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वुंदय वाखऱी

“व्ला, किती वुंदय आशे !” मभव टिफैयी म्शणाल्मा. जेव्शा ततच्मा भाुंजयारा
वपयचुंदाच्मा झाडाखारी एि वुंदय वाखऱी वाऩडरी. जेतनमाच्मा योऩाुंजलऱचे
गलत िाढण्माऐलजी ती वाखऱी लेगलेगळ्मा ऩोऴाखालय ती घारन
ू ऩशात शोती.

भग ती वाखऱी िोणी चोरून नेलू नेईर मा बीतीभऱे ती यात्रबय जागी
याटशरी. “शी वाखऱी म्शणजे एि अडचणच आशे ,” अवा वलचाय िरून मभव.
टिफैयीने ती वाखऱी िोणारा तयी दे लन
ू िािरी. त्माफदल्मात ततरा ित्र्माची
तीन चुंचर वऩल्रे मभऱारी. ततने वऩल्रेशी दे लन
ू िािरी तेव्शा ततरा
ओयडणाया ऩोऩि मभऱारा. ततने ऩोऩि टदरा तय ततरा युं गेफेयुंगी घोडा मभऱारा.
अळाप्रिाये योज ततरा नलीन गोष्ि मभऱारी. मभव टिफैयी आता अवा वलचाय
िरू रागरी िी, जेतनमाच्मा योऩाुंजलऱचे गलत िाढणे तय याशू द्मा, ती
आता िधी चाुंगरी झोऩू ळिणाय आशे िी नाशी?

शी वगऱी चि
ू भाुंजयाची शोती.
अनेि लऴोऩावन
ू मभव टिफैयी दोन ळशयाुंच्मा भध्मे अवणाऱ्मा
दगडाुंच्मा छोट्मा घयात ळाुंततेने याशत शोती. घयाच्मा वभोय
पराुंची झाडुं शोती आणण घयाच्मा भागे बाज्मा रालल्मा
शोत्मा.घयाच्मा एिा फाजर
ू ा अवरेल्मा वलटशयीतन
ू स्लच्छ, तनभमऱ
ऩाणी मभऱत शोते आणण दवऱ्मा फाजूरा रालरेल्मा
वपयचुंदाच्मा झाडाुंची पऱे आणण वालरी मभऱत शोती.

मभव टिफैयीजलऱ ते वगऱुं शोतुं जे ततरा शलुं शोतुं आणण
ज्माची ततरा गयज शोती..

भग एि टदलव ततच्मा भाुंजयारा लािरुं िी वपयचुंदाच्मा

झाडाखारी एि उुं दीय रऩरा आशे . भाुंजयाने जभीन खोदामरा
वरुलात िेरी आणण ती खोद्तच याटशरी. ततरा उुं दीय मभऱारा
नाशी. ऩण ततरा एि वुंदय वाखऱी मभऱारी.
मभव टिफैयीने घयाच्मा जलऱ अवणाऱ्मा जेतनमाच्मा योऩुंजलऱचे
गलत िाढामरा वरुलात िेरी शोती, तेलढ्मात भाुंजयाने वाखऱी
उचरन
ू मभव टिफैयीजलऱ आणरी. “शॉरो ऩस्व, िाम घेलन
ू
आरी आशे ?” मभव टिफैयीने वलचायरे. ततने भाुंजयािडून वाखऱी

घेतरी, “व्ला, िाम वुंदय आशे !”

मभव टिफैयी ऩििन घयात गेरी आणण ततने वाखऱी
घारून ऩाटशरी. ततच्मा वाधायण िऩडमाुंलय ती चाुंगरी
लाित नव्शती.
एि-एि िरून ततरा आऩरे वगऱे िऩडे घारन
ू ऩाशाले

रागरे. ऩण िळालयच ती वाखऱी चाुंगरी टदवत
नव्शती. “ळी िाम शे ?” मभव टिफैयी म्शणारी.
“भाझ्माजलऱ एलढे वुंदय िऩडे नाशीत िी, ज्मालय शी
वाखऱी भी घारू ळिेर. आणण लेगलेगऱे िऩडे

घारण्मात भी भाझा वाया टदलव लामा घारलरा. नाशीतय
भरा जेतनमाच्मा योऩुंजलऱचे गलत िाढामचे शोते.”
ततने वाखऱी िे फरालय ठे लरी आणण स्लतःवाठी
स्लमुंऩाि िरू रागरी. भग ती झोऩण्मावाठी अुंथरुणालय
झोऩरी. ततरा झोऩ मेत शोती तेलढ्मात एि वलचाय
ततच्मा भनात आरा.
“िाम त्राव आशे शा?” मभव टिफैयी म्शणारी. “वाखऱी
तय िे फरलय ठे लून आरे आशे . जय िोणी चोय मेलून ती
चोयरी तय?”

ती ऩििन अुंथरुणातून उठरी आणण िे फराजलऱ गेरी. गडफडीत ततचा
ऩाम िळारा तयी रागरा. आणण ततच्मा अुंगठ्मारा रागरुं. ऩण वाखऱी

िे फरलय तवेच शोते.
ते घेलन
ू मभव टिफैयीअुंथरुणालय ऩयत आरी. यस्त्मात ततचे डोिुं िळालय
तयी आऩिरुं.
“इथे ठीि आशे ,” मभव टिफैयी म्शणारी आणण वाखऱी आऩल्मा
उळीखारी. “इथे तू नक्िी वयक्षषत याशळीर.” ततरा झोऩ आरी शोती ऩण
तेलढ्मात ततच्मा भनात वलचाय आरा, ती झोऩल्मानुंतय चोय ततच्मा
फेडरूभ भध्मे आरा आणण वाखऱी घेलन
ू गेरा तय? ततरा ते अश्जफात

आलडणाय नाशी.
“िाम त्राव आशे ?” मभव टिफैयी म्शणारी. “आता भरा वायी यात्र जागुं
याशालुं रागेर.” दवऱ्मा टदलळी विाऱी मभव टिफैयी खूऩ थिरेरी शोती
आणण खूऩ दःखीऩण शोती. ततच्मा ऩामाचा अुंगठा आणण डोिुं दखत शोतुं
“शी वाखऱी म्शणजे एि त्राव आशे ,” ती म्शणारी. “भरा शी वाखऱी
निो, भरा टशची िाशी गयज नाशी, भी शी िोणारा दे लन
ू िािते.”

तेलढ्मात दधलाल्माची गाडी ततच्मा घयावभोय
थाुंफरी. मभव टिफैयी ऩििन फाशे य आरी.
“भाप िया.” ती म्शणारी. “तम्शाुंरा िोणी वुंदय

भरगी भाटशत आशे , श्जरा शे वुंदय वाखऱी ऩाटशजे
आशे ?” दधलाल्माने थोडमालेऱ वलचाय िेरा.
“ततिडे डाव्मा फाजूरा एि नगय आशे ततथे एि
वुंदय भरगी याशते,” तो म्शणारा. “भरा लाितुं
ततच्माजलऱ वाखऱी नाशी.”
“खूऩ छान,” मभव टिफैयी म्शणारी. “तू शी वाखऱी
ततच्मािडे घेलन
ू जा. ऩण ततरा वाुंगू निो शी
वाखऱी भी टदरी ते. ती भाझे आबाय भानेर, ते
भरा आलडणाय नाशी. एलढच वाुंग,... शी बेि एिा
गप्त प्रळुंविने टदरी आशे .”
“ठीि आशे .” दध
ू लारा म्शणारा. तो तनघन
ू गेरा

आणण मभव टिफैयी अधधिलेऱ झोऩण्मावाठी आत
आरी.

दवऱ्मा टदलळी दधलारा ऩयत घयाच्मा वभोय थाुंफरा. “त्मा
वुंदय भरीरा वाखऱी खऩ
ू आलडरी,” त्माने मभव टिफैयीरा
वाुंधगतरे. “ती इतिी प्रवन्न झारी िी आऩल्मा गप्त
प्रळुंविारा वाखऱीच्मा फदल्मात एि बेि दे ण्माची ततरा
इच्छा शोती. शी ती बेि.” त्माने जमभनीलय एि िोऩरी ठे व्लरी
आणण तो तनघून गेरा. “शे चाुंगल्मा जातीचे आशे त आणण खऩ
ू
किुंभती आशे त,” जाता-जाता लऱून तो म्शणारा.

मभव टिफैयीने िोऩरी उघडरी. त्मात तीन चुंचर ित्र्माची
वऩल्रुं शोती. “ओश निो,” मभव टिफैयी म्शणारी. टदलवबय त्मा
वऩल्राुंना जेतनमाच्मा योऩाुंजलऱची भाती खोदण्माऩावन
ू अडलत
याटशरी. टदलवबय पतनमचय चालण्माऩावून त्मा वऩल्राुंना
थाुंफलत याटशरी.
.

दवऱ्मा टदलळी ती खऩ
ू थिरेरी शोती आणण खऩ
ू
दःखी शोती. “िृऩमा थाुंफा!” ततने शाि भारून

दधलाल्मा थाुंफलरे. खयुं तय त्मा टदलळी ततरा दध

घ्मामचे नव्शते. “तम्शी एखाद्मा आिऴमि
तरुणारा ओऱखता िा? ज्मारा शी तीन चुंचर
वऩल्रे आलडतीर.” दधलाल्माने िाशीलेऱ वलचाय
िेरा.
“ततिडे उजलीिडे एि नगय आशे , ततथे एि
आिऴमि तरुण याशतो,” त्माने वाुंधगतरे. “भरा
नाशी लाित त्माच्मािडे ित्र्माची वऩल्रे आशे त.”

“खऩ
ू छान,” मभव टिफैयी म्शणारी. “तम्शी ह्मा
वऩल्राुंना त्माच्मािडे घेलन
ू जा. त्मारा वाुंगा िी
त्माच्मा गप्त प्रळुंविािडून शी बेि आशे .”
“ठीि आशे ,” दधलारा म्शणारा. तो गेरा आणण
मभव टिफैयी उमळयाऩमंत झोऩण्मावाठी आत आरी.

दवऱ्मा टदलळी विाऱी दधलारा एि भोठा डब्फा घेलन
ू आरा.
डब्मात एि ओयडणाया ऩोऩि शोता. “शी एि बेि आशे ,” दधलारा
म्शणारा. “त्मा आिऴमि तरुणाने त्माच्मा गप्त प्रळुंविारा टदरी
आशे .”
“अये निो,” मभव टिफैयी म्शणाल्मा. टदलवबय ऩोऩि ततच्माळी
आुंधऱी िोमळफीय खेऱत शोता. यात्रबय तो गाणुं गात शोता, ऩण तो

चाुंगरुं गात नव्शता.

दवऱ्मा टदलळी विाऱी मभव टिफैयी खयच खूऩ
थिरी शोती आणण दःखी वद्धा शोती. भग ऩयत
एिदा ततने दधलाल्मारा थाुंफलरे. “िृऩमा मा

ऩोऩिारा त्मा वुंदय भरीजलऱ घेलन
ू जा,” ती
म्शणारी.
“भरा भाटशत आशे ,” दधलारा म्शणारा, “ततरा

वाुंगामचे िी शी बेि गप्त प्रळुंविने ऩाठलरी आशे .”
“अगदी फयोफय,” मभव टिफैयी म्शणाल्मा.

दवऱ्मा टदलळी दधलारा एि युं गेफेयुंगी घोडा
घेलन
ू आरा. “भरा भाटशत आशे ,” मभव टिफैयी
म्शणाल्मा. “शी बेि त्मा वुंदय भरीने ऩाठलरी

आशे .”
“अगदी फयोफय,” दध
ू लारा म्शणारा.

त्मा टदलळी घोडमाने गाजयाची वगऱी ऩानुं खाल्री.

त्मा यात्री घोडमाने झाडालयची वगऱी वपयचुंदुं खाल्री.
मभव टिफैयी यात्रबय त्माच्मा खाण्माचा आलाज ऐित याटशरी.

विाऱी ततने तो घोडा दधलाल्माफयोफय

त्मा आिऴमि तरुणारा ऩाठलन
ू टदरा.

कितीतयी टदलव शी दे लाणघेलाण चारच
ू याटशरी.
आिऴमि तरुणाने तीन खोडिय भें ढ्मा ऩाठलल्मा.

वुंदय भरीने तीन भोठे ताजे डक्िय ऩाठलरे.

आिऴमि तरुणाने शुं वाचा िऱऩ ऩाठलरा.

वुंदयभरीने एि फैर ऩाठलरा, ज्माच्मा िेवात वऩवला शोत्मा.

मभव टिफैयीरा लािरे िी ती आता लेडी शोईर.
दध
ू लारा त्रावन
ू गेरा शोता.
“भरा खूऩ लाईि लािते,” एिा विाऱी त्माने फैरारा आऩल्मा दधाच्मा
फािल्माुंच्मा गाडीत ढिरत म्शिरे, “शी दे लाणघेलाण वुंऩरी ऩाटशजे.”

“भी वशभत आशे ,” मभव टिफैयी म्शणाल्मा.
“तम्शी फैरारा घेलून जा आणण भी दवया
िाशी उऩामाचा वलचाय ियते.” ऩण ती इतिी
थिरी शोती िी िाशीशी वलचाय ियणे अळक्म
शोते. ऩण तयीशी ततने प्रमत्न िरून एखादी
मक्ती वचेऩममत ततने आऩरे डोऱे उघडे ठे लरे.
भग ती उमळयाऩमंत आयाभात झोऩरी.दवऱ्मा
टदलळी ततने दधलाल्मारा दोन ऩत्रे टदरी. एि
ऩत्र वुंदय भरीरा, जी उजव्मा नगयात याशत
शोती. दवये ऩत्र त्मा आिमऴि तरुणारा जो
डाव्माफाजूच्मा नगयात याशत शोता. त्मात

मरशरे शोते: िृऩमा यात्री नऊ लाजता दोन्शी
नगयाुंच्मा भध्मे अवणाऱ्मा छोट्मा दगडी
घयािडे बेि.
गप्त प्रळुंवि

नऊ लाजरे आणण मभव टिफैयी, आऩल्मा घयाच्मा िोऩऱ्मातन
ू वपयचुंदाच्मा

भाुंजयाने ऩण भजा िेरी.

झाडािडे डोिालन
ू ऩाशू रागरी. ते दोघे तेच शोते - वुंदय भरगी आणण आिमऴि
तरुण. त्माचलेऱी दोघाुंभध्मे प्रेभ जभरुं.

मभव टिफैयी वललाशात वाभीर झारी नाशी. ती घयातच याटशरी आणण
जेतनमाच्मा योऩाभाध्रे गलत िाढू रागरी. ऩण दधलारा रग्नारा गेरा आणण

त्माने खऩ
ू भजा िेरी.
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