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काशक य
नारायण धारप ह ेनाव आता या वाचन करणा या िपढीला नवीन असलं, तरीही आप या
रह यमय लेखनान े यांनी एक काळ गाजवला होता, ही गो  कधीच न िवसर यासारखी
आह.े गे या शतकातील साठ या दशकात यांनी लेखनाला सु वात केली आिण यानंतर
अखेरपयत ते सात यान े िलहीत रािहले आहते. मराठी सािह यात रह यकथेचे आिण
कादबंरीचे दालन समृ द करणारे जे काही मोजकेच वतं  लेखन करणारे लेखक आहते,
यांत नारायण धारपांचे थान अ वल आह.े
कथानकात पुढे काय होणार याची उ सुकता कायम ठेवत, वाचकाला आप या लेखनात
गंुतवून ठेवणे, इतकेच नाही तर या वातावरणाचा एक भाग बनिव याचे कसब या काही
लेखकांना सा य झाले; यापैक  नारायण धारप एक आहते, ही गो ही आवजून नमूद
कर यासारखी आह.े यामुळेच दरूदशन आिण इतर सारमा यमांची फारशी चलती
न हती, या काळात सामा य वाचक अितशय आतुरतेने यां या लेखनाची वाट पाहत
असत. वाचनालयात िवशेषत: स युले टंग लाय रीजमधून यांची पु तके वाचायला
िमळिव यासाठी वाचक रांगा लावीत असत, ही गो  यां या लेखनाची वाचकि यता
प  कर यास पुरेशी आह.े
माणसाला नेहमीच कोणतेही रह य जाणून घेणारी मुळातच उ कंठा असते. ह ेसमाधान
वाचनातून िमळत,े िततके दसु या कोण याही मा यमातून िमळत नस यामुळे वाचनाकडे
आक षत झालेली नवी िपढी रह यमय कथा, कादबं या या ती ेत आह.े या वाचकांची
वाचनाची भूक भागिव यासाठी नारायण धारप यांचे रह यमय सािह य पु हा न ाने
कािशत कर याचा आ ही िनणय घेतला आह.े
नारायण धारप यांचे रह यमय सािह य चांग या आिण दजदार व पात कािशत
के यामुळे वाचकांना याचा अितशय यो य कारे आिण मनासारखा आ वाद घेता येईल,
असे वाटते. न ा व पातील या अ सल मराठी रह य सािह याचे वाचक न च वागत
करतील, अशी खा ी आह.े

- काशक



1.
एअरपोटवरच सोनालीन ेसरळ पु याला ित या घरापयत आणून सोडणारी बस घेतली.
गे या सातआठ वषात अनेक कंप यांनी ही स हस सु  केली होती. सगळंच सोई कर
झालं होतं. उतरवून यायला कुणी खास गाडी नाहीतर टॅ सी घेऊन जायला नको. वेळेचा
आिण पैशाचा अप यच. एअरपोटव न ितन ेघरी फोन केला होता. फोनवर आली होती
आई. आईला झालेला आनंद ित या आवाजात अगदी उघड उघड दसत होता.
पोहोचायची साधारण वेळ सांगून सोनालीन ेफोन बंद केला होता. आता तीनचार तासांत
सग यां या भेटीगाठी होणारच हो या- मग हा कसा आह ेआिण तो कसा आह ेयाची
फोनवर चौकशी कर याची आव यकताच न हती.
बंग या या दाराशी गाडी थांबली. सोनालीला वाटलं होतं त े गाडीची वाटच पाहत
असतील. आवाज आला क  कुणीतरी येईलच; पण कुणीच आलं नाही. ितनेच खाली
उत न िडक त या बॅगा उतरवून घेत या. बस िनघून गे यावर ती फाटकाबाहरेच
दोनतीन िमिनटं वाट पाहत उभी रािहली. मग ितची खा ी झाली क  कुणीच बाहरे येणार
नाही आह.े ितनेच फाटक ढकलून उघडलं, बॅगा ओढत ओढत आत आण या, मग फाटक बंद
केलं आिण या बॅगाम ये अगदी साधं सामान होतं ती गेटपाशीच ठेवून दसुरी बॅग या
हातात, या हातात अशी करत करत ती बंग या या हरां ापाशी येऊन पोहोचली.
श् करत ितने बॅग हरां ात चढवली आिण मग मो ा दारावरची घंटी वाजवली. ती

जराशी िनराशच झाली होती. काय ही वागताची तर् हा!
दार ित या आईनेच उघडलं.
‘‘अगंबाई! सोनी का?’’ आई हणाली. ‘‘ हटलं, अजून दोन तासतरी यायची नाही! ह ली
ही घाटातली वाहतूक असत ेना-’’
सोनाली आत आली. बॅग भंतीपाशी ठेवून ितन े पायात या सँडल काढ या आिण पुढे
होऊन ितने आईला वाकून नम कार केला. ितला हाताभरावर उभी क न आई ित याकडे
ेमाने आिण िनरखून पाहत होती.

‘‘एवढी काय पाहते आहसे आई?’’ शेवटी सोनालीने िवचारलं.
‘‘काय पाहणार? तुलाच पाहते आह-े दोन वषात कती बदलली आहसे!’’
‘‘बदल चांगला आह ेका वाईट आह?े’’
वत:शीच मान हलवत आई हणाली, ‘‘माणसाचं मनच फसवत असतं. आपण आपलं
समजून चालत असतो क , जगातलं काही बदलणार नाही आह-े सगळं आह ेतसंच राहणार
आह-े आिण मग डोळे उघडून पािहलं क  दसत-ं णा णाला सारं जग बदलत आह-े आता
तूच पाहा ना! दोन वषापूव  गेली होतीस ते हा अगदी अ लड होतीस- मनाशी
हणायचीसु ा- िहचं कसं होणार आह ेदवेासच माहीत!

‘‘एवढे फोटो पाठवत होतीस, प ात िलहीत होतीस- पण मा या वेडी या डो यासमोर
मा  तीच ती जुनी तू! आता पाहते- कती बदलली आहसे!’’
आई या मागोमाग आत जात सोनालीने िवचारलं- ‘‘पण तू घरात एकटी कशी? दादा-
विहनी कुठे आहते? बाबा कुठे आहते? आिण मला तर वाटलं होत-ं मामामामीसु ा इथेच



भेटतील-’’
‘‘सगळी माणसं भेटणार आहते तुला; पण इथे नाही-’’
‘‘इथे नाही हणजे?’’
‘‘आधी जरा बसशील का नाही? सांगते- आिण आधी हातपाय धू, दवेाला नम कार क न
ये- आिण दवेावर िव ास नाही वगैरे मला ऐकायचं नाही- तुझा िव ास नसला तर
आमचा आह-े ते हा जा- नम कार क न ये-’’
वत:शीच खांद े उडवीत सोनाली आत गेली- हातपाय धुऊन ती मध या खोलीत या
दे हा यासमोर उभी रािहली. लहानपणापासून ती या दवेां या मूत  पाहत आली होती.
लहानपणी कथा वाचताना, गो ी ऐकताना ितला ह ेराम, कृ ण, हनुमान, िव णू, गणेश,
शंकर ह ेसव अगदी ि य वाटत असत; पण कॉ हट या शाळेत नाव घातलं आिण या
धमाची जणू नाळच कापली गेली. या दवेांना ित या मनात जे एक खास थान होतं ते
गेलं. भि ेमाचं बीज लहानपणी मनात जलं होतं, याला कोवळा क बही आला होता-
भारतीय सं कृतीत िश ण झालं असतं, मराठी-सं कृत असे िवषय िश णात आले असते
तर तो भ चा, िव ासाचा, चेा वृ  बहरला असता; पण त ेझालं नाही.
समोर या दे हा यात पंचायतन होतं, बाळकृ ण होता, गणपती होता, दवेी होती, बाण
होता, डावीकड ेघंटा होती. उजवीकड ेचांदी या घडणीवर शंख होता. उदब ी लावायचा
िवचार णभर मनात आला; पण तो भ दपूणा झाला असता. या दवेांसमोर हात जोडून
ती उभी रािहली खरी; पण ती काय मागणार? शेवटी ती मनोमन हणाली, ‘मा या
आईचा तुम यावर िव ास आह-े तो साथ ठ  द!े’
ती वयंपाकघरात आली ते हा आईने ित यासाठी कॉफ  बनवली होती, कॉफ या
मग या शेजारी थाळी होती. खारी-गोडी िबि कटं होती, वेफस होत,े केक होत.े
कॉफ  िपऊन झा यावर सोनाली मागे रेलून बसली आिण हणाली,
‘‘ह-ं आता सांग.’’
‘‘सोने, मिह यापूव  तुझी आजी वारली- आठवते तरी का आजी तुला? कोकणात राहायची
ती?’’
‘‘अंधूक अंधूक आठवते आई.’’
‘‘तु या पाह यात एकदोनदाच आली असेल. तशी एकटी या एकटी या वाडीवर
राहायची आिण बरोबर ती रखमा, तर मिह यापूव  ती वारली आिण आज ितला जाऊन
मिहना होतो आह-े मािसक ा ाचा काहीतरी िवधी आह ेवाटत-ं यासाठी सगळी मंडळी
ितकड े गेली आहते- मीच एकटी इथे रािहले होते- तु यासाठी थांबले होते आिण आता
आप याला दोघ नाही उ ा ितकड ेजायचं आह-े’’
‘‘ितकड?े कोकणात?’’ सोनालीचा आवाज जरासा चढला होता.
‘‘हो.’’ आई जा त काही बोलली नाही आिण वत: या समथनाचा कंवा सोनालीला
पटवून दे याचाही ितने काही य  केला नाही. याव नच सोनालीने ओळखलं क , यांचे
सव काय म आधीच ठरलेले आहते आिण यात आता काहीही बदल हायचा नाही.
‘‘ कती दवसांसाठी? काही क पना आह?े’’ सोनालीन ेिवचारलं.
‘‘नाही.’’



‘‘पण मला कंटाळा आला तर मी इकड ेिनघून येऊ शकेन ना?’’
‘‘आता ितथे तुझे बाबा आहतेच- यांनाच िवचार हणजे झालं.’’
सोनालीने मोठा सु कारा सोडला. जी गो  अप रहायच आह े यात िनदान काही लस
पॉइंट असला तर पाहावा ह े ितचं त व ान होत ंआिण जरासा िवचार करताच ितला
उमगलं क , तशी ती क पना जराशी आकषकच होती.
आजी या वाडीवर ती कधी गेली न हती. ितथलं वातावरण अगदी वेगळं असणार. िशवाय
दादा-विहनी, मामा-मामी, आई-बाबा- ती एखादी लहानशी सहलच समजायला काय
हरकत होती?
‘‘ओ.के. कबूल.’’ ती उठत हणाली. ‘‘आिण आई, आता ती बॅग तशीच ठेवते, नाहीतर
पु हा उ ा पॅ कंग करायला लागायचं- ितथे हवा कशी आह?े’’
‘‘आता? वि थत उकडत असणार-’’
‘‘समु कना यावर आह?े’’
‘‘खाडीवर आह;े पण समु च हणायचा.’’
‘‘मग िनदान समु ात पोहता तरी येईल- हो ना?’’
आई काहीच बोलली नाही.
‘‘सांग ना- आह ेना बीच?’’
‘‘आता ितथे बाबा आहतेच- यांनाच िवचार-’’
आईन ेआडवळणाने आपला  टाळला ह ेित या ल ात आलं.
‘‘मी शॉवर घेऊ का? आिण मग झोपणार आह-े रा भर वास झाला आह-े चालेल?’’
‘‘अगदी खुशाल-’’ आई हसत हणाली.
वत:शीच गुणगुणत सोनाली बाथ मकड ेगेली.

2.
सकाळ या एसटीचं रझ हशन केलेलं होत.ं टँडवर लोकांची गद  होती. गा ांवर या
पा ा पाहत लोक आपाप या गाडीचा शोध घेत होते. लहान मुलांची रडणी चालली
होती. आवारात व छतागृह होतं; पण ितथे लोकांची खूप गद  होती. सव  एक
चम का रक वास भ न रािहला होता. आपण एसटीने वास जवळजवळ कधीच केलेला
नाही, सोनाली या यानात आलं. िशवाय गे या तीन वषात ितने एक वेगळंच, समृ ,
व छ, िश तब  आयु य अनुभवलं होत.ं ितला या आवारात या बेिश तीचा राग आला,
संिम  दगुधीची िशसारी आली; पण ितन ेआपली ित या वत:पाशीच ठेवली; कारण
आसपासचे एकमेकांना िनरोप दणेारे, िनरोप घेणारे, बायका-मुलांची सोय पाहणारे या ी-
यांचं ह े रोजचंच आयु य होत.ं यां याब ल मनात राग कंवा ितर कार कंवा क व
आणणं हा मूखपणा होईल, ितला उमगलं. कोणीही मूख न हत,ं अ वहारी न हत-ं फ
सगळे असहाय होते.
यांची गाडी वेळेवर सुटली. सोनालीची जागा िखडक शेजारचीच होती.
शहर एकदा मागे गे यावर बाहरे िव तीण दखेावा आला.



‘‘ कती वेळ लागणार आह ेआप याला?’’ ितन ेआईला िवचारलं.
‘‘सं याकाळ तरी होणारच.’’
‘‘बाबांना माहीत आह ेक  आपण येणार आहोत त?े’’
‘‘हो- माहीत आह ेक ! आधीच ठरलं होतं आमचं.’’
‘‘बाबा टँडवर येणार आहते?’’
‘‘नाही.’’ आई हसत हणाली.
‘‘नाही?’’
‘‘अगं, आप याला टँडवर उतरायचंच नाही आह.े ीवधन सोडलं क , पुढे चारपाच
मैलांवर फाटा लागतो. ितथे बस थांबेल. बाबा जीप घेऊन आले असतील ितथे.’’
‘‘अगंबाई! हणजे आजीचं गाव अगदीच लहान आह ेतर!’’
‘‘कसलं गाव? वाट सरळ आजी या वाडीवरच जात.े’’
‘‘अगंबाई! हणजे-’’
‘‘सोने, आता गपचीप बस- य  डो यांनीच पाहशील सगळं काही-’’ आई दटावत
हणाली; पण अथात बोलताना ती हसत होती.
गावागावात गाडी थांबत होती. उता ं ची चढउतार होत होती. गाडीभोवती  िव े यांचा
गराडा पडत होता. सोनाली काही सामािजक-आ थक व थेचा अ यास करायला आली
न हती. सवकाही वेगळं आिण नवीन होतं. ितचं कुतूहल य थाचं होतं.
बारा वाजता गाडीन ेजेवणासाठी अ या तासाचा हॉ ट घेतला. आईन ेबरोबर थमासम ये
चहा आणला होता, सँडवीच होत,े गोडा या व ा हो या, गार पाणी होतं.
अ ंद र यावरची नागमोडी वळणं घेत घेत गाडी घाट चढली. मा यावरची हवा गार
होती. सोसा ाचा वारा होता. मग गाडी जशी घाटातून उतरली तशी हवा दमट हायला
लागली. िखडक जवळची सीट असूनसु ा शरीराव न घामा या धारा वाहायला
लाग या. ीवधन लाग यावर आई नको नको हणत असतानासु ा सोनाली खाली
उतरली आिण टँडवर या हॉटेलम ये ितन ेगारीगार कोकाकोला घेतला. ितला माहीत
होत,ं हा गारवा िणक आह;े पण उकाडा सहनच होत न हता.
गाडी सुटाय या अखेर या णी ती वर चढली. वासाचा शेवटचा ट पा, ती मनाशी
िवचार करत होती. दहाबारा िमिनटांनंतर आईन े उतरायची तयारी सु  केली. आईने
ब धा आधीच कंड टरला सांिगतलं असावं; कारण यां या फा ापाशी गाडी थांबली.
वासात म येच उतरणा या या दोघ कड,े िवशेषत: जी स पँटमध या सोनालीकडे
सग यां या नजरा जरा नवलाने वळ या तर यात नवल न हतं.
गाडी िनघून गेली. सोनाली आईकड ेजरा नवलान ेपाहत होती. आई त े या र याने आले
या दशेला पाहत होती.

‘‘ती बघ जीप आली-’’ आई हणाली.
जीप सोनालीचे वडील, गो वंदराव चालवत होत.े जीप थांबताच सोनालीला दसलं क ,
शेजार या सीटवर रघूमामा बसला होता. गोरापान, नाकेला, उ या चेह याचा, शरीराने
करकोळ- तो चट दशी उडी मा न खाली उतरला. गो वंदराव मा  सावकाश जीपमधून
उतरले. सोनालीकड ेपाहत रघूमामा हणाला,



‘‘अरे गो वंदा! ही सोनी चांगलीच उंच झाली क  रे!’’
सोनालीने या दोघांना वाकून नम कार केला. गो वंदरावां या चेह यावरचा आनंद आिण
अिभमान लपून राहत न हता.
‘‘कशी काय झाली प?’’
‘‘इथली?’’
‘‘नाही- अमे रके न परततानाची-’’
‘‘बाबा, या दहा हजार मैलांपे ा ह ेदीडदोनशे मैल जा त कंटाळवाणे गेले हो-’’
रघूमामाने यां या बॅगा उचल या हो या. तो हणाला,
‘‘सोने, तू बस पुढे- आ ही दोघं मागे बसतो-’’
‘‘बाबा, तु ही का आलात? दादा का नाही आला जीप घेऊन?’’
‘‘तुझा दादा, विहनी आिण मामी कालच परत गेले-’’
‘‘परत गेले? मला न भेटताच?’’
‘‘दादा या मुलां या शाळा आहते- मामीचीही नोकरी आह-े’’ बाबा हणाले, ‘‘आता इथेच
आहसे- पडले गाठ हणाले-’’
‘‘मी खरं काय त े सांगतो-’’ रघूमामा हणाला, ‘‘आनंदाला आिण या या बायकोला
वाडीवर राहायला आवडत नाही- आिण सोने, तु या मामीचंही तेच कारण आह-े’’
‘‘मला तर काही समजतच नाही-’’
‘‘चढा आता गाडीत-’’ बाबा हणाले.
सगळे गाडीत बस यावर यांनी गाडी र हस घेतली आिण मग वाडीकड ेजाणारा फाटा
घेतला. हा र ता क ा होता. गाडी सांभाळून चालवावी लागत होती. सोनाली मनाशी
िवचार करीत होती- फ  गाडीवा यांसाठीच का वाडीला जाणं श य होत?ं समजा, कधी
चुकामूक झाली-
मग ितचं ल  बाहरे गेलं. बाहरेचा दखेावा आता एकदम वेगळा होता. इतका वेळ ती
हमर याव न येताना दो ही अंगांना नारळ-सुपारी या बागा पाहत आली होती; पण हा
र ता तर अगदी पांढ या रेताड जिमनीतून जात होता. बाबांनी घ ाळात पािहलं. मग
यांनी गाडीचा वेग वाढवला. ख ां या र यावर जोरजोराचे ध े  बसायला लागले.
रघूमामा माग या िखडक तून पुढे पाहत होता.
‘‘गो वंदा, जरा घाई कर-’’ तो हणाला.
सोनालीला कशाचा अथच समजेना. एक छोटासा चढ चढून गाडी वर आली. समोर पाणी
पसरलं होत.ं
‘‘बाबा! ती एकदम हणाली.
बाबांनी गाडीचा वेग कमी तर केला नाहीच, जरासा वाढवलाच.
‘‘बाबा!’’ सोनाली पु हा हणाली.
गाडी पा यात िशरली. पाणी जा त खोल न हतं. जेमतेम फूटभर असेल. दो ही बाजंूना
पा याचे उंच फवारे उडत होते. पा याचा िव तार चांगला दोनअडीचशे फुटांचा असावा-
शेवटी गाडी एकदाची पा यातून बाहरे आली. शेस वाशे फूट पुढे गे यावर बाबांनी गाडी
थांबवली. त ेखाली उतरले. सोनालीलाही यांनी खाली उतरायची खूण केली. रघूमामा



आिण आईही खाली उतर या हो या. दवसअखेर या संिध काशात ते चौघेजण समोर या
पा याकड ेपाहत होते.
‘‘बाबा! तु ही केवढा धोका प करला होतात!’’
‘‘अगं, जरा उशीर झाला एवढंच- ही सं याकाळची भरती आह-े सकाळी आिण
सं याकाळी दो ही वेळा खाडीला भरती येत-े आिण वाडीची वाट पा याखाली जात-े
तेव ा वेळा सांभाळ या क  झालं!
‘‘तुमचं एक ठीक आह-े तुम यापाशी गाडी आह-े पण बाक यांचं काय?’’
‘‘कोण बाक चे?’’
‘‘गावातले आणखी कोणी कोणी जाणारे-येणारे असतीलच ना?’’
‘‘कसलं गाव? गावबीव काही नाही.’’
‘‘मला तर समजतच नाही-’’
‘‘न समजायला काय झालं? इथे पुढे फ  तु या आजीचीच वाडी आह-े बाक  कोणीही
नाही.’’
‘‘पण अस ंकसं असेल?’’
‘‘आह-े आिण तू य  पाहशीलच-’’
गाडीकड ेपरत येता येता रघूमामा हणाला, ‘‘अगं सोने, ही डावीकड े दसते ना- ती खाडी
आह-े तु या आजी या वाडी या दो ही अंगांना खाडी आह-े आिण भरती आली क
सग या वाडीलाच पा याचा वेढा पडतो- ितथे आसपास शेती-बाग-मशागत यासाठी
जमीनच नाही-’’
‘‘पण इत या अगदी टोकाला येऊन राहणारे होत ेतरी कोण?’’
‘‘आपले पूवज! दसुरे कोण? माझी आई या वाडीवर सून हणून आली ते हाही ितथे
ितस याचौ या िपढीचा राबता होता- आिण इत या वषापूव चा इितहास कुणाला माहीत
आह?े चला-’’
क या र याव न गाडी पुढे िनघाली. दीडदोन मैलांचं अंतर काट यावर मग र यावर
दगडांची वरवंड लागली आिण वरवंड ओलांडून गाडी पुढे आली आिण इमारतीसमोर
येऊन उभी रािहली.

3.
वासात आिण जीपमधून वाडीवर येताना इत या वेगवेग या िवषयांवर चचा चालली
होती क , वाडीत या आजी या घरासंबंधात सोनालीला िवचार करायलायु ा वेळ
िमळाला न हता. आईला चारदोन  िवचारले असते, तर घराची कदािचत क पना
आली असती; पण आता समोर या घराकड े पाहता पाहता ितला वाटलं, खरंच याची
श दांनी क पनाच दतेा आली नसती.
जीप घरा या उज ा बाजूने आली, वळण घेऊन थांबली.
सु वाती या पाचसात सेकंदां या दिृ ेपात सोनालीला दसलं क , डा ा हाताला
दमुजली घर आह,े घरासमोरच खूप मोठा मांडव आह ेआिण समोरच शंभरेक पावलांवर



आणखी एक दमुजली इमारत आह ेआिण उज ा हाताला पोफळीची वाडी सु  होत आह.े
समोर या इमारती या मागेच समु ाची फेसाळती कड दसत होती. सागरा या स्-स्-स-्
श असा खोल खजातला आवाज पा संगीतासारखा होता. याखेरीज आवाज न हता,

हालचाल न हती, िवल ण त धता होती.
के हाचा तरी पूव चा एक ण या दखेा ात गोठून रािहला होता.
‘हाउसेस ऑन दी सी’ एखा ा िस  िच काराने असा दखेावा रंगवून याला नाव दलं
असतं. कती िवल ण िच मयता!
‘‘बाबा!’’ गो वंदरावांकड े वळून सोनाली हणाली, ‘‘तु ही मला एकदाही इथे आणलं
नाहीत!’’
ित या श दांत आरोप होता.
‘‘पण आता आणलं आह ेना!’’ गो वंदराव हसत हणाले.
‘‘पण आजी असताना आले असते तर- ितची गाठतरी पडली असती!’’
गो वंदराव ितला कसं सांगणार क , आजीनेच सांिगतलं होतं क , काहीही झालं तरी
सोनालीला वाडीवर आणायचं नाही हणून! गो वंदरावांना वाटायला लागलं होत ंक ,
शेवटी शेवटी आजीचं डोकंच ठकाणावर न हतं. नाहीतर अस ंकोणी सांगतं का-
गो वंदा, मी गेले क  मा या अ थीसु ा या घरात आणाय या नाहीत बरं का! आिण
पैशा या मोहाला बळी पडू नकोस. नोकरीतून रटायर झालास तरी इथे राहायला येऊ
नकोस. सुटीला वगैरे आलात तर आठदहा जणं अशी िमळून या. एक ादकु ाने
अिजबात येऊ नका. माझी तर खरी इ छा ही आह-े दो ही घरांना आगी लावून द ेआिण
पु हा इथे येऊ नकोस; पण तू ऐकायचा नाहीस, मािहती आह.े मलाच वे ात काढशील;
पण एवढंच ल ात ठेव, मी उभा ज म इथे काढला आह-े
गो वंदरावांनी यातलं काही आप या प ीलाही सांिगतलं न हत.ं
‘‘जे हाती येईल यावर समाधानी मानावं, सोने! चला आत आता!’’
तीन फुटां या दगडी जो यावर घर बांधलं होत.ं जो याचे दगड, भंती या िवटा, छता या
तु या, दारािखड यां या काचा- एकेक व तू वीसपंचवीस मैलांव न वा न आणावी
लागली असेल. बैलगाडीतून नाहीतर खेचरां या पाठीव न. अथात या वेळी सगळी
व ताई होती. वेळ हवा तेवढा होता. तारखा पाळाय या न ह या; पण तरीही ही दोन
घरं बांध यासाठी कोणीतरी अगदी नेट लावला असला पािहजे.
ए हाना अंधार पडला होता. बाहरे या श त हरां ात दवा लागला.
िवजेचा दवा! एकदोन सेकंदांनंतर सोनाली या ल ात यातली िवसंगती आली. येताना
वाटेत िवजेचे पोल, तारा, काहीही दसलं न हतं.
‘‘बाबा? वीज? ती नवलान े हणाली.
‘‘हो, आह ेना- वीज आह-े पंख ेआहते- ज आह-े रेिडओ, टी ही आह-े सवकाही आह.े
सु वातीस कंदील, टँड, िचम या असं होत.ं आई खूप हणायची, सारा बंगला मा या
पायाखालचा आह.े मला नाही लागत दवे; पण के हा कशी वेळ येईल ह ेसांगता का येत?ं
मीच तीन वषापूव  जनरेटर बसवून घेतला. सोय झाली तरी आई बोलून दाखवणारांपैक
न हतीच.’’



गो वंदरावांनी आईचे श द सांिगतलेच नाहीत- ‘‘अरे गो वंदा, काही काही वेळा अंधारच
बरा रे! काही काही गो ी अंधारात दडले या असतात याच ब या बाबा!’’
आई या अनेक वा यांचे संदभ भलतीकडचे नेणारे होते.
रघूमामा आिण आई पाय या चढून हरां ात आले. सोनाली जे हा दाराकड ेवळली ते हा
ितला िवजे या बटणापाशी उभी असलेली वय क बाई दसली. अंगान ेिशडिशडीत, वणाने
काळी, उंचीला म यम, िपकले या केसांची, मनुकांसार या का या डो यांची-
‘‘सोने, ही रखमा.’’ गो वंदराव हणाले, ‘‘गेली कतीतरी वष हीच वाडीवर आई या
सोबतीला आह-े’’
गो वंदरावांनी सोनालीला ह ेनाही सांिगतलं क , यां या ज मा या आधीपासून रखमा
वाडीवर होती. ितचा पूवितहास काय होता ह े यांना खूप वषानंतर समजलं होतं. पंधरा-
सोळा वषाची बालिवधवा रखमा दांडकेरां याकड ेकामास लागली होती. मालक-नोकराचं
नात ं के हाच गळून पडलं होत.ं ती दांडकेरां या घरातला अिवभा य घटकच बनून गेली
होती. गो वंदाला ितन े अंगाखां ावर खेळवलं होतं, संगी कान िपळले होत,े पाठीत
धपाटेही घातले होत.े अजूनही एखादवेेळी गो वंदराव आिण रखमा खोलीत एकटेच असले,
तर अनवधानाने ित या त डून ‘अरे गो वंदा-’ असा एकवचनी वापर होत असे.
गो वंदरावांनी ह ेनाही सांिगतलं क , ते नोकरीसाठी वाडी सोडून गे यावर विडलां या
िनधनानंतर रखमा या आधारानेच यांची आई वाडीवर एक ाने रािहली होती.
सोनालीला रखमाला पा न अमे रकेत या दि णेत या रा यात या िन ो-
गोर् यां यात या संबंधांचीच आठवण झाली. अगदी अगदी दसु या महायु ा या
सु वातीपयत ती प त होती. वा तिवक समाजात सव दृ ीने बिह कृत असलेली ही िन ो
जमात; पण एखा ा ीमंत गो या कुटंुबात िप ाि प ा काम करणा या बायका-
वत:च अंतर राखून वागत अस या तरी ह ाने वागत. मोठं ज टल सामािजक नात.
खाली सहा श त खो यांचा मजला होता. येक खोलीला हरां ात उघडणारं दार
होत.ं मध या खोलीतून वर या मज याकड े िजना गेला होता. खाली वयंपाकघर होत,ं
ितथेच डाय नंग टेबल होता. एक बस याउठ याची खोली होती. ितथेच सोफासेट, खु या
हो या, टी ही होता. (दसु या दवशी ितला समजलं क , वर िडशअँटेना बसवून घेतला
होता.) खालची एक खोली सामानाची होती. पे ा, ंका, पोती, बासनात गंुडाळलेली
काही काही पासलं इ यादी इ यादी. खालची एक खोली रखमाची होती.
सगळे आत येऊन मो ा खोलीत बसले. रखमा वयंपाकघरात गेली आिण एका ताटात
बशांची रास आिण चहान े भरलेले कप घेऊन आली. दवसभरा या  वासाने,
यातायातीन,े उका ाने िशणून गेले या सोनालीला तो चहा अगदी अमृतासारखा
लागला.
‘‘अंघोळी वगैरे करणार असाल तर सगळी सोय आह.े’’ गो वंदराव हणाले- अथात
सोनालीसाठी. आईला सगळं प रिचत होत.ं
‘‘अंघोळ नको- नुसतंच हातत ड धुते-’’ सोनाली हणाली. ‘‘जेवणं हायला अजून
अवकाश आह ेना? मग जरा पडते-’’
‘‘सोने, चल- तुझी खोली दाखवतो तुला-’’ रघूमामा हणाला.



या यामागोमाग सोनाली िज याने वर गेली. िजना मध या खोलीत येत होता. चारी
भंतीत चार खो यांची दारं होती.

‘‘समोरची खोली तु या आईबाबांची आह.े ही माझी आह.े या समोरासमोर या दोन
खो या रका या आहते- यातली कुठलीही घ.े’’
सोनालीने जी खोली िनवडली ितला पि मेला िखडक  होती. िखडक तून अगदी
लांबवरचा दखेावा दसत होता. फेसाळता सागर दसत होता. खारट- दमट वाराही येत
होता. मध या खोलीतच भंतीपाशी सॅिनटरी लॉक होता. सोनालीने गार पा याने
हातत ड धुतले आिण जरासा ओलसर केले या टॉवेलने हात, पाय, मान, सवकाही पुसून
काढले. रघूमामा खाली गेला आिण ती खोलीत येऊन कॉटवर आरामात बसली.
डावीकडचे िखडक  होती. िखडक तून समोरचं दसुरे घर दसत होतं. आ यानंतर या
गडबडीत आपण ते दसुरं घर पािह याचं ती िवस नच गेली होती. आता ती िखडक जवळ
उभी रा न ते घर नीट पा  लागली.
तेही दोनमजली होतं. या घरासारखंच उंच जो यावर बांधलं होत.ं आकाराने जवळजवळ
या घराएवढंच असेल. समोर हरांडाही होता; पण हरां ात उघडणारी सव दारं, सव
िखड या, वर या मज यावर या सव िखड या बंद केले या हो या. ितथे कुणी राहतही
नसावं- नाहीतर रा ी या अंधारात लहानशा द ा याही काशाची ितरीप दसली
असती.
सव दखेा ावरच उदासतेचा, िख तेचा भाव जाणवत होता. ि ितजा या कडपेयत
िव तारत गेलेला अथांग सागर- ि ितजापासून वर झेपावत गेलेला िन याका या
आकाशाचा अवाढ  घुमट- या िवशाल पा भूमीवर मानवी व तीचा तो एकमेव वारसा
कती ु  वाटत होता! ितला वत: याच िवचारांचं नवल वाटलं. वा तिवक ही गंभीर
ताि वक झगटं ग यात अडकवून घेऊन व छंदपणे वावरणा या िजवाला खाल या
धरणीव न सरपटत लाव याचा ितचा वभावच न हता- मग ह ेजरासे िख  िवचार
मनात कुठून आले? या वातावरणाचा तर हा प रणाम नाही? आिण ती वाडीतून परत
गेली क , हा अनुभव िवस न जाणार होती का?
एकाएक  ित या मनात फोटोचा िवचार आला. का नाही? काश कमी होता, सागरा या
फेसाळ या लाटांमुळे दखेा ात ि थरता न हती- तरीही य  क न पहायला काय हरकत
होती? ितची फ म चारशे एएसएची होती. सुपर फाइन ेनची होती आिण िमनो टा या
ले सेस तर जग िस  हो या.
कॉटखालची बॅग पुढे ओढून ितन ेकॅमेरा काढला. तीनशेची टेिलफोटो ले स लावली. कॅमेरा
िखडक त वि थत ठेवता येत होता. अ या सेकंदाचा एक, आिण एक सेकंदाचा एक असे
दोन फोटो काढून ितने कॅमेरा परत केसम ये ठेवून दला.
एकाएक  खूप मोठी जांभई आली. ितची खा ी होती ती जर आता कॉटवर आडवी झाली
तर झोपीच जाईल. यापे ा खाली जाणं बरं.
जेवायची वेळ झालीच असेल.
सोनाली खाली आली ते हा सगळे वयंपाकघरात डाय नंग टेबलाभोवती बसलेच होत.े
‘‘आलीस का? तुला हाक दणेारच होत-े’’ ितची आई हणाली.



रखमाने भात िशजवला होता, चटणी-वरण केलं होत.ं येताना आईने खायचं काही काही
आणलंच होत.ं अथात सगळी घरचीच माणसं अस याने औपचा रकपणा असा न हताच.
टेबला या म यभागी सव ठेवलं होत.ं रखमाने येकापुढे ताट-वाटी-भांड ं ठेवलं होत.ं
याला जे हवं ते तो घेत होता.
खाता खाता मागे रेलून बसत सोनाली हणाली,
‘‘बाबा, तु ही सांिगतलं नाहीत वाडीत दोन घरं आहते हणून-’’
टेबलावर ग पा चाल या हो या या एकदम थांब या.
‘‘हो- आहते ना-’’ गो वंदराव जरा वेळाने हणाले. ग प बसले या सग यांकड े पाहत
सोनाली हणाली, ‘‘काय झालं? एकाएक  सगळे ग प का झालात? िवचार यात माझी
काही चूक झाली का?’’
शेवटी रघूमामाच हणाला, ‘‘सोने, िवचार यात तुझी काहीही चूक झाली नाही- याचं
काय आह-े या दसु या घरासंबंधात आ ही सहसा काहीही बोलत नाही-’’
यां या ग प बस यापे ाही ह ेश द जा त को ात टाकणारे होत.े

‘‘ठीक आह-े तु ही तो िवषय काढत नाही-’’ सोनाली हणाली, ‘‘का काढत नाही ह ेतरी
मी िवचा  शकते का? का तेही व य आह?े’’
‘‘इतकं सारकॅि टक हो याची गरज नाही-’’ गो वंदराव जरासे िचडून हणाले.
‘‘ह ेबघ-’’ आई समजावणी या सुरात हणाली. ‘‘उ ा बाबा तुला सगळं काही सांगतील-
मग झालं? तो िवषय जरासा अि य आह-े’’
श दाश दागिणक सोनाली जा त जा तच बुचक यात पडत चालली होती. आणखीही
काहीतरी ितला आठवलं. आजीला जाऊन मिहनाच होत होता- मृ यूनंतर मिह याभरात
काही िवधी करायचा असतो ह े ती थमच ऐकत होती. ज मानंतर मिह यामिह याचे
वाढ दवस साजरे करतात ह ेितन ेऐकलं होत-ं मृ यूनंतर वषाचं ा ही अव य असत;ं पण
ह ेमिह या या िवधीचं काय करण होत?ं अथात ह ेिवचार याचा हा ण खासच न हता.
आधीच वातावरणात जराचा ताण आला होता. ती मुकाटपणे जेवायला लागली.
सं याकाळी वाडीवर पोहोच या या णीचा थकवा गेला होता. हवेतही जरासा गारवा
आला होता. आत या खोलीतली एक खुच  ितन े ओढत बाहरे या हरां ात आणली
आिण खांबाला पाय लावून ती आरामात बसून रािहली. चं  वर आला होता. सागराची
फेसाळती कड चं काशात लखलखत होती. सागराचा सर-सर-सररररचा घनगंभीर घोष
सतत चाललाच होता.
वातावरणात वेगळेपणा ितला या णी कषाने जाणवला.
हरां ात कुणीतरी आ याची ितला चा ल लागली. ितन ेवळून मागे पािहलं. रघूमामा
खुच  घेऊन आला होता. खुच  ित या खुच शेजारीच ठेवून तो खुच त बसला. या याकडे
वळत सोनाली हणाली,
‘‘मामा, बाबांना एवढं रागावलेलं मी कधी पािहलं नाही-’’
‘‘अगं, रागावले न हते-’’
‘‘उगीच सारवासारव क  नकोस. मी यांना बरोबर ओळखते.’’
‘‘ह!ं’’ एक उसासा टाकत रघूमामा हणाला. ‘‘ या दसु या घराचा िवषय िनघाला क ,



गो वंदा असाच ऑफ होतो.’’
यां या पुढे बोल याची काही वेळ वाट पा न मग ती हणाली,

‘‘या अधवट सांग याने तु ही सगळे माझी उ सुकता वाढवत नेत आहात ह े तुम या
कुणा या यानात येत नाही का? आता रा भर तो िवषय मा या डो यातून जायचा
नाही-’’
तरीही रघूमामा काही बोलला नाही.
‘‘असाच ग प बसणार असलास तर मीच एक टॉच घेते आिण जात े या घराकड-े पाहते
तरी यात एवढं काय आह ेते-’’
‘‘सोने!’’ रघूमामा इत या िवल ण आवाजात बोलला क , सोनाली या अंगावर काटाच
आला. ‘‘उगाच काही भलतं क  नकोस बरं का- उ ा बाबा तुला सांगणारच आहते ना?’’
‘‘मामा, समजा गेले- पाचपंचवीस पावलांवर तर आह-े चं  चांगला वर आला आह-े
िशवाय माझा टॉच बरोबर असणार- तुला एवढा धसका यायला काय झालं?’’
‘‘तसं नाही गं- रा ीची वेळ- काही साप- करड ंचावायचं-’’
ितला माहीत होतं ते खरं कारण न हत.ं ित या श दांनी रघूमामा खरोखरच धा तावला
होता- जवळजवळ यायलाच होता-
‘‘मामा-’’ सोनाली बोलायला लागली; पण रघूमामाने ितला म येच अडवलं.
‘‘सोने, आता ऐक. ते दसुरं घर गो वंदा या चुल याने बांधलं आह.े हणजे आधी घर बांधलं
ते गो वंदा या विडलांनी; पण वाडी सामाियक मालक ची होती- ते हा यां या भावाने
घर बांधायचा ह च धरला आिण अथात याला तसा अिधकार होताच. दोन भावां यात
िवशेष स य न हतं- खरं सांगायचं तर वैमन यच होतं- दोघां या वभावात
जमीनअ मानाचा फरक होता. तुला माहीत आह ेक  नाही कुणास ठाऊक- गो वंदा आिण
मी ीवधनला एकाच शाळेत, एकाच वगात होतो- मीही वाडीवर येऊन दोनदोन,
चारचार दवस रािहलेलो आह-े ते हा काही काही गो ी मा या कानावर आ याखेरीज
कशा राहतील? गो वंदा या काकासंबंधात खूप कानावर यायचं- गो वंदाची काकू आप या
मुलाला घेऊन घर सोडून गे याचं मला माहीत आह-े तो आम यापे ा वषभरान ेमोठा
असेल- अथात ही अगदी वरवरची हक कत आह.े गो ी खूपच पुढ या थरापयत
पोहोच या हो या. गो वंदाचे काका कजबाजारी झाले होत-े काहीतरी दणेीघेणी क न,
गो वंदा या विडलांनी भावाचा ॉपट चा अधा भाग खरेदी केला- मला पुढचं न  माहीत
नाही; पण तेव ान े  िमटले नाहीत असं दसत;ं कारण एका रा ी काकांनी आप या
घरात आ मह या केली- बाहरे याच खोलीत वाशाला दोरखंड बांधून याचा गळफास
लावून घेतला-’’
रघूमामा ग प बसला. तो पुढे काही बोलायची िच ह े दसेनात.
‘‘बस? एवढंच?’’
‘‘एवढंच हणजे काय?’’ रघूमामा जरा रागाने हणाला, ‘‘आणखी काय हवं?’’
‘‘मामा, ती एक ॅिजडी झाली मला मा य आह;े पण अगदी घरोघरी नाही, तरी अनेक
कुटंुबांत अशा ॅिजडी होत असतात- बाबां या विडलांचा यात काही दोष न हता- उलट
यांनी मदतच केली होती- त ेकाय भावा या सग याच कृ यांना जबाबदार होत ेका?



आता या घटनेला कती तरी वष उलटून गेली आहते- आता बाबांना या घराचा उ लेख
इतका अि य का?’’
‘‘असतात काही काही माणसं भावनावश होणारी-’’
‘‘बाबां या विडलां यात आिण यां या भावात अिजबात स य न हत ं हणून तूच
सांिगतलंस ना?’’ मग रघूमामा जरा वेळ ग प बसलेला पाहताच ती हणाली, ‘‘मामा,
तु ही काहीतरी लपवता आहात सारे मा यापासून-’’
‘‘तु यापासून लपवून ठेवायचं? काय?’’
‘‘मी काही अडाणी नाही, मामा- मी या घराकड ेजाते हणताच तुझी काय घाबरगंुडी
उडाली होती ती काय मला दसली नाही? सांग!’’
तरीही रघूमामा ग पच होता.
‘‘ या घराब ल काही काही वाद असले पािहजेत!- ह-ं तुझा चेहराच ते सांगतो आह-े
हणून ितकड े कुणी जात नाही- सग या दारंिखड या बंद क न ठेव या आहते- हो क
नाही?’’
‘‘मी हो हणणार नाही आिण नाही हणणार नाही.’’ रघूमामा खुच तून उठून उभा
रािहला. ‘‘अडाणी नाही हणतेस ना? मग तुला जा त काही सांगायची ज री नाही आिण
आता मी झोपायला जाणार आह ेआिण तूही तेच कर-’’
रघूमामा वळून घरात िनघून गेला.
सोनाली काही वेळ तशीच खुच त बसून रािहली. गे या तासाभरात वाडीवर या
आयु याला एक नवंच प रमाण जोडलं गेलं होतं.
सनी आिण दवुतनी माणसाची आ मह या! पछाडलेलं घर!

अथात अमे रकेत असताना ितने ‘ए स-फाइ स,’ ‘टूबायलाइट’ झोन अशा मािलका आिण
इतरही हॉरर मू हीज पािहले होत.े जराशी िच क सकाची भूिमका अस यान ेपड ावरील
दखेा ा या प रणामापे ा तो प रणाम साध यासाठी द दशकाने काय काय या
योज या आहते, छाया- काशाचा, संगीताचा, सूचक संगांचा कसा वापर केला आहे
याकड ेितचं जरा जा त ल  असायचं. मुळात मनात एक ठाम धारणा असायची क , हा
िसनेमा आह-े काही वेळा या करमणुक साठी बनव यात आला आह-े आपण या यापासून
अिल  आहोत- ते हा अगदी अगदी िचतच ित या अंगाव न भीतीचा शहारा सरसरत
गेला होता.
आता हरां ात बसून ती या समोर या रका या घराकड ेपाहत होती.
मनाशी काही काही िन कष काढत होती.
आजी आिण रखमा गेली कतीतरी वष वाडीवर एक ा या एक ा राहत हो या. हणजे
भावा या िनधनानंतरही आजोबा इथेच रािहले होते. काही धोका असता, तर आजी
एक ाने रािहली नसती आिण आताही आपण सारेजण असे इथे आलो नसतो.
सोनालीला अिजबात क पना न हती क , ितचे िन कष चुक या मािहतीवर आधारलेले
होत े आिण ितला याचीही क पना न हती क , ित या अनुभवातले तकाचे आिण
कायकारणभावाचे िनयम नवीन प रमाणात िन पयोगी होते; पण या पिह या रा ी ितला
आणखीही कतीतरी गो ी माहीत न ह या.



4.
सोनाली हरां ातून आत आली. वयंपाकघरातच अजून आई-बाबा-मामा काहीतरी
बोलत बसले होत.े णभरच ितला वाटलं, आपणही आत जावं; पण लगेच ितन े पाय
आखडता घेतला. पु हा काहीतरी ो री हायची, नको तो िवषय िनघायचा- उ ा
सांगतो बाबा हणाले आहते ना? मग तोपयत थांबलेलंच बरं.
ती िज याव न वर आली. एक गो  मा  खरी होती. मु ाम कोकणात या अगदी
सागरकाठावर असला, यांचे तेच तीनचार जण असले, तरी आसपास सव आधुिनक
सुखसोयी हो या. इथला मु ाम कंटाळवाणा होणार न हता एवढं खास.
रा ीचे कपड ेकरता करता मधूनमधून ितचं िखडक बाहरे ल  जात होत-ं आिण अथात
या दसु या घरावर नजर ि थरावत होती. ितथे एक मोठी कौटंुिबक शोकांितका घडली
होती यात शंका न हती. या शोकांितकेत वावरले या सव  ित या बाबां या आिण
आजोबां या घरा यात या- र ा या. ते हा या शोकांितकेला वैयि क द:ुखाचाही पदर
होताच; पण या व ात आणखी एक धागा िवणला गेला होता. याने या व ाला जराशी
रह यमयतेची, जराशी भीतीची कनार आली होती.
िखडक पाशी उभी रा न या बंद घराकड ेपाहता पाहता ितन ेमनाशी ठरवलं- सकाळी
या घराला भेट ायचीच. दवसात या ल ख काशात, कडक उ हात तरी न च हे
लोक आप याला ितबंध करणार नाहीत!
रा ी या झोपेत ित या व ात ते घर येणार होतं का?
अश य खास न हतं. ती वत:ला रॅशनल, मॅ ॅ टक समजत होती. (गेली दोन वष
इं जीतूनच वहार झा यानं याच भाषेत िवचार करायची ितला सवयच लागली
होती.) पण कदािचत आत, खोलवर, अ  पातळीवर मनाची ठेवण परंपराि य,
पापभी , ाळू (अंध ाळूही?) अस याची श यता होती आिण झोपेत जाण या
मनाचा ताबा सुटला क , आत खोलवर दडप या गेले या क पनांना मोकळं रान िमळणार
होत-ं
ते हा एखाद ंवेडवंाकड ं व  पडलं, तर यात नवल कर यासारख ंकाही न हतं.
पण ितची रा ीची झोप अगदी शांत होती. कदािचत ितचं अ  मनही लॉिजकल असेल
कंवा व  पडूनही गेलं असेल; पण ित या आठवणीत नसेल.
व ांनी सम या सुटतात या क पनेवर ितचा िव ास न हता; पण ह ेितला मा य होतं क ,
व ांनी माणसाची बा सृ ीतील संगात होणारी खरी ित या समजत.े
ितला रा भर शांत झोप लागली होती, एवढं मा  खरं.
खूप उिशरापयत ती झोपलेलीच होती आिण कस याच वेळा पाळाय या न ह या, ते हा
ितला कोणीही हाक मा न जागही आणली नाही. ितची तीच जागी झाली, ते हा खोलीत
ल ख काश पडला होता. वेग या जागी जाग आ यान े काही सेकंद मनाचा ग धळ
झाला- मग आठवलं क , ती वाडीवर होती. बराच वेळ ती नुसती पडून होती. आद या
दवशी ब याच घटना घड या हो या- काही अपेि त, काही अनपेि त- उदाहरणाथ, या
दसु या घराची ती चम का रक ह ककत-



आता ती खाली जाणार होती. चहा वगैरे झाला क , सरळ घराबाहरे पडणार होती. आिण
हो! नुसती नाही- बरोबर कपड,े टॉवेल आिण कॅमेरा घेऊनच. कुणी हटकलंच तर सांगणार
होती, समु ावर ानासाठी जात आह-े
काल रा ी या िवषयावर ती कोणाशीही काहीही बोलणार न हती. िवशेषत: बाबांशी तर
एक श दही नाही. खाली वयंपाकघरात फ  रखमाच होती. सोनाली त ड धुऊन
वयंपाकघरात आली तोपयत रखमाने चहाचा कप टेबलावर ठेवला होता.

‘‘अजून कुणी उठलं नाही?’’ सोनालीने िवचारलं.
‘‘अंह.ं इथं सगळं आरामात चालतं.’’ रखमा हणाली. सोनाली थमच ितचा आवाज
ऐकत होती. आवाजात जराशी खरखर होती- वयाने आलेली. चहाचा कप त डाला लावून
ितन ंएक घोट घेतला.
‘‘चहा छान झाला आह ेह;ं पण रखमा, इथे दधू कोठून येतं?’’
रखमाने जकड ेबोट दाखवलं.
‘‘आठव ाला ीवधनला एकतरी च र होतेच- मग येताना आठपंधरा दवसांचं सामान
घेऊन येतात-’’
‘‘पण त ूएकटी असतेस ते हा?’’
‘‘मग मी जाते क ! हमर यापयत पायी जावं लागत-ं मग ह ा तेव ा बस धावत
असतात-’’
सोनालीला मनातून या रखमाला खूप  िवचारायचे होते. या अिधकाराने ती घरात
वागत होती याव न ती इथे बरीच वष कामास असली पािहजे. आजी गे यानंतरही ती
इथे एकटीच राहत होती- हणजे घरादारा या सग या क या ित यापाशीच अस या
पािहजेत. ितला वत:चे कुणी नातेवाईक न हते का? ती काय ज मभर अशीच एक ा
एक ाने इथे राहत होती का? आणखीही कतीतरी-
पण ते  िवचारायची वेळ अजून आली न हती; कारण सोनालीला रखमाशी कसं
वागायचं याचा उलगडा होत न हता. तशी कामावर रािहलेली; पण वागायला मा
घरात या एखा ा वय क माणसासारखी-
कारण सोनाली या मनात िवचार आला होता- ही रखमा जर खरोखरच इत या
वषापासून दांडकेरां या वाडीवर कामाला असली (कदािचत सोनाली या
आजोबां यासु ा वेळेपासून असेल!) तर ितला वाडीवर गे या प ाससाठ वषात काय
काय घडलं याची खडा खडा मािहती असणार; पण ितचा िव ास संपादन के याखेरीज
ती सोनालीला काहीही सांगणार नाही-
कपबशी पुढे सा न ठेवत सोनाली उठली.
‘‘आई-बाबा-मामा यां यात या कुणी माझी चौकशी केली तर सांग क , मी बाहरे च र
मारायला गेले आह-े’’ सोनाली हणाली.
रखमा काहीच बोलली नाही.
सोनाली वर खोलीत आली. अजूनही सगळे झोपलेलेच दसत होते. एका िपशवीत ितने
कपड,े टॉवेल, कॅमेरा घातला आिण िपशवी खां ाला अडकवून ती खाली आली. बाहरे या
खोलीत ती पायात सँडल चढवत असताना रखमा वयंपाकघरातून बाहरे आली.



सोनालीला अमे रकेतले अनेक बीच आठवले. पोहणारां या मािहतीसाठी ब तेक सव
ठकाणी भरतीओहोटीची टाइमटेबलं लावलेली असायची. समु ात उतरणा याला ही
मािहती असणं आव यक आह.े इथे कुठली टाइमटेबलं असायला? पण रखमा होती क -
‘‘रखमा, समु ात जायला हरकत नाही ना?’’
‘‘तू चांगली पोहतेस का?’’
‘‘हो.’’
घ ाळाकड े पाहत रखमा हणाली, ‘‘ओहोटी आता जवळजवळ संपली असेल. काही
हरकत नाही गेलीस तरी-’’
‘‘पा याला एकदम उतार, आतले, वाह वगैरे?’’
‘‘नाही, तसा धोका नाही. जा.’’
स ला िवचार याचा काहीही आनंद झालेला रखमा या चेह यावर दसला नाही; पण
ायोिगक मानसशा ातले सोनालीचे य  चालूच राहणार होते.
आठ वाज याची वेळ होती. सूय फारसा वर आलेला न हता; पण आकाश अगदी व छ
अस यानं ऊनही व छ होतं. काही वेळानंतर उ हाचा चटका बसायला लागणार होता;
पण आताची वेळ समु ानासाठी अगदी यो य होती.
घरापासून फलागभरावर कनारा होता. कनारा दो ही बाजंूना लांबवर पसरत गेलेला
होता. वाडी उंचावर होती. ते हा भरती आली क , दो ही बाजंूनी पाणी आत िशरणार हे
दसतच होतं.
भरती गे यावरही भरती या खुणा दसत हो या. या रेषे या अलीकड ेसोनालीने आपली
बॅग ठेवली. अगदी गजबजलेला कनारा असता तरी िब कनीत पा यात िशरायला ितला
संकोच वाटला नसता; कारण ितची मानिसकताच तशी झाली होती; पण हा तर सवाथाने
एकाक  कनारा होता.
कनारा अगदी उथळ होता. ती शंभर पावलं आत गेली तरी पाणी जेमतेम गुड यां यावर
पोहोचत होतं; पण याचा पश कती आ हाददायक होता! आ मभान संपूणपणे िवस न
ती या आनंदानुभवात त लीन होऊन गेली-
कतीतरी वेळाने ती भानावर आली. ए हाना उ हाला जोर आला होता. शरीर टॉवेलने न
पुसता ती तशीच गरम रेतीत पडून रािहली. शरीरात अशी काही िशिथलता आली होती
क , ितला वाटलं आता आप याला झोपच येणार आह-े
ते मा  अयो य ठरलं असतं.
ती उठली, वत:शी गुणगुणत ितने कपड ेबदलले. ओले कपड े लॅि टक या िपशवीत घालून
बॅगेम ये भरले- कपड ेबाहरे काढताना कॅमेरा आपोआपच बाहरे आला होता. ती परत
िनघाली ते हा कॅमेरा ित या खां ाला लटकत होता.
परती या वाटेवर ते दसुरं घर होत.ं
पण ती ते आता िव  बाजूने पाहत होती आिण वेगळं वाटत होत.ं
घराचा दशनी भाग समु ाकड ेत ड क न होता. आता यामागे स द याची दृ ी होती का
भावाशी झाले या तं ामुळे भावा या घराकड ेमु ाम पाठ केली होती?
घरापासून पंचवीसतीस पावलांवर उभी रा न ती घराचं िनरी ण करीत होती.



घरा या दशनी भागात काहीतरी वेगळं वाटत होतं.
मग ित या ल ात आलं, पुढचा सव दशनी हरांडा पांढ या रेतीने भरला होता.
दारािखड यांपाशी पांढ या रेतीचे ढीग लागले होते.
ह ेइतकं अनपेि त होतं क , काही ण ती होती ितथेच थबकून उभी रािहली आिण मग
सावकाश सावकाश या घरा या दशेने िनघाली. कना यावरची रेती वा याने उडत उडत
घरा या अडथ यापाशी थांबलेली असणार. दृ य जरी िवल ण असलं तरी याला असलं
काहीतरी नैस गक प ीकरण असणारच.
पण ही रेतीची गती अशीच चालू रािहली तर मग शेवटी त ेसव घरच रेतीखाली झाकलं
जाणार क  काय?
मग ितला आठवलं- आप यापाशी कॅमेरा आह ेक !
पण ितने कॅमेरा काढला ते हा ित या यानात आलं, आपण घरा या पि मेस आहोत
आिण सू याचं ऊन पूवकडून बरोबर ले सवरच येत आह.े हा दखेावा टपायचा हणजे
घरा या सावलीतच जायला हवं. हणजे अगदी दहा फुटांवर. ितला ती क पना फारशी
आवडली नाही. या बंद घराभोवती एक रह यमय वलय होतं. दवसा या ल ख
काशातही या बंद घराचा एक िनभास जाणवत होता.
पाचसात पावलं पुढे जाताच ती घरा या सावलीत आली.
एकदम कती गार वाटायला लागलं!
दोन पावलं मागे उ हाचा चटका बसत होता- आिण इथे कती गारेगार! इतकं गार क ,
जा त वेळ थांबणही कठीण झालं असतं.
ितने कॅमेराची फलॅप उघडली, कॅमेरा डो याला लावला- यूफाइंडरम य े सव घर
अथातच येत न हतं. फ  समोरचं दार आिण या या शेजारची िखडक . तेव ा
भागाचाच ितने एक ॅप घेतला; पण ितचं समाधान होत न हतं.
णभरापूव  मनाची जी घबराट झाली होती याब ल ितला वत:चाच राग येत होता.

आधुिनक युगातली िशकली सवरलेली ती- कशाला आिण का भीत होती?
णापूव  जाणवलेला गारवा आता जाणवत न हता.

भराभर पुढे जाऊन ती या रेती या उताराव न वर चढून गेली. रेतीत पाय तत होता,
वर ओढून काढायला जोर लावावा लागत होता.
ती हरां ात आली.
समोर याच िखडक तून ितने आत नजर टाकली. काच इतक  धुरकटलेली होती क , आतलं
काहीच दसत न हतं. बॅगमध या ओ या टॉवेलन ेितने काचेचा बाहरेचा भाग साफ केला.
काच आतून अगदी व छ होती; पण काचेत मागचाच उ हात चमचम करणा या,
फेसाळणा या लाटांचा दखेावा दसत होता.
ितने चेहरा अगदी काचेजवळ नेला, ते हा ितला आतला भाग दसला.
ते वयंपाकघर होत;ं पण अगदी जु या जमा यातलं. ओटा होता; पण या यावर गॅस
न हता. रॉकेलचे दोन टो ह होते. (शेजारी िसमटची कोळसा वापरायची शेगडी होती;
पण ते ज मात न पािहले या सोनालीला या व तूचं नाव कंवा उपयोग यातलं काहीच
समजलं नाही.) भंती या िख याला एक कंदील टांगलेला होता. ओ ामाग या भंतीत



खण होत ेआिण यां यात तां या-िपतळेची वेगवेग या आकाराची भांडी मांडलेली होती.
टेनलेस टीलची एकही व तू दसत न हती. या खोलीत ल  वेधून घे यासारख ंकाहीही
न हत.ं हरां ात या रेतीतून चालत ती दारा या दसु या बाजू या िखडक पाशी गेली,
आिण या िखडक चीही काच टॉवेलने साफ क न ितन ेआत एक नजर टाकली.
खोलीत या सामानाव न ितचा काय उपयोग केला जात असावा याचा काहीही अंदाज
करता येत न हता. दोन खु या हो या- जु या कार या. ं द बैठक, उंच पाठ,
कोरीवकामाचे हात, बैठक आिण पाठ वेतात िवणलेली. भंतीवर कसले कसले फोटो होते;
पण इत या दरूव न ितला त ेनीट दसतही न हते. याही खोलीत नजर वेधून घे यासारखं
काही न हतं. पलीकड ेआणखी एक शेवटची खोली होती. या आिण बाबां या घराची
रचना एकसारखी असली तरी वापरात फरक अस यान ेघरांना वेगवेगळी व पं आली
होती; पण याहीपे ा मह वाचं- गेली कतीतरी वष- चाळीसप ास तर सहज- ह ेघर
वापरात न हत.ं दोन िप ां या पूव चा हा संसार होता-
ती शेवट या खोलीपाशी आली होती. काच साफ करताच ितला दसलं क , पलीकड या
बाजूने एखा ा िखडक तून सकाळचं ऊन आत येत असलं पािहजे. आत ल ख काश होता.
खोलीची सजावटही वेगळी आिण उंची वाटत होती. एका बाजूस पलंग होता- पलंगावर
फुलां या ंटची चादर होती. समोर या भंतीपाशी एक उंच लाकडी कपाट होतं.
कपाटा या एका दारावर पूण उंचीचा आरसा होता. या या शेजारी भंतीवर एक खुंटाळं
होत-ं खुं ांना कोट, शट, पँट टांगलेले होत.े एका फार जु या जमा या या या खुणा मागे
रािह या हो या.
सोनालीने कॅमेरा वर आणला, डो यांना लावला, एकामागोमाग एक अस े दोन फोटो
घेतले. आता यापुरत ं ितचं समाधान झालं होत.ं आता घरा या पलीकड या बाजूने
( य ात माग या) आत एक नजर टाकली क  झालं.
हरां ातून ती खाली उतरली, घराला वळसा घालून माग या बाजूला आली. हरांडा
याही बाजूला होताच. या बाजू या िखड या इत या धुरकटले या न ह या. िशवाय
समोरची बाजू तुलनेन े अंधारात अस यान े आतला भाग जा त प  दसत होता. ती
िखडक पाशी उभी राहताच आत िखडक चा उ हाचा चौकोन पडला होता. या चौकोनात
ितची सावली आली. ित या मनात एक जरासा चम का रक िवचार आला- ितन ेनाही,
तरी ित या सावलीन े या बंद घरात वेश केला होता! ह ेएक कारचं अित मणच नाही
का?
काही ण ती अंतमुख झाली होती- बा सृ ीवरचं ल  आत वळलं होतं.
समोरची घडत असलेली गो  ल ात यायला एकदोन सेकंद जावे लागले.
आिण मग ती जाग या जागी अ र : गोठून उभी रािहली.
या कािशत खोलीतून समोर या खोलीत ( कंवा मध या हॉलम ये) उघडणारं दार
सावकाश सावकाश लावलं जात होत.ं
दाराची दो ही पालं एकमेकांना येऊन िभडली.
हालचाल थांबली.
एवढासाही आवाज झाला न हता.



पण एखादा चंड फोट झा यासारखी कानात घणघण होत होती. शरीरा या ायूंवरचा
ताबाच गेला होता. शरीर गोठ यासारख ंझालं होतं. हालचालच अश य वाटत होती.
बराच वेळ आत रोखून धरलेला ास फोटासारखा बाहरे पडला.
सोनाली गरकन वळली, हरां ातून उडी मा न खाली उतरली आिण घरा या दशेने
धावत सुटली. वीसपंचवीस पावलं धाव यानंतर भान जरासं परत आलं. ितची चाल
मंदावली. ती सावकाश सावकाश घराकड ेआली.

5.
घरापयत आली ते हा सोनाली खूपच सावरली होती. वयंपाकघरातून बोल याचे आवाज
येत होत.े ती तशीच वयंपाकघरात गेली. कुणी काही िवचार याआधीच हात वर करत
सोनाली हणाली, ‘‘समु ावर ानासाठी गेले होते. रखमाला सांगून गेले होत.े जा त पुढे
गेले नाही. या ित र  कुणाला काही िवचारायचं असेल तर िवचारा.’’
‘‘अमे रके न आ यापासून त ूबदलली आहसे खरी!’’ बाबा हणाले.
‘‘ही कॉि लमट आह ेका टोमणा आह?े’’ सोनालीने िवचारलं.
‘‘काहीही समज-’’
यावर सोनाली काही बोल या या आतच बाहरे या खोलीतून

‘‘िवठू! ‘‘िवठू!’’ ‘‘काय हवं?’’ ‘‘काय हवं?’’
असे ककश आवाजात श द आले. इतके अनपेि त क  सोनाली दचकलीच.
‘‘तु या आजीचा पोपट आह-े’’ रघूमामा हणाला.
‘‘पण काल सं याकाळपासून तर याचा श दही-’’
‘‘कसा येईल? अंधार झाला क  पंज यावर कपडा टाकतात- क  तो ग प!’’ रघूमामा
हणाला. ‘‘आता एव ात रखमाने कपडा काढलेला दसतो.’’

‘‘सोने, ना ा यायला ये-’’ आईन ेहाक मारली. सोनालीला खूपच भूक लागली होती.
सकाळ या कपभर चहाखेरीज पोटात काहीही गेलं न हत.ं या भुकेपुढे ती मघाचा जरासा
भयकारक, च कत करणारा अनुभवही िवस  शकली.
पोटात दोन घास गे यावर ितला थोडासा िवचार करायला सवड िमळाली.
‘‘बाबा,’’ ती हणाली, ‘‘समु ा या वाटेवरचं त ेदसुरं घर आह-े’’
‘‘हो.’’
‘‘सकाळी मी जाताना बरोबर कॅमेरा नेला होता- येता येता या घराचे दोनतीन फोटोही
काढले आहते.’’
खोलीत एकदम शांतता. रखमानेही हातातलं काम थांबवलं.
‘‘तस ंकाही िवशेष नाही-’’ सोनाली हणाली. ‘‘एक समु ा या बाजूने आिण एकदोन
इकड या बाजून-े आिण बाबा, काही असं रागाने पा  नका मा याकड-े तु हीच काल
हणाला होतात ना क  उ ा मी तुला या घरासंबंधात सांगेन- फोटो काढले हणजे काही
वावगं केलं का? काही िनयम मोडला का?’’
वत:शीच मान हलवत गो वंदराव हणाले,



‘‘सोने, या घटना घड या ते हा मी अगदी लहान होतो. चारपाच वषाचं वय असेल ते हा
माझं- काही समज याचं वय होतं का त?े आिण इत या वषानंतर सव आठवणी ख याच
असतील याचीही खा ी दतेा येत नाही-
‘‘पु हा माझे वडील कमठ, जु या वळणाचे- यान े याने आप या वया माणे वागायला हवं
यावर यांचा कटा - ते हा आ हा मुलांना एक श दही बोलायची परवानगी नसायची-
आिण आईही यां याच पठडीतली- एखादा अिधकउणा श द त डून गेला क  बसलाच
पाठीत धपाटा-’’ गो वंदराव रखमाकड ेवळले, ‘‘रखमा नसती तर मला काहीही समजलं
नसतं- या रखमाला घरातलं सवकाही माहीत असायचं- आिण मी ित या मागे लागून
िवचारत असे-
‘‘खरं तर शेजार या घरातच ह ेग धळ चाललेले. बरं, ते काही कुणी परके लोक नाहीत-
स ख ेनातेवाईक; पण जाणंयेणं अिजबात बंद. एकदा तर वाडीवर सावकार आिण पोलीस
आिण बेलीफ यांची पाट च आली. वडील इतके िवल ण संतापलेले मी कधीच पािहले
न हत-े अथात सावकार विडलां या ओळखीचेच- शेवटी विडलांनी सव पाट ला घरात
बोलावून घेतलं- पाट ला बाहरे बसवलं आिण सावकाराला आत नेलं. आता विडलांचा
श द हणजे ॉिमसरी नोटच. सगळी पाट  परत गेली आिण वडील शेजार या घरात गेले-
रखमा हणत ेत े यावेळी थमच गेले आिण पु हा यांनी या घरात पाऊल टाकलं नाही-
अगदी भावा या आ मह येचा कार झा यावरही नाही- यां या दोघां यात काय बोलणी
झाली ह े गुिपतच आह;े कारण ितथे ितसरं कुणीही हजर न हतं- विडलांनी काकांना
बरोबर घेतलं. ते ब तेक सरळ ीवधनमध या व कलांकड े गेले असावेत- सं याकाळीच
परत आले- सारे िहशेब क न विडलांनी  भावाला या या अ या िह शाची कंमत चुकती
केली होती- अगदी या दसु या घरासकट सवकाही िवकत घेतलं होत-ं
‘‘रखमा हणत ेक , विडलांनी काकांना हवे िततके दवस- वाटलं तर ज मभर- या घरात
राहायची परवानगी दली होती. एवढंच नाही, जेव याखा यासाठी आम या घरी
के हाही ये याची सवलत दली होती- कदािचत दरमहा वरखचाचीही काहीतरी सोय
असेल; पण काका आम याकड े जेवायला आ याचं मला तरी आठवत नाही- खरं तर
काकासु ा मला नीटसे आठवत नाहीत- आम या घरात यांचे फोटो असतीलही- पण पुढे
मी जे हा फोट चे आ बम बिघतले ते हा यांचे फोटो आ बममधून काढून टाकले होते-
आईला याब ल िवचारलंसु ा- ‘कशाला हवी ती नत ांची िच ं? बरं झालं तु या
वडलांनी ती बंबात घालून जाळून टाकली त!े’ ह ेआईचे श द! यावर बोलणंच खुंटलं,
नाही का?’’
‘‘बाबा,’’ सोनालीन ेिवचारलं, ‘‘तु ही वत: या घरात कधीही गेला नाहीत?’’
‘‘नाही.’’ बाबांचं उ र झट यात आलं.
‘‘एकदाही नाही? साधं कुतूहल हणूनही नाही?’’
बाबांनी एकदा रखमाकड ेआिण एकदा रघूमामाकड ेपािहलं.
‘‘नाही. कुतूहल वाट यासारखी ती जागाच नाही.’’ त े हणाले.
सपशेल खोटं! सोनाली मनाशी हणाली. बंद आिण ओसाड घरासारखं इतर कशानेही
कुतूहल जागं होत नाही. ितकड ेन जा यामागे वेगळंच करण असणार- आिण त ेकोणतं



याचीही ितला थोडीशी क पना होती; पण तो िवषय काढ याची ही वेळ खासच न हती.
वयंपाकघरातून ती वर ित या खोलीत गेली. समु ात या ानानंतर सु वातीस छान
वाटलं होतं; पण आता उकाडा वाढायला लागताच पु हा एकदा थंड पा याचं ान हवंसं
वाटायला लागलं होत.ं ती खोलीत आली आिण आ या आ या ितचं ल  उघ ा
िखडक तून बाहरे गेलं. समोरच त ेदसुरं घर होतं.
इतका वेळ मना या तळाशी ठेवलेली आठवण उफाळून वर आली.
ती या खोलीत पाहत असताना समारेचं दार अलगद बंद झालं होत.ं
िनसगा या िनयमांची काहीतरी ओढाताण क न हवेत या तापमाना या बदलान ेझालेली
या अस ंकाहीतरी वावदकु  प ीकरण दतेा आलं असतं; पण ितने याचा िवचारही

केला नाही. फरक पडला असला तर तो एवढाच-
खोलीत या उ हा या चौकोनात ितची सावली पडली होती.
एक िन  छाया. अित मण हटलं तर अगदी संकेत पीच. नाममा .
पण या दार लाग या या छो ाशा येमागे िन कषाची आिण कारणांची एक लांबच
लांब साखळी पसरत गेली होती. सवा या मुळाशी िह यासारखं कठीण आिण मनाला
दपवून च र आणणारं एक स य होत-ं
या दसु या घरात कोणाचा तरी- कशाचा तरी?- वावर होता.
एकदा ही व तुि थती मनाने मा य केली- मग पु कळच गो ी आपाप या थानी पड या;
कारण या घरातला वावर ही काही अचानक घडलेली या न हती.
या येमागे गृहभंग, दा र , सनाधीनता आिण आ मह या अशा चढ या ेण या
शोकमय घटनांची मािलका होती- या सव गो ी या एका भय द श यतेकड े दशवत
हो या या श यतेचा मनोमन िवचारही अंगावर काटा आणणारा होता.
त ेघर पछाडलेलं होतं.
णभर मन अगदी बिधर झालं.

ए स-फाइ स, वायलाइट झोन...
सवकाही ित या आयु याला य च येऊन पशत होतं.
वषानुवष इथे राहणारी रखमा, लहानपणापासून इथे येणारा रघूमामा आिण अथात ितचे
आई-वडील- यांना या काराची काही ना काही क पना असलीच पािहजे-
पण घरा यात या काही काही गो ी अशा असतात क , यां यावर चारचौघांत चचा केली
जात नाही; पण ‘मी आता रा ीची टॉच घेऊन या घराकड े जाते’ अस ं ितन े नुसतं
हणताच झालेली रघूमामाची शी  ित या अगदी बोलक  होती.
इतर काही नसलं तरी एक गो  मा  प  झाली होती-
ितचा वाडीवरचा मु ाम कंटाळवाणा तर खास होणार न हता!
ान क न, कपड े बदलून, ताजीतवानी होऊन तासाभरान े सोनाली खाली आली.
वयंपाकघरात आई आिण रखमाच फ  हो या. ितला पाहताच आई हणाली, ‘‘तुझे
बाबा आिण रघ ू पोफळी या बागेत गेले आहते. त ूआलीस क , तुलाही ितकड ेयायला
यांनी सांिगतलं आह.े’’
सोनाली बाहरे आली. मांडवा यासमोरच पोफळीची बाग सु  होत होती.



चौरस वाफे क न यात पोफळी लाव या हो या. िविहरीपासून लॅि टकचे कर ा रंगाचे
पाईप िनघत होत े आिण लहान होत होत यातला एक पाईप येक पोफळीपाशी
पोहोचत होता. कोठेही तणगवत न हतं.
ती तशी म यावर आली ते हा ितला दखेा ातला सुंदर वेगळेपणा जाणवला.
चारी बाजंूना पोफळीचे िहरवे तंभ सरळ वर गेले होते. वर िहर ा पानांचा मांडव तयार
झाला होता. पानांतून िझरपून उ हाचा थंड िहरवा काश होत होता आिण सव आसमंत
पोफळी या मोहरा या सुगंधान े भ न गेला होता. इतकं मोकळं, इतकं आनंदी ितला
आजवर कधी वाटलं न हत.ं वाटत होत,ं इथंच एक सतरंजी टाकावी आिण या उंच िहर ा
मंडपाखाली शरीर िवसावू  ावं-
पाचपंचवीस पावलं पुढे जाते न जाते तोच ितला बोल याचा आवाज कानांवर आला.
बाबा आिण रघूमामा. मग ितला त ेदोघं दसले आिण ती गो  ित या मनात आली होती
तीच यांनी केली होती- खाल या जिमनीवर एक जाड दोरवा पसरला होता आिण दोघं
आरामात बसले होते. ितला पाहताच रघूमामा हणाला,
‘‘ये-ये-सोने-ये.’’
चारी बाजंूना एकदा नजर टाकून मग ती दोर ावर बसली.
‘‘बाबा, एक िवचा  का?’’
‘‘िवचार क !’’
‘‘या वाडीची दखेभाल, साफसफाई हणजे काही साधं काम नाही-’’
‘‘बरोबर आह-े साधं काम नाहीच त.े’’
‘‘मग एक ा रखमाला कसं काय जमतं?’’
‘‘ओ- या अथ  होय? सोने, पूव  काम खरोखर कठीण होत-ं रघ,ू तुला आठवतं का आपण
शंप या ायचो त?े’’

‘‘हो- आठवत ंना!’’
‘‘सोने; पण ह ेपाइपचं इ रगेशन वगैरे मी क न घेतलं. याआधी िविहरीवर मोट होती-
पाणी पाटातून वाहत जायचं आिण शंप याचं काम हणजे पाणी म ये म ये अडवायचं
मातीचे बांध घालून- आिण मग पाणी वळलं क , एकेका झाडाला पाणी ायचं-
दवसाआड ह े करायला लागायचं- ग ांबरोबर आमचे नाना आ हाला कामाला
लावायचे- पाठ अशी धरायची क , सांगता सोय नाही! आिण वर बोलायची चोरी!’’
‘‘आिण आता?’’
‘‘आता काय? सकाळी आिण सं याकाळी ठरािवक वेळी िविहरीवरचा पंप सु  केला क ,
येक झाडापयत पाणी पोहोचतं- उ हा यात जरा जा त वेळ- तेवढा अंदाज रखमाला

आह ेआिण गवततणं वगैरे काढून टाकायची. काय आह,े सु वातीपासूनच वाडी नानांनी
इतक  व छ ठेवली आह ेक , तसा फारसा ास होत नाही-’’
‘‘घरासमोर मांडव आह ेना? पोफळं काढली क  या मांडवावर टाकून चांगली वाळवत
असत आिण मग सोलून यातून रोठे काढायचे- पूव  यासाठी गडी असत- आता
ीवधनला एक बागवान आह-े तो सगळी झाडचं िवकत घेतो- माणस ंआणतो, पोफळं

उतरवून घेतो आिण या या गुदामात घेऊन जातो- ते हा आता इथे तस ंकठीण काम



रािहलेलं नाही-’’
‘‘आिण आजी इथे एक ान ेराहायची- सगळं करायची?’’
‘‘सोने, ितचा सारा ज म या वाडीवर गेलेला- ितला दसुरीकड ेचैन तरी पडले का? आिण
कृतीने अगदी ठणठणीत होती- िशवाय मिह याकाठी माझी एक तरी च र असायचीच-
तस ंमी ितला अनेकवार सांगून पािहलं- मा याकड ेनाही तर इथे ीवधनम ये रघू या
घरी राहा- या रघूचं केवढं मोठं घर आह े ीवधनात; पण ती काही ऐकायला तयार
न हती-’’
‘‘ कती हटवादी मािहती आह ेका?’’ रघूमामा हणाला, ‘‘आनंदाचा ज म आम या घरीच
झाला- आजी सुनेला हॉि पटलात भेटून गेली- बारशालाही हजर रिहली; पण सकाळी
यायची क  दपुार या गाडीन े परत- ते हा मला आठवत ं हा गो वंदा पिह यांदाच
ित यावर रागावला- असं काय पु न ठेवलं आह ेवाडीत? अस ंकाहीतरी बोलला- मला तर
वाटलं आजी आता उखडणार या यावर; पण आजीने नुसत ं या याकड ेपािहलं आिण
मान हलवत हणाली, ‘तु हाला काय कळणार आह े यातलं? यातन ं गे यािशवाय
कळायचं नाही आिण दवे करो अन ्तुम यावर तशी वेळ न येवो-’ मग गो वंदाने कतीही
खोदनू खोदनू िवचारलं तरी आजी यापुढे एक श द बोलली नाही- बरं, गो वंदान ेसांगून
पािहलं- आई, सोबतीला चार माणस ंतरी ठेव- ितथे तु ही दोघी एक ा या एक ा-
यावर आजी नुसतीच हसली अन् हणाली- ‘अरे ितकड ेकोण येणार आह ेचोरीला?’
अथात ह े खोटं होत-ं सा या गावाला माहीत होत,ं वषाचं उ प  सहज साठस र
हजारां या आसपास जात होत-ं’’
‘‘ती इथून हलेना हणून मग मीच इथे सग या सोयी क न घेत या-’’ बाबा हणाले,
‘‘जनरेटर बसवला. सगळीकड े िवजेचे दवे घेतले, पंखे घेतले. ज आणला. बागे या
इ रगेशनची सोय केली. दर दोनतीन मिह यांनी ीवधन न येताना मेकॅिनक आणतो- तो
सगळं चेक करतो- काही बारीकसारीक दु ती करायची असली तर करतो; पण तुला एक
गंमत सांगतो. आईचा या न ा सुखसोय वर कधीच िव ास बसला नाही. तुला
वयंपाकघरातलं एक कपाट दाखवीन. यात तीनचार कंदील आहते. सग यात रॉकेल
भरलेलं आह.े सग यां या वाती सरळ केले या आहते. शेजारी बंद डबीत काडपेेटी आहे
आिण ही रखमाही काही कमी नाही. ितचंही या द ांकड ेल  असतं. मी वत: पािहलं
आह-े ती द ात तेल आह ेक  नाही, वाती नीट आहते का नाही, काडपेेटी आह ेका नाही ते
अगदी नेमाने चेक करत.े तरी पाचपाच सेलचे दोन मोठे टॉच ठेवले आहते. मी तर
घराबाहरे चारी बाजंूना मोठमोठे दवे लावणार होतो; पण आईचा ठाम नकार. ‘इथे काय
दवाळी साजरी करायची आह ेका सगळीकड ेरोषणाई क न?’ आई हणायची. ‘आ हाला
अंधाराची सवय आह-े काही नकोत दवे-’ आिण सोने, तुला एक सांगतो- नुसते श द ऐकले
तर एखा ाला वाटेल ती हातारी हकेट होती, अडाणी होती; पण तसं अिजबात नाही. ती
जे काही सांगायची ते अगदी ामािणकपणे, ांजलपणे सांगायची. यात नसता हकेा वगैरे
नसायचा- मग मी मनाशी िवचार केला- ही आह े ितथे, आह ेतशी सुखी आह,े समाधानी
आह-े ितचं मन िवनाकारण मोड यात काय अथ आह?े’’
कॅमेरा आणला असता तर बरं झालं असतं. सोनालीला वाटलं. अशा हल या िहर ा



काशात फोटो घेणं हीसु ा एक कसोटीच होती.
मागून पावलांचा आवाज आला. रखमाच आली होती.
‘‘जेवायची तयारी झाली आह,े चला.’’ ती हणाली.
स वाअकराच वाजले होत;े पण सकाळ या रपेटीने आिण पोह या या ायामाने
सोनालीला सपाटून भूक लागली होती.
‘‘अजून ना तासु ा िजरला नाही-’’ रघूमामा हणाला.
‘‘मी येत े गं रखमा- मला भूक लागली आह.े’’ सोनाली उठत हणाली आिण
रखमामागोमाग घरा या दशेन ेिनघाली.

6.
ितला एकटीला पाहताच आई हणाली, ‘‘ह ेकाय! एकटीच आलीस? ह ेदोघं कुठे आहते?’’
‘‘ या दोघांना भूक नाही-’’
‘‘त?ू त ूजेवणार आहसे का?’’
‘‘हो.’’
‘‘रखमा, वाढ गं िहला- आ ही सगळे मागून बसू-’’
सोनाली टेबलापाशी बसली. रखमाने ताट तयार क न आणून ित यापुढे ठेवलं.
पोळी, भाजी, नारळाची चटणी, वाटीत आं याचा जॅम.
सव पदाथाना छान चव होती.
‘‘छान झालं आह ेह ंसगळं-’’ सोनाली हणाली.
रखमा काहीच बोलली नाही.
‘‘तु ही खूप वष आहात ना इथे?’’
‘‘हो. आिण मला तु ही कसलं हणतेस? नुसतं रखमा हण-’’
आपलाही उ लेख रखमान ेएकेरी केला आह,े ित या यानात आलं; पण यात नवल काय
होत?ं आप या आईलासु ा ही रखमा ‘सूनबाई’ हणते-
‘‘बरं, रखमा तर. खूप वष आहसे ना इथे?’’
‘‘हो.’’
सोनाली या ल ात आलं ही जेव ास तेवढं बोलणारी बाई आह-े िनदान आप याशी तरी
तशी वागते आह.े काहीही क न ितला बोलतं करायलाच हवं. इथ या सव घटनांची ती
एकमेव सा ीदार होती. इथ या घटना-
हो! या दसु या घराचा िवषय काढला क  खासच िहचं त ड उघडणार!
‘‘आज सकाळी मी समु ावर गेले होते ना?’’
‘‘ह.ं’’
‘‘येता येता वाटेत या दसु या घरापाशी थांबले होते.’’
ित याकड ेरखमाची पाठ होती; पण रखमा एकदम त ध झाली.
‘‘ या घराचा दशनी भाग समु ाकड े त ड क न आह-े’’ सोनाली बोलतच रािहली.
‘‘मनाशी हटलं- बघावं तरी जवळून- हणून हरां ात चढले-’’



रखमा पुत यासारखी त ध उभी रािहली होती.
‘‘ हरां ात घो ा या वर जाईल इतक  रेती साचली आह-े एवढी रेती कशी काय आली
कुणास ठाऊक! िखडक तून आत पहायचा य  केला; पण सगळी काच धुरकटलेली- काही
दसेचना आतलं- हणून टॉवेलने काच साफ केली; आिण आत पािहलं-’’
रखमा वळली होती. ित याकड े पाहत होती. चेहरा जरासा चम का रक झाला होता.
सोनाली बोलायची थांबली. रखमा काय बोलते, काय करते त ेितला पहायचं होतं. ितची
उ सुकता जरा ताणली जाऊ द-े काही िबघडत नाही.
‘‘मग? पुढे सांग ना! काय केलंस?’’
‘‘करणार काय? जवळ कॅमेरा होता- खो यां या िखड यांतून फोटो घेतले- कती जुनी
मांडणी आह ेनाही?’’
रखमा बोलली ते हा ितचा आवाज एकदम खाली आला होता.
‘‘दार उघडलं नाहीस ना? िखडक  उघडली नाहीस ना?’’
रखमाचा आवाज इतका ताणलेला होता क , या ांनी सोनाली या अंगावर सरसरता
काटाच आला.
‘‘नाही- नाही- काच पुस या ित र  मी कशाला हातही लावला नाही-’’
‘‘तेवढं तरी शहाणपण िश लक होत ं हणायचं!’’ रखमाचा आवाज ितखट होता.
आता मा  सोनालीला खरा राग आला.
‘‘रखमा, मी कालपासून पाहत े आह-े दसु या घराचा िवषय काढला क , सगळे असे
िबचकतात- मला इशारे दतेात; पण य ात सांगत नाहीत- रखमा, मी आता काय लहान
बाळ आह ेका?’’
‘‘सोनाली, मी तुला एवढंच सांगणार आह-े ते घर वाईट आह.े आता मला कोणतेही 
िवचा  नकोस. कशाचंही उ र दणेार नाही. फ  पु हा एकदा सांगते- त ेघर चांगलं
नाही- वाईट आह,े फार फार वाईट आह.े’’
सोनाली या यानात आलं, रखमाशी वाक ात गेलं तर ित याकडून काहीच मािहती
िमळणार नाही. ितचा िव ास संपादन करायला हवा. एक गो  सूय काशाइतक  प
होती- दांडकेर घरा या या भ याखेरीज रखमा या मनात इतर काहीही न हतं आिण
दांडकेरां याकड यांचाही रखमावर संपूण िव ास होता. नाहीतर अस ंसगळं घर ित या
हाती दऊेन ते परगावी रािहलेच नसते.
‘‘ठीक आह े रखमा-’’ सोनाली जराशी हसत हणाली. ‘‘आता मला िनदान एवढं तरी
सांग- शेवटी शेवटी आजी अगदी थकली होती ना?’’
‘‘अिजबात नाही! कुणी सांिगतलं तुला?’’
‘‘नाही, कुणी सांिगतलं नाही; पण बाबा आता अ ाव  वषाचे झाले- ते हा आजी
स री यापुढे न च असणार? कती होती वयाने? पंचाह र? शी?’’
‘‘पंचाह री या आगेमागे असतील.’’
‘‘मग अशी एक ान े आडगावी- आडगावीसु ा नाही- वनवासातच हण- का राहत
होती? वेळ काय सांगून येते का?’’
‘‘ यां या या मुख यार हो या क  नाही?’’ रखमान े उलट  केला खरा; पण ितचा



आवाजच सांगत होता क , ही केवळ भलावण आह.े खरं उ र नाही. (सोनाली या ल ात
एक गो  आली नाही- कदािचत खरं उ र सांग यासारखं नसेल!)
‘‘मला एक सांग- शेवटी बरेच दवस आजारी हो या का?’’
‘‘अिजबात नाही! अगदी शेवट या घटकेपयत चांग या ठणठणीत हो या-’’
‘‘मग शेवट आला तरी कशाने? हाट अटॅक?’’
‘‘मला तुमचं शा  समजत नाही, सोनाली. एकाएक  गे या एवढं खरं.’’
‘‘आिण यानंतरही त ूइथे एकटीच राहते आहसे?’’
‘‘हो.’’
‘‘एकटी या एकटी? सव वाडीवर एकटी या एकटीच?’’
‘‘हो.’’
‘‘पण भीतीबीती नाही वाटत?’’
‘‘माणसाला सग याची सवय होत.े भीतीचीसु ा सवय होते.’’
या वा यान े सोनाली चपापली. रखमाने चार श दांतच खूप काही सूिचत केलं होतं.
कदािचत या श दांत आणखी ांना आमं णसु ा असेल; पण यांचं बोलणं ितथेच
थांबलं. बाहे न बोल याचे आवाज आले- लगोलग बाबा, रघूमामा आिण आई
वयंपा0कघरात आले.
रखमाने या ितघांची पान ंघेतली. सोनालीचं जेवण झालं होतं. पाचसात िमिनटं थांबून
ती उठली, हात धुऊन बाहरे आली.
हरां ात खु या हो या, गारवाही होता. ितथलीच एक खुच  घेऊन सोनाली ितथे बसली.
बाबा, रघूमामा, रखमा- सग यांचा बोल यातून एक अंत: वाह वाहताना जाणवत होता.
ती रा ीची टॉच घेऊन जाणार ऐकताच रघूमामाची शी  आिण ती  ित या. ती
दसु या घरापाशी गेली होती ह ेऐकताच रखमाचे घाईघाईचे - दार - िखडक  उघडली
नाहीस ना?- आिण बाबांनी या घराब ल बोल याची नाराजी- यां या मनात या
घराब ल शंका-भीती-ितर कार अशा भावना हो या- आिण या रा त हो या- कारण
ितला वत:लाच एक लहानसा; पण भीतीचा चटका दणेारा अनुभव आला होता-
वषानुवष बंद असले या घरात त े सावकाश सावकाश बंद क न घेतलं जाणारं दार-
कदािचत ित या भ यासाठीच त ेकाही काही गो ी ित यापासून लपवून ठेवत असतील;
पण यांना माहीत न हत,ं या रह यमय दशेात जाणारं दार ित यासाठी णमा
कल कलं उघडलं होतं आिण दारापलीकड या कहारी जगाचा एक थरारक पश ितला
आधीच झाला होता-
माग या खोलीतून या पोपटाचा ककश आवाज आला.
‘‘िमठू!’’ ‘‘िमठू!’’ ‘‘काय हवं?’’ ‘‘काय हवं?’’
इतका अनपेि तपणे क  सोनाली दचकलीच. रखमाने ब तेक पंज यावरचा कपडा
काढला असावा. आजीचा एकमेव वारसा. या वाडीवर एक ान ेराहणारी ही आजी. एक
को ात टाकणारं ि म व. ‘भीतीचीसु ा सवय होते’ रखमा हणाली होती. बाबां या
आ बमम य ेआजीचा फोटो न च असेल- पहायला हवा. कतीतरी मैि णी कोकणात या
आप या नातेवाइकांकड ेउ हा या या सुटीत जात असत- आ यावर आंबे, फणस, करवंदं



खा याची िम ास वणनं करीत असत; पण बाबांनी ितला एकदाही कोकणात या
आजीकड े नेलं न हतं क  कुणाबरोबर पाठवलं न हतं. अथात येक सुटीत त े सव
कुटंुबासाह कोठे ना कोठे जातच असत- ते हा बाळपणात ‘डिे हशेन’ कंवा ‘ ेशन’
(नवीन परवलीचे श द!) अस ंकाहीही ितन ेअनुभवलं न हतं. आता इथली प रि थती
पाहता एक नवीनच शंका ित या मनात उ वली होती. कदािचत मु ामच तर बाबांनी
ितला वाडीवर आणलं नसेल? वा तिवक आईचं माहरे ीवधन होत-ं हणजे ितचं
आजोळच! ितथेही ती आली न हती. बाबा, आई, आजी, रघूमामा- या सवच मो ा
माणसांचा असा एखादा कट होता क  काय?
ितला वत: याच िवचाराचं हसू आ याखेरीज रािहलं नाही. एकदा मन वहावत जायला
लागलं क , याला आवरता येत नाही हचे खरं. याबरोबर हहेी खरं होत ंक , वहावत
जायला मनाला एक ध ाही बसला होता.
ितघांची जेवणं होऊन त ेबाहरे हरां ात आले. रघूमामाने सोनाली या शेजारची खुच
घेतली. ‘‘तुला जरा बोअर होत असेल ना, सोने?’’ यान ेिवचारलं, ती काय उ र दणेार?
‘‘अजून आ याला चोवीस ताससु ा झाले नाही, मामा.’’ ती हणाली.
‘‘तेही खरं हणा; पण इथे सारखं मागे काय असलं तरच कंटाळा येत नाही- तुला कंटाळा
आला तर सांग-’’
‘‘का? काही सांगायचा िवचार आह ेका काय?’’
‘‘नाही.’’ रघूमामा हसत हणाला, ‘‘तुला घेऊन ीवधनला जाईन- माझीही ितथे काही
ना काही कामं असतातच- तुला तेवढाच बदल.’’
रघूमामा खुच व न उठला.
‘‘बाहरे माणसं कतीही कामस ूअसोत-’’ तो जरासा हसत हणाला, ‘‘इथे वाडीला आलं
क , सगळे आळशी होतात. मी आता जरा पडणार आह-े तुझा काय िवचार आह?े’’
‘‘माहीत नाही, मी इथेच थांबत.े’’
‘‘ठीक आह.े’’ रघूमामा आत गेला. बाबाही वर गेले असावे. वयंपाकघरातून आई आिण
रखमाचे आवाज येत होत.े सोनाली खुच व न उठली. खाल या मज यावरचं
वयंपाकघर, हॉल ह े ितन े पािहलं होतं. रखमाची खोली व य होती. शेजारची खोली
उघडीच होती. सोनाली खोलीत जाताच पोपटाचा ककश आवाज आला.
‘‘िमठू! िमठू!’’ ‘‘काय हवं?’’ ‘‘काय हवं?’’
याचा हा अचानक आलेला आवाज जरा अ व थच करणारा होता. सोनालीन े पंज याकडे
पािहलं. िपतळी तारां या पंज यात पोपट होता. मध या दांडीवर अगदी बाबात बसला
होता. मान वाकडी क न सोनालीकड ेपाहत होता.
‘‘िमठू!’’ ‘‘िमठू!’’ तो पु हा ओरडला.
खोलीतलं सामान संिम  होत.ं काही उंच पाठी या टणक उशां या खु या हो या- काही
ु युलर े म या वेता या खु या हो या. एका टीपॉय या टॉपम य ेहि तदतंी न ी होती.

तर एक काचे या टॉपचा होता. अनौपचा रक बैठक ची, ग पागो ची खोली.
भंतीला पु तकांचं कपाट होत.ं पु तकांचा सं हही संिम  होता. खाल या क यात साथ
भगव ीता, सटीप ाने री, एकनाथी भागवत, गीतारह य, पातंजली-योगशा  इ यादी



धा मक आिण त व ानिवषयक ंथ होते. या या वर या क यात सुरस ंथमालेची
पु तकं ओळीने लावलेली होती. या या वर या क यात फडके- खांडकेर- माडखोलकर
यां या काळात या कथा-कादबं या हो या. यानंतर मा  नवी भर पडलेली दसत न हती.
ितथेच एका क यात के चंग पॅड होत,ं वेगवेग या नंबरां या पेि सली हो या. ितने पानं
चाळून पािहली. आत काही काही रेखाटनं होती.
ि गत संबंध असलेली ही पिहलीच व तू होती. के चंग पॅड आिण पेि सली घेऊन ती

एका आरामखुच त बसली. पॅड खूपच जुनं होत.ं कागदां या कडा िपव या पड या हो या.
ितन े पान ं चाळून पािहली. शाळकरी मुलाने काढलेली िच ं. ितची जराशी िनराशाच
झाली. सव पान ं डो यांखालून घाल यासाठी ितने पानं फररर आवाज क न हाताने
फरवली. आत कोण यातरी दोन पानांत घालून ठेवलेला तो कागद खाली पडला. सहज
कुतूहलाने ितन ेतो उचलून घेतला. कागदाची घडी घातली होती. ती घडी उलगडताच
आतलं िच  समोर आलं. िच  पाहता पाहता ितला जाणवलं क , िच ातली ही इमारत
ओळखीची वाटत.े मग ित या यानात आलं- त ेिच  या दसु या घराचं होतं. सागरा या
बाजूचा दशनी भाग दाखवला होता. तशा रेषा, माण यथातथाच होतं; पण इमारत
ओळखता येत होती आिण मग ितन ेत ेिच  जरा बारकाईन ेपािहलं. पाहता पाहता ित या
अंगावर काटाच आला; कारण हरां ात या डा ा िखडक तून एक डोळा बाहरे पाहत
आह ेअसं दाखवलं होत.ं
एक डोळाच फ .
भुवया, याखाली पाप या आिण याखाली डोळा.
सव डोळा काळा आिण म यभागी पांढरं बुबुळ.
ितन ेकागदाची एकदम घडी केली.
सकाळीच ितला या बंद घरातलं दार आपोआप बंद होताना दसलं होत.ं
आिण खूप वषापूव  कुणातरी मुलाला या घरातनं काहीतरी बाहरे पाहत आह ेअसं दसलं
होत.ं आप या परीने यान ेतो संग िचि त केला होता- आिण कागदाची घडी घालून
लपवून ठेवला होता.
कदािचत आजवर कुणा याही नजरेस पडला नसेल.
इत या वषानंतर कदािचत तीच त ेिच  थम पाहत असेल.
पॅड कपाटात ठेवताना सोनालीचे हात कापत होते.

7.
जरा िवमन क अव थेतच सोनाली पु हा हरां ात आली. आता खरोखर कुणाशी तरी
बोलावं अस ंितला वाटत होत.ं एक ान ेराहायला नको वाटत होत.ं खाली सव  सामसूम
वाटत होती. ती वयंपाकघरात गेली.
रखमा एकटीच होती. मागचं सगळं आवरत होती.
ितथ याच एका खुच वर सोनाली बसली. काय वाटेल ते झालं तरी आता िवषयाला त ड
फोडायचंच असा ितन ेिनधार केला होता.



‘‘रखमा, तुझं सगळं काम झालं का?’’ ितने िवचारलं.
‘‘हो. तुला काही हवं होत ंका?’’
‘‘नाही.’’ पण ती लगेच हणाली, ‘‘तस ं य  काम अस ंनाही; पण तुला एक िवचारायचं
आह.े या दसु या घरासंबंधात िवचारायचं आह.े’’
रखमा काही न बोलताच नुसतीच ओ ाला टेकून उभी रािहली.
‘‘रखमा, तू हणत होतीस दसुरं घर चांगलं नाही- खराब आह.े’’
‘‘हो.’’
‘‘कशा अथ  खराब आह?े कशा अथान ेते चांगलं नाही?’’
‘‘सोनाली, त ूचार दवसांसाठी इथे आली आहसे- या नाही नाही या चौकशा कशासाठी
करत ेआहसे?’’
‘‘ठीक आह.े एका ाचं उ र द.े खरं खरं उ र द.े दशेील?’’
रखमा काहीच बोलली नाही.
‘‘आप या घर यांना या घरापासून धोका आह ेका?’’
‘‘आपलं अंतर राखून असलं हणजे मग कुणालाही धोका नाही.’’
‘‘त ूमोघम श दांत बोलते आहसे-’’
‘‘खरं तर या िवषयावर तु याशी बोलायलाच नको- तु या आईला समजलं क , मी काही
बोलले तर मा यावर अशा रागावतील क  बघ!’’
‘‘ितन ेसांिगतलं आह ेका क  बोलू नकोस?’’
‘‘सोनाली, आ ही या घरासंबंधात कधीही काहीही बोलत नाही.’’
ही तर एक दगडी भंतच होती. सग या वाटा बंद करणारी.
‘‘बरं तर- मी तुला अडचणीत आणणार नाही- फ  एका ाचं उ र द-े तु हाला काही
काही अनुभव आले आहते का?’’
रखमा इतका वेळ ग प बसली क , सोनालीला वाटलं ती बोलणारच नाही आह.े
पण शेवटी ती अगदी खाल या आवाजात हणाली,
‘‘हो.’’ आिण मग एकदम सरळ होत ती हणाली, ‘‘सोनाली, आता पुरे. बोलले हचे जा त
झालं. मी सांिगतलं त े यानात ठेव- आपलं अंतर राखलं क , मग कुणालाही काही धोका
नाही.’’
सोनालीला समजलं, यापुढे ती एक श दही बोलणार नाही.
पु हा एकदा सोनाली या मध या खोलीत येऊन पु तकां या कपाटापाशी थांबली. वर
जाऊन पलंगावर पडली तर कदािचत तासादोन तासांची झोप लागलीही असती; पण
अवेळी झोपली तर सं याकाळी अगदी आळसाव यासारखं झालं असतं.
कपाटातली तीनचार पु तकं काढून ती ितथ याच एका सोफयावर बसली.
काही काही पु तकांचा काशनकाळ चाळीस, प ास कंवा साठ वषापूव चाही होता.
समाज व था वेगळी होती, वाचकांची आवडिनवडही वेगळी होती आिण  वाचकवगही
म या दत होता. कथनाची प तही मोठी िवल ण होती. उदाहरणाथ, सोळा ा
करणाची सु वात च  अशी केलेली होती-
वाचकहो, तेरा ा करणात आपण सरदार िवलासरावांना या गुहे या त डाशी जाताना



पािहले आह.े आता यांना काय काय अनुभव आले ते पा  या-
या वा यरचनेचं ितला हसू आलं तरी एवढं जाण याइतकं शहाणपण ित यापाशी खास
होत ं क , या जु या लेखकांची क पनाश  आिण सजनशीलता आधुिनक लेखकांपे ा
तसूभरही कमी न हती. ित या मनात यां याब ल िनतांत आदर होता. ितन े ितथलीच
एक उशी घेतली, सोफयावर आडवी होऊन सरदार िवलासरावांचे अनुभव वाच यात गक
झाली-
हातातलं पु तक गळून के हा पडलं आिण आप याला झोप के हा लागली ह ेितला समजलं
नाही...
ती एका अंधारले या खोलीत होती. णभर ितला आसपास या प रि थतीचा संदभच
लागेना. मग ितला आठवलं आपण आजी या वाडीवर आलो आहोत. वीज गेलेली असावी-
या जनरेटरम य ेकाहीतरी फॉ ट िनघाला असावा. हातात कंदील घेऊन कुणीतरी पुढे गेलं
होत.ं ितला कुणी हाक मारली का? कदािचत या हाकेनेच ितला जाग आली असावी- ती
उठली, या काशामागोमाग चालायला लागली; पण पायांखाली कती रेती होती!
रखमाचं घर कती व छ असायचं! तो हलता काश आणखी पुढे गेला होता. ितला
एकदा वाटलं, हाक मारावी- आई! मामा! रखमा!- पण ती एक श दही बोलली नाही.
ितला एकदम वाटायला लागलं- अिजबात आवाज क  नय.े त डान े बोल याचा तर
नाहीच- पायां या चाल याचासु ा आवाज क  नये- हातात दवा घेऊन जे कुणी चालत
होत ंते ितचाच शोध घेत नसेल कशाव न? असा िवचार ित या मनात का यावा? म येच
एकदा ितचा हात भंतीला लागला- भंतीवरही रेती होती- पश चरचरता होता- ितला
तर वाटलं, आपण आजी या घरात नाहीच आहोत; पण मग याखेरीज ितथे आणखी एकच
घर होतं- ते दसुरं घर-
पण ती तर या घरात गेलीच न हती. ितन े केवळ िखडक तून आत पािहलं होतं; पण ते
दार बंद होताना दसलं होत;ं पण ती त णी हरां ातून मागे सरली होती. ितने दाराला
हातही लावला न हता.
तो हलता काश जवळ येत होता. शेजार या खोलीत आलासा वाटत होता.
दारा या फटीतून दसत होता.
दार ढकललं जात होत.ं
हचे का त ेसकाळी बंद झालेलं दार?
या दारामागे- या दारामागे-
काहीतरी ओरडत सोनाली एकदम दचकून जागी झाली. उठून बसली. आसपास पहायला
लागली.
आजी या घरात या सोफयावर ती बसली होती. बाहरे ल ख ऊन होतं. खोली काशाने
उजळून िनघाली होती.
अंधार नाही. कंदील नाही. पायांखाली रेती नाही. शोध घेणारं कुणी नाही.
शेवटी ते एक व च होत.ं आधी या दसु या घराचे ितरकस उ लेख. मग रघूमामाची
हक कत. मग बाबांची हक कत. मग ितन े दलेली एक भेट. मग रखमाची हक कत. आिण
त े म ययुगीन काळाचं वणन करणारं पु तकं. थक ाने आलेली झोप आिण या सव



घटकांतून मनाने उभा केलेला एक व -दखेावा...
पण ती कती घाबरली होती! कारण व ात त ेघर दसत असतानासु ा मनात अशी एक
जाणीव होती क , इथे काहीतरी आह.े आगीवाचून धूर नाही ह ेअगदी खरं होत.ं आिण
हीही गो  उघड होती- जागतेपणी आिण झोपेतही मनावर या क पनेचं ओझं सतत
राहणार होत.ं
रखमा खोलीत आली.
‘‘चार वाजलेत- चहा करायचा का?’’ ती िवचारत होती.
‘‘सग यांचाच करणार आहसे का?’’
‘‘हो.’’
‘‘मग माझा; पण टाक! मी आलेच-’’
ती आप या खोलीत जाऊन चेहरा धुऊन, केस नीट क न खाली आली ते हा
वयंपाकघरात सगळे जमले होत.े चहा घेता घेता रघूमामा हणाला,

‘‘सोने, येणार का कना यावर?’’
‘‘मी सकाळीच तर जाऊन आले-’’ सोनाली हणाली.
‘‘आ ही ितकड ेजात नाही.’’ रघूमामा हणाला, ‘‘तसा कनारा घरा या ित ही बाजंूना
आह.े चला- रोजचाच आमचा तो काय म आह-े सूय आणखी जरा खाली जाऊ द-े मग
जाऊया-
तासाभरान ेत ेसगळे िनघाले ते हा सोनाली या खां ाला कॅमेरा लटकत होता. फ मचा
नंबर दाखवणा या िखडक त ितने नजर टाकली ते हा अ ावीसचा आकडा आलेला
दसला- हणजे आठ-नऊच फोटो यायचे बाक  होते. आता बीचवर फ म संपवून
टाक याचा ितचा िवचार होता- हणजे ती डे हल पंग ं टंगसाठी पाठवता आली असती.
या बाजूला ते गेले ितकड ेसागर कना यापयत खडक होता. रेतीचं माण कमी होत.ं
दखेावा एकसुरी न हता. सं याकाळी भरती लागली तशा फेसाळ या लाटा खडकां या
रांगातून नागफणा उभारत मुसंडी मारायला लाग या. या पा भूमीवर सोनालीने या
ितघांचे फोटो घेतले. आकाशाचा फकट िनळा, लाटांचा िनळसर-िहरवा, फेसांचा
पांढराशु  आिण खडकांचा करडा रंग- अ यंत आकषक रंगसंगती जाणवत होती.
फ म रवाइंड क न कॅमेरा परत केसम य ेठेवता ठेवता ती हणाली,

‘‘त ूके हा जाणार आहसे ीवधनला रघूमामा? हणजे तु याबरोबर फ मचा रोल दईेन-
एखा ा दवसात ंट िमळतील, नाही का?’’
‘‘अगं, तो माझा दो तच आह-े चार तासांत ंट दतेो- तूच चल क ! उ ा सकाळी जाऊ,
सं याकाळी परत येऊ- फ मचं काम होईल- मामीचीही गाठ पडले- अं?’’
‘‘बाबा?’’ विडलांकड े ाथक नजरेने पाहत ितन ेिवचारलं.
‘‘अगं जा क ! नाहीतरी इथे एकटीच आहसे- ितकड े दवस तरी मजेत जाईल-’’
‘‘मग ठरलं तर!’’ रघूमामा हणाला, ‘‘सात स वासातला िनघूया-’’
या ितघां या ग पा चाल या हो या- यातले नावांचे, गावांचे संदभ सोनालीला प रिचत
न हते. ती एकटीच कना यावर हडंत होती. भरती फुटाफुटान ेचढतच होती. लाटांचा
जोरही वाढत होता. त ेआधी बसले होते त ेखडक ए हाना पा याखाली गेले होत.े



सागराची घनगंभीर गजना को वधी वष चाललीच होती.
यानंतरही आयु या या येक णाला ते पा संगीत होते. लाटांचे आिव कार पाहता
पाहता मन मं मु ध होत होतं. घोटाभर पा यात उभं रािहलं क , लाट मागे जाताना
आपणच िव  दशेने जात आहोत असा िवल ण भास होत होता. वेळ कसा वेगाने जात
होता. दखेा ात एक उदा  शांतता होती. ती सावकाश सावकाश मनात िझरपत होती.
‘‘चला! सोने! िनघायची वेळ झाली!’’ रघूमामाचा आवाज आला.
‘‘इत यातच?’’ सोनाली हणाली.
‘‘इथे खूप काश वाटतो; पण घरी पोहोचेपयत बघ, अंधार झाला असेल!’’
‘‘जरा थांबू क ! कती छान वातावरण आह!े’’
आईबाबाही उठले होत.े कपड ेझटकत होते.
‘‘नको- िनघू या-’’ रघूमामा हणाला. यान ेश दांचं प ीकरण दलं नाही कंवा आ हाचं
समथनही केलं नाही.
अथात सोनाली यां याबरोबर घरा या दशेन ेिनघाली.
पण ितची आपली अशी एक क पना झाली क , यांना घराबाहरे अंधारात राहायला फारसं
आवडत नाही.
पण रघूमामा हणाला होता ते खरंही होत.ं घरी परतेपयत खरोखरच खूप अंधार झाला
होता. जेवणाची तयारी क न रखमा यांची वाटच पाहत होती.
जेवण झा यावर टी हीवर या बात या झा या. एकदोन िस रयल पाहणं झालं- ितन े या
िस रयलचे आधीचे भाग पािहलेलं नस याने ितला कथानकाचा काहीही संदभ लागत
न हता-
नऊ या सुमारास सवानी झोप याची तयारी केली.
सोनाली ित या खोलीत आली. समु ाकड े (आिण दसु या घराकड)े उघडणारी िखडक
ितन े बंद क न घेतली, िशवाय पडदाही सोडला. काही वेळेपुरतं तरी ितला या
घराब ल या िवचारापासून, तकिवतकापासून दरू हायचं होत.ं पलंगावर ती आडवी
झाली खरी; पण झोप येईल का नाही आिण शांत असेल का नाही? मनात जरा शंकाच
होती.

8.
शांत आिण गाढ झोपेनंतरची सकाळ फारच स  होती.
घ ाळात साडसेहा वाजले होत.े सात स वासातला िनघू या, रघूमामा हणाला होता.
ितला घाई करायला हवी होती. बाथ मम ये गरम पाणी होतं. कदािचत आधी कुणीतरी
ान केलं असेल. ितन े ान वगैरे उरकलं आिण कपड ेक नच ती खाली आली.
वयंपाकघरात रघूमामा आिण रखमा दोघंच होते.

‘‘वा! रेडी? फारच छान!’’ रघूमामा हणाला.
रखमाने टेबलावर ना ा तयार ठेवलाच होता.
‘‘आई-बाबा अजून नाही उठले?’’ सोनालीने िवचारलं.



‘‘ यांना काल रा ीच सांिगतलं आह ेक , आज सकाळी जाणार आह े हणून- झोपू द ेक
यांना! तुझं खाणं झालं क  आपण िनघूच!’’
साडसेात वाजता जीप िनघाली.
हवा अितशय स  होती; पण वाडी जेमतेम अधा मैल मागे गेली होती. मग ितथ या
आिण या हवेत असा काय मोठा फरक होता? नाही- ित या मना या स तेचं कारण
वेगळंच असलं पािहजे- कदािचत सदासवदा नजरेसमोर असणारं त ेदसुरं घर नजरेआड
गे यानेही असेल; कारण या घराचं साि यच मनावर सतत एक काराचा दबाव आणत
असलं पािहजे-
आता ित या मनात िवचार आला- विडलां या- काकां या आ मह येनंतर आत कतीतरी
वष-दशकंच हणा! ितची आजी, रखमा, आई, बाबा, वाडीवर राहत आहते. येत-जात
आहते. केवळ चोवीस तासांतच जर ितला असा भयानक अनुभव येऊ शकतो तर ते सव
इतक  वष यापासून अिल  कसे रा  शकतील? आज ना उ ा, यां याकडून त ेजाणून
यायलाच हवं; पण हहेी खरं होतं क , ते सव या वातावरणातच लहानाचे मोठे झाले
होत.े बाबा तर वाडीतच राहणारे. आईसु ा ीवधनची- हणजे जवळचीच आिण
रघूमामाबरोबर कदािचत वाडीवर येतही असेल- ते हा काही काही गो ी गृहीत
धर याची यां या मनाची घडण झाली असली पािहजे- ती संपूण नवखी- हणूनही
कदािचत ते ित यापासून काही काही गो ी मागे ठेवत असतील- यामागे अथात ित या
िहताचाच िवचार होता.
वाटेत आठदहा इंचा या पा याचा पाचसातशे फुटांचा प ा होताच. जीप मधून जोराने
गेली ते हा दो ही अंगांना चमचम या पा या या कमान ची कारंजी उसळली. सूय यो य
ठकाणी असावा- कारण या तुषारांत मनमोहक इं धनु याची कमान दसत होती.
कॅमेरात फ म असती, तर ितन ेखासच एक फोटो घेतला असता.
गाडी हमर याला लागली. र यावर वाहनांची वदळ फार नसली तरी यांचा एकांत
संपला होता. जीप, ॅ टर, एसटी बस, मधूनच एखादी बैलगाडी, िशवाय अनेक दचुाक
वाहन-े
रघूमामा या घरापाशी जीप पोहोचली ते हा स वाआठ झाले होते. ए हानाच चांगला
उकाडा जाणवायला लागला होता. जीपचा आवाज ऐकून मामी बाहरे आली. सोनालीला
पाहताच ित या चेह यावर एकदम वागताचं हा य आलं. सोनाली खाली उतरताच ितचे
दो ही हात हातात घेऊन मामी हणाली, ‘‘छान झालं यां याबरोबर आलीस ती!’’
मंुबईतला वसाय रघूमामाने थोर या मुला या हाती सोपवला होता आिण तो आिण
मामी ीवधनला आप या मूळ घरात येऊन रािहले होत.े आ थक ि थती उ म होती.
रघूमामा तसा वहारी आिण लोकि य होता. आं या या, सुपारी या, नारळा या
ापारात अड याचं काम तो करायचा- केवळ पैसा िमळवणं हचे एकमेव येय नस याने

(पैशांची तशी गरजही नस याने) याचा वसाय उ म चालत होता. कोणाची बांिधलक
नाही, येणी नाहीत, उधारी नाही-पु हा मागे काही ाप नाही.
सोनालीला पूव ची मामी आठवत होती. यामानान ेआता ती चांगलीच सुधारली होती.
या दोघ ना दाराशीच सोडून रघूमामा िनघाला. जाताना यान ेसोनालीकडून ितचा तो



फ म रोल आठवणीने मागून घेतला. या दोघी आत आ या.
रघूमामाचं घर एकमजलीच होतं; पण श त होत.ं अंगणात नारळ, पोफळ, अळू, अननस
यांची झाड ं होती. सव  आढळणारा मांडवही होता. मांडवाखालची जमीन धोपटून
सारवून छान केली होती. ओसरीवर झोपाळा होता. मामी आिण सोनाली या
झोपा यावरच बस या.
‘‘मामी, ितथे वाडीवर आले ते हा वाटलं होत ंतू, दादा-विहनी, सगळे भेटतील- मजा येईल
एक  राहायची-’’
‘‘सोनाली, वाडीवर अगदी काही काय िनघालं तरच मी जाते बघ- आिण काय उरकलं क ,
यां यामागे लागून यांना मला इथे आणून सोडायला लावते- याव न कती तरी वेळा
आम यात वाद झाले आहते-’’
‘‘दादा-विहनीही राहत नाहीत वाडीवर-’’
मामी काहीच बोलली नाही.
‘‘मला माहीत आह े याचं कारण-’’ सोनाली हणाली.
तरीही मामी काहीच बोलली नाही.
‘‘ या दसु या घरामुळेच ना?’’ सोनालीने िवचारलं
‘‘आता कशाला यावर चचा हवी?’’ मामी िवषय बदलत हणाली, ‘‘आता काय, इथेच
राहणार आहसे ना? का परत जायचा िवचार आह?े’’
‘‘अजून काही ठरवलं नाही. बाबां या मते मी आता ‘िववाहयो य’ झालेली आह-े’’ मध या
श दावर जोर दते सोनाली हसत हणाली.
‘‘ितकड ेकाही ठरवलं वगैरे नाहीस ना?’’ मामीही थ ेने हणाली.
‘‘अगं मामी, आता तर चोिवसावं लागतं आह ेमला- खरं तर ल ािवषयी मी िवचारही
केलेला नाही- अथात मला मा य आह ेक , फार उशीर करायला नको; पण अजून एखादं
वष तरी अशीच वतं पणे राहीन हणते-’’
‘‘बाबांनी काही थळ वगैरे सुचवलं नाही का?’’
‘‘ यांनी सुचवलं नाही; पण यां या अनेक िम ांनी आिण आई याही ओळखीत यांनी
थळं सुचवली आहते-’’

‘‘खरंच, तु यात काय कमी आह ेगं? प आह,े िश ण आह,े बु ी आह-े’’
‘‘ हणजे ल ा या बाजारात चांगली कंमत येईल हणतेस!’’ पण मामी काही बोलणार
तोच ितचा हात ध न सोनाली हणाली, ‘‘मामी, अगं मी थ ेत बोलते आह े गं! मला
मािहती आह ेआई-बाबा अगदी िलबरल िवचारांचे आहते- मा या कोण याही िनणयाला ते
िवरोध करणार नाहीत- आिण अशी थळं पा न यात या यात यो य असा जोडीदार
िनवड यावाचून यांना दसुरा मागच नाही- मला सगळं समजत ंगं! फ  एव ात काही
िनणय यायला नको एवढंच मनाशी ठरवते आह-े आता सांग, तुमचं कसं काय चाललं
आह?े’’
‘‘आ ही काय? आता आराम! दसुरं काय आह?े फारच कंटाळा आला तर  मी जाते मंुबईला
मुलाकड-े यांना इथेच राहायला आवडतं आिण इतके दवस ती वाडी होती ना- आजी
एकटीच होती ितथे- तस ेतुझे बाबा मिह या-दीडमिह याकाठी च र टाकायचे; पण यांची



तर दर आठव ाला च र असायचीच- वया या सहा ा-सात ा वषापासून जाताहते
ितथे- यांना ते घर आप याच घरासारखं वाटतं बघ- आठव ाला जातील, काय हवं
याची यादी आणतील- मग पु हा जाताना सगळं काही बरोबर घेऊन जातील-’’
‘‘पण त ूमा  कधी जायची नाहीस यां याबरोबर!’’ सोनाली हणाली.
मामी ग प बसली. याव न सोनालीने जो काय यायचा तो बोध घेतला.
मामी आत कामाला गेली. सोनालीने गे या तीनचार दवसांतली इं जी-मराठी
वतमानप ं गोळा क न आणली आिण ती झोपा यावर बसूनच वतमानप ात या
मह वा या बात या वाचत बसली. जागितक राजकारण, अथकारण, डा, छंद ह ेसव
िवषय ती िनयिमतपणे वाचत आली होती. चांग या िसनेमांब ल जरी ितला आवड होती
तरी नटनट या वैयि क जीवनात ितला काडीचंही कुतूहल न हतं- यां या
आवडीिनवड चं आिण िवि पणाचं कौतुकही न हत-ं वत:ब ल ितला रा त अिभमान
होता आिण दखेा ावर भुलणारांपैक  ती न हती- कंवा केवळ समवय कांची आवड वा
फॅशन हणून वाहपिततासारखं ते वीकारायलाही ती तयार न हती. आयु य एकसुरी
नसावं यावर ितचा कटा  होता आिण हा वभावच होता- कुणासाठीही मु ाम घेतलेली
पोझ न हती. ते हा वतमानप  वाच यात ितला खरी गोडी होती. रकाने भर यासाठी
िलिहलेला, लोकां या आवडीिनवड ना खतपाणी घालणारा मजकूर कोणता आिण खरा
अ यास क न लोकां या ख या बोधनासाठी िलिहलेला मजकूर कोणता याची ितला
चांगली पारख होती. वाचताना तो िववेक सतत मनात असे.
मामी लासम य ेकाहीतरी घेऊन आली.
‘‘काय आह ेगं?’’ सोनालीन ेिवचारलं.
‘‘घ ेतर खरी- मग सांग.’’ मामी लास पुढे करत हणाली.
सोनालीने लास हातात घेतला आिण जरा बेतानेच त डाला लावला.
‘‘आमसुलाचं सार! इतकं चिव ?’’
‘‘ह ेथ ेने हणतातसु ा- यां या या अळणी सुपाऐवजी ह ेचवदार सार जेवणाआधी
ावं-’’ मामी ित या शेजारी बसत हणाली.

‘‘काय करणार आहसे जेवायला?’’ सोनालीने िवचारलं.
‘‘आता जेवायला बसलीस क  पाहशीलच. ह ेकुठे गेले आहते?’’
‘‘मला सांगून गेले नाहीत-’’
‘‘त ेआले क  बसूयाच जेवायला. उशी आणून दऊे का? पडायचं असलं तर खुशाल पडून
राहा-’’
‘‘काही नको. बस इथेच, जरा बोलू या आिण आधीच वचन दतेे- या वाडीवर या दसु या
घराचा िवषयही काढणार नाही.’’
‘‘तुझी आजी जरा िवल णच बाई होती सोने.’’ मामी हणाली. ‘‘तु या विडलांनी ितला
पु याला चलायचा कती आ ह केला! पण ितचं आपलं एक-मी आह े इथेच बरी आह.े
आिण यांनीही खूप सांगून पािहलं- मा याकड े चला- दोन दवसाकाठी तु हाला इथे
आणतो; पण यांचं आपलं एकच- मी इथून हलणार नाही; पण एवढं एक सोडलं तर
ित यासारखी बाई िमळायची नाही. कामाला चोख, वागायला सरळ, कुणाला दखुवायची



नाही- घरात या िजनसा आिण व तू कशा िजथ या ितथे- वाडीवर आ यागे याचंही सव
मो ा अग यान ेकरतील; पण सोने, माझा जीव काही ितथे व थ नसायचा बघ- ितथनं
नारळ-पोफळं आणायला गावातनंच माणसं जायची क  नाही- कधी कधी यांना उशीर
हायचा- मग वाटेत भरतीचं पाणी आलं क , रा ी उिशरापयत र ता मोकळा हायचा
नाही- मग कधी कधी ितथेच मु ाम करायला लागायचा- यां यापैक  कुणालातरी
काहीतरी दसलं असेल- नाहीतर काहीतरी अनुभव आला असेल; पण या दसु या
घराब ल नाना अफवा हो या एवढी मा  गो  खरी-’’
‘‘पण मामी, केवळ या अडाणी माणसां या अफवांवर िव ास ठेवून त ूवाडीवर जायची
नाहीस?’’
‘‘नाही- वाडीवर जायची; पण मु ामाला राहायची नाही-’’
‘‘मामी,’’ ित या हातावर हात ठेवून सोनाली हणाली, ‘‘मला काहीही सांगू नकोस. मी
मघाशी थ ेने बोलले बघ. वाडीवर गे या गे या मी मामाला िवचारलं, मामी कशी नाही?
आिण बाबांना िवचारलं- दादा-विहनी दसत नाहीत त?े मामांनीच मला सांिगतलं
दादाला आिण तुला वाडीवर राहायला आवडत नाही- मामी, मला तेवढं पुरे आह.े मी
अशी कोण लागून गेले आह ेक , त ूतु या वतनाचं समथन मा यापाशी करावंस?’’
मामी आणखी काही बोलणार होती तेव ात रघूमामा आलाच. याने बरोबर ब याच
व तू आण या हो या. काही िपश ा हो या, काही कागदी खोक  होती. ‘ श’ क न व तू
खाली ठेवत रघूमामा हणाला, ‘‘सं याकाळी जाताना वाडीवर यायचं आह ेसगळं-’’
मग जेवायची वेळ झाली. जेवणं झा यावर रघूमामा हणाला, ‘‘सकाळी लवकर उठली
असशील ना? मग आता पड दपुारची जरा वेळ- आपण चारसाडचेारला िनघूया- ठीक
आह?े जा- समोर दोनतीन खो या आहते- यातली कोणतीही वापर- आिण हो! ह ेतुझे
फोटो! यान े ंट क नच ठेवले होते-’’
‘‘रघूमामा! पैसे?’’
‘‘द ेसावकाश. वाडीवर गेलो क  द ेक ! पैशांची काय घाई आह?े जा! पड जरा वेळ!’’
घरा या माग या भागात ओळीने तीन खो या हो या. सग या व छ, हवेशीर हो या.
सग यां या िखड या माग या अंगणात उघडत हो या. अंगणात आं याची झाड ंहोती.
आणखीही काही काही फुलझाड ंहोती. झाडांव न येणारा वारा गार होता.
मध या खोलीत सोनाली आली. ं द खाट होती. उशी होती. पाय याशी शाल आिण चादर
दो ही होतं. खाटेवर बसूनच ितने फोट चं पाक ट उघडलं. ितन ेन सांगताही रघूमामाने मॅट
ंट सांिगतले होते. पिहले वीसबावीस अमे रकेतले होत.े ते ितने बाजूला ठेवले. मग
कना यावरचे ितचे, आईबाबांचे, रघूमामाचे, सागरलाटांचे फोटो होत.े यातले दोनतीन
तर अगदी अ ितम होत ेआिण मग शेवटचा लॉट या दसु या घरां या फोट चा होता. ितने
रा ी खोलीतून घेतलेले तीन आिण मग दसु या दवशी सकाळी समु ाव न परताना
घेतलेले या घराचे चार फोटो. या फोटोत ितला खरं वार य होतं. ते ितन े आधी
पहायला घेतले.
आधी त ेरा ी, ित या खोली या िखडक तून घेतलेले फोटो. एकूणात तीन फोटो. एक शॉट
ए पोझरचा. दोन लांब ए पोझरचे. बाक या फोटोतून केवळ छायाकृती असलेले ते



फोटो सहज वेगळे करता आले. यां यातला एक ती आता थमच पा  लागली. खरं तर
या फोटोत पाह यासारखंच काही न हतंच. माग या समु ा या लाटा कंिचत धूसर
झा या हो या; कारण यांची हालचाल होती. ितचा हात अगदी ि थर असला पािहजे;
कारण घराची छायाकृती अगदी रेखीव आली होती. मग सोनाली एकाएक  पुढे वाकून तो
फोटो बारकाईन े पा  लागली आिण फोटो पाहता पाहता ित या सव अंगाव न
एकामागून एक अस ेशहारे जायला लागले.
कारण ती घराची साधी छायाकृती न हती.
घरा या उतर या छपरा या वर या बाजूला, मध या घडीवर, अगदी डा ा अंगास
काहीतरी होत.ं एक काळा आकार. अस ंवाटत होत ंक , कुणीतरी पाय पोटाशी घेऊन, खांदे
मुडपून, डोकं खाली घालून छपरावर बसलं आह.े कतीतरी वेळ सोनाली या फोटोकडे
नुसती पाहतच बसली होती. मग ितन े तो फोटो खाली ठेवला आिण दसुरा पहायला
घेतला.
हा लाँग ए पोझरचा होता. माग या लाटा आणखीनच धूसर झा या हो या.
पण घराची छायाकृती िततक च रेखीव होती.
पण वर? छपरावर?
छपरावर एक लांबसर काळी सावली होती. ले सचं शटर उघड ंअसताना या सेकंदभरात
छपरावरचं काहीतरी हललं होत-ं उजवीकड ेसरकलं होत-ं
हा काय कार होता?
डोळे िमटून ितन े या रा ी या दखेा ाची आठवण मनासमोर आण याचा य  केला;
पण ितची अगदी पूण खा ी होती क , या घरा या छपरावर आप याला असा कोणताही
आकार दसला न हता. अस ंदीडदोन फूट उंचीचं, एखा ा मो ा माकडा या आकाराचं
काहीतरी छपरावर असतं, तर ित या नजरेतून खासच िनसटलं नसतं.
ितन े त े फोटो बाजूला ठेवले आिण खाल या फोट या ढगातून ितन े या घराचे
हरां ातून काढलेले फोटो घाईघाईने काढले.
एक सावलीतून समोर या दाराचा, िखडक चा घेतलेला फोटो होता- तो ितन ेपािहला;
पण यात समोर या घरा ित र  दसुरं काही न हतं.
मग या हरां ातून घेतलेला आत या खोलीचा फोटो ती पा  लागली.
हो. हीच ती खोली. समोरचं दार, खुंटाळं, त ेआरशाचं कपाट-
ित यासाठी इथे दसुरा ध ा होता. मघापे ाही जबरद त.
तो दखेावा ितला प पणे आठवत होता. खोलीतलं कपाट. या या दाराचा आरसा आिण
पूवकडून आले या उ हान ेउजळून िनघालेली खोली या आरशात ित बंिबत झालेली.
ितला त ेअगदी खा ीने आठवत होतं.
ती उजळलेली रकामी खोली.
पण आता खोली रकामी न हती.
आरशात काहीतरी दसत होत.ं सोनाली उभी होती या िखडक या जवळच, उज ा
कोप यात अंग अगदी चो न एक आठनऊ वषाची मुलगी बसली होती.
आरशातलं ितचं ित बंब फोटोत आलं होतं.



ल ख काश. प  ित बंब.
डोळे मोठे क न ती आरशातून कॅमे या या य ूफाइंडरमधून सोनालीकड ेपाहत होती.
मोठे मोठे काळे डोळे आिण यां यात पांढरी बुबुळं.
सोनालीचे हात अ रश: लटलट कापायला लागले.
फोटो ित या हातून गळून खाली पडला. एखादा कडा झटकावा तसा ितने तो फोटो
हातान ेशरीरापासून दरू झटकला. हतबु  होऊन ती या पलंगावर पडले या फोटोकडे
पाहत होती आिण अजूनही फोटोत या या मुलीचे पांढ या बुबुळांचे डोळे ित यावर
िखळले होते.
झटकून टाकून, डोळे िमटून घेऊन या गो ी नाहीशा होत नाहीत- दिृ आड करता येतात;
पण नाहीशा करता येत नाहीत.
यांना सामोरं जायला हवं, यांचं आ हान वीकारायला हवं.
दातांखाली ओठ घ  दाबून सोनालीने तो फोटो उचलला, नीट पाह यासाठी जवळ
आणला.
दोन भंतां या कोप यात अंग दमुडून ती मुलगी बसली होती. डो यावरचे केस घ
वंच न मागे नेले होत.े वीतभर लांबीची वेणी घातली होती. परकर पोलका सोनालीने
आजवर केवळ िच ातच पािहला होता- तसेच कपड े या मुली या अंगावर होत ेआिण
कप ांवर फुलां या पॅटनचं िडझाइन होत-ं सोनालीची नजर खोलीत या पलंगाकड ेगेली.
या पलंगावर या चादरीवरही याच िडझाइनचं पॅटन होतं.
छपराव न सरकणारं काहीतरी आिण आता रका या खोलीत कोप यात लपून बसणारं
काहीतरी. दो ही सा या डो यांनी दसले न हते; पण कॅमे या या ले स या फोकसम ये
आले होते आिण ती बाहे न पाहत असताना आतून अलगद दार ओढून घेणारं कोणीतरी-
या घराला बाहरे या दारांना बाहे न खुशाल कुलपं असू दते.
या घरात एव ात, कतीतरी वषात, बाहे न कोणाचा वेश झाला नस ूद.े
पण घर रकामं न हत.ं
घरात कोणाचा तरी- कशाचा तरी?- वावर होता.
आिण बाबा-आई-रघूमामा-रखमा या सग यांना त ेमाहीत होत.ं हणूनच त ेसारे या
घरांसंबंधात बोलायला नाखूश होत.े हणूनच रघूमामा ितला धो याचा इशारा दते होता.
‘भीतीचीसु ा सवय होत-े’ रखमा हणाली होती.

9.
फोट ची चळत तशीच कॉटवर ठेवून सोनाली कॉटवर आडवी झाली होती.
या दसु या घराचा चटका सवानाच बसला होता.
काह ना य पणे (ित यासारखा), काह ना अ य पणे.
येकाची ित या या या या या वभावानुसार झाली होती.

दादा-विहनी, मामी यांनी वाडीवरचा मु ाम बंद केला होता.
आई, बाबा, रघूमामा आव यक ते हा ितथे जात होते, वेळ आली तर राहतही होत.े आिण



आजी-रखमा?
या ितथे सततच व तीला हो या. उलट बाहरे कुठेच वसतीला जात नसत. यांना माहीत
न हतं का? अथात माहीत होत!ं
‘भीतीचीसु ा सवय होत-े’ रखमा हणाली होती.
यां या धै याचं कौतुक करायचं क , यां या अडाणीपणाला हसायचं?
आिण आता ितची ित या काय होणार होती?
दादा-विहनी-मामा यां यासारखी ती वाडीपासून दरू राहणार होती? का बाबा-आई-मामा
यां यासारखी ितथे राहायला जाणार होती?
सोनाली वत:शी ामािणक होती. भीतीन े आपली घाबरगंुडी उडाली आह े ह े स य
वीकारायला ितला संकोच वाटत न हता; पण आता बाक यांनाही त ेफोटो दाखवावे
लागणार होत.े िखडक तून आत पाहत असताना त े दार सावकाश बंद होताना ितला
दसलं होत;ं पण तो एक वैयि क अनुभव होता, याला पुरावा काहीही न हता- फ
ितचेच श द.
पण आता पुरावा समोर आला होता.
रघुमामा दोन स वादोन या सुमारास ित या खोलीत आला, ते हा खरं तर ती याची
वाटच पाहत होती. ितला खाटेवर जागीच पा न रघूमामा हणाला,
‘‘काय? झाली का झोप?’’
‘‘मी झोपलेच नाही.’’
‘‘पण िव ांती तर िमळाली ना?’’
‘‘मामा- इकड ेये- तुला काही दाखवायचं आह-े’’
ितचा आवाज एकदम गंभीर झाला होता- ल ात ये यासारखा.
‘‘का? काय आह?े’’
‘‘ह ेपाहा-’’
ितन ेते तीनही फोटो या यासमोर धरले. आधी याने नुसती वरवरची नजर टाकली.
‘‘अरे! ह े तर वाडीवरचं दसुरं घर!’’ तो हणाला आिण मग एकदम तो अगदी त ध
झाला. अगदी अगदी त ध झाला.
‘‘सोने! के हा घेतलेस ह ेफोटो?’’
‘‘ यातले रा ीचे फोटो आहते त ेपरवा सं याकाळी आपण वाडीवर पोहोच यावर घेतले.
मा या खोली या िखडक तूनच घेतले; पण मामा! मी फोटो घेत होते ते हा या छपरावर
काहीही न हत!ं अस ंकाही दसलं असतं तर मी ग प बसले असत ेका? ओरडून सग यांना
हाका नस या का मार या?’’
‘‘आिण हा दसुरा? िखडक तून घेतलेला?’’
‘‘काल सकाळी आिण ते हा ही खोली रकामीच होती!’’
आिण मग ती उठून बसत हणाली, ‘‘मामा, हा काय कार आह?े’’
‘‘सोने, या फोटोतली मुलगी मला माहीत आह.े मी ितला मा या वत: या डो यांनी
पािहली आह-े’’
‘‘ हणतोस काय मामा?’’



‘‘पण आता नाही- एव ात नाही- पूव - खूप खूप पूव -’’ त ेफोटो कॉटवर ठेवत रघूमामा
शेजार या खुच त बसला.
‘‘सोने, ती मथी आह-े मथुरा आह-े रखमाची मुलगी.’’
‘‘मामा!’’
‘‘हो. ती रखमा वाडीवर आली ते हा बालिवधवा होती. गो वंदा या विडलांनी ितला
ठेवून घेतली, कामावर ठेवली आिण मग दोनतीन वषानी ितचा वाडीवर याच एका
नोकराशी िववाह क न दला- या ल ातून ितला ही मथुरा झाली; पण ितचं नशीबच
खडतर- तो दसुरा नवराही सनी िनघाला- िशवीगाळ काय, मारपीट काय, काही
िवचा  नकोस- आिण शेवटी वाडीवरचे काही पैसे, काही दािगने घेऊन तो पळून गेला-
यानंतर याचा प ाच नाही! या रखमाला मा न मा न, धाकदपटशा दाखवून याने
ित याकडून पैसे कोठे ठेवतात, दािगने कोठे ठेवतात ही मािहती काढून घेतली- मग हाती
जे काय लागलं त ेघेऊन झाला पसार!’’
‘‘पण ही- ही मथुरा-’’
‘‘सांगतो ना- तीही एक ॅिजडीच आह ेबघ- मी आिण गो वंदा बरोबरचेच- ही मथुरा
आम यापे ा वष दीड वषानेच लहान असेल- तशी वाडीवर एकटीच होती; पण ितची ती
खेळत असायची एकटीच- कुणा या अ यात म यात नाही, काही नाही- आिण- एके
दवशी-’’ रघूमामा ग प बसला.

‘‘एक दवशी काय? सांग ना मामा!’’
‘‘ही मथुरा गायब झाली. सगळीकड ेशोध घेतला. सकाळची ती समु ावर जायची; पण
अगदी सांभाळून असायची- पा यात गेली तर घोटाभर पा या या पुढे जाणार नाही-
कती शोधलं- ितचा प ाच लागला नाही-’’
आिण मग रघूमामा अगदी हल या आवाजात हणाला,
‘‘सोने, ती या दसु या घरात गेली असली पािहजे-’’
‘‘पण त ेघर बंद होतं ना? दारंिखड या सगळं बंद होत ंना?’’
‘‘होत ंना- बंद होत-ं आता नको- पु हा के हातरी सगळं सांगेन-’’
‘‘पण ही फोटोत आठनऊ वषाची दसते-’’
‘‘हो, ती नाहीशी झाली ते हा याच वयाची होती-’’
या श दांचा अथ सोनाली या ल ात यायला जरा वेळ जावा लागला.

‘‘ हणजे याच वयाची असताना- ती- ती मथुरा-’’
‘‘हो. याच वयाची असताना.’’
‘‘ हणून अजून तशीच दसत ेतर!’’
‘‘हो. ित यात आता बदल हायचा नाही.’’
‘‘मामा, तुला आजवर कधी दसली न हती?’’
‘‘नाही. कधीही नाही.’’ रघूमामा आणखी काहीतरी बोलणार होता; पण तो काहीच
बोलला नाही. मग िवषय बदलत तो हणाला, ‘‘सोने, आता तुला काही काही गो ी
दस या आहते- काही काही समज या आहते- याउपरही त ूवाडीवर येणार आहसे का?’’

‘‘आजीला, रखमाला, बाबांना, आईला, तुला- सवाना ितथले असले काही काही कार



होत असतात याची इतक  वष क पना आह ेना?’’
‘‘हो.’’
‘‘तरीही तु ही जाताच आहात न वाडीवर?’’
‘‘आता माझी बहीण ितथे आह े हट यावर न जाऊन कसं चालेल? आिण गो वंद माझा
अितशय ि य, अगदी जवळचा िम  आह-े गेली प ास वष आ ही एकमेकां या अगदी
िनकट सहवासात आहोत- वाडीवर मला परकं असं कधी वाटलंच नाही- मग याची आई
ितथे एकटीच असते- चौकशीला जायलाच हवं, नाही का?’’
मामाची ही साधी इमानदारी ित या काळजाला पश क न गेली.
‘‘मामा, अथात हहेी आह-े मला काही धोका अस याची जराशी जरी श यता असती तरी
आईबाबांनी मला वाडीवर नेलंच नसतं, नाही का? पण मग  तीच जरा वेळाने हणाली,
‘‘पण इतके दवस का नाही नेलं? आता लहानपण गेलं- नाचायचे, बागडायचे, कै या-बोरं
खायचे दवस गेले- या लहान वयात ितथे नेलं असतं तर? मजा नसती का आली?’’
‘‘तु या आजीचीच खास आ ा होती- लहान मुलांना वाडीवर आणायचं नाही-’’
‘‘पण तु ही दोघं जातच होतात!’’
‘‘आता गो वंदाचं त ेघरच! तो दसुरीकड ेकुठे जाणार? मग या याबरोबर मीही!’’
‘‘मामा, एक गो  उघड आह-े त ूमला अधवट अधवटच सांगत आहसे- कदािचत- जाऊ द!े
मी तु याबरोबर येणार आह!े आई-बाबा-रखमा ितघांना ह ेफोटो दाखवणार आह-े या
उपर बाबा हणाले क , त ूवाडीवर रा  नकोस तर मी सरळ पु याला जाईन-’’
रघूमामा ित याकड े पा न जरासा हसत हणाला, ‘‘सोने, मनातनं माझी हीच इ छा
होती- त ूघाब न मागे स  नयेस असंच वाटत होतं- ठीक आह-े चारला चहा झाला क
आपण िनघूया-’’
‘‘मामा, मामीला यातलं काय माहीत आह?े काही क पना आह ेका?’’
‘‘ितची ितथे राहायची इ छा नसते- आिण मीही ितला आ ह करीत नाही’’
रघूमामाने गावात बरीच खरेदी केली होती. हल या व तू याने बरोबर घरी आण या
हो या. या जड हो या या गावातून जाताना दकुानांपाशी जीप थांबवून मागे भ न
घेत या. हमर याला लाग यावर मग गाडीचा वेग वाढला; पण रहदारी भरपूर होती. ते
जे हा वाडी या फा ावर वळले ते हाच आसपासची वाहनांची भरर भरर थांबली.
दोनच दवसांपूव  सं याकाळ या जवळजवळ याच वेळी सोनाली थम या र यान ेआली
होती- ते हा मनात फ  एक कुतूहल होत ंआिण एकाक  आडर ता पा न इथे करमणार
तरी आह ेका याची मनात शंकाच आली होती; पण केवळ दोनच दवसात प रि थतीत
केवढा बदल झाला होता! ती आता केवळ तट थ िनरी क रािहली न हती- वाडीवर या
चांग या-वाईट, िव सनीय-अिव सनीय, श य-अश य सव घटनांम ये ती य
ि गतरी या गोवली गेली होती.

भरती अजून मध या वाटेपयत पोहोचली न हती. रेतीचा र ता खुला होता.
इमारतीपाशी जीप थांबली ते हा हरां ात आई-बाबा हजर होते. जीपचा आवाज ऐकून
रखमाही बाहरे आली. न सांगता ितन ेजीप या माग या भागात ठेवलेलं सामान उतरवून
घेतलं आिण मग एक-एक करीत ती सामान घरात घेऊन गेली.



सोनाली हरां ा या खांबाचा आभार घेऊन पायातले सँडल काढत होती. आिण
आपोआप ितची नजर समोर गेली- ती या दसु या घरावरच पडली.
सेकंदभर ित या हाता या हालचाली थांब या; पण पु हा सु  झा या.
ित या हालचालीतला हा खंड कुणा या यानातही आला नाही.
‘‘चहा घेणार आहात का? का एकदम जेवायला बसणार आहात?’’ आईन ेिवचारलं.
‘‘चहा!’’ सोनाली पट दशी हणाली.
‘‘रघ?ू तुला?’’ आईन ेमामाला िवचारलं.
‘‘गो वंदा घेणार आह ेका? मग द ेअधा कप!’’ रघूमामा हणाला. बाबा आिण रघूमामा
बोलत बोलत आत गेले आिण सोनाली ितथेच झोपा यावर बसली.
दसु या घराचा िवषय के हा, कुणाशी आिण कसा काढायचा याचा ती िवचार करत होती.
दसु या घरासंबंधात सवात जा त मािहती आिण क पना असणार ती रखमालाच; कारण
आजीबरोबर इतक  वष ती वाडीवर राहत होती; पण मथुरा, ितची मुलगी- या
मथुरासंबंधात ितला काही क पना होती का? या फोटोचा ित यावर काय प रणाम
होईल? कतीतरी दशकांपूव  घडलेली ती शोकांितका. त ेद:ुख, ती वेदना- अजून ित या
काळजात असेल का? आता सोिनयाला समजलं, आपलं पु तक  ान खूप आह;े पण
जगाचा, संसाराचा अनुभव मा  नाही.
पाचसात िमिनटात रखमा चहाची कपबशी घेऊन बाहरे सो यात आली. ित या हातातून
कप घेता घेता सोनालीने िवचारलं, ‘‘बाबा? रघूमामा? यांचा चहा?’’
‘‘त े वयंपाकघरातच घेताहते.’’
‘‘सं याकाळ या वयंपाकाचं काय? झाला का?’’
घरात या गो ब लची सोनालीची चौकशी- रखमाला नवल वाटलं असलं पािहजे.
‘‘माम नी खांड ा या व ा आिण फणसा या पो या पाठव या आहते. फणसा या
पो या हणजे तु ही पु यामंुबईकड ेगुळा या, पुरणा या, सां या या करता ना, तस या.
आत फणसाचं सारण घालून केले या. मामी फार सुगरण आहते. भात-वरण सकाळचंच
आह.े ते हा रा ीचा वयंपाक काहीच नाही.’’
‘‘रखमा, जरा बस मा याशेजारी.’’ सोनाली हणाली. रखमा हसत हणाली,
‘‘सोनाली, वयंपाक नाही; पण इतर कामं असतातच क !’’
‘‘रखमा, बस. मला तुला काही सांगायचं आह.े बस हणते ना!’’
शेवटी रखमा झोपा या या कडशेी साखळी हातात ध न उभी रािहली.
‘‘रखमा, आ या या रा ीच वर या मा या खोलीतून मी या दसु या घराचे  फोटो घेतले
आिण काल सकाळी समु ावर गेले होत ेना- ते हा येतानाही या घराचे आणखी काही
फोटो घेतले.’’
रखमा एक श दही न बोलता सोनालीकड ेनुसती पाहत उभी रािहली होती.
‘‘मी तुला आता त ेफोटो दाखवणार आह.े’’ सोनाली हणाली, आिण िज स या िखशातून
ितन ेत ेचार फोटो काढून रखमा या समोर धरले. रा ीतले तीन आिण सकाळचा एक.
पाचसात सेकंद थांबून मग रखमान ेसोनाली या हातातले फोटो घेतले आिण हरां ा या
जरा कडवेर येऊन बाहरे या काशात त ेफोटो पािहले. एकदा पािहले, दोनदा पािहले



आिण मग त ेफोटो परत सोनालीपुढे केले. सोनालीने त ेफोटो परत घेतले. रखमा काहीतरी
बोलेल अशी ितची अपे ा होती; पण रखमा ग पच होती.
‘‘रखमा! त ूग प अशी? तुला काही नवल वाटलं नाही ते फोटो पा न?’’
‘‘नवल कशासाठी वाटेल?’’
‘‘अगं, रघूमामा हणत होता क , फोटोतली ती मुलगी मथुरा आह-े मथुरा- तुझी मुलगी-’’
‘‘मथीचा फोटो? सोनाली, मुली अशा असतात? का या, डो यात पांढरी बुबुळं
असले या? अंगावर चादरी या कापडाचा परकर-पोलका घालून? मथी गेली- याला आत
चाळीस यावर वष होऊन गेली- ित या शरीराची माती होऊन गेली असेल- ही काय खरी
मथी वाटली तुला? अगं, ती सगळी नाटक  स गं आहते- या घरात कुणाला काय दसतं,
कुणाला आणखीच काहीतरी दसतं- हणून हणत ेहोते- ते घर फार फार वाईट आह-े’’
‘‘ हणजे? तुला सगळं माहीत आह ेतर!’’
आिण मग रखमा एक िवल ण वा य बोलून गेली.
‘‘माहीत असणारच! थोर या बा नाही माहीत होतं! यासाठी तर इतक  वष या
वाडीवर राहत हो या!’’ आिण मग जरा वेळ थांबून ती जरा हल या आवाजात पुढे
हणाली, ‘‘सा या जगाला वाटत होत ं हातारी घरादाराचं र ण कर यासाठी वाडीवर
राहते आह!े चोरािचलटांपासून घराचं र ण कर यासाठी! पण सोनाली, लोकानां माहीत
न हतं क , थोर याबाई लोकांचं या घरापासून र ण कर यासाठी वाडीवर राहत हो या!
गो वंदा या काकां या मृ यूपासून ते या घरात वावरत आह-े सारखं बाहरे पडायची,
सुटायची खटपट करीत आह-े याला या घरात जेरबंद क न ठेवायला हवं ना? ते काम
थोर या बाई करत हो या.’’
रखमा येक श द इतका ठामपणे, इत या आ मिव ासाने उ ारत होती, क , यावर
चचा कंवा शंका अश यच होत.ं ती सव शंृखलाच एकामागून एक घडले या अशा भयानक
संगाची होती-

‘‘सोनाली, मी तुला यातला एक श दही सांिगतला नसता- पण थोर या बा चं र
तु यातून वाहतं आह-े याखेरीज तुला त े छपरावर बसलेलं कंवा या खोलीत या
कोप यात बसलेलं दसलंच नसतं-’’
आत या खास वतुळातला आपला वेश सोनालीला मुळीच पसंत न हता.
‘‘रखमा, मी नाही हो यातली!’’ ती आवेगान े हणाली.
‘‘आपण आहोत क  नाही ह ेठरवणारे आपण कोण? आप या हातात काय आह?े र ाची
नातीच या गो ी ठरवतात! केसांचा रंग, डो यांचा रंग, कातडीचा रंग, शरीराची ठेवण
आपण ठरवतो का? दोन-चार-सहा अशा माग या िप ांतून झाले या संकरान ेत ेठरलेलं
असतं!’’
‘‘रखमा! त ूतर एखा ा ोफेसरासारखीच बोलते आहसे!’’
‘‘दांडकेरां या तीन िप ा मा या डो यांसमोर वाढ या- यां यात या काह ना ही
जाणीव आह-े काह ना नाही- ही सहज दसणारी गो  आह?े’’
‘‘ हणजे तुलाही काही काही दसलं हणायचं?’’
‘‘तशी मी तुम या र ाची नाही; पण दसलं आिण आता काय िन के हा िवचारत बसू



नकोस- वेळ येऊ नये अशी दवेापाशी ाथना आह;े पण वेळ आलीच तर सगळं सांगेन-
आता सांगून तुझी झोप कशासाठी उडवायची? पुरे आता.’’
सोनालीकड ेनजरही न टाकता रखमा चहाचा कप घेऊन आत गेली.
हरां ात या दवा लावलेला न हता. अंधार दाटून आला होता. वाडीवर इतर आवाज
कधीच नसायचे. केवळ एक सोडला तर. सतत, चोवीस तास गरजणारा सागर; पण या
पा नादाची इतक  सवय झाली होती क , याब ल खास िवचार के याखेरीज तो आवाज
यानातच यायचा नाही.
धूसर आकाशात मधूनमधून तारे चमचम करायला लागले होत;े पण यांची सोबत अपुरी
वाटत होती. दारात बाबा-आई-मामा रखमा होते. यांचा केवढा आधार वाटत होता!
िवशेषत: आता या रखमाने ऐकवले या िवल ण ह ककतीनंतर!
ितला या बंद खोलीत दसलेलं सरकत बंद होणारं दार ह ेतर पाचरीचं अगदी िनमुळतं
टोक होत ंआिण आता येक घावाबरोबर पाचर जा त जा त खोल घुसली होती- आिण
ित या आयु याचे दोन भाग झाले होत.े
एक, वाडीला ये यापूव चा आिण दसुरा- वाडीवर आ यानंतरचा.
फरता रंगमंच. ा सफर सीन.
गो चा वीकार ती करत े का नाही याला काही मह व न हतं; कारण या ित या
कमतीपलीकड या हो या आिण ित या मनात अशीही एक शंका येत होती क , ित या
पुढ या सव हालचालीसु ा ित या मनाने-मज न े होतीलच याची खा ी न हती.
प रि थती कशी वळण घेत ेयावर ते अवलंबून असणार होत.ं ती आता वतं  न हती.
एका जरा िवल ण घटना वाहात सापडली होती- आिण ित या वतनावर अनेक
बा घटकांचा भाव पडणार होता.
सोनाली वर ित या खोलीत गेली. िखशातले फोटो ितने सेरवर ठेवले. पांढ या पाठी वर
क न ठेवले. आरशासमोर बसताना ितला डो यांसमोर त ेचम का रक फोटो यायला नको
होत.े ती जरा वेळ कॉटवर आडवी झाली; पण लगेच उठून बसली; पण ितला एका जागी
व थ बसवेनाच. खोलीत येरझारा घालता घालता ती या पि मेकड या िखडक पाशी
आली. सारी दपुार इकडून ऊन आत यायचं- ते हा ब धा रखमाने सोनाली गे यावर ती
िखडक  बंद क न घेतली असावी. आता सोनालीन ेती िखडक  उघडली.
घरात अंधार होता; पण पि मे या दशेस आकाशात अजून गडद लालसर काश होता
आिण या लाल पा भूमीवर या दसु या छायाकृती रेखली गेली होती.
आता जर ितने खोलीतला दवा मालवला तर प रि थती अगदी चाळीस-प ास
वषापूव सारखी होईल, नाही का? कारण ह ेघर, ही खोली आिण समोरचं त ेघर- कशातही
इत या वषात काहीही फरक पडला न हता. ते हापासून या घरात तो वावर सु  आहे
का? ती आता कािशत िखडक त उभी होती. बाहरे सव  काळोख होता. घराकडे
पाहणाराला कती तरी लांबव न िखडक तली ितची आकृती दसली असती. असंच या
दसु या घरातून कुणाचं तरी या आप या घरावर ल  असतं का? आताही कोणा या तरी
नजरेखाली आपली ही आकृती येत असेल का? सव अंगाव न सरसरत गेलेला शहारा
ितला जाणवला; पण ित या हहेी ल ात आलं- हा काही पोकळ क पनािवलास नाही. या



घरात खरोखरच काहीतरी आह.े त े कुणाला कोण या पात दसेल सांगता येत नाही.
गे या दोनतीन दवसात ित या यानात आलं होत ंक  इथे या दसु या घराचा िवषय
कधीही काढला जात नाही. या सवा यात असा काही तरी संकेतच असला पािहजे.
‘भीतीचीही सवय होत-े’ रखमा हणाली होती. एखा ा सहली या ठकाणी चार दवस
मजेत घालवायला आ यासारखं या सग यांचं वागणं होतं. रखमा हणत होती,
‘ यां यापासून ह ेघर वाचव यासाठीच आजी इथे वषानुवष रािहली होती; पण हणजे
आजी काय करत होती? याचे काही मं तं , िवधी-उपासना असलं काही असतं का? ितने
पािहले या हॉरर िच पटातले अनेक दखेावे ितला आठवले-
ती मंतरलेली वतुळं. या का या मेणब या. ती उलटी टांगलेली ि ताची ितमा.
ित या सवागावर अगदी सरस न काटा आला.
आता ती िथएटरमध या आरामशीर खुच त बसून, पॉपकॉनचे बकाणे भरत समोर या
दखेा ाची मजा लुटत न हती-
आता ती सागर कना यावर या एका संपूण एकाक  असले या घरात होती.
आिण ख या हाँटीगची इथे वषानुवषाची परंपरा होती.
एक स य ित यासमोर आलं.
िसनेमातले संग वाजवीपे ा जा त भडक, ेटर दनॅ लाइफ दाखवलेले असतात. भावी
कर यासाठी; पण एका माणसाला िभवव यासाठी असले भीषण संग- यांची काहीही
आव यकता नसत.े
सा या माणसाला एखादा लहानसा ध ा पुरतो.
बंद असले या (आिण ह े माहीत असले या) घरातला एखादा दरवाजा जरी सावकाश
फरला तरी माणसाचा ास छातीत कतो.
डो यांना अगदी रका या दसणा या खोली या घेतले या फोटोत आरशातून एखा ा
लहान मुलीचं ित बंब दसलं तरी र  गोठून जात.ं अशी का या डो यात पांढरी बुबुळं
असलेली मुलगी. जी चाळीसेक वषापूव  एकाएक  नाहीशी झाली होती.
शरीरावर शहा यामागून शहारे येत होत.े

10.

खोलीतला दवा मालवून सोनाली िज यान ेभराभरा खाली आली. या णी तरी ितला
एकटं राहायला नको होतं. कुणाची तरी सोबत हवी होती. ती वयंपाकघरात आली.
वयंपाकघरात आई होती. सं याकाळ या जेवणाची पानंच घेत होती. सोनाली
टेबलाजवळ याच एका खुच त बसली. टेबलावर म यभागी डबे ठेवले होते. ब धा मामीने
बरोबर दले असावेत. यातला एक डबा ितन ेउघडून आत पािहलं. आत तप करी रंगा या
खांडवी या व ा हो या. यातलीच एक घेऊन सोनालीने वडीची चव घेतली. रवाळ,
खुसखुशीत आिण चिव . ती वडी संप यावर ितने ड यातून आणखी एक वडी काढली.
आईचं ित याकड ंल  होतं.
‘‘आताच व ा खात बसलीस तर जेवणार काय आहसे?’’ आईनं िवचारलं.



‘‘जेवताना मला वाढू नकोस. आता भुकेपोटीच छान लागते बघ.’’
‘‘बोलावू का जेवायला, बाई?’’ रखमान ंिवचारलं.
‘‘बोलाव.’’ आई हणाली.
पाचसात िमिनटातच बाबा आिण रघूमामा वयंपाकघरात आले. टेबला या कडचेी,
जजवळची जागा रघूमामाची आवडती आिण ठरलेली जागा होती. जेवण चाललेलं

असताना डा ा हातान े ज उघडून यातून कधी लोणचं, कधी लंबू, कधी नारळाचा
क स, कधी साईचं दही काढायची याला सवय होती.
सोनाली या चौघां या वाग याचं िनरी ण करीत होती. यां या वाग यात कोणताही
नाटक पणा न हता. खरोखरच नैस गकपणा होता. ित यासाठी चढवलेले ह े मुखवटे
न हते. या दसु या घराची व तुि थती यांनी गृहीत धरली होती. आतापयत यांना काही
वेडावाकडा अनुभव आला न हता- यापुढेही येणार नाही अशा समजुतीवर यांचा दन म
चालू होता; पण आजी आता न हती हा एक मोठा बदल यां या यानातच न हता का?
आजी या नस याने प रि थतीत काय फरक पडणार आह ेयाची यांना क पना न हती
का? न हती, असं यां या वाग याव न दसत होतं.
वरती खोलीत असताना ितने मनाशी ठरवलं होतं- आता जेवताना सगळेजण एक  आले
क  ते फोटो यां यासमोर ठेवायचे- मग पहायचं काय होत ंते.
पण आता ितला वाटायला लागलं, ही वेळ यासाठी यो य नाही. रखमाला जशी एकटी
गाठून िवचारलं तस बाबांना, मामाला, आईला एकएकटं गाठून िवचारायला हवं.
काही अपवादान ेितला एका अनो या, अिव सनीय सृ ीचं दशन झालं होत;ं पण याचा
अथ असा नाही क , ितला या दृ याचा अ वयाथ लागला होता. ती संपूण अननुभवी
होती. मागा न ितला वाटलं, फार छान झालं आपण तो िवषय काढला नाही ते.
जेवणं झा यावर सगळेच बाहरे या हॉलम ये जमले होते. रघूमामाने ीवधन न गे या
दोन दवसांची वतमानप  ंआणली होती. बाबा आिण रघूमामा वतमानप ं चाळ यात
दगं होत.े आई टी हीवरचा काहीतरी काय म पाह यात दगं झाली होती. ितथ या एका
को या कागदावर सोनाली ित या बॉलपेनने रेखाकृती िचतारत होती. िच कलेचं ितचं
ान साधारण एिलमटरी परी े या यो यतेचं होत.ं आताचं रेखाटन हणजे अगदी िन वळ

वेळ घालव यासाठीचा चाळा होता.
रखमा आत जेवण करीत होती- यानंतर ती मागची आवराआवर करील.
सवजण आपाप या काय मात  झाले होत.े
सोनालीचा पेन धरलेला हातही कागदाव न फरत होता. खरं तर ितचं ल  रेखाटनात
न हतचं. गे या दोनतीन दवसांत या अनेक आ यकारक घटनांचा िवचार मनात येत
होता. मधूनमधून तर ितची नजरही हाताखाल या कागदाव न वर जात होती; पण
हाताचं रेखाटन चालूच होत.ं
म येच घ ाळाचा साडनेऊचा टोला पडला.
ध ा बसून सोनाली एकदम भानावर आली.
कागदावर इतका वेळ सफाईने फरणारा हात आता थांबला होता.
ितन ेखाली कागदाकड ेपािहलं. ितचं ल  नसलं तरी हाताने कागदावर वे ावाक ा



रेघो ा मार या न ह या.
कागदावर एक चेहरा साकार झाला होता.
एक वृ  चेहरा. वचा सुरकतलेली. डो यांभोवती तर सुरक यांचं जाळं. वरचे केस िवरळ
झालेले. मागे यांची एक लहानशी गाठ मारलेली.
सोनाली या चेह याकड ेपाहतच रािहली.
ितन ेतर हा चेहरा काढला न हता- ित यात या दजाचं कौश यही न हतं.
वय झालं तरी िनतळ वाटणारे डोळे, पातळ तरतरीत नाक, दात नस याने आत गेलेले
ओठ. मानेमाग या जाड जाड िशरा. सोनालीला सारखं वाटत होतं, हा चेहरा ओळखीचा
वाटतो-
मग ती सरळ उठली आिण बाबां या समोर जाऊन उभी रािहली.
यांनी मान वर करताच ितने तो िच ाचा कागद पुढे केला.
आधी यांनी याव न एक साधी नजर टाकली- आिण मग त ेएकाएक  ताठ उठून बसले.
कागदावरचं िच  नीट याहाळून पा  लागले.
‘‘अगं सोने! ही तर आई! तुझी आजी!’’ त े हणाले.
बाबांचे श द इत या मो ाने उ ारले गेले होत ेक  आई, रघूमामा आपापलं काम सोडून
बाबां या जवळ आले. बाबांनी आधी तो कागद आई या हातात दला, ितने तो पा न
रघूमामा या हातात दला. मान हलवत रघूमामा हणाला,
‘‘कमाल आह!े काय बे ब उतरला आह!े’’
मग तो सोनालीकड ेवळला.
‘‘सोने! कमाल आह!े त ूएवढी चांगली आ ट ट असशील याची क पना न हती मला!’’
यांचे संभाषण ऐकून ग धळात पडलेली सोनाली हणाली,

‘‘मामा, मी कुणी आ ट ट वगैरे नाही! आिण या िच ातला चेहरा मा या अिजबात
ओळखीचा नाही!’’
‘‘अस ंकसं हणतेस? तूच तर काढलंस ना आताच ह ेिच ?’’
‘‘मा या हातून काढलं गेलं ह ेखरं आह;े पण माझं ल  िच ावर मुळीच न हतं- मा या
मनात वेगवेगळे िवचार चालले होत-े इकड ेहात कागदावर काहीतरी रेघा मारीत होत-े’’
‘‘तुझा वत:चा तरी यावर िव ास बसतो का? क  न पाहता ल  न दतेा हातानं
कागदावर असं िच  रेखाटलं जाईल?’’
‘‘गो  िव ास ठेवायला कठीण आह ेखरी-’’ सोनाली हणाली, ‘‘पण मी सांगत े यावर
िव ास ठेवा- एखा ा िच ाची कामचलाऊ न ल मी क  शकेन- पण- पण- या
चेह यातला जो एक िजवंतपणा आह-े छे! त ेतर मा या अगदी आवा याबाहरेचं आह!े’’
‘‘पण गो  झाली आह-े हो ना?’’ रघूमामा हल या आवाजात हणाला. याचा आवाज
गंभीर होता. ल  वेधून घेणारा होता.
‘‘कोणतीही घटना िनरथक नसते- या घटनेमागे काहीतरी कारण असतं- कंवा या
घटनेचा काहीतरी प रणाम हायचा असतो-’’
तो ग प बसला; पण सारेजण या या पुढ या श दांची वाट पाहत होते.
‘‘सोने, तु याजवळ त ेफोटो आहते?’’



सोनालीने मानेनेच ‘हो’ची खूण केली.
‘‘दाखव या दोघांना.’’
सोनालीने िज स या िखशातून त ेचार फोटो काढले आिण बाबां या हातात दले. ‘‘ह ेकाय
फोटोचं करण आह?े’’ हणत बाबांनी फोटो हातात घेतले; पण यातले एकदोन पाहताच
‘‘अरे बापरे!’’ हणत त ेएकदम ताठ झाले.
सोनालीने आई-बाबांसाठी या फोट ची ज मकथा पु हा एकदा सांिगतली.
‘‘बाबा, तु हाला ही मथुरा आठवते? ओळखता येत?े’’
‘‘हो! चांगली आठवते! इत या वषानंतरही आठवते!’’
घसा साफ करीत रघूमामा हणाला,
‘‘सोनाली, या घरात जे काही वावरत ं याने आपला एक चेहरा दाखवला आह.े नवल
नाही िबचारी भीतीन ेगभगळीत झाली ती! खरं तर ती मा याबरोबर इथे वाडीवर परत
आली याचं मलाही नवल वाटतं- कौतुकही वाटत-ं त ेएक अभ  दशन झालं आह-े’’
जरा वेळ थांबून रघूमामा हणाला.
‘‘ही या ना याची दसुरी बाजू आह-े हा चेहरा ित या आजीचा आह-े जस ं या घराने
आपलं एक अभ  प दाखवलं होत ंतसंच आजीने आपलं शांत, धीर दणेारं प दाखवलं
आह-े मला वत:ला तरी या घटनेत िभ यासारखं काही वाटत नाही- उलट मनाला जरा
धीरच आला आह-े’’
जरा वेळ थांबून मग रघूमामा हणाला,
‘‘कदािचत मला माझे िवचार श दांत नीट मांडता आले नसतील; पण यांची दशा
यानात या- तु ही िवचार करा- एक मा  अगदी अगदी न - यात वाईट, धोकादायक,
काळजी कर यासारखं काहीही नाही.’’
सोनालीला नवल वाटलं होत-ं ह ेसगळे या अिव सनीय गो ी इत या शांतपणे कशा
वीकारतात? वषानुवष रका या, ओसाड घरात काहीतरी वावरत असतं काय- कसलीही
क पना नसताना हातान े कागदावर एखादा चेहरा रेखाटला जाणं काय- ही कसली
मानिसकता होती?
पण यासाठी माझीच िनवड का झाली? सोनाली िवचारणार होती; पण तेव ात ितला
रखमाचे श द आठवले- ‘तुझं र ाचं नातं आह-े’ ती हणाली होती. ‘ हणून तुला या
घरात त े दसलं-’ आिण आता हणूनच ित या हातून आजीचा चेहरा कागदावर उतरला
होता. (उतरवला गेला होता!)
आसपास एक भीितना  खेळलं जात होत;ं पण ितला वत:कड े या नाटकातली धान
भूिमका मुळीच यायला नको होती!
रघूमामा उठला, यान े भंतीतलं एक कपाट उघडलं आिण आतून फोट चे दोन-तीन
आ बम काढले. यातले फोटो चाळता चाळता तो एकदम हणाला, ‘‘ह,ं हाच तो!’’ उठून
तो सोनालीसमोर आला आिण ित यासमोर उघडा आ बम ध न हणाला, ‘‘बघ.’’
समोर जुना, सेपीया रंगाचा फोटो होता; पण या फोटोत या चेह याकड े एक नजर
टाकताच सोनालीला ओळख पटली. हाच चेहरा ितन ेकागदावर काढला होता. आजी!
‘‘तुला मु ाम दाखवलं- हणजे तु या मनात काही शंका राहायला नको.’’ आ बम िमटत



रघूमामा हणाला, ‘‘तुला आजी आठवते का, सोने?’’
‘‘अगदी लहानपणी कधीतरी पािह याचं अगदी अगदी अंधूक आठवतं; पण चेहरा वगैरे
काहीही ल ात नाही.’’ सोनाली हणाली. रघूमामाने आ बममधला फोटो
दाखव यापूव च सोनालीची खा ी पटली होती क , आप या हातान ेआजीचाच चेहरा
रेखाटला गेला आह.े
‘‘मला वाटतं, आता सवानी झोपायची तयारी करावी-’’ आई उठत हणाली, ‘‘एकदा का
चचा सु  झाली क  शेवटच असणार नाही- आिण रा ी या वेळी श यतोवर या
िवषयावर काहीही चचा क  नये अस ंमला वाटत.ं चला.’’
खरं तर येकाचंच मन िवचारात गक होत.ं
झोपेची क पना सवाना पसंत पडली.
सोनाली खोलीत आली. ितने समोरची पि मेकड ेउघडणारी िखडक  आधी बंद केली.
अथात दारंिखड या बंद क न गो ी नजरेआड होतात; पण नाहीशा होत नाहीत.
समोर या खोलीतून आईबाबां या बोल याकड,े शेजार या खोलीतून रघूमामा या
हालचालीचे आवाज येत होते. श-पे ट घेऊन ती बाथ मम य े गेली, दात घासून, त ड
धुऊन परत आली. झोप याची तयारी करायला लागली.
आजचा सगळा दवसच िवल ण घडामोड चा होता. आधी त े फोटो. मग रघूमामाने
दलेली मथूची ओळख आिण आता ित या हातून रेखाटलं गेलेलं त ेआजीचं िच - यात
रघूमामा या तकाची भर पडलेली.
रा ी झोप येणार न हती ह े उघड होत.ं या िवचारांचं मंथन चालणार होत.ं आिण ते
नैस गकच होतं.
खोली या दाराचा आवाज झाला. रखमा खोलीत आली.
‘‘रखमा?’’ सोनाली हणाली. ‘‘काय गं? काही काम आह ेका?’’
‘‘काम अस ंनाही; पण तुला काही सांगायचं आह.े’’
‘‘मग यासाठी अशी रा ीची वर आलीस ती? उ ा सकाळी सांिगतलं असतंस तर नसतं
का चाललं?’’
‘‘वाटलं मला- आताच सांगावं.’’
‘‘ठीक आह.े सांग. नीट बस तरी.’’
रखमा खुच ची पाठ हाताशी ध न खुच मागे उभी रािहली.
‘‘सोनाली, कोकणाची गो  वेगळी आह.े अगं, दशेावर या माणसांनासु ा इथ या
आयु याची सवय हायची नाही आिण त ूतर परदशेातच रािहलेली. तुला तर अिजबातच
क पना नसणार. तुला नवल वाटलं असेल- शेजार या घरात असले कार चालतात- तरी
ही माणसं अशी घ मपणे कशी राहतात?
‘‘अगं, अशा एकाक , अंधा या जागीच असले कार होतात. दशेासारखी इथे माणसांची
दाटी झाली, सगळीकड ेिवजेचा लखलखाट झाला क , मग या अस या गो ी कानावरही
याय या नाहीत. मी हणाले होते ना, भीतीचीही सवय होते- अगं, अगदी खरं आह.े तुला
दोन-तीन उदाहरणं सांगते.
‘‘मी मा या गावात भाले यां याकड े कामाला होते. घराणं िभ ुक चं; पण ल मंुजी



असली काय करणारे नाही- दहा ा-बारा ाला जेवायला जाणारे- हणजे जरा
खाल याच लायनीतले. ऐसपैस घर होत.े मागे वयंपाकघर होत-ं वयंपाकघरामागे
िवहीर होती, मोरी होती. ितथेच मागचं दार होत.ं सं याकाळ या आम यापैक  कोणी
हणजे कोणीही या बाजूला जात नसत. माग या दारामागे ही कर  झाडी. व ती नाही.
दवा नाही. वाट नाही; पण रोज सं याकाळी माग या दाराबाहे न रड याचे,
िव हळ याचे आवाज यायचे- अवशीची वेळ. माल कणी या कानावर गेलं क , या
उडदा या लाडवांची टोपली आिण खराटा घेऊन याय या- मागचे दार उघडाय या- दोन
लाडू या बाजूला, दोन लाडू या बाजूला अस ेटाकाय या आिण तेव ान ेिव हळणं थांबलं
नाही तर हातातला खराटा खाल या पायरीवर आपटून ओरडाय या- जाता क  नाही
आता मसणात? का हाणू एकेकाला? मी मग िव हळत िव हळत त ेदरू दरू जायचे- जे कुणी
दारापाशी जमले होते त-े अगदी रोजचा कार.
‘‘मा या मावशी या गावाला गेले होत.े ितथे असा सावकाराचा वाडा होता. मोठा दु
माणूस. तो, याचा बाप, या या बापाचा बाप- सगळे एकजात नत . सा या गावाचे
िश ाशाप खाणारे. सावकार अपघातात मेला. खरंच मेला क  कुणी मारला कळायला
माग नाही. जगात एकटा आला होता, एकटाच गेला- बेवारशी. सगळीकड ेवदतंा- खूप धन
जमा क न ठेवलं आह-े शेवटी कुणीतरी वा ात जायचा धीर केलाच- याला काही
दसलं का कशाने तरी याला धरलं- वे ासारखा कंचाळत बाहरे पडला- आिण मग
कुणीतरी वा ाला आग लावून दली- तेलपाणी दले या तु या, कडीपाट, खांब, िजने
असे धडाधड पेटले; पण पाहणारे लोक सांगतात- वाडा रकामा न हता- वा ात
काहीतरी होतं- तुळयावासे पेटले, भंती कोसळ या आिण लाकडाचा सांगाडा धडाधडा
जळत होता. ते हा पाहणारांना त े दसलं- आगीत काहीतरी सापडलं होत-ं पेटलं होत-ं या
तुळईव न या तुळईवर उ ा मारत होत-ं अगदी वा ाची राख राख होईपयत याची
धडपड चालली होती- वा तूला ध न बसतात ना; मग वा त ूसोडता येत नाही-’’
‘‘रखमा! काय भलत ंभलतं सांगत ेआहसे!’’
‘‘भलत ंभलत ंनाही- तुला कळू द ेक , इकड ेया गो ी सरास चालले या असतात- मथीचं
मला माहीत का न हत?ं सकाळची कना यावर जाते हणून गेली आिण परत आली नाही
ते हाच मनात शंका आली- या घरान ेवैर साधलं; पण ती गेली ती गेलीच- मला दसली
नाही; पण सोनाली मीसु ा या घराभोवती चकरा मार या आहते आिण एकदा जे हा
ित या आवाजात हाक आली- आई! आई! ये ना! ते हा माझी खा ी झाली- ितचा शेवट
या घरातच झाला आह-े’’

‘‘पण तु ही काही केलं नाहीत?’’
‘‘कुणासाठी? ित यासाठी? ती काय आता िजवंत होती का? ती काय आता
पाह यासार या अव थेत होती का?
‘‘बा ना- तु या आजीला- सगळं काही माहीत होतं. मी डोळे पुसत घरात  आले तस ंमला
िवचारलं- काय झालं गं रखमे? तशी मी सांिगतलं बा ना- या घरात- या घरात मथी
आह-े बा नी आधी िवचारलं- बोलली नाहीस ना? दार उघडलं नाहीस ना? जे हा नाही
नाही हटलं ते हा हणा या- मग ठीक आह.े मग जरा वेळाने िवचारलं, तुला माहीत आहे



ना मथी ितथे असणार नाही? िनदान असली तरी हाका मार यासार या अव थेत असणार
नाही? तुला माहीत आह ेना ती मागेच के हा तरी गेली आह?े नाही कसं हणणार? हो
हणावंच लागलं. आता यानात ठेव- बाई हणा या- ितथं काहीही दसलं तरी त ेखरं
नसतं. कोणाचाही आवाज येईल; पण कशावर िव ास ठेवायचा नाही- सगळी
बनवाबनवी असत,े रखमा- आिण सगळं कशासाठी, माहीत आह ेका? कुणीतरी बोलावं,
फसावं आिण दार उघडावं यासाठी! आता तुला सांगत ेरखमा- मीच याला ितथे क डून
घातलं आह-े’’
सोनाली या चेह याकड ेपाहत रखमा हणाली, ‘‘सोनाली, तुला िभवव यासाठी मी हे
सांगत नाही आह-े तर तुझी भीती कमी कर यासाठी सांगत ेआह.े या घरात काहीही नाही
असं खोटं सांगणार नाही. ितथे काहीतरी आह-े काय आह,े कशासाठी आलं आह,े के हा
आलं आह ेया या खोलात जायची ज री नाही. फ  एक यानात ठेव- तु या आजीने
याला या घरात क डून ठेवलं आह-े ते हा असा जीव मुठीत घेऊन वावरायची ज री
नाही- आपण आपलं काम करावं, आप याला हवं तस ंजगावं- फ  या या वाटेस जाऊ
नय-े हणजे मग यायचं काही कारण नाही- आलं का ल ात? आता शांत झोप-’’
सोनाली या खां ाला एक हलका पश क न रखमा खोलीतून िनघून गेली.
ितचं दांडकेर कुटंुबीयांशी नात ंकेवळ मालक-नोकर यापे ा फारच वेगळं होत.ं घरात ती
ह  गाजवत होती; पण घरा या र णाची मोठी जबाबदारीही ितन ंआप या खां ावर
घेतली होती.
ित या श दांनी आप याला काही माणात तरी धीर आला आह े ही गो  सोनालीला
वत:शी मा य करावीच लागली. केवळ कोर ा श दांनी धीर येत नाही ही गो  ितला
माहीत होती; पण रखमाचे श द कोरड ेश द न हते- ती या कठोर अनुभवातून गेली होती
आिण मगच सोनालीला धीराचे दोन श द सांगत होती.
शेजार या घरात काय वावरत असत ंयाचा अनुभव आ यावरही आधी आजीबरोबर आिण
मग एक ान े या ओसाड वाडीवर राहणा या रखमाला ह ेश द बोल याचा अिधकार
नसला तर मग कोणाला असणार होता? सोनाली झोपायला वळली ते हा ितला जाणवलं
शरीराचा आिण मनावरचा ताण खासच हलका झाला आह.े

11.
रा ी आपली झोप अ व थ असेल कंवा चाळवली जाईल ही सोनालीची भीती अगदी
िनराधार िनघाली. शारी रक तसा मानिसक थकवा आपली कंमत वसूल के याखेरीज
राहत नाही आिण आदला दवस तर मानिसक उलघालीचा गेला होता. कतीतरी
गो वरचं ितचं पर पेि ट हच एकदम बदललं होतं. वाडीवर या सवच घटकांना नवीन
प रमाणं जोडली गेली हाेती. जाग आ यावर काही वेळ ती पलंगावरच आरामात लोळत
पडली होती आिण िवचार करीत होती. काही एका अपवादा मक रीतीन ेती या ना मय
संगमािलकेत गंुतली तर होतीच- मग आता िनदान ितला आपली मािहती तरी अगदी
प रपूण क न यायला हवी. रखमाने काल बरीच मािहती दली होती; पण सोनालीची



अशी क पना होती क , श द कंवा वा य गाळले या प र छेदासारखी ितची हक कत
होती. पु हा एकदा ितला बोलती करायलाच हवी होती.
आिण रघूमामा. यात या यात ित याशी मोकळेपणान ेबोलणारा तोच एक आिण या
दांडकेर कुटंुबाशी दीघ काळचा संबंिधत. आधी बाबांचा िम  हणून आिण मग तर य
ना यानेच बांधला गेलेला.
ती खाली आली ते हा सुदवैाने रघूमामाच वयंपाकघरात भेटला. तो चहाचीच वाट पाहत
होता. रखमाने या याबरोबरच सोनालीचाही चहा बनवून आणला. चहा घेऊन होताच
कप टेबलावर ठेवत सोनाली हणाली,
‘‘मामा, चला ना- बीचवर जाऊ या- हवा कती छान आह!े’’
‘‘जाऊ या क ! नो ॉ लेम!’’ तो वत: या श दांवरच मो ानं हसला.
‘‘एवढं हस यासारखं काय आह?े’’ सोनालीन ंनवलानं िवचारलं.
‘‘त ू एव ातच इंिडयात आलीस, नाही का? एक जपानी मोटरसायकलची टी हीवर
जािहरात यायची- यात एक जाडसर बुटका जपानी येक ाला अगदी वाकून ‘नो
ॉ लेम’ अस ं उ र ायचा- खरं तर याला िवचारलेला एक ही समजत नस-े ती
जािहरात बरीच पॉ युलर झाली होती-’’
‘‘िनघायचं का? मी कपड ेआणतेच व न-’’
सातआठ िमिनटांत दोघं घराबाहरे पडले. सोनाली या खां ाला ित या कप ांची
िपशवी लटकावलेली होती.
समु ापयत पोहोचायला पंधराएक िमिनटं लागली. कना यावर पोहोच या पोहोच या
रघूमामा रेतीत बसकण मा न बसला.
‘‘सोने, मी काही पा यात उतरणार नाही. तू खुशाल जा.’’
‘‘न ?’’
‘‘अगदी न .’’
सोनाली पा यात िशरली. पाणी कमरे यावर ये यासाठी ितला जवळजवळ अधा फलाग
चालावं लागलं. या कोमटसर खा या पा यान ेशरीरातला सारा थकवा शोषून घेतला-
इतकं हलकं आिण स  वाटायला लागलं!
ितचं समाधान झा यावर ती पा याबाहरे आली. ितन े अंगाभोवती एक मोठा टॉवेल
गंुडाळून घेतला आिण दसु यान े केस पुसायला सु वात केली. केस पुसता पुसता ती
रघूमामापाशी येऊन बसली.
‘‘मामा, काल रा ी रखमा या दसु या घराब ल बरंच काही सांगत होती.’’
रघूमामा काहीच बोलला नाही.
‘‘आता मा यापासून काहीही लपवून ठेवायची आव यकता नाही, मामा. तुला या घराचा
काय अनुभव आला त ेसांग.’’
‘‘सोने, आप याला इथे एकदोन दवस रा न परत जायचं आह.े कशासाठी ह ात या
चौकशा?’’
‘‘मामा, मला एकच सांग. तुला काही अनुभव आला होता का? त ूजर नाही हणालास तर
मी ग प बसेन. सांग.’’



‘‘आला होता.’’ रघूमामा हातात एक खडा घेऊन याने खाल या रेतीत रेघो ा मारीत
होता. ‘‘खूप खूप पूव  आला होता. मी आिण गो वंदा या वेळी शाळेत होतो आिण
शिनवार-रिववार या सु ीसाठी मी इथे वाडीवर आलो होतो. आम याबरोबरची हणजे
ती फ  मथीच- खरं तर आ ही दोघंच दवसभर एकमेकांबरोबर असायचो. असेच
सकाळचे समु ावर आलो होतो.
‘‘लहानपणचं काही वेगळं असतं बघ. आ ही अगदी तास तास पा यात डुबंत बसायचो.
तसा हा कनारा अिजबात धो याचा नाही. यान ेघर यांना कधीही काळजी वाटायची
नाही. असेच तास दोन तास डुबं यानंतर आ ही परत चाललो होतो आिण वाटेवरचं ते
दसुरं घर होत.ं’’
रघूमामा बोलायचा थांबला.
‘‘आम या कानावर य  अस ंकाही आलं नसलं तरी आ हालाही कुणकुण लागली होती-
िशवाय आ हाला सतत ताक द दलेली असायची क , या घरा या आसपास फरकायचं
नाही; पण श द मोडला नाही तर ती मुलं कसली? आता तुला बाबा अगदी गंभीर, अबोल
वाटतात ना? ते हा गो वंदा िवल ण ड होता. सार या काही ना काही उचापती करीत
असायचा- आईबाबांची बोलणी खायचा- या घरा या सावलीत आ ही थांबलो. ‘बघायचं
का रे िखडक तून आत डोकावून?’ गो वंदाने िवचारलं. ‘गो वंदा, तु या आईन े काय
सांिगतलंय? या घरा या आसपास फरकायचंसु ा नाही- आठवतं? मी हणालो. खरं तर
मा याही मनात उ सुकता होतीच. त ेवयच तसं असतं. ‘नुसतं हरां ातून पहायला काय
हरकत आह े रे?’ गो वंदा िवचारत होता आिण पावलापावलाने या घरा या दशेने पुढे
सरकत होता. मुलामुलां यात भुताखेतां या, समंध-हडळ-िपशा ां या गो ी नेहमीच
चालले या असतात; पण आम या गो ीतून वेळ रा ीची असायची- रका या घरात
मेणब ीसार या योती हलताना दसतील- मा याव न नाहीतर तळघरातून
िव हळ याचे आवाज येतील- व छ सूय काशात भर दवसा काही वेडवंाकड ं दसू शकेल
ही क पनाही बालमना या पलीकडची होती. ‘चल रे, नुसतं बघू या िखडक तून-’ गो वंदा
हणाला आिण या यामागोमाग मीही पुढे आलो- आिण आ ही हरां ात पोहोचलो.
उ हातन ंसावलीत आ यान ेअसेल; पण ितथे अगदी गार वाटत होत.ं इतक  शांतता होती
क , पायाखाली रेती सरकत होती ितचाही आवाज ऐकायला येत होता. ‘‘सोने, तुला खरं
सांगू का, इतक  वष होऊन गेली; पण तो संग अगदी कालच घडला अस यासारखा
अगदी अगदी प  आठवणीत आह-े असणारच. अिजबात िवस न जा यासारखा नाही. तू
पुढचा भाग पािहलाच आहसे. मधे मोठं दार आह.े दो ही बाजंूना दोन दोन िखड या आहते
आिण सकाळी मागचा दखेावा उ हात उजळलेला असतो- आतली खोली अंधारत असते-
दखेा ा या ित बंबािशवाय इतर काहीही दसत नाही-’’
‘‘हो.’’ सोनाली हणाली. ितची ती आठवण ताजी होती.
‘‘दो ही ित ही िखड यांतून आ ही आत पािहलं- काही दसलं नाही- हणजे घरात असतं
तस ंसामान दसलं असेल; पण ल ात राह यासारख ं दसुरं काही दसलं नाही. मनात
िनराशा आली आिण सुट यासारखंही वाटलं. ‘चल-ितकडनं बघू या’ गो वंदा हणाला
आिण घराला वळसा घालून आ ही माग या बाजूला आलो- हणजे आप या घरातून



दसते ती बाजू- ितकडहेी हरांडा आह े आिण िखड यांची रांग आह-े ितकड याही
सग या िखड यांतून पाहत पाहत आ ही शेवट या िखडक पाशी आलो. मला वाटलं,
आतापयत एकाही खोलीतून आत काहीही दसलं न हतं. ते हा जरासा बेसावधपणा आला
होता- अथात मनात मागे असाही िवचार असला पािहजे- आपण घरा या बाहरे आहोत,
दवसाची वेळ आह,े हाके या अंतरावरच घरातली माणसं आहते- यायचं काही कारण
नाही-
‘‘शेवट या िखडक तून आत पािहलं. िखडक तून आत उ हाचा कवडसा पडला होता.
खोली अगदी उजळून गेली होती. खोलीत एक पलंग होता आिण पलंगावर ती बाई बसली
होती.’’
रघूमामा या आवाजात एवढाही बदल झाला न हता- यामुळे याचे त ेश द अनपेि त
होत.े अथ समजायला एकदोन सेकंद जावे लागले आिण मग सोनाली एकदम ताठ झाली.
भर उ हातही शरीराव न सरसरता काटा गेला.
रघूमामा ित याकड ेपाहत होता. याचा चेहरा जरासा ओढला गेला होता. डो यांत मोठे
चम का रक भाव होत.े तो वत:शीच मान हलवत होता.
‘‘अरे रघ!ू ती बघ काकू!’’ गो वंदा हणाला. ‘ती बघ खाटेवर बसलीय-’ मी िखडक तून
आत पािहलं. मग मलाही गो वंदाची काकू ओळखायला आली; पण ही इथे कशी? आ हा
सग यांना माहीत होत-ं गो वंदाची काकू मुलाला घेऊन घरातून िनघून गेली होती- ‘रघू,
आप याला लहान मुलांना खोटं सांिगतलेलं असणार. अरे, ितला घरातच क डून ठेवलेली
असणार- वे ांना घरात क डून ठेवतात ना-’ मा या मनाचा तर पार ग धळच झाला
होता. मी काकूकड ेनुसता पाहत होतो; पण ित या अंगावर ह ेअसलं कसलं पातळ होतं?
ही तर एखादी शंकरपा या या िडझाइनची सोलापुरी चादरच वाटत होती- वय लहान
असलं तरी मला एवढं माहीत होत-ं पातळावर असे ंट नसतात...
‘‘तेव ात गो वंदाने नखान ेिखडक या तावदानावर टक् टक् असा आवाज केला. काकंूची
मान एकदम वर आली- मोठे मोठे डोळे- आिण उलटे! हणजे डोळा काळा आिण बुबुळं
पांढरी! मग काहीतरी बोलायला ितन ेत ड उघडलं- आधी वाटलं त डात दातच नाहीत-
मग दसलं, दात होत;े पण काळे होत-े ‘गो वंदा! पळ’ मी हणालो; पण िवचार खूप वेगाने
येतात. आचाराला काही ना काही वेळ लागतोच. ती बाई काय झपा ान ेहलली होती!
ए हाना िखडक पाशी पोहोचलीही होती! िखडक या काचेला चेहरा लावून पाहत होती-
का या दाता या त डान ेहसत होती-
‘‘मग कसेतरी धडपडत आ ही हरां ातून खाली उतरलो होतो आिण घरा या दशेने
धूम पळत होतो; पण गो वंदाला एक शहाणपणा सुचला- आ ही घरात गेलोच नाही-
पळत पळत सरळ सुपारी या बागेत गेलो- दमछाक होईपयत पळालो आिण शेवटी
िविहरी या काठापाशी जाऊन थांबलो- अस ेघाब याघाब याने सरळ घरात गेलो असतो
तर सगळंच बंग फुटलं असतं. हजार ांना उ रं ावी लागली असती आिण बोलणी
खावी लागली असती. दम यायला आिण डोकं शांत हायला काही वेळ हवाच होता. आिण
अथात चचलाही. ‘गो वंदा, ती काही तुझी काकू न हती.’ मी हणालो. ‘पण दसायला
अगदी काकूसारखी होती क  नाही?’ तो िवचारत होता. ‘लांबून दसली असेल तशी; पण



डोळे बिघतलेस का? दात बिघतलेस का? आिण अंगावरचं ते चादरीचं पातळ बिघतलंस
का? छे! काकू तर मुळीच न हती; पण गो वंदा, काहीतरी होत ं खास! ित यासारखं
दसणारं! हणूनच आप याला या घरापाशी फरकायची बंदी होती-’ ‘मी आईला
िवचा न पाहतो’ गो वंदा हणाला. ‘तुला काहीही सांगणार नाहीत-’ मी हणालो आिण
झालंही तसंच! पिहलं उ र तुला कशासाठी ह ात या चौकशा? आिण मग काय दसलं हे
सांगताच पाठीत धपाटा! ‘सांिगतलं होत ंना या घराकड े फरकायचं नाही हणून-’ ’’
या आठवणीनं रघूमामाला हसू आलं; पण मग गंभीर होत तो हणाला,

‘‘आता हसू येतं- पण या वेळी आ ही दोघं काय यायलो होतो! आजकालचं हे
मानसशा  सांगतं- मुलां या शंकांचं िनरसन करा- यांनी आ हाला काय प ीकरणं
दली असती? खरं तर यांनाच माहीत न हतं- कोणासच माहीत न हतं- या घरात
खरोखरच काय आह ेते- आिण सोने, अजूनही कोणालाही मािहती नाही- मग आ हाला ते
काय सांगणार? धाकदपटशा दाखवून मोठेपणाचा अिधकार गमावून त ेआमची त ड ं बंद
क  शकत होते- तेवढं मा  यांनी केलं.’’
सोनालीनं जरा वेळाने िवचारलं,
‘‘मामा, तुमची दोघांची आठवण जर इतक  खर होती तर मग मोठे झा यावर तु ही
काही शोध यायचा य  केला नाहीत का?’’
‘‘कसा शोध यायचा? कशाचा शोध यायचा? जंगलातून कंवा जाळीतून एखादा हं
ापदाची गुरगुर कानावर आली तर माणूस या जागेपासून श य िततका दरू राहतो, हो

क  नाही? जंगलात जाऊन शोध घेणारा कंवा या जाळीत डोकावणारा एखादा हरीचा
लाल असेलही; पण आ ही आपली साधी माणसं- चार पावलं दरू राहणार् यांपैक च.’’
‘‘पण वाडीवर येत रािहलात! इथे मु ाम करीत रािहलात!’’
‘‘हो- तुझी आजी इथे होती ना!’’
रखमा हणाली होती या घरापासून लोकांना वाचव यासाठी आजी एकटीच वाडीवर
रािहली होती. सवाची आजीवर केवढी िभ त होती!
वेळ कती गेला होता! सूय चांगलाच वर आला होता. उ हाचा आता चटका जाणवत
होता. ितचे केस के हाच वाळले होते. डो यावरचा टॉवेल झटकून टाक त ती उठली.
ित याबरोबर रघूमामाही उठला. न बोलता ते घराकड ेिनघाले.
वाटेवर अथात ते दसुरं घर लागलंच.
वत: या सावली या िन:श द कोषात गुरफटून बसलेलं.
अनेकांना याचे अनेक पैलू दसले होत.े रखमाला एक, ितला दसुरा, मामा आिण बाबांना
आणखी वेगळा. गो ी वरवर नाटक  वाट या, तरी यां या गभात ू र आिण पाशवी श
होती यात ितळमा  शंका न हती; पण या घराचं एक कस ंिवल ण, िवपरीत, िवसंगत
आकषण होत!ं आताही ितला अगदी मनोमन वाटत होत,ं हरां ात या िखडक तून
डोकावून आत पाहावं-
आिण ितची खा ी होती, रघूमामा बरोबर नसता तर ती खा ीने या घरा या हरां ात
गेली असती- एकामागून एक अस ं वेगवेग या िखडक तून ितने डोकावून पािहलं असतं-
िवपरीत आिण िवषारी आकषण! घराजवळून त े दोघं गेले ते हा ती घरापासून श य



िततक  दरू, रघूमामा या दसु या बाजूने चालत होती.

12.
घरा या हरां ात पाय टाकताच वयंपाकघरात बनवले या पदाथाचा अगदी खमंग
वास यां यापयत पोहोचला. सोनालीला जाणीव झाली, आप याला अगदी कडकडून भूक
लागली आह.े हातत ड धुऊन ती वयंपाकघरात गेली.
‘‘समु ावर गेली होतीस वाटत?ं’’ बाबांनी िवचारलं.
‘‘हो. मी आिण मामा.’’
‘‘रघ ूउतरला होता का पा यात?’’
‘‘अह-ं रेतीतच लोळत होता.’’ सोनाली हसत हणाली.
तस े सगळेच सुटीवर होत.े कोणा याच मागे कामाची घाई न हती. एक एक काय म
िनवांतपणे करायचा पायंडाच पडला होता.
ना ता आरामात झाला.
‘‘बाबा, अजून कती दवस मु ाम करणार आहात इथे?’’
‘‘तू याय या दवशीच परत येणार होतो; पण तुझी आई हणाली, मी मागे राहते,
सोनाली आली क  ितला घेऊन वाडीवर येते- क  द े चार दवस मजा- हणून मी
थांबलो.’’
‘‘हा कसला मिह याचा िवधी असतो?’’
वातावरण एकदम बदललं. सोनाली या ताबडतोब ल ात आलं, आपण आणखी एकदा
एका नाजूक िवषयाला पश केला आह.े बाबा रखमाकड े पाहत होते. ितने मानेनेच
लहानशी खूण केली.
‘‘जाय या आधी आईने अनेक इ छा सांगून ठेव या हो या. यां यातली ही एक आह.े’’
गो वंदराव हणाले. इतर इ छा काय हो या याब ल ते काहीही बोलले नाहीत. ‘‘ितला
जाऊन मिहना झाला क  इथे यायचं- माग या हरां ाचा कोपरा आह े ितथे पणती
लावायची- कमान सहा मिहने तर दरमहा यायला हवं-’’ गो वंदराव जरा थांबून हणाले,
‘‘आई एकुणात जरा वेगळीच होती. िवि  होती अस ं हणणार नाही; पण ित या सवच
या समजत असत अस ं हणता यायचं नाही. मला तर अशी शंका येत े क , दर

मिह याला मी वाडीला भेट ायला हवी यासाठीच आईन े ही काहीतरी ी काढली
असावी; कारण पाहा- मी इथे येणार हणजे इथे सगळी व था पहायला रखमा
असायला हवी- हणजे तीही आपोआपच वाडीवरच राहील- वाडीवर सतत कुणीतरी
व तीला असायला हवं असा ितचा आ ह असायचा- ती वत: अगदी एक दवससु ा
वाडीबाहरे राहायला गे याचं मला आठवत नाही-’’
सोनालीला रखमाचे श द आठवले. यांचा िवचार केला तर बाबां या या तकाला एक
वेगळाच अथ येत होता. संर ण. वाडीचं संर ण.
‘‘बाबा आजी कशी होती सांगा ना!’’
‘‘कशी होती हणजे काय?’’



‘‘अगदी अगदी ओझरती पािह यासारखी वाटत;े पण ित यासंबंधात काही हणजे काही
मािहती नाही मला. आता दोन दवसांपूव  थमच ितचा फोटो पािहला. तेही करण जरा
चम का रकच, नाही का? सांगा- कशी होती? वभावाने ेमळ होती का? इथे तीच जर
सग यांत मोठी असेल तर एखा ा कूमशहासारखी अिधकार गाजवायची का? आई,
तुला सासुरवास केला का? लहरीपणान ेवागायची का? वहारात कशी होती? बोल यात
कशी होती?’’
‘‘ब ब ब ब! कती ?’’
‘‘मग? िवचारायलाच हवेत! याखेरीज का ती  डो यांसमोर अगदी बे ब
राहील?’’
‘‘आिण आजीब ल एकाएक  एवढी आ था कशासाठी?’’
‘‘िवचारताच आहात तर सांगते बाबा- तुमची आई तु हाला वाटते इतक  साधी बाई
न हती.’’
मामा, बाबा, आई- ितघंही ित याकड ंनवलान ेपाहत होत.े
‘‘आिण हा जावईशोध कशा या आधारावर लावलास?’’
‘‘मला आपलं तस ंवाटलं.’’ सोनाली जरा लंग ा आवाजात हणाली, ‘‘खरंच सांगत-े
एकाएक  मनात तो िवचार आला; पण ित याब ल मा या मनात खूप उ सुकता आह ेही
गो  मा  खरी आह.े खरंच सांगा बाबा.’’
‘‘आई हणजे-’’
‘‘थांबा,’’ सोनाली उठत हणाली. बाहरे या खोलीतून ती एक पॅड आिण बॉलपेन घेऊन
आली. ‘‘बाबा, आतापयत सग या माणसांचे उ लेख नु ते आजोबा, आजी, काका-काकू
असे झाले आहते. मला यांची नावं सांगा.’’
‘‘अगं कशाला?’’ आई हणाली, ‘‘ती माणस ंगेलीसु ा आता-’’
‘‘बाबा, तु ही सांगत नसलात तर मला दांडकेरांचा कुलवृ ांतच पाहावा लागेल!’’
‘‘तू काही तुझा ह  सोडायची नाहीस.’’ बाबा हसत हणाले, ‘‘ठीक आह-े घे िल न.
मा या विडलांचं नाव िव नाथ आिण आईचं नाव दगुाबाई. काकांचं नाव मोरे र आिण
काकंूचं नाव कृ णाबाई. यां या मुलाचं नाव यशवंत असावं अस ंआठवतं. न  नाही.
तु या आईचं नाव मंिजरी. तुझं नाव सोनाली. तु या भावाचं नाव िषकेश आिण या या
प ीचं नाव मेनका झालं?’’
‘‘झालं. आता सांगा.’’
‘‘आई अगदी शेवटी शेवटी थकली होती. वाळली होती. केसही िपकले होते. नजर मा
पिह यासारखीच ती ण होती. ती गेली ते हा शी या आसपासचं वय न च असेल.
वडलांचा कारभार जरा ढलाच होता. वडील नसते तर कारभार गबाळाच हटला असता;
पण आई खरी वहारी. नारळ-सुपारी, अननस, फणस काढायचे ते हा ितची सगळीकडे
नजर असायची. वडील गे यावर मीच सुचवलं हा ाप आता पुरे कर. झाड ंउ  िवकून
टाक. सहसा कुणाचं ती ऐकणारांपैक  न हती- पण या वेळी माझं सांगणं मानलं. खरं तर
या उठाठेवी कर याचं ितचं वयही रािहलं न हत-ं दोन पैसे कमी िमळत असतील; पण
सारा वहार एकदम सोपा आिण सुखाचा झाला; पण ितला फसवायची कुणाची हमंतच



न हती. वाडीवर नोकरचाकर असतानाची वेळ मला आठवते- सगळे आईला िभऊनच
असत. सगळे ित या नजरे या धाकात असत. मला ितचा आवाज कधी चढलेला आठवत
नाही- क  ती कधी कुणावर रागावलेली आठवत नाही; पण तशी मोठी ेमळही न हती.’’
‘‘बाबा, आजी अगदी जु या काळातली, नाही का?’’
‘‘हो. मग?’’
‘‘तु ही ितकड ेआप या घरातसु ा दवेाची रोज पूजा करता. मग इथे वाडीवर दवे नाहीत,
दवेघर नाही, ह ेकसं?’’
सोनाली या ल ात आलं, पु हा एकदा बाबा आिण रखमा यां यात नजरानजर झाली.
बाबांनी एकवार खांद ेउडवले.
‘‘सोने, आई असताना इथे दवे होते; पण, पण ितची इ छा होती क , ित या िनधनानंतर
इथे वाडीवर दवे ठेवू नयेत. ित यामागोमाग इथ या सव दवेांचंही िवसजन करावं. खरं
तर शेवटी शेवटी जे हा ितची हालचाल थांबत आली ते हा ितने शेवटची एकदा पूजा केली
आिण दवे एका िशसवी या पेटीत ठेवून दले. ह ेरखमानेच मला सांिगतलं आह.े’’
बाबा वत:शीच मान हलवत होते.
‘‘खरं तर शेवटी आई अगदी थकली होती; पण ितला कोण याही गो ीचं काहीही
प ीकरण मागायची कुणाची ा ाच न हती. आधी ठणठणीत होती ते हा तर ितचा
सग यांना वचक होताच- मग दबुळपणा, ीणपणा हचे श  ठरत,ं नाही का? अशा

िव  तुम यापाशी काय असतं? अशां यावर तु ही काय स  करणार?’’
सोनाली आईकड ेवळली.
‘‘आई, आता त ूसांग! तुला सासुरवास झाला का? बोलणी खावी लागली का?’’
आई हसत हसत हणाली,
‘‘नाही. हणजे मी सासूबाई या मनािव  कधी वागलेच नाही; कारण ह ेहोत ंक  वाडी
हणजे यांचं घर होतं. ितथे यां या मज माणे कारभार चालावा अशी यांची इ छा
असली तर ती यो यच होती. िशवाय माझी यां यापासून काहीही अपे ा न हती. तुझे
बाबा हणजे यांचा एकुलता एक मुलगा. आज ना उ ा के हातरी सव िमळकत यां याच
नावावर होणार होती. आता नीट ऐक- हा िवचार मा या मनात कधीही आला नाही. मी
वाडीवर तशी वषाकाठी दोन स वादोन मिहनेच राहत असेन. एि ल-मेम ये आं यां या
हगंामात इथे मु ाम असायचा आिण मग दवाळीत ब धा इथेच. हणजे कुठे पवर वगैरे
गेलो नाही तर आिण खरं सांगू का? या खरंच वहारी हो या. मग जर यांचं काहीही
नुकसान होत नसेल, काहीही गफलत होत नसेल, तर मग वादासाठी वाद कशाला? तो
माझा वभावच नाही; पण सोने, ह ेशहाणपण माझं नाही. रखमाचं आह.े सोने, इथे मला
दोन सासवा हो या. सासूबाई मला मंिजरी हणून हाक माराय या आिण ही रखमा
सूनबाई हणायची. अजूनही हणत.े’’
जरा वेळ थांबून आई पुढे हणाली, ‘‘पण यात वहारही आह,े शहाणपणही आह,े हटलं
तर वाथही आह-े दसु याचं काम चांगलं होवो न होवो, या या य ांना दाद दे यात
काय गैर आह?े चांगलं बोलणं, मान राखणं या गो ी तर फुकट या आहते ना? सासूबाई
मा यावर नेहमी खूश असाय या; पण एक मा  सांगत-े या नेहमी वत:चं अंतर ठेवून



वागाय या. यां या त डून सहसा वावगा श द िनघायचा नाही; पण के हा तरी एकदा
या बोलून गे या- अगं, र ाचं नातं लागत!ं’’
सोनालीला एकदम रखमाचे श द आठवले- तु याशी यांचं र ाचं नात ंआह ेना!
ानासाठी सोनाली वर गेली. बाबा-आई-आजी-रखमा. एक मोठा िविच  चौकोन होता.

आई-बाबा-आजी यांची पर पर नाती आिण संबंध समजू शकत होते; पण रखमा? ती या
सा यात कोठे बसत होती? ती ना ना याची ना गोताची ना जातीची. सव वी परक .
अिशि तच. आि त हणून वाडीवर राहायला आलेली.
आजी या मृ यूनंतर जवळजवळ मिहनाभर ती वाडीवर एकटीनेच राहत होती.
घरादारा या सव क या ित यापाशीच हो या. नाही हटलं तरी घरात पैसाअडका-
दागदािगने-चांदीची भांडी असलं असणारच; पण आई-बाबांचं रखमाशी वागणं एखा ा
जवळ या िव ासात या शी वागावं तसं होत.ं
आई-बाबांनी आजीसंबंधात मािहती सांिगतली होती; पण ती एखा ा च र कोशात असते
तशी, जाहीर दशनासाठी असावी तशी होती कंवा कदािचत यांनी िच ाची एकच बाजू
दाखवली असेल- िच ाला आणखी एक बाजू होती- आिण ती फ  रखमालाच माहीत
होती. रखमा सारा ज म वाडीवर रािहली होती. आजोबांनी आपला भाऊ गमावला होता,
तर रखमान े वत:ची मुलगी गमावली होती.
मग ित या ल ात आलं- रखमाची मुलगी मृत झाली होती; पण ती ितला दसली होती-
याच घरात, िजथे आजोबां या भावाने आ मह या केली होती-
या दोन घटनांचा संबंध असला तर या रह याचा एक काळा धागा ित या हाती आला
होता; पण रखमाच फ  या सा यावर उजेड टाकू शकणार होती. सोनालीला फ
वरवर या गो ीच समज या हो या- याही रखमा या एक कार या मूक संमतीनंतरच
ितला सांग यात आ या हो या.

13.
गरम पा यान ेखूप वेळ शॉवर घेतला. सकाळचा पोह याचा ायाम, मग चांगला भरग
ना ा आिण आताचा हा गरम शॉवर- जरा िव ांतीसाठी हणून ती कॉटवर आडवी झाली
ती गाढ झोपली.
दपुारी के हातरी ितला जाग आली.
दीड वाजला होता.
ती कॉटवर उठून बसली, शरीराला आळोखेिपळोख ेदऊेन ती उभी रािहली.
खाली आली ते हा वयंपाकघरात रखमा एकटीच होती. जेवण करीत होती.
ितथेच टेबलापाशी सोनाली बसली.
‘‘सगळे जेवून गेले?’’ ितने िवचारलं.
‘‘हो.’’ रखमा हणाली, ‘‘तुझं ताट घेऊ का?’’
‘‘अंह.ं आता रा ीच काहीतरी खाईन. तुझं जेवण होऊ द.े’’
सोनाली वयंपाकघरात आली हणून रखमाला जेवण घेताना काही अवघड वाटलेलं



दसलं नाही.
‘‘रखमा, आजी असताना तु ही बरोबरच जेवायला बसाय यात का गं?’’
‘‘छे बाई! यांचं सगळं झा यावर मग माझं जेवण.’’ रखमा हणाली. ‘‘पण एक होत-ं मी
जेवत असले तरी यांचं जे काय काम असेल ते चालूच असायचं-’’
‘‘ हणून तू जेवताना मी आले तरी तुझी काही गडबड उडाली नाही!’’
‘‘अगं सोनाली, या घरात मला परकं वाटतच नाही. मी घरात आले ते हा गो वंदा- रागावू
नकोस, तु या वडलांना गो वंदा हणते- गुड याएवढा होता. इतक  वष उलटून गेली-
आता कसं परकं वाटेल?’’
‘‘आजोबांना जाऊन कती वष झाली?’’
‘‘पंधरा यावर सहज झाली.’’
‘‘इतक  वष तु ही दोघी इथं एक ा या एक ा राहत होता?’’
‘‘हो.’’ रखमाचं उ र अगदी सहज आलं.
‘‘तु हाला भीती नाही वाटली?’’
‘‘भीती? कशाची वाटायची?’’
‘‘दांडकेर माणस ं पैसा राखून आहते ह े आसपास या गावव यावर यांना माहीत
असणारच क  नाही?’’
‘‘मग पुढे?’’
‘‘इथे दोघी या दोघी बायका राहतात हहेी माहीत असणार- कुणा या मनात काही
काळंबेरं आलं तर? समजा, पाचसातजण जमावाने वाडीवर चालून आले तर?’’
‘‘सोनाली, तुझी आजी होती ना इथे?’’
या एका वा यात केवढा जबरद त िव ास होता!

‘‘रखमा, खरं तर तेच िवचारायला मी आ ा इथे आले होत.े बाबांचीही आज वर इतक
िभ त. तुझीही तीच गो . एकूण ही आजी काही साधी बाई वाटत नाही.’’
‘‘मग या न ह याच सा या!’’
‘‘सा या न ह या? हणजे काय?’’
‘‘सोनाली, ह ेआजवर कुणास सांिगतलेलं नाही बरं का. गो वंदालासु ा ह ेमाहीत नाही
आिण तूही याब ल कुठे बोलायचं नाहीस. तु या आजीनेच मला सांिगतलं आह ेह.े तु या
आजोबांचं आिण आजीचं ल  कसं ठरलं मला माहीत नाही. कारण दांडकेर हणजे इथलं
थ आिण तुझी आजी पंचवीसतीस घरां या एका अगदी लहान खे ात ज मलेली,

वाढलेली कशी काय गाठ मारली गेली दवेासच माहीत! पण एक ऐक, तु या आजीचे
वडील पंचा री होत.े तं मं , जारण-मारण व जादटूोणा यांची यांना चांगली मािहती
होती. उपाय क न घे यासाठी यां या दारी माणसांची रांग लागलेली असायची.’’
सोनाली मो ा मो ा डो यांनी रखमाकड ेपाहतच रािहली होती. पंचा री. मं तं ,
जारण, जादटूोणा. आतापयतचे संग कमी भीितदायक होत े हणूनच क , काय यांना
आणखी एक भीती जोडली गेली होती- एक काळी भीती. हा तर सगळा या ओमेन,
ए सॉ स ट यां यासारखाच कार वाटायला लागला!
‘‘आिण तुझी आजी तशी नसती तर- तर खरंच सांगता येत नाही काय झालं असतं त.े



आधी वाडीवर एकटीने राहायचं. यात भरीस भर हणजे ते शेजारचं घर.’’
‘‘रखमा, आजीचे वडील पंचा री हणजे- हणजे-’’
‘‘सोनाली, मी यांना दोनदाच पािहलं. एकदा गो वंदा या बारशाला आले होते- आिण
मग तुझे आजोबा गे यानंतर आले होत-े यालाही आता कतीतरी वष उलटून गेली! ते
मागेच के हातरी गेले असले पािहजेत; पण तुझी आजी यासंबंधात काही बोलली नाही-
आजोबा वार यानंतर मला वाटलं आता वाडीवरचा मु ाम हलवावा लागणार- मी
आजीपाशी तस ंएकदा बोललेसु ा- ते हा तुझी आजी हणाली- रखमा, आपण वाडीवरच
राहणार आहोत. अथात मी िवचारलंच- दोघी या दोघीच? यावर ती हसून हणाली-
का? भीती वाटायला लागली का काय? शेवटी खरं त ेसांिगतलं- हो. तुझी आजी अगदी
धीराची बघ; पण सोनाली, ितला काय काय माहीत होत ंत ेआप याला थोडचं मािहती
असणार? आप यासार यांना ितथे िम  काळोख दसतो तेथे यां यासार यांना सगळं
काही व छ दसतं; पण आता आजी राहणार हणजे मलाही राहणं आलंच- दांडकेरांचं
घर सोडून दसुरीकड ेकुठे जायचं, राहायचं हा िवचारसु ा मनाला िशवत नाही बघ.’’
‘‘पण तुझी भीती- ती खरी िनघाली का?’’
‘‘हो.’’

14.
दांडकेरांची वाडी आसपास या वा ाव यांवर िस  होती. वत: दांडकेर होते तोपयत
वाडीवर जाणारांची सं या खूप मोठी होती; पण घरात या कामाला रखमा अस याने
दांडकेरां या घरात य  असा कुणाचाच वेश झाला न हता. लोकांना एवढं माहीत
होत ं क , वत: दांडकेराइतकंच कंब ना यां यापे ाही जा त ल  बाईचंच असतं.
जराशी कड कडीत शरीराची प ाशी या पुढची ी.
आिण आता मालक गेले होत.े व तीला हो या फ  मालक णबाई आिण यां याकडची
कामवाली रखमा. शेजारचं घरही रकामं.
लोकां या पैशांवर ड ला मा न आरामाचं, चैनीचं आयु य घालवणारे समाजकंटक- ते
सव  असतात. मो ा मो ा शहरांत तसेच शेदीडशे छपरां या खे ातही असतात
आिण ह ेवाडीचं आिमष तर उंदरासमोर लो याचा गोळा ठेव याइतकं आकषक.
वाडीकड ेर यावरन ंवाट होती; पण भरती या वेळी समु ातूनही होड यातून येणं सोपं
होत ंआिण काम झालं क , पहाटे या ओहोटीबरोबर पसार हायचं. या कानाचा या
कानाला प ा लागायचा नाही.
स या आिण के  हणजे बावीस-तेवीस या वयाची ड पोरं. ए हानाच दोघं
िवडीकाडी या पार पुढे गेले होत.े यां या बापजा ांनी मासेमारीचा धंदा ज मभर केला
होता; पण उ हापावसात, थंडीवा यात, वादळतुफानात असं तास तास राबून पोटाची
खळगी भरायची? यांना यापे ा चोरीमारीचा, गंुडगु हगेारांकडून आलेला पैसा जा त
पसंत होता. यांची व  ंआिलशान गा ातून हडं याची, हाता या बोटात चारचार
िह या या अंग ा घाल याची, गो यागोम ा टंच पोर या सहवासात आिलशान



हॉटेलमधून राह याची होती. िवनाक ाचा पैसा आिण सगळी चैन. यांचं आयु याचं
त व ानच ह ेहोत.ं
मंुबईचा माणूस खबर घेऊन आला क , रा ी या हो ा समु ात जाय या- ठरावीक
ठकाणी पोहोचलं क , पा यावर तरंगणारे बॉय दसायचे. यांना खाली पासलं असायची.
तेवढी हो ांतून परत आण याचं काम पुरं केलं क  झालं. पुढची कची वगैरे सव व था
असायची. सग यांचे िखसे गरम. मग आठपंधरा दवस अगदी चैन.
पण गे या मिह याभरात खबरही आली न हती, माणूसही आला न हता.
पैशांची एकदम कडक  जाणवत होती.
अधूनमधून थ ेने वाडीचा िवषय यां या बोल यात िनघतच असे. वाटेवर पडलेला
लो याचा गोळा- ते वणन करीत असत. कुणीही उचलावा; पण आता चचा झाली ती थ ेत
झाली नाही.
दोघं मासेमारीवर जात नसले तरी ितथी-वार-भरती-ओहोटी यांचा िहशेब नेहमी डो यात
असायचाच.
‘‘ स या, रा ी दोन यापुढे चं  उगवणार आह.े’’
‘‘मग काय? आजच रा ी?’’
वाडी या दशेने एक बोट करत स यान ेिवचारलं.
‘‘आजच रा ी दहाला.’’
आणखी श दांची ज रीच न हती.’’
रा ी काय, दवसा काय, के हाही त े दोघ ं बाहरे पडले तरी यांना हटकणारं व तीत
कुणीच न हतं.
होडगं पा यात घातलं. अडीचतीन फुटां या पा यातही व हवत ये यासारखं.
खाडी पार क न दि णेला मैल दीड अंतर काटलं क  वाडीचा कनारा.
व ांचा चुळूक! चुळूक! एवढाच काय तो आवाज.
पाणी घुसळून वर आलं क  यात मंद िहरवट काश दसत होता.
व हवताना एका श दाचंही बोलणं झालं नाही.
अंदाजाने त ेवाडी या कना यापाशी आले. फूट दोन फूट पाणी रािहलं तस ेदोघे खाली
उतरले, होडी ओढत ओढत रेतीत चांगली बारापंधरा फूट आणून ठेवली.
के ने फळीवरचं पोत ंउचललं. आत एक कटावणी, लहान पहार, दोरीचं वेटोळं, काडपेेटी
आिण दा ची बाटली होती.
रा ीत थोडातरी गारवा होताच. घामेजले या अंगाव न वा याची झुळूक गेली क , जरा
गारठा जाणवत होता. शरीराला उबेची ज र होती आिण मनालाही जरा उसना धीर हवा
होता. यां या व तीवर त ेदादा होते; पण आता अप रिचत मुलखात जरा सांभाळूनच
राहावं लागणार होतं.
वडीलधार् यां या श दांची टंगलच करायचा वभाव बनून गेला होता आिण कुणी
उपदशेाचे डोस पाजू नयेत हणून त ेग पां या अ ातही कधी बसत नसत. नाहीतर या
कना यावर या घरासंबंधात या काही काही अफवा यां या कानावर आ या अस या.
कदािचत यांनी याही भाकडकथा समजून याचीही टवाळी केली असती; पण अगदीच



आंध यासारख ेनको ितथे घुसले नसते.
दोघंही वाडी या दशेला वळले ते हा यांना तो दवा दसला.
कदािचत लहान िचमणी, कंदील, मेणब ीही असेल-
पण अंधार इतका होता क , इत या लांबव नही काश वि थत दसत होता.
दा या घोटाने धै यालाही भरती आली होती.
‘‘चल रे! पा  यायला काय आह ेत!े’’
त ेजवळजवळ यायला लागले तसतशी िनळसर का या आकाशािव  रेखली गेलेली
घराची छायाकृती प  हायला लागली.
दोन मजली घर. वरती उतर या छपराचा ितसरा मजला.
तळमज या या उजवीकड या कोप यात या खोलीतून काश येत होता.
यांना जर माहीत असतं क , गेली वीसपंचवीस वष त ेघर बंद आह,े ओसाड आह,े तर
कदािचत पुढे जा याआधी यांनी वत:शी जरा िवचार केला असता.
कंवा कदािचत नसताही.
कारण कडक दा  मदपूयत पोहोचली होती.
हातात लोखंडी गज, कमरेला सुरे घेतलेले दोघ ेतगड-े या आडबाजूला यांना अडवायची
कुणाची हमंत होती? मारपीट करताना, अंगठीची बोटं नाहीतर कु ांचे कान कापताना
ब बाब ब केली तरी इथं मदतीला कोण होत?ं
खाल या रेतीत पावलांचा आवाज होत न हता.
त ेदोघे हलकेच घरापाशी आले, हरां ा या पाय या चढले आिण हल या पावलांनी या
कािशत खोलीपाशी गेले.
आतला काश एका कं दलाचा होता. सवकाही प  दसत होत.ं
भंती, कपाटं, खाट- आिण खाटेवर बसलेली ी.
मान खाली होती. याने चेहरा दसत न हता. डा ा मनगटाशी उज ा हाताचा चाळा
चालला होता- आिण मनगटातले कातीव कामाचे िबलवर, जाळी या पाट या, िपळाचे
तोड,े उज ा हातात या बोटातली लखलखती अंगठी, पुढे वाकले या मानेभोवतालचा
जाड चारपदरी हार- सवकाही प  दसत होत.ं या नादात यांचं ल  ित या
बोटांवर या नखांकड ेगेलं नाही- नख ंजराशी लांब आिण अगदी काळी होती-
‘‘ स या, तू इथेच थांब रे- मी माग या बाजून ेजाऊन दार उचकटतो-’’
के  पुटपुटला आिण हरांडा उत न घराला वळसा घालून माग या बाजूला गेला. इथे तो
द ाचा काश पोहोचत न हता. अंधाराची नजरेला सवय हायला काही सेकंद जावे
लागले. मग हाही पु हा आला. घराची बाजू मागे टाकून तो माग या हरां ात आला.
ितथे दार होत.ं यान ंहातानं दार चाचपून पािहलं. बाहे न कडी-कोयंडा होता- कोयं ात
कुलूप घातलेलं होत.ं
दोन दारां या फटीत यान े कटावणी सरकावली आिण अंदाज घेऊन एकच जोराचा
िहसका दला.
कच्! आवाज क न कडी उचकटली. यान ेदार आत ढकललं.
खूप दवस न फरलेली िबजागरी दार उघडताना कुइं कुइं आवाज करत होती. के ने दार



अधवट उघडताच यातून आत पाय टाकला.
आता समोर काशाची चीर दसत होती.
या यापासून पाच-सात हातां या अंतरावरच तो खिजना होता.
हातातली कटावणी सरसावून तो या दारापाशी आला आिण याने या दाराला एक
हलका ध ा दला.
दार एकदम आत उघडलं.
ती अजून खाटेवरच बसली होती.
पण आता या याकड ेपाहत होती आिण हसत होती.
का या डो यातली पांढरी बुबुळं, वासले या त डातले काळे दात.
मग एकदम अंधार झाला.
काहीतरी याला येऊन िबलगलं.
कधी क पनाही केली नसेल असला पश.
‘‘आ यो-’’ के  मो ाने कंचाळला.
मग आवाजही गेला.
िन:श द अंधार.
के  गे यावर स या काही वेळ आत पाहत तसाच उभा रािहला.
या बाईने एकदा हात कानापाशी नेला ते हा याला ितची ती काळी काळी नखं दसली.
हा काही रंग न हता. ह ेकाही नेलपॉिलश न हतं.
आिण अगदी फॅशन करणारी बाईसु ा नख ंइतक  अणकुचीदार ठेवणार नाही.
ह ेकाहीतरी वेगळंच होत ंआिण भलतंच होतं.
ह ेसाहस अंगलट येणार अशी याला भीती वाटायला लागली होती.
याला वाटलं जावं, के ला परत बोलवावं आिण असंच िनमूटपणे आ या वाटेन े परत
जावं- इथली ल णं काही ठीक न हती-
के ने दार उचकट याचा आवाज या यापयत प पणे पोहोचला.
ित यापयतही पोहोचला.
ती खाटेवर एकदम ताठ झाली.
ित या खोलीत येणारं दार सावकाश उघडलं गेलं.
ती सावकाश सावकाश उभी रािहली.
या शेवट या णी, काश मालवला जाय या णी, स याला ितथे खरोखर काय होत ंते
दसलं-
काहीतरी ओरडत, धडपडत तो कसातरी हरां ातून उतरला आिण वाट फुटेल ितकडे
पळायला लागला.
मनात एकच िवचार होता- ती रेतीतली होडी पा यात ढकलायची आिण या खतरनाक
घरापासून दरू दरू जायचं-
पण हरांडा उत यावर डावीकड या ऐवजी तो उजवीकड ेवळला,
कना याकड ेजा याऐवजी आत, वाडीत या घराकड ेवळला,
या घरा या हरां ातही कोणीतरी उभं होत.ं



पांढ या कप ातलं. हात पुढे क न.
स या कंचाळला, माघारी फरला.
कसातरी कडमडत रेतीत या होड यापयत पोहोचला- वत:शीच काहीतरी पुटपुटत याने
होडगं पा यात लोटलं, होड यात उडी मारली आिण व ही हातात घेऊन होडगं
व हवायला सु वात केली.
कना यापासून दरू जायचं हणजे कना याकड ेत ड करायला हवंच होतं.
कतीही ठरवलं वर पाहायचं नाही तरी नजर वर जातच होती.
या घरा या का या आकाराकड ेजातच होती.
एकदम याच या खोलीत काश झाला.
दार उघडून कोणीतरी बाहरे आलं.
तो के  होता. स याकड ेपाहत होता.
आिण दो ही हातानी खुणावून याला परत बोलावत होता.
पण के  असा सातआठ फूट उंच असेल? आिण याचे हात एवढे पाचपाच, सहासहा फुटांचे
कसे असतील?
‘‘या अ ला! या अ ला!’’ हणत स यान ेजीव खाऊन व हवायला सु वात केली.

15.
‘‘ हणजे?’’ सोनालीन ेदब या आवाजात िवचारलं.
‘‘आले होत ेलोक डाका घालायला.’’
‘‘मग? मग? मग काय झालं? या घरावर?’’
‘‘या नाही- या दसु या घरावर.’’ रखमा हणाली, ‘‘ यांना काहीच माहीत न हतं. कसं
माहीत असणार? आसपास एवढं माहीत होत ंदांडकेरां या घरात पैसाअडका गडगंज आह,े
मालका या भावाची बायको घर सोडून गेली आह,े मग मालका या भावानेही आ मह या
केली आह;े पण आत या गो ी यांना माहीत न ह या- बाई आिण मी यां याखेरीज
कुणालाच माहीत न ह या-
‘‘रा ीचे अकरा वाज याखेरीज बाई आड ा होतच नसत. तरीही पहाटे पाचला यांचा
दवस सु च. रा ी थंडी असली तर आत या खोलीत, हवा चांगली असली तर
हरां ात या झोपा यावर बसून असाय या. या रा ी या अशाच हरां ात
झोपा यावर बस या हो या. मी झोपाय या तयारीत होते. तेव ात यांची हाक आली.
मी बाहरे आले.
‘‘रखमे, या घरामागे बघ बरं- तुला काही दसतंय का?’’
मी खूप पािहलं; पण अंधार इतका होता क , जेमतेम घराची सावली दसत होती; पण
बाईची नजर खूपच ती ण होती.
‘‘रखमे, घरामागे कुणीतरी गे यासारखं वाटलं.’’
‘‘बाई! आता काय करायचं हो!’’ मी घाब न हणाले, खरं तर वाडीवर असताना ही
भीती चोवीस तास मनात असायची. रा ीचा मु ामाला एखादा तरी गडीमाणूस ठेवून



या, मी बा ना कतीतरी वेळा सांगून पािहलं होत;ं पण छे!
‘‘आपण कशाला काय करायला हवं? त ेकाही आप या घराकड ेयेत नाहीयेत ना? ितकडे
जाताहते-’’ आिण मग जरा थांबून- ‘‘जाऊ दते क !’’
या तशाच झोपा यावर बसून हो या. मी दारात उभी होते.
आवाज फ  समु ाचा.
आिण एकदम ती कंचाळी आली. एखा ाचं शरीर लोखंडी चरकात िपरगाळलं गेलं क
येईल तशी कंचाळी.
‘‘बाई-’’ मी हणाले. यांनी हात वर क न मला ग प केलं.
आिण मग घरा या माग या बाजून ेकुणीतरी धडपडत, हलेकां ा खात आप या घराकडे
येताना दसला.
ते हा मा  बाई हरां ा या त डाशी जाऊन उ या रािह या.
तो जो कोणी होता तो दहा-पंधरा पावलांवरच थांबला. एकदा आप या घराकड ेपािहलं
आिण मग पु हा ओरडत ओरडत वळला आिण पळून गेला.
‘‘ य! गेला एकदाचा.’’ मी हणाले.
‘‘तो गेला; पण तो एकटा आला न हता-’’ बाई हणा या.
‘‘एकटा आला न हता?’’
‘‘नाही- या याबरोबर दसुरा कुणीतरी होता आिण तो दसुरा परत गेला नाही- परत
जायचाही नाही- या घरात गेला आह-े’’ वत:शीच मान हलवत या मागे आ या. परत
झोपा यावर बस या. ‘‘आता परत दार बंद करणं आलं.’’ या इत या खाल या
आवाजात बोलत हो या क , खा ी झाली या वत:शीच बोलत आहते.
‘‘रखमे, इकड ेये.’’ मला यांनी जवळ बोलावलं. ‘‘इतक  वष मी या घराची दारं बंद
ठेवली होती. कुणीतरी महामूखाने आता दार उघडलं आह.े आता याला क डून घातलं
होत ंते उघ ावर आलं आह.े आजची रा  सावध राहा. िखडक बाहरे काही आवाज आला
तर बाहरे पडू नको. कुणी हाक मारली तर ओ दऊे नको. आवाज यांचा- मालकांचा वाटेल,
तु या नव याचा वाटेल, मथीचा वाटेल, गो वंदाचासु ा वाटेल; पण ओ ायची नाही.
आप या दोघीखेरीज वाडीवर दसुरं कुणीही नाही ह ेिवस  नकोस. जा आता झोपायला.’’
‘‘सोनाली, ती रा  फार वाईट गेली बघ. घराभोवती, रा भर काहीतरी िघर ा घालत
होत.ं कधी दोन पायांवर, कधी जनावरासारखं चार पायांवर, कधी प यासारखं पंखांची
फडफड करीत- आवाजही येत होते- एकदा लहान मुलाचा कळवळून रड याचा आवाज-
एकदा बाईचा िव हळ याचा आवाज- मी  आपली डो याव न पांघ ण घेऊन, कानात
बोटं घालून िनपिचत पडून होते. एक सेकंदही डो याला डोळा लागला नाही.’’
‘‘आिण आजी?’’ सोनालीन ेिवचारलं.
‘‘बा चं मला माहीत नाही. मी तर खोलीचं दार आतून अगदी घ  लावून घेतलं होत-ं
शेवटी दवसभरा या कामाचा थकवा असतोच क  नाही- झोप नाही लागली; पण मधून
मधून लानी येत होती; पण शेवटी उजाडलं एकदाचं.’’
रखमा वत:शीच मान हलवत होती.
‘‘ वयंपाकघरात आले तर बाई ान वगैरे उरकून पूजा वगैरे क न तयार झा या हो या.



मी आत आ या आ या हणा या, ‘चल गं रखमे! तुला एकदा दाखवून ठेवत-े वेळ आली
तर माहीत हवं तुला- चल.’ कुठे जायचं िवचारायची सोयच नाही.
‘‘ या िनघा या, यां यामागोमाग मी िनघाले. या सरळ या दसु या घराकड ेिनघा या
क ! माझं पाऊल अडखळलं. बाई! मी हणालेसु ा. या काही बोल या नाहीत, वळ या
नाहीत, थांब यासु ा नाहीत. सरळ चालत रािह या. मग मी काय करणार? िनघाले क
यां यामागोमाग-

‘‘आप याकड े या घराची मागची बाजू आह-े तुला माहीतच आह ेना? आता सकाळचं ऊन
पडलं होतं आिण या उ हात हरां ात या पावलां या खुणा प  दसत हो या आिण
दार उचकटलेलं समोरच दसत होत.ं बाई आत चाल या तशी मला राहवलंच नाही.
‘बाई? आत?’ मी हणाले. ‘अगं आता आत काय िन बाहरे काय? ये त ूआत-’ सोनाली, या
घरात पिह यांदाच पाऊल टाकत होत ेमी. या घराचा सारा इितहास मला माहीत होता.
िशवाय मथीचा िवचार होता- आद या रा ी या संगाचाही िवचार होता- बाई आत
जात हो या- मग बाई वेग या हो या- मी आपली साधी कामकरीण; पण शेवटी जावंच
लागलं क !
‘‘अंगावर सारखा काटा येत होता. कोणतंही दार उघडताना दारामागे काय असेल या
िवचाराने काळजाचं पाणी पाणी होत होतं. हवा कंुद होती. िशवाय एक खवखवणारा
वासही होता. नाका-घशाला िझणिझ या आ यासार या वाटत हो या. बाई दारा या आत
पावलाभरावरच थांब या हो या. मी जवळ येताच या पुटपुट या- रखमे! कशाला हात
लावू नकोस. कपाटं फडताळं- दारं बंद असतील तर उघडू नकोस. दारं उघडी असतील तर
आत डोकावून पा  नको. मा याबरोबर राहा.
‘‘ यांना या घरात काय पहायचं होतं मला माहीत नाही. या येक खोलीत जात हो या,
सगळीकड ेपहात हो या िन बाहरे येत हो या. येक खोलीत पाऊल टाकताना माझा सारा
जीव गोळा होऊन येत होता. कोणास ठाऊक, आत काय दसेल त!े
‘‘खाल या मज यावर या सहाही खो या पा न झा या; पण तेव ानं बाईचं समाधान
झालं न हतं. या िज याने वर िनघा या- बाई! मी ओरडले. मला राहवेनाच. माझा
आवाज येताच घरात कुठेतरी काहीतरी खुडबूड झाली. रखमे, मा याबरोबर आहसे हणून
तुला धोका नाही- नाहीतर ितकड या घरीच ठेवलं असतं; पण आज त ूएकटी असता कामा
नय-े हणून बरोबर आणलंय- चल.
‘‘सोनाली, मी या घरातलं काही एक सांगणार नाही. एक तर या घरात ख याखो ाची
सारखी ग लत होत.े काही असलं तरी दसायचं नाही आिण काही नसलं तरी ितथे
काहीतरी दसायचं- ते हा मी काही एक सांगत नाही.
‘‘दसुरा मजला पा न झाला. इथं तर येक खोलीत केरकचरा, कागद, कपड ेपडले होते.
कतीतरी वषात इथे कुणी आलंच न हतं. कोप याकोपर् यांतून मोठमोठी कोिळ कं
ल बकळत होती. कपाटांतून खुडबुडीचा आवाज येत होता. उंदीरच असणार. िनदान माझी
दवेापाशी ाथना तरी तशी होती.
‘‘आिण मग बाई वर िनघा या. ितस या मज याकड.े मा याकड.े वाटलं, पु हा एकदा
यांना सावध करावं; पण आता तर त डातून  काढायचीसु ा हमंत होत न हती. घरात



इत या आतपयत आले या- काही आलं तर? खाली जाणा या िज या या पाय याशीच
वाट अडवून उभं रािहलं तर?
‘‘मा याकड ेजाणारा िजना करकरत होता. सरळ मा यातच िनघत होता. माळा सा या
घरावर पसरला होता. छ पर उतरतं होतं. म ये उंच, दो ही बाजंूना उतरत गेलेलं.
दो हीकड या दोन ि कोणी भंतीतच चौकोनी िखड या हो या. काचा धुळीने,
कोिळ कांनी जवळजवळ झाक या गे या हो या. अगदी अगदी अंधूक काश होता. मी
िज या या पायरीवरच उभी होत ेआिण मा यात चारी बाजंूना पाहत होत.े बाई वर या
फरशीवर उ या हो या. या एकदम मागे वळून हणा या, ‘रखमे! उतर खाली- चल
िनघूया- उतर खाली- घाई कर.’
‘‘एक सेकंदभर काही सुचेनाच. बा या आधारावरच तर मी या घरात इतक  आतपयत
आिण वरपयत आले होत;े पण या भंती या आधारानेच आपण उ या असतो ती भंतच
अशी डगाडगा हलायला लागली हणजे? आता बाईचा आवाज सांगत होता- कशी खाली
आले सांगता येत नाही- पायरीव न पाय घस न िज याव न खाली कोसळले कशी नाही
तेच सांगता येत नाही; पण दवेाची खैर- सरळ खाली पोहोचले. मा यामागोमाग बाई
खाली आ या. चल! थांबू नकोस! हणत हो या आिण तू आधी पुढे हो! मी मागून येत!े
हणत हो या.

‘‘ितथनं खाली तळमज यावर आलो. खरं तर बाई हणा या हो या, फडताळं, कपाटं
उघडी दसली तरी आत बघू नकोस- पण आपलं मन आप या ता यात असतं का?
खाल या खोलीत डा ा भंतीतलं मोठं फडताळ- याची दारं सताड उघडी होती- वर
जाताना ही दारं उघडी होती का बंद होती आता आठवत न हतं- पण नजर आत गेलीच.
फडताळ उंच आह.े आत दोनदोन फुटांचे खान ेआहते. मध या खा यात अगदी मागे कसला
तरी कप ांचा ढीग दसला. आठवण एकदम वीस वष मागे गेली. मथी! ित या अंगावर
अस याच कापडाचा परकर-पोलका असायचा-
‘‘मागून बा नी पाठीला ध ा दला. चल! या हणा या. बाहरे येता येता मनाला वाटतं
होत-ं नुस या कप ांचा एवढा मोठा ढीग होणार नाही- नुस या कप ांचा नाही-
कप ां यात काहीतरी-काहीतरी-सोनाली, तुला काय सांगू?’’
रखमाचे डोळे ओले झाले होते. शेवटी आईचं काळीजच त!े
‘‘आ ही हरां ात आलो. मागे बा नी दार नुसतं लोटून ठेवलं. कडी उचकटलीच होती.
या तशाच आप या घराकड े िनघा या. मी घाईघाईन े यां यामागून येत होते. या
आप या हरां ात येऊन थांब या. मला यांना सांगायची घाई झाली होती.
यां याजवळ पोहोचताच मी हणाले, बाई! बाई! ितकड या घरात या या- या
फडताळात- मला यांनी पुढे बोलूच दलं नाही. रखमे! तुला सांिगतलं होतं ना, आत
पहायचं नाही हणून? यांना काय सांगणार? बाई, बाई, सहज नजर आत गेली- आत आत
मथी या कप ात काहीतरी- काहीतरी- मला पुढे बोलवेनाच.
‘‘रखमे, या घराचं काही खरं नाही बघ. काय दसेल िन काय नाही, काही सांगता येत
नाही बघ- खरं असेल, खोटं असेल; पण चांगलं असणार नाही ह ेन . मनाशी ही खूणगाठ
बांध- या घरात काहीही चांगलं असणार नाही. आिण आता चल- आप याला काही काही



करायचं आह-े’’
रखमा ग प बसली. मग जरा वेळाने हणाली,
‘‘मी िवसरलेच होत,े बा चे वडील पंचा री होते. यांनीही वाडीला एकदोन भेटी द या
हो या. यांनीच ह ेउपाय सुचवलेले असणार. सोनाली, मी तुला यातलं काही सांगणार
नाही; पण बा नी येक गो  मला दाखवली- या सार या हणत हो या, ‘रखमे,
मा यामागन ंतूच इथे असणार आहसे ना? मग नीट पा न ठेव- पु हा वेळ यायचीच आह-े
माणसं कधीही शहाणपण िशकत नाहीत- पूव यांनी केले या याच याच चुका परत
करत राहतात- तुला माहीत असायला हवं-’
‘‘सोनाली, यांनी आणखीही काही काही सांिगतलं; पण ते तु यासाठी नाही आिण यातलं
काही सांगणार नाही. फ  एक सांगत-े दारं उघडलेली आहते, बाई हणत हो या- ती
परत बंद करायला हवीत. जे बाहरे मोकाट सुटलं आह े याला परत आत जेरबंद करायला
हवं आिण त ूतर सारं पा न ठेव, रखमे, इथे वाडीवर राहायचं हणजे ह ेमाहीत हवंच-’’
रखमा बराच वेळ ग प बसली. शेवटी सोनालीनेच िवचारलं,
‘‘मग काय? झालं का यांचं काम? काय जे बंद करायचं होतं त ेकेलं का बंद?’’
सोनाली या आवाजात एक नैस गक असा अिव ास होता. श दांत थोडीशी थ ाही होती-
रखमा गरकन ित याकड ेवळून हणाली,
‘‘सोनाली, या गो ी हस यावारी ने या या नाहीत-’’ मग ती जरा थांबून हणाली, ‘‘आज
ना उ ा ावंच लागणार होतं- त ेआताच दतेे-’’
‘‘काय दतेेस? काय दणेार आहसे?’’
‘‘तू थांब इथे. मी आलेच.’’
रखमा आत गेली. आत एक कपाट उघड या िमट याचा आवाज आला. रखमा बाहरे आली
ते हा ित या हातात लाल फड यात बांधलेली एक चपटी व तू होती. बाहरे या
आकाराव न वही कंवा पातळ पु तक वाटत होतं.
‘‘ह ेघे.’’ त ेलाल पासल पुढे करीत रखमा हणाली.
‘‘काय आह ेते समज याखेरीज मी घेणार नाही.’’ सोनाली हणाली.
‘‘तु या आजीन े िल न ठेवलेलं आह.े यो य माणसा या हातात द,े या हणा या हो या
आिण परवा जे हा तु या हातून तु या नकळत तु या आजीचं िच  रेखाटलं गेलं ते हाच
मला समजलं- आजीनंतर तूच.’’
एक पाऊल मागे सरत सोनाली हणाली,
‘‘नाही गं बाई! मी कुणी नाही! मला नाही यात कशात गंुतून पडायचं!’’
रखमा मान हलवत होती.
‘‘या गो ी आप या हातात या नाहीत, सोनाली. तु या हातून आजीचा चेहरा आला हीच
ती खूण होती.’’ लाल पुडकं पु हा पुढे करीत रखमा हणाली, ‘‘अगं, नुसतं वाचून पहायला
काय हरकत आह?े घे! तु याच आजी या हातून िलिहली गेलेली ती हक कत आह.े’’
एव ा आ हानंतर नाही हणणं सोनाली या अगदी िजवावरच आलं. िशवाय रखमा
हणत होती तेही खरंच होतं. नुसती एखादी ह ककत वाच याने काय िबघडत?ं ितने ते
पुडकं हातात घेतलं.



16.
सोनाली वर ित या खोलीत आली. ती रखमाला िवचारायला गेली होती- जराशी मािहती
हवी हणून आिण मािहतीचा महापूरच ित यावर लोटला होता. शेवट या णी या
ऐक व गो ी एकदम ितलाच येऊन पश या हो या. य  आजीनेच िलिहलेले कागद
ित या हातात आले होत.े
ितने त े पुडकं उशीखाली सा न ठेवलं. ती ते वाचणार तर होतीच; पण आता, या णी
नाही, रखमा या ह ककतीने आधीच मनावर प रणाम झाला होता- ओ या मातीत बी
लवकर जतं हणतात- मग या नाना िव ासासाठी ित या मनाची पा भूमी या णी
चांगलीच तयार झाली होती आिण मग यांनी एकदा का मनात मूळ धरलं क , पुढ या
सव या, सव िवचार यां यावर यांचा भाव पडणारच- या रंगा या काचेतून तु ही
जगाकड ेपाहता याच रंगात जग तु हाला दसणार; तरी पण काही वेळ जाऊ ायला
हवा.
पि मेकड ेउघडणा या िखडक पाशी येऊन ती उभी रािहली.
आता सूय पि मेकड ेकलला होता. या घराची सावली आता यां या बाजूला पडली
होती. ित या मनात एक संपूण असंब  असा िवचार येऊन गेला. बरं झालं, ते घर आप या
आणखी जवळ नाही- नाहीतर सं याकाळचा सूय ि ितजाला टेकला क  या घराची
सावली आप या घरावरच पडली असती!
या िवचाराचाच ितला राग आला.
आपण आता सावलीलाही यायला लागलो क  काय? ित या मनात िवचार आला-
सावली हणजे फ  काशाचा अभाव- एक िन  ेप; पण मग ितला तो मागचा
अनुभव आठवला. या बंद खोलीत या िखडक या उ हा या चौकोनात ितची सावली
पडताच समोरचं दार हलके हलके बंद झालं होतं-
खाली जा यासाठी ती खोली या दारापयत आलीसु ा-
पण मग ती दारातच थांबली.
एकतर खाली कुणा या वदळीचा आवाज येत न हता. आता दपुारचे फ  तीन वाजले
होत.े एकटीने खाली जा यात काहीच अथ न हता. िशवाय-
त ेआजीचं ह तिलिखताचं बाड- त ेितला खुणावत होतं.
मनात उ सुकता तर होतीच- कारण ही आजी हणजे कुणी सामा य बाई न हती हे
ए हाना ित या ल ात आलं होतंच-
आणखी एक िवचार होता.
आजीचं ह तिलिखत हणजे काही बोधकथा, मनोरंजनपर कंवा नीितकथा नसणार. ितचं
मांि काचं घराणं, ितचा इथला मु ाम आिण काय म-
सवच लोकिवल ण होतं. ितचं ह तिलिखत साधं नसणार-
आिण रा ी या अंधारात एकटीदकुटीन े वाच यासारखं तर खासच नसणार. यापे ा
आताच वाचायला यावं-
सोनाली कॉटवर येऊन बसली. उशीखालचं त ेलाल कापडातलं पासल बाहरे काढून ितने ते



मांडीवर ठेवलं. याला बासनात गंुडाळून ठेवणं हणतात तो असलाच कार असला
पािहजे. ितने कापडाव न हात फरवला. कापड रेशमी होतं. (सोनालीला कद, िपतांबर,
सोव यातले कपड ेयांची काहीच मािहती न हती.) ितने पासल नाकापाशी नेऊन याचा
वास घेऊन पािहला.
एक वास होता- दगुधी तर नाहीच, अि य हण यासारखाही नाही- (सोनालीला बु ा,
केशर यां या वासाची काहीही क पना न हती.)
एक गो  उघड दसत होती. कापडावर अिजबात धूळ न हती.
कती तरी वष कोण यातरी कपाटात ठेवून दलेलं असलं, तरी या पासलव न सतत
कोणाचा ना कोणाचा तरी हात फरत होता.
कापडाला व न दोन िनरगाठी मार या हो या. केवळ ितची नख ंलांब लांब होती हणून
ितला या सुळसुळीत कापडा या गाठी सोडता आ या. कापड बाजूला होताच आतले
कागद समोर आले. कागद जाड होता आिण अ र मोठं होत.ं हणजे ितला आधी जे एक
खूप मोठं बाड वाटलं होतं ती य ात लहानशीच हक कत होती.
अ र वळणदार नसलं तरी सुवा य होत.ं आजकाल मा ांना वेटोळी दसत नाहीत,
उकारा या खुणेला असा मोठा बाक दसत नाही. ितन ेकागदांची चळत फररर आवाज
करीत हवेतून फरवली. मघाचाच तो वास आता आणखी प पणे जाणवला. एक गो
सहज यानात येत होती. लेखनात प र छेद, अवतरणं, संवाद काहीही न हत.ं सव मजकूर
सलग होता.
बाबा वाडीवर फार वेळ आले नाहीत (आजीने सु वात केली होती.) फार तर पाच-सात
वेळा आले असतील. अगदी सु वातीस आले ते मला माहरेपणासाठी गावाकड े घेऊन
जायला. तसे घरचे आ ही गरीब न हतो; पण या दांडकेरां याकडची प रि थती फारच
वेगळी होती. बाबा वत:चा मान राखून घेणारे- त े एका रा ीपे ा जा त मु ामाला
थांबले नाहीत. सं याकाळची मी यां याबरोबर समु कना यापयत फरत फरत गेले.
ते हा भाऊज नी यांचं दसुरं घर बांधलं न हतं. मो ा घरापासून त े थेट कना यापयत
सरळ मोकळी जमीन होती; पण समु ाकड ेजाता जाता बाबा वाटेत थांबले. िजथे आता ते
दसुरं घर उभं आह ेितथेच बाबा थांबले. पायांनी खालची रेती हलवत होत.े चारी बाजंूना
पाहत होते. मग शेवटी हणाले, ‘‘आता वाडीवर परत येशील ते हा एक गो  यानात ठेव.
अवशीचं या बाजूला यायचं नाही. समजलं ना? रा ीचं तर अिजबात फरकायचंसु ा
नाही- ल ात ठेवशील ना?’’ बाबांचे श द मला जरा चम का रक वाटले; पण यां या
श दांवर शंका यायचा िवचारसु ा मनात आला नाही. बाबा चारचौघांसारखे न हते.
यां या काही काही कृ यांना कारणं नसत- वरवर पाहता ती कृ यं अ ाहासी
माणसासारखी कंवा अिवचारी माणसासारखी वाटत; पण यां या मनात आत कुठेतरी
एखादा आडाखा असायचा. दोन अिधक दोन हणजे चार हा आपला साधा िहशेब झाला.
बाबांचे िहशेब काही वेगळेच असत. मी यांची एकुलती एक मुलगी- ते हा ते सांगतील ते
मा या िहताचंच असणार ही माझी खा ी होती. ते हा या सं याकाळचे यांचे श द
मा या आठवणीतून कधीही जाणार न हत.े मी माहरेा न आठव ाभरात परत आले; पण
बाबांनी सांिगतले या गो ची कुठेही वा यता केली नाही. तशी मी घरात लहानच.



मामंजी आिण सासूबाई ह ेकरते. घराबाहरेचा सव कारभार मामंजी या श दां माणे, तर
घरा या उंबर ा या आत सासूबा चं रा य. तशा या खा  कंवा रागीट न ह या.
कामालाही मागे सरणा या न ह या; पण एकूण समज जरा कमीच. लंग ा िपलाला मादी
झुकतं माप दतेे हणतात- इथेही हाच कार होता. तस ंयांचं आिण मोरे रभाऊज चं
िश ण बेताबाताचंच आिण घरचाच ाप इतका होता क , िश ण घेऊन चार पैशासाठी
नोकरी करायची वेळच येणार न हती; पण िड ी असो वा नसो- वहारात माणसाने
सावध रािहलं पािहजे. माणसांची पारख करता यायला पािहजे. कुणाला जवळ करायचं,
कुणाला चार हात दरू ठेवायचं, कुणा या वा यालासु ा उभं राहायचं नाही- ह े ान
उपजत नसतं; पण अनुभवांनी िशकून यावं लागतं. तुितपाठक ीमंतांभोवती तर गद
करणारच; पण यां यातला कोण आपमतलबी, ढ गी, फसवा, लबाड ह ेसमजायला हवं.
भाऊजां याजवळ ही अ ल न हती आिण एकदा का मनात आढी बसली क , या
माणसा या येक श दाम येच वाथ  हतेू दसायला लागतो. पूव हाने दृ ी पार आंधळी
होऊन जाते हीच गो  खरी. भाऊज या ल ात कृ णाबाई या वडलांना पािहलं मा -
खा ी झाली हा माणूस चांगला नाही. दांडकेरांशी याची सोयरीक हायला नको होती.
तशी कृ णाबाई दसायला चांगली होती, वागायलाही सरळ होती, या िबचारी या
मनात काहीही छ े पंजे न हते; पण ितचा बाप ितचा बुि बळात या या ासारखा वापर
करत होता. सासूबाई-मामंजी होत े तोवर कृ णाबाई या माहरे या एकाही माणसाचा
घरात िशरकाव झाला न हता; पण मामंजी गेले, वषभरात सासूबाईही गे या- क
कृ णाबाई याकड यांना रान मोकळं सापडलं. या लोकांनी भाऊज या डो यात
वाटणीचं खूळ भरवलं. यां याशी भाऊज ची रोज श दाश दी हायला लागली. यांनी
साफ सांिगतलं, इ टेटीची वाटणी होणार नाही. सव वहार तपासायला वाटलं तर
भाऊज नी यां यातफ एखा ाची नेमणूक करावी आिण वषअखेर जे काही उ प  येईल
याचा िन मा िन मा वाटा दोघां यात िवभागला जावा. यांचं वागणं इतकं चोख असायचं
क , कशावर शंका यायला जागाच न हती. मग त ेवेग या घराचं वारं डो यात िशरलं.
यांनी भाऊज ना सांिगतलं मूळ घरावरचा सगळा ह  सोडून ा- मग नवीन घर
बांध या या खचाचा िन मा वाटा मी दईेन. ते हा मग त ेघर बांधलं. यांनी भाऊज ना खूप
सांगून पािहलं क , तुझं घर वाडी या दसु या बाजूला बांध हणजे तेवढी दखेभालही
होईल; पण नाही आिण बाबांनी जी जागा अभ  हणून दाखवली होती नेमकं ितथेच
भाऊज नी घर बांधायला काढलं. तसे ते मला मनात असत. मी यांना एका बाजूला घेऊन
परोपरीन ेसांगून पािहलं. ितथे घर बांधू नका. मला वाटतं, यांना माझं हणणं पटलंही
असतं- जर यांचा तो नालायक सासरा म य ेआडवा आला नसता तर. शेवटी ितथेच घर
बांधलं आिण तेही मागची बाजू आम याकड े क न. मी बाबांना प  टाकलं. प ात
मोघमच िल न कळवलं क , यांनी एकदा वाडीवर येऊन जावं. खरं सांगायचं तर
आम याकडची ग रबीच. ते हा वाडीवर वागत कसं होईल, कुठे कळत-नकळत अपमान
तर हायचा नाही ना, याची बाबांना सतत धा ती. यांना तरी बोल कसा लावायचा?
य  मालक जरी बोलले नाहीत तरी मालकां या दारची कु ी असतात ना- तीसु ा

भंुकायला कमी करत नाहीत; पण शेवटी बाबा आले. यांना जरासा राग आला असेलही-



मला काहीच सांगता येत नाही. कदािचत बाहे न बाबां या संबंधात यां या कानावर
काहीकाही गेलंही असेल- तेही मला माहीत नाही. ह ेबोलले मा  काहीच नाहीत. बाबा
सकाळीच अकरा या सुमारास पोहोचले. बाबां याबरोबर ह े पाच-सात िमिनटं बसून,
चहाचा कप घेऊन मग वाडीवर कामासाठी िनघून गेले. ‘‘काय गं दगु? कशासाठी बोलावून
घेतलंस?’’ बाबांनी िवचारलं. मी यांना हरां ात आणलं आिण समोरचं दसुरं घर
दाखवलं. तु ही पािहलं नाहीत का? मी यांना िवचारलं. आम या मोरे रभाउंज चं घर!
या घराकड ेबाबा बराच वेळ नुसते पाहत उभे रािहले. मग हणाले मी जरा समु ावर
जाऊन येतो. हरां ा या पाय या उत न ते समु ाकड े गेले. अथात जाताना आिण
येताना, दो ही वेळा यांना भाऊज या घराव न जावं लागणार होतं. मी घरात येऊन
कामास लागले. बाबा ितकडून के हा परत आले मला माहीत नाही. बाहे न पर पर
वाडीवरही गेले असतील. ह ेएक या सुमारास परत आले यां यामागोमाग बाबाही आले.
जेवणं झाली. जेवण घेत असतानाच बाबांनी सांिगतलं दपुार या गाडीने परत जाणार
आह.े अथात यांना बैलगाडीतून हमर यापयत सोड याची व था होणार होती. मला
माहीत होतं मा याशी बोल याखेरीज बाबा जायचे नाहीत. जेवणानंतर िव ांतीसाठी हे
वर गे या गे या मी हरां ात आले. बाबा माझी वाटच पाहत होते. ‘‘दगु, ह ेकाही
चांगलं ल ण नाही बघ.’’ त े हणाले येताना पलीकड या घरात गेलो होतो. मोरे र
होता, कृ णाही होती- सासरेबुवा कुठे दसले नाहीत. तशी ती दोघं सरळ आहते गं- पण
माणसाचं कसं आह-े िचखलात पाय पडला क  अंगावर िचखलाचे डाग यायचेच- मला
पाहतच मोरे र या कपाळावर आठी आली. मनाशी हटलं, सासरेबुवांनी कान भरलेले
दसताहते- आपण एक श द बोलायचा नाही. कृतीची चौकशी केली. घर तरी दाखव
हणालो. मोरे र नाराजच होता; पण ती कृ णा- ती हणाली- चला हो दाखवते. ित ही
मजले पािहले मी दगु. तो सासरा असता तर यान ेमला घरात पाय टाकू दला नसता.
मला जे काय पहायचं होतं त े मी पािहलं. दाराबाहरे पडतो ना पडतो तोच समो न
कृ णाचा बाप आला. मी या याशी श दसु ा बोललो नाही; पण मी सारं घर आतून
पािहलं आह ेह े याला समजणारच. दगु, मी एवढंच सांगतो- तो माणूस भला नाही. काय
करील सांगता येत नाही. यांनी जाताना मला काही काही सांिगतलं. दगु, त े हणाले, या
घरा या दसु या मज यावर जो माळा आह े ना या याकड े ल  ठेव. म यानरा ी
मा या या िखड यांतून कधी हलता काश दसायला लागला तर सावध हो. वरचं
ि कोणी छ पर आह े ना- या यावर अवशीचं रा ीचं काहीकाही बसलेलं दसलं तर
सावध हो. िव नाथरावांनाही सांभाळून राहायला सांग- रा ीचे या घरा या बाजूला
जात जाऊ नका हणावं- बाबा सांगत होत े यामागचा यांचा हतेू मला समजला होता;
पण यांना इतके दवस मी अगदी जवळून पािहलं होतं- यांना मी असलं काहीही सांगणार
न हते. प रणाम नेमका उलटा झाला असता. याच रा ी ते घराबाहरे पडले असते,
भाऊज या घराकडचे काय, य  घरात गेले असते- ते हा मी हो स हो केलं. दारापाशी
बैलगाडी आली. गाडीत पडशी टाकता टाकता बाबा हणाले, दगु, काही झालं तर मला
बोलाव बरं का. काय खुणा पहाय या तुला माहीत आह ेआिण मागे मला काही काही
करताना तू पािहलं असशील; पण एक ऐक- नाही त ेकराय या फंदात तू पडू नकोस-



समजलं का? िव नाथरावांना राग आला तरी चालेल- यांची सुरि तता पहायला हवी
ना? दोन अिधकउ या श दांनी काही जखमा होत नाहीत- समजलं? तु याकडून श द
आला क  मी असेन तसा येईन- समजलं? आिण मग ते गेले. बाबां या श दांनी मनात नाही
नाही या क पना यायला लाग या हो या. या घरात काय काय चालत ंयाची काहीतरी
मािहती काढायलाच हवी होती. घरात काम करणा या बायका- यां याकड ं कुणाचं ल
नसतं; पण यांचं घरात सगळीकड ंल  असतं- भाऊज या कामवालीशी रखमा नेहमी
बोलायची- रखमालाच चौकशी करायला सांगायला हवी; पण आधी रखमाला नीट
क पना ायला हवी- तस ेघर यां याब ल सग याच कामवा या एकमेक ना िवचारत
असतात; पण हणजे रखमाला िव ासात घेणं आलं आिण अधवट नाही, सगळं सांगायला
हवं- बाबा काय करत असत ह ेसांगणं आलं- याखेरीज ितचा िव ास कसा बसायचा?
ितला बाजूला घेऊन करणाची जराशी क पना दली. आधी िबचारी घाबरलीच. या
खे ापा ात या लोकांचा या कारांवर अगदी चटकन िव ास बसतो; पण दांडकेरांशी
ितचं इमानही तसंच बळकट. ितने कृ णाबाई या कामवालीशी बोलून बोलून बरीच
मािहती काढली. एक हणजे भाऊज चे सासरे सततचेच ितथे मु ामाला असतात. दसुरं
हणजे यांचा मु ाम वर या मा यावरच असतो. साफसफाईसाठीसु ा कामवालीला
ितकड ेजायची बंदी आह.े कृ णाबाई बाबांचा उ लेख करत े याव न ितला समजलं क , ते
ितथेच मु ामाला आहते. ती कामाला असताना तरी ितला त े दसले नाहीत. बाहरे पडत
असतील तर अगदी  पहाटे, उजाड यापूव - कंवा रा ी, अंधार पड यावरच. रखमाला
आणखी काही मािहती काढून घेता आलीच नाही; कारण कृ णाबाई या कामवालीने
एकाएक  या घरचं कामच सोडलं. हणजे ती दोनतीन दवस दसली नाही ते हा मीच
कृ णाबाईला िवचारलं- अगं, धुणंभांडवेाली दसत नाही गं? आधी कृ णाबाई काही
बोलली नाही; पण मग ित या डो यात एकदम पाणी आलं.  तस ंवय कती? जेमतेम
बावीसच. ल ानंतरची पिहली दोन वष एक च होतो- ते हा ती तशी खुशीत असायची.
अंगावर पडले ते काम करावं, कशाची जबाबदारी नाही, काळजी यायला घरात मोठी
माणसं आहते. आता सगळंच ित या एकटी या िशरावर आलेलं, तशी पैशाची काळजी
न हती. भाजी-पाला-धन-धा य सगळंच घरात येत होत.ं वर वाटणीचे पैसेही येत होते;
पण ती काही सुखी वाटत न हती. काही अडचण आह ेका गं? मी िवचारलं.
बाबांनी कामवालीला घालवून दलं. कृ णाबाई हणाली, काय तर हणे वर या
मा यावर गेली होती; पण द:ुख तेवढंच न हतं. या बायां या त डाला आवर कोण
घालणार? या कामवालीन े काही काही ऐकवलेलं असणार- कृ णाबाईकड े कामावर
यायला एकही बाई राजी न हती. या पु षांना काय होत ं कूम ायला? कृ णाबाई हणत
होती- शेवटी घर या बाईला सगळं पहावं लागतं- यांचं काय जातं? ितचा िव ास संपादन
कर याचा साधा सोपा माग समोर दसत होता- कृ णाबाई, तुझं काम रखमा करील आिण
ती तु या घरात पायसु ा टाकणार नाही- हणजे तु या वडलांना नाही नाही या शंका
यायला नकोत- तुझी धुणीभांडी दपुारची तुम या माग या हरां ात आणून ठेव- रखमा
सगळं काम क न त ेितथे परत ठेवत जाईल- ितला िबचारीला केवढं हायसं वाटलं! तशी
ती माझी स खी जाऊच होती ते हा मी अशी मदत केली तर यात वावगं काहीच न हतं;



पण आ ही दोघी एकमेक ना भेटलो, चार श द बोललो तर कुणाला संशय यायचं काहीच
कारण न हतं. भावाभावां यात अशी श दाश दी झाली असेल; पण ती भांडणं आत या
घरापयत पोहोचलीच पािहजेत अस ंथोडचं आह?े रखमा आधी जरा आढेवेढे घेत होती;
पण शेवटी ती तयार झाली. कृ णाबाई या भेटी दर दवसा- दोन दवसाकाठी हायला
लाग या. मी ठरवलं होत ंितला आपण होऊन काहीही िवचारायचं नाही. शरीरात काही
दखुतखुपत असलं तर लपून राहत नाही. मनाचंही तसंच आह ेआिण माझा तक खरा
ठरला. दोनतीन भेटी झा यावर तीच एकदा आपण होऊन हणाली, बाई, सांगू का नको?
घरचीच माणसं- यां याब ल कसं बोलायचं? मी काहीच बोलले नाही. कृ णाच पुढे
हणाली, एक यजमान, दसुरे वडील- पण बाई! कशाने तरी झपाटलंय बघा यांना! सारखे
सारखे वर या मा यावर जात असतात- मलाही वर जायची बंदी आह-े आिण रा ी-
अपरा ी समु ावर जात असतात- खरं तर आमचा संसार कती सुखाचा हायला हवा,
नाही का? कशाची ददात नाही, तुम यासारखी मोठी माणसं मदतीस आिण स ला
ायला; पण तुमचं नाहीतर थोर या भाऊज चं नाव काढलं क , यां या तळपायाची आग

म तकात गेलीच! मला तर वाटतं बाबांनीच काहीतरी नाही नाही त ेयां या मनात भरवून
ठेवलं आह-े कृ णाला आणखी काही काही सांगायचं होत;ं पण या पिह या खेपेस ितचा
धीर झाला नाही; पण ती मनातली ठसठसती जखम- ती काही कृ णाला ग प बसू दते
न हती. दसु याच दवशी रा ी आठ या सुमारास वयंपाकघरा या दारावर थाप आली.
वयंपाकघरात मी आिण रखमा, दोघीच होतो. रखमान े दार उघडलं तर बाहरे कृ णा
उभी! अशी घाबरलेली क  सांगता सोय नाही! सारखी खां ाव न मागे वळून पाहत
होती. सारखी पदराने चेह यावरचा घाम पुसत होती. ितला आधी घरात घेतली.
चुलीपाशी पाटावर बसवली. रखमाला कपभर दधुात साखर घालायला सांिगतली आिण
त ेदधू आधी कृ णाला यायला लावलं. ते हा कुठे ती जराशी भानावर आली. बाई, ती
हणाली- आिण ितने एकदम डो यांना पदर लावला. रडत होती, वत:शीच मान हलवत
होती. अगं सांग तरी काय झालं त!े मी हणत होत.े आताच दोघं गेले समु ावर- आता
रा ी बारा वाज याखेरीज परत यायचे नाहीत- कृ णा शेवटी हणाली, बाई ह ेअगदी
रोजचं झालंय हो- आिण मी या सा या घरात एकटी- मला आताशी भीती वाटायला
लागली हो या घराची! सग या खो यांतून दवे लावून ठेवले तरी धीर येत नाही- बाई,
खरी भीती वाटत े ती या मा याची! सारखं वाटत,ं वर कुणीतरी आह-े आप या या
घराचा आह ेना तसाच माळा आह-े िजना नुसताच वर या मा यात जातो- वर दार नाही,
काही नाही-दार असत ंतर बाहे न कडी घातली असती- तेवढाच िजवाला धीर आला
असता- आता जरा कुठे खुट् झालं क , अस ंदचकायला होतं- तु ही चलता का? यांना दोन
श द सांगता का? मला ितची खरंच क व आली. बाबांना या जागे या आसपास काहीतरी
जाणवलं होतं- ितची भीती अगदीच िनराधार आह ेअसं मला तरी वाटत न हतं- आिण ही
अशी सतत दचकत, घाबरत राहणं चांगलं न हत;ं कारण ितला यशवंता या वेळचे दवस
गेले होते. मग ितला माहरेीच जायला का सांगू नये? मला एकाएक  क पना सुचली. यात
गैर काहीच न हतं- ित या आईकडचे जात होती. इथे ित या एकटीवरच सग या
कामाचा बोजा पडत होता. मी ितला सांिगतलं, कृ णा, तू आजची रा  इथेच थांब- ती



काही बोलायला लागताच मी ितला ग प केलं- ह ेबघ, मी हरां ातच थांबत-े भाऊजी
येताना दसले क  यांना भेटत-े आिण सांगते काय सांगायचं आह ेते- तू अिजबात काळजी
क  नकोस- रखमा, जा गं िहला घेऊन माग या खोलीत आिण थांब ित याबरोबर- मी
आवरते मागचं सारं- आवराआवर केली आिण हरां ात येऊन बसले. चं  उिशरा
उगवला; पण हवा व छ होती आिण लांबवरचं चांगलं दसत होतं. ते दोघं दवा घेऊन
गेलेले नसणार; कारण वाट यां या पायाखालचीच होती. कृ णान े फ  खाल या
खो यांत दवे ठेवले होते. वरचा मजला आिण माळा अंधारात होता. घरा या छपराकडे
नजर जातच होती. बाबांनी सांिगतलेलं कसं िवसरणारं? पण ती छपराची रेषा अगदी
सरळ होती. अगदी शांतता होती हणून या दोघां या पावलांचा आिण आपापसात
काहीतरी बोल याचा आवाज मा यापयत पोहोचला; कारण यां या घराचं दार
समु ाकड ेहोत.ं काही काही वेळा माणूस काही काही गो ी िवचार न करताच करतो-
अिवचारान ेकरतो असा याचा अथ नाही- आतून कुठून तरी एकदम ेरणा येत ेआिण
माणूस त ेकरतो- कधी याचा प रणाम चांगला होतो, कधी वाईट होतो- पण या णी
माणूस प रणामांचा िवचारच करत नाही. हरां ा या िख याला टांगलेला कंदील
काढून मी हातात घेतला आिण पाय या उत न सरळ भाऊज या घराकड े िनघाले.
अवशी या वेळेस ितकड े फरकू नकोस, रा ी तर नाहीच नाही- बाबांनी जाताना मला
इशारा दला होता; पण या णी मी तो पार िवस न गेले होते. भाऊज या घराला
वळसा घालून मी ितथपयत पोहोचले- त ेदोघ ंघरात जा या या बेतात होत-े मी मो ाने
हाक मारली, ‘‘भाऊजी! मोरे र भाऊजी!’’ ‘‘कोण? कोण? कोण दगुाविहनी?’’
भाऊज चा आवाज आला. ‘‘हो, मीच आह-े भाऊजी, जरा इकड ेया- तुम याशी दोन श द
बोलायचे आहते-’’ खोलीत या द ाचा काश हरां ात पडला होता. या काशात
मला ते दोघ ं दसत होत-े णभर भाऊजी तसेच उभे रािहले. मग यांनी मान वळवून
कृ णाबाई या बाबांकड ेपािहलं- यांना काय सासर् यांची परवानगी हवी होती? लागत
होती? मला जरासा रागच आला. आवाजही चढला असला पािहजे. ‘‘दोन िमिनटं या
खाली भाऊजी!’’ मी हणाले. ते वळले, पाय या उत न मा यासमोर येऊन उभे रािहले.
शेवटी यांची बु ी ठकाणावर आली. ‘‘विहनी? इत या रा ी या वेळी?’’
‘‘भाऊजी, जरा ऐका. आधी मी काय सांगत ेत ेनीट ऐका. कृ णाबाई मा याघरी आह.े
तु ही अस ेरा ी-अपरा ीची ितला या घरात एकटी या एकटी ठेवून जाता- ती कोण या
अव थेत आह ेह ेमाहीत असूनही! ती िबचारी इतक  घाबरली होती! ितला कपभर गरम
दधू यायला दलं आह ेआिण झोपवलं आह.े आता माझं ऐका- तुमचे दवसारा ीचे जे
काही उ ोग चालले आहते याब ल मला काहीच हणायचं नाही; पण कारण नसताना
तु ही आम याशी उभा दावा धरला आह-े दो ही घरातलं जाणं येणं बंद क न टाकलं
आहते- ितने आधारासाठी, मदतीसाठी कुणाकड ेवळायचं? मी काय सुचवते त ेपटत ंका
पाहा- बाळंतपणाची वेळ येईपयत ितला ित या माहरेीच का नाही पाठवत? ितचीही
वि थत दखेभाल होईल- आिण तु हालाही काही काळजी करायला नको. मु ाम

सांगायला आले- नाहीतर कृ णा! कृ णा! हाका मारीत सा या घरभर फरला असतात-
उ ा सकाळी ितला पाठवून दते.े पाहा, मी सांिगतलं यावर िवचार करा. तुम या



दोघां या िहताचंच आह.े’’ मग तशीच वळून परत घरी आले. सकाळी कृ णाबाईला ित या
घरी पाठवून दलं. भाऊज ना काय सांिगतलं हहेी ितला सांिगतलं. माझ ंकाम मी केलं
होत-ं आता िनणय यांनी यायचा होता आिण माझी खा ी होती क , भाऊजी
कृ णाबाईला ित या माहरेी पाठवणार. ितची त येत ह ेकारण असेलही; पण ते एकच
कारण न हतं आिण त ेमह वाचंही न हतं. सासरे-जावयांचे या घरात जे काही उ ोग
चालले होते यांना कृ णाबाई या जा यान े मोकळीकच िमळणार होती. वत: या
प ीपाशी या गो ी मनु य बोलू शकत नाही या चांग या कशा असणार? ते काही असो-
एक दवस म य ेगेला आिण या पुढ या सकाळी कृ णाबाई माहरेी गेली. जाताना भेटून
गेली आिण कशी वेडी माया पाहा! जाताना सांगून गेली, ‘‘बाई, यां यावर जरा ल
ठेवा!’’ पण ितचा तरी यात काय दोष हणा! शेवटी पती-प ीचं नातंच असं असतं क  ते
सव दोष, अपराध, अपमान सवावर मात करत.ं मी हो हणाले आिण मी अगदी ामािणक
होत.े मोरे रभाऊज ब ल मा या मनात केवळ स द छाच होती. यांनी संधी दली तर
मी के हाही यां या मदतीला जायला तयार होत;े पण यांनी संधी ायला हवी ना! मग
कृ णाबाई गेली. मी भाऊज ची गाठ घेऊन यांना सांिगतलं- भाऊजी, आम याकडचे
जेवायला या हणाले असते; पण तु ही नाही हणणार- मनात संकोच असेल, काहीही
असेल; पण मी रखमा या हाती सकाळ-सं याकाळचं जेवण पाठवीन आिण तुमचं
धु याभां ाचं कामही ती करील. फ  एक करा- धुवायचे कपड ेआिण भांडी, सगळं
माग या हरां ात आणून ठेवा- रखमा तुम या घरात पायसु ा टाकणार नाही-
कृ णाबाईचे वडील चार दवसांनी परत आले. तोपयत ह े वि थत चाललं होतं; पण तो
भाऊज चा सासरा परत येताच सगळं िबघडलं. दसु या सकाळीच मी रखमाला ितकडे
कामासाठी पाठवलं होतं तर ितला यांनी तशीच माघारी लावून दली. आमचं आ ही
काय हवं ते खाऊ, आमची आ ही व था क - कामाला बाई नको, जेवायला अ  नको,
काहीही नको- आता या यावर मी काय बोलणार? मा याकडून मी शथ केली होती- यापुढे
माझा नाइलाज होता. समोर जे काही होईल ते अगदी िनमूटपणे पाहत बस याखेरीज
मा या हातात दसुरं काहीच न हत;ं पण बाबांचा इशारा मी िवसरले न हते.
अंधार पडला क  माझी या घरावर सतत नजर असायची; पण काही झालं नाही- नाही,
झालं नाही हणणं चूक आह-े झालं असेलही; पण मा या ल ात आलं नाही आिण
गो वंदाही ते हा वषभराचा होता- याचे दात येणं, गोवरासारखे आजार, इकड े ितकडे
पडून खरचटणं चाललंच होत;ं पण मी ल  ठेवत होते. पाचेक मिह यांनी कृ णाबाईचं
ित या घ न प  आलं- ितला मुलगा झाला होता- भाऊजी आिण कृ णाबाईचे वडील
ितकडचे गेले होत-े आप याकड या पण सवाना बारशाला बोलावलं होतं. ह े वत: तर
आलेच नाहीत; पण मला मा  यांनी नको हटलं नाही. मी ितथे दोन दवस होते. मुलाचं
नाव यशवंत ठेवलं. मुलगा छान होता. दांडकेरां याकडचं बरंच घेतलं होतं- मिह या दोन
मिह यात वाडीवर येणार, कृ णाबाई हणत होती. जरा एका बाजूला घेऊन ितला
सांिगतलं, जमलं तर कामासाठी गावचीच एखादी बाई घेऊन ये. ितथे कामाला बाई
िमळणं कठीण जाणार आह.े यशवंता अडीच-तीन मिह यांचा झाला आिण कृ णाबाई
वाडीवर राहायला आली. बरोबर ितने माहरेकडचं एक जोडपंच कामासाठी आणलं होत.ं



पा बाई आिण ध िडबा. ित यावरचा कामाचा बोजाही गेला, िशवाय कायम सोबतीला
घरात ती पा बाई असणार- मला वाटलं, या कृ णाबाईचं गाड ं आता नीट मागाला
लागणार आह;े पण कसंच काय! ती पा बाई जेमतेम सहा मिहन े ितथे रािहली. मी
रखमाला सांगून ठेवलं होतं, पा बाईशी गोडीगुलाबीन ेवाग, ितला काही मदत लागली
तर कर- कारण वाडीवर या बायकांचा पा बाईवरच राग होता; पण ह े या
ग हाणीत या कु यासारखंच नाही का? वत: काम करायचं नाही आिण दसु याला काम
क  ायचं नाही! रखमाकडूनच कळलं क , पा बाई ए हानाच इथे राहायला कंटाळली
आह.े घरचा वयंपाक तेवढा कृ णाबाई करायची- बाक  सगळं काम पा बाई आिण
साफसफाई ध िडबा यां याकड ेहोते. तस ंकाम कठीण नाही आिण जेवूनखाऊन, वर पगार;
पण पा बाई समाधानी न हती एवढं खरं. यशवंताला घेऊन दपुारची नाहीतर
सं याकाळची ती आम याकड ेयायची. गो वंदा यशवंतापे ा दीडदोन वषानी मोठा- दोघं
खेळायचे; पण मी रखमाला अगदी खडसावून सांिगतलं होतं- गो वंदाला या घरी जाऊ
ायचं नाही, यायचंही नाही. ते हा ही पा बाई मा याही नजरेखाली होतीच. तशी

आपली चारचौघांसारखीच. धोपट मागाने दवस काढणारी; पण तशीच चारचौघांसारखी
ऐकले या गो वर िव ास ठेवणारी. वाडीवर या बायांनी ितला या घराब ल काही ना
काही सांिगतलेलं असणार- आिण ितचा या यावर िव ासही बसलेला असणार. (आिण
या गो मागे अिजबातच काही स य नाही असं िनदान मी तरी कशी हणणार? मीही
न हते का या घरावर नजर ठेवून?) एक गो  मा या ल ात पिह या दवशीच आली
होती- पा बाई आम या घरात आली क , एकदम मोकळेपणाने वागायला लागायची.
असं वाटतं होत ंक , या घरात ती सतत कस या तरी दडपणाखाली असायची- अथात
मला काही काही मािहती होती. यामुळेही मला अस ंवाटलं असेल; पण ती अशी एका
सकाळी उठता उठताच तडकाफडक  िनघून जाईल अशी मा  क पना न हती. तसा
कामकरण चा मिह याचा पगार अंगावरच असतो- आिण पाचप ास पय े हणजे यां या
दृ ीने मोठाच आकडा. ते हा इत या रकमेवर ती सहजासहजी पाणी सोडायला तयार
झाली यातच सगळं काही आलं; पण खेद एकाच गो ीचा होता- ित या अशा
जा यामागचं कारण मला समजणारं न हतं. जाणार जाणार हणायची; पण कदािचत
एक ा (जराशा िभड त) माल कणीकडून पगारापोटी चार पैसे जा त उकळ यासाठीही
ती मतलबी थाप असू शकत होती; पण नाही. एका रा ीत ितचा िवचार बदलला होता.
ती गेलीसु ा! या रा ी या घरात काहीतरी झालं ह ेखास! मग या पा बाईलाच काही
दसलं, का ितनेच पािहलं, का ित या कानावर काही काही आलं- आता ते कळायला काही
मागच न हता. आिण आता आला का कृ णाबाई या घरकामाचा ? पण आता मी
काहीही सुचवणार न हते, पुढाकारही घेणार न हते- माग या खेपेस केलं होत;ं पण
कृ णाबाई या बापाने आ या आ या पाणी ओतलं होतं- आता यांचं यांना पा  दते; पण
या िबचा या कृ णाबाईची (आिण छो ा यशवंताचीसु ा) मा  मला क वच यायची.
एखा ाला सहानुभूती दाखवली तरी तो याचा काय अथ काढील सांगता येत नाही. ते हा
मी केवळ काय होत ंत ेपाहत रािहले. खा यािप याचं, कामाचं कसं काय करत होत ेते
कळायला मागच न हता. यां या माग या हरां ातली दारं सदा वदा बंदच असायची.



मिहनाभरान े के हातरी कृ णाबाईचे वडील यां या गावी गेले. भाऊज नी गाडीच
जंुपायला सांिगतली ते हा आ हाला समजलं आिण याच सं याकाळी कृ णाबाई आम या
घरी आली. मिह या-स वामिह यात ितला पािहलंच न हतं. ितला पा न मला तर ध ाच
बसला. कती वाळली होती! गालफड ंवर आली होती, डो यांखाली काळे खळगे पडले
होत.े तशी ती काही मो ा सुंदरापैक  नाही; पण कृतीने ठणठणीत होती. ितची ही
अव था! घरात आली ती मा या ग यात पडून रडायलाच लागली. ‘‘अगं, उगी! उगी!’’
मी हणत होते. ‘‘काय झालं ते सांग तरी! आता मला या घरात नाही हो राहवत!’’
कृ णाबाई हणत होती; ‘‘पण मी आह ेना, इकड ेका नाही आलीस?’’ ती िबचारी मान
हलवत होती. ‘‘ता या असतात ना!’’ ती शेवटी हणाली. ित या वडलांना ती ता या
हणायची. यांचा श द हणजे आम या घरात कायदा! यांना तर काही सांगायचीच सोय
नाही! ता यां या हातातलं बा लं झालेत! आपलं भलं कोण पाहत,ं आपली खरी माणसं
कोणती हहेी यांना कळेनासं झालं आह!े पण आता तुझ ेवडील गेले ना? मी िवचारलं. गेले
कसले! दोन दवसांनी परत येतील- काहीकाही आणायला गेले आहते वाटतं. अगं, कामाचं
काय करता? मी िवचारलं. मीच बघत.े दसुरं कोण आह?े पण मग यशवंता? या याकडे
बरीक ह ेपाहतात हणून तर मला कामाची सवड होते आिण इकडची सगळी दारंिखड या
बंद! हा काय कार आह?े मी िवचारलं. आम या ता यांची ऑडर! ती हणाली.
कृ णाबाई, भाऊजीही आताशी दसत नाहीत- करतात तरी काय सारा दवस घरात
बसून? या ाबरोबर कृ णाबाई जराशी घाबरलीच. कदािचत ित या ता यांनी ितला
तंबी दली असावी- घरातलं काहीही बाहरे कुणाला सांगायचं नाही. मला खरंच माहीत
नाही, कृ णाबाई हणाली. सदा वदा दोघं मा यावर असतात. रा ीचे समु ावर जातात.
काही काही आणत असतात. मला खरंच माहीत नाही; पण कृ णाबाई या श दांवर माझा
िव ास बसत न हता. कुतूहल हणजे मानवाला िमळालेला मोठा वर आह,े शापही आह.े
बाप आिण नवरा बाहरे गेलेले असताना कृ णाबाई न  मा यावर जाऊन- कदािचत
य  मा यावर नाही; पण िनदान िज याने वरपयत जाऊन वर डोकावून आलेली

असणार; पण रा ी या वेळी? अंधारात हातात एखादा कंदील घेऊन? पण शेवटी काही न
सांगताच गेली- कदािचत काहीतरी सांग याचं ठरवून आली असेल; पण ऐनवेळी धीर
झाला नसेल; पण मी काय क  शकणार? आिण ती हणाली तसे त ेितचे वडील झाले क
दोन दवसांत हजर! काय चाललं होतं या घरात? या िबचा या कृ णाबाईची काय
अव था होत असेल? कारण ती कशाला तरी मन वी भीत होती, यात काहीही शंका
न हती. एकदा वेडा िवचार मनात आलाही- आपणच धीर करावा आिण जावं या घरात-
आपण घरात या मो ा, आप याला तेवढा अिधकार खास आह!े पण बाबांचे श द
आठवले- या बाजूकड े फरकू नकोस. मिहना-स वामिहना कसातरी गेला आिण एका
पहाटे खालचं दार खटखटावलं गेलं- रखमीनेच दार उघडलं आिण ती घाईघाईन े वर
आली- ‘‘बाई! खाली चला! कृ णाबाई आ यात!’’ ती हणत होती. ‘‘आता? इत या
पहाटेस?’’ मनाशी नवल करत मी खाली आले. दारात कृ णाबाई. कडवेर यशवंता आिण
पायाशी प याची ंक. ‘‘कृ णाबाई! ह ेकाय गं?’’ मी हणते तोच माझे दो ही हात ध न
ती हणाली, ‘‘बाई आता या आता गाडी जंुपायला सांगा आिण मला र यावर पोहोचवा.



सकाळ या गाडीन ेमी माहरेी चालले.’’ मी ितचं मन बदलायचा मुळीच य  केला नाही;
कारण ती करत होती ते अगदी यो य होत.ं ितने या घरात या उपर राहणंच अयो य होतं.
तशी माहरेी तर जात होती- घरावरचं वादळ गेलं क  येईल परत. कृ णाबाई, गाडी
जंुपायला सांगते तोवर अंमळ बैस. चहा घ ेआिण जरा सांग तरी- भाऊज ना माहीत आहे
का? ित या िबचारी या डो यात पाणी आलं. त ेकुठे आहते काही समजाय या अव थेत?
ती हणाली. अगं पण झालं तरी काय? सांग क ! शेवटी ती एवढंच हणाली, बाई, गेले
तीन दवस ता या दसत नाहीयेत- यांना िवचारलं तर काहीतरीच बोलतात. गेले
असतील घरी! नाहीतर मला काय माहीत? पण बाई, ता यांचं सगळं सामान, कपड ेितथेच
आह-े आिण काल रा ी- काल रा ी ह ेखाली कुठे दसेनात हणून यांना शोधत शोधत
वर या मज यावर गेले- तेव ात व न मा याव न काहीतरी आवाज आला. खरंच ल
ठकाणावर न हत-ं नाहीतर अशी वर गेलेच नसते- तशीच कंदील घेऊन वर गेले- वर- वर
ह ेहोत ेआिण- आिण- नाही गं बाई! नाही गं बाई! कृ णाबाईने त डच झाकून घेतलं. अगं
सांग क ! काही वेडिंब  दसलं का? तुझे ता या होत ेका? मी खोदनू खोदनू िवचारत होते-
तेव ात रखमी आत आली- ितला चहा बनवायला सांिगतला- दारापाशी गाडी आली-
गाडीत चढता चढता कृ णाबाई एवढंच हणाली, ‘‘बाई, वर ओ या रेतीचे पुतळे होत-े
पुतळे होते; पण यां यावर कपड ेचढवले होते- कोट, फेटे, सा ा- बाई, बाई मी जाते-
यां याकड ेल  ा.’’ आिण मग ती गेली. खरं तर काही वेळ मी ितथेच ओ ापाशी उभी
रािहले. सगळं इतकं एकाएक  घडलं होतं क  मनाला तोलच सावरता येत न हता.
कृ णाबाई सांगत होती त ेखरंच असणार. आपलेच पती, आपलेच वडील- यां यािवषयी
ती असं भलतंसलतं बोलणारच नाही. आिण जे काही बोलली ते अगदी शेवट या णी
मनात ठेवणं अश य झा यावर; पण या आधीही ितन ेकाही काही पािहलं असणारच,
ऐकलं असणारच- म येही एकदा अशीच ती भेद न मा याकड ेआली होती; पण ितचा
काही सांगायचा धीर झाला न हता- अगदी िजभेवर आलेले श द ितने मागे खेचले होते.
या वेळी मला सांिगतलं असतं तर काही फरक पडला असता का? मी काय क  शकले
असते? शेवटी दसुरे काय करणार? यान े यानेच आपाप या अडचणी सोडव या
पािहजेत. कधी या बाहे न आले या असतात, कधी या वत:च िनमाण केले या
असतात. शेवटी सकाळी ह ेउठून खाली आ यावर मी हणाले, रा ी तु हाला जाग आली
नाही. कृ णाबाई पहाटे पहाटेसच ित या माहरेी गेली. इथे आली होती- गाडी जंुपायला
सांगायला. अथात यांना यातला अथ बरोबर समजला. ‘‘मोरे र होता का
ित याबरोबर?’’ यांनी िवचारलं. मला तर वाटतं भाऊज नाही अजून माहीत झालं नसेल
क , कृ णाबाई घरातून िनघून गेलीय त.े ‘‘ याला न सांगताच गेली क  काय?’’ ह ेरागाने
हणाले? ह ेपाहा, आपण दोघंजण आता ितकडचे जाऊ या- भाऊज नाच िवचारा ना काय
कार आह ेतो! यांची खरी इ छा दसत न हती; पण मी हणाले, काहीतरी ग धळ आहे
खास. तु हाला िनदान मािहती तरी असायला हवी. शेवटी त ेमा याबरोबर आले. जरा
नाराजीनेच आले, मागची दारंिखड या बंदच होती. घराला वळसा घालून पुढ या
हरां ात आलो. हरां ातलं दार उघडचं. सकाळ या वा यावर मागेपुढे हलेकावे खात
होत.ं आतनं काहीही आवाज येत न हता. ‘‘मोरे र!’’ यांनी हाक मारली. जसा काही



ितसाद आला नाही तस ेते खोलीत एकदोन पावलं गेले आिण यांनी जरा मो ाने हाक
मारली- ‘‘मोरे रऽ’’ वर या मज यावर कसला तरी आवाज आला. खोलीचं नाही तर
कपाटाचं दार लाव याचा आवाज आला; पण यां या हाकेला उ र मा  आलं नाही. च्!
हणत ह ेपुढे झाले. यां यामागोमाग मीही खोलीत गेले. कतीतरी दवसांनी या घरात
पाऊल टाकत होते! भाऊज नी घर बांधून घेतलं होत ं खरं; पण यात हौसेचा आिण
आनंदाचा भाग कमीच होता. मनात या भावना आसपास या सृ ीवर उमटतात का? मला
माहीत नाही; पण या खोलीत मनाला उ हास असा अिजबात वाटत न हता. सुख-
समाधानाचा वावर या वा तूत न हताच. ह ेआिण यां यामागोमाग मी अस ेखाल या सव
खो यांत जाऊन आलो. व छता, टापटीप यांचं नाव न हतं. िबचारी कृ णाबाई! ती
एकटी काय काय करणार? यांनी पु हा एकदा ‘‘मोरे र!’’ अशी मो ांदा हाक दली.
‘‘आलो! आलो!’’ हणत भाऊजी िज याव न धाडधाड खाली आले. ‘‘काय आह?े काय
आह?े कोण आह?े अरे! दादा! तू इथे? काय आह?े कृ णा कुठे आह?े’’ चारी बाजंूना पाहत ते
भराभरा  िवचारत होत.े आ हाला दोघांना पा न ते जरा भानावर आले. ‘‘मोरे र!
हा काय कार आह?े’’ ‘‘काय झालं?’’ ‘‘तुला खरोखरच माहीत नाही का वे ाचं स ग
पांघरतो आहसे?’’ ‘‘दादा, मला खरंच माहीत नाही. काय झालं सांग तरी!’’ ‘‘कृ णा आज
सकाळी सकाळी ित या माहरेी िनघून गेली हसेु ा तुला माहीत नाही?’’ ‘‘गेली
हणायची!’’ हणत भाऊजी ितथेच एका खुच त धाड दशी बसले. बायको न सांगता
माहरेी जाते- आिण या माणसाची ही ित या! कती िवसंगत! द:ुख नाही, राग नाही,
काही नाही- फ  एक असहायता. जणू काही एखादी गो  होणार होणार अशी मनात
सतत भीती असावी आिण ती गो  शेवटी हावी- ‘‘बसलास काय नुसता? काय झालं?
काही भांडणं झाली का? काही श दाश दी झाली का? आिण ितचे ते ता या महाराज कुठे
आहते?’’ भाऊजी एकदम खुच व न उभे रािहले. एखादा कपडा कंवा एखादी व तू
शोधावी तशी यांची नजर खोलीभर फरत होती. ‘‘ता या? ता या नाहीत? ित याबरोबर
गेले असतील!’’ ‘‘नाही.’’ मी हणाले. ‘‘कृ णाबाई एकटीच गेली. यशवंताला बरोबर
घेऊन गेली. मीच ित यासाठी पहाटे पहाटेस गाडी जंुपायला लावली.’’ भाऊजी अजूनही
सा या खोलीव न नजर फरवत होत.े ‘‘वर कुठे आहते का त ेता या?’’ यांनी िवचारलं.
‘‘वर? वर? छे! वर कुणी नाही!’’ भाऊजी कती घाईघाईने बोलत होत.े ‘‘जा पा न तरी
ये-’’ यांनी सांिगतलं. ‘‘हो- हो- जातो ना- पाहतो ना-’’ भाऊजी हणाले, पण सहज
यानात येत होत ंक , समोर या संभाषणात यांचं अिजबात ल  नाहीये. दो ही हात
दो ही बाजूला झटकत ह े हणाले, ‘‘चल गं- इथे थांब यात काही अथ नाही.’’ ते वळले,
यां यामागोमाग मीही जायला वळले. दारापासून भाऊज ना सांिगतलं, ‘‘भाऊजी, वाटलं
तर ितकड े जेवायला या- ते अवघड वाटलं तर रखमा या हाती जेवण पाठवून दते-े
कृ णाबाईला जातानाही तुमची काळजी होती- जाताना िबचारी मला पु हा पु हा सांगत
होती- यां याकड ेल  ा- ऐकलंत का, मी काय हणत ेआह ेत?े’’ ते हो, हो हणाले खरे;
पण मला शंकाच आह.े मी दाराबाहरे पडले आिण एकदम एखा ा अंधारकोठडीतून बाहरे
मोक यावर आ यासारखं वाटलं. ती वा त ू चांगली न हती हीच खरी गो  आह.े
कृ णाबाईचं ते एकच वा य; पण सारख ंकानात घुमत होतं- वर मा यावर रेतीचे पुतळे



आहते- आिण यांना कपड ेचढवले आहते- कोट, टो या, उपरणी, सा ा पेहनेलेले ओ या
रेतीचे पुतळे! अथात त ेपा न कृ णाबाई या िजवाचा भीतीने थरकाप झाला असणार-
कारण ती िबचारी साधी संसारी ी; पण अथात मी तशी न हते- बाबां याकड ेनाना
लोक येत- नाना ह ककती सांगत- काही ख या, काही खो ा, काही भास झाले या; पण
भयंकर तर खासच! बाबा याला काळी दलदल हणायचे- दगु! एकदा यात पाय तला
क , मग सुटका नाही! त े हणायचे. माणूस आत आतच जाणार. मला ते हा यातलं काही
कळत नसे. सांगायचं एवढंच क , मी कृ णाबाईसारखी अननुभवी, भोळी-भाबडी न हते.
बाबांना या जागेवर पूव  काहीतरी जाणवलं होत-ं याचाच हा य  पुरावा समोर
आला होता. हरांडा उतर यावर ह ेजरा वेळ ितथेच थांबले. ‘‘काय ा मोरे रचं आहे
काही कळत नाही!’’ त े हणाले आिण या ता याचाही प ा नाही! दांडकेरां या घरात
असलं कधी न हतं झालं! मी काहीच बोलले नाही. माझी तर खा ी होती यांना क पनाही
नाही अस े कार भाऊज या घरात चालले आहते. आ ही घरी परत आलो. ते ता या
यानंतर दसलेच नाहीत. भाऊजी या घरात एकटे या एकटे असायचे. मी रखमा या
हाती सकाळ-सं याकाळ यांचं जेवण पाठवत रािहले. कधी खात, कधी हातही लावलेला
नसायचा. सं याकाळी अंधार पडला क , मधूनमधून माझी नजर या घरावर जायची.
मा यावर काश दसतो का, वर या छपरावर काही दसत का ह े पाहत असायची.
एकदा वाटलं बाबांनाच इकड े बोलावून यावं; पण ह े यांना आवडलं नसतं आिण
बाबांचंही आता वय झालं होत;ं पण मग ह ेसगळंच डो यातून पार गेलं. भाऊज या
घरावर ज ी आली! वाडीवर हा ग धळ! तो बेलीफ, धनको, सावकार, पंच, कोटाचा
िशपाई- सुदवै, ह ेघरीच होत.े कार काय आह ेकळताच यां या अंगाची संतापाने लाही
लाही झाली. मग ते एकदम बफासारखे थंड झाले. माणूस पाठवून यांनी पाट ला आम या
हरां ात बसवलं. बेलीफाकडचे कागदप ं पािहले. ितथ या ितथे र म चुकती केली,
करण िमटवलं. दसुरा सारा दवस ह े ीवधनलाच होते आिण ितस या सकाळी येताना
डॉ टरांना बरोबर घेऊनच आले. भाऊज ना बोलावून आणलं. आधी यांना यायला
कतीतरी वेळ लागला. आले तर कसला अवतार! दाढी वाढलेली, अंगावर मळलेले कपड-े
भाऊज ना यांनी ान करायला लावलं, चांगले कपड ेघालायला दले आिण डॉ टरांकरवी
यांची तपासणी क न घेतली आिण मग ितघे ीवधनला गेले होते, ह ेआिण भाऊजी
एकदम सं याकाळी परत आले. आ या आ या श! क न खुच त अंग टाकलं. शेवटी मी
िवचारलं, आता सांगाल का गेले तीन दवस कसली धावपळ चालली आह ेती? वाडीचं
करण िमटवून टाकलं. ह े हणाले. मोरे र या वा ाचा सव िह सा मी िवकत घेतला;
पण याची सही हो यापूव  याची दोन डॉ टरांकडून तपासणी करवून घेतली. शारी रक
आिण मानिसक, दो ही दृ नी अगदी तंदु त आह ेयाची डॉ टरांची खा ी झा यावरच
कागदप ावर या या स ा घेत या. आता वाडीवर या या मालक चं काहीही नाही. मी
काहीतरी बोलणार तोच हात वर क न मला ग प करीत ह े हणाले हां! हां! याला
काहीही होणार नाही. याला या या घरात खुशाल रा  द.े याला इथे आप या घरी
राहायचं असलं तरी माझी काही हरकत नाही. तो माझा भाऊच आह,े कुणी श ू नाही.
याची सव व था इथे होईल. अ , व , िनवारा, कपड ेइतर सव. कशाचीही याला



वाण भासणार नाही. फ  याला वाडीचा मालक हणून कोणताही वहार करता येणार
नाही. ीवधन या वतमानप ात उ ा तशी जाहीर नोटीसही छापून येणार आह;े पण हे
ज ीचं काय करण होतं सांगा क ! मी िवचारलं. अगं, याचा तो ता या! कृ णाचा करंटा
बाप! याने मोरे र या नावावर गावात भरपूर पैसे कजावर घेतले आिण यान ेन सांगता
सवरता स ा के यान! आता झाला क  तो भामटा पसार! पण याला कशाला नावं
ठेवायची! आपलंच नाणं खोटं- आता िमटलं करण एकदाचं! त े हणाले; पण मला तसं
वाटत न हतं. हा सा या पैशांचा  न हता कंवा सा या फसवाफसवीचा  न हता.
कृ णाबाई हणत होती त े या मा यावरचे रेतीचे पुतळे हणजे काही िनरथक चाळा
न हता आिण अस या िविच  वृ ीमागचा हतेू कधीच चांगला नसतो. मला आिण
मा यांना काही ास होणार नाही ह ेपाहणं माझं कत  होत ंआिण मा या एकटीचंच. मी
कुणालाही िव ासात घेऊ शकत न हते. कुणाशीही चकार श द बोलू शकत न हते. सतत
सावध राहायचं, डोळे उघड े ठेवायचे आिण ह े मला एकटीलाच करावं लागणार होतं.
भाऊज या एकूण वाग यातच तर् हवेाइकपणा आला होता. जेवण पाठवलेलं कधी
खायचे, कधी हातसु ा लावलेला नसायचा; पण करण असं अगदी कडलेोटापयत
पोहोचलं असेल याची काय क पना? पण लगेच वाटत-ं क पना असती तर काय केलं
असतं? काही करता आलं असतं का? दोन दवस अ ाला हात लागला नाही ते हा मला
काळजी वाटायला लागली- यांची कृतीच जर िबघडली असेल तर? शेवटी ह ेवाडीव न
दपुारचे परत आले. ते हा यांना सांिगतलं, ‘‘अहो, जरा या भाऊज ना भेटून तरी या-
दोन दवसांत काही खा लेलं नाही यांनी. तुला सा या जगाची काळजी! ते कुरकुरत
हणाले; पण गेले आिण पाच िमिनटांतच परत आले. यां या चेह याकड ेएकच नजर
टाकली. समजलं क  काहीतरी नको त ेझालेलं आह.े आ या आ या त ेमटकन खुच वर
बसले. काहीही न बोल यातच शहाणपणा होता. मी ग प बसले. जरा वेळाने तेच हणाले,
‘‘अगं, या मोरे रन ेभलतंच काहीतरी क न घेतलंय गं! आिण मग जरा वेळाने- याने
गळफास लावून आ मह या क न घेतलीय!’’ ‘‘अगंबाई!’’ मी हणाले खरी, पण खरं
सांगायचं तर मला काही फार मोठा ध ा बसला नाही. भाऊज ची गाडी घसरणीलाच
लागली होती. शेवटी असंच काहीतरी होणार! काय करणार आहात आता? मी यांना
िवचारलं- आधी पिह या पिह या मी टुलावर चढून या या ग याभोवतालचा फास
कापला आह,े याला खाली गादीवर झोपवला आह-े आिण मग मलाच यांनी आ याचा
ध ा दला. इतका िन ुर वहारीपणा यां यात असेल अस ंमला वाटलंही न हत.ं ह ेबघ,
त े हणाले, या करणाचा अिजबात बोभाटा हायला नको- एकदा का ष वण  झालं क
मग ती शवाची िचरफाड, पोलीस चौकशा सगळं काही आलंच. आपण कशालाही
काडीइतकेही जबाबदार नाही आहोत- हा ससेिमरा मा  िवनाकारण मागे लागायचा-
आिण पु हा बदनामी होणार ती वरच! मला वाटत ंरोगाने मृ यू आला असंच सग यांना
सांगावं आिण इथेच िवधी क न यावा. नाहीतरी मा या बाबां या वेळी कुठे आणले होते
डॉ टर? कुठे आणली होती स ट फ कटं? पुढे काही लफड ंिनघायला नको- तुमचंच हणणं
यो य आह,े मी यांना सांिगतलं- फ  रखमीला खरी गो  सांगायला हवी. ती बाहरे
चकार श दही बोलणार नाही. ठीक आह.े रखमाच फ . दसुरं कुणी नाही आिण दगुा, घाई



करायला हवी. खरं तर मृ यूची वेळ आप याला माहीत नाही. आताच शरीर जरा ताठ
आह-े घाई करायला हवी. मी रखमाला बोलावून आणलं- ितला काय झालं ह ेसांिगतलं.
यांनी िच ा दऊेन दोन माणस ं दवडली- एक, ीवधनला- अं यिवधी करणारे एक
दामोदर भटजी होत े यां याकड ेआिण दसुरा कृ णाबाई या माहरेी. तोपयत वाडीवर या
कामकर् यांत बातमी पसरलीच होती. सं याकाळी पाच वाज या या सुमारास दामोदर
भटजी आले. तोपयत कना यावर या खडकावर यांनी सगळी तयारी करवून घेतलीच
होती. रा ी आठ-साडआेठला कृ णाबाई या घरी पाठवलेला माणूस परत आला- घर बंद
होत-ं माणसं घर सोडून गेली होती. मग यांनीच भाऊज या शवास अ ी दला. घरा या
वर या मज यावर या िखडक तून मी ती धडधडती िचता पाहत होते. वाटलं, सव काही
अ य े वाहा झालं- दोन दवसांपूव च हा माणूस खात-पीत होता, आप यात वावरत
होता- आता सारं शरीर अ ी या वालांत राख राख होऊन गेलं- या माणसाची
नाविनशाणीही मागे उरली नाही- त व ान! त व ान! त े वर सतत अधांतरी असतं.
ख या आयु याला कधीच पश करीत नाही. शेवटी वाडीवर उरले फ  मी, ह ेआिण
गो वंदा! आिण सोबतीला या आठवणी! भाऊजी, कृ णाबाई, यशवंता- पुढचे काही दवस
जरा कठीणच जाणार होते. ते हाच मनाशी ठरवलं. बाबांना काही दवसांसाठी वाडीवर
बोलावून यायचं. भाऊज या संबंधातले सवच संग जरा चम का रक होत.े जावयाचा
धाकटा भाऊच वार यावर यांनी वाडीला भेट दली तर ती वहार आिण उपचार दो ही
दृ ीने यो यच होती. बाबा येणार या िवचारानेच मनाला मोठा धीर आला. मनोमन वाटत
होत ं क , सवच कार आप याला अजून माहीत झालेले नाहीत- काही काही अजून
अंधारातच आह-े बाबांनी िनदान एकदा तरी भेट ायलाच हवी. रा ी दहा या सुमारास
सगळी माणसं परत आली. सगळे समु ात ान क नच आले होते. रखमानेच कुणाला तरी
सांगून भात करवून आणला होता. आ ही नावासाठी दोनदोन घास खा ले आिण झोपलो.
दोघांचं जणू काही ठरलंच होत ंक , आता रा ीची या संगावर कोणतीही चचा करायची
नाही. मी यांना फ  एवढंच सांिगतलं- उ ा बाबां याकड े िनरोप पाठवणार आह.े ते
नुसतेच हो हणाले. रा  उलटली. तुम या आयु यात कतीही उलथापालथ झाली तरी
सृ ीचं दवसरा ीचं च  चालूच असतं. माणसान े ितकड े जरा डोळसपणे पािहलं तर
या या यानात येत ंखरोखरच, आपण कती ु लक आहोत!
सकाळी सकाळी ह े हणाले, आज ीवधनला जाऊन येतो. मोरे र या मृ यूची न द
करायला हवी. िशवाय व कलांना भेटायला हवं. कुणास ठाऊक कती वेळ लागतो त.े
एखादवेेळी रा ीचा मु ामही करावा लागेल. आता इथे एकटीच आहसे- जरा जपून राहा.
मला नवल वाटलं- ह े थमच मला असा सावध राह याचा इशारा दते होते. आतापयत
अनेक वेळा ते कामासाठी ीवधनला नाही तर आणखी कुठे जात असत- ते हाही मी
वाडीवर एकटीच नसायची का? मग आताच यांना हा सावधपणाचा इशारा ावासा का
वाटला? हो, मी काळजीने राहीन- मी यांना सांिगतलं. त े गे यावर रखमी आिण मी,
वयंपाकघरात दोघीच रािहलो. भाऊज या आ मह येचा िवषय िनघणं वाभािवकच
होत.ं रखमीला यातलं काही माहीत नसलं तरी आिण ती आपली पायरी सोडून एक
श दही बोलणार नाही ह ेमाहीत असूनही मोकळेपणाने ित याशी बोलावं अशी ती एकच



एक होती. िज यावर पुरापुरा िव ास टाकावा अशी. शेवटी मनात या मनात िवचार
फरत रािहले क , यांचा िनचरा तर होत नाहीच. ास मा  होतो. तेच एकदा श दावाटे
बोलून टाकले क  बरं वाटतं. रखमे, मी हणाले, हा नालायक ता याच या या सग या या
मागे आह.े तुला सांिगतलं नाही; पण या ता यान े या घरा या मा यावर रेतीचे पुतळे
क न ठेवले आहते. मी अजून पािहले नाहीत- आिण या पुत यांवर हणे कपड ेचढवले
आहते- ही काय करणी वगैरे आह ेका गं? आिण भाऊज ना क येक हजारांना फसवलं-
आप याच मुलीचा संसार आपण उधळून लावतो आहोत एवढंही भान या नालायकाला 
रािहलं नाही? आिण आता कसा गायब झाला पाहा! बायकोपोरीला घेऊन घरदार सोडून
पार पसार! पण या भाऊज नी यांना एका अ राने काही सांिगतलं नाही! जरा तरी स ला
िवचारायचा! कतीही अडचण आली तरी आ ही नसती का मदत केली? मला तर वाटतं
शेवटी शेवटी यांचं डोकं ठकाणावरच न हतं. या ता यांनी यां यासमोर काय काय केलं
होत,ं यां याकरवी काय काय करवून घेतलं होतं- आता त ेकळायला काहीच माग नाही;
पण एक ा एक ान े या घरात राहणं यांना अश य झालं असलं पािहजे- कदािचत या
कृ णाबाईचीसु ा आठवण येत असेल आिण ित याशी बोलता बोलताच मनात िवचार
येत होता, एकदा या घरात जाऊन आलं पािहजे. बाबांचा इशारा अथात ल ात होता;
पण ही दवसाची, भर उ हाची वेळ, िशवाय सोबतीला रखमी- आिण नुसती एक नजर
टाकून लगेच परतायचं- कोणताही धोका यायचा नाही; पण एकदा पा न यायचंच-
ानाचा िवचार मनात आला- मग लागलीच वाटलं, आधी ान क च नये- या घरात

जाऊन आ यावर मगच ान करावं; कारण या घराची क त  चांगली न हती- कृ णाबाई,
या घराची वािमनी, घराचा याग क न गेली होती- ता या... यांचा प ा न हता- आिण
शेवटी मोरे रभावोजी- यांनी तर आ मह याच केली होती- एकूण लांिछत वा तू-
डागाळलेली वा तू- ितथला काही णांचा वावरही अमंगल होता- परत यावर ान
क न शुिचभूत हावं हचे उ म- साडनेऊ या सुमारास मी रखमीला हणाले, ‘‘रखमे,
चल मा याबरोबर- भाऊज या घराला एक भेट दऊेन येऊ-’’ वा तिवक ती अडाणीच,
अंध ाळूच; पण मा यावर ितचा केवढा िव ास! मा या श दाबरोबर ती मा याबरोबर
यायला लगेच तयार झाली. या घराची सगळी दारं सताड उघडीच होती. आ ही
खाल या सग या खो यांतून च र टाकली- आत सगळीकड ेइतक  घाण साचली होती!
साचणारच- जर कधी कुणाचा हातच फरत नसला तर मग काय होणार? नशीब,
जेवणाखाणाची, भांडी रोज रखमा साफ करत होती- नाहीतर या घरात पाय टाकायची
सोय रािहली नसती. मग दसुरा मजला. ितथ या तर सग या खो या बंदच हो या.
यां याव न एक नजर पुरेशी होती आिण आता माळा. खरं तर या यासाठीच मी या
घरात आले होते. मध या खोलीतून िजना वर जात होता. मी वर िनघाले. िजना सरळ वर
मा यातच उघडत होता. सहा-सात पाय या चढताच डोकं मा या या जिमनी यावर
आलं. मी ितथेच उभी रा न सगळीकड ेनजर टाकली. वरचं छत ि कोणी होत.ं छता या
कडा दो ही बाजू या भंत ना टेक या हो या. दोन बाजू या दोन ि कोणी भंतीत
चौकोनी िखड या हो या. आता यां यापैक  एक तून आत ल ख काश येत होता-
मा यावर काय आह ेह ेदाखवायला पुरेसा होता. कृ णाबाई हणत होती ते पुतळे. एका



अंगास रांगेने मांडले होत.े यां यावर कपड े पेहनले होत.े यांचा कोट आिण शट. माझी
साडी आिण चोळी. लहान गो वंदाचा शट. आमचे कपड.े हा काही खेळ न हता. ही थ ा
न हती. यामागे फार गंभीर आिण भलताच अथ होता. बाबांचा हा सहवास काही
अगदीच फुकट गेला न हता. या कप ांनी सजवले या बा यांचा अथ काय आिण यांचा
उपयोग कशासाठी करतात, मला पुरं पुरं माहीत होत.ं एवढे सगळे िवचार मनात केवळ
पाच-सात सेकंदांतच येऊन गेले. मी तशीच िज याव न खाली उतरले. पाय याशीच
रखमी उभी होती. ‘‘रखमे, चल-’’ मी हणाले. दोघी भराभरा तळमज यावर आलो.
मघाशी दार सताड उघड ंहोतं. केवळ आम या दोघ या चपला दारातच हो या, या दोन
दारांम ये अडक या हो या हणूनच दार पुरं बंद झालं न हतं. चपला जर ितथे नस या तर
दार पुरं बंद झालं असतं. ही जा त िवचाराची वेळ नाही, मी मनाशी हणाले, चल रखमे,
उचल पाऊल! मी हणाले आिण आ ही दोघी दाराबाहरे पडलो. आम यामागे दार बंद
झालं. आवाज झाला नाही. मघाशीही आ ही वर असताना जरा दार बंद झालं असतं तर
असंच आवाज न करता बंद झालं असतं, आ हाला वर या मज यावर काही समजलंही
नसतं आिण खाली आ यावर- खाली आ यावर मनावर ताबा आणावा लागला. घरात
पाय टाकला आिण श क न सुटकेचा ास सोडला. बाबांना बोलवायला हवं होतं.
वाडीवर या माणसाला बोलावला, या यापाशी पैसे आिण िच ी दली आिण याला
लगोलग दवडला. िच ी हातात पड या पड या बाबा िनघाले तरी यांना वाडीवर
पोहोचायला दसु या दवशी सकाळचे दहा तरी होणार. हहेी ीवधनला गेलेले. घरात मी
एकटी. एकदा वाटलं. आपणही असंच ीवधनला जावं- ितथे खूप ओळखी आहते; पण
घरात अस ंघडलेलं- लोक काय हणतील? नाही. मला वाडीवरच राहायला हवं होत.ं
शेवटी मा यावरच सगळी जबाबदारी न हती का? पण दवसभर कामात ल  न हतं.
सारखी सारखी नजर या शेजार या घराकड ेजात होती. दवसभर कामगारांची ये-जा
होती, िशवाय काशही होता- माणसाचा खरा िम ; पण दवस मावळला, वाडीवर
सामसूम झाली, काशही गेला. चं  उगवणार असलाच तर तो उिशरा उगवणार असेल-
मला ितथी माहीत न हती. काशाबरोबरच मनाचाही धीर ओसरायला लागला. शेवटी
अशा वेळी माणूस काय करतो? दवेाकडचे मदतीसाठी वळतो. घरात तीन िप ांपासून
मोठा दे हारा आह.े असं य दवे आहते. मला तर काही काह ची नावंसु ा सांगता यायची
नाहीत. दवेपूजेचं काम यां याकडचे असतं. मी आता थमच घरा या या दवेांसमोर उभी
राहत होते. ित ही काळ आिण ित ही खंड े ापणारा दवे काय अशा चांदी-िपतळ-
संगमरवरा या मूत त सामावला असेल? पण अथात हा  िनरथक होता. दवे जर
सवशि मान असेल तर याला काय अश य होतं? आिण मला मदत कर याची याची
इ छा असेल तर मग तो समोर या मूत त खासच असेल- मी फ  याला मनोभावे
आवाहन करायला हवं होत.ं तां याचा गडू पा यान ेभ न मी दवेासमोर ठेवला आिण मन
एका  केलं. मला एक अितशय अिव सनीय आिण अ भुत अनुभव आला. डो यासमोरचं
सवकाही एका लखलख या लाल-पांढ या बंदतू एक  आलं- ही भोवंड न हती क  भास
न हता- मी अगदी पूण शु ीवर होत.े वातीला काडी लावली क , वात पेट घेते एवढं
आप याला माहीत असत-ं यामागचं शा  माहीत नसतं; पण दवा लाव यासाठी या



शा ाचं ान आव यक नसतं; पण जो अनुभव आला याचा मी काय अथ लावायचा? हे
मीच केलं होत ंक  मा यापाशी एक खूण होती? याच णी ह ेहोणं हा खासच योगायोग
न हता. िनदान मी तसं समजणार न हते. एक मोठा ास सोडताच जग परत पूववत
दसायला लागलं. मी तां याचा गडू उचलायला गेले आिण हाताला जवळजवळ चटकाच
बसला. आतलं पाणी उकळी फुट यासारख ंगरम झालं होत.ं मी एका व ात तो गडू घेतला
आिण यातलं पाणी घरा या चार भंत या पाय याशी शंपडत गेले. मनात या हतेूचा
उ ार करायची आव यकता न हती. उरले या पा याचे दोन थब मा या चेह यावर
उडवले आिण दोन थब रखमी या चेह यावर उडवले. आ ही झोपलो. मला अगदी शांत
झोप लागली होती. रखमी हणते रा भर घराभोवती कसले कसले आवाज येत होत.े
रखमे, आप याला काही झालं नाही ना? मी ितला हणाले, मग ते िवस न जा. िनदान
चारचौघांत बोलू नकोस. िनिम ालाच टेकलेले अडाणी लोक अस ंकाही कानावर आलं तर
पळूनच जायचे.
सकाळी उजाडता उजाडताच ह े ीवधन न परत आले. घरात यांचा पाय पड या पड या
काय काम झालं का? िवचार याचा मूखपणा मी केला नाही. तु हा बायकांना वहारातलं
काही समजत नाही हणत हळूहळू सगळं काही सांगायचे. काहीही सुचवलं तरी मला
शहाणपणा िशकवू नकोस हणत हणत शेवटी सुचव यासारखंच वागायचे. ते हा मी
यांना एवढंच सांिगतलं- बाबां याकड ेिनरोप पाठवला आह.े कदािचत एकदोन दवसात
वाडीवर येऊन जातील. यांचा चहा झाला. घरातला एक पंचा घेऊन त े बाहरे गेले.
अ याएक तासाने परत आले. या मोरे र या अ थी गोळा के या, यांनी सांिगतलं.
या याच घरात एका कपाटात ठेव या आहते. मग तशाच समु ात िवसजन का क न
टाक या नाहीत? मी िवचारलं. आता कोण काशीला जाणार आह?े याच पावली त ेपरत
फरले. काही बोलले नाहीत; पण ती सूचना पसंत पडली असावी. परत आ यावर यांचं
ान झालं. पूजेसाठी हणून त ेदे हा यापाशी आले आिण थांबले. दगु! त े हणाले. ह ेसुतक

पाळायला हवं दहा दवस, नाही का गं? मग दवेपूजाही नाही. मला यातलं काही माहीत
नाही. मी हणाले. कदािचत सकाळीच बाबा येतील. ते काहीतरी सांगतील. तोवर थांबा.
काही न बोलता ह ेबाहरे गेले. वाडीवर गेले असतील. आद या सा या दवसाची कामं
रािहलीच होती. तेव ात बाबा हजर झाले. यांचा चहा झाला. ह ेवाडीवर गेले होते
ते हा आ हाला दोघांना मोकळेपणान े बोलायला हवा तेवढा वेळ िमळाला. मी यांना
घडलेलं एकूण एक सांिगतलं. काही हणजे काही मागे ठेवलं नाही. ते मा यावरचे पुतळे,
त े दार लागणं, माझा रा ीचा य , रखमाला ऐकू आलेले आवाज, सवकाही. एक
मूखपणा केलास; पण एक शहाणपणाही केलास, ते शेवटी हणाले. या घरात अिजबात
पाऊल टाकायला नको होतंस, त े केलंस; पण एक फार चांगली गो ही केलीस-
िव नाथपंतांनी या घरात ठेवले या अ थी यांना समु ात िवसजन कर याची सूचना
केलीस. नशीब यांनी ती मानली. ठीक आह.े आता मी ान करतो आिण च र टाकून
येतो. एक वाजेपयत परत येतो. वर जाता जाता त ेदे हा यासमोर उभे रािहले आिण मग
यांनी मला हाक मारली. मी यां यापाशी येताच यांनी फ  समोर बोट केलं. समोर या
दे हा यात कतीतरी मूत  हो या आिण सग या या सग या अगदी न ाने



घडव यासार या लखलखत हो या. कालचा रा ीचा संग मला आठवला. आिण आता
थमच मा या सव अंगावर सरस न काटा आला. ढगामागून बाहरे आले या सू याची एक
कड जरी दसली तरी डोळे दपून जातात. तो णाचा ओझरता पशही माणसाला सहन
करता येत नाही. रा ीची आठवण झाली क  भोवंड आ यासारखं होत.ं चांग या-वाईट,
धवल-कृ ण कोण या तरी दोन अक पनीय िवराट श चा काल रा ी क लोळ झाला
होता- डोळे दपवून टाकणारी ही लहानशी खूणच फ  मागे रािहली होती. लहानशी
खूण.
ह ेआिण बाबा एकापाठोपाठच परत आले. बाबांचं येणं अपेि तच अस याने यांना फारसं
आ य वाटलं नाही. जेवायला दोघंच बसले. आिण भाऊज या िनधनाचा िवषय िनघणं
अप रहाय होत.ं ‘‘झाली ती गो  चांगली झाली नाही.’’ बाबा हणाले. ‘‘दगुने मला
सवकाही सांिगतलं आह-े सवकाही आिण िव नाथपंत, एक खा ी बाळगा. ही गो
मा यापलीकड े जाणार नाही.’’ ह े काहीच बोलले नाहीत. ‘‘आता तुम यावरच सव
जबाबदारी आह.े’’ बाबा हणाले. मग इतर काही िवषय िनघाले. ‘‘आजची रा  थांबणार
आह.े’’ बाबा शेवटी हणाले, ‘‘दगुा अगदीच एकटी आह ेआिण जे घडलं त ेजरा िवल णच.
उ ा सकाळी जाईन.’’ केवळ ‘‘हो’’, ‘‘ठीक आह’े’ यापे ा जा त ह ेकाहीच बोलले नाहीत.
जेवणानंतर रोज तासा-दोन तासांची िव ांती यायचा यांचा नेम होता. या माणे ते
वर या खोलीत गेले. कदािचत यां या जा याचीच बाबा वाट पाहत असावेत; कारण
लागलीच खूण क न बाबांनी मला बाहरे या हरां ात बोलावून घेतलं. यांचा चेहरा
गंभीर होता, चंतातुर होता. उघड दसत होतं क , यांना जे काही सांगायचं होतं ती गो
चांगली न हती. ‘‘शहाणपणा केलास मला बोलावून घेतलंस त,े दगु’’ ते हणाले. ‘‘आिण
काल या रा ीचा अनुभव तू य च घेतला नसतास तर मी सांगतो यावर शंभर ट े ,
अगदी प ा िव ासच बसला नसता. इथ या पिह या भेटीतच मी तुला या जागेब ल
धो याची सूचना दली होती. ितथेच तु या दराने घर बांधावं हा काही साधा योगायोग
नाही. तो ता याच यामागे असला पािहजे. सकाळी मी या घरात गेलो होतो. तळापासून
त ेपार वरपयत घराची पाहणी केली. त ूसांगत होतीस त ेपुतळेही पािहले. यां यावर
घातलेले कपड ेमी काढून टाकले आहते. या घरातलेच काही जुन ेकपड े यां यावर घातले
आहते. सग यात चांगली गो  केलीस- या अ थी रा ी या या घरात रा  द या
नाहीस; पण काही काही उपाय करायला हवेत. चल, तुला दाखवतो.’’ जे काय करायला
हवं होतं ते यांनी केलं, मा याकडून करवून घेतलं. येक वेळी हणत होत,े ‘‘दगु, नीट
ल  दऊेन पाहा. पुढ या खेपेस कदािचत मी नसेन- तुला एकटीलाच करावं लागेल- नीट
पा न ठेव.’’ मग ती का या रेतीची थाळी यांनी हरां ा या एका कोप यात
टोपलीखाली झाकून ठेवली. ‘‘ या रखमाला बजावून सांग- टोपली उचलून पा  नकोस-
आिण थाळीला हात लावू नकोस आिण या गो वंदाकडहेी ल  ठेव. नाहीतर खेळत खेळत
तो नेमका या टोपलीपाशी जायचा.’’
‘‘आिण बाबा, आणखी काही करायचं आह ेका? का एव ाने पुरं पडले?’’
‘‘अगं, ही तर सु वात आह-े आणखी काही काही करायचं आह;े पण ती वेळ आली क
सांगेन- आतापासून तुला सांिगतलं, तर तु या िजवाला िवनाकारण घोर लागायचा-’’



मी काहीच बोलले नाही. बाबांनी मला नीट ओळखलं न हतं, एवढंच मी हणेन; पण
िवनाकारण फुशारक  मार याचा माझा वभाव नाही; पण बाबां या घरीच लहानाची
मोठी झाले होत ेयाचा यांना िवसर पडलेला दसला. ‘‘त ूतु या कामाला गेलीस तरी
चालेल. सं याकाळपयत मी या हरां ातच थांबणार आह.े’’ बाबा हणाले.
दपुारची कामं होतीच. घरात या बाईमागची कामं कधीच संपत नाहीत. काही ना नाही
करायचं रा न गेलेलं असतंच. मग चार या सुमारास ह े चहासाठी खाली आले. चहा
झा यावर पु हा वाडीवर गेले. सं याकाळपयत यांची कामं चालायची. ग ांवर तर
दखेरेख असायचीच, वेळ पडली तर वत:ही अंग झाडून कामाला लागायचे. सातपयत मी
मोकळी होत.े गो वंदाला घेऊन समु ावर जा याचा नेमच होता; पण समोर या घरामागे
नाही- दसु या बाजूला. बाबांना िवचारलं, येता का? नको, मी इथेच बसतो, त े हणाले.
कामवा यांचीही मुलं रेतीत खेळायला आलीच होती. गो वंदा यां यातच खेळायचा.
पाहता पाहता सं याकाळ झाली, परत आ यावर आठ या सुमारास जेवणं झाली. ह ेहात
धूत होत ेते हाच मी यांना सांिगतलं, ‘‘बाबा उ ा सकाळी परत जाणार आहते. आ ही
जरा वेळ खालीच बोलत बसतो.’’ ‘‘ठीक आह’े’ हणून त ेवर गेले. सगळी आवराआवर
हायला नऊ तरी वाजलेच. गो वंदाला झोपवला. रखमी सगळं काम आटोपून गेली आिण
मग मी हरां ात आले. बाबा ितथेच झोपा यावर बसले होत.े ‘‘िव नाथपंतांना काय
सांिगतलं आहसे? त ेतु यासाठी थांबलेले असतील का?’’ बाबांनी िवचारलं. ‘‘नाही. यांना
माहीत आह ेआपण नेहमी बराच वेळ बोलत बसतो ते.’’ मी हणाले.
‘‘ते एक बरं झालं. तुला म यरा ीपयत थांबावं लागणार आह.े तुला सवकाही दाखवून
ठेवणार आह.े’’ बाबांनी जा त प ीकरण दलं नाही. जरा वेळाने ते हणाले, ‘‘आिण एक
ल ात ठेव. या संबंधात कोणाशीही काहीही बोलायचं नाही. ज मभर एक ालाच
मूकपणे हा बोजा वागवावा लागतो; पण याला नाइलाज आह.े या ना या मागान े कंमत
ही चुकती करावीच लागते. आणखी एक आह,े गो वंदाचीपण चाचणी घेऊन ठेव. माहीत
असायला हवं आिण गो वंदा जर नापास झाला तर मग पुढ या िपढीपयत थांबावं लागेल.
याचा मुलगा, मुलगी जे कुणी असेल याची चाचणी यायला हवी. कुणात तरी एकात
येणारच.’’
‘‘बाबा अस या िनरवािनरवी या गो ी काय करता? तु ही अजून खूप वष जगणार
आहात- जगायला हवे आहात-’’
‘‘अगं वेड,े शेवटी एक माणूस- कती वष जगणार? साठ, फार तर स र वष! हो क  नाही?
पण एका ज मात संप यासार या का या गो ी असतात? एकाची जागा दसु याने
यायलाच हवी, नाही का? मा यामागून तू आहसे; पण तु यानंतर कुणीतरी हवं क
नाही? आप याकड ेफार फार पूव पासून हा धागा अखंडपणे वाहत आलेला आह-े’’
मग जवळजवळ तासभर आ ही माग या आठवण वर बोलत होतो. माझी मनोमन खा ी
होत चालली होती क , ही आपली शेवटचीच भेट आह.े बाबांचं वय फारसं नसलं तरी
ह ली ह ली यांची कृती शंभर ट े  खणखणीत नसायची. वाईट तर वाटत होतंच; पण
या गो ी वीकारायला ह ात. शेवटी साडअेकरा वाजता ते हणाले, ‘‘ये, पा या आता-’’
हरां ात या कोप या या टोपलीपाशी जाऊन यांनी टोपली उचलली. यां या



हातातला कंदील यांनी पुढे केला. सव थाळीवर वीतवीत उंचीची रोपटी उगवली होती.
आधी वाटलं यांचा रंग काळाच आह;े पण मग ल ात आलं कं दला या िपव या
काशात तो तसा दसत आह.े य ात रंग अितशय गडद लाल होता. आिण येक
रोप ाला पाच-पाच, सात-सात शगा लटकत हो या. बाबांनी या शगा तोडून घेत या
आिण दो ही हातात कुसकर या. जवसाएव ा आकारा या का या कुळकुळीत िबया
हातात रािह या. सालांचा पाहता पाहता भुगा होऊन गेला. थाळीतली रोपटीही शगा
खुड या जाताच कोमेजून, वाळून खाली पडली होती. बाबांनी िखशातून एक लहान
कापडी बटवा काढला. यात बाबांनी िन या िबया घात या आिण नाडीने त ड आवळून
नाडीला गाठ घातली. ‘‘ह े कुठे तरी नीट ठेवून ये. तुला माहीतच आह े के हा आिण
कशासाठी वापरायचं त.े’’ बाबा हणाले. दे हा याखाली एक चपटा क पा होता यात मी
तो बटवा ठेवून दला. मी परत हरां ात आले ते हा बाबा हरां ा या पायर् यांपाशी
उभे होत.े ते पाय या उत न खाली जाताच मीही यां यामागोमाग िनघाले. बाबा
भाऊज या घराकड ेिनघाले होते. खरं तर पावलं अडखळायला लागली- या घरात काय
घडलं होत,ं वर या मा यावर काय काय मांडून ठेवलं होतं आिण आतली हवा कशी गळा
आवळणारी होती- मला पूण अनुभव होता; पण बाबा बरोबर होत ेना! मनात धीर येत
होता. हरां ातली मागची दारं नु ती लोटलेली होती. दाराला बाबांनी जोर लावताच
दार करकरत आत उघडलं. ‘‘दगु, आता माझा खांदा धर- आिण हात सोडू नकोस-’’ बाबा
हणाले आिण उज ा हाताने मी यांचा खांदा धरताच यांनी कंदील वर केला आिण
खोलीत पाय टाकला. ‘‘मी काय करतो आह ेत ेपाहा-’’ त े हणाले. यां या हातात या
मोहोरी- जवा या आकारा या का या िबया हो या- एकेका खोलीत िचमूट िचमूट अशा
या िबया त े फेकत होते. सु वातीस यां या येक हालचालीबरोबर ‘आता काहीतरी
होणार’ अशा अपे ेन ेमी अंग चो न घेत होत;े पण य ात काहीच होत न हतं. यांचा
हा उप म खाल या मज यावर या सव खो यांत, मग वर या मज यावर या सव
खो यांत पुरा झाला आिण मग त े मा याकड े िनघाले. आता मा  मला पावलं खरंच
रेटावी लागली. रखमीबरोबर इथे वर आलेली असताना खाली लावलं गेलेलं (अगदी
सुदवैाने उघड ंरािहलेलं!) दार आठवत होतं. आता आ ही वर गे यावर खालचं दार बंद
झालं हणजे? शेवटी अथात बाबां याबरोबर वर जावंच लागलं. खाल या खो या लहान
हो या, भंती रंगवले या हो या, एका कं दलाचा काश पुरेसा होत होता. वरचा माळा
सव घरावर पसरलेला होता- काश शोषला जात होता. बाबा माळाभर फरत असताना
मीही यां यामागोमाग फरत होत-े ती तीन-चार िमिनटं मा  जीव आतून अगदी गोळा
होऊन आला होता- बाबां या कृतीने आसपास काही फरक होता का? मला तर याची
काहीही खूण दसत न हती. शेवटी बाबा वळले आिण िज याव न खाली िनघाले. मग
पिह या मज यावर आिण मग घराबाहरे. काहीही न होता आपण सहीसलामत बाहरे
आलो यावर माझा िव ासच बसत न हता. बाबांनी हरां ातली या घराची पुढची
आिण मागची दारं बंद क न टाकली आिण मग आ ही दोघं आम या घराकड ेपरत आलो.
साडबेारा वाजून गेले असतील; पण मन इतकं उ ेिजत झालं होत ंक  झोपेचा िवचारही
मनाला िशवत न हता. झोपा यावर बाबा बसले, यां या शेजारीच मीही बसले. ‘‘तुला



काही जाणवलं नाही?’’ बाबांनी िवचारलं. मी केवळ मानच हलवली. ‘‘काय जाणवायला
हवं होत?ं’’ ‘‘जवळून कोणीतरी जाताना?’’ ‘‘नाही.’’ ‘‘दगु, त ू वत: या सुरि ततेचा
िवचार करत होतीस, हो क  नाही? आप याला असा एक ाचाच िवचार क न चालायचं
नाही- इतरांचीही जबाबदारी आप यावरच आह े ह े कधीही िवस न चालायचं नाही.
आता ऐक. या खेपेपुरतं काम झालेलं आह.े त े या घरात क डलं गेलेलं आह.े कसं करायचं हे
त ू थमपासून शेवटपयत पािहलेलं आहसे. पु हा वेळ आली तर बट ात या िबया
वापराय या. या िबयांनी काय कसं काय होत ंया या तपिशलात तुला जा याची गरज
नाही. ान असो वा नसो- या केली क , ितचा ठरावीक प रणाम होणारच ही खा ी
सतत मनात ठेव. आता मला कपभर गरम दधू द ेआिण त ूझोपायला जा. पहाटे पहाटेसच
मी इथून जाणार आह.े िव नाथपंतांना मा यातफ तूच नम कार सांग.’’ मी यांचा हात
एकदम घ  धरला. ‘‘दगु.’’ मा या हातावर हात ठेवत ते हणाले, ‘‘दृ ी आली क , समोर
येईल ते पाहावंच लागतं. ि य असो वा अि य असो. मघाशीच हणालो ना, दणेगी फुकट
कधीच िमळत नाही. याची काही ना काही कंमत मोजावीच लागते.’’ ‘‘बाबा-’’ मी
बोलायला लागले; पण यांनी मला ग प केलं. ‘‘आता जा. खूप उशीर झाला आह.े तेवढं
दधू आणून द ेआिण जा.’’ मी वयंपाकघरातून गरम दधुाचा पेला यां या हातात दला,
ते हा मा या डो यात पाणी आलं होत.ं मनोमन खा ी पटली होती क , ही आपली आिण
बाबांची अखेरचीच भेट आह.े पु हा त ेआप याला दसणार नाही आहते. (आिण झालंही
तसंच. गावी गे यावर पंधरा दवसां या आतच यांना एक जबरद त हाट अटॅक आला-
सेकंदभरात सव खेळ आटोपलासु ा!) मग मी वर गेले. पहाटेस के हा तरी जरा  वेळ डोळा
लागला असावा- खाली आले तर बाबा आधीच गेले होते. या एका रा ीत मा यात केवढा
बदल झाला होता! खां ावर या जबाबदारीची जाणीव होती, तशीच आत या
आ मिव ासाचीही होती. मी हरां ात आले. समोरच भाऊज चं घर होतं. बाबा
हणाले होत ेती दृ ी मला आली होती. आता मला िभवव याची श  या घरात न हती.
मा या नजरेला त ेघर हणजे एक पंजरा होता. एक पंजरा, या यात एक घातक ,
अमानवी हं - काय हणायचं? िपशा  हणायला काय हरकत आह?े नावाने काय होत?ं
गुणधम तर बदलत नाहीत? अस ंकाहीतरी क डून ठेवलं आह ेआिण या साप यातून ते
सुटणार नाही ह ेपाह याची जबाबदारी माझी होती- ही श  असलेलं कोणीतरी आम या
घरा यात ज म घेईपयत तरी जबाबदारी माझीच होती.
मा यात झालेला बदल इतरांनाही जाणवत असावा; कारण या दवसापासून सवा या
मा याशी वाग यात अगदी जाणव यासारखा बदल झाला. ह ेआतापयत मा या सूचना
हस यावारी नेत असत- त े आता थांबलं. रखमा एकटी एकटीच होती- यांना सांगून
वाडीवर याच एकाशी ितचं ल  लावून दलं. सारा दवसभर ती कामाला आम या घरीच
असायची. वषभरात ितला मुलगीही झाली. गो वंदाला ीवधन या शाळेत घातला होता.
ह ेसु वातीस हणालेही- तू राहतेस का या याबरोबर ितथे? मी वाडीवर राहीन. अथात
वाडी सोडणं मला श यच न हतं. शेवटी यां याच एका जवळ या िम ाकड ेगो वंदाची
राह याची सोय केली. ते हा शाळेला बो डग न हत.ं सुटीचा गो वंदा यायचा,
या याबरोबरच याचा रघू नावाचा िम ही वाडीवर यायचा. गो वंदा, रघ ू आिण



रखमीची मथी- ित ही मुलं एक च खेळत असत आिण यां यावर सतत ल  ठेवावं लागत
असे. रकामी घर हणजे मुलां या अगदी आवड या जागा; पण वर वर पाहता रकामं
वाटणारं ह े दसुरं घर रकाम ं न हतं- बाबां या श दांचा यय मागेच आला होता.
सु वातीस ते पाहताच जीव शहारला होता; पण कशाचीही सवय होते हणतात ना?
सं याकाळी या घराकड ेपाहत असताना एक बुटक  सावली छपराव न सरकत सरकत
गेलेली दसली होती. मग नंतरही अनेकदा; पण बाबा हणाले होते तसला काश मा
मला कधी दसला नाही; पण जे काही दसलं त ेकाय कमी का होतं? दवस जात होत.े
बाबांनी सांिगतलेली गो वंदाची चाचणी यायचीच होती. फ  मी यो य या संधीची
वाट पाहत होत ेआिण एका सं याकाळी तो अंगणात धावत असताना ठेच लागून पडला.
डो याला जखम झाली. तशी जखम गंभीर न हती- पण र  मा  खूप येत होतं. ते हा
मला हवी ती संधी िमळाली; पण गो वंदा आम या ‘ या’ दृ ीने िन पयोगीच िनघाला.
मा या िशरावरची जबाबदारी या माणात वाढ याची जाणीव झाली. आता गो वंदा या
मुला-मुल साठी थांबायला हवं होतं. बरं, ह ेकोणाशी बोल याचीही सोय न हती. दवस
जात होते. मुलं मोठी होत होती. रखमीची मथीही वाढत होती; पण या िबचा या
रखमी या निशबातच सुख िलिहलं न हतं क  काय कोण जाणे! ित या नव याला,
परशाला दा चं सन लागलं. दा  हटलं क , पैसा हवाच. रखमीच एक दवस मला
हणाली, ‘‘बाई, तुमचं सोनंअडकं कुठे असतं त ेमला माहीत आह-े याची जागा बदला.
मा या नव याला आताशी यायचा नाद लागलाय. पैशांसाठी तगादा करायला लागलाय.
एकदोनदा मो ा घर या पैशांदािग यांसंबंधातही बोलून गेला. दा या नशेत गेला
हणजे याचा तोल सुटतो. धरली माझी मानगूट आिण हणाला- रखमे! मो ा घरातले
पैसे, दािगने कुठे असतात ते सांग! मी काय करणार बाई! मला दोन र े बसले तरी
चालतील; पण तुम या घर या चोरीला मी कारण हायला नको!
रखमे, मी ितला सांिगतलं, तू काळजी क  नकोस. मीच परशाला दोन श द सांगून पाहत-े
ऐकलं तर बरंच; पण तू मुळीच काळजी क  नकोस. अथात मी परशाशी बोलले आिण
अथात याचा काहीही उपयोग झाला नाही. सनाचं असंच असतं. आधी ती दा
नाहीतर गांजा नाहीतर आणखी काही िमळव यासाठी माणूस वाटेल त ेकरतो आिण मग
तर याचा तोलच जातो. परशाला रा ीचं घरात िशरणं अगदी सोपं होत;ं कारण आम या
घरा या कोण याही दाराला आतून क ा घातले या नसत; पण परशाने रा ीचं यायला
नको होतं आिण ती मोठी लाकडी पेटी तर मुळीच उघडायला नको होती. आत आमची
जा तीची चांदीची भांडी ठेवलेली असत; पण नुसती चांदीची भांडीच नाहीत. या या
हातून पेटीचं झाकण सुटलंच, खूप मो ाने पेटीवर आपटलं, खूप मोठा आवाज झाला- हे
घाईघाईने खाली येईपयत परशा माग या दारान ेपसारही झाला होता. मालकां या घरी
चोरी झाली- बोभाटा झाला आिण परशा नाहीसा झाला, ते हा आपोआपच या यावर
आरोप आला आिण यांना यांना याचं वागणं माहीत होत ं यां यापैक  कुणासही आ य
वाटलं नाही. मला नाही वाटत रखमी परशासाठी फारशी खंतावली असेल. ती आिण मथी
आम या घरीच राहायला आ या. मथी मोठी चुणचुणीत मुलगी. तशी ती गो वंदा आिण
याचा तो िम  रघ ू यां यापे ा लहानच; पण ती मुलं वाडीवर आली क  हीही



यां याबरोबर खेळत असायची. रखमीला मुलां यावर फ  ल  ठेवायला सांिगतलं होत.ं
मु ाम ‘ या घराकड ेजायचं नाही ह’ं सांिगतलं असतं तर ती हमखास गेली असती- शेवटी
मुलंच ती! मला तर वाटत ंगेलीही असतील, धुरकटले या काचातून यांनी आत पािहलंही
असेल; कारण गो वंदा या एका वहीत मला ते िच  दसलं होतं. ओळखता ये यासारखी
या घराची आकृती आिण खाल या एका िखडक त एक मोठा डोळा. नुसता डोळा.
पांढ या बुबुळाचा डोळा. काही वेडवंाकड ं दसलं असेल तर भीतीन े यांची बोबडीच
वळेल; पण पु हा ितकड े फरकणार नाहीत. पुढे जे काही झालं यात माझा काही दोष
होता का? यांना समजावून सांगायला हवं होतं का? जे झालं त ेटळलं असतं का? मला तर
काहीच सांगता येत नाही. झालं ते ह ेक  एका सकाळी मथी समु ावर खेळायला गेली ती
परत आलीच नाही. तशी ती ा य, ड न हती. पा यातही घो ा या वर जायची नाही.
ितचा प ा हणून लागला नाही आिण वाडी हणजे सगळं उघड.ं झाडझुंडपं नाहीत,
कपारी नाहीत. काही नाही. शोध यायचा काय- पाचसहा ताससु ा पुरे होत.े मथीचा
प ा हणून न हता. रखमी या िबचारी या मनाची काय अव था झाली असेल? सा या
जगात वत:चं नसावं नसावं हणजे कती नसावं? एक नवरा गेला, दसुरा गेला- मागे
रािहली एकुलती एक मुलगी- तीसु ा गेली. रखमी िबचारी मान खाली घालून कामं करीत
होती. मी ितला कामाला लावली न हती; पण नुसती बसून तरी ती काय करणार? कामात
वेळ तरी जात होता; पण ितचं ददुव एव ावरच थांबलं न हतं- मथी सा या नैस गक
अपघातात मरण लावली न हती- या रा ीच मला याचं यंतर आलं. रखमी ित या
खोलीत गेली- मला मा  अिजबात झोपावंसं वाटत न हतं. ह ेवर गेले- मी हरां ातच
बसून रािहले. समोरचं दसुरं घर होतं. घराची मागची दारं समोर या हरां ात उघडत
होती. कलले या चं ाची करणं या हरां ात पडली होती. बराच वेळ ितकड ेपाहत
असूनसु ा ती गो  मदपूयत पोहोचत न हती- मग मी एकदा भानावर आले. समोर या
घराचं दार सावकाश सावकाश हलत होत-ंमागेपुढे. जे बाबांनी बंद केलं होत-ं जे उघडं
असायला नको होत-ं परशा, मथी गायब झाले होते- नाना तर् हनेे मनाचा िवचार चालला
होता; पण एक गो  उघड होती- बाबांनी दाखवून दलेलं, िशकवलेलं आता मला
एकटीलाच करावं लागणार होतं. आता वेळ िवचाराची न हती, कृतीची होती. मी
दे हा या या खाल या क यातला तो बटवा काढला, फळीवर एका जु या ड यात ठेवलेली
काळी रेती काढली, थाळीत पसरली, जे काय करायला हवं ते केलं- थाळी बाहरे या
हरां ा या कोप यात टोपलीखाली झाकून ठेवली; पण ती रोपटी वर यायला पाच-सहा
तास तरी लागणारच- पहाटेचे दोन अडीच तरी होणार- आिण तोपयत काय? मला
पहा यावर राहायला हवं होत.ं माग या वेळची आठवण येणं अप रहायच होतं. एका
णात गडूतलं पाणी हाताला चटका दे याइतकं गरम झालं होत.ं तो एक अपवादा मक
संग होता का? कदािचत या रा ीसारखीच प रि थती आली, तर बचावासाठी पु हा
एकदा तो य  करावाच लागेल- तशी वेळ न येवो अशी मनोमन परमे रापाशी ाथना
करीत होते. हवा गार पडत चालली. रा ी नेहमी समु ाव न जरासा गरम वारा
वाहायला लागतो. आताही या गरम वा याची झुळूक आली; पण या वा यावर आणखी
कसला तरी उ  दप होता. कडवट उ . घशात खवखव करणारा. हा रातवारा शु  न हता.



ही रा  शु  न हती. काजळलेली होती. बाबा हणाले होते तेच खरं होत.ं एकदा दृ ी
आली क , समोर येईल त ेपाहावंच लागतं; पण केवळ डो यांनीच नाही- कानांनाही नाही
नाही त ेआवाज ऐकू येतात. नाकालाही नाही नाही त ेवास जाणवतात- मग सशालाही
दबा ध न बसले या िशका याचा वास येतो; पण या यात ितकाराची श  कुठे असते?
मलाही जाणवत होतं क  या बंद घरातून मोकाट सुटलेलं काहीतरी रा ीचा काळोख
घुसळत मा या दशेने येत आह-े कदािचत एव ा एव ातच त ेसांकळेल, एखादा आकार
घेईल- ओळखीचा असेल कंवा अनोळखी असेल; पण हं  आिण घातक  खास. माझा
(आिण मा या सग यांचा) बचाव मलाच करायचा होता. िवचारासाठी एखादा णभर
मी डोळे िमटले असतील. डोळे उघडले. मा यासमोर मथी होती. ित या अंगावर तेच
सकाळचे कपड ेहोत;े पण तेवढंच. ितचं िशडिशडीत चवळीसारखं शरीर सुज यासारखं
ल  दसत होतं. ितचे दात असे मोठे आिण अणकुचीदार मुळीच न हत ेआिण त ेडोळे-
का या डो यात पांढरी बुबुळं- ती मा याकड ेपा न हसत होती. हणजे ितचा शेवट तर
झाला होताच आिण वर ही ित या शरीराची िवटंबना! आठनऊ वषाची अ ाप पोर!
अ लडपणे हसणारी, खेळणारी! खोलव न कुठूनतरी संतापाची िशणक आली- या
संतापाखाली मी बाक चं सवकाही िवसरले- राग, भीती, शोक, ेम- कोण याही भावनेचा
अितरेक हीच कदािचत कळ असेल- त ेकाही का असेना- समोर या मायावी मथीकड ेमी
बोट केलं आिण आवळले या दातांतून जवळजवळ फसकार यासारखी खेकसले- त!ू इथून
चालता हो! हातातून सरसरत काहीतरी गेलं- णभर बोटाला िझणिझ या आ या- फस्!
आवाज झाला आिण समोरची आकृती नाहीशी झाली- िजथे ती उभी होती ितथे रेतीचा
एक ढीग मा  होता. पाठीचा कणा मोडणारं वजन वा न आण यासारखी ि थती झाली
होती. ास धापानी येत होता. घामा या धारा लाग या हो या. खां ाचे आिण पाठीचे
आिण पोटाचे ायू आखडले होते. हात गारीगार पडले होते. हाताला आिण पायांना मुं या
आ या हो या. डो यांसमोर रंगीबेरंगी वतुळं गरगरत होती. कानात घण् ण् ण् ण् आवाज
होत होता. मी डोळे िमटून नुसती बसून होत.े हळूहळू शरीर आिण मन ठकाणावर आलं.
थकवा तर होताच; पण समाधानही होतं. बाबा हणाले होते ते आठवलं- कोण याही
घटने या कारणाचा शोध घेत बसू नय-े ती मता फार फार थो ा लोकां यात असते.
िशवाय आता या णी माझी मात झाली असली तरी ती ता कािलक होती. अजून मु य
काम पुढेच होतं. या घरात कायमचं बांधून ठेव याचं काम पुढेच होतं. मी वयंपाकघरात
आले. घ ाळाकड े नजर टाकली. दीड वाजत होता. अजून तीन तास तरी थांबावं
लागणार होतं. ितथ याच एका मो ा खुच त मी बसले. हवेत गारवा होता; पण अंगावर
शाल घेतली नाही. एकदा का शरीराभोवती ऊब पसरली क , झोप लागायला काय
उशीर? मी फ  डोळे िमटून बसून रािहले. मधून मधून लहानशा डुल या येत हो या; पण
गार वा याची झुळूक आली क , लगेच जाग येत होती. शेवटी साडतेीन वाजले. ते हा मी
उठले. कंदील घेऊन बाहरे या हरां ात आले. थाळीवरची टोपली उचलून दरू केली.
थाळीत रोपं टरा न वर आली होती. एकेका रोपास पाच-पाच, सहा-सहा शगा हो या.
शगा खुडून घेऊन दोन हातां या तळ ात चोळताना का या कुळकुळीत िबया िनघा या.
शगा खुडताच रोप ं सुकली. कोमेजली, आडवी झाली. चांग या मूठभर िबया जम या



हो या. यां यात या िन या या बट ात भर या, बट ाचं त ड बंद केलं. आधी वाटलं
असाच कडोसरीला खोचून ितकड े जावं; पण लगेच शहाणपणा सुचला. िबया मागे
राहायला ह ात. आपलं परत येणं न येणं मह वाचं नाही. याच पावली घरात गेले,
दे हा याखाल या क यात बटवा ठेवला आिण मग मा  िनघाले. मनात भीती तर
होतीच- नाही कसं हणता येईल? पण आपण अगदीच असहाय नाही असाही मनात एक
िव ास होता. मी घरा या माग या हरां ात आले. जे दार चं काशात मागेपुढे
हलताना दसलं होत ंते आता बंद होतं- एक वाईट खूण. ते दार ढकललं. आत अंधार होता.
आवाज न हता. (पण आवाजाची अपे ा हाच मूखपणा न हता का?) पाच-सात सेकंदच
मी दाराबाहरे थांबले असेल- मग आत पाय टाकला. उ हातून गार ात आ यासारखा,
कािशत खोलीतून अंधा यात आ यासारखा फरक जाणवला. हातातला कंदील पुढे केला;
पण कंदील खोलीचा फारच थोडा भाग दाखवत होता. अंधारे कोपरे कतीतरी होते.
मनाशी िवचार केला अस ंजर करीत रािहले तर हातातलं काम कधी हायचंच नाही.
मा यामागे मी दार लोटून घेतलं. कंदील खोली या म यभागी ठेवला आिण डा ा
हातात या िबया खोली या भंती या तळाशी टाकायला सु वात केली. याने काय सा य
होत ं मला माहीत न हतं; पण मनात ठाम िव ास होता क , या घरात- या वा तूत
वावरणारी श  इथेच डांबून ठेवायची असेल तर हाच एकमेव माग होता. जसा काहीच
ितकार झाला नाही, जसा येक खोलीत मला सहज वेश िमळत गेला. तसतसा माझा
आ मिव ास वाढत चालला. तळमजला, मग पिहला मजला. घरा या सव भंती या
तळाशी िबया पसर या हो या; पण आता सवात कठीण काम िश लक होत.ं माळा.
मा याचा िजना चढायला मनाला जरा नेटच लावावा लागला. मी वर आले. कंदील वर
केला; पण फारसा भाग दसत न हता. काश पडला होता तो या रेती या बा यांवर
एखा ा या नजरेसमोर ओसाड घरा या अंधा या मा यावर अशा िव पू बा या एकाक
आ या अस या तर या या काळजाचा ठोकाच चुकला असता. कं दला या काशाने
साव यांचे कोन ितरकस पडत होते. या खरोखरच भेसूर दसत हो या. कशासाठी
बनव या हो या याची काहीच क पना येत न हती. तरीही हतेू चांगला नसणार ही खा ी
होती. मा यावर या भंतीजवळून जायचं हणजे या बा यांकड े पाठ फरवावी
लागणार होती. भंतीजवळून जाताना सारखं वाटत ंहोतं क , ते कव ांचे पांढरे डोळे
आप यावर रोखलेले आहते- आप या हालचालीबरोबर फरत आहते- सारखं वाटत होतं,
मागे वळून पाहावं; पण अगदी िनधाराने मी वत:ला आवरलं. मा या या भंतीपाशी
अनेक पोती, बोचक , पे ा हो या- जुनी अडगळ असेल; पण एका पेटीपाशी पाय
थबकला. कं दलाचा काश पेटीवर पडला होता. झाकणाखालून कापडाचा एक लहानसा
तुकडा बाहरे आला होता. एकदम आठवलं- मथी या परकरा या कापडावर असं िडझाइन
होत.ं या णी वाटलं आता खरोखरच आपला धीर खचणार आह.े पावलं पुढे हलेनातच.
असं वाटत होतं, कोण याही णी त ेदार एकदम वर उचललं जाईल आिण आतून- आतून-
मन कसं सावरलं, हालचाल चं बळ कसं आणलं, मला काहीच सांगता येत नाही. शेवटी
मा याची च र पुरी झाली. कंदील समोर ध न मी सावकाश सावकाश िजना उतरले.
मग तळमज यावर. मग बाहरे. बाहे न दार बंद केलं. हचे बाबांनी केलं होतं. मला यश



आलं होतं क  नाही त ेकाळच ठरवणार होता; पण मला वाटतं क , ते जेरबंद कर याचं
काम यश वी झालं होत.ं
सोनालीने कागद खाली ठेवले. पुढे मजकूर होता; पण आता जा त वाचायची ितची इ छा
न हती. उथळ पा यातून चाललो आहोत अशा समजुतीने एखा ाने पा ातून जावे आिण
म येच एकदम खोल पाणी लागावं तशी ितची अव था झाली होती. मनात या कतीतरी

ांची उ रं िमळाली होती; पण आणखी शेकडो  समोर उभे रिहले होत ेआिण ितची
अडचण ही होती क , याबाबतीत ती कोणाशीही चकार श दसु ा बोलू शकत न हती.
उघड होतं क , आजीने यापैक  काहीही कुणालाही सांिगतलं न हतं. बाबा-रघूमामा यांना
जरासा चम का रक अनुभव आला होता; पण यामाग या या भयंकर पा भूमीची यांना
काडीचीही क पना न हती. आजीची जी काय चाचणी असेल ती असो, बाबा या
कसोटीला उतरले न हते. आजी पुढ या िपढीची वाट पाहणार होती. हणजे दादा आिण
ती. ती वत: सोनाली. कसलं ह ेचम का रक वळण!

17.
सोनाली खाली आली ते हा सहा वाजत आले होते. आई-बाबा-मामा सगळेजण
वयंपाकघरातच होत.े यांचा नुकताच चहा झालेला दसत होता. सोनालीला पाहताच
आई हणाली, ‘‘काय करत होतीस गं इतका वेळ? झोपली होतीस का काय?’’
‘‘नाही. तीन या सुमारास खाली आले- इथे कुणाचा प ाच न हता. मग परत गेले. लोळत
होत ेझालं- रखमा, माझा चहा ठेवला आहसे का?’’
ितचं वा य पुरं हो याआधीच रखमा चहाचा कप घेऊन पुढे झाली.
‘‘बाहरे येणार आहसे का?’’ मामाने िवचारले.
‘‘चला क ! समु ावरच ना?’’
‘‘इथे दसुरं ठकाणच कुठे आह?े’’ मामा हणाला आिण त ेसगळे बाहरे पडले. समोर या
घराची वाट यांनी घेतली नाही याचं सोनालीला फार बरं वाटलं. या घरासंबंधात ितनं
एव ातच इतकं वाचलं होतं क , काही वेळ तरी ितला या घरापासून सुटका हवी होती.
बाक यां या मागून ती चालली होती. ित या यानात आलं, संगाकड े पाह याची
आपली दृ ीच एकदम बदलली आह.े जणू काही आतापयत ती एखाद ंकागदावर रेखाटलेलं
िच च पाहत होती; पण आता एकाएक  या िच ाला ि िमती आली आह,े खोली आली
आह,े एवढंच नाही ती वत: या िच ात अंतभूत झाली आह.े ती आता एखादी तट थ
िनरी क रािहली न हती, घटना य  ितलाच येऊन िभड या हो या. रघूमामा
ित यासाठी थांबला होता. ती या याजवळ पोहोचताच तो हणाला, ‘‘सोने! आज अगदी
ग प ग पशी आहसे?’’
‘‘मी? कुठे काय?’’ ती गडबडून हणाली.
‘‘कंटाळा आला का वाडीवर? तशी तुला गडबडी या आयु याची सवय- ह ेइथलं असं थंड,
संथ आयु य हणजे तुला अगदी बोअर झालं असेल नाही का?’’
थंड, संथ आयु य! मामाला क पना तरी आह ेका, क  या वरवर संथ दसणा या पृ ाखाली



काय काय लयंकारी घटना दड या आहते या! ती वरकरणी एवढंच हणाली,
‘‘मामा, इथलं आयु य वेगळं आह ेह ेखरं; पण बोअ रंग मा  खासच नाही. तुला माहीत
आह ेिभडखेातर ग प बसणारांपैक  मी नाहीच- कंटाळा आला असता तर लगोलग बाबांना
सांिगतलं असतं, मला पु याला नेऊन सोडा हणून-’’
रघूमामा जरा खाल या आवाजात हणाला, ‘‘सोने, ीवधनला ते फोटो पािह यापासून
तु यात काहीतरी बदल झाला आह-े आता एक सांगतो त ेऐक- मी आिण तुझे बाबा गेली
चाळीस वष वाडीवर येत आहोत, राहत आहोत. या दसु या घराचं वेगळेपण सग यांना
माहीत आह.े येकालाच काहीतरी वेडावाकडा अनुभव आलेला आह;े पण आजवर कधी
कुणाला ितथे इजा-घातपात झालेला नाही-
‘‘मामा! रखमा या या मथीचं काय?’’
‘‘हो- त ेएक आह ेखरं; पण याब लच सांगणार होतो- ती मथी पाहत होती आिण ितला
सांगायला, धो याची सूचना ायला कुणी न हतं- या सूचना आ हाला िमळा या आहते-
आिण आपण सांभाळून असलं क  मग काही धोका नाही- आता इत या वषानंतर या
घराकड ेदलु  कर याचीच सवय झालेली आह-े सतत डो यांसमोर असूनसु ा यावर
फारसा िवचार करीत नाही आ ही- हचे तुला सांगायचं होत.ं ते फोटो चम का रक आहते
खरे; पण प ीकरण करता येत नाही, अशा कतीतरी गो ी असतात. या या खोलात
फार जाऊ नय.े जग तकशु  नाही, रॅशनल नाही- मला सांगायचं आह े ते एवढंच- ते
चम का रक घर- याला आप या कोषात रा  दते- सावध रािहलं क , या याकड ेदलु
करता येत-ं
सोनाली काहीच बोलली नाही. रघूमामाचा हतेू चांगला होता; पण याची मािहती आिण
याचं ान दो ही अपुरं होत.ं ते घर हणजे काही एखादी िवषारी वन पतीची, काटेरी
झुडपांची जाळी न हती- क  ितला वळसा घालून वावरावं. तो काही एखादा दगुिधयु
कच याचा ढीग न हता क , जवळून जाताना नाकाला माल लावला क  पुरे होत होतं.
ितथे एक दु , जागती, रसरसती श  वावरत होती. पंज यात क डले या एखा ा हं
ापदासारखी ती ित या बं द त अवकाशात येरझारा घालत होती- बाहरे या कुणाला

फसवता येईल का याची संधी पाहत होती; पण सोनाली मामाला काय सांगणार?
‘‘तू हणतोस ते खरं आह,े मामा-’’ ती शेवटी हणाली; पण बोलतानाही ितला जाणवलं
आपले श द लंगड ेआहते. रघूमामा काही वेळ ित याकड ेटक लावून पाहत उभा रािहला
आिण मग हणाला, ‘‘तु या मनाची तयारी झा याखेरीज त ूसांगणार नाहीस, हो ना?’’
हा याचा मनकवडपेणा थ  करणारा होता. ती काही बोलणार तोच हात वर क न
रघूमामा हणाला, ‘‘सोने, ही काही उलटतपासणी नाही. तू आता समंजस झाली आहसे-
तुझी जबाबदारी तुला समजते- ते हा ह ेआपण आता इथेच थांबवू या- ओके?’’
मग रघूमामा चालत चालत बाबा-आई यापाशी पोहोचला. आप या मनात या भावना
जर इतरांना इत या पारदशकपणे दसत असतील तर कठीणच होणार आह,े सोनालीला
वाटलं.
सं याकाळ या ितरकस उ हात त े रेतीवर बसले होते. कंिचत दमटसर रेतीशी
सोनाली या हातांचा चाळा चालला होता. अधवट ल  यां या बोल याकड ेहोत,ं अधवट



ल  समोर या अथांग सागराव न येणा या फेसाळ या लाटांकड ेहोत.ं
‘‘अगंबाई! ह ेकाय?’’ आईचा आवाज ऐकून सोनाली एकदम भानावर आली. आई खाली
पाहत होती ित या नजरे या रोखान ेसोनालीने आपली नजर खाली केली. ितचं अिजबात
ल  नसताना ित या हातानी ओलसर रेतीचा (गौरीवर चढवतात तसला) मुखवटा बनला
होता. सोनाली वत:च दचकून जराशी मागे सरली.
आता ितघंही या अधपुत याकड ेपाहत होत.े एक कृशसर, उभट वाटणारा चेहरा; पण
रघूमामा एकदम हणाला, ‘‘गो वंदा! तु या आईचा भास होतो क  नाही रे?’’
सोनालीला जाणवलं, आप या शरीरावर सरस न काटा येत आह.े एव ात या एव ात
ही दसुरी खेप. या दवशी हातून रेखाटलं गेलेलं आजीचं िच  आिण आता हातून घडवला
गेलेला हा रेतीचा मुखवटा! असंभा , अनैस गक घटनांनी ित याभोवती जणू फेरच
धरला होता. अिल , तट थ रा  हट याने श य होत न हतं. ितची इ छा असो वा नसो,
ती या करणात खोलखोलवर गंुततच चालली होती.
‘‘सोने!’’ बाबा नवलान े हणाले, ‘‘परवा ते िच  आिण आता हा पुतळा! िच कला आिण
िश पकला! मला न हतं माहीत तुला यात इतक  आवड असेल ते!’’
सोनाली अगदी हणणार होती- बाबा! या दो हीतली मला काडीइतक ही मािहती नाही;
पण ित या श दांवर कुणाचा िव ास बसला असता? य  पुरावाच समोर असताना?
आजीचं ह तिलिखत वाचून आधीच ित या मनाचा खूप ग धळ झाला होता- यात आता
आणखी भर पडली होती. त ेसगळे जरी कना यावर बसले, तरी यां या ग पांत ितचं
खरोखरच ल  न हत.ं रघूमामा मधूनमधून ित याकड ेपाहत होता; पण तो बोलला मा
काही नाही.
त ेसव घराकड ेपरतले ते हा अंधार झाला होता. यां या घरा या हरां ातला दवा
लांबव न दसत होता आिण अथात उज ा हाताला या ओसाड घराची रासही होतीच.
रघूमामा हणाला होता- आ ही आता या घराकड ेदलु  करायला िशकलो आहोत- यांचं
समाधान अ ानातलं होतं, या घराकड े पाहत ती हरां ातच पाचसात सेकंद उभी
रािहली आिण मग घरात आली.
जेवणाची वेळ होईपयत ती खालीच थांबली होती. रघूमामाने टी ही लावला होता.
‘स पे सफुल’ अशी जािहरात केलेली एक मािलका दाखवली जात होती; पण सोनालीला
वत:ला असे काही अनुभव आले होत ेक , यां यापुढे ती मािलका अगदीच सपक वाटत
होती. स य ह ेकि पता नही अ भुत असतं हीच गो  खरी.
जेवणानंतर आई-बाबा-रघूमामा तास दीडतास तरी प  ेखेळत असत. सोनालीला यात
अिजबात रस न हता. ते हा पिह याच दवशी ितन े याला साफ नकार दला होता. जरा
वेळ इकड ेितकड ेक न ती वर या खोलीत आली.
कॉटवरच आजीचं ह तिलिखत होत.ं अधवटच वाचून झालं होत;ं पण त े वाचायला
आताची रा ीची वेळ यो य होती का? पण वाचलं नाही तर उ ीिपत झालेली ितची
िज ासा ितला रा ी सुखाने झोपू दईेल का? पुढे काय होणार ह े ठरवलेलंच होत.ं
ह तिलिखताचा उरलेला भाग वाच याखेरीज ितला चैनच पडलं नसतं. फ  ितने एक
केलं, या िखडक तून त ेसमोरचं घर दसत होत ंती िखडक  बंद क न घेतली आिण मग



ितनं पु हा एकदा ते बाड वाचायला घेतलं.
घराकड ेपरत आले तर रखमी हरां ातच बसलेली. ितला सांगायला हवं होत.ं आता
नाहीतर पु हा के हातरी; पण सांगायलाच हवं होतं. मग आताच का नको? ‘‘रखमे, इथे
काय करते आहसे गं पहाटेची?’’ मी िवचारलं. ‘‘ही मथी दसेनाशी झा यापासून रा ीची
झोपच लागत नाही बाई.’’ रखमी हणाली. ‘‘सात-आठ वषाची पोर. कुठे गेली, कुणी नेली
काही उमजत नाही. बाई, आताशी हणे खे ापा ातली पोरं पळवून शहरात आणतात
आिण भीक मागायला लावतात- कधीतर हणे आंधळं करतात, नाहीतर एखादा पाय
मोडतात-’’ रखमीला रडूच कोसळलं. िबचा या आईचं काळीज. अ ाप पोरी या मायेपोटी
तीळतीळ तुटत होत.ं ती हणत होती तशा भयंकर गो ी होतही असतील- शेवटी माणूस
वाथ च असतो; पण इथलं स य तर रखमी या क पनेपे ाही भयंकर होत.ं मथी िजवंत
तर न हतीच; पण मृ यूनंतरही ित या िजवाला िव ांती आिण सुटका न हती. ितला
एखा ा कळसू ी बा लीसारखं एका सैतानी नाटकात नाचवलं जात होतं. रखमीला
िनदान एवढं तरी सांगायलाच हवं क , मथी मरण पावली आह.े क पनेत वेडीिब ी िच ं
आणून िबचारी अशी वत: या आत ाला पीळ तरी पाडून घेणार नाही. बातमी ऐकून
ितला द:ुख तर होणारच; पण तेवढा तो एकच घाव. तो एकदा सहन केला हणजे मग
असा जीव टांगणीला तरी लागणार नाही. मी ित यापाशीच बसले आिण ित या खां ावर
हात ठेवून हणाले, ‘‘रखमे, मा या श दांवर तुझा िव ास आह ेका?’’ ‘‘हो बाई.’’ ती
लगेच हणाली. ‘‘रखमे, माझ ेबाबा काय करत असत माहीत आह ेना तुला?’’ पु हा ती
लगेच हणाली, ‘‘हो बाई.’’ ‘‘रखमे, एवढं ल ात ठेव- मी यांचीच मुलगी आह ेआिण
ऐक. मथी िजवंत नाही आह.े मला कसं आिण के हा समजलं िवचारत बसू नको. मी तुला
अगदी शपथेवर सांगते- मथी मरण पावलेली आह.े ती पु हा तुला दसणार नाही आह.े’’
पण ह ेश द बोलता बोलताच मला जाणवत होत-ं ह ेखरं नाही- कदािचत मथी ितला
दसेलही- पण अशीच. रंगवले या बा लीसारखी. रखमीने त ड दो ही हातात घेतलं.
द:ुखाचा दंका तर आलाच. ‘‘तेवढंच आयु य िबचारीचं. सुटली एकदाची.’’ रखमी
हणाली. ‘‘जा, पड आता जरा वेळ.’’ मी हणाले; पण ितचं कुतूहल ितला ग प बसू दते
न हतं. क याशोकावरही मात करीत होत.ं ‘‘पण बाई, अशा आडवेळी तुमी या घराकडे
कशासाठी गेला होतात?’’ ती िवचारत होती. ‘‘रखमे, उठ- झोपायला जा- या गो ी
करायची ही वेळ नाही- चल उठ.’’ मी हणाले. मीही वयंपाकघरात गेले, घोटभर पाणी
िपऊन मग खाल याच खोलीत खाटेवर आडवी झाले. आता तो मनात दडपून ठेवलेला
िवचार समोर येत होता- ही मथी या घरात गेलीच कशी? मुलांपैक  कुणीतरी या
घरा या िखडक तून पाहणारा मोठा डोळा काढला होता. यांना काहीतरी दसत असलं
पािहजे. मला या घरा या छपरावर एखा ा मो ा वानरासारखी आकृती दसली होती.
मथीला जर घरा या िखडक तून ितचे बाबा, नाहीतर गो वंदा-रघ ू असं ओळखीचं
कुणीतरी दसलं असेल का? ती िबचारी काय, सहज फसली असेल आिण दार उघडून आत
गेली असेल- आत जे काही होतं या या तावडीत सापडली असेल. रखमीलाही या
धो याची क पना दऊेन ठेवायला हवी होती. रा भर जागरण झालं होतं. नेहमीसारखी
पहाटेस जाग आली नाही. ह ेखाली आले ते हा मी झोपलेलीच होत.े यांना जरासा घु साच



आला. तो मुका ाने सहन कर यािशवाय दसुरा मागच न हता. शेवटी रोज या आयु यात
ऊन असतं तशी सावलीही असते. चढ असतात तस ेउतारही असतात. र त ेकधी सपाट,
सरळ असतात. तर कधी खाचखळ यांचे, रा ारो ांचे, का ाकु ांचे असतात- सव
सहन करायला हवं. दवस उलटत चालले होत.े गो वंदानंतर मला मूलच झालं नाही.
गो वंदाही िशक यासाठी ीवधनला राहायला गेला. ह े शिनवार-रिववार ीवधनला
जाऊन याची गाठ घेत, खुशालीची चौकशी करीत. दवाळी या, उ हा या या सु ीत
गो वंदा वाडीवर यायचा. या याबरोबर तो रघ ूआिण या रघूची बहीणही असायची.
वाडीवर इतर वेळी घरात मी आिण रखमीच फ . रखमाला हळूहळू सव काराची
क पना दली होती. खे ापा ात वाढलेली रखमी- ित या आयु यात या सार् यांचाच
वावर होता. िवतंडवाद घालणं कंवा पाखंडीपणा ित या वभावातच न हता. दवस कसे
भराभर जात होत.े मा  माझी या घरावरची पाळत णभरही सैल झाली नाही. म येच
एकदा यांना लहर आली होती- या घराची जरा तपासणी करावी, काही डागडुजी
आव यक असली तर करावी- मी ओठ अगदी घ  िमटून बसले होते. जरासा तरी िवरोध
केला असता तरी या क पनेने यां या डो यात ठाण मांडलं असतं; पण वाडीवरचं कामच
इतकं होत ंक , या या ापात ती क पना जी मागे पडली ती पडलीच. गो वंदा मोठा
झाला, पु या या कॉलेजात जायला लागला. उ हा याचा वाडीवर यायचा- आिण ते हाच
यान ेसांगून टाकलं होत-ं वाडीवर राहायची याची इ छा नाही. यां याशी जरासा वाद
झाला; पण जरासाच. या या नाराजीचं कारण मला माहीत होतं; पण ते यांना कसं
सांगणार? गो वंदा आ हा दोघांशी इतका आदराने आिण ेमाने वागत होता क ,
या यावर यांनासु ा जा त काळ राग धरणं अश यच होतं. वाडीवर आला क ,
यां याबरोबर हडंायचा, कामालाही मागे राहायचा नाही; पण यात आवड अिजबात
नाही. गो वंदाचं िश ण पुरं झालं, याला पु याला नोकरी लागली आिण या रघू या
बिहणीशी याचं ल  झालं. अथात ह ेसवानीच गृहीत धरलं होतं. लहानपणापासून रघू
आिण याची बहीण वाडीवर येत होते. तशी व सला दसायला दखेणी होती, मनिमळावू
होती, िशवाय घराणंही चांगलं होतं. ल  ीवधनलाच झालं. ती रा  तरी मला वाडी
सोडावीच लागली. आद या सं याकाळी सीमांतपूजन, वा गिन य, दवेदवेक इ यादी
िवधी होते आिण दसुरा दवस ल ाचा. याच सं याकाळी मी वाडीवर परत आले. मला
आठवतं, आयु यात पिह यांदाच ह ेमा यावर खरे रागावले, ‘‘मग आलीस तरी कशाला?
राहायचं ितथंच?’’ त े रागाने हणाले. यांचा राग समज यासारखा होता; पण माझी
कारणं यांना समजली नसती आिण पटलीही नसती. ल ानंतर व सला तीन दवसांसाठी
वाडीवर राहायला आली होती. अथात ितला ितथं काहीच परकं न हतं. माझी खा ी होती
क , गो वंदाचा संसार ती अगदी नेटका आिण टाप टपीचा करणार आह.े मग ती
गो वंदाबरोबर गेली. वषाकाठी उ हा यात काय गो वंदाबरोबर येईल तेवढीच. मग
ितला आनंदा या वेळचे दवस गेले. ते हा मा  मी ितला अगदी िन ून सांिगतलं क ,
बाळंतपण झा याखेरीज वाडीला यायचंच नाही. गो वंदा आिण रघ ू यां याकडून ितचं
कुशल समजत होत.ं शेवटचे दोन मिहने ती ीवधनलाच होती. गो वंदा एकदा िम ाची
गाडी घेऊन वाडीवर आला आिण यान े आ हा दोघांना ीवधनला नेलं. बारशाला



हमखास यायचं वचन दऊेन मी परत आले. व सलाला मुलगा झाला. ही ितसरी िपढी.
गो वंदा माझाच मुलगा क  नाही? पण... तो एक मोठा पण होता. गेली स ावीस वष मी
यासाठी थांबले होते. आता पु हा एकदा चाचणी घायची होती. गो वंदा लहान होता ते हा
मी मुख यार होते. आता तसं न हतं. कुणालाही एवढीशीही शंका यायला नको होती. मग
एकदम ती क पना मनात आली. नाहीतरी आपण बारशास ितथे जाणारच आहोत.
बारशाला मुलाचे कान टोचतात. ह लीह ली जरा कमी झालं आह;े पण मी मुलाची आजी.
घरातली सवात वडील. खे ात या आजीचं खूळ हणून का होईना- कुणी नाही हणणार
नाही. सकाळीच गो वंदा आ हाला यायला आला. गो वंदाचा मुलगा- माझा नात.ू नाक,
डोळे, केस- सारं गो वंदाचंच घेतलं होत.ं घरातले सगळे अगदी आनंदात होते. मुलाचं
नहाणं होताच मी रघू या आईला हणाले, ‘‘शांताबाई, मी सुंकली बरोबर आणली आहते,
बाळा या कानात घालायला.’’
‘‘कान टोचायचे? आ ही सोनाराला बोलावलाच नाही.’’ या हणा या.
‘‘सोनार कशासाठी हवा? मी आह ेक !’’ मी हणाले.
‘‘तु ही?’’ यांना नवल वाटलं.
‘‘अहो, यात काय कठीण आह?े सुई चांगली उकळून आिण तापवून यायची- एका
सेकंदाचं काम! आणा बाळाला इकड!े’’ गरम पा याने शेकत अंघोळ झाली होती. बाळ
अगदी झोपेलाच आला होता. दो ही कानांना सुई टोचताच जरा कंुई केलंन एवढंच. क
परत झोपलासु ा. मी कापूस बरोबर ठेवलाच होता. कानावर र ाचा अगदी बारीकसा
ठपका आला होता, तो आिण सुई कापसाने पुसून घेतली होती. तेवढं पुरेसं होत.ं मग सारा
दवस गडबडीतच गेला. सं याकाळी थाटात बारसं झालं. नाव आनंद ठेवलं. पु षांना
पानसुपारी दे यात आिण बायकां या ओ ा भर यात खूप वेळ गेला. या सं याकाळी
वाडीवर परत येणं श यच न हत.ं मी तो िवषयच काढला नाही. असा एखादा दवस मी
नसणारच आिण मी तरी कायमची थोडीच असणार होत?े मग मा यानंतर ितथे कोण
असणार होत?ं शेवटी एका माणसाला काही ठरािवक म यादपेयतच श य असतं, तेवढं
यान ंकरावं. मग रा  गेली, पहाटेपहाटेस जाग आली. काल सकाळपासून जपून ठेवलेला
तो कापसाचा बोळा मी उलगडला- आिण माझी िनराशाच झाली. आनंदही यो य न हता!
मा याच स या मुलाचा मुलगा. आम या घरा यातला तर अगदी िन:संशय; पण तेवढं
एक काहीतरी कमी होत.ं खां ावरचा बोजा आणखी जड झा यासारखा वाटला. आता
पु हा वाट पाहणं आलं आिण कुणी सांगावं? या ह ली या िप ा- यां यात या काह ना
तर दसुरं मूल नको असतं! गो वंदा याच वाटेनं गेला तर? मा या हातात काहीच न हतं.
िजवात जीव आह ेतोवर आप यावर आलेली जबाबदारी नेक ने पार पाडायची- आपण
गे यावर काय होईल याची काळजी कशासाठी? आिण क न काय उपयोग? काही काही
गो ी आप या हातात नसतातच. ई र कुठे असलाच आिण याला या या या जगाची
काळजी असलीच, तर तो घेईल पा न. ानासाठी बाथ मम य े गेले. समोरच बंब
पेटलेला होता- हातातला कापसाचा बोळा बंबात टाकला- श् श् श् आवाज क न
चांगली वावभर उंचीची वाळा बंबात या नळकां ातून वर आली. एखादी वीज
लखलखावी तसा डोळे दपवणारा ल ख काश पडला. मी तर मागे स न भंतीला पाठ



लावून उभी होत.े हा काय भलताच कार? तो साधा कापूस- मग ल ात आलं- तो साधा
कापूस न हता- यात या जवसा या आकारा या दोनतीन िबया हो या- या जाळात
पडताच हा उ के झाला होता. नशीब अगदी दोनतीनच िबया हो या- बुचकुली भ न
अस या तर? सगळी बाथ म, नुसती बाथ मच नाही, सारं घरच कचक ासारखं पेटून
उठलं असतं! एका मंगल िवधीसाठी जमलेले सवजण- काय हाहाकार माजला असता!
आपण कती वेगळे आहोत याची जाणीव झाली आिण ह े वेगळेपण माणसां या अगदी
िवरळा का याचीही समज आली. मा या णभरा या एका  िवचाराने गडूत या
पा याला उकळी फुटली होती आिण ते तीथासारख ं पिव  आिण भावी झालं होतं.
मा या एका अंगुिलिनदशाने समोर या हं  आकाराची अ रश: माती झाली होती-
िववेक आिण संयम नसेल तर अशा श  जगात हाहाकार माजवतील- हणूनच या अशा
िवरळ लोकां यात आढळतात. बाहरे आले ते हा सावरले होते. आठ या सुमारासच
गो वंदाने गाडी आणली आिण सग यांचा िनरोप घेऊन आ ही दोघं वाडीवर परत आलो.
‘‘या बरं का नातवाला पहायला!’’ व सलाची आई हणत होती आिण मी ‘‘हो हो! येईन
ना!’’ हणत होत.े मला क पना न हती पंधरा दवसातच ीवधनला यावं लागणार आह-े
कारण वाडीस गे यावर तीनचार दवसातच यांची कृती िबघडली. पिहले पाचसात
दवस घरगुती औषधं झाली- थोडासा गुणही आ यासारखा वाटला- पण मग कृती
एकदमच िबघडली. ीवधनला ने याखेरीज दसुरा मागच न हता. काहीतरी पोटाचा रोग
झाला होता- आधी तर् हतेर् हचेी औषधं झाली- मग ऑपरेशनही झालं- पण कशाचाच
उपयोग झाला नाही- शेवटी शेवटी तर यां या पोटातली वेदना इतक  वाढली क  अगदी
जालीम वेदनाशामक औषधंही काम करीनाशी झाली. डॉ टरांशी बोलताना मी
हणालेसु ा- ‘‘डॉ टर, ह ेअस ं कती दवस चालणार? ह ली ह ली तर यांना वेदना
अगदी सहन होत नाहीत-’’
मी पाहतो ीटमट बदलून!’’ त े हणाले खरे; पण यांनी कोणताही दलासा दला नाही.
मी तशीच खोलीत परत आले. वेदनेने चेहरा िवकृत झाला होता. सारं शरीर आवळून धरलं
होत.ं शेवट तर उघडच होता; पण या यातना कशासाठी? मनात खोलखोलवर वावरणारा
िवचार शेवटी पृ ावर आला. मला यां यासाठी काही करता येणार नाही का? मला?
मलासु ा? मी काही साधी ी न हते. कदािचत यांचा ाण वाचवणंसु ा मला अश य
ठरलं नसतं; पण ते अनैस गक झालं असतं. िनसगाचा म उलथापालथा करणा या दु
श िव  संघष करणारी मी- मीच िनसगाचा वाह उलटवावा? नाही- त ेअयो य झालं
असतं; पण िनदान यां या वेदना तरी मला कमी करता येतील का? डॉ टरांनी
पेन कलर या गो या द या हो या. या पा यात िवरघळत असत- घे यास सो या
जा ात हणून मी यातली एक लासभर पा यात िवरघळली आिण तो लास दो ही
हातात धरला. यांना होणा या वेदनांना मनोमन रा सांचं व प दलं आिण अशी
क पना केली क , त ेरा स या समोर या लासमध या औषधी पा यात तडफडून मरत
आहते... लासचा पश एकदम गरम लागायला लागला. मी तशीच पुढे झाले आिण यांचा
खांदा हलवून हणाले, ‘‘ह ेपाहा, एवढं घेता का? एक गोळी िवरघळवली आह-े या ना,
काहीतरी आराम न  पडले-’’ ‘‘कसली ती कडवट-तुरट औषधं! काही नको! कशाचाही



उपयोग होत नाही! मी तर हणतो- याऐवजी एखाद ंजालीम िवष ा आिण संपवून
टाका ह े नाटक!’’ मी यांचा खांदा जोरात हलवत हणाले, ‘‘श् श् श् ! असं भलतं
बोलायचं नाही! ह े या पा  आधी!’’
‘‘घेणार नाही? काय करशील? नाक दाबून त ड उघडताच ओतशील?’’
‘‘ या ना! मा यासाठी!’’ मा या आवाजातलं यांना काय जाणवलं कुणास ठाऊक. ते
मा याकड ेबराच वेळ पाहत रािहले आिण मग हणाले, ‘‘ठीक आह.े घेतो, एवढा आ ह
करत ेआहसे तर!’’ यांनी लासमध या औषधाचा एक घोट घेतला आिण मग त ड एकदम
मागे घेत हणाले, ‘‘ह ेनवीन काही दलं का? कती छान चव आह!े’’ आिण मग यांनी
पाहता पाहता लास रकामा केला. आवळलेलं शरीर सैल झालं. चेह यावर या वेदने या
रेषा गे या. एक मोठा उसासा सोडून ते हणाले, ‘‘अगं! कती कती दवसात असा आराम
पडलेला नाही! कती कती छान वाटतं!’’ दवसभर वेदनेशी झगड यात श  खच झाली
होती. यांनी डोळे िमटले आिण यांना गाढा झोप लागली. दवसातून एकदा सकाळी
आिण एकदा सं याकाळी अशी दोन वेळा मी यांना लासभर पा यात ती गोळी
िवरघळवून दते असे. यानंतर अगदी अखेर या णापयत यांना वेदना हणून जाणवली
नाही. कधीकधी यां या अंगात चार साडचेार िड ीपयत ताप असायचा, शरीर थंडीने
थडथडा उडत असायचं, ास धापांनी येत असायचा;पण यांचा चेहरा मा  शांत. मला
वाटायचं, काही काही वेळा डॉ टरसु ा ग धळात पडत असावेत. यांची यं  ंशरीराची
ढासळती कृती दाखवत होती. अगदी शेवट या दवशी यां या ओठांना लास लावला
ते हा हात वर क न त े हणाले, ‘‘आता फार दवस नाही रािहले, नाही का गं?’’
‘‘नाही या गो ी क  नका- आधी ह े या-’’ मी हणाले.
‘‘घेतो ना- या याखेरीज का आजपयत तग धरली असती? मला समजतं, माझा शेवट
जवळ आला आह-े िख ता आह;े पण नवल आह-े अिजबात कोठे वेदना हणून नाहीत. तूच
केलंस ना?’’
मी चमकून हणाले, ‘‘ह ेपाहा-’’
यांनी पु हा हात वर केला ‘‘आता शेवट या णी कशाला ही लपवाछपवी? दगुा, तू
तु याच विडलांची मुलगी आहसे- जसा बाप तशी लेक. मला माहीत नाही काय आिण कसं
केलंस ते; पण माझे शेवटचे दवस कती शांततेत गेले! तासामागून तास, दवसामागून
दवस अशी जीवघेणी वेदना सहन तरी झाली असती का? केवढे उपकार केलेस तू
मा यावर दगुा!’’
‘‘उपकारांचं कसलं भलतंच बोलता?’’ पण यांनी डोळे िमटून घेतले होते. या रा ीच
यां या आयु याची अखेर झाली. जवळजवळ तीसप तीस वषाचा सहवास, आता
आयु यात एकाएक  एक मोठी पोकळी िनमाण झाली होती; पण मनात एक समाधानही
होत-ं मी यां यासाठी काहीतरी क  शकले. हॉि पटलची िबलं चुकती क न आ ही
िनघालो ते हा डॉ टरांनी मला यां या खोलीत बोलावलं. ते कशाब ल बोलणार मला
क पना होती आिण मी उ र मनाशी तयारच ठेवलं होत.ं
‘‘दांडकेर काकू,’’ मी यां या समोर या खुच त बसताच त े हणाले, ‘‘तुमची अव था मी
जाणू शकतो- वा तिवक अशा वेळी गेले या माणसाब ल चचा नको असते; पण पु हा



आपली गाठ पडले कंवा पडणारही नाही- िवचा ?’’
‘‘िवचारा क !’’
‘‘शेवट शेवटचे पाचसहा दवस माझ ंदांडकेरां यावर अगदी जातीन ेल  होतं. दखु याचा
शेवट काय होणार याची आप याला सवाना- अगदी वत: दांडकेरांनासु ा क पना
होतीच आिण शेवटी वेदनाही फार होतात- यावर कुणाचाच इलाज चालत नाही; पण
मला नवल वाटतं आिण अथात समाधानही वाटतं- शेवटी शेवटी यांना अिजबात पेन
झा या नाहीत-’’
‘‘तु ही या कोण या तरी गो या द या हो या ना डॉ टर? यातलीच एक एक पा यात
िवरघळवून सकाळ-सं याकाळ मी यांना दते होते-’’
डॉ टर मा याकड ेिनरखून पाहत होत.े ‘‘काकू, सहसा या गो ी आ ही सांगत नाही; पण
आता जरा वेगळी वेळ आह-े या गो या कस या हो या माहीत आह े का? यां यात
थोडीशी फले हर, साय क अ ◌ॅिसड आिण साखर एवढंच होतं- तु हाला वाटेल आ ही
तु हाला फसवत होतो- तस ंअिजबात नाही. मना या िव ासाचाही काही काही वेळा
प रणाम होतो- पेन कलरची गोळी घेतली आह,े अशा केवळ िव ासानेसु ा काही काही
वेळा पेन खरोखर कमी होत-े’’
‘‘मग तसंच असलं पािहजे डॉ टर.’’ मी हणाले. ते अजूनही मा याकड ेटक लावून पाहत
होत.े मला हलवत त े हणाले, ‘‘नाही, या गो या दांडकेर बरेच दवस घेत होत.े फ
शेवट या पाच-सहा दवसांतच यांची पेन गेली.’’
‘‘ यांना गीता पाठ होती. कदािचत यातला एखादा अ याय त ेमनाशीच हणत असावेत-
तु ही हणता तसा िव ासाचा प रणामही झाला असेल.’’
‘‘नाही. या आधी कतीतरी दवस यांना अगदी अस  वेदना होत हो या.’’
‘‘मग मी काय सांगणार?’’
यांची नजर अजूनही मा यावर होती. ‘‘न ?’’ मी केवळ मान हलवली.

‘‘दांडकेरकाकू, तु हाला माहीत आह ेका- औषधी वन पत ब ल मनाला थ  करणा या
ह ककती कानांवर येतात- काही झाडां या िबयांनी अंगावरचे केस पूणपणे जातात. काही
झाडां या पानांत तुटलेली हाड े सांध याचा गुण असतो- काही झाडां या मु यांतून
मधुमेह नाहीसा कर याचा गुण असतो- अशीच एखादी वनौषधी असेल िज यात असा
वेदना थांबव याचा गुण असेल!’’
डॉ टरांची क पना तशी चूक हणता ये यासारखी न हती; पण इथे ती संपूण अयो य
आिण गैरलागू होती. ‘‘मला तर काहीच सांगता येत नाही.’’ मी हणाले. यांची िनराशी
झालेली दसली.
‘‘खरोखरच, अशी एखादी वन पती सापडली तर ल ावधी लोकांचे हाल वाचतील नाही
का?’’ यांनी अखेरचा य  केला; पण यांना सांग यासारखं मा यापाशी काहीच न हतं.
मी उठून उभी रािहले. ‘‘जाऊ का आता?’’ यांना िवचारलं.
‘‘अथात, तु ही जाऊ शकता. तुम यावर कठीण संग आला आह.े अशा वेळी वा तिवक
मी ही चचा करायला नको होती; पण-’’ यांचा हा अखेरचा य  होता. काहीच न
बोलता मी यां या खोलीबाहरे पडले.



यांचे सव िवधी ीवधनलाच झाले. पंधरा दवसांनंतर मी वाडीला आले. बरोबर गो वंदा
होताच. दसु या दवशी यान ेतो िवषय काढला. ‘‘आई, आता त ूकाय ठरवलं आहसे?’’
‘‘ हणजे कसं हणतोस?’’
‘‘आता इथली व था पहायला बाबा नाहीत- तु या यान ेएकटी याने ह े हायचं नाही,
नाही का?’’
‘‘अरे, इतक  वष काम करणारे वाडीवरचे लोक नाहीत का?’’
‘‘बाबा होते हणून यां यावर वचक होता-’’
‘‘मग तू काय सुचवतोस?’’
‘‘मा याबरोबर येतेस का? पु याला राहा. नाहीतर रघ ू हणत होता, ीवधनला
रािहलीस तरी चालेल.’’
‘‘गो वंदा, माझा सारा ज म इथे गेलेला- मला काही ती शहराची धावपळ आिण
बुजबुजाट मानवायचा नाही बघ.’’
‘‘जशी तुझी मज . आपण पा या काही दवस- तुला जर इथलं काम जमलं तर मग च
नाही. मा  माझं घर तु यासाठी कायमचं मोकळं आह,े ह े सतत यानात ठेव हणजे
झालं.’’
शेवटी मी वाडीवरच रािहले. रखमी होतीच. गो वंदा मिह यातून एकदा तरी यायचाच.
रघूचीही आठ-दहा दवसांनी च र असायची; पण शेवटी मा या यानात आलं- ह ेआपलं
काम नाही. मी गो वंदाला तसं सांिगतलं; पण हणाले, ‘‘गो वंदा, मला वाडी सोडायची
नाही बघ.’’ ीवधनम ये रघू या खूप ओळखी हो या. वा ा अंगावर घेणारेही यां यात
होत.े वषासाठी सगळी झाड ं उ  घेणारे. यां यापैक  एकाशी गो वंदाने करार केला
आिण या याच साहा यान े िविहरीवर एंजीन आिण पंप बसवून घेतला. याची माणसं
तासादोन तासासाठी येत, पंप सु  करीत आिण वावरं भरली क  जात. पोफळी काढायची
वेळ झाली क , याचीच माणस ंयेत, पोफळी उतरवीत, मांडवावर वाळायला टाकत आिण
मग ॅ टरमधून घेऊन जात. सगळीच व था सोई कर झाली होती. मग गो वंदाने
घरासाठी िवजेचीपण सोय केली. मा याकड े काम हणजे फ  एक बटण दाब याचं.
िशवाय ीवधन न आठव ाला मेकॅिनक यायचा, एंजीन, पंप, मशीन, दवे सगळं
तपासून जायचा. गो वंदाने एकएक करीत रेिडओ, टी ही, रे जरेटर, पंखे, गॅसचा टो ह
सगळं आणून टाकलं.
‘‘अरे! मा यासाठी कशाला एवढा खच?’’ मी िवचारलं तर तो हसून हणाला, ‘‘आई, तू
जगा या खूप मागे आहसे. तु या पोफळीचे भरपूर पैसे येतात. त ूतर यातलं काहीही
मागत नाहीस. राहायचं असलं एकाक  खे ात तर खुशाल राहा; पण शहरात यासारखं
अगदी आरामात तरी राहशील का नाही?’’ शरीराचे चोचले कुणाला नको असतात?
सगळीकड े ल ख आकाश, गार हवा, झटपट वयंपाक- तो तर हणत होता, बाहरेही
सगळीकड े दवे लावू- मीच हणाले, ‘‘नको बाबा! हवं तर टॉच ठेव; पण बाहरे दवे
नकोत.’’ माझं यामागचं कारण वेगळंच होत!ं पण त े याने मानलं. इथे सग या सोयी
अस याने सुटीची माणसंही यायची, रमायची. मग व सलला दसुर् यांदा दवस गेले.
रघू या घरीच बाळंतपण झालं. मुलगी झाली होती. बारशासाठी मी अथात ीवधनला



गेले होतेच. पु हा एकदा तो कान टोच याचा काय म झाला. मुलगी होती जेमतेम बारा
दवसांची; पण मा याकड ेकशी िनढाव यासारखी टक लावून पाहत होती. गो वंदाची
मुलगी, मा यानंतरची ितसरी िपढी. यानंतर या िपढी या वेळेस मी काही हयात असणार
नाही. ‘‘पाहा! पाहा! कशी पाहते आह ेती!’’ मी हणाले आिण सग यांचं ल  मुलीकडे
वळताच कापसाम ये ते एक बी घालून ठेवलं. मा या कमरेला नेहमी एक बटवा असतो.
यात तो कापूस घालून ठेवला. मग ितकड े यांचे नाना सोप कार चालले होत.े सं याकाळी
बारसं झालं. नाव ‘सोनाली’ ठेवलं होत.ं आताशी ही बंगाली नावांचीच फॅशन आली आहे
हणे. सं याकाळी गो वंदा हणाला, ‘‘तुझी वाडीवर जायची घाई असेल, आई?’’

‘‘आज थांबत ेबाबा एक रा . उ ा सकाळी पोहोचवलंस तरी चालेल!’’ मी व सलाला
सांिगतलं होत,ं मला आज एका बाजूची खोली द.े तुमचे सगळे नातेवाईक जमलेत- तुम या
ग पा हसीमजा चालू ात. या माणे ितन े मला एक वतं  खोली दली होती.
साडआेठ या सुमारास झोप यासाठी खोलीत आले, मागे दार लावून घेतलं आिण तो
कापसाचा बोळा उघडला. या बीचं चांगलं पेराएवढं रोप झालं होत.ं द ाखाली ध न
मी कतीतरी वेळ या इव याशा रोप ाकड ेपाहत होते. हणजे शेवटी माझा वारसा या
सोनालीम ये उतरला होता तर! गो वंदात न हता, या या मुलात आनंदाम ये न हता;
पण या िचमुर ा सोनालीम ये होता. तसे सगळे एका र ाचे. काय कमीजा त असतं 
दवेासच माहीत! बाबा जाणकार होते हणून यांना मा यातला फरक समजला. आिण मी
माहीतगार आह े हणून मला या सोनालीतला वेगळेपणा जाणवला. आता कोण या तरी
मागान े ितला याची जाणीव क न दईेन- ायलाच हवी; पण अस े कतीतरी अभागी
असतील क , यांना आप यात या या खास अंशाची जाणीवही होणार नाही. मला एक
प ं  माहीत आह,े जगातली कोणतीही गो - जीव, वभाव, गुण- काहीही, कधीही िनरथक
नसतं. असो- या त व ानात काय फायदा?
मी तो कापसाचा बोळा एका मो ा िपशवीत अलगद सा न ठेवला. उ ा वाडीवर
पोहोचेपयत याला एकदोन तरी शगा येतीलच. यां यातली एकएक बी वेचून जपून
ठेवायला हवी. अ ीचा पश होताच यांचा झालेला भयानक उ के मी कधीही िवसरणार
नाही. गो वंदाला हहेी बजावून सांगायला हवं- या सोनालीला वाडीवर अिजबात
आणायचं नाही. मीच नातीला भेटायला मिह या दोन मिह यांनी अव य येत जाईन; पण
ितला वाडीवर आणायचं नाही. माझं वागणं याला खासच िवि पणाचं वाटत असलं
पािहजे; पण दसुरा इलाज न हता. सोनालीला व तीवर आणणं हणजे उघ ा
द ापाशी कपडा ने यासारख ंआह.े वाडीवरचं वातावरण ित यासाठी सवथा अयो य
होत.ं गारगोटी आिण िछ ीसारखं ह ेहोतं- न जाणो एखादी ट र हायची आिण ठणगी
पडायची. ‘‘पण का?’’ याने िवचारलंच.
‘‘अरे बाबा ती आडवाटेची जागा. मुलांची दखुणी तासातासाला वाढत जातात. ितला
काही झालं तर?’’
‘‘आई! तू ह ेबोलतेस! िजने मा यासार या ड मुलाला लहानाचं मोठं केलं-’’
‘‘अरे बाबा, वयं झाली क  मनं हळवी होतात, त णपणची रग आिण धडाडी राहत नाही-
मी सांगत ेत ेऐक.’’ अथात तो मा या श दाबाहरे कधीच जाणार न हता. खरोखरच मी



मिह याकाठी एकदा तरी ितला भेटायला जात होते. आनंदा या मुंजीत दोनतीन
दवसांचा सहवास झाला. सोनाली मोठी चुणचुणीत होती. मुली या जातीला न
शोभणारा धीटपणा ित यात होता. ितला कशाची भीती हणून वाटायची नाही. मा या
लहानपणी मी अगदी अशीच होते. पुढचं ितचं आयु य कसं काय िनभणार होतं दवेास
माहीत! यावर जा त िवचार कर यात अथच न हता. मग गो वंदाची बदली झाली आिण
आम या भेटी कमी झा या. रघूकड े प ं यायची. या यात गो वंदाकड या बात या
असाय या. सोनाली खूप शार आह,े वगात नेहमी पिहली येत असते, इतरही खेळात
बि सं िमळवते. असं मधून मधून कानावर यायचं. मला दलेला श द गो वंदाने
अखेरपयत पाळला. याने सोनालीस एकदाही वाडीवर आणलं नाही. मग पुढे समजलं ती
अमे रकेलाच गेली. ह ली ितकड े गेलेली आपली मुलं गमाव यागतच असतात.
यां यापैक  ब तेक परत येतच नाहीत. आता माझी या सातासमु ापार गेले या
सोनालीशी कशी गाठ पडणार? मा यामागे िनदान रखमीला तरी ते माहीत हवं; पण ते
वापरायला यो य वेळ यायला हवी. िशलगावले या बाणासारखं त ेआह.े वात पेटली क
धडाका होणारच. त ेथांबवता येत नाही. एकूणच या दसु या घराब ल सव  इत या
वदतंा पसर या हो या क , लोक या घरापासून चार हात दरूच राहत; पण शेवटी
दा या नशेत हणा कंवा खो ा घमडीपायी हणा, िजवावर बेतणारा मूखपणा
करणारे कोणी ना कोणी िनघतातच. रखमी हणत े यांची नावं के  आिण स या होती.
(ितला गावकुसात या िब ंबात या समजतात.) कतीदा तरी रा ीची मी हरां ात
बसलेली असायची. वया माणे झोपही कमी झाली होती आिण समोर या घरात या
या या लीलाही पाह यासार या असत. छपरावर कधी एखा ा मो ा यासारखं
उ ा मारायचं, नाहीतर कधी एखा ा उंच माणसासारख ंउभं राहायचं- कती उंच! सात,
आठ, नऊ फूट उंच! पण मला माहीत होत ंते या वा तूत जखडलेलं आह.े या वा तू या
आधारानेच याला राहायचं आह;े पण याला माहीत होत ं हरां ातून माझी नजर
या यावर आह-े या सव मकटचे ा मा या नजरेसाठी हो या- आिण या रा ी ते दोघं
होड यातून कना यावर आले- मा यासारखंच यालाही ते जाणवलं असणार- छपराव न
त ेएकदम गडप झालं- मला माहीत नाही या दोन चोरांना घरा या िखडक तून आत काय
दसलं त;े पण एकाएक  दार तोड याचा आवाज आला आिण यामागोमाग िजवा या
आकांताने मारलेली (आिण शेवटचीच) कंकाळी. रखमी खाली आलीच होती- कंदील
पेटवायला ितला काय वेळ लागला असेल तेवढाच. लगोलग आ ही िनघालो. कुणीतरी
समो न पळत येत होतं. आ ही दसताच तो काहीतरी ओरडला आिण मागे भूत
लाग यासारखा जीव मुठीत घेऊन धावत सुटला तो थेट रेतीवर या होड यापयत. होडगं
कसंतरी पा यात ढकललं आिण जोरजोरात व ही मारत तो दसेनासाही झाला.
‘‘रखमे,’’ मी ितला हटलं. ‘‘आता परत चल. समोर या घराचं दार कुणीतरी उघडलं
आह-े आजची रा  सावध राहायला हवं, चल परत.’’ ती आप या खोलीत जाऊन झोपली-
हणजे डो याव न पांघ ण घेऊन िनजली होती. मी हरां ातच होत.े ते मोकळं सुटलं
होत.ं आम या घराभोवती या या रा भर चकरा चाल या हो या. डोळे िमटून घेऊन मी
शांतपणे बसले होते. ते सरपटणारे, चौखूर धावणारे, उ ा मारत चालणारे वेडिेब े



आकार कशासाठी पहायचे? खूप वेळा ते अगदी हरां ा या पायरीपयतही आलं होतं;
पण पाय या चढलं नाही. याने अितरेक केलाच असता तर काय झालं असतं. मला माहीत
नाही. काहीही असतं; पण शेवटी एकदाची ती काळरा  उलटली. पहाटेपहाटेसच मी
ान-पूजा उरकून घेतली आिण पहाटेसच रखमीला उठवलं. िबयांचा तो बटवा काढला,

रेतीची थाळी काढली आिण रखमीसमोरच काय करायचं ते केलं आिण टोपलीखाली
झाकून ठेवली आिण रा ी टोपली उचलली. टरा न वर आलेली लालसर काळी रोपटी
रखमीला दाखवली. येक रोप ाला पाचपाच, सातसात लांब लांब शगा. शगा खुडून
हातात जरा कु करताच आतले काळे कुळकुळीत दाणे बाहरे आले. रखमीला त े दाणे
दाखवून यातले िन मे बट ात भरले, बटवा आत गाभा या या तळा या क यात ठेवला
आिण मग मी या घराकड े िनघाले. रखमी यायला घाबरत होती, या घराची दु क त
ितला चांगली माहीत होती; पण ितला सव माहीत असणं आव यकच होतं. बाबांनी पूव
मा यासमोर केलं होतं आिण मी एकदा केलं होतं, तेच आताही केलं. चारी भंत या
पाय याशी िखड यां या तळाशी िचमूट िचमूट िबया टाक या. मग दसुरा मजला आिण
मग वरचा माळा. खरं तर अितशय वाईट जागा. आवाज न हता; पण वीज कडकड या या
आधी हवा जशी अगदी भारलेली वाटत ेतसं वाटत होतं. मा या या चारी बाजंूना या
िबया टाक या आिण मग आधी रखमी आिण ित या मागून मी अशा खाली आलो. घरा या
माग या दारातून बाहरे या हरां ात आलो. पावलं चटचट उचल असं रखमीला
सांगावंच लागलं नाही. ती घरा या दशेने जवळजवळ पळतच होती. ितला िबचारीला
कशासाठी दोष ायचा? या जागेत एकाने आ मह या केली होती आिण या जागेब ल
पछाड या या वाव ा उठत हो या, अशा जागेत जाणं हणजे धाडसच. केवळ
मा यावर या िव ासानेच ती बरोबर आली होती; पण ितला मािहती असणं आव यक
होत.ं पुढ यांना वाट दाखवायला कोणीतरी हवाच क  नाही? शेवटी आ ही सुख प घरात
परत आलो. ितला जर या वेळी माहीत असतं क , या दोघांपैक  के  नावाचा एक चोर
या घरातून बाहरे आलेलाच नाही तर ती एवढं तरी साहस क  शकली असती का नाही
शंकाच आह.े या बंद घरात या येक फडताळापाशी, येक मो ा लाकडी पेटीपाशी
ितची पावलं अडखळली असती. मागा न ही गो  ित या कानावर आली ह ेएकपरीने
चांगलंच झालं. सं याकाळी अंधा न आ यावर मी जे हा या दसु या घराकड े पािहलं
ते हा छतावरला तो सरपटणारा काळा आकार दसला. हणजे सकाळचं काम यश वी
झालं होतं तर. रखमी या ये याने काही ग धळ झाला न हता. रखमी हणते तो स या
गावात पोहोच यावर सगळीकड े पसरलं असणार क  दांडकेरां या वाडीवरचा दसुरा
वाडा झपाटलेला आह-े एक कारे बरंच झालं. यानंतर आतापयत पु हा कधी तो कार
झालेला नाही. वष उलटत चालली तशी माझी ती ताकदही कमी कमी होत चालली
असावी अशी मला शंका येत होती. वरवर पाहता मी अगदी खुटखुटीत होत.े सांगून खरं
वाटलं नसत ंक , वयाची पंचाह री उलटली आह.े वाडीवर गो वंदाने इत या सोयी क न
घेत या हो या क , आयु यात क  हणून रािहले न हते; पण या सकाळी छातीत कळ
आली याच सकाळी ही ह ककत िलहायला घेतली. मनात आणलं असतं तर मला ‘पुढे’
पाहता आलं असतं; पण त े माणसाने क  नये. सुख शतपटीन े कमी होतं आिण द:ुख



शतपटीने वाढतं. मिह याकाठी गो वंदा येत होता. या याकडून समजलं क , सोनाली
आता अमे रकेत गेली आह.े माझी मनोमन खा ी पटली क , आता या ज मी ितची भेट
होणं नाही. फार वाईट वाटलं. ितला वाडीवर आणू नको हणून गो वंदाला सांिगतलं होतं
ते हा तो हणाला होता, आई, तुझा जीव आनंदवरच आह,े ही सोनाली तुला कधीच
आवडली न हती. याला कोण या श दांत सांगणार क  बाबा, ित यासारखं ि य मला
दसुरं काहीही नाही. ितला काही अपाय होऊ नय े हणून तर ितला वाडीपासून लांब ठेवते
आह.े हीच तर पंचाईत होती, कुणालाही काहीही सांगता येत न हतं. गो वंदाला िवचारलं,
‘‘काय रे, ती सोनाली इकड े परत येणार आह ेक  नाही? का ितथेच कुणाशीतरी ल
करणार आह?े’’ गो वंदा हसत हणाला, ‘‘अगं आई, ती अजून लहान आह.े’’ गो वंदा, मी
याला सांिगतलं, आता काय सांगते ते नीट ल ात ठेव. सोनाली परत आली तर ितला
एकदातरी वाडीवर आणच. अगदी करमलं नाही तरी दोन-चार दवस ठेवून घे; पण
आणखी ऐक, ती जर ितकडचे थाियक झाली तर एखाद े वेळी वाडीची इ टेट िवकून
टाकायचा तू िवचार करशील- िवकायची असली तर अव य िवक; पण आधी एक कर, या
आप या दो ही घरांना आगी लावून द.े या दो ही घरांची राख-राख होऊन जाऊ द.े
शेपाच हजार कमी आले तरी चालतील. वाटलं तर मला वेडी समज; पण ह े यानात ठेव,
इथे कुणा या हातनं काय होईल सांगता येत नाही कंवा इतक  वष गे यानंतर या के
स यासारखं आणखी कुणा या डो यात ते वेड िशरणार नाही कशाव न? मग इथे
िन तरायला कोण आह?े सांगायचं ते सांिगतलं आह,े बाक  सारं दवेा या मज वर आह.े

18.
थकून सोनालीने शेवटचा कागद खाली ठेवला. मनाला एक कारचा बिधरपणा आला
होता. च कत क न सोडणारी आजीची ही हक कत. ितला एकाएक  अगदी रडूच
कोसळलं. या आजीची जाणतेपणी एकदा तरी भेट हायला हवी होती! एकदा तरी! ितचे
िव ास खरे असोत वा नसोत- मनात या एका ठाम धारणेसाठी ितने सारा ज म या
वाडीवर एकाक  काढला होता. मुलाचा बंगला, गाडी, नोकर-चाकर असताना ती इथे
आडबाजूला एकटी या एकटी दवस कं ठत रािहली, हहेी एक कारचं कठोर तच नाही
का? आिण या कठोर ताचा पश आता ितला झाला होता- ितला! सोनालीला!
आजी या या काय कसो ा असतील या असोत- ती, सोनाली या कसो ांना उतरली
होती. एकापे ा अनेक अथानी ती आजीची वारसदार होती. समोर या कागदा या
चळतीकड ेपाहता पाहता मनात अथातच िवचार आला- ह ेसव संग खरे असतील? आिण
समजा, खरे असले, तरीही आजीने दलेली कारणं आिण प ीकरणं खरी असतील? पण
याचबरोबर मनाला एकदम ता यावर आणणारा िवचारही आला- ित या वत: या
ि गत िव ासाला कंवा अिव ासाला काय कंमत होती? जगाची (या आिण या

पलीकड या) रहाटी काही ित या िव ास-अिव ासावर अवलंबून न हती. ितला एकदम
जाणवलं क , आप या मानिसकतेत खूपच बदल झाला आह-े केवळ एका दवसात!
एक मोठा सु कारा सोडून ती उठली. घ ाळात पािहलं तर रा ीचे साडबेारा वाजले होत.े



ते िपवळसर जाड तडतडते कागद ितने एक  केले, यांची चळत केली आिण ती चळत
परत या सुगंधी व ात बांधून ठेवली. एक नजर कॉटकड े गेली. आता या िवल ण
उ ीिपत अव थेत झोपेचा िवचारही अश य होता. िनदान या णी तरी कुठेतरी
वाच याचं ितला आठवलं- ऐितहािसक कागदप े अशीच बासनात बांधून ठेवत असत
आिण यांना माल हणत असत. तो ‘ माल’ ितने टेबलावर ठेवला, खोलीतला दवा बंद
केला आिण समु ाकड ेपाहणारी िखडक  उघडली. कंिचत गारसर वारा खोलीत आला.
चं  मागे होता आिण याचा काश समोर या घरावर पडला होता. दखेावा एखा ा
कृ णधवल वुडकटसारखा दसत होता. एकाएक  ितला जे स या ‘ द मेझो टंट’ या
भयकथेची आठवण झाली. असंच एक वरवर पाहता अगदी िन प वी दसणारं िच ; पण
या िच ात या कोप यातून हळूहळू पुढे सरकणारा एक अवगंु ठत आकार- सवागाव न
शहारा गे याची जाणीव झाली; पण ितन े या घराव न नजर हलवली नाही, िखडक ही
बंद क न घेतली नाही. ितला आता िभऊन मागे स न चालायचं नाही, दलु  क न
चालायचं नाही- कारण ती आता रंगणाबाहरेची े क न हती. भ यासाठी कंवा
बु यासाठी, ितचा य  वेश झाला होता. या ओसाड घराचा मागचा भाग प  दसत
होता. तेच ते उजवीकडचं दार, जे आजीला मागेपुढे हलताना दसलं होतं. (ितला
वत:लाही आतलं एक दार हलकेच बंद होताना दसलं होतं. ित या फोटोतही कोप यात
अंग चो न बसले या मथीचं ित बंब आलं होतं.) या घरासंबंधात या ऐक व कथा आिण
अनुभव, सवच अनैस गक आिण भीितदायक होते. मग आता ितची नाडी अशी संथ का?
दौडत का न हती? शरीरावर काटा का येत न हता? का कोण याही पुरा ािशवाय ितने
आजीचा श द वीकारला होता- क  ती दांडकेरां या िपढीतली नवी वारस आह?े रोज या
अनुभवांना छेद दणेा या या घटना- याला रोज या वहाराचे िनयम कसे लावता
येतील? पु हा एकदा ितला अगदी ती  इ छा झाली- आपली आिण आजीची भेट हायला
हवी होती. या न ा िपढीत तरी ित यासारखी तीच एकटी होती. ितचे अननुभवी खांद ेही
नवीन जबाबदारी पेलायला समथ होते का? केवळ काळच या ाचं उ र दऊे शकणार
होता.
रा ी खूप उिशरा के हातरी झोप लागली. सकाळी जाग यायलाही अथात खूप उशीर
झाला. ती खाली आली ते हा ितला समजलं, आई, बाबा, मामा ीवधनला गेले आहते.
ितथेच जेवण क न सं याकाळी परत येणार आहते. आजीचे कागद वाच याआधी या
आिण नंतर या ित या वाग यात यांना एवढा फरक दसला असता क , प ीकरण
करता करता ितची पुरेवाट झाली असती. आता बरं झालं- सारा दवसभर ती माडीवर
एकटीच असणार होती. आता ितला रखमाकडून काहीही मािहती नको होती; पण चहा
झा यावर रखमा हणाली,
‘‘वाचलेस का मो ा बा चे कागद?’’
‘‘वाचले. रखमा, तुला माहीत आह ेआजी कशी बाई होती त?े’’
‘‘हो.’’
‘‘मग सगळं या संबंधातच आह.े’’ सोनालीने जा ती प ीकरण दलं नाही. ितला या
वे नाखाल या क यात या िबया पाह याची िवल ण उ सुकता होती; पण इथले िनयम



ती पाळणार होती. ान वगैरे झा यावरच दे हा याला पश करणार होती. ती जे हा
दे हा यासमोर बसली ते हा रखमाला आ य तर वाटलंच; पण सोनाली दवेाकड ेपाहत
होती. पारंप रक मूत . सर वती, गणेश, रांगता बाळकृ ण, पंचायतन असलेला प ा,
िशवाय इतरही. यांची नावं ितला माहीत न हती; पण आता आजी जाऊन चार-पाच
आठवड ेझाले होते; पण दवेांची पूजाअचा तर होतच होती. मागे येऊन उ या रािहले या
रखमाला ितन ेिवचारलं,
‘‘रखमा, दवेांची पूजा तू करतेस?’’
‘‘हो. दसुरं कोण करणार?’’
‘‘बरोबर आह ेतुझं.’’
दे हा याखाली ॉवरची कडी होती. कडी ध न ितने ॉवर पुढे ओढला.
‘‘सोनाली!’’ रखमा एकदम हणाली.
‘‘काय गं?’’
‘‘ यात- यात मो ा बाई या-’’
‘‘ या िबया आहते हणायचंय ना तुला? मला माहीत आह.े यासाठीच तर मी ॉवर
उघडला आह.े’’
‘‘सोनाली, अगदी काहीतरी बाका संग आ याखेरीज मो ाबाई यांना हातसु ा लावत
नसत.’’ पुढे काय बोलायचं ते ितला सुचेना.
‘‘रखमा, मी फ  या िबया पाहणार आह.े’’ सोनाली हणाली. रखमाचं खरोखर
समाधान झालं क  नाही कळायला माग न हता. सोनालीने उघडले या ॉवरम ये
डोकावून पािहलं. िपव या रेशमाचा बटवा होता. तो ितने बाहरे काढला. त डाची गाठ
सोडून आत नजर टाकली. साधारण चहाचा चमचा भरेल इत या िबया आत हो या. एका
हाताची जळ क न दसु या हाताने ितने बट ात या काही िबया जळीत घेत या.
‘‘सोनाली!’’ दो ही कानांवर हात ठेवून मागे सरत रखमा हणाली.
सोनालीचं ित याकड े ल च न हतं. जळीत या का याकुळकुळीत, चमचम या
(मोहरीएव ा) िबयांकड ेती अगदी एका पणे पाहत होती. हाताची बोटं कंिचत ढली
करताच दोन बोटां या फटीत एक बी सापडली.
‘‘ठेवते बाई जाग या जागी!’’ उसासा सोडून सोनाली हणाली. जळीत या िबया ितने
परत बट ात ओत या, बट ाचं त ड दोरी आवळून बंद केलं, बटवा ॉवरम ये ठेवला,
ॉवर बंद केला. वर पाहत ती हणाली, ‘‘झालं समाधान, रखमा?’’

‘‘सोनाली, ते काढायलाच नको होतंस.’’
‘‘पण आता ठेवलं ना परत जाग या जागी?’’
मानेला एक झटका दऊेन रखमा ित या कामाला गेली. डा ा हाताची बोटं तशीच घ
ठेवून सोनाली उठली, तशीच वर ित या खोलीत आली, मागे दाराला कडी घालून
टेबलावर या कागदावर ितन ेडा ा हाताची बोटं उलगडली. मोहरीएव ा आकाराचा
एक काळा दाणा कागदावर पडला. ितला खरं तर या दा याचं बारकाईन े िनरी ण
करायचं होत;ं पण यासाठी इथे भंग कुठे होतं? ती कशाचा वापर क  शकत होती का?
लहानपणी वाचलेली एक हक कत ितला आठवली. टेबलावर पा याने भरलेला काचेचा



गडू, यावर पडलेली उ हाची ितरीप. पा याने भरले या गडूतून जाऊन एक  आलेले
आिण केवळ योगायोगाने तो ा या बंदकु या वातीवर एकि त झालेले करण. यामुळे
झालेला सैिनकाचा मृ यू. ितला तशी एखादी पा याने भरलेली गोल बाटली वापरता येईल
का? य  क न पहायला हरकत न हती. ती तशीच खाली गेली. ती घरभर शोधत होती
आिण रखमा ित या मागोमाग ‘‘अगं, काय हवं? मला सांग क !’’ हणत फरत होती.
शेवटी फळीवर ितला उपयोगी पड यासार या दोनतीन पांढ या पारदशक काचे या
बाट या सापड या. या नळाखाली साफ धुऊन घेऊन व छ पा याने भ न ती वर गेली.
कागद ितने िखडक जवळ या उ हात नेला आिण भरले या बाट यांतून ितने तो दाणा
िनरखून पािहला. ितचा योग काही माणात तरी यश वी झाला. दा याचं व धत
ित बंब दस ूशकत होतं. या का या पृ ावर अितशय बारीक काळसर-िपवळसर रेषा
दसत हो या. एका गोलाकार बाटलीतून पाहताना तर ितला असं वाटलं क , या रेषांचा
ॅ टलसारखा एखादा पॅटनच आह.े जशी फनची पानांत एकच िडझाइन लहान लहान
माणात िन मत होत जावं. शेवटी डो यांना अगदी रग लागली ते हा ती मागे सरली.
हणजे या िबया सा या न ह या. (अथात या सा या नसणार ही ितची खा ी होतीच.)
आिण आता आणखी एक चाचणी यायची बाक  होती आिण ती आताच यायला हवी
होती. ित याखेरीज वाडीवर कुणीही न हते. ितने ती बी कागदा या एका लहानशा पुडीत
बांधून घेतली आिण खाली येऊन वयंपाकघरा या दारातून बाहरे पडता पडता एक
िन पयोगी कागद आिण काडपेेटी बरोबर घेतली. हरां ातून रखमाने एवढंच पािहलं
क , सोनाली या दसु या घरा या दशेने जात नाही आह-े मग ती आत गेली.
एक उंचवटा चढून सोनाली खाडी या कना यावर या खडकावर पोहोचली. ितन ेआधी
तो कागद पेटवला, खाली ठेवला आिण मग या पेट या कागदावर ती पुडी टाकून ती
झपाझप दोन पावलं मागे सरली. आधी ितला क पना असती तर ती गॉगल घालूनच आली
असती. श् श् श् आवाज झाला आिण डोळे दपवून टाकणारा वखवखता काश काही
ण रािहला. अगदी सकाळ या ल ख उ हातसु ा या काशाने ितचे डोळे दपून गेले.

गरमागरम हवेचा एक झोतही अंगाव न गेला. डो यांसमोर कतीतरी वेळ िनळीकाळी
वतुळं गरगरत होती. दृ ी परत यायला पाचसात िमिनटं तरी जावी लागली. मग पुढे
होऊन ितने सँडल या तळ ाने या जागेवरचे काळे कपटे दरू केले. खालचा खडक तापला
होता. सँडल या तळ ातूनही ती आच जाणवत होती. ितन े नवलाने मनाशी िवचार
केला- फ  एक दाणा! मोहरीएवढा एक दाणा! आइ टाइन या हाफ एम. सी. े अडचा
तर इथे काही संबंध न हता ना? काहीही असो, या राईएव ा दा यात श  ठासून
भरलेली होती आिण वेळ आती तर ती श  िवल ण िव वंसक बन ूशकत होती. हणजे
आजी याही बाबतीत बरोबर होती. अनुषंगान े हहेी आलं क , ित या बाक या सव
िलखाणावर िव ास ठेवायला हवा. दोन वीकारायचे आिण दोन नाकारायचे हणजे
तकदु ता होती. घराकड े परत येताना ित या मनात िवचारांची िवल ण गद  झाली
होती. बे फक र, व छंदी, वैर जग याची वष एकदम सर यासारखी वाटली. एका
दवसात ती मो ां या, जबाबदार लोकां या जगात आली होती. ित या आजीकड या
कतीतरी िप ा एक पुरातन वारसा जागवत आ या हो या. आता या ाचीन वारशाचं



ओझं एकाएक  ित या त ण खां ावर आलं होतं. ते ओझं पेल याइतक  श  ित या
खां ात आह ेका नाही याची आता परी ा होणार होती.
ती जी परत आली ती बाहरे या सो यावर या झोपा यात बसली. आजीची आवडती
जागा. (समोर या दसु या घरावर ल  ठेव यासाठीही सोयीची!) वषानुवष आजीने ते
कठोर त पाळलं होत.ं समजा, उ ा ित यावर ही नैितक ‘पहोरक या’ची जबाबदारी
येऊन पडली तर? आपला धीर या कसाला उतरेल याची ितला मनोमन खा ी वाटत
न हती. कामातून जरा उसंत िमळताच रखमा बाहरे येऊन बसली. जरा वेळाने तीच
हणाली,

‘‘वाचलेस ते कागद सोनाली?’’
‘‘हो. काल रा ीच वाचून काढले. तुला यातलं सगळं माहीत आह,े नाही का गं रखमा? तो
मथीचा संग, या के - स याचा संग, सगळं काही माहीत आह,े नाही का?’’
‘‘हो.’’
‘‘आणखी कुणाकुणाला वाचायला दले होतेस ते कागद?’’
‘‘कुणालाही नाही.’’
‘‘कुणालाही नाही? बाबांना नाही? दादाला नाही?’’
‘‘नाही. मो ा बा नीच सांिगतलं होतं.’’
‘‘मग मला कसे दलेस?’’
‘‘तेही मो ा बा नीच सांिगतलं होतं!’’
‘‘काय?’’ एकदम ताठ होत सोनालीने िवचारलं.
‘‘िल न झा या झा या बा नी सांगून ठेवलं होतं- गो वंदाची मुलगी सोनाली वाडीवर
आली तर ितला ह ेकागद वाचायला द.े’’ आिण मग जरा वेळाने जरा हळ ा आवाजात
रखमा हणाली, ‘‘आिण सोनाली, मो ा बा नी सांगून ठेवलं नसतं तरीही मी तुला ते
कागद दलेच असते.’’
सोनाली ाथक चेह यान ेरखमाकड ेपा  लागली.
‘‘आ या आ या तु या हातून आजीचं िच  िनघालं होतं, आठवतं?’’
‘‘हो.’’ जराशी चम का रकच घटना.
‘‘आिण सूनबाईही सांगत होती, रेतीत बस या बस या तु या हातून आजीचा मुखवटा
तयार झाला होता?’’
‘‘हो.’’
‘‘तेव ा खुणा मला पुरेशा हो या. मी हटलेलं आठवतं तुला? तू तु या आजी याच
र ाची आहसे हणून?’’
सोनाली ग प बसली. या घटनांना रोज या वहारातले तकाचे कोणतेच िनयम लागू
पडत न हते; पण आजीचा िन कष आिण रखमाने बांधलेले अंदाज यां याम य े केवढा
सम वय होता! इिजि शयन िहरोि लक िलपीसारखीच ही ितला अग य होती; पण यातले
जाणकार यातून बरोबर अथ काढत होते!
‘‘मी इथे आले हणूनच ह ेरामायण घडलं ना! समज, मी इथे आलेच नसते तर?’’
रखमा सावकाश सावकाश मान हलवत होती.



‘‘नाही. तू इथे येणारच होतीस.’’
‘‘ते कशाव न हणतेस?’’
‘‘सोनाली, काही काही गो ी हाय याच असतात- या हाय या चुकतच नाहीत.’’
यां या व  तकशा ाला आणखी एक िनयम! सोनाली या मनात िवचार आला.
ती वर ित या खोलीत गेली. सकाळचे वापरलेले कपड े बदलून एक अगदी  पातळ
हाउसकोट पेह न ती खाली आली. खाल या खोलीतलं पु तकांचं कपाट ितन ेउघडलं. सव
पु तकं चाळीस ते प ास वषापूव ची होती. कथा- कादबं या, िनबंधसं ह, का सं ह,
नाटकंसु ा. यातील दोनतीन काढून ितने नेटान े वाच याचा य  केला; पण दोन
पानां यावर काही ितचा दम टकत न हता. येक णी ती वत:ची तुलना आजीशी
करत होती. वषामागून वष असं िनि यतेन ेजगणं सवथा अश य झालं असत.ं आजीची
आिण ितची मानिसकता मुळातच वेगळी होती; पण- एक खूप मोठा पण होता. ितचं
इ छा वातं य अबािधत राहील याची शा ती दतेा येत न हती; कारण सव घटक ितला
ात न हते.

बारा या सुमारास रखमा जेवायला बोलवायला आली. सोनालीने रखमाला
आप याबरोबरच जेवण यायला लावलं. सु वातीला रखमाने खूप आढेवेढे घेतले; पण
शेवटी तयार झाली. ितला संकोच तर वाटत होताच; पण ए हानाच सोनालीला
एकटेएकटेपणाचा कंटाळा यायला लागला होता. आता दपुारचे जेमतेम दोन वाजले होते.
आतापासूनच ती बाबा-आई-मामां या परत याकड े ल  लावून बसली होती. चार-
साडचेार या सुमारास ती अगदी खळीला आली होती. तेव ात लांबव न हॉन
वाज याचा आवाज आला आिण पाचसात िमिनटांनी हरां ा या पायर् यांपाशी जीप
येऊन थांबली. मामा आिण आई नेहमीसारखे थ ाम करी करत होते; पण बाबांचा मूड
खराब झालेला दसत होता. शेवटी ितला राहवलंच नाही.
‘‘बाबा! काही झालं आह ेका?’’
‘‘अगं, या आनंदचा फोन आला होता- ते हापासून यांचा ताल गेलाय.’’
शेवटी बाबा हरां ात या झोपा यावर टेकले. मान हलवत ते हणाले,
‘‘अगं, एव ात या एव ात एक मोहन दांडकेर नावाचा इसम पु यात या  आप या
घरी दोनदा येऊन गेला. आनंदला याचं बोलणं काहीच आवडलं नाही.’’
‘‘मग याला घराबाहरे काढायचा!’’ सोनाली रागाने हणाली.
‘‘अगं, तो आप या ना यातला आह!े हणजे िनदान तो दावा तरी तसा करत होता. तो
हणतो क , या या वडलांचं नाव यशवंत होतं- यशवंत हणजे माझा चुलतभाऊच नाही
का?’’
फटा यांचा सर पेटवला क  एकामागोमाग एक फोट होत जातात तसंच सोनालीला
वाटत होत.ं या एका ‘यशवंत’ नावाने आठवण चे फोटामागून फोट होत होते. यशवंत-
हणजे या कृ णाबाईचा मुलगा. याला घेऊन ितने वाडीवरचं घर सोडलं होतं. हणजे
मोरे रची प ी. याने काही दवसांतच गळफास लावून आ मह या केली होती. यां या
वंशावळीतला हा मोहन!
‘‘पण आप या घरी कशासाठी आला होता?’’



‘‘आनंदला याने काही सांिगतलं नाही- याला मा याशीच बोलायचं आह-े आिण आनंद
हणतो क , हा मोहन हणजे अगदी िनिम ाला टेक यासारखा वाटतो- जशी काही
याला वादावादीची, भांडणाची अगदी खुमखुमीच आह-े’’

‘‘मग आता काय?’’
‘‘आता काय काय? पु यालाच जायला हवं, दसुरं काय?’’
आिण याला फारसा िवरोधही झाला नाही. वाडीवरचा यांचा मु ाम आधीच लांबला
होता. बाबांनी रखमास िवचारलं- काय करतेस? इथेच राहतेस का, ीवधनला रघूकडे
राहतेस? रखमाने वाडीवरच राहणं पसंत केलं. रघूमामाही दोन दवस रा न मग
ीवधनला परत जाणार होता.

‘‘गो वंदा, त ूइथली काही काळजी क  नकोस. ितकड े या मोहनचं काय करण आह ेते
पाहा. मी इथे आह.े’’ रघूमामा हणाला.
दसु या दवशी सकाळी पहाटेच वाडी न िनघायचं यांनी ठरवलं.
आजीचे कागद वाच याआधी ह े सगळं झालं असतं तर सोनाली अगदी खुशीने वाडी
सोडायला तयार झाली असती. आता? आता ितचं मन ि धा होत होत.ं ितला जाणवलं क
पूव सारखी ती वतं  न हती- िनदान ितला वतं  तस ंवाटत न हतं. वाडीला जखडणारे
काही पाश न ाने िनमाण झाले होते. एक ाजो ! ते जसं या दसु या घरात जखडून
बांधून घातलं होतं, तशीच तीही या घरात जखडली होती. ती मनात आली ते हा ती
ीवधनला रघूमामाकड ेयेऊ शकत होती, या याबरोबर वाडीवर येऊ शकत होती.

थोडासा ना ा क न नऊ या सुमारास यांनी वाडी सोडली.
मधला वाळूचा र ता जवळजवळ कोरडा होता.
पु याला पोहोचायला यांना दपुारचे तीन वाजले.
आिण याच सं याकाळी तो मोहन दांडकेर आला. तो आला ते हा सोनालीही बाहरे या
हॉलम येच होती. मोहन ितशी या आसपासचा वाटत होता. उंच; पण अगदी िशडिशडीत
होता. चेह यात दांडकेरां या कुळाशी काहीही सा य दसत न हतं. चेहरा उंच होता. डोळे
बारीक होते, अगदी जवळजवळ होत.े केस ए हानाच मागे जायला लागले होत.े ओठ
दमुडलेले होते. अस ं वाटत होतं या चेह याला हा याची फारशी ओळख नाही. आत
आ याआ याच बाबांना एक अधवट नम कार करीत तो हणाला, ‘‘मी मोहन दांडकेर.’’
‘‘या, बसा.’’ बाबांनी एका खुच कड ेहात केले. तो बस यावर बाबा हणाले, ‘‘तु ही हणे
इथे एकदोनदा येऊन गेलात?’’
‘‘हो, तुमची गाठ यायची होती.’’
‘‘ते आलंच यानात; पण कशासाठी?’’
‘‘माझं सगळं नाव सांगतो- मोहन यशवंत दांडकेर. आता आलं ल ात? माझे वडील आपले
चुलत भाऊ होते.’’
‘‘हो- आनंद या फोनव न ती क पना आलीच होती. तरीही तुम या भेटीमागचं कारण
समजत नाही. मु यत: तुमची आजवर गाठभेटही झालेली नाही. कंब ना मा या चुलत
भावाला, यशवंतला असा मुलगा आह ेहहेी मला माहीत न हत.ं खरं तर गे या जवळजवळ
प ास वषात याचा संबंधच आलेला नाही.’’



‘‘ या माग या गो ी झा या; पण बरं झालं यांचा उ लेख झाला तो.’’ मोहन खुच त जरा
पुढे सरकून बसत हणाला, ‘‘मलाही याच जु या गो संदभात आप याशी बोलायचं
होत.ं’’
या मोहनचे वडील हणजे बाबांचा चुलतभाऊ यशवंत. हणजे तसा हा मोहन ितचा जरा
दरूचा चुलतभाऊच लागत होता क ! पण काही के या ितला या माणसाब ल अिजबात
आपुलक  वाटत न हती. उलट मनात जरासा ितकूल हच िनमाण होत होता.
‘‘बरीच वष आ ही म य दशेात होतो. इकड ेयेणंच झालं नाही. आता मी परत येथे आलो
आह.े मा या विडलांना ही हक कत यां या आईकडून समजली आिण मला यां याकडून
समजली. आजोबांची कृती शेवटी शेवटी चांगली न हती. शरीरापे ा यां या मनावरच
काहीतरी प रणाम झाला होता असं आजीन े सांिगतलं. अथात आजोबा आता हयात
नसणारच; पण वाडीवर या इ टेटम ये यांचा अधा वाटा होता ना?’’
हणजे यासाठी हा मोहन इथे हलेपाटे घालत होता तर!

‘‘मोहन,’’ बाबा हणाले. ‘‘आता नीट ऐक. तुझी मािहती अगदी वरवरची आिण जुजबी
आह.े काय झालं ते थोड यात सांगतो. शेवटी शेवटी तु या विडलांचं िच  ठकाणावर
न हतं. यामागचं कारण मला माहीत नाही. तुझे वडील तीनसाडतेीन वषाचे असताना
तुझी आजी यांना घेऊन घराबाहरे पडली- यानंतर ती परत वाडीवर आली नाही. आता
सांगतो या गो ी तुला ऐकायला कटू वाटतील; पण या ख या आहते. तु या आजी या
विडलांनी तु या आजोबांना पार फसवलं. यां या नावावर भरमसाट उधारी क न
ठेवली- करण अशा थराला गेलं क  शेवटी वाडीवर ज ी आली! वाडीवर ज ी! केवढी
नामु क ची गो ! ितथ या ितथे दणेेदारांची सव दणेी चुकती क न बाबांनी ते बेलीफ
आिण इतर सावकार परत तर पाठवले. काकांची वाडीवर मदत तर होत न हतीच- ते हा
बाबांनी सव इ टेटचं हॅ युएशन क न घेऊन काकांचा िह सा यांना दला. सव वाडी
बाबां या मालक ची झाली होती; पण यांनी काकांना यां या घरात राहायची परवानगी
दली, एवढंच नाही तर जेव याखा यासाठी आम या घरी ये याचीही सूचना केली.
मालक  बदलली तरी भावाभावांचं नातं बदललं न हतं ना? पण काका यानंतर जगलेच
नाहीत- बाबांनी काकूची खूप चौकशी केली; पण यांचा तपासच लागला नाही.’’
‘‘पण मा या आजोबांना इ टेटमधला िह सा िवक याचा अिधकारच न हता!’’ मोहन
रागाने हणाला. ‘‘ती काही यांची वक ा जत मालम ा न हती! ती विडलोपा जत
िमळकत होती! यांना मुलगा होता- अजान असेना का; पण याचाही िमळकतीवर ह
होता! हा सव वहारच बेकायदशेीर होता!’’
‘‘अ सं!’’ बाबा रागाने हणाले; ‘‘पण वाटलं होतं गे या जवळजवळ दोन िप ा आपला
संबंध रािहलेला नाही- जुनी नाती आठवून तू काही ेमकुशल िवचारायला आला
असशील- तू तर इ टेटची मागणीच करायला आला आहसे!’’
मोहन जरासा वरम यासारखा दसला; पण याने आपला हकेा सोडला नाही.
‘‘मी तुमचा लांबचा पुत या लागतो, तर मग तु हीही माझे जरा दरूचे काकाच आहात.
ठीक आह.े काका, मला एक सांगा. मी जे काही बोललो यात काही गैर आह ेका?’’
‘‘मोहन, तू विडलोपा जत िमळकतीब ल बोलतोस, यांना िवक याचा ह  न हता



हणतोस. थोड यात, ती ॉपट  एनटेलमटम य ेहोती. मग ती ॉपट  तु या आजोबाला
गहाण टाक याचा तरी ह  होता का? जे जरा बाजूला रा  दते. ॉपट  आप या
दांडकेरां या घरा यात गे या पाच िप ा आहते- यापुढेही राहणार आहते- याचं
मागा न बघू या. एक सांग. यशवंत कसा आह?े मा या न वषभराने लहान होता- बरी
आह ेका कृती? तुझी आई काय हणते? तुला आणखी कुणी भावंड ंवगैरे आहते का? इतक
वष बाहरे होतात हणतोस- कुठे होतात? यशवंता काय करत होता? तू काय करतो
आहसे? तुझं ल  वगैरे झालं का नाही?’’
बाबां या ां या भिडमाराने मोहन जरासा गांग न गेलेला दसला.
‘‘काका, मी इथे आलो होतो ते-’’
‘‘पण माहीत आह ेकशासाठी आला आहसे ते.’’ बाबा याला म येच अडवत हणाले. ‘‘ते
मागा न पा  या. ही सोनाली- माझी धाकटी मुलगी. अमे रकेत िशकत असते. तुला भेटला
होता तो िहचा मोठा भाऊ आनंद. सोनाली, जा गं, आईला जरा बाहरे बोलाव आिण हे
बघ, या यासाठी काही चहा वगैरे घेऊन ये.’’
मोहन या मूळ मु ाला बाबांनी सफाईने बगल दली होती. ितला तर अशी शंका येत
होती क , मोहन या दा ात काहीतरी त य अस याचं बाबांना जाणवत होतं. मु य गो
ही होती- मोहन या आजोबांनी आ मह या केली होती. आजवर ती गो  फ
घरात यांनाच माहीत होती. एकदा करण धसाला लागलं क , काय काय गो ी बाहरे
येतील याचा काही भरवसा दतेा येत न हता; पण ितला एका गो ीचं मनोमन नवल वाटत
होत.ं ह े ॉपट चं करण यां या डो यात असलं तर मग गेली कतीतरी वष मोहनचे
वडील यशवंतराव, ते का ग प बसले होते? यांनी बाबांशी हा  य  भेटून कंवा
प ाने का उपि थत केला न हता? इत या वषानंतर, जवळजवळ प ास वषा या
खंडानंतर हा  एकाएक  ऐरणीवर का आला होता? आिण तेही आजी या मृ यूनंतर
केवळ मिह याभरात? ितला वाटत होतं यापैक  ब याच गो चा अजून उलगडा झालेला
नाही. ती आत गेली. आई चहा बनवतच होती. तो मोहनच आला असणार याची आईला
क पना आलीच होती. आई आिण ित या मागोमाग सोनालीही चहाचा े घेऊन बाहरे
आली. ितने ठरवलं होतं क , या दोघां या बोल यात आपण य  भाग घेतला नाही तरी
मोहन यां या घरातून जाईपयत ितथे हजर राहायचं. मोहन या हातात बाबांनीच
चहाचा कप दला आिण मग खुच त बसता बसता ते हणाले, ‘‘आता सगळं सांग.
काकां या मृ यूनंतर बाबांनी काकंूची खूप चौकशी केली; पण यांचा प ाच लागला नाही.
काकू कुठे गेली होती? यशवंताचं लहानपण- िश ण कुठे झालं? यांना तू एकच मुलगा
आहसे क  तुला आणखी बहीणभाऊ कोणी आह?े यशवंता काय करीत असे? आता िनवृ
झाला असेल- याची कृती कशी आह?े तू काय करतोस? तुझं ल  झालंच असेल- तुला
मुलंबाळं काय आहते? बघ! संपूण दोन िप ा उलट या आहते; पण आपला एकमेकांशी
संपकच नाही-’’
बाबां या ां या भिडमाराखाली मोहन जरासा गांग न गेलासा वाटला. बाबांचा असा
एकही उ ेश अस ू शकेल क , मोहनने आपली ओळख पटवून ावी. शेवटी या या
सांग याव न असं दसलं क , मोरे रची बायको कृ णा आप या काकांकड े गेली होती.



मुंबई आिण स ल ॉि ह स यां या सीमेवर ित या काकांचं गाव होतं. याने ितला घरी
ठेवून घेतलं, यशवंत या िश णाची व था केली. यशवंतने सारं आयु य ितथ याच एका
खाणीत नोकरी केली. आधी सुपरवायझर आिण शेवटी िनवृ  होताना मॅनेजर हणून.
ितथ याच एका हदंीभाषीय कुटंुबात याचा िववाह झाला आिण मोहन हा याचा
एकुलता एक मुलगा. वय झा यावर कृ णाबाईचा अंत झाला. खाणीत या कामाचा
यशवंत या कृतीवर प रणाम झाला होता- िनवृ  झा यावर जेमतेम वषभरातच
याचंही िनधन झालं. यशवंताने आई या सांग याव न यां या घरा याचा वृ ांत िल न
ठेवला होता. याव न मोहनला आप या कुटंुबा या मूळ थानाची क पना आली होती.
अथात मोरे रन ेगहाणावर उधारी केली होती, ती फेड यासाठी आपला िह सा िवकून
टाकला याची कृ णाबा ना क पना न हती आिण अथात यशवंत या न दीतही हा भाग
आला न हता. मोहनची भाबडी क पना होती क  आपण एका सधन कुटंुबापैक  आहोत
आिण वाडीची चौकशी करीत करीत तो ीवधनला पोहोचला होता. याला
गो वंदरावांचा पु याचा प ा माहीतच न हता. ीवधनला याने जे हा वाडी या
इ टेटीचा (एका एजंटतफ) तपास केला ते हा याला समजलं क , या या आजोबांचा
िह सा थोर या भावाने िवकत घेतला आह.े आिण ितथेच याला गो वंदरावांचा पु याचा
प ा िमळाला होता. या प यावर तो आता येऊन पोहोचला होता. वत: ीमंत
समजणारा तो लेखणी या एका फटका यासरशी कफ लक झाला होता. नवल नाही
याचा पारा चढला होता ते. ाला पंधरा पये घेणा या एका व कलाने याला स ला
दला होता क , हा वाटणीचा िव चा वहार बेकायदशेीर होता.
याची सव हक कत सोनाली ल  दऊेन ऐकत होती. ितला जाणवलं क , या या या
सांग यात अनेक ुटी आहते. ती शेवटी हणाली, ‘‘मला एका गो ीचं नवल वाटतं. हा
शोध तु ही इत या वषानंतर का हाती घेतलात? या आधी का नाही?’’
ित या ाचं उ र ावं क  नाही याचा तो िवचार करीत असावा. कदािचत याची
अशीही क पना झाली अस याचा संभव होता क , ही तथाकिथत ‘िशकणारी’ मुलगी
िवनाकारण मो ां या गो ीत त ड घालत आह.े यात अश य काहीच न हत.ं
सगळेजणच, खास तर पु ष, वत:ला सव ानी आिण बायकांना अडाणी समजून चालत
असतात. याची जर अशी काही समजूत असेल तर तो या या आयु यातली सवात मोठी
चूक करत होता.
‘‘बाबांनी मला यां या या लेखनाब ल काहीही सांिगतलं न हतं.’’ तो शेवटी हणाला.
‘‘एव ा एव ात आ ही जागा बदलली ते हा जु या जागेत जमलेली बरीचशी अडगळ
काढून टाकली. अशीच एक ंक तपासताना मा या हातात बाबां या िलखाणाचे ह ेकागद
आले.’’
ही गो  अश य खास न हती. फ  आजीचं िनधन आिण याला ह ेकागद सापडणं हा
योगायोग जरा िविच  वाटत होता.
‘‘ते असू द.े’’ बाबा हणाले. ‘‘समजा, मी तुझं मानलं नाही तर?’’
कदािचत तो याचीच अपे ा करत असावा. ‘‘मग काय? मग कोटकचे या!’’
बाबांनी िख पणे मान हलवली. जरा िवचार करीत ते हणाले,



‘‘प ास वषापूव  हा वहार झाला आह.े हदं ूकोड िबलात, स सेशन अ ◌ॅ टम ये खूप
बदल झाले आहते. िशवाय िलिमटेशनचा टॅ यू आहचे. कोकणात या अनेक केसेस अशा
िप ाि प ा चालू आहते. यातलीच ही एक होणार. आप या नातवंडांना तरी याय
िमळेल का नाही याची शंकाच आह.े’’
खुच वर जरा पुढे वाकून बसत बाबा पुढे हणाले,
‘‘आता िवचार करता करता एक उपाय मला सुचला आह.े तो नैस गक यायाला ध नच
आह ेआिण यात कुणाचंही नुकसान होणार नाही. समजा, बाबांनी काकांना दलेली र म
कज हणून दली असं मानलं तर? या रकमेवर आजतागायतपयतचं संपल इंटरे ट काय
होईल त ेतू द-े हणजे करण िमटलं, नाही का?’’
‘‘आिण इतक  वष इ टटेचं उ प  तु ही घेतलंत याचं काय?’’
‘‘दखेभालीचा खच वजा क न तेही तु या खा यावर जमा करता येईल. मोहन, आता
आता रो ाचे भाव आकाशाला िभडलेले दसतात. अगदी सु वातीस पया शेर असा
भाव होता. हळूहळू वाढत गेला आह.े पास  आिण एकाह र या यु ात बांगलादशे न
येणारी आयात थांबली होती. ते हा चांगले भाव दसले होते ह ेखरं; पण तोही  येणार
नाही. उ प ाचे आकड ेआहते, या या वष चे बाजारभाव काढता येतात. तुला खरं सांगू
का, मी तर आता ितथे राहणारच नाही. आनंदालाही काडीमा  इंटरे ट नाही. ही सोनाली
भारतात येणार आह ेका अमे रकेतच राहणार आह ेयाचीही खा ी नाही- इथे आली तरीही
ती बागायत खासच करणार नाही. मी तर हणतो, हा वहार सामोपचाराने िमटला तर
तूसु ा वाडीवर रा  शकतोस-’’
‘‘नाही!’’ सोनाली एकदम हणाली. त डून श द िनघेपयत ितलाही क पना न हती क
आपण अस ंकाही बोलणार आहोत; पण ितची ती धारणा ठाम होती. ितची पूण खा ी
होती क , मोहन वाडीवर राहायला अगदी संपूण अयो य माणूस आह.े
‘‘सोने!’’ बाबा ित याकड ेनवलाने पाहत हणाले.
‘‘बाबा, यांचं कज माफ करा, वसूल करा, यावर ाज लावा, लावू नका- तुमचे ते पैशाचे

 कसेही सोडवा; पण वाडीवर या आप या घरात आप याखेरीज इतर कुणीही
राहायचं नाही. यांना वाटलं तर उ प ाचा िह सा ा; पण-’’
‘‘अगं, पण ितथे दसुरं घर आह ेक -’’ बाबा घाईघाईन ेबोलून गेले; पण लगेच यां या
यानात आपली चूक आली. ते एकदम ग प झाले. सोनाली आिण ते, दोघे एकमेकांकडे
पाहत होते. या दसु या घराचा इितहास दोघांना माहीत होता. ‘‘बरोबर आह-े नाही.’’ ते
शेवटी हणाले.
सोनाली या उ ाराबरोबर मोहनची मान वर आली होती. नजर ित यावर िखळली होती.
आता ती आिण गो वंदराव यां यातली ने ाप लवी आिण एकमेकांना दलेले छुपे संकेत
या या नजरेतून सुटणं अश य होतं. तो जराशा कडवट आवाजात हणाला,

‘‘ही आपली- नाही, तुमची हणा हवं तर! तुमची वाडी कशी आह ेह ेमी अजून पािहलेही
नाही. तुमची तडजोड वीकारलेलीही नाही. ते हा भिव यात कोण कुठे राहणार आहे
याची चचा हवी कशाला? असं केलं तर? मीच एखादा दवस ितथे रा न आलो तर?’’
सोनालीला तेही अिजबात मा य न हतं; पण आता यात मोडता कसा घालायचा?



‘‘ह ेपाहा.’’ ती हणाली, ‘‘तु ही वत:चं नाव मोहन सांिगतलं आहते. मोरे र दांडकेर
यांचे पु  यशवंत दांडकेर यांचे आपण पु  आहोत असं सांिगतलं आहते; पण तुम या
श दा ित र  तुम या या दा ाला काही पुरावा आह ेका? कशाव न तु ही खोटं बोलत
नाही आहात?’’
ितला वाटलं होत ंआप या या आरोपाचा याला राग येईल; पण उलटच झालं. तो तर
जरासा हसतच हणाला, ‘‘अजूनपयत तुम यापैक  कोणी मला माझी ओळख पटव याची
मागणी केली नाहीत याचंच मला नवल वाटत होतं. अथात मा यापाशी पुरावा आह.े’’
बरोबर आणले या रेि झन या िपशवीतून यान े एक फाइल आिण एक ाउन पेपरचं
पाक ट काढलं. ‘‘या फाइलम य ेआव यक ती सव स ट फकेट आहते आिण या पा कटात
आजी, बाबा आिण मी असे सवाचे फोटो आहते. पाहा.’’
अथात सु वातीपासून सोनालीची खा ी होती का हा खरोखरच मोहन दांडकेर आह.े
एखा ा तोतयाची अशा माग या कर याची कंवा कोटक ांची धमक  दे याची हमंतच
झाली नसती. स ट फकेटां या फाइलम ये ितला वार य न हतं. फोट चं पाक ट मा  ितने
घेतलं आिण आतली फोट ची चळत काढली. कृ णाबाईचा फोटो सहज ओळखता आला.
मो ा चम का रक संगातून गेलेली बाई. यशवंतरावांचा फोटो- बाबां या चेहरेप ीशी
काही माणात सा य दसत होतं. ितने फोटो परत पा कटात घालून मोहनकड ेकेले.
‘‘झालं समाधान?’’ याचा उपरोिधक  आलाच.
‘‘हो.’’ ती शांत आवाजात हणाली.
‘‘काका, मी तु हाला एक सुचवतो- वाडीवर व था पाहणारं कुणी असेल ना?’’
‘‘हो- आह.े’’
यां यासाठी एक ओळखप  ा. मी फ  तास दोन तासांसाठी ितथे जाऊन येईन. याला
तर तुमची काही हरकत नाही ना?’’
िन पाय होऊन सोनालीने मानेनेच ‘नाही’ची खूण केली.
बाबांनी पॅड घेऊन कागदावर रखमा या नावान ेिच ी िलिहली.
रखमा,
िच ी घेऊन येणारे गृह थ मोहन दांडकेर आहते.
माझा चुलतभाऊ यशवंत याचे ते िचरंजीव आहते.
वाडीवर यांना जे हवं ते पा  दते. यांची इ छा
अस यास यां या जेवणाचीही सोय कर. ह ेमोहन
दांडकेर वाडीवर मु ामासाठी राहणार नाही आहते.
गो वंदा
याने िच ी हातात घेतली, वाचली, गो वंदरावां याकड ेपा न ‘‘ठीक आह’े’ हणत तो
उठला. ‘‘मी पु हा आपली गाठ घेईन. बराय जातो.’’ एव ा श दांवर यान े या सवाचा
िनरोप घेतला.
याने आप यामागे, बंग याचं फाटक लावून घेत याचा आवाज आला ते हा सोनाली
एकदम बाबांकड ेवळली. ‘‘ याला कशासाठी प  दलंत?’’ ती जरा रागाने हणाली.
‘‘अगं, काहीही झालं तरी तो आप याच कुटंुबातला आह ेक  नाही?’’



‘‘बाबा, मला हा माणूस मुळीच आवडला नाहीये!’’
‘‘हो- पिहलं इं ेशन फारसं चांगलं होत नाही ही गो  खरी आह;े पण अगदीच को-
ऑपरेशन करायचं नाही अशी भूिमका घेता येत नाही, नाही का?’’
सोनाली एकदम खुच त ताठ बसली. ‘‘बाबा! यान ेतु हाला वाडीचा प ाही िवचारला
नाही! तुम या ल ात आलं का?’’
‘‘अगं, ीवधनम ये दांडकेरांची वाडी सवाना माहीत आह ेक !’’
‘‘पण ह े याला कुठे माहीत आह?े’’ ितचा चेहरा िवचारम  झाला होता. ‘‘मला काय
वाटतं सांगू का?’’ ती शेवटी हणाली. ‘‘बाबा, याने वाडीला यापूव  भेट दलेली आह.े’’
‘‘पण आपण ितथे होतो क !’’
‘‘जाहीर भेट नाही; पण छुपी भेट न ! माझी अगदी खा ी आह!े’’
‘‘तूही काही काही वेळा कमाल करतेस!’’
‘‘आता पहालच!’’ सोनाली च ा आवाजात हणाली.

19.
सोनालीचा अंदाज अिजबात चुक चा न हता. मोहनने अथात वाडी कुठे आह,े ितथे कसं
पोहोचायचं याची चौकशी केली होती. एका सकाळी ीवधन न बसने िनघून
वाडीफा ापाशी उत न तो आत या भरती या वेळेपयत जाऊनही आला होता.
या दांडकेर मंडळ ची आजची भेट संिम  व पाची होती. काही माणात
समाधानकारक, काही अंशी असमाधानकारक. कोटक  े करायला या यापाशी पैसे
न हते आिण सवडही न हती. यांनी सुचवलेला दसुरा प याय एकदम वीकार
कर यासारखा नसला तरी िवचार कर यासारखा खास होता. तशी या याशी यांची
वागणूक चांगलीच हणायला हवी- एक ती ए ॉ माट सोनाली सोडली, तर याने
वाडीवर राहावं असं विडलांनी सुचवताच ितचा जो एक ‘नाही’ असा उ फूत उ ार
आला होता तो आ यकारकच हणायला हवा. आिण ‘दसु या घरा’चा उ लेख िनघताच
या दोघांची खुणवाखुणवी आिण लपवाछपवी या या नजरेतून सुटली न हती. यांनी
आजोबांना पैसे दले होते ह ेस य होतं. यावर ाज पान ेकाही रटन िमळावा ही यांची
अपे ाही रा तच होती. शेवटी तडजोडीिशवाय दसुरा माग न हता. एक गो  मा  खरी
होती. यां या भेटीला जाताना या या मनात जो एक कडवटपणा आिण राग होता तो
ब याच माणात कमी झाला होता. अथात अशा गोड श दांनी फार िवरघळून जाता
कामा नये. या वाडीला य  भेट दऊेन प रि थती काय आह े ह े पािह याखेरीज
कोणताही िनणय घेता कामा नय.े
ीवधनला पोहोचेपयत दपुारचे साडचेार झाले होते. यानंतर वाडीवर जा यात काहीच

अथ न हता. वाडीवर मु ामाला रा  नये अशी यांची सूचना होती ती तो मानणार होता.
ितथे एक हातारी दखेभाल करत असते एवढं या या कानावर आलं होतं. सं याकाळनंतर
काही पाहताही ये यासारखं असणार नाही. आिण वासाने तो थकलाही होता. रा
लॉजम ये काढून दसु या सकाळी नऊ या सुमारास तो बस टँडवर आला. पिह या बसने



िनघून तो फा ापाशी पोहोचला. मध या वाटेवर अजूनही घोटाभर पाणी होत.ं य
वाडीवर पोहोचायला दहा तरी वाजलेच. ए हानाच उ हाचा चटका जाणवायला लागला
होता.
याचं सारं आयु य ड गराळ आिण जंगली भागात गेलं होतं. मैलोमैल पसरत गेलेला सपाट
रेतीचा िव तार, काही नारळी पोफळी सोड या तर झाडाची खूण नाही, वर आकाशाचा
चंड िनळसर पांढरा घुमट आिण समोर फेसाळणारा अथांग िनळािहरवा सागर. याला हे
दृ य सव वी अप रिचत होतं. नजर गंुतून राहत होती. चारी बाजंूना पाहत पाहत तो
सावकाश घरापाशी आला. हरां ा या पाय या चढताना या या बुटांचा आवाज झाला.
या आवाजानेच असेल, समोर या उघ ा दारात आतून एक वय कर, कृश, बुटक  ी
येऊन उभी रािहली. ित या चेह याव न उघड दसत होतं क , इथे कुणीही भेटायला येत
नाही आिण इथ यांना कुणा या ये याची अपे ाही नसते. वर चढून ितथेच थांबत तो
हणाला, ‘‘तुमचं नाव रखमाबाई?’’

‘‘हो.’’ एवढंच बोलून ती थांबली.
‘‘पु या न आलो आह.े गो वंदरावांनी तुम यासाठी एक िच ी दली आह.े’’
याने िखशातून तो कागद काढून पुढे धरला. जरा वेळ घुटमळून मग ती पुढे आली, या या
हातातला कागद घेऊन हरां ा या कडशेी कडक उ हात गेली, कागद अगदी
डो यांपाशी नेऊन ितने सावकाश सावकाश वाचला. यात काहीतरी ओळखीचा भाग
येताच ितने कागद एकदम खाली केला आिण ती या याजवळ आली. बराच वेळ
या याकड ेपाहत उभी रािहली आिण मग हणाली,

‘‘ हणजे तू यशवंताचा मुलगा तर!’’
याचा वत:चा आिण या या वडलांचासु ा एकवचनी उ लेख! याला ते जरा खटकलंच;
पण तो एवढंच हणाला, ‘‘हो.’’
‘‘अरे, तु या वडलांना मी हाताखां ावर खेळवलं आह!े कसे दवस जातात!’’
‘‘ हणजे तु ही-’’
‘‘अरे, तु ही काय हणतोस? रखमा हण! तु या वडलां या ज मा या आधीपासून मी
वाडीवर आह.े ये. ये. आत ये.’’
ित यामागोमाग तो आत गेला. ितनं बटण दाबून पंखा सु  केला. पंखा, ूब, टी ही
येक गो ीचं याला नवल वाटत होतं. हमर यापासून पाचसात मैल आत असलेली ही

जागा तर अगदी अ याधुिनक, एखा ा शहरात या बंग यासारखीच वाटत होती.
‘‘चालत आलास ना र यापासून? रखमाने िवचारलं.
‘‘हो.’’
‘‘दमला असशील, नाही का? आधी गार पाणी दते,े मग चहा करते. ान वगैरे हायचं
आह ेका?’’
‘‘नाही.’’
‘‘ठीक आह ेतर.’’
रखमा आत गेली. िमिनटाभरात अगदी गार पा याचा लास घेऊन आली.
‘‘जरा आराम कर- आणतेच चहा.’’



ितथ याच एका आरामशीर सोफयावर मोहन ऐसपैस बसला. सांपि कदृ ा या
दांडकेरांना काहीच कमी न हतं ह ेतर उघड दसत होतं. खोलीतलं आरामशीर फ नचर,
खाली िलनोिलयम, छताला टांगलेली झंुबरं, भंतीवरची िच ं, दारावरचे उंची पडद-े
संप ी या खुणा तर सव  हो या. या या मनात एक कडवट िवचार आला- या
उ प ातला अधा िह सा खरं तर या या ह ाचा होता. गेली प ास वष ही मंडळी अगदी
िबन द त याचा उपभोग घेत होती.
रखमा चहा घेऊन आली ते हा तो परत सोफयावर ताठ बसला होता.
‘‘इथे आणखी कोण कोण असतं?’’ मोहनने िवचारलं.
‘‘आणखी कोण असणार? मीच एकटी असते.’’ रखमा हणाली.
‘‘इतक  वष-?’’
‘‘इतक  वष नाही. दीड मिह यापूव च थोर या बाई वार या. आता तू यशवंताचा मुलगा,
नाही का? हणजे ती तुझी चुलत आजी झाली. या िन मी राहत होतो. आता मा  मी
एकटीच आह.े’’
‘‘मा या आजीला कृ णाबाईला तु ही पािहलं असेलच?’’
‘‘पु हा तु ही! हो पािहलं क - समोर या घरात तर राहत होती.’’
‘‘मग आता ितथे कोण असतं?’’
या ाचा रखमावर अनपेि त प रणाम झाला. ितचं अंग एकदम आत या आत
आ स यासारखं झालं. मान हलवत खाली पाहत ती हणाली,
‘‘आता कोण असणार? कृ णाबाई यशवंताला घेऊन गेली आिण मग धाक ा मालकांनाही
व न बोलावणं आलं- ते हापासून ते घर जे ओस पडलं आह ेते तसंच आह.े’’
या दसु या घरासंबंधात काय एवढं िवशेष होतं? याचा उ लेख होताच गो वंदकाका आिण
ती सोनाली जरा गडबडले होत ेआिण आता या रखमाचीही तीच तर् हा! पण ही याची
पिहलीच भेट होती. कदािचत आणखी झा या तर िवचारता येईल. तोपयत आपणच डोळे
उघड ेठेवून वावरायचं. चहा झा यावर याने कप खाली ठेवला.
‘‘गो वंदकाकांनी मला वाडी पहायला पाठवलं आह.े मी जरा च र मा न येतो-
जेवाय या वेळेस परत येतो- ठीक आह?े’’
‘‘तशी वाडी या ित ही बाजंूनी खाडीच आह.े आपण इकड ेयेतो तेवढीच वाट दवसातून
दोनदा कोरडी असते; पण पा यातिब यात उत  नकोस- जा-’’
मोहन हरां ा या पाय या उत न खाली उतरला. तो कुठे जात आह ेह ेरखमा घरातून
कदािचत पाहत असेल- कंवा नसेलही. ती पाहत आह ेअसं गृहीत ध न चालणं चांगलं.
यानं दसु या घराकड ेपाठ फरवून चालायला सु वात केली.
पोफळीची वाडी खरोखरच आकषक होती. असं यानं या या आयु यात आजवर कधीही
पािहलं न हत.ं सरळ या सरळ वर गेलेली पोफळीची झाड.ं वरती (उ हामुळे) पारदशक
िहर ा पानांचा मांडव. पा भूमीवर सागरलाटांची खजातली गजना. कंिचत दमटसर
वा यावर येणारा मोहोराचा उ मादक गंध. या सा यात तो संपूण एकटा. आसपास
कोणा याही वावराची, हालचालीची चा ल नाही. कतीतरी वेळ तो पोफळी या
झाडाखालून हडंत होता. शेवटी वाडीची ह  आली. ितथून थो ाच अंतरावर खाडीचं



िनळं पाणी होतं. हाही अनुभव याला नवा होता. तो फेसाळ या, मागेपुढे होणा या
पा यापाशी पोहोचला. पायातले सँडल काढून तो घोटभर पा यात उभा रािहला. मग
खाडी या काठाकाठाने चालत चालत वाडीला वळसा घालून तो घराकड ेिनघाला आिण
घरा या दशेला वळला ते हा याला दसलं आपण या दसु या घरामागे आलो आहोत.
मागे न ह,े पुढे. कारण या घराचा दशनी भाग समु ाकड ेत ड क न बांधलेला होता. हीच
ती जागा होती क  िजथे या या विडलांचा ज म झाला होता आिण आजोबांचा मृ यू
झाला होता. काही वेळ तो समोर या बंद आिण उदास इमारतीकड े ितथूनच पाहत
रािहला आिण मग या घरा या रोखाने िनघाला. या वा तूब ल या या मनात िवल ण
उ सुकता होती.
‘‘मोहन! मोहन!’’ रखमीची हाक आली. याने पािहलं तर याला दसलं क , घरा या
हरां ातून ती याला हाका मारीत होती, हाताने बोलावत होती.
एका हाताने ितला जरा वेळ थांब याची खूण क न तो आणखी पुढे गेला. पुढचा हरांडा
दोन पावलांवर होता.
‘‘मोहन! मोहन!’’ रखमाची अगदी तार वरातली हाक आली.
जवळजवळ कंचाळलीच.
याला मागे फरावंच लागलं. मधलं अंतर जरा ािसकपणेच झपाझप पार क न तो
सोफया या पायर् यांपाशी आला.
‘‘केव ांदा ओरडतेस रखमा! अगं, मी या घरात नुसता डोकावून पाहणार होतो! एवढं
काय झालं असतं?’’
‘‘तू आधी वर ये, घरात ये, मोहन. तुला सांगते.’’ रखमा हणाली. ओरडून ितला धाप
लागली होती. ित या ांजळ काळजीब ल शंकाच न हती. मनाशी नवल करीत तो
सोफयावर आिण ितथून ित यामागोमाग मध या दवाणखा यात आला.
‘‘ह,ं सांग!’’ एका सोफयावर बसत तो हणाला.
‘‘मोहन, ते घर, ती जागा चांगली नाही. आम या खेडगाव या भाषेत सांगायचं तर ‘लई
वंगाळ’ आह.े फार फार वाईट आह ेबघ. या घरात तु या आजीचे वडील, ता या गेले. तुझे
आजोबा गेले. माझी आठ वषाची मथी गेली. गावातला के  नावाचा एक चोर गेला. गेली
कतीतरी वष या घरातच काय, या घरा या आसपाससु ा कुणी फरकत नाही. तुला
इथली काही मािहती नाही हणून तुला बोलावत होते मोहन.’’
ितची हक कत खरी असेल, खोटी असेल, ितचा यावर शंभर ट े  िव ास होता ह ेउघड
होत.ं ितचा हतेू चांगला होता हहेी उघड होत.े एक सु कारा सोडून मोहन हणाला,
‘‘बरं बाई- नाही जात या घराकड.े झालं समाधान?’’
‘‘इथे तुला टी ही आह ेतो पाहा. पलीकड या खोलीत खूप पु तकं आहते. यातलं एखादं
वाच. तोवर मी जेवायची तयारी करतेच.’’
ित यामागोमाग मोहन वयंपाकघरात गेला.
‘‘रखमा, गो वंदकाकांची आई गे यापासून तू इथेच एकटी राहतेस?’’
‘‘हो. आता दीड मिहना तरी झाला.’’
‘‘पण एकटीला वाडीवरचं सगळं काम कसं होत?ं’’



‘‘मी फ  पाणी दे याचं काम करते. बाहरे िवहीर आह,े िविहरीवर पंप आह.े पाइप लाइन
सा या वाडीभर फरवली आह.े वीस-पंचवीस िमिनटांत सग या झाडांना पाणी दऊेन
होत.ं गो वंदाचा मे हणा रघू हणून आह े ीवधनला. आठव ाकाठी याची एक खेप
असतेच. पंधरावीस दवसांनी वत: गो वंदाही येऊन जातो. िशवाय ीवधनचा मेकॅिनक
दर रिववारी येऊन जातो. िवजेचं मशीन, पंप, पा याचे पाइप, नळ, सगळं काही तपासून
जातो. मला काही हणजे काही काम नसतं बघ.’’
‘‘एवढं काम करतेस- मग पगाराचं काय? काही दतेात क  नाही?’’
रखमा मोहनकड ेअिव ासा या नजरेने पाहत होती.
‘‘पगार? पगाराचं िवचारतोस? कशाला हवा मला पगार? कशाला हवेत मला पैसे? मला
या घरात काय कमी आह?े’’
‘‘पण ह ेतर दांडकेरांचं घर!’’
‘‘मग मी काय कुणी परक  आह े का? उभी हयात यां याचकड े गेली नाही का? अरे,
दांडकेरां या तीन िप ा मी अंगाखां ावर खेळव या- गो वंदा, याचा मुलगा आनंदा
आिण याचा मुलगा सतीश- मला कशाला हवेत पैसे?’’
‘‘तुझी बडदा त ठेवतात खरी!’’
‘‘अरे, ह ेआता आताचं झालं- पूव  काय होतं? रॉकेलचे कंदील होते, िचम या हो या-
िविहरीतून पाणी आणायला लागायचं. सगळीकड ेअंधार. काट, करड,ं जनावरं- ते हा मी
इथेच न हते का? मी आिण थोर या बाई-’’
‘‘एकटी या एकटी राहतेस- भीती वाटत नाही?’’
‘‘कशाची भीती? चोरािचल ांची? इथे आह े काय चोरायला? पैसे नाहीत, दािगने
नाहीत, काही नाही आिण सग यांना माहीत आह-े मो ा बाई असतानासु ा इथे काही
न हतं- फ  चांदीचे दवे आिण चांदीची उपकरणं-’’
‘‘गो वंदकाकां या आई के हा गे या? कशाने गे या?’’
‘‘गे याला झाला जेमतेम दीड मिहना. कशाने िवचारशील तर मला काही सांगता यायचं
नाही. ती रोगांची नावं मा यापलीकडची आहते.’’
‘‘इथेच गे या?’’
‘‘अह.ं ीवधनला. रघूला बोलावून घेतलं- या याबरोबर गे या- या परत इथे आ याच
नाहीत.’’
‘‘आिण आता तू इथे एकटीच असतेस- तुला काही झालं तर?’’
‘‘काय होणार?’’
‘‘ताप-थंडी-पडसं, आणखी काही?’’
‘‘गो वंदाने आधीपासूनच सगळी औषध ंयेथे आणून ठेवली आहते. पोटदखुी, डोकेदखुी,
ताप, उल ा, पोटाचा िबघाड, काही जखम वगैरे झाली तर- सग या गो या
वेगवेग या पा कटात घालून ठेव या आहते- कशासाठी आहते ते पा कटावर िल न.’’
रखमाने मोहनला सांिगतलंच नाही क , ती आिण आजी ही औषधं कधीही वापरत नसत.
एका बरणीत साखरेसारखी चव असणा या हरभ या या दा याएव ा गो या हो या.
काहीही झालं तरी यातली एक गोळी यायची- क  सगळी त ार दरू; पण आजीने



सांिगतलं होतं- या गो यांब ल कुणाशीही चकार अ रानेसु ा बोलायचं नाही. गो वंदा-
रघ-ूआनंदा यां याशीही ती यासंबंधात कधी बोलली न हती. ते हा या मोहनशी तर
बोलणं श यच न हत.ं
‘‘तुमचं दोघ चं खरंच कौतुकच करायला हवं!’’ मोहन मनापासून हणाला. तरी तुला
काहीच माहीत नाही, रखमा मनात या मनात हणाली. आज या आजारपणाचे आिण
यांचे शेवटचे दवस ित या मन ूसमो न भराभर गेले.
आज ना दोन दवस बरं न हतं. तशा या रोजची कामं रेटत हो या; पण मधून मधून बसून
िव ांती घेत हो या. शेवटी दपुारी या रखमाला हणा या, ‘‘रखमे, तुला एक िच ी दतेे.
र यावर उभी राहा. एसटीचा ाय हर ओळखीचा िनघाला, तर याला हणावं रघू या
घरी िच ी पोहोचती कर. रघूला बोलावलं आह.े ीवधनला जावं लागणारसं दसतं.’’
‘‘मला वाटतच होतं गेले दोन दवस तुमची कृती ठीक नाही आह.े’’
‘‘आता वय झालं नाही का? आता हा ास हायचाच.’’
वाडीफाटा ीवधन डपेो या अनेक ाय हरां या प रचयाचा होता. रखमाने दलेली
िच ी रघूमामाकड ेबरोबर पोहोचली. तो पहाटेसच िनघाला असला पािहजे. सात वाजता
तो वाडीवर हजर झाला. आजी जाय या तयारीनेच बस या हो या. रघूचा एक कप चहा
झाला क , ते ितघेजण लगेच जीपमधून िनघाले आिण साडअेकराला हॉि पटलम ये
पोहोचलेसु ा.
योगायोग असा क , िव नाथपंतांना ीटमट दणेारे डॉ टर खळेच ते हा ुटीवर होते.
‘‘अरे! तु ही िमसेस दांडकेर!’’ आज ना पाहता णी डॉ टरांनी यांना ओळखलं. (यात
नवल न हतं; कारण िव नाथपंतां या वेळचा संग यां या आठवणीत कायमचा
राहणार होता.)
‘‘हो. आता पेशंट हणून आलेय.’’ जरासं हसत आजी हणा या.
‘‘या. या. पा  या. काय त ार आह?े’’
‘‘त ारी खूप आहते- तु हीच पाहा आता.’’ तपासणी या टेबलावर आड ा होत आजी
हणा या. यां या अंगात ताप तर होताच- नुस या पशालासु ा तो जाणवत होता.
यांची तपासणी करता करता णा णाला डॉ टर जा त गंभीर होत चालले होत.े

‘‘िमसेस दांडकेर, तु हाला हॉि पटलम येच राहावं लागणार आह.े काही काही टे ट क न
या ा लागतील.’’

‘‘हो. मला ती क पना होती.’’ आजी शांतपणे हणा या.
पु हा एकदा यांची तपासणी करता करता डॉ टर िवचारत होत-े पोटात दखुत ंका? पाठ
दखुत े का? च र आ यासारखं वाटत ं का? डोकं जड, बिधर झा यासारखं वाटतं का?
अश पणा वाटतो का? नड यात वाय वगैरे येतात का? हातापायांना मुं या आ यासारखं
वाटतं का? येक ाला आज चं उ र ‘नाही’ असंच होतं.
खोलीत या बाक यांना डॉ टरांनी बाहरे जायला सांिगतलं आिण मग अगदी जवळ येऊन
ते हल या आवाजात हणाले, ‘‘अगदी माग यासारखंच आह,े नाही का? तुम या
िम टरांनासु ा अिजबात पेन न हती. तु हालाही नाही. वा तिवक तुमचं दखुणं इतकं
बळावलेलं आह ेक  वेदनेन ेशरीर पंजून जायला हवं-’’



‘‘मला माहीत आह.े’’ आजी शांतपणे हणा या.
‘‘खरंच, तु ही काहीही सांगणार नाही?’’ डॉ टरांचा आवाज एकदम खजात आला होता.
यां या आवाजातलं काहीतरी आज ना जाणवलं.

‘‘डॉ टर, तुम या जवळचं अस ंकुणीतरी आजारी आह ेका?’’
‘‘हो. माझी प ी- माझी प ी-’’ डॉ टरांचा आवाज घोगरा झाला होता. ‘‘ितला कॅ सर
झाला आह.े तशी आशा अिजबात नाही. अगदी शेवटची टेज आह;े पण चोवीस तास
वेदना होत असतात. अगदी ाँग डोज दऊेनही जेमतेम अधा तास भाव राहतो. जा तीत
जा त तीन आठवड े काढील- पण ित या वेदना अगदी पाहवत नाहीत-’’ डॉ टरांनी
हातांनी चेहरा झाकून घेतला होता.
‘‘तुमची गो यांची बाटली आणा.’’ आजी हणा या.
‘‘कुठली आणू? डॉ टरांनी एकदम िवचारलं.
‘‘कुठलीही चालेल- अगदी सोडा मंटचीसु ा-’’
एक णभर आज याकड े टक लावून पाहत डॉ टर उभे रािहले आिण मग घाईघाईने
खोलीतून गेले. पाचेक िमिनटातच ते परत आले. यां या हातात एक पु ाची लहानशी
पेटी होती. खोलीत येताना ते पेटी उघडतच होते. आतली तप करी रंगाची चपटी बाटली
यांनी आजी या हातात दली. साधारण हरभ या या डाळीएव ा प ासेक गो या आत
दसत हो या. आज नी दो ही हातात बाटली घेतली, डोळे िमटून घेतले. अ याएक
िमिनटान े यांनी बाटली डॉ टरांकड ेकेली.
‘‘बस? एवढंच?’’ डॉ टर िवचारत होत.े
‘‘हो. तुम या प ीला दवसातून एक गोळी ा.’’
‘‘एकच? फ  एकच?’’
‘‘हो. आताच दऊेन आलात तर चांगलं. लगेच प रणाम दसेल.’’
‘‘मी येतोच ह,ं पाचदहा िमिनटांत-’’
ते परत घाईघाईने खोलीतून गेले. परत यायला यांना पंधरा िमिनटं लागली. यांनी
बेिसनवर चेहरा धुतला असावा. मालाने त ेहात आिण चेहरा पुसत होते. त ेआजी या
टेबलाशेजारी येऊन उभे रािहले. ‘‘फँटॅि टक! फँटॅि टक! अनिबिल हबेल!’’ ते पुटपुटत
होत.े
‘‘झालं काम?’’ आजीनी िवचारलं.
‘‘काम झालं काय िवचारता? तुमचे आभार कसे मानू? केवढा रलीफ!’’
‘‘तेव ा पुरतील का?’’ आजी हणा या.
‘‘हो. पुरतील क . नाहीतर आणखी-’’
आजी मानेने नाही हणत हो या. ‘‘नाही. यावेळी मी असणार नाही. ह ा तर आताच
आणखी गो या आणा.’’
डॉ टर अगदी खाल या आवाजात हणाले.
‘‘इतकं जर श य आह ेतर तु ही वत:चा आजार-’’
‘‘नाही.’’ आजी एकदम हणा या. ‘‘िनसगाने आपला म घेतलाच पािहजे. यात
ढवळाढवळ करायची नाही. वाट तीच असेल; पण वाटेतले काटेकुटे, दगडध ड े काढून



टाकायचे.’’
आठ दवसांतच आज चं िनधन झालं.
मोहनला रखमाने गरमागरम अ  वाढलं. लॉजमधलं, खाणावळीतलं, टेशनवरचं अ
खाऊन तो कंटाळला असला पािहजे. तो अगदी पोट भ न जेवला. तो पानाव न उठला
तशी रखमा हणाली,
‘‘आता खुशाल वर जाऊन दोन तास िव ांती घे. सं याकाळी परत जायचंय ना?’’
गो वंदकाकां या िच ीतच ह ेहोतं- तो मु ामाला थांबणार नाहीये.
‘‘हो. बरोबर आह.े’’ तो हणाला आिण वर या मज यावर गेला. वरचा मजला आिण
यावरचा माळा- सगळीकड ेतो च र मा न आला आिण मग एका खोलीत या कॉटवर
आडवा झाला. या या मनातला मूळ िवचार दरू गेलाच न हता. यांची बोलणी यश वी
होतील कंवा होणारही नाहीत; पण ते तडकाफडक  होणारं काम न हत.ं वेळ घेणारं काम
होत.ं याला परत वाडीवर यायची संधी िमळेल क  नाही याची शंका होती. या दसु या
घरासंबंधातली मनातली िज ासा याच भेटीत पुरी कर याचा याचा िवचार होता.
अथात आताच तो ितकड े गेला तर ही हातारी रखमा याला थोडीच अडवू शकणार
होती? पण ती उ ाम कृत ता झाली असती. ितने कती अग याने याचं वागत केलं होतं.
सं याकाळी ितचा िनरोप घेऊन तो जाईल; पण ीवधनला जाणार नाही. अंधार पडपेयत
कुठेतरी थांबणार होता आिण मग वाडीवर येणार होता. इथ याच दोन शाली या या
बॅगम ये भरणार होता. गडद रंगा या शाली. रा ीतली याची हालचाल दसायलाही
नको आिण उघ ावर थंडीही असणार हणून.

20.
वाडी सोडून दीडदोन मैलाचं अंतर काट यावर तो थांबला. पा यातून जाणारी वाट
समोरच होती. भरती-ओहोटी या वेळा याला माहीत न ह या आिण तो खाडी पार
करणारही न हता. ितथेच एकदीडदोन फूट उंची या दगडाला टेकून तो आरामात बसला.
दवस अजून तास दीड तास तरी असणार होता. यानंतरही अंधार पडायला आणखी
तासाभराचा अवधी लागणार होता. चारी बाजूला मोकळा माळ होता. अगदी अंधूक
काशातसु ा लहानशी हालचाल दसली असती. दगडाला पाठ लावून तो मनाशी नवल
करत होता- याने वाडीवर वसतीला रा  नय ेहीच सवाची इ छा होती. का? या दसु या
घराचा उ लेख आला क  सगळे चाचरत होते, त-त-प-प करीत होत.े का? रखमाने ितथे
मरण पावले यांची नामावली ऐकवली होती. यात खोटं काही नसणार; पण ते केवळ
घटनेचं वणन होतं. यात घटने या कारणांचं काहीच न हतं.
ते गो वंदकाका काय, यांचा मुलगा आनंद काय, यांची प ी काय कंवा यांची ती
सोनाली काय, ते काही याचे श ू न हते. या घटना प ास वषापूव  झा या हो या,
यां याशी या लोकांचा काहीही संबंध न हता. या या अनपेि त आगमनाने यां या
आयु यावर खूपच प रणाम होणार होते; पण यांनी कोणताही आ ताळेपणा न करता
तडजोडीचे अनेक प याय मांडले होते. शेवटी तो फार ताणून धरणार न हता.



सागर कना यावर या एका एकाक  जागी ज मभर राह याची याची अिजबात इ छा
न हती. जाताना यां याशी काहीतरी तडजोड क नच तो जाणार होता. यानंतर
वषभरातून एखादी भेट दली तरच यां या गाठीभेटी होणार हो या.
एवढं ह े दसु या घराचं झगट काय आह े ते पा न झालं क  तो जायला वतं  होता.
सकाळीही ही पाच-सहा मैलांची खेप झाली होती. वाडीवरही तो खूप हडंला होता आिण
आताही दीडदोन मैल चालत आला होता. एव ा पायिपटीची ज मात सवय न हती.
पाठीशी उबदार खडक होता. अंगावर उबदार शाल होती. िवचार करता करता याला
झोपच लागून गेली.
जाग आली ते हा णभर याला समजेनाच आपण असे उघ ावर, मोक या
आकाशाखाली, दगडाला टेकून बसलो आहोत? मग आठवण सावकाश सावकाश परत
आली.
ते दसुरं घर. ते पाह यासाठी तो थांबला होता.
उभा रा न याने अवघडले या शरीराला खूप आळोखेिपळोखे दले. अंगाव न पांघ न
शाल घे याइतपत हवेत गारवा आला होता. शाल पांघ न घेऊन याने घ ाळावर नजर
टाकली. अकरा! खूपच वाजले हणायचे. आजची रा  इथेच काढावी लागणार तर.
तो वळला. अगदी अंधूक काश होता. चं  उगवणार होता क  नाही आिण के हा, कुठे
याला काहीही माहीत न हतं. अना दकाळापासून धरणीला धडका दणेारा सागर समोरच
गजत होता. पुढे येणारी फेसाळती कड आतून िनळसर- िहरवट काशाने उमलून येत
होती. तेवढी एकच खूण. नाहीतर याला घराची वाट सापडलीच नसती. समु ाचा
कनारा उज ा हाताला ठेवून तो सावकाश सावकाश िनघाला. जपून पाऊल टाकावं
लागत होतं. नाहीतर एखा ा खाचखळ यात पाय मुरगळायचा आिण इथेच उघ ात
थंडीत याला सारी रा  क हत घालवायला लागायची.
अधाएक तास चाल यानंतर लांबव न याला दवा दसला. कदािचत रखमाने रोज या
सवयीने हरां ातला दवा चालू ठेवला असेल. लांबवर दसणारा तेवढा तो एकच
काशाचा ठपका. मागे संपूण काळी रा . अंतराचा अंदाज येत न हता.
आिण मग तो एकदम थांबला.
काश वाटला होता िततका दरू न हता.
आिण काश रखमाने लावले या हरां ात या द ाचा न हता.
रखमाचं घर अंधारात होतं.
काश दसु या घरा या िखडक तून येत होता.
रखमा हणाली होती ते घर आज चाळीस वष ओसाड आह.े मग हा काय कार होता?
याने शाल पार डो याव न घेतली, फ  चेहरा उघडा ठेवला आिण खाली पावलांचा
अिजबात आवाज होणार नाही अशी काळजी घेत घेत तो पुढे आला. घरा या दशनी
भागाकडून तो आला होता. तळमज या या उज ा हाता या शेवट या िखडक तून काश
येत होता. काश िवजे या द ाचा वाटत न हता. कं दलाचा असावा.
तो आणखी पुढे आला. हरां ापाशी आला. हरां ा या पाय या रेतीत पार झाक या
गे या हो या. तोल सांभाळत तो वर चढला, हळूहळू या िखडक पाशी आला आिण याने



आत नजर टाकली. काच धुरकट होती; पण आतला दखेावा व छ दसत होता.
अथात आधी ल  काशाकड े गेलं. समोर या खुंटीला एक कंदील लटकावलेला होता,
याचाच िपवळट काश खोलीत पडला होता. मग मोहनचं ल  खोलीकड ेगेलं.
खोलीत एक जुना लाकडी पलंग होता.
आिण या पलंगावर तो हातारा बसला होता.
खांद ेवाकवून दो ही हातात त ड झाकून बसला होता.
बाराबंदीसारखा अंगरखा आिण खाली गुड यापयत पोहोचणारा पंचा.
एकोणीसशे प ास- एकाव पयतच अगदी खास कोकणी पोशाख.
या काळी या घरात कोण राहत असणार? याचे आजोबाच फ !
मग ह े याचे आजोबा तर न हते?
पण गो वंदकाका, रखमा सगळे हणत होते याचे आजोबा प ास वषापूव च वारले.
इथे काहीतरी ग धळ होता खास. यासाठीच का दसु या घराचा उ लेख होताच ह ेसारे
असे गडबडून जात होते? इथे एखाद ं कृ णकृ य तर घडलेलं नाही ना? का आजीने घर
सोड यापासून यांनी आजोबांना असंच या घरात डांबून ठेवलं आह?े कशासाठी?
इ टेटीसाठी? माणसं इतक  खाल या पातळीपयत जाऊ शकतात?
आता िमिनटाभरातच सा याचा उलगडा होईल.
याने नखाने िखडक या तावदानावर टक् टक् आवाज केला.
या वृ ाने नुसतीच मान हलवली. हातही काढले नाहीत. चेहराही वर केला नाही.
या मूकना ात काही अथ न हता.
मोहन शेजार याच दारापाशी गेला. घराला बाहे न कुलूप लावलेलं होतं. कुलूप!
याने हाताने कुलूप चाचपून पािहलं. खारट पा यान े कुलूप इतकं गंजलं होतं क , नुसता
हात लावताच गंजा या खप या पडत हो या. कुलपाला जरा जोराचा िहसका दतेाच
सगळं कुलूपच हातात आलं. याने ते पायापास या रेतीत फेकून दलं. कडीकोयंडाही
गंजाने जाम झाला होता. कोयंडा वर खाली करताना कंुई कंुई आवाज होत होता. याचं
ल  हातात या कामावर होतं.
कोयं ाचा आवाज होताच हाता याची मान वर आली होती. मोहनने या णी
िखडक तून आत पािहलं असतं तर तो कंचाळत या घरापासून दरू दरू पळत गेला असता;
पण याचं ल  तसूतसूने मागे सरकणा या कडीवर होतं. शेवटी खट् आवाज होऊन कडी
पुरी बाहरे आली आिण तो दारावर रेललेला अस याने दार एकदम आत ढकललं गेलं.
याची नजर पलंगाकड ेगेली.
पण ितथे हातारा न हता.
द:ु व ात या िहिडसातला िहडीस आकार पलंगाव न या या दशेने झेपावत होता.
कवटीसारखा कृश वाटणारा चेहरा. मो ा मो ा का या डो यांत कव ांसारखी
पांढरी बुबुळं. वासले या जब ातले अणकुचीदार दात.
मग या खोलीत अंधार झाला आिण काळोखाबरोबर ौयही आलं.
आपण या सग यांचा स ला मानायला हवा होता. माजघरात यायला नको होत.ं
मोहनचा तो शेवटचा शु ीतला िवचार होता आिण मग दीघ कंचाळी.



वाडीवर मोहन या अचानक ये याने रखमा जरा ग धळलीच होती. ते ता या- यांची
मुलगी कृ णा- ितचा मुलगा यशवंत- आिण याचा हा मुलगा मोहन. ती कधीही
कोणाचाही नावाने उ ार करणार न हती; पण ितची मनोमन खा ी होती क , या
दसु या घरातले वेडवेाकड े कार या ता यां या ये यापासूनच सु  झाले होत-े यां याच
वंशातला, यां याच र ाचा हा मोहन. मो ा आज या विडलांपासून काही काही गुण
जसे सोनालीपयत पोहोचले होते तसाच कार इथे नसेल कशाव न? सोनालीला जशी
कशाची क पना न हती, तशीच मोहनलाही नस याची श यता होती; पण याने धोका
थोडाच टळणार होता?
रा ी ती झोपली तरी ितची झोप सावध होती.
आिण पिहली कंचाळी कानावर येताच ितची गंुगी खाडकन उतरली.
पु हा कोणताही आवाज आला नाही; पण ितची खा ी होती जे हायचं ते होऊन गेलं होतं.
या घराचं दार पु हा एकदा उघडलं गेलं होतं.
आत बांधून ठेवलेलं मोक यावर आलं होतं.
आिण आता संर णासाठी मो ा बाई न ह या.
ही वेळ के हातरी येणार ह ेरखमा ओळखूनच होती. नाहीतरी आता ित या आयु याला
काय अथ होता? या दांडकेर कुटंुबीयांनी ितला आधार दला, ेम दलं, माया दली- ितचं
आयु य नुसतं सुखात गेलं. एवढंच नाही- स कारणीही लागलं.
आता जे काही होणार असेल याला ती तयार होती.
ती बाहरे हरां ात येऊन उभी रािहली. जे काही अभ  ित या रोखान ेयेणार असेल
या याशी ती खाल या अंगणात मुकाबला करणार होती. याची पापी पावलं या
पु यवान मो ा आई या घरात पडता कामा नयेत.
ए हाना चं ाची अधवट कोर आकाशात तरंगायला लागली होती.
या अध काशात दसलं क , या घरा या भंतीला वळसा घालून काहीतरी पुढे पुढे येत
होत.ं कधी अजगरासारखं जिमनीवर सरपटत येत होतं. कधी एखा ा महाकाय
माणसासारखं लांब लांब ढांगा टाकत होतं- कधी ापदासारखं चौखूर चालत होतं-
सागरा या आवाजावरही याचा फस् फस् आवाज ित यापयत पोहोचत होता.
इंच इंच गोल बटणासारखे डोळे- झाडा या फां ासारखे हात- कोय यासारखी नखं-
‘‘रखमे! अगं रखमे!’’
मो ा बाईचा आवाज! जो पु हा कधी कानावर येणार न हता तो आवाज!
रखमाने मागे वळून पािहले.
वयंपाकघरात टेबलापाशी आजी उ या हो या- हजारदा उ या असाय या तशा. ितला
हाक मारली क , ित या ये याची वाट पाहत असत तशा.
‘‘अगं, बाहरे काय करते आहसे? आत ये ना!’’
बाहरे त ेआिण आत ह!े णभर तर रखमाची भीतीने बोबडीच वळली; पण मग ितला
मो ा बाई या चेह यावरची माया, आपुलक , सहानुभूती दसली. या- या बाहरे या-
या याशी बाईची तुलना होईलच कशी?
जराशा अडखळ या पावलांनी रखमा आत आली, सावकाश सावकाश मध या टेबलापाशी



आली होती. हवेत गारवा एकाएक  वाढला होता.
‘‘अगं ये ना! मला का घाबरते आहसे! ये!’’
रखमा आणखी जवळ आली. एखा ा अभे  पड ातून गे यासारखी ितला जाणीव झाली.
ते बाहरेचे आवाज गेले होते, न ह ेबाहरे या संकटाची मृतीही जात होती-
‘‘अगं रखमे! ज मभर तु याबरोबर रािहले मी! अशा वेळी का तुला सोडून जाईन? ये!’’
रखमा आणखी जवळ आली. बाईचा एक हात ित या खां ावर पडला-
आिण दसु या हाता या बोटाने छातीला पश केला-
बफाची एखादी गारेगार सुरी काळीज िचरत गे यासारखं रखमाला वाटलं-
या शेवट या णी ितला संगाचा खरा अथ समजला.
मग ितचं िन ाण कलेवर खाली कोसळलं.
याच णी तो रा सी आकार खोलीत घुसला; पण या यासाठी काय होत?ं एक
मृितकामय कलेवर! रागाने याने रखमाचे दो ही हात िहसडले आिण याचे दोन हातांना
ध न ितला तशीच खेचत खोलीबाहरे, मग हरां ातून, मग हरां ा या पायर् यांव न,
मग खाल या रेताड जिमनीव न ओढत ओढत या दसु या घराकड े नेलं. ितथ या
पायर् यांव न फरफटत वर नेलं, उघ ा दारातून आत या खोलीत एखा ा गोणीसारखं
ढकललं-
पण याला समजत होतं, याचा पराभव झाला होता.
रखमा िजवंतपणी या या हातात सापडली नाही.
ज मभर या याशी संघष करणा या या हातारीने मृ यूनंतरही याचा िप छा सोडला
न हता. या या हाती लाग यापूव च ती रखमाला आप याबरोबर घेऊन गेली होती-

21.
मोहन या सवाचा िनरोप घेऊन बंग या या फाटकाबाहरे पडताच सोनाली एकदम
बाबांकड े वळली आिण हणाली, ‘‘बाबा, तु ही याला वाडीवर जायची परवानगी
ायला नको होती कंवा िनदान आप यापैक  कोणीतरी या याबरोबर असायला हवं

होत.ं’’
‘‘अगं, तो आप या इत या जवळ या ना यातला! िशवाय पुढेमागे वाडी या
मालक ह ातही तो भागीदार हो याची श यता आह-े’’
‘‘पुढचं पुढे, बाबा! आता तर तु ही मालक आहात ना? या णी तर तु ही याला परवानगी
खासच नाका  शकला असतात. हो क  नाही?’’
‘‘हो. ते खरं आह;े पण तुझा एवढा िवरोध कशासाठी आह?े’’
‘‘ितथे ती रखमा एकटी.’’
‘‘बरं मग?’’
‘‘ितथे सगळं सामान-’’ ितचा आवाज लंगडा झाला होता. मनातलं खरं कारण ती यांना
सांगूच शकत न हती आिण सांगायला गेली तर यांचा अिजबात िव ास बसला नसता.
ितला एक गो  समजत होती, आजी वाडीवर नाही अशा वेळी कोण याही पर याचा



ितथला वावर धो याचा ठ  शकत होता.
‘‘कसलं सामान? पैसे-दािगन े हणत असशील तर ितथे काहीही नाही. काय रखमाला
रोज या खचासाठी लागतील त ेशेप ास असतील तेवढेच.’’
यावर ित यापाशी बोल यासारख ंकाहीच रािहलं नाही.
ती सरळ आप या खोलीत आली आिण कॉटवर पडून रािहली.
ते दसुरं घर! अनिभ ाला भुरळ घालणारं ितसरं घर- घातक  घर! या मथीचा बाप याच
घरात गेला होता. याच घरात मथी गेली होती- कदािचत िखडक तून ितला ितचा बाप
दसला असेल. बाबा आिण रघूमामाला काकू दसली होती. या के लाही असंच काहीतरी
दसलं होतं- यांनी दार उघडलं यांचा बळी गेला होता आिण आता हा मोहन! आप याच
आजोबांचं घर हणून हमखास या घराकड ेजाणार-
पण ती मोहनला वाडीवर पाठव या या बाबां या िनणयाला कसा पायबंद घालू शकली
असती हचे ितला कळत न हतं. शेवटी के हातरी अशी वेळ येत ेक , तु हाला िनयती
वीकारावीच लागत-े
ती सगळी रा  ितला शांत अशी झोप लागलीच नाही.
दसुरा दवस काही फारसा वेगळा न हता. सकाळी जाग आली ते हाच मनात अशी एक
‘ि मोिनशन’ (ितचाच श द) होती क , आज काहीतरी अशुभ घडणार आह-े वाग यातला
ितचा िवमन कपणा आई-बाबा-दादा यां या ल ात आ याखेरीज कसा राहील? पण
यां या चंतािमि त ांना आिण शंकांना ती केवळ मोघम उ रंच दऊे शकली.
दवस मावळला तशी ितची अ व थता वाढतच चालली. रा ी या जेवणात तर ितचं
अिजबात ल  न हतं. शेवटी जरा रागाने बाबा हणालेसु ा, ‘‘सोने! कालपासून पाहतो
आह-े तुझं काय िबनसलं आह ेते तरी सांग!’’
ती मान हलवत हणाली, ‘‘बाबा, माझीच चूक झाली. ती गो  मी आज सकाळीच
करायला हवी होती. वाडीवर जायला हवं होतं.’’
‘‘वाडीवर? तू? ह ेकाय नवीन? तीन दवसांपूव च आपण परत आलो ना?’’
‘‘तो मोहन ितथे जाणार आह ेह ेकाही मला पसंत नाही-’’
‘‘मोहन! मोहन! मोहन! याखेरीज तुला दसुरं काही सुचतच नाही का?’’
ितचं यां या श दांकड ेल च न हतं.
‘‘मी ितथे आज हजर असायला हवं होतं.’’ ती जवळजवळ वगतच बोलत होती.
‘‘काही काही वेळा तू अगदी वैताग आणतेस बघ!’’ बाबा शेवटी हणाले.
‘‘ प व े पणा काही काही वेळा असाच तापदायक असतो.’’ ती याच िवमन क अव थेत
हणाली. ‘‘बाबा, मी उ ा वाडीवर जाणार आह.े हां- हां- हां- असे उसळू नका. आधी
सरळ रघूमामाकड ेजाईन आिण या याबरोबर वाडीवर जाईन- मग काही हरकत नाही
ना?’’
‘‘तू काही आता लहान नाहीस. जग वासाचा तुझा अनुभव आह.े ते हा मी काय
बोलणार?’’
तो िवषय तेव ावरच थांबला. समाधान कोणाचंच झालं न हत.ं
झोपायची वेळ झाली ते हा सोनालीला इतकं अ व थ वाटत होत ंक  एखादी का पोजची



गोळीच यावी असा िवचार मनात आला; पण ितन ेगोळी घेतली नाही. शांतपणे पडून
राहणं, मनाला कोण याही िवचारापासून परावृ  करायचं नाही, हाच मनावरचा ताण
कमी कर याचा सवात भारी माग होता. कोण याही घटनेला ती ि श: जबाबदार
नाही अशी जे हा मनाची खा ी पटली ते हाच मनाला जरा शांतता लाभली आिण झोपही
आली.
एका णी ती झोपली होती- दसु या णी ती ट  जागी होती.
एखा ा सतारी या तारेसारख ंशरीर झणझणत होतं. एखा ा मो ा फोटानंतर हावी
तशी कानात कररर चालली होती. नाडी दौडत होती.
ती कॉटवर उठून बसली.
घ ाळात एक वाजायला पाच िमिनटं कमी होती.
काय झालं होतं? ितला ही अचानक जाग कशाने आली होती? सा या शरीराला असा हा
दरद न घाम कशाने सुटला होता? हातात यांना कंप का जाणवत होता?
झोपेत काही घाणेरड ं व  पडलं होतं का? याची ितला मागून अिजबात आठवण
न हती?
ितची मन:ि थती पाहता ह ेअश य खास न हतं.
शरीर ता यावर यायला बराच वेळ लागला. डो यात अगदी मागे चाललेली कलकल
शेवटपयत कमी झालीच नाही.
जशी जमली तशी ितने उरलेली रा  काढली.
ती पहाटे पाचलाच तयार झाली होती. ित या हालचाली या आवाजाने आईला अथात
जाग आली होती. पायात सँडल चढवता चढवता सोनाली हणाली, ‘‘आई, बाबांना
उठवतेस का? यांना हणावं मला बस टॅडँवर सोडा.’’
‘‘अगं पण आता गाडी आह ेका?’’
‘‘मला माहीत नाही. जी िमळेल ितने जाईन. बाबांना उठव ना!’’
गो वंदराव जागे होऊन यांची तयारी होईपयत आईन ेपु हा एकदा चहा बनवला होता.
चहा होताच एक श दही न बोलता गो वंदरावांनी जीप बाहरे काढली आिण सोनाली
शेजारी बसताच जीप सु  केली. जीप टँड या मो ा फाटकाबाहरेच थांबवली. सोनाली
उतरली तशी यांनी िवचारलं, ‘‘पैसे घेतले आहसे ना बरोबर?’’
‘‘हो. आिण तु ही गेलात तरी चालेल. माझी काही काळजी क  नका.’’
‘‘ठीक आह ेतर, मी जातो.’’
साडसेहाची एकच गाडी होती- ितने ती पिह यांदा वाडीवर गेली होती. यावेळ या
वासात नावी याचं आकषण होतं, मुलखाब ल कुतूहल होत.ं या या तुलनेत आजचा
वास च हणायला हवा- िशवाय मनावर सतत ताण हा होताच.
वाडीफा ापाशी गाडी थांबली. एकदोन िमिनटं वाट पा न कंड टर ित याजवळ आला.
‘‘इथे उतरायचं नाही बाई?’’ याने िवचारलं.
हणजे आई आिण आपण फा ावर उतर याचं या या यानात होतं तर! ती जराशी
हसून हणाली, ‘‘नाही- आज नाही- गाडी थांबव याब ल थँ स.’’
ीवधनला पोहोच याबरोबर खां ाला बॅग लावून सोनाली िनघाली. रघूमामा या



घरा या साधारण खुणा ल ात हो या- घर सापडायला ितला फारसे क  पडले नाहीत.
दार मामीनेच उघडलं; पण सोनालीला पा न ितला नवल वाटलेलं दसलं नाही.
‘‘सकाळीच गो वंदाचा फोन आला होता तू येत ेआहसे हणून- ये.’’ मामी हणाली.
‘‘रघूमामा कुठे आह ेगं मामी?’’
‘‘अगं त ेकालच मुंबईला गेलेत. दोन दवसात परत येतो हणालेत-’’
‘‘मुंबईला! अगंबाई!’’ सोनाली मटकन खाली बसली.
‘‘का गं? येईल क  परत उ ापरवा!’’ मामी हणाली.
‘‘उ ापरवा येऊन काय उपयोग गं मामी? मी याला आताच बरोबर घेऊन वाडीवर
जाणार होते-’’ ती खुच व न एकदम उठून उभी रािहली.’’ मामी, जीप या क या द!े’’
‘‘जीप या क या?’’ मामी नवलाने हणाली. ‘‘आिण चालवणार कोण?’’
‘‘कोण हणजे काय?’’ मी चालवणार!’’ सोनाली हणाली.
‘‘तू?’’ मामी ित याकड ेनवलाने पाहतच रािह या.
‘‘मग? यात काय एवढं मोठं आह?े ितकड ेअमे रकेत नुसत ंकॉलेजात यायला रोज सात-
आठ मैल गाडीने यावं लागतं. वीक एंडला कुणाकड ेगेलं तर सहज शेदोनशे मैलांची सफर
होत-े वाडी काय? जेमतेम पंधरा मैलावर आह-े’’
‘‘पण ही जीप-’’
‘‘अगं मामी! डशॅबोडवर िगअरचा नकाशा असतो आिण दोनचार फलाग गाडी चालवली,
तर आपोआप हात बसतोच- खरंच द ेगं क या! मला िनघायला हवं-’’
मामीला त ेपसंत न हतं; पण सोनाली हणत होती त ेनाकबूलही करता येत न हतं.
शेवटी ितने आतून क या आणून द या. गाडीत चढत सोनाली हणाली,
‘‘रघूमामा आला क  याला माझा नम कार सांग.’’
मघाशी बस वाडीफा ापाशी थांबली होती याचा एक फायदा झाला होता. सोनालीला
फा ा या आसपास या खुणा पा न ल ात ठेव याची एक संधी आपोआपच िमळाली
होती. ते हा फाटा सापडायला ितला अिजबात शोधाशोध करावी लागली नाही.
ती इथे पिह यांदा आली होती या वेळी वाटेतच उत न आली होती. या मानान ेयावेळी
जरा उशीरच झाला होता. भरती आली असेल; पण जीप थांबव याइतक  नसेल एवढीच
आशा ती मनात क  शकत होती.
पा याची पातळी बरीच वर होती. पाणी कदािचत हब याही वर येणार असेल. गाडी
टॉल हायला नको होती. ितने गाडी दसु या िगअरम य ेटाकली आिण वेगाने पा यातून
काढली. दो ही बाजंूना जवळजवळ दहा फूट उंचीचे पा याचे फवारे उडत होते. केवळ
जीप होती हणूनच पाणी पार करता आलं. पाणी मागे गे यावर श! करत ितने एक
मोठा सु कारा सोडला आिण वेग कमी केला.
दवस मावळला होता. संिध काश होता. हडेलाइट लाव यावर इतका अंधार न हता.
गाडी शेवट या वळणावर आली, ते हा ितला वयंपाकघरातला काश दसला. गे या
गे या ती रखमाला गरमागरम चहा बनवायला सांगणार होती.
गाडी हरां ासमोर येऊन थांबली. सोनालीने एक हॉन दला. ितची क पना होती रखमा
लगबगीने बाहरे येईल; पण चार-पाच िमिनटं झाली तरी ितची काही खूण दसेना.



वा तिवक या शांततेत ती घरात कोठेही असली तरी ितला हॉन ऐकू जायलाच हवा होता.
मनावर काळजीचं एक पटल आलं.
जीपमधून उत न सोनाली वयंपाकघरात आली. ओटा साफ होता, भांडी- कंुडी जा यावर
होती. वयंपाकाचं काय, चहासु ा के याची काही खूण दसत न हती.
‘‘रखमा?’’ सोनालीने हाक मारली. ितची हाक घरात या शांततेत शोषली गे यासारखी
वाटली. सोनालीची अ व थता णा णाला वाढतच चालली होती. आता या अवसे या
वेळी रखमा घर सोडून कुठे जाणार?
ती आत पाऊल टाकणार होती; पण तेव ात ितचं ल  पायात या सँडलकड ेगेलं. दहा-
पंधरा दवसातच भारतीय रीित रवाज पहायची सवय लागली होती. ितन ेसँडल काढून
ठेवले, आत जाऊन बाथ मम य ेत ड, हात-पाय धुतले आिण टॉवेलला पुसत पुसत ती
परत वयंपाकघरात आली आिण दे हा यासमोर बसली.
आधी आजोबा, मग आजी आिण मग रखमा- या दवेांची पूजा करत असतील.
आजचा पिहलाच दवस असेल क  पूजा झाली नाही.
ती इथे हजर झाली हा एक चांगलाच योगायोग मानायचा का?
अ यंत लीन होऊन अगदी मनोभावाने ितने या दवेांना नम कार केला, यांचे आशीवाद
मािगतले आिण संकटसमयी संकट िनवारणासाठी अवतीण हो याची ाथना केली.
आता घटकाभर रखमाचा शोध यायला हवा होता.
ितने ज उघडला. मध या क यात अगदी लालभडक सफरचंद ंहोती. यातली दोन ितने
काढून घेतली आिण एक खात खात ती फरली. तळमजला, दसुरा मजला आिण माळा;
पण रखमाचा कुठेही प ा न हता. एक सफरचंद खाऊन झालं होतं. दसुरं ित या हातात
होत.ं ती परत वयंपाकघरात आली.
ओ ापाशी रखमा पाठमोरी उभी होती.
‘‘रखमा?’’ सोनाली हणाली. ‘‘अगं कुठे होतीस गं इतका वेळ?’’
रखमा सावकाश सावकाश ित या बाजूला वळली.
रखमा कसली? रखमाची एक िव पू, िहडीस न ल.
मातट काळा वण. काळे डोळे, मोठाली पांढरी बुबुळं. िवचकटलेले काळे दात.
एक ण काळ गोठला.
या गोठले या णात मनात िव ुतवेगाने िवचार येऊन गेले.
शेवटी याने रखमाचा बळी घेतला तर! आयु याचा येक ण भीती या सावलीत जगून
ही रखमा इथून हलली नाही. इतर  वा त ा या सोयी आिण आमं णे असूनही वत:चा
िवचार ितने कधीच केला नाही. आजीचंच काम जसं जमलं तसं ती पुढे रेटत रािहली.
साधी भोळी, अडाणी, ाळू रखमा.
पण या िवचाराभोवती जीवघे या भीतीचं वलय होतंच.
हणजे तीही आता या या खो ात अडकली होती.
ितचाही शेवट तसाच होणार होता का?
पण आजीही एकदा अशी बेसावधपणे यां या गरा ात सापडली होती.
पण पा याचा कलश मंत न ितने याचा वापर केला होता.



‘तुझंही र  आजीचंच आह-े’ रखमा हणाली होती.
अशी िजवाची बाजी लावलेली असताना ितची कसोटी लागणार होती का?
पण काय हरकत आह?े के हा तरी हा ण यायचाच होता.
हा समोरचा िहडीस आकार- अ ाप िजवांवर करणारी ही दु  श - फसवले गेलेले
मोरे र आजोबा- ती अ लड अजाण मथी- पाचपंचवीस पयां या आशेन ेआलेला तो
के - पूवजांचा शोध घेत आलेला सरळ साधा मोहन- आजीची ज मभर साथ करणारी
अडाणी रखमा-
या सार् यांचा साधेपणा हाच यांचा दोष होता का?
यांचं र ण करणारा कोणी न हता का?
मनातली चीड आिण मनातला संताप णा णाला वाढत चालला होता. भीतीवरही मात
करणारा संताप-
उज ा हाताला काहीतरी गरम पश झाला.
सोनालीने हाताकड ेपािहलं. हातात ते सफरचंद होतं.
सोनालीचा चेहराही आता एका कठोर हा याने उजळला.
त डातून पारंप रक घृणेचे श द आले. गेली कतीतरी वष ितचं वाचन- चंतन-मनन
इं जीतूनच चाललं होतं- वाभािवकच या संदभातले श द इं जीतच मनासमोर
साकारले-
‘‘यू वॉन ऑफ िसन अ ◌ॅ ड कर शन! यू ई हील वम आउट ऑफ हले!’’
सफरचंद असलेला हात वर गेला.
‘‘टेक िधस!’’
ती ओरडली.
म तकातून पायापयत एक जबरद त सणक सरसरत गेली.
सारी श  एकवटून ितने सफरचंद या आकृतीवर फेकून मारलं.
ते बरोबर छातीवर आपटलं.
असं य चंदरेी करणां या फुलझडीसारखं ते उमललं.
समोर या चेह यावरचं आसुरी हा य गोठलं. चेहरा तडकला.
फस् स् स!् आवाज झाला. ती आकृती नाहीशी झाली.
टेबलापाशी फ  रेती होती. रेतीचा एक लहानसा ढीग.
सोनालीचं डोकं कलकलत होत.ं शरीराचे ायू ताठ झाले होते. कानात ठण ठण घंटानाद
होत होते. हातांना मुं या आ या हो या.
वाटत होतं, शांतपणे कोठेतरी पडून राहावं.
पण ते श य न हतं. अजून काम बाक  होतं.
आधी घराचं संर ण.
ितने जमधून पा याची एक उंच बाटली काढली.
दो ही हातात ध न समोर धरली.
ित या डो यांसमोर िच ं होती ती बाभळी या काटेरी कंुपणाची; काटेरी तारे या
वेटो यांची; हं  जलचरांनी ापले या खंदकाची; भरभ म पोलादी तटबंदीची-



बाटलीतलं बफासारख ंपाणी गरम झालं होत.ं
घरा या आत या भंती या तळापाशी सव  ितने या पा याचा िशडकावा केला.
आता ितला पुढ या कामासाठी िनवांतपणा िमळणार होता.
ितने दवेा याखालचा क पा बाहरे ओढला.
आत तो रेशमी कापडाचा बटवा होता. उघडून पाह याची आव यकताच न हती.
फळीव न नजर फरवताच ितला ती थाळी दसली. थाळी खाली घेतली ते हा ितला
दसलं क , थाळी का या रेतीन ेभरलेली होती. ितने बट ाचं त ड मोकळं केलं आिण
आत या सव का या िबया या रेतीवर ओत या, हातांनी िम ण अगदी चांगलं एकजीव
केलं.
मग टेबला या ॉवरमधली चकचकती ती ण धारेची सुरी काढली. सुरी एकदा
पा याखाली चांगली व छ धुऊन घेतली आिण मग डावा अंगठा थाळीवर ध न सुरी
अंग ाव न फरवली.
लालभडक र ाची धार लागली. थाळीवर सव  ितने र  पडू दलं आिण मग अंगठा
पा याखाली धरला, फड याने पुसला, हात डो यावर धरला. उज ा हाताने कपाटातली
औषधांची पेटी काढली, उघडली, यातलं अटेिस ह लॅ टर काढलं, अंग ाभोवती
वि थत बसवलं. मग फळीवरची टोपली काढली, टोपलीखाली थाळी झाकून ठेवली.

घ ाळात आठ वाजले होते.
पहाटे तीन वाजेपयत तरी थांबावं लागणार होतं.
या णी सवच ांची उ रं िमळणार होती.
बाहरे या खोलीत या एका श त आरामखुच त सोनाली आरामात प डली होती.
अंगावर पातळसर शाल ओढून घेतली होती. तास-दीडतासाने डुलक  लागली तर हवीच
होती. रा भर िव ांतीचा च न हता; कारण पहाटे तीन-साडतेीनला परत काय म
होताच.
हा कोणता गुणधम होता जो एखाददसुरी िपढी ओलांडून कट होत होता?
जेने ट स कंवा मॉिल युलर बायॉलॉजीचा अ यास करायची वेळ ित यावर आलीच
न हती. इं ोड टरी कोसम ये काय एक एक े िडट घेतलं असेल तेवढंच; पण या
अनुषंगान ेइतर वाचन बरंच झालं होतं. आजीन े केले या कंवा ितने केले या या या
‘चम कारा’ या ेणीतच मोज या गे या अस या; पण जगा या सव दशेांत, सव काळी,
सव वंशात या चम कारांची परंपरा चालत आली होती. आजी कंवा ती काही अपवाद
न हती कंवा यात नैस गक असंही काही न हतं. फ  यातला एक नवा घटक ित या
यानात आता आला होता. आनुवंिशकता. एका िपढीकडून दसु या िपढीत, अशी
वषामागून वष चाललेली या; पण फार फार िचत वेळा गट होणारी. आनुवंिशकता
आली हणजे जी स आलेच. याचा अथ मता असणारच; पण ती अफाट होणार नाही.
‘ र ेसर’ जी ससंबंधात काही काही वाच याचं ितला आठवत होतं.
आिण शेवटी र . र ाचा य  संबंध होता. र पेशी. शरीरात या जरा वेग या
कार या पेशी. बोन ला मात यांची उ प ी होत होती; पण र वाहात
िमसळ याआधी यांना एका इत या चंचो या मागाने जावं लागत ं क , यांचा



यूि लअसच बाहरे खेचला जातो. यूि लअसिशवायच या पेशी आपलं उरलेलं सात-आठ
दवसांचे आयु य यांचं काय करीत असतात. यूि लअस नाही हणजे यां यात
शेवटपयत कोणताही बदल हायचा नाही. येक पेशीत ल ावधी िहमो लोिबनचे रेणू.
क पना येणार नाही. इत या शी  गतीने सेकंदाला हजारो वेळा होणारी आतली
पा याची हालचाल यासाठी केव ा मो ा माणात श  लागत असेल! हा जो
वंशपरंपरागत गुण कट होत होता तो र पेशीत होत होता का? येक पेशीत होणा या
श या चंड उ सगातली अगदी एक सह ांश ट ा श  जरी अ य काही मागाने
साचवता आली तर येक पेशीतले ल ावधी रेणू, येक थबात या ल ावधी पेशी
श चा केवढा साठा! आिण या र ावर पोसली गेलेली ती िविच  वन पती- काही
मागाने हीच श  या िबयात साठवली जात होती का? येक राईएवढी बी णाधात
चंड श चा उ सग क  शकत होती- िवचार कती िविवध दशांना धावत होते! आिण
ह ेफ  भौितक-रासायिनक पातळीवर झालं; पण आजीने पा यावर कंवा गो यांवर
केलेला प रणाम? रागाचे, भीतीचे, हं  लालसेचे जसे काही अितसू म फेरोमोन हवेत
पसरत जातात, दरू अंतरावर काही प रणाम घडवून आणतात तस याच मागाने ह ेकाही
नवे फेरोमोन उ स जत होतात का? यांचा बा सृ ीवर असा दृ य प रणाम होतो? अशा
उ सजनासाठी ती आिण आजी यां या (आिण यां यासार या इतरां या) शरीरात काही
खास हाम न िनमाण होतात का?...
ितला जाणवलं ह े वैर िवचारमंथन आह.े अश य, असंभा , अिव सनीय; पण स य
घटनांना कोण यातरी सृ ीिनयमा या चौकटीत बसव याची ही खटपट होती. शेवटी
तकाचा पाया नसेल तर माणूस तकदु ते या पोकळीत अधांतरी तरंगायला लागेल...
ितला डुलक  लागली असली पािहजे; कारण कस यातरी आवाजाने ती एकदम दचकून
जागी झाली. तोच आवाज पु हा आला. िखडक बाहरे या मातीत पावलं घास याचा
आवाज. ती झोपेत असली तरी मद ूअितशय सावध होता हणूनच पिह या आवाजासरशी
ितला जाग आली होती. िखडक बाहरे काहीतरी होत.ं बा प काहीही असेल- आत
दु तेचा काळा अक भरलेला असणार. बाहरे पाह याची आव यकताच न हती. खोलीत
दवा न हता; पण वयंपाकघरात या द ाचा काश इथपयत पोहोचत होता.
घ ाळातली वेळ दाखव याइतका पुरेसा होता. रा ीचे अडीच वाजले होत.े
ितची वेळ आली होती.
या रा ी या वासात रखमाला घेऊन आजी गेली होती याच वासावर ितलाही आता
जायचं होत,ं या घरात. िजवंत आिण मृत, चांगलं आिण वाईट यांना दभुागणा या रेषेवर
ते घर उभं होत.ं ित या दिुनये या काठावर त ेघर होतं.
ितथे ितला जायचं होतं. येक खोलीत वेश करायचा होता. खालपासून वरपयत. येक
मज यावर. या मज यावरसु ा! िजथे फार फार पूव  त ेरेतीचे पुतळे ओळीने मांडून ठेवले
होत े या मा यावर. धीटपणा दाखवून ितने जबाबदारी  िशरावर घेतली होती खरी-
पण ितचं धैय, ितचा आ मिव ास ह ेसव शेवटपयत राहणार होतं का?
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ती वयंपाकघरात आली. थाळीवरची टोपली उचलताना मनात जराशी कालवाकालव
होत होतीच. आता रोपटी उगवली तरी पुढचं काम कठीण होतं. आिण उगवली नसती तर
प रि थती अिधकच कठीण होणार होती. हॉनस् ऑफ ए डायलेमा. शंृगाप ी!
ितने टोपली उचलली. लालसर का या रोप ांचं जंगलच माजलं होतं. आिण येक
रोपटं टपो या शगांनी लगडलेलं. आता िनणय ित या हातून काढून घेतला गेला होता.
बाक  सगळे माग बंद झाले होते. या एकाच मागाव न जावं लागणार होतं.
ती खाली बसली. एक एक शग काढून हातात कुसकरा क  लागली. नुसता पश होताच
टपोरे काळे कुळकुळीत दाणे हातात येत होते. हातात जमलेले दाणे ितने काळजीपूवक
बट ात भरले आिण मग एक मोठा कागद खाली पस न यावर ती बसली. एकेक दाणा
अमू य होता. एकही इत तत: जायला नको होता. पाचसात िमिनटांत ितचं काम पुरं
झालंही होतं. शगा खुड या जाताच रोपटी िनज व होऊन खाली कोसळत होती. शेवटी
फ  लालसर भुगा रािहला.
ितने बटवा टेबलावर ठेवला. शेजार या उघ ा कोना ात (रोज या सवयी माणे)
रखमाने तेलवात क न साफ केलेले कंदील होते. गॅसमागची काडपेेटी घेऊन ितने कंदील
पेटवला. खटका सोडताच काच खाली आली. एका योतीचा ीण काश. बाहरे या
अंधा या रा ी ितला याच काशा या आधारावर जायचं होत.ं उशीर कर यात अथ
न हता. ितन ेएका हातात बटवा घेतला, दसु या हातात कंदील घेतला आिण हॉलचं दार
उघडून ती हरां ात आली.
काही णापूत च घराभोवती िपसाट आकार पंगा घालत होते. आता यांची खूण न हती;
पण ती मोक यावर येताच चारी बाजंूनी ितला घेर यासाठी  ते दबा ध न बसले
अस याची श यता होती. श यता अनेक हो या, सव या सव वाईट हो या-
समोर या कामावर ल  एका  करणं एवढंच ित या हाती होतं.
आसपास अंधार दाटून आला. तीस-प तीस पावलांवर या दसु या घराची काळी आकृती
िन या आकाशावर रेखाटली गेली होती. या अंधारले या घरात ितला जायचं होत.ं ितला
जाणवत होत ंपावलापावलागिणक आपला धीर गळत चालला आह.े
पण मग आजी या ह ककतीतला एक भाग आठवणीत आला. आजीसु ा अशीच रा ीची
एक ाने या घरात गेली होती. सरळ उठली होती, हातात कंदील घेऊन सरळ गेली
होती. कोणतीही खास तयारी न करता. जे ितला श य झालं ते मला का श य होणार
नाही? सोनालीने िवचार केला. काही ण आ मिव ासाला भरती आली- या या
जोरावर ती हरां ा या पाय या चढून वर गेली.
समोर उघड ंदार होतं. ितथे मा  खरोखरच ितचा धीर खचला.
या पछाडले या घरासंबंधात ितने कती ऐकलं होतं! कती जणां या त डून! आिण
वत:ही अनुभव घेतला होता.
दोन पावलं पुढं टाकून ती या उघ ा दारापाशी आली.
आिण ितथे मा  ितला पाऊलच उचलवेना- या अंधा या, ओसाड, पछाडले या घरात
जा याइतकं धैय ित यात न हतंच- इथपयत येऊन, शेवट या णी-
‘‘अगं, जा क  आत!’’ ित यामागून हलकासा आवाज आला. पुटपुट यासारखा. ितचं सारं



शरीर एकदम पुत यासारखं ताठ झालं.
‘‘अगं, मी तुझी आजी, सोने! मागे वळून पा  नकोस! िभऊ नकोस! नवल वाटतं मी इथे
आिण आता कशी आले याचं? अगं, माग यांना यावंच लागतं! मा यासाठी बाबा आले
होत-े तु यासाठी मी आले आह-े जा आत!’’
तकाची एक साखळी थापन झाली होती. तेवढी पुरेशी होती.
सोनालीने दारातून आत पाय टाकला, कंदील उंच धरला-
आिण ितला समोरच अ ता त पडलेलं रखमाचं शरीर दसलं-
ितने कंदील रखमा या चेह याजवळ नेला. चेह यावर भीतीचा, वेदनेचा भाव न हता.
चेहरा समाधानी होता, शांत होता-
शेवट या णी रखमा, या ू रक या या हाती सापडली न हती-
सोनालीने रखमा या साडीचा पदर हलकेच ित या चेह याव न ओढला.
आिण मग बट ात या िचमूट िचमूट िबया घेऊन या भंती या पाय याशी टाकायला
सु वात केली. तळमज यावर या सव खो या. मग दसुरा मजला. िज याव न वर जाता
जाता असा भास झाला क , आप यासमोरच काहीतरी आह,े आप या
पावलापावलाबरोबर तेही पावलापावलाने मागे सरत आह-े
मग दसु या मज यावर या सव खो यांतून िबया ठेवून झा या. मज या या सव खो यांची
प र मा साधी न हती-
दोन-तीन फडताळांजवळून जाताना असं वाटत होतं एव ातच ही दारं आतून लोटून
घेतली गेली आहते- मध या फटीला काहीतरी डोळा लावून बसलं आह-े
पण ितची पावलं अडखळली नाहीत, हातांची या थांबली नाही.
आिण आता माळा. सहा सहा इंची फ यांचा उघडा िजना. दो हीकड ेआधारासाठी कठडे
होत;े पण सोनालीचे हात मोकळे होते कुठे? एका हातात बटवा, दसु या हातात कंदील.
ती एकएक पायरी सावकाश सावकाश चढायला लागली.
व न खुसखुस झाली. मग अगदी प  श द आले. खजात या पु षी आवाजात.
‘‘एव ात नको. एव ात नको. ितला वर येऊ द.े’’
मनात भीतीचा एखादा उंबरठा- ेसहो ड-असला पािहजे. तो ितन े ओलांडला होता.
लालभडक तापले या त ावर पा या या एका थबाचा काहीही प रणाम होत नाही.
तसाच िचखलान ेरबडा झाले या जिमनीवरही पा या या एका थबाचा काहीही प रणाम
होत नाही.
शेवटी दोन-तीन पाय या असताना ितचं डोकं मा या या लाकडी जिमनी या वर आलं.
ितथेच उभी रा न ितने कंदील वर क न मा यावर पाह याचा य  केला; पण पाच-
सात फुटांपलीकड े काश पोहोचतच न हता. मघाशी कुणाचा आवाज आला होता आिण
ित यासाठी कोण- एक का अनेक? थांबले होते याचा िवचार कर यात अथच न हता. या
जागेत ख या-खो ाची, कि पत-भास-नजरबंदी याची ग लत होत होती. काहीही होवो-
हाती घेतलेलं काम पुरं करायचं एवढी एकच बळ इ छा मनात होती.
शेवट या पाय या चढून ती वर आली.
माळा खाल या सव मज यावर पसरला होता. म ये छ पर उंच होतं, दो ही बाजंूना



उतरत उतरत शेवटी भंतीला टेकलं होतं. (याच छपरावर-नको! आता आठवण नको!)
कं दला या काशात रेतीचे ढीग आले. कृ णाबाईला फार फार पूव  इथेच ते ओ या रेतीचे
पुतळे दसले होते. इत या वषात रेती वाळून गेली असेल- कंवा पुत यांची हालचालही
झाली असेल- या घरात अश य काय होतं?
ित या हातातला कंदील हलला तसं रेती या एका ढगात काहीतरी चमकलं. जरा पुढे
होऊन सोनालीने कंदील पुढे केला- रंगवलेला कवडीचा डोळा. ित याकडचे टक लावून
पाहत असावासा वाटत होता.
सोनाली सरळ समोर या भंतीपाशी गेली आिण भंती या पाय याशी िचमूट िचमूट
िबया टाकायला लागली. भंतीजवळून येता येता वाटेत ती मोठी लाकडी पेटी आली. याच
पेटीत आजीला मथी या परकरा या िडझाइन या कापडाचं टोक दसलं होतं; पण आता
काहीच न हतं. टोक आत ओढलं गेलं होतं क - (नाही! आता हा िवचार नको!)
मा याला पूण च र घालून ती िज या या त डापाशी परत आली होती.
आता परत जायचं? ितचं काम झालं होतं?
आजी या ह ककतीत पुढचा काहीच उ लेख न हता.
कंदील मा या या जिमनी या पातळीखाली घेऊन ती िज याची एक पायरी उतरली.
िज या या म ये पाच ा पायरीवर ते बसलं होतं. ितची वाट अडवून.
मातट रंगाचं. केसाळ वचेचं. एखा ा मो ा या वानरासारखं.
हचे ित या फोटोत छपराव न सरकताना दसलं होतं. डो यांना दसलं न हतं; पण
फोटोत आलं होत.ं आता तरी खरं होतं क  भास होता? नेट लावून ती पुढे गेली तर
या यातून आरपार जाईल का ितचा पाया या वाटेत काहीतरी टणक येईल? मना या
सहनश ची खरोखर सीमा आली होती. आता ितला ह ेसारं संपवायचं होत.ं शेवटची
िबयांची िचमूट घेतली होती. यातले दोन दाणे बोटात अजूनही होते. समोर या
आकारावर ल  एकवटून पाहता पाहता बोटात त े दाणे गरम झा यासारखे वाटले. ते
दो ही दाणे ितन ेसमोर या खरखरीत मातट रंगा या पाठीवर टाकले-
एक चंड आरोळी आली.
इतका जोराचा ध ा आला क , तो बळकट लाकडी िजनाही हादरला.
मग ितची वाट मोकळी झाली.
तोल सांभाळून ती खाली आली, ितथून तळमज यावर आली, ितथून ती बाहरे या
हरां ात आली. हरां ाचं दार बाहे न बंद करता करता ित या नजरेसमोर रखमाचा
अवगंु ठत िन ल आकार येत होता.
रखमाचा मृतदहे ितथेच रा  ायचा? सडूनकुजून दगुधी सुटेपयत?
या रखमाने सारं आयु य यां यासाठी घालवलं ितला असं बेवारशी अव थेत सोडून
ायचं? एखा ा ा याचं शव उ कर ावर टाकतात तसं?

ितला ती क पनाच सहन होईना. सडलेला, कुजलेला, कृमीक टकांनी पोख न िव पू
केलेला दहे- क पना अस  होत होती. इतक  वष िन: वाथ पणा, इमानेइतबारे सेवा
केले या रखमाचा दहे खरं तर स मानाने अ ीला समपण-
ितचे िवचार एकाएक  अडले.



अि समपण! आजीन ेकाय िल न ठेवलं होतं? ‘‘मी तर गो वंदाला सांगून ठेवलं आह,े
मा यामागे वाडीवर या दो ही घरांना आग लावून टाक-’’
याचं राहतं घर नाही; पण ह ेघर? ह ेशािपत, पछाडलेलं घर? ते कशासाठी मागे ठेवायचं?
आजीने ज मभर पहारा केला; पण- पण ित या यान ेही जबाबदारी पेलवणार होती का?
इथे वषानुवष एकाक पणे राहायची ितची तयारी होती का? आिण या घरापासून असलेला
धोका माहीत झा यावर इतर  ितला चैन पडले का? वत:वरची जबाबदारी बेदरकारपणे
टाकून पळपुटेपणा के याचा आरोप ितचंच मन ित यावर करणार नाही का? आिण
समजा, वाडीवर काही दघुटना घडलीच- याला शेवटी तीच जबाबदार असणार नाही
का?
एक कठीण आिण धाडसी िनणय यायचा ण आला होता.
समजा, ितने तो िनणय घेतला, ितला एकटीला ते श य होतं का?
माग शोधायला लागलो याचा अथ आपण मनोमन तो िनणय घेतलाच आह े ही गो
यानात यायला जरा वेळ जावा लागला. साधनं तर होतीच. यां या घरा या बाजूला
पाचटाचा मोठा ढीग होता. वाळलेले पाचट. िशवाय पंपासाठी आिण जीपसाठी घरात
केरोसीन आिण पे ोल यांचे जेरीकॅन भरलेले होत.े
फ  इ छाश  हवी होती.
ितने एकदम िनणय घेतला. हो. त ेकरायचं. तसंच करायचं.
ती घाईने घरात आली. हातातला रकामा बटवा ितने ओ ावर ठेवला. माग या
कोठीघरातला रॉकेलचा वीस िलटरचा जेरीकॅन बाहरे आणला. ितथेच अनेक जुनी, पातळं,
पडद ेहोते, तेही बाहरे आणले. एकदा िनणय घेत यावर ती झपाझप कामाला लागली.
कप ां या लांब लांब सुरन या क न या ितने एका बादलीत ठेव या. बादलीत
केरोसीन ओतलं. मग दो ही हातांनी पाचटा या मो या उचलून या दसु या घरा या
चारी बाजंूनी रच या. आिण मग यां यावर रॉकेलने िभजले या कापडा या वळक ा
पसर या. यासाठी ितला या घराभोवती चकरा मारा ा लागत हो या-
म येच एकदा ितचं ल  वर या िखडक कड ेगेलं.
िखडक तून काश दसत होता आिण िखडक तून एक चेहरा बाहरे पाहत होता.
ित या हतेूची ‘ या’ला काही क पना आली क  काय? अश य खास न हतं.
ती या या िखडक पाशी जाईल या या िखडक तून एक एक चेहरा पाहत होता.
एका िखडक त मथी. दसुरीत मोहन. ितसरीत एक अनोळखी माणूस (मोरे र?) चौथीत
एक रांगडा गडी (के ?) यां या त डाची उघडझाप होत होती- काळे दात हलत होते-
पण श द बाहरे पडत न हते...
पु हा ितन ेवर िखडक कड ेपािहलं नाही.
करता ये यासारखं सव केलं आह ेअशी खा ी पट यावर ती जरा मागे सरली, खालची
काडपेेटी उचलून ितने एक काडी बाहरे काढली, िशलगावली आिण पुढे होऊन ितने ती
काडी समोर या कापडा या सुरनळीवर टाकली. कापडाला पेट यायला जरा वेळ
लागला; पण मग योत पेटून उठली. पाचपाच फुटां या अंतरावर ितला जळ या का ा
टाका ा लाग या. आिण मग कॅनमधलं रॉकेल बादलीत घेऊन ते आगीवर फेकावं लागलं-



एक कॅन रकामा झा यावर ितने घरातून दसुरा आणला.
दगड-माती-चुना िवटांचं घर. अ ीचा कतपत भाव पडले शंकाच होती.
एकदाच चुकून ितची नजर वर या िखडक कड ेगेली-
लाल डोळयां या, पांढ या बुबुळांचा, का या दातां या वासले या जब ाचा तो चेहरा-
ितची मान झट यात खाली आली.
ितने काम सु  ठेवलं. दसुराही कॅन संपत आला होता.
ितची सव खटपट, सव धडपड फुकट जाणार होती क  काय?
नुस या भंती तापत हो या; पण अ ीचा परीघ घराबाहरे राहत होता-
कदािचत-
ितचे िवचार एकदम थांबले.
घरा या भंतीमागून डोळे दपवणारा ल ख काश आला. पु षभर उंचीची िनळीपांढरी
वाला धडधडत उठली.
या िबया! सोनाली भंती या आत या बाजूला िवख न टाकले या या हजारां या
सं येत या िबया िवस नच गेली होती! त  भंतीचा पश होताच एक चा फोट झाला
होता- फ  एक चा! अजून अ रश: हजारो घरभर पसरले या हो या-
मनात हा िवचार येत असतानाच दसुरीचा फोट झाला- मग ितसरीचा-
डोळे दपत होत.े गरम हवेचा चटका बसत होता.
सोनाली वळली आिण जवळजवळ पळतच आप या घरात आली.
िन या-पांढ या वाला वर या मज यापयत पोहोचत हो या. वर या मज यावरचीही
एखाददसुरी बी आता पेट घेत होती-
सोनाली घाईघाईने घरात गेली, गॉगल घालून बाहरे आली.
तळापासून मा यापयत सारं घर या झगझग या िन या-पांढ या वालांत पेटलं होत.ं
आिण या दगडाचं, लोहाचंही भ म करणा या अितत  अि शलाकांपासून वत:चा
कसातरी बचाव कर याची खटपट करणारी एक आकृती ितला या अि वालात दसली-
एकच, पिहलं आिण अखेरचं दशन.
काय दसलं ते ती कधी कधी कोणालाही सांगणार न हती.
मग ते घर खाली कोसळलं. भंती, कडीपाट, तु या, िधरे िधरे सवच खाली आलं.
शेवटी दोन-तीन लखलखते काश दसले.
आिण मग सव शांत झालं.
गुड यात मान घालून सोनाली थकून बसली होती.
सपा ाने आले या जीपम ये बसले या गो वंदराव आिण रघूमामा यांना ती अशी
दसली. केस िव कटलेले. चेहरा घामेजलेला! चेह यावर, हातावर काळे डाग.

‘‘सोने!’’ बाबां या हाकेने ती एकदम दचकली- मान वर करत ितने पािहलं.
समोर बाबा आिण रघूमामा उभे होते.
‘‘बाबा! तु ही?’’ ती नवलाने हणाली.
‘‘रा ी रघू परत आला. याला समजलं तू जीप घेऊन वाडीवर आली आहसे- याने मला
फोन केला आिण मी याला हणालो- थांब- मी येतो. आपण दोघंही वाडीवर जाऊ- हा



काय कार आह?े रखमा कुठे आह?े’’
‘‘गो वंदा, आपण चहा आणला आह ेतो ितला आधी द-े ितला हातत ड धुऊ द-े कपड ेबदलू
द-े मग िवचार काय हवं त-े चल!’’
आता सोनालीला थंडी जाणवायला लागली होती. गरमागरम चहा अशी काही ऊब दऊेन
आला क  वा!
हात त ड धु यासाठी ती बेसीनपाशी आली. वरचा दवा लावला.
आिण मग ती डोळे िव फा न समोर या ित बंबाकड ेपाहतच रािहली.
कानाजवळ या केसांना चंदरेी छटा आली होती! केवळ एका रा ीत!
काही काही अनुभव असे असतात क , ते आपला ठसा अनुभवणारावरच कायमचा उठवून
जातात.

23.
बाबा आिण रघूमामा वयंपाकघरातच टेबलापाशी बसले होते. ितची वाट पाहत होते.
ती ितथूनच हणाली, ‘‘बाबा, मी जरा जाऊन पडते बरं का! तु हीही िव ांती या-
रा भर वास झाला आह ेना? मला रा ी जागरण झालं आह-े मी जरा वेळ झोपू का?’’
‘‘हो- जा- पण रखमा कुठे आह?े’’
‘‘रखमा गेली, बाबा- गेली!’’ भर या आवाजात सोनाली हणाली. ‘‘मग सगळं सांगते
तु हाला- चालेल? जरा िव ांती घेऊ द ेमला- जाऊ का?’’
‘‘हो, जा तू. थकलेली दसतेस-’’ रघूमामा हणाला.
हातत ड पुसून ितने कपड ेबदलले आिण जरा िव ांतीसाठी ती कॉटवर आडवी झाली.
शरीर इतकं थकलं होतं; पण मनावरचा ताण गेला होता.
ितची खा ी होती या दसु या घरा या नाशाबरोबरच ितथली दु ताही नाश पावली आह.े
आता या जवळ या दगड-िवटा-माती या ढगा यात काहीही धो याचं नाही. ित या
मनावरचा ताण पार गेला होता. कॉटवर आडवी होऊन अंगाव न शाल ओढून घेताच
िमिनटाभरातच ितला अगदी गाढ झोप लागली.
जवळजवळ पाच तास ती गाढ झोपेत होती. ितने कूससु ा बदलली न हती. जाग आली
ते हा ितला अितशय ताजंतवानं, उ हिसत वाटत होत.ं एकाएक  आद या रा ीचे सव
संग ित या डो यासमो न तरळून गेले. खरोखरच एखा ा व ासारखे वाटणारे.
जवळजवळ अिव सनीयच; पण आता  होता- बाबांना आिण रघूमामाला यातलं काय
आिण कती सांगायचं? यात या यात एक गो  बरी होती- या दसु या घराचा झटका
यांनाही एकेकाळी बसला होता. ती केस सारखे कर यासाठी आरशासमोर उभी रािहली-
एका रा ीत आपले केस जरा िपकले आहते ह ेती िवस नच गेली होती.
ते समोर या आरशातलं ित बंब!
काल रा ी या या जळ या अनुभवांची कायमची िनशाणी! जी ितला सारा ज म बरोबर
वागवावी लागणार होती. वत:शीच मान हलवत ती बाहरे आली. समोर याच खोलीतून
बाबांचा आवाज आला. खोलीचं दार उघडून ती आत गेली. बाबा खुच त बसले होते,



रघूमामा कॉटवर आरामात प डला होता.
‘‘आलीस का?’’ बाबा हणाले. ‘‘ये.’’
ती कॉटवर पाय याला टेकून बसली.
‘‘बाबा,’’ ती हणाली, ‘‘आता मला म ये अडवू नका.  क  नका. माझ ंसांगणं होऊ
दते. काय?’’
‘‘सांग.’’
‘‘बाबा, मी तु हाला सांिगतलं होतं मोहनला इकड ेयायची परवानगी दऊे नका हणून.
मला याची भीती वाटत होती तेच झालं. मथीचा बाप या घरात सापडला, मथी या
घरा या जा यात सापडली. तसाच हा मोहनही या जा यात सापडला. तु हाला
दोघांना सांगायला नकोच, नाही का? या घरातून कशी फसवी दृ ये दसतात ती?
‘‘मी काल सं याकाळी इथे पोहोचले. रखमाचा प ा न हता. ती दवसभर घरात
न हतीच. चहापाणी के याचीसु ा खूण न हती आिण समोर या घराचं दार उघड ंहोतं.
मी ितथपयत गेले- हां- हां- आत गेले नाही- दारातूनच मला आत या खोलीत रखमा मृत
अव थेत पडलेली दसली- शेवटी ितचाही बळी गेला होता.
‘‘बाबा, आता एकाच ाचं उ र ा- खरं खरं उ र ा- आजीने तु हाला सांिगतलं होतं
क  ित यामागे वाडीवरची दो ही घरं जाळून राख क न टाक हणून?’’

 अनपेि त होता. जरा वेळ थांबून बाबा हणाले, ‘‘हो. ह ेखरं आह.े’’
‘‘बस. मी तेच केलं. आप या घरामागे पाचट आह ेते घेतलं. घरात जुनी पातळं, सा ा,
कापड ंआहते ती घेतली. कोठीघरात रॉकेलचे कॅन आहते यातले दोन घेतले आिण त ेसगळं
घराभोवती रचून ठेवून घराला आग लावून दली. मी जर परवाच इथे आले असते तर
मोहनचा ाण वाचला असता, रखमाही गेली नसती; पण तसं हायचं न हतं.’’
रघूमामा हणाला, ‘‘सोने, तू सांिगतलं आहसे ते खोटं आह ेअसं मी हणत नाही. जे
सांिगतलं आहसे ते झालं आिण तसंच झालं याब ल मा या मनात कोणतीही शंका नाही;
पण तू सव सांिगतलेलं नाहीस अशी मला शंका येते. गो ी इत या साधेपणाने, सरळपणाने
झाले या नाहीत, माझी खा ी आह.े तू आरशात वत:ला पािहलंस का? एका रा ीत असे
केस िपकायला काहीतरी भयानक घटना घडावी लागते-’’
‘‘मामा, तू हणतोस ते खरं आह े काही काही गो ी घड या आहते. मी या तु हाला
सांगणार आह;े पण यो य वेळ येईल ते हा. आता नाही. कदािचत अमे रकेला परत
गे यानंतर ितथून सिव तर ह ककतीचं प ही िलहीन; पण आता काही सांगणार नाही.’’
यां या यानात आलं क , पाच-सात दवसांपूव ची सोनालीही आता अ लड युवती
रािहलेली नाही. एक अनुभवी, घ  मनाची, िन यी ी झालेली आह.े रघूमामा आिण
गो वंदराव यांनी एकमेकांकड े पािहलं आिण खांद े उडवले. आता या अव थेत तरी
सोनालीला छेड यात काहीच अथ न हता ह े यां या यानात आलं.
‘‘मी बाथ वगैरे घेऊन येत.े’’ सोनाली हणाली, ‘‘जेवणाचं काय?’’ 
‘‘मामीने भरपूर दलं आह-े’’ रघूमामा हसत हणाला.
सोनाली खाली आली. वयंपाकघरात आली. ितथेच टेबलावर तो पहाटेस टाकलेला बटवा
तसाच पडला होता. या संबंधात कशाची तरी ित या मनाला ख ख लागली होती. ते



आता समजलं. सग या या सग या िबया जर काल या अि कांडात नाश पाव या
असतील तर? ती एक अितशय मोठी आिण ददुवी आप ी ठरेल, ितला वाटलं. पुढे जाऊन
ितने बटवा उचलला आिण एका कागदावर हलकेच उलटा केला.
टप्! टप्! टप्! आवाज करीत तीन िबया कागदावर पड या. बट ा या िशवणीत कुठेतरी
अडकून रािह या हो या. खूप मोठं सुदवैच! सोनालीला वाटलं. ितची मनोमन खा ी होती
क , या तीन िबया यां या जातीवर या एकमेव आहते आिण यांचं ाणपणाने जतन
करायला हवं. आजी, ितचे वडील, यां याही मागची िपढी- आज शेकडो वष ही परंपरा
चालत आली होती. ती आता अखंड राहणार होती. कागदा या पुडीत या तीन िबया ठेवून
ितने ती पुडी आप या पस या चेन पॉकेटम ये वि थत ठेवून दली.
सचैल ान के यावर खूपच शारी आली.
या दोघांनी वर परत ताणून दलेली दसत होती.
ितने ज उघडला. लॅि टक या ड यात ेड होता, क यात जॅम होता. टेबलापाशी बसून
ितने दोन मोठे सँडिवच बनवून घेतल.े खाता खाता ती िवचार करीत होती.
ित या आयु यात एक महान आिण मूलभूत प रवतन झालं होतं.
पूव या सोनालीचा अंशही मागे रािहला न हता.
या न ा अि मतेशी जमवून घेणं खूप खूप कठीण जाणार होतं. आजीने सारं आयु य कसं
काढलं असेल याची ितला ए हानाच थोडीशी क पना यायला लागली होती.
ती संपूण एकटी होती.
आपले अनुभव, आप या सु  श - ती कोणाशीही यावर चचा क  शकणार न हती.
एवढंच नाही, याचा दरुा वयाने उ लेखसु ा क  शकणार न हती.
ित या श या म यादा ितलाही माहीत न ह या. उदाहरणाथ-
टेबलाव न एक काळी मुंगी तरातरा पळत चालली होती.
सोनालीने मुंगीला बोटाने िचरडलं.
बराच वेळ ती या िन ाण कलेवराकड ेपाहत होती.
मनासमोर चालणा या मुंगीचं िच ं आणत होती.
िमिनटाभराने कंटाळून ितने ती मृत मुंगी कागदावर घेतली आिण कागद िखडक बाहरे
टाकला.
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