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पिरॅपिड 

- प्रज्ञा आपटे (शार्ल ट, नॉर्ल कॅरोपर्ना)  

 

         अर्लव एक तकल पनष्ठ (Logical) , analytical, बुद्धीिान िुर्गा. उत्तरं शोधायची म्हटर्ी 

की गोष्टीच्या िुळाशी जार्ारा. िूळ िदवी Masters in Analytical Chemistry.  त्याच्या 

पित्राचे, पववेकचे, काका िुरातत्व खात्यात कािार्ा. काकांबरोबर तो नेहिी गप्पा िारायचा. 

काका त्यांना पिळारे्र्ी Samples , िृर्क्करर्  करण्यासाठी प्रयोगशाळेत िाठवतात म्हरू्न 

त्यांच्याबरोबर तो सुद्धा प्रयोगशाळेत जायचा. आिर््या पशक्षर्ाचा असा रोजच्या व्यवहारातर्ा 

उियोग (direct application) िाहून त्यार्ा खूि सुखावह वाटायचं. एकदोनदा काकांनी , त्यांना 

आरे्रे् काही अनुभव अर्लव आपर् पववेक यार्ा सांपगतरे् होते. काकांचे इपजप्तिधर््या कािाचे 

अनुभव अर्लवर्ा एखाद्या सुरस चित्काररक करे्प्रिारे् वाटरे्. पिरॅपिडस् !! तेव्हािासून अर्लवने पिरॅपिड् स या पवषयाचा अभ्यास 

सुरू केर्ा. Analytical Chemistry सारख्या पवषयात िदव्योत्तर पशक्षर् असताना, काहीही अनुभव गाठीशी नसून सुद्धा 

िुरातत्वखात्याची नोकरी करण्यात घरच्या सगळ्ांचा पवरोध होता.  

“ अरे एखाद्या pharmaceutical company िधे चांगर्ी analyst नोकरी पिळवायची सोडून हे रे काय तुझं? “ ...... आई 

“ तुर्ा Ph.D. करायची आहे कां? तू र्गेचच नोकरी केर्ी िापहजेस असं िाझं म्हर्रं् नाही “ ...... बाबा 

“ अर्ालवा .... बाळा काय रे हे ? गाडरे्र्ी भूतं उकरून काढू नयेत अशी !! काय सिोर उभं ठाकेर् , सांगता येत नाही हो ... “ 

...... आजी  

 सगळ्ांची काही ना काही स्वरूिात काळजी कररं् चारू्च होतं . िर् हेच कोर्ार्ा कळत नव्हतं की त्या गाडरे्र््या भुतांचं , 

त्या गूढाचंच आकषलर् वाटत होत अर्लवर्ा !! स्वतःबद्दर् पवश्वास वाटत होता. म्हरू्नच त्याने आिर््या स्वप्ांचा िाठिुरावा 

करायचं ठरवरं्. काकांच्यािुळे अशी संधी र्वकरच चारू्न आर्ी.  

इपजप्त ... िहाटेचे २.०० ..... काका, अर्लव आपर् त्यांचे सहकारी अजूनही पिरॅपिडच्या तळघरातच होते. त्यांचे स्र्ापनक सहकारी 

जरासे नाराज होते . तो पिरॅपिड , शापित पिरॅपिड म्हरू्न ओळखर्ा जात होता. त्यािुळे असं िध्यरात्री काि करायर्ा ते जरा 

नाराज होते. त्या पिरॅपिडचं बांधकाि अधलवट होतं की िडझड झार्ी होती हे अर्लवर्ा नक्की सांगता येत नव्हतं. दर दोन तासांनी 

प्रते्यक जर् र्ोडावेळ बाहेर जाऊन िोकळी हवा खात होता. अर्लवही पनघार्ा.  

“अरे? इतका वेळ र्ागर्ा होता कां िर्ा आत यायर्ा ? की िी दुसऱ्याच वाटेने बाहेर आर्ोय ?” अर्लवच्या िनात पवचार आर्ा.  

तेवढ्यात त्यार्ा एक सावर्ी पदसर्ी.  

“ Abayomi ... Abayomi “   अर्लवने त्याच्या सहकाऱ्यार्ा हाक िारर्ी.  

तो त्या सावर्ीच्या िागे जात, त्या तळघराच्या अरंद भुयारी वाटेतून एकदाचा बाहेर िडर्ा. आकाशात स्वच्छ चांदरं् िसररं् होतं. 

अर्लवने िोकळ्ा हवेत छातीभरून श्वास घेतर्ा. िंद वाऱ्याच्या झुळकी बरोबर अत्तराचा वास अर्लवच्या नाकात पशरर्ा. त्या 

पदशेने त्याने झटकन वळून िापहरं्. एक इपजप्शशअन युवती उभी होती.  
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भूत !! आजकार् असे किडे कोर् घार्तं? बाि रे !! िी चक्क भूत िाहतो आहे ?  ...... अर्लवच्या िनात पवचार आर्ा. बोरे्र् कां 

ती िाझ्याशी ? कोर्त्या भाषेत बोरू् िी पतच्याशी ? अनेक प्रश्न अर्लवच्या िनात दाटून आरे्. तो जवळ येतोय म्हटर््यावर ती 

तरर्ी अर्लवशी बोरू् र्ागर्ी.  

इपजप्शशअन तरर्ी म्हर्ार्ी …. “अरे यौ हरे अर्ोने? (are you here alone ?) वहात अरे यौ हरे फो ? (what are you here 

for?)  

अर्लव गप्प होता. त्याच्या चेहऱ्यावरचे भाव वाचर््यागत पतने पवचाररं्.... 

“ कॉनु्फसेद ? (confused?) रु्क्स तो िे र्ाट , यौ अरे हरे पवर् ,  र्ोये िेओपे्ल व्हो , अरे पदप्गंग िी,  फाठेर’स ग्रावे. ( looks 

like you are here with the people who are digging my father’s grave ) दो यौ वंत क्नोव पहदे्दन सेके्रत्स फोरि रे् 

िास्त ? (Do you want to know hidden secrets from the past?) “  

अर्लवच्या िनात पवचार आर्ा... काय सांगते आहे िर्ा ही ?... छे ! काका हवे होते आत्ता.  

इपजप्शशअन तरर्ी म्हर्ार्ी... “ यौ हवे तो कािे िे . ( you have to come with me ) “ 

पतने त्याचा हात धरर्ा आपर् ती एका पदशेने जाऊ र्ागर्ी. अर्लव गडबडर्ा. काय करावं ते त्यार्ा सुचेना. पतच्या हाताच्या 

रं्डगार स्पशालने तर त्याची खात्री झार्ी की ती एक आत्मा आहे. ती त्यार्ा एका तळघरात घेऊन गेर्ी. त्यांना सािडरे्र््या 

पदव्यांच्या सारखेच पदवे पतरे् तेवत होते. त्यार्ा त्याच्या सहकाऱ्यांचे अंधुकसे आवाज येत होते. पतने त्यार्ा पभंतीवरची पचत्र 

दाखवायर्ा सुरवात केर्ी. अर्लव त्याच्या कुवतीनुसार त्या पचत्रांचा अर्ल र्ावत होतं. आिर् बुप्ददिान आहोत याचा त्यार्ा आता 

ियंत असरे्र्ा अपभिान काहीसा सैर् होत होता. सगळी पचत्र काहीतरी कर्ा सांगत होती. तो त्या पचत्रांचा बारकाईने अभ्यास 

करायर्ा र्ागर्ा.  

काय आहे हे ? युद्ध ? नंतर ही पिरवरू्क आहे कां ? काहीतरी साजरं केरं् जातंय कां ? छे !! आिर््यार्ा काहीच अनुभव नाही. 

आत्ता काका हवे होते याचा अर्ल र्ावायर्ा. तो गरकन वळर्ा .........  

कुठे आहे ती िुर्गी ? त्याच्या िागे संिूर्ल अंधार होता... शोधाशोध..... एकच पदवा चारू् होता आपर् तो त्याच्याच हातात होता. 

बाकीचे पदवे ? होते.... िर् त्याच्या काचा रं्ड होत्या . िगाशी चारू् होते ना हे पदवे ? िग काचा रं्ड कशा ?.... ती िुर्गी ?...  

अर्लव गडबडर्ा. हातातर्ा कंदीर् घेऊन वाट शोधायर्ा र्ागर्ा. वाट सािडेना. त्याचा आत्मपवश्वास डळिळीत व्हायर्ा 

र्ागर्ा. काकांचा आवाज आर्ा. अस्पष्ट असा..... अर्लव..... अरे अर्लव....  

ते त्यार्ा शोधात असावेत. अर्लवने काकांना खूि हाका िारर््या. र्कून िटकन जपिनीवर बसर्ा... आपर् .... आपर् हास्याची 

एकच र्ाट फुटर्ी. भराभर torches आपर् पदवे र्ागरे्. अर्लवचे सहकारी खो खो हसत होते आपर् ती इपजप्शशअन युवती 

त्यांच्यािधे्यच होती. काका हसत हसत िुढे आरे्.  

“We played a little joke on you young man! Welcome to the team!  अर्लव एक र्क्षात ठेव. िुरातत्वशास्त्र हे एक 

शास्त्र आहे. त्यासाठी फक्त बुप्ददित्ता नाही, तर अभ्यासही आवश्यक आहे. आपर् अनुभवाबद्दर् म्हर्शीर् तर.... तो तर 

कर्ाकर्ाने वेच, साठव आपर् वाढव. “  

*** 

 


