्या िवताळलेल्या घोड्यािे कायदे एक खेित होता, द सरा आपल्या 
भाल्याच्या काठीने त्याना बडवीत होता. तर इतर अराबयाच्या िाकािें आरे ओढत खेित होते आखूड 
शपेर्ीच्या आमस ली घोडीवर माडं घातलेला एक अंमलदार ह कूम सोडीत होता. कझाक दृष्टीला पडताि 
ह स्सारानी पर्ापर् घोड्यावंर उड्या घातल्या. 

 
‘आिखी जवळ! आिखी जवळ!’ आपल्या उिळलेल्या घोड्यािी लय चग्रगरी मोजीत होता. 

िौखूर दौडत असताना क्षिभर त्यािा एक पाय चरकबीतून चनसर्ला आचि चजनात अस रचक्षत वारू्न 
आंतचरक भयाने तो प ढे वाकला आचि ती लोंबती चरकीब पायाने शोिू लागला. पायािी पकड गवसल्यावर 
त्याने वर पाचहले तो त्याला आपल्यासमोर जबरजंग तोफेिे सहा घोडे चदसले. सवात प ढच्या घोड्यावरील 
गाडीस्वाराच्या सदऱ्यावर रक्त आचि मेंदूिा चशडकावा झालेला होता. त्या जनावराच्या गंडखोलावर तो 
त्याला चमठी मारून पडला होता. अंगावर शहारे आििारा र्ापािंा खरखरीत आवाज करून चग्रगरीच्या 
घोड्याने त्या मेलेल्या तोपिीवर आपले खूर घातले, उलथलेल्या चकरािी जवळ आिखी दोघेजि पडले 
होते. िौथा तोंड खाली घालून आराबयावर पालथा पडला होता. चसलाचतएव न क्ताि चग्रगरीच्या प ढे होता. 
हंगेचरयन अंमलदाराने नेम िरून गोळी घातली. वाऱ्याला म ठीने पकडीत कवळीत तो कझाक कोसळला. 
चग्रगरीने लगाम खेिले आचि तलवार जास्त िागंली िालवता यावी म्हिनू डावी घालून त्याने 
अंमलदाराजवळ येण्यािा प्रयत्न केला. पि त्यािा कावा अंमलदाराने ओळखला आचि कोपरात हात 
म डपून त्याच्यावर गोळी िालवली. चपस्त लातील भाडंार संपल्यावर त्याने समशरे काढली. कसलेल्या 
दाडंपटे्टवाल्याप्रमािे त्याने तीन कडाक्यािे प्रहार ि कवले. चग्रगरीने करकरा दातं खात त्याच्यावर िौर्थ्यादा 
झेप घेतली. 

 
त्यािी घोडी आता जवळजवळ शजेारीशजेारी दौडत होती. आचि चग्रगरीने त्या हंगेचरयनािा घोरू्न 

दाढी केलेला राखी गाल आचि त्याच्या गळपट्टीवर चशवलेला त्याच्या रेचजमेंर्िा नंबर बघनू घेतला. 
ह लकाविी दाखवनू त्याने त्या अंमलदारािे लक्ष िाळवले आचि आपल्या वारािी चदशा बदलून तलवारीिी 
प तळी त्या हंगेचरयनाच्या खाद्याच्या पात्यात ख पसली. नेम िरून त्याने द सरा घाव त्याच्या मिक्याच्या 
सकचित वर मानेवर घातला. त्या अंमलदाराने हातातून समशरे आचि लगान सोडून चदले. मागे क िीतरी 
िावल्यागत त्याने छाताड प ढे फेकले आचि खोगीरम दीवरून तो खाली कोसळला. भयंकर हायसे वारू्न 
चग्रगरीने त्याच्या डोक्यावर प्रहार िढवले आचि त्याच्या कानावरील हाडािा तलवारीने ि राडा केला. 

 
पाठीमागून डोक्यावर बसलेल्या भयानक प्रहाराने चग्रगरीिी श द्ध चछनावली गेली. तोंडात रक्तािी 

जळजळीत खारर् िव त्याला जािवली आचि आपि कोसळत असल्यािे त्याने ओळखले एका बाजूने 
कापलेल्या चपकािे िवडे राचहलेली िरती गरगरत त्याच्या अंगावर उसळून आली. जचमनीवर त्याच्या 
देहािा जो जबर आघात झाला त्याने क्षिभर त्याला भानावर आिले. त्याने डोळे उघडले. त्या डोळ्यात 
रक्तािे लोर् वहात आले. पायािा दिदिार् आचि घोड्यािें घोर चनःश्वास त्याच्या कानावरुन जात होते. 
शवेर्िे त्याने डोळे उघडले तेव्हा त्याला घोड्याच्या फ ललेल्या नाकप ड्या आचि क िािे चरकीबीतील पाय 



           

दृष्टीस पडले. ‘संपलं!’ हा शामक चविार त्याच्या मनातून सापागत वळवळत गेला. एक गजवना आचि मग 
काळीक ट्ट शनू्द्यता! 
  



           

१४. 
 
ऑगस्र्च्या मध्याला येवगेनी चलस्तचनस्तकीने असे ठरचवले की, आतामानच्या ह ज रातीच्या 

रेचजमेन्द्र्मिून कझाकाचं्या खड्या फौजेच्या एकाद्या रेचजमेन्द्र्कडे बदलीसाठी अजं करायिा. त्याने 
औपिाचरक अजव सादर केला आचि तीन आठवड्यात त्याला त्याच्या इच्छेप्रमािे नेमिूक चमळाली. सेंर् 
पीर्सवबगवहून प्रयाि करण्यापूवी त्याने वचडलानंा चलचहले, 

 
पपा, 

 
आतामान रेचजमेन्द्र्कडून खड्या फौजेकडे बदली होण्यासाठी मी अजव केला आहे. आज माझ्या 

नेमि कीिा ह कूम मला चमळाला असून द सऱ्या पलर्िीच्या कमाडंरप ढे दाखल होण्यासाठी मी 
आघाडीकडे जाण्याला चनघत आहे. माझ्या चनयविाने त म्हाला बह दा आियव वारे्ल. पि मला माझ्या 
कारिािंा ख लासा करायिा आहे. माझ्या आज बाजूच्या पचरक्स्थतीिा मला उबग आलेला आहे. कवायती, 
चखजमतगारी, छचबना  ा सगळ्या वाडािाकरीने माझ दात चशवचशव ूलागतात. मला त्यािा प रता वीर् 
आलाय. मला चजवतं काम हवयं. आचि वार्ले तर असे म्हिा की, शौयव गाजचवण्यािी माझी इच्छा आहे. 
१८१२ च्या य द्धापासून ज्यांनी रचशयन शस्त्रािें वैभव वाढवले आहे त्या चलस्तचनत्स्कीच्या खानदानी रक्तािा 
हा आवाज आहे असे मला वार्ते. मी आघाडीवर जात आहे. मला त मिे आशीवांद द्यावते. 

 
बादशहाच्या स्वारीने म ख्य ठाण्याकडे प्रयाि करण्याआिी गेल्या आठवड्यात मी त्यानंा पाचहले. 

त्या प रुषािी मी पूजा करतो. मी वाड्यात ह ज र रखवालीवर उभा होतो. माझ्या अंगावरून जाताना त्यानी 
क्स्मत केले आचि माझ्याकडे डोळ्यानी खूि करीत त्याचं्याबरोबर असिाऱ्या रोद चझयानकोना ते इंग्रजीत 
म्हिाले, ‘माझा परािमी रखवाल! असला चभडू घेऊन मी चवलहेल्मिा हात सर करीन!’ 

 
शाळकरी म लीसारखी मी त्यािंी पूजा करतो. माझ्या वयाला अठ्ठावीस वष ेउलरू्न गेली असली 

तरी हे कबूल करायला मला लाज वार्त नाही. बादशहाचं्या उज्वल नावाला काळीमा फासिाऱ्या 
वाड्यावरील कंड्यानंी मी भयंकर क्ष बि होऊन गेलोय माझा त्यावर चवश्वास नाही. माझा चवश्वास बसूि 
शकत नाही. माझ्यादेखत मचलकाजानबद्दल क िाळकीिे शद्ब काढल्याबद्दल अचलकडेि एक चदवस कॅप्टन 
ग्रोमोवला मी जवळ जवळ गोळीि घातली होती. मी त्याला म्हिालो की हा अिमपिा आहे आचि 
वठेचबगारािं रक्त ज्याचं्या नसातून वाहत आहे असल्याि मािसािंा ही गचलच्छ बदनामी करण्यापयंत 
अिःपात होऊ शकतो. इतर अनेक अंमलदारासंमोर हा प्रसंग घडला. बेभान होऊन मी माझे चपस्तूल 
काढले आचि त्या हलकर्ापायी मी एक काडतूस वाया घालविार होतो. पि माझ्या साथींनी माझे हत्यार 
काढून घेतले.  ा गर्ारात माझे आय ष्ट्य चदवसेंचदवस अचिकाचिक करंरे् होत िालले आहे. ह ज रातीच्या 
रेचजमेन्द्र्मिे–चवशषेतः अंमलदारात अस्सल देशपे्रमि नाही. आचि हे उच्चारण्यानं क िीही भयिचकत 
होईल पि राजघराण्याबद्दलही पे्रम उरलेले नाही. हे क ळवतं नव्हेत तर कंगाल आहेत.  ा रेचजमेन्द्र्मिून 
चनघून जाण्यािा हाि खरोखरी माझा ख लासा आहे. ज्यांच्याबद्दल मला आदर नाही अशा लोकाशी मी 
संबंि ठेव ूशकत नाही. 

 



           

तर हे सगळे असे आहे. माझ्या असंबद्धतेबद्दल मला कृपा करून क्षमा करा. मी गडबडीत आहे. 
माझ्या सामानािी बािंाबािं करून मला चनघाले पाचहजे. पपा, प्रकृतीला जपा. आघाडीवरून मी त म्हाला 
सचवस्तर पत्र पाठवने. 

 
त मिा 
येवगेनी 

 
सकाळी आठ वाजता वॉसाच्या गाडीने पेत्रोग्राद [इ. स. १९१४ त सेंर् चपर्सवबगविे पेरोग्राड असे नामकरि करण्यात 

आले.] सोडले. चलस्तचनत्स्की ‘द्रोझको’ करून स्रे्शनावर गेला. ल कल कत्या पारव्या चनळ्या चदव्यािें 
पेत्रोग्राद त्याने मागे र्ाकले होते. 

 
स्रे्शनात सैचनकािी गदी आचि गोंगार् उडाला होता. हमालाने चलस्तचनत्स्कीिी सूर्केस आत 

आिली आचि थोडी नािी हातावर पडल्यावर त्याने ‘ ा तरुि सभ्यगृहस्थािा प्रवास स खािा होवो’ असे 
अचभष्टसितन केले चलस्तचनत्स्कीने आपला समशरे पट्टा आचि कोर् काढून ठेवला आचि आपल्या जागेवर 
एक फ लाफ लािी रेशमी कॉफेचशयन द लई पसरली. चखडकीजवळ जोगी मािसािा खप्पड िेहरा 
असलेला एक पाद्री बसला होता. त्याने घरुन आिलेले खाद्य पदाथव एका लहान रे्बलाबर ठेवलेले होते. 
आपल्या अंबाडीसारख्या दाढीत अडकलेले खरकरे् त कडे झर्कीत त्याने आपल्या समोर बसलेल्या, 
शाळेिा गिवशे घातलेल्या कृश काळगेल्या म लीला ताकंपोळे देऊ केले. 

 
‘घे थोडसं बेर्ा!’ 
‘मेहरबानी! नको मला!’ 
‘अग, लाजू नको! त झ्यासारख्या बारीक म लीनं खूप खायला हव!ं’ 
‘मेहरबानीं! नको मला!’ 
‘कदाचित आपि थोडंसं घ्याल साहेब! घेता?’ 
चलस्तचनत्स्कीने त्याच्याकडे कर्ाक्ष र्ाकला, 
‘त म्ही मला उदे्दशून म्हिताय?’ 
 
‘हो हो, आपल्यालाि!’ त्या पाद्र्यािे उदास डोळे भेदकपिे पहात होते आचि त्याच्या झ कलेल्या 

चमशाआंडून त्यािे पातळ ओठ तेंवढे क्स्मताने चबलग झाले. 
 
‘नको! िन्द्यवाद! मला काही खायिी इच्छा नाही!’ 
‘आपि िकू करता आहात. खाण्यात काही पाप नाही. आपि सैन्द्यात आहात काय?’ 
‘होय!’ 
‘प्रभ ूआपल्याला सहाय्य करो!’ 
 
येवगेनीिा डोळा लागत असताना त्या पाद्र्यािा रसाळ आवाज क ठूनतरी दूरवरून आल्यासारखा 

त्याला वार्त होता आचि त्याला असा भास होत होता की चनमकहराम कॅप्टन ग्रमोवि बोलतोय. 
 



           

‘माझ्या क र् ंबाला चमळिारं उत्पन्न अगदी त र्प जं आहे बघा! तेव्हा लष्ट्करात उपाध्याय म्हिनू 
िाललोय. रचशयन लोक श्रदे्धचशवाय लढू शकत नाहीत! आचि त म्हाला ठाऊक आहे वषोवषीं श्रद्धा वाढत 
िालल्येय! अथात काही ि कार लोक आहेत. पि ते चशकलेल्या वगात आहेत! शतेकरी देवाला घट्ट िरून 
आहे!’ 

 
त्या पाद्र्यािा खजव येवगेनीिा जािीवतेिा  ाच्याप ढे भेद करू शकला नाही. येवगेनीिा डोळा 

लागत होता. लाकडी छपराला चदलेल्या रंगािा वास तेवढा त्याला जािवला. बाहेरून क िीतरी, 
ओरडरले ‘लगेज गेलं! मला सोयर स तक काही नाही’ ‘कसलं लगेज गेलं?’ येवगेनीच्या मनात चविार 
आला आचि इथेि जाचिविेी दोरी त रू्न गेली. दोन रात्रीच्या जागरिानंतर उते्तजक झोप त्याला लोर्ली 
होती. 

 
गाडी पेरोग्राड पासून जेव्हा िागंली पंिवीस सव्वीस मलै प ढे आली तेव्हा तो जागा झाला. िाकािंी 

लयबद्ध खडखड िालू होती. डबा हालत ड लत होता. शजेारच्या डबयात क िीतरी गात होते. चदव्याने 
लाबंर् जाभंळर् सावल्या पडल्या होत्या. 

 
चलस्तचनत्स्कीला जे रेचजमेन्द्र् देण्यात आले होते, त्यािी जबर हानी झालेली होती. त्याम ळे 

आघाडीवरून ते काढून घेऊन त्यािंी जनावरे बदलिे आचि गमावलेला सरंजाम भरून काढिे जरूर होते. 
रेचजमेन्द्र्िी म ख्य लष्ट्करी किेरी बेरेझन्द्यागी  ा मोठ्या बाजारपेठ असलेल्या खेड्यात होती. 
चलस्तचनत्स्की कोित्या तरी अनाम स्रे्शनावर खाली उतरला.  ाि स्रे्शनात रिागंिावरील जखमी 
लोक खाली उतरवण्यात येत होते. ते काम ज्याच्या अखत्यारीत होते त्या डॉक्र्रजवळ  ा जखमींच्या 
म क्कामाच्या चठकािािी त्याने िौकशी केली. त्याला असे समजले की हे जखमी लोक नैऋत्य आघाडीवरून 
त्यािं स्वतःिं रेचजमेन्द्र् चजथे लढत होते त्या रिागंिाकडे बदली करण्यात येत होते. त्याला असेही 
समजले की, जखमींिी इक्स्पतळगाडी बेरेझन्द्यागी–इवानोव् का–चिशोक्व्हनस्कोये  ा मागाने जािार 
आहे. तो चिप्पाड लालब ंद डॉक्र्र आपल्या नजीकच्या वचरष्ठाबंद्दल अत्यतं नाराजीने बोलत होता. 
चडक्व्हजनल स्र्ाफच्या अंमलदाराना चशव्या देत होता. आपली दाढी तो हाताने चहसकत होता. िापाच्या 
िष्ट्म्याच्या आडिे त्यािे डोळे िगिगत होते आचि यदृच्छया ओळख झालेल्या मािसाच्या कानात तो 
आपला काचवळी िोि ओतीत होता. 

 
‘त म्ही मला बेरेझन्द्यागीला घेऊन जाल का?’ चलस्तचनत्स्कीने त्याला मिेि आडवनू चविारले. 
 
‘होय! बसून घ्या इक्स्पतळ गाडीत लेफ्र्नंर्!’ त्याने मान्द्यता दशववली आचि चलस्तचनत्स्कीच्या 

कोर्ािे बर्ि सलगीने चपरगाळीत आपल्या तिारीिा िडाका िालू केला. 
 
‘कल्पना करा लेफ्र्नंर्! सव्वाश े मलैावर आम्ही ग राचं्या डबयात प्रवास केला तो इथं घेऊन 

उंडारायला! कोित्या वळेी? तर माझ्या इक्स्पतळािी चजथनं बदली झाली त्या भागात रक्तािे पार् 
वहाताय त अशा वळेी! आमच्या मदतीिी सक्त जरुर असलेले शकेडो जखमी चतथं आहेत.’ 

 
‘रक्तािे पार्’ हा शबद डॉक्र्र दे्वषाने तोंडी लावल्यासारखा परत परत घोळून उच्चारीत होता. 
‘ ा तऱ्हेवाईक पिािं काय कारि असाव ंअसं आपल्याला वार्तं?’ 



           

‘काय कारि?’ आपल्या िापाच्या िष्ट्म्यावरील भ वया डॉक्र्राने त च्छतेने उंिावल्या आचि तो 
गरजला, ‘बेबंदशाही, अनागोंदी, कमासंडग स्र्ाफिा मूखवपिा! हेि कारि! बदमाश वरच्या जागावंर 
जाऊन बसतात आचि सगळा बट्याबोळ करून र्ाकतात! नालायक! सािी अक्कल स द्धा नाही! रुसो–
जपानी य द्धाच्या वरेेसाएवन चलचहलेल्या आठविी लक्षात आहेत? तर तेि सगळं परत िाललंय फक्त 
त्यापेक्षा द पर्ीनं खराब!’ 

 
चलस्तचनत्स्कीने त्याला सलाम केला आचि तो रेकल्यात जाऊन बसला. गोबरे लाल गाल 

थरथरिारा तो िोिाचवष्ट डॉक्र्र त्याच्या मागोमाग केकार्त येत होता. 
 
‘आपि य द्ध हरिार लेफ्र्नंर्! जपान्द्याबंरोबर एक य द्ध आपि हरलो पि शहािपि काही चशकलो 

नाही! आपि फक्त फ शारक्या माराव्या! बस्स!’ रुळाच्या कडेने तेलाच्या तवगंािे इंद्रिन ष्ट्य उठलेल्या 
लहान लहान डबक्यावंरून उड्या मारीत चनराशनेे मान परोपरीने हलवीत तो िालला होता. 

 
ती आघाडीवरील इक्स्पतळ गाडी बेरचनयागीच्या जवळ येईपयंत साजंावले होते. जमीनीत 

राचहलेले चपकािें िवडे वाऱ्यावर गदगदत होते. पचिमेला ढगािी दार्ी होऊ लागली होती. अगदी वरच्या 
उंिीवर त्यािंा रंग गदव नाफरमानी काळा होता. खालच्या बाजूला त्यािंा तो भयानक रंग जाऊन बदलत्या 
छर्ानी त्यािें ग लजार जाभंळिूम परावतवन वरच्या नभस्तरावर उमर्ले होते. नदीच्या बािंाजवळ 
सािलेल्या पाघळत्या बफाळ जळाप्रमािे मिोमि जमा झालेल्या मेघराशी बाजूला पडल्या होत्या. त्याच्या 
फर्ीतून सूयास्ताच्या चकरिािे क स ंबी आडर लोर्ले होते त्याम ळे दीक्प्तिा उंिबळता पखंा उलगडला 
जाऊन खाली रंगािंी यक्षमाळ ग ंफली गेली होती. 

 
रस्त्याच्या कडेला असिाऱ्या खंदकात एक मेलेला घोडा पडला होता. िमत्कारीकपिे वर 

फेकलेल्या त्याच्या एका स बंावरिा नाल िमकत होता. त्याच्या अंगावरुन इक्स्पतळ गाडी रखडत गेली 
तेव्हा चलस्तचनत्स्कीने र्क लावनू त्या मढ्याकडे पाचहले, त्याच्याबरोबर जािारा अडली त्या घोड्याच्या 
पोर्ावर थ ंकून उद्गारला. 

 
‘हादडल्येय वैरि! खाल्लेय भसाभसा!’ त्याने स्वतःला सावरून घेतले. तो परत थ ंकण्याच्या बतेात 

होता पि सौजन्द्यापोर्ी त्याने थ ंकी चगळून र्ाकली आचि बाहीला तोंड प सले. ‘हे इथं पडून राचहलंय पि 
त्याला प रून र्ाकायिी क िाला चफकीर नाही! रचशयनािंा स्वभावि असला! जमवन वगेळे आहेत!’ 

 
‘त्यािंं त ला काय ठाऊक?’ येवगेनीने गैरवाजवी रागाने चविारले अहंमन्द्यता आचि त च्छता 

दशवचविाऱ्या त्या अडलीच्या चनवातं िेहऱ्याबद्दल त्यािे मन दे्वषाने काठोकाठ भरून गेले होते. सप्टेंबर 
मचहन्द्यात शतेात उरलेल्या चपकाचं्या िवड्यागंत तो मािूस भ रा आचि रुक्ष होता. आघाडीकडे येताना 
येवगेनीने ज्यािंा उल्लखे केला होता त्या हजारो शतेकरी सैचनकात आचि  ात काहीही फरक नव्हता. ते 
सगळे चवर्लेले आचि मलूल वार्त होते. त्याचं्या घाऱ्या, चनळ्या, चहरव्या सकवा ज्या कोित्या असेल त्या 
रंगाच्या डोळ्यात स स्तपिा दार्लेला होता. त्याना पाहून त्याला पार चझजून गेलेल्या ताबंयाच्या प्रािीन 
नाण्यािंी तीव्रतेने आठवि होत होती. 

 



           

‘य द्धाआिी तीन वषं मी जमवनीत रहात होतो!’ अडलीने संथपिे उत्तर चदले. त्याच्या िेहऱ्यावर जी 
अहंमन्द्यता आचि त च्छता होती त्यािीि छर्ा त्याच्या आवाजातही होती. ‘केचनग्जबगव’ मिे एका चिरुर्ाचं्या 
कारखान्द्यात मी नोकरीवर होतो!’ गाठ्याळ लगामािा झर्का घोड्यावर आपर्ीत तो अडली स स्तपिे सागं ू
लागला. 

 
‘तोंड आवर!’ चलस्तचनत्स्कीने उग्रपिे फमावले. आचि तो परत त्या घोड्याच्या डोक्याकडे पाहू 

लागला. त्याच्या शडेीिी बर् त्याच्या डोळ्यावंर चवस्करू्न पडली होती आचि उन्द्हाने चपवळ्या पडलेल्या 
दातािंी रागं त्याने चविकली होती. 

 
त्यािी एक तंगडी उंिावनू कमानीसारखी वाकली होती. स ंब सकचित चिरफाळला होता पि 

मचदऱ्यात म लायम उदी–चनळसर िमक होती. त्यािी तंगडी आचि स रेख ताशीव नेवर  ावंरून घोडे 
ताज्या दमािे आचि उत्तम वािािे असल्यािे त्या लेफ्र्नंर्ने जािले. 

 
त्या खािखळग्याच्या रस्त्यावरून त्यािंी गाडी प ढे गेली. पचिमेकडील रंग चवरू्न गेले. वाऱ्यािा 

झोत उसळून त्याने ढग चवखरून र्ाकले. कळस ढळलेल्या वार्थडीच्या चगरजाघराच्या मनोऱ्याप्रमािे त्या 
मृत घोड्याच्या तंगडीिी कृष्ट्िरेषा त्याचं्या मागे उंिावली होती. येवगेनीने मागे वळून परत चतकडे नजर 
र्ाकली. एवढ्यात चकरिािा चपसारा अिानक त्या घोड्याच्या अंगावर पडला आचि क मेती रोमावलीिी ती 
तंगडी एखाद्या चनष्ट्पिव फादंीला अद भ त पालवी फ र्ावी तशी चदसू लागली. 

 
ही इक्स्पतळ गाडी बेरेझचनयागीत चशरली तेव्हा चतला जखमी सैचनकाचं्या गाड्या भेर्ल्या. पचहल्या 

रेकल्यािा िनी एक प्रौढ बलेोरचशयन होता. लगामािंी अंबाडी हाती िरून तो घोड्याच्या डोक्याजवळून 
िालला होता. बोडक्या डोक्याला बािंलेला एक कझाक रेकल्यात पडला होता. आपल्या कोपरावर तो 
रेकला होता. पि पायािे त कडे िावत आचि तोंडातून काळे िरबर् थ कूंन र्ाकीत त्याने शातंपिे डोळे 
झाकून घेतले होते. त्याच्या बाजूला एक सैचनक पडला होता. त्यािी फार्लेली त मान चभजलेल्या रक्ताम ळे 
ढ ंगिावर भयंकर आिसून तर्तर्ली होती. डोके न उिलता तो भयंकर चशवीगाळ करीत होता. त्या 
मािसािा सूर ऐकता ऐकता चलस्तचनत्स्की भयभीत होऊन गेला. कारि तो सूर अगदी काक ळतीने 
आळविी करिाऱ्या एकाद्या भक्तासारखाि होता. द सऱ्या रेकल्यात पाि सहा सैचनक एकमेकाशंजेारी 
पडले होते. त्यातला एक जि हषोन्द्मादाने झपार्ल्यागत चदसत होता. त्यािे डोळे अस्वाभाचवकपिे 
तेजस्वी आचि िगिगलेले चदसत होते. तो एक गोष्ट सागंत होता. ‘...असं चदसतंय की त्याच्या बादशहािा 
वकील इकडं आला होता आचि त्यानं स ल खािी तयारी दाखवल्येय! गोष्ट अशी की एका सिोर्ीच्या 
मािसानं मला हे साचंगतलं. मला वार्तं की तो काही बंडल मारीत नव्हता!’ 

 
‘मला वार्तं बंडलि होतं!’ द सऱ्या एकानं शकेंखोरपिे सागंनू र्ाकले. न कतेि खवडे होऊन 

गेल्यािी साक्ष देिारे आपले व्रिीत डोके त्याने हलवले. 
 
‘पि कदाचित खरंि तो इकडं आला असेल?’ घोड्याला पाठ देऊन बसलेल्या चतसऱ्या एका 

मािसाने वोलगा काठच्या ‘मृद ’ बोलीत म्हर्ले. 
 



           

पािव्या रेकल्यात तीन कझाक आरामात बसले होते. चलस्तचनत्स्की त्याचं्या अगंावरून जात 
असताना त्यानी त्याच्याकडे शातंपिे रोखून पाचहले. त्यांच्या उग्र ि ळकर् िेहऱ्यावर अंमलदाराचवषयीच्या 
आदरािी नावचनशािी नव्हती. 

 
‘नमस्ते कझाकानू!’ लेफ्र्नंर्ने त्याना अचभवादन केले. 
 
‘नमस्ते ह जूर!’ गाडीवानाच्या अगदी जवळ बसलेल्या िंदेरी चमशाचं्या कझाकाने मगवळून उत्तर 

चदले. 
 
‘क ठलं रेचजमेन्द्र्?’ त्या कझाकाच्या खादं्यावरील चनळ्या चफतीिा नंबर वािण्यािा प्रयत्न करीत 

चलस्तचनत्स्कीने बोलिे िालू ठेवले. 
 
‘बाराव!ं’ 
‘सध्या क ठाय त झं रेचजमेन्द्र्?’ 
‘आम्हाला ठाऊक नाय!’ 
‘अस्सं! जखमी क ठं झाला?’ 
‘त्या खेड्याजवळ–! इथून जवळि आहे!’ 
 
कझाक आपसात काहीतरी क जब जले आचि कशीतरीि पट्टी ग ंडाळलेला आपला हात द सऱ्या 

हाताने िरीत एकाने रेकल्यातून खाली उडी र्ाकली. 
 
‘एक चमचनर् ह जूर!’ अनवािी पायाने तो रस्ता ओलाडूंन आला. काडत सानी फाडलेला हात 

िागंल्या हाताने जपत तो येत होता. त्याच्या हातािी जखम चपकायला लागल्याच्या ख िा चदसत होत्या. 
 
‘आपि व्येशनेस्काया गाविे ना? आपि चलस्तचनत्स्कीि ना?’ 
‘होय!’ 
 
‘आम्हाला वार्लंि! ह जूर, आपल्या जवळ काही चवडीकाडी आहे का? चिस्ताच्यान् आम्हाला 

काहीतरी द्या! तलफेनं मरायला लागलोत!’ तो रेकल्याबरोबर त्यािी रंगीत बाजू हातात पकडून िालत 
होता. चलस्तचनत्स्कीने चसगरेर्िी डबी काढली. 

 
‘एक डझन द्याल का आम्हाला? आम्ही चतघेजि आहोत, बरं!’ कझाकाने काक ळतीने क्स्मत करून 

म्हर्ले. 
 
त्या गड्याच्या रंुद सपगर् तळव्यावर चलस्तचनत्स्कीने आपली डबी चरकामी केली आचि चविारले, 

‘रेचजमेंर्िे बरेि जखमी झाले का?’ 
 
‘दोन डझन!’ 
‘भारी न कसानी?’ 



           

‘आमच्यापैकी बरेि मारले गेले! जरा माचिस द्या ह जूर! फार फार मेहरबानी!’ कझाकाने चसगरेर् 
चशलगावली आचि मागे थाबंनू रहात तो ओरडला, 

 
‘त मच्या वाडीजवळच्या तातारस्कीिे तीन कझाक मारले गेले! आमिे बरेि कझाक मारले त्यानी!’ 

आपला शाबूत हात त्याने हलवला आचि आपला रेकला गाठायला तो चनघनू गेला. पट्टा स र्लेला त्यािा 
फगोंल बाऱ्यावर उडते होता. 

 
चलस्तचनत्स्कीच्या नवीन रेचजमेंर्च्या कमाडंरिे ठािे एका पाद्र्याच्या घरात होते. इक्स्पतळाच्या 

गाडीत उदारपिे जागा चदलेल्या डॉक्र्रािा िौकात आल्यावर चलस्तचनत्स्कीने चनरोप घेतला आचि 
िालता िालता गिवशेावरील िूळ झर्कीत तो रेचजमेंर्िे ठािे शोिायला चनघाला. पहारा बदलण्यात 
गढलेला एक अगदी लाल दाढीिा साजंर् मेजर संत्र्याना घेऊन त्याच्या जवळून पावले र्ाकीत गेला. त्याने 
तडफदार सलॅ्यरू् ठोकला आचि चलस्तचनत्स्कीच्या प्रश्नािे उत्तर म्हिून ते घर ख िेने दाखवले. 
आघाडीपासून दूरवर असिाऱ्या सववि लष्ट्करी ठाण्यापं्रमािे ती जागा अगदी चनवातं आचि स स्त होती. 
कारकून मंडळी मेजावर वाकली होती. एक प्रौढ कॅप्टन ‘फील्ड रे्चलफोन’वर हसत होता. चखडक्याजंवळ 
माशा ग िग ित होत्या. एक अडली यवगेनीला रेचजमेन्द्र् कमाडंरच्या खाजगी खोलीकडे घेऊन गेला. 
हन वर्ीवर व्रि असलेला एक उंि कनवल उंबरठ्यापाशी त्याला भेर्ला. 

 
‘मी रेचजमेंर्िा कमाडंर!’ त्याने चलस्तचनत्स्कीच्या प्रश्नािे उत्तर देऊन थंडपिे त्यािे स्वागत केले. 

आचि त्याला आत खोलीत येण्यािी खूि केली. दार बंद करून कनवलने शबदातील श्रातं आचवभावाने 
आपल्या केसावंरून हात चफरवला आचि मृद  एकस री आवाजात तो म्हिाला, 

 
‘त म्ही चनघाल्यािं चब्रगेड स्र्ाफनं मला काल कळवलं. खाली बसा!’ 
 
 ा आिीच्या िाकरीबद्दल त्याने यवगेनीला प्रश्न चविारले. राजिानीिी ताजी बातमी चविारली. 

प्रवासचबवास कसा झाला  ािी चविारपूस केली. पि त्याचं्या अल्प संभाषिात त्याने आपले श्रातं डोळे 
चलस्तचनत्स्कीच्या डोळ्यावंरून एकदाही हलवले नाहीत. 

 
‘आघाडीवर बरंि सोसल्यासारखं चदसतंय  ानं. अगदी पार थकून गेलाय.’ यवगेनीच्या मनात 

सहान भतूीने चविार आला. त्यािा म द्दाम भ्रमचनरास करण्यासाठीि की काय त्या कनंलने आपल्या 
तलवारीच्या परजाने नाकािी दाडंी खाजवली. 

 
‘हं! लेफ्र्नंर्, त म्ही त मच्या बािंव अंमलदाराशी ओळखी करून घेतल्या पाचहजेत! मला माफ 

करा! गेल्या तीन रात्री मी झोपलेला नाही!  ा अंिार कोठडीत पते्त खेळिं आचि सझगिं  ाखेरीज 
उद्योगि नाही! 

 
चलस्तचनत्स्कीने ‘सलॅ्यूर्’ केला आचि आपला चतरस्कार क्स्मताखाली लपवीत तो दाराकडे वळला. 

कमासंडग अंमलदाराच्या बरोबर झालेल्या पचहल्या भेर्ीबद्दल नाराजीिे चविार घोळवीत तो बाहेर पडला. 
त्या कनवलिी श्रातं म द्रा आचि त्याच्या हन वर्ीवरील व्रि  ानंी आपल्या मनी आदरभाव चनमाि केला  ािी 
त्याला क त्सीत मौज वार्ली.  



           

१५. 
 
स्तीर नदी उतरून जाऊन शत्रलूा चपछाडीकडून गाठण्यािी कामचगरी त्या चडक्व्हजनवर 

सोपचवण्यातं आली होती. 
 
थोड्याि चदवसात रेसजमेन्द्र्च्या अंमलदारािा चलस्तचनत्स्कीला सराव झाला आचि लढाईच्या 

वातावरिात तो िर्कन खेिला गेला. त्याम ळे त्याच्या अंतयामी चशरून बसलेंली आराम आचि सतं ष्टतेिी 
भावना चनघनू गेली. 

 
नदी उतरून जाण्यािी कारवाई तडफेने उरकण्यात आली. आपल्या जरंिरावर गचनमाने केलेल्या 

दरोबस्त मजबतूीिा  ा चडक्व्हजनने बरािसा ि व्वा उडवला आचि म ख्य दळभाराच्या चपछाडीला ते येऊन 
थडकले. माचदयार चरसाल्याच्या सहाय्याने ऑक्स्रयनानी प्रचतिढाई स रु करण्यािा प्रयत्न केला पि 
क ल पी गोळ्यािंा भडीमार करून कझाक तोफखान्द्याने त्याना उिळून लावले. बतेकतीबीने माघार घेिाऱ्या 
माचदयास स्क्वारनािी कमरग्याच्या मशीनगनच्या करोळीत ससेहोलपर् होऊन कझाकानी त्यािंा पाठलाग 
स रु केला. 

 
आपल्या रेचजमेन्द्र् बरोबर चलस्तचनत्स्की प्रचतिढाईवर गेला होता. माघार घेिाऱ्या गचनमाला त्यािे 

चडक्व्हजन जास्ति रेर्त होते. त्याच्या हाताखालच्या ज मल्यातील एक कझाक मारला गेला आचि िार 
जखमी झाले. त्यापैकी एक तरुि िोिदार नाकािा गडी आपल्या मेलेल्या घोड्याच्या अंगाखाली िेंगरला. 
वरकरिी शातं असिाऱ्या  ा लेफ्र्नंर्ने त्याच्या जवळून घोडा नेताना त्या कझाकािे मंद खरखरीत 
चवव्हळिे न ऐकण्यािा प्रयत्न केला. 

 
तो खादं्यात घायाळ झाला होता आचि जवळून घोडी नेिाऱ्या कझाकािंी काकळूत भाकत होता. 
‘भावान , मला सोडून जाऊ नका! मला घोड्याखालून बाहेर काढा–! भावान –!’ 
 
त्याच्या मंद व्यचथत आवाजािी अस्पष्ट साद ऐकू येत होती. पि इतर कझाकाचं्या उसळत्या मनात 

दयेिी एवढीही चठिगी पडत नव्हती सकवा पडलीि तर त्याला चनष्ठूरपिे प ढे हाकलिाऱ्या, पायउतार 
होण्याला मज्जाव करिाऱ्या इच्छाशक्तीने ती ि रगळून र्ाकली जात होती. तो ज मला पाि चमचनरे् द डक्या 
िालीने प ढे जात घोड्याना दम खाऊ देत होता. स मारे िारेक फलांगावर चवस्कळीत मादयार स्क्वारन्द्स 
संपूिव माघार घेत होती. त्याचं्यात मिून मिून गचनमाच्या पायदळािा करडा चनळा गिवशे दृष्टोत्पत्तीस 
पडत होता. ऑक्स्रयन सामानस मानािी गाडी एका रे्कडीच्या मार्थ्यावरून रखडत िालली होती. 
फ र्लेल्या गोळ्यािा मागे राचहलेला िूर त्या गाडीच्या डोक्यावर तरंगत होता. डावीकडून एक तोफखाना 
त्या गाडीवर भडीमार करीत होता आचि त्यािा ढम्म िमामा शतेावर पसरून जंगलातून प्रचतध्वचनत होत 
होता. 

 
बर्ाचलयनिे नेतृत्व करिाऱ्या साजंर्मेजरने िौकिालीिा ह कूम सोडला आचि ती तीन स्क्वारने 

त फान दौडीने उसळली स्वाराचं्या माडंीखालिी घोडी हेलकावत होती आचि चपवळर् ग लाबी फ लोऱ्यागत 
त्याचं्या तोंडिा फेस उिळला जात होता. 

 



           

रेचजमेन्द्र्ने रात्रीिा एका खेडेगावात म क्काम केला.ं त्या बारा अंमलदारािंी एकाि खोपर्ात गदी 
झालेंली होती. चशिवर्ा आचि भ क यानी गचलतगात्र झालेले ते अंमलदार झोपण्यासाठी आडव ेझाले. 
फौजी रसोई आली ती मध्यरात्रीला. कॉनेर् ि बोव रश्शािे गाडगे घेऊन आला. त्या िमिमीत वासाने 
अमलदाराना उठवले. झोपेने स जीर झालेले िेहरे घेऊन लढाईत दोन चदवस पडलेल्या फांक्यािें उटे्ट 
काढीत ते आिाशी चनःशबदपिे जेव ूलागले. उशीरा झालेल्या जेविानंतर त्यािंी पूवीिी झापड चनघून गली 
आचि वाळक्या गवतावर फगोल पसरून ते गप्पा मारीत िूर काढीत पडून राचहले. 

 
ज्य चनअर कॅप्टन कालचमकोव एक ग बग बीत ठेंगिा अंमलदार होता. त्यािा तोंडवळा आचि नाव 

त्याच्या मंगोल वशंािी साक्ष देत होते. तावातावाने हातवारे करीत तो म्हिाला, 
 
‘हे य द्ध आपल्यासाठी नाय! मी िारश ेवष ेउचशरा जनमलो. प्येतर ठाऊकाय?’ स्क्वारन कमाडंर 

तेरससत्सेवला तो सागंत होता. ‘प्यो’ तर ऐवजी तो ‘प्ये’ तर असे ठासून म्हित होता. ‘ ा य द्धािा शवेर् 
पहायला काही मी जगत नाय!’ 

 
‘त झं ज्योचतष राहू दे.’ आपल्या कॉकेशन ि ग्याखंालून तो बोलला. 
 
‘ ा ज्योचतषाच्या गोष्टी नव्हत! माझा हा शवेर् आिीि ठरलेलाय! मी क ळकर आहे! इथं मी फालतू 

आहे! आज आपल्यावर भडीमार िालू असताना मी भ्रचमष्टपिे थरथरत होतो. गजीम चदसत नाय हे 
आपल्याला सहनि होत नाय. मला वार्िारी दळभद्री भावना हे एक प्रकारिं भयिाय! चकत्येक मलैावंरून 
त्यानंी त मच्यावर भडीमार करायिा आचि माळरानावर चशकारी मागं लागलेल्या माळढोकासारखं त म्ही 
घोडी फेकीत रहायिं!’ 

 
‘क पालकात मी एक ऑक्स्रयन गनाळतोफ बचघतली. सभ्यगृहस्थहो, त मच्यापैकी क िी पा लेय 

का?’ इंग्रजी पद्धतीने छार्लेल्या आपल्या ताबंूस चपवळ्या चमशीवर अडकलेले डबयातील मासंािे खरकरे् 
िार्ीत कॅप्टन आतामान ि कोवने चविारले. 

 
‘काय कमालीिं ‘काम’ आहे! त्या मख्ख्या, सगळी यंत्रिा चबलकूल लाजबाब!’ रश्शािा द सरा डबा 

आतापयंत चरकामा केलेल्या कॉनेर् ि बोवने उत्साहाने उत्तर चदले. 
 
‘मी पा लेय! पि आपल्याला काही सागंता यायिं नाय. तोफखान्द्यािा संबंि येतो चतथं मी अगदी 

ठोंबया आहे! मला आपली ती इतर तोफेसारखीि मोठी वार्ली! नळा जरा मोठा आहे इतकि!’ 
 
‘ज न्द्या काळी प रातन पद्धतीन लढले त्यािंा मला हेवा वार्तो!’ कालचमकोव चलस्तचनत्स्कीकडे 

वळून सागंू लागला. ‘िमवय द्धात आपल्या प्रचतस्पध्यावर घाव घालायिा आचि तलवारीनं त्यािे दोन त कडे 
करायिे, असलं य द्धतंत्र आपल्याला समजतं! पि हे जे काय आहे ते सैतान जािे!’ 

 
‘प ढं जीं य दं्ध होतील त्यात चरसाल्याला काही काम नसेल! चरसाल्याला चडच्च ूचमळेल!’ 
 
‘तो म ळी राहिारि नाय!’ 



           

‘काही सागंवत नाय!’ 
‘त्यात म ळीि शकंा नाय!’ 
 
‘पि मािसाच्या जागी त म्हाला यतं्र नाय आिता येिार! तू आपला उगीि द सऱ्या र्ोकाला 

जातोयस्!’ 
 
‘मी मािसािंं सागंत नाय! घोड्यािंं सागंतोय. त्यािंी जागा मोर्ार सायकली सकवा मोर्ारगाड्या 

घेतील!’ 
 
‘मोर्ारीिं ‘स्क्बारन’ म्हिे!’ 
 
‘हा सगळा मखूवपिा आहे!’ कालचमकोव मिेि तावातावाने म्हिाला, ‘एक आिरर् कल्पना! अजून 

खूप वषव सैन्द्य घोड्यािाि वापर करतील दोन तीनश ेवषानी य द्ध कशी होतील क िास ठाऊक! पि आज 
चरसाला!’ 

 
‘सबंि आघाडीवर अलंग खिलेले असल्यावर चरसाला घेऊन काय करिार? सागं! ना!’ 
 
‘तो अलंग पार करेल! अलंग ओलाडूंन जाईल! आचि गचनमाच्या चपछाडीला छापे घालील! हे 

असेल चरसाल्यािं काम!’ 
 
‘बेवक फ!’ 
‘तेव्हा बघून घेऊ!’ 
‘झोपा आता!’ 
‘ए प रे आता. जािीव आहे का नाय? द सऱ्यानंा झोपायिंय!’ 
 
वादचववाद राहून गेला आचि घोरण्यानंी त्यािी जागा घेतली. क बर् वतािा उग्र वास घेत 

चलस्तचनत्स्की आपल्या पसरलेल्या फगोलावर उतािार पडला होता. 
 
‘ब नि क नावाच्या स्वयंसेवकाशी त म्ही बोलून पहायला हव.ं’ त्याच्याजवळ आडवा होत येवगेनीच्या 

कानात कालचमकोव क जब जला. ‘तो त मच्या ज मल्यात आहे. मोठा चवलक्षि मािूस आहे.’ 
 
‘कोित्या अथानं?’ कालचमकोवकडे पाठ वळचवत चलस्तचनत्स्कीने चविारले. 
 
रचशयनकरि झालेला तो कझाक आहे. मॉस्कोत रहात होता. सािा कामगाराय! पि यंत्राच्या 

कामात रस घेिाराय! अव्वल दजािा मशीनगन िालविाराय!’ 
 
‘झोपू या!’ चलस्तचनत्स्कीने स िवले. 
 



           

‘झोपू या!’ द सऱ्याि कोित्या तरी गोष्टीिा चविार करीत कालचमकोवनं त्यािे म्हििे मान्द्य केले. 
आचि ओशाळगतीने िेहऱ्याला घड्या पाडून तो म्हिाला, ‘लेफ्र्नंर्, माझ्या पावलाना येिाऱ्या वासाबद्दल 
मला माफ करा हं! गेले पंिरा चदवस मी मोजे बदललेले नाहीत! घामानं न सते क जायला लागलेत! अत्यतं 
गचलच्छाय हे! क िाकडून तरी पायमोज्यािंी जोडी घ्यायला हवी!’ 

 
‘काही हरकत नाही!’ झोपी जाता जाता चलस्तचनत्स्की प र्प र्ला. 
 
कालचमकोवने केलेला ब नि किा उल्लेख चलस्तचनत्स्की पूिवपिे चवसरुन गेला होता. पि द सऱ्याि 

चदवशी योगायोगाने त्यािी  ा स्वयंसेवकाशी गाठ पडली. पहारे्ला रे्हळिी गस्तीवर जाण्यािा आचि 
शक्य झाल्यास डाव्या कमरग्या वर आगेकूि करीत राचहलेल्या पायदळ रेचजमेन्द्र्शी संपकव  प्रस्थापीत 
करण्यािा ह कूम त्याला रेचजमेन्द्र्च्या कमाडंरने चदला. अिव उजेडातून आवाडातून ठेिकाळत आचि 
झोपलेल्या कझाकाचं्या देहाना अडखळत चलस्तचनत्स्कीने ज मल्यािा साजंर् शोिून काढला आचि त्याला 
उठचवले. 

 
‘माझ्याबरोबर रे्हळिीवर जायला मला पाि गडी हवते. माझा घोडा तयार कर. िलदी!’ 
 
पाि चमचनर्ानंतर एक ठोसर बाध्यािंा कझाक खोपर्ाच्या दाराशी आला. चलस्तचनत्स्की ि ट्टापेर्ीत 

ि ट्टा ठेवीत असताना तो मािसू म्हिाला, 
 
‘ह जूर! साजंर् मला आपल्याबरोबर सोडत नाय कारि माझी पाळी नाहीय. आपि जायला 

परवानगी द्याल का?’ 
 
‘त झी बढतीिी वळे झाल्येय का काय? का त झ्या हातनं काही िूक झाल्येय?’ अंिारात त्या 

मािसािा िेहरा बघनू घेण्यािा प्रयत्न करीत चलस्तचनत्स्कीने चविारले. 
 
‘तसं काहीि नाय!’ 
 
‘ठीकाय! तू येऊ शकतोस’ चलस्तचनत्स्कीने चनिवय चदला. तो कझाक जाण्यासाठी वळला तेव्हा 

त्याला त्याने हाक मारली, 
 
‘अरे ए! साजंर्ला म्हिाबं...!’ 
‘माझं आडनाव ब नि क आहे!’ तो कझाक मिेि म्हिाला. 
‘स्वयंसेवक?’ 
‘होय!’ 
आपल्या गोंिळातून स्वतःला सावरून घेत चलस्तचनत्स्कीने त्याच्याशी बोलण्यािा ढंग बदलला. 
‘ठीक! ब नि क, साजंर्ला कृपा करून सागंा...! ओह ठीक आहे! मी स्वतःि सागेंन!’ 
 



           

काळोख चवरू लागला होता. संत्री आचि मोिे ओलाडूंन आपल्या सैचनकाना पाठीवर घेऊन 
चलस्तचनत्स्की नकाशावर दाखचवलेल्या खेड्याच्या चदशनेे बाहेर पडला. थोडे अंतर कापल्यानंतर त्याने 
हाक मारली, 

 
‘स्वयंसेवक ब नि क!’ 
‘ह जूर!’ 
‘कृपा करून त मिा घोडा माझ्या बाजूला आिा!’ 
आपले गावठी जनावर ब नि कने चलस्तचनत्स्कीच्या जाचतवतं घोड्याच्या बाजूला आिले. 
 
‘त म्ही क ठल्या खेड्यािे?’ त्या मािसाच्या िेहऱ्यािी बाजू न्द्याहाळीत चलस्तचनत्स्कीने चविारले. 
‘नोवोिेकासस्काया’ 
 
‘स्वयंसेवक म्हिनू सामील होण्याला त म्हाला असं कोितं चनकडीिं कारि घडलं ते सागंाल का?’ 
 
‘जरूर!’ अगदी सकचित क्स्मत करीत ब नि कने उत्तर चदले. त्याच्या चहरवर् डोळ्यािंी अपलख 

नजर कडवी आचि चखळली होती. 
 
‘य द्धाच्या कलेबद्दल मला क त हल आहे. त्या कलेवर मला प्रभ त्व चमळवायियं.’ 
‘त्यासाठी लष्ट्करी चवद्यालयं स्थापलेली आहेत.’ 
‘आहेत ना!’ 
‘मग? त मिं कारि काय?’ 
‘मला आिी प्रत्यक्षात त्यािा अभ्यास करायिाय! प स्तकी रीत मग चशकता येईल!’ 
‘य द्ध स रू व्हायच्या आिी काय करीत होतात?’ 
‘कामगार होतो!’ 
‘क ठं काम करीत होता?’ 
 
‘चपर्सवबगव, रोस्तोव आचि त लाच्या शस्त्रकारखान्द्यात! मचशनगन त कडीकडं माझी बदली करावी 

म्हिून अजव करायिा माझा चविार आहे!’ 
 
‘मचशनगनिी त म्हाला काही माचहती आहे?’ 
 
‘बर्मर्अर, मडेॅसन, मकॅ्क्झस, हॉिचकस, व्हायकसव, ल ईस आचि इतर अनेक मचशनगन्द्स मी हाताळू 

शकतो.’ 
 
‘ओहो! मी रेचजमेन्द्र्च्या कमाडंरला सागंतो  ाबद्दल.’ 
‘कृपा करून सागंाव!ं’ 
 
ब नि कच्या ठोसर बाधं्याकडे चलस्तचनत्स्कीने परत नजर र्ाकली. तो पाहून त्याला ब िाच्या 

झाडािी आठवि झाली. त्या मािसात खास असे काही नव्हते, फक्त खंबीरपिे आवळलेले दाभाड आचि 



           

थेर् आव्हान देिारी नजर  ा गोष्टी त्याच्या भोवतालच्या सववसामान्द्य कझाकाचं्या घोळक्यातून त्यािे 
वगेळेपि सूचित करीत होत्या. तो क्स्मत करायिा पि अगदी क्वचित. ओठाच्या फक्त कोपऱ्यात ते क्स्मत 
असे आचि तेव्हास द्धा त्यािे डोळे चनवळत नसत. त्यातील चवलगपिािी सूक्ष्म िमक तशीि कायम असे. 
डॉन काठच्या त सड्या, करड्या, चढसाळ मातीत एक उग्र पोलादी दिकर्पिा असलेले ब िािे वाढते, 
अगदी तसाि चनर्मवकार, संयमी! 

 
थोडावळे न बोलता ते प ढे जात होते. ब नि कने आपला रंुद तळवा खोगीराच्या सोलवर्लेल्या 

म दीवर ठेवला होता. चलस्तचनत्स्कीने एक ि ट्टा चनवडला आचि ब नि कच्या काडीवर तो चशलगवताना त्या 
मािसाच्या हाताला येिारा घोड्याच्या घामािा चिकर् वास त्याच्या नाकात चशरला. त्याच्या तळव्यािी 
मागिी बाजू सपगर् केसानी झाकून गेली होती. ते हात थोपर्ावते अशी आकक्स्मक इच्छा चलस्तचनत्स्कीला 
झाली. 

 
कडक तंबाखूिा िूर चगळून तो म्हिाला, ‘आपि रानापयंत पोिलो की त म्ही आचि एक कझाक 

डावीकडच्या वारे्नं जा! कळलं?’ 
 
‘होय!’ 
‘िारेक फलांग जाऊनही आपलं पायदळ भेर्लं नाही तर मागं चफरा!’ 
‘ठीकाय!’ 
त्यानी दौड स रू केली. 
 
रानवारे्च्या वळिावर कोवळी बिविी झाडे हारीन उभी केली होती. त्याचं्या पचलकडे ख रर्लेल्या 

देवदारािंा चपवळर्पिा, मिून मिून उमर्लेली जंगली झाडंझ डपं आचि ऑक्स्रयनच्या सामानस मानाच्या 
गाड्याखाली चिरडलेली झाडझाडरु हे पाहून नजर थकून जात होती. दूरवरच्या तोफखान्द्याच्या िमाम्याने 
उडवीकडिी िरिी थरकापत होती. पि बिवच्या झाडापाशी अचनवविनीय शातंता होती. ग लाबी छरे्िे गवत 
झपायाने होिाऱ्या रंगास्तािा उमाळा आलेल्या शारदीय रंगात न्द्हाऊन चनघाले होते. चलस्तचनत्स्की बिव 
जवळ थाबंला आचि द बीि काढून रानापचलकडे असिारे र्ेंबले त्याने न्द्याहाळले. त्याच्या तलवारीच्या 
मि रंगी परजावर एक मिमाशी येऊन बसली. 

 
आपल्या डोळ्यानी ब नि काने ती मिमाशी दाखवली आचि चलस्तचनत्स्कीने क्स्मत केले. 
‘चतिा मि कडू असेल नाही का?’ 
 
त्याला उत्तर चदले ते ब नि कने नव्हे. दूरवरच्या देवदारंूच्या राईतून एका दयाळ पक्षाच्या भेदक 

तोतऱ्या र्ाहोने नीरवता उध्वस्त झाली आचि बिवच्या झाडातून काडत सािें कारंजे उसळले. त्याने एक 
फादंी कडकडत चलस्तचनत्स्कीच्या घोड्याच्या मानेवर कोसळली. 

 
त्यानंी मोहरे चफरवले आचि आरडाओरड करून िाबकू ओढीत त्यानी घोडी चपर्ाळली. ऑक्स्रयन 

मचशनगनने आपला उरला स रला दारूगोळा त्यांच्या पाठीवर झाडला. 
 



           

 ा पचहल्या भेर्ीनंतर चलस्तचनत्स्कीिे स्वयंसेवक ब नि कबरोबर अनेकदा बोलिे झाले. त्या 
मािसाच्या डोळ्यात तळपिाऱ्या द दवम्य इच्छाशक्तीने तो प्रत्येक वळेी भारल्यागत झाला. एवढ्या सामान्द्य 
चदसिाऱ्या मािसाच्या िेहऱ्याआड कोिते अगम्य रहस्य लपवलेले आहे. त्यािा काही त्याला शोि लागेना. 
आपल्या करारी ओठाचं्या कोपऱ्यात दाबलेल्या क्स्मताने ब नि क नेहमी बोलायिा आचि त्याने 
चलस्तचनत्स्कीिा असा ग्रह झाला की एका चजचकरीच्या मागािा शोि घेत जाताना तो काहीतरी चनचित 
चनयम अंमलात आिीत आहे. ब नि किी बदली मचशनगन कंपनीकडे झाली. एका आठवड्यानंतर 
आघाडीच्या मागच्या बाजूला हे रेचजमेंर् चवश्रातंी घेत असताना चलस्तचनत्स्कीने स्क्वारन कमाडंरकडे 
जाताना त्याला गाठले. एका जळालेल्या मागंराच्या सभतीजवळून डाव्या हातािा पंजा हलवीत ब नि क 
िालला होता. 

 
‘अरे! स्वयंसेवक!’ 
त्या कझाकाने डोके वळवले आचि सलॅ्यरू् केला. 
‘क ठं चनघालात?’ चलस्तचनत्स्कीने चविारले. 
‘माझ्या कमाडंरकडे!’ 
‘म्हिजे आपली वार् एकि आहे तर!’ 
‘खराय!’ 
त्या उध्वस्त खेडेगावातील रस्त्याने ते काहीवळे न बोलता िालत होते. 
 
अद्याप शाबतू राचहलेल्या इमारतीभोवती लोकािंी ये जा िालू होती. घोडेस्वार अंगावरुन येत जात 

होते. रस्त्याच्या मिोमि फौजी–रसोईिा िूर चनघत होता. चतच्या जवळ कझाकानी रागं लावली होती. 
हवते झ रुम रु पाऊस होता. 

 
‘हं मग? य द्धािी कला चशकताय का नाही?’ आपल्या सकचित मागे िालत असलेल्या ब नि ककडे 

चतरप्या नजरेने बघत चलस्तचनत्स्कीने चविारले. 
 
‘होय! चशकतोय!’ 
 
‘य द्धानंतर काय करायिा चविार आहे?’ ड नि कच्या हाताकडे कोित्यातरी कारिाने नजर 

र्ाकीत लेफ्र्नंर्ने चविारले. 
 
‘काही जिाचं्या बाबतीत ते पेरतील तसं उगवले...! पि मी बघेन...!’ ि नि कने उत्तर चदले. 
‘ ा बोलण्यािा काय अथव समजावा?’ डोळे आंक चित करीत तो प ढे म्हिाला, 
‘त म्हाला म्हि ठाऊक आहे ना? ‘वाऱ्यािी पेरिी करिाराना वादळािं पीक लागतं. हे असंिाय!’ 
‘पि हे कोडं सध्या बाजूला ठेवनू बोललं तर?’ 
‘हे तर अगदी स्पष्टाय! माफ करा! मी इथून डावीकडं वळतोय!’ 
 
र्ोपीच्या ढापिाला त्याने बोर्ािंा स्पशव केला आचि तो वळून िालता झाला. खादें उडवनू 

चलस्तचनत्स्की त्याच्या पाठमोऱ्या आकृतीकडे बघत उभा राचहला. 
 



           

‘आपि जगावगेळे आहोत असं दाखवण्यािा हा मन ष्ट्य प्रयत्न करतोय का हा क िी छंचदष्ट आहे?’ 
उदे्वगाने त्याने स्वतःला प्रश्न केला आचि कमाडंरच्या शानदार राह र्ीत प्रवशे केला. 
  



           

१६. 
 
राखीवािंा द सरा आचि चतसरा सफा एका बोलावनू घेण्यात आला. खेड्यातंील सगळेजि गवत 

कापिीला सकवा स गीच्या ऐन हंगामात चपकािी कापिी करायला जावते तसा डॉन काठच्या खेड्यात 
श कश कार् होता. 

 
परंत  त्या वषी सरहद्दीवर जहरी पीक आले होते. मरि मािसाच्या पावलािंा मागोसा घेत येत 

होते. अनेक कझाकाचं्या बायका आपल्याला सोडून कंथासाठी बोडक्या मार्थ्याने आिोश करीत होत्या, 
‘अरे माझ्या लाडक्या ऽ ऽ! आता मी क िाकडं रे पाहू?’ 

 
 ा लाडक्यािंी चशरे िौफेर उडवली जात होती. कझाकािें रक्त साडंत होते. चनर्मजव डोळ्यािें 

कझाक चिरचनद्रा घेत क जत पडले होते आचि त्याचं्या अंत्ययाते्रिी शोकगीते ऑक्स्रया, पोलंड, प्रचशया 
इथले तोफखाने सकिाळत होते. त्याचं्या बायकािंी आचि आयांिी आिंदने पूवेकडील वारा त्याच्या 
कानापयंत पोिवीत नव्हता. 

 
कझाक समाजािा बहर खेडी सोडून चनघून गेला होता. रिागंिािी कीड आचि भयानकतेत तो 

झडून िालला होता. 
 
सप्टेंबर मचहन्द्यातील एक स खद चदवशी म लायम कापसाळ िाग्याच्या द िाळ उन्द्हािे कोचळष्टक 

तातारस्की खेड्यावर लोंबले होते. वैिव्य कोसळलेल्या स्त्रीने कराव े तसे पाढंऱ्या फर्फर्ीत पडलेल्या 
सूयािे क्स्मत वार्त होते. उग्र आचि अक्षत नीलाकाश त सड्यासारखे चनलेप आचि गर्मवष्ठ चदसत होते. 
डॉनच्या पचलकडच्या रानावर काचवळी चपवळपि िढले होते. चिनार वृक्षावर चनस्तेज लकाकी होती. 
ओकिे वृक्ष चकरचवलेली पाने ढळत होते. फक्त आल्डरच्या झाडानेि भपकेदार चहरवपेि चर्कवले होते. 
त्यातील दिकर्पिा दयाळ पक्ष्याचं्या तीक्ष्ि नजरेला स खवीत होता. 

 
त्या चदवशी जंगजोड लष्ट्करी किेरीतून पाचंतलेय प्रोकोचफएचविला पत्र आले. द न्द्या ते पोस्र्ात 

जाऊन घेऊन आली. पोस्र्मास्तरने ते चतच्या हाती देताना आपले म्हातारे र्क्कल प ढे झ कवनू खेदाने दोन्द्ही 
हात फाकले. 

 
‘हे पत्र उघडल्याबद्दल देवाच्या नावानं मला माफ करा. त मच्या वचडलाना म्हिाव ं की चफसव 

चसदोरोचविने पत्र उघडलं. य द्ध कसं िाललंय ते जािनू घेण्यािी माझी अचतशय इच्छा होती. मला माफ 
करा आचि मी काय म्हिालो तें पाचंतलेय प्रोकोचफएचविना सागंा.’ तो भाबंावनू गेलेला चदसत होता आचि 
नाकाला लागलेल्या शाईच्या डागािेही त्याला भान नव्हते. काहीतरी अगम्य प र्प र् करीत तो द न्द्याबरोबर 
पोस्र्ातून बाहेर आला. ‘माझ्यावर रागाव ूनका. आपली ओळख आहे म्हिून मी असं केलं.’ 

 
मनात आशकंा दारू्न आलेली द न्द्या घरी परतली आचि उराजवळ ठेवलेले ते पत्र बराि वळे 

िािपडत शोिू लागली. 
 
‘जलदी जलदी!’ आपली दाढी उपर्ीत पाचंतलेय खेकसला. 



           

ते बाहेर काढून ती िपापत सागंू लागली, 
 
‘पोस्र्मास्तरनं मला साचंगतलं की, त्यानं हे पत्र वािलं. त म्ही त्याच्यावर रागवायिं नाही अस ं

म्हिाला.’ 
 
‘मरु दे त्याला! चग्रगरीिं आहे का?’ म्हाताऱ्याने चविारले. त्यािा क्ष बि श्वास चतच्या िेहऱ्याला 

जािवत होता. ‘चग्रगरीिं आहे का चपत्रोिं आहे?’ 
 
‘नाय बाबा... अक्षर माझ्या ओळखीिं नाय!’ 
 
‘वाि ते!’ बाकाकडे म क्ष्ट्कलीने त रुत रु येत इचलचनिना ओरडली. अलीकडे चतच्या पायाना सूज 

येत होती. म्हिनू िाके लावल्यासारखी ती ढकल िालीने िाले. 
 
नताचलया आवाडातून िावत आली आचि मान कलती करून ि ल्हाण्याशी उभी राचहली. आपले 

कोपरे चतने उरावर दाबून िरले होते, चतच्या ओठातून एक क्स्मत उन्द्हासारखे थरारले. आपल्या 
क त्र्यासारख्या सेवबेद्दल आचि चनष्ठेिे बचक्षस म्हिून चग्रगरीकडून चनरोप येण्यािी सकवा पत्रात आपल्याबद्दल 
ओझरता तरी उल्लखे असण्यािी चतला आशा वार्त होती. 

 
‘दाऱ्या क ठाय?’ इचलचनिना क जब जली. 
 
‘िूप!’ पातेंलेय खेकसला. द न्द्याकडे वळून तो म्हिाला, ‘वाि!’ (रागाने त्यािे डोळे वर्ारलेले 

होते) 
 
‘मला आपल्याला असे कळचविे आहे.’ ती वािू लागली नंतर बाकावर बसलेली ती खाली घसरली 

आचि सकिाळली, ‘बाबा! आई..! अग आई ग...! चग्रशा मारला गेला!’ 
 
अिवमेल्या जरेचनअमच्या पानात ग रफरू्न गेलेला एक भ गंा आवशेाने ग ं ग ं करीत चखडकीवर 

िडाका घेत होता. आवाडात एक कोंबडी संत ष्टपिे कलकलत होती. दारातून एक खिखिीत बाचलश 
हास्यािा आवाज आला. 

 
नताचलयाच्या ओठावर अजूनही ते थरथरते क्स्मत होते पि ती नखचशखान्द्त थरथरून गेली. 

पातेंलेय उठून उभा राचहला. त्याच्या मानेला अंगावरून वारे गेल्यागत झर्के येत होते. बेभान चदङमूढतेने 
तो द न्द्याकडे र्क लावनू बघत होता. 

 
त्या पत्रात चलचहले होते– 
 
मला आपल्याला असे कळचविे आहे की, आपला म लगा चग्रगरी पांचतचलएचवि मेचलखोव, बाराव्या 

डॉन कझाक रेचजमेन्द्र्मिील कझाक चदनाकं १६ सप्टेंबर रोजी कामेनका– स्त्र चमलोवो गावाजवळ झालेल्या 
लढाईत ठार झाला. आपल्या म लाला शूरािे मरि आले. भरून न येिाऱ्या आपल्या हानीत एवढेि आपल्या 



           

मनािे सात्वन असू द्याव.े त्यािी खाजगी िीजवस्तू त्यािा भाऊ चपत्रो मेचलखोवच्या हवाली करण्यात 
येईल. त्यािा घोडा रेचजमेन्द्र्कडे राहील. 

 
ज्य . कॅ. पलकोवचनकोव 
िौथे स्क्वारन कमाडंर 

 
जंग फौज 
चद. १८ सप्टेंबर १९१४ 

 
हे पत्र आल्यानंतर पाचंतलेय अिानक कोमेजून गेल्यासारखा झाला. चदवसेचदवस तो लक्षात यावा 

असा म्हातारा चदसू लागला. त्यािी भयानक अखेर जवळ येत िालली होती. त्यािी स्मृती नाहीशी झाली 
आचि मनािे भान हरपून गेले. तो पोक काढून िालू लागला आचि त्याच्या िेहऱ्याला लोखंडी कळा आली. 
त्याच्या मनावर पडलेला ताि त्याच्या डोळ्यातील द ःखातव िमक व्यक्त करू लागली. 

 
देवप तळ्याखाली त्याने ते पत्र ठेवनू र्ाकले. चदवसातून अनेकदा पडवीत जाऊन तो द न्द्याला खूि 

करून बोलावनू घ्यायिा. 
 
‘इकडं ये.’ ती त्याच्याजवळ जायिी. 
‘चग्रगरीबद्दलिं ते पत्र आि.’ 
 
त्यािी बायको चजथे शोक करीत बसलेली असे त्या िाफेखिीच्या दाराकडे सभय दृष्टी र्ाकून तो 

म्हिे, ‘जशी काय स्वतःशी वाित्येयस असं हळू वाि!’ मग िूतवपिे डोळे चमिकावीत तो म्हिायिा, ‘हळू 
वाि! नायतर आईला..... भारी वाईर्!’ 

 
आपल्या आसवाना आवर घालीत द न्द्या पचहले वाक्य वािायिी मग उचकडवा बसलेला पाचंतलेय 

आपल्या प्रिंड स ंबासारखा सपगर् हात उंिावनू म्हिे, ‘ठीक ठीक! प ढिं मला ठाऊकाय! पत्र परत घेऊन 
जा आचि चजथून काढलंस चतथं ठेवनू दे. हळूि नायतर आई...!’ मग तो दर्ावल्यागत पापण्यािंी 
उघडझापं करायिा. जळालेल्या झाडसालीगत त्यािा सबंि िेहरा चपळवरू्न जाई. 

 
तो चपकू लागला. तळपत्या चपकलेल्या केसािंी बरेे् डोक्यावर चदसू लागली आचि दाढीतून सफेद 

तंतू लोंबू लागले. तो खादाडही बनला आचि बकाबका अन्न चगळू लागला. 
 
मृतात्म्याला शातंी लाभावी म्हिून प्राथवनेिे िमवचविी झाल्यानंतर नऊ चदवसानी मेचलखोवने फादर 

चवस्साचरओनला िारातीथी पडलेल्या चग्रगरीला श्रद्धाजंली वाहण्याच्या भोजनासाठी बोलावले. 
 
पातेंलेय भराभरा आचि आिाशीपिे खात होता. शवेया त्याच्या दाढीत अंगठ्यासंारख्या अडकत 

होत्या. गेले काही चदवस त्याला सितेने न्द्याहाळिाऱ्या इचलचनिनाला ते पाहून रडू कोसळले. 
 
‘बाबा! त ला काय झालंय रे?’ 



           

‘आ?ँ’ आपली िूसर नजर थाळीतून वर उिलत म्हातारा दिकून उद्गारला. इचलचनिनाने हात 
झर्कल्यासारखा केला आचि डोळ्यावंर हातरुमाल दाबनू तोंड चफरवले. 

 
‘बाबा, तीन चदवस उपास केल्यासारखं खाताय!’ दाऱ्या रागेजून म्हिाली. चतिे डोळे िमकत होते. 
 
‘मी खातोय? ठीक! ठीक!! ठीक!!! नाय खािार’ संकोिून गेलेल्या पातेंलेयने उत्तर चदले. त्याने 

मेजाच्या आजूबाजूला नजर र्ाकली. नंतर ओठ घट्ट आवळून आचि कपाळाला आठ्या घालून चविारल्या 
प्रश्नािंी उत्तरेही न देता तो िूप बसून राचहला. 

 
‘िीर िर प्रोकोचफएचवि! एवढं द ःख करून काय होिार आहे?’ जेवि आर्ोपल्यावर फादर 

चवस्साचरओनने त्याला उभारी आिण्यािा प्रयत्न केला. ‘चग्रगरीिं मरि पचवत्र मरि होतं. दैवािी अमयादा 
करू नको म्हाताऱ्या! आपल्या झारसाठी आचि चपतृभमूीसाठी त झ्या म लाला कायािंा म क र् लाभला. 
आचि तू...हे पाप आहे. देव त ला माफ करायिा नाही.’ 

 
‘अगदी खराय, फादर! ‘शूरािे मरि आले.’ त्याच्या कमाडंरनं असंि चलचहलं होतं.’ 
 
पाद्र्याच्या हातािे ि ंबन घेऊन तो म्हातारा दारकसावर रे्कला आचि ते पत्र आल्यापासून प्रथमि 

त्याला रडू कोसळले. त्यािा देह गदगदा हलत होता. 
 
त्या चदवसापासून त्याने स्वतःवर परत ताबा चमळवला आचि त्या प्रहारातून तो थोडासा भानावर 

आला. 
 
प्रत्येकजि आपापल्या प्रकारे आपल्या जखमेवर फ ं कर घालीत होता. चग्रगरी मारला गेला असे 

द न्द्या सकिाळल्यािे नताचलयाने जेव्हा ऐकले तेव्हा ती िावत आवाडात गेली. ‘मी जीव देते. माझं सगळं 
संपल.’  ा चविारानं ती आगीत सापडल्यागत सैरभरै झाली. ती िडपडत दाऱ्याच्या बाहूत जाऊन 
कोसळली आचि मग आनंदी चदलाशाने चतला घेरी आली. कारि त्याम ळे जािीव परत येण्यािा आचि काय 
घडलेले आहे त्यािी चवदारक आठवि चतला होण्यािा क्षि प ढे ढकलला गेला होता. मढूशून्द्यतेत चतिा 
आठवडा गेला आचि वास्तवाच्या जगात ती जी परतली ती बदलून गेलेली, अचिकि चनमूर्लेली आचि 
चनचबड क्लैबयाने ग्रासलेली! 

 
एका अदृश्य पे्रताने मेचलखोवािें घर झपारू्न र्ाकले आचि चजवतं मािसे त्याच्या ि मसत्या वासात 

श्वासोच्छ् वास करीत होती–! 
  



           

१७. 
 
चग्रगरीच्या मृत्यूिी बातमी आल्यानंतर बाराव्या चदवशी मेचलखोव क र् ंबाकंडे एकाि डाकेने चपत्रोिी 

दोन पते्र आली. द न्द्याने ती पोस्र्ाति वािली आचि वावर्ळीत सापडलेल्या देठाप्रमािे ती िावत घरी 
आली. नंतर झोकाडं्या खात ती क पार्ीला िरून थाबंली. खेड्यात चतने एकि गोंिळ उडवनू चदला आचि 
क्ष बितेिी एक अचनवविनीय भावना चतच्याबरोबरि घरात आली. 

 
‘चग्रशा चजवतंाय! आपला लाडका चजवतंाय!’ घर गाठायला अजून थोड अंतर असतानाि ह ंदके 

देत ती आिंदू लागली. 
 
‘चपत्रोनं चलचहलंय– चग्रशा जखमी झाला. पि मेला. नाय तो चजवतंाय! चजवतंाय!’ 
चदनाकं २० सप्टेंबरच्या पत्रात चपत्रोने चलचहले होते, 
‘बाबा आचि आईस सा. न. 
 
मला सागंायियं की, जो देवाघरी गेला म्हिनू आपि समजून िाललो होतो तो आपला चग्रशा 

देवाच्या दयेने चजवतं आचि ख शाल आहे आचि आपिही प्रभचू्या दयेने ख शाल असाव ेअशी आम्ही श भेच्छा 
करतो. 

 
कामेनका–स्त्र चमलोवा गावाच्या जवळि त्यािे रेचजमेंर् लढत होते आचि हल्ला िढवताना त्याच्या 

ज मल्यातील कझाकाना असे चदसले की, एका हंगेचरयन ह स्साराने त्याला खाडंला आचि चग्रगरी 
घोड्यावरून कोसळला. त्यानंतर क िाला काहीि ठाऊक नव्हते. मी त्याना चविारले तेव्हा ते मला काहीि 
सागंू शकले नाहीत पि नंतर चमशका कोशवेोईकडून मला असे कळले की रात्र पडेपयंत चग्रगरी पडलेला 
होता. चमशका जासूद म्हिनू आमच्या रेसजमेन्द्र्मिे आला होता. चग्रगरी रात्री श द्धीवर आला आचि सरपर्त 
चनघाला. आकाशातील िादंण्याचं्या चदशवेरून वार् शोिीत तो सरपर्त होता. सरपर्ता सरपर्त तो 
आमच्या एका अंमलदाराजवळ आला. हा अंमलदार गोळा लागून पोर्ात आचि पायात जखमी झाला होता. 
त्याला उिलून घेऊन तो स मारे िार मलै फरफर्त आला.  ाम ळे चग्रगरीला सेंर्जॉजव िॉस देण्यात आला 
असून कारपोरलच्या जागेवर त्याला बढती देण्यात आल्येय. हे असं आहे. त्यािी जखम चवशषे काळजी 
करण्यासारखी नाय. डोक्यावरील कातडीिी तेवढी त्याला जखम झाल्येय. पि घोड्यावरून खाली 
कोसळल्याने तो बेश द्ध पडला. तो आघाडीकडं परत आल्यािंही चमशाने मला साचंगतले. हे पत्र इथेि 
संपवतो. माफ करा. मी चजनात बसून हे चलहीत आहे.’ 

 
आपल्या द सऱ्या पत्रात चपत्रोने घरच्या लोकाकडे स्वतःच्या बागेतील स क्या िेरी माचगतल्या होत्या. 

आपल्याला चवसरू नका आचि अचिक पते्र पाठवा असे त्याने चलचहले होते. 
 
 ाि पत्रात चग्रगरीिी त्याने चनभवत्सवना केली होती. कारि त्याला असे कळले होते की चग्रगरी 

आपल्या घोड्यािी चनगरािी नीर् ठेवीत नाही. त्याम ळे चपत्रो रागावला होता कारि वस्त तः तो घोडा त्यािा 
होता. चग्रगरीला पत्र घाला म्हिून त्याने वचडलाना चलचहले होते. 

 



           

‘मी चग्रगरीला कझाकाकडून कळचवले आहे की स्वतःच्या घोड्यािी करेल तशी  ा घोड्यािी नीर् 
चनगरािी न केल्यास जेव्हा आमिी भेर् होईल तेव्हा मी त्याला िरून हािीन. भले त्याला सेंर् जॉजव िॉस 
चमळाला असेल!’ 

 
नमस्कार आशीवादाच्या न संपिाऱ्या यादीने पत्र सपंले होते. पावसाच्या थेंबाने सारवलेल्या 

ओळीतून कर् ता आचि द ःखािी भावना ओळखिे कठीि नव्हते. आघाडीवरही चपत्रोिे काही बरे िालले 
नसल्यािे उघड चदसत होते. 

 
म्हातारा पाचंतलेय अत्यतं अन कंपनीय चदसत होता. आनंदाने तो स न्न झाला होता. दोन्द्ही पते्र 

हातात गच्च िरून तो गावात गेला आचि ज्याला ज्याला म्हिून वािता येत होते त्याला थाबंवनू त्याने 
सक्तीने ते पत्र वािायला लावले. आढ्यतेने नव्हे पि वळेावलेल्या आनंदाने तो खेड्यात फ शारक्या मारीत 
सहडत होता. 

 
‘आहा! माझा चग्रशा म्हिजे काय वार्ला?’ चग्रगरीच्या परािमािे चपत्रोने चजथे विवन केलेले होते 

त्या पचरच्छेदापयंत वाििारा अडखळत येऊन पोिला की हा आपले हात उंि उभारायिा. 
 
‘आपल्या खेड्यात िॉस चमळचविारा हा पचहला!’ तो अचभमानपूववक जाहीर करायिा आचि 

कृपिपि ती पते्र ताबयात घेऊन आपल्या र्ोपीच्या अस्तरात कोंबायिा आचि द सऱ्या एकाद्या वािकाच्या 
शोिाथव चनघायिा! 

 
आपल्या द कानाच्या चखडकीतून त्याला पाहून सेगेई मोखोवस द्धा बाहेर आले आचि र्ोपी काढून 

हातात घेत म्हिाले, 
 
‘एक चमचनर् आत ये प्रोकोचफएचवि!’ 
 
आत गेल्यावर त्याने त्या म्हाताऱ्यािा तळवा आपल्या ग बग बीत गोऱ्या हातात दाबला आचि ते 

म्हिाले, ‘त झ ंअचभनंदन...! अचभनंदन करतो त झ!ं अशा म लािा त ला अचभमान वार्ला पाचहजे, आत्ताि 
पेपरात त्याच्या परािमाबद्दल वािीत होतो!’ 

 
‘पेपरातपि आलंय?’ पाचंतलेयच्या घशाला कोरड पडली आचि तो घर्ाघर् घ र्के घेऊ लागला. 
‘हो! आताि मी वािलं!’ 
 
मोखोवनी फळीवरून सवोत्तम त की तंबाखूिे पाकीर् खाली काढले आचि कागदाच्या एका 

चपशवीत काही महागडी िॉकलेरे् ओतली. त्यािंं वजनचबजन करण्यािीही त्यानी पवा केली नाही. ती 
तंबाखू आचि िॉकलेरे् पाचंतलेयच्या हाती देऊन ते म्हिाले, 

 
‘चग्रगरी पाचंतचलएचविला पासवल पाठवाल तेव्हा माझे नमस्कार कळवा आचि हे पाठवा त्याला!’ 
 



           

‘अरे देवा! चग्रशािा केवढा गौरव! सबिं खेडं त्याच्याबद्दल बोलतंय. आतापयंतिा माझा सगळा 
अट्टाहास...’ द कानाच्या पायऱ्या उतरताना म्हातारा प र्प र्त होता. त्याने फरवकन् नाक सशकरले आचि 
गालावरिी आसव ेबाहीने प सली. ‘म्हातारा होत िाललोय! िर्कन् डोळ्याला पािी यायला लागलंय! 
वारे पाचंतलेय! सजदगीनं त झं काय करून र्ाकलं! एकेकाळी गारगोर्ीसारखा र्िक होतास! आठ प डािे 
[‘एक पूड म्हिजे छत्तीस पौंड] वजन चपसागत पाठीवर पाठीवर मारून नेत होतास. पि आता.  ा चग्रशा प्रकरिानं 
घोळवलंन्!’ 

 
िॉकलेर्ािंी चपशवी छातीशी दाबनू तो रस्त्याने लंगडत िालला होता आचि रेविावर 

फडफडिाऱ्या चर्र्वीप्रमािे त्यािे चविार प न्द्हा प न्द्हा चग्रगरीभोवती चघरया घेत होते. चपत्रोच्या पत्रातील 
शबद त्याच्या मनात घोळत होते. चग्रगरीिे सासरे कोश वनोव रस्त्याने येत होते. त्यानी पाचंतलेयला हाक 
मारली’ ‘ए सोयऱ्या! जरा थाबं!’ 

 
य द्ध जाहीर झाल्यापासून ही दोन मािसे एकमेकाना भेर्लेली नव्हती. चग्रगरी घर सोडून 

गेल्यापासून त्याचं्या दरम्यान थंडावलेले, अवघडलेले सबंि चनमांि झाले होते. 
 
चग्रगरीप ढे नताचलयाने लािारी पत्करल्याबद्दल आचि बापालाही तशीि लािारीं सोसायला भाग 

पाडल्याबद्दल चमरोन नताचलयावर रुष्ट झालेले होते. 
 
‘भर्की क त्री!’ घरात ते नताचलयाला चशव्या घालायिे. ‘सासरच्या लोकाकंडं जाण्यापेक्षा चतला 

घरी रहायला काय झालं? जसं काय चतथं िार घास जास्त चमळतायत! चतच्या मूखवपिाम ळेि चतच्या 
बापाला असला लाजलाविेपिा आलाय! गावात डोकं वर काढायिी सोय नाही!’ 

 
चमरोन सरळ पाचंतलेयकडे गेले आचि आपला ओकरंगी हात त्यानी खसकन प ढे िरला. 
‘कसं कायाय?’ 
‘देवािी दया!’ 
‘खरेदी करायला गेलाता वार्तं?’ 
 
पाचंतलेयने आपला मोकळा उजवा हात प ढे करीत म ंडी हलवली ‘आमच्या शूराला हा नजरािा 

आहे! त्याच्या कत वकीबद्दल सेगेई प्लातोनोचविनी पेपरात वािलं न् त्याला ही िाकलेरं् न् तंबाखू 
पाठवल्येय! ‘त झ्या बहाद्दराला माझा नमस्कार कळवनू ही भेर् पाठव’ असं सागंून प ढं तो म्हिाला, ‘त्याला 
प ढंही असाि परािम कर म्हिाव’ं त्याच्या डोळ्याला पािी आलं! ठाऊकाय?’ म्हाताऱ्याने अचभमानाने 
साचंगतले आचि आपल्या शबदानी चमरोनिे काय मत होते ते अजमावण्यासाठी तो एकर्क त्याचं्या तोंडाकडे 
बघू लागला. 

 
चमरोनच्या सपगर् पापण्याखाली काळोखी पसरली आचि त्यातून त्याच्या िेहऱ्यावर एक छद्मी 

क्स्मत उमर्ले. 
 
‘अस्सं!’ ते केकार्ले आचि रस्ता ओलाडंण्यासाठी वळले. पाचंतलेय तरातरा ती चपशवी उघडून 

रागाने थरथरत त्याच्या पाठोपाठ गेला. 



           

‘हं! हे घे! िाकलेरं् खाऊन बघ! मिासारखी गोडायत!’ तो त च्छतेने म्हिाला, 
 
‘खाऊन बघ! जावयाच्या वतीनं त ला देतोय. त झी सजदगी काय फारशी गोड नाय तेव्हा हे असू दे! 

एक चदवस त झ्या म लाला हा मान चमळेल! बरीक, चमळेलि असंही काय नाय!’ 
 
‘माझ्या सजदगीत ल डब ड करू नको. ती काय आहे ते मला उत्तम ठाऊकाय!’ 
 
‘एकि घे! माझ्यावर मेहेरबानी कर!’ चमरोनच्या प ढं िावत जाऊन चपशवी वािकरीत पाचंतलेय 

नार्की सौजन्द्याने त्याच्या प ढे झ कला. वाकड्या बोर्ानी तो िाकलेर्ािी िादंी उलगडत होता. 
 
‘िाकलेर्ािी आम्हाला संवय नाय.’ चमरोनने त्यािा हात झर्कून र्ाकला ‘परक्यानी चदलेल्या भेर्ी 

आमच्या दातानंा मानवत नाहीत. पोरासाठी भीक मागत सहडिं शोभलं नाय त ला. गरज पडली तर 
माझ्याकडं येऊ शकतोस. जावयासाठी तरी चदलं असतं. आमिी नताचलया त मि ंअन्न खात्येय. त मच्या 
दाचरद्र्यात आम्ही मदत चदली असती!’ 

 
‘खोर्ारडेपिा करू नकोस. आमच्या घरात किी क िी चभकेसाठी हात पसरलेला नाय. तू फार 

आगाऊ आहेस! फारि आगाऊ! त म्हाला एवढी श्रीमंती आल्येय म्हिूनि त मिी पोर आमच्या घरी आली.’ 
 
‘थाबं!’ चमरोन करडेपिाने म्हिाले, ‘आपल्या भाडंिात काही अथव नाय त झ्याशी भाडंाव ं म्हिनू 

त ला हर्कलं नाय. त झ्याशी एका कामाबद्दल मला बोलायिंय.’ 
 
‘बोलण्यासारखं आपलं काही काम नाहीय.’ 
 
‘होय! आहे! इकडं ये!’ त्यानंी पाचंतलेयिी बाही पकडून त्याला बाजूच्या गल्लीत खेिले. खेड्यातून 

िालत ते माळरानावर आले. 
 
‘हं! बोल! काय कामाय?’ पाचंतलेयने राग चनवळलेल्या मवाळीच्या स रात चविारले. 
 
कोश नंोवच्या डागाळलेल्या िेहऱ्याकडे त्याने चतरपा कर्ाक्ष र्ाकला. आपल्या लाबं कोर्ािे र्ोक 

हातात गोळा करून चमरोन एका नालव्याच्या तालीवर बसले आचि आपली ज नी तंबाखूिी िंिी त्यानी 
बाहेर काढली. 

 
‘हे पहा प्रकोचफएचवि, भाडंक दळ कोंबड्यासारखा तू माझ्या अंगावर का आलास ईश्वर जािे! 

सत्य गोष्ट अशी आहे की पचरक्स्थती काय फारशी िागंली नाय. मला हे जािून घ्यायिंय...!’ त्याचं्या 
आवाजात राकर् खरखरीत सूर आला, ‘त झा पोर नताचलयािे चकती चदवस हंसं करून ठेविाराय? हे मला 
सागं!’ 

 
‘हे तू त्याला चविार! मला नको चविारु!’ 
 



           

‘त्याला चविारण्यािं माझं काम नाय! त झ्या घरािा तू मालक आहेस न् मी त झ्याशी बोलतोय!’ 
 
आपल्या हातात अद्याप िरून ठेवलेली िाकलेरे् पाचंतलेयने घट्ट आवळली आचि त्याच्या बोर्ातून 

चिकर् द्रव चझरपू लागला. तालीवरच्या सभग्या चिखलात त्याने आपला तळवा प सला. त की तंबाखूिे 
पाकीर् उघडून त्यातली चिम र्भर तंबाखू घेऊन तो शातंपिे ि ट्टा वळू लागला. नंतर त्याने ते पाकीर् 
चमरोनप ढे िरले. कोश वनोवने आडेवढेे न घेता ते घेतले आचि मोखोवने एवढ्या उदारपिे चदलेल्या तंबाखूिा 
ि ट्टा वळला आचि ते िूर सोडू लागले. त्याचं्या डोक्यावर एक फेनील श भ्र प ष्ट पयोिर मस्तीत फ लारला 
होता. त्या चदशनेे उंिावलेला कोळ्यािा एक नाजूक तंत  वाऱ्यात थरथरत होता. 

 
चदवस मावळायला आला होता. सपे्टम्बर मचहन्द्यातील चनिळता, चनवातंतेत आचि अचनवविनीय 

माि यात, पेंग ळली होती. आकाशािे ऐन ग्रीष्ट्मािे तेज हरपले होते आचि त्याला िूसर कबरा रंग आला 
होता. सफरिंदािी पाने क ठून आली होती देव जािे आपला गदव अंचजरी रंग त्यानी नालव्यात चवखरून 
र्ाकला होता. रे्कडीच्या उंि सखल काडंाळ्यावर वार् अदृश्य होऊन गेली होती आचि चक्षचतजाच्या 
चहरव्याकंि स्वप्निूसर िाग्यापलीकडे असिाऱ्या अज्ञाताच्या प्रदेशाकडे येण्याला ती व्यथव ख िावत होती. 
आपली खोपर्ी आचि चनत्यािी िाकोरी  ात अडकलेली मािसे आपल्या श्रमात खरत होती. मळिीच्या 
जमीनीवर श्रातं क्लातं होत होती आचि ती वार्, ती चनमवन ष्ट्य व्याक ळ एकारी, चक्षचतजाला ओलाडूंन 
अदृष्टातं वाहवली होती. वारा ती त डवीत होता. पासंोळीिे लोर् उठवीत होता. 

 
‘नरम तंबाखू आहे ही! गवतासारखी!’ ि रािंा लोर् सोडीत चमरोन म्हिाले. 
‘नरमाय पि संतोष देिारी आहे!’ पाचंतलेयने अिववर् रुकार चदला. 
 
‘मला उत्तर दे पाचंतलेय!’ जरा शातं स रात कोश वनोवने म्हर्ले आचि आपला ि ट्टा ि रगळून 

चवझवला. 
 
‘आपल्या पत्रात चग्रगरी काही चलहीत नाय. आता तो जखमी झालाय.’ 
‘ऐकलंय मी!’ 
‘प ढं काय होिार मला माहीत नाय. एकादवळेी मारलाही जायिा! मग काय?’ 
‘पि हे असं कसं िालेल?’ चमरोनने व्यग्रतेने आचि व्यचथतपिे डोळ्यािंी उघडझाप केली. 
 
‘पोर चबिारी िड ना क मारी िड ना सवाष्ट्ि. ना िड ना ढळढळीत चविवा! ही नाम ष्ट्कीिी गोष्टाय! 

हे असं होिाराय हे ठाऊक असतं तर मध्यस्ताला दारात पाऊल र्ाकू चदलं नसतं! अरेरे...! पाव्हण्या! 
पाव्हण्या! प्रत्येकालाि आपल्या पोरािं द ःखाय! रक्तािं नातं वगेळं, जोडलेले संबिं वगेळे!’ 

 
‘मी तरी काय करू?’ पाचंतलेयने आपला कावरेबावरेपिा आवरीत उत्तर चदले. ‘सागं मला! त ला 

काय वार्तं? माझा पोर घर सोडून गेल्यानं मला आनंद वार्ला? त्यात काय माझा फायदा झाला? त म्ही 
लोक...!’ 

 
‘पत्र चलहून कळव त्याला!’ चमरोन बजाव ूलागले. त्याचं्या हाताखालून नालव्यात झरिारी िूळ 

आचि त्याचं्या ओठातून येिारे शबद  ािी गती सारखीि होती. ‘त्याला एकदाि सोक्षामोक्षािं सागंू दे!’ 



           

‘त्याला पोर झालंय त्या...!’ 
 
‘आचि चहच्याकडूनही होईल त्याला पोर!’ चवविव होत कोश नंोव कडाडले. ‘मािसाला हे अस ं

वागवता होय? आ!ँ  ापूवीि चतनं जीव द्यायिा प्रयत्न केला! जन्द्मािी पागंळी झाली...! चतला त डवनू 
जचमनीत गाडायिीय का? आ?ँ त्यािं काळीज! त्यािं काळीज...!’ एका हाताने आपली छाती ओरबाडीत 
आचि द सऱ्या हाताने पाचंतलेयच्या कोर्ािे र्ोक चहसकीत चमरोन फ त्कारले, ‘त्यािं काळीज काय 
लाडंग्यासबडग्यािाय आहे?’ 

 
पाचंतलेयने खाकरून तोंड चफरवले. 
 
‘पोरीनं त्याच्यावरून जीव ओवाळून र्ाकलाय! त्याच्या खेरीज चतला द सरं आय ष्ट्यि नाय! त मच्या 

िाकरीिी ती काय वठेचबगार आहे?’ 
 
‘आम्हाला पोर्च्या पोरीपेक्षाही ती जास्ताय! ि प बस!’ पाचंतलेय कडाडला आचि तालीवरून उठून 

उभा राचहला. 
 
चनरोपािा नमस्कारही एकमेकाना न करता ते दोघे दोन चदशाना िालते झाले! 

  



           

१८. 
 
आपल्या चनत्याच्या पात्रातून बाजूला लोर्ले गेले की जीवन नाना ओघळाचनघळातून चवख रले 

जाते.  ा दगलबाज आचि नागमोडी ज तऱ्यातून त्याला कोिते वळि चमळेल त्यािे भाकीत वतवविे कठीि 
असते. आतल्या मासळीिे थव े बघून घ्याव े असा रेतीच्या तालीवरून त्यािा भापचझरा आज झ ळझ ळत 
जाईल तर उद्या त्यािा गाढा आचि िोिावता ओघ वाहू लागेल. 

 
एकाएकी नताचलया अशा चनिवयाप्रत आली की, यागोदनोएला आक्क्सचनयाकडे जायिे आचि 

चग्रगरी मला परत दे म्हिनू चतला सागंायिे. चतच्याप ढे पदर पसरायिा. 
 
कशाम ळे तरी नताचलयाला असे वार्त होते की, सगळे काही आक्क्सचनयावर अवलंबून आहे. चतला 

फक्त आपि चविारायिे की, चग्रगरी परत येईल. आचि त्याच्याबरोबर चतिे पूवींिे स खही परत येईल. हे 
शक्य आहे का सकवा  ा चवलक्षि चवनंतीला आक्क्सचनया काय उत्तर देईल  ािा चविार करायला ती तयार 
नव्हती. आतंमवनातील हेतूनी वाहवनू चतने हा चनिवय शक्य तेवढ्या लौकर अंमलात आिायिे ठरवले. 

 
मचहनाअखेर चग्रगरीिे पत्र आले. आपल्या आईवचडलाना नमस्कार चलहून प ढे त्याने नताचलयाला 

नमस्कार आचि श भेच्छा कळचवल्या होत्या. हे चलचहण्यास त्याला उद्य क्त करिारे कारि कोितेही असो 
पि नताचलयाला हवी असलेली पे्ररिा चमळाली आचि येत्या रचववारी यागोदनोएला जायिी चतने तयारी 
केली. 

 
‘क ठं चनघालीस नताचलया?’ आरशाच्या त कड्यात आपले रूप एकाग्रतेने न्द्याहाळिाऱ्या 

नताचलयाकडे बघत द न्द्याने चविारले. 
 
‘माझ्या मािसाना भेर्ायला जात्येय!’ नताचलयाने खोरे्ि साचंगतले. आय ष्ट्यात प्रथमि आपि एक 

चवलक्षि लािारीिा, भयंकर नैचतक कसोर्ीिा िोका पत्करीत आहोत  ा जाचिवनेे चतच्या तोंडावर रक्त 
उसळून आले. 

 
‘एकदा तरी संध्याकाळी माझ्याबरोबर चफरायला िल!’ दाऱ्याने स िचवले. ‘आज संध्याकाळी 

येतेस?’ 
 
‘मला माहीत नाय! पि मला नाय वार्त यावसं!ं’ 
 
‘अग जोचगिी! आपले नवरे बाहेर गेले म्हिजेि आपली पाळी येते हो!’ दाऱ्या डोळे मोडीत 

म्हिाली आचि खाली वाकून आपल्या नवीन चफकर् चनळ्या स्कर्विा भरतकाम केलेला काठ न्द्याहाळू 
लागली. चपत्रोने प्रयाि केल्यापासून दाऱ्या खूपि बदलून गेली होती. चतिे डोळे, चतच्या हालिाली, चतच्या 
िालण्यािा ढंग  ातून िािंल्य प्रकर् होत होते. रचववारी ती मन लावनू नट्टापट्टा करायिी आचि 
संध्याकाळ र्ळून गेल्यावर उशीराने परत यायिी. चतिे डोळे मलूल झालेले असत. ती चिडून गेलेली असे. 
नताचलयाकडे ती गाऱ्हािे सागंायिी. 

 



           

‘हे मेलं भयंकरि नाही का ग? सगळे भले कझाक ते घेऊन गेलेत! खेड्यात ठेवलीत फक्त 
पोरंसोरं न् म्हातारे कोतारे!’ 

 
‘बरं मग? त झं काय चबघडलं?’ 
 
‘म्हिजे काय? संध्याकाळि ंमन रमवायला क िीि नाही. एक चदवस एकर्ीि चगरिीकडं गेले तर 

आहे! आपल्या सासरेब वाबंरोबर इथं काहीि गंमत नाही!’ आचि पाखंडी चनलवज्जपिे चतने नताचलयाला 
चविारले, त ला कसं ग कझाकाचशवाय इतके चदवस काढवतात?’ 

 
‘जळलं त झं लक्षि! त ला काही लाजचबज आहे का नाय?’ नताचलया शरमनू गेली. 
‘त ला काही इच्छा होत नाय?’ 
‘त ला होत्येयसं चदसतंय!’ 
 
‘अथात होते!’ दाऱ्यािा िेहरा लालब ंद झाला. ती हसली तशी चतच्या भ वयािंी िन ष्ट्ये थरारली. 

‘का म्हिून लपव ूमी? आत्ता–  ा समर्ाला एखाद्या म्हाताऱ्याला स द्धा तापवीन न् सतावनू सोडीन! कल्पना 
कर! चपत्रो गेल्याला दोन मचहने लोर्ले!’ 

 
‘दाऱ्या, स्वतःच्या द ःखािा पाया घालत्येयस.’ 
 
‘बस कर! आली मोठी गरती म्हातारी! त म्हा खालम डं्याना आम्ही िागंल्या ओळखून आहोत! त म्ही 

किी कबलू नाय करायच्या!’ 
 
‘कबूल करायला काही नाहीि माझ्यापाशी!’ 
 
दाऱ्याने चतच्याकडे खयाळ चतरपा कर्ाक्ष र्ाकला आचि आपल्या किीदार लहानशा िावऱ्या 

दातानी ओठ रगडले. ‘परवा त्या आतामानिा म लगा चतमोफेई माचनत्सोव माझ्याबरोबर बसला होता. 
स रवात करायला तो चभतोय हे मी ओळखलं! नंतर हळूि त्याने माझ्या दंडाखाली आपला हात सरकावला. 
त्यािा हात थरथरत होता. मी न स्ती सोशीत, वार् बघत बसलें  होते! संताप यायला लागला होता! 
पोरासारखा पोरगा तरी असावा! पि शेंबडं होतं मेलं! सोळा वषाच्या वर एक चदवसािा नसेल! मी न 
बोलता आपली बसले होते! हा आपला पंजा आवळतोय! आवळतोय! क जब जत कसा म्हितो, ‘आमच्या 
मागंरात िल!’ तेव्हा मग दाखवला त्याला इंगा.’ ती आनंदाने हसत होती. चतच्या भकृ र्ी थरथरत होत्या. 
चतच्या अिोन्द्मीचलत नेत्रातून हास्यािी कारंजी उसळली होती. ‘असा तासडलाय त्याला! उडी मारून उभी 
राचहले न् ओरडले. तू राचंडच्या, असल्या तसल्या! काल नाही मेल्या अंड्यातून बाहेर पडलास तर मला 
फूस लावायिे स िले होय? कालपयंत तर मेल्या अथंरुि चभजवत होतास!’ खूप भादरंपट्टी काढली 
त्यािी.’ 

 
नताचलयाच्या बाबतीत दाऱ्यािी वृत्ती अलीकडे पालर्ली होती. त्यािें संबिं सािे सरळ आचि 

खेळीमेळीिे झाले होते. आपल्याहून लहान जावबेद्दल चतला वार्िारी अप्रीती गेली होती आचि हरप्रकारे 
वगेळ्या असिाऱ्या त्या दोघी ग ण्या-गोसवदाने नादंत होत्या. 



           

नताचलयाने कपडे केले आचि ती बाहेर पडली. दाऱ्याने चतला फार्काजवळ गाठले. 
‘रात्री मी आले की मला दार उघडशील?’ 
‘आज रात्री मी माझ्या मािसाचं्या घरीि राहिाराय!’ 
 
कंगव्याने नाक खाजवीत दाऱ्या चविारात गढली आचि चतने मान हलवली. ‘बरं ठीकाय! द न्द्याला 

मला सागंायिं नव्हतं. पि सागंायला लागिार!’ 
 
आपल्या घरच्या लोकाना भेर्ायला जाते, असे इलीचनिनाला सागंनू नताचलया बाहेर पडली. 

िौकातील बाजारातून रेकले खडखडत परत िालले होते. ती बाजूच्या गल्लीत वळली आचि घाईघाईने 
रे्कडी िढू लागली. मार्थ्यावर ती वळली अन् चतने मागे बचघतले. खेडे उन्द्हात न्द्हात होते. सफेता चदलेली 
लहान लहान घरं ढळढळीत पाढंरीफेक चदसत होती. चगरिीच्या िौढाळ छपरावर उन्द्ह तळपत होते आचि 
त्या पत्र्याला चवतळलेल्या िातूिी िकाकी आली होती. 
  



           

१९. 
 
यागोदनोएिी प रुषमािसेही य द्धाने ख डून गेली होती. वचेनयाचमन आचि चतखोन गेले होते आचि 

ती वास्तू जास्ति स स्त, रुक्ष आचि पूवीपेक्षा जास्त श कश कार् असलेली वार्त होती. वचेनयाचमनच्या ऐवजी 
आक्क्सचनया सेनानीसाहेबािंी िाकरी करीत होती आचि चवशाल ब डाच्या ल केचरयाने स्वयंपाक करिे आचि 
कोंबड्याना दािापािी देिे ही कामे स्वतःकडे घेतली होती. म्हातारा साशका घोड्यािी सरबराई करीत 
होता आचि फळबागेिी चनगरािी ठेवीत होता. एकि नवीन िेहरा आला होता. तो चनचकचति नावािा 
म्हातारा कझाक होता. त्याला मोतद्दार म्हिून घेण्यात आले होते. 

 
यंदा म्हाताऱ्या चलस्तचनस्तकीने कमी पेरिी केली होती आचि लष्ट्कराला नगद म्हिून वीस घोडी 

देऊन वाडीच्या गरजेप रती तीन िार मागे ठेवली होती. माळढोकािंी पारि करण्यात आचि बरझोई क त्री 
घेऊन चशकारीला जाण्यातं तो वळे घालवीत होता. 

 
आक्क्सचनयाला चग्रगरीिी केवळ किीतरी आचि त्रोर्क पते्र येत आतापयंत आपि ख शाल आहोत 

आचि रगाड्यातून िाललो आहोत असे त्याने चलचहलेले असे. तो जास्त दिकर् झाला होता सकवा आपल्या 
द बवलतेबद्दल चतला कळचवण्यािी त्यािी इच्छा नव्हती. कारि आपली फौजी िाकरी कठीि आचि रुक्ष आहे 
अशी कोितीही तिार तो ि कूनही स्वतःकडून होऊ द्यायिा नाही. त्याच्या पत्रात एक असा थंड सूर असे 
की चलहायलाि हवीत म्हिनू जिू काही तो ही पतं्र चलहीत होता असे वार्ाव.े फक्त एकदाि त्याने चलचहले 
होते की, ‘मी सतत आघाडीवर आहे. लढायिा आचि पाठीवर सतत मरि वागवायिा मला वीर् आलेला 
आहे.’ प्रत्येक पत्रात तो आपल्या म लीिी िौकशी करायिा, चतच्याबद्दल चलही म्हिून आक्क्सचनयाला 
सागंायिा. ‘माझी तान्द्य शा किी मोठी होत्येय आचि ती कशी चदसत्येय त्याबद्दल चलही. ती मोठी झालेली 
आचि लाल झगा घालून आलेली अचलकडेि मला स्वप्नात चदसली.’ 

 
हा चवरह आक्क्सचनया िैयांने सोसत असलेली चदसत होती. चग्रगरीबद्दल चतला वार्िाऱ्या सवव 

पे्रमािा वषाव ती त्या अभवकावर करीत होती. ही पोर चग्रगरीिीि आहे  ािी खात्री पर्ल्यानंतर तर 
चवशषेि! प्रत्यक्षात  ािा चनर्मववाद प रावा चमळालेला होता. म लीच्या जावळािा ताबंूस चपवळर् रंग जाऊन 
ते काळे क रळे झाले होते. डोळ्यािंा रंग काळ्या छरे्वर गेला होता आचि त्याचं्या गता सििोळ्या झाल्या 
होत्या. चदवसेंचदवस ती अचिकाचिक बापासारखी चदसू लागली होती. चतिे क्स्मतस द्धा मेचलखोव 
वशंासारखे-चग्रगरीसारखे रासवर् होते. आता आक्क्सचनयाला त्यािी प्रचतमा लेकीत चनःसंशयपिे चदसू 
लागली होती आचि चतच्या भावना जास्ति गाढ बनल्या होत्या. क्स्तपानच्या तृिास्पद तोंडवळ्यात 
झोपलेल्या म लीच्या िेहऱ्यािे साम्य जािवनू ती पूवी पाळण्यापासून दिकून मागे वळायिी. आता तसे 
नव्हते. 

 
पि चदवस सरपर्त िालले होते आचि प्रत्येक चदवसाच्या अखेरीस आक्क्सचनयाच्या उरात एक 

दाहक कर् ता साित होती. आपल्या लाडक्याच्या चजवािी सिता तीक्ष्ि स ईप्रमािे चतच्या मनात घ सत 
िालली होती. रातं्रचदवस ती चतिी पाठ सोडत नव्हती. कामाच्यावळेी आवरून िरलेली भावना रात्री सगळे 
बािं उध्वस्त करायिी चनःशबदपिे रडत, आपल्या ह ंदक्यानंी पोर जागी होऊ नये म्हिून हात िावीत 
तळमळत तडफडत पडलेली असे. शारीचरक वदेनेने मनाच्या वदेना मारण्यािा चतिा प्रयत्न असे. उरलेली 



           

आसव े ती पोरीच्या द पयात ढाळीत असे. चतच्या पोरकर् भाबडेपिाला वारे्, ‘ही चग्रशािी पोर आहे, 
त्याच्यासाठी मी चकती तळमळत्येय ते त्याच्या काळजाला जािवलं पाचहजे.’ 

 
रात्र अशी घालवनू ती सकाळी जी उठे ती चनदवयपिे मारहाि झाल्यासारखी! चतिे सगळे शरीर 

ठिकत असे. चतच्या िमन्द्यातून िादंीिे घि अखंड ठोकत रहात. ओठाचं्या कोपऱ्यात ददव रेंगाळलेला 
असे.  ा तळमळींच्या जागरिामं ळे आक्क्सचनया चनबर चदसू लागली. 

 
एका रचववारी िन्द्याला न्द्याहरी वाढून झाल्यावर पावलािावर ती उभी होती. तेव्हा एक बाई 

फार्काकडे येताना चतला चदसली. चतच्या डोईच्या पाढंऱ्या रुमालाखालिे डोळे चवलक्षि पचरचित वार्त 
होते. त्या बाईने फार्क उघडले आचि ती आवाडात चशरली. नताचलयाला ओळखल्याबरोबर आक्क्सचनया 
पाढंरी फर्क पडली. मंद पावले र्ाकीत ती चतला सामोरी गेली. आवाडाच्या मिोमि त्या एकमेकींना 
भेर्ल्या. नताचलयाच्या ब र्ावंर ि ळीिा दार् थर जमा झालेला होता. ती थबकली. श्रमाने राकर् झालेले 
चतिे मोठाले हात चतच्या दोन्द्ही बाजूना लोंबत होते. चतला िाप लागलेली होती. आपली व्रचित मान सरळ 
करायिा ती प्रयत्न करीत होती, पि तो न साध्य झाल्याने ती चतरप्या नजरेने बघत्येय असे वार्त होते. 

 
‘मी त झ्याकडं आल्येय आक्क्सचनया.’ आपल्या ओठावरून कोरडी पडलेली जीभ चफरवीत ती 

म्हिाली. 
 
घराच्या चखडक्याकंडे आक्क्सचनयाने िर्कन् नजर र्ाकली आचि न बोलता ती नताचलयाला 

आपल्या खोलीकडे घेऊन गेली. नताचलया चतच्या मागोमाग गेली. चतच्या हळव्या कानाना आक्क्सचनयाच्या 
झग्यािी फडफड अस्वाभाचवक ककव श वार्त होती. ‘माझ्या कानाना काहीतरी झालंय. गरमीम ळे असेल.’ 
चविाराचं्या इतर झ ंडीबरोबर हाही एक बावरलेला चविार चतच्या मेन्द्दूला पासून गेला. 

 
आक्क्सचनयाने दार लावनू घेतले आचि एप्रनखाली हात िरून खोलीच्या मिोमि उभी रहात एकूि 

प्रसंगािी सूते्र चतने स्वतःच्या हाती घेतली. 
 
‘कशाला आलीस तू?’ चतने िोरया आवाजात अगदी क जब जल्यागत चविारले. 
‘मला पािी हवयं!’ खोलीत इकडे चतकडे बारीक नजर र्ाकीत नताचलयाने उत्तर चदले. 
 
आक्क्सचनया वार् बघत थाबंनू राचहली. नताचलया बोलू लागली. आपला आवाज िढवायला चतला 

कष्ट होत होते. 
 
‘माझा नवरा तू माझ्यापासून काढून घेतलास...! माझा चग्रगरी मला परत दे! माझं आय ष्ट्य तू 

चवस्करू्न र्ाकलंस! माझी अवस्था बघ...!’ 
 
‘त झा नवरा हवाय त ला?’ आक्क्सचनया दात खाऊन बोलू लागली दगडावर पावसािे थेंब हळू हळू 

पडावते तसे चतिे शबद येऊ लागले, त झा नवरा हवाय त ला? क िाला तू चविारत्येयस्? आलीस का तू? 
 ािा फार उशीरा चविार केलास! फार उचशरा!’ 

 



           

छद्मीपिाने हसत, सबंि देह हलवीत आक्क्सचनया नताचलयाच्या अगदी चनकर् गेली. आपल्या 
गचनमाच्या िेहऱ्याकडे रोखून पाहताना ती चतिा उपहास करीत होती. कायदेशीर पि र्ाकलेली, 
अवमाचनत, द ःखाने चवदीिव झालेली ती बायको इथे उभी होती. आक्क्सचनयाच्या आचि चग्रगरीच्या जी आड 
आली होती, चजने त्याना एकामेकापंासून तोडले होते, आक्क्सचनयाच्या काळजाला ममवभेदक यातना चजने 
चदल्या होत्या तीि ही! मरिाचंतक तळमळीने आपले प्राि कंठाशी आलेले असताना ही एक द सरीि– ही 
नताचलया, चग्रगरीला क रवाळीत बसल्येय आचि–शकंाि नाही– आपल्याला हसत्येय– ही...ही अपेशी 
पचरत्यक्ता गचृहिी! 

 
‘मी त्याला सोडून द्यावा म्हिून तू मला सागंायला आलीस होय?’ आक्क्सचनया िपापू लागली. 

‘अग सरपर्त्या सर्मपिी! आिी तूि चग्रशा माझ्यापासून चछनावनू घेतलास! तो माझ्याजवळ रहात होता हे 
माहीत होतं त ला! कशाला त्याच्याशी लग्न केलंस? मी फक्त माझा होता तो परत घेतला! तो तो माझाय! 
त्याच्यापासून मला पोर झालंय! पि तू’ 

 
वावर्ळीसारख्या दे्वषाने नताचलयाच्या डोळ्यात रोखून पाचहले. वडेेवाकडे हातवारे करीत शबदािंा 

उकळता िोिोकार चतच्या म खातून चनघू लागला. 
 
‘चग्रशा माझाय! आचि तो मी क िालाही देिार नाय. तो माझाय...! ऐकलंस का...? माझा! िल 

िालती हो! चनलाजरी क त्री! तू त्यािी बायको नव्हंस! पोरीपासून चतिा बाप त ला चछनवायिाय होय? 
आचि तू आिी का नाही ग आलीस? बोल ना! आिी का नाही आलीस? 

 
नताचलया बाजूला जाऊन बाकड्यावर बसली. डोके खाली करून चतने तोंड हातानी झाकून 

घेतले. 
 
‘तू त झ्या नवऱ्याला सोडून चदलंयस! अशी सकिाळू नकोस!’ 
 
‘मला चग्रशाखेरीज क िी नवरा नाय! क िी नाय! अलम द चनयेत क ठे नाय!’ आत ि मसिाऱ्या 

संतापाला वार् सापडत नाही अस ंजािवनू आक्क्सचनयाने नताचलयाच्या डोईच्या रुमालातून चनसर्लेल्या 
काळ्या केसाचं्या बरे्कडे नजर रोखून िरली. 

 
‘त झी गरज आहे का त्याला?’ ती कडाडली. ‘त झी वाकडमान बघून घे जरा! त ला काय वार्तं की 

तो झ रतोय त झ्यासाठी? तू िडिाकर् होतीस तेव्हाि त्यानं त ला र्ाकली आचि त झ्या पांगळीकडं तो 
बघिाराय होय? मी चग्रशाला देिार नाय! एवढंि मला सागंायियं! िल िालायला लाग!’ 

 
आपल्या घरयािा बिाव करताना गतकाळच्या सवव यातनािंा सूड घेताना आक्क्सचनया सहस्त्र 

झाली. चतला स्वतःला हे चदसत होतं की मान सकचित कलती असली तरी नताचलया पूवीएवढीि देखिी 
होती. नताचलयाच्या र्वर्वीत गालाना आचि ओठाना काळािा स्पशव झालेला नव्हता तर चतच्या स्वतःच्या 
डोळ्याभोवती मात्र स रक त्यािें जाळे झालेले होते आचि हे सगळं नताचलयापायी. 

 



           

‘चविारल्यानं तो परत चमळेल अशी मला काही आशा होती असं त ला वार्तं?’ द ःखाने ि ंद झालेली 
नजर वर काढीत नताचलयाने चविारले. 

 
‘मग कशाला आली होतीस?’ 
‘माझ्या तळमळीनं मला ओढून आिलं!’ 
 
त्या आवाजानी जागी होऊन आक्क्सचनयाच्या म लीने अंथरुिात िाळवािाळव केली आचि र्ाहो 

फोडला. आईने पोर घेतली आचि चखडकीकडे तोंड करून ती बसली. त्या अभंकाकडे बघताना 
नताचलयािे गात्र न् गात्र थरथरत होते. एका कोरड्या पेर्क्याने चतिे नरडे आवळले गेले. त्या छक ल्या 
िेहऱ्यातून चग्रगरीिे नेत्र चतच्याकडे िौकसपिे रोखून बघत होते. 

 
रडत आचि झोकाडं्या खात ती फार्काकडे चनघाली. आक्क्सचनयाने चतिा चनरोप घेतला नाही. 

एक दोन चमचनर्ानी साशका खोलीत आला. 
 
‘कोि बाई होती ती?’ त्याने अिववर् जािल्यािे उघड होते. 
‘आमच्या खेड्यातली क िी होती!’ 
 
दोनेक मलै नताचलया िालत माघारी गेली आचि मग एका जंगली कारे्री झ डपाखाली बसली. 

कसलाही चविार न करता आपल्या तळमळीने ती िूर होऊन पडली होती. त्या अभवकाच्या िेहऱ्यातून 
रोखून बघिारे चग्रगरीिे उदास काळे डोळे चतला सतत स्वतःप ढे चदसत होते! 
  



           

२०. 
 
लढाईनंतरिी रात्र इतकी ठसठसीत होती की, दृष्टीला काळोखी आििाऱ्या वदेनेप्रमािे 

चग्रगरीच्या स्मृतीवर चतिा कायमिा ठसा उमरू्न राचहला. पहार् फ र्ायला थोडा अविी असताना तो 
श द्धीवर आला. चपकाच्या र्ोििाऱ्या ख ंर्ातून त्यािे हात िाळवले गेले आचि मस्तकात चभनिाऱ्या वदेनेने 
तो चवव्हळला. प्रयत्नाने त्याने हात उंिावला. भ वईपयंत नेला आचि रक्त चथजलेल्या केसािंा त्याला स्पशव 
जािवला. त्याच्या बोर्ानी जखमेला स्पशव केला तेव्हा त्याला असे वार्ले की, चतथे लालब ंद िगिगीत 
अंगारि ठेवलेला आहे. नंतर दात खाऊन तो पाठीवर वळला. गोठवती थंडी लागलेल्या एका झाडािी पाने 
त्याच्या डोक्यावर चकिचकित सळसळत होती. अस्मानाच्या गदव चनळ्या पाश्ववभमूीवर त्या काळ्या पानािी 
स्पष्ट रेखाकृती उमर्ली होती आचि त्यातून िादंण्या िमकत होत्या. चग्रगरी अपलख नजरेने र्क लावनू 
बघत होता आचि त्या िादंण्या म्हिजे डहाळ्याना लागलेली चवलक्षि, चनळसर सोनेरी फळेि आहेि असे 
त्याला वार्त होते. 

 
आपल्याला काय झालेले आहे ते ओळखून आचि अचनवायव भयावहतेिी जािीव होऊन तो दात 

खात रागंत जाऊ लागला. वदेना त्याला खेळवीत होती. त्याला उिलून आपर्ीत होती. अनंताकडे आपि 
रागंत िाललो आहोत असे त्याला वार्त होते. त्याने बळेबळे मागे वळून पाचहले. ते काळेक ट्ट झाड स मारे 
पन्नास पावले दूर उभे होते. एकदा तो एका म डद्यावरून रागंत गेला. मयताच्या खडखडीत भकाळी 
गेलेल्या पोर्ावर त्याने कोपर रुतवले. रक्तस्त्रावाने तो गळून गेला होता. एकाद्या अजाि अभवकाप्रमािे तो 
रडू लागला आचि श द्ध हरपू नये म्हिून दचहवरात चभजलेले गवत दाताखंाली रगडू लागला. एका उलथून 
पडलेल्या चकरािंीिा आिार घेऊन तो उभा राचहला. बराि वळे डगमगत तो उभा होता आचि मग 
िालायला लागला. त्याच्या अंगात परत त्राि चशरू लागले. जास्त खंबीरपिे तो पावले र्ाकू लागला. 
पूवेंकडे सरकिाऱ्या सप्तषींच्या ताऱ्यावंरून आपली चदशास द्धा त्याच्या ध्यानात येऊ लागली. 

 
रानाच्या कडपट्टीवर एकाएकी इशाऱ्यािी गजवना ऐकून तो थबकला. 
‘ठैरो! गोळी झाडीन!’ 
 
चपस्त लािा खर्का त्याने ऐकला आचि आवाजाच्या चदशनेे त्याने नजर र्ाकली. एक मन ष्ट्य 

देवदाराला रेलून उभा होता. 
 
‘कोिायस तू?’ स्वतःिा आवाज द सऱ्याि क िािा तरी असावा असा ऐकत त्याने चविारले. 
 
‘रचशयन? अरे देवा! इकडं ये!’ देवदाराजवळिा मन ष्ट्य जचमनीवर घसरला. चग्रगरी त्याच्याजवळ 

गेला. 
 
‘खाली वाक!’ 
‘शक्य नाय!’ 
‘का नाय?’ 
‘मी पडलो तर परत उठता येिार नाय. माझ्या डोईला जखम झाल्येय.’ 
‘क ठल्या रेचजमेन्द्र्िा तू?’ 



           

‘बाराव ंडॉन कझाक!’ 
‘मला मदत कर कझाका.’ 
 
‘मी पडेन ह जूर!’ त्या मािसाच्या खादं्यावरील माक लावरून तो अंमलदार असल्यािे ओळखून 

चग्रगरीने उत्तर चदले. 
 
‘चनदान त झा हात तरी दे!’ 
 
चग्रगरीने त्या अंमलदाराला हात देऊन उठवले आचि ते बरोबर िालू लागले. पि प्रत्येक 

पावलागचिक तो अंमलदार त्याच्या दंडावर अचिकाचिक रेलू लागला. कपारीतून ते सदरेवर आल्यावर तो 
चग्रगरीिी बाही पकडून म्हिाला, 

 
‘सोडून दे मला कझाका! मला जखम झाल्येय!...पार पोर्ातून गेल्येय!’ 
 
त्याच्या िापाच्या िष्ट्म्याआडिे डोळे चनस्तेज चदसत होते आचि त्याच्या उघड्या तोंडातून तो 

घरघरीत फसफसत होता. त्याला मूच्छा आली पि चग्रगरीने त्याला फरफर्त नेले. परत परत तो खाली 
आदळत आचि परत परत उठत होता. दोनदा त्याने आपला बोजा र्ाकून चदला आचि तो प ढे िालू 
लागला. पि दोन्द्ही वळेा परत माघारी आला आचि त्याने तो उिलला. झोपेत िालाव ेअसा तो िडपडत 
िालला होता. 

 
अकरा वाजता त्याना एका गस्ती हशमाने उिलले आचि मलमपट्टी करण्याच्या ठाण्याकडे नेले. 
 
द सऱ्याि चदवशी चग्रगरी त्या ठाण्यातून चनसर्ला. एकदा रस्त्याला लागल्यावर त्याने डोक्यािी 

पट्टी ओरबाडून काढली आचि हायसे वारू्न ती रक्तात चभजलेली पट्टी हलवीत तो िालू लागला. 
 
‘क ठून आलास तू?’ तो रेचजमेन्द्र्च्या ठाण्यावर आल्यावर त्याच्या स्क्वारन कमाडंरने िचकत होऊन 

चविारले. 
 
‘मी ड्यरू्ीवर परत आलोय ह जूर!’ 
स्क्वारन कमाडंरकडून आल्यावर चग्रगरी आपल्या ज मल्याच्या साजंर्ला भेर्ला. 
‘माझा घोडा...! क मायती...! क ठाय तो?’ 
 
‘तो ठीकाय पोरा! ऑक्स्रयनािा ि व्वा उडवल्यावर लगेि त्याला आम्ही िरला पि त झं काय? 

त ला स्वगात जागा चमळावी म्हिून आम्ही प्राथवना करीत होतो!’ 
 
‘त म्ही घाई केलीत!’ उग्रर् क्स्मत करून चग्रगरी म्हिाला 
रेचजमेन्द्र्च्या फतव्यात प ढील एक उतारा होता. 
 



           

‘घोडेस्वाराच्या नवव्या रेचजमेन्द्र्िे कमाडंर लेफ्र्नंर् कनवल ग स्ताव ग्रोझबगेव  ािें प्राि 
वािचवल्याबद्दल बाराव्या डॉन कझाक रेचजमेन्द्र्िा मेचलखोव चग्रगरी  ाला कारपोलच्या जागेवर बढती 
देण्यात येत आहे आचि सेंर् जॉजव िॉस िौथा वगव  ासाठी त्यािी चशफारस करण्यात येत आहे.’ 

 
चग्रगरीच्या स्क्वारनने कामेनकास्त्र चमलोवा इथे दोन चदवसािंा म क्काम केला आचि आता ते परत कूि 

करण्यािी तयारी करीत होते. आपल्या ज मल्यातील कझाक ज्या घरात वस्तींला होते ते घर चग्रगरीने 
शोिून काढले आचि आपला घोडा पहायला तो चनघाला. त्यािा र्ावले आचि आत घालायिे काही कपडे 
त्याच्या द लंगीतून गायब झाले होते. 

 
‘माझ्या डोळ्यादेखत पळवले चग्रगरी!’ चमशा कोशवेोईने ओशाळगतीने कब ली चदली. ‘इथं वस्तीला 

आलेल्या पायदळािी गदी उडाली होती, त्यानी ते पळवले!’ 
 
‘पळव ूदे! ठेवनू घ्या म्हिाव ंभडव्यानो! मला तेवढी डोक्याला पट्टी बािंायिी होती.’ 
‘माझा र्ॉवले घे!’ 
 
ते उभे होते त्या मागंरात उऱ्य चपन आला. आपले आचि चग्रगरीिे जिकूाही किी भाडंि झालेि 

नव्हते असा त्याने आपला हात प ढे केला!, 
 
‘नमस्ते मेचलखोव! अजून सजदा आहेस तर!’ 
‘आहे थोडाफार!’ 
‘त झं डोकं सगळं रक्ताळलंय! प सून घे!’ 
‘प शीन सवडीनं!’ 
‘त ला काय उपाय केलाय बघू दे!’ 
 
त्याने बळेि चग्रगरिे डोके वळवले आचि तो खेकसला, ‘आपले केस का त्याना कापू चदलेस? काय 

अवतार चदसतोय त झा! डाक्तरािी त ला काही मदत नाय व्हायिी! मीि त ला बरा करतो!’ 
 
चग्रगरीच्या संमतीिी वार् न बघता त्याने आपल्या गोलदानीतून एक काडतूस बाहेर काढले, ते 

तोडून उघडले आचि आतली काळी दारू हातावर ओतली. 
 
‘चमशा, काचतिीिं घर शोिून आि!’ 
 
आपल्या समशरेीच्या प तळीने कोशवेोईने आढ्यािे एक काचतिीिे घर काढले आचि ते उऱ्य चपनला 

चदले. त्याि समशरेींने उऱ्य चपनने थोडी माती उकरून काढली ती माती, ते काचंतिीिे घर आचि दारूिी 
भ कर्ी एकत्र कालवनू त्याने ते चमश्रि दाताखाली िावले–िघळले आचि त्या चिकर् द्रवािा लेप 
रक्ताळलेल्या जखमेवर लावला आचि त्याने क्स्मत केले. 

 
‘तीन चदवसात ठीक होऊन जाईल!’ त्याने जाहीर केले, ‘बघ मी त झी काळजी घेतोय इथं आचि तू 

मात्र मला ठार मारलं असतंस!’ 



           

‘माझी काळजी घेतल्याबद्दल मेहेरबानी! पि त ला ठार केलं असतं तर माझ्या मनावरिं एक पाप 
कमी झालं असतं!’ 

 
‘चकती भोळसर् रे तू पोरा!’ 
‘असेन! माझं डोकं कसं चदसतंय?’ 
‘अध्या इंिािी खोल जखमाय! त्यािंी आठवि राहील!’ 
‘मी त्याना चवसरायिो नाय!’ 
 
‘चवसरतो म्हर्लं तरी चवसर पडायिा नाय! ऑक्स्रयन आपल्या तलवारींना नीर् िार करीत नाहीत 

तेव्हा जन्द्मभर हा डाग राहिार चतथं!’ 
 
‘नशीबवान आहेस चग्रगरी! त्यािा चतरपा वार बसला म्हिून ठीक! नाय तर त ला  ा परकी मातीत 

प रायला लागला असता!’ कोशवेाई हसून म्हिाला. 
 
‘माझ्या र्ोपीिं काय करू?’ आपली मार खाल्ललेी रक्तात चभजलेली र्ोपी गोंिळून हातात उलर् 

स लर् करीत चग्रगरीने चविारले. 
 
‘दे फेकून! क त्र्याना होईल खायला!’ 
‘खाद आली रे पोरानं ! िला घेऊन िला!’ घराच्या दारातून आरोळी आली. 
 
कझाक मागंरातून चनघनू गेले. पाठमोऱ्या चग्रगरीकडे पाहून आचि डोळ्याचं्या कवड्या दाखवीत 

त्यािा घोडा सखकाळला. 
 
‘त झ्यासाठी तो झ रत होता चग्रगरी!’ कोशवेोई चग्रगरीकडे पाहून म्हिाला, ‘मला आियव वार्ायि!ं 

काही खायिा नाही! सतत आपला सखकाळत रहायिा!’ 
 
‘मी रागंत येत होतो, तेव्हा त्याला हाळ्या घालत होतो!’ चग्रगरी सद गदीत आवाजात म्हिाला. 
 
‘माझी खात्री होती की तो मला सोडून जायिा नाय. आचि त्याला िरिं नवख्या मािसाला 

सहजासहजी जमायिं नाय हेही मला ठाऊक होतं!’ 
 
‘खराय! आम्ही फास र्ाकून त्याला कसाबसा पकडला!’ 
 
‘िागंला घोडाय! माझ्या भावािा–चपत्रोिाय!’ आपले डबडबलेले डोळे चदसू नयेत म्हिून चग्रगरी 

पाठमोरा झाला. 
 
ते घरात गेले. प ढच्या खोलीत एका क्स्प्रगंच्या खारे्वर योगोर झारकोब झोपला होता. घरिनी 

चकती गडबडीने घर सोडून पळून गेले होते  ािी तेथील अचनवविनीय बजबजप रीने चनःशबद साक्ष पर्त 



           

होती. फ र्लेल्या भाडं्यािें त कडे, फार्लेले कागद, प स्तके, कापडाच्या सिध्या, म लािंी खेळिी, ज ने बूर्, 
चवख रलेले पीठ  ा सगळ्यािंा जचमनीवर न सता गदारोळ झाला होता. 

 
येचमचलयान ग्रोशवे आचि प्रोखोर झीकोव  ानी खोलीच्या मिोमि थोडी जागा करून घेतली होती 

आचि ते जेवत होते. चग्रगरीला पाहताि प्रोखोरिे वासरागत डोळे जवळ जवळ खोबिीतून बाहेर पडायच्या 
बेतात होते. 

 
‘चग्रशा! अरे क ठून र्पकलास तू?’ 
‘आकाशातून!’ 
‘पळ! त्याला खाद घेऊन ये! डोळे फाडून बघत बसू नको!’ उऱ्य चपन गरजला. 
‘एका समर्ात! कोपऱ्यावरि उडपाल आहे!’ 
 
तोंडातला घास िघळीत प्रोखोर दरवाज्याकडे िावला. चग्रगरी श्रातंपिे आपल्या जागेवर बसला 

होता. ‘आिीिं जेवि केव्हा झालं होतं तेही आठवत नाय!’ तो ओशाळगतीने हसला. 
 
चतसऱ्या ज मल्याच्या त कड्या गावातून िालल्या होत्या. पायदळ, सामानास मानािे रेकले, चरसाला 

 ानी अरंुद रस्ते व्यापून र्ाकले होते. िौकातून त ंबा झाला होता आचि घराच्या बंद दरवाजातूनही 
रहदारीिा गोंगार् आत चशरत होता. रश्श्यािे गाडगे आचि ‘गे्रिनीकाशा’िा वाडगा घेऊन प्रोखोर िर्कन 
परतला. 

 
‘खाद कशात ओतू?’ 
 
ते कशासाठी आहे हे माहीत नसल्याने ग्रोशवेने एक लघ्वीिे भाडें उिलले न् तो म्हिाला, ‘हे 

दाडं्यािं भाडंंय!’ 
 
‘त झ्या भाडं्याला घाि मारतेय!’ प्रोखोर कपाळाला आठ्या घालून म्हिाला. 
‘हरकत नाय! ओत सगळं  ात! वारू्न घेऊ!’ 
 
झीकोवने त्या भाडं्यात र्ोपली उपडी केली. भोवताली पोवळ्याच्या रंगािी त पािा तवंग आलेली 

आर्ीव दार् खीर बदबदा पडली. ते गप्पा मारीत जेव ूलागले. 
 
‘पचलकडच्या घरात पहाडी घोडनाळा बर्ाचलयन आहे!’ आपल्या त मानीवर पडलेल्या तेलकर् 

डागावर थ ंकी थापर्ीत प्रोखोरने बातमी चदली. ‘आपल्या घोड्याना ते दानावैरि देतायत! त्याच्या वारंर् 
आचफसराने पेपरात वािलंय की जमवनीिे दोस्त पाय लावनू पळतायत!’ 

 
‘आज सकाळी तू इथं यायला हवा होतास मेचलखोव’ चखरीिा वकािा तोंडात घेऊन उऱ्य चपन 

प र्प र्ला, ‘ख द्द चडक्व्हजन कमाडंरनं आमिे आभार मानले! त्यानं आमिी पाठ थोपर्ली आचि हंगेचरयन 
ह स्सारािा ि व्वा उडवनू बतारी बिावल्याबद्दल आमिें आभार मानले! ह स्सारानी तोफा जवळ जवळ 
पळवल्या होत्या.’ तो म्हिाला, ‘कझाकानो, झारला आचि देशाला त मिा चवसर पडायिा नाय!’ 



           

‘हे असाय!’ बाहेर गोळीिा आवाज झाला आचि मचशनगनिा द रर्ा स रू झाला. 
‘बाहेर या!’ फार्काजवळून क िीतरी गरजले. 
 
आपले िमिे र्ाकून देऊन कझाक बाहेर िावले. डोक्यावर भयंकर घरघरार् करीत एक चवमान 

खालच्या उंिीवर येऊन चघरया घालीत होते. 
 
‘क पार्ीखाली आडव े व्हा! एका समर्ात ते बाँब र्ाकतील! शजेारच्या घरात बतारीिा तळाय!’ 

उऱ्य चपन ओरडला. ‘क िीतरी जाऊन योगोरला उठवा! नरम गादीत मारला जाईल तो!’ 
 
‘रायफली आिा!’ 
काळजीपूवकं नेम िरून पावलािावरून उऱ्य चपननं चनशाि िालवलें . 
 
सैचनक रस्त्यातून पळत होते. काही कारिाने त्यानी म ंडकी खाली झ कवली होती. पचलकडच्या 

आवाडातून घोड्यािंी सखकाळिी आचि करडे ह कूम येत होते. आपल्या बंद कीिा काडत सािा िाप 
चग्रगरीने संपूिं उडवला आचि क पार्ीपचलकडं नजर र्ाकली. बािंानी घाईने एक तोफ मागंरातं 
िाकावरून ढकलून नेत होते. आकाशाच्या ख पिाऱ्या चनळाईकडे चकलचकल्या डोळ्यानी बघत त्याने 
िरिरिाऱ्या झडपिाऱ्या पक्षाकडे नजर रोखली. त्याक्षिी त्याच्यापासून काहीतरी खाली पडले आचि 
उन्द्हात लख्खकन िकाकले. 

 
चवदारक गजंनेने घर हादरले. कझाक पावलािाच्या बाजूने दबून बसले. पचलकडच्या आवाडात 

एक घोडे प्रािाचंतक वदेनेने सखकाळू लागले. दारूच्या ि रािी झिझिीत लार् क पार्ीवर तरंगत गेली. 
 
‘सपार् झोपा!’ पावलािावरून िावत येत उऱ्य चपन सकिाळला. चग्रगरी त्याच्या मागोमाग ताडकन् 

उडाला आचि करं्जनापाशी ते आडवे झाले. चवमानािा ॲल्य चमचनअमिा एक भाग झळकला. शपेर्ी 
एकीकडे चफरवीत ते वळत होते. रस्त्यावरून क िीतरी फैरी झाडत होते तोफािंा िमामा ऐकू येत होता. 
बंद कीच्या स र्लेल्या गोळीिा आवाज येत होता. आपल्या बंद कीच्या चशलेखिीत चग्रगरीने ताज्या 
काडत सािा िाप न क्ताि सरकावला होता. एवढ्यात चवदारक स्फोर्ाने तो करं्जनापासून सहा फूर् 
फेकला गेला. मातीिे एक ढेकूळ त्याच्या र्ाळक्यात दािकन आदळले आचि त्याच्या डोळ्यात सगळी माती 
गेली. 

 
उऱ्य चपनने त्याला पायावर उभा केला. डाव्या डोळ्यातील तीव्र वदेनेम ळे चग्रगरीला काही चदसेना. 

कष्टाने त्याने उजवी पापिी उघडली तेव्हा चनम्मे घर कोसळलेले त्याला चदसले. चवर्ािंा अस्ताव्यस्त खि 
पडला होता. त्याचं्यावर ग लाबी पासंाळीिा ढग तरंगत होता. 

 
तो रोखून बघत उभा असताना येगोर झारकोव पावलािाखालून सरपर्त बाहेर पडला. त्यािा 

सबंि िेहरा म्हिजे एक ‘आिोश’ झाला होता. खोबिीतून डोळे बाहेर आल्याने त्यातून रक्ताश्रूंिे लोर् 
वाहत होते. डोके खादं्यावर दाबून तो सरपर्त होता. काळे पडत जािारे आपले ओठ न उघडता हंबरत 
होता! 

 



           

त्याच्या पाठोपाठ माडंीत फार्लेला त्यािा एक पाय कातडीच्या एका िाग्याबरोबर आचि 
जळालेल्या त मानीच्या िादंोर्ीबरोबर फरफर्त येत होता. मग तो र्ाहो थाबंला आचि तो एका क शीला 
कलंडला. चवर्ा आचि शिेािा सडा घातलेल्या त्या उग्र चनषू्ठर जचमनीत त्याने म स्कार् दाबनू िरले होते. 
त्याच्याकडे जाण्यािा क िीही प्रयत्न केला नाही. 

 
‘त्याला उिला!’ अजून डाव्या डोळ्यावर हात दाबून िरीत चग्रगरी सकिाळला. 
 
पायदळािे लोक आवाडात िावत आले. रे्चलफोन ऑपरेर्र असलेली दोन िाकािंी गाडी 

फार्काशी येऊन थाबंली. 
 
‘िलते रहो!’ जवळून घोडा फेकीत जािारा अंमलदार गरजला. ‘आ वासून उभ ंराहू नका!’ 
 
दोन बायका आचि लाबं काळा कोर् घातलेला एक म्हातारा चतथे आले. झारकोवच्याभोवती 

िर्कन लहानशी गदी गोळा झाली. त्याचं्यात रेर्ारेर्ी करून प ढे गेलेल्या चग्रगरीला चदसले की, त्यािा 
श्वासोच्छ् वास अद्याप िालू होता. अद्याप तो कें कार्त होता. त्याच्या शरीराला भयंकर कंप स र्ला होता. 

 
‘उिला त्याला! मािसं आहात का सैतान?’ 
 
‘बोंबलतोय कशाला?’ पायदळातील एका उंि सैचनकाने त्याला फर्कारले, ‘उिला त्याला, 

उिला त्याला’ अन् क ठं न्द्या? तो मरायला लागलाय चदसत नाही?’ 
 
‘दोन्द्ही पाय गेलेत!’ 
‘रक्त बघा!’ 
‘स्रेिरवाले क ठं गेले?’ 
‘ते काय चदव ेलाविारैत?’ 
‘अजून श द्धीवर आहे!’ 
पाठीमागून उऱ्य चपनने चग्रगरीच्या खादं्याला स्पशव केला. 
‘त्याला हलव ूनको!’ तो क जब जला. ‘त्या बाजूला िल न् बघ!’ 
 
बाहीला िरून त्याने चग्रगरीला ओढले आचि गदी बाजूला रेर्ली. चग्रगरीने एक नजर र्ाकून 

घेतली. नंतर खादं्याना पोक काढून तो फार्काकडे वळला. झारकोवच्या पोर्ाखाली ग लाबी आचि चनळा 
आतडी वाफाळली होती. वाळूत एक लोळागोळा फ गारत होता. त्या पलीकडे अवस्था लागलेल्या मािसािे 
हात जमीन खरवडत होते. 

 
‘त्यािं तोंड झाकून र्ाका!’ क िीतरी स िवले, 
 
झारकोवने एकाएकी एका हातावर स्वतःला उंिावले. खादं्याच्या दोन पात्याचं्या मिोमि लोंबेपयंत 

त्याने डोके मागे फेकले आचि खरखरीत अमान ष आवाजात तो सकिाळला, 
 



           

‘भाऊ, मारुन र्ाका मला...! भाऊ! बघत काय उभे राचहलात रे? आह्! आह्! भाऊ मारून र्ाका 
मला!’ 
  



           

२१. 
 
रेल्विेा डबा हळ वार आंद ळत होता आचि त्याच्या िाकाचं्या नादात जोजावते पेंग ळिे–पि होते. 

कंचदलातून प्रकाशािी चपवळी फीत ओघळली होती. बूर् काढून आचि पायाना मोकळीक देऊन तािनू 
आडव ेहोण्यात, आपल्यावर कोितीही जबाबदारी नाही ही जािीव होण्यात आता चजवाला कोिताही िोका 
भेडसावीत नाही आचि मरि दूरवर राचहलेले आहे ही जािीव होण्यात एक स ख होते. िाकािंी बदलती 
खडखड ऐकण्यात चवशषे स ख होते. कारि त्याच्या प्रत्येक चगरकीगचिक, इंचजनाच्या प्रत्येक खेिेगिीक 
आघाडी अचिकाचिक दूर पडत िालली होती. चग्रगरी आपल्या मोकळ्या पायािें िवडे एकमेकावंर िोळीत 
आचि ताज्या स्वच्छ कपड्यानी अवघ्या देहाला स खवीत िाकािंा आवाज ऐकत पडला होता. त्याला असे 
वार्त होते की एक घािेरडी कात आपि र्ाकून चदली आहे आचि चनष्ट्कलंक स्वच्छतेने एका नवीन 
जीवनात प्रवशे करीत आहोत! 

 
त्याच्या डाव्या डोळ्यातंील वदेनेनेि केवळ त्याच्या शातं प्रशातं आनंदात व्यत्यय येत होता. मिून 

मिून ती वदेना नाहीशी होत होती पि परत अिानक उसळून यायिी. त्याने डोळा जळू लागे आचि 
बािंलेल्या पट्टीखालून अचनच्छया पािी वाहू लागे. 

 
कामेनका स्त्र चमलोवो  ा गावच्या फौजी इक्स्पतळात एका तरुि यह दी डॉक्र्राने त्यािा डोळा 

तपासून कागदाच्या कपयावर काहीतरी चलचहले. 
 
‘त म्हाला चपछाडीच्या इक्स्पतळात जायला हव.ं त मच्या डोळ्यािी अवस्था अचतशय खराब आहे.’ 
‘डोळा जाईल काय डॉक्र्र?’ 
 
‘असं का त म्हाला वार्तं?’ चग्रगरीच्या स्वरातील अनावृत भय ओळखून डॉक्र्राने हसत चविारले. 

‘पि त्याच्यावर इलाज करून घेतलेि पाचहजेत कदाचित ऑपरेशन कराव ं लागेल. आम्ही त म्हाला 
पेरोग्राड सकवा मॉस्कोला पाठवतो.’ 

 
‘मेहेरबानी!’ 
 
‘घाबरू नका! त मिा डोळा ठीक होईल!’ त्याने चग्रगरीच्या खादं्यावर थाप मारली आचि हळूि 

त्याला व्हराडं्यात ओढले. वळता वळता त्याने बा ा वर द मडून ऑपरेशनिी तयारी स रू केली. 
 
बराि वळे वार् बचघतल्यानंतर चग्रगरीला इक्स्पतळाच्या गाडीत जागा चमळाली. ती प्रसन्न शातंता 

उपभोगीत तो चदवसच्या चदवस पडून राचहला होता. डबयािंी लाबंलिक साखळी ओढण्यासाठी गाडीिे 
प रातन इचंजन आपली सवव शक्ती पिाला लावीत होते. ते मॉस्कोजवळ आले आचि रात्री म क्कामाला पोिले. 
गंभीर ‘केसेस’ स्रेिरवर घालून नेण्यात आल्या. ज्याना िालता येत होते त्यािंा घोळका फलार्ावर 
जमवण्यात आला. गाडीच्या बरोबर आलेल्या डॉक्र्रने चग्रगरीिे नाव प कारले आचि त्याला एका नसवच्या 
ताबयात देऊन त्याने चतला सूिना चदल्या. डॉ. स्नेचगऱ्योव  ािें नेत्र रुग्िालय, कलपािनय गल्ली. 

 
‘त मच्याजवळ काही सामानचबमान आहे का?’ नसवने चविारले. 



           

‘कझाकाजवळ काय सामान असेलसं वार्तं? एक फगोल आचि एक फौजी थैली! बस्स.!’ 
‘माझ्या मागोमाग या!’ 
 
आपल्या कपड्यािंी फडफड करीत नसव त्याला स्रे्शनाबाहेर घेऊन गेली. चग्रगरी अचनचितपिे 

चतच्या मागोमाग िालत होता. ते एका गाडीत बसले. त्या प्रिंड शहरािा गोंगार्, रामच्या घंर्ािा 
ठिठिार्, चवजेच्या चदव्यािी चनळसर दीप्ती  ािा त्याच्या मनावर चवदारक पचरिाम झाला. गाडीच्या मागे 
तो रेलून बसला होता. गजबजलेल्या रस्त्यात िौकसपिे बघत होता आचि बाजूला बसलेल्या स्त्रीच्या 
शरीरािी उद्दौचपत करिारी ऊब जािवनू त्याला िमत्काचरक वार्त होते. मॉस्कोत शरदऋतू आला होता. 
प्रच्छाय मागावर झाडािंी पाने रस्त्यावरील दव्याच्या उजेडात चपवळर् िमकत होती. रात्रीच्या हवते 
चहवाळ्यािा गारठा होता. फरसबंदी िकाकत होती. डोक्यावरच्या िादंण्यात शारदीय चनतळता आचि 
थंडपि होते. शहराच्या कें द्र भागातून ते एका चनमवन ष्ट्य गल्लीत वळले. दगडी फरसबंदीवर घोड्यािे नाल 
खडखडत होते. लाबं चनळा कोर् घातलेला मोतद्दार आपल्या उंि आसनावर ड लत होता आचि लगामािी 
र्ोके आपल्या घोडी प ढे तो नािवीत होता. दूरवरून एंचजनािी चशट्टी ऐकू येत होती. ‘कदाचित डॉनकडं 
गाडी चनघाली असेल!’ तळमळीने पराण्या लागलेल्या चग्रगरीच्या मनात चविार आला. 

 
‘झोप आली काय?’ नसवने चविारले. 
‘नाय!’ 
‘आपि लौकरि चतथं पोि!ू’ 
‘काय हव?ं’ गाडीवाल्याने मागे वळून चविारले. 
‘लौकर हाक!’ 
 
लोखंडी अडविामागे डबक्यातील पािी िमकत होते. कठडेबंदी केलेल्या एका पडतोऱ्याकडे 

आचि त्याला बािूंन ठेवलेल्या नावकेडे चग्रगरीिी नजर गेली. हवते दमर्पिािा वास होता. 
 
‘इथं पािीस द्धा गजाआड ठेवतात! आमच्या डॉनसारखं नाय!’ चग्रगरीच्या मनात चविार तरळून 

गेला. गाडीच्या रबरी घावाखाली पाने करकरत होती. 
 
तीन मजली घरासमोर ते थाबंले. चग्रगरीने खाली उडी मारली. 
 
‘हात द्या मला!’ त्याच्याकडे वाकून ती नसव म्हिाली, चतिा लहानसा मऊ हात त्याने हातात घेऊन 

चतला उतरायला मदत केली. 
 
‘त म्हाला सैचनकाच्या घामािा वास येतोय!’ 
र्ापचर्पीिा पोशाख केलेली नसव प्रवशेद्वाराकडे जात शातंपिे हसली आचि चतने घंर्ी वाजवली. 
 
‘त्या चतकडं काही चदवस काढायला हवते त म्ही नसवबाई, मग त मच्याही अंगाला आिखी कसली 

घाि येईल!’ दबलेल्या रागाने चग्रगरीने उत्तर चदले. 
 



           

दारवानाने दार उघडले. सोनेरी म लामा चदलेल्या कठड्यािा चजना िढून ते पचहल्या मजल्यावर 
गेले. नसवने परत एकदा घंर्ी वाजवली. मग पाढंरा एप्रन घातलेल्या बाईने त्याना आत सोडले. चतथल्या 
एका गोल मेजाजवळ चग्रगरी बसून राचहला. पाढंरा एप्रन घातलेल्या त्या बाईजवळ ती नसव काहीतरी 
क जब जली. त्या बाईने काहीतरी चलहून घेतले. 

 
लाबं चन रंुद बोळकंडीच्या द तफा असिाऱ्या दरवाजापाशी चनरचनराळ्या रंगािें िष्ट्मे घातलेले 

लोक चदसत होते. 
 
‘कोर् काढा!’ पाढंऱ्या एप्रनवाल्या बाईने साचंगतले. 
 
काही चमचनर्ानी एक अडली आला. त्यानेही पाढंरे कपडे घातलेले होते. त्याने चग्रगरीिा कोर् 

घेतला आचि तो त्याला न्द्हािीघराकडे घेऊन गेला. 
 
‘सगळे कपडे काढा!’ 
‘कशासाठी?’ 
‘त म्हाला आंघोळ करायला हवी!’ 
 
चग्रगरी कपडे काढीत न्द्हािीघरात िौबाजूला चवस्मयाने बघत होता. तावदानाच्या चखडक्या 

न्द्हािीघराला बसवलेल्या होत्या. त्या तावदानावर बाहेरून बफव  गोठून बसला होता. अडलीने र्बात पािी 
भरले. त्यािे तपमान मोजले आचि चग्रगरीला आत पाऊल र्ाकायला साचंगतले. 

 
‘हे र्ब माझ्या कामािं नाय.’ आपला काळेजलेला पाय र्बात ठेवीत चग्रगरी प र्प र्ला. 
 
खसखसून आंघोळ करण्यात अडलीने त्याला मदत केली. मग त्याने त्याला र्ॉवले, कपडे, सपाता 

आचि करडा पट्यािा पायघोळ कबा चदला. 
 
‘माझ्या कपड्यािं काय?’ चग्रगरीने िचकत होऊन चविारले. 
 
‘इथं असेपयंत त म्ही हे कपडे घालायिे. इक्स्पतळातून काढून र्ाकल्यावर त मिे कपडे त म्हाला 

परत चमळतील.’ 
 
सभतीला बसवलेल्या आरशाजवळून जाताना चग्रगरीने स्वतःला ओळखले नाही. उंि यष्टी, 

काळगेला िेहरा, उभर्लेली गालफडे, गालावरील आरक्त दळे, दाढी चमशािें झ डतर, अंगावर पायघोळ 
कबा, पट्टीखाली दडपले गेलेले काळे केस–  ा मािसािे पूवीच्या चग्रगरी मेचलखोवशी फक्त स दूर साम्य 
होते. ‘जास्त तरुि झालोय मी!’ मनात चविार येऊन त्याने स्वतःशीि म्लान क्स्मत केले. 

 
‘सहाव ंवाडव! उजवीकडिा चतसरा दरवाजा!’ िपराशाने त्याला साचंगतले. 
 



           

त्या प्रशस्त श भ्र खोलीत चग्रगरीने प्रवशे करताि इक्स्पतळािा झगा घातलेला पाद्री अिंवर् 
उठल्यासारखा झाला. 

 
‘कोि, शजेारी का? आनंद झाला. आपल्या भेर्ीनं. एकमेकाना आपली सोबत होईल मी 

झाराईस्किा.’ चग्रगरीप ढे ख िी करीत त्याने मनचमळाऊपि सागंनू र्ाकले. 
 
थोड्याि चमचनर्ानी थोराड, स मार िेहऱ्याच्या एका चवशाल नसवने दरवाजा उघडला. 
 
‘मेचलखोव, आम्हाला त मिा डोळा बघायिाय?’ खोल खजाच्या आवाजात ती म्हिाली आचि 

त्याला वार् करून देण्यासाठी बाजूला सरकून उभी राचहली. 
  



           

२२. 
 
आघाडीच्या नैऋव त्येला दिदिीत चरसाला हल्ला िढचवण्यािा लष्ट्करी किेरीने चनिवय घेतला. 

गचनमािी फळी फोडायिा, त्यािे दळिवळि तोडायिा आचि चपछाडीकडून झपायाने िाडी घालून 
त्याच्या सैन्द्यािी दािादाि उडचवण्यािा  ात डाव होता.  ा मनस बयावर लष्ट्करी अचिकाऱ्यािंी फार मोठी 
मदार होती आचि चरसाल्यािा जंगी फौजफार्ा  ा प्रदेशात एकवर्ण्यात आला. यवगेनी चलस्तचनत्स्कीिे 
रेचजमेन्द्र्  ात होते. ऑगस्र्च्या अठ्ठावीस तारखेला हल्ला स रू होिार होता. पि वादळी पावसाने तो 
द सऱ्या चदवसापयंत प ढे ढकलावा लागला. 

 
िढाईिी तयारी म्हिून चवस्तीिव प्रदेशावर चडक्व्हजन फैलावण्यात आले. 
 
स मारे पाि साडेपाि मलैावर उजव्या फळीच्या पायदळाने गचनमाच्या आग्यलाला आकर्मषत 

करण्यासाठी ि ि केिा हल्ला िढवला. एका चरसाल्यािा काही भाग ह लीच्या चदशनेे रवाना करण्यात आला. 
 
चलस्तचनत्स्कीच्या रेजामेन्द्र् समोर गचनमािी नाव चनशािी नव्हती. स मारे पाि सव्वापाि कोस 

अंतरावर यवगेनीला चनमवन ष्ट्य अलंगओळी चदसत होत्या. आचि त्याचं्या मागे वाऱ्यावर वहात जािाऱ्या 
चनळसर पहार् ि क्यात रायिे शते झ ळझ ळत होते. हल्ल्यािी तयारी िालू असताना गचनमाला त्यािी वाता 
कळली असली पाचहजे कारि रातोरात तो स मारे िार मलै मागे सरकला होता. हल्लखेोराना 
सतावण्यासाठी मशीनगन्द्सच्या जंग्या तेवढ्या त्याने मागे ठेवल्या होत्या. 

 
भारावलेल्या जलिराआंडून सूयव वर येत होता. ती सबिं कंदरा मलईदार चपवळ्या ि क्यात न्द्हाऊन 

गेली होती. िढाई स रू करण्यािा ह कूम आला आचि रेजीमेन्द्र्स् नी कूि केले. हजारो घोड्याचं्या र्ापानी 
असा घनगंभीर घोष झाला की तो जिू काही भगूभातून येत होता. घोडे िौखूर उिळू नये म्हिनू 
चलस्तचनत्स्की लगाम तािीत होता. पाि एक फलांग कार्ले गेले आचि हमला करिाऱ्या दळभारािी 
सफेबस्ती िान्द्याच्या शतेाजवळ आली. राय अिव प रुषाहून जास्त उंि फोफावले होते आचि रानवलेीिे 
आचि रानगवतािे गिपि माजलेले होते. त्याम ळे चरसाल्यािे आगेकूि कमालीिे चजचकरीिे झाले होते. 
त्याचं्या प ढ्यात रायिे लालेलाल त रे ड लत होते. त्याचं्या मागे ते र्ापानी त डवनू िोळा मोळा होऊन पडले 
होते. असल्या प्रकारिी रपेर् स मारे दोन अडीि मलै केल्यावर घोडी अडखळू आचि घामाने डबडबू 
लागली. पि तरीही गचनमािी अद्याप नावचनशािी नव्हती चलस्तचनत्स्कीने आपल्या स्क्वारन कमाडंरकडे 
नजर र्ाकली. कँप्टनच्या िेहऱ्यावर मूर्मतमंत चनराशा पसरली होती. 

 
िार सैलाचं्या भयकंर चजकोरीच्या रपेर्ीने घोड्यािंी शक्ती शोषनू घेतली. काही घोडी स्वाराचं्या 

माडं्याखंालीि कोसळली. अगदी दिकर्ातील दिकर् जनावरेही िडपडत होती. िालते राहण्यासाठी 
आपली सवव ताकद ती पिाला लावीत होती. आता ऑक्स्रयन मचशनगन्द्स आपले काम बजाव ूलागल्या. 
काडत सािंा गारा वषाव त्यानी उिळला. बंद कीिी करोळी स रू झाली. त्या प्रािघातक आग्येलाने चबनीिे 
सफे नेस्तनाबूद करून र्ाकले. सगळ्यात आिी कि खाऊन मागे वळले ते भालाइतािे रेचजमेर्. कझाकािे 
रेचजमेन्द्र् चवस्कळीत झाले. मचशनगन्द्सच्या काडत साच्या ि वांिाराने त्याना असे चपर्ले की घबरार् उडून 
त्यािंी पळापळ स रू झाली. हायकमाडंरच्या अक्षम्य हलगजीपिाने  ा असा िारि पल्लेदार हमल्यािा 



           

संपूिव पराभव होऊन तीन तेरा वाजले. काही रेचजमेन्द्र्िे चनम्मे मन ष्ट्यबळ आचि घोडे कामी आले. एका 
चलस्तचनत्स्कीच्याि रेजीमेन्द्र्िे िारश ेकझाक आचि सोळा अंमलदार ठार सकवा जखमी झाले 

 
चलस्तचनत्स्कीिा स्वतःिा घोडा माडंीखाली मारला गेला. तो स्वतः डोक्यात आचि पायात जखमी 

झाला एका साजंर् मेजरने घोड्यावरून उडी घेतली. त्याला उिलून आपल्या खोचगराच्या म दीवर र्ाकला 
आचि त्याला घेऊन तो दौडत मागे पळून गेला. 

 
त्या चडक्व्हजनिा सेनापती स्र्ाफ कनवल गोलोवािेव  ाने  ा हल्ल्यािी अनेक छायाचिते्र घेतली 

आचि नंतर ती काही अंमलदाराना दाखवली. एका जखमी लेफ्र्नंर्ने त्याच्या थोबाडावर ग द्दा हािला 
आचि त्याला स्वतःला रडू कोसळले. नंतर कझाक गोलोवािेवच्या अंगावर िावनू गेले आचि त्यािी त्यानी 
लक्तरे लोंबवली. त्याच्या म डद्यािी बराि वळे त्यानी चवरं्बना केली आचि अखेरीस रस्त्याच्या कडेला 
असिाऱ्या खंदकाच्या चिखलात त्यानी ते मढे फेकून चदले.  ा ढळढळीत नाम ष्ट्कीच्या िढाईिी ही अशी 
इचतश्री झाली. 

 
वॉसामिील इक्स्पतळातून यवगेनीने आपल्या वचडलाना चलचहले की, आपल्याला रजा चमळालेली 

असून आपि यागोदनोएला परत येत आहोत. 
 
म्हाताऱ्याने खोलीत स्वतःला कोंडून घेतले आचि द सऱ्या चदवशी तो प्रक्ष बि अवस्थेत बाहेर पडला. 

त रकी िालीिी घोडी ‘द्रोझकी’ ला ज ंपण्यािा त्याने चनचकचतिला ह कूम सोडला. आपली न्द्याहारी त्याने 
उरकली आचि तो द्रोझकीत बसून व्येशनेस्कायाला गेला. चतथून त्याने पोराला तारेने िारश े रूबल्स 
पाठचवले आचि लहानसे पत्र पाठवले. 

 
लाडक्या, 
 
त झी अक्ग्नदीक्षा त ला चमळाली  ािा मला आनंद होतो. क ळवतंािी जागा चतथेि आहे. 

राजवाड्यातून नाही. तू अचतशय सिोर्ीिा आचि ह शार असल्याने म दाड मनाने थ ंक्या झेलीत बसिे त ला 
जमिार नाही. आपल्या घराण्यात क िी तसे केलेले नाही.  ाि कारिाने त झे आजोबा ह जूर मजीतून 
उतरले आचि यागोदनोएत त्यानी देह ठेवला. बाजशहाच्या मेहेरनजरेिी त्यानी आशा केली नाही की वार् 
पाचहली नाही. यवगेनी, स्वतःिी काळजी घे आचि बरा हो. 

 
लक्षात ठेव की जगात तूि माझे सववस्व आहेस. त झ्या आत्याने आशीवाद कळचवले आहेत. ती 

ख शाल आहे. माझ्याबद्दल म्हिशील तर चलचहण्यासारखे काही नाही. मी कसा जगतो ते तू जाितोसि. 
आघाडीवर जे काही िाललंय ते कसं काय िालू शकतंय? सामान्द्य अक्कल असलेली मािसं आपल्याकडे 
नाहीत हे शक्य आहे का? वतवमानपत्रातील बातम्यावंर माझा चवश्वास नाही. त्या सगळ्या थापा असतात 
असा माझा गतकाळिा अन भव आहे. यवगेनी, आपि ही मोहीम हरण्यािी शक्यता आहे का? मी घरी त झी 
आत रतेने वार् बघत आहे.’ 

 
म्हाताऱ्या चलस्तचनत्स्कीच्या आय ष्ट्यात चलचहण्यासारखे खरेि काही नव्हते. पूवीसारखेि ते रखडत 

िालले होते. मज रीिे दर वाढले होते आचि दारूिी िििि होती इतकेि.  ा मालकािे मद्यपान वाढले 



           

होते. तो जास्त चिडखोर आचि चनचमत्तखोर झाला होता. एक चदवस त्याने आक्क्सचनयाला बोलावनू घेतले 
आचि तिार केली. 

 
‘तू त झं काम करीत नाहीस काल नाष्टा थंडगार का होता? कॉफीिा ग्लास नीर् ि तलेला का 

नव्हता? परत असं झालं तर कामावरून काढून र्ाकीन. मला गैदीपिा िालत नाही, ऐकलंस?’ 
 
आक्क्सचनयाने ओठ घट्ट आवळून िरले आचि चतला रडू कोसळले. 
 
‘चनकोलाय अलेक्क्सएचवि! माझी पोर आजारी आहे. चतच्याकड बघायला मला वळे द्या. मला 

चतला सोडून जाता येत नाय!’ 
 
‘काय झालंय पोरीला?’ 
‘ती ग दमरत्येयसं वार्तं!’ 
 
‘काय? लालताप? आिी का नाही वोललीस मखेू? िावत जा नं चनचकचतिला म्हिाव ंगाडी घेऊन 

व्येशनेस्कायाला जा न् डॉक्र्रला घेऊन ये. पळ!’ 
 
आक्क्सचनया िावत बाहेर गेली. म्हातारा आपल्या खोल खजाच्या स्वरात भडीमार करीति होता. 
 
‘मूखव बाई! मखूव बाई! मूखव!’ 
द सऱ्या चदवशी सकाळी चनचकचति डॉक्र्रला घेऊन परत आला. 
 
त्या बेहोश तापलेल्या पोरीला त्याने तपासले आचि आक्क्सचनयाच्या वनवण्याना उत्तर न देता तो 

सरळ मालकाकडे गेला. म्हाताऱ्याने िाफेखिीत त्यािी भेर् घेतली. 
 
‘हं! काय झालंय पोरीला?’ बेचफचकरीने मानेला झर्का देत डॉक्र्रच्या नमस्कारािा स्वीकार 

करीन त्याने चविारले. 
 
‘लाल ताप, ह जूर!’ 
‘बरी होईल का? काही आशा?’ 
‘फारि थोडी. ती मरायला लागल्येय. चतिं वय तरी पहा!’ 
 
‘मूखव आहेस!’ म्हातारा काळाचनळा होऊन म्हिाला. ‘वैद्यक कशाला चशकलास? बरी कर चतला!’ 

डॉक्र्र समोर उभा असताना त्याने िाडकन दरवाजा लावनू घेतला आचि तो चदवािखान्द्यात शतपावली 
िालू लागला. 

 
दारावर र्कर्क करून आक्क्सचनया आत आली. ‘व्येशनेस्कायाला जायला डॉक्र्रला घोडे 

हवते!’ 
 



           

म्हातारा र्ािेंवर गरवकन वळला. 
 
‘त्याला म्हिाव ंकी तू मठ् ठोबा आहेस! पोर बरी झाल्याचशवाय त्यानं ही जागा सोडून जायिं नाही 

म्हिून सागं त्याला! त्याला एक खोली दे! मनसोक्त िार त्याला! पि त्यानं जाता कामा नये!’ आपली हाडे 
चनघालेली मठू परजीत तो ओरडला. 

 
ढागंा र्ाकीत तो चखडकीपाशी गेला आचि चमचनर्भर त्याने बोर्ाने तबला वाजवला. नंतर दायीच्या 

कडेवर बसलेल्या आपल्या म लाच्या बालपिातील फोर्ोसमोर तो उभा राचहला. दोन पावले मागे सरकून 
तो रोखून त्या फोर्ोकडे बघत उभा राचहला. जिकूाही ते मूल त्याला ओळखूि येत नव्हते असा तो बघत 
होता. 

 
आपली पोर आजारी पडल्याबरोबर आक्क्सचनयाने मनाशी खूिगाठ बािंली की नताचलयाला आपि 

उिेद िे बोललो म्हिनू देव आपल्याला चशक्षा करतोय. पोरीच्या चजवाच्या भयाने िूर होऊन चतिा 
स्वतःवरिा ताबा स र्ला. ती भ्रचमष्टागत इकडे चतकडे करू लागली. चतच्याने काम होईना. ‘नाय, देव चतला 
घेऊन नाय जायिा!’ हा रसरसलेला चविार चतच्या डोक्यात सतत घ मत होता. पोर मरेल  ावर ती 
चवश्वास ठेवत नव्हती. आपल्या सवव शक्क्तचनशी  ावर चवश्वास न ठेवण्यािा प्रयत्न करीत होती. अंचतम 
दया दाखचवण्यािी–पोरीिे प्राि वािवण्यािी–देवािी करुिा बेभानपिे भाकीत होती. 

 
पि तापाने तो चिमिा जीव ग दमरत होता. पोर ताठ उतािी पडली होती. चतच्या स जलेल्या 

घशातून श्वास घरघरून िपापत येत होता. डॉक्र्र चदवसातून िारदा चतच्याकडे येऊन जात होता. 
संध्याकाळी नोकराचं्या बराकीच्या पावलािावर उभा राहून शरद ऋतूतील चवख रलेल्या थंड ताराकडे बघत 
िूर काढीत उभा रहात होता. 

 
रात्रभर आक्क्सचनया चबछान्द्यापाशी ग डघ्यावर बसून होती. पोरीच्या घरघरीने चतिे काळीज 

चपळवर्त होते. 
 
‘आई...!’ ते करपून गेलेले चिमिे ओठ क जब जले. 
 
‘माझ्या चपल्ला! माझ्या बछडे!’ ती चवव्हळू लागली, ‘माझ्या फ ला! नको ग जाऊ तान्द्या! इकडं बघ 

वले्हाळे! त झे इवले इवले डोळे उघड! काळ्या काळ्या डोळ्यािंी लाडली माझी! देवा रे!’ 
 
मिून मिून ती पोर आपल्या स जलेल्या पापण्या उघडायिी आचि लालब ंद डोळ्यािंी थरथरती 

नजर चतच्याकडे र्ाकायिी. आई आिाशीपिे त्या नजरेकडे बघत होती. ती नजर आत्मगत, तळमळिारी 
शून्द्य होत होती. 

 
आईच्या चमठीत चतिे प्राि गेले. त्या इवल्याशा म खाने शवेर्िा ‘आ’कार केला. झर्का येऊन तनू 

गदगदली. चिम कले माथे आईच्या बाहूवर पडले चिम कल्या ‘मेचलखोव’ नेत्रािी चवस्मयिचकत उदास 
नजरेने र्क लागली! 

 



           

तळ्याकाठी असिाऱ्या ज न्द्या चिनार वृक्षाखाली म्हाताऱ्या साशकाने लहानशी कबर खिली. 
शवपेचर्का त्या कबरीकडे नेली आचि अस्वाभाचवक गडबडीने ती मातीने झाकून र्ाकली. त्या चिखलाळ 
चढगाजवळून आक्क्सचनया केव्हा उठते  ािी खूपवळे सोचशकपिे तो वार् बघत राचहला. जास्त वळे थाबंिे 
अशक्य झाल्यावर त्याने फरवकन नाक सशकरले आचि तो तबेल्याकडे चनघनू गेला. त्याने ओडीकोलनिी 
एक बार्ली आचि ‘सदोषीकरि’ केलेल्या मद्यािा िबंू गव्हािीतून काढला. ते चमश्रि उजेडाकडे उंि 
िरून तो प र्प र्त होता, 

 
‘आठवि म्हिनू! चिमण्या चजवाला स्वगाच्या राज्यािे दरवाजे ख ले होऊ देत! देवता मेल्येय!’ 

त्याने ते चपऊन र्ाकले आचि खारवलेल्या मऊ र्ामार्ोिा िावा घेत मस्तक आवशेाने घ सळले. नंतर 
क्स्नग्िपिे त्या बार्लीकडे बघत तो म्हिाला. 

 
‘मला चवसरू नको लाडले आचि मी त ला किी चवसरिार नाही!’ त्याच्या डोळ्यातून घळघळा अश्र ू

वाहू लागले. 
 
तीन आठवड्यानंतर यवगेनी चलस्तचनत्स्कीने आपि घराकडे चनघाल्यािी तार पाठवली. त्याला 

आिण्यासाठी तीन घोड्यािंी ‘त्रोयका’ गाडी स्रे्शनावर पाठचवण्यात आली. वाडीवरील प्रत्येकजिािी 
अिीरतेने नािानाि िालली होती. चवलायती कोंबडे आचि कादंब मारण्यात आले. म्हाताऱ्या साशकाने एक 
मेंढी सोलली. ‘जंगी मेजवानीच्या’ कायविमाएवढी कसून तयारी करण्यात आली. आदल्या चदवशी 
कामेन् काला गाड्या पाठचवण्यात आल्या िाकर्ा मालक रात्री येऊन पोिला. गोठविारा पाऊस पडत 
होता. चदव्याम ळे डबक्यातून चिम कले पळप रे् चकरि पडत होते. घंर्ा ख ळख ळवीत घोडी पावलािाशी 
आली. बंद र्पाच्या गाडीतून भावक्ष बि झालेला यवगेनी हसत हसत बाहेर आला. आपला गरम पािकोर् 
साशकाच्या अंगावर फेकून सकचित लंगडिारा यवगेनी पायऱ्या िढून गेला. 

 
वारे्तील ख च्या उडवीत त्यािे वडील त्याला भेर्ायला िावले. 
 
जेवि घरात आक्क्सचनयाने पाने माडंली आचि आचि त्याना मेजाकडे बोलावण्याला ती गेली. चतने 

दाराच्या चछद्रातून पाचहले. म्हातारा म लाला चमठ्या मारीत त्याच्या खादं्यािे म के घेत होता. म्हाताऱ्याच्या 
गळ्यािी लोंबिारी कातडी थरथरत होती. थोडे चमचनर् थाबंून चतने परत पाचहले. आता जचमनीवर एक 
भला मोठा नकाशा पसरून यवगेनी ग डघ्यावर बसला होता. म्हातारा पाईपमिून फकाफका ि रािे लोर् 
सोडीत होता. ख िीच्या हातावर बोर्ािें सािें आपर्ीत होता आचि संतप्त गजवना करीत होता. 

 
‘अरे अलेक्सीएव? हे शक्य नाही. माझा चवश्वास बसत नाही.’ 
नकाशावरून बोरे् चफरवीत यवगेनीने शातंपिे पर्वनू चदल्यागत उत्तर चदले. 
 
म्हातारा आपल्या िीरगंभीर आवाजात म्हिाला, ‘असं असेल तर सरसेनापतीिी िूक आहे! 

दूरदृष्टीच्या नावानं भोपळा! हे बघ यवगेनी, रूसो–जपानी मोचहमेतलं असंि एक उदाहरि त ला सागंतो. 
सागंू दे मला! सागंू दे मला!’ 

 
आक्क्सचनयाने दारावर र्कर्क केले. 



           

‘अरे पानं घेतलीस द्धा? आलोि!’ 
 
म्हातारा बाहेर आला तो उचद्दचपत आचि आनंदी चदसत होता. त्यािे डोळे र्वर्वीतपिे िमकत 

होते. आदल्याि चदवशी जचमनीतून काढलेली मद्यािी बार्ली त्याने संपवली. त्या बार्लीच्या शवेाळाने 
चहरवर्लेल्या लेबलावर १८७९ हा आकडा अस्पष्ट चदसत होता त्याना वाढीत असताना आचि त्याचं्या 
आनंदी म द्रा न्द्याहाळताना चतला आपले स्वतःिे एकाकीपि जास्ति तीव्रतेने जािवत होते एक चनराश्र ू
तळमळ चतला छळत होती. पोर मेल्यानंतर चतला रडावसेे वार्त होते पि अश्रू येईनाति. एक आिोश 
चतच्या कंठाशी आला होता पि चतिे डोळे कोरडे होते आचि  ा दगडी शोकाने ती द प्पर् भारावनू गेली 
होती. खूप वळे ती. झोपून राही. पेंग ळलेल्या शून्द्यतेत ती चदलासा शोिीत होती. पि झोपेतही पोरीिी हाक 
चतला ऐकू येई. ते अभवक बाजूला झोपलेले आहे अशी चतिी कल्पना व्हायिी. आचि क शीला वळून ती 
अंथरूि िािपडू लागायिी. ‘आई...आई!’ अशी क जबजू ऐकू येऊन ‘माझ्या लाडले!’ असा जबाब चतच्या 
गारठलेल्या ओठातून येत असे. चदवसाच्या ज लमी प्रकाशातस द्धा चतला कल्पनेत असे वार्ायिे की पोर 
आपल्या माडंीवर आहे आचि चतिे क रळ्या जावळािे मस्तक थोपर्ायला आपला हात जातोय असे चतच्या 
ध्यानात येई. 

 
आपल्या आगमनानंतर चतसऱ्या चदवशी यवगेनी म्हाताऱ्या साशकाबरोबर तबेल्यात िागंली रात्र 

पडेपयंत बसून होता. पूवीच्या काळी डॉन कझाक कसे स्वच्छंदी जीवन जगत त्याबद्दलच्या रर्ाळ गोष्टी 
साशका त्याला सागंत होता नऊ वाजता यवगेनी चतथून बाहेर पडला. आवाडातून जोरािे वारे स र्ले होते. 
पायाखाली राड लसलसा रपकत होती. चपवळ्या चमशािंा पाडा िादं ढगातून ह ंदडत होता. त्याच्या 
प्रकाशात यवगेनीने आपल्या घड्याळाकडे नजर र्ाकली आचि नोकरांच्या बराकीकडे तो वळला. 
पावलािापाशी चसगरेर् पेर्चवण्यासाठी तो थाबंला. क्षिभर चविार करीत उभा राचहला. मग खादें उडवनू 
ठामपिे पायऱ्या िढू लागला. साविचगरीने त्याने कोयंडा उिलून दार उघडले आचि आक्क्सचनयाच्या 
खोलीत जाऊन काडी उजळली. 

 
‘कोिाय?’ अंगावर बलँकेर् ओढून घेत तीने चविारले. 
‘मीि आहे!’ 
‘मी एका चमचनर्ात कपडे करते!’ 
‘तसदी घेऊ नको! मी उगीि चमचनर् दो चमचनर् थाबंिारै!’ 
त्याने आपला ओव्हरकोर् काढून फेकून चदला आचि पलंगाच्या कडेला तो बसला. 
‘त झी लहानगी पोर गेली तर...!’ 
‘होय ती गेली!’ प्रचतध्वचन उमर्ावा असा चतने उद्गार काढला. 
 
‘तू खूप बदलून गेल्येस! पोर गमावल्यानं त ला काय वार्लं असेल ते मी ओळखू शकतो! पि मला 

वार्तं तू व्यथव स्वतःिा छळवाद माडंलाय स! त झ्याच्यानं काही चतका परत आिता येिार नाही! आचि पोर 
व्हायच्या दृष्टीनं तर तू अगदी तरुि आहेस! स्वतःला सावर आचि झालेली न कसानी ‘मानून’ घे! काही 
झालं तरी तू काही सववस्व गमावलेलं नाहीस! सगळं आय ष्ट्य तर प ढंि आहे!’ 

 



           

आपल्या आवाजातील खजव खेळवीत त्याने चतिा हात दाबला आचि लाडाने तरीही 
अचिकारम क्ततेने तो थोपर्ला. क जब जाव े असा त्याने आवाज खाली आिला आचि आक्क्सचनयािे 
ग दमरते रडे ऐकून तो चतच्या ओल्या गालािे आचि डोळ्यािे म के घेऊ लागला. 

 
अन कंपा आचि पे्रमळपिा  ानी बाईिे मन शरि जािारे असते. आपल्या वैफल्याने खिून गेलेली 

आक्क्सचनया आपि काय करतोय हे न जािवनू तीव्र आचि दीघवकाळ स प्तावस्थेत असलेल्या वासनानी 
त्याच्या स्वािीन झाली! पि स खािी अभतूपूवव संहारक आचि पागल लार् ओसरल्यावर ती भानावर आली 
आचि चतच्या तोंडून भेदक सककाळी उमर्ली! 

 
चववकेािी आचि शरमेिी सवव जािीव नष्ट होऊन चतने फक्त खचमसात अिवनग्न अवस्थेत 

पावलािाकडे िाव घेतली. दार तसेि उघडे र्ाकून यवगेनी चतच्या पाठोपाठ गडबडीने आला. ओव्हरकोर् 
अंगावर ओढून घेत तो िालता झाला. 

 
घराच्या गच्चीकडे जािाऱ्या चजन्द्याच्या पायऱ्या िढून जाताना त्याने हषान आचि तृप्ततेनं क्स्मत 

केले. 
 
आपली मऊ ग बग बीत छाती िोळीत चबछान्द्यावर पडल्या पडल्या त्याच्या मनात चविार येत होते– 
 
‘मी जे काही केलं ते सिोर्ीच्या मािसाच्या दृष्टीकोनातून लाचं्छनास्पद आचि अनैचतक आहे. 

चग्रगरी–! माझ्या शजेाऱ्यावर मी दरोडा घातला. पि काही झालं तरी आघाडीवर मी माझे प्राि िोक्यात 
घातले होते. काडतूस सकचित उजवीकडे आलं असतं तर माझ्या मस्तकातून आरपार गेलं असतं आचि 
आज चकड्या म ंग्याचं्या भक्षस्थानी पडलो असतो. आलेला प्रत्येक क्षि उत्कर्तेनं जगिं आजकाल 
मािसाला भाग आहे. मला काहीही करण्यािी म भा आहे.’ 

 
आपल्या स्वतःच्याि चविारानी तो क्षिभर भयभीत झाला. पि हल्ल्यािा तो भयानक क्षि, आपल्या 

ठार झालेल्या घोड्याच्या अगंावरून आपि कसे उठलो. आचि गोळी लागून परत कसे कोसळलो  ािे 
चित्र त्याने त्याच्या कल्पनेने स्वतःप ढे परत साकार केले. 

 
झोपी जाता जाता त्याने ठरवनू र्ाकले. ‘उद्या वळे भरपूर आहे पि ही वळे चवश्रातंीिी आहे.’ 
 
द सऱ्या चदवशी सकाळी जेवि घरात आपल्याबरोबर आक्क्सचनया एकर्ीि आहे असे पाहून तो 

चतच्याजवळ गेला. त्याच्या िेहऱ्यावर ओशाळे हसू होते. पि सभतीत अंग िोरीत हात प ढे पसरीत, त्याला 
िर्के द्याव ेअसे ती क जब जली ‘िालता हो सैताना!’ 

 
आपले अचलचखत अचिचनयम जीवन मािसाला पाळायला भाग पाडीत असते. तीन चदवसानी 

येवगेनो रात्रीिा परत आक्स्सचनयाकडे गेला. 
 
आचि चतने त्याला नकार चदला नाही! 

  



           

२३. 
 
नेत्र रुग्िालयाला लागनू एक लहानसा बगीिा होता. मॉस्कोच्या नगरवशेीवर असे अनेक 

छार्लेले अनाकषवक बगीिे होते की, शहराच्या दगडी अडसभडस रुक्षतेतून चजथे डोळ्याना चवसावा असा 
सापडत नव्हता आचि त्याचं्याकडे बघताना जंगलाच्या रासवर् स्वातंत्र्यािी आठवि जास्ति तीव्रतेने आचि 
द ःखाने होत होती. रुग्िालयाच्या बचगच्यावर पतझडीिे अचिराज्य होते. नासरगी आचि ब्राँझ रंगाच्या 
पािोळ्याने वार्ा झाकून र्ाकल्या. गोठवत्या पहार्थंडीने फ ले िोळामोळा करून र्ाकली आचि गवताच्या 
प ंजक्याना चहरव्या पािरंगात ब डवनू र्ाकले. हवा चनरभ्र असेल त्या चदवशी सश्रद्ध मॉस्कोच्या 
चगरजाघरातून येिारे घंर्ानाद ऐकत रोगी पायवारे्वरून सहडत चफरत. हवा जेव्हा खराब असेल (आचि 
त्या वषीं असे प ष्ट्कळ चदवस होते) त्या चदवशी  ा खोल्यातून त्या खोल्यात सहडत सकवा स्वतःला आचि 
एकमेकानंा कंर्ाळवीत ग पि प चबछान्द्यात पडून रहात. 

 
रुग्िालयात नागरी रोग्यािंी संख्या जास्त होती आचि जखमी सैचनकािंी सोय एकाि खोलीत 

करण्यात आली होती. असे पािजि होते. उंिाप रा आचि लाल तोंडािा, चनळ्या डोळ्यािंा, नीर्स 
कापलेली दाढी ठेवलेला यान वारेइचकस हा लार्क्व्हअन; बलाचदमीर प्रातंातील इवान व्र बलेव् स्की हा देखिा 
बारगीर; कोसीख हा सैबचेरयन बंदूकिारी सैचनक; ब रचदन नावािा एक िळवळ्या, ब र्का, पाडूंर सैचनक 
आचि चग्रगरी. सप्टेंम्बरअखेर  ात आिखी एकािी भर पडली. 

 
आपला द पारिा िहा ते घेत असताना त्याचं्या कानी घंर्ीिा पल्लेदार आवाज आला. चग्रगरीने 

बाहेरच्या बोळकंडीत डोकावनू पाचहले. तीन मािसानी चदवािखान्द्यात प्रवशे केला होता. एक नसव. एक 
लाबं कॉकेशन कोर् घातलेला मािूस. त्याने चतसऱ्या मािसाला बगलेत पकडले होते. त्या मािसािा 
गचलच्छ सैचनकी फगोल आचि छातीवर पडलेले गदव ताबंडे डाग हे सूचित करीत होते की तो स्रे्शनावरून 
न क्ताि आलेला आहे. 

 
त्याि चदवशी सायकंाळी त्याच्यावर शस्त्रचिया झाली. झर्पर् तयारी झाली (शस्त्रचियेिी हत्यारे 

उकळल्यािें आवाज वाडातून येत होते.) मग त्याला शस्त्रचियेच्या दालनात नेण्यात आले. थोड्याि 
चमचनर्ानी इतर रोग्याना गाण्यािा दबलेला आवाज ऐकू आला. त्याला भलू चदलेली होती आचि गोळ्यािे 
त कडे चशरून चठकऱ्या उडालेल्या डोळ्यािे अवशषे सजवन काढून र्ाकीत असताना तो गात होता, बोि न 
होिाऱ्या चशव्या देत होता. शस्त्रचिया झाल्यावर त्याला वाडात आिण्यात आले. भलू उतरल्यावर त्यानें 
इतराना माचहती चदली की जमवन आघाडीवर आपि जखमी झालो. आपले नाव गाराझंा आचि तो 
मशीनगनवाला होता. िेर्मनगोव प्रातंातील तो य िेनी होता. चग्रगरीशी त्यािी चवशषे मतै्री झाली. 

 
चग्रगरीिी खार् त्याच्या शजेारीि होती. संध्याकाळिी तपासिी होऊन गेल्यावर ते हलक्या 

आवाजात बराि वळे बोलत रहात. 
 
‘मग काय कझाक, कसं काय?’ 
‘नाकात दोन पाय!’ 
‘डोळा जािार का?’ 
‘स या मारून घेतोय!’ 



           

‘चकती मारल्या?’ 
‘आतापयंत अठरा!’ 
‘द खतंय?’ 
‘नाय! स खतंय!’ 
‘डोळाि काढून र्ाकायला सागं!’ 
‘कशाला? सगळ्यानीि एकडोळ्या व्हायिं असं काय चलचहलेलं नाय!’ 
‘खराय!’ 
 
चग्रगरीिा काचवळी नजरेिा, द ख िरलेल्या मनािा शजेारी सगळ्या गोष्टींवर असंत ष्ट होता. 

सरकार, य द्ध, स्वतःिे नशीब, रुग्िालयातील अन्न, सैपाकी, डॉक्र्र, चजभेवर जे येईल त्याला तो 
चशवीगाळ करीत होता. 

 
‘तू, मी, आपि सगळे कशाला लढाईवर गेलो?’ 
‘इतर गेले त्याि कारिानं आपि गेलो!’ 
‘नीर् सागं मला!’ 
‘िल हट्!’ 
 
‘हॅ:! तू मूखव! त झ्यासाठी परत सगळं रवथं करायला हव ंआपि लढतोय ते भाडंवलदारासंाठी! 

समजत नाही! भाडंवलदार म्हिजे फळझाडावरिी पाखरं.’ 
 
आपल्या बोलण्याला सरास चशवीगाळीिा मीठमसाला लावनू त्याने चग्रगरीला कठीि शबदािें अथव 

समजावनू चदले. 
 
‘इतक्या झराझरा बोलू नको. मला त झी य िेनी बोली समजत नाय. सावकाश बोल!’ चग्रगरी 

त्याला अडवीत म्हिायिा. 
 
‘चतच्यायला सालं! त ला गाढवाला न कळण्यासारखं कायाय?’ 
‘सावकाश बोल!’ 
 
‘मी काही तेवढं झपायानं बोलीन नायै पोरा! त ला वार्तं तू झारसाठी लढतोयस! पि झार कोि 

आहे? झार आहे लाया गगंाजी! अन् झरीना आहे सशदळ! अन् ती दोघंही आपल्या पाठीला भार! कळत 
नाय? कारखान्द्यािा मालक व्होडका चपतो आचि सैचनक उवा मारीत असतो! दोघानाही कठीिि! 
कारखान्द्यािा मालक नफा खातो! कामगार नंगा जातो! हा कारभार हा असाय! राब कझाका! तू आपला 
राबत रहा! आिखी एक िास चमळवशील! झकासपैकी ओक लाकडािा केलेला!’ 

 
तो य िेनी भाषेत बोलायिा, पि किीकिी क्ष बि होऊन गेला की भरपूर चशव्यात घोळलेले श द्ध 

रचशयन स रू करायिा. 
 



           

आतापयंत चग्रगरीला अज्ञात असलेली सत्ये तो त्याच्याप ढे प्रकर् करीत होता. य द्धाचं्या खऱ्या 
कारिािा तो ख लासा करायिा. एकतंत्री सरकारिी जळजळीत र्र उडवायिा. चग्रगरी हरकती घेण्यािा 
प्रयत्न करायिा पि जीवघेिे सािे प्रश्न चविारून गाराझंा त्याला िूप करायिा आचि त्याला मान्द्य करिे 
भाग पडायिे. 

 
सगळ्यात भयंकर म्हिजे गाराझंािे बरोबर आहे आचि त्याला चवरोि करायला आपि प िार् 

आहोत असे चग्रगरीला वारू् लागले होते. झार, देश, कझाक म्हिून आपलं स्वतःिं लष्ट्करी कतवव्य 
 ाबंद्दलच्या आपल्या पूवींच्या सव ंकल्पना हा ब चद्धमान आचि कडवर् य िेचनयन हळूहळू पि खात्रीपूववक 
उध्वस्त करीत आहे ही जािीव होऊन तो भयभीत झाला. ज्यावर चग्रगरीिे जीवन आिाचरत होते ती समग्र 
पद्धती त्या य िेनीच्या आगमनानंतर मचहनाभरात ि मसता राख ंडा होऊन गेली. ती पद्धती आिीि क जून 
गेलेली होती. य द्धाच्या घोर अनथवकतेच्या वाळवीने खाल्लेली होती. चतला फक्त एक िक्का द्यायिीि काय 
ती जरुरी होती. तो िक्का चदला गेला आचि चग्रगरीिे रागंडे िोपर्मागीं मन जागे झाले. बाहेर पडण्यािा 
मागव शोिण्यासाठी, आपल्या चबकर् ग ंत्यािी सोडविूक करण्यासाठी तो तडफडू लागला आचि गाराझंाच्या 
उत्तरात हव ेते सापडल्याने आनंचदत झाला. 

 
एकदा प्रहर रात्र होऊन गेल्यावर चग्रगरी आपल्या चबछान्द्यातून उठला आचि त्याने गाराझंाला जागे 

केले. त्या य िेनीच्या खारे्च्या कडला तो बसला. सपे्टम्बर मचहन्द्यातील चहरवर् िदं्रप्रकाश चखडकीतून 
ओघळला होता. गाराझंािे गाल स रक त्यानी सावर्ले होते. त्याच्या डोळ्याचं्या काळ्या खोबिी आद्रवतेने 
िमकत होत्या. त्याने जाभंई चदली आचि बलँकेर्ात पायावर पाय िढवले. 

 
‘झोपला का नाईस?’ 
‘झोप येत नाय! मला हे एक सागं! एकाला य द्ध िागंलं न् द सऱ्याला ते वाईर्! होय का नाय?’ 
‘बरं मग?’ य िेनीने जाभंई चदली. 
 
‘थाबं जरा!’ चग्रगरी क जब जला िोिाने तो पेरू्न गेला होता. ‘तू म्हितोस की श्रीमंताचं्या 

फायद्यासाठी आपल्याला मरिाच्या खाईत हाकलल जातंय! पि लोकािंं काय? त्याना समजत नाय? 
त्यानंा सागंिारं क िी नाय? त्याचं्याकडं जाऊन असं म्हििारं क िी नाय की ‘भाऊ  ा ‘अशा अशा’ साठी 
त म्ही मरताय!’ 

 
‘कसं शक्य आहे? ते सागं मला. तू सागंशील? इथ ंकळकीच्या बरे्ातल्या कादंबासारखे आपि 

क ि क ि  करतोय. पि मोठ्यानं बोल! की आहेि काडतूस त झ्यासाठी तयार! लोक गाढ अज्ञानात आहे! 
य द्धानं ते जागं होईल! गडगडार्ामागं वादळ येतंि!’ 

 
‘पि त्यासाठी काय करायला हवं? ते सागं ना मला नागोबा! माझं चदल ढवळून काढलयस तू!’ 
‘न त झं चदल त ला काय सागंतय?’ 
‘काय सागंतंय ते मला समजत नाय!’ चग्रगरीने कब ली चदली. 
 
‘माझा जो मािूस कडेलोर् करू बघतो त्यािा स्वतःिाही कडेलोर् होईल! त्याच्याचवरुद्ध बंद की 

िालवायला आपि चभता कामा नये! लोकाना जे नरकात पाठवतात त्यानंा आिी गोळ्या घातल्या 



           

पाचहजेत!’ गाराझंा चबछान्द्यातून उठला आचि दातओठ खात त्याने हात फैलावले ‘एक प्रिंड लार् उठेल 
आचि त्यात ते वाहून जातील!’ 

 
‘तेव्हा सगळ्यािी पार उलथापालथ व्हायला हवी असं त झं म्हििं!’ 
 
‘होय! ज न्द्या सििीसारखं सरकार फेकून द्यायला हवं!  ा लार्साहेबाचं्या घरादारावरून नागंर 

चफरवायला हवते! कारि आज फार चदवस ते लोकािें म डदे पाडतायत!’ 
 
‘आचि नवीन सरकार आलं की लढाईिं काय करिार? आपि तसेि चपदायिे. आपि नाय तर 

आपली पोरं चपदतील! मािसं शकेडो वषव लढत आल्येत तेव्हा य द्धािं मूळ कसं उपर्िार?’ 
 
‘स रवातीपासून लढाया िालू आहेत हे खराय! आचि बदसरकार आपि उलथेस्तो त्या िालू 

राहतील हेही खराय! पि प्रत्येक सरकार जेव्हा कामगारािं सरकार होईल तेव्हा ते लढिार नाहीत! 
करायला पाचहजेल ते हेि! आचि ते केलं जाईल! त्याचं्या आईला साली–! ते केलं जाईल! आचि जमवन, 
फे्रि इतर सगळ्यािंी सरकारं कामगार–शतेकऱ्यािंी झाली की त्याचं्याशी कशाला लढायला लागतंय? 
सरहद्दी नाहीत! रागदे्वष नाही! सबिं जगात एकि खूबस रत सजदगी! ओहो!’ गाराझंाने स स्कारा सोडला. 
चमशाना पीळ भरीत तो स्वप्नाळूपिे हसला. त्यािे डोळे िमकत होते. ‘चग्रशा, तो चदवस बघण्यासाठी 
थेंबाथेंबानं रक्त साडंीत राहीन!’ 

 
पहारे्पयंत ते बोलत होते. भ ऱ्या सावल्या पडल्यानंतर चग्रगरीला मस्त झोप लागनू गेली. 
 
सकाळी बोलण्यािे आवाज आचि रडण्यािा सूर ऐकून ते जागे झाले. इवान व्र बलेव् स्की चबछान्द्यात 

पालथे डोके करून स्फ ं दत होता. त्याच्याभोवती नसव िान वारेइचकस आचि कोसीख उभे होते. 
 
‘काय झालं त्याला गळा काढायला?’ पाघंरुिातून डोके वर काढीत बूरचदन ग रग रला. 
 
‘त्यािा डोळा फ र्लाय! ग्लासातून तो न क्ताि बाहेर काढीत होता! तेवढ्यात जचमनीवर पडला!’ 

कोसीखने उत्तर चदले. त्याच्या स्वरात सहान भतूीपेक्षा द ष्टावाि जास्त होता. 
 
रचशयन नागचरकत्व घेतलेला एक जमवन कृचत्रम डोळे चवकीत असे. देशपे्रमािी भावना डोकावल्याने 

तो आपला माल सैन्द्याला मोफत प रवीत असे. परवािे चदवशी व्र बलेव् स्कीला कािेिा डोळा देण्यात आला 
होता. हा डोळा अशा कौशल्याने घडचवण्यात आला होता की तो खऱ्या डोळ्यासारखा चनळा आचि देखिा 
चदसत होता. ते काम इतके चनदोष होते की अगदी जवळून चनरखून पाचहले तरी नक्कल आचि अस्सल  ात 
फरक करिे शक्य नव्हते. 

 
‘मी घरी जाईन!’ आपल्या रंुद व्होलगा उच्चारात तो म्हिाला होता, ‘हवी ती पोरगी िरीन! लग्न 

करीन! नंतर सागंून र्ाकीन की आपला डोळा कािेिा आहे म्हिून!’ 
 



           

‘साला सैतान करेल ब वा तसं!’ ब रचदन हसत म्हिाला होता. हा ब रचदन ‘द न्द्या’ बद्दल आचि चतिा 
झगा क रतडिाऱ्या झ रळाबंद्दल गात असे आचि आता अपघात झाला होता. आचि हा देखिा तरुि मन ष्ट्य 
एकाक्ष पागंळा म्हिनू खेड्याकडे परत जािार होता. 

 
‘नवीन देतील त ला! गळा काढू नको!’ चग्रगरीने त्यािे सातं्वन केले. 
 
डोळ्यािे चरकामे भोक दाखवीत व्र बलेव् स्कीने आसवानंी लडबडलेला िेहरा उशीवरून वर केला. 

‘नाही! नाही द्यायिे! त्या डोळ्यािी सकमत तीनश ेरुबल्स होती! मला नवा किी नाय द्यायिे!’ 
 
‘काय डोळा पि डोळा होता! एवढी एवढी रेघ त्यात होती!’ कोचसखने सकौत क संतोष प्रकर् 

केला. 
 
नाष्टा झाल्यावर ब्र बलेव् स्की नसवला बरोबर घेऊन त्या जमवनाच्या द कानावर गेला. त्या जमवनाने 

त्याला नवा डोळा चदला. 
 
‘अरे! जमवन रचशयनापेंक्षा भली मािसं आहेत!’ आनंदाने बेभान होऊन व्र बलेव् स्की ओरडला. 

‘रचशयन व्यापारी एक कोपेक सोडायिा नाही. पि  ानं िकार शबदही न काढता मला नवा डोळा चदला!’ 
 
सप्टेंबर संपला. भयानक कंर्ाळवािे चदवस रखडत अप्रचतहत िालले होते. सकाळी नऊ वाजता 

रोग्याना िहा चमळे.  ात असत फ्रें ि पावािे दोन करंरे् पारदशी स्लाईस आचि लोण्यािी नखाएवढी ग ंडी. 
जेविे झाली तरी ते भ केलेि असत. संध्याकाळी परत िहा चमळे त्यातला ‘तोि तो’ पिा घालवण्यासाठी ते 
थंड पाण्यािे त्याबरोबर घ र्के घेत. ‘लष्ट्करी वाडातील (जखमी सैचनकाचं्या वाडािे हे नाव होते) रुग्ि 
बदलत होते. प्रथम सैबचेरयन गेला. मग लार्क्व्हअन गेला. ऑक्र्ोबरअखेर चग्रगरीला सोडण्यात आले. 
स ंदर, नेर्की कापलेली दाढी राखलेल्या डॉ. क्स्नचगऱ्योव  ा इक्स्पतळाच्या मालकाने चग्रगरीिे डोळे 
तपासलें  आचि दृष्टी समािानकारक असल्यािा चनिवय चदला. 

 
पि त्यािी द सऱ्या एका इक्स्पतळात बदली करण्यात आली. कारि त्याच्या डोक्यािी जखम 

अिानक उलली होती. आचि सकचित चपकायला लागली होती. गाराझंािा चनरोप घेताना चग्रगरी म्हिाला, 
‘परत भेर्िार का आपि?’ 

 
‘दोन पववतािंी भेर् होत नसते पि...!’ 
 
‘बराय खोखोल! माझे डोळे उघडल्याबद्दल मेहेरबानी! आता डोळस झालोय आचि भडकूही 

झालोय!’ 
 
‘रेचजमेंर्कडं परत गेलास की त ला मी जे साचंगतलं ते कझाकाना सागं!’ 
‘सागंीन!’ 
 



           

‘आचि गोरोखोवकात िेर्मनगोवला किी आलास तर आन्द्दे्रई गाराझंा  ा लोहारािा पत्ता चविार! 
त ला भेर्ायला आनंद वार्ल! अच्छा!’ त्यानी एकमेकाना चमठ्या मारल्या. 

 
खडबडीत गालावरून ओठाच्या कोपरापयंत आनंदी स रक त्या ओघळलेल्या त्या एकाक्ष य िेनीिे 

चित्र दीघवकाळ चग्रगरीच्या स्मरिात राचहले होते. 
 
द सऱ्या इक्स्पतळात चग्रगरीने दहा चदवस काढले. आपल्या मनात तो अनघड बेत चशजवीत होता. 

गाराझाच्या चशकविीिी कावीळ त्याच्या अतंयामी आपले कायव करीत होती. वाडातील आपल्या शजेाऱ्याशी 
तो फारि थोडे बोलायिा आचि त्याच्या सवव हालिालीतून चवचशष्ट गोंिळ आचि अबरगत स्पष्टपिे प्रकर् 
होत होती. 

 
‘बेिैन गडी आहे!’ पचहल्या तपासिीत त्याच्या अ–रचशयन िेहऱ्यावरून िावती नजर र्ाकीत 

डॉक्र्राने त्याच्याबद्दल हे असे मत बनवले. 
 
पचहले काही चदवस चग्रगरीच्या अंगात किकि होती. कानात होिारे नाद ऐकत तो चबछान्द्यावर 

पडून राचहला होता. 
 
मग एक प्रसंग घडला! 
 
राजघराण्यातील एक बडी आसामी इक्स्पतळाला भेर् द्यायला येिार होती. सकाळी हे 

कळल्याबरोबर इक्स्पतळाच्या पदस्थ वगािी कोठाराला आग लागलेल्या उंदाराप्रमािे िादंल उडाली. 
जखमाना त्यानी नवीन मलमपट्या केल्या. ठरल्या वळेेआिी पलंगपोस वगैरे बदलले. आचि एका तरण्या 
डॉक्र्राने  ा असामीच्या प्रश्नाला उत्तर कसे द्यावयािे आचि त्याचं्याशी संभाषि करताना कसे वागायिे 
 ाबद्दल नोकराना सूिना देण्यािाही प्रयत्न केला! ही काळजी रुग्िापयंतही पोिती झाली. भेर्ीच्या 
ठरलेल्या वळेेच्या खूप आिीि त्यापैकी काहीजि क जब जत बोलू लागले. द पारी प ढच्या दारात मोर्ारीिे 
सशग वाजले. कारभारी आचि अंमलदारािंा नेहमीिा लवाजमा घेऊन ही असामी इक्स्पतळाच्या फार्कातून 
प्रचवष्ट झाली. 

 
जखमीत एक रंगेल आचि गमत्या गडी होता. त्याने नंतर आपल्या साथी रुग्िानंा साचंगतले की, 

‘त्या चदवशी हवा किी नव्हे अशी प्रसन्न आचि चनिळ होती. पि  ा सन्द्मान्द्य पाह ण्यािंा प्रवशे झाला त्या 
क्षिी इक्स्पतळाबाहेर लावलेला रेडिॉसिा ध्वज फडफडा फडफडू लागला आचि रस्त्यापंलीकडच्या 
न्द्हाव्याच्या द कानावरील पार्ीत रंगवलेल्या र् मदार क रळ्या केसाचं्या अक्कडबाजाच्या चित्रानंही कमरेत 
लवनू त्याला म जरा केला!’ 

 
आपला दजा आचि दरक  ाना शोभतीलसे नेहमीिे आिरर् प्रश्न चविारीत  ा श्रेष्ठ असामीनी 

वाडािी फेरी केली डोळे फाडफाडून बघिाऱ्या जखमींनी ज्य चनअर सजवनने चदलेल्या सूिनेबरह कूम 
‘ठीकाय खाचवन्द्द!’ आचि ‘तसं काय नाय खाचवन्द्द!’ अशी उत्तरे चदली. त्याचं्या उत्तराना िीफ सजंन 
भाष्ट्यािंी प रविी जोडीत होते. पळीवाने खोिलेला साप गवतात वळवळतो तशी वळवळ करिारे िीफ 



           

सजवन द रून पाहिाऱ्यालाही करुिास्पद वार्त होते. शाही आसामीनी सैचनकात लहान लहान प तळ्या 
वार्ल्या. 

 
िकिकीत गिवशेातील हा जमाव आचि उंिी स गंिािी जंगी लार् चग्रगरीच्या चदशलेा वळली. 

दाढी वाढलेला, द म वखलेला, ज्वरग्रस्त डोळ्यािंा चग्रगरी आपल्या खारे्जवळ उभा होता. त्याच्या उंि 
गालफडावरील सपगर् कातडीच्या सूक्ष्म थरथरण्यातून त्यािी क्ष बिता प्रकर् होत होती. 

 
‘हेि ते!’ त्याच्या मनात येत होते. ‘आमच्या घरच्या खेड्या खेड्यातून आम्हाला ह सकून मरिाच्या 

खाईंत फेकून देण्यात ज्याना मौज वार्ते तेि हे लोक! ओह! ड करीिे! मढी उिलली त्यािंी! आमच्या 
पाठीवरच्या  ा उवा आहेत उवा! द सऱ्या मािसािंा िान्द्यदािा आम्ही र्ापाखंाली त डवला आचि 
अनोळख्याना ठार मारलं ते काय  ाचं्यासाठी? चपकाचं्या ख ंर्ातून मी सरपर्त गेलो आचि आरडलो! 
आचि आमिं भय? आमच्या घरदारापासून  ानी आम्हाला तोडलं! बराकीतून फाके मारायला लावलं!’ 
त्या जळजळीत चविाराने त्यािे डोके फ र्ायच्या बतेाला आले. संतापाने त्यािे ओठ थरथरू लागले. ‘त्यािंी 
माजलेली िकिकीत थोबाडं पाहून घ्या! त मच्या आयला! त म्हालाि चतकडं पाठवतो! पाठीवर बंदूक 
देऊन घालतो घोड्यावर! उवािंा भारा लादतो पाठीवर! क जलेला पाव आचि कडी पडलेलं मासं खायला 
लावतो त म्हाला!’ 

 
लवाजम्यातंील अंमलदाराच्या त कत कीत िेहऱ्यात चग्रगरीिी नजर घ सली आचि मग शाही 

असामींच्या घ शीसारख्या [‘म ळात उपम षािी (Marsupials) िी उपमा लेखकाने वापरलेली आहे. उपम ष हा कागंारूसारखा प्रािी असून 
त्यािे तोंड घ शीसारखे चदसते.’] गालावंर क्स्थरावली. 

 
‘डॉन कझाक, सेन्द्र् जॉजव िाग’ िीफ सजवन मानभावीपिे हसत म्हिाले. 
त्याचं्या स रावरून एकाद्याला असे वार्ाव ेकी िॉस सजकलेला आहे तो स्वतः त्यानीि! 
‘क ठल्या गाविा?’ प तळी हातात सरसावीत आसामींनी चविारले. 
‘व्येशनेस्कायािा खाचवद!’ 
‘िॉस कसा चमळवलास?’ 
 
शाही असामींच्या स्वच्छ ओसाड डोळ्यात कंर्ाळा आचि तृप्ती रेंगाळत होती. आपला िेहरा जास्त 

बोलका करण्याच्या आचवभावात त्यानी डावी भ्र क र्ी कृचत्रमपिे उंिावली होती. 
 
क्षिभर चग्रगरीला थंडगार पडल्यासारखे वार्ले आचि एक िमत्काचरक खांडीत जािारी जािीव 

त्याच्या मनात घ सली. हल्ल्यात उडी घेताना अशीि भावना त्याला जािवली होती. त्यािे ओठ वडेेवाकडे 
होऊन अगचतकपिे थरथरू लागले. 

 
‘माफ करा...! मला घाईिी लागल्येय...! खासवद....! जरा जायला हव.ं..!’ पाठाड मोडल्यागत 

चग्रगरी हेलकाडंला आचि त्याने खारे्खाली बोर् करून दाखवले. 
 
आसामींिी डावी भ्र क र्ी जास्ति उंि िढली. प तळी िरून चग्रगरीच्या चदशनेे अिववर् प ढे केलेला 

त्यािंा हात बिीर, काष्ठवत झाला. आियाने आपल्या गोबऱ्या ओठािंा ‘आ’ करून आसामी बाजूला उभ्या 



           

असलेल्या केसाचं्या सेनानीकडे वळले आचि त्याना त्यानी इंग्रजीत काहीतरी चविारले. जािवले न 
जािवले अशा संकोिाने त्याचं्या लव्याजम्यातील मंडळी त्रस्त झाली. माकूल लावलेल्या एका उंिाप ऱ्या 
अंमलदाराने आपल्या श भ्र मोजे घातलेल्या हातानी डोक्याला स्पशव केला. द सऱ्याने डोके झ कवले. 
चतसऱ्याने आपल्या शजेाऱ्याकडे िौकस नजर र्ाकली. 

 
चपकल्या केसाचं्या सेनानीनी आदबीने हसून खासवदाना इंग्रजीत उत्तर चदले आचि खाचवदानी 

चग्रगरीच्या हातात प तळी कोंबण्यािी मेहेरबानी केली! त्याच्या खादं्याला स्पशव करण्यािा परमोच्च सन्द्मानही 
त्याला बहाल केला! 

 
पाह िे चनघनू गेल्यावर चग्रगरी अंथरुिात कोसळला. उशीत तोंड ख पसून तो काही चमचनरे् पडून 

राचहला. त्यािे खादें गदगदत होते. तो रडतोय का हसतोय हे सागंिे कठीि होते. 
 
िीफ सजवनच्या खोलीकडे येण्यािे त्याला तात्काळ फमान आले. 
 
‘का रे, ए हरामखोर!’ आपली चवर्क्या कबऱ्या रंगािी दाढी बोर्ानी ि रगाळीत डॉक्र्रानी 

भडीमार स रु केला. 
 
‘मी हरामखोरी केलेली नाही ए सपा!’ डॉक्र्राचं्या चदशनेे र्ागंा र्ाकीत चग्रगरीने जबाब चदला. 

‘लढाईत त ला क ठं किी पाचहला नाय!’ मग स्वतःला आवर घालीत तो शातंपिे म्हिाला, ‘मला घरी 
पाठवा!’ 

 
आपल्या चलचहण्याच्या मेजाआड माघार घेऊन डॉक्र्र जरा सौम्यपिे म्हिाले, ‘पाठवतो आम्ही 

त ला! मसिात जा!’ 
 
चग्रगरी बाहेर पडला. क्स्मताने त्यािे ओठ थरथरत होते. डोळे लकाकत होते. शाही आसामीच्या 

प ढे अघोरी, अक्षम्य वतवन केल्याबद्दल त्यािे अन्न तीन चदवस तोडण्यात आले. 
 
पि वाडातील त्यािे साथी आचि आतंगवळािी व्यथा असलेला दयाळू बबजी  ानी त्यािी रसद 

िालू ठेवली होती. 
  



           

२४. 
 
स्रे्शनावरून चनघालेला चग्रगरी आपल्या स्वतःच्या चजल् ातील पचहल्या खेड्यात िार नोव्हेंबरच्या 

संध्याकाळी पोिला. यागोदनोये काही मलैावर राचहले होते. त रळक घराप ढून जाताना त्याच्या िाह लीने 
क त्री उभी राहून भ कंत होती. रस्त्यावरून तो िालला असताना नदीच्या वळ ंजीखाली पोरे कझाक गीत 
म्हित होती. 

 
१. रानामागून िमकत आले तलवारी भाले 

कझाक शभंर दौडत दौडत आले चमशीवाले 
तरिा अंमलदार तयािंा चबचनवरती स्वार 
पाठीवरती कझाक घेऊन दौडतसे शभंर 

 
सिसिीत, दािेदार स्वच्छ स राने गािे प ढे नेले– 

िला गड्यानं  चभऊ नगा या 
माझ्या माग त या– 

 
इतर गािारानी द्र त लयीत सूर पकडला. 
 
१ अलंगावरी ख शाल सगळे िाल न जाऊ या 

अलंगास त्या चभडेल पचहला 
कझाक पठ्ठा तो 

मानमरातब चमळचवल सगळे कीरत 
चमळचवल तो 

 
प्रािीन कझाकािें हे पचरचित शबद ऐकून चग्रगरीला शबदातील ऋिान बिंािी उब जािवावी असे 

वार्ले. अनेकदा त्याने हे गािे म्हिले होते. त्याच्या काळजावर कार्ा आला आचि त्याने त्यािे डोळे 
ताठरले. ि राड्यातून येिार िूर अिाशीपिे ह ंगीत तो खेड्यातून जात होता. ते गािे त्याच्या मागोमाग येत 
होते. 

 
१ अलंगावरी [हा काव्यबद्ध अन वाद शबदशः नाही. मूळच्या शबदानंा केवळ भावाथव लक्षात घेऊन काही जादा चियापदािंी 

आचि चवशषेिािंी पूरक जोड चदलेली आहे.]  ा देहािी सभत आम्ही बािंली 
मिमाशािें थव ेअशी ती काडत से उिळली 
डॉनथडीिें कझाक छाव ेभले बहाद र गडी 
काचपत खाचंडत सचंगन ख पचशत रिात घेती उडी 

 
‘खूप पूवी मी हे गािं म्हित असे. आता आवाज गेला. सजदगीनं गािे अिेि तोडून र्ाकले. 

द सऱ्याच्या बायकोशी संसार करायला मी िाललोय. एकाद्या लाडंग्याप्रमािे स्वतःिा सादंीकोपरा नाही, 
स्वतःिे घरदार नाही.’ मंद थचकस्त िालीने िालता िालता त्याच्या मनात चविार येत होते. 
िमत्काचरकपिे वडे्यावाकड्या होऊन गेलेल्या आपल्या जीवनाकडे बघून तो करू् क्स्मत करीत होता. 



           

रे्कडी िढून तो खेड्याबाहेर आला. 
 
आल्यावर त्याने मागे वळून दृष्टी र्ाकली. आखरीला असलेल्या घराच्या चखडक्यातून र्ागंत्या 

चदव्यािंा चपवळा प्रकाश चदसत होता. िरक्यावर सूत काढिारी एक वयस्कर बाई त्या प्रकाशात त्याला 
चदसली. 

 
वार्थडीच्या दमर् गारठलेल्या गवतातून तो िालत होता. द सऱ्या चदवशी चदव े लागिीला 

यागोदनोयेला पोिता याव े म्हिून ‘िीर’ नदीच्या काठावरील पचहल्या गावात रात्र काढण्यािे त्याने 
ठरचवले. आखरीच्या घरात त्याने रात्र काढली. पहारे्िा नाफरमानी काळोख चवरल्यावर तो प ढे चनघाला. 
रात्री तो यागोदनोयेला पोिला. 

 
क पार्ीवरून उडी मारून तो तबेल्याजवळून गेला. साशकाच्या खोकल्यािा आवाज ऐकून तो 

थबकला. 
 
‘साशका आजा, झोपलास का?’ तो ओरडला. 
‘थाबं! कोिाय? आवाज ओळखीिा वार्तोय! कोिाय ते?’ 
खादं्याभोवती आपला प रािा कोर् पाघंरून साशका बाहेर आला. 
‘पचवत्र बापहो...! चग्रशा! च्यायला! क ठून उपर्लास?’ 
त्यानी एकमेकाना चमठ्या मारल्या. चग्रगरीिा िेहरा न्द्याहाळीत साशका म्हिाला. 
‘आत ये! चवडीचबडी ओढ!’ 
‘नको! आता नको! उद्या येईन. मी....!’ 
‘आत ये म्हितो ना!’ 
 
अचनच्छेने चग्रगरी त्याच्या मागोमाग आत गेला. म्हाताऱ्यािी खोकल्यािी उबळ थाबंेपयंत तो तेथील 

झोपण्याच्या लाकडी खारे्वर बसून राचहला. 
 
‘मग काय आजा, चजवतंायस! सहडता चफरतायस!’ 
‘अरे मी म्हिजे गारगोर्ीिा दगड! मला झीज िस काय नाय!’ 
‘आक्क्सचनया कशीय?’ 
‘आक्क्सचनया? देवाच्या दयेनं ख शालै!’ 
 
म्हाताऱ्याला खोकल्यािी जबरदस्त उबळ आली. आपली बावरली अवस्था लपवण्यासाठी 

खोकण्यािे नार्क त्याने िालवल्यािे चग्रगरीने ओळखले. 
 
‘तान्द्याला क ठं मठूमाती चदलीत?’ 
‘राईत! चिनारखाली!’ 
‘बरं! सगळी वाता सागं मला!’ 
‘माझा खोकला भयंकर त्रास देतोय चग्रशा!’ 
‘अस?ं’ 



           

‘आम्ही सगळे चजवतं िडिाकर् आहोत! मालकाच्या चपण्याला काही ताळतंत्र राचहलेलं नाय! 
मूखव!’ 

 
‘आक्क्सचनया कशीय?’ 
‘ती आता घरकामािी बाई आहे! चवडी ओढ! माझी तंबाखू ओढून बघ! फसक्लासै!’ 
 
‘मला ओढायिी इच्छा नाय! बोलािारैस का जाऊ? मला वार्तं...!’ चग्रगरी एकदम भार देऊन 

वळला. त्याच्या खालिी खार् करकरली. ‘मला वार्तं चखशात दगड लपवावा तसा तू माझ्यापासून 
काहीतरी लपवतोयस! िल फेक!’ 

 
‘फेकतोय! माझ्यान गप रहावत नाय चग्रशा! आचि गप् राहिं नाम ष्ट्कीिाय!’ 
 
‘सागं तर मला!’ म्हाताऱ्याच्या खादं्यावर लचडवाळपिे हात र्ाकीत चग्रगरी म्हिाला. खाली डोके 

करून तो त्याच्या बोलण्यािी वार् बघत बसला. 
 
‘तू साप साभंाळतोयस!’ कडक ककव श आवाजात साशका एकाएकी उद्गारला. ‘सापाला तू दूि 

पाजीत आलास! चतिे यवगेनीबरोबर खेळ िाललत! काय समजलास?’ 
 
म्हाताऱ्याच्या व्रिाने डागळलेल्या हन वर्ीवरून चिकर् थ ंकीिा ओघळ वहात गेला. त्याने तो 

हाताने प सून त मानीवर हात घातला. 
 
‘खरं सागंतोयस्?’ 
 
‘माझ्या स्वतःच्या डोळ्यानी मी पा लंय! रोज रात्री चतच्याकडे जातो! आतास द्धा चतथं असेल! जा 

बघ!’ 
 
‘असा आहे तर मामला!’ चग्रगरीने उलर्ी बोरे् कडाडा मोडली आचि खूप वळे तो खादं्याना पोक 

काढून बसला. त्याच्या िेहऱ्यािे स्नायू हालत बोलत होते. 
 
‘बाई माजंरागत असते!’ साशका म्हिाला, ‘तो चतला थोपर्ीत त्याच्या ती जवळ जाते! त्याचं्यावर 

चवश्वास ठेव ूनको! आपला चवश्वास त्याचं्या हवाली करू नकोस!’ 
 
त्याने ि ट्यािी ग ंडाळी करून ती चग्रगरीच्या हाती कोंबली. ‘ओढ!’ 
 
चग्रगरीने त्यािे एक दोन झ रके घेतले. मग तो बोर्ानी चवझवनू र्ाकला. एक शबद न बोलता तो 

बाहेर गेला. 
 
नोकराचं्या बराकीच्या चखडकीजवळ जोरजोराने िापा र्ाकीत तो थाबंला आचि खर्खर् 

करण्यासाठी अनेकदा त्याने हात उिलला. पि थापर्ी मारून उडवनू लावल्यागत त्यािा हात दर वळेेला 



           

खाली पडला. अखेरीस त्याने जेव्हा ठोठावल तेव्हा प्रथम बोर्ाने र्कर्क केले पि मग सहनशक्ती खलास 
होऊन त्याने सभतीवर झेप घेतली आचि ग द्याने चखडकीवर दिादिा प्रहार केले. 

 
आक्क्सचनयािे भयभीत म ख क्षिभर चखडकीशी आले. मग चतने दार उघडले आचि अस्फ र् 

सकिाळली त्याने चतच्या डोळ्यात खोल बघत चतला चमठी मारली. 
 
‘केवढ्यान् दा ठकठक केलंस! घाबरून गेले मी! तू येशील हे ध्यानीमनीही नव्हतं लाडक्या...!’ 
‘मी गारठलोय!’ 
 
त्यािे हात िगिगल्यागत गरम होते. तरी त्यािा चिप्पाड देह आवगेाने थरथरत असल्यािे 

आक्क्सचनयाला जािवले. ती उगािि अवडंबर करू लागली. चतने चदवा लावला. आपल्या प ष्ट गोऱ्या 
खादं्यावर लवदार् शाल घेऊन ती खोलीतून इकडे चतकडे िावपळ करू लागली. अखेरीस चतने िलू 
पेर्वली. 

 
‘तू येशील हे ध्यानीमनी नाय! त झं पत्र येऊन खूप चदवस झाले. मला वार्लं तू काही आता येत 

नैस. माझं ताजं पत्र त ला चमळालं? त ला पासवल पाठविार होते, पि मग म्हर्लं पत्रािी वार् पहावी!’ 
 
चग्रगरीकडे ती चतरपे कर्ाक्ष र्ाकीत होती. चतच्या लाल ओठािें सतत क्स्मत होऊन गेले होते. 
 
आपला फगोल न उतरवता चग्रगरी बाकावर बसून होता. दाढी वाढलेले त्यािे गाल तापले होते. 

खाली झ कलेल्या त्याच्या डोळ्यावंर त्याच्या फगोलाच्या फिार्ोपीिी गडद सावली पडली होती. आपली 
फिार्ोपी तो सोडव ूलागला, पि तेवढ्यात आपली तंबाखूिी िंिी तो िािपडू लागला. कागदासाठी 
त्याने चखसे ढ ंढाळले. अमाप तळमळीने त्याने आक्क्सचनयाच्या म खावरून नजर चफरवली. 

 
आपल्या गैरहजेरीत चहिी तबयेत भयंकर स िारल्येय असे त्याला वार्ले. चतच्या देखण्या 

मस्तकाला एक नवीन करारी तोल आलेला होता. फक्त चतिे नेत्र आचि केसाचं्या मोठाल्या चपसारलेल्या 
अंगठ्या मात्र तशाि होत्या. पि चतिे संहारक िगिगीत सौंदयव त्याच्या मालकीिे नव्हते. िन्द्याच्या लेकािी 
ती घरिनीि असताना ते तसे असिे कसे बरे शक्य होते! 

 
‘तू मोलकरिीसारखी चदसत नैस मालचकिीसारखी चदसत्येस!’ 
चतने दिकून त्याच्याकडे पाचहले आचि बळेि ती हसली. 
आपला चबस्तरा फरफर्ीत चग्रगरी दाराकडे गेला. 
‘क ठं िाललास?’ 
‘ि ट्टा ओढायला!’ 
‘थोडी अंडी तळल्येत त झ्यासाठी!’ 
‘मी आलोि!’ 
 
पावलािावर चग्रगरीने चबस्तरा सोडला, स्वच्छ सदऱ्यात काळजीपूववक ग ंडाळून ठेवलेला एक 

हाताने रंगवलेला रुमाल त्याने चबस्तऱ्याच्या तळातून बाहेर काढला. चझतोमीर मिील एका यह दी 



           

व्यापाऱ्याकडून त्याने तो दोन रुबल्सना चवकत घेतला होता. चजवापलीकडे त्याने तो जपला होता. 
किीतरी तो हा रुमाल बाहेर काढायिा. त्याच्या इंद्रिनू रंगािी समृद्धी भोगायिा. आक्क्सचनयाप ढे हा 
पसरला म्हिजे ती ज्याने मतं्रम ग्ि होऊन जाईल त्या हषाचतशयािा कल्पनेने आस्वाद घ्यायिा. दळभद्री 
भेर्! डॉनच्या वरच्या खोऱ्यातील सवात िनत्तर जमीनदाराच्या म लाने चदलेल्या भेर्ींशी तो काय होड घेऊ 
शकत होता? कोरड्या ह ंदक्यािा आवगे दाबून र्ाकीत त्याने त्या रुमालाच्या लहान लहान िादोया 
केल्या आचि पावलािाखाली त्या ढकलून चदल्या. पडवीतील बाकावर त्याने आपला चबस्तरा फेकून चदला 
आचि तो परत खोलीत गेला. 

 
‘खाली बस चग्रशा! मी त झ्या पायातलें  बरू् काढते!’ 
 
कष्टाच्या कामाशी फार चदवस फारकत झालेल्या आपल्या गोऱ्यागोऱ्या हातानी ती चग्रगरीिे अवजड 

फौजी बूर् काढायला िडपडू लागली. त्याच्या ग डघ्यावर पडून बराि वळे ती चनःशबदपिे अश्रू ढाळीत 
होती. चग्रगरीने चतला मनसोक्त रडू चदले आचि मग चविारले, 

 
‘काय झालं? मला पाहून त ला आनंद नाय वार्ला?’ 
अंथरूिावर पडल्यावर तो िर्कन झोपी गेला. 
 
अंगात फक्त खमीस घातलेली आक्क्सचनया पाविावर गेली. चतथल्या सरदलेल्या खाबंाला चमठी 

मारून, उत्तरवाऱ्यािे शोकगीत ऐकत त्या थंडीत अंगात घ सिाऱ्या वाऱ्यात, ती उभी होती. पहार् होईपयंत 
चतने आपला मोहरा बदलला नाही. 

 
सकाळी चग्रगरीने आपला फगोल दोन्द्ही खांद्यावर र्ागंल्यासारखा र्ाकला आचि तो वाड्याकडे 

गेला. लोकरीिे जाकीर् आचि चपवळी आस्त्राखान र्ोपी घालून म्हातारा िनी पावलािावर उभा होता. 
 
‘अरे, हा तर सेंर् जॉझव चरसाले रूस्त म! मदव आहेस दोस्ता!’ चग्रगरीला सलाम करून त्याने 

हस्तादंोलनासाठी हात प ढे केला. 
 
‘खूप चदवस राहिार काय?’ 
‘दोन आठवडे ह जूर!’ 
‘त झ्या पोरीला आम्ही मूठमाती चदली. द दैव...! द दैव आहे!’ 
चग्रगरी गप्प होता. 
हातावर दास्ताना िढवीत यवगेनी पावलािावर आला. 
‘चग्रगरी? क ठून आलास रे?’ 
चग्रगरीिे डोळे झाकोळले, पि त्याने क्स्मत केलं. 
‘मॉस्कोहून आलोय रजा घेऊन!’ 
‘कसं कायाय? त झ्या काय डोळ्याला जखम झाली?’ 
‘जी ह ज र.’ 
‘आलं होतं कानावर माझ्या! काय उमदा जवान झालाय नाय पपा?’ 
 



           

लेफ्र्नंर्ने चग्रगरीकडे पाहून मान हलवली आचि मोतद्दाराला हाका मारीत तो तबेल्याकडे वळला. 
‘चनचकचति! घोडी!’ 
 
िीरगंभीरपिे चनचकचतिने घोडा ज ंपण्याि काम पूिव केले आचि चग्रगरीकडे द ष्ट्मनासारखी नजर 

र्ाकीत म्हाताऱ्या अशहब त कीं िालीच्या घोड्यािी ओठाळी िरून तो त्याला पावलािाशी घेऊन आला. 
हलक्या ‘द्रोझकी’ च्या िाकाखाली जचमनीवरिा बफव  करकरत होता. 

 
‘ह जूर, ज न्द्या काळिी आठवि म्हिून आपली गाडी मला िालव ूद्या!’ यवगेनीकडे वळून आजववी 

क्स्मत करीत चग्रगरी म्हिाला. 
 
‘चबिाऱ्याला काही ओळखायला आलेलं नाही!’ संत ष्टपिे क्स्मत करिाऱ्या यवगेनीच्या मनात 

आले. एक सभगाआडिे त्यािे डोळे लकाकले. 
 
‘बहोत अच्छा! मार उडी!’ 
 
‘अरे, काय आहे काय प्रकार? अजून आलास द्धा नाहीस तर बायकोला सोडून चनघालास? चतिी 

आठवि झाली नाय का काय?’ म्हाताऱ्या चलस्तचनत्स्कीने मायेने क्स्मत करीत चविारले. 
 
चग्रगरी सखकाळला. ‘बायको म्हिजे काय अस्वल नाय! ती काय जंगलात पळून जात नाय!’ 
 
गाडीवानाच्या जागेवर तो िढून बसला. बसण्याच्या जागेखाली आसूड ढकलला आचि लगाम 

हाती गोळा केले. 
 
‘आहा! आपल्याला घ मवनू आितो यवगेनी चनकलाएचवि.’ 
‘नीर् हाक! मग बचक्षशी देईन!’ 
 
‘माझ्यावर आिीि आपले एवढे उपकार आहेत! आपले फार फार उपकार झाले! जेव ू

घातल्याबद्दल...! माझ्या आक्क्सचनयाला जेव ूघातल्याबद्दल! चतला भाकरत कडा िारल्याबद्दल...!’ 
 
चग्रगरीिा आवाज एकाएकी फार्ला आचि एक अंि क द ःखद आशकंा लेफ्र्नंर्ला छळू लागली. 

‘हॅर्! त्याला काय ठाऊकाय? काहीस द्धा ठाऊक नाही. ठाऊक होईलि कसं?’ असा चविार करीत मागे 
रेलून त्याने ि ट्टा पेर्वला. 

 
‘फार उशीर लाव ूनको!’ म्हाताऱ्या चलस्तचनत्स्कीने पाठमोऱ्या गाडीकडे ओरडून साचंगतले. 
िाकाखालून स ईसारखी तीक्ष्ि चहमिूळ उडत होती. 
चग्रगरीने घोड्याच्या म स्कर्ातील लगाम चहसकले आचि भन्नार् वगेाने त्यानंा चपर्ाळले. 
पंिरा चमचनर्ात त्यानी र्ेंबा पार केला आचि वाडा दृष्टीआड जाला. 
 



           

वारे्त लागलेल्या पचहल्याि बोडक्या रानात चग्रगरीने खाली उडी घेतली आचि बसण्याच्या 
जागेखालिा आसूड बाहेर ओढून काढला. 

 
‘काय झालं?’ लेफ्र्नंर्ने कपाळाला आठ्या घालून चविारलं. 
‘सागंतो काय झालं ते!’ 
चग्रगरीने आसूड गरगरा चफरवनू चवकर् शक्क्तचनशी तो लेफ्र्नंर्च्या थोबाडावर आिला. 
 
मग आस डािी वादी पकडून त्याच्या दाडं्याने त्या अमंलदाराला उठण्यािीही सवड न देता 

तोंडावर, हातावर चपरू्न काढला. त्याच्या एक सभगी िष्ट्म्यािा कविा उडून चलस्तचनत्स्तकीच्या भ ंवईवर 
त्याने कापले आचि रक्तािी लहानशी िार त्याच्या डोळ्यात वाहू लागली. प्रथम आपले तोंड त्याने हाताने 
झाकून घेतले पि त्या प्रहारािंा सपार्ा वाढला. तो उडी मारून उठला. रक्ताने आचि त्वषेाने त्यािा िेहरा 
चवदू्रप होऊन गेला होता. त्याने स्वतःिा बिाव करण्यािी कोशीश केली पि चग्रगरी मागे सरकला आचि 
त्याच्या मनगर्ावर एक तडाखा हािनू त्यािा हात त्याने चखळचखळा करून र्ाकला. 

 
‘हा आक्क्सचनयािा! हा माझा! आक्क्सचनयािा! आिखी एक आक्क्सचनयािा! हा माझा’ 
आसूड सिाित होता. तडाखे बदाबद बसत होते. 
 
अखेरीस चग्रगरीने यवगेनीला उिलून रस्त्याच्या खडखडीत िाकोरीत फेकून चदले. त्याला 

रस्त्यावर पालथा घातला आचि आपल्या नालचखळ्याचं्या ब र्ानी त्याला सहस्त्रपिे त डवला. 
 
जास्त मारण्यािी ताकदि जेव्हा उरली नाही, तेव्हा तो गाडीत िढून बसला आचि चनदवयपिे 

घोड्याना िाबकाने फोडीत वाड्याकडे चपर्ाळले. 
 
रोझकी त्याने फार्काशी उभी केली. तो आसूड बाहेर काढला, 
 
आपल्या बर्िे स र्लेल्या फगोलाच्या र्ोकावर अडखळत िडपडत त्याने नोकरांच्या बराकीकडे 

िाव घेतली. 
 
दार कडाड चदशी उघडल्याबरोबर आक्क्सचनयाने वळून पाचहले. 
‘नागोि! चछनाल राडं!’ आस डाने शीळ घालीत चतच्या श्रीम खाला चवळखा घातला. 
 
िापा र्ाकीत चग्रगरी आवाडात िावला. साशकाच्या प्रश्नाकडे लक्ष न देता तो वाडीतून बाहेर 

पडला. पािेक फलांग तो गेला असेल तेवढ्यात आक्क्सचनयाने त्याला गाठला. फसफसत िापा र्ाकीत ती 
चनमूर्पिे त्याच्या बाजूने िालत राचहली. मिूनि ती त्यािी बाही खेिायिी. रस्त्याच्या फायावर 
वार्थडीच्या शडे्यारंगाच्या चगरजाघरापाशी आल्यावर ती चवलक्षि द रंत स्वरात म्हिाली, ‘चग्रशा, मला 
माफ कर!’ 

 
त्याने ओढ वळून दात चविकले. खादें प ढे झ कवनू फगोलािी काँलर वर ताठ करून ओढून 

घेतली. 



           

आक्क्सचनया चगरजाघरापाशी तशीि उभी होती. एकदाही त्याने वळून पाचहले नाही. त्याच्या चदशनेे 
लाबं झालेला चतिा हात त्याला चदसला नाही. 

 
तातारवस्कीच्या वर असलेल्या रे्कडीच्या मार्थ्यावर आल्यावर त्याच्या काहीतरी लक्षात येऊन 

त्याला आियव वार्ले. त्याच्या हातात अजूनही तो आसूड होता. त्याने तो फेकून चदला आचि ढागंा र्ाकीत 
तो खेड्याकडे चनघाला. 

 
चखडक्याचं्या तावदानावर दाबून िरलेले िेहरे त्याला पाहून िचकत होत होते. 
वारे्त त्याला भेर्िाऱ्या बायका तो जाताना नम्रतेने झ कत होत्या. 
 
त्याच्या स्वतःच्या आवाडाच्या फार्काशी एक शलेारे्, काळ्या डोळ्यािें सौंदयव त्याच्याकडे िावत 

आले. त्याच्या गळ्यात चतने हात र्ाकले आचि त्याच्या छातीत तोंड ख पसलें . दोन्द्ही हातानंी चतिे गाल 
दाबीत त्यानें चतिे मस्तक वर केले. द न्द्याला त्याने ओळखले. 

 
पाचंतलेय प्रोकोचफएचवि लगबगीने लंगडत पावलाि उतरून आला आचि घरात आपल्या आईने 

मोठ्याने गळा काढल्यािे चग्रगरीला ऐकू आले. 
 
डाव्या हाताने त्याने बापाला कव घातली. द न्द्या त्याच्या उजव्या हातािे म के घेत होता. 
 
पावलािािी अगदी व्यथादायक ओळखीिी करकर! आचि चग्रगरी पडवीत आला! चपकत 

िाललेल्या त्याच्या आईने अल्लड पोरीसारखी त्याच्याकडे िाव घेतली. पोराला घट्ट चमठी मारून त्याच्या 
फगोलािे पदर चतने आसवात चभजवनू र्ाकले. आपल्या आईच्या भाषेत ती जे काही असंबद्ध प र्प र्त होती 
त्याला शबदरूप देिे अशक्य होते. 

 
झोक जाऊन पडू नये म्हिून दाराला घट्ट चबलगनू उभी होतीं नताचलया. चतच्या चफकर् िेहऱ्यावर 

एक व्यचथत क्स्मत होते. चग्रगरीने िादंलीत आचि भ्रचमष्टागत चतच्याकडे जी नजर र्ाकली चतने घायाळ 
होऊन ती जचमनीवर कोसळली. 

 
रात्री चबछान्द्यात पडल्या पडल्या पाचंतलेयने बायकोच्या बरगडीत ढोसले आचि तो क जब जला, 
‘हळूि जा न् बघ दोघं एकत्र झोपलेत की नाही ते!’ 
‘पलंगावर मी त्यािा चबछाना घातलाय!’ 
‘पि तरी जा न् बघ...! जा बघ!’ 
इलीचनिना उठली आचि िाफेखिीच्या दाराच्या फर्ीतून चतने डोकावनू बतचघले. 
‘एकत्रायत!’ 
 
‘ठीक! ईश्वरािी दया! ईश्वरािी दया!’ असे केकार्त आचि कोपराच्या आिारावर देह वर 

उिलीत त्या म्हाताऱ्याने अंगावर ि सािी चनशािी करून घेतली! 
 

★ ★ ★ 


