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माझं धाडस  

 

“पपी आणू या” म्हणून मलुाांनी हट्ट धरला. पण मी रडणां, अबोला, असहकार कशाला बधले नाही. शेवटी 

रामू व रतीने इतर आसपासच्या कुत्रयाांशीच मतै्री करून ‘कुत्रयाची तहान’ भागवणां सरुु केलां. त्यातूनच पढुचा, माझ्या 

जिवावरचा प्रसांग उत्पन्न झाला. रामूच्या कुत्रयावरच्या प्रेमामळेु आमचे काही शेिारी त्याच्याकडून ‘बेबीससटटांग’  

प्रमाणे ‘डॉगससटटांग’ करून घेऊ लागले. मालक गावाला गेले असले की, कुत्रयाांना खायला घालणां, फिरवणां ही कामां 

रामू व रती करू लागले. त्याबद्दल त्याांना पसैेही समळू लागले.  

“मला कधी काही करायला साांगगतलां तर खबरदार” मी त्याांना आधीच साांगून ठेवलां.  

एकदा रामू शाळेतून सबांध टदवस ‘फिल्ड टिपवर’ गेला होता… रतीचा मला शाळेतून दोन वािता िोन 

आला. सगळ्या सांभाषणाऐविी िक्त साराांश सलटहते… दपुारी चार वािता बऱ्याच कुत्रयाांना, माांिराांना व एका 

सशाला खायला घालायचां होतां. ततला ततच्या िार महत्त्वाच्या नाटकाची प्रॅजक्टस करायची होती. “तेव्हा सगळ्या 

नाही िक्त चारच कुत्रयाांना खायला घालशील काां ? त्याांना िार भूक लागत !” असां ती म्हणाली. मी स्पष्ट नाही 

म्हटलां. त्यावर रतीच्या गांगािमनुा िोनवरच सरुु झाल्या… शेवटी टीचर िोनवर आली… रतीला िास्तवेळ 

िोनवर बोलता येणार नाही म्हणाली… मी हताश झाले. रतीने मला, “फकल्ल्या रामूच्या खोलीत आहेत” म्हणून 

साांगगतलां आणण पोस्टमन सदु्धा हरवेल अशा तऱ्हेने घराच ेपते्त साांगगतले.  

… प्रथम ततला कुत्रयाांच्या मालकाांची नावां-घराच ेनांबर ठाऊक नव्हते. ती त्या घराांची वणणन, ‘िमणन शेपडणचां 

घर’, ‘कोलीचां घर’ वगरेै कुत्रयाांच्या सांबधातच करत होती. माझ्या ओळखी िवळच्या दोन गल्ल्याांपरुत्या ! पण राम ु

- रतीचा पल्ला चाांगला चारी टदशाांना मलैभर ! त्यामळेु तो भाग मला अनोळखी.  
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शेवटी मन घट्ट करून मी फकल्ल्या व डॉग-िूड घेऊन यदु्धाला तनघालेल्या सतैनकाच्या मनजस्थतीत 

मोटहमेवर तनघाले. गचलखत असते तर आनांदानां घातलां असतां. “तपफकरी रांगाचां, पढु पोचण असलेलां, जव्हक्टोररयन 

घर, ततथे िमणन शेपडण राहतो” ह्या वणणनाच्या आधारे अशा एका घरापढेु येऊन पोहोचले. पसणमधल्या एक-एक 

फकल्ल्या काढून दार उघडायचा प्रयत्न करू लागले. एक-एक, कारण फकल्ल्याांवर लेबलां नव्हतीच … मागे काही 

खुसिुसलां म्हणून वळून बघते तर एक तगडा िवान कमरेवर हात ठेवून माझ्याकडे कुतूहलाने बघताना टदसला.  

“काय चाललांय तझुां ?” त्याने एक समस्कील प्रश्न ववचारला. काय चाललां होतां ते उघडच होतां ! 

“मला … वाटलां … इथे िमणन शेपडण राहतो … !” मी चाचरत उत्तर टदलां.  

ह्यावर तो खीss खीss करून हसला. “मी िमणन शेपडण सारखा टदसतो काां ?” तो स्वतःकडे बोट दाखवून 

ववचारू लागला !... ‘अरे देवा, मी काही तनसमत्त साांगतेय, पण खरी चोरी करण्याच्या प्रयत्नात होते असां तर वाटणार 

नाही ना त्याला ?’ माझ्या छातीत धडकी भरली.  

एवढ्यात एक कार ड्राइव्हवे मध्ये उगवली. त्या कार मधून एक बाई उतरली.  

“काय चाललांय रॉनी ?” 

ततने डोळे वटारून शांफकत दृष्टीने आम्हा दोघाांकडे पहात ववचारलां, चोरीच्या आळाच्या ववचाराने माझी तर 

दातखीळ बसली होती. शेवटी रॉनीच बोलला, “ह्या बाईंना इथे िमणन शेपडण राहतो असां वाटतांय” ततच्या डोळ्यातली 

शांका बळावली… “काय ?” ततने माझ्याकडे मोचाण वळवला. बऱ्याच प्रश्नोत्तराांनांतर त्या बाईला रस्त्याच्या टोकाला 

असलेल्या घरात एक िमणन शेपडण आहे हे आठवलां. ततने मला त्या घरापयतं पोहोचवलां सदु्धा ! 

पनु्हा मी एक-एक फकल्ली फिरवायला सरुुवात केली … शेवटी एक फकल्ली लागली. मी माघार घेण्याच्या 

पववत्रयात उभां राहून दरवािाचा नॉब फिरवला… आतून थोडे क्षण हालचाल झाली नाही. अकस्मात दबून बसलेल्या 

वाघाने साविावर झपे घ्यावी तशीच झपे घेत एक पाांढऱ्या िमणन शेपडणचां धूड पोचणवर आदळलां… मी वेगानां मागे 

सरले.. पण तो वेग कमी पडलाच.. आणण कुत्रयाचा धक्का लागून मी उलटी पडले… पाठीला लागलां… उठून उभी 

राहीपयतं त ेपाांढरां धूड रस्त्यावर उभां राहून माझ्याकडे प्रेमाने बघत शेपटी हालवत होतां… तेव्हा मला कळलां की, त्या 

कुत्रयाला बाहेर पळायचां होतां, तो माझ्या अांगावर आला नव्हता ! “छान कुत्रा आहे” माझ्या मनात ववचार आला, 

“चोर आले तर प्रथम बाहेर पळून िाईल !” 
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घरातली डॉग-डडश घेऊन मी त्यात डॉग-िूड ओतलां. त्या कुत्रयाला खाण्याचा मोह पाडून आत बोलावण्याचा 

व्यथण प्रयत्न केला. त्या कुत्रयाला आपलां स्वातांत्रय िास्त वप्रय होतां. त्याला मोह पडला नाही. शेवटी त्याला ततथेच 

सोडून मी पढुच्या मोटहमेवर तनघाले. पढुचां घर, “मागच्या अांगणात फकां वा परसात िी-हाऊस आहे या खुणेने 

ओळखायचां होतां. त्यामळेु पाच-सहा ड्राइव्हवे मधून पढेु-मागे िेऱ्या मारल्यावर मला ते सापडलां. दार उघडल.े 

साांभाळून आत गेल…े पण कुत्रा सापडेना … िक्त एका कोचावर एक केसाळ उशी टदसली. ततच्या िवळ गेले तशी 

ती उशी उठून “यीप,यीप” भुांकत नाचू लागली. त्या उशीच्या ज्या टोकापासनू आवाि येत होता ते तोंड असां मी धरलां 

… डोळे कुठे होते त ेदेव िाणे !... पण दृष्टी मात्र होती.. केसाच्या पडद्यातून त्याला टदसत होतां हे नक्की… कारण 

ती उशी माझ्यामागून ‘यीपयीपत’ उड्या मारीत राटहली. मी डॉग-डडशमध्ये घातलेल्या अन्नाला त्या कुत्रयाने स्पशण 

केला नाही.. मी दार बांद करून तनघाले.  

पढुलां घर, ‘घारापढेुच ट्वीन बेबी कॅरेि आहे’ या खुणेने सहि सापडलां. दरवािा उघडला तर आत कुणीच 

नव्हतां … मागे गेले तर अांगणातल्या झोपाळ्यावर मलुां खेळत होती.  
 

“इथे कुत्रा रहातो का ?” त्याांना मी ववचारलां  

“ठाऊक नाही, पण माणसां राहतात” उत्तर आलां.   

“ववचार करा” मी पून्हा ववचारलां. “कुत्रा घरात राहातो काां ?” 

“घरात नाही. बेसमेंटमध्ये” उत्तर आलां.  

 

“इरसाल काटी !” असां पटुपटुत मी बेसमेंटकडे गेले. उघडया दरवािातून आत मला मोठा कुत्रा-कोली 

भेटला. खरा िांटलमन. तो डॉग-िूडची वाटच पहात होता.. भुांकला नाही. मी डडश भरल्यावर दूर होईपयतं थाांबला. 

शेपटी हलवून “थँक्स” म्हणाला आणण लगेच त्याने खायला सरुवात केली… तीन कुत्रयाांपकैी तनदान एकाने माझ्या 

त्रासाचां साथणक केलां.  

चवथां घर आमच्या गल्लीतलां. मागून एक प्रचांड वाघ्या भुांकत असल्याचा आवाि येत होता. मी मागे गेले. 

झाडाला बाांधलेली साखळी िेवढी येईल तततकी खेचून एक वाघ्याच त्याच्या ररांगणाच्या सरहद्दीवरून भुांकत होता. 

त्याने आपल्या ररांगणातलां गवत उकरून टाकलां होतां. त्याच्या गोलाकार सरहद्दीबाहेर तीन िूट उभां राहून “काय 
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करावां ?” ह्या ववचारात मी वेळ काढत होते. कोली, िमणन शेपडण, आयतयश-सेंटर, सेंट बनाणडण, वलु्िहाऊां ड या सवांचा 

अांश त्याच्यात मला टदसत होता… मी परत फिरण्याच्या बेतात होते. एवढ्यात एक काटं ततथ ेउगवलां. “घाबरतेस 

ना ?” त्याने मला णखिवून ववचारलां. “आत िा ना. तो कुत्रा काही करणार नाही.” 

मला त्या काट्णयाची जिरवण्यासाठी आत िावसां वाटलां. पण छे ! िुकट शौयण दाखवण्यात अथण नव्हता. 

आधीच पाठ मोडली होती तेवढां  परेु, मी सरळ परत वळले. अगदी रस्त्याच्या टोकाला मी पोहोचल्यावर काट्णयानां, 

“मी घालतो” म्हणून मला दयाळूपणानां साांगगतलां. एव्हाना वाघ्याला आणखी िोर चढला होता. त्या मलुानां ती डडश 

हातात घेतली आणण सरळ तो त्या कुत्रयाच्या वतुणळामध्ये गेला. एकूण काटं, “काही करणार नाही तो कुत्रा” हे सत्यच 

साांगत होतां.  

मी घरी पोहोचेपयतं दोन तास झाले होते. शरद, मलुां माझी वाटच पहात होते. शरद रतीवर चाांगलाच 

उखडला होता. रती रडत होती. िेवल्यावर आम्ही कारमध्ये बसून िमणन शेपडणला पकडायला गेलो. रामू, त्याचे दोघां-

ततघां समत्र, शरद, रती एका बािूला, दसुऱ्या बािूला कुत्रा एकटा असा सशवासशवीचा खेळ सरुु झाला. कुत्रयाला  तिुान 

मिा आली. आमच्या िळीला शेिारी, रस्त्यावरची मलुां वगरेै येऊन समळाली. पण कुत्रा कसला सापडतो ! तो या 

घरातून त्या घरात, रस्त्यात, झाडात असा ववववध मागाणने पळत राटहला आणण त्याने सवण खेळाडूांना दमवलां … 

शेवटी त्याला रस्त्यातच सोडून आम्ही परत आलो… मी अथाणत ही सवण मिा कारमधल्या ‘बॉक्स सीट’ मधून पहात 

होते ! 

दसुऱ्या टदवशी रामूने एकट्याने, त्याला सहि पकडून घरात घातलां. एका रात्रीचां स्वातांत्रय, त्याबरोबरची 

थांडी व भूक ह्या प्रततस्पध्यांशी सामना करणां त्या कुत्रयाला िमलां नाही…   

एकदा आम्ही सवणिण उन्हाळ्यात फिरायला चाललो होतो … एका घरातून एक कुत्रा बाहेर पडला. तो धावत 

माझ्या टदशेने आला. माझ्याकडे बघून शेपटी हलवत हसला असा मला भास झाला… मी नकळत त्याला  थोपटू 

लागले कारण तो, मी ज्याला एकदाच खायला घातलां होतां तो मला आवडलेला कोली होता … कुत्रयाच्या इमानाने 

त्याने खाल्लेल्या ‘समठाची’ आठवण ठेवली होती.  
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आसपास पूणण शाांतात पसरली… मी वर बतघतलां, तेव्हा माझा नवरा व मलुां माझ्याकडे आ वासून बघत 

होती. आश्चयाणने त्याांची वाचा बसली होती… “माझ्यातही इतक्या वषांनी बदल होणां अपररहायण आहे. सांगतीचा 

पररणाम होताच” मी मनात म्हटलां.  

 

                         पूवणप्रससद्धी - पशपेु्रमीांयाांच्या दतुनयेत, रश्मी प्रकाशन सप्टेंबर १९९१ 


