स्लाथी याषव

भयाठी : अश्वलनी फले

जेकेफ आऩल्मा मभत्ाांच्मा भागे धालरा. त्माच्मा ऩामाखारी लाऱरेरी ऩानां कुयकुय आलाज
कयत दफरी जात शोती. त्माच्मा शातात त्माच्मा ळाऱे ची ऩस्
ु तके झर
ु त शोती.
“भाझ्मावाठी थाांफा,” तो जोयात ओयडरा.
भॅथ्मु आणण ये चरच्मा जलऱ जाण्मावाठी तो खूऩ जोयात धालत शोता. ते दोघां त्मारा
ऩशाडालय अवणाऱ्मा भशाराकडे त्मारा घेलन
ू जात शोते. तो मा आधी ततथां कधीच गेरा नव्शता.

नगयाच्मा फाशे य मेलन
ू ते थाांफरे. जेकेफने लय ऩाहशरे. भशार खूऩ उां चालय हदवत शोता. तो खूऩ
भोठा आणण खूऩ जुना हदवत शोता, आणण खूऩ बमानक लाटत शोता.
भशार रयकाभा शोता. णखडकमाांतन
ू अांधाय हदवत शोता.ततथां कोणीच याशत नव्शतां. भशाराचा
भारक अनेक लऴाांऩावन
ू फाशे य गेरा शोता. तो इतकी लऴे फाशे य शोता की कोणारा त्माची आठलण
वद्ध
ु ा नव्शती.

ऩण जेकेफरा त्मा प्राचीन बीतीदामक भशाराची बीती लाटत नव्शती. भशाराच्मा चायी फाजर
ू ा
अवणायी फाग वद
ांु य आणण आकऴषक शोती.
हशयव्मा गलतालय उन्शाळ्माच्मा ळेलटच्मा हदलवातरी गयभ शला चभकत शोती. पुरऩाखयां एका
पुरालरून दव
ु ऱ्मा पुरालय उड्मा भायत शोती.झाडाांलय ऩषी ककरबफर कयत शोते. भांद शलेभध्मे
झाडालयची ऩाने डोरत शोती.

जेकेफ भॅथ्मु आणण ये चरने आऩरां जॅकेट आणण ऩस्
ु तकां गलतालय पेकरी. भॅथ्मु आणण ये चर
माांनी फागेत खेऱामरा वरु
ु लात केरी, ते ऩऱामरा रागरे.
जेकेफरा खेऱामचां नव्शतां. त्माने फागेतल्मा एका कोऩऱ्मातल्मा झाडाकडे ऩाहशरां. झाडारा
वोनेयी पऩचची पऱां रागरेरी शोती.
तो धालत त्मा झाडाजलऱ आरा. त्माने आऩरा शात लय केरा.उडी भायरी. त्मारा एक पऩच
तोडामचे शोते.
“काम कयतो आशे व त?
ू ” एक गयजणाया आलाज त्माने ऐकरा.

जेकफने भागे ऩाहशरां.पाटकाच्मा आत एक पलळार भाणूव उबा शोता. तो याषवावायखाच
शोता. त्माचे ऩाम झाडाच्मा पाांदी वायखे शोते. त्माचे ऩाम नाले वायखे शोते. त्माची छाती एका
पऩांऩा वायखी शोती. तो इतका उां च शोता की त्माचे डोकां झाडाच्मा वगळ्मात उां च पाांदीरा
रागत शोतां. तो इतका ताकदलान शोता की तो चारत अवताांना धयती काऩत शोती.
तो खऩ
ू यागात शोता.
“भाझ्मा फागेतन
ू फाशे य तनघ!” तो ओयडरा.
“शो, भशोदम! भॅथ्मु आणण ये चर म्शणारे.
भॅथ्मु आणण ये चर गलतालरून जोयात ऩऱारे. त्माांनी आऩरी जॅककटे आणण ऩस्
ु तके ऩटकन
उचररी. आणण ते याषवाऩावन
ू दयू ऩऱारे. ते पाटकातन
ू फाशे य आरे, ते त्मा फागेतन
ू तनघन
ू
गेर.े
ऩण जेकेफ त्मा याषवारा फघत याहशरा.
“तभ
ु ची फाग?” त्माने पलचायरे. “इथां तय कोणीच याशत नाशी.”
दै त्म ने उवे घयू कय दे खा. याषवाने त्माच्माकडे एकटक फतघतरे.
“भी इथे याशतो, काशीहदलव भी फाशे यगाली गेरो शोतो. आता ऩयत आरो. शा भाझा भशार
आशे . शी भाझी फाग आशे . कोणी अवभ्म भर
ु ाांनी मेलन
ू फाग खयाफ कयाली अवे भरा लाटत
नाशी.”

“आम्शी काशीच खयाफ कयत नाशी,” जेकेफ म्शणारा. आम्शी काशी अवभ्म नाशी. शी फाग
एलढी वद
ुां य आशे की, आम्शी पकत त्मात खेऱत शोतो.”
“शी फाग भाझी आशे !” याषव ओयडरा, “तनघ इथून!”
“ तम्
ु शी तय, तम्
ु शी ...पकत स्लाथी आशात.” जेकफ म्शणारा.
त्माने गलतालय ऩडरेरां आऩरां जॅकेट आणण ऩस्
ु तकां झटकन उचररी. त्मा पलळार
भाणवाकडे त्माने षणबय ऩाहशरां आणण भग धालत त्मा फागेतन
ू फाशे य ् ऩडरा.

त्मानांतय जेकेफ, भॅथ्मु आणण ये चर भशाराऩावन
ू दयू च याहशरे. ळयद ऋतू नांतय हशलाऱा आरा.
हशलाळ्मा नांतय लवांत आरा. जेकेफ आणण त्माचे मभत् ळाऱे च्मा भैदानालय खेऱत. ते ऩाकष भध्मे
खेऱत. ते घयाच्मा अांगणात खेऱत अवत.
ऩण मा जागाांलय खेऱणे तवे खेऱणे नव्शतां.
“शे भशाराच्मा फागेत खेऱण्मावायखे नाशी,” जेकेफ म्शणारा.
“एखाद्मालेऱेव तो याषव ऩयत तनघन
ू जाईर,” भॅथ्मु म्शणारा.

“एखाद्मालेऱेव तो आधीच गेरा अवेर,” ये चर म्शणारी.
“आऩल्मारा जाऊन फघामरा ऩाहशजे, जेकेफ म्शणारा. “फागेरा नस्
ु त ऩाहशरां तय तो यागलू
ळकत नाशी.”
जेकेफ आणण त्माचे मभत् ऩऱत भशारा कडे गेरे. भशार अजूनशी पलळार, प्राचीन आणण
बीतीदामक लाटत शोता. णखडकमाांतन
ू अजूनशी अांधायच शोता.
ऩण आता ते फाग फघू ळकत नव्शते. याषवाने फागेच्मा चायी फाजर
ू ा दगडाांची मबांत फाांधरी
शोती. मबांतीलय एक वच
ू ना मरशरी शोती.
आत येण्यास मनाई आहे !
खास करून मल
ु ाांनी.
“याषव अजून इथेच आशे ,” भॅथ्मु म्शणारा.
“आता तो इथून जाईर अवे लाटत नाशी,” ये चर म्शणारा.
“चर, मबांतीलरून फघू मा,” जेकेफने वच
ु लरां.
मबांतीजलऱ एका हठकाणी राकडाांचा ढीग ऩडरा शोता. ते त्मा राकडाांलय चढरे आणण
मबांतीच्मा ऩरीकडे फघू रागरे.
त्माांनी ततथां जे काशी ऩाहशरां त्माने ते शै याण झारे.

“ओश, नाशी!?” जेकफ फोरा.
त्माांनी फागेकडे एकटक फतघतरां.

आत गलत फपाषने झाकरे गेरां शोतां.थांड शला लाशत शोती. झाडालय ऩानां नव्शती.पाांद्मा
लाकड्मा ततकड्मा झाल्मा शोत्मा आणण काळ्मा ऩडल्मा शोत्मा.
जेकफने आऩरां डोकां शरलरां.
“काम झारां?” त्माने पलचायरां. “मा फागेतन
ू हशलाऱा अजून गेरा कवा नाशी? लवांत ऋतू
का आरा नाशी?”
“कदाचचत शे लऴष अचधक काऱ तो थाांफत आशे ,” भॅथ्मु म्शणारा.
“कदाचचत रलकयच पुरां पुरतीर,” ये चर म्शणारा.
योज जेकेफ, भॅथ्मु आणण ये चर धालत भशाराकडे मेत. योज राकडाच्मा हढगालय उबे याशत.
योज त्मा मबांतीच्मा ऩरीकडे काम आशे शे फघत. योज जेकेफ आऩरां डोकां शरली.

फागेच्मा फाशे य हदलव गयभ शोत शोते. वम
ू ष अचधक ताऩू रागरा शोता. पुरां उभरत शोती.
लवांत ऋतू शऱूशऱू ग्रीष्भ ऋतत
ू फदरत शोता.
ऩण फागेत अजन
ू हशलाऱाच शोता. पुरां उभरत नव्शती. झाडालय अांकुय मेत नव्शते.
झाडाांलय ऩषी ककरबफर कयत नव्शते. पुरऩाखरू उडत नव्शते.
पऩच च्मा झाडालय पकत एक पऩच रागरां शोतां. फाकी पऩच खारी जमभनीलय ऩडरे शोते.
ते फपाषने झाकरे गेरे शोते. ते लाऱून ऩाांढयट हदवू रागरे शोते.
“आता शी फाग आकषऴक याहशरी नाशी,” जेकेफ म्शणारा.

जेकेफ, भॅथ्मु आणण ये चर योज फागेरा फघत शोते. योज ततथां वगऱां तवांच शोतां. योज ततथां
हशलाऱाच शोता.
एक हदलव त्माांनी याषवारा फतघतरां. तो गर
ु ाफाच्मा एका कऱीकडे लाकून फघत शोता.
गर
ु ाफाची छोटी कऱी उभरणाय शोती.
“फघा!” जेकेफ म्शणारा, “एक पुर.”
“ळेलटी फागेत लवांत ऋतू मेतोच आशे ,” ये चर म्शणारी.

याषव त्मा पुराकडे फघत शोता. त्माने लाकून त्मारा स्ऩळष केरा. तय पुराच्मा ऩाकळ्मा तट
ु ून
खारी ऩडल्मा.
याषवाने तनयाळ शोलन
ू तनिःवलाव वोडरा आणण आऩरां डोकां शरलरां. तो अजूनशी खूऩ भोठा
शोता. तो अजूनशी ताकदलय शोता. ऩण आता तो यागालरेरा नव्शता.
“तो एकटा हदवत आशे ,” जेकेफ म्शणारा.
“तो एकटाच याहशरा ऩाहशजे,” ये चर म्शणारा.
“तो आभच्मालय ओयडरा शोता,” भॅथ्मु म्शणारा.
“आणण आऩल्मारा ऩऱलन
ू रालरे शोते,” ये चर म्शणारी.
“तो ककती उदाव हदवत आशे ,” जेकेफ म्शणारा. “आऩल्मारा त्मारा भदत कयामरा ऩाहशजे.”
“भी तय त्मारा भदत कयणाय नाशी,” भॅथ्मु म्शणारा.
“भी ऩण त्मारा भदत कयणाय नाशी,” ये चर म्शणारी.
जेकफने याषवाकडे ऩाहशरां. तो आऩल्मा वक
ु रेल्मा फागेकडे फघत शोता. त्माने वक
ु रेल्मा
पुराांकडे आणण लाऱरेल्मा झाडाांकडे ऩाहशरे. त्माने शऱूच आऩरां डोकां शरलरां. तो लऱरा आणण
ऩयत भशारात गेरा.
“भी आऩल्मारा भदत कयणाय शोतो,” जेकेफने शऱू आलाजात म्शटरां, “जय भरा वभजरां तय.”

भॅथ्मु आफू ये चर राकडाांच्मा हढगालरून उतयरे. जेकेफरा पाय लाईट लाटत शोते. त्माने
फागेकडे ऩयत एकदा ळेलटचां ऩाहशरां. खारी उतयण्मावाठी तो लऱरा.
तो डगभगरा. त्माचा ऩाम घवयरा आणण राकडां खारी ऩडू रागरी. त्माने मबांतीलय ऩाम
भायरे. स्लतिःरा वाांबाऱण्माचा खूऩ प्रमत्न केरा. ऩाम भायल्मालय मबांतीचे दगड शरू रागरे..
“फघा,” जेकेफ म्शणारा, “शे दगड वैर आशे त.”
भॅथ्मु आणण ये चरने त्मा दगडारा शरलण्मावाठी भदत केरी. त्मारा ओढरां. त्मारा झटका
हदरा. ऩटकन दगड मबांतीऩावन
ू लेगऱा झारा.
ते वगऱे भागे गलतालय ऩडरे. तो दगडाकडे एकटक फघू रागरा. मबांतीत रालरेल्मा त्मा
दगडाच्मा जागेलय तो फघू रागरा. ती खुण मबांतीच्मा आयऩाय शोती आणण त्माच्मा ऩरीकडे
फाग हदवत शोती.
“आऩण ह्मा बोकातन
ू आत जालू मा का? भॅथ्मन
ु े पलचायरां.

“शो,” ये चर म्शणारी. “जय तू घाफयरा नवराव तय.”
“भी घाफयरे नाशी,” ये चर म्शणारी. “काम तू घाफयरा आशे व का? जेकेफ?”
“नाशी,” जेकेफ म्शणारा. “भी घाफयरो नाशी.”
“ठीक आशे ,” ये चर म्शणारी. “भग तू ऩहशरे आत जा.”
जेकेफने तो घाफयरेरा नाशी शे दाखलण्माचा प्रमाव केरा. त्माने बोकातन
ू आत ऩाहशरे.
तो आत घव
ु रा. याांगत दव
ु ऱ्मा फाजर
ू ा गेरा.

जेकफ फागेत गेरा. भॅथ्मु आणण ये चर ऩण त्माच्मा भागे गेरे.
झाडाांभधून शला जोयात लाशत शोती. त्माांच्मा ऩामाखारी फपष शोता. त्माांच्मा नाकातन
ू मेणायी
शलेतन
ू ऩाांढया ऩाांढया ढगा वायखा धूय तनघत शोता.ते काऩत शोते. ते खूऩ उदाव शोते.
“आऩल्मारा तनघन
ू जामरा शलां,” भॅथ्मु म्शणारा.
“याषव आऩल्मालय ओयडेर,” ये चर म्शणारी.
“भरा नाशी लाटत तो अवां कये र,” जेकेफ म्शणारा.
“तो आऩल्मा वलाांलय ओयडेर,” भॅथ्मु म्शणारा.
“आऩण त्माच्मा फागेची मबांत तोडरी,” ये चेर म्शणारी.
“नाशी,नाशी तो ओयडणाय नाशी,” जेकफ म्शणारा. “आऩण इथे कोऩऱ्मात पऩचच्मा झाडाजलऱ
थाांफ.ू याषव आऩल्मारा फघू ळकणाय नाशी. झाडाच्मा पाांद्मा आऩल्मारा झाकून टाकतीर.”
“ठीक आशे ,” भॅथ्मु म्शणारा.
“ऩण इथां थोड्माच लेऱ थाांफू मा,” ये चर म्शणारी.
भॅथ्मु आणण ये चर फपाषचे ऩत
ु ऱे कयण्मावाठी धालरे.
जेकफराशी फपाषचा ऩत
ु ऱा कयामचा शोता. तो पऩचच्मा झाडाकडे एकटक फघत शोता. तो
झाडालय रागरेरे पऩच फघत शोता. पऩच झाडालय वगळ्मात लयच्मा पाांदीलय रटकरेरे शोते.

त्माने आऩरे शात पैरालरे आणण त्माने उडी भायरी. त्मारा पऩच तोडामचे शोते.
“तू ते अवे तोडू ळकणाय नाशी,” एक आलाज गजषत त्माच्मा ऩमांत आरा.
एक भोठ्मा शाताने त्मारा उचररे. उचरन
ू त्मारा त्मा झाडाच्मा वगळ्मात उां च पाांदीऩमषत
घेलन
ू गेरा.
जेकेफने भागे लऱून फतघतरे. तो वयऱ स्लाथी याषवाच्मा डोळ्मात फघत शोता..

“ओश!” जेकफ म्शणारा.
याषव त्माच्माकडे फघन
ू शवरा.
त्मारा उचरन
ू याषवाने त्मारा झाडालय नेरे. त्माने जेकेफरा ऩककां ऩकडून ठे लरां. जेकेफने
शात ऩढ
ु े केरा. त्माने वगळ्मात उां च पाांदीरा रागरेरे पऩच तोडरे.
“धन्मलाद,” जेकेफने शऱू आलाजात म्शटरां.
“नाशी,” याषव म्शणारा. “तझ
ु ेच आबाय.”

याषवाने पऩचच्मा झाडाकडे फघत म्शटरां. त्माच्मा पाांद्मालय नलीन अांकुय आरे शोते. भग ते
ऩानाभध्मे फदरत शोते.
जेकफ त्माकडे एकटक फघत याहशरा. त्माने लऱून फागेकडे ऩाहशरां.
श्जथां ये चर आणण भॅथ्मु खेऱत शोते. ततथरा फपष पलतऱत शोता आणण हशयले गलत मेत
शोते. ढगाांच्मा भागे रऩरेरा वम
ू ष फाशे य मेत शोता. गलतालय पुरऩाखयां फागडत शोती. झाडाांलय ऩषी
ककरबफरत शोते. फागेत वगऱीकडे पुरां उभरत शोती.
“ळेलटी लवांत आराच!” जेकेफ म्शणारा.
“शो,” तो पलळार भाणव
ू म्शणारा. “तम्
ु शी त्मारा घेलन
ू आरात. तम्
ु शी भाझ्माकडे आणण
भाझ्मा फागेत आनांद घेलन
ू आरे. आणण शा वगऱा आनांद लवांताने आणरा.”
त्मा हदलवाांनतय जेकफ, भॅथ्मु आणण ये चर योज फागेत जात. त्माांनी याषवारा टाग
खेऱामरा मळकलरे. पऩच तोडण्मावाठी याषव त्माांना उचरन
ू झाडालय घेलन
ू जात अवे. ते पऩच
तोडत आणण पुरऩाखयाांच्मा भागे धालत.
फागेत गयभ शला आरी. भग ऩानगऱ वरु
ु झारी. भग हशलाऱा आरा. ऩण हशलाळ्मात फाग
पुरामची थाांफरी नाशी. फपष पलतऱरा. वम
ू ष चभकू रागरा. दयलऴी फागेत लवांत मेलू रागरा.
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