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प्रस्तावना 

 

‘ते सगळे मरर्ार आहते.. आवर् मीही त्यांच्यासोबत मरर्ार आह.े’ मनु स्ितःशी 

पुटपुटला.  

ह ेसगळचेजिां, तरूि स्त्री-पुरूष, तयाांची मलुांबाळां, वदृ्ध असे सगळजेिां मरिार आहते. 

जयाांना मी सांरक्षि करण्याचां वचन णदलां होतां ते सवखजि एर्ाद्या णकडामुांगीप्रमािे मतृयुमरु्ी 

पडिार आहते. 

मनुला आत्ता पवहल्यांदाच त्याच्या धाडसी वनर्णयाचं गांर्ीयण कळलं होतं. सत्याची कास 

धरून त्याचा वनर्णय अमलात आर्ण्याची त्याची धडपड सुरू होती. त्याच्या समदु्री गुरुची 

आज्ञा पार पाडण्याच्या कामात तो आतापयंत पूर्णपरे् मग्न होता.  

िीस हजार दोरखंडांनी बांधलेलं आवर् महाकाय झाडांच्या आधारानं उर्ारलेलं 

विशालकाय जहाज त्या तरूर् नेत्यानं पावहलं. समदु्रासारख ंविशाल रूप धारर् केलेल्या 
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नदीच्या र्ल्याथोरल्या लाटेच्या तडाख्यापासून मानिाचा बचाि करण्यासाठी ते जहाज 

उर्ारण्यात आलं होतं. महाप्रलयातून ह ेजहाज तरर्ार होतं.  

तया महाप्रलयाला ह ेठाऊक होतां का, की ह ेशेवटचां जहाज नक्की काय वाहून नेिार होतां? 

 

महाप्रलय येतोय, अंवतम प्रलय र्यंकर असर्ार होता. काळोख्या रात्रीच्या पटािर जर् ू

एखाद्या वचत्रकाराने रंगिल्यासारखे  लाल-जांर्ळे ढग संपूर्ण पृथिीला वगळंकृत करर्ार 

होते. ढग जर् ूइदं्रदेिाचा कोपच दाखिनू देत होते. प्रचंड गडगडाट आवर् िादळी िारे, 

अमाप पाऊस अंत घेऊन येत होते. प्रचंड गारपीट होत होती, र्ल्यामोठ्या सुयांसारख े

पाण्याच ेबोचरे थेंब कोसळत होते, या माऱ्यामध्ये मनु आवर् त्याचे साथीदार अडकल.े 

आकाशातून पडर्ारा प्रत्येक थेंब त्िचेिर सुईसारखा टोचत होता. मनुच्या जहाजात उर् े

असलेले अनेक स्त्री-पुरुि स्ितःला तडाख्यातून िाचिायचा प्रयत्न करत होते. घाबरल े

होते. त्यांच्यासाठी ही नेहमीची नाि नव्हती.  

ह ेअखेरचे जहाज होते. कुठल्याही बंदरातील अखेरच ंजहाज नव्ह,े तर त्या रात्रीचं अखेरच ं

जहाज वनघालं होत.ं  

अशा प्रकारचं वनवमणलेलं एकमेि जहाज. खदु्द पथृिीची सुटका करण्यासाठी तयार करण्यात 

आलेली महाकाय नौका. त्या जहाजात होती पथृिीची वनवमणती.  

महान योद्धा, पुजारी, तपस्िी, तत्िज्ञ आवर् मनु राजाच्या वनवमणतीचा सिोत्तम नमनुा होता 

हा.  

त्याचं जहाज.   

मनुचं जहाज.  
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अत्यंत र्ीतीदायक संघिाणत हजारो स्त्री-पुरुि त्यातून प्रिास करत होते. दैिानेही कल्पना 

केली नसेल अशा प्रकारचं जहाज होतं ते. संपूर्ण पथृिीतलािर यापुढे कधीही वनवमणलं 

जार्ार नाही अशी ती वनवमणती होती. आजच्या तारखेपयंत तशी वनवमणतीही झाली नाही. 

मनुचं देदीप्यमान जहाज एखाद्या नगराएिढं होतं. मानिजातीचं संरक्षर् एिढाच त्याचा 

उद्देश होता.  

नैसवगणक आपत्ती आवर् मानिाची वजिंत राहण्याची ददुणम्य इच्छाशक्ती यातलं दार होतं त े

जहाज. नष्ट होऊ पाहर्ारा प्रदेश ते निी वनवमणती यांच्यातला पूल होतं ते जहाज. 

मानिजातीचा हा संघिण कायम लक्षात राहर्ार होता. हा संघिण केिळ पथृिीतलािर नाही, 

तर स्िगाणतही त्याची आठिर् कायम राहर्ार होती. इतक्या मोठ्या संघिाणनंतरही, बरंच 

नुकसानही सोसािं लागर्ार होतंच. मानिानं प्राप्त केलेलं मौल्यिान आवर् न िापरलेलं 

शहार्पर् िेगिेगळ्या विश्वात प्रसाररत होर्ार नव्हतं. ते याच ग्रहािरचं होत.ं अनेक 

वकमया, औिधं, हिाई प्रिास, शस्त्रास्त्र आवर् अध्यात्म हे सिण ज्ञान कायमचं अदृश्य होर्ार 

होतं. इतक्या मोठ्या जलप्रलयानंतर ते शवक्तशाली महासागराच्या तळाशी जार्ार होतं.  

आवर् तरीही हे जहाज आयाणिताणचा शेिटचा आशेचा वकरर् होतं. तारे, आकाशगंगा 

आवर् नक्षत्रांसारख्या देिाच्या गहन संकल्पनांनी मार्साला चवकत केलं आहे. देिाच्या 

वदव्य कामवगरीच ंप्रतीक म्हर्नू या सगळ्या सजृनांमध्ये वनःसंशयपरे् जीिन आह.े या 

र्व्य, शांत, जीिनातही दःुख िेदनांचा जन्म आह,े त्यांच्यामळेु दःुख होतंच पर् प्रेमही 

अमयाणद वमळतं. जे स्ितःला देिासमान कायण करतात त्यांनी ही वनवमणती जतन करर् े

आिश्यक होतं.  

वरील सवाांना वाचविां आवश्यक होतां.  

 

मनुच्या सैन्यान े जहाजाला बांधलेल्या जाड, मरुलेल्या, वर्जलेल्या दोऱ्या आवर् िेली  

कापताना स्ितःच्या बाहूिंर, मानेिर फारच िजन पेलल ेहोते. जिळपास संपूर्ण नगरिासी 

जहाजात सामािले असताना, या सिांना सुखरूप नेण्यासाठी या सैन्याने स्ितःचं शरीर 

र्यंकर श्रमिलं होतं, सगळा र्ार िाहताना त्यांची बोटं मोडून पडत होती, हातांचे स्नायू 
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फाटत होते. स्त्री-पुरुि आवर् मलंु अशा सिांचा र्ार अकल्पनीय होता. नौकेिर पडर्ारा 

र्ार लाकडािरचा होता. पर् सैन्यातला प्रत्येकजर् हाडामांसाचा बनलेला होता. लाकूड, 

तांबं आवर् दगडांनी बनलेलं जहाज अकवल्पत िजन पेलण्यास सक्षम होतं. त्याचं वशड 

थेड आर्ाळाला वर्डत होतं. सुमेरू पिणतापेक्षा जहाज उंच होतं. दहा राजांच्या 

दशराजनांच्या मैदानापेक्षा ते विस्तीर्ण होतं.  

मनु अस्िस्थ होत होता. त्यानं सिांना सूचना देर्ारं समदु्री वशंग फंुकलं. खराब पररवस्थती 

असेल तरच ते वशंग फंुकािं असा संकेत होता. आवर् आता ती िेळ आली होती. त्याच्या 

लोकांच्या िेदनेपेक्षा आर्खी मोठं काहीच नव्हतं. मनुने कातडी बाहीने अश्रू पुसले, मोठा 

श्वास घेतला आवर् पुन्हा एकदा ते वशंग फंुकलं. ती अखेरची सूचना होती. जहाज प्रिासाला 

वनघर्ार होतं.  

लालसर झालेल्या आर्ाळाच्या विरोधात वशड नेण्यासाठी कोळशाचं यंत्र धगधगत होतं. 

मनुने पािसाचा मारा झेलण्यासाठी डोळ्यांिर कोपर आडि ंधरलं, त्यानं दरूिर एक नजर 

टाकली. त्याला स्पष्ट काहीही वदसलं नाही. क्षर्ाक्षर्ाला पुढे जाण्याचा प्रयत्न तो घट्ट 

धरून ठेि ूपाहात होता. स्ितःच ेअश्र ूरोखण्याच प्रयत्न करत होता आवर् त्यानं पुन्हा एकदा 

वशंग फंुकलं. ते वशंग इतकं जोरात फंुकलं, की एखादा डॅ्रगन ओरडत उडािा तसा आिाज 

घमुला. वतथल्या प्रत्येकाला कानठळ्या बसाव्या इतका मोठा आिाज झाला.  

मनुने पािसाचा मारा झेलत, दरूिरून लाटा वदसतायंत का ते पाहायचा प्रयत्न केला. खऱ्या 

रक्षर्कत्याणच ंएकदा तरी दशणन होतंय का ह ेपाहण्याचाही त्यानं पुन्हा पुन्हा प्रयत्न केला.  

पर् त्याला काहीही वदसलं नाही.  

 

‘मत्स्या…’ मनु न राहिून वचत्कारला. जहाजाच्या काठािर जाऊन तो मनापासून 

ओरडला. त्याच्या डोळ्यात आशा होती, कुठूनतरी आपल्या लाडक्याचं दशणन होईल 

अशी ददुणम्य आशा त्याच्या डोळ्यात होती. तो बाहरे पाहातच रावहला. पािसाचा मारा 

सहन करत त्याची नजर अद्याप बाहरे होती. जर् ूपािसाच्या माऱ्यात तो धाय मोकलून 
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रडून घेत होता. अनैसवगणक िादळाशी त्याला लढता येईल का, अशी शंका अद्याप त्याच्या 

मनात होती.  

त्याच ेवपता - वििस्िान पुजारींनंतर त्यांची जागा त्यानं मत्स्याला िावहली होती. पर् त्यानं 

फसिलं होतं का? मनुचा वमत्र, मागणदशणक, समपुदेशक, धीर देर्ारा… त्यानं फसिलं होतं 

का? 

त्यानं प्रेम केलं त्या मत्स्यानं फसिलं होतं का? 

‘मस्त्या....’ मनु आर्खी जोरात ओरडला. त्याच े बाहू पूर्णपरे् वमठी मारण्यासाठी 

आसुसले होते, तो मनापासून बोलित होता, स्िगाणतही त्याची हाक ऐकू जािी, यासाठी 

तो ओरडत होता.  

इतक्यात त्यानं पावहलं.. त्या लाटांिर स्िार झालेला, हो त्यानं पावहलं. 

लोकनास, सिाणत मोठा समदु्री प्रार्ी, ज्या समाथयणिान ब्रह्मानेही कल्पना केली नसेल अशा 

आकाराच्या प्राण्याचं डोकं त्यानं दरूिर लाटांमध्ये पावहलं. मनुने आज पवहल्यांदा ही 

र्लीथोरलिी पशचूी आकृती पावहली होती.  

हो. तोच होता तो. त्या राक्षसी पशचू्या बरोबर मध्यर्ागी तो उर्ा होता. वनडरपर्े. 

मत्य.  

 

 



   
 

   
 

 

 

 

 

 

रोमजवळ कुठेतरी, 2017 

‘हा तोच आहे..  

अशी खात्री आहे तुझी?’ 

 

 

आज वबग मॅनची नेहमीपेक्षा जास्त वचडवचड झाली होती. बाहरे लोक त्यांचं दशणन 

घ्यायला ताटकळले होते. रोमजिळच त्यांचं िास्तव्य होतं. वतथल्या लोकांना दशणन 

द्यायला ते ठरािीक िेळेला बाहरे पडायचेच; पर्, आज एक फोन आला आवर् सारं 

वबनसलं. फोनमळेु वबग मॅनना आिरायला उशीर झालाच; पर् त्याहीपेक्षा म्हर्जे त े

कमालीचे अस्िस्थ झाल ेहोते. आता वनघता वनघता चहाचा कप ओठाला लाितानाही 

त्यांचा हात वकंवचत थरथरत होता.  
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एखाददसुऱ्या देशाने नाही तर, संपूर्ण पृथिीतलािरच्या बहुतांश लोकांनी त्यांचं श्रेष्ठत्ि 

मान्य केलेलं होत.ं देिाच ंिरदान लार्लेली सिणश्रेष्ठ व्यक्ती म्हर्ून लाखो-करोडो लोक 

त्यांच्या पायािर लोळर् घ्यायचे. त्यांचा िरदहस्त आपल्याही डोक्यािर राहािा म्हर्नू 

प्रयत्न करायच.े वबग मॅन हे केिळ दोन शब्द नव्हते, ती एक शक्ती होती. त्यांच्या एका 

शब्दािर आवण्िक युद्धही होऊ शकले असते, त्यांच्या एका इशाऱ्यािर रक्तरंवजत युद्ध 

संपुष्टात येऊ शकलं असत.ं  

जगािर वनयंत्रर् ठेिर्ाऱ्या वबग मॅनला आज एका सिणसाधारर् मार्साने अस्िस्थ केलं 

होतं खरं. वबग मॅननी चहाचा कप टेबलािर आदळला आवर् तेिढ्यात एक कवनष्ठ 

धमोपदेशक आत आले. वबग मॅनची जळजळीत नजर त्यांच्यािर पडली आवर् त ेजागीच 

वथजल.े पर् त्यांना बोलरं् क्रमप्राप्त होतं. खाली हजारो लोक वबग मॅनच्या दशणनासाठी उर्े 

होते. आज दशणनाची िेळ चकुली होती, त्याचीच आठिर् करून द्यायला धमोपदेशक 

आत आले होते. वबग मॅननी नुसत्या खरेु्ने त्यांना िाट पाहायला सांवगतलं.  

वबग मॅनना वसगरेट ओढायची तलफ िाटू लागली होती, कदावचत त्यानेच डोकं 

वठकार्ािर आलं असतं. त्यांच्या डोक्यात नुसते संर्ािर्ाचे विचार सुरू होते.  

तो अितरर्ार होता. होय, सामना होर्ार होता, तोही तब्बल 1600 ििांनंतर. हे होर्ार 

आह ेयाची र्विष्यिार्ी खदु्द वबग मॅननेच ितणिलेली असली, तरी तो काळ समीप आला 

आह े या जावर्िेनेच त्यांना कमालीचं अस्िस्थ िाटत होतं. ही वबग मॅनच्या सोनेरी 

इमल्यांना धक्का देर्ारी अथाणतच सिाणत िाईट बातमी होती.  

रेगला फोन करायलाच हवा, णबग मॅन ्वतःशीच पुटपुटले.  

 

‘गुड मॉवनंग, अं.. तुमचा फोन..’ तद्दन इटावलयन उच्चारांत फोनिर पलीकडून शब्द 

उमटले. रेग माररयानीचा आिाज होता तो.  
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‘सर, तुम्ही का कष्ट घेतलेत.. अहो, मी येतंच होतो तुमच्याकडे..’ रेगच्या आिाजातली 

अवजजी लपत नव्हती. खरंतर फोनिर बोलतानाही त्याला घाम फुटला होता.  

वबग मॅन काय चीज आह ेह ेफारच कमी लोकांना ठाऊक होतं आवर् रेग त्यांच्यापैकीच 

एक होता. म्हर्नूच त्याला फोनिर बोलतानाही प्रचंड टेन्शन आलं होतं. कारर् जगातल्या 

सिाणत शवक्तमान आवर् सिाणत धोकादायक धावमणक नेत्याशी तो बोलत होता याची त्याला 

पुरेशी जार्ीि होती.  

‘रेग, काम पार पडलंय?’ वबग मॅनने अत्यंत थंड आिाजात विचारलं.  

‘सर, अजून नाही.’ 

‘मग इथे काय पान िाढून ठेिलंय तुझं?’ 

रेग क्षर्र्र काहीही बोलू शकला नाही.  

‘अं..सर,’ रेग शब्दांची जुळिाजुळि करत होता. एिढं बोलतानाही त्याला घसा खाकरािा 

लागला होता. 

सिणश्रेष्ठ वबग मॅनला आता रेगशी बोलण्यात काहीही रस नव्हता.  

‘रेग, तुझ्यािर एक काम सोपिलंय. ते पूर्ण होईल तेव्हाच इकडे ये.’ 

‘हो, सर..’ 

वबग मॅनचा प्रत्येक शब्द ठाम होता. त्यांच्या आिाजात कुठलेही चढउतार नसले, तरी राग, 

आज्ञा, अिहलेना असं बरंच काही ठासून र्रलेलं होतं. वबग मॅनचा हुकमी आिाजच 

समोरच्याला गारद करायला पुरेसा असायचा. रेगचा हा काही पवहला अनुर्ि नव्हता.   

रेग मनातल्या मनात र्ीतीचा आिंढा वगळत असतानाच, त्याला पलीकडून वबग मॅनचा 

आिाज ऐकू आला, ‘मासकेरा वबयांकाला जरा आठिर् कर.. त्याला म्हर्ािं, त्याच ं

अवस्तत्ि माझ्या कृपेिर आह ेह ेतो विसरला नाहीये ना. जमेल नं तुला एिढंतरी करायला?’ 
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‘अं...हो.. सर’ 

‘तो आमची जास्तीत जास्त सेिा करर्ार आह ेअसं म्हर्ाला होता. त्यामळेुच त्याची पापं 

धतुली जातील. ह ेजर का तो विसरर्ार असेल तर या जगात त्याला स्थान नाही..’ 

रेग अक्षरशः वथजला. युरोपातल्या सिाणत र्यंकर मावफयाला असा वनरोप फक्त वबग मॅनच 

पाठि ूशकतो. रेगच्या कानात वबग मॅनचे शब्द घमुत होते. इतक्यात त्याला पलीकडून फोन 

कट केल्याचा आिाज आला. त्याने हातातच ररवसव्हर ठेिनू सुटकेचा वन:श्वास टाकला.  

वबग मॅनच्या अपेक्षा पूर्ण न करू शकर्ाऱ्यांचं काय होतं ह ेरेगला चांगलंच ठाऊक होतं. 

रेग अनेक ििण वबग मॅनसाठी काम करत होता. पर् त्याला अगदी पवहल्या वदिसापासूनच 

कधीच सुरवक्षत िाटलेलं नव्हतं.   

रेगने स्ितःला सािरत फोन खाली ठेिला. काही क्षर् गेले आवर् फोन पुन्हा खर्ार्ला. 

रेगच्या हृदयाचे ठोके पुन्हा िाढले. त्यान े फोन उचलला. होय, पुन्हा वबग मॅनच होता 

पलीकडे. पर् रेगला आताच्या आिाजात काहीतरी फरक जार्िला. वबग मॅनचा मघासचा 

व्यिहारी, कठोर आिाज जाऊन आता त्या आिाजात वकंवचत कंप जार्ित होता.  

रेगने फोनचा ररवसव्हर कानाला घट्ट लािला आवर् तो ऐकायला लागला,  

‘रेग तुला काय िाटतं? हा देिता असेल का? र्विष्यिार्ीमध्ये िर्णन असलेला हा तोच 

मलुगा असेल का?’ 

‘हो, सर, मला िाटतंय हा तोच आहे.’ रेगने स्पष्ट सांगून टाकलं. कारर् शब्दांचा कीस 

पाडलेला वबग मॅनला रुचलाच नसता. त्यानं वबग मॅन काही म्हर्तोय का याची क्षर्र्र 

िाट पावहली आवर् तो पुन्हा प्रत्येक शब्दािर जोर देऊन म्हर्ाला, ‘देवताचां पुनरागमन 

झालेलां आहे...’ 

 


