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अख्ख्या ान्समध्ये अनाटोले पेक्षा
नामांिकत आिण आदरणीय दुसरा उं दीर न व्हता..
मॅिसए डु व्हालच्या कारखान्यात चीजची च व घेऊन
ते पास / नापास ठरिवण्याच्या त्याच्या कामावर तो जाम खुष होता.
तो माणूस न सून उं दीर आहे असे कोणालाच म्हणजे द स्तुरखु मालक डु व्हाल यांना देखील मािहती
नव्हते.
कारण तो सगळे घरी गेल्यावर रा ी काम करायचा.

रोज स्वत :चे उं दरांचे गाव सोडू न सायकलवर
तो कारखान्यात िनघाला की त्याची ि य प ी
डॉउके ट त्याला हवेतून ए क चुब
ं न फ़े कू न िनरोप

ायची

त्यांची सहा ग डस मुले तेव्हा गाढ झोपलेली अ स त ..

एके रा ी अनाटोले त्याचा जवळचा िम आिण मदतनीस गॅस्ट्न याच्यासोबत
चीजची च व घेण्याच्या खोलीत पोहोचला.
त्याने ाय नावाचे चीज थोडे खाऊन पािहले व म्हणाला.. “ मीठ जास्त आहे..
मला ’ not so good’

तेव

ची पाटी दे.. मी याच्यावर लावून टाकतो.”

ात त्यांना वरच्या मजल्यावरुन दबक्या पावलांची चाहूल ऎकू आली….

ते ए क द म घाबरून थरथरायलाच लागले
“ ते मांजर आहे” अनाटोले कचाळला.
“ तरी ते वरच्या मजल्यावर आहे तोपयत आप ण आपले काम करु.
खाली येताना िदसले त र िखडकीतून उ
.

ा मारुन पळू न जाऊ…..”

त्यांनी नंतर म न लावून काम करण्याचा य के ला.
प ण गॅस्टन घाबरला होता.. त्याच्या हातातून लेबल्स सारखी खाली प ड त होती.
आिण अनाटोले लेबलवर मनात येईल ते िलिहत होता.
बाप रे .. मी ब -याच चुका के ल्या आहेत.
प ण ही सगळी त्या भयंकर ाण्याची (मांजराची) चूक आहे.
त्याच्या दहशतीने हे घडले.
म ग ते िखडकीकडे धावले. मांजराची पावले िजन्यावर ऎकू येत होती.
ते भराभर िखडकीतून उतरले. व मॆलभर सायकल चालवत घरी पोहोचले

त्या रा ी अनाटोलेच्या स्व ात ह्जारो मांजरे चाल करुन येत होती व आरोळ्या ठोकत होती..
अनाटोले मुदार्बाद.. अनाटोले मुदार्बाद..

पहाटे आकाशात गुलाबी, लालसर रं गांची उ ध ळ ण झाली. िदवस उगवला.
अनाटोले घाबरुनच उठला.

नाश्ता त्याच्या घशाखाली काही उतरे ना..
विडलांना अशा िस्थतीत पाहून मुलांना खूप दु:ख झाले. “ बाबा, तुम्हाला कशाची इतकी काळजी वाटते आहे ? मुलांनी
उत्सुकतेने िवचारले.” प ण अनाटोलेने उ र िदले नाही. मांजरांच्या भीतीब ल त्यांना सांगायला ती अजून लहान आहेत
असे त्याला वाटले. मुलांना त्याने शाळे त पाठवून िदले.
म ग त्याने अितशय हताशपणे मान हलवली व म्हणाला
“ डॉउके ट.. मी कारखान्यात आज काय पािहलं.. मािहती आहे का ?”
ती ए क द म खचली.. व म्हणाली “ बाप रे .. आता कसं करायचं ?”

“ लोकांनी फ़े कलेल्या तुक

ांवर जगण्यापेक्षा मी स्वत:चे अ

स्वत: कमावतो याचा मला अिभमान आहे.. आता काय या राक्षसासाठी
मी मान व र करुन जगणे सोडू न देऊ?”

डॉउके ट म्हणाली.. “ यापूव त र कधी ितकडे मांजर िफ़रकलं सुध्दा नव्हतं.
हे कदािचत िफ़रत िफ़रत आलं असेल आिण प र त येणार नाही.”
अनाटोलेने ितला िमठी मारली व म्हणाला.
“ तू मला धॆयर् िदलंस.. तुझ्यासारख्या प ीिशवाय माझं कसं झालं असतं ?”
म ग त्याने नाश्ता के ला, कारण त्याला आता भुकेची जाणीव व्हायला लागली.

याच वेळी कारखान्यात हाहा:कार माजला होता.
सगळे कामगार कु या मांजरांसारखे भांडत होते.
िनम्मे म्हणत होते की लेबलवर िलिहल्या माणे त्यांना काम करायचे आहे..
िनम्मे ओर ड त होते की लेबलवर अितशय चुकीचे िलिहले आहे.

त्या सगळ्यांना म ग कारखान्याचे मालक ी.डु व्हाल यांच्या पाठिवले गेले.
डु व्हाल अखेरीस बाहेर आले, तेव्हा त्यांच्या खां ावर ए क मोठे मांजर बसले होते.
“ यासंदभार्त” .. सवर्जण लेबल्सकडे बोट दाखवून म्हणाले.
डु व्हाल यांनी जरा आ यर्चिकत होऊन डोके खाजवले..

“ ग धळ आहे काहीतरी. माझा स्वत:इतकाच अनाटोलेवर िव ास आहे.
त्याने आपले चीज ान्समध्ये सवर् े ठ रण्यासाठी खूप म द त आजपयत के ली आहे. नाही का?
तरीही, चीज के ळ्याच्या सालात गुंडाळणे हे जरा िविच च आहे.
आिण काकडीच्या िबया वापरल्या आहेत का कधी कोणी?
की हा चीजचा त्याने शोधलेला नवीन कार आहे?
की अनाटोले जरा जास्तच काम करतो आहे.
मी त्याला ए क िच ी पाठवून त्याची िवचारपूस करतो.
दरम्यान, तुम्ही सवर्जण लेबलवर िलिहले आहे तसे काम करा.”
म ग त्यांनी खोलीच्या बाहेर जाताना.. मांजराला कु रवाळले..
व िवचारले.. “ मनू, तू काल रा ी घरी आला नाहीस ? कु ठे होतास तू?”
मांजराने त्याचे िहरवट काळे डोळे िमचकावले.
.

त्या रा ी अनाटोलेने गॅस्टनसाठी त्याच्या घराखाली येऊन घंटा वाजवली, तेव्हा त्याचा िम िखडकीत येऊन
म्हणाला.. “ मी स्वत:ची काळजी घेणारा उं दीर आहे. मला धोकादायक पध्दतीत जगायचे नाही. तू आता एकटाच
यापुढे कारखान्यात काम क र .. उं दीर खाणा-या राक्षसांकडे मी नाही येणार.”
अथार्त.. ए क घंटा दाखवून तो म्हणाला.. तू ही घंटा मांजराच्या गळ्यात बांधलीस त र ….!!

“ अशा गंभीर बाबतीत िवनोद करु नकोस.. अच्छा त र ..”

अनाटोले म्हणाला.

कारखान्याच्या दारापाशी आल्यावर अनाटोलेने मांजराची पावले ऎकू येतात का ? असा कानोसा घेतला.. सुदव
ॆ ाने
तसे कोणी नव्हते.

चीजची च व घेण्याच्या त्याच्या खोलीत त्याला
ी. डु व्हाल यांची ए क िच ी िमळाली.
त्यात त्याच्या तब्येतीब ल चौकशी करुन बरे नसल्यास सु ी घेण्याची िवनंती के ली होती.

त्याने ए क िच ी िलिहली..

काही लोकांना कु े, गोल्डिफ़श कवा पोपट आव ड त नाहीत. मला मांजर आव ड त नाही.
काल रा ी तो ाणी तुमच्या कारखान्यात होता. मी फ़ार अस्वस्थ झालो व माझे काम नेहमी माणे होऊ शकले
नाही.
तुमच्या बरोबर काम करायला मला फ़ार आवडते तरीही यापुढे कारखान्यात मांजर प र त िदसले त र मी
तुमच्यासोबत काम करु शकणार नाही.
त्याने हा कागद टाईपरायटरमध्ये ठे वून िदला. यापुढे होईल ते होईल..

यानंतरच्या रा ी अनाटोलेच्या िच ीला उ र म्हणून ी. डु व्हाल यांची दुसरी िच ी वाट ब घ त होती..

“ आमचे पाळलेले मांजर रोज माझ्या िलमूझीन मधून कारखान्यात येते व वेळ संपल्यावर आम्ही सोबत घरी
जातो. ते काल रा ी कु ठे होते ते आता मला कळले.
मी त्याला रागावलो व रा ी कारखान्यात थांबायचे नाही असे प े सांिगतले आहे. मला आशा आहे की यापुढे
तुम्ही तुमचे काम शांतपणे करु शकाल.
चीजची च व ओळखण्याचे तुमचे कौशल्य माझ्या यशाला कारणीभूत आहे. धन्यवाद..”
हे वाचून अनाटोलेला आनंद झाला. त्याने िवचार के ला की हे डु व्हाल यांचे पाळीव मांजर आहे व त्यांची आज्ञा
ऎके ल..
म ग त्याने स्वत:ला िवचारले.. “ मांजर हा िव ासू ाणी आहे ?”
उ

र आले.. “ नाही”

घरात तो शांतपणे बाहेरचा पाऊस पाहात बसला होता. त्याला गॅस्टनचा िवनोद आठ व त होता व ए क
ज ग िस

कथा..

खूप खूप वषापूव मांजरांचे काय करावे यावर चचार् करण्यासाठी सगळे उं दीर जमले होते.
कोणीतरी मांजराच्या गळ्यात घंटा बांधायची यु ी काढली.
यामुळे मांजर येत असल्याची वद िमळू न ते वाचतील.
म ग ए क शहाणा उं दीर म्हणाला.. प ण मांजराच्या गळ्यात घंटा बांधल
े कोण ?
तेव्हापासून एकाही उं दराची आजपयत ते करायची िहमत झालेली नाही.

काहीतरी मागर् असेल.. अनाटोले िवचार क र त होता

िकत्येक तास तो मदूला काय यु ी वापरावी यावरुन िशणवत रािहला.
म ग अचानक त्याला कारखान्याच्या स्टोअररुम मधील ए क मोठे खोके आठिवले.
म ग अनाटोलेने ए क मंदिस्मत के ले.. त्याच्याकडे आता ए क उपाय होता.

िनघण्यापूव त्याने डॉउके टला ितचा कमरे ला बांधायचा शेला मािगतला.
ितला काळजी वाटत होती.. “ याचा मांजराशी काही संबंध आहे का ? काळजी घे.. आख्ख्या ान्समधील चीजची
योग्य च व तुझ्यावर अवलंबून आहे.. कोणीही तुझी जागा घेऊ श क त नाही. हे लक्षात ठे व” .
अनाटोलेने काहीही न बोलता ए क चुब
ं न घेऊन ितचा िनरोप घेतला..
त्याने गॅस्टनच्या घरापाशी थांबून त्याला घंटा मािगतली. त्याच्या बेताचा सुगावा लागून गॅस्टन म्हणाला.. तुझे
आयुष्य धोक्यात घालू नकोस.. ! िवनंती करतो..
शांतपणे अनाटोलेने घंटेच्या वरती शेला बांधायला सुरुवात के ली होती.. तो सॆतान आज रा ी न ी येणार.. मला
आतून वाटते आहे.

कामावर जाताना ाण्यांच्या एका दुकानात थांबून अनाटोलेने catnip िवकत घेतले.. बदल्यात थोडे कॅ म्बटर् नावाचे
चीज िदले.

म ग दुस-या एका दुकानातून त्याने िकल्लीचे लॅच घेतले.. बदल्यात रॉकफ़ोटर् चीज िदले.

कारखान्यात येऊन त्याने डु व्हाल यांना ए क िच ी िलिहली.
म ग स्टोअररुममध्ये त्या लाकडी खोक्याचे दार पािहले.. त र ते स ह ज उ घ ड त होते.. म ग त्याने त्यावर
लॅच बसिवले. आिण खोक्यात catnip ठे वले.

“ माणूस ज र उं दरासाठी सापळा बनवू शकतो.
त र उं दीरही मांजरासाठी सापळा वनवू शकतोच..
म ग तो लपून वाट ब घ त बसला.. ल व क र च त्याच्या ती ण कानांना आवाज ऎकू आला.. हा मांजराच्या
पावलांचा आवाज आहे की माझे काळीज जोराने धडधडते आहे ?”

ते मांजरच होते.. catnip चा वास आल्याने ते खोक्याच्या आत गेल.े
पापणी लवायच्या आत अनाटोले तुरुतुरु गेला… दार लावून घेतले. व तुरुतुरु चालत प र त आला.
रागावलेल्या मांजराने िकतीही य के ला तरी दार काही उघडेना..
“ मला पकडायचे तुझे धाडसच कसे झाले ? “ ते ओरडले.. “ माझे नाव शारमेन व मी खानदानी मांजरापॆकी
आहे.. माझ्या विडलांच्या विडलांच्या विडलांच्या विडलांच्या विडलांचे विडल शारमेन राजाच्या पाळलेल्या
मांजरांपॆकी ए क होते. मुका
“

ाने मला सोड..

अनाटोले शांत स्वरात म्हणाला
ि य शारमेन तुझ्या catnip काय?
मी ते खातोच आहे..
म ग बघू क्षु उं दरा..
प ण खाणे संपल्यावर शारमेन अनाटोलेला पूणर् िवसरला..
तो दात िवचकू न हसला व त्याने सवर् कारचे वेडे चाळे करायला सुरुवात के ली
शेपटी वेडीवाकडी हलवली.. कोलां ाउ
डोक्यावर उभे रहाण्याचा य

ा मारल्या

के ला आिण खोक्यात नाच के ला..

अनाटोले शांतपणे पाहात होता.. त्याला अिजबात आ यर् वाटत नव्ह्ते
Catnip ने मांजराचे काय होते ते त्याला नीट मािहती होते..
शेवटी शारमेन थकला
व झोपी गेला..

झोपलेले मांजर काही हल्ला करणार नाही
अनाटोलेने िवचार के ला
मांजराचे घोरणे एखा ा वीजेच्या कडकडाटासारखे भासत होते
प ण त्या हुशार उं दराने त्याला हवे होते ते के ले
शेला जरा मोठा होता त्याची गाठ बो सारखी बांधली..
म ग त्याने ए क िच ी िलहून खोक्यावर अडकवली

“ मी तुमच्या बेिशस्त मांजराच्या गळ्यात घंटा बांधली आहे.
यामुळे मला एका िमिनटात ते आल्याचे कळे ल..
व माझ्या नावडत्या ाण्याला समोर पाहायचे टाळू न मी घरी िनघून जाऊ शके न
अथार्तच मांजर िजतक्या वेळा येईल िततक्या वेळा माझे मी उपाध्यक्ष – चीज testing िवभाग हे काम पूणर् वेळ करु शकणार नाही.
ए क उ ोगपती म्हणून तुमच्या मांजरावर ल क्ष ठे वणे िकती महत्वाचे आहे हे यावरुन तुम्हाला कळू शके ल.”
म ग त्याने व र जाऊन िवजय साजरा के ला…
सहा कारचे चीज घालून ए क मोठे सडिवच बनिवले..

ही बातमी ऎकू न गॅस्टन आनंदाने कामावर रुजू झाला.
कधी कधी घंटेच्या आवाजाने त्यांच्या कामात
प ण शारमेन व र

त्यय येई.

ी. डु व्हाल यांनी नीट लक्ष ठे वल्यामुळे अशी वेळ फ़ार कमी येत असे.

आिण अशी वेळ आली की हे दोन िम
िखडकीतून िजतक्या वेगाने पळता येईल िततक्या वेगाने पळू न जात अ स त ..

शु वारच्या एका सकाळी अनाटोलेने त्याच्या कु टुंबाला कारखाना दाखवायला नेल.े
सायकलवरुन पॅिरसच्या िदशेने जात असताना त्याची मुले म्हणाली..
बाबा, मांजरांब ल सांगायला आम्ही अजून लहान आहोत असे तुम्हाला वाटले का ? आमच्या िशक्षकांनी आम्हाला
मांजरांब ल सगळे िशकवले आहे

ए क िदवस ए क आ यर् त्याची वाट पाहात होते..

ि य अनाटोले,
मागच्या मिहन्यातील तुझ्या चुकांमुळे ान्समधील लोकांना पोटदुखी सुरु झाली होती. मी या उ ोगातून बाहेर पडावे अशी त्यांची मागणी
होती. प ण मी अजून ए क संधी मािगतली..आिण तुझे काम सुधारल्यापासून सवर्जणांनी डु व्हाल चीजला प र त हृदयात (की पोटात ?)
स्थान िदले आहे.
आिण आता ए क आ यार्ची गो : मागच्या मिहन्यात तू चुकून ’ काकडीच्या िबया घाला ात’ असे ए क लेबल लावले होतेस. त्यानुसार
बनलेले काकडीचे चीज चंड चवदार आहे आिण ते लोकांना भयंकर आवडले आहे.. अिभनंदन..
तुझ्या सन्माना साठी मी त्याचे नाव अनाटोले चीज असे ठे वले आहे.. !!
डु व्हाल.
P.S. मांजराच्या गळ्यात घंटा बांधणे ही मस्त यु ी होती.

डॉउके टला इतका आनंद झाला की ितच्या डोळ्यातून पाणी आले..
पॉल आिण पॉलेट
क्लॉड आिण क्लॉडेट
जॉजर् आिण जॉजट..
सवर्जण अिभमानाने म्हणू लागले..
“ आमचे बाबा इतके हुशार आहेत की त्यांचे नाव एका चीजला िदले आहे.” ………. !!
आिण गॅस्टनने जाहीर के ले की मी हे आधीही म्हणालो होतो आिण प र त म्हणतो..
“ माझा िम अनाटोले हा अत्यु म आहे..” ……….. !!

अशा रीतीने अनाटोले प र त एकदा ान्समधील नामांिकत व आदरणीय उं दीर बनला..
आिण तो सवार्त धाडसी ठरला
कारण हजारो वष
जगातील उं दीर
मांजराच्या गळ्यात घंटा बांधण्याब ल बोलत होते..
प ण अनाटोले हा एकमेव होता..
ज्याने

ते करुन दाखिवले..!!

