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If	a	man	does	not	keep	pace	with	his	companions,	perhaps	it	is	because	he	hears
a	different	drummer.

Thoreau



प्र	द	ि 	णा

घरा या	 पवूकडील	 बाजनेू	 लावले या	 उंच-लवचीक	 िनलिगरी	 झाडां या	 पानांमधनू
सयूपर्काश	 गाळून	 येत	 पुढ या	 सो यावर	 पसरला	 होता	आिण	 ितथे	 एका	 वेता या
खुचीवर	 शू यपणे	 बसले या	 शांता कां या	 अंगावर	 या	 पानां या	 साव या	 चाळवत
हो या.	सकाळ या	वेळी	या	शांत	सो यावर	असे	बसलेले	शांता कांना	गे या	वीसपंचवीस
वषांत	 तरी	 आठवत	 न हते.	 कारण	 आता	 आठ-साडेआठ	 वाजनू	 गेले	 होते.	 पंधरा
िदवसांपवूीपयंत	या	वेळी	हा	सोपा	दादासाहेबांना	भेटायला	येणा या	माणसांनी	गजबजनू
गेलेला	असे.	 यामुळे	आता	सो यावर	बस या	असताना,	 अंधा या	खोलीची	एक	 िभंत
पडताच	 जु या	 क डले या	 व त	ू झगझगीत	 सयूपर्काशात	 अपिरिचत	 िदसा यात
यापर्माणे,	शांता कांना	सारेच	नवे	 िदस	ूलागले	होते.	 यांना	 वत: या	 िवकल	मनाचा
णभर	िवसर	पडला	आिण	 यांनी	इकडेितकडे	पािहले.	 णभर	 यांना	वाटले,	आता	यापुढे

घर	एकदम	िरकामे,	िन:श द	वाटत	राहणार;	पण	आप याला	आता	 याची	देखील	सवय
क न	 यावी	लागेल.	आपले	आयु य	 देखील	आता	असेच	शांत,	 दु:खाने,	आठवणीनंी
ओझावले या	या	सो यावर	आले	आहे.	मग	ते	एक	िदवस	बाहेर	पडेल.	फरशी	घातले या
वाटेव न	जात,	गेटमधनू	िनघनू	जाईल	आिण	जुईचा	मंडप,	तुळशीवंृदावन,	आजबूाजचूी
मुले	 येऊन	 पाने	 चुरगळीत	 यांचा	 वास	 घेत	 ती	 िनलिगरीची	 झाडे,	आपला	 एकाकी
िन फळ	िबछाना	ही	सारी	मागे	कायम	उमटले या	पाऊलखुणांसारखी	मागेमागेच	राहनू
जातील...

या	 पर्श त	 सो यावर	 एका	 बाजलूा	 दादासाहेबांचे	 िलिह याचे	 टेबल	 होते	 व
या या	 शेजारी	 पु तकांनी	 भरलेले	 शे फ	 होते	 व	 समोर या	 िभंतीवर	 सुताचा	 हार
घातले या	कोण यातरी	देशभ ताचा	फोटो	होता.	गर्ामकलाकदर्ाचे	संचालक	रामचंदर्न
यांनी	अ यंत	 कृत तेने	अपण	 केलेला	 दादासाहेबांचा	अधपुतळा	 नेहमी	 या	 शे फवर
असे;	पण	नंतर	आबाजीनंी	तो	समोरच	एक	टेबल	ठेवनू	 यावर	आणनू	ठेवला	होता	आिण
ते हापासनू	सतत	उदब यांचा	धरू	 मंद	 सुगंधी	 िनळसर	 रंगाने	 या या	भोवती	तरळत
होता.	 पंधरा	 िदवसांपवूी	 दादासाहेबां या	 िनधनाची	 वाता	 सवतर्	 पसरताच	 र या या
पलीकडेपयंत	 माणसांची	 आषाढदाटी	 झाली	 आिण	 मशानयातर्ा	 तर	 दीडदोन	 मैल
पसरली.	 नंतर	 भेटायला	 येणारी	माणसे	शांता कांशी	 दबले या	 वरात	 बोलत,	म येच
आवेगाने	उठून	अधपुत याजवळ	फुले	ठेवीत	व	 यिथत	चेह यांनी	एकदम	नाहीशी	होत.
आतापयंत	 टेबलावर	 फुलांचा	 िढगारा	झाला	 होता	आिण	 पुत याचा	 िनिवकार,	 ि थर
चेहरा	मातर्	 यावर	अिनिमष	 िदसत	होता.	दादासाहेबांचा	 चेहरा	उगर्	असनू	 यां या
चेह याची	ठेवणच	कृ णपाषाणात	दीघा ोगाने	घडव यापर्माणे	करारी,	अभे 	होती.	ते
तु ं गात	 असताना	 चाबकाचे	 पर्हार	 यांनी	 कोरड ा	 डो यांनी	 सहन	 के याचे	 यांचे
सहकारी	सांगत	असत.	ते	डोळे	नेहमीच	उगर्,	कठोर,	अथांग	रािहले	होते.	शांता कांची
नजर	 या	 पिरिचत	 चेह याकडे	जाताच	 यांचे	मन	 मृतीं या	 बुडबुड ांनी	भ न	 गेले.



वाचीत	असले या	 पु तकात	बोट	 ठेवनू	घरभर	 िफर याची	 यांची	सवय...	हजार	उपाय
क न	 देखील	तशाच	फुट या	रािहले या	 व छ	टाचा...	दाढी	करताना	अनेक	 िठकाणी
ल 	 घालीत,	 बोलत,	 कुठे	 ना	 कुठेतरी	 हटकून	 कापनू	 घे याचा	 वधळेपणा...	 यां या
िचरेबंदी,	 वर्त थ,	समिपत	आयु यात	कधीच	 न	 उमटलेला	 रंगाचा,	 संगीताचा	श द...
किपले वरा या	 तीथाजवळ	 आंबराईत	 पानां या	 साव यांनी	 फुटले या	 चांद यात
र ता या	आवेगाने	 यांनी	टाकलेला	राकट,	आसुसलेला	हात...	आिण	 याच	र ता या
नेकीने	आप या	असहाय	अव थेत	 यांनी	पाळलेला	चोख,	खणखणीत	श द!	परंतु	 नंतर
उंबरा	ओलांडून	प नी	 हणनू	पर्वेश	झा यानंतर	मातर्...

एखा ा	 िदंडीत	 कु प	 महारोगी	 िदसावा	 यापर्माणे	 या	 मृतीतं	 तो	 िवचार
येताच	शांता का	 दचक या	आिण	अ यंत	सहनशीलतेने	 यांनी	तो	 बाहेर	 दडप याचा
पर्य न	केला.	गे या	तीस	वषांची	सवय	हाडांत	मु न	गेली	होती.	थोड ाच	वेळात	 यांचे
मन	 याबाबतीत	िनिवकार	झाले.

आबाजी	 हल या	 पावलांनी	आत	आले	आिण	 यांनी	 हातातील	 वतमानपतरे्,
यांचा	िबलकूल	आवाज	न	होईल	अशात हेने,	अदबीने	शांता कां या	बाजू या	टेबलावर
ठेवली.	 ते	 परत	 जात	 असताना	 शांता कांनी	 यां याकडे	 कळवळून	 पािहले.	 यांना
उगाचच	वाटले,	जाताना	दादासाहेबांनी	यांचा	पर्ाण	 देखील	 वत:बरोबरच	 नेला	आहे!
आता	आबाजीचें	िदवस	देखील	फार	उरले	नाहीत.	 यांची	मान	अगदी	वाळली	असनू	पुढे
आली	होती	आिण	बारीक	तारांची	चाळशी	अडकव यावर	 ित यात	आिण	 सुरकुतले या
चेह यात	बोटे	ऐसपैस	सरकावी	इतकी	जागा	राहत	असे.	शांता कांना	वाटले,	हे	आबाजी
कुठले!	दादासाहेब	 कुठले!	पण	अशी	आतड ाची	नाती	कशी	जमनू	जातात	 देव	जाणे!
शांता कां या	ल नाआधीपासनू	आबाजी	दादासाहेबांजवळ	सावलीपर्माणे	जगले	होते.
बायको	 टाकून	 गेली	 हणनू	 नदीवर	 वैतागाने	 जीव	 ायला	 आले या	 या	 खेडवळ
बर्ा णाला	दादासाहेबांनी	आप या	गावी	आणले	आिण	 यांना	घरातलेच	एक	माणसू
क न	 आप या	 पानाशेजारीच	 यांचे	 पान	 घातले.	 नंतर	 दोन	 आ यांची	 भाजी
आण यापासनू,	 दादासाहेबांना	 दौ यात	 देखील	लागणा या	 िलंबपूा या या	 पे या या
िस तेपयंत	 या	 घरातील	 आयु याचा	 सारा	 किशदा	 तीसप तीस	 वषपयंत	 यां याच
अश त,	अध	ूडो यांखाली	झाला	होता.	गे या	पंधरा	िदवसांत	घरी	इतकी	माणसे	आली.
जा हवी	आिण	रामकृ ण	तर	येथेच	रािहली	आहेत.	चार	िदवसांपवूी	कोणी	न	बोलावताच
राजाभाऊ	 देखील	आकि मकपणे	 भुतासारखा	 येऊन	बसला.	पण	एवढी	वदळ	असताना
देखील	आबाजीनंी	 ितकडे	 यवि थत	ल 	 िदले	होते.	कसलीही	तसदी	 येथपयंत	आणली
न हती.	 यां यािवषयी	 दादासाहेब	 तर,	 ‘‘कृ णामाईनं	 िदलेला	 भाऊ’’	 असे	 उदग्ार
येणा याजाणा यापुढे	काढीत.	 यांनी	आबाजीनंा	अ नव तर्	फुकट	िदले	आिण	ते	 यां या
नावे	मिहना	चाळीस	 पये	बँकेत	ठेव	ूलागले.	पु कळदा	दादासाहेब	बँकेचे	पु तक	इतरांना
दाखवीत	आिण	 कृत तेने	भरले या	 वरात	 हणत,	 ‘‘एक	भाऊ	सग यां या	त डाला
काळं	फासनू	गेला;	पण	 या या	जागी	हा	कृ णामाईनं	िदलेला	भाऊ	पदरात	पडला!’’

शांता का	आबाजीं या	पाठमो या	आकृतीकडे	पाहत	असतानाच	आबाजी	म येच
रगाळून	वळले	आिण	जीण	 िवरले या	आवाजात	 हणाले,	 ‘‘अ का,	मला	वाटतं,	 तु ही
दोनचार	िदवस	कुठंतरी	गेलात	तर	मनाला	तेवढाच	िवरंगुळा	वाटेल.	नाहीतर	दररोज	कुणी
ना	कुणी	येणार,	बोलणार.	मग	मनावरची	खपली	सतत	िनघत	राहणार!’’



‘‘आता	हे	घर	सोडून	जाणार	तरी	कुठं?’’	शांता का	िनः वास	सोडीत	 हणा या,
‘‘मला	 मा या	 माहेरकड या	 माणसांचा	 मायेचा	 पदर	 उरला	 नाही,	काही	 नाही.’’	 पण
यांना	मनात या	मनात	मातर्	वाटले,	खरेच,	जाऊन	यावे	कुठेतरी	मिहना-पंधरा	िदवस!
गे या	 वीस	 वषांत	 आपण	 या	 िभंती या	 बाहेर	 पडलो	 नाही.	 पण	 जायचे	 कुठे?	 –
जा हवीकडे?	 पु याला	 ितचा	 दवाखाना	आहे,	 पर्श त	 घर	आहे;	 पण	 ितने	आतड ाने
बोलवायला	तरी	 हवे	ना?	 िकतीतरी	 वषांत	 ितने	 पतर्	 देखील	 पाठवले	नाही.	 परवा	ती
आली	 ते हा	 ितचे	 करडे	 केस	 िन	 सुखावलेला	 िवलासी	 देह	 पाहनू	 एखा ा	अनोळखी
पर या	 तर्ीकडे	 पाहत	अस यापर्माणे	 या	 दचक याच	 हो या.	 जा हवी	आ यावर
इकडचेितकडचे	 पु कळ	बोलली.	 दादासाहेबां या	आठवणीनंी	 ितचा	आवाज	 	झाला
होता.	 यांची	कागदपतरे्	 यवि थत	 ठेव यासाठी	कपाटे	 धंुडीत	 ती	 सतत	 दोन	 िदवस
राबली;	पण	अखेर	दमनू	ितने	ते	काम	अधवट	सोडले	होते	आिण	आज	ती	जाणार	होती.
पण	आतापयंत	 ितने	आप याबरोबर	 चल यािवषयी	 एक	श द	 देखील	शांता कांजवळ
काढला	न हता;	परंतु	ऐन	जा या या	 वेळी	ती	 हणेल	का,	 ‘बरोबर	चल’	 हणनू?	काही
झाले	तरी	र ताची	बहीण.	 हणेल	की!...	या	िवचाराने	शांता कांना	 णभर	सुखद	हुरहुर
वाटली;	पण	ती	फार	 वेळ	 िटकली	नाही.	 रामकृ णाकडे	जावे?	तो	 िवचार	मनात	 येताच
तारांचा	गंुतवळा	एकदम	तापनू	लालसर	 हावा	 यापर्माणे,	 यांचे	अंग	वेदनेने	दुखावले.
याने	एकदा	संबंध	तोडलेले	आहेत,	तर	ते	तोडलेलेच	अस	ूदेत!	पण	 याचे	आईिवषयीचे
आतडे	एकदम	जागे	होईल?	तो	बोलावेल	का	आप याला?	िनदान	औपचािरकपणे	तरी?...
मग	 राहता	 रािहले	 राजाभाऊ!	 परंतु	 या	 नावानेच	 या	 शरमनू	 गे या	 व	 यांचे	 मन
अनुकंपेने	भरले.	संपले!...	ब स!	एवढीच	र ताना याची	माणसे	उरली.

आिण	 यांपैकी	कोणीच	ह काचे	नाही.	 िनजीव	कातेला	 र तावर	कसला	आला
आहे	अिधकार?	हे	वाड ासारखे	घर,	भोवतालचे	आवार,	दादासाहेबां या	पुत यावर	फुले
ठेवनू	जाणारी	शेकडो	माणसे	या	सा यांत	शांता कांना	आप या	एकाकी	दािरदर्याची	फार
जाणीव	झाली	व	 याकूळ	होऊन	 यांनी	पु हा	 हटले,	‘‘जायचं	 हटलं	तरी	जाणार	कुठं?’’

आबाजीनंी	 लोखंडी	 काड ांची	 चाळशी	 सावरली	आिण	 ते	 हणाले,	 ‘‘अ का,
माझं	 देखील	तसं	 कुणी	नाही;	पण	गावाकडे	माझा	एक	भाऊ	आहे,	आमचं	विडलािजत
छोटं	घर	आहे.	तु ही	चला	दहापंधरा	िदवस	मा याबरोबर.	गावाला	नदी	आहे,	आंबराईत
द ाचं	 देऊळ	आहे.	 याची	 पजूा	आम याच	 घरात	आहे.	 तेवढाच	 तु हांला	 िवरंगुळा
वाटेल.’’	पण	बोलताबोलता	आबाजीं या	डो यांत	पाणी	जमले.	 ‘‘आणखी	एक	कारण
आहे	अ का!	आता	मला	 देखील	 कुठंतरी	 अंग	 टाकलंच	 पािहजे	की!	 पण	या	घरातनू
पाऊल	काढणं	िजवावर	आलं	आहे.	तु ही	मा याबरोबर	चला.	मग	तु ही	परत यावर	मी
घरातनू	 िनघालो	असं	मला	 वाटणार	 नाही.	मी	 राहीन	 ितथं.	 कृ णामाईनं	 िदलेली	 हाडं
ितलाच	परत	देऊन	टाकायचीच	न हे	कधीतरी!’’

शांता का	अगदी	 याकूळ	होऊन	आबाजीकंडे	पाहत	 रािह या.	 यांना	एकदम
फार	 अपराधी	 वाटले.	 इतकी	 वष	 आबाजी	 घरात	 रािहले.	 जु या	 दे हा यावर
घरगुतीपणाची	कळा	चढत	जावी	तसे	 यांचे	आयु य	येथे	िझजत	झगझगीत	झाले.	घरात
घडणा या	पर् येक	गो टीला	ते	सावलीपर्माणे	िचकटले	होते.	तरी	 यां यािवषयी	मातर्
आपण	 िकती	परतिज हाळा	दाखवला?	 यांना	भाऊ	आहे	ही	गो ट	 देखील	शांता कांना



आजच	पर्थम	समजत	होती.	या	घराखेरीज	 यांना	काही	वेगळे	जग	असेल,	इतकेच	न हे
तर	कधीकाळी	हे	घर	 यांना	सोडून	जावे	लागेल,	याची	 यांना	कधी	क पना	देखील	आली
न हती.	 यांचे	पुढे	काय	होणार?	–	या	पर् नाबरोबर	शांता का	हादर यासार या	झा या.
कारण	 याबरोबर	सकाळपासनू	मोठ ा	क टाने	 दडपनू	 ठेवलेला	 दुसरा	 पर् न	जा तच
जोराने	भुतापर्माणे	पर्कट	झाला	:	 यांचे	एक	जाऊ	दे.	पुढे	आपले	तरी	काय	होणार	बरे?...

शांता का	 ग धळून	 एकदम	 घाबर या.	 यांनी	 हात	 पसरला	 िन	 आधार	 घेत
अस यापर्माणे	आबाजीनंी	आणलेली	सारी	वतमानपतरे्	िढगा याने	उचलली.

अ ापही	वतमानपतर्ांत	दादासाहेबांचे	फोटो	 येतच	होते.	 अं यदशनाचेही	 येत
होते.	कोणा या	तरी	 पुत याला	हार	घालीत	असलेले,	 िव तृत	जनसमुदायापुढे	भाषण
करीत	 असलेले,	 ‘गीतारह य’	 वाचीत	 असलेले	 दादासाहेब!	 दोन	 िठकाणी	 यां यावर
िव तृतलेख	आलेले	 होते.	 यांत	 यांनी	 भोगलेले	 तु ं गवास,	अधपोटी	 राहनू	 घेतलेले
िश ण,	 यांनी	 थापन	 केले या	 शाळा,	 अनाथाशर्म,	 गर्ामकदरे्	 यांचा	 पु हापु हा
उ लेख	 होता.	 यां या	 मारकाची	 योजना	 देखील	 तयार	 झालेली	 होती	 व	 या
मािहतीसोबत,	खाली	 चाचपडत	असले या	 एका	 दिलत	 मातेला	 ते	 पर्काश	 दाखवीत
आहेत	अशा	 एका	 पुत याचे	 िचतर्	 देखील	 होते.	 ‘एक	 भ य	 वैभवशाली	आधार तंभ
कोसळून	 पडला.	 यांची	जागा	भ न	 िनघणे	 केवळ	अश य	आहे.	 यां यामागे	 यांची
प नी	व	सुिव 	िचरंजीव	आहेत...’

या	सग यांत	शांता कां या	मनाला	थोडा	उतार	 िमळाला.	 यांचे	 वत:चे	नाव
कुठेही	छापलेले	न हते,	की	 कुठ याच	फोटोत	 यांचा	 चेहरा	न हता;	पण	 हे	सारे	घडत
असताना	आपण	शेजारी	तरी	होतो,	हा	िवचार	 यांना	सुखाचा	वाटला.	दादासाहेब	भाषण
करीत	असताना	 यांना	पिहला	झटका	आला	होता	आिण	 यानंतर	चारच	िदवसांनी	 यांचे
आयु य	 संपले	होते.	शांता कांना	वाटले,	माणसाला	असा	तडकाफडकी	 मृ य	ूकधी	 येऊ
नये.	आयु याची	चढती	कमान	संपली	की	पु हा	 याच	मागाने	परत	पवू थळी	येऊन	संपनू
जा याची	 देणगी	 देवाने	 ायला	हवी	होती.	कलेकलेने	जग यानंतर	कलेकलेनेच	 संपनू
जावे.	 िशवाय	पर्वासापे ा	परतपर्वास	जा त	 संयत,	 हुरहुर	लावणारा,	जा त	शहाणा,
समंजस	असतो.	कधीच	 चुका	न	कर याचे	भा य	 देवाने	माणसाला	 िदलेले	नाही.	 िनदान
परत	येताना	थोडी	भरपाई	कर याची	संधी	तरी	 याने	का	 देऊ	नये?	येताना	न	पािहलेले
सुख	 पु हा	 घेता	 येईल.	 कठोर	 श दांनी	 केले या	 जखमा	 ब या	 करता	 येतील.
दादासाहेबांशी	ल न	झा यावर	जा हवीने	वावगे	श द	काढताच,	ितला	म सर	वाटतो	या
समजुतीने	 ितला	 केलेले	 वा ताडन,	आई	 वषानुवष	 अंथ णाला	 िखळली	असता,	 ‘‘ही
वत:	म न	आ हांलाही	का	 एकदाची	सोडवीत	 नाही?’’	असे	 मु ाम	 ितला	 ऐकू	जावे
हणनू	काढलेले	उदग्ार,	 राजाभाऊ	 तु ं गातनू	 सुट यावर	खाल या	मानेने	घरी	आला,
ते हा	 याला	घोटभर	पाणी	 देखील	न	 देता,	 ‘‘आता	इथं	 पु हा	पाऊल	टाकून	आम या
त डांना	काळं	फास	ूनका,’’	असे	 याला	हाकलनू	देताना	वापरलेले	श द,	शाळेत	असताना
त डावर	कोड	 फुटले या	 नंिदनी	 पाठकला,	 ‘टवके	 गेलेली	 िभंत’	 हणत	 केलेली	 िनदय
थट्टा	 –	 हे	 सारे	 दु त	 करता	आले	असते.	 दर	 रिववारी	 मावशी	 अंग	 चोळूनचोळून
हायला	घाली.	नाना	पावसा यात	आप यासाठी	छतर्ी	घेऊन	येत.	कडा या या	थंडीत
अंगावर	 असलेले	 जाडजडू,	 खरबरीत	 गरम	 कांबळे,	 रसरशीत	 िनखा यावर	 भाजलेले
म याचे	 कणीस,	 िचंचगुळात	 घालनू	 ठेवलेला	 कागदी	 िलंबा या	 झाडा या	 कोव या



पानांचा	िचकट	गोळा	काडीला	िचकटवनू	 यावर	जीभ	िफरवताना	येणारी,	वास	असलेली
आंबटगोड	चव	–	ही	 या	वेळी	फारशी	न	जाणवलेली	सुखे	पु हा	िमळतील	व	 यांची	खरी
िकंमत	मग	समजेल...

पण	असे	 परत	मागे	जायला	शांता कां या	 या	घराचे	आता	काहीसु ा	 उरले
न हते.	ल नानंतर	 ब याच	 वषांनी	 या	 एकदाच	 ितकडे	 गे या	 हो या.	 या	 वेळी	 या
घराची	 एक	 िभंत	 पडली	 होती	आिण	 घरासमोर	 गुडघाभर	 गवत	 मातले	 होते.	 मग	 ती
जागाच	िवकून	टाकली.	 या	िठकाणी	आता	िसमटची	दुमजली	इमारत	उठली	होती	आिण
एक	 दवाखाना	झाला	 होता.	 या	 घरा या	आयु यभर	 ितथली	औषधाची	 बाटली	कधी
चुकली	नाही	आिण	ते	नाहीसे	झा यावर	देखील	ितथे	जम या	 या	औषधा या	बाट या!
घर	 िवक यावर	हातात	थोडे	 पैसे	आले	खरे;	पण	 ते	 देखील	पाहतापाहता	 या	घरातील
िदवसांपर्माणेच	िवतळून	गेले.	 हणजे	आता	मागेपुढे	असे	काही	उरलेच	नाही!

मग	आपले	 पुढे	तरी	काय	होणार?...	उघडयाला	घालावे,	 यापर्माणे	मन	 सैल
क न	 शांता का	 बस या	 हो या.	 आत	 कुठेतरी	 सखचूा	 वैपाकघरातील	 भांड ांचा
आवाज,	 कुठे	 सीताराम या	 झाडणीचा	 फटकारा	 ऐकू	 येत	 होता.	 म येच	 रामकृ ण	 या
खोलीतनू	 या	 खोलीत	 जाताना	 िदसे.	 सख	ूआणखी	 एक	 कपडा	 जा हवी या	 खोलीत
आणनू	ठेवी.	मग	िविहरी या	कट्टयावर	िवडी	ओढताना	लागलेला	राजाभाऊचा	ठसका
ऐकू	येई	आिण	काही	वेळा	म येच	आबाजीचंी,	‘‘पण	माझं	कोण	ऐकून	घेतंय?’’	ही	सौ य,
अितशय	 पिरिचत	 तक्रार	 ऐकू	 येत	असे.	 पण	 या	 सा यां या	 व तर्ावर	आता	आपण
अिल त,	अधांतरी	आहो,	असे	शांता कांना	सतत	वाटू	लागले	होते.

जा हवी,	 रामकृ ण,	 राजाभाऊ	यां यापासनू	अिल त?	 र ताची	 बहीण,	 पोटचा
गोळा,	न या	घरात	आ यावर	िमळालेला	नवा	भाऊ,	दादासाहेबांचा	भाऊ!	शांता कांना
वाटले,	या	सग यांना	एकतर्	आणायला	दादासाहेबां या	मृ यचूी	िकंमत	 ावी	लागली.
डॉ टर	झा यावर	जा हवीने	 पु याला	दवाखाना	काढला.	 यानंतर	ती	आली	 ते	आजच
पर्थम!	दादासाहेब	ितकडे	जात,	राहत	ते हा	 यां याकडून	ती	ठीक	आहे	एवढीच	मािहती
समजत	असे.	 यांना	पु कळदा	वाटे,	ही	पाठीला	पाठ	लावनू	आलेली	बहीण.	आपले	ल न
झा यावर	अशी	कशी	गेली	एकदम	आटून?	ितला	येऊन	इतके	िदवस	झाले;	पण	ती	कधी
समोर	बसनू	आतड ाने	बोलली	नाही	आिण	आता	तर	ती	िनघनू	जाणार!	जाताना	तरी	ती
एकदम	बांध	फुट यापर्माणे	बोलेल	का?	 यांना	फार	वाटले,	बोलावे	ितने!	एक	श द	तरी
ितने	िज हा याने	बोलावा!	रामकृ णाला	देखील	येऊन	बरेच	िदवस	झाले.	हा	तर	पोटचा
गोळा;	 पण	 पिह यापासनूच	 दादासाहेबां या	 अंगाने	 वाढला.	 ही	 िमशनरी	 शाळा-ती
िमशनरी	 शाळा	 करीत	 तो	 बाहेरच	 रािहला.	 कॉलेजनंतर	 याला	 मदर्ासला	 नोकरी
लागली.	 याने	कुठ याशा	परजातीय	मुलीशी	ल न	करायचे	ठरवले;	परंतु	दादासाहेबांनी
ित या	कुलशीलाची	चौकशी	केली	व	जवळजवळ	हायच	खा ली.	मुलगा	िनदान	आईचे
तरी	ऐकेल,	या	िवचाराने	 यांनी	शांता कांना	सिव तर	व	कठोर	पतर्	िलहायला	सांिगतले.
ते	समोरच	खुचीवर	बसले	होते.	आप या	खणखणीत,	दगडी	आवाजात	ते	मजकूर	सांगत
असताना	शांता कांनी	पर् येक	श द	िटपनू	घेतला	होता.	रामकृ णाचे	ल न	 हायचे	तसेच
झाले.	मातर्	शांता कांना	 याने	 प ट	 िलिहले,	 ‘‘त	ूअसे	 िलहायला	नको	होतेस.	आता
पु हा	मा याशी	पतर्ाने	देखील	संबंध	ठेव	ूनकोस!’’

िन वळ	 उपचार	 हणनू	 दादासाहेब	 रामकृ णा या	 ल नाला	 गेले	 होते;	 पण



यानंतर	 यांनी	रामकृ णाला	न	 िलिह याब ल	शांता कांना	स त	ताकीद	 देऊन	 ठेवली
होती.	 यांना	पु कळदा	वाटायचे	:	रामकृ णाची	मुले	कशी	असतील?	 वत:	रामकृ ण	कसा
असेल	आज?	तो	परवा	दारात	टां यातनू	खाली	उतरला,	ते हा	तर	शांता कांचे	काळीजच
लचक यासारखे	 झाले;	 पण	 रामकृ ण	 यां याशी	 एक	 श द	 न	 बोलता	 आबाजीं या
मागोमाग	 िनघनू	 गेला.	 बहीण	 उगाचच	 दुरावली.	 मुलगा	 देखील.	 पण	 राजाभाऊची
आठवण	 येताच	 यांचे	मन	शरमेने	 शेवाळले.	 यांना	वाटले,	इतकी	 पंचवीस	वष	तो	दरू
रािहला.	बहुतेकांना	दादासाहेबांना	भाऊ	आहे	याचा	 देखील	 िवसर	पडत	चालला	होता;
पण	या	वेळी	कुठूनतरी	बातमी	काढून	 यां या	पापापर्माणे	तो	द 	 हणनू	उभा	रािहला.
काय	ज री	होती	 या या	 ये याची?	लोक	 या याकडे	बोट	दाखवत	 कुजबुजत	रािहले.
जुनी	शरम	जागी	झाली.	 दादासाहेब	 बँकेत	असताना	 यांनी	 मोठ ा	 पर्य नाने	 ितथे
राजाभाऊला	नोकरी	लावनू	 िदली	आिण	 याने	 ितथे	आठ	हजारांची	अफरातफर	क न
ठेवली.	 याला	 पाच	 वषांची	 िश ा	झाली,	 या	 वेळी	 दादासाहेब	 कोटा या	आवारात
लहान	 मुलापर्माणे	रडले.	 ‘‘या	घरात	पाय	 ठेव	ूनकोस,’’	 हणनू	बजावताच	तो	 पंचवीस
वष	 इकडे	 िफरकला	 नाही.	 यानंतर	आला	 तो	 चार	 िदवसांपवूी.	 तो	 बाहेर	 िविहरी या
कट्ट ावर	बसनू	रािहला	आिण	 यानेही	शांता कांशी	एका	श दाने	त ड	उघडले	नाही.

पण	आज	शांता कांना	वाटले	:	झाले-गेले	होऊन	गेले.	जा हवी,	रामकृ ण	नाही,
तर	िनदान	राजाभाऊने	तरी	आत	येऊन	थोडा	वेळ	बोलत	बसावे...

बाहेर	 गेटपाशी	 कुणीतरी	बोलत	अस याचा	आवाज	ऐकू	आला.	चारपाच	खेडूत
माणसे	 आत	 ये यािवषयी	 सीतारामशी	 हु जत	 घालीत	 होती.	 शांता का	 लगबगीने
उठ या	व	आत या	खोलीत	आ या.	आता	बाहेर या	 कुणालाही	 भेटणे	 यांना	नकोसे
झाले	होते.	ही	माणसे	आली	की	पु हा	 याच	पर्काराची	उजळणी	 हायची.	दादासाहेबांचा
याग...	 यांनी	भोगलेले	क ट...	अपार	देशसेवा...

कुणी	 चुकून	 देखील	 यां या	 पैशा या	 अिभलाषेचा	 उ लेख	 करणार	 नाहीत!
अचानक	उधळले या	या	 िवचाराने	शांता का	शरिमं ा	झा या.	दादासाहेबांना	जाऊन
पंधरा	 िदवस	 झाले	 असतील-नसतील,	 तोच	 आपण	 यां यावरचा	 रंग	 खरवडायला
िनघालो!	 हणजे	आपण	 तीस	 वष	 मकूपणे	 केलेली	 तप चया	 फुकटच	 हणायची	 की
काय?...	 यांनी	िन चयाने	 वत:ला	सावरले	आिण	 या	ितथ या	खुचीवर	बस या.

गेले	पाचसहा	िदवस	जा हवी	याच	खोलीत	राहत	होती.	आज	ती	जाणार	होती.
ितने	 सामानाची	 बांधाबांध	 केली	 होती.	 ितला	 जायलाच	 पािहजे	 होते.	 नाहीतर	 ितचा
दवाखाना	खोळंबला	असता.	लहानपणी	अगदी	 वधळी	असणारी,	 वेणीचे	 िरबन	 नेहमी
सोडून	 घेणारी,	एकच	 वहाण	 कुठेतरी	 हरवणारी	जा हवी	 नंतर	 िशकूनसव न	डॉ टरीण
झाली.	 मिहना	 सातआठशे	 पये	 कमाव	ूलागली.	आिण	आपण?	 मॅिट्रक या	 परी ेत
सं कृतचे	ब ीस	 िमळवले या	आपण	चार	 िभंतीं या	सांदरीत	तीस	वष	 शेवाळासार या
जगत	आलो!...	 शांता कांना	 या	 िवचाराने	 िख न	 वाटले;	 परंतु	 जा हवी या	 बॅगेकडे
पाहताच	 यांना	तशा	पिरि थतीतही	हस	ूआले.	 ितने	 बॅग	भरली	होती	खरी;	पण	 ित या
दोन	पातळांचे	काठ	फटीतनू	तसेच	बाहेर	ल बत	होते.	शांता कांना	वाटले,	जा हवी	झाली
असेल	 डॉ टरीण,	 पवूीचा	 िकरकोळ	 वधळेपणा	 आता	 िकमती	 झाला	 असेल;	 पण
वधळेपणा	गेला	मातर्	नाही!	आिण	ित यामागनू	ितला	सावरीत	िहंड याचे	आपले	काम
देखील	अ ाप	संपलेले	नाही!



शांता कांनी	 ते	काठ	बोटांनीच	आत	ढकल याचा	पर्य न	 केला;	पण	 ते	जमले
नाही	 हणताच	 यांनी	सहजपणे	कुलपू	ओढून	पािहले.	येथे	देखील	 यांचा	अंदाज	अगदी
बरोबर	 होता.	 कुलपू	लावले	नसनू	 नुसते	अडकवलेले	 होते.	 ‘‘याची	 िक ली	 देखील	ती
खातर्ीनं	हरवनू	बसलेली	असणार!’’	असे	 हणत	शांता कांनी	बॅग	उघडली.	–	होय!	पातळे
देखील	 कशीबशी	 आत	 क बलेली	 होती.	 ती	 यवि थत	 घडी	 घालनू	 ठेवावी	 हणनू
शांता कांनी	 ती	 वर	 उचलली;	 पण	 खाली	 बॅगेत	 ल 	 जाताच,	 सपाचे	 वेटोळे	 पाहत
अस यापर्माणे	 या	 पाहतच	 रािह या!	 दादासाहेबां या	 खासगी	 कपाटात	 नेहमी
असलेली	एक	छोटी	कातडी	 िपशवी	 तेथे	होती.	 यांना	वाटले,	जा हवी	ही	 िपशवी	का
घेऊन	जात	आहे?	आिण	आप याला	सांिगत यािशवाय?	ती	 िपशवी	उचलताना	 यांना
संकोच	वाटला	खरा;	पण	जा हवीने	देखील	ती	तशीच	उचलली	न हती	का?

शांता कांनी	 िपशवीची	साखळी	सरकवताच	 वर या	 बाजलूा	 यांना	जा हवीचा
फोटो	 िदसला.	खपू	 वषांपवूी	 काढलेला.	 यातील	जा हवी	 केसांत	 करडेपणा	 नसलेली,
डो यांखाली	काळसर	सुरकु या	न	पडलेली,	का याभोर	डो यांची,	रेखीव,	हिरणीसारखी
िदसणारी	होती.	लहानपणी	शाळेत	सग या	मुली	शांता कांना	िवचा न	भंडावनू	सोडीत,
‘‘ही	तुझी	स खी	बहीण	का?	अगदी	स खी?’’	 यानंतर	 या	ग प	बसत	ख या;	पण	 यांना
आणखी	 कायकाय	 हणायचे	 होते	 याची	 शांता कांना	 पणू	 क पना	असे	 –	 ‘‘ती	अशी
देखणी,	गोरीगोरी;	मग	तचू	अशी	कशी	खेडवळ,	काळसर,	ओबडधोबड	आहेस	ग?’’	तो
फोटो	िपवळसर	पडला	होता;	पण	 यावर	तारीख	होती	बरीच	जुनी	–	पंचवीस	वषांपवूीची,
हणजे	 शांता कांचे	 ल न	 झा यावर	 पाचसहा	 वषांनंतरची!	 िपशवीत	 पु कळशी	 पतरे्
होती.	 बाव न	 यांनी	 यांपैकी	 काही	 पतर्ांव न	 नजर	 िफरवली.	 बहुतेक	 पतरे्
जा हवीकडून	 आलेली	 होती.	 पु हा	 काही	 िनिम ाने	 पु याला	 ये यािवषयीची,
महाबळे वरला	 जागा	 घेत याची,	 आणखी	 थोडे	 पैसे	 पाठव यािवषयीची.	 यांत
दादासाहेबांनी	अधवट	िलहनू	सोडलेली	दोन	पतरे्	होती	:

‘जान,ू	असे	एकेकदा	घडून	जाते	आयु यात!	आयु यात	एका	 णी	माझा	तोल
गेला	आिण	आयु य	पार	बदलनू	 गेले.	नाहीतर	अगदी	 राजरोसपणेच	त	ूमा या	घरात
आली	असतीस.	पण	ित याशी	ल न	क न	मी	 णा या	चुकीसाठी	ज माचे	पर्ायि च
घेतले	आहे.	मला	आयु यात	 िनवास थान	 िमळाले;	पण	कधी	 हणनू	घर	 िमळाले	नाही.
पण	त	ूजवळ	असलीस	की	मातर्...’’

शांता कां या	डो यात	एकदम	 फोट	झा यासारखे	झाले.	 यांचे	 हात	एकदम
थरथ 	लागले.	 यांनी	दात	ग च	आवळून	धरले	व	 वत:ला	सावर याचा	पर्य न	केला.
मग	ब याच	वेळाने	 यां या	 यानात	आले,	की	हातातला	फोटो	व	कागद	आपण	चुरगळून
टाकीत	आहो	आिण	आता	आप याला	 हातपायच	 रािहलेले	 नाहीत!	 उरले	आहेत	 ते
जळजळणारे	डोळे!	डो यात	कुठेतरी	चमवा ावर	होत	अस यापर्माणे	वाटणारा	ठ ठस
आवाज!	 यांनी	 िनजीव	डोळे	हलवनू	समोर	 िनरखनू	पािहले.	समोर	दोन	 सुबक	 व छ
पावले	 होती.	 यांवर	 फुलाफुलांचे	 तलम	 पातळ...	 सुखावलेला	 देह...	 लॉकेट...	 समोर
जा हवी	उभी	होती.	शांता कांची	दृ टी	ित या	चेह यावर	पडताच	ितची	हालचाल	झाली
आिण	ितने	शांतपणे	मागचा	दरवाजा	ढकलनू	लावनू	घेतला.

‘‘ हणजे	 त	ू पाळतीवर	 राहनू	 माझी	 पतरं्	 पािहलीस	 तर!’’	 पाय	 आपटीत
जा हवीने	 हटले.



शांता कां या	 डो यात	 पु हा	आवाज	झाला,	 अंगात	 पु हा	 कंप	 भरला	आिण
हातातले	कागद	गळून	पडले;	पण	अशा	वेळी	 वत:ला	सावर याचा	 यांचा	तीस	वषांचा
अनुभव	 यांना	आधार	ठरला.

‘‘नाही	जान,ू	 माझी	 सवय	 मला	आड	आली.	 लहानपणापासनू	 तुझी	 यव था
करीत	मी	तु या	मागोमाग	िहंडले	ना,	तशीच	ती	पातळं	आत	सरकवायला	मी	इथं	आले
–’’	 या	िशण या	 वरात	 हणा या,	‘‘ या	वेळी	मला	ही	िपशवी	िदसली.’’

‘‘ हणजे	 तुला	सारं	समजलं	तर!	पहाटे याच	गाडीनं	मी	 गेले	असते	तर	सवच
दृ टीनं	बरं	झालं	असतं;	पण	आता	 याचं	काय	 हणा!	एकदा	कधीतरी	ते	समजणारच	होतं,
ते	आ ाच	समजनू	चुकलं	इतकंच!’’	बेगुमानपणे	जा हवी	 हणाली.

‘‘जान,ू	पर् य 	बहीण	त	ूमाझी!	खरं	 हणजे	त	ूमला	आधार	 ायचास!	असा
िव वासघात	करताना	माझी	काहीच	आठवण	झाली	नाही	तुला?	माझं	िश ण	थांबवनू	मी
तुला	कॉलेजात	पाठवलं.	तु या	आजारात	हाडं	िझजवली.	तुला	सोडून	कधी	चुरमु याचा
देखील	 घास	खा ला	 नाही.	 तु या	आठवणीत	 यांतली	 एकही	 गो ट	 राह	ू नये,	असलं
िभकारडं	आयु यच	मी	शेवटी	जगत	आले	तर!’’	 	आवाजात	शांता का	 हणा या.

‘‘िव वासघाता या	गो टी	त	ूआता	बोलतेस;	पण	त	ूमाझा	िव वासघात	केलास
या	 वेळी	 हे	नाही	समजलं	 तुला?	त	ूमाझं	आयु य	तर	 िनजीव,	एकाकी,	चोरटं	क न
टाकलंसच;	िशवाय	 यांचं	आयु य	देखील	त	ूिचरडून	टाकलंस!’’

‘‘तुझा	 मी	 िव वासघात	 केला?’’	 शांता कांनी	 थरथरत	 िवचारले,	 ‘‘आई या
मायेची	 उणीव	 मी	 तुला	 कधी	 भास	ू िदली	 नाही	 जान.ू	 पणतीभोवती	 पदर	 धरावा
यापर्माणं	 तुला	वाढवनू	मी	 तु या	 उंबरठ ावर	 तुला	 ठेवलं	 –	काय	बोलते	आहेस	तू
जान?ू’’

‘‘मला	 सारं	 काही	 यांनी	 सांिगतलं	 आहे!	 अ का,	 मला	 तु या	 मानभावी
लाघवीपणाचा	अगदी	वीट	आला	आहे!	तु या	शाळे या	समारंभाला	ते	आले	ते हा	तचू
यांना	राह याचा	आगर्ह	केलास.	तचू	आपण	होऊन	 यां या	तैनातीला	रािहलीस.	 या
िदवशी	नवं	जरीचं	पातळ	काय!	केसांत	फुलं	काय!	चांद यांत	 यांना	किपले वराचं	तीथ
दाखवाय या	 िनिम ानं	 त	ू यांना	 जा यात	 पकडलंस!	 या	आधी	 माझी	 यां याशी
पु याला	 ओळख	 झाली	 होती,	 माझं	 यां याशी	 ल न	 ठरलं	 होतं,	 हे	 तुला	 माहीत
न हतं?’’

‘‘शपथ	 –	 आईची	 शपथ,	 मला	 या	 णापयंत	 यातला	 एकही	 श द	 माहीत
न हता!’’	आसडूाचे	अदृ य	 पर्हार	 होत	अस यापर्माणे,	कोप यात	सरकत	शांता का
हणा या,	 ‘‘जरीचं	पातळ,	 केसांत	 फुलं!...	 हणजे	मी	कधी	 फुलं	घालचू	नयेत,	चांगले
कपडे	 नेसचू	नयेत	 होय,	जान!ू	माझं	 ते	एकुलतं	एक	जरीचं	 पातळ.	शाळेतलं	माझं	 ते
पिहलं	 वष,	 पिहला	 समारंभ.	 मी	 ते	 पातळ	 नेसले,	 यात	 नाचरेपणा	 कसला?	 तु या
श दामुळे	 यांनी	आमचं	आमंतर्ण	 वीकारलं,	 हणनू	 नंतर	 तुला	काही	वाटायला	नको,
हणनू	मी	 वत:	 यां या	 यव थेसाठी	धडपडले.	जान,ू	यात	जाळं	कसलं	िन	काय?’’	पण
शांता कांचे	श दच	एकदम	संपले	आिण	 या	मोठ ा	डो यांनी	पाहत	रािह या...

दादासाहेबांनीच	 फार	 आगर्ह	 केला,	 ते हा	 या	 नाखुषीनेच	 किपले वरा या
तीथाकडे	 िनघा या	 हो या.	 यां यासोबत	आबाजी	आहेत	 हणताच	 यांना	 यात या
यात	आधार	वाटला	होता;	पण	 थंडी	बोचरी	होती	 हणनू	 यांची	शाल	आण यासाठी



आबाजी	घरी	परतले.	ते हा	दादासाहेबांनी	शांता कांवर	झडप	घातली	आिण	गुदमरले या
शांता का	असहाय	होऊन	 गे या	हो या.	तो	जवळजवळ	बला कारच	होता;	पण	 नंतर
का या	म यांनी	 याला	आधारासाठी	बोहले	िदले	इतकेच.	नाचरेपणा?	जाळे?...

‘‘पण	हे	सगळं	 यांनी	आप या	त डून	तुला	पर् य 	सांिगतलं?’’	 यांनी	म येच
दचकून	जा हवीला	िवचारले.

‘‘ यांनी	मा यापासनू	काहीच	लपवलं	नाही!	तसं	 यांना	अडचणीत	पकडून	तू
यांना	ल न	करायला	भाग	पाडलंस	आिण	या	तीस	वषांत	त	ू यां या	आयु याला	िदलंस
काय?	तर	शू य!	ग यात	जातं	अडकव यापर्माणं	 यांनी	तुला	सहन	केलं,	इतकंच!	मी
असते	तर	 यां या	आयु याचं	सोनं	होऊन	 गेलं	असतं!	आता	 यांचं	कतृ व	एवढं	झालं,
याचं	कारण	 तरी	आस याला	माझं	घर	 होतं	 हणनूच!	 तसं	 यांचं	मन	फार	मोठं	 होतं.
िन वळ	श दासाठी	ते	ल नाला	तयार	झाले.	त	ूगरोदर	होतीस	 हणनू	काय	झालं	अ का?
यां यावर	काही	ल नाची	स ती	न हती.	 िशवाय	 कुणास	ठाऊक,	 ते	मलू	 यांचं	नसेल
देखील!’’

शांता कां या	 जीण	 अंगावरची	 लानी	 कातेपर्माणे	 गळाली	 आिण	 डो यात
नीरव,	 व छ	झाले.	ताणलेली	तार	एकदम	सोड यापर्माणे	 या	उ या	रािह या	आिण
यांनी	जा हवी या	गालावर	काड्कन	पर्हार	 केला.	 ‘‘जान!ू	त ड	आव न	बोल!	आिण
आता	मा या	घरात	त	ू णभर	 देखील	 राह	ूनकोस.	मला	त	ूसमोर	नको	आहेस,’’	 या
शांतपणे	 हणा या	आिण	 यांनी	दार	उघडून	धरले.

जा हवीने	 गदागदा	 बॅग	 बंद	 केली	आिण	 िपशवी-बॅग	 घेऊन	 ती	 िनघाली.	 ‘‘तू
आिण	 तुझं	घर!’’	ती	 ितर काराने	 हणाली	 िन	बाहेर	पडली.	घराचे	आवार	ओलांडून	ती
गेटमधनू	बाहेर	जाताना	शांता कां या	आतड ाला	पीळ	पडला.	 यांना	हंुदके	आवरेनात.

जान,ू	 हायचं	ते	होऊन	गेलं.	दर	िदवशी	भेटत	अस,ू	ते हा	मी	कधी	तु या	अंगावर
हात	टाकला	नाही.	आता	त	ूकधी	 भेटणार	नाहीस.	 ते हा	 हे	 हायला	नको	होतं.	 हणनू
िनघनू	जाय या	आधी	एकदा	तरी	मागं	वळून	बघ.	एकदाच.	वध यासारखं	हसनू	गंध	नीट
लागलं	आहे	का	िवचार	आिण	तुझं	वेडंवाकडं	गंध	मला	नीट	क 	दे.	अंथ णावर	पडलेली
आई,	 ‘‘जानचूी	काळजी	 घे’’	 हणनू	सांगतच	 िनघनू	 गेली.	त	ूएकदा	मागं	 वळून	 बघ,
हणजे	नंतर	मला	आई या	समोर	उभं	राहायला	त ड	राहील.	मी	तुला	के हाच	 मा	केली
आहे;	पण	एकदाच	मागं	वळून	पाहा...

जा हवी	वळण	ओलांडून	 र यावर	 गेली.	 ितने	समो न	चालले या	टां याला
खणू	 केली	 आिण	 मान	 वळवनू	 मु ाम	 समोर	 पाहत	 ती	 िनघनू	 गेली.	 आता	 मातर्
शांता कांना	 एवढा	 वेळ	 अडवनू	 ठेवलेला	 अश् ं चा	 पर्वाह	 अस 	 झाला.	 यांनी
शेजार या	कॉटवर	अंग	टाकले	आिण	 या	हंुदके	देऊ	लाग या.	 यांना	फार	वाटले,	आपण
खरे	 हणजे	 झोपेत	आहो.	 थोड ाच	 वेळात	आबाजी	 येतील,	 दारावर	 टकटक	आवाज
करतील	आिण	 जा यासाठी	 तयार	 झालेली	 जान	ूआयु यावरची	 वष	 झटकून	 भो या
पोरीपर्माणे	खां ावर	मान	टाकून	हमस	ूलागेल...

उकळ या	 पा यातनू	 काढले या	 कापडा या	 िप यापर्माणे	 शांता का	 कढत
अंगाने	पडून	हो या.	म येच	डोळा	 उघडला	की	भोवताल या	व तूंभोवती	लाल	कडा
आहेत	आिण	 यां यात	आपण	अलगद	 तरंगत	आहो,	असा	 यांना	 भास	 होत	 होता.
सांगाड ासारखी	आई,	आपण	दीडपट	वया या	माणसाशी	ल न	करणार	 हे	ऐकून	पाणी



आटून	 गेलेले	 कोरडेकोरडे	 रडली.	 ल ना या	 वेळी	 जान,ू	 नाना	 कोणीच	 न हते.	 नाही
हणायला	 िदनमूामा	मातर्	कसा	काय	तो	हजर	 रािहला;	पण	तो	 देखील	 ‘‘आता	माझं
काम	 झालं!’’	 हणनू	 ल न	 होताच	 न	 भेटता	 िनघनू	 गेला.	 आईला	 तर	 ग यातले
मंगळसतूर्	देखील	पाहायला	िमळाले	नाही.	 यानंतर	चोरट ासारखे	झालेले	रामकृ णाचे
बारसे.	 नंतर	सगळेच	 वैराण.	आयु याला	चार	 िभंती	आ या.	चलूचुलवण,	 िशवणयंतर्,
झाडणी	 -	 सारे	आले;	 परंतु	 तर्ी	 हणनू	 सारेच	 संपनू	 गेले	आिण	आयु य	 वठले या
झाडासारखे	होऊन	करड ा	केसांची	कोिळ टके	डो यावर	घेऊन	िनघनू	गेले...

जरा	अंतरावर	 वैपाकघरात	भांड ांचा	आवाज	होत	होता.	कपब यांची	िकणिकण
होत	होती.	चहा	लौकर	झाला	नाही	 हणनू	आबाजीचंा	तक्रारीचा	सौ य	 वर	देखील	ऐकू
आला.	 ‘‘पण	माझं	 कुणी	ऐकूनच	 घेत	नाही!’’	 –	 ते	बाहेर	जाताजाता	 हणाले	होते.	या
अितपिरिचत	सा या	हालचालीनंी	शांता कां या	मनाला	दैनंिदन	घरगुती	असे	काहीतरी
आधाराला	िमळाले	व	 यांना	थोडे	बरे	वाटले.

‘‘आई!’’	दारावर	आवाज	करीत	रामकृ णाने	हाक	मारली.	िकतीतरी	वषांत	एकदम
तो	 आवाज	 कानावर	 पडताच	 शांता का	 उठून	 बस या.	 यांना	 अक मात	 हाद न
गे यासारखे	वाटले	आिण	 या	िव फािरत	डो यांनी	पाह	ूलाग या.	‘‘अरे	आत	ये	आिण
बैस,’’	 या	कशाबशा	 हणा या.

रामकृ ण	 नाखुषीनेच	आत	आला	 िन	 खुचीवर	 बसला;	 पण	 या	 दोघांत	 एकदम
संकोचाची	 िभंत	उभी	रािहली.	हा	पोटचा	गोळा;	पण	गे या	अनेक	वषांत	भेट	नाही	की
श दांची	 देवाणघेवाण	नाही.	शांता कांनी	 या याकडे	 िनरखनू	पािहले.	तो	आता	अंगाने
चांगला	 भरला	 होता;	 पण	 याला	आईचाच	 सावळा	 रंग	 िमळाला	 होता.	शांता कांना
वाटले,	हा	 इतका	वाढला;	पण	आप या	डो यांसमोर	नाही.	हा	आप या	आयु या या
कडेकडेने	 िहंडला	 आिण	 शेवटी	 दुरावला.	 र यात	 सापडलेली	 एखादी	 रंगीत	 गोटी
दाखवीत	तो	कधी	आप याकडे	धावत	आला,	विडलांकडून	एखादी	गो ट	आणव यासाठी
याने	कधी	आप यातफ	लाडीगोडी	केली,	असे	काही	शांता कांना	आठवत	न हते.	अजनू
तो	 जेवताना	 एक	 बोट	सोडून	घास	 उचलतो	का?	 कुणास	 ठाऊक.	 तो	 जेवत	असताना
यांनी	कधी	ितथे	पाऊल	टाकले	न हते;	पण	लहानपणी	 याला	तशी	सवय	होती.	‘‘बोट
सोडून	खा लेला	पर् येक	घास	 भुताला	जातो’’	 हणनू	 दटावणी	 देताच	 ‘‘भतू	 दाखव’’
हणनू	तो	हट्ट	करी.	 याने	आप या	बायकोला	घेऊन	आप या	पाया	पड याचे	भा य	तर
यां या	 निशबीच	 न हते.	आपला	 मुलगा.	 मुलगा	 खरा;	 परंतु	आपला?	 जेवढा	 नवरा
आपला,	 तेवढाच	 मुलगा.	 णाचा.	 ‘त	ूआता	 मला	 पतर्	 िलहीत	 जाऊ	 नकोस,	 िकंवा
मा याब ल	तसदी	घेऊ	नकोस.	मला	माझं	जीवन	जगायचं	आहे!’

‘‘त	ूआता	पुढं	काय	करणार	आहेस?’’	शांता कांची	नजर	टाळीत	 याने	िवचारले.
शांता कांना	एकदम	 अंगावरील	अवजड	 िशळेखालनू	 िनसट यापर्माणे	वाटले.

इतकी	वष	दडपनू	ठेवलेली	रामकृ णाची	माया	आता	तरी	जागी	झाली,	या	िवचाराने	 या
सुखाव या.	 यां या	मनात	अगदी	खोल	 यांना	या	घरापासनू	दरू	जायचे	न हते;	पण
‘मा याबरोबर	चल’	असले	 सुखद	श द	 अंगाव न	ओघळून	 यायला	 या	फार	अधीर
झा या	हो या.	 या	उ सुकतेने	ऐकू	लाग या.

‘‘कारण	 तुला	मा याकडे	 येता	 येणार	नाही.	 ते	 कुणालाच	 सुखाचं	होणार	नाही,’’
खाली	पाहत	रामकृ ण	 हणाला,	‘‘तुझं	पतर्	मालननं	वाचलं	होतं.’’



शांता का	िचरड यासार या	होऊन	 णभर	ग प	रािह या;	पण	 यांना	राहवेना.
‘‘पण	 रामकृ ण,	 तु या	 िहताकरताच	आ ही	 ते	पतर्	 िलिहलं	ना?	 यांनी	 ित यािवषयी
खपू	 पर्वाद	 ऐकले	 होते.	 हणनू	 यांनी	 मा याकडून	 ते	 पतर्	 िलहवलं.	 मुलगी
कुलशीलवान	पाहायला	नको	का?’’

रामकृ ण	 उठला	 िन	 िखडकीपाशी	जाऊन	 उभा	 रािहला.	 याचा	 चेहरा	 एकदम
ताण यासारखा	झाला	व	कपाळावरची	शीर	ताठ	झाली.

‘‘तर!	पाहायला	हवी	की!	अगदी	सो यापर्माणं	कसावर	लावनू	पाहायला	हवी!
नाही	कसं?’’	तो	कुि सतपणे	 हणाला.	‘‘पण	आई,	मला	तसा	अिधकार	आहे	का?	मलाच
कुलशील	नाही	आिण	तुलाही	–’’	पण	हे	शेवटचे	श द	त डातनू	िनसट यावर	तो	अितशय
शरमला.	‘‘ मा	कर	आई	मला.	इतके	िदवस	मी	ते	सारं	संभाळून	ठेवलं;	पण	आता	ते	श द
नकळत	िनसटले	मा या	त डून.’’

शांता का	 ताठ	 बसनू	 रामकृ णकडे	 भर्िम टासार या	 पाह	ूलाग या.	 णातच
यांचा	 चेहरा	जजर	 िदस	ूलागला.	 ‘‘काय	बोलतो	आहेस	 रामकृ ण?	त	ू शु ीवर	आहेस
ना?’’	 यांनी	अिव वासाने	 ीण	 वरात	िवचारले.

‘‘मी	चांगलाच	शु ीवर	आहे,	 हणनूच	मी	सारं	समज यावर	ठसठसत	रािहलो.
सुजलेलं	िनजीव	आयु य	घेऊन	जगलो	असतो,	तर	मला	काहीसु ा	जाणवलं	नसतं.	तुला
कुठं	काय	जाणवलं?’’

शांता कांना	वाटले,	आपण	येथे	नाहीच.	आपण	कुणाचेतरी	संभाषण	ऐकत	आहो.
नाहीतर	 इतकी	 वष	 न	 बोलता	 रािहलेला	 हा	 मुलगा	 असा	 वात	 झा यासारखा	 कसा
बडबडत	राहील?	पण	रामकृ ण	िखडकीचे	गज	मुठीत	ध न	 यां याकडे	पाठ	क न	उभा
होता.	एकदा	बांध	फुट यावर	 याला	आवरेना,

‘‘त	ू पतर्ात	मालनिवषयी	 िलिहलंस	 ते	 ितनं	सारं	 वाचनू	 पािहलं.	 ‘सासबूा नी
घरात	पाऊल	टाकलं	तर	आपण	िविहरीत	उडी	घेऊ,’	असं	ितनं	मला	िनवाणीनं	सांिगतलं
आहे.	आई,	तसलं	पतर्	िलिहताना	तरी	तुला	तुझं	चािर य	आठवलं	नाही?’’

शांता का	उठ या.	 यांनी	आवेगाने	रामकृ णाचे	हात	मागनू	ग च	धरले	िन	 या
िकंचाळत	 हणा या,	‘‘आता	एकदा	 प ट	सांग	तुला	काय	 हणायचं	आहे	ते.	अंधारातनू
हात	घालनू	असे	आतड ाचे	तुकडे	काढू	नकोस	एखा ा	कसाबासारखे!’’

रामकृ णाचे	 अंग	शहार यासारखे	झाले	व	 याने	 िन चयाने	शांता कांची	पकड
सोडवली.	तो	 यां या	पांढरी	वतुळे	झाले या	भयभीत	डो यांकडे	पाहत	 हणाला,	‘‘तुला
सगळं	चांगलं	माहीत	आहे.	आता	कशाला	वेड	पांघरतेस?	कारण	मला	सारं	ठाऊक	आहे.
दादांनी	मला	एक	 िदवशी	सगळं	समजावनू	सांिगतलं	आहे.	त	ूल नाला	उभी	रािहलीस
ते हा	तुला	िदवस	गेले	होते	ना?’’

एकदम	 आघात	 झा यापर्माणे	 शांता का	 भेदर या.	 यांचे	 डोळे	 काचेचे
अस यापर्माणे	िनजीव,	कठीण	झाले.	रामकृ ण	आता	एकदम	उडी	घेऊन	आपला	गळा
िचरणार	 अस यापर्माणे	 या	 मागे	 सरकत	 िभंतीला	 जाऊन	 थडक या	आिण	 यांचा
खालचा	ओठ	िन:श दपणे	थरथ 	लागला.

‘‘दादांनी	मला	सगळं	सांिगतलं,	 ते हा	 यांना	 केवढी	शरम	वाटली	याची	 तुला
क पना	 येणार	 नाही.	अगदी	लहान	 मुलासारखे	 ते	 रडले.	 या	 णापासनू	 मला	 माझं
आयु यच	मिलन	वाटू	लागलं.	काही	आया	 मुलां या	 अंगावर	लास	 ठेवनू	 यांना	ज म



देतात;	तर	त	ूमा या	आयु यावरच	अमंगळ	डाग	देऊन	मला	या	जगात	पाठवलंस!	पण
दादांचं	मन	मातर्	आभाळाएवढं	होतं.	 या	आठवणीमुळं	मी	इथं	आलो.	नाहीतर	 हे	घर,
तुझा	 चेहरा	 मी	 मनातनू	 के हाच	 पुसनू	 टाकला	 होता.	 राजाभाऊ या	 िन	 तु या
पापकृ यावर	पांघ ण	घाल यासाठी	 ते	 वत:	बोह यावर	चढले	आिण	 तुला	बाहेर	तरी
यांनी	अब् 	िदली.’’

‘‘मा या	आिण	राजाभाऊ या	पातकाला?	रामकृ ण,	असं	बोलायला	तुझी	जीभ
झडायला	 हवी	 होती!’’	शांता का	ककशपणे	 हणा या.	आता	 यांचा	 थरकाप	 थांबला
होता;	पण	ओठ	मातर्	 वतंतर्पणे,	 िन:संग	जगत	अस यापर्माणे	कापत	होते.	 ‘‘तुला
मा याच	 त डून	 माझी	 अब् 	 च हाट ावर	 आणायची	 आहे	 ना?	 ठीक	 आहे!	 तु या
मनासारखं	होऊ	दे!	ल नाआधी	मला	िदवस	गेले	होते	हे	खरं	आहे.	मी	फार	दुबळी	पडले.
मला	एकटं	पाहनू	 यांनी	 याचा	फायदा	 घेतला,	एवढंच	अकुलीन	पाप	मा या	कपाळी
आहे;	 पण	 यात	 राजाभाऊचा	काय	 संबंध	आहे?	तो	 यां याबरोबर	समारंभाला	आला
होता,	एवढ ापलीकडे	मला	 याची	काही	मािहती	न हती,	की	 याआधी	मी	 याचं	त डही
पािहलेलं	न हतं.	तो	लफंगा	आहे.	 यानं	घराला	कािळमा	लावला.	पण	 हे	पाप	मातर्
या याकडून	 घडलं	 नाही.	 हे	 कृ य	 तु या	 विडलांचंच	 होतं.	 नंतर	 शरमेनं	 हण,
प चा ापानं	 हण,	 यांनी	 मा याशी	 ल न	 केलं.	 पण	 यात	 तु या	 तरी	 िनदान
कुलशीलाला	कुठं	बाध	आला?’’

‘‘पण	आई,	 पर् य 	 दादांनीच	 डो यांत	 पाणी	आणनू	 मला	 तसं	 सांिगतलं,’’
रामकृ ण	दचकून	पुटपुटला;	पण	दुस याच	 णी	 याला	 या या	 यवहारी	मनाने	सावरले
आिण	 तो	 कुि सततेने	 हणाला,	 ‘‘आता	 दादा	 वार यानंतर	 त	ू तसं	 हणणारच!	 मेला
माणसू	सा ीदार	होत	नसतो.’’

शांता कांनी	 डोळे	 पुसनू	 चेह यावर	 पदर	 िफरवनू	 घेतला.	 तारेचा	 ताण
आवा याबाहेर	गे यावर	ितला	जो	कायम	िनजीव	आकार	येतो,	तशा	अंगाने	 या	कॉटवर
बस या.	आता	 यांचा	आवाज	देखील	िचरका,	अनैसिगक	झाला	होता,

‘‘आणखी	एक	सांगते.	 यानंतर	मा या	आयु याला	 पु षाचा	 पश	झाला	नाही.
गे या	तीस	वषांत	तु या	विडलांनी	मला	हात	लावला	नाही.	ल नाआधी	मी	प नी	झाले
आिण	ल नानंतर	कुवार	रािहले.	असलं	अभदर्	आयु य	मी	तीस	वषं	जगवत	आले	आहे.
मा या	आईची	शपथ!	त	ूमला	कसलंही	िद य	करायला	सांग.	उचललेलं	पाऊल	मागं	न
घेता	मी	 यात	उडी	 घेऊन	दाखवीन.’’	 या	एकदम	उठ या	व	 यांनी	रामकृ णाचा	हात
पु हा	ग च	ध न	 याला	 दरवाजाकडे	 ढकललं.	 ‘‘ठीक	आहे.	त	ूजा	 इथनू.	त	ू जे	श द
बोललास	 ते	कधी	परत	माघारे	जाणार	नाहीत.	जा हवी	 गेली,	 ते हा	मा या	 कंुकवाला
भांगोळं	पडलं;	तु या	श दांनी	खरं	वैध य	आलं.	त	ूइथनू	बाहेर	पडलास	की	मला	वांझपण
येईल.	 आता	 तुला	 कुठं	 मसणात	 जायचं	 आहे	 ितकडे	 चालता	 हो!	 मला	 आता	 तुझं
सोयरसुतक	काहीच	उरलेलं	नाही!’’

िवझत	चालले या	खाईतनू	धडपडत	वर	आ यापर्माणे	रामकृ णाचा	चेहरा	िदसू
लागला.	तो	आवेगाने	शांता कांजवळ	आला	आिण	 याने	 यां या	खां ावर	हात	ठेवला;
परंतु	एखादे	मिलन	जनावर	 फेकून	 ावे	 यापर्माणे	शांता कांनी	तो	हात	 िझडका न
टाकला	आिण	एकदम	िपंजार यापर्माणे	 या	हस	ूलाग या.	‘‘ यांनी	तुला	अगदी	परे्मानं
जवळ	 घेऊन	असं	सांिगतलं	 हणतोस?	आपला	मोठेपणा	सांगत	असताना	 संकोचामुळं



यांना	फार	अवघड यासारखं	वाटलं	असेल	नाही?	फार	मोठा	माणसू!	 यांची	जागा	भ न
काढणं	केवळ	अश य!	बघ	ती	वतमानपतरं्	आिण	बांधनू	घे	ती	ग यात!	‘आई,	तुला	तुझं
चिरतर्	आठवलं	नाही?’...’’	आिण	 या	पु हा	हस	ूलाग या.

रामकृ ण	 िखळ यासारखा	उभा	होता...	 याने	बोल याचा	पर्य न	 केला,	 ते हा
दोनचार	श द	उमटून	 याचे	हात	मातर्	हलले.	तो	झपाट ाने	वळला	व	िनघनू	गेला.	दरू
अंतराव न	आबाजीचंा	काकुळतीचा	आवाज	ऐकू	आला,	‘‘रामकृ ण,	चहा	झालाय.	घेऊन
जा.	काय	माणसं	तरी!	जा हवी	तशी!	हा	रामकृ ण	असा!	गावाला	िनघालेली	माणसं;	तर
तयार	झालेला	चहा	 यायला	कुणी	तयार	नाही.	पण	आमचं	ऐकणार	कोण!’’

शांता कांनी	 दार	लावनू	 घेतले	आिण	 या	 िनजीव	 डो यांनी	 पडून	 रािह या.
जा हवीचा	फोटो...	कवटी या	दातांपर्माणे	िवचकणा या	अ रांतील	ती	िनल ज	पतरे्...
वतमानपतर्ांतील	 लेख...	 पातकांवर	 पांघ ण	 घाल यासाठी	 केलेले	 ल न...	 चुरगळून
मिलन	झालेले	जरीचे	 पातळ...	 किपले वर	 तीथ...	 गुदमरवनू	 टाकणारी	शरम...	 चारच
जणां या	 सा ीने	झालेले	 परे्तयातरे्सारखे	ल न...	 ‘जानलूा	 संभाळ’	असे	 िवनवणारा
आईचा	कोरडा	हाडकुळा	आवाज...	सगळे	र त	काढणा या	धारेचे	काचेचे	तुकडे...	आयु य
फुट यावर	इत तत:	िवखुरलेले...	 यांना	वाटले,	आपली	कंुडली	िलिहली	गेली	 या	वेळी
चौकोनाचौकोनांतील	गर्हांनी	एकमेकांना	पाहनू	कुि सत	खुणा	के या	असतील!	कस या
आप या	पातकांची	पावले	आप या	आयु यात	उमटली?	नंिदनी	पाठकला	‘टवके	गेलेली
िभंत’	 हट या या?	की	लहानपणी	पायाखाली	िचरडले या	पु कळशा	गणेशपाखरां या?
की	परसात	आपण	होऊन	जोमाने	वाढलेले	 बेलाचे	झाड	तोड या या?	की	 रखमाई या
घरात	 पेट या	फटा यांची	 माळ	 टाकून	 ितचा	 हात	 भाज या या?	की	आईला	 ‘म न
आ हांलाही	सोडवत	नाही’	असे	 हटले या	वैतागश दां या?...

हे	सारे	 तुकडे,	डोळे	 िमट यावर	जो	 िदसतो	 या	गडद	 अंधारात	धारदार	गतीने
वणावणा	 िफरत	 रािहले	 आिण	 अंगातील	 सारे	 तर्ाण	 याच	 का या	 पड ामागे
गे यापर्माणे	शांता का	जड	शरीराने	बसनू	रािह या.	आता	बाहेरचे	जग	आिण	आपण
यां यात	 बंद	 दरवाजा	आहे.	 इतके	 िदवस	जगाने	आप याला	 बाहेर	 ठेवले.	आता	सडू
हणनू	 याला	मला	पणू	बाहेर	ठेवायचे	आहे.	बाहेर	ठेवायचे	आहे!...

जड	 अदृ य	 पर्वाहाखाली	 िनपिचत	 अस यापर्माणे	 शांता का	 पडून	 हो या.
तेवढ ात	 िखडकी या	 गजावर	 कुणीतरी	 आवाज	 केला.	 शांता कांनी	 जळजळणारे
ओझावलेले	 डोळे	अधवट	 उघडले.	 बाहेर	 िखडकीजवळ	 राजाभाऊ	 उभा	 होता.	 याला
पाहताच	शांता कांनी	 वत:ला	सावरले	आिण	 या	उठून	बस या.	डोके	अितशय	अवजड
झा यापर्माणे	 यांना	 मोठ ा	 पर्य नाने	 उचलावे	 लागले.	 यांनी	 शू य	 िनिवकार
डो यांनी	राजाभाऊकडे	पािहले.

‘‘विहनी,	झोप	मोडली	मी	 तुमची;	पण	मी	 िनघालो	आहे.	जातो	 हणनू	सांगावं
कुणालातरी,	 हणनू	मी	 तु हांला	उठवलं.	रामकृ ण	एक	श द	 देखील	न	बोलता	अगदी
समो न	 अंगाव न	 गेला.	आबाजी	 इथंच	 कुठंतरी	 गेलेयत.	उगाच	वाटलं,	 कुणालातरी
सांगावं,	िनघालो	 हणनू,’’	तो	िख नपणे	 हणाला.

‘‘मग	आत	या	की.	बाहेरच	का?	आ यापासनू	बाहेरच	रािहलात!’’
‘‘नको	 विहनी.	 पंचवीस	 वषांपवूी	 हणालात	 ना,	 ‘सा या	 घराला	 कािळमा

फासलात,	आता	घरात	 पाऊल	 टाकू	 नका’	 हणनू?	 ती	 एक	गो ट	मी	फार	 िन चयानं



आयु यभर	 पाळली.	आता	 पु हा	 कधी	 यायचा	 पर्संग	 येणार	 नाही.	 ते हा	 दहापंधरा
िमिनटांकरता	मी	कशाला	मोडू	तुमचा	श द?’’

नकळत	शांता कांचे	मन	कणवेने	ओलसर	झाले.	आपले	 ते	कठोर	श द	आठवनू
यांना	शरम	 वाटली.	 यांना	ल खकन	 वाटून	 गेले,	 याची	 पावले	आप या	आयु यात
उमटली	ते	पाप	हे	तर	न हे	ना?	आता	राजाभाऊचे	केस	िवरळ	होऊन	पांढरे	झाले	होते	िन
मान	सुरकुतनू	वाळली	होती.	 या या	अंगावर	धोतर-सद याखेरीज	व तर्	न हते	आिण
अनेक	 वष	अनवाणी	चाल यानंतर	 पायांवर	जो	मळकट	मातलेला	 िनबरपणा	 येतो	तो
या या	 पायांवर	 होता.	 आता	 या याशी	 काय	 बोलावे	 हे	 शांता कांना	 सुचेना;	 पण
जा हवी,	रामकृ ण	यां यािवषयीचे	सगळे,	या	 पंचवीस	वष	दरू	रािहले या	माणसासमोर
भडाभडा	सांगनू	टाकावे	अशी	एक	सणक	 यां या	मनात	येऊन	गेली;	पण	 यांनी	तो	मोह
आवरला.	 ‘‘तु ही	जाणार	 होय?	 राहा	की	 हवं	 तर	आणखी	 चार	 िदवस,’’	 या	 उगाचच
हणा या.

‘‘आता	कशाला	राहायचं?	तु हांला	भेटलो	–	झालं.	एकदा	भेटायचं	होतंच;	पण
तो	असताना	मला	यायचं	न हतं,’’	राजाभाऊ	 हणाला,	 ‘‘विहनी,	मी	बोलनूचालनू	एक
कानफाट ा	माणसू.	तु ं गात या	कपड ांचा	वास	अ ाप	मा या	अंगाव न	गेला	नसेल.
पाच	पैसे	िव वासानं	मा याजवळ	ठेवायची	माझी	लायकी	नाही,’’	राजाभाऊचा	आवाज
एकदम	 कडवट	झाला,	 ‘‘आता	 तुम याजवळ	 हणनू	 बोलतो	 इतकंच.	 तु ही	 येईपयंत
घरात	बाईमाणसू	न हतं.	 हणनू	तु ही	येणार	 हणताच	मी	घरातली	सारी	फरशी	देखील
गोणपाटा या	 तुकड ानं	 व छ	 धुऊन	 ठेवली	होती.’’	 या	आठवणीने	राजाभाऊला	हसू
आले.	 याचा	सुरकुतलेला	चेहरा	 णभर	मृद	ूझाला.	शांता कांना	गलबल यासारखे	झाले.
‘‘मा या	 निशबानं	 तु ही	 घरात	आ यात	 ख या;	 दादासार या	 थोर	 माणसाब ल	 मी
य:कि चतानं	 असं	 बोल	ू नये	 खरं;	 पण	 यानं	 सुखासुखी	 तुम याशी	 ल न	 केलं	 असं
तु हांला	वाटतं?’’

‘‘ हणजे	 हणता	काय?’’	शांता कांनी	उतावीळपणे	 हटले.
‘‘ती	एक	हिककतच	आहे.	आप याला	 देशकायासाठी	एकटं	राहायचं	आहे	असं

सांगत	दादानं	काय	 केलं	माहीत	आहे?	मी	 तुम याशी	ल न	करावं	 हणनू	एक	मिहना
मा या	पाठीमागं	ससेिमरा	लावला.	मला	धम या	 िद या.	 शेवटी	मी	 वैतागानं	 कुठंतरी
जाय या	िवचारात	होतो.	शेवटी	नाइलाज	 हणनू	तो	तयार	झाला	खरा;	पण	उ ा	ल न
हणताच	 यानं	 रातर्ी या	 रातर्ी	 गुपचपूपणं	 कुठंतरी	 जायची	 तयारी	 केली	 होती,	 हे
तु हांला	माहीत	नाही.	मला	ती	कुणकुण	लागली	आिण	मी	तुम या	िदनमूामाला	जाऊन
सांिगतलं.’’

‘‘िदनमूामा?’’	आ चयाने	शांता का	 हणा या,	 ‘‘तरीच	तो	ल ना या	 वेळी	द
हणनू	हजर	झाला!’’

‘‘तो	जंगलखा यातला	उगर्	माणसू	हातात	बंदकू	घेऊन	 टेशनवर	बसनू	रािहला.
रातर्ी या	गाडीसाठी	दादा	चोरट ासारखा	 टेशनवर	आला.	ते हा	 यानं	मानगटू	ध न
दादाला	बाजलूा	नेलं	िन	 हटलं,	‘आता	मुकाट ानं	घरी	चल	आिण	ल नाला	उभा	राहा.
पोरीचा	गळा	काप	ूनकोस.	नाहीतर	भर	र यावर	तुला	कु यासारखी	गोळी	घालीन!	मला
पोर	ना	बाळ!	फासावर	मी	लटकलो	तर	कुणी	उघड ावर	पडणार	नाहीत!’	भोवती	माणसं
जम	ू लागताच	 दादा	 लाथ	 मारले या	 कु यासारखा	 घरी	आला.	 ते हापासनू	 िदनमूामा



या या	शेजारी	यमासारखा	बसनू	होता,	ते	अगदी	ल न	पार	पडेपयंत!...
‘‘मी	तु ं गातनू	या	घरी	आलो	ते	कशासाठी	माहीत	आहे,	विहनी?	मला	या	घरात

राहायचं	न हतं,	की	पा याचा	घोट	 यायचा	न हता;	पण	चामडी	लोळेपयंत	 वेतानं	या
मा या	भावाला	एकदा	मला	बडवायचं	होतं!	पण	दारात	तु ही	उ या	होता	आिण	तुम या
शेजारी	छोटा	 रामकृ ण!	मा या	हातातला	 ेषच	 संपला.	 या यावर	टाकलेला	 वेताचा
पर् येक	वळ	तुम या	पाठीवर	उमटणार	हे	मला	जाणवलं.	मी	वळून	िनघनू	जाणार	 याच
वेळी	 तु ही	 मला	 सांिगतलंत,	 ‘काळं	 करा!	 या	 घरात	 पाऊल	 टाकू	 नका!’	 आठवतं
तु हांला?	आठ	हजार	 पयांकरता	मी	तु ं गात	गेलो;	पण	 यांपैकी	एका	 पैलाही	मी	हात
लावला	नाही.	दादाच	 वेळीअवेळी	 पैशाची	उचल	करायचा.	 ‘अरे!	मी	सारं	पाहनू	घेईन,’
हणनू	 मोठ ा	 ऐटीत	 सांगायचा;	 पण	फार	 बोभाटा	झाला	 ते हा	 तो	 मा याकडे	 बोट
दाखवनू	मोकळा	झाला!	काय ानं	मी	 गु हेगार	ठरलो.	मी	काय ानं	खरोखरच	 गु हेगार
होतो.	माझी	 याब ल	तक्रार	नाही.	मी	फार	तर	निशबा या	चक्राला	दोष	 देतो;	पण
िश ा	झा यावर	 भर	कोटासमोर	 दादा	कसा	छान	 रडला	 हणता,	 विहनी!	 दादाइतकं
चारचौघांत	 हातखंडा	 डो यांत	 पाणी	आणणारा	 दुसरा	 माणसूच	 मी	 पािहला	 नाही!’’
राजाभाऊ	खरखरीत	घशाने	भकासपणे	हसला.	 ‘‘फारच	छान!	उपर यानं	डोळे	िटपायचा,
नाक	 पुसायचा!	 नंतर	 चारपाच	 वषांनी	 दौ यावर	असताना,	 मी	 या	 वेळी	 काम	 करीत
असले या	गावी	तो	आला	होता.	ते हा	गड ाकडून	 यानं	मला	एक	जुना	कोट	आिण	दोन
पये	पाठवनू	िदले	होते.	वािहनी,	वाघा या	दोन	डो यांइतके	दोन	पणू	 पये!’’	संतापाने

राजाभाऊ	बाजलूा	 थंुकला	 िन	 याने	हात	घट्ट	आवळून	धरले.	थोड ा	 वेळाने	तो	शांत
झाला	िन	पुढे	सांग	ूलागला	–

‘‘आता	फ त	 र ताची	ओढ	उरली	होती;	 हे	घर	एकदा	 शेवटचं	मला	पाहायचं
होतं,	 तु हांला	एकदा	 भेटायचं	होतं,	 हणनू	मी	हाडं	 दुखवीत	आलो.	 रामकृ ण	बोलला
असता	 तर	 बरं	 वाटलं	असतं;	 पण	 तो	आता	 मोठा	झाला	आहे.	 तो	 पाचसातशे	 पये
िमळवतो.	 चार	 िदवसांत	 यानं	 मा याकडे	 ढंुकूनही	 पािहलं	 नाही.	 एकदा	 परसात	 मी
िविहरी या	कट्टयावर	बसलो	असताना	मा या	सावलीत	देखील	पाय	न	टाकता	तो	पुढं
गेला.	 यानं	 मला	 ठेचाळलं	असतं	 तरी	 मला	 बरं	 वाटलं	असतं.	जा हवी	काय,	 ितचा
तुम याशी	 संबंध.	 तुमची	 बहीण	 ती!	 तुम याशी	 बोलली	आिण	 िनघनू	 गेली.	 राहता
रािहलात	तु ही.	 हणनू	घडाघडा	बोलनू	टाकलं	मी;	पण	मनात	मातर्	काही	ठेव	ूनका	हं.
हे	 बघा	 विहनी,	 मला	आम या	आईचा	 चेहरा	 देखील	आठवत	 नाही	आिण	आ हांला
बिहणी	 तर	 कधी	 िमळा याच	 नाहीत.	 यामुळं	 घर	 हणताच	आठवण	 येते	 ती	 फ त
तुमचीच!	‘घरात	पाऊल	टाकू	नकोस’	हे	तुमचे	श द	मनातनू	गेले	असं	नाही;	पण	ते	मनात
सलत	नाहीत.	तर	पु हापु हा	आठवतं	काय	माहीत	आहे?	एकदा	मी	खपूशा	िपश या	भ न
बाजारातनू	 सामान	 आणलं;	 या	 मा या	 हातांतनू	 घेताना	 तु ही	 हणालात,	 ‘हात
अवघडून	 गेले	असतील	की	 या	ओ याखाली!’	 –	 ते	श द	आठवतात.	आणखी	काय?
पानात	 दहा	 िज नस	असतानाही	 न	 चुकता	 तु ही	मा या	 पानात	 टाकलेली	 िलंबा या
लोण याची	फोड,	मा याकरता	मु ाम	लाल	घासनू	ठेवलेलं	तां याचं	फुलपातर्!...	ब स!
एवढ ा	 गो टी!	 आयु यावर	 सहजपणं	 पडलेली	 ही	 बेलाची	 चारसहा	 पानं!	 माझी
कशािवषयी	तक्रार	नाहीच.	झालंगेलं	गंगेला!	तु ं गात	गेलो	नसतो	तर	आभाळीचा	चंदर्
मी	 तोडून	 आणला	 असता	 असं	 नाही;	 पण	 चार	 िदवस	 मी	 िविहरी या	 कट्टयावर



सुत यासारखा	 बसलो,	तसं	आयु यातही	कधी	 बसलो	नसतो	 इतकंच!...	 बराय	 विहनी!
येतो	आता.	उशीर	होतोय.’’

राजाभाऊ	जा यासाठी	 रगाळत	वळला.	शांता कांना	वाटले,	चटकन	उठावे	 –
याचा	टचटचीत	िशरा	असलेला	हात	ध न	 याला	घरात	बोलवावे	िन	राहा	 हणावे.	चार
िदवस	तो	कुठे	जेवला,	 याने	काय	खा ले	याची	देखील	आपण	चौकशी	केली	नाही!	परंतु
सा या	 अंगावरील	 ताबाच	 गे यापर्माणे	 शांता का	 बसनूच	 रािह या.	 राजाभाऊ
अनवाणी	चाल	ूलागला.	 याचा	भरड	कापडाचा	सदरा	वा याने	अंगाला	िचकटला	आिण
णभर	 याची	 अश त,	 हाडकुळी	 आकृती	 रेखीव	 झाली.	 या याजवळ	 लहान

िपशवीखेरीज	 काही	 सामान	 न हतेच.	 िनरोप	 देत	 अस यापर्माणे,	 शांता कांनी	 हात
हलवला	िन	 हटले,	‘‘आता	पु हा	कधी?	येत	जा	अधनूमधनू.’’

‘‘बघ	ूआता.	येईन,’’	मागे	न	वळता,	म ये	न	थांबता	राजाभाऊ	 हणाला.	 याला
िन	शांता कांना	–	दोघांनाही	माहीत	होते,	आता	कधी	ती	पावले	इकडे	वळणार	नाहीत!
राजाभाऊने	 बाहेर	 जाऊन	 गेट	 लावनू	 घेतले	 आिण	 या	 िबनचेह या या	 र यावर
अनािमक	होऊन	तो	िनघनू	गेला.

शांता कांना	आता	घर	एकदम	भकास	वाटू	लागले	आिण	चार	िभंती	जवळजवळ
सरकत	आहेत	असा	उगाचच	भास	होऊ	लागला.	परसात	नळ	चाल	ूहोता	आिण	सखचूी
भांडी	अजनू	वाजतच	होती.	आता	उ हामधला	माहेरी	कोवळेपणा	जाऊन	ते	जा त	उगर्,
कडक	झाले	 होते.	शांता कांना	एकदम	जाणवले,	आप याला	फार	भकू	लागली	आहे.
अधा	कप	 दधू	तरी	 यावे	 हणनू	 यांनी	शरीर	ओढीत	 उभे	 केले	 िन	 ते	 ढकलीत	बाहेर
आणले.	आता	आबाजी	बाहे न	आले	होते	िन	बाहेर या	सो यावर	एका	कडेला	गुडघे	उंच
क न	एकाकी	बसले	होते.	शांता कांना	पाहताच	ते	उठले	िन	 यां याजवळ	गेले.

‘‘अ का,	दधू	घेता	कपभर?	आ ाच	जा तीचं	आणनू	ठेवलंय	मी.	जा हवी	आिण
रामकृ ण	जाताना	चहा	 घेतील	 हणनू	क न	 ठेवला	तो	तसाच	 रािहला.	माझं	ऐकणार
कोण?	तो	 राजाभाऊ!	 यानं	 इथं	चार	 िदवसांत	पाणी	 देखील	 घेतलं	नाही.	जाताना	तो
िनदान	दधू	घेईल	 हणनू	मी	आणलं,	तर	मी	याय या	आतच	तो	िनघनू	गेला.	तु हांला	तरी
तो	भेटला	की	नाही,	कुणास	ठाऊक!’’

शांता कांनी	 जडपणे	 मान	 हलवली;	 पण	 ती	 दधू	 हवे	 हणनू	 सांग यासाठी.
आबाजीनंी	आणलेले	दधू	 घेत यावर	 यांना	थोडा	ताजेपणा	वाटला;	पण	अंग	अ ापही
आत	 पढा	 भर यापर्माणे	 िनजीव,	 बिधर	 वाटत	 होते.	 या	 ितथेच	 बस या	 आिण
िनिवकारपणे	समोर	पाह	ूलाग या.

‘‘अ का,	मग	पुढं	काय	करणार	तु ही?’’आप या	जागी	बसत	आबाजी	 हणाले.
‘‘आँ?	काय	 हणालात?’’	शांता का	दचकून	 हणा या,	‘‘हां	हां!	पुढं	काय	करणार

होय?’’	 या	 पु हा	आकस यासार या	झा या	 िन	थोडा	 वेळ	ग प	 रािह या.	 ‘‘करायचं
काय	 पुढं?	उरलेलं	आयु य	कसंबसं	ढकलनू	सारा	 िहशेब	भागवनू	टाकायचा	झालं!	मी
क न	 नाहीतरी	 करणार	 काय!	 रामकृ णाकडे	 –’’	 या	 नावा या	 उ चाराबरोबर	 या
अडखळ या	िन	 यांचा	आवाज	तडकला,	‘‘–	 या याकडे	काय,	जा हवीकडे	काय,	जावंसं
वाटत	नाही.	उगाच	कुणावर	िन कारण	भार	टाकायचा?	घर	आहे	डो यावर.	कत य	 हणनू
तरी	 ‘ ां’नी	 काही	 काहीतरी	 यव था	 केली	 असणारच	 आिण	 तुमचा	 तर	 मला
ड गरासारखा	आधार	आहेच!’’



आबाजीनंी	चाळशी	 उगाचच	सारखी	 केली.	 ‘‘माझा	तरी	आता	कसला	भरवसा
अ का?	 मी	 यां यापे ा	 दोन	 वषांनी	 मोठाच	 न हे?’’	 ते	 चाचरले	 िन	 णभर	 थांबले.
‘‘अ का,	अंऽ	-	रामकृ ण	तु हांला	भेटला	नाही?	 यानं	काही	सांिगतलं	नाही?’’

‘‘ याला	 बोलायला	 झालं	 नाही.	 तो	 तसाच	 गेला,’’	 शांता का	 तुटकपणे
हणा या.

‘‘ हणजे	 ते	 सारं	 सांगणं	 मा यावरच	 पडलं	 तर!’’	 िख नपणे	आबाजी	 हणाले,
‘‘सारं	आता	 व छच	सांगायचं	 हणजे	 दादासाहेबांनी	 तशी	काहीच	 यव था	 केलेली
नाही.	 काल	 सं याकाळी	 देशपांडे	 विकलांनी	 रामकृ ण,	 जा हवी,	 राजाभाऊ	 यांना
बोलावलं	होतं.	तु हांला	मु ामच	‘नको’	 हणनू	 यांनी	 प ट	सांिगतलं	होतं.	मला	वाटलं,
तुम या	 दु:खात	 कागदपतरं्	 वगैरेची	 िकटिकट	 कशाला,	 हणनू	 यांनी	 तसं	 सांिगतलं
असेल.	 यांनी	सग यांना	दादासाहेबांचं	मृ युपतर्	दाखवलं.	सगळा	रोकड	पैसा	जा हवी-
रामकृ णला	 गेला.	 तु ही	जा हवी	अगर	 रामकृ णाकडे	 रािहलात	 तर	 तु हांला	 मिहना
पंचवीस	 पये	िमळतील.’’

‘‘मिहना	पंचवीस	 पये!’’	वेड ासारखे	डोळे	करीत	शांता का	 हणा या,	‘‘आ ही
सखलूा	जेवण	घालनू	तीस	 पये	देतो	की!	आिण	आबाजी,	हे	घर	–	या	घराचं	काय	झालं?’’

आबाजीनंी	मान	खाली	घातली	िन	 हटलं,	‘‘घर	राजाभाऊला	गेलं.’’
डोळे	गारगोट ांसारखे	करीत	शांता का	आबाजीकंडे	पाह	ूलाग या.	नंतर	एकदम

फाट यापर्माणे	हस	ूलाग या.	‘‘हे	ठीक	झालं	आबाजी!	मी	 याला	या	घरात	पाऊल	टाकू
नकोस	 हटलं	होतं.	आता	घर	 याचं	झालं	आिण	उ ा	मलाच	इथं	पाऊल	टाकता	येणार
नाही!’’	 या	 पु हा	 हस	ू लाग या.	 आबाजीनंा	 श द	 सुचेनात.	 काही	 णांनंतर
शांता कां या	 हस याचा	 आवाज	 बंद	 झाला;	 पण	 चेह यावर	 हस या या	 िचं या
िनजीवपणे	तशाच	उर या	हो या.	‘‘पण	आबाजी,	राजाभाऊला	हे	माहीत	नाही?’’	 यांनी
िवचारले.

‘‘माहीत	नाही	कसं?	तोसु ा	आला	होता.	विकलांनी	 याला	एक	कागद	 देखील
िदला;	 पण	 अ का,	 राजाभाऊ	 पवूीचाच	 भोळा	 माणसू	 रािहला.	 तो	 कागद	 तु हांला
दे यासाठी	 यानं	मा याजवळ	ठेवला	आहे.	‘मला	घर-वाडा	करायचा	काय	घेऊन?	िजथं
मी	अंग	टाकतो	तेच	माझं	घर,’	असं	 हणाला	तो!	विकलासमोरच	दादासाहेबांना	िश या
ायला	 यानं	सु वात	केली	होती.	शेवटी	तो	 हणाला,	‘विहनीनंा	नेऊन	 ा	हा	कागद!

मा या	 कृ यांवर	 दादानं	फार	 पांघ ण	घातलं;	आता	मी	 या यावर	 पांघ ण	 टाकतो!
विहनीनंा	 वत:चं	छ पर	उरलं	नाही,	तर	माझा	पर्ाण	जाणार	नाही	लवकर!’	’’

आबाजीनंी	 शेजार या	 हातिपशवीतनू	 एक	 लखोटा	 काढला	 आिण	 नमर्पणे
शांता कां या	 शेजारीच	 खुचीवर	 ठेवला.	 शांता कांना	 याचे	 भान	 न हते.	 या	 तशाच
आबाजीं या	 िदशेने	शू यपणे	 पाहत	 रािह या.	 ‘‘जाऊ	 ा	घरदार.	 तुमचा	आधार	तरी
कुणी	काढून	घेतला	नाही	ना?’’	 या	पुटपुट या.

‘‘अ का,	मी	 देखील	जाणार	आहे.	जाऊन	पडेन	भावाकडे.	एक	माणसू	तीनचार
वषं	 याला	ओझं	वाटणार	नाही!’’	आबाजीनंी	चाळशीव न	शांता कांकडे	पाहत	 हटले.

आबाजीं या	डो यांत	ओलसरपणा	 िदसत	होता.	 ‘‘ओझं	कसलं	होणार	 कुणाला
तुमचं!’’	शांता का	आपुलकीने	 हणा या,	 ‘‘तुम या	नावानं	दर	मिह याला	 ते	चाळीस
पये	बाजलूा	ठेवीत	हे	मला	माहीत	आहे.	नाही	 हटलं	तरी	आठदहा	हजार	 पये	असतील



की	तुमचे.	ते	िमळतील	तु हांला.	ते	काही	तुम यावर	कुणा या	उपकाराचे	नाहीत.’’
आबाजी	खाली	मान	घालनू	 बसले	आिण	 यांनी	धोतरा या	सो याने	चाळशी

पुसनू	डोळे	िटपले.	‘‘अ का,	जसं	तुमचं	तसंच	माझं!	 यांनी	पैसे	ठेवले	होते	खरे	आम या
दोघां या	नावावर;	परंतु	सहा	मिह यांपवूीच	 यांनी	 ते	फ त	आप या	नावावर	 घेतले.
आता	सारा	 रोख	 पैसा	जा हवी-रामकृ णाकडे	 गेला.	ई वरे छा	 हणायची.	इथं	आपला
िनघारा	एवढाच	होता	 हणायचं	झालं!’’

आबाजीं या	अश त,	दुब या	शरीराकडे	पाहताना	शांता कांना	 वत:चा	देखील
िवसर	पडला.	शेवटी	दोघेही	अशीच	वा यावर	पडलो	तर!	या	िठकाणी	हाडे	िझजवली,	केस
पांढरे	 केले	आिण	 शेवटी	 िर या	 ओंजळी	 घेऊन	 शेजारीशेजारी	 बसलो	झाले!...	आता
यांना	काय	समजावावे	हे	शांता कांना	कळेना.

‘‘मग	के हा	जाणार	तु ही?’’	 यांनी	उगाचच	िवचारले.
‘‘आजच	 जाईन	 हणतो.	 काल	 मी	 काड	 टाकलंय	 भावाला.	 आता	 घरा या

िक या	तेवढ ा	 या	ता यात,	की	मी	मोकळा	झालो.’’
‘‘मी	तरी	 िक या	 घेऊन	काय	करणार?	मी	 देखील	अशीच	वळचणीखालचीच.

असं	क 	नका.	राहा	आठवडाभर.’’
‘‘नको	 अ का.	 आता	 सगळं	 नकोच	 वाटतं,’’	 आबाजी	 धागा	 तोडीत

अस यापर्माणे	 हणाले.
‘‘मी	 तरी	 काय	 बोलणार,	 सांगणार!’’	 हंुदका	 आवरीत	 शांता का	 हणा या,

‘‘िनदान	जेवण	तरी	क न	जा.	आपलं	आता	एकतर्	जेवण	हे	शेवटचंच.	तेवढं	तरी	ऐका!’’
‘‘नकोच	 वाटतं	आता.	 िशवाय	आज	एकादशी	आहे.	 जेवणही	नाही,’’	आबाजी

हणाले,	 ‘‘सीताराम-सखचूा	 पिह या	 तारखेपयंतचा	 पगार	 िदला	 आहे.	 वतमानपतरं्
उ ापासनू	 बंद	 केली	आहेत.	दधू	अधा	शेरच	सांिगतलं	आहे.	दादासाहेबांचे	आठ	कपडे
परटाकडे	 होते,	 ते	आणनू	कपाटात	 ठेवले	आहेत.	सगळा	 िहशेब	 िलहनू	 ठेवलाच	आहे.
उरलेले	अकरा	 पये	स वातीन	आणे	आिण	िक या	दे हा याजवळ	ठेव या	आहेत.’’

आबाजी	उठले.	 यांनी	खंुटीवरचा	लांब	कोट	काढून	झटकून	अंगात	घातला	आिण
उपरणे	अंगावर	टाकले.	िकतीतरी	वषांनी	शांता कांनी	 यांनी	पणू	पोशाख	केलेला	पािहला
होता.	आबाजीनंी	एक	गाठोडे	व	हातिपशवी	उचलली	व	 ते	 िनघाले.	आयु याचा	एक	खंड
तुटून	चाल यापर्माणे	शांता कांची	आतडी	गोळा	झाली.	आबाजीनंी	सारे	घर	खां ावर
तोलनू	 धरले	 होते,	 पै	 पैची	 जपणकू	 केली	 होती	 आिण	 दररोज	 गंध	 देऊन	 देवघरात
सहाणेशेजारी	 त ध	 िदवस	काढणा या	खोडापर्माणे	 यांनी	घरात	 िदवस	काढले	 होते.
शांता कांना	 एकदम	 नानांची	आठवण	 झाली.	 ते	 असेच	 खंगले	 होते.	 शेवटी	 यां या
डो यांतनू	सारखे	पाणी	वाहत	होते.	वाचा	 गे यामुळे	शांता कांचा	हात	हातात	 घेऊन
िनपिचत	पडलेले	नाना	नंतर या	आयु यात	आबाजीं या	त डून	सतत	विडलां या	मायेने
बोलत	रािहले.

आता	आबाजीही	चालले.
ते	बाहेर या	दरवाजापाशी	 गेले.	 यांनी	दरवाजा	हलकेच	 बंद	 केला.	पायवाटेवर

कागदाचे	 कपटे	 पडले	 होते	 ते	 उचलनू	 यांनी	 बाजलूा	 टाकले	 िन	 वाप नवाप न
कागदासार या	 झाले या	 पातळ	 वहाणा	 ओढीत	 ते	 गेटापाशी	 गेले.	 यांची	 पावले
रगाळली	व	परत	वळली.	शांता कां या	मनात	 अंधकू	आशा	फडफडली;	पण	आबाजी



तुळशीकट्ट ापयंतच	 गेले.	 यांनी	 तुळशीची	 चारपाच	 पाने	 खुडून	 कोटा या	 िखशात
टाकली	आिण	ते	अंग	ओढीत,	प तीस	वषांची	सुखदु:खे	मागे	टाकून	चाल	ूलागले.

शांता का	 िबननजरे या	 डो यांनी	 सरळ	 समोर	 पाहत	 िकतीतरी	 वेळ	 त ध
बस या	हो या.	समोर या	 टेबलावर या	उदब या	बोटां या	 पेराएवढ ा	होऊन	 िवझत
आ या	हो या;	पण	अ ाप	 यांतनू	तलम	धुरा या	रेघोट ा	उमटत	हो या.	 यां याम ये
फुलांचा	 िशळा	ढीग...	 यां या	 वेटो यांमधनू	फणा	उभार यापर्माणे	उगर्	 चेहरा...	न
िमटणारे	सदैव	जागे	डोळे...

शांता कांचे	डोळे	 यावर	िखळून	होते;	पण	ते	ओठ	आता	हलत	अस याचा	 यांना
एकदोनदा	 भास	 झाला	आिण	 यांना	 एकदम	 कुणीतरी	 हलव यापर्माणे	 या	 भानावर
आ या.	 यां या	नजरेत	जाण	आली,	तोच	ते	ओठ	हलत	 हणाले,	‘‘पण	माझं	कोण	ऐकून
घेणार?’’

शांता कां या	अंगाव न	थंडगार	काटा	चमकून	गेला	आिण	 या	ताडकन	उठून
उ या	रािह या.	‘‘आबाजी!	आबाजी!’’	 हणत	 या	घाईघाईने	आत	गे या	िन	भेदरले या
डो यांनी	इकडेितकडे	पाह	ूलाग या;	पण	 या	िठकाणी	काम	आटोपनू	जायला	िनघालेली
सख	ूआिण	सीताराम	ही	दोघेच	होती...

‘‘आबाजी	गेले	की	मघाशी,’’	सीताराम	 हणाला.
‘‘पण	 मी	आ ा	 यांचं	 बोलणं	 प ट	 ऐकलं,’’	 घोग या	आवाजात	 शांता का

आगर्हाने	 हणा या.
सीताराम	 एकदम	 वरमला	आिण	 खजील	 चेह याने	 यां याकडे	 पाह	ू लागला.

‘‘मीच	 यांची	न कल	करीत	बोललो.	चुकलं	माझं!’’	तो	 हणाला.
शांता का	ितथेच	 णभर	थांब या;	पण	अंगभर	पसरलेली	भीती	अ ाप	ओसरली

न हती.	सखनेू	ताट	वाढून	वाट ा,	पा याचा	तां या	यांची	तयारी	केली	व	 हटले,	‘‘तु ही
जेवण	आटोपनू	 या.	सं याकाळी	येईन	मी.	दार	चांगलं	लावनू	 या	आतनू.’’

शांता कांनी	िनजीवपणे	मान	हलवली.	सीताराम	आिण	सख	ूमागील	दाराने	िनघनू
गे यावर	 या	परसात	आ या.	िवहीर...	िविहरीचा	कट्टा...	 या या	शेजारी	कडेवर	मुले
बाळगणा या	 तर्ीपर्माणे	 िदसणारे	दोनतीन	फणस	लटकत	असलेले	झाड...	कोरांटी...
बेलासारखीच	 िदसणारी,	 पण	 बेल	 नसेल	 तरच	 िशविपर्य	 होणारी	 िनगुडी...	 काचेव न
पर्ितिबंबे	 सरक यापर्माणे	 िचतरे्	 डो यांव न	 सरकली	आिण	शांता का	 दार	लावनू
आत	आ या.	 वैपाकघर...	 चुलीपुढे	 संगमरवरी	 तुकड ांनी	बसवलेले	 शुभर्	 वि तक...
कोप यात	 दे हारा...	 संपुटात	 ठेवलेला	 गुळगुळीत	पारदशक	बाण...	माहेराहनू	आलेला
एक	 बाळकृ ण...	 या या	 शेजारी	 आबाजीनंी	 ठेवलेले	 पैसे	 आिण	 िक या...	 यांनी
वैपाकघराचे	दार	ओढून	घेतले.	माजघर...	िभंतीवर	रिवव याची	जुनी	िचतरे्...	ल मी या
िचतर्ावरची	गंधगो या	वाळवनू	 यांची	केलेली	माळ...	 यांनी	केलेला	दारावर	असलेला
मोरामोराचा,	मणी	आिण	काचे या	न या	यांचा	बनवलेला	पडदा...	एक	मोठा	आरसा...
याला	 हजार	 चेहरे...	 पण	 कसलीच	 मृती	 नाही...	 माजघराला	 चेहरा	 नाही;	 पण
आठवणीनंी	ते	भरले	आहे...	िखडकीत	िशसवी	लाकडाची	फणेरी	पेटी	(आईची)...	िजना...
वर या	बाजलूा	दादासाहेबांचे	जग...	िज याखालची	आबाजीचंी	लहान	खोली...	ितथे	एक
चटई	 अंथरली	 होती	 व	 कोनाड ात	 कंिदलाशेजारी	 वतमानपतर्ाचे	 क हर	 घातलेले
मना या	 लोकांचे	छोटे	पु तक	पडलेले	होते.	दादासाहेबांनी	ते	आबाजीनंा	िदले	होते;	पण



आबाजीनंी	ते	नेले	नाही.	शांता कांनी	ती	खोली	लावनू	घेतली	आिण	माजघराचा	दरवाजा
बंद	क न	 या	परत	पिह या	सो यावर	आ या.

शांता कांनी	आयु यातील	घरपण	सो यासो याने	काढून	टाकले.	आपले	घर;	पण
माझे	न हे.	घराने	मला	काही	िदले	नाही.	मी	काही	 याला	िदले	नाही;	पण	एका	शू यात
आणखी	 एक	 शू य,	 यापर्माणे	आपण	 एकतर्	अनेक	 वष	 रािहलो.	 तीस	 वषांचे	 िदवस
अंगाव न	ओघळून	गेले;	पण	देणे-घेणे	राहावे	असे	 यवहारच	झाले	नाहीत.	सुखाचे	एक
जाऊ	दे.	ते	 णभंगुरच	असते;	पण	दु:खे	देखील	एकेक	िवझनू	गेली.	सुखदु:खाची	काहीच
बाकी	न	 राह यासारखे	 ु दर्	आयु यच	 शेवटी	आप या	वाट ाला	आले,	या	 िवचाराने
शांता का	 सु न	झा या	आिण	अधपुत यासमोरील	 खुचीत	 या	 पणू	 पुत यासार या
िन चल	बसनू	रािह या.



अं	ज	न

समोर	हातां या	अगदी	आवा यातच	सो या या	झगझगीत	ना यांचा	ड गराएवढा	ढीग
होता	आिण	सगळी	नाणी	वाघा या	डो यांपर्माणे	चमकत	होती.	पशापशाने	ती	नाणी
उचलनू	खणखणीतपणे	हाताव न	घस 	दे या या	आनंदाने	भै 	 धंुद	झाला	होता.	काही
वेळा	 याच	 िढगामधनू	 सकाळ या	 सयूाएवढे	 लालभडक	 मािणक	 पशात	 येत	 होते,
सफरचंदाएवढा	 िहरा	 हाती	लागे,	 तर	 या या	 नु या	 पर्काशानेच	खडकावर	 िहरवळ
उमटली	असती,	असले	एखादे	जाितवंत	पाच	ूिपव या	 रंगा या	िदवाळीत	चमकून	जात
असे.	थोड ा	 वेळाने	या	 ड गरामागनू	का या	मखमली	 पट्टयांचा	 ढा या	 वाघ	समोर
आला.	 या या	 जवळ	 जाऊन	 भै ने	 बेिद कतपणे	 याचे	 मानगटू	 धरले	 व	 िखशातनू
एखादी	व त	ूकाढावी	 यापर्माणे	दोन	पट्टयांखालचे	 याचे	कातडे	उचलनू	पसाभर	चरबी
काढून	 घेतली	व	 हुश	क न	 याने	वाघाला	 िपटाळून	लावले.	मग	ड गरामागनू	का या
चंदर्ासार या	 डो यांचा,	अधा	फलांग	लांबीचा	 कृ णनाग	 समोर	आला;	 पण	 या या
बाबतीत	मानगटू	धर याचे	 देखील	शर्म	 भै ला	करावे	लागले	नाहीत.	 यानेच	अगदी
लाचारीने	 फणा	 वळवनू	 पाठीवरील	 हातभर	 लांबीचे	 खव याखव यांचे	 कातडे	 फाडून
भै या	हातात	 ठेवले	व	 भेद न	तो	ना यां या	 िढगात	नाहीसा	झाला.	चरबी	व	कातडे
हातात	 घेऊन	 भै 	 यां याकडे	 अिभमानाने	 पाहत	 रािहला	 आिण	 या	 गो टी	 कधी
बापज मी	 िमळणार	नाहीत	असे	बजावणारा	आपला	बाप	–	म हारी	–	आता	जर	समोर
असता,	तर	 याला	कसे	 खु यासारखे	वाटले	असते	याची	क पना	करताना	 याला	हसू
आवरेना.	 याच	वेळी	वर या	 व छ	िन या	आभाळातनू	भ य	शुभर्	पंख	पसरत	राजहंसी
चालली	होती.	 भै ने	हात	 उंच	 केले	व	एका	हाताने	 ितची	मान	पकडून	 दुस या	हाताने
याने	ित या	पोटातील	उबदार	अंडे	काढून	घेतले.	“बेट ा	भै या!	या	तीन	गो टी	जाळून
यांची	राख	डो यांत	घातली	की	माणसाला	मरणाची	भीती	नाही	बघ.	हजार	वषं	जगावं
बघ	 यानं,’’	तंबाखनेू	लालसर	झालेले,	िशलकीतले	पाचसात	दात	दाखवत	म हारी	 हणे,
‘‘ या	 गो टी	 तुला-मला	 गावणार	 होय?’’	 पाहतापाहता	 चरबी,	 कातडे	 व	 अंडे	 यांची
भै या	 हातातच	 राख	झाली	 व	 याने	 ती	 सुर यासारखी	 डो यां या	 कडेने	 लावली.
लगेच	 यां यामधनू	सयूापर्माणे	पर्काशा या	 रेषा	बाहेर	आ या.	मग	भोवती	जानकी,
पावती,	जो या,	इनामदार	डॉ टर,	िभमकूाका,	लंगडा	वकील,	दादभूट	या	सग यांनी	गदी
केली.	 या	 सग यांची	छाती	आत	 िदवे	लावले या	काचे या	 हंड ांपर्माणे	 उजळली
होती	 व	 आतील	 सग या	 गो टी	 खडान	् खडा	 भै ला	 िदस-ूसमज	ू लाग या	 हो या.
न यानेच	 उमटले या	 या	 दृ टीने	 भै 	 हादरला,	 िझंगला	आिण	 झपाट यापर्माणे	 तो
खदखदा	हस	ूलागताच,	 या या	डो यांतनू	पाणी	पाझ 	लागले...

भै 	 पुजा याने	आपले	 धंुद,	आळसावलेले	 डोळे	 िपचिपचत	 वर	 पािहले.	 एवढे
िचडून	 पावती	 काय	 हणत	 आहे	 हे	 समजायला	 याला	 थोडा	 वेळ	 लागला.	 याने
पांघरलेले	 जुने	 धोतर	 ितने	ओरबडून	 बाजलूा	 काढले	 होते	 व	 कमरेवर	 हात	 ठेवनू	 ती



ठाणवईसारखी	 या या	समोर	उभी	होती.
‘‘उठा	आता,	 िदवे	लागायची	 वेळ	झाली.	आडवं	 पडून	 घोरायचं	 तर	 िनिशबी

लागलंयच	 ज माचं!’’	 हात	 नाचवत	 ती	 हणाली,	 ‘‘जावा	 आता	 दुकानाकडे,	 होईल
दोनचार	पैशांचा	धंदा!	नाहीतर	पोटाला	काय	िब बा	घालणार	की	तुम यासारखंच	काळी
गोळी	देत	राहणार	सग यांना!’’

दुकानाकडे?	 कोण या	 दुकानाकडे?	 मनात या	 दाट	 धु या या	 िभंती	 मागे
रेट याचा	 पर्य न	करत	 िकंिचत	 ग धळून	 भै 	 िवचार	क 	लागला.	 हणजे	आप या
दुकानाकडे	होय?	पण	आता	 या	दुकानात	रािहले	आहे	काय?	नारळ	संपनू	पाचसात	िदवस
झाले	होते	आिण	 पु हा	आणनू	 ठेवायला	 िखशात	 िदडकी	 देखील	न हती.	 कंुकू,	 बु का,
पेपरिमट	 यां या	 बाट यांची	 टोपणे	 गंजनू	 गेली	 होती.	 गावठी	 िबि कटे	 िकडली	 होती
आिण	कच या या	कंुडीतले	कुतरे्	देखील	 यांना	त ड	लावायला	तयार	झाले	नसते.	इतर
पाचसात	ड यांत	कधीकाळी	काय	होते	कुणास	ठाऊक!	कारण	आता	 यांची	झाकणे	देखील
उघडता	 येत	न हती.	पतर्ावळीचंा	 िबंडा	झुरळांनी	खा यामुळे	जाळीदार	झाला	होता
आिण	 अस या	 हजारडो या	 पतर्ावळी	 पदरची	 िदडकी	 िटकवनू	 घेणार	 तरी	 कोण!
देवळा या	 दुस या	 टोकालाच	 िभमकूाका या	 पोराने	 मोठे	 िचकणे	 दुकान	 थटवले	 होते.
याच	काचे या	बर या	काय,	कपाट	काय,	समोर	आरसा	काय!	सगळेच	काम	मोठे	संगीत
होते.	 या	बेरडाने	आरसासु ा	आप याकडून	रंगवनू	घेतला	नाही,	तर	 यासाठी	तो	गेला
ते	थेट	िक याजवळ या	इबर्ािहमकडे!	 या या	दुकानात	होत	नाही,	असले	एकच	काम
आता	 भै या	 दुकानात	उरले,	 ते	 हणजे	काचा	चांदवणे!	पण	आता	 ‘येथे	काचेवर	पारा
चढवनू	िदला	जाईल’	ही	दुकानावरची	पाटी	देखील	जु या	कातड ासारखी	झाली	होती.
गेला	आरसा	रंगवनू	िनदान	दोनतीन	वष	तरी	होऊन	गेली	होती...	मग	दुकानात	जा	तरी
कशाला?	 याने	ढोस या	आळशी	जनावरापर्माणे	पावतीकडे	पािहले	व	तो	उठून	बसला.

‘‘उठा,	तीन	वाजनू	 गेले.	जाऊन	 दुकान	उघडा	आिण	आठ	वाजेपयंत	हल	ूनका
ितथनू,’’	ती	 हणाली.

पण	 ितला	 एवढे	 िचडायला	आजदेखील	काय	झाले	 हे	 याला	समजेना.	 बाहेर
पडायला	आज	झाला	असेल	तास-अधा	तास	उशीर;	पण	तेवढ ात	काय	कोण या	राजाची
राणी	दुकानात	येऊन	गेली	असणार	देव	जाणे!	आज	देखील	बाबरूाव	येणार	आहे	की	काय
हे	 ितला	 िवचारावे	असे	 याला	वाटले;	पण	अ ाप	समोर	उ या	असले या	पावती या
अवताराकडे	पाहताच	 या या	जड	आळसावले या	डो याने	तो	िवचार	बाजलूा	सारला.
भै 	नाखुषीने	उठला	व	खंुटीवर	न	उलगडताच	टाकलेला	 माल	 याने	डो यावर	टाकला
आिण	एका	सराईत	फटका याने	तो	डो यावर	बसवला.	 याने	कोटाची	 सुरळी	खां ावर
टाकली	व	जा यासाठी	तो	सो याकडे	वळला.	 याचे	ल 	पुढ या	सो याकडे	गेले.	िकंिचत
िचडून	दाढीचे	खंुट	खाजवत	तो	खु यासारखा	पाहतच	रािहला.	पुढ या	सो यावर	पातळ
नेसतच	 जानकी	 दारासमोर	 उभी	 होती.	 कपडे	 घालताना	 बाईने	आडोसा	 यायचा	 की
पुढ या	दारातच	राजरोस	जाऊन	उभे	राहायचे?	र याव न	येणा याजाणा याने	अगदी
खुशाल	पाहनू	 यावे!	आिण	 यात	भर	 हणजे	समोरच	पानपट्टी-िसगारेटचे	दुकान	होते.
तेथे	चारसहा	लठ्ठ	लडद	ूनेहमी	उभे	असत.	मळकट	रंगीत	लंुगी	नेसलेला,	काखा	उगाचच
फुगवणारा	 भु कड	 कृ णा	 पेलवान,	 लांब	 केस	 राखनू	 नाटकात	 िहजडी	 कामे	 करणारा
िपराजी,	आकडेवाला	नाना	वै 	यांचा	तर	 या	िठकाणी	कायमचाच	मु काम	असे.	जानकी



दारातच	उभी	अस याने	इकडून	ित या	अंगा या	भरदार,	पु ट	 रेषा	िदसत	हो या	तशाच
या	समो नही	 िदसत	असणार.	पानपट्टी या	 दुकानातील	लोक	एकमेकां या	खां ावर
हात	 टाकून	 फाजील	 हसत	 होते;	 पण	 याची	 क पना	 नस यापर्माणे	 जानकी	 मातर्
आप याच	नादात	पातळ	खेचत	ओढत	चापचपू	बसवत	होती.

आप याच	नादात	भोळेपणाने?	चार	वषांपवूी	 भै ने	 ितला	 याब ल	दोनचारदा
सांिगतले	होते,	 ते हा	ती	एखा ा	रानमांजरीपर्माणे	 या यावरच	उखडली	होती	आिण
ते हापासनू	बापलेकीतं	बोलणे	न हते.	 ‘पोरी,	 हे	चवचाल	धंदे	बरे	न हेत!’	तो	मनात या
मनात	 हणाला	व	तो	जानकीजवळून	अगदी	अंग	चो न	बाहेर	पडला.	तो	जवळून	जात
असताना	देखील	ती	बाजलूा	सरकली	नाही.	ित या	गुळगुळीत	तलम	पातळाचा	 या या
हाताला	 पश	 झाला.	 पातळ	 इतके	 िझरिझरीत	 होते,	 की	 ित या	 पोटावरचा	 कसला
काळसर	 डाग	 यातनू	 प ट	 िदसत	 होता.	 ित या	 हातातील	 िन या	खडयाची	 अंगठी
चंदर् योतीतील	 चांदणी	 िनसटावी,	 यापर्माणे	 झगमगली.	 याच	 पर्काशा या
झगमगीला	 वास	 अस यापर्माणे	 अ राचा	 दाट	 वासही	 भै ला	 आला.	 जाताजाता
याला	वाटले,	 हणजे	आज	 देखील	बाबरूाव	 येणारसा	 िदसतो.	 हे	बाबरूाव	आले	आहेत,
मंुबईहनू	आमचे	 काही	आणायचे	आहे	 का,	 हे	 िवचार यासाठी	 ते	 मु ाम	 इकडे	 वळले
आहेत...

पण	 पंधरा	 िदवसांपवूीच	 तो	 एकदा	आला	 होता	 की!	आिण	 ती	 गो ट	 भै ला
समजली	होती	ती	अचानकच.	पावतीने	 खेकसनू	 याला	 दुकानाकडे	पाठवले	होते.	तास-
अधा	तास	तो	 दुकानात	आडवा	झाला	असेल-नसेल	 ते हा	 िवडीबंडल	घरीच	 रािहले	 हे
याला	आठवले.	तो	घरी	परतला.	 या	वेळी	पावती	कुठे	िदसत	न हती.	आतला	दरवाजा
बंद	 होता;	 पण	 तो	 नुसता	 ढकलताच	 उघडला.	 दरवाजा	 उघडताच	 जानकी	 लगबगीने
िखडकीकडे	 गेली	 व	 तेथ या	 खंुटीवरचे	कपडे	 यवि थत	क 	लागली.	तोच	समोर या
दुकानात	पान	आणायला	 गेलेली	पावती	परतली	व	 संतापाने	 हणाली,	 ‘‘तु हांला	काही
रीतभात	आहे	की	नाही?	माणसं	बोलत	बसलेली	असतात.	या	बाबरूावांचा	ट्रक	मंुबईला
जाणार	आहे.	मंुबईहनू	काही	आणायचं	आहे	काय,	हे	िवचारायला	ते	मु ाम	आले	आहेत.’’

बाबरूाव	 खाली	 चटईवर	 बसला	 होता.	 तो	 िनलाजरेपणाने	 वीस	 हात	 हसला	 व
हणाला,	 ‘‘बघा,	 तुमचं	 देखील	 काही	 आणायचं	 असेल	 तर	 सांगा...’’	 भै ने	 आपले
िवडीबंडल	कोनाड ातनू	घेतले	व	तो	िनमटूपणे	बाहेर	पडला	होता.

आता	 बाहेर	 पडून	 दुकानाकडे	 जाताना	 याला	 एकदम	 अ व थ	 वाटून
जानकीिवषयी	काहीतरी	खुप	ूलागले;	पण	ते	नेमके	काय,	 हे	 याला	उमगेना.	पावतीनेच
ितचे	 कुठ यातरी	 िकराणा	 दुकानदाराशी	ल न	लावले	 होते.	 इनामदार	 डॉ टरांनी	 हात
उचलनू	 पैसे	 िदले	 हणनू	ल न	पार	पडले.	पण	वषभरातच	जानकी	परत	आली.	 येताना
ितने	 अंगावरील	गोधडयासार या	 लुगड ाखेरीज	बोटभर	कापड	 देखील	आणले	न हते;
पण	 जाताना	 ितने	 आठशे	 पयांचे	 दािगने	 नेले.	 ‘नांदायला	 आली	 नाहीस,	 तर	 हीच
सोडिचठ्ठी	समज’	अशी	नोटीस	घरी	आली.	 नंतर	जानकी	घरीच	 बसली;	 पण	 ितचे	 हे
कपडे,	 लाल-िन या	 अंगठया,	अ र!	 चालते	 तरी	 कसे?	 याला	आठवले,	 की	 गे या
सा या	मिह यात	आपण	आठ	 पयांखेरीज	काही	िमळवले	नाही	आिण	ते	देखील	दुकानात
न हे,	 तर	 इनामदार	 डॉ टरांचे	 घर	 शाका न,	 यास	 चुना	 लावनू!	 या	 कामात	अधी
भरलेली	एक	िवलायती	बाटली	व	िसगारेट	पाकीट	िमळाले	खरे;	पण	हातावर	पैसे	उमटले



ते	सारे	आठ	 पयेच!	तेवढ ावर	चालते	हे	सगळे?	हां!	ितची	आई	वरचेवर	कामाला	जाते
खरी,	पोरगा	जोती	देखील	कधीतरी	आठबारा	आणे	आणतो	बाहे न;	पण	तरी	देखील,	तरी
देखील...

धड्म	धड्म...	देवळातनू	नगा याचा	आवाज	ऐकू	आला	व	भै ला	वाटले,	उपटली
कारटी	 ही	गावातली!	नगारा	 पािह याबरोबर	 या यावर	 दोनचारदा	तरी	 हाताची	थाप
मार याखेरीज	मरायची	 देखील	नाहीत	ती!	पण	 याची	चीड	लगेच	िवरली...	तेवढ ावर
भागते	सगळे?

याने	 डोके	 हलवनू	 आत	 भरलेला	 कापसूपणा	 घालव याचा	 पर्य न	 केला.
कशािवषयी	तरी	खपू	िवचार	करायचा	 हणजे	 याचे	डोके	डा या	बाजनेू	दुख	ूलागे.	 याने
आपले	लालसर	डोळे	उगाचच	दाब यासारखे	केले.	 याला	वाटले,	आज	गोळी	कशी	ती
चढलीच	 नाही.	 तो	 इसाक	अफूत	आता	 िडंक	 िमसळू	 लागला	आहे	 की	 काय	 कोणास
ठाऊक!	आता	आपण	दुकान	बदलनू	पािहले	पािहजे!

भै 	 दचकून	 एकदम	 एका	 घराआड	 झाला.	 समोरच	 पो टा या	 पेटीजवळ
इनामदार	डॉ टर	उभे	होते.	 यांना	पाहताच	 याला	काल	 दुपारची	आठवण	झाली.	तो
काल	 दुकानातच	आडवा	झाला	होता.	कोणीतरी	 येऊन	 याला	काठीने	 िडवचले.	झोपेत
य यय	आ यामुळे	भै 	िचडला	होता.	एक	िशवी	हासड यासाठी	 याने	चेहरा	वळवला;
पण	रेशमी	पैरण	घातले या,	त डात	पानाचा	तोबरा	भरले या	इनामदार	डॉ टरला	समोर
पाहताच	तो	एकदम	नरमला	व	 या या	चेह यावर	लाचार	हस	ूआले.	‘‘जरा	आडवा	झालो
होतो,’’	तो	 हणाला,	‘‘काही	काम	होतं?’’

‘‘तर	काय!’’	बोटांतील	जाड	स ले	िफरवत	डॉ टर	 हणाले,	‘‘आज	तांदळू	कांडून
हवे	 होते.	 ते हा	 पावतीला	 पाठवनू	 दे	 सं याकाळी,	 िकंवा	 उ ाच.	 घरात	 बाई	 गावाला
गे या	आहेत;	पण	 येईपयंत	 तेवढं	काम	क न	 ठेवायला	बजावलं	आहे	 यांनी.’’	डॉ टर
थोडे	हसले	देखील.	गे याच	आठवड ात	पावती	 यां याकडे	तांदळू	कांडायला	गेली	होती
आिण	एक	पणू	िदवस	 यां याकडेच	होती,	हे	भै ला	आठवले.	जानकीकडे	पाहताच	 याला
जाणवलेली	अ व थता	आता	पु हा	जागी	झाली;	पण	जड	बिधर	डो यात	कुठेतरी	ितची
नांगी	 िवरली.	धड्म	धड्म	बमू	बमू...	 देवळात	आणखी	एक	पोर	नगा याजवळून	 गेले	व
ऐकताच	अंग	िकंिचत	थरथरणारा	तो	आवाज	पु हा	आला	–	धड्म	धड्म	बमू	बमू...	 या
आवाजाने	 या या	डो यातील	एक	शीर	करकच यासारखी	झाली	व	 याने	पोरांना	एक
शेलकी,	मुरलेली	िशवी	हासडली.	नगा याचा	आवाज	थांब यावर	तो	 हणाला,	 ‘‘तांदळू
क न	आठच	िदवस	झाले,	नाही?’’

‘‘होय;	 पण	 बा नी	 ते	 बरोबर	 नेले	की!	आता	 इथं	 बेगमी	नको	 होय?’’	डॉ टर
अ व थपणे	 हणाले;	 पण	 भै या	 पर् नाचा	 यांना	 राग	आला	 होता.	 ितरसटपणे	 ते
हणाले,	 ‘‘बघ,	 ितला	यायला	होत	नसेल,	तर	 दुसरीकडे	 कुठंतरी	सांगनू	 यव था	करेन
मी!’’

भै 	एकदम	 िचरड यासारखा	झाला.	आवाजात	गयावया	आणत	तो	 हणाला,
‘‘तसं	नाही,	तसं	नाही.	 तु ही	आहात	 हणनू	तर	आ ही	तगनू	आहोत.	असं	कसं	त ड
फुटेल	मला	बोलायला!	मी	आताच	सांगनू	येतो	ितला.’’

इनामदार	डॉ टरांचा	 चेहरा	नरमला	आिण	ससा या या	घरट ासारखे	 िदसणारे
यांचे	उगर्	डोळे	सौ य	झाले.	 यांनी	हातातील	स ले	 पु हा	 िफरवले.	 ‘‘मग	 दे	 ितला



पाठवनू,’’	 ते	 हणाले	व	जा यासाठी	वळले.	 यांची	 रेशमी	 रंगेल	 पैरण	वा यात	तलम
चु यांनी	थरथरली.

आिण	 आप याच	 गंुगीत	 तो	 पु हा	 आडवा	 झाला	 ते हा	 याला	 सग याच
गो टीचंा	 िवसर	पडला	होता.	आता	डॉ टरांना	समोर	पाहताच	 याला	अपराधी	वाटले.
डॉ टरांनी	पतर्	पो टात	टाकले	व	 ते	 िनघनू	 गेले.	 भै 	 िभंतीआडून	 पुढे	आला	व	परत
घराकडे	वळला.

पावती	 सो यावरच	 होती;	 पण	 आतला	 दरवाजा	 बंद	 होता.	 ‘‘डॉ टरांनी
तांदळासाठी	 बोलावलंय	 तुला,	 ते	 सांगायला	 परतलो	 मी,’’	 तो	 हणाला.	 पावती या
चेह यावरचा	िचडखोरपणा	कमी	झाला.	ितने	ताबडतोब	जा याची	तयारी	केली	व	भै ला
बाहेर	घालवनूच	ती	बाहेर	पडली.

‘‘जानकी,	कडी	लावनू	 घे.	नाहीतर	दारावरची	मढी	 कुतर्ी	यायची	घरात,’’	दार
ओढून	 घेत	 ती	 हणाली,	 या	 वेळी	 ितचा	 गोलसर	 गोरा	 हात	 लांबला.	 ितची	 बोटे
भडीसारखी	 सुबक	होती,	 ितचा	तळवा	नागवेली या	कोव या	पानासारखा	होता.	 ितकडे
पाहताच	 यात	काहीतरी	कमी	आहे	असे	भै ला	वाटले	व	तो	 वैतागला.	िमर या	कुटून,
तांदळू	कांडून	हात	खरबरीत	होत	असतात,	कातडीवर	दट्टे	पडत	असावेत,	नाही?	पण
िहची	बोटे	मातर्	अगदी	िनतळ	आहेत...	 पु हा	 याला	काही	सुचेना.	 देवळात	कोणीतरी
नगा यावर	दणादणा	हात	आपटू	लागले.	 या	 घुमणा या	आवाजात	 भै 	घोटाळला	व
बाहेर	पडला.

तो	जात	असता	पु हा	नगा याचा	धड्म	धड्म	आवाज	कानावर	आदळू	लागला;
पण	आता	आवाजाचा	हबका	जा त	जोराने	 येत	होता.	 भै ला	वाटले,	नगा या या	या
घुमणा या	आवाजावरच	 िठगळापर्माणे	आपले	आयु य	 िशवले	 गेले	आहे.	 तो	आवाज
झाला	की	 याबरोबरच	आपले	आयु य	लहानपणापासनू	थरथरत	आले	आहे.	लहानपणी
िचं यांची	 डोकी	 बांधले या	 दोन	 काठ ा	 घेऊन	 देवळातील	 या	 पु षभर	 उंच
नगा यासमोर	 तो	 उभा	 रािहला	की	 याचे	 डोके	अ यापयंत	 देखील	 पोहचत	 नसे;	 पण
एकदा	का	 याचे	हात	हलनू	काठ ा	बडव	ूलागले	व	ताणलेले	चामडे	काप	ूलागले	की
सगळे	देऊळच	 या	आवाजाने	उंच	उडून	हवेत	तरंग	ूलागणार	असे	वाटू	लागे.	 याचे	सारे
अंग	 या	लहरीनंी	 धंुद	होई.	हात	हलताना	 िदसत;	पण	 ते	आप याच	 अंगचे	आहेत,	ही
संबंधाची	जाणीव	िवल ण	त हेने	नाहीशी	होई.	आवाजा या	या	पर्चंड	वादळाचे	आपण
उगम	 आहोत,	 यातही	 हे	 मोह न	 गेलेले	 अंग	 –	 न हे,	 तर	 आत	 कुठेतरी	 पणती
लाव यापर्माणे	असणारा	कोणीतरी	मी	हे	सगळे	घडवत	आहे,	असे	 याला	जाणव	ूलागे
व	तो	 िझंगनू	 गे यासारखा	होत	असे.	पण	 हे	सारे	होते	 देऊळ	ता यात	असताना.	 नंतर
देखील	रातरं्िदवस	तो	आवाज	कानांवर	पडे,	नाही	असे	नाही.	पहाटेला	आरती या	वेळी,
सं याकाळी	 िदवे	लावताना,	शिनवारी	 पालखी	 िनघाली	असता;	 यािशवाय	 दादभूटाने
लाडावनू	 ठेवलेली	ही	उनाड	कारटी	तर	सतत	 देवळात	भटकत	असायचीच.	पण	आता
भै ला	 या	 आवाजा या	 वेशीवर	 उप यापर्माणे	 वाटे.	 आवाजाची	 धड्म	 धड्म	 धमू
अंगावर	पडे	खरी;	पण	एखा ा	परे्तावर	 या या	भुताने	येऊन	उसासे	टाकावे	 यापर्माणे
ती	रगाळे	व	िनघनू	जाई.	भै ला	वाटले,	 ईची	 ं द	पाने	गोळा	क न	एखादी	माळ	करावी
यापर्माणे	 या	नगा याचे	होणारे	ह ीसारखे	आवाज	गोळा	क न	आप या	ज माची
माळ	करता	येईल!



याचे	दुकान	हणमंता या	देवळा या	पुढ या	बाजलूाच	होते.	पजेूची	पाळी,	इतर
जागा	हे	सगळे	वाटणीने	इतर	भाऊबंदांकडे	गेले	होते.	आता	ही	सुपारीएवढी	जागा	मातर्
बडू	 टेक यासाठी	 याची	 वत:ची	उरली	होती.	तो	आप या	 दुकानासमोर	उभा	रािहला;
पण	वरची	मळकट	पाटी,	 पुढे	लावले या	 फुट या	फ या	आिण	 नुसते	ओढले	की	त ड
फाकवणारे	 कुलपू,	 हे	 सगळे	 पाहनू	 याला	 एकदम	 सारे	 नकोसे	 वाटू	 लागले.	 तो
दुकानासमोर	 णभर	 घुटमळला.	 अंगात	अ ािप	आणखी	थोड ा	झोपेची	वांछा	होती.
याला	वाटले,	दुकान	अजनू	एक	तास	जरी	उघडले	नाही	तरी	कवडीचेही	नुकसान	 हायचे
नाही,	मग	तीच	वेळ	सुखाने	झोप यात	घालवली	तर	िबघडले	कुठे?	हा	िवचार	 याला	फार
आवडला	व	डोळे	ताणत	तो	हणमंता या	देवळात	आला.	तोच	धड्म	धड्म	आवाज	येऊन
या याभोवती	िफरला	व	 यात	आपण	पणूपणे	अडकून	पडलो	असा	 याला	भास	झाला.
देऊळ	जुनाट	पण	अितशय	मोठे	होते.	 या या	चारही	बाजूंना	फरशा	घातलेली	मोकळी
जागा	असनू	तीन	 बाजूंना	धमशाळा	 हो या.	 मु य	भागात	 हात	ताणनूच	 िमठी	 बसेल
असले	 तेलकट	लाल	 रंगात	माखलेले	अ टकोनी	खांब	होते.	आता	गाभा याला	लोखंडी
स या	लाव या	हो या.	हणमंताची	कु प,	बेडौल	मतूी	 यां या	मागील	कुबट	अंधारात
कैद	झाली	 होती.	 पण	छताला	मातर्	 भै या	 बापापासनू	असले या	काचे या	 हंड ा
हो या	 व	 यां या	 म यभागी	 िकणिकणणा या	 लोलकांचे	 झंुबर	 िनरिनरा या	 रंगां या
िशडका याने	झगमगत	 होते.	लहानपणी	 भै 	 या	 वेळी	नगा या या	 धंुदीत	नसे,	 या
वेळी	 तो	 या	 िनरिनरा या	 रंगीत	 हंड ा-झंुबरांचा	 रंगखेळ	 यां याकडे	 नािद टासारखा
पाहत	 बसे.	 गाभा या या	 बाजलूाच	 जामदारखा याला	 लागनू	 तो	 अजसर्	 नगारा
िभंतीतच	 खंुट ा	ठोकून	कायमचा	बसवला	होता.	शिनवारी	हणमंताची	पालखी	 िनघाली
िकंवा	 पहाटे	आरती	 चालली	असता	 तो	 गरज	ूलागला,	की	 याचा	 िवल ण	 घुमणारा
आवाज	 मैल-दीड	 मैलांवर	असले या	 राममंिदरात	 ऐकायला	 जात	असे	आिण	 पोरांनी
जाताना	 या यावर	 मुठी	आपट या,	की	सारे	 देऊळ	शहार यासारखे	 होत	असे	आिण
खाली	 पडलेले	 दाणे	 वेच यासाठी	जमले या	 िचम या	जाजमातनू	 वर	 फेक यापर्माणे
भुरिदशी	वर	नाहीशा	होत.	आता	 या या	समोर	तीन	पोरे	उभी	होती	व	एका	दांड याला
िचं यांचा	गोटा	बांध यात	गढली	होती.	 हणजे	आता	होणारे	धड्म	धड्म	आवाज	सहज
जाताजाता	मारले या	 मुठीनंी	उडणार	न हते,	तर	अगदी	प तशीरपणे	ही	कारटी	सतत
देऊळ	हाद न	सोडणार	होती.	भै चा	आतापयंत	जमत	आलेला	संताप	एकदम	उसळला.
याने	एक	िशवी	हासडली	व	जवळच	पडलेली	नारळाची	एक	करवंटी	उचलनू	 या	पोरांकडे
फेकत	 तो	ओरडला,	 ‘‘उलथता	 की	 नाही	 एकदा	 मसणात!	 नाहीतर	 पोटात या	 दो या
काढतो	बघा	एकेका या!’’

पोरांनी	 भेद न	 मागे	 पािहले	 व	 ती	 गबागबा	 पांगली.	आता	 येथेच	 मु काम
ठोकला	नाही	तर	ही	भुते	पु हा	येऊन	देऊळ	डो यावर	घेतील	याची	 याला	खातर्ी	होती.
िशवाय	या	िठकाणी	फरशी	उ हाने	उबदार	होती;	पण	ऊन	पर् य 	अंगावर	येत	न हते.
याने	 मालाची	 चंुबळ	 केली	 व	 यावर	 डोके	 ठेवनू	 तो	काळसर	 गुळगुळीत	फरशीवर
आरामात	आडवा	झाला.	थोडा	वेळ	गेला,	डोळे	जडाव	ूलागले	आिण	तुटलेली	झोप	पु हा
सांधली.

धुड्म	 धुड्म	 बमू	 बमू!	 या	आवाजाने	 तो	 ताड्कन	 उडालाच	 व	 खु यासारखा
इकडेितकडे	 पाह	ू लागला.	 याचा	 डोळा	 लागायचीच	 वाट	 पाहत	 टपनू	 बसलेली	 पोरे



िखंकाळत	पळून	गेली	व	दरू	सुरि त	अंतरावर	राहनू	एकमेकां या	खां ावर	पडून	िखदळू
लागली.	 भै ने	 मोठमोठ ाने	 यां या	 आयाबिहणीचंा	 उ ार	 केला	 व	 फेक यासाठी
जवळपास	काही	िमळते	का	हे	शोध	ूलागला.

‘‘जाऊ	 दे	 रे	 भै ,	 िकती	 हणनू	 यांना	 हुसकायचं,’’	एका	लहान	 मेणकट	पोराचा
हात	ध न	पाय या	वर	चढत	िभमकूाका	 हणाला.	 याने	पोराला	मोकळे	सोडले	व	 वत:
कट्टयावर	बसत	 याने	एक	 िवडी	काढली	व	दो ही	बाजूंनी	ती	 फंुकून	 घेऊन	 पेटवली.
‘‘आज	काय	दुकानाला	टाळं	लावलंस	वाटतं!’’	तो	 हणाला.

‘‘कसलं	 दुकान	 घेऊन	 बसलास,	 काका!’’	 भै 	 िभंतीला	 टेकून	 बसत	 हणाला,
‘‘कसंबसं	िदवसाला	िदवस	जोडायचा	झालं.	हा	पोरगा	कोण?’’

पोर	मळ या	मेणब ी या	 खंुटासारखे	होते	व	 या या	चेह याव न	माशी	उडत
न हती.	 यातही	 िभमकूाकाने	 याला	 लाडाने	 माकडटोपी	 चढवली	 होती;	 पण
नगा याजवळ	येताच	 या या	हालचालीत	कावेबाजपणा	आला	व	 याने	दो ही	हातां या
मुठी	 दणादणा	 चामडयावर	 हाण या.	 या	 आवाजाने	 भै या	 डो या या	 िठक या
उडा या.

‘‘काका,	हा	नगारा	एकदा	गाभा यात	का	नेऊन	नाही	आदळत?’’	तो	ितरसटपणे
हणाला,	‘‘या	पोराचं	एक	राह	ूदेत;	पण	येत-जात	पर् येक	िबगनेशी	पोर	 या यावर	हात
हाणतं	आिण	नगारा	ब बलत	उठतो.	हा	सारा	 या	दादभूटाचा	उप ाप	आहे.	दाणे,	बेदाणे
काय	 यांना	देतो.	 यांना	बोलावनू	काय	आणतो!’’

‘‘आिण	काय	रे	शहा या,	हा	नगारा	गाभा यात	ठेवनू	मी	पजेूला	कुठं	बस?ू	तु या
टाळ यावर	 की	 हणमंता या	 रे?	आिण	 पालखी या	 वेळी	 कानात	 काय	 गुड ा	 घालू
होय?’’	िभमकूाकाने	िवडीचा	एक	दम	मारला	व	खवचटपणे	 हटले,	‘‘तु याकडे	कधीकाळी
देऊळ	आलं	 हणजे	काय	लावायचे	ते	िदवे	लाव!’’

भै या	मनात	एक	धारदार	 सुरी	 िफरव यासारखी	झाली	आिण	गोळीची	बाशी
धंुद	 मनावरचा	 गंज	 गे यापर्माणे	 नाहीशी	झाली.	 याचे	 अंग	 पेट यापर्माणे	 होऊन
थरथरले;	पण	ताड्कन	उ र	 ायला	सरसावलेली	जीभ	मरगळली	व	तो	शरमनू	 अंग
आखडून	 बसला.	 आपले	 श द	 नेम या	 िठकाणी	 लागले	 याचे	 िभमकूाकाला	 समाधान
वाटले.	तो	 हणाला,	 ‘‘भै ,	काही	अडीअडचणी	अस या	तर	 येत	जा	मा याकडे.	अरे,
अशा	वेळी	गणगोत	नाही	तर	माणसं	पािहजेत	कशाला,	चुलीत	घालायला?	असलं	देऊळ
होतं,	 पैसा	 होता;	 पण	म हारीला	 शेण	खायची	कशी	 बु ी	झाली	 हणमंत	जाणे!	अरे,
देवाचा	दािगना	 हणजे	आईमायचं	काळीज,	ते	िवकून	कोणी	पोट	जाळतंय?	आपलं	कम
हणायचं,	 दुसरं	काय!	सो यासारखं	उ प न	घालवनू	बसला	की	नाही	तुझा	बा?	 हे	मला
सगळं	पािहजे	होतं	होय?	सग या	मबरांना	मी	दातां या	क या	क न	सांिगतलं,	देऊळ
अस	ू दे	म हारीकडेच!	मी	पािहजे	तर	पोटापुरता	 रातरं्िदवस	 राबतो;	पण	 यांचं	आपलं
एकच	 –	 ‘िभम,ू	आता	 देऊळ	 तु याकडेच!’	मग	मी	तरी	काय	करणार?’’	थोटूक	 फेकत
िभमकूाका	 उठला	 व	 याने	 पोराला	 उचलनू	कडेवर	 घेतलं.	 पण	जा यापवूी	 या	 पोराने
नगा यावर	आणखी	दोनचार	मुठी	मार याच	आिण	दर	आघाताबरोबर	भै 	हादरला!

आता	आप याकडे	देऊळ	कधीच	येणार	नाही	हे	माहीत	अस यामुळेच	िभमकूाका
असे	घालनूपाडून	बोलतो	 हे	 भै ला	कळत	होते;	पण	दरखेपेला	नांगी	मार यापर्माणे
या या	अंगाची	आग	होत	असे.	भै 	लहान	असता	 या या	बापाकडे	देवळाची	विहवाट



होती.	ती	तशीच	रािहली	असती,	तर	भै ला	आज	दुकानाचे	ते	बोळके	ठेव याची	देखील
गरज	पडली	नसती.	आज	 याचे	 देखील	पोट	 िभमकूाकापर्माणेच	 सुटले	असते,	कानात
दोरीएवढ ा	जाड,	सो या या	व या	आ या	अस या;	पण	नंतर	गर्हच	उलथे	झाले.	एका
दस याला	हणमंतावर	सो याचे	दािगने	चढले.	सो याने	मढवलेला	लाल	डोळा	मतूीवर
चमकू	 लागला	 आिण	 झगझगीत	 पाचचूी	 माळ	 ग यात	 शोभली.	 पहाटे	 चार
वाज यापासनू	 रातर्ी	आठ	वाजेपयंत	म हारीने	 तेथेच	खडा	पहारा	 केला.	आठ	वाजता
िशलंगणाहनू	वाहने	परतली,	सोनपजूा	झाली.	रातर्ी	दहा या	सुमाराला	िव व त	मंडळी
दािगने	 घेऊन	 जामदारखा यात	 ठेवनू	 िश का	 ठोक यासाठी	 आली	 आिण	 म हारीचे
कपाळच	 फुटले.	 हणमंता या	 हातांतील	 सो याचे	 तोडे	 नाहीसे	 झाले	 होते!	 म हारीने
मतूी या	पायांवर	हात	मा न	मुलाबाळांची	शपथ	घेतली.	मग	पोिलस	आले,	कोटकचेरी
झाली	आिण	म हारी	दोन	मिहने	 तु ं गात	जाऊन	आला.	 ते हा	 देवळाची	पाळी	घरातनू
गेली	ती	कायमचीच.	िभमकूाका	पुजारी	झाला.	 यानंतर	हे	झुरळासारखे	िदसणारे	पोर...

पण	 म हारी	 मातर्	 िचडून	 गे यासारखा	 झाला.	 बोटभर	 दाढी	 वाढवनू	 तो
बोड यानेच	 देवळा या	 कट्टयावर	 बस	ू लागला.	 ओळख	 असो	 अगर	 नसो,	 देवळात
येणा यांना	तो	आवेशाने	आपली	सारी	हिककत	सांगे	व	मग	कपाळावर	हात	मारत	लहान
मुलासारखा	रडत	बसे.	 नंतरनंतर	तर	 याला	बोलायला	समोर	एखादे	माणसू	अस याची
देखील	 गरज	 वाटेना.	 खरा	 चोर	 कोण	आहे	 हे	 शोध यासाठी	 याने	 जादटूोणा	 क न
पािहला.	 वाघाचे	कातडे	 पांघरणारे	 देवषी,	कवट ांसमोर	धपू	जाळत	 बसलेले	गांजेकस
अविलये	झाले.	 यानंतर	परसात या	खोलीत	तो	 वत:च	जाळ	क न,	 शेकोटी	 पेटवनू
तोडगे	क 	लागला.	काही	 वेळा	म येच	धावत	 येऊन	तो	 भै ला	एखादी	बाटली	अगर
प याची	डबी	दाखवे	व	 या या	डो यावर	चापट	मा न	 हणे,	“बेट ा	भै या,	बघनू	ऐकून
ठेव	सगळं,	कधीतरी	आयु यात	उपयोगी	पडेल.	यात	काय	आहे	माहीत	आहे?	सशा या
कातड ात	 रानक बडीचं	 काळीज	 घालनू	 जाळलेली	 राख	 आहे.	 ही	 मधात	 कालवनू
डो यांत	घातली	की	जिमनीतील	पाणी	िदसतं.	या	दुस या	बाटलीत	पांढरी	पडू	आहे.	कडू
भोप या या	 िबया	 मशानात	 वाढले या	 तुळशी या	 रसात	 वाटून	 वाळव या	आहेत.
यांतील	एक	बी	घोडी या	चमचाभर	दुधातनू	घेतली,	की	कोण याही	िभंतीमधनू	आरपार
पाहता	 येतं...	 शेव या या	 झाडाचा	 िडंक	 घेऊन	 या या	 गो या	 मोरा या	 र तात
िभजव या	व	 या	िनगुडी या	झाडाखाली	तीन	मिहने	सात	िदवस	चांद यात	ठेव या	की
याचे	झगझगीत	मोती	होतात.	का या	मांजराचे	डोळे	काढून	 ते	वा या	कवड ाबरोबर
जाळावेत.	 ती	 राख	 करटा या	फळात	 भ न	 घोड ा या	 शेपटी या	 केसांनी	 बैला या
पायावर	बांधावी.	तो	बैल	 या	िठकाणी	तो	पाय	पाचदा	आपटेल,	 या	िठकाणी	वीस	हात
खण यास	परीस	सापडतो...’’

पण	 म हारीला	 शेवटपयंत	 खरा	 चोर	 काही	 शोधता	आला	 नाही.	 कारण	 पणू
अंत ान	 हायला	पटाईत	वाघाची	चरबी,	का या	नागाचे	िजवंत	कातडे	आिण	राजहंसीचे
अंडे	ही	लागतात,	ती	काही	 याला	कधी	िमळाली	नाहीत.	मग	एका	भादर्पदात	रातर्ी
आभाळ	 भुके या	 रेड ापर्माणे	 डरकाळी	 फोडत	 होते,	 याचे	 डोळे	 संतापाने	 पेटत
अस यापर्माणे	 िवजा	 चमकत	 हो या.	 अचानक	 रातर्ी	 म हारीने	 भै ला	 उठिवले	 व
हटले,	‘‘बेट ा,	दाराला	कडी	लावनू	घे.	मी	बाहेर	जाणार	आहे.’’	अस या	रातर्ी	तो	कोठे
जाणार	हे	भै ला	कळेना	व	तो	त ड	उघडे	टाकून	बावळटासारखा	पाहतच	रािहला.



‘‘भै या,	 त	ू पिह यापासनू	 अगदी	 हाब या	 आहेस	 बघ,’’	 म हारी	 हसनू
हणाला,	 ‘‘अरे	बाकी	सगळे	 िज नस	मा याकडे	आहेत.	अस या	रातर्ी	 मशानात	जर
एखादा	िपंगळा	मारता	आला,	जर	 या या	कातड ाची	िपशवी	करता	आली,	तर	बेट ा,
जगात या	सग या	राजेरा यांना	मी	मा या	गाडीला	बैलापर्माणे	जंुपतो	की	नाही	बघ!
बघनू	पाहनू	ठेव	सगळं.	आयु यात	कधीतरी	उपयोग	होईल.’’

मग	 म हारी	ओतत	असले या	 पावसात	 बोड यानेच	अनवाणी	 बाहेर	 पडला.
भै चा	जीव	अगदी	कासावीस	झाला.	 याला	एकदम	वाटून	 गेले,	उ ा	बाप	आ यावर
याला	सांगायचे,	 ‘बाबा,	जर	खरा	चोर	कोण	आहे	हे	समजले	तर	मी	 वत:	 याचा	गळा
िच न	 टाकेन!’	 पण	 तसे	 कर याची	 भै ला	 संधीच	 िमळाली	 नाही.	 िपंग या या
िशकारीमागे	 लागनू	 म हारी	 कायमचा	 बेप ा	 झाला.	 मिहनाभराने	 भै 	 परसात या
खोलीत	गेला;	 याने	बुट्टीभर	ड या,	बाट या	आणनू	दुकानात	ठेव या	आिण	म हारीचे
गोणपट,	 जुनी	धोतरे	यांचे	बनवलेले	 अंथ ण	 िभका यांना	 देऊन	टाकले	आिण	 ‘देऊळ
तु याकडे	आले	 हणजे	काय	 िदवे	लावायचे	 ते	लावनू	 घे’	असे	 हणनू	 यायची	 भै वर
पाळी	आली!

आता	 याची	झोप	उडाली	होती.	 याने	 मालाची	चंुबळ	काखोटीस	मारली	व	तो
दुकानाकडे	वळला.	कोप यावरच	 याला	लंगडा	वकील	समो न	येताना	िदसला.	 या या
हातात	नेहमी	एक	जाड	सोटा	असे	व	एका	आखडू	पायाने	र ता	िटचकत	तो	जात	असे;
पण	आज	 या या	 हातात	 सोट ाबरोबर	 एक	 कु हाडीचे	 डोके	 होते.	 तो	अगदी	जवळ
आ यावर	 भै ने	 याला	नम कार	 केला,	 ते हा	 याची	दरू	ताणलेली,	तारवटलेली	 दृ टी
तुट यासारखी	झाली	आिण	‘हा	कोण	माणसू	बुवा’	अशा	नजरेने	 याने	भै कडे	पािहले.

‘‘वकीलसाहेब,	हातात	कु हाड	बरं	आज?’’	भै ने	थोड ा	खवचटपणेच	िवचारले.
विकलाने	हातातील	कु हाडीकडे	आ चयाने	पािहले.	जण	ूती	 या या	हातात	कशी	आली,
हे	 याचे	 यालाच	माहीत	न हते.	मग	 याची	दृ टी	उजळली	व	तो	हसला,	‘‘हां,	कु हाड
होय?	दांडा	घालनू	आणायला	िनघालो	होतो	सुताराकडे.	 हटलं,	असावी	एखादी	घरात.’’

‘‘तुम या	आरशांना	एकदा	पॉिलश	मारलं,	की	काम	खलास!’’	िवषय	बदलत	भै
सराईतपणे	 हणाला,	‘‘ते हा	एकदोन	 पये	देऊन	ठेवा.	पॉिलश	पावडर	संपली	आहे.’’

विकलाने	 या याकडे	िनरखनू	पाहत	 हटले,	‘‘आरसे?	कोणते	आरसे?’’	मग	 याने
मान	हलवली,	 ‘‘होय,	 ते	 तु याकडे	चांदवायला	 िदले	आहेत	न हे	का?	 घे	 हे	 पैसे.	मातर्
आरसे	उ ा या	उ ा	घरी	हजर	पािहजेत!’’	 याने	िखशातनू	अधी	मठू	िच लर	काढली	व
भै या	हातात	घातली.

भै ने	 बेडरपणे	 पैसे	 िखशात	घातले.	आता	दोनचार	 िदवस	तरी	 िवड ांची	ददात
न हती.	पॉिलश	पावडरसाठी	आज	 याने	चौ यांदा	 लंगड ा	विकलाकडून	 पैसे	काढले
होते.	आरसे	उ ा या	उ ा	पािहजेत	या	इशा याची	देखील	 याला	फारशी	िचंता	वाटली
नाही.	कारण	काचा	दुकानात	पडून	तीनचार	वष	होऊन	गेली	होती.	 यांतील	एक	काच	तर
भै ने	 िवकूनही	टाकली	होती.	पण	आता	पाठमोरा	 िदसणा या	 लंगडया	विकलािवषयी
याला	फार	कणव	वाटली.	सहा	मोठ ा,	 जुनाट	काचा	 याने	आणनू	टाक या;	 याला
एवढे	आरसे	कशाला	पािहजे	असतील	बरे?	तो	दाढी	 देखील	आठ-आठ,	दहा-दहा	िदवस
करत	नसे.	 िन वळ	इ टेटीसाठी	 याने	आपला	एकुलता	एक	 मुलगा	द क	 िदला	होता.
या	अश त,	मळकट,	वातीसार या	पोराला	पवूी	घालायला	कपडे	 िमळत	नसत;	पण



आता	 या या	डो यावर	जरीची	टोपी	आली,	ग यात	सो याची	जाड	साखळी	पडली	व
शाळेला	जात	असता	सोबत	काठी	घेतलेला	गडी	िदस	ूलागला.	पण	एक	िदवस	सकाळी
परी ा	होती	 हणनू	गड ाला	न	घेताच	पोरगे	शाळेकडे	धावले	आिण	वाटेत	हणमंता या
देवळातच	 या या	भाऊबंदांपैकी	कोणीतरी	 याला	ग यात	भोसकून	आडवे	केले.	पु तक-
पाटी	बाजलूा	पडलेले	परे्त	धमशाळेत	तीन	तास	बेवारशापर्माणे	पडून	होते.	मग	पोिलस
आले,	 गवगवा	झाला;	 पण	कोणीच	 हाती	लागले	 नाही.	 नेम या	 याच	 िदवशी	सगळे
भाऊबंद	गावाबाहेर	होते	व	 यां यापैकी	कोणीच	गो यात	अडकले	नाही.	 –	पण	लंगडा
वकील	मातर्	ते हापासनू	ग लीबोळांतनू	िहंडू	लागला.	अनेकदा	तर	रातर्ी	तो	देवळातच
झोपे.	कोणीतरी	गाठून	 याला	घरी	 नेले	तरच	जेवणखाण!	 या याकडे	पाहताना	 भै ला
वाटले,	या या	पोटात	आग	भडकली	आहे	व	 यातच	तो	जळून	मरणार!	यालाही	आता
म हारीपर्माणेच	कसले	तरी	अंजन	हवे	आहे...

तो	 दुकानाजवळ	 आला,	 याने	 एका	 िहस याने	 कुलपू	 काढले,	 दरवाजा या
फ यांची	घडी	बाजलूा	सरकवली	व	 माल	दारातनूच	एका	खो यावर	टाकला.	दुकानात
दोनतीन	फ यांवर	 पु कळसे	 जुने	 गंजलेले	डबे	 होते,	बाट या	 वेड ावाकड ा	पड या
हो या	आिण	 यांवर	बारीक	धळू	होती.	 दुकाना या	एका	कोप यात	दादभूटाने	आपली
सारी	 दौलत	 (पं यात	 गंुडाळलेले	 एक	 गाठोडे,	 अ युिमिनयमची	 तां या-थाळी	आिण
दो याने	 पट्टया	 साव न	 धरले या	 जु या	 वहाणा)	 ठेवली	 होती.	 समोरच	 जु या
आरशां या	 पु कळशा	 काचा	 िभंतीला	 लावनू	 उ या	 के या	 हो या.	 भै 	 दारात	 उभा
राहताच	समोर या	िभंतीतनू	एकदम	आठ-दहा	भै 	समोर	आ यापर्माणे	झाले.	एकाची
आकृती	पा यात	अस यापर्माणे	थरथर या	रेषेची	होती,	एका या	चेह यावर	कु प	असे
लाल	वर्ण	िदसत	होते.	लंगड ा	विकला या	एका	काचेतील	भै ला	डोकेच	न हते	आिण
एका	पर्ितिबंबात	डो यां या	जागी	कवटीपर्माणे	दोन	शू य	भोके	 िदसत	होती...	 भै
भेदर यासारखा	झाला	 व	थबकला.	 याला	 वाटले,	यांतील	खरे	 प	कोणते?	 वर्णाचा
माणसू	की	डोके	उडवलेला	की	डो यांची	परटी	झालेला?	पण	लगेच	माग या	बाजलूा,
‘‘काय	भैरोबा?’’	अशी	आरोळी	ऐकून	भै 	एकदम	दचकला	व	 याने	मागे	वळून	पािहले.
हातात	दोन	झारे	घेऊन	दादभूट	‘‘हु श’’	 हणत	एका	खो यावर	टेकत	होता.	 या यामागे
लागनू	 आलेला	 तीनचार	 पोरांचा	 घोळका	 बाहेरच	 थांबला.	 यां याकडे	 न	 पाहताच
दादभूटाने	 हात	 हलवला	 व	 हटले,	 ‘‘चला	 रे	 पोरांनो,	आता	शगदाणे	 संपले.	 पळा	 बघू
एकेकजण	ढंुगणाला	पाय	लावनू!’’

भै ला	एकदम	 संताप	आला.	तो	 िचडून	 हणाला,	 ‘‘भटा,	 तु यामुळेच	ही	पोरं
चांडी	होऊन	बसलीत!	 यांना	 बेदाणे,	शगदाणे	 देतोस	काय,	खेळ	काय	 िशकवतोस!	मग
ती	 देवळात	सतत	 हंुदडतात,	दणादणा	नगारा	हाणत	बसतात.	गाईमुळे	गोिचडया;	तशी
तु यामुळे	ही	मायची	कारटी	 येथे	 येऊन	आदळतात!’’	 नेम या	याच	 वेळी	जण	ू याला
उदाहरण	दाखव यासाठी	 देवळातनू	नगा यावर	चारसहा	 वेळा	हात	बडव याचा	आवाज
ऐकू	आला	व	भै ने	रागाने	दात-मुठी	घट्ट	आवळ या,	‘‘बिघतलंस?	 यांना	पटकी	कशी
काय	िवसरली	कोण	जाणे!’’

दादभूटाचा	 चेहरा	आवळ यासारखा	झाला.	तो	 हणाला,	 ‘‘भैरोबा,	असं	 संतापू
नको.	अरे,	पर् य 	पाठ या	भावानं	लुबाडून	हाकलनू	घातलेला	माणसू	मी.	माझं	सगळं
जग	केवढं	आहे,	हे	पाहातोस	न हे?	मी	जेथे	उभा	असतो	ती	दोन	पावलांची	जागा	आिण



या	कोप यातील	गडगंज	इ टेट!	 तुला	घरदार	आहे,	पोरंबाळं	आहेत.	आता	माझी	पोरं
हणजे	हीच.	उ ा	कुठंतरी	मी	आडवा	झालो,	की	हीच	माझी	आठवण	काढतील,	न हे?’’

दादभूटाचा	गालाची	ढोपरे	वर	आलेला	चेहरा,	राख	जमत	आ यापर्माणे	िदसणारे
डोळे	व	पाठीची	कमान	बघनू	भै 	वरमला	व	ग प	झाला.	 ं द	पशे	असलेले	हातातले	दोन
झारे	दादभूटाने	कोप यात	ठेवले	व	अ मीनचा	तां या	उचलनू	थोडे	पाणी	घेतले.	 या या
सुतळीसार या	ग यात	हाड	वर-खाली	हलले	व	टोकदारपणे	ि थर	झाले.	 वयंपाकासाठी
कोठे	 बोलावणे	 नसले	 की	 तो	 माधुकरी	 मागे	 व	 धमशाळेत	 जेवण	 करी.	 उरलेले	अ न
भै या	 दुकानात	 रातर्ीसाठी	झाकून	 ठेवले	जाई.	 गावात	कोठे	कोणी	 मेले	असले	की
ओळख	असो	अगर	नसो,	तो	 भुतासारखा	हजर	होत	असे.	 यां या	घरी	जाऊन	सराईत
श दांत	 सां वन	 करी,	 पुढे	 होऊन	 भातझुणका	 क न	 या	 माणसांना	 बळेच	 दोन	 घास
िगळायला	लावी	आिण	सहज	तीनचार	िदवस	तरी	आपला	पु खा	बाहेर	काढे.	सगळेजण
याला	 या यामागे	‘िगधाडभट’	 हणत;	पण	माणसे	गोळा	कर याची	आप ी	आली	की
पिहली	हाक	असे	ती	दादभूटाला!	पण	पोरे	मातर्	 या यावर	खषू	असत	आिण	सोबत
दोनचार	पोरांचा	घोळका	अस याखेरीज	तो	 विचतच	 िदसे.	 यांना	 या याकडून	लहान
पेपरिमट,	खडीसाखर,	जर	अगदीच	काही	नसले,	तर	िनदान	फुटा याचे	दाणे	िमळत	आिण
धमशाळेत	आयु य	काढत	असले या	या	बेवारशी	माणसासाठी	काही	पोरे	उ सुकतेने	वाट
पाहत	देवळात	बसलेली	असत.

‘‘आज	काय	एकादशी	 वाटतं	 पोटाला?’’	कोटा या	 िखशातनू	एक	 िबडी	काढून
पेटवत	भै 	 याला	खुलिव यासाठी	 हणाला.

‘‘कसली	 एकादशी	 िन	 काय!’’	 कपाळावर	 नाटकी	 त हेने	 हात	 मारत	 दादभूट
हणाला,	‘‘आज	दुपारी	जायचं	होतं	एके	िठकाणी	 वयंपाकाला.	अ सा	झारे	घेऊन	बाहेर
पडतो,	तोच	 या	नाडगौडाकडून	बोलावणं	आलं.	 याची	सनू	सात या	मिह यात	बाळंत
झाली.	 बाई-मलू	 दो ही	खलास!	 पोर	काही	 नाहीतरी	जगलंच	 नसतं	 हणा,	कोव या
पडवळासारखं	होतं	 ते!	बाई	मातर्	जगायला	हवी	होती.	मोठी	कनवाळू,	चार	माणसांना
सांभाळून	 होती.	 ितचा	 दीर	 वारला	 ते हा	 ितनं	 मला	 पंधरा	 िदवस	 ठेवनू	 घेतलं	 होतं
जेवायला	घालनू!	आज	ती	मेली	देखील	वाईट	न तर्ावर,	 यात	आिण	शिनवार,	शांती
करायचा	देखील	उप ाप	मागं	लागलाय.’’

िवडी	ओढायचे	थांबनू	 भै 	लालसर	बटबटीत	डो यांनी	पाहतच	रािहला.	बाई-
मलू	शिनवारी	 मेले	 हणताच	तो	आतनू	एकदम	उकळ यासारखा	झाला	व	 याचे	 अंग
एकदम	थरथ 	लागले.	नुकतीच	पेटवलेली	िवडी	 याने	फेकून	िदली	व	डो यात	अजसर्
नगा यावर	िटप या	पडत	अस यापर्माणे	हादरा	देणारे	ठोके	पडू	लागले.	दादभूट	अ ाप
काहीतरी	बडबडतच	होता;	पण	आता	तो	के हा	एकदा	काळे	करील	असे	 भै ला	होऊन
गेले	 आिण	 या या	 एकेक	 वा याबरोबर	 याचा	 उतावीळपणा	 वाढत	 गेला.	 अखेर
एकदाचा,	‘‘पु हा	ितकडे	जायचं	आहे,’’	 हणत	दादभूट	िनघनू	गेला.	 याची	पाठ	वळताच
भै ने	 चटकन	 दार	 ओढले	 व	 आतनू	 कडी	 लावनू	 घेतली.	 याचा	 घसा	 एकदम
वखवख यासारखा	झाला.	 याने	अंधारातच	जु या	पतर्ावळीचंा	िबंडा	बाजलूा	सारला	व
माग या	कोनाड ात	हात	घालनू	एक	चपटी	बाटली	बाहेर	काढली	व	तशीच	त डाला
लावली.	ती	जळजळीत	पातळ	आगीची	 रेषा	घशातनू	उतरत	खाली	पोहोचताच	 याचे
सारे	अंग	 सुखाने	 सैलावले	व	 याने	इनामदार	डॉ टरला	 दुवा	 िदला.	 याने	आणखी	एक



घोट	घेतला	व	परे्माने	बाटलीवर	हात	िफरवत	 याने	ती	परत	ठेवनू	िदली	व	तो	खो याला
टेकून	ऐसपैस	पसरला.

सात या	 मिह यात	 बाळंत	 होऊन	 मुलासकट	 बाई	 गेली;	 तीही	अगदी	 वाईट
न तर्ावर!	अशा	पर्संगासाठी	बापाने	तीसचाळीस	वष	जीव	टाकला	होता	आिण	शेवटी
तो	पर्संग,	तो	असताना	घडलाच	नाही.	 वत:	भै नेदेखील	िकतीतरी	वष	डो यांत	जीव
आणनू	तस या	मरणाची	वाट	पािहली	होती	व	ते	पाह याचे	आप या	निशबी	नाही	असे
याला	वाटू	लागले	होते.	तोच	अचानक	दादभूट	येतो	आिण	ही	बातमी	सांगनू	जातो!	ही
गो ट	 खास	 आप यासाठीच	 घडली	 असे	 वाटून	 भै 	 एकदम	 खषू	 झाला	 व	 याने
नाडगौडा या	 सुनेला	 ‘जीते	रहो’	असे	मोठ ा	ऐटीत	 हटले.	 याला	वाटले,	आयु यात
वेळ	 यावी	लागते.	 ती	 ये याआधी	 तु ही	खालचे	 वर	करा,	 सुईत	 दोरासु ा	 िशरायचा
नाही,	मग	 इतर	गो टी	तर	 राह	ू ाच!	 बापाने	तर	अशा	 पर्संगासाठी	 हायच	खा ली,
आपणदेखील	हा	नाद	सोडलाच	होता;	पण	 या	अथी	आपोआपच	ही	गो ट	परमे वराने
घडवली,	 या	अथी	या	 खेपेला	तरी	आपणास	खातर्ीने	यश	 येणारच!	नाहीतर	ही	गो ट
आ ाच	का	घडली	असती?	ती	आपणाला	सांगायला	म येच	दादभूट	का	आला	असता?

याने	 दुकानाची	लहान	 िखडकी	उघडली	व	कपाटामागनू	एक	लाकडी	 पेटी	 पुढे
ओढली.	 या या	बापाने	साठवले या	ड या,	पुरचंुड ा	 यात	हो या.	खु 	भै ने	केले या
साधने या	 िन फळ	 खुणासु ा	 ित यात	भर या	हो या.	 देवळाची	पाळी	 पु हा	आप या
घरात	यावी	 हणनू	 याने	खार	मा न	 ितचे	कातडे	जाळले	होते.	ती	 राख	मग	मोगली
एरंडा या	िचकात	कालवनू	 याचे	 वि तक	काढलेला	नारळ	 याने	देवळात	पुरला	होता.
मग	 याला	कोणीतरी	सांिगतले,	खार	पािहजे	ती	जंगली	लाल	खार;	गावठी	काळी	खार
न हे!	ते हा	 याने	केलेली	राख	बसली	एका	बाटलीत.	आपला	धंदा	तरी	बरकतीने	चालावा
हणनू	 याने	 भटकत	 िहंडणा या	 वैदूंना	 सांगनू	 वाघाटी	 आणवली	 होती.	 ती	 मधात
िभजवनू	मग	कबुतरा या	र तात	वाळवली	होती	आिण	मग	ती	वाळ या	दुधी	भोप यात
भ न	 दुकाना या	आढ ाला	 बांधली	 होती.	 पुरलेले	 दर् य	 िदसावे	 हणनू	 केलेली	 तर
दहाबारा	अंजने	 या	िढगात	होती.	 याने	धळू	पुसत	बापा या	बाट यांपैकी	एक	िहर या
रंगाची	बाटली	काढली	व	ती	उजेडाला	बघनू	 याने	 ितचा	वास	घेतला.	 नंतर	 याने	 पेटी
पायानेच	कपाटामागे	ढकलनू	िदली.	 याला	वाटले,	आप या	बापा या	निशबी	हे	न हते;
पण	 आपणाला	 मातर्	 ते	 लाभणार	 आिण	 तेही	 या	 नाडगौडा या	 सुनेमुळे!	 याने
खोबरेलाची	बाटली	वाकडी	क न	थोडे	तेल	िहर या	बाटलीत	ओतले	व	बोटाने	आत या
भुकटीचा	लगदा	केला.	 याने	बोट	कोटाला	पुसले	व	बाटली	िखशात	घातली.

आता	अंधा 	लागले	होते.	देवळात	आता	नगारा	सतत	आिण	प तशीरपणे	घुमू
लागला	होता.	खरे	देऊळ	आिण	देवळाचा	हा	लहानसा	भाग	घुमा न	थरथ 	लागले	होते.
भै ने	 िखडकी	 बंद	 केली	 व	 अंधारातच	कोट	अडकवनू	 माल	 गंुडाळला.	 याने	 थोडा
िवचार	केला	व	पतर्ावळी या	िबंड ामागची	चपटी	बाटली	देखील	मोठ ा	ऐटीने	िखशात
टाकली.	 याने	दार	लाथेनेच	झटकले	व	तो	बाहेर	पडला.	अंजनामुळे	एखादा	जरी	 हंडा
िमळाला	तरी	 दुकान	 गेले	खड्ड ात!	मग	एक	मोठे	घर	 यायचे.	मग	कानात	सो याची
वळे,	हातात	डॉ टरपर्माणे	जाड	स ले,	टेकायला	मखमली	लोड	आिण	शेकडो	ताटे	घेऊन
तयार	असलेले	शंभर	नोकर.	ब स!	राजवाड ात	भैरोबा	महाराज	भोजन	घेत	आहेत.	ते हा
मंदपणे	चौघडा-सनई	वाजत	अस	ूदे...



गाव	मागे	टाकून	तो	 मशाना या	वाटेला	आला,	ते हा	आजबूाजलूा	सारे	िनजन
झाले	 होते.	 वा याला	 अंग	 बोचकारणारी	 एक	 धार	आली	 होती.	 भै ने	 अंग	आवळत
कोटाचे	 जे	एकच	बटण	उरले	होते	 ते	लावले,	 ते हा	 या या	बोटांना	चपट ा	बाटलीचा
पश	झाला	व	 याला	नवा	धीर	वाटला.	 मशानाकडे	जाणा या	वाटेला	दो ही	बाजूंनी
एकमेकांत	िमसळून	गेलेली	वडाची	अजसर्	झाडे	होती.	 यां या	पारं या	गोठून	गेले या
सापासार या	िदसत	हो या	आिण	झाडां या	अंधा या	गुहेत	जाताना	एक	िवशाल	अजगर
आपणाला	सावकाश	 िगळत	आहे	असे	 याला	वाटू	लागले	आिण	 याला	एकदम	भीती
वाटू	लागली.	 यातच	आप यामागे	कोणा या	तरी	 पावलांचा	आवाज	 येत	आहे	असा
याला	उगाचच	भास	होऊ	लागला	व	अंगावर	झरझ न	काटा	येऊ	लागला.	 मशानाचा
र ता	 बाजलूा	 क न	 तो	 मध या	 पाऊलवाटेने	 झपाझपा	 िनघाला	 व	 घायपाता या
कंुपणात	म ये	एक	फट	होती,	 ित यातनू	 याने	अलगद	आत	उडी	 घेतली.	 मशाना या
दाराजवळ	एका	कोप यात	प याचे	एक	जीण	 शेड	 होते;	पण	पाऊस	काय,	वारा	काय,
कशापासनूच	 िनवारा	न हता.	 अंग	चो न	 भै 	चाल	ूलागला,	 ते हा	एक	 कुतरे्	अगदी
या याजवळून	गेले	व	व सकन	 या या	अंगावर	ओरडले.	भै 	एकदम	ताडकन	उडाला	व
याने	 एक	 िशवी	 हासडली.	 पण	 आता	 याला	 भोवताल या	 का या	 जा यात
अडक यासारखे	वाटू	लागले	व	हातपाय	मेणाचे	अस यापर्माणे	नेभळट	वाटू	लागले.	तो
एका	झाडाआड	थांबला	व	 याने	कपाळाचा	घाम	पुसला.

मशानात	एकच	सरण	पेटलेले	िदसत	होते	व	चारपाच	माणसे	आपापसात	बोलत
इकडेच	येत	होती.	भै ने	 वत:ला	श य	तेवढे	बारीक	केले	व	तो	झाडाला	िबलगला.	 या
माणसांपैकी	एका या	हातात	कंदील	होता	व	तो	सारखा	 हेलकावत	होता.	 या याबरोबर
चालणा यां या	पायां या	लांब	जाडजडू	रा सी	साव या	वाढले या	गवतावर	अजसर्
का यांपर्माणे	हलत	हो या.	कंदील	दादभूटा या	हातात	होता.	टापर	बांधले या	इतरांचे
चेहरे	 याला	िदसले	नाहीत;	पण	ती	माणसे	जवळून	जाताना	 यांचे	बोलणे	मातर्	 या या
कानावर	पडले	:

‘‘भाऊ	भटाची	 मुलगी	होय?	हां,	ठीक	आहे,	तशी	कामस	ूआहे.	 िशवाय	भावा-
बिहणीचंा	फारसा	मोठा	गोतावळाही	नाही.’’

‘‘ते	सारं	खरं;	पण	दे याघे याचं	काय?	िमळतील	का	मला	आठदहा	हजारी?’’
‘‘ते	 पुढचं	 पुढं	 पाह,ू	 तु ही	 हूं	 तरी	 हणा.	 बाप	 तसा	 ग बर	 आहे,	 िशवाय

बायकोकडचं	देखील	लाटून	बसला	आहे;	 याला	काय	धाड	झाली	आ?’’
ते	ऐकून	दादभूट	हसला.	माणसे	पाय	हलवीत	िनघनू	गेली.	भै 	 वत:शीच	हसला.

अजनू	बायको	जळाली	देखील	नाही,	तोच	दे याघे याची	बोलणी	सु 	झाली	होती!	पण
ती	 माणसे	 िनघनू	 गे यावर	 मातर्	 याला	 एकदम	 भयाण	 वाटू	लागले.	आता	अधवट
ओलसर	 लाल	 जखमेपर्माणे	 िदसणा या	 लाल	 जाळाखेरीज	 उजेड	 न हता.	 सभोवार
अंधाराला	हजारो	डोळे	फुटत	आहेत	व	ते	आप याकडे	रोखनू	पाहत	आहेत,	असे	 याला
राहनूराहनू	 वाटू	 लागले.	 अंधारात	 िदसत	 नसले या	 फां ांचा	 कसलातरी	 चम कािरक
आवाज	 घुमे,	कोणीतरी	पाय	घसरत	उतरत	आहे	असा	भास	होई	व	 ते	कोणीतरी	 नेमके
आप यावर	उडी	घेणार	असे	सारखे	वाटून	भै 	उगीचच	इकडून	ितकडे	झटकू	लागला.

बस याबस याच	 याला	आतापयंत	ऐकले या	िवल ण	हिककती	उगाचच	आठवू
लाग या	 व	 अंधारात	 एखा ा	 केसाळ	 खरबरीत	 जनावरा या	 पाठीवर	 अविचत	 हात



पड यापर्माणे	 तो	 िवतळू	लागला.	आप या	 खेड ातील	 महादेवा या	 देवळासमोरील
िपंपळाभोवती	 फे या	 घालणारा,	 डोके	 नसलेला	 लोहार	 याला	 अंधारात	 समोर	 उभा
असलेला	 िदस	ू लागला.	 सामानगडावरील	 िवक्राळ	 िविहरीत	 कुठ यातरी	 लठ्ठ
मालवा या,	हातात	भाला	घेतले या	गडक याचे	भतू	होते.	 या	िविहरीतनू	म यरातर्ी

एक	घागरभर	पाणी	आणायचे	व	सो याचा	तोडा	घेऊन	जायचा,	अशी	तेथ या	पाटलाने
एकदा	शयत	लावली.	एका	धनगरा या	बायकोने	ती	धीटपणे	 वीकारली.	घागर	डो यावर
घेऊन	ती	पाय या	उत न	खाली	 गेली,	 ितने	ती	भरली	व	ती	यायला	 िनघाली;	पण	वर
चढून	येताना	तो	अजसर्	पु ष	समोर	िदसला.	‘‘माझे	पाय	ध,ू’’	 याने	गुरकावनू	सांिगतले.
मन	दगडाचे	क न	ितने	 या या	पायांवर	पाणी	घातले.	पण	मग	ितचे	धैय	ओसरले.	घागर
तशीच	टाकून	ती	आप या	झोपडीकडे	धावत	सुटली	व	झोपडीत	येऊन	पडली.	शेवटपयंत
ती	शु ीवर	आलीच	नाही;	पण	ित या	खोपट ाभोवती	सतत	भाला	आपटत	तो	गडकरी,
‘‘त	ूमाझे	 पाय	 धुतलेस,	 पण	 पुसले	नाहीस,’’	असे	 हणत	चार	 िदवस	 िघरट ा	घालत
होता...	एक	अडलेली	पिहलटकरीण	आप या	आई या	ये याची	डो यांत	पर्ाण	आणनू
वाट	पाहत	होती.	आई	आली,	ितने	बाळंतपण	केले	व	बाळंतीण	बेशु 	असता	मलू	घेऊन
पळाली.	खरी	आई	आजारी	 होती	 हणनू	घरीच	 बसनू	 होती...	 बेरातर्ी	 येऊन	लोखंडी
कड ा	वाजवत,	‘‘जय	अ लख!’’	 हणत	गजणारा;	पण	िभ ेची	वाट	न	पाहता	नाहीसा
होणारा	आप याच	ग लीतला	गोसावी...	पण	अगदी	नको	असता	नेमके	एक	नाव	भै ला
सतत	छळू	लागले	–	राय णाचे!	या	राय णाने	एकदा	अघोरी	साधना	केली	होती.	 याने
मशानात	जाऊन	नुकतेच	पुरलेले	परे्त	वर	काढले	होते	व	नदीकाठ या	देवळात	आणले
होते.	 या	 िठकाणी	 या या	भावाने	 िदवटी	धरली	व	 या	पर्काशात	परे्ता या	 उरावर
बसनू	राय णा	 याला	कसलीतरी	आहुती	देऊ	लागला.	पिहला	घास	होता	सुपारीएवढा	व
त ड,	 ओठ	 िकंिचत	 फाकवत	 परे्ताने	 तो	 िगळून	 टाकला.	 याचा	 भाऊ	 भीतीने	 त ड
घालवनू	िखळून	गे यासारखा	उभा	होता.	घासाचा	आकार	वाढत	गेला.	शेवटचा	घास	पणू
पसा	भरेल	एवढा	होता.	ते हा	परे्ताने	संपणू	जबडा	उघडताच	मातर्	तो	फाट यापर्माणे
िकंचाळला	व	िदवटी	टाकून	धावत	नदी या	पा यात	गेला	व	बुडून	मेला.	िदवटी	खाली
पडून	 िवझ यावर	 राय णा या	 हातातला	 शेवटचा	 घास	 तसाच	 रािहला.	 तोसु ा
छातीव न	उठला	व	धाव	ूलागला;	पण	तो	िशवालयापयंत	पोहोचेपयंत	कोणीतरी	 याचा
पाठलाग	करत	होते.	राय णाने	देवळाचा	दरवाजा	लावनू	घेतला	व	फरशीवर	अंग	टाकले;
पण	कोणीतरी	 देवळाभोवती	अधीरपणे	 फे या	घालत	होते	व	मधनूमधनू	ओरडत	होते,
‘‘माझी	भकू	रािहली	आहे!’’	भेदरले या	राय णाने	आतनूच	सांिगतले,	‘‘घरी	जा	व	माझे
दोन	बैल	आहेत	ते	घे.’’	मग	देवळाभोवती	थोडा	वेळ	शांत	झाले;	पण	पु हा	तीच	ककश
आरोळी	 ऐकू	 आली.	 राय णाने	 मग	 गाय,	 बैल,	 हैस,	 तीन	 मुले	 व	 बायको	 यांचे
एकामागोमाग	घास	िदले.	अखेर	एकदाची	पहाट	झाली.	एका	रातर्ीत	 हातारा	झालेला
राय णा	वेड ापर्माणे	घरी	आला;	पण	घरा या	नुस या	िभंती	रािह या	हो या.	जनावरे,
बायको,	मुले	–	सारी	ताठून	िन पर्ाण	पडली	होती...

भै ने	मन	घट्ट	कर याचा	पर्य न	केला;	पण	अंग	अितशय	काप	ूलागले	होते.
समोर या	 अंधारात	दडलेले	पर् येक	झाड	चाल	ूलागले	आहे,	आप या	 शेकडो	हातांनी
चाचपडत	आपणाला	वर	उचल यासाठी	 ते	इकडेच	 येत	आहे,	ही	क पना	काही	 के या
या या	मनातनू	जाईना	व	 याला	आपले	सुरि त	घर,	दुकान	यांची	सारखी	आठवण	होऊ



लागली.	आता	 समोरचा	जाळ	 मंदावत	 चालला	 व	 भोवतालचा	 अंधार	जा तच	 धीट
होऊन	 या या	 भोवती	 लगटू	 लागला;	 पण	 वा याची	 मंद	 झुळूक	आली,	 की	 िनखारे
जळजळीत	 होत	 व	 िठण यांचा	 फवारा	 उडे.	 भै ने	 पायात	 नेट	आणला.	 तो	 धावतच
जाळाकडे	आला	व	 याने	अगदी	कडेची	बचकभर	 राख	उचलली.	हातात	जळते	 िनखारे
धर यापर्माणे	 या या	हाता या	 आंतरसालीपयंत	 याला	चटका	बसला	व	तो	 वेदनेने
कळवळला;	पण	आपणाला	कोणी	पािहले	तर	नाही	ना,	 हे	पाहत	 याने	झाडाकडे	धाव
घेतली.	परंतु	वाटेत	 उज या	पाया या	सग या	 िशरा	तापले या	तारांपर्माणे	झा या,
भोवती	आगीचे	भांडे	सांड यापर्माणे	गुडघा	जळू	लागला	आिण	भै 	धाडकन	जिमनीवर
पडला.

अंधारात	 याचा	पाय	एका	खळ यात	पडून	गुडघा	मुरगळला	होता.	 याने	मोठ ा
क टाने	 वत:ला	 पुढे	ओढले	 व	 िव हळत	 तो	झाडापाशी	 येऊन	 पडला.	 पाहतापाहता
गुडघा	भोप याएवढा	सुजला	व	 याला	तो	अगदी	हलवता	येईना.	असहाय	होऊन	 याने
बंु याला	पाठ	टेकवली	व	तो	धापा	टाकू	लागला.	हातातील	राख	आता	थंड	झाली	होती.
याने	 िखशातील	लाल	 िहरवी	बाटली	काढली	व	 ित यात	राख	टाकून	बोटाने	ढवळली.
िनदान	एवढे	यश	तरी	आप या	फाट या	 हातांना	आले,	या	न या	समाधानात	 याला
गुड याचा	ता पुरता	िवसर	पडला.

आता	 रातर्	 िकती	झाली	 होती	 कुणास	 ठाऊक!	आभाळ	 व छ	आरशासारखे
िदसत	होते;	पण	 याचा	सावळा	 िनळसर	 रंग	 िठकिठकाणी	उडा यापर्माणे	 यात	 िछदरे्
िदसत	होती.	 भै ला	वाटले,	फट्िदशी	पहाट	होऊन	बसेल	आिण	कधी	नाही	 ते	 जुळून
आलेला	हा	असला	योग	मातीत	जाईल;	पण	आता	घरी	जायचे	 हणजे	गुडघा	तर	असा
झालेला!	मग	 याने	 वत:चीच	समजतू	काढ याचा	पर्य न	 केला.	 मशानातच	एखादा
हंडा	पुरला	नसेल	कशाव न?	 याला	हे	त काळ	पटले.	 याने	तो	तेलकट	लगदा	बोटावर
घेतला	व	डोळे	बोटांनी	फाकवनू	धरले.	 नंतर	 अंजनाचे	बोट	हलकेच	 याने	पाप यां या
कडेने	िफरवले.	डो यांतनू	थोडा	वेळ	पाणी	पाझरले;	पण	नंतर	 याला	गारवा	वाटला	व
तो	झाडाला	टेकून	वाट	पाहत	बसला.

याला	 वाटले,	 पाचदहा	 िमिनटांतच	 कुठेतरी	 एखादा	 हंडा	 अंधारात	 लखलखू
लागणार;	पण	बराच	 वेळ	झाला	तरी	समोर या	दाट	 अंधारावर	 कुठेच	पर्काशाची	 रेषा
िदसेना.	 उलट	आता	 गुड यातील	 वेदना	लहान	मकू	 नगा यापर्माणे	 ठसठस	ूलागली.
भोवती	 वा याचा	 जोर	 वाढला	 व	 दातओठ	 खात	 अस यापर्माणे	 फां ा	 एकमेकीवंर
करकच	ूलाग या.	आता	 अंधारात	घरटे	कर यासाठीच	चोच	मारत	अस यापर्माणे	एक
घुबड	 घुडूल	 घुडूल	 क 	 लागले.	 म येच	 एखा ा	 पाखराचा	 गळा	 िचरत	 जात
अस यापर्माणे	 ची कार	 होई.	 मग	 पु हा	 सारे	 ि थर	 होई.	 इत यात	 घायपाता या
कंुपणामागे	दरू	कोठेतरी	दोनचार	 कु यांची	वचवच	ऐकू	आली	आिण	 भै या	काळजात
लकलकले.	धाव या	का या	जनावरात	दात	 तवनू	ती	धावत	अस यापर्माणे	इकडेच
आली,	 यां यात	आणखी	चारपाच	कु यां या	भंुक याची	भर	पडली	आिण	ती	कंुपणाबाहेर
पण	 अगदी	 जवळच	 अंधारावर	 त ड	 टाकत	 उभी	 रािहली.	 भान	 सुटून	 तेथनू	 धावत
जा यासाठी	 भै 	एकदम	उभा	रािहला;	पण	 वेदनेने	 िव हळत	जिमनीवर	आदळला.	या
कु यांना	आपला	वास	लाग	ूनये	 हणनू	तो	भराभर	नवस	बोल	ूलागला.	 याने	आवेगाने
चपटी	बाटली	काढली	व	ओठांना	लावली;	 पण	 ित यातनू	अधा	घोट	 उतरला	असेल-



नसेल,	 ती	 िनजीव	झाली.	 हा	 शेवटचा	आधार	 गे यावर	 मातर्	 या या	 मनाचा	 पीळ
सुटला;	पण	कु यांनी	थोडा	वेळ	वचावचा	केले	व	ती	अंधारात	िनघनू	गेली	आिण	 यांचा
आवाज	 का या	 वा यात	 िव न	 गेला.	 तो	 गे यावर	 याचा	 ताण	 सैल	 झाला.	 याने
गुड यावर	हात	 िफरवला	व	तो	थोडा	तरी	जवळ	घेता	येतो	का	 हे	पािहले;	पण	त काळ
एक	वेदना	चमकली	व	डो यांची	बुबुळे	िठकर यापर्माणे	 याला	चम या	िदस या.	आता
पहाटेपयंत	आपणाला	 येथनू	 सुटका	नाही	 हे	 याने	ओळखले.	आता	समोरचा	जाळही
िवझत	आला	होता	व	 या या	उर यासुर या	खुणा	 देखील	अंधार	 पुसनू	टाकत	हो या.
भै 	आता	अगदी	गळ यासारखा	झाला.	 याने	 माल	उलगडला	व	 अंगावर	पांघ न
घेऊन	ठसठसणा या	अधीरतेने	तो	एकदाचे	उजाड याची	वाट	पाह	ूलागला...

तो	जागा	झाला	 ते हा	 याचे	 डोळे	 सवतर्	 पसरले या	झगझगीत	 पर्काशाने
िदप यासारखे	झाले.	कोणीतरी	 याला	खां ाला	ध न	हलवत	होते.	 या या	चेह याकडे
पाहताच	 भै 	चिकत	झाला.	 याचा	बाप	म हारी	 याला	उठवत	होता!	 भै ला	वाटले,
इतके	िदवस	येथेच	गावात	राहनू	 याने	त ड	देखील	दाखवले	नाही	का!	पण	 याचा	राग
लगेच	मावळला.	 येथनू	जाताना	आपणाला	कोणाचीतरी	का	होईना,	मदत	होईल	याचे
याला	 हायसे	 वाटले.	तो	चटकन	 उठून	 उभा	 रािहला.	 रातर्ी या	झोपेमुळे	 सुजले या
गुड यातील	ठसठस	नाहीशी	झाली	हे	पाहनू	 याला	फार	समाधान	वाटले	व	 याने	हसनू
आळोखेिपळोखे	िदले.

पण	 आपण	 अ ाप	 मशानातच	 आहोत	 आिण	 भोवतालचा	 पर्काश	 हणजे
सवतर्	लागले या	 िद यांचा,	 समयांचा	आहे	आिण	 या	 पर्काशात	 पु कळशी	 माणसे
बसली	आहेत	हे	पाहताच	 याचे	हात	छाट यापर्माणे	चटकन	खाली	आले.	 याने	भेद न
घोग या	आवाजात	म हारीला	िवचारले,

‘‘कोण	माणसं	जमली	आहेत	ही?	आिण	ही	िदवाळी	कसली?’’
‘‘भै ,	तुला	एक	आधीच	सांगनू	ठेवतो,’’	म हारी	 हणाला,	‘‘त	ूइथं	नवा	आहेस.

ते हा	इत यातच	कोण,	काय,	कसं	अस या	उसाभरी	क 	नको.	 तुला	काय	 िवचारायचं
असलंच	तर	पिह यांदा	मला	िवचारत	जा.	चल	आता	 यां याकडे.’’

‘‘मला	कुणाचीच	मािहती	नाही,	मी	कशाला	धडपडू	 या	जागी?’’	भै ने	 हटले.
‘‘िनघतील	 चल	 ओळखीची	 माणसं,’’	 म हारी	 हसत	 हणाला.	 याने	 आधीच

भै चा	हात	आप या	हातात	घट्ट	पकडून	 ठेवला	होता	व	तो	सोडून	 दे याची	 याची
तयारी	 िदसत	न हती.	मोठ ा	नाखुषीने	 भै 	चाल	ूलागला.	 मशानातील	सगळी	झाडे
प ट	झगझगीत	 िदसत	 होती.	 पर् येक	झाडासमोर	अनेक	 समया	 लावले या	 हो या
आिण	म यभागी	डोळे	िदपवनू	टाकणा या	लाल	रंगा या	हंडीत	शेकडो	मेणब या	तेवत
हो या.	न हे,	अशा	अनेक	समया	व	हंड ा	अंधारा या	अगदी	कडेपयंत	पसर या	हो या.
भै ने	िव मयाने	पािहले	ते हा	 याला	कळून	चुकले,	की	सवतर्	पर्चंड	चम कािरक	आरसे
उभे	 केले	आहेत.	काहीवंर	 िछदरे्	 उमटली	 होती,	 तर	काहीं या	काचांत	 वक्रता	 होती.
यामुळे	ही	अ प ट	चेह यांची	माणसे	समो न	गेली	की	 यांची	पर्ितिबंबे	िवक्राळ	होत,
चेह यावर	अनंत	वर्ण	अस यापर्माणे	डाग	 िदस	ूलागत,	काही	 वेळ	अधांतरी	अदृ य
तलवार	टांग यापर्माणे	यांची	 मंुडकी	टांगली	जात	व	धडेच	 तेवढी	सरकून	 पुढे	जात.
एखा ा	समुदर्पु षा या	पाणभुतापर्माणे	काही	पर्ितिबंबे	थरथरताना	िदसत.	भै 	 या
िठकाणी	 येताच	 या या	 िवशाल,	 बेडौल,	डाग	पडले या	आकृती	सग या	 िठकाणांहनू



धावनू	 आ या	 व	 िखडकीतनू	 पाहत	 अस यापर्माणे	 काचेव न	 या याकडे	 पाहू
लाग या.	भै ने	म हारीचा	हात	घट्ट	पकडताच	म हारी	लहान	पोरासारखा	हसला.

‘‘भै या,	त	ूअजनू	पोरगंच	आहेस	बघ!’’	तो	 हणाला,	 ‘‘ितकडे	नको	ल 	 देऊ
आता.	हां,	सांग	बघ	ूितकडची	हालहवाल!’’

भै ने	आपला	चेहरा	म हारीकडे	वळवताच	 याला	घरी	बस यासारखे	वाटले.	तो
एकदम	 हणाला,	 ‘‘हो,	 तुला	एक	सांगायचं	रािहलंच.	 तुझं	 ते	 पुरलेलं	दर् य	दाखवणारं
सोनअंजन	 –	 यात	काही	दम	नाही.	मी	 ते	वाप न	पािहलं.	माझीच	 िदडकी	 अंधारात
पडली	असती,	तरी	ती	मला	िदसली	नसती	 या	अंजनानं!’’

म हारीने	 याचा	हात	सोडला	व	पोटावर	हात	दाबत	तो	खपू	हसला.	 ‘‘बेट ा
भै या,	पिह यापासनूच	त	ूअगदी	 बेअकली!	तरी	रातरं्िदवस	ओरडायचा	मी,	बघनू	 ठेव,
ऐकून	ठेव	 हणनू!	पण	त	ूशेवटी	ठ या	तो	ठ याच	रािहलास!	या	 हाता याचा	तोडगा
बापज मी	चुकायचा	नाही!’’

‘‘पण	मी	सगळं	अगदी	बरोबर	 केलं.	आज	शिनवारी	 नेम या	वाईट	न तर्ावर
बाळंतीण,	मलू	 मेलं	होतं.	 या	राखेसाठी	तर	मरायला	मसणात	 येऊन	बसलो	मी!’’	 भै
िकंिचत	उसळून	 हणाला.

‘‘तुला	 एकंदरीनं	 हेच	 कमी!’’	 वत: या	 डो यावर	 िटचकी	 मारत	 म हारी
हणाला,	‘‘बाळंतीण,	मलू	होय	रे;	पण	मलू	 हणजे	मुलगा	होता	की	मुलगी?’’

भै 	एकदम	ग धळला.	हे	 याला	काहीच	माहीत	न हते.
‘‘तो	होता	मुलगा,	मी	सांगतो	ऐक,	आिण	बेट ा,	तुला	ह जारदा	सांिगतलं,	की

मुलगे	 बेटे	अस या	बाबतीत	अगदी	नालायक!	पोरगी	पािहजे	पोरगी	आिण	ती	 देखील
पायाने	ज माला	आलेली!	तर	डो यांपुढे	 पैशाचे	 हंडे	नाच	ूलागतात.	 बाकी	 हे	 देखील
काही	फुकट	जाणार	नाही	 हणा!’’

‘‘या	अंजनानं	काय	होतं	मग?’’	भै ने	उतावीळ	आशेने	िवचारले.
‘‘डोळे	 व छ	होतात,	 यां यावरचा	सारा	जातो.’’
‘‘हाि या!	डोळे	गेले	खड्ड ात!	माझे	डोळे	काय	परट ाची	भोकं	झाले	आहेत

की	काय?’’	एवढे	सारे	सहन	क न	सोसनू	हेच	वाट ाला	आ याने	िनराशेने	िचडून	भै ने
हटले.

म हारी	 वत:शीच	हसला;	पण	तो	काही	बोलला	नाही.	तोपयंत	ते	 मशाना या
बाजलूा	 बसले या	 घोळ याजवळ	 आले	 होते.	 यां याकडे	 पाहत	 म हारी	 हणाला,
‘‘आला	माझा	पोरगा.	भै या	नाव	आहे	 याचं.’’

‘‘ब याच	 िदवसांपासनू	 वाट	 पाहत	 होतो	आ ही	 याची,’’	 ं द	कपाळाचा,	तीन
मो यांची	िभकबाळी	घातलेला	एक	गोरा	जाड	माणसू	 हणाला.

भै ला	 याचा	 चेहरा	 कुठेतरी	पािह यासारखा	वाटला;	पण	तो	माणसू	आपली
वाट	का	पाहत	होता	हे	 याला	समजेना.	म हारीने	 याला	हाताला	ध न	खाली	बसवले
व	 वत:	शेजारीच	बसला.

“हं,	बोल	आता.	पोरंबाळं,	घरदार?’’	म हारी	 हणाला.
भै या	डो यात	कोप यातील	जळमटांमधनू	आठदहा	का या,	 कु प,	 िवषारी

पाली	सरक यासार या	झा या	व	 याने	मान	खाली	घातली.	‘‘हे	बघ	बाबा,	तु याजवळ
हणनू	काळजातली	गो ट	सांगतो	अगदी,’’	तो	 हणाला,	 ‘‘मनाला	करटं	झालेत	बघ



िठकिठकाणी.	 बायको	 काय,	 पोरगा-पोरगी	 काय,	 सगळी	 उंडगी	 िनघाली	 बघ.	 मा या
आतड ाकातड ाचा	 पायपोस	 क न	 ठेवला	 बघ	 बाहेर यांनी!	 पोरगा	 जोती,	 यानं
नाटकवा यासारखी	झुलपं	 ठेवली	आहेत.	तो	 तंबाख	ूखातो,	रातर्ीबेरातर्ी	घरी	येतो.	तो
काय	 धंदे	करतो	 देव	जाणे.	 पोरगी	तर	 राजरोसपणे	माणसं	घरात	आणते,	नखरा	करते,
अंगठ ा	घालते	आिण	हे	सगळं	संसाराचं	वाटोळं	क न	बस यावर!	बायको	तर	इनामदार
डॉ टर या	घरीच	जाते,	वेळी-अवेळी	राहते.	कसलं	घरदार	आिण	काय!	बाजारबस यांचा
आिण	बेरडांचा	अड्डा	झालाय!’’

म हारीने	सारे	आधीच	माहीत	अस यापर्माणे	मान	हलवली	व	तो	लहानपणी
करत	असे	 यापर्माणे	 याने	 भै या	डो यावर	चापट	मारली.	 ‘‘भै या,	 तुला	 ते	 अंजन
आणखी	दोन	िदवस	वापरायला	िमळालं	असतं	तर	तुझं	तुलाच	सगळं	उमजलं	असतं;	पण
आता	 याचा	काय	 उपयोग	 हणा!’’	 म हारीने	 एक	 िन: वास	सोडला.	 ‘‘या	 अंजनाची
सगळी	 राडच	 बघ	अशी!	 मला	 ती	 िमळावीत	 हणनू	 मी	 हाडांची	काडं	 केली;	 पण	 ती
सगळी	मला	िमळाली	ती	के हा?	तर	आता!	आता	बघावं	ितकडे	मला	पुरलेली	मडकी,	हंडे
िदसतात.	आता	 मला	 यांचा	 काडीचा	 देखील	 उपयोग	 नाही,	 की	 ते	 मला	 दुस याला
दाखवता	 येत	 नाही.	 जे	 िमळतं	 ते	 फार	 उिशरा	 िमळतं.	 हेच	 बघ	 भै या,	 तुझं,	 माझं,
माणसाचं	कम!	त	ू हणतोस	 ते	खरं	आहे!	 तुझी	पोरगी	आता	कामातनू	 गेली	खरी.	मला
सगळं	माहीत	आहे.	बाबरूाव	 येतो	 हे	 तुला	माहीत	आहेच;	पण	आकडेवाला	 वै 	 येतो,
बाजापेटीवाला	येतो,	हे	तुला	माहीत	नाही.	ती	एकदा	जतरे्ला	 हणनू	गेली	होती,	आहे
यानात?	 कुठली	 जतर्ा	 िन	 काय?	 गावातच	 राहत	 होती	 तीनचार	 िदवस	 एका
खानावळवा याजवळ!	जतरे्त	काय	इरकली	लुगडी	वाटतात	होय	माणसांना?’’	म हारीने
भै या	पोटात	बोट	टोचनू	 िवचारले,	 ‘‘पण	या	सग या	 राडीला	जबाबदार	कोण?	मी
िवचारतो,	जबाबदार	कोण?	तर	ितचा	ऐदी	बेरड	नवरा.	तो	बसनू	खायला	सोकावला	होता.
यानंच	ितला	या	मागाला	लावलं.	मग	पोरीला	चटक	लागली.	भै या,	त	ूित या	पोटाकडे
कधी	बिघतलंस?	 ितथं	 ित या	नव यानं	 बैलाचा	नाल	तापवनू	 ितला	डाग	 िदला	आहे.
कारण	तसलं	घाण	काम	करायला	ितनं	पिह यांदा	साफ	नाही	 हणनू	सांिगतलं	होतं.’’

भै 	 बेचैन	 झाला.	 या या	 पायावर	 एकदा	 उकळते	 पाणी	 सांडले	 होते.	 या
िठकाणी	 िचंचेचे	 पाणी	 लावत	 रातर्भर	 झोपेिशवाय	 जागत	असलेली	 जानकी	 याला
आठवली.	नंतर	 याच	पोरी या	पोटावर	जळजळीत	नालाचा	डाग	उमटला	आिण	मान	वर
न	करणारी	पोरगी	जाऊन	एक	िनल ज	बेशरम	बाई	ज माला	आली!

‘‘ हणजे	पोरीचं	पुढं	काय	होणार	कुणास	ठाऊक!’’	भै 	आवेगाने	 हणाला.
‘‘कुणास	 ठाऊक	 हणजे	 मला	 ठाऊक	आहे!’’	 यां यापासनू	 थोड ा	 अंतरावर

िनपिचत	 पडून	असलेला	 हाडां या	सांगाड ासारखा	 एक	 माणसू	 होता,	 तो	 िचंबले या
बांबसूार या	आवाजात	 इकडे	 मान	 न	 वळवता	 हणाला,	 ‘‘या	 वषातच	 पर् य 	 ितचा
भाऊच	 ितला	 िविहरीत	ढकलनू	 देऊन	 वत:	फरारी	होणार	आहे.	एका	भांडणात	 याला
कोणीतरी	बाजारबसवीचा	भाऊ	 हट यानं	तो	भडकणार	आहे.’’

‘‘त	ूग प	बस	रे	द ंभटा!’’	म हारीने	संतापनू	 हटले.
‘‘ यात	संतापायला	काय	झालं?	आज	ना	उ ा,	 याला	ते	कळणारच!’’	कसलीच

हालचाल	न	करता	द ंभटाने	 िनिवकारपणे	 हटले.	 याचे	 हणणे	बरोबर	होते.	म हारी
थोड ा	असहायपणे	 भै ला	 हणाला,	 ‘‘आिण	 तुझी	बायको	पावती.	 भै या,	इथं	मातर्



बेट ा	त	ूसाफ	घसरलास!	अरे,	माणसाला	आतला	डोळा	असावा	लागतो.	होय,	ती	जात
असते	इनामदार	डॉ टर या	घरी;	पण	त	ूसमजतोस	 यासाठी	न हे.	 या या	दवाखा यात
रो यांचं	हागमतू	करायला	जात	असते	ती;	पण	अस या	गो टी	भाऊबंदांना	समज या	तर
तुला	 िकंवा	 ितला	 बरं	 वाटेल?	 ित या	कामावर	 तर	 भै या,	 तुझा	 संसार	चालला	आहे.
पावती	दहाजणीतं	ठसठशीत	आहे.	इनामदार	डॉ टर	हा	मोठा	बाईिपसाट	माणसू	आहे
खरा,’’	 म हारीने	 िभकबाळी	 घातले या	 माणसाकडे	 बोट	 दाखवत	 हटले,	 ‘‘या
राघअू णा या	भावजयीबरोबर	 याची	गेली	पंधरा	वषं	भानगड	आहे.’’

‘‘पंधरा	न हे,	सतरा	वषं!’’	लांबनूच	द ंभट	 हणाला.
‘‘सतरा	 तर	 सतरा!’’	 हात	 झाडत	 म हारी	 हणाला,	 ‘‘पण	 पावती	 जाते	 ती

कामासाठी;	 पण	 पोरांची,	 तुझी	काळजी	यांनी	 खंगनू	 गेली	आहे	 बाई.	 पण	आता	 ितचं
संपलंच	सगळं.	ित या	आतड ात	गोळा	झाला	आहे.	जगेल	ती	फार	तर	दोन	मिहने.’’

‘‘दोन	मिहने	 नाही,	सात	आठवडे,’’	 द ंभट	 हणाला.	 पण	 भै 	 हाद न	 गेला
होता.	रातर्ीबेरातर्ी	उठून	ती	पोट	दाबत	 िव हळत	असलेली	 याला	डो यांसमोर	 िदसू
लागली	 व	 तो	 शरमला.	 दोन	 मिह यांत	 ककश	 आवाजातला	 तो	 आतड ाचा	 पीळ
कायमचा	घरातनू	नाहीसा	होईल!	‘‘ यात	शरमायची	गरज	नाही,’’	राघअू णा	जरा	जवळ
सरकत	 हणाला,	 ‘‘सो याचा	तोडा	कोणी	चोरला	 हे	समज यासाठी	 तुझा	बाप	ज मभर
जीव	जाळत	होता,	ठाऊक	आहे	ना	तुला?	 याला	काय	समजलं	शेवटपयंत,	कपाळ!	तोडा
कोणी	 चोरला	 होता,	 ठाऊक	आहे?	 तर	 याला	 गो यात	आणायला	 या या	 स या
भावाचा	 –	 िभमकूाकाचा	 –	 तो	 उप ाप	 होता.’’	 भै या	 दचकले या	 चेह यावर	 पणू
अिव वास	 िदसताच	म हारीने	मान	हलवली.	तो	 हणाला,	 ‘‘श पथ	 भै या,	 ते	खरं	आहे
अगदी	आिण	 तो	चो न	 िवकत	 घेतला,	 तो	 याच	 राघअू णानं.	 महा	अट्टल	आहे	 हा
िभकबाळीवाला	सराफ!’’	 ही	 एक	 िवल ण	 गंमतच	आहे	असे	 दाखवत	 म हारी	आिण
राघअू णा	दोघेही	खपू	हसले.

पण	भै 	हसला	नाही.	आप या	अंगाने	खालनू	पेटायला	सु वात	केली	आहे,	असे
याला	 एकदम	 वाटू	 लागले.	 या यात	 इतके	 िदवस	 मळू	 ध न	 असलेला	 ेष
कृ णसपापर्माणे	जागा	झाला	व	 याने	दात	घट्ट	आवळून	धरले.	ग यात	माळ	घालनू
दररोज	रातर्ी	भजन	करणारा	िभमकूाका	 याला	समोर	िदस	ूलागला.	बोटभर	दाढी	वाढवनू
सग यांना	आपली	हिककत	ऐकवनू	रडणारा	म हारी,	 या	आघाताने	 वत:चे	 िव हेवाट
झालेले	आयु य...	ही	सारी	 या या	डो यांसमोर	आली	आिण	तो	सु न	झाला.

‘‘बाबा,	 हे	 सगळं	 माहीत	असनू	 त	ू या याशी	 इतकं	 सलगीनं	 बोलतोस	 तरी
कसं?’’	 याने	 िचडून	 म हारीला	 िवचारले;	 पण	 िचड यामुळे	 याचा	 आप या
आवाजावरील	 ताबा	 गेला	 व	 याचे	श द,	 राघअू णा	 तर	 राह	ू देच,	 द ंभटाने	 देखील
ऐकले.	ते	ऐकून	हसनूहसनू	राघअू णा	आडवा	झाला.	तोरणाची	वाळली	पाने	फडफडावीत
यापर्माणे	द ंभट	देखील	इकडे	मान	न	वळवता	खडखडीत	हसला.	राघअू णा	 हणाला,
‘‘अरे,	तस या	गो टी	मनात	 ठेवनू	 कुढत	बसायचे	 िदवस	 गेले	पोरा!	 तु या	बापानं	काय
कमी	केलंय?	त	ूज माला	याय या	आधीची	गो ट	आहे.	चार	टोळभैरवांना	गोळा	क न
यानं	माझं	दुकान	फोडलं	होतं,	माहीत	आहे?	िवचार	की	 याला	तचू	त डावर!’’

‘‘हे	बघ	भै या,	 याचं	असं	आहे,’’	म हारी	 याला	समजावत	 हणाला,	 ‘‘एखादं
नाटक	असतं	 –	असतं	की	नाही?	 यात	माणसं	भांडतात,	खनू-मारामाया	करतात,	 िवष



देतात,	पर्ीती	करतात,	 ेष	करतात;	पण	नाटक	 संपलं	की	सगळं	 िवस न	बसतात	की
नाही	एका	जागी	बोलत?	–	त सा	आहे	बघ	सगळा	हा	मामला!	माझं	नाटकातलं	काम
संपलं,	 याचंही	संपलं;	नाटकात	आ ही	काय	केलं	याची	आता	रे	पोटदुखी	कशाला?	कसं
हणतोस	बेट ा	भै या?’’

पण	 भै या	 मनात	 उफाळलेला	 ेष	 कमी	 झाला	 नाही.	 उलट	 सो या या
तोड ासाठी	आयु यभर	कणकण	िझजवणा या	म हारीत	इतका	बदल	कसा	काय	झाला	हे
याला	कळेना.	 एक	अश त	 पोर	 पुढे	आले	 व	 बारीक	 भेदरले या	आवाजात	 हणाले,
‘‘जेवायला	तयार	झालंय	 हणं!’’	राघअू णा,	म हारीने	माना	हलव या	व	ते	पोर	िनघनू
गेले.

म हारी	 हणाला,	‘‘भै या,	पोर	कोण	ओळखलंस	होय?’’
या	पोराकडे	पाहताच	 भै 	 याच	गो टीचा	 िवचार	करीत	होता.	 याला	आपण

कुठेतरी	पािहले	आहे	याची	 याला	खातर्ी	होती.	मग	 याला	एकदम	आठवले	व	 या या
काळजात	चर	झाले.	 याचे	अंग	कापसाचे	झा यापर्माणे	बिधर,	फसफशीत	झाले	आिण
अंजन	िवषारी	झा यापर्माणे	 याचे	डोळे	फाकले	व	तो	भयभीत	नजरेने	म हारीकडे	पाहू
लागला.

‘‘बरोबर	आहे,	लंगड ा	विकलाचं	पोर	–	गोिवंदा	–	आहे	ते.	 याचं	परे्त	तीनचार
तास	पडलं	होतं	आप या	 देवळात!	 याला	कोणी	मारलं	असं	वाटतं	 तुला?’’	म हारीने
िवचारले.

मोठ ा	क टाने	िचकटलेला	लोखंडाचा	तुकडा	उचलावा,	 यापर्माणे	भै ने	जीभ
उचलली.	तो	 हणाला,	‘‘कोणी	 हणजे?	 या या	भाऊबंदांपैकीच	कोणीतरी.	हे	पोर	द क
गेलं	 हणनू	 संतापला	तो	शामराव.	 याला	आप या	 पोराला	 द क	 हणनू	 घुसवायचं
होतं.	िशवाय	तो	माणसू	आहे	देखील	पाताळयंतर्ी,	बापाला	बाप	न	 हणणारा!	कोणाला
तरी	हजारबाराशे	 पये	चा न	 यानंच	आडवं	केलं	असणार	गोिवंदाला!’’

राघअू णा	हसला;	पण	तो	काही	बोलला	नाही.	म हारी	जा यासाठी	उठला	व
याने	अवघडलेले	गुडघे	झटकले.	तो	 हणाला,

‘‘भै या,	सगळं	इतकं	सरळ	केळी या	सोटासारखं	असतंय	होय	कधी!	तो	शामराव
पेटला,	 याने	 तळतळाट	 केला,	 वचावचा	 क न	 ढंुगण	 हापटलं	 हे	खरं;	 पण	 ते	 सगळं
तेवढ ापुरतं.	तो	माणसू	मुळात	अगदी	डरपोक	आहे.	शबडूिकड ाने	िशंगं	दाखवली,	तर
धोतरात	पचिदशी	 मुतणारा	माणसू	तो!	 भंुकला,	 भंुकला	आिण	ग प	झाला,	झालं.	 या
पोराला	आडवं	केलं	ते	दादभूटानं!’’

‘‘दादभूटानं?	छट्,	 ते	श य	नाही!’’	 भै 	ठासनू	 हणाला,	 ‘‘पोरासाठी	तर	जीव
टाकतोय	 तो.	 पर् य 	 भावानं	 लुबाडून	 हाकललेला	 तो	अशर्ाप	 माणसू	 घंुगुरट ाला
िटचकी	मारणार	नाही,	गोिवंदाला	काय	आडवं	करणार	तो!’’

आता	 राघअू णा	 देखील	 उठला	 व	 याने	 कंटाळून	 जांभई	 िदली.	 ‘‘तुझा	 बा
सांगतोय	ते	खरं	आहे,’’	तो	 हणाला,	‘‘ या	िदवशी	परी ा	होती	 हणनू	पोर	लवकर	बाहेर
पडलं	होतं.	मग	या	देवाला	जा,	 या	देवाला	जा,	असं	करत	ते	या	देवळात	आलं.	ितथले
सगळे	लहान	 देव	झाले.	 ते	 द ा या	 देवळाजवळ	आलं,	 ितथं	 दादभूट	 होता.	 पोरा या
ग यात	सो याची	साखळी	िदसताच	 यानं	 या यावर	झडप	घातली;	पण	पोरानं	 याला
ओळखलं	होतं.	ते	 याचं	नाव	घेऊन	ओरडू	लागताच	दादभूटानं	 याला	जिमनीवर	टाकलं



व	शेजारी	असले या	झा याचं	टोक	ग यात	खुपसलं.	 यानंच	 याला	धमशाळेत	आणनू
टाकलं.	 िबचारं	 पोर	 तीन	 तास	 तसंच	 पडून	 होतं.	 भावाचं	 कसलं	 लुबाडणं	 िन	 काय!
परे्ता या	 टाळूवरचं	लोणी	खाणारा	माणसू	 तो!	 एका	 वामीं या	मठातले	 िपतळी	 देव
यानं	चोरले	 हणनू	गावक यांनी	 बेदम	मा न	गावातनू	 हाकलनू	 िदलेला	माणसू	 तो,
याला	कुठले	बहीणभाऊ!’’

“खरी	 गंमत	 भै या,	 पुढंच	आहे!’’	म हारी	 हणाला,	 “तो	 लंगडा	 वकील	आग
िपऊन	बस यासारखा	झाला	आहे.	ती	आग	ओकून	टाकता	 येत	नाही	की	पचवता	 येत
नाही.	 याला	 देखील	 तु यासारखी	 खातर्ी	आहे,	 की	आप या	 पोराला	 शामरावानंच
मारलं.	तो	आता	काय	करणार	आहे	माहीत	आहे?	बेट ा,	 यानं	एक	कु हाड	तयार	ठेवली
आहे.	दोन	िदवसांनी	तो	रातर्ी	दहा	वाजता	शामरावा या	घरी	जाणार	आहे	–’’

“दहा	 वाजता	 नाही,	 साडेअकरा	 वाजता,’’	 दु नच	 पड यापड या	 द ंभट
हणाला,

“–	साडेअकरा	वाजता	जाणार	आहे	आिण	ती	 कु हाड	सरळ	 या या	डो यात
हाणणार	आहे!’’

“अरे,	पण	तो	फुकट	लटकेल	की	फासावर!’’	भै 	दचकून	 हणाला.
‘‘लटकेल	 हणजे?	 लटकणारच!	 जे	 हायचं	 ते	 घडणारच	 भै या;	 त-ूमी	 शेपटू

आपटून	काहीसु ा	बदलायचं	नाही!	तो	फासावर	लटकणार,	 या या	सग या	घरादाराचे
हाल	होणार	आिण	दादभूटाचं	काय	होणार	माहीत	आहे?	चारसहा	मिह यांतच	तो	चचणार
आहे	–’’

पण	भै चे	 या याकडे	ल 	न हते.	 याला	समोर	जाड	खरबरीत	दोरी या	फासात
मान	अडकलेला,	 लंगड ा	विकलाचा	भोळसर	 चेहरा	 िदसत	 होता.	मळके	 जुनेरे	 नेसनू
याची	चौकशी	करत	िहंडणारी	वैतागनू	गेलेली	 याची	बायको	 या या	डो यांसमोर	उभी
होती.	भै 	ताडकन	उभा	रािहला	व	ककशपणे	 हणाला,	‘‘मी	परत	गे यावर	पिहलं	काम
करणार	 ते	 हणजे	 विकलाला	 सगळं	 सांगनू	 याला	 फासातनू	 वाचवणार	 आिण	 या
थेरड ा	दादभूटाची	मान	मीच	मा या	हातांनी	करकचणार.	मग	मीच	फासावर	गेलो	तरी
बेह र!’’

जेवायला	बोलावनू	देखील	ही	माणसे	अ ाप	येत	नाहीत	हे	पाहनू	आणखी	काही
जण	 यांना	 पु हा	बोलव यासाठी	 इकडे	आले	 होते.	 यांतील	एकाचा	 चेहरा	 हाता या
साठे	मा तरासारखा	 होता.	 दुसरा	 एक	 व छ	 ट कल	 पडलेला	माणसू	 देवळात	 पुराण
सांगणा या	अ णबुूवा	सदलगेकरासारखा	 होता.	 इतर	 दोनचार	 चेहरे	नवे	 होते.	 यां या
कानावर	भै चे	‘मी	परत	गे यावर'	हे	श द	पडले	व	कोणीतरी	हसले	आिण	 या	िठणगीने
सगळेच	जण	मोठ ाने	 िखंकाळू	लागले.	आरशांतील	पर्चंड	पाणभुते,	डोकी	नसले या
धडांची	गदगदणारी	शरीरे,	हजार	वर्णांचे	हस याने	तडकलेले	चेहरे	असले या	आकृती	 -
सा याच	 खदखदनू	 हस	ू लाग या.	 म हारी	 तर	आपले	 उरलेले	 चारपाच	 दात	 दाखवत
जिमनीवर	लोळू	लागला.

‘‘भै या	 बेट ा,	त	ूशेवटपयंत	 हाब याच	रािहलास	बघ!’’	हस याने	 बेजार	होत
तो	 हणाला,	‘‘आता	ऊठ,	तसाही	अगदी	वेळेवर	आला	आहेस.	येथे	िवशेष	पर्संगी	जेवण
असतं.	ते	खाऊन	तरी	काही	शहाणा	होतोस	का	बघ!	नाहीतर	ग प	गीळ	आिण	जा	तुला
कुठं	 परत	 जायचं	 ते!’’	 याला	 पु हा	 हस याची	 उकळी	 फुटली.	 बाकीची	 माणसे



जेव यासाठी	 िनघाली	तीदेखील	मधनूमधनू	खवचटपणे	हसत	होती;	पण	द ंभट	तसाच
िनपिचत	 पडून	 होता.	 भै ने	 म हारीकडे	 पािहले.	 ‘‘ याला	असलं	खाणं	 चालत	 नाही.
याला	पािहजे	आहे,	पोट या	 मुलानं	 केले या	शर्ा ाचं	 जेवण!	आिण	 याचा	एकुलता
एक	मुलगा	दुस या	धमात	गेला	आहे.	त	ूचल	आता!’’

मशाना या	कोप यात	दहाबारा	झाडांचे	एक	अधवतुळ	बनले	होते.	तेथे	आधीच
पु कळशी	 माणसे	 येऊन	 बसली	 होती.	 तेथला	 थाट	 पाहनू	 भै 	 खु यासारखा	 बघतच
रािहला.	 या	िठकाणी	जरीची	िकनार	असलेला	िहरवा	गािलचा	अंथरला	होता	व	 यावर
ताटे	आिण	पाट	मांडले	होते.	पाट	 रंगीत	असनू	 यां यावर	चमकणा या	खड ांची	 फुले
बसवली	होती.	ताटे,	ताट या,	वाट ा	सगळी	सो याची	असनू	अ न	भ न	ठेवलेली	भांडी
लकलखीत	चांदीची	होती.	पर् येक	ताटाभोवती	हातभर	उंची या	समया	ठेव या	हो या,
या	 देखील	 सो या याच	असनू	 यांवर	 माणकांचे	 लालभडक	 डोळे	 बसवले	 होते.	 वर
झाडां या	घुमटात	सहसर्रंगी	झंुबर	होते	आिण	खाल या	आरशांत	माणसांची,	 योतीचंी
अनंत	 पर्ितिबंबे	 िदसत	 होती,	 यापर्माणे	 वर	 रंगीत	 पर्काशा या	 अनंत	 शलाका
िकणिकण	आवाजा या	नादात	थरथरत	हो या.	भै 	म हारीला	काहीतरी	िवचारणार	तोच
याने	 याला	खुणेनेच	ग प	बसवले	व	तो	घोग या	आवाजात	कुजबुजला,	‘‘हां,	जेवायला
बस यावर	इथं	चकार	श द	काढायचा	नाही.	वेळ	फार	थोडा	असतो,’’	तो	भै ला	दटावत
पुढे	 हणाला,	‘‘आणखी	एक	बघ	वेड ा,	इथलं	काहीसु ा	उचलनू	 यायचं	नाही.’’

ताटाभोवती	चार-चार	समया	लावनू	ठेव या	हो या.	 यां या	पर्काशाने	ताटात
िगजिबज	पर्काशरेषा	 िदसत	होती.	 भै 	पाटावर	बसला	व	 जेव यासारखे	क 	लागला.
आंबेमोहर	तांदळाचा	वास	हाताला	लागनू	 या या	ल नाइतकी	वष	होऊन	 गेली	होती.
यानंतर	पानात	 तुपाची	भरलेली	वाटी	पाहनू	जानकी या	ज माइतके	िदवस	झाले	होते.
पण	अ नावर	 याची	वासनाच	िचकटेना.	जु या	कापसा या	िढगात	िचकट,	िवषारी	कोळी
िहंडत	 राहवेत	 यापर्माणे	 या या	अधवट	 गंुगीत	असले या	डो यात	अ ाप	 िचतरे्
भरकटत	 होती...	 िभमकूाकाचे	 जहरी	 बोलणे,	 जानकी या	 पोटावरचा	 डाग,	 अपरातर्ी
िव हळणारी	 पावती,	 भडकून	 गेलेला,	 हातात	 सुरा	 घेऊन	 बिहणीसमोर	 उभा	असलेला
जोती,	गोिवंदाची	जरीची	टोपी,	 दंड	घातलेले	 लुगडे	 नेसनू	वणवण	 िहंडणारी	विकलाची
बायको,	डो यात	कु हाड	 तलेला	शामराव,	अधी	मठू	िच लर	पॉिलशसाठी	ितस यांदा
देणारा,	फासात	मान	अडकलेला	 लंगडा	वकील...	जण	ू वत: याच	ग याभोवती	फास
करकच यापर्माणे	 याचा	 गळा	 धर यासारखा	 झाला	आिण	 ते	 सगळे	 िवसर यासाठी
मोठ ा	पर्य नाने	 याने	इतर	गो टीतं	मन	गंुतिव याची	धडपड	सु 	केली.

सो याची	 ताटे,	 ताट या,	 वाट ा,	 र ने	 जडवले या	 समया...	 याला	 वाटले,
हणजे	अंजन	अगदीच	िन फळ	झाले	नाही.	नाही	 हटले	तरी	एवढे	गु त	सोने	िदसलेच
की!	 याची	जुनी,	हट्टी	लालसा	हळूहळू	जागी	झाली	व	 याने	एक	वाटी	हळूच	उचलनू
मुठीत	झाकली	जाते	का	 हे	पािहले;	पण	म हारीने	डो या या	कोप यातनू	ते	पािहले	व
तो	इशा यादाखल	खोकताच	शरमनू	भै ने	ती	खाली	ठेवनू	िदली.

पण	आता	अचानक	वातावरण	ताण यासारखे	झाले	व	सगळी	 पंगत	जाग या
जागी	गोठ यासारखी	झाली.	एका	ताटात	अधवटच	 वाढून,	 वाढणारा	माणसू	झटकन
झाडाआड	झाला.	माणसां या	हातांतील	घास	तसेच	रािहले.	सगळेजण	कान	टवका न
ऐकू	लागले.	भै ही	बावर यासारखा	झाला	व	आप यालाही	काही	ऐकायला	 येते	का	 हे



पाह	ूलागला.
पा यात	एखादा	दगड	अलगद	पडावा,	 यापर्माणे	तो	आवाज	उमटला	होता	व

या या	लहरी	थरथरत	 येथपयंत	पोहोचनू	 येथील	काळसर	आभाळा या	 डे याखालील
झगझगीत	पर्काश	थरकला	होता.	 पु हा	तोच	आवाज	ऐकू	 येताच	 येथे	घबराट	 िनमाण
झाला.	 आता	 या	 आवाजातील	 िव वास	 वाढला.	 याची	 लयही	 जलद	 झाली.
भोवताल या	ताणले या	अंधारावरच	कोणीतरी	पर्चंड	झाडा या	गोल	डो याची	िटपरी
आपटत	अस यापर्माणे	सारेच	काप	ूलागले	व	माणसे	बेभान	झाली.	हणमंता या	देवळात
पहाटेचा	 नगारा	 सु 	 झाला	 होता.	 सारी	 माणसे	 वेड ासारखी	 धाव	ू लागली	 व
पाहतापाहता	 िनरिनरा या	आरशांत	नाहीशी	झाली.	म हारी	व	राघअू णा	जवळ याच
आरशात	अदृ य	 दार	अस यापर्माणे	माग या	मागे	 िनघनू	 गेले	आिण	 झंुबर,	 हंड ा,
समया	िवझ	ूलाग या.	भै 	एकटाच	िखळ यासारखा	थांबला;	पण	 नंतर	भीतीने	 या या
पायांत	वारे	िशरले	व	तो	सुसाट	धाव	ूलागला.

जाताना	 याने	लगबगीने	सो याचे	एक	ताट	 उचलले;	 पण	 ते	कोटाआड	धरता
येईना	ते हा	 याने	दोन	ताट या,	तीनचार	वाट ा	िखशात	क ब या	व	दोन	समया	उचलनू
आता	एकच	उरले या	आरशाकडे	तो	 अंजनी	डो यांनी	धाव	ूलागला.	तो	पोहोचेपयंत
तेथली	समई	देखील	िवझली	व	आरसा	नाहीसा	झाला.	भै 	एकदम	झाडावर	आदळला	व
आदळ या या	वेदनेने	तो	झाडाजवळच	आडवा	झाला.

मग	 पहाट	 झाली	 व	 मशानातील	 मोकाट	 िहरवळीवर	 िठकिठकाणी	 पर्काश
सांडला.	आता	 तेथला	जाळ	पणूपणे	 िवझनू	गेला	होता	व	दवामुळे	राख	ओलसर	झाली
होती.	 ित यातनू	चाल यामुळे	राखेने	भरले या	पायांचा	 भै 	 ित या	शेजारीच	आखडून
पडलेला	 गुरा यां या	पोरांना	 िदसला.	 या या	 िखशात	दोन	 शेणी,	तीनचार	नारळा या
जु या	 करवंट ा	 हो या	 आिण	 हातापायांची	 दोन	 लांब	 हाडे	 अगदी	 जवळ	 कुशीत
सांभाळत	भै 	थंडगार	लाकडासारखा	झाला	होता.



शे	व	ट	चे	िह	र	वे	पा	न

िवरत	चालले या,	 जुनाट	 सैलसर	 चेह यामधनू	एखादा	 िथजलेला	डोळा	बाहेर	पाहत
असावा,	 यापर्माणे	 सीता का	आप या	 माडीवर या	 िखडकीतनू	 बाहेर	 पाहत	 बसली
होती.	आता	आपणाला	 पवूीसारखे	 काम	 होत	 नाही	 हेच	खरे,	असे	 ितला	 वाटून	 गेले.
पर् हादला	जाऊन	आज	बरोबर	पंधरा	वष	झाली.	दरवषापर्माणे	ितने	आज	 याची	खोली
उघडून	 तेथील	 केर	काढला	होता.	 या या	 पु तकांवरील	धळू	झाडून	ती	रांगेत	मांडली
होती.	 याचे	कपडे,	 अंथ ण	झटकून	 ठेवले	 होते.	 पण	आता	सग या	खोलीलाच	सारे
संपत	आ याची	कळा	आली	होती.	 पु तकांचा	 भुगा	होऊ	लागला	होता.	 िभंती	ओलसर
अस याने	गादीला	वाळवी	लागली	होती	व	कपडे	जरा	जोराने	झटकताच	िहसकू	लागले
होते.	आता	पुढ या	वषी	काही	हे	िटकायचे	नाही	असे	ितला	वाटले;	पण	 या या	जोडीला
आपण	देखील	हे	सारे	शेवटचेच	करत	आहोत	अशी	एक	चम कािरक	भावना	ितला	एकदम
जाणवली	व	ती	एकदम	चमक यासारखी	झाली	होती.	कुणास	ठाऊक,	पुढ या	वषी	आपण
देखील	ही	खोली	उघडून	आत	जायला	हयात	असणार	नाही.	मग	या	दोन	खो यांनासु ा
कुठली	तरी	जुनाट	 कुलपे	पडतील	व	मग	सवतर्	न टांशाचा	भकासपणा	भ न	राहील.
मागे	जय	ूपर् येक	खोली या	फटीतनू	पाहत	 िहंडे,	 यापर्माणे	मग	आणखी	कोणीतरी
यादेखील	फटीमधनू	कोरड ा	उ सुकतेने	पाहनू	िनघनू	जाईल.	कोप यावरची	सखारामची
खोली,	 या या	बाजू या	द ाराम या	खो या,	खाल या	दोन	 बंद	खो या	शांती या...
आिण	 यांत	 भर	 हणनू	आता	सीता का-पर् हाद या	 दोन	खो या	 व	 यां या	 गंजनू
गेले या	कुलपांवर	तशीच	मळकट,	िचकट	को यांची	जाळी...

आता	समोर या	घरा या	अंगणात	म येच	सनई	वाज	ूलागली	व	सीता का या
िवष ण	 मनाला	 एकदम	 हुरहुरीचा	 पश	 झाला.	 आज	 आप या	 पर् हादाचे	 असले
मृितशर्ा ;	 पण	याच	 वेळी	जयू या	 मुलाचे	 बारसे	असावे,	या	 उपरोधाची	धार	 ितला
जाणवली	नाही	असे	नाही;	पण	वाटले,	हे	चालायचेच!	सा या	जगानेच	सुतक	बाळगावे
इतके	कोणाचेच	 दुःख	 मह वाचे	असत	 नाही.	आपण	ल नाला	 उ या	 रािहलो,	 याच
िदवशी	आपली	मैतर्ीण	कावेरी,	िहची	आई	वारली;	पण	ल नातले	सारे	पर्कार	यथासांग
झाले.	उखाणे,	नाव	घेणे	झाले,	िवड ा	तोड या,	िवनोदथट्टा	झाली.	कावेरीची	आठवण
झा यावाचनू	 रािहली	 नाही;	 पण	 ती	 डोळे	 ओले	 कर यापुरती.	 कावेरी	 तर	 अगदी
आतड ाची	मैतर्ीण;	पण	येथे	दोन	घरांतनू	िव तव	जात	न हता.	पण	जयलूा	िनदान	डोळे
ओलाव याइतकी	तरी	आपली	आठवण	होईल?	ती	 मुलाला	 घेऊन	कशी	 िदसत	असेल?
ितचे	मलू	देखील	कसे	असेल?

सनई	म येच	थांबली	आिण	सीता काला	 पु हा	 ित या	खो यांनी	 वेढले.	आता
ितला	 जाणव	ू लागली	 ती	 शरीरभरची	 वेदना.	 अंगाचेच	 नको	 असलेले	 ओझे	 होऊन
गे याची	भावना.	पु कळदा	यापवूीही	ितला	वाटे,	आत	ही	धुगधुग	घेऊन	आपण	जगतो,
ते	कशासाठी?	एकदा	संपनू	गेले,	तर	सुटून	तरी	जाऊ	आपण;	पण	सकाळ	झाली	की	तीच



धुगधुग	िटक यासाठी	आपण	चुलीत	लाकडे	क बतो,	तीदेखील	मग	कशासाठी?	ितला	ते
काहीच	उमगत	नसे.	या	िखडकीपाशी	थोडा	आडोसा	ध न	बसले	की	इतरांना	न	िदसता
सारे	काही	पाहता	येत	असे	व	ही	जागा	आता	सीता काला	िवरंगु याची	होऊन	बसली
होती.	दुपारचे	जेवण	होऊन	तासभर	अंग	पस न	झाले,	की	िवशेषत:	उरलेला	वेळ	कसा
काढायचा	हा	पर् नच	असे.	मागे	 िदवसाचे	चोवीस	तास	 पुरत	नसत;	 देवाची	 शेजारती
होईपयंत	जीव	अगदी	िपंजनू	जात	असे.	पर् हादाचे	खाणे	तयार	करायचे	असे,	 या या
कपड ां या	घड ा	करणे,	 याचा	 कंदील	 पुसनू	 व छ	 ठेवणे	 –	एक	ना	हजारो	गो टी
असत;	पण	आता	मातर्	ते	सारे	कोसळून	गेले.	नव या या	मृ यनंूतर	काडी	टेकत	ड गर
चढायचा	 होता,	 ती	 काडीदेखील	 मोडून	 गेली.	 राहता	 रािहला	 ड गर	 –	 सारे	 नकोसे
वाटायला	लावणारा	कंटाळवाणा	िदवसांचा	ड गर!

िखडकीतनू	 परसापलीकडचा	 र ता	 िदसे.	 तेथेच	 िपंपळकट्ट ावर	 जांभळे-बोरे-
केळी	 िवकणारी	 हातारी	 बसे.	 बाजू या	 शाळेतील	 मुली	 तेथे	 येऊन	 गलका	 करीत,
काहीतरी	हातात	घेऊन	खात	जात.	पु कळदा	सीता काला	वाटे,	जय	ूशाळेत	जात	असता
जी	 हातारी	 बसत	असे,	 तीच	 ही	असावी!	 मग	 ितचे	 ितलाच	 हस	ू येत	असे.	 इत या
वषांनंतर	तीच	 हातारी	असेल	कशी?	जयचेू	ल न	होऊनच	 मुळी	चार	वष	झाली	होती
आिण	आता	 तर	 बारसेच	आहे	 ित या	 मुलाचे!	 िपंपळकट्ट ाजवळ	लाकडाचा	अड्डा
होता.	 तेथील	 गडी	 ल मणला	 मिह याला	 एकाददुसरा	 पया	 िमळे,	 हणनू	 तो
सीता काकडे	सोमवार-	 शुक्रवारी	 येऊन	जायचा.	 तेल,	तांदळू	काही	 संपले	असेल	तर
आणनू	 ायचा.	 यािशवाय	 तो	 जाताना	 एखादा	आणा	 हटकून	 मागनू	 घेई	 व	 बाहेर
पडताना	 परसात या	कढीिलंबा या	झाडाची	 पाने	भराभर	ओरबाडून	 नेई.	आता	कोणी
सीता काकडे	यायचे	 हणजे	परसातनू	माग या	दाराने	यावे	लागे.	समोरील	घर,	ठग या
गोपुराचे	 देऊळ	 सगळे	 आता	 उपटसंुभा या	 ता यात	 गेले	 होते	 व	 सीता का या
आयु यापर्माणेच	 ित या	घरालादेखील	उजदार	 रािहले	न हते.	आता	परसात	दर	वषी
ढोपराएवढे	गवत	वाढे.	काही	घाणेरीची	 झुडपे	 पु षभर	वाढली	होती	व	जय	ू यासाठी
जीव	टाकत	असे	ते	अबोलीचे	झाड	 यांत	गुदम न	िकतीतरी	वषांमागे	म न	गेले	होते.
पावसा यात	तर	तेथे	िहरवे	तंुबलेले	पाणी	साच यापर्माणे	वाटे.	एवढ ातनू	माग	काढत
येऊन	 ित या	माग या	दाराची	कडी	वाजव याइतके	आतडे	उरले	होते	कोणाला?	घरात
घड ाळ	 न हते;	 पण	 सीता काला	 याची	 गरजही	 भासली	 नाही.	 गेली	 दहा	 वष
कस याशा	न या	 िगरणीचा	भ गा	दररोज	चारदा	ऐकू	 येत	असे.	रातर्ी	वाचनालया या
घड ाळाचे	 ठोके	 कानावर	 पडत	 आिण	 इतर	 वेळी	 देवळातील	 काकडआरती,	 नैवे ,
शेजारती या	 घंटा	डो यातच	ठोके	पडत	अस यापर्माणे	खणखणत	 घुमत.	ती	चांगली
ताटाएवढी	घंटा	एका	हातात	ध न	ित यावर	हातोडी	मारत	राहायचे	 हणजे	हात	िपंजनू
जात.	आवाजाबरोबर	 येणारी	 थरथर	 अंगभर	 पसरे	 व	 कानाला	 मंु या	 येत.	 लहानपणी
पर् हाद	कोणीतरी	घंटा	वाजव	ूलागले	की	कानात	बोटे	घालनू	उभा	राहत	असे.	 यानंतर
पीतांबर	नेसनू	तो	पजेूला	उभा	राह	ूलागला.	कधीतरी	बदल	 हणनू	रामभट	पजूा	करत,
ते हा	तो	घंटा	वाजवी.	 या	वेळी	 याने	घंटा	हातात	धरली	की	 या या	दंडाला	िपळदार
आकार	 येऊन	 तो	 घोट यासारखा	 िदस	ू लागे.	 मग	 या या	 उघड ा,	 रेखीव	 अंगाला
कोणाचीतरी	वाकडी	नजर	लाग	ूनये	 हणनू	सीता का	 या यावर	डाफरत,	घाईघाईने	एक
पामरी	आणनू	 या यावर	टाकत.	अ णा	कुलक यां या	घरातनू	पर् हादला	बाहेर	काढले,



ते हा	 याचे	हात	 हणजे	 नुसती	हाडे	उरली	होती.	 या	 वेळी	चौघांची	गरजच	न हती;
सीता काने	 याला	 लहानपणी	 उचलले	 होते,	 तसे	 एकटीनेच	 सहज	 उचलले	 असते...
रामभट	तीन	वष	 अंथ णाला	 िखळून	मग	 गेला.	पर् हादही	 गेला.	पण	 घंटेचा	आवाज
मातर्	तसाच	िनिवकारपणे	खणखणत	रािहला.	फ त	हात	मातर्	दुस यांचे.	जपाची	माळ
ओढत	 िदवस	काढत	अस यापर्माणे	जगत	असले या	सीता कां या	जीवनात	 याचा
मातर्	ठसठसणारा	ठेका	रािहला.

या	 एका	 खोलीत	 झाडणी	 िफरवली,	 जेवणाची	 दोनचार	 भांडी	 तेथ या	 तेथे
िवसळून	 घेतली	 की	 सीता काचे	 घरकाम	 संप यासारखेच	 होत	 असे.	 ते	 घर	 चांगले
दुमजली;	पण	जुनाट	होते.	घरात	पंधरा	–	पंधरा	की	वीस?	–	तरी	खो या	असतील;	पण
िठकिठकाणी	 संपले या	 आयु याला	 गाठी	 मार यापर्माणे	 वाटणारी	 गंजलेली,
कोिळ टकाने	भरलेली	 कुलपे	 िदसत	आिण	 यांतील	बहुतेक	अनेक	वषांत	उघडली	 गेली
न हती.	अनेक	उजाड	िबळांपैकी	एकात	राहनू	आपण	बाहेर	िकलिक या	डो यांनी	पाहत
आहो,	असे	सीता काला	अनेकदा	वाटत	असे	व	 अंथ णावर	पडले	की	एके	काळी	 या
खो यांत	 असले या	 संसाराची	 िचतरे्	 ितला	 िदस	ू लागत.	 ते	 घर	 िपढ ान	् िपढ ा
सामाियक	मालकीचे	होते;	पण	घरा यातील	कुठ यातरी	बुद् काने	 याची	मोठी	िवल ण
वाटणी	 क न	 ठेवली	 होती.	 हाणीघराची	 खोली	 द ारामाकडे;	 पण	 ित या	 बाजू या
खो या	शांती या	मालकी या.	पण	बरोबर	 यां या	वरची	खोली	सखाराम या	वाटणीला.
इतर	दोघां या	वाट यांवर	 िमळून	परशरामची	खोली.	सीता का या	खो यांशेजारी	 या
सटवीची	 वाटणी,	 तर	 ित याकडे	 पुढ या	 भागात	 वाटणीला	 आले या	 जागेशेजारी
सीता काची	एक	खोली.	एक	 देऊळ	मातर्	सलगपणे	थोर या	फाट ाकडे	चालत	होते.
विडलोपािजत	घर	कधी	 िवकले	जाऊ	नये	 हणनू	अशी	 िवभागणी	झाली	होती	खरी.	 ते
तसे	 िवकले	 गेले	 नाही	आिण	आता	 तर	 याला	 महारदेखील	 िवचारणार	 नाही.	आता
दोनचार	 खो यां या	 कुलुपे	 लावले या	 नुस या	 चौकटी	 उ या	 हो या.	 शंकररावा या
खाल या	खोलीत	रातर्ी	सरळ	गाई	येऊन	िवसावत.	आता	येथली	घराची	कळाच	गेली
होती.	येथ या	भाऊबंदकीत	िव तव	जात	नसे.	िभंत	जुनी	झाली	 हणनू	ितची	डागडुजी
करायला	कोणाचीच	तयारी	नसे.	कारण	 यामुळे	आपोआपच	 दुस याचा	फायदा	 हायची
भीती	 असे.	 पाहतापाहता,	 फंुकर	 मार यापर्माणे	 माणसे	 पांगली.	आवाज	 फुट यावर
द ाराम	 मंुबईला	 गेला,	 तेथेच	 याने	 िशं याचा	 धंदा	 केला	 व	 ितकडेच	खलास	झाला.
याला	कोणी	पोरेबाळे	आहेत	की	नाही	कुणास	ठाऊक;	पण	गे या	पंचवीस	वषांत	कोणी
इकडे	िफरकले	नाही.	शांतीचा	नवरा	वगु याला	की	कुठे	िनघनू	गेला.	सखारामाचा	प ाच
नाही.	 नमआूजीची	खोली	 होती,	 या	 िठकाणी	 माती या	 िढगा याखेरीज	 काही	 नाही.
राहता	रािहली	सीता का	व	पुढ या	बाजलूा	ती	सटवी	व	ितचा	सतत	अंथ णाला	िखळून
असलेला	नवरा	 –	सदभूावोजी.	पण	या	खो यांत	आता	यापुढे	कोणी	 येणार	न हते.	नवे
काही	ज मणार,	वाढणार	न हते.	पर् हाद	गेला	व	सारे	काही	संपनू	गेले.	 या या	मनात
सतत	नवी	धडपड	असे.	 याला	परसात	भाजीपाला	लावायचा	होता.	तेवढ ासाठी	 याने
खुरपी,	फावडा,	 कुदळ	आणली	 होती.	 द ारामला	 कोणी	 मुले	अस यास	 यांना	 पतर्
िलहनू	घराची	थोडी	 दु ती	क न	 यायची	होती,	नवा	 िजना	लावायचा	होता.	पण	हा
नवा	कोरा	िजना	पुढ या	मोठ ा	सो यावर	तसाच	आडवा	पडून	रािहला.	 याव न	चढून
जायला	पर् हादला	कधी	िमळालेच	नाही.	देऊळदेखील	 या	िछनाली या	ता यात	गेले.



ते हापासनू	सीता काने	 देवळात	पाऊल	टाकले	न हते.	 तेथे	कोप यात	सतत	फतकला
घालनू	एखा ा	ओंगळ	 भुतापर्माणे	बसले या	पावती या	 चेह याकडे	पाहायचे	 हणजे
ितचे	अंग	पेट यासारखे	झाले	असते.	ितला	ित या	नावाचा	उ चारही	नको	होता.

पण	खरे	 हणजे	ितचे	मन	कुरतडणारी,	पर् येक	 दंशाने	जा तच	िवष	उतरवणारी
पावतीची	 आठवण	 ित या	 आयु याला	 कायमचीच	 िचकटून	 बसली	 होती	 आिण	 या
ेषाचाच	 एक	 शेवटचा	 कणखर	 कणा	 आयु यात	 उरला	 होता.	 गावातील	 अ णा
कुलक या या	 घरातनू	 पर् हादला	 पोचव यावर	 सीता का	 परत	आली,	 ते हा	 हे	 घर,
यातील	भांडीकंुडी,	एवढेच	नाही,	तर	ओ यापर्माणे	जाईल	तेथे	सोबत	येणारे	अंग,	ही
काहीच	आपली	न हेत	असे	 ितला	 वाटू	लागले	 होते.	 पिह या	 िदवशी	सारा	 िदवस	ती
भर्िम टासारखी	बसनू	होती.	दोनचार	माणसे	आली,	उ याउ याच	औपचािरक	बोलली.
या	वेळी	ित या	डो यांत	पा याचा	िटपसू	न हता;	उलट	ती	एखा ा	ित हाइतापर्माणे
सारे	पाहत-ऐकत	होती.	रमाई या	ओठावर	 केस	आहेत	 हे	 ितला	ती	 या	 वेळी	बडबडत
होती	 ते हा	कळले.	रामभटाचे	 पु कळसे	दात	पडले	होते.	दादा	 पुरािणकांना	शडीदेखील
नाहीशी	 हो याइतके	 ट कल	 पडले	 होते.	 परटा या	 काशी या	 डो यात	आता	 पांढरा
पट्टा	उमटला	होता.	ही	सारी	माणसे	पर् हाद या	आठवणी	काढून	बोलत	होती,	म येच
गळा	काढत	होती;	पण	 वत:	सीता का	मातर्	म खपणे	बसनू	होती.	फिकरा	सुतारदेखील
आला	होता;	पण	तो	 रडला	नाही	की	 याने	पर् हादचे	नाव	 घेतले	नाही.	तो	शांतपणे
िबड ा	 फंुकत	 बसला	 होता.	आपली	 हैस	 दोन	 िदवसांपवूी	 हरवली,	 ितची	 हिककत	तो
सांगत	होता.	आजबूाजू या	खेड ांत	तो	पंधरावीस	मैल	भटकला;	पण	ितचा	प ा	लागला
नाही.	ितला	कोणी	डांबनू	ठेवले	की	एखा ा	कसाबाने	कापले,	कोणास	ठाऊक!	पण	आता
पोरीचे	मातर्	दुधावाचनू	हाल	चालले	होते.

तो	िनघनू	गेला	ते हा	सीता काला	बरेच	मोकळे	वाटू	लागले	होते.	 यानंतर	कोणी
िफरकले	नाही	याचेही	 ितला	बरे	वाटले.	 ितने	पातेलेभर	भात	गदागदा	उकडला,	ऐसपैस
बसनू	खा ला	व	मग	ती	 भुतापर्माणे	आडवी	झाली.	सजू	उतर यावर	 वेदना	जाणवावी
यापर्माणे	ित यात	 ेष	पेटला	तो	एका	आठवड ानंतर.	ितने	हातात	एक	लाकूड	घेतले,
िन चयाने	 पुढचा	दरवाजा	उघडला	व	ती	पावती या	दारात	जाऊन	उभी	रािहली.	 ितने
ितला	त ड	फाटेपयंत	 िश या	 िद या,	 ित या	 चुलीत	 िशरे	उगव	ू देत	 हणनू	तळतळाट
केला	 व	 ती	 बाहेर	 येताच	 ितचे	 डोके	फोड यासाठी	 ती	 या	 िठकाणीच	 बसनू	 रािहली.
पावतीने	 ित या	 त डावरच	 दार	 लावले	 होते.	 ते हापासनू	 ते	 कायमचे	 बंद	 रािहले.	 –
ते हापासनू	 असला	 पर्कार	 दररोजचाच	 होऊन	 बसला	 होता.	 ताठरले या	 डो यांनी
सीता का	रातर्ी	अंथ णावर	पडली	की	ितला	समोर	पावती	िदस	ूलागे.	ितचा	जाड	गळा
हातात	ध न	आपण	तो	कचाकचा	 दाबत	आहो,	असे	 ितला	वाटू	लागे	व	मग	एकदम
रातर्ीबेरातर्ी	 उठून	 ती	 पावती या	 दारावर	 ध के	 देऊ	 लागे.	 एकदा	 तर	 ती	 दार
फोड यासाठी	हातात	कुदळ	घेऊन	गेली	होती;	पण	 याच	वेळी	ितला	जयचूा	भेदरलेला
चेहरा	 िखडकीतनू	 िदसला	होता	व	एकदम	वाचा	 गे यापर्माणे	ग प	होऊन	ती	माघारी
परतली	होती.	मग	एक	िदवस	कोणीतरी	पोिलस	आला;	ित यािव 	तक्रार	आली	आहे
असे	 याने	 सांिगतले	आिण	 ‘‘बाईमाणसू	 तु ही,	 कुठं	 कोटकचेरी	 करत	 बसता,‘	 असे
समजावनू	 सांगनू	 तो	 िनघनू	 गेला.	 या	 रातर्ी	 सीता का	 अंथ णावर	 बसनूच	 होती.
दुस या	 िदवशी	 सं याकाळी	 ितने	घराला	 कुलपू	लावले,	प याचा	एक	डबा	पदराखाली



घेतला	व	नवरा	मे यापासनू	पर्थमच	ती	घराबाहेर	पडली.
चालताना	 ती	 अंधारातनू	 एकदम	 बाहेर	 पड यापर्माणे	 िबचकून	 गेली	 होती.

आता	ग ली	 केवढी	तरी	मोठी	झाली	होती.	कोप यावरील	 तुळशीदास	सोनाराचे	बसके
घर	जाऊन	 या	जागी	 िसमटची	 मोठी	 इमारत	आली	 होती.	 िव णुपंताचे	 िश यासाठी
पर्िस 	असलेले	 हॉटेल	 नाहीसे	झाले	 होते.	 धमणी	 गाड ा	 ठेवायचे	 गाडीखाने	आता
जवळजवळ	सगळेच	नाहीसे	झाले	होते	व	 या	जागी	भरग च	माल	भरलेली	कापडदुकाने
िदसत	होती.	र यावर	गदी	तर	इतकी	होती,	की	ती	बाव नच	 गेली.	 अंगाला	 कुणाचा
पश	होऊ	न	देता	अंग	चोरत	पुढे	जायचे	 हणजे	ित या	नाकी	नऊ	आले.	ितला	वाटले,
पवूी	याच	नारायण	ग लीत	सं याकाळी	यायचे	 हणजे	भीती	वाटे.	र यावर	एक	माणसू
िदसायचे	नाही.	 युिनिसपालटीचा	रॉकेल	िदवा	कुडचाभर	उजेड	सांडत	एकाकी	उभा	असे.
फार	तर	नारायणा या	देवळातनू	सानेबुवा	पुजा याचे	भजन	तेवढे	ऐकू	यायचे.

ती	आडवाटेने	दुकानामागे	आली.	तेथे	शेवटचे	दोनचार	गाडीखाने	उरले	होते.	तेथे
दोन	खो यांत	फिकरा	 सुतार	राहत	होता.	तो	 गुडघे	 मुडपनू	कट्ट ावर	बसला	होता	व
नुस या	झ यातली,	मोक या	केसांची	 याची	पोरगी	 या या	ग याभोवती	दोरी	टाकून
त डाने	‘ यॅक	 यॅक’	करत	होती.	सीता काला	पाहताच	फिकरा	सुतार	िव मयाने	उठला.

‘‘सीता का!	त	ूया	 वेळी	इकडं?	 कुणाकडनं	कळवलं	असतंस	तर	मीच	न हे	का
फेरी	टाकली	असती?’’	तो	 हणाला.

‘‘होय	रे;	पण	मलाच	ग प	बसवलं	नाही,’’	इकडेितकडे	पाहत	सीता का	 हणाली,
‘‘पण	काम	फार	खासगी	आहे!’’

‘‘मग	 या	गाडीखा या या	कट्ट ावर	बस,ू	इथं	नको,’’	ग यावरची	दोरी	काढत
तो	 हणाला,	‘‘माझी	बायको	 हणजे	नगाराच	आहे	एक	आिण	ही	ितचीच	पोरगी!	उड ा
मारायला	 हणनू	 दोरी	आणनू	 िदली,	 तर	मलाच	ग याशी	 बांधनू	गाडीचा	 बैल	क न
टाकलं!’’	 याने	परे्मळपणे	 मुली या	 िझं यांमधनू	हात	 िफरवला	व	तो	 ितला	कोव या
आवाजात	 हणाला,	 ‘‘तु ही	चला	आत	 बाईसाब,	मी	आलोच	 एवढ ात.	शहाणी	 बाई
आमची!’’

याने	ित या	जा याची	वाट	न	पाहता	ितला	उचललेच	व	घरात	अलगद	उतरवले.
‘‘हं,	चल,’’	 हणत	तो	गाडीखा यापाशी	आला	व	 बंद	दाराजवळ	बसला;	पण	सीता का
तशीच	उभी	रािहली.

‘‘मला	 हातभर	 लांब,	 धारेची,	 न	 मोडणारी	 सुरी	 पािहजे,’’	 ती	 हणाली,	 ‘‘ती
पावती	दर	पौिणमेला	किपले वराला	जाते.	–	या	खेपेला	ितचं	मढं	पाडायचं	ठरवलं	आहे
मी!’’

फिकरा	 सुतार	 ित या	 िपसाट	डो यांकडे	पाहतच	 रािहला.	वात	भर यापर्माणे
ितचा	चेहरा	भडकला	होता	व	ओठ	थरथरत	होते.

‘‘सीता का,	वेडी	की	काय	त?ू	आप या	हातानं	गळफास	लावनू	घेणार	 हय?’’	तो
शांतपणे	 हणाला,	‘‘फुकट	–	फुकट	मरशील	बघ!’’

‘‘मग	मी	क 	तरी	काय	सांग	तचू	मला!	दररोज	उंडे	िगळत	िदवस	काढू?’’	ितने
ककशपणे	िवचारले.	ित या	ग या या	िशरा	ताण यासार या	झा या.	‘‘मा या	पोराला
गोड	 िजभेने	 भुलवनू	 घरात	 घेऊन	 ितनं	 मारलं,	 माझा	 न टांश	 केला;	 मी	 ग प	 बस?ू
मंुगीसारखी	मंुगी,	तीदेखील	चाव याखेरीज	मरत	नाही.	मी	तर	हाडामासाचं	माणसू.	माझं



र तमास	 याला	मी	चारलं	 होतं.’’	 ितचा	आवाज	एकदम	 फुट यासारखा	झाला	 व	ती
हताशपणे	 धापा	 टाकू	लागली.	 ‘‘मी	 मातर्	असं	 पोटात	 िश न	 मारणार	 नाही.	 सरळ
ित या	समोर	जाईन	व	ितचा	गळा	चराचरा	िच न	येईन.	मग	पुढचं	पुढं	बघ!ू’’

“हे	बघ	सीता का,	त	ूघरी	चल	आता,	मी	तुला	पोचवायला	येतो,’’	उठत	फिकरा
सुतार	 हणाला;	परंतु	सीता का	तशीच	आडमुठेपणाने	उभी	 रािहली.	 ितने	पदराखालनू
प याचा	डबा	काढला	व	फिकरा	सुतारापुढे	धरला.

“हे	 घे	सगळं	त.ू	यात	माझा	 चंदर्हार	आहे,	नथ	आहे,	एक	 अंगठी	आहे.	घरी
अजनू	एक	पोची	व	िभकबाळी	आहे;	पण	ते	पर् हादचं	आहे.	हेच	एवढं	माझं	–	ल नातलं.
कुठंही	 गेलास	तर	एवढ ाला	 शंभर	 पयाला	मरण	नाही.	बघ,	 कुणाला	तरी	 दे,	माणसू
िमळव	आिण	 ितला	मा न	घालायला	सांग.	 ितचे	 तुकडेतुकडे	क न	 बुट्टीतनू	 कु या-
गाढवांपुढे	 ठेव याखेरीज	 मला	 बरं	 वाटायचं	 नाही...’’	 पाय	 िवतळू	 लाग यापर्माणे
सीता का	एकदम	कट्ट ावर	बसली	व	पदराने	त ड	झाकून	हुमस	ूलागली.

फिकरा	 सुताराने	एक	 िबडी	 पेटवली.	 याचा	हात	कापत	होता;	पण	तो	शांतपणे
हणाला,	 ‘‘माझं	 ऐकशील	 तर	 सांगतो	 बघ.	 माझा	 बा	 कधी	 िशकला	 नाही.	 मी	 कधी
अंगठ ापुढे	 गेलो	 नाही.	फळकुटावर	 रंधा	 मारायचा,	 उळी	 मा न	 मोडतोड	करायची,
एवढीच	माझी	अ कल!	पण	बघ,	दोनचार	पावसाळे	जगलो	मी.	लाथा,	टोणपे	खाऊन
दोनचार	 तुकडे	 िशकलो	 बघ	 हाडानं!	 त	ू पावतीचा	 मुडदा	 पाडणार,	 कारण	 ितनं	 तु या
मुलाला	 मारलं,	 होय?	 पण	 िश ा	 कुणी	 करायची,	 त	ू की	 मी	 ग?	 हे	 बघ,	 जे	 होतं	 ते
माणसांकडनं	होत	नाही,	आप या	कपाळावर या	 रेघोट ांमुळं	होतं.	आता	 तुझंच	बघ,
पर् हाद	आपण	होऊनच	ित या	घरी	गेला	होता	न हं?	मग	 याचीसु ा	चकू	होतीच	की!
त	ू याला	आडवं	पडून	थांबवलं	नाहीस,	थांबवलंस	काय?	तर	नाही.	ही	तुझीसु ा	चकूच;
मग	गु हा	कुणाचा?	तुझा,	पर् हादाचा	की	पावतीचा?	यात	कोण	कुणाला	मारणार	काय	िन
करणार	काय!	तचू	िवचार	क न	बघ.	आपलं	कम	 हणायचं,	ग प	बसायचं	झालं!’’	फिकरा
सुताराने	एक	दीघ	िन: वास	सोडला.

सगळीकडे	क ड यापर्माणे	सीता का	घरी	आली.	 ितने	पर् हादाचे	सारे	सामान
या	खोलीत	 यवि थत	रचले	व	ती	बंद	क न	आपले	आयु य	या	खोलीपुरतेच	आखडून
घेतले.	साधारण	मिहनाभरात	फिकरा	सुतार	एकदा	तरी	िफरकून	जायचा;	पण	या	खेपेला
दोनतीन	मिहने	झाले	तरी	 याचा	प ा	न हता.	आता	पु हा	उंबरा	ओलांडायचे	ितला	धैय
होईना.	शेवटी	ितने	अड्ड ात या	ल मणला	दोन	आणे	िदले	व	चौकशीसाठी	पाठवले.	तो
सांगत	आला	 ते	भलतेच.	फिकरा	 सुताराला	पोिलसांनी	पकडून	 नेले	होते.	आता	 याला
काळे	पाणी	होते	की	फाशी,	एवढाच	काय	तो	पर् न	होता.	 या या	 मुलीने	समोर या
गाडीखा यातील	 शेण	 कुणाला	 न	 िवचारता	 घेतले	 हणनू	 गाडीवानाने	 ितला	 चाबकाने
मारले	होते.	घरी	आ यावर	 हे	समजताच	फिकरा	सुताराने	आप या	उळीने	गाडीवानाला
चौदा	वेळा	भोसकले	होते.	आता	 या	खो यांत	 याचे	कुणी	न हते.	 याची	बायको	पोरीला
घेऊन	कुठ या	िद काला	िनघनू	गेली	होती	कुणास	ठाऊक!

सीता काने	पटकन	त डावर	तळवा	ठेवला	व	ती	खु यासारखी	पाहतच	रािहली.
आणखी	 एक	 आतड ाचा	 तुकडा	 तुट यापर्माणे	 ितला	 एकदम	 अपंग	 वाटू	 लागले.
सीता काची	माणसे	व	फिकरा	 सुताराची	माणसे	यांनी	 िमळूनच	गाव	सोडले	होते.	आता
गावातील	नाथाचे	 देऊळ,	 दरवषी	 येणारा	ओढ ाचा	 फेसाळ	लाल	 परू,	ल मे वरा या



जतरे्तील	खेळ,	गावात या	जु या	ओळखी	यांिवषयी	 या याजवळ	बोलता	येईल	असे
कोणी	उरले	न हते.	पाठचा	भाऊ	 गुड याएवढा	होईपयंतदेखील	उरला	नाही,	 ते हा	हा
दहीभाता या	 बु ीसारखा	 भाऊ	 िमळाला	 होता.	 हा	 ना	 र ताचा,	 ना	जातीचा;	 पण	 हे
ऐक यावर	ित या	मनावरचे	सुतक	जा तच	काळवंडले	व	ती	खचनू	गेली.

या	 िदवशी	 पौिणमा	 होती.	कशासाठी	कोणास	 ठाऊक,	 पावतीने	स यनारायण
केला	होता.	सीता काला	आमंतर्ण	न हते;	पण	पावतीने	तुळशीकट्ट ात	तुळशीचे	नवे
रोप	लावत	असले या	पर् हादाला	गाठले	व	लाघवी	बोलनू	पजूा-पर्सादाला	बोलावले.
याने	ितकडे	जाऊ	नये	 हणनू	सीता काने	दाता या	क या	के या.	आपलेच	नशीब	खोटे
हणत	 कपाळावर	 थडाथडा	 हात	 मा न	 घेतले.	 हा	 वैताग	 पाहनू	 कधी	 नाही	 ते
पर् हाददेखील	 िचडला	 होता,	 ‘‘असं	 काय	 करतेस	 वेड ासारखं?	 तुझा	 वभावच	 बघ
अगदी	संशयी	होऊन	बसला	आहे.	आताच	पाहा,	आपली	घरं	कशी	 वै यासारखी	होऊन
बसली	 आहेत.	 अशी	 कधी	 सु वात	 के याखेरीज	 पु हा	 कधी	 संबंध	 जुळतील	 होय?
कोणीतरी	कमीपणा	 यायला	हवाच.	आता	 हे	 िनिम देखील	चांगलं	आहे.	स यनारायण
पजूापर्सादाला	नाही	 हणायचं	नाही	असं	तचू	िशकवलंस	की	मला!“	तो	 हणाला.

‘‘होय	 रे;	 पण	ती	 बया	कसली	आहे	माहीत	आहे	ना	 तुला?	 पर् य 	आई या
ग यातील	 एक	सर	 िमळावा	 हणनू	 तो	गळा	 िचरायला	 ती	मागेपुढे	 पाहायची	 नाही.
आता	तुला	ध नच	मला	आयु य	काढायचं	आहे.’’

परंतु	पर् हाद	हट्टाने	गेला.	 याने	 या	घरी	थोडे	खाणे	घेतले.	पर्सादही	खा ला.
पण	 या	रातर्ीच	 या या	पोटात	दुख	ूलागले	व	दुस या	िदवशी	ते	िबद यासारखे	फुगले.
डॉ टर	झाला,	 वै 	झाला;	पण	पर् हाद	 अंथ णाला	 िखळला	तो	कायमचाच.	 या या
पोटात	व न	हाताला	लागावा	असला	कसलातरी	गोळा	झाला	होता	व	 याचा	 चेहरा
िपवडी	लाव यापर्माणे	िपवळा	पडत	चालला	होता.	रामभटा या	बायको या	अंगात	येत
असे.	सीता काने	 ित यापुढे	नारळ	 ठेवनू	हळद	उधळली,	 ते हा	 ितने	चारचौघांसम च
सांिगतले,	की	याला	कोणीतरी	िवष	घातले	आहे	आिण	याला	जर	येथनू	ताबडतोब	हलवले
नाही,	 तर	 याचा	 चार	 िदवसदेखील	 भरवसा	 नाही.	 िवष	 याने	 घातले	 याची	 सावली
या यावर	पडली	नाही,	तर	कदािचत	जगेलही!	 हे	ऐकून	सीता का	कोलमडून	खालीच
पडली.	मग	फिकरा	 सुतारानेच	गाडी	आणली	होती.	 याने	पर् हादला	रातोरात	घरातनू
काढले	व	कोणाला	नकळत	गावात या	अ णा	कुलक यां या	घरात	 नेऊन	 ठेवले.	 यांचे
घर	पर्श त	होते	व	 या	माणसांनी	सीता काला	एक	 वतंतर्	खोली	 िदली.	दोन	लुगडी
फाडून	ितने	दारा-	िखड यांना	पडदे	केले	व	दाराला	नेहमी	कडी	लावनू	ती	पर् हाद या
अंथ णाजवळ	 िखळ यासारखी	बसनू	 रािहली.	 ितने	 हजार	नवस	 केले.	यातनू	पर् हाद
उठला	 तर	 गावी	जाऊन	 नाथा या	 देवळासमोर	 िनखा याव न	 चालत	जा याचे	 ितने
मागनू	 घेतले.	 पण	 पर् हाद	 िझजत	 गेला,	 डोळे	खोल	 तले	 व	 चेह यावरील	 मांसच
िवतळून	गे यापर्माणे	 याची	नुसती	कवटी	िदस	ूलागली.

सीता का	एकदा	अशीच	गोठून	बसली	असता	कोणीतरी	दार	ठोठावले.	आज	कसे
काय	दधू	इत या	लौकर	आले,	 हणत	ितने	कडी	काढून	दार	उघडले;	पण	समोर	पाहताच
ित या	काळजाचे	पाणीपाणी	झाले.	दारात	पावतीची	मोलकरीण	–	अंबी	–	उभी	होती.

‘‘ हटलं,	 इकडून	 चाललो	 होतो,	 बघनू	 जावं	 याचं	 कसं	 काय	 आहे	 ते,’’	 ती
हणाली.	सीता काने	संतापाने	दो ही	हात	दारावरच	ठेवले	व	ती	 हणाली,	“बरं	आहे	की!



चारसहा	िदवसांत	घरीदेखील	येऊ.’’
“बरं	झालं	 हणायचं.	देव	पावला,’’	अंबी	 हणाली.
ती	 परत	 जात	 असता	 ित या	 अंगावरील,	 बहुधा	 पावतीचेच	 जुने	 लुगडे	 व

ग यातील	 िट केचा	पाठीवर	 िदसणारा	लाल	ग डा	पाहनू	सीता काला	 िवल ण	चीड
आली.	 ‘‘दीड	 दमडीची	मोलकरीण	आिण	थाट	 एखा ा	 बाजारबसवीचा!’’	 ती	 संतापाने
पुटपुटली;	पण	 ितचे	मन	मातर्	अगदी	काळवंडले	 होते	व	 ित या	सा या	 अंगात	 कंप
भरला	होता.	ती	 िखडकीपाशी	आली	व	 ितने	पडदा	बाजलूा	क न	हळूच	बाहेर	पािहले.
कोप यावर	पावती	उभी	होती	व	परत	गेलेली	अंबी	ितला	या	घराकडे	बोट	क न	काहीतरी
दाखवीत	होती.	मग	 या	दोघी	आ या	व	घराव न	िनघनू	गे या.	एखादी	िभंत	कोसळत
असता	 भीतीने	असहाय	 होऊन	 पाहावे,	 यापर्माणे	 सीता का	 पाहतच	 रािहली.	 मग
एकदम	पर्ाण	उसळ यापर्माणे	ितने	हंबरडा	फोडला	व	ती	पर् हाद या	अंगावर	पडून	रडू
लागली	व	आतनू	माणसे	धावत	आली.

“शेवटी	िछनालीनं	दावा	साधला	हो!	सावली	टाकून	गेली	मा या	पोरावर!’’	ऊर
बडवत	ती	 हणाली.

हट यापर्माणे	 पाच	 िदवसांत	 सीता का	 परत	 गेली;	 पण	 एकटीच.	 अ णा
कुलक या या	माणसां या	आगर्हाला	न	जुमानता	ितने	बोचके	उचलले	व	मागे	न	पाहता
अगदी	आटले या	कोरड ा	डो यांनी	बाहेर	पडून	ितने	तडक	आपली	माडीवरची	खोली
गाठली.	 दहा	 िदवसांतच	 पावतीने	 देवळात या	खो यांचे	 कुलपू	 तोडले,	आत	असलेले
सीता काचे	 सामान	 अंगणात	 आणनू	 टाकले	 व	 या	 खो यांचा	 ताबा	 घेतला	 आिण
दुस याच	िदवशी	प नास	पण या	लावनू	ई यने	काकडारती	केली.	ती	जाड	िनिवकारपणे
घुमणारी	 घंटा	 वाज	ूलागताच	 डो यातच	 घण	 पडत	अस यापर्माणे	सीता काने	 डोके
ग च	दाबनू	धरले	व	नकळत	 ित या	त डून	श द	बाहेर	पडले,	 ‘‘ या	सटवी या	 चुलीत
फड	उगव	ूदेत,	ितचाही	न टांश	होऊ	दे!’’

नंतरदेखील	अनेकदा	असाच	तळतळाट	ित या	मनात	उमटत	असे;	पण	दर	वेळी
ती	तो	हुसकावनू	लाव याचा	पर्य न	करी.	कारण	अशा	वेळी	हटकून,	हसली	की	डािळंब
फुटत	अस यापर्माणे	 चेहरा	असणारी,	 कै यांसाठी	 मीठिमरचीपडू	 मागताना	 अंगाशी
झ बनू	आपणाला	 वत: या	वयाची	क न	सोडणारी	जय	ू ितला	आठवत	असे.	 ित या
ज माआधीपासनूच	 सीता का-पावती	 यां या	 घरांतले	 संबंध	 तुटून	 गेले	 होते.	 या
समोरासमोर	भेट या	तर	झट याने	मान	वळवत;	पण	जय	ूमातर्	आईचा	डोळा	चुकवनू
परसातनू	 झुडपांजवळ	खाली	वाकून	सीता काकडे	 येत	असे	व	तासन	्तास	 तेथेच	असे.
ितची	नाचरी	पावले	सा या	घरात	अलगद	 िफरत.	 ितचे	 िनिशगंधा या	कळीसारखे	पाय
िफ 	लागले,	की	सीता का	 पाहतच	 बसे.	 ितला	अशा	 वेळी	 पु कळदा	 वाटे,	आपणच
बिह या	होऊन	बसलो	की	काय	 कुणास	ठाऊक!	नाहीतर	या	पोरीने	पायांत	घातले या
अदृ य	 पजणांचे	 घंुग 	आपणाला	खातर्ीने	 ऐकायला	आले	असते!	 ितला	 घरी	 सतत
राहणारा	 कोणी	 भाऊ	 न हताच.	 यामुळे	 पर् हादकडे	 ितची	 वरचेवर	 कसलीतरी	 कामे
िनघत.	संक्रांतीला	रंगीत	कागदाचा	डबा	करणे,	वगात	लाव यासाठी	‘इय ा	ितसरी‘	ही
अ रे	 पुठ्ठयावर	 काढून	 घेणे,	 कोठूनतरी	 मदीची	 पाने	 आणणे	 –	 एकदा	 तर	 पट्ट ा
सुटले या	ित या	वहाणांना	पर् हादने	अधा	तास	खटपट	क न	िखळे	मा न	िदले	होते.
ित या	पायाला	तर	थाराच	न हता.	 नंतर	अनेकदा	सीता काला	वाटे,	आता	इतकी	वष



होऊन	गेली,	जय	ूकोठेतरी	जाऊन	मोठी	झाली,	ितचे	ल न	झाले;	पण	या	घरात	सवतर्
साचले या	धुळीचे	पदर	हल या	हाताने	बाजलूा	केले,	तर	अजनूही	ितची	काही	उमटलेली
पावले	येथे	सापडतील!	ित या	पायापर्माणे	ित या	िजभेलादेखील	दम	न हता.	ही	खोली
कुणाची,	ती	 कुणाची	असे	करत	ती	घरभर	 िफरे.	मग	सीता का	 ितला	आपणाला	माहीत
होती	तेवढी	सारी	हिककत	सांगे.	मग	 या	उजाड	घरात	वदळ	िदस	ूलागे.	िठकिठकाणी	िदवे
लागत,	 चुली	 पेटत,	दांड ांवर	वाळत	घातलेले	कपडे	 िदसत,	अनेक	वषांपवूीच	मातीत
गेलेली	 माणसे	 फंुकर	 घात यापर्माणे	 िजवंत	 होऊन	 बोल-ूचाल	ू लागत.	 द ाराम
भजनाला	उभा	रािहला,	की	गदी	 देवळात	मावत	नसे.	र यापलीकडे	 िपंपळकट्ट ावर
बसनू	माणसे	तासन	्तास	ऐकत.	मग	कुणीतरी	 याला	आकसाने	शदरू	घातला	व	 याचा
आवाज	 जु या	झाडणीपर्माणे	 िचंबलेला,	 फुटका	झाला.	 नंतर	तो	 मंुबईला	 गेला.	 तेथेच
याने	ल न	क न	 घेतले.	 याला	काही	 मुले	असतील	तर	 देवच	जाणे.	सखारामला	ना
िश ण,	ना	बायकोपोरे.	तो	कुठेतरी	 वयंपाक	करी,	पाणी	भरी.	पाणी	भ नभ न	 या या
खां ांना	घट्टे	पडले	होते.	रातर्ीबेरातर्ी	 येऊन	तो	 या	खोलीत	 अंग	पसरे.	 याने	 या
िदवशी	अफूची	गोळी	घेतली	असेल,	तर	 याला	कामाची	शु 	नसे.	तो	एकदा	कुठ याशा
व हाडाबरोबर	 पंढरपरूला	 गेला,	 ते हापासनू	 याचा	 प ाच	 नाही.	 शांती या	 गालावर
सुरेख	तीळ	होता	आिण	 देवळात	 दृ ट	लाग यासारखी	रांगोळी	ती	काढत	असे;	पण	ती
बाळंतपणातच	गेली.	ित या	 या	सतत	दाढी	वाढले या	नव याने	चौदा या	िदवशी	दुसरे
ल न	केले	व	येथनू	त ड	काळे	केले.	नमआूजीने	कधी	कोणा या	पर्कृतीिवषयी	चौकशी
केली,	की	तो	माणसू	आठदहा	 िदवसांत	आजारी	पडे;	पण	 ितला	अगदी	मलमलीसारखे
पातळ	मांडे	करता	येत	व	आकि मकपणे	दोनचार	माणसे	जरी	जा तीची	जेवायला	आली,
तरी	ितचा	 वयंपाक	नेहमी	ईड	येत	असे.	शंकरदादा	हाताचा	फार	हलका	होता.	तो	कुठेही
एकदा	येऊन	गेला	तर	एखादे	भांडे,	पंचा,	कसलीतरी	बाटली,	चाकू,	कातर्ी,	अगदीच	नाही
हटले,	तर	एखादी	काड ाची	पेटी	तरी	नाहीशी	होत	असे;	पण	तो	पायाळू	होता	व	पाठीत
सणक	भरलेली	माणसे	 या याकडे	पाठीला	तीनदा	पावले	लावनू	 यायला	येत.	–	हे	सारे
ऐकत	जय	ू दर	खोलीपाशी	जाऊन	आतील	 काही	 िदसते	 का	 हे	फटीतनू	 पाहत	असे.
सखाराम या	खोलीत	धुळीने	भरले या	कपड ांचे	एक	गाठोडे	होते	व	कोप यात	चटईची
गंुडाळी	होती.	द ाराम या	सामानात	एक	जुने	कपाट,	अ युिमिनयमची	पाचसात	भांडी,
एक	िरकामा	दे हारा	होता.	शांतीची	खोली	जेथे	चलू	होती,	तेथे	काळवंडली	होती.	 याच
कोप यात	एक	रवी,	पोळपाट,	दोन	जुनी	सुपे	अ ता य त	पडली	होती	व	ितचे	एक	जुने
लुगडे	 खंुटीव न	ल बत	होते.	 शंकरकाका,	थोरले	आजोबा,	रखमाई	यां या	खो यां या
चौकटी	 उ या	 हो या	 आिण	 नमआूजी या	 बाबतीत	 तेदेखील	 उरले	 न हते...	 हातात
अबोलीची	 सुबक	माळ	 पडेपयंत	जय	ू चु चु 	 बोलत	असे;	 पण	एकदा	का	सीता काने
माळ	हातावर	ठेवली,	की	ितचे	पाय	बाहेर	िनघालेच.	मग	ती	लगेच	दुस या	िदवशी	येईल
िकंवा	मिहनाभर	िफरकणारही	नाही.	ही	पोरगी	 हणजे	सरळ	एक	वेडा	धमूकेत	ूआहे,	असे
पर् हाद	कौतुकाने	 हणत	असे;	पण	पर् हाद	गे यावर	सगळेच	बंद	झाले.	ती	यावी	असे
सीता काला	फार	 वाटे;	 पण	ती	कधी	 परसातदेखील	आलेली	 िदसली	नाही.	 पावतीचा
दरूचा	एक	भाऊ	होता.	 याला	पोर	ना	बाळ.	 याचे	घर	होते,	ते	 या यामागे	आप याला
िमळावे	 हणनू	पावतीने	जयलूा	उचलनू	 या या	घरी	 ठेवले.	तेथेच	ती	वाढली;	ितकडेच
ितचे	ल नदेखील	झाले.	सीता का	कधी	नाही	 ते	एकदा	आड या	पडले या	 िज याला



वळसा	 घालनू	 पुढ या	 सो याला	आली	 होती,	 ते हा	 ितला	 कोणीतरी	 दारातनू	आत
ढकललेली	ल नपितर्का	 िदसली	होती.	ती	 िभजनू	 बुरसनू	 गेली	होती	व	ल न	तर	चार
मिह यांपवूीच	होऊन	गेले	होते.	इत या	वषांनंतर	जय	ूआली	ती	पाळणा	हलव यासाठी.
सोबत	हा	सनईचा	सुरेल	आवाज	घेऊन...

सनई	 पु हा	वाज	ूलागली	 होती.	सीता काने	 पाय	झटकले	व	 यांना	आले या
मंु या	घालव या.	इतका	 वेळ	झाला;	पण	आजदेखील	मागचा	दरवाजा	 बंदच	रािहला.
माग या	बाजलूा	 वतंतर्	असलेले	 हाणीघर	आज	मोलकरणीने	उघडले	होते,	दोन	तास
राबनू	 तेथनू	 गाडीभर	 कचरा	 काढला	 होता,	 तेथे	 पा याचा	 हौद	 भ न	 बाहेर	 एक
घंगाळेदेखील	 भ न	 ठेवले	 होते.	 नंतर	 परसात	अगदी	 एका	 कोप यात	 बसनू	 हातावर
भाकरी	खाऊन	ती	िनघनू	गेली	होती.	ितला	कोणीच	राहा	 हटले	नसावे.	सनई	ऐकून	येथे
रगाळावे	असे	 ितलादेखील	वाटले	नसावे.	सारी	तयारी	झाली	होती;	पण	परसात	मातर्
अ ाप	कोणीच	िफरकले	न हते.

सीता काला	वाटले,	 हे	कसे?	ती	एकदम	उठली	आिण	 ितने	अिव वासाने	समोर
पािहले.	मागचे	दार	उघडले	होते	व	जयचू	बाहेर	येत	होती.	इत या	वषांनी	ितला	पाहताच
सीता का	हरव यासारखी	झाली.	जयनेू	पायांत	तपिकरी	 रंगाचे	गरम	मोजे	घातले	होते,
ितने	 रेशमी	पोपटी	 रंगाचे	 लुगडे	 नेसले	होते	व	डो याव न	पदर	 घेऊन	 अंगावर	गडद
िहरवी	शाल	पांघरली	होती.	ती	 हाणीघराकडे	जात	होती.

सीता का	बाव न	गेली.	ती	लगबगीने	उठली	व	खाली	येऊन	आप या	पुढ या
दाराकडे	आली.	 ितने	 अधीरपणे	 गंजलेला	 दांडा	 काढत	 दार	 खेचले.	 ते	 अनेक	 वष	 न
उघड यामुळे	 ग च	 बसले	 होते.	 िहस याने	 ते	 उघडले;	 पण	 व न	 चौकटीची	 माती
लपालपा	खाली	पडली.	सीता का	बाहेर	आली	व	इत या	वषांत	तुळशीकट्टा	ओलांडून
पर्थमच	पुढे	गेली	व	 हाणीघरा या	दाराजवळ	थांबली.

जय	ू एकदम	 दचकली	 व	 भीतीने	 ितचा	 घसा	 कोरडा	 पडला.	अपरातर्ी	 कुदळ,
लाकूड	घेऊन	दार	धडकणारी	उगर्	सीता का	ितला	आठवली	व	ित या	त डून	श द	बाहेर
पडेना.

‘‘असं	 घाब 	 नको.	 मी	 काही	 तुला	 िगळणार	 नाही.	 नाहीतरी	 िगळून
टाक याइतकी	त	ूछोटी	रािहली	नाहीस,’’	एखा ा	लहान	मुलीशी	समजावणी या	 वरात
बोलावे,	 या	आवाजात	 सीता का	 हणाली,	 ‘‘मला	 फ त	 पाहायचं	 होतं	 एका	 न या
आईला.	िकतीतरी	वषं	झाली	नाही?’’

ितचा	 वर	ऐकून,	िवशेषत:	ितचे	मोकळेमोकळे	हात	पाहनू	जयू या	िजवात	जीव
आला;	 पण	 ितची	काळजी	कमी	झाली	नाही.	 ितने	 िबचकत	 दरवाजाकडे	 पािहले.	 तेथे
कोणी	न हते	खरे;	परंतु	आपण	सीता काशी	बोलत	होतो	हे	जर	आईला	नुसते	कळले	तर
ती	चारचौघांसमोर	काड्कन	आप या	 मु काटात	 ायला	कमी	करायची	नाही,	 हे	 ितला
माहीत	होते.	ितने	लगबगीने	सीता काला	 हाणीघरात	घेतले	व	दार	लावनू	घेतले.

हाणीची	 खोली	 िज याखालीच	 होती.	 आत या	 ओलसर	 अंधारात	 दोघी
िज याखाली	उ या	रािह या.	जय	ूआता	सीता काएवढी	 उंच	झाली	होती;	पण	 अंगाने
मातर्	 ती	 चवळीसारखी	 होती.	 सीता काने	 आवेगाने	 ितला	 जवळ	 घेताच	 दुधा या
सायीपर्माणे	ती	अगदी	हलकेच	सहज	जवळ	आली	होती.	 ितचा	 तेल,	हळद,	 वेखंडाचा
बाळंतवास	सीता काला	येऊन	िभडला	व	ती	िवसाव यासारखी	झाली.	जय	ूआता	आई



झा यामुळे	चांगली	भरली	 होती	 व	 ित या	ताठर	 रसरशीत	 अंग पशाने	सीता का या
आयु यावरील	 बु यापर्माणे	 जाड	 िनजीव	 वाढलेली	 वष	 गळून	 गे यापर्माणे	 ितला
ताजेतवाने	वाटू	लागले.

‘‘पोरी,	 हणजे	त	ूतरी	या	थेरडीला	िवसरली	नाहीस	तर!’’	ती	 हणाली.
‘‘िवसरेन	कशी?’’	जय	ू हणाली;	पण	एकदम	ग प	झाली.	तीदेखील	खपू	वष	मागे

जाऊन	िचमुरडी	झाली	होती	व	ित या	मनात	कोव या,	अबोल	आठवणी	जा या	झा या
हो या.	 आईपे ाही	 जा त	 ओढ	 लावले या	 सीता काला	 इत या	 वषांनी	 भेटायचे,
तेदेखील	आप या	पिह या	 मुला या	बारशा या	 िदवशी;	परंतु	 ते	अगदी	चो नमा न,
अस या	कुबट,	अंधा या	जागी!	इतके	सारेच	कसे	काय	नासनू	गेले	हे	ितला	कळेना.

‘‘जय,ू	माझं	एक	ऐकशील?’’	सीता का	घोगरेपणाने	 कुजबुजली,	 “मला	एकदा
तु या	मुलाला	पाहायचं	आहे	ग!’’

जय	ूअचं याने	एकदम	ग प	झाली.	 ितचे	 अंग	झटक यासारखे	झाले	व	 ित या
मनाचा	ग धळ	 उडाला.	 िनदान	आज	 तरी	कसे	श य	आहे	 हे?	आता	आणखी	थोड ा
वेळाने	बायकांची	गदी	वाढेल.	बारसे	 देवळात	होणार	अस याने	आताच	 तेथे	तयारी	 सु
झाली	असेल.	एवढ ातनू	बाळाला	घेऊन	िनसटायचे	 हणजे...

सीता काने	एक	 िन: वास	सोडला.	 ितला	जयू या	मनाचा	थांग	लागला.	 ‘‘होय,
तेदेखील	खरंच.	तुला	आता	मुलासकट	कोण	बाहेर	सोडणार	 हणा!	त	ूतर	अ ाप	ओली
बाळंतीण	आहेस.	पर् हाद या	बारशा या	 िदवशी	आईनं	 याला	खाली	 ठेवलं	नाही	व
िदवसभर	मा यावर	खडा	पहारा	 ठेवला	होता.’’	सीता काचे	ओठ	 मुडप यासारखे	झाले.
‘‘ठीक	आहे.	त	ूतरी	भेटलीस	हेच	पु कळ	झालं.	कुणास	ठाऊक,	त	ूपु हा	कधी	येणार	 या
वेळेस	भेटायला	मी	जगतेवाचते	की	नाही	ते!	बराय,	मी	जाते	पोरी.’’

जयू या	 आतड ाला	 पीळ	 पडला.	 ही	 सीता का	 अशी	 िवसिवशीत,	 दुबळी
झालेली,	कस यातरी	खोट ा,	 वेड ा	 िवषाने	 िपचलेली,	खरेच	ती	 पु हा	कधी	 भेटेल	की
नाही	 कुणास	 ठाऊक!	 आप या	 मुलाला	 एकदा	 पाहावे	 ही	 ितची	 साधी	 इ छा;	 पण
तीदेखील	आप या	आवा याबाहेरची!

‘‘थांब	सीता का,	 मी	असं	करते,’’	 ती	 एकदम	 हणाली,	 ‘‘आज	 बाळाला	 एक
मंतरलेला	 दोरा	 बांधायचा	आहे.	 तो	 बांध यासाठी	मी	 याला	आत	 उचलनू	आणते	 व
येताना	आतनू	कडी	लावनू	 घेते.	 अंगारा-दोरा	घालताना	 इतर	 कुणी	नको	 हणनू	कडी
लावनू	घेतली,	असं	सांगता	येईल	मागाहनू.	त	ूथांब	इथंच;	पण	नंतर	झटकन	गेलं	पािहजे
मला,	बरं	का!’’	ती	बोलत	असता	सीता काने	ित या	अंगावरील	िहरवी	शाल	सरळ	केली
व	ित या	गालाव न	हात	िफरवला.

ती	 गेली.	सीता काने	 िज या या	पाय यां या	फटीतनू	समोर	पािहले.	समोरील
खोलीतनू	 देवळाचा	सोपा	िदसत	होता.	आता	ितथे	का या-पांढ या	संगमरवरी	दगडांची
फरशी	िदसत	होती.	फिकरा	सुताराने	क न	िदलेले	लाकडी	मखर	नाहीसे	झाले	होते	व	 या
िठकाणी	 कुलपू	घालता	 येणारे	गजाचे	दार	झाले	होते.	सीता काला	वाटले,	आता	 या
देवळात	आपला	 पशदेखील	उरला	नाही.	कुणास	ठाऊक,	 या	सटवीने	पवूीची	गुळगुळीत
काळी	भाबडी	मतूीदेखील	काढून	टाकून	नवी	 संगमरवरी,	नाट या	पोरासारखी	 िदसणारी
नखरेल	बाहुली	आणली	असेल...

जय	ू लगबगीने	 आली	 ती	 हातात	 चौकोनी	 रंगीत	 तुकड ां या	 दुपट ात



गंुडाळलेले	 एक	 मुटकुळे	 घेऊन.	अ यंत	अधीरपणे	 सीता काने	 ते	 हातात	 घेतले.	 मलू
अ ाप	झोपेतच	होते	व	सग या	न या	मुलांपर्माणे	 या याही	चेह याला	रेखीव	आकार,
डौल	 काही	 न हता;	 पण	 या या	 िनतळ	 लहान	 पायतळ याव न	 बोटे	 िफरवताना
सीता का	जय	ूहोऊन	गेली.	पर् हादला	घेऊन	ती	अशीच	तयार	झाली	होती.	ितची	शाल
िनळी	होती.	ित या	आईनेदेखील	कसलातरी	ताईत	मंत् न	आणला	होता	व	पर् हाद या
हातात	अस याच	िबंद या.	जयनेू	आपले	मुटकुळे	परत	घेतले.	न या	आईचा	हा	संशयी
अधीरपणा	 सीता कालाही	 नवा	 न हता.	 उलट	 ितला	 यामुळे	 खुणेचा	 श द
पट यापर्माणे	आतनू	 हुळहुळ यासारखे	झाले	 व	 ितने	आपली	 बोटे	 हलकेच	जयू या
ग याभोवती	िफरवली.

“जय!ू	अग	जय!ू	दार	लावनू	कारटी	काय	करते	कुणास	ठाऊक!’’	समोरच	कुणीतरी
तर्ा याने	 हटले.

सीता का या	मनातील	कोव या	आठवणी	झटकन	झडून	 गे या	व	 ितचे	 अंग
ताठरले.	ितला	ग प	राहायची	खणू	क न	जय	ूएकदम	जवळ	सरकली	व	सीता काची	बोटे
नकळत	ित या	दंडाभोवती	पसरली.

हा	आवाजदेखील	 ितला	नवा	न हता.	सीता काचे	डोळे	एकदम	ताण यासारखे
झाले	 व	 डो यात	 घण	 पडत	 अस यापर्माणे	 आवाज	 होऊ	 लागला.	 ितची	 नजर
पाय यां या	 फटीतनू	 समोर	 पाहत	 होती.	 देवळा या	 सो याव न	 चौकट	 धरतधरत
पावती	एखा ा	अजसर्	ओंगळ	पांढ या	खेकड ापर्माणे	वाकडीवाकडी	 येत	होती.	 या
ं द-पसरट	 चेह यावरचे	अध	ू डोळे	 इकडेच	 पाहत	अस यापर्माणे	 णभर	 ि थरावले.
पावतीने	 पु हा	 एकदा	 माडीकडे	 त ड	क न	 हाक	 मारली	 व	 चरफडत	 ती	जा यासाठी
वळली.

सीता काचे	र त	 पेट यासारखे	झाले	होते.	गळा,	गळा!	 या	मळकट	 अंधारात
ित या	डो यांपुढे	िनरिनराळे	गळे	िदस	ूलागले.	मुलाचा	करंगळीएवढा,	जयचूा	केळी या
का यासारखा	 गळा...	आिण	 पावतीचा	 तो	 ं द	 पांढरा	 सोलले या	 िवषारी	 कंदासारखा
गळा!	सीता काची	बोटे	 तंुबले या	रानवटपणे	 या	ग यात	िशरली	व	ितने	सारी	श ती
लावनू	 बोटे	 अशी	 करकचनू	आवळली,	 की	 ते	 बटबटीत	 हावरे	 डोळे	 या	 चेह यातनू
िबयांपर्माणे	बाहेर	पडले...

जयनेू	 िहसडा	 देऊन	 दंड	सोडवनू	 घेतला.	सीता काचे	एकदम	ताठरलेले	अंग	व
दंडावर	नखे	 तनू	उठलेले	अध	 चंदर्,	यांमुळे	 ित या	 िजवाचे	पाणी	झाले	होते.	पायांना
एकदम	वात	झा यापर्माणे	दार	धडकून	ती	धावत	बाहेर	पडणार	होती;	पण	 ितचा	 दंड
पु हा	ध न	सीता का	 ित या	कानाला	लागली	व	धापा	टाकत	 पुटपुटली,	 ‘‘माझं	एक
शेवटचं	ऐकून	जा	जय,ू	 तु या	 िहताचंच	सांगते.	या	 तु या	पोराला	मा या	घरी	क धी
क धीसु ा	पाठव	ूनकोस!’’	 वेडाचे	झटके	 येत	अस यापर्माणे	 ितचा	 चेहरा	 वेडावाकडा
झाला	होता.	 ‘‘क धी	पाठव	ूनकोस.	नाहीतर	कारटे,	पिह यांदा	मी	 तुझाच	गळा	 िच न
टाकेन	बघ!’’	ती	ककशपणे	 हणाली	व	जयकूडे	न	पाहता	बाहेर	पडली.	 ितने	तरातरा
आंधळेपणाने	आपले	दार	गाठले	व	माग या	मागे	धाड्िदशी	दार	लावले.	आता	पु हा	दांडा
लावत	असता	व न	ओलसर	माती	जु या	खप यांपर्माणे	ित या	अंगाखां ावर	पडली.

ती	 आप या	 खोलीत	 आली	 व	 ध पकन	 िखडकीजवळ	 बसली.	 आता	 बाहेर
सनई या	 जोडीला	 खास	 आरतीची	 घंटा	 खणखण	ू लागली	 होती;	 पण	 ते	 आवाज



ित याव न	ओघळून	 गेले.	 ितला	एकदम	वाटले	 –	 हे	सारे	फिकरा	 सुताराला	सांिगतले
पािहजे!

मग	 ितला	 फिकरा	 सुताराचे	 जाणवले.	 फिकरा	 आठवला,	 बैलगाड ा	 जोडून
सोडलेले	गाव,	गाडीला	बांधनू	मागे	येत	असलेली	पण	वाटेतच	मेलेली	गाय,	लहानपणीच
गेलेला	 सावलीसारखा	 जावळाचा	 भाऊ,	 अगदी	 हट्टाने	 आप या	 मुलाला	 ठेवलेले
याचेच	 नाव	 –	 पर् हाद,	 पर् हादचा	कवटीसारखा	 चेहरा,	 घंटेचा	खणखणीत	आवाज,
पर् हादाचा	 शाळेत	 जा याचा	 पिहला	 िदवस,	 पर या	 घरी	 संपलेले	 याचे	 आयु य,
आतड ाने	रडत	असता	 या	 वेळी	कोरडे	ठणठणीत	रािहलेले	आपले	डोळे...	सारे	काही
सीता काला,	 भोवतालची	 एकेक	 कोिळ टके	 िचकटत	 जात	 अस यापर्माणे	आठवले.
सगळीकडे	 भुतांची	पावले	वाज	ूलागली.	सीता काने	डोके	 िखडकी या	कडेवर	 टेकवले	व
हाताने	कपाळ	दाबनू	धरले.

जयनेू	ितचा	हात	झटकला,	 यात	पवूी या	सग या	अबोली	िदवसांचा	िझडकारा
सीता काला	जाणवला	होता.	 हणजे	 या	पोरीलादेखील	आपली	 यथा	कधी	समजली
नाही	तर!	ती	पवूीची	जय	ूरािहलीच	न हती.	ती	आता	आई	होऊन	ित याच	आयु याला
क भ	 फुटला	 होता.	आता	 ितची	 पाठ	कायमची	आप याकडे	 वळली;	आता	 हे	 शेवटचे
िहरवे	पान	गळून	गे यापर्माणे	सीता काला	एकदम	फार	उघडे,	एकाकी	वाटू	लागले.

द ाराम,	सखाराम,	शांता,	नमआूजी,	शंकरदादा	यां या	खो या	उजाड	होईनात
का;	 पण	 बारीकसारीक	आठवणी	 जतन	 क न	 मनातील	 खो या	 तरी	आपण	 नांद या
ठेव या.	पर् हादाने	तर	पर् येक	पावलात	आठवण	ठेवली.	फिकराचा	िवसर	पडला	नाही,
िशवाय	 या या	ग याभोवती	फास	टाक यासाठी	तरी	का	होईना,	तो	पोिलसांना	हवा
होता.	ती	िपशा च	पावती!	ितला	अंथ णाला	िखळलेला	का	होईना,	नवरा	आहे,	कुठेतरी
दोन	िदड या	िमळवणारे	पोर	आहे,	आई	झालेली	मुलगी	आहे.	हे	सारे	जरी	ितला	नसते,
तरी	 ितचा	 गळा	 िचर याची	 िचतरे्	 पाहत,	 ित या	 ेषावर	 जगणारी,	 ितची	 आठवण
रातरं्िदवस	कवटाळून	 िदवस	काढणारी	एक	 खुळचट	 थेरडी	तरी	 ित या	निशबी	आली
आहे!

–	परंतु	तेवढेदेखील	आप या	वाट ाला	मातर्	आले	नाही!
आिण	 या	 िवचाराने	 एक	 फार	 जुने	 गळू	अक मात	 त ड	 फुटून	 वाह	ू लागावे,

यापर्माणे	सीता का	आपले	 थुलथुलीत,	अित	 िपकलेले	अंग	हलवत,	आवाज	न	करता
वत:शीच	रडू	लागली.



व	 न

शेवटची	नागमोडी	चढण	चढून	सदानंद	सड ावर	आला,	 या	वेळी	 याने	एक	लांबलचक
िन: वास	टाकला	व	दर	पावलाबरोबर	जड	होत	आलेली	फाइल	 दुस या	हातात	 घेतली.
सतत	 पंधरा	 िदवस	तक्रार	करतच	ही	वाट	वरखाली	 तुडवत	 राहनूदेखील	 याला	 या
लाल	मातीत	िनमाण	झाले या	खडकाळ	पाऊलवाटांची	अ ाप	सवय	झाली	न हती.	वर
सड ावर	आ यावर	थोड ा	सपाट	 अंतरावर	 याला	जोशीचें	घर,	 यामागे	लालभडक
फुलांचे	काटेरी	झुडूप	ही	 िदसली	व	 ते हा	 याला	 येथनू	 िनसटत	अस याचा	खरा	आनंद
झाला.

या	ड गरा या	उतरणीवर	तीसचाळीस	 िठकाणांची	रामकोळी	जमातीची	 देवजाई
नावाची	 एक	 व ती	आहे,	 याचा	 याला	 काही	 मिह यांपवूी	 प ादेखील	 न हता;	 परंतु
अक मात	 या या	 संशोधन	 सं थेतफ	या	 व तीची	 पाहणी	कर याचे	 ठरले	आिण	मग
र यापासनू	 सहा	 मैल	 पाय	 तोडत	 तो	 एका	 िहरवट	ओलसर	 सं याकाळी	 येथे	 येऊन
थडकला.	पण	व तीचे	एकंदर	 व प	पािह यावर	आजची	रातर्	तरी	उघड ावर	काढावी
लागणार	की	काय	अशी	 याला	भीती	वाटू	लागली.	तोच	कोणालातरी	वरती	सड ावर या
जोशीचंी	आठवण	झाली.	गे या	वषी	मोजणी	खा याचा	एक	कारकून	तेथे	मिहनाभर	राहनू
गेला	होता.	एका	उ या	गोगलगाईसार या	का या,	चकचकीत	माणसाने	सदानंदची	बॅग
उचलली	आिण	पिह या	 खेपेला	ही	वाट	 तुडवत	सदानंद	इकडे	आला	होता;	पण	आता
माडी	अितशय	जुनी	झा याने	वापरात	न हती	व	घरात	मोकळी	जागा	न हती.	पण	तेथनू
एक	 फलांगावरच	 एकसोपा	 माडीचे	 आणखी	 एक	 घर	 होते.	 एके	 काळी	 या	 िठकाणी
खाल या	बाजलूा	गोठा	असनू	वर	घरगडी	राहत	असे.	तेथे	एकदा	झाडणी	मारली,	खाट
झटकून	घेतली	की	खोली	वापर याजोगी	होईल.	जोशीनंी	‘‘चालेल	का	पाहा‘	 हणताच
सदानंदाने	 िनजीवपणे	लगेच	 मान	 हलवली	 होती.	 वीतभर	 धळू	असलेली,	 गांधारी	 वर
पर्सतू	झालेली	पुराणी	खाट	असती	तरी	ती	 या	 णी	 याला	चालली	असती.	मरगळून
गेलेले	अंग	कोठेतरी	टाकावे,	सतत	ओझे	वाहत	असलेले	पाय	सैल	करावे	एवढेच	 याला
हवे	होते.	जोशीं या	घरातील	गोदबूा नी	रातर्ी	जेवायला	राहायचा	फारच	आगर्ह	केला;
पण	 याने	 लासभर	पाणी	मातर्	घेतले	व	तो	येऊन	अंगात या	कपड ांतच	आडवा	झाला
होता.

आता	 याला	सुटका	वाटली,	ती	आता	या	पाटवाटेने	यावे	लागणार	नाही	याच
एका	क पनेची	न हती,	तर	देवजाई	या	 संुदर	नावाने	जगणा या	 या	घाणेरड ा	व तीत
यायचीदेखील	आता	ज री	न हती,	या	 िवचाराचादेखील	 या या	मनावर	 ि ह की या
पिह या	घोटापर्माणे	उ ण	सौ य	 अंमल	चढला	होता.	 या	व तीतील	सगळी	माणसे
अनेक	वष	शेणखतात	पु न	ठेवनू	मग	वर	काढ यासारखी	बुरसटलेली	िदसत,	बैलांसारखी
राहात	आिण	डुकरांसारखी	िपलावळ	िनमाण	करत	जगत.	व तीपासनू	आरोळी	अंतरावरच
अ यंत	 व छ	िनतळ	पा याचा	एक	ओहोळ	वाहत	होता.	सदानंदाने	एका	सुट्टीिदवशी



या	 पा यात	भर	 उ हात	 अंग	 टाकले,	 ते हा	 अंगावरील	 वष	 धुऊन	जात	आहेत	असे
याला	 वाटले	 होते.	 परंतु	 रामको यां या	 अंगांना	मातर्	 याचा	कधी	 पश	 होत	नसे.
यां या	समोर	बसनू	पर् न	 िवचारत	तो	मािहती	गोळा	क 	लागला,	की	 याचे	पोट
उमळून	 येत	असे.	एकदा	तर	 याने	अितशय	 िचडून,	 ‘‘तुला	 आंघोळ	क न	 िकती	 वषं
झाली?’’	असा,	कागदात	नसलेला	 पर् न	एका	माणसाला	 िवचारला	 होता,	 ते हा	 या
माणसाने,	‘‘हा	बाब या	झाला	न हता	न हं	का	अजनू!’’	असे	एका	तीनचार	वषां या,	डोके
तासले या,	गुठळीसार या	गोळीबंद	पोराकडे	हात	दाखवत	चोख	उ र	िदले	होते.	आिण
रामको यां या	 या	बायका!	एकदा	 यां या	कमरेला	घागरा	अडकला	की	तो	ज मभर
कोरडा	रािहलाच!	पण	सदानंदाला	सवांत	चीड	कशाची	यायची	तर	ती	सवतर्	मढ ांनी
टाकले या	लड ांपर्माणेच	 दाट	पसरले या	पोरांची!	डोकी	तासलेली	 ही	पोरे	मळकट
सद यात,	सद यािशवाय,	सतत	भोवती	 िहंडत	असत	आिण	 खु यासारखे	डोळे	करत
बोटे	चोखत,	सदानंदाला	वाटे,	या	पा यात	असले	भयाण	दािरदय्,	 वतःलादेखील	पुरेसे
खायला	 िमळायचे	 नाही,	 तरीदेखील	 असली	 अश त,	 रोगट	 पोरे	 एखा ा	 स यसाची
धनुधरा या	 बाणापर्माणे	 जगावर	 सटासट	 सोडत	 बसायला	 या	 माणसांसार या
िदसणा या	 पर्ा यांना	 शरम	 तरी	 कशी	 वाटत	 नाही?	 िनबु 	 समज या	 जाणा या
जनावरांनादेखील	 यापे ा	 जा त	 समंजसपणा	 असेल!	आिण	 दर	 पा याजवळ	 येताच
पिहली	 रडकथा	 याला	 ऐकावी	लागे	 ती	कोणती?	 तर	सरकारला	अमुक	सांगा,	 तमुक
सांगा,	आपली	काहीतरी	 यव था	करवा,	ही!	हरामखोर	 लेकाचे!	पोर	आले	 हटले,	की
देवाची	 देणगी	 हणनू	 वर	 आभाळाकडे	 बोट	 आिण	 मदत	 हटली	 की	 सरकार या
बोड यावर	तळ!	पिह यापिह यांदा	सदानंद	अगदी	संतापनू	जात	असे;	पण	नंतर	मातर्
याचे	मन	 िनबर	झाले.	 नेमके	पर् न,	 यांची	जुजबी	उ रे	 िलहनू	 घेताना	भोवताल या
कुबट,	उगर्	वासाकडे	दुल 	कर यातच	 याचे	मन	नंतर	िशणनू	जाऊ	लागले.

पण	जोशी	 कुटंुबाचे	 नाव	 काढताच	 मातर्	 यां या	 मळकट	 हताश	 चेह यांवर
िनराळीच	कळा	िदस	ूलागे.	मग	पु ष	िचलीम	बाहेर	काढत	व	दमाने	बोल	ूलागत,	बायका
उसासा	 टाकून	 हाव या	 अतृ त	 डो यांनी	 िनमटू	 बसत.	 जोशी	 माणसे	 वषातनू	 सारा
मिहना-दीड	मिहना	 देवजाई या	घरात	 येऊन	राहात;	पण	 यां या	कपड ांपर्माणे	एक
तरी	कापड	घरात	यावे,	 यां यासारखे	खाणे	सणासुदीला	तरी	आप याला	िमळावे,	अशी
भकू	 यां यात	 िनमाण	 होई	आिण	 पोट,	 कमर	 यां या	 भुकांतच	 जगणा या	 या	 िनबर
माणसांचे	डोळे	 व नाळू	होत	आिण	सदानंद	काम	आटोपनू	िनघाला,	की	मालतीचे	कपडे,
माई,	 गोदतूाईचे	 दागदािगने,	 माधवरावां या	 अंगठ ा,	 रोकड	 पैसा	 यांिवषयी	 याला
अनेक	पर् न	िवचारले	जात.

व ती या	 सु वातीलाच	 एका	 लाकडी	 खांबात	 ओबडधोबडपणे	 कोरलेली,
कवड ांचे	डोळे	असलेली	जखणाईची	आकृती	होती.	रामकोळी	येथे	मु कामाला	आले	की
ते	 ित यावर	 मळवट	 भरत.	 या	 वेळी	 जखणाईचा	 चेहरा	 भयानक,	 सदैव	 जागा	 वाटे.
रातरं्िदवस	जागे,	उगर्	डोळे	–	 यांना	िनदर्ा	नाही	की	 प ने	नाहीत.	पण	पावसा या या
सु वातीला	 रामकोळी	वाघजाई या	ड गरावर	जाऊन	 राहात.	 यांचा	जा याचा	 िदवस
आला,	की	ते	जखणाईचा	चेहरा	 व छ	धुऊन	 यावर	तेल	ओतनू	चाल	ूलागत.	 यां या
गैरहजेरीत	जण	ूराखण	करत	अस यापर्माणे	जखणाई	रातरं्िदवस	जागीच	असे.	पावसाचे
गडद	पडदे	हेलकाव	ूलागले,	वर या	सड ाव न	पा याचे	ल ढे	मुसंडीने	आदळत	खाली



येऊ	लागले,	की	खाल या	उथळ	जागेत	ग यापयंत	पाणी	चढे	व	शेजार या	ओहोळाचा
पर्वाह	येथपयंत	फेसाळत	येऊन	मळकट	व तर्ासार या	फेसाने	भोवती	िभरिभ 	लागे
आिण	जखणाई	कवडी	डो यांनी	हे	सारे	पाहत	जा या	डो यांनी	 त ध	उभी	असे.

आता	 मु काम	 हलवायला	 रामको यांनी	 गे या	आठवड ातच	आजचा	 िदवस
िनवडून	ठेवला	होता	आिण	सदानंद	परतला	 या	वेळी	हळूहळू	पाले	हल	ूलागली.	मडकी,
जु या	चटया,	वासे,	अनेक	मळकी	गाठोडी,	हातभर	 उंच	अशा	गावरान	घोड ांवर	चढत
होती.	सदानंदाने	 णभर	 रगाळून	मागे	खाली	नजर	 टाकली.	आता	तर	सारी	 देवजाई
व तीच	हल	ूलागली	होती.	सगळी	पाले	उठली	होती	व	ती	जागा	जागी	होऊन	 ितला
पडत	असलेले	 पारोसे	 व न	 नाहीसे	झा यापर्माणे	 व छ	झाली	 होती.	 घोडी	 चालू
लागली	व	 यां या	नागमोडी	एकरेषेमागे	पु षांचे	लाल-िहरवे	पटके	आिण	बायकांचे	िनळे
घागरे	 हळूहळू	 सरकू	 लागले.	 रामको यांची	 रेषा	 सरकत	 झाडांमागे	 नाहीशी	 झाली.
माळावर	रािहली	ती	एकटी	जखणाई!

पण	 पावसाळा	आज–उ ाच	 सु 	 होणार	 हे	 रामको यांना	 कसे	 समजले	 याचे
मातर्	सदानंदाला	फार	आ चय	वाटले.	कारण	 दुपारपयंत	झळझळीत	असलेले	आकाश
आता	 काळवंडले	 होते	 व	 का या	 ढगांची	 एक	 िभंतच	 एखा ा	 वापदापर्माणे	 टपनू
एकाकी	 जखणाईचा	 घास	 उचल यासाठी	 एकेक	 पाऊल	 टाकत	 येत	 अस यापर्माणे
हळूहळू	वर	चढत	होती.	पावसाची	सर	याय या	आतच	आपण	घरी	पोहोचले	पािहजे,	 हे
सदानंदाला	जाणवले	व	 याने	झपाझप	पावले	उचलायला	 सु वात	 केली.	तो	जोशीं या
घराजवळ	आला,	 या	 वेळी	 वारा	 जा त	 जोरदार	 झाला	 होता	आिण	 वाळलेली	 पाने
िभरिभरत	जिमनीव न	सरकत	असलेली	िदस	ूलागली	होती.	घरा या	शेजारीच	असलेले,
माणसांकडे	सारखे	रोखनू	पाहत	अस यापर्माणे	िदसणारे	आं याचे	पर्चंड	झाड	अ व थ
झा यापर्माणे	 वेगाने	फां ा	 हलव	ूलागले	 होते	 व	 या या	 पानांचा	 िहरवा	 डेरा	 डोलू
लागला	होता.	सदानंद	अंगणात	आला,	 या	वेळी	माधवराव	एका	जु या	खुचीला	िखळा
ठोकत	होते.	सदानंदाची	पावले	वाजताच	 यांनी	वर	पािहले	व	काहीतरी	अकृ य	करताना
सापड यापर्माणे	ओशाळून	ते	िकंिचत	हसले.

“दु ती	चालली	आहे	वाटतं?’’	सदानंदने	सहज	 हटले.
“आ हीदेखील	 परवा-तेरवा	 िनघणारच.	 मग	 आठदहा	 मिहने	 इकडे	 िफरकणार

नाही.	 हणनू	आपली	थोडी	डागडुजी	 केली	इतकंच!’’	 ते	 हणाले,	 ‘‘कसली	 दु ती	 िन
काय!	विडलािजत	आहे	तेवढं	सांभाळत	बसायचं	झालं!	बरं	का	सदानंदराव,	मी	ले टनंट
कनल	 हायचा,	ते	घरक बडा	होऊन	बसलो	आहे!	मला	मेिडकल	किमशन	िमळालं	होतं,	हे
मी	 तु हांला	 सांिगतलं	 होतं	 का	 कधी?	 ले टनंट	 कनल	 माधव	 सीताराम	 जोशी!’’	 ते
िख नपणे	हसले.	 यांचा	 चेहरा	आढीत	 चुकून	मागे	 रािहले या	आं यासारखा	अितप व
िदसत	होता	व	ते	हसले	की	 यां या	डो यां या	कोप यांना	एकदम	सुरकु या	पडत.

सदानंदाने	मान	 हलवली.	 येथे	आ यावर	 दुस याच	 िदवशी	 यांनी	 ती	 हिककत
याला	सांिगतली	 होती.	कॉलेजमधनू	 बाहेर	 पड याबरोबरच	 यांना	किमशन	 िमळाले
होते;	पण	 तेवढ ात	 यांचा	थोरला	भाऊ	 –	बाप	ू –	वारला.	आईने	हाय	खाऊन	 यांना
माघारी	बोलावले	व	कायम	घरातच	अडकवनू	ठेवले.	‘‘तुमचा	िव वास	बसणार	नाही,’’	ते
हणाले	होते,	“पण	मी	तु हांला	किमशन	िमळा याचे	कागदसु ा	दाखवीन.	मी	ते	अ ाप
जपनू	 ठेवले	आहेत.	मा याबरोबरची	माणसं	खरंच	ले टनंट	कनल	झाली	आहेत.	आिण



मी?	तीस	वषं	खाऊनिपऊन	आळीसारखं	जगलो.	दरवषी	विडलां या	इ छेपर्माणं	 यांचं
शर्ा 	याच	घरात	करायचं,	इथ या	नारळ-सुपारी	बागांकडे	एकदा	फेरी	टाकायची	आिण
िदवसांवर	 फु या	 मारत	 बसायचं!	 काही	 वेळा	 मला	 तुम या	 रामको यांचा	 फार	 हेवा
वाटतो.	मागेपुढे	न	पाहता	समोर	 िदसतं	 तेवढंच	नजरेत	 यायचं	व	 िमळेल	 तेवढ ावर
जगत	राहायचं!	ब स,	खरं	सुखाचं	जीवन,	सदानंदराव!

‘‘जाऊ	 ा!	चला	आत.	उ ा	तु ही	जाणार,	चहा	तरी	घेऊ	िमळून.	आमचं	काय,
चालायचंच!	पाठीवर	मढं	घेऊन	जगायचं	आता	अंगवळणी	पडलं	आहे	मला!	माझे	वडील
तर	मला	लहानपणापासनूच	कोडगा	माधव	 हणत	असत!’’	खोट ा	उ साहाने	माधवराव
हणाले.	 यांनी	 जुनी	 खुची	 उचलली	 व	 ते	 आत	 आले.	 सदानंदाला	 एकदम
अवघड यासारखे	 वाटले.	 िवषय	 बदल यासाठी	 याने	 हटले,	 “हे	 आं याचं	झाड	 फार
जुनाट	आहे.	असलं	झाड	घराजवळ	असणं	 हणजे	जरा	धो याचंच,	नाही	का?’’	पर्थमच
ते	झाड	 पाहत	अस यापर्माणे	 माधवरावांनी	 आं याकडे	 पािहले	 व	 हटले,	 ‘‘हे	झाड
हणता	होय?	 जुनाट	 हणजे	फारच	 हातारं	आहे	 ते.	अहो,	आम या	आजोबां या	 वेळी
येथे	आंबराई	होती;	पण	वा यानं	एकेक	झाड	पडत	गेलं.	हे	रािहलं	आहे	ते	शेवटचं!	पण
तशी	काही	भीती	नाही.	इतकी	वषं	पाहत	आहे	ना	मी,	आहे	त सं	आहे!’’

आत	आ यावर	माधवराव	 हणाले,	 “बसा	की!	 हणजे	 तु ही	एकंदरीत	 सुटलात
हणायचं	 दगदगीतनू!	 आ ही	 देखील	 खरं	 हणजे	 उ ाच	 िनघायचं;	 पण	 गाडी	 हणे
िबघडून	 बसली	आहे.	 ते हा	आता	 परवा	 िदवशी!’’	 यांनी	आत	 वळून	मालतीला	 हाक
मारली	व	चहा	करायला	सांिगतले.

सदानंदचे	अंग	एकदम	उ ण	झाले	व	तो	हाव या	उ सुकतेने	आत	पाह	ूलागला.
माधवरावांनी	दुस या	खेपेला	जरा	मोठ ाने	‘बसा’	 हणताच	तो	भानावर	आला	व	िकंिचत
धांदरटपणे	फाइल	 बाजलूा	 ठेवत	 तो	 खुचीवर	 बसला.	 तेथ या	 खु या	 जुनाट,	अवजड
हो या	 व	 ब याच	 िदवसांनी	 बाहेर	काढून	कापडाने	 नुस या	 पुस यापर्माणे	 यां यावर
पांढरी	 बुरसट	कळा	 होती.	 वा तिवक	सदानंदला	आता	चहा	नको	 होता.	 अंगावर	 थंड
पा याचा	 िशडकावा	 घेऊन	 याला	मोक या	 सैल	 अंगाने	 खुचीत	 बसायचे	 होते;	आता
उरलेले	Old	 Smuggler	 चे	दोन	 पेग	 घेऊन,	पाचसात	 िसगारेट	 संपवनू	आपली	 मु तता
साजरी	 करायची	 होती;	 पण	 मालतीचे	 नाव	 ऐकताच	 ‘‘चहा	 नको’’	 हण याचेदेखील
याला	आठवले	नाही	आिण	कदािचत	मालतीच	चहा	घेऊन	बाहेर	येईल	या	अपे ेने	तो
पर्ती ा	क 	लागला.

थोड ा	 वेळाने	मालतीने	चहा	आणला	आिण	सदानंदसमो न	जाताना	 सुरंगीचा
मंद	 धंुद	गंध	िमरवत	ितने	तो	 या या	शेजारील	 टेबलावर	 ठेवला.	ित या	चाल यातील
मादकतेने	अगदी	पिह या	पर्थम	 याला	जो	धंुद	आनंद	वाटला	होता,	तोच	आतादेखील
याला	जाणवला.	ित या	हालचालीने	ित या	रेशमी	व तर्ात	रेखीव	उठाव	िदसनू	 णात
नाहीसे	होत	आिण	पर् येक	पाऊलखणू	 हणजे	शुभर्	मुदर्ाच	उठवत	अस यापर्माणे	ती
जिमनीस	 पश	 करे.	 योत	 हल यापर्माणे	 ितचे	 अंग	लवलवे	आिण	 मदीर	 यौवनाची
आरती	िफ न	गे यापर्माणे	ती	िनघनू	जाई.	दररोज	परतताना	ितची	आठवण	झाली	की
सदानंदाला	बावर यासारखे	होऊन	तो	वासनेने	अधीर	होत	असे	आिण	 ितला	 अंगणात
अगर	सो यावर	 पािहले	की	 या	एका	 िदवसावर	तरी	न तर्	 उमट यापर्माणे	 याला
आनंदाची	हुरहुर	वाटे.



माधवरावांनी	 काळजी या	 वरात	 हटले,	 ‘‘यंदा	 पावसाची	 सु वात	 लौकर
झालेली	िदसते!	बरं,	तु ही	के हा	िनघणार,	उ ा?’’

सदानंदला	अजनू	 चहा	ओतत	असलेली	 मालतीची	 बोटेच	आठवत	 होती.	 ती
लांबसडक	असनू	िनिशगंधा या	क यांसारखी	शुभर्	सुबक	होती.	 याला	वाटले,	ित या
केसांचा	अगदी	जवळून	वास	 घेतला	तरी	तो	 िनिशगंधाचाच	असेल.	माधवरावांनी	 पु हा
हटले,	“ हणजे	तु ही	अगदी	सकाळीच	िनघणार	ना?’’

‘‘आँ?	 काय	 हणालात?	 माझं	 हणता	 होय!’’	 तो	 चमकून	 वत:ला	 सावरत
हणाला,	“हो,	पिह या	गाडीनंच	जावं	 हणतो.	र यापयंत	चालत	जावं	लागेल	इतकंच;
पण	पु हा	पावसा यानंतर	मलाच	यावं	लागेल	की	काय	कुणास	ठाऊक?	रामको यां या
ल नात	नवरेदेवानं	जखणाईचा	खांब	उचलनू	वधू या	घरापयंत	 यायचा	असतो	 हणे.	तो
िवधी	पर् य 	पाहनू	 याची	न द	करायची	आहे.	पण	 यां यांत	ल नं	पौष-	माघात	होत
असतात.’’

माधवरावांनी	 मान	 हलवनू	 चहा	 संपवला	 व	 ते	 उठले.	आता	आभाळ	 करपत
अ यावर	आले	होते	आिण	घराशेजारचे	आं याचे	झाड	घुसळ यासारखे	होऊ	लागले	होते.
या या	फां ा	ताण यासार या	होत	हो या	आिण	 या	वा यापुढे	माघार	घेत	घराजवळ
येऊ	 लाग या	 की	 घरच	 अंग	आकसत	 अस यापर्माणे	 भासत	 होते.	 कपबशा	 घेऊन
जायला	मालती	 पु हा	आली	व	जाताना	 ितने	सदानंदाकडे	सरळ	समोर	पािहले,	 ते हा
याचे	 दय	गलबलले.	उ ा	आपण	जाणार,	 िनदान	आज	तरी	ती	आप याशी	काहीतरी
बोलेल	 या	 अपे ेने	 तो	 उतावीळ	 झाला;	 पण	 नेहमीपर्माणे	 ितची	 दृ टी	 अगदी
िवसरभोळी	होती	व	जण	ू या यामधनू	पलीकडे	ितने	पािहले	होते.	ती	िनघनू	गे यावर	तो
िवल ण	वरमला	आिण	 याला	थोडा	 िवषादही	वाटला.	ही	 नेहमीचीच	अशी	इतरांना	न
िदसणा या	गो टीकडे	सतत	का	पाहत	असते?	काही	 वेळा	ती	 िलहीत	असलेली	 िदसे.
एकदा-दोनदा	 याने	 ितला	 आप या	 खोली या	 बाजलूा	 असले या	 लाल	 फुलां या
झुडपाजवळ	 पािहले	 होते.	 या	 वेळीदेखील	 याला	 समो न	 येताना	 असेच	 वेधशू य
नजरेने	 ितने	 पािहले	 होते	आिण	 तो	 अि त वातच	 नस यापर्माणे	 ती	 वळली	 होती.
सदानंदला	अनेकदा	वाटे,	 िह या	मनात	अगदी	खोल	तळाशी	काय	चालले	आहे?	ती
सदैव	 व नात	अस यापर्माणे	अशी	नेहमी	हरवलेली	का	िदसते?

उ ा	जायचे	 हणनू	मा ना	 भेट यासाठी	तो	माधवरावांबरोबर	आत	आला.	घर
व छ	सारवले या	चार	सो यांचे	होते	व	माजघरात	दोन	खो या	हो या.	माधवरावांनी
याला	 ते	घर	पर्थम	दाखवले,	 ते हा	पवूी	आपण	कधीतरी	या	घरात	रािहलो	होतो	की
काय,	अशी	 एक	 िवल ण	क पना	 याला	 पशनू	 गेली	 होती.	 याही	 खेपेला	 तो	आत
येताच	 या	 क पनेने	 तो	 एकदम	 अ व थ	 झाला.	 तो	 माजघरात	आला.	 तेथे	 अगदी
कोप यात	िखडकीजवळ	माई	एका	चटईवर	बस या	हो या	व	सग या	पर्श त	माजघराने
यांना	 बाजलूा	 सार यापर्माणे	 िदसत	 हो या.	 यां यासमोर	 काशीखंडाचे	 पु तक
उघडलेले	होते	आिण	ते	नेहमीपर्माणे	एक	मोठा	पारदशक	डाग	पडले या	पानावरच	उघडे
होते.	सदानंदला	वाटले,	माई	हे	पु तक	वाचतात	तरी	कधी?	ते	नेहमी	 याच	पानावर	उघडे
असते	की!

“उ ा	ते	परतणार,	 हणनू	भेटायला	आले	आहेत,’’	माधवरावांनी	आत	जाताजाता
हटले.	 यांचा	 आवाज	 ऐकताच	 एकदम	 भानावर	 आ यापर्माणे	 माई	 दचक या	 व



भेदरले या	 नजरेने	 सदानंदाकडे	 पाह	ू लाग या.	 यांचा	 चेहरा	 अगदी	 िनतळ	 व छ,
कागदी	 िलंबा या	सालीसारखा	 िदसत	होता;	पण	 यांचे	ओठ	आत	 दुमडले	होते	आिण
कानिशलाजवळ	 अंगठ ांनी	जोरात	दडप यापर्माणे	 खुणा	हो या.	 यां याकडे	पािहले,
की	 सदानंदला	 एखा ा	 जु या	जीण	 पैठणीची	आठवण	 होत	असे.	 रंग	 िवटलेला,	जर
काळवंडलेली,	 घडी	 िव कटलेली;	 पण	 जाितवंत	 अ सल	 पैठणी!	 यां या	 भोवती
एकंदरीने	 कुलवंत	असा	आब	होता.	 यांना	असे	एकाकी	बसलेले	पाहनू	 याला	एकदम
वाटले,	आपण	पुढ या	खेपेला	येथे	आलोच,	तर	माई	मातर्	पु हा	भेटणार	नाहीत;	 यां या
आयु याचा	जप	 पुरा	होत	आला	आहे!	तो	बाजू या	एका	बाकावर	बसला	व	 या	काही
बोलतात	का	हे	पाह	ूलागला;	परंतु	 यांनी	 या याकडे	पाहनू	मान	हलवली.

“हां,	पावसा यामुळे	ती	माणसं	हलली.	मग	माझं	काम	आपोआपच	 बंद	झालं
की!’’	 शेवटी	 तोच	 हणाला.	 मा नी	 काही	 न	 बोलता	 नुसती	 मान	 हलवली.	 ‘‘तु ही
काशीखंड	वाचता	वाटतं?’’

मा नी	 वरमनू	 पु तक	 बाजलूा	 सारले	 व	 या	 िखडकीतनू	 पाह	ू लाग या.
‘‘काहीतरी	पािहजे	न हे	 िदवस	ढकलायला!’’	 या	उदासीनपणे	 हणा या,	 ‘‘मला	रातर्ी
तर	डो याला	डोळा	लागत	नाही	अनेक	 वषं!	मग	 कंदील	लावनू	कशावर	तरी	 डोळे
िफरवत	बसायचं	झालं!’’

वष या	 वष	 झोपेचे	 सुख	 न	 घेता	 जगायचे,	 या	 नुस या	 क पनेनेच	 सदानंद
अ व थ	झाला.	 याने	अनुकंपेने	 हटले,	‘‘मग	 यावर	काही	औषध	वगैरे	घेता	का?	थोडी
िवशर्ांती	घेऊन	पाहा.’’

‘‘कसलं	औषध	 िन	 कसली	 िवशर्ांती!	आता	 एकदाची	 सुटले	 की	 तीच	 कायम
िवशर्ांती!	तसलं	कसलं	औषध	असेल	तर	 ा	आणनू	मला!	पंचवीस	वषं	झाली	या	घरात
पाऊल	 टाकून,	 दररोज	 तासभर	 डोळा	 लागला	 की	 फार	 पाणी	 गेलं	 डो याव न!	 या
िठकाणी	तर	 तेवढीदेखील	झोप	 येत	नाही.	 अंधार	 पडला	की	सारा	माळच	 भुतासारखा
जागा	होतो	आिण	हे	झाड	तर	दै यासारखं	घराभोवती	फे या	घालत	असतं.’’

सदानंद	 उगाचच	 खु यासारखा	 हसला.	 दुसरे	 काहीतरी	 हलकेफुलके
बोल याकिरता	तो	 हणाला,	“तु ही	पु तक	वाचता	खरं;	पण	दररोज	तेच	पर्करण	असतं
तुम यापुढं!’’

“होय,	 पु तक	वाचनू	 संपलं,	तर	आणखी	कोण	आणनू	 देणार	 दुसरं	मला	एवढ ा
आतड ानं?	मा याजवळ	तेवढं	एकच	पु तक	आहे.’’

सदानंद	तेथनू	उठला.	 याला	तेथे	बसवेना.	मा चा	गोठलेला	आवाज	आता	तडकू
लागणार	असे	 याला	एकदम	वाटू	लागले.	‘‘मी	पुढ या	खेपेला	येताना	भारतीय	उपकथा,
जैिमनी	अ वमेध,	िशवलीलामृत	ही	पु तकं	घेऊन	येईन,’’	तो	घाईघाईने	 हणाला.

‘‘खरंच?’’	 अिव वासाने	 मा नी	 िवचारले.	 यांचा	 चेहरा	 जुना	 जर	 उ हात
आ यापर्माणे	 णभर	चमकला;	पण	लगेच	 या	 पु हा	आप या	कवचात	गे या	व	मान
हलवनू	सदानंदला	िवसर या.

माधवराव	हातात	एक	पुडा	व	कापडात	बांधलेले	एक	लहान	गाठोडे	घेऊन	बाहेर
आले.	 ते	 हणाले,	 ‘‘अनायासे	 तु ही	 जाताच	 आहात,	 ते हा	 ही	 फणसपोळी	 देशपांडे
मंडळीनंा	 ा.	गणपती या	मागे	साठेवाड ात	राहतात	ती.	आिण	 हे	गोदबूा नी	खायचं
बांधनू	िदलं	आहे.	तु हांला	रातर्ी	खायला	होईल,	अगर	सकाळी	घेऊन	जाता	येईल.’’



माधवरावां या	मागोमागच	गोदबूाई	बाहेर	आ या.	नऊवारी	लुगडे	चापनूचोपनू
नेसलेली	ही	बाई	िवधवा	िदसत	होती;	पण	ित या	ग यात	सो याची	माळ	िदसत	होती.
गोदबूाई	आ मिव वासाने	 पुढे	आ या	व	सलगीने	हस या.	 या	 हणा या,	 ‘‘आम या
घरातनू	 पाहुणा	 उपाशी	जायचा	नाही	कधी;	 पण	आता	आ हांलाच	सारी	आवराआवर
करायची	 आहे.	 नाहीतर	 आज	 आ ही	 तु हांला	 जेवायलाच	 ठेवनू	 घेतलं	 असतं.’’
गोदबूा ना	बोलताना	ओठांव न	जीभ	 िफरवायची	सवय	होती,	 यामुळे	 या	काहीतरी
िगळून	 तृ ततेने	 िमट या	 मारत	 अस यापर्माणे	 िदसत.	 गोदबूाई	 घरात	 वयंपाकीण
अस या	तरी	अगदी	घर याच	माणसांसार या	आहेत	 हे	माधवरावांनी	 याला	सांिगतले
होते;	 पण	 सदानंद	 अवघड यासारखा	 झाला.	 माधवरावदेखील	 बरेच	 संकोच यासारखे
झाले	व	 यांनी	 वत:	पुढे	होऊन	 याला	बाहेर	चल याची	सचूना	केली.

उज या	बाजलूा	दोन	खो या	हो या.	 यांतील	एक	झोप याची	खोली	होती.	परंतु
दुस या	खोलीचा	 दरवाजा	 पर्थमच	आज	 उघडा	 िदस यामुळे	सदानंद	 रगाळला;	 पण
आत	 पाहताच	 तो	 िखळ यासारखा	 झाला.	 पाठ	 अगदी	 वाकून	 गे यामुळे	 गुड याची
वाळकी	हाडे	कानापयंत	पोहोचलेली	 हातारी	 अंग	आखडून	समोर	 ि थर	नजरेने	पाहत
खोलीत	 बसली	 होती.	माधवरावांनी	 एकदा	आप या	आईचा	 उ लेख	 केला	 होता;	 पण
ितला	पाह याची	सदानंदची	ही	पिहलीच	 खेप	होती.	 ‘‘ही	आमची	 हातारी.	चौ यांशी
वषांची	आहे;	पण	कान-डोळे	अगदी	खणखणीत	आहेत!’’	माधवराव	 हणाले;	पण	 यांचा
आवाज	शरम यासारखा	झाला	होता.	 ‘‘ितला	चालता	 येत	नाही,	 तेथ या	 तेथे	हातभर
सरकेल-न	 सरकेल;	 पण	 आ ही	 इकडे	 यायचं,	 हणजे	 ितला	 ठेवायचं	 कुठं?	 कोणावर
िन कारण	भार	टाकायला?	िशवाय	ितचा	कसलादेखील	तर्ास	नाही.	फ त	आठवण	मातर्
अगदी	 गेली	 आहे	 इतकंच!’’	 अितशय	 वाळून	 सुरकुतनू	 गेले या	 चेह यातील	 खोल
डो यांनी	 हातारीने	 या याकडे	 पािहले	व	 हातापायांवरील	खरबरीत	कातडीसार याच
आवाजात	 हटले,	‘‘कोण,	बाप	ूहोय	रे?	के हा	आलास?	पाय	धुतलेस	न हे?’’

माधवरावांनी	 वत:शीच	मान	हलवली	व	हलकेच	दरवाजा	लावनू	 घेतला	आिण
सदानंदला	घेऊन	ते	बाहेर	आले.	‘‘बाप	ूमाझा	धाकटा	भाऊ.	तो	िशकायला	गेला,	ितकडेच
वारला.	खपू	वषं	झाली;	पण	कोणी	आलं	की	बापचू	आला	आहे	असं	वाटतं	 हातारीला!
मग	 या यासाठी	आळवा या	वड ा	करायचा	ती	आगर्ह	धरते	आिण	 नुसतं	हूं	 हणनू
चालायचं	नाही,	तर	 या	पर् य 	क न	ड यात	घालनू	ित याजवळ	ठेवा या	लागतात.
मग	चार	िदवसांनी	ितला	नकळत	 या	काढून	टाकून	फेका या	लागतात.	हेच	गोदबूा चं
मोठं	काम	होऊन	बसलं	आहे!’’

सदानंद	 सो यावर	आला,	 ते हा	 याला	 एकदम	 उबले या	 कंुद	 हवेतनू	 बाहेर
आ यासारखे	वाटले.	सो यावर	मालती	एका	खुचीवर	बसली	होती	व	बाहेर	पाहत	होती.
सदानंद	आता	कायमचा	 िनसटून	जाणारा	 शेवटचा	 ण	 िचमटीत	धर यासाठी	 िवल ण
अधीर	झाला	व	माधवराव	काही	बोलाय या	आतच	तो	मालतीला	 हणाला,	‘‘आता	मी
िनघणार	सकाळी!	कधी	 ितकड या	 बाजलूा	आलात	 तर	या	आम याकडे	ज र!	 तु ही
मंडळीनंी	तर	मला	घरची	आठवणदेखील	होऊ	िदली	नाही	अगदी!’’

मालतीने	 या याकडे	 िनिवकार	 चेह याने	पािहले	व	ती	उठली.	 ‘‘चला,	मी	 येते
तुम याबरोबर	 या	फुलझाडापयंत!’’	ती	 हणाली.

माधवराव	कौतुकाने	हसले,	“ती	िहची	एक	सवयच	आहे.	 या	कोप याला	कसली



तरी	रानफुलं	उ हाळाभर	उमलतात.	 यांचं	नावदेखील	आ हांला	माहीत	नाही;	पण	दर
खेपेला	ती	 फुलं	 घेत याखेरीज	 ितचा	 मु काम	हलणार	नाही!’’	 ते	मालतीकडे	वळले	व
हणाले,	‘‘पण	लगेच	ये,	अंधा न	वारं	सुटलं	आहे	आिण	पायांत	काहीतरी	घालनू	जा.’’

पण	 सदानंद	 पणू	 अिव वासाने	 पाहतच	 रािहला.	 अ ाप	 एक	 श ददेखील	 न
बोललेली	 ही	 मुलगी	आपणहनू	आप याबरोबर	 यायला	 तयार	झाली	 हे	 याला	खरेच
वाटेना.	तो	बाहेर	पडला	ते हा	माधवरावांनी	हात	हलवला	व	 हटले,	‘‘बराय,	बघ	ूआता
पु हा	के हा	भेट	होते	ती!	देशपांडना	नम कार	सांगा.	मालती,	फार	वेळ	क 	नको.’’

मालती-सदानंद	 बाहेर	आली,	 ते हा	 यां यावर	अदृ य	 पर्हार	झा यापर्माणे
वारा	जोरात	आदळला	व	हातातील	फाइल	सदानंदाने	क टाने	सावरली.	मालतीची	रेशमी
साडी	माग या	 बाजलूा	एकदम	 पंखार यासारखी	झाली	आिण	 ितची	आकृती	समो न
अ यंत	 रेखीव	झाली.	 ितने	 लाउजवर	उज या	बाजलूा	का या	दो याने	सापाचे	 िचतर्
भरले	 होते	 व	 ित या	 वासो छ्	वासाबरोबर	 तेदेखील	 हलत	 अस यामुळे	 तो	 सापही
संथपणे	 वासो छ्वास	करत	आहे	असा	भास	होत	होता;	पण	ित या	चेह याकडे	पाहताच
सदानंदला	 िवल ण	 िव मय	 वाटला.	 चांदीचे	 पातर्	 धुत यामुळे	 एकदम	 झगझगीत
व छ	 हावे,	 यापर्माणे	ितचा	 वत:शीच	हरवलेला,	तर् त	चेहरा	आता	उजळला	होता
आिण	ती	िकंिचत	मागे	झुकून	धंुद	वारा	 वीकारताना	ित या	ओठांवर	मु त	हा य	होते.

‘‘छान!	 माझी	 हाडं	 खुळखुळ यासारखी	 हलत	 आहेत	 आिण	 तु ही	 तर	 या
आडदांड	 वा यानं	 बेह 	 खषू	 झाले या	 िदसता!’’	 तो	 हणाला.	 ती	 एकदम	 हसली	 व
सदानंदला	एकदम	मोहर यासारखे	वाटले.	ती	 हणाली,	 ‘‘मला	अस या	माळावर	असं
वा यात	भटकायला	फार	आवडतं!	आिण	 तेदेखील	आभाळ	असं	भ न	आ यावर!	पण
असलं	वारं	पावसा यातच	मोकाट	सुटतं	आिण	आभाळात	पिहला	ढग	िदसला	की	आमची
इथली	मुदतच	संपते.	आईला	पावसाळा	अिजबात	सोसत	नाही.’’

पण	 ितचे	हसणे	 िणकच	ठरले.	वरती	आता	का याकिभ न	ढगांची	लाट	चढत
डो याव न	पुढे	आली	होती	आिण	मालतीदेखील	पाहतापाहता	तशीच	काहुरली.

‘‘हो,	आई	 हणताच	आठवण	झाली,’’	 सदानंद	 उ साहाने	 हणाला,	 ‘‘पुढ या
खेपेला	मी	 यां यासाठी	भारतीय	उपकथा,	िशवलीलामृत	ही	पु तकं	आणनू	 ायचं	कबलू
केलं	आहे.	काशीखंड	संपनू	जाईल	अशी	 यांना	भीती	वाटते.’’

मालतीने	 या याकडे	चमकून	पािहले	व	 दृ टी	बाजलूा	वळवली.	 ‘‘माई	माझी
आई	न हे.	मा या	आईला	वाचायलाही	येत	नाही,’’	ती	तुटकपणे	 हणाली.

सदानंदला	काय	बोलावे	हे	समजेना	इतका	तो	ग धळला.	दोघेही	िनमटूपणे	चालू
लागली.	आता	जिमनीवर	 वाळलेली	 पाने	 वेगाने	 घ घावत	 पायांवर	आदळत	 होती	 व
लगेच	 िनसटून	 बेभान	 ओढली	 जात	 होती.	 आभाळ	 तर	 आता	 अवजड	 होऊन
उतर यासारखे	वाटत	होते	आिण	माळ	संपणूपणे	झाकोळून	गेला	होता.

‘‘पण	 पुढ या	वषी	मी	इथंच	येऊन	राहायचं	ठरवलं	आहे	पावसाळा	संपेपयंत,’’
मालती	म येच	 हणाली.

सदानंदला	एकदम	पेचातनू	सुट यासारखे	वाटले	व	तो	 हणाला,	‘‘इथं?	अस या
िठकाणी!	अहो,	ती	 रामकोळी	माणसंदेखील	इथं	कायम	 राहात	नाहीत.	पावसाळा	 सु
झाला,	की	अगदी	जवळचं	खेडं	दहाबारा	मैलांवर	पडतं.’’	सदानंद	बोलत	होता	खरा;	पण
याचे	श द	 के हाच	मागे	 पडले	 होते	आिण	मालतीने	 ते	 ऐकले	 होते	की	 नाही	 कुणास



ठाऊक!	ती	झपझप	 झुडपाकडे	 गेली	 व	काटेरी	फां ा	 बाजलूा	करत	 ितने	ती	 रानवट,
उगर्,	लालभडक	फुले	तोडून	घेतली	आिण	जण	ूपर्वास	संप यापर्माणे	ती	 या	िठकाणी
िनि चत	थांबली.

‘‘पुढं	काय	होतं	हे	मला	एकदा	पाहायचं	आहे,’’	 या याकडे	पाहत	ती	 हणाली,
“पण	दादांना	यातलं	काही	सांग	ूनका.	नाहीतर	एकदा	तरी	यायला	 िमळतं	 तेदेखील	 बंद
होऊन	जाईल!’’

“पुढं	 हणजे?	 कशा या	 पुढं?’’	 काही	 न	 समज यामुळे	 ग धळून	 सदानंदने
िवचारले.

“मला	वरचेवर	एक	 व न	पडतं.	कमीत	कमी	चारपाचदा	तरी	मी	ते	पािहलं	आहे.
असंच	आभाळ	झाकळून	आलेलं	असतं.	हाच	माळ	असतो;	पण	इथं	आमचं	घर	नाही,
आई	नाही,	दादा	नाही,	आं याचं	झाडदेखील	नसतं.	असतं	ते	हे	लाल	फुलांचं	झुडूप	आिण
मी!	आभाळ	मग	का या	भीषण	 घुमटासारखं	होतं.	 यात	काही	 वेळानं	खपू	लांबलचक
शुभर्	पंख	असलेला	एक	िवशाल	प ी	माझं	नाव	उ चारत	येतो.	कुठंच	पर्काश	नसतो;
पण	 याची	 सावली	 प टपणे	 माळावर	 पडते,	 तीदेखील	 या यासारखी	 पांढरीशुभर्
असते.	 यामुळे	काळवंडलेला	माळ,	आणखी	एक	पांढरा	प ी	असले या	आणखी	एका
आभाळासारखा	 िदस	ूलागतो.	मी	घाबरत	नाही;	पण	धावत	 येऊन	या	 झुडपाशी	उभी
राहते.	प ी	अगदी	जवळजवळ	येतो	व	 याचे	पंख	होडी या	िशडासारखे	िदस	ूलागतात.
याचे	धगधगीत,	काळे,	ताटाएवढे	डोळे	अगदी	जवळ	 येतात	आिण	या	लाल	 फुलांची
पर्ितिबंबं	 यां यात	 प ट	िदस	ूलागतात.’’

“आिण	पुढं	काय	होतं?’’	ि तिमत	होऊन	सदानंदने	िवचारले.
‘‘तेच	मला	पाहायचं	आहे,’’	डोळे	 िव फारत	मालती	 हणाली,	 ‘‘कारण	 व न

इथंच	तुटतं,	संपतं.	मी	पावसाळा	होईपयंत	रािहले,	तर	कदािचत	समजेल,	उमजेल.’’
ती	जायला	 िनघाली	व	 ितचा	 चेहरा	 पु हा	 कंुिठत	झाला.	सदानंद	चटकन	 दोन

पावले	पुढे	आला	व	 हणाला,	‘‘चला,	मी	तु हांला	घरापयंत	पोचवनू	परततो.’’
‘‘नको,	तु ही	येऊ	नका	बरोबर,	मी	जाईन,’’	मालती	अितशय	तुटकपणे	 हणाली

व	चाल	ूलागली.
‘‘कधी	 या	बाजलूा	आलात	तर	या	आम याकडे!’’	अतृ त	आवाजात	हताशपणे

सदानंद	 हणाला.
मालती	तशीच	िनघनू	गेली.	जाताना	ितने	एक	फूल	केसांत	डा या	बाजलूा	टोचले.

आता	वारा	मागनू	होता	व	ितचे	व तर्	पुढील	बाजलूा	फडफडू	लागले	होते.	जण	ूएखा ा
मतूीचे	िश प	 पुरे	झा यापर्माणे	 या या	मनात	ितची	पणू	आकृती	उ ण	वासनेने	 प ट
झाली	आिण	ती	आं याखाल या	घरात	जाईपयंत	तो	हावरेपणाने	पाहत	रािहला.

आता	भोवती	अवेळ	रातर्	झा यापर्माणे	अंधार	झाला	होता	आिण	आभाळात
िठेगळाएवढीदेखील	जागा	 व छ	उरली	न हती.	आं या या	फां ांची	अ व थ	धडपड
येथपयंत	 प ट	ऐकू	 येत	होती	आिण	काटेरी	 झुडपां या	फां ा	अगदी	सरपटत	जमीन
ओरबाडू	लाग या	हो या.	सदानंदाने	िज याचा	दरवाजा	उघडला	आिण	वा याला	दडपत
तो	पु हा	लावनू	तो	सावधपणे	वर	आला.	 याने	काड ाची	पेटी	काढत	टेबलावरचा	कंदील
लावला	आिण	भोवताल या	 अंधा या	वण यात	 सुरि त	असे	पर्काशाचे	घरटे	 िनमाण
केले.	खाटेवर	बस यावर	मातर्	आपले	अंग	अित	िशणनू	गेले	आहे	याची	 याला	जाणीव



झाली.	 याने	माधवरावांनी	 िदलेले	 पुडके,	गाठोडे	एका	हातिपशवीत	टाकले.	पाच-सात
फायली,	 मळके	 कपडे,	 दाढीचे	 सामान	 याने	 भराभरा	 बॅगेत	 टाकले.	 घड ाळ	 मातर्
गजराकिरता	अ ाप	बाहेर	हवे	होते.	नाहीतर	सकाळी	खाटेवरची	चादर	बॅगम ये	टाकली
की	येथले	काम	संपले!	 याने	कपडे	काढले	व	अंगाखां ावर	पा याचा	िशडकावा	घेतला.
अंग	पुस यावर	 याला	फार	ताजे	वाटले.	 याने	आरामखुची	िखडकीजवळ	ओढली	व	जणू
याच	 णासाठी	सारा	 िदवस	जागव यापर्माणे	 याने	 Old	 Smuggler	ची	तीन	बाजूंनी
चेपलेली	बाटली	काढली.	ित यात	अ ाप	दोन	पेग	तरी	धग	होती.	 याने	 लासात	थोडी
ि ह की	घेतली,	ित यात	होय	की	न हे	एवढे	पाणी	घातले	आिण	बाटलीकडे	पाहत	मोठ ा
उ साहाने	 हटले,	 ‘‘Cheers,	 old	 boy!’’	 तो	 कुठला	 कोण	 कॉटलंडमधला	 इरसाल
हातारा;	पण	 या या	बाटलीने	 याला	येथे	पंधरा	िदवस	तगवले	होते.

ि ह कीचा	 घोट	 उ ण	 पर्काशा या	 ओघळापर्माणे	 खाली	 उतरला	 व	 याला
पर्स न	वाटले.	 याने	िसगारेट	काढली	व	सा या	अंगावर	कस याही	हालचालीचे	दडपण
नसले	की	मनाला	जे	ऐषआरामी	सुख	वाटते,	 यात	तो	गंुगला.	समोरच	टेबलावर	 या या
एका	 िमतर्ाने	हाँगकाँगहनू	आणलेले	घड ाळ	होते.	 या या	म यभागी	खडे	बसवलेला
मोर	होता	आिण	मागील	तबकडीवर	नीलमणी	खचलेला	 याचा	पसरलेला	िपसारा	होता.
दर	 िटकिटकीबरोबर	 िपसारा	 हाले,	 नीलमणी	 एकमेकांत	 िमसळत,	 उलगडत.	 इतर
घड ाळांपर्माणे	दर	 िटक	आवाजाबरोबर	जाणारा	 ण	 येथे	 िन फळ	जात	नसे.	जाताना
याला	येथे	नीलमणी	िनरोप	देत,	गोफापर्माणे	गंुतनू	पु हा	बाहेर	येत	व	िपसारा	थरथरे;
पण	मधला	मोर	मातर्	हा	काळाचा	खेळ	पाहत	 वत:	िनरामय,	िनिवकार	राही.

सदानंदला	आता	आपण	व	आपली	खोली	तशीच	ि थर	वाटली.	भोवताली	आता
काळोखाची	अभे 	वाट यासारखी	तटबंदी	िनमाण	झाली	होती.	वादळा या	दडपणामुळे
खोलीची	एकुलती	एक	 िखडकी	सारखी	करकरत	होती.	माधवरावां या	घरात	 िदसणा या
िद याखेरीज	 या	 सवभ क	 अंधाराला	 आता	 घास	 उरला	 न हता	 आिण
तेवढ ासाठीदेखील	तो	आं या या	फां ां या	अदृ य	हातांनी	सारखी	धडपड	करीत	होता.
सदानंद	जा तच	 सुकावला	आिण	 खुचीत	जा तच	मागे	 रेलला.	 याने	उरलेली	 ि ह की
लासात	ओतली	व	‘थँ स’	 हणत	बाटलीला	ऐटबाज	सॅ युट	िदला.	 याने	बाटली	खाली
ठेवली	व	 यात	पेटलेली	काडी	टाकली.	भ कन	थोडा	आवाज	झाला	आिण	मोराने	िपसारा
थरकवनू	तोही	 ण	जाऊ	िदला.

सदानंद या	 मनात	 अनेक	 िचतरे्	 िपसा यापर्माणे	 िमसळून	 िव 	 लागली	 व
यां याकडे	 पाहत	 तो	 रगाळला.	 याला	 वाटले,	 सारे	 पंधरा	 िदवस!	 पण	 तेवढ ात
मंुगुसापर्माणे	आपण	 िकतीतरी	आयु यां या	खाली	 िबळे	 पोखरत	 िहंडत	 रािहलो!	 ती
माणसे	अि त वात	आहेत	याचीदेखील	आपणाला	क पना	नसलेली	 रामकोळी	जमात!
यां यात	डु कर	व य	आहे;	पण	डुकराचे	मांस	खायला	सोकावलेला	रामजा	रामतीथला
एकादशीला	जायचे	 िनिम 	 क न	 भकू	 भागवनू	 हळूच	 परत	 येत	असे.	 ही	 पाच	 मुले
कोणाची	 हणताच,	 ‘‘असलं	 यानात	बाळगनू	बस	ू हय?’’	 हणत	 िफदीिफदी	हसणारी,
ल न	न	झालेली	भांगली;	मांग याने	गुणा	लोहाराकडून	पंधरा	 पयाला	एक	लंगडे	घोडे
िवकत	 घेतले	होते,	पण	 याला	हात	लावताच	घोड ाने	कवड ांसार या	दातांनी	 याची
दोन	बोटेच	तोडून	काढली	होती,	पण	 नंतर	कसली	भानगड-खाज	नको	 हणनू	 गुणाने	 ते
याला	पैसे	न	घेताच	देऊन	टाकले	होते,	तो	सौदा	कसा	अगदी	फुकटात	पडला	हे	उरलेली



तीन	बोटे	नाचवत	हषाने	सांगणारा	मांग या;	काल	रातर्ी	माझा	बा	 भेटला	होता,	असे
आप या	 तीसचाळीस	 वषांपवूी	 मेले या	 बापािवषयी	 सांगणारा	 आिण	 या यासाठी
मोगाभर	दा 	ओढ ाकाठी	ठेवनू	येणारा	 हातारा	जखण	ूआिण	तीच	दा 	चो न	िपऊन
रातर्भर	 ‘‘मी	 तुझा	बा,	त	ूमाझा	बा!’’	असे	ओरडत	 िधंगाणा	घालणारा	 याचा	 मुलगा
वारड ा...	ही	माणसे,	 यांचे	जगावेगळे	जगणे!	पिह याच	 भेटीत	सारे	घडाघडा	बोलनू
टाकणारा,	 किमशन	 िमळालेले	 जुने	 िन पयोगी	 पतर्	 जपणारा,	 क डलेला	 माणसू
माधवराव;	माई	–	 यांना	तर	सदानंदाने	के हाच	िहंडतािफरताना	पािहले	न हते,	आयु यच
पांगळे	 झा यापर्माणे	 या	 नेहमी	 बसनूच	 असत;	 खडकावर	 बसनू	 कसलेतरी	 गाणे
गुणगुणत	असलेली	 एकाकी	 मालती;	 ित या	 खां ाजवळची	 दो यांनी	 भरलेली	 काळी
सपाकृती;	बरीच	रातर्	झाली	असली	तरी	गरम	दधू	अथवा	कॉफी	 ायला	येऊन	तो	दारे
लावाय या	 अधीर	 तयारीत	 असला	 तरी	 धीटपणे	 रगाळणारी	 गोदबूाई...	 जण	ू या
सग यां याच	 जा यातनू	 अलगद	 िनसट यापर्माणे	 याने	 मान	 हलवली.	 आता
डो यांवर	 सुखद	आळस	चढू	लागला	 होता.	खाटेवर	जाऊन	आडवे	 हो याची	 याला
अ ाप	गरज	वाटली	नाही;	िशवाय	 लास	अ ाप	िजवंत	होता.	तो	तसाच	टाकून	आडवे
हायचे	 हणजे	 या	 हाता याला	काय	वाटेल?	Cheers	again,	old	boy...

मोरिपसारा	संथ	लयीत	लखलखत	रािहला.	अंधारा या	ओझावले या	पखालीतनू
फुट यापर्माणे	पाऊस	आता	कडकडपणे	ओत	ूलागला.	धारां या	 वेगात	मोराचा	श द
िव न	 गेला	आिण	आं याची	धडपडदेखील	 पुस यासारखी	झाली.	सदानंदाने	हात	लांब
क न	खाटेवरची	चादर	ओढली	व	ती	अंगाभोवती	गंुडाळत	 याने	कोषात	अस यापर्माणे
वत:ला	उबदार	सुखात	लपेटून	घेतले.

तो	 जागा	 झाला	 ते	 कडाड या या	 पर्चंड	 आवाजाने.	 सारे	 आभाळच	 अित
ओ याने	तडकून	कोसळ यापर्माणे	आवाज	झाला	 होता.	तो	ताडकन	 उठला	व	 याने
िखडकीजवळ	जाऊन	 बाहेर	 पाह याचा	 पर्य न	 केला;	 पण	 का या	 िमट्ट	 अंधारावर
कसलाच	ओरखडा	 न हता.	 तोच	आभाळ	 िवजेने	 टरक यासारखे	झाले,	 िवजेची	 उगर्
रेखीव	 रेषा	 थरारली	 आिण	 सारा	 माळ	 तां या या	 त त	 रसासार या	 पर्काशाने
देदी यमान	झाला.	समोरचे	दृ य	पाहताच	 दयाचे	ठोकेच	थांब यासारखे	 याला	वाटले.
इतके	िदवस	तगनू	असलेले	आं याचे	झाड	उ मळून	घरावर	टेकव यापर्माणे	खाली	आले
होते	व	 याची	अ या	घराएवढी	मुळे	जिमनीतनू	वर	येऊन	पावसात	िनथळू	लागली	होती.

याने	टॉच	उचलनू	पायज या या	 िखशात	घातला	व	हातात	 कंदील	 घेऊन	तो
धाडधाड	 िजना	 उतरत	 खाली	 आला.	 तो	 बाहेर	 येताच	 पावसाची	 लाट	 संत त
झा यापर्माणे	 या यावर	आदळली.	िद याने	आपली	 योत	पर्ाणा त	क टाने	वाचवली.
सदानंदने	िन चयाने	घोटाभर	पा यात	पाऊल	टाकले	व	पचपच	आवाज	करत,	घराचा	वेध
घेत	तो	चाल	ूलागला.	आता	पावसा या	धारांना	ओ या	वेताचे	बळ	चढले	होते	व	 यां या
मा याने	 अंगाखां ावर	 सळका	 उठ यापर्माणे	 भासत	 होते.	 म येच	 तो	 भीषण	 उगर्
पर्काश	लखलकून	जाई.	िठकिठकाणी	साचले या	पा याचे	तुकडे,	जिमनीत	सहसर्	डोळे
उघड यापर्माणे	 णभर	चमकत	आिण	 दुस या	 णी	 अंधारात	 पडलेले	 िखंडार	 बुजनू
जाई.

तो	घराजवळ	आला.	 आं याचे	झाड	कोसळले	न हते,	तर	एखा ा	जीण	जजर
य तीने	 हलकेच	 वास	 सोडून	 संपनू	 जावे,	 यापर्माणे	 कोणीतरी	 अलगद	 ढकलनू



िद याने	ते	छपरावर	येऊन	रािहले	होते.	घरा या	िभंती	शाबतू	हो या;	पण	छ पर	मातर्
माडीचा	जीण	कडेपाट	घेऊन	आत	उत न	अंतरवक्र	होऊन	टेकले	होते.	पुढचा	दरवाजा
फां ांनी	अडला	होता.	सदानंद	धावत	जाऊन	मागे	आला.	माग या	 िखडकीची	चौकट
मोडली	होती	व	मागचे	दार	आत	कोसळले	होते.	सदानंदने	कंदील	सावरला	व	िखडकीतनू
आत	उडी	मारत	तो	उतरला	व	 याने	आपला	िनथळत	असलेला	चेहरा	पुसला.

याने	 कंदील	 उंचावत	इकडेितकडे	पािहले.	भोवतालची	भांडी	सवतर्	 िवखुरली
होती	आिण	कडेपाटाला	अडकवलेली	िशंकी	अ ाप	खु यासारखी	िहंदकळत	होती;	पण
याचे	 ल 	 कोप यात	 गेले.	 तेथले	 कपाट	 वाकडे	 होऊन	 खाली	आले	 होते	 व	 यावर
काळसर	 जु या	वाशांचा	 जुडगा	आदळला	 होता.	सदानंद	 िखळ यासारखा	पाहत	 उभा
रािहला.	 या	 िढगा याखाली	कपाटा या	आडोशाला	एक	 िमणिमण	 िदवा	अ ाप	जळत
होता	आिण	 माई	 तशाच	 गुडघे	 टेकून	 बस या	 हो या;	 पण	 यांचे	 डोळे	 मातर्	काचेचे
झा यापर्माणे	 िनजीव,	 त ध	होते.	म येच	 यांनी	एक	उसासा	टाकला	व	 यांचे	ओठ
हल यासारखे	 झाले.	 एकदम	 धावत	 जाऊन	 यां यावरील	 कपाट,	 वासे	 यांचे	 ओझे
सरकवावे	 हणनू	 तो	 पुढे	सरकला;	 पण	अचानक	 तो	 थबकला.	 याला	 वाटले,	 मोठ ा
शर्माने	 मा ना	 बाहेर	 काढून	 वाचवले,	 तर	 काय	 होईल?	 या	 जगतीलही	 –	 आिण
सुट याची	वाट	 पाहत	बसतील!	 यांचा	 सुटकेचा	 ण	 हाच	अित	आनंदाचा	 ण	आहे
आिण	तो	अनायासे	आलाच	आहे.	ते	िन फळ,	दुबळे	आयु य	संपनू	जाईल.	 यां याबाबत
काहीच	न	करणे	हाच	 यांना	मदत	कर याचा	एकमेव	माग	आहे...

तो	 पुढे	वळला	खरा;	पण	 या या	मना या	एका	भागाला	आपण	फार	 गु हेगार
आहो	असे	फार	जाणवनू	गेले	आिण	जण	ू वत:चा	एक	नवा	चेहरा	िदस यापर्माणे	 याला
िव मयाबरोबर	 शरमही	 वाटली.	 माजघराचा	 दरवाजा	 फां ांमुळे	 बंद	 झाला	 होता.	 तो
बाजू या	 खोली या	 ढासळले या	 िभंतीव न	 आत	 उतरला	 व	 याने	 कंदील	 िफरवनू
पािहले.	 या	 िठकाणी	एक	लहान	 तुळई	खाली	झोपले या	दोघांवर	पडली	होती	आिण
याखाली	 दो ही	 य ती	 िखळ यासार या	 झा या	 हो या.	 याने	 िदवा	 जवळ	 नेऊन
पािहले	व	 याला	एकदम	ध काच	बसला	आिण	घृणाही	वाटली.	माधवराव	अंग	मुडपनू
झोपले	होते	व	 यां या	शेजारी	अ ता य त	कपड ांत	गोदबूा नी	अंग	पसरले	होते	आिण
यांनी	 वािम वा या	िव वासाने	एक	हात	 यां यावर	टाकला	होता.

डो यावरचा	ओलसरपणा	पुसत	 याने	कंदील	बाजलूा	अडकवला	व	तो	पुढे	आला.
आता	खाली	 िपंढरीपयंत	आले या	मऊ	 िचखलात	पायाला	 नेट	 दे याचा	पर्य न	करत
याने	खां ाने	 तुळई	सरकव याची	धडपड	 केली;	पण	 ितचे	एक	टोक	छपरात	अडकून
रािह याने	ती	हललीदेखील	नाही	आिण	 या	ओलसर	चाव या	वा यातदेखील	 याचे	अंग
शर्माने	उ ण	झाले.	तो	हताश	होऊन	पाहतच	रािहला.	 हणजे	भतूकाळात	भुतापर्माणे
जगत	असलेले	माधवरावांचे	आयु यदेखील	खरोखरी याच	एका	 तुळईखाली	 संपनू	 गेले
तर!	ले टनंट	कनल	माधव	सीताराम	जोशी.	या	घरात	वषाला	विडलांचे	शर्ा 	करायचे
आिण	जु या	मोडकळीला	आले या	खुचीला	िखळा	मारताना	शरमनू	जायचे!

परंतु	मालतीची	आठवण	होताच	मातर्	तो	एकदम	डाग	 िद यापर्माणे	भानावर
आला.	 ितला	 मातर्	 आपण	 पर्ाणपणाने	 वाचवलेच	 पािहजे	 या	 ओढीने	 तो	 दारातील
माती या	िढगा यावर	चढला	व	वासे,	लाकूड	यांचे	तुकडे	बाजलूा	करत	माजघरात	आला.

मालतीची	खाट	शाबतू	 िभंती या	कडेला	 होती	 व	झाडा या	 दोन	फां ा	आत



येऊन	ित यावर	बेच यापर्माणे	उ या	हो या;	पण	 यां यामधनू	ितची	खाट	पुढे	ढकलणे
अश य	न हते.	पु हा	सदानंदने	शर्मलेले	शरीर	ताणले	व	फां ां या	कमानीतनू	ितला	पुढे
रेटत	बाहेर	आणले	आिण	िदवा	उंचावनू	ित या	चेह याकडे	पािहले.	ितचा	 वास	मंदपणे
चालला	होता	व	ित या	देख या	चेह यावर	िनरामय	शांतता	िदसत	होती.

ितने	झोपताना	जा तच	तलम	व तर्	 नेसले	होते	आिण	आता	 ते	 िकंिचत	ढळले
होते.	 ित या	 आता	 सहजपर्ा त,	 रेखीव	 अंगाकडे	 पाहताच	 या या	 मनात	 सपकंुड
फुट यापर्माणे	 याचे	शरीर	वासनेने	पेटले	व	हात	थरथ 	लागले.	वासनेने	एकदम	व य
झालेले	 वास	बाहेर	टाक यास	 यास	छाती	अपुरी	वाटू	लागली.	तो	 णभर	घोटाळला
व	 याने	मागे	वळून	पािहले.	 णापवूी	 गु हेगार,	आता	पातकी;	 पु हा	 िणक	 गंुतागंुत
झाली;	परंतु	आता	लालसा	अनावर	झाली	व	तो	एकदम	त त	 तंभासारखा	झाला.	 याने
कंदील	 बाजलूा	 ठेवला	 व	आवेशाने	खाटेवर	 अंग	 टाकत,	 तो	 आंध या,	 धडपडणा या
बोटांनी	 ित या	 लाउजची	 बटणे	 काढू	 लागला.	 ितचे	 व थल	अनावृत	झाले	आिण
या या	रानवट	बोटांना	ित या	 तनांचा	उबदार	 पश	होताच,	 याला	धाव या	र ता या
गतीने	धंुद	झा यासारखे	वाटले.	 याची	बोटे	जा तच	अधीर	झाली	व	 याने	उरलेली	बटणे
काढून	 ितचा	ऊर	 पणूपणे	 उघडा	 केला	 व	 तो	 बुभुि त	 वापदा या	 िनखळ	 रानभुकेने
याकडे	पाह	ूलागला.

आिण	झट याने	 पणू	 िवकल	 बिधर	 होऊन	 तो	 पाहत	 रािहला.	 याची	 वासना
णात	ओसरली	 व	 याला	 मिलन	 वाटू	 लागले.	 मालती या	 िनतळ	 मुलायम	 उरावर
तनां या	खाली	 वीतभर	 ं द	असा	 पांढरा	 िनजीव	अमंगळ	असा	 डाग	 होता.	 याकडे
गोठून	पाहत	असता	 याला	मानेवर	झरझर	काटा	उमट यासारखे	झाले.	डागाचा	आकार
प या या	पसरले या	 पंखासारखा	होता...	 ‘आिण	तो	प ी	 पुढे	काय	करतो	 हेच	मला
एकदा	पाहायचे	आहे...’

तो	तेथे	िकती	वेळ	थांबला	हे	 याला	जाणवले	नाही.	तेवढ ात	एक	उसासा	टाकत
मालतीने	उजवीकडून	डावीकडे	मान	वळवली	व	डा या	बाजलूा	 केसात	असलेले,	आता
मललू	झालेले	रानफूल	िचरडून	गेले.	भोवताल या	िखंडारातनू	आता	वारा	जा तच	वेगाने
हंुकारत	 येऊ	 लागला	 होता	 व	 कंिदला या	 योतीची	 तगमग	 आता	 वाढली	 होती.
सदानंदाची	 दृ टी	एकदम	समोरच	उतरले या	कलले या	छपरा या	 तुकड ाकडे	गेली	व
तो	भीतीने	झट्िदशी	मागे	सरकत	िभंतीवर	आदळला.	तेथील	दोन	वाशांना	वेटाळून	एक
साप	 या यापासनू	काही	 अंतरावरच	 ितर्कोणी	 डोके	 पुढे	करत	 फू कारला	 होता.	जणू
अदृ य	 दोरीने	 खेच यापर्माणे	 याचे	 डोळे	 सापा या	 वळशावळशां या	 चकचकीत
का या	अंगाव न	सरकत	मागे	गेले;	पण	 याला	सापाची	शेपटी	िदसली	नाही.	 या या
त डून	भीतीचा	आवाज	फुटला	व	तेथनू	िनसटाय या	धडपडीत	 याचा	कंिदलाला	जोराचा
ध का	लागला	आिण	इतका	 वेळा	कसाबसा	तग	ध न	असलेला	कंदील	आडवा	होऊन
िवझनू	गेला.

आता	 सगळा	 पर्ाणच	 भीती	 होऊन	 डो यांत	 आ यापर्माणे	 तो	 चाचपडत,
ठेचाळत	सो यावर	आला.	 तेथे	वा या या	 िनरिनरा या	पर्वाहांचा	 िधंगाणा	 सु 	होता.
आधाराला	धरले या	पर् येक	व तचूा	ओला,	िनसरडा	 पश	होताच	 याला	लांब	का या
अंगाचा	भास	होत	होता.	दरवाजाकडे	जात	असता	तो	एकदम	 ठेचाळून	आडवा	पडला.
तोच	काहीतरी	 िवल ण	वजनाचे	ओझे	 या यावर	उतरले	व	संथपणे	 ि थर	झाले	आिण



हतबल	झालेले	पाय	घेऊन	तो	ओ या	जिमनीवर	पडून	रािहला.	पड यापड याच	 याला
गडद	 अंधारात	 चकचकीत	 वेटोळी	 उलगडत	 लांब	 होत	 असलेली	 िदस	ू लागली.
अंधारालाच	 त डे	 फुट यापर्माणे	 का या	 िठप यांचे	 डोळे	 असलेले	 ितर्कोण	 अगदी
जवळ	 येऊन	 पश	 करतात	 की	 काय	 असे	 याला	 सतत	 भास	ू लागले;	 पण	 या या
अंगातील	पीळ	आता	संपत	आला	होता.	तो	ओठ	मधनूमधनू	ओले	क न	िनपिचत	पडून
रािहला	व	 याचा	 वास	घरघरीत	होऊ	लागला.

आता	सगळीकडे	एकदम	िदवट ा	िदस	ूलाग या	व	सदानंदने	जड	िनजीव	डोळे
िफरवनू	बाजलूा	नजर	टाकली.	 अंधाराला	आता	एकदम	 कंुद,	मिलन	दप	 येऊ	लागला
होता	आिण	तो	 याला	अितपिरिचत	होता.	रामको यांसमोर	बसले	की	याच	वासाने	 याचे
पोट	उमळून	 येत	असे.	आता	 िठकिठकाणी	 अंधारात	 िदवट ांचा	लांब	पर्काश	 पुसलेले
तांबडे-िहरवे	 पटके	 िदस	ू लागले	आिण	 म येच	 गुड याएवढे	 घोडे	 िढगारा	 हलवले या
दारातनू	आत	आले.	सदानंदने	हाताची	बोटे	घट्ट	आवळून	धरली	व	 याचा	चेहरा	 हंुगत
असलेले	त ड	बाजलूा	कर यासाठी	तो	अ प टपणे	घशात या	घशात	काहीतरी	ओरडू
लागला.	 रामको यां या	 िदवट ा	 घेतले या	 आकृती	 इकडून	 ितकडे	 सार या	 हलत
हो या.	 यांनी	भांडी,	कपडे	गोळा	क न	घोड ांवर	घातली.	एकाने	िदवटी या	पर्काशात
हात	अगदी	जवळ	 नेऊन	पािहला	व	हातातील	सो याची	माळ,	 अंगठ ा,	 मंगळसतूर्
यां याकडे	पाहत	वचकन	 दात	 दाखवले.	सदानंदला	 या	घोळ यात	मांग या,	 रामजा
यांचे	चेहरे	िदसले	व	 यांची	नावे	घेऊन	आपणाला	ओ याखालनू	काढ यािवषयी	तो	ओरडू
लागला;	 पण	 याचे	 श द	 काही	 के या	 घशाबाहेर	 पोहोचेनात.	आता	 शेवटी	 याला
वारड ाचा	 चेहरा	 प ट	 िदसला.	 याने	मालतीला	दो ही	हातांवर	टाकून	बाहेर	आणले
आिण	घोड ावर	सामाना या	मागे	ितला	टाकून	 याने	घोड ाला	लाथ	मारली.	सदानंदाने
पु हा	गळा	ताणनू	हाक	मारली;	पण	मग	हळूहळू	घोडे,	िदवट ा,	लाल-िहर या	फेट ांचे
रामकोळी	नाहीसे	झाले.

आता	सदानंदाचे	अंग	 या याशी	संबंध	तोडून	गे यापर्माणे	नाहीसे	झाले	होते.
िकंिचत	हालचाल	 केली	तरच	 वेदनेची	सणक	 याला	समजत	होती.	 याचा	 वास	आता
जा तच	खरबरीत	होऊ	लागला	होता	व	हात	िन पयोगी	होऊन	बाजलूा	पसरले	होते.

म येच	 याने	 वास	 आव न	 कानोसा	 घे याचा	 पर्य न	 केला.	 याने	 वास
आवरला;	पण	घरघरीत	 वासो छ्वास	थांबला	नाही.	आता	या	न या	अनािमक	भीतीने
याचे	अंग	एकदम	काप	ूलागले.	 या या	 चेह यावर	खरबरीत	वाळलेले	टणक	काहीतरी
सरकले	आिण	 या या	कानाजवळ	कोरड ा	कातड ाचा	 तुकडा	 चुरगळ यासारखे	श द
आले,	“मला	बाहेर	ने.	मला	वाचव.’’

याचे	हात	एकदम	 िजवंत	झा यापर्माणे	छातीवरील	दडपण	ओरबडून	बाजलूा
काढू	लागले.	 या या	 िनजीव,	कापसूगाठी	मदतू	काहीतरी	लखलखले	व	 याला	एकदम
टॉचची	आठवण	झाली.	 याने	धडपडत,	िपळवटले या	अंगातील	क् र	वेदना	सहन	करत
िखशातनू	टॉच	काढला	व	बटण	दाबले.	झगझगीत	भा यासारखा	पर्काश	समोर	पसरला	व
या	 पर्काशात	 हातारीचा	 कवटीसारखा	 भीषण	 चेहरा	 प ट	 झाला.	 खाल या
पर्काशामुळे	 उजळले या	 भुवयांखालची	 टचटचीत	 हाडे	आिण	खोब या	 घेऊन	 चेहरा
जा तच	जवळ	आला	व	 हणाला,	‘‘मला	ने	ितकडे,	नाहीतर	मरते	मी!’’

हातारी	जा तच	जवळ	सरकली	व	 ितने	 या या	एका	हातावर	 गुडघा	 तवला.



याचा	हात	द णिदशी	खाली	आला	व	 पेटलेला	टॉच	तसाच	 िनसटून	बाजलूा	घरंगळत
गेला.	 या	पर्काशा या	झोतात	वाळलेली	मान	व	हातांची	हाडे	लांब	होऊन	पुढे	सरकली.
सदानंदाला	एकदम	जाणवले,	या	पर्काशातील	चेहरा	 हातारीचा	न हेच;	खाल या	सखल
भागातनू	जखणाईच	येथे	चढून	आली	आहे	व	पायांवर	तुळई	होऊन	छातीवर	 तत	आहे.
पर्काशाचा	एक	पट्टा	 चेह यापलीकडे	 गेला	होता	आिण	 या	 िठकाणी	समोरच	सापाचा
काळा	पट्टा	 िदसत	होता.	 कृ ण	आिण	 वेत	पर्काशांचे	पट्टे	एकमेकांवर	आघात	करत
अस यापर्माणे	 या	 िठकाणी	 ितर्कोण,	त ड	वरखाली	होत	 पुढेपुढे	सरकू	लागले	होते.
आता	 सदानंदाचा	 तर्ाणच	 संपला	 व	 याचा	 पर्ितकारही	 दुबल	 झाला.	 या या
ग याभोवती	जीण	कातडी या	कणखर	हातांची	पकड	जा तच	आवळली	जाऊ	लागनू
याला	गुदमर यासारखे	होऊ	लागले	आिण	पर्ाण	सारखे	घुसळू	लागले.

खपू	खोल	अंधा या	 गुहेत	पाख 	फडफड यापर्माणे	 या	भीषणते या	तळाशी
एक	 िवचार	 याला	जाणवला	 व	 यामुळे	 यात या	 यात	 याला	 मोकळेपणा	 पशनू
गेला.	 याला	वाटले,	 हे	सगळे	 व न	आहे.	आता	ग यातनू	श द	 फुटला,	की	 हे	सारे
िव न	जाईल.	 िदवट ा	 घेऊन	आलेले	रामकोळी,	छातीवर	पांढरा	प ी	 घेऊन	 गेलेली
मालती,	आप याला	हाडांचा	 पेच	घालनू	चगरत	असलेली	 हातारी,	एवढेच	न हे,	तर
अंधारात	मु तपणे	 िहंडत	असलेला	लांब	काळा	साप...	सारे	काही	 व नातले	आहे.	सारे
काही	आप या	ता यातले	आहे.	आपण	पाप या	हलव या,	डोळे	उघडले	की	ही	माणसे,
साप,	आडवे	 झालेले	 झाड	 –	 सारे	 काही	 चुटकीसरशी	 नाहीसे	 होईल.	आपण	 अ ाप
व नात	आहो,	 हणनू	ही	सारी	जगत	आहेत	इतकेच!

परंतु	या	िवचाराची	ऊब	पसरते-न	पसरते	तोच	ती	िव न	गेली.	ित या	पाठोपाठ
सापच	मनात	उतर यापर्माणे	तो	 िनजीव	झाला.	सारी	माणसे	आप या	 व नात	जगत
आहेत,	 आपण	 डोळे	 उघडले	 की	 ती	 का या	 पटाव न	 पुसती	 जातील.	 पण	 मग
याचपर्माणे,	 कोणास	 ठाऊक,	आपणदेखील	 या	 पर् येका या	 व नात	 जगत	अस!ू
मालतीची	 बेनजर	 दृ टी,	 घोड ाचे	 का या	 कवड ांसारखे	 डोळे,	 हातारी या	 जु या
आड या	 िविहरीसार या	 खोब या,	 रोखनू	 पाहणारे	 झाड,	 लाल-िहर या	 पट यांचे
रामकोळी	या	सग यां या	 व नांत	आपण	तुकड ा-तुकड ाने	जगत	अस.ू	 यां यातील
कोणी	डोळे	उघडले,	कोणी	जागे	झाले,	की	कोणास	ठाऊक,	आपला	एक	भाग	मृत	होऊन
नाहीसा	 होऊन	 जाईल	आिण	 मग	अगदी	 शेवटी	 कोणा यातरी	अखेर	 जागे	 हो याने
आपण	पणूपणे	नाहीसे	होऊन	जाऊ...

यां यापैकी	 कोणीच	 जागे	 होऊ	 नये	 असे	 वाटत	 याची	 आतडी	 गोळा	 होऊ
लागली.	‘‘मला	अजनू	जगायचं	आहे!’’	 या या	त डून	घोगरे	श द	बाहेर	पड यासारखे
झाले;	 परंतु	 ते	 श द	 ग यापयंतच	 येऊन	 बुडबुड ापर्माणे	 फुटले	 होते.	 या या
छातीवरील	दडपण	आता	जा तच	वाढले	व	ग याची	पकड	जा तच	कठीण	झाली	होती
आिण	 हातारी	खरखरीत	आवाजात	सारखी	 हण	ूलागली	होती,	 ‘‘मला	अजनू	जगायचं
आहे!’’

आता	सदानंदाची	 ई या	 संपली	व	तो	पणूपणे	 िपळून	टाक यापर्माणे	 िन चल
पडला.

बाहेर	 आता	 वारा	 मंदावला	 होता	 व	 आभाळ	 व छ	 होऊन	 चांद या	 िदसू



लाग या	हो या;	पण	मधनूमधनू	एखाददुस या	ढगाचा	िशडकावा	होताच.	सारे	आभाळच
आता	अिभषेकपातर्	झा यापर्माणे	कालगतीचे	थब	 िठपकत	होते	आिण	 या	पर् येक
िठप याबरोबर	िनयतीचा	सहसर्र न	मोरिपसारा	चांद या	चमकावत	लहानमोठा	होत	सारे
िनिवकारपणे	पाहत	होता.



द	ूत

नगराकडे	येत	असले या	 ं द	मागावर	एक	रथ	अितवेगाने	येत	आहे	व	 यावर	समर्ाटांचा
नीलव तर्ावरील	हंसिच हाचा	 वज	आहे,	हे	पाहताच	 ारपालांनी	अ यंत	पर्चंड	अगल
बाजलूा	 केला	आिण	 याबरोबर	अवजड	 धातू या	 दोन	 लाटांपर्माणे,	 याचे	 दोन	 प
संथपणे	मागे	 येऊन	 ि थर	झाले.	नगरात	पर्वेश	करताना	रथाची	गती	 िकंिचतही	कमी
झाली	 नाही.	 शुभर्	 घोड ां या	 टापा	 फरशी	 बसवले या	 र याव न	 धावताना
िठण यां या	चांद या	उडव	ूलाग या.	र यावरील	जनसंमदात	भयाने	दोन	भाग	होऊन
यातनू	रथ	 पुढे	जाताच	उ सुक	जनांचा	समुदाय	 या यामागे	धाव	ूलागला.	नगरातील
भ य	चौकात	रथ	 येताच	सार याने	एकदम	लगाम	 खेचला.	 या	 िक्रयेबरोबर	उतावीळ,
िव तृत	 डो यांचे	 शुभर्	 घोडे	 माग या	 पायांवर	 उभे	 रािहले	 व	 यां या	 डौलदार
आयाळां या	 माना	 सागरा या	 वक्र	 लाटांपर्माणे	 णभर	 वर	 गे या.	 शि तमान
घोड ां या	 पायांना	आता	 थारा	 िमळाला;	 पण	 पवूी या	अितवेगाचा	 पिरणाम	अ ाप
ओसरला	न हता	व	 यांची	िनथळत	असलेली	शरीरे	अ ाप	थरथरत	होती.	भोवतालचा
समुदाय	वाढत	गेला	व	पर् येकजण	रथातनू	राजदतू	खाली	उतर याची	उ कंठेने	वाट	पाहू
लागला.

चौकातील	 एका	 बाजलूा	 राजपुतर्ाचा	 िवशाल	 पर्ासाद	 होता	 व	 याला	 सात
गोपुरे	 होती.	 पर्वेश ारी	 दो ही	 बाजूंस,	 सुवणालंकार	 असलेले,	 िव तृत	 गंड थलांवर
वि तक	िच हे	असलेले	भ य	ह ी	सुखासीनपणे	डोलत	होते	व	 या	हालचालीने	 यां या
गजघंिटका	 लयब 	 मंद	 वर	 िनमाण	 करीत	 हो या.	 यामुळे	आता	 िनमाण	झाले या
शांततेवर	 यां या	 सुरांची	 सौ य	 कलाकुसर	 होत	 अस याचा	 भास	 होत	 होता.
पर्ासादासमोरच	दुस या	बाजलूा	आय थिवरांचा	मठ	होता	व	 याचे	पर्वेश ार	आठ	पु ष
उंचीचे	होते.	 यातनू	आत या	बाजलूा	पाय यांचा	एक	पर्वाह	वर	 गे यापर्माणे	अनेक
शुभर्	 संगमरवरी	 पाय या	 हो या	 व	 तेथील	कोरीव	 तंभाशेजारी	 केशरव तर्धारी	 दोन
िभ 	ूिशलाकृतीपर्माणे	 त ध	उभे	होते.	 यां या	मागे	मठा या	वतुळाकार	स जात	नीरव
शांतता	होती	व	 यावर	एखादा	िभ 	ूफुला या	शु क	पाकळीपर्माणे	संथपणे	सरकताना
िदसे.

नेहमीची	पर्ौढ,	समययो य	 वृ ी	सोडून	दतू	 वरेने	रथातनू	उतरला	व	 या या
सेवकाने	तुतारीचा	नाद	केला.

या	 वनीमुळे	 िनदरे्तनू	अक मात	जागा	झा यापर्माणे	पर्ासाद	कोलाहलाने
भ न	गेला	व	 यात	गजघंिटकेचा	मधुर	नाद	लाटेने	उचलले या	िशंप यापर्माणे	नाहीसा
झाला.	 पर्ासादातील	 पर्ांगणात	 र तवण	 व तर्ांतील	 पर्ितहारीचंा	 समुदाय	 दो ही
बाजूंना	नमर्पणे	उभा	रािहला.	सुवणव तर्ांत	झगझगीत	वाटणारी	राजपुतर्ाची	आकृती
शांतपणे	 पाय या	 उत 	लागली	 व	 पर्ासादा या	 पर्वेश ारी	 येऊन	थांबली.	मठातील
आवारातदेखील	 इत तत:	 िफरणा या	 शु क	 पाक या	 एकतर्	 येऊन	 यांची	 माला



झा यापर्माणे	अनेक	 िभ 	ूएकतर्	आले.	आय थिवरांची	 रेशमी,	 िशिथल	व तर्ांतील
आकृती	खाली	 येऊ	लागताच	 यांचे	दोन	अनुयायीही	 याच	आदरशील	गतीने	 यां या
मागोमाग	 येऊ	 लागले.	 व तर्ा या	 पुढील	 भागावर	 पर् विलत	 थंिडलाचे	 िच ह
असले या	 एका	 िभ ू या	 हातात	 कमल	 िशखर	अिधकारदंड	 होता	 व	 दुस या	 िभ नेू
यां यावर	रेशमी	केशरी	व तर्ाचे	सुवणछतर्	धरले	होते.

या	सा या	जनसमुदायाची	 दृ टी	आप यावर	 िखळली	आहे,	या	क पनेने	दतूास
अ यंत	समाधान	वाटले	व	 याची	 वृ 	 मुदर्ा	 संतोषाने	उजळली.	तो	 िकंिचत	गवाने	 पुढे
झाला	 व	 याने	 राजपुतर्	 व	 आय थिवर	 यां याकडे	 पाहत	 औपचािरक,	 अनुभवी
अिभवादन	केले.	तो	 हणाला,	‘‘राजन,्	धमभषूण,	समर्ाटांचा	िवशेष	दतू	 हणनू	मी	आज
येथे	आलो	आहे	व	समर्ाटांची	आ ा	या	जनसमुदायापुढे	पर्कट	कर याचे	भा य	मला
आज	लाभत	आहे.	समर्ाट	 मृगयेसाठी	 गेले	असता	कमल	सरोवराकाठी	 शैले वरा या
मंिदराजवळ	 यांना	एक	िवल ण	सा ा कार	झाला	व	 यांनी	अ यंत	 वरेने	सेवकास	येथे
पाठवले.	मृगया	अपणू	ठेवनू	 वत:	समर्ाट	पर्ाथना	व	िचंतन	यासाठी	अ ात	 थळी	गेले
आहेत.	 यां या	आ ेपर्माणे	घटना	त काळ	घडावी	 हणनू	 यांनी	पितर्का,	राजमुदर्ा
इ यादी	उपचारांत	एक	 णही	 वेचला	नाही	व	मीही	दोन	 िदवस	अ निनदरे्चा	 िवचार	न
करता	या	िठकाणी	पर्ा त	झालो	आहे.	या	आ ेचे	 व प	सावजिनक	आहे	व	ती	सफल
कर यास	कोण याही	 वािमिन ठ	नागिरकास	अिधकार	आहे.	कारण	पर् येकाचे	जीिवत
यावर	अवलंबनू	आहे.	समर्ाटांची	आ ा	अशी	आहे	–’’

या	जनसमुदायात	 िवल ण	शांतता	पसरली.	 राजपुतर्ाचे	एक	पाऊल	नकळत
पुढे	पडले.	आय थिवरांनी	एकमेकांत	गंुतलेली	बोटे	उलगडली	व	पु हा	गंुतवली.	ह ीं या
गजघंिटकांचा	नाद	पु हा	 प ट	होऊ	लागताच,	दोन	पर्ितहारीनंी	 यां यावर	हात	ठेवला
व	 यांना	मकू	केले.

‘‘ यांची	आ ा	अशी	आहे,	अशी	आहे	 –’’	 दतूाने	 पु हा	श द	 उ चारले;	 परंतु
याचा	कंठ	एकदम	 	झाला	व	 याचे	श द	 प ट	होईनात.	 या या	डो यांसमोर	एक
पटल	पसर यापर्माणे	झाले	व	 अंग	आतनू	बिधर	होत	आ यापर्माणे	शू यपणे	समोर
पाहत	तो	 तंभापर्माणे	उभा	रािहला.	काही	 ण	तसेच	 यथ	जाताच	जनांत	अ व थता
पसरली	 व	 राजपुतर्ा या	 कपाळावर	 अधीरतेची	 सू म	 अढी	 िदस	ू लागली.	 रेशमी
व तर्ाआड	लपलेली	आय थिवरांची	बोटे	उ ेगाने	तेथ या	तेथेच	वरखाली	होऊ	लागली.
दतूाचे	ओठ	सारखे	 िन फळपणे	थरथ 	लागले	होते	व	 याचा	 वृ 	चेहरा	असहाय,	आत
िदस	ू लागला	 होता.	 राजपुतर्ासि नध	 असले या	 अमा यांनी	 यास	 हल या	 वरात
सचूना	िदली.	राजपुतर्	दतूाशेजारी	आला	व	ि मत	करत	 याने	 हटले,	‘‘दतूा,	तुम यावर
अ ाप	 पर्वासाचा	शीण	आहे;	आप या	काया या	मह वाचा	 ताण	आहे;	 परंतु	 तु ही
आणले या	समर्ाटां या	आ ेची	मला	क पना	आहे.	आप या	 उ रािधकाराची	यो य
यव था	 करावी	 अशी	 समर्ाटांची	 फार	 िदवसांची	 इ छा	 होती.	 मीच	 ते	 अिधकारपद
वीकारावे	अशी	ती	समर्ाटांची	आ ा	असावी	–’’

तोपयंत	आय थिवरही	आपला	 दंडधारी	 सेवक	व	दोन	अनुयायी	यां यासह	 तेथे
आले.	आय थिवरांचा	 चेहरा	पाताळगढू	 िदसत	होता	व	ओठ	आवळून	धर याने	 यांची
रेषा	रेखीव	धारदार	वाटत	होती.

‘‘राजन,्	 दतूाने	 आणलेली	 आ ा	 तशी	 असणे	 अश य	 नाही,’’	 ते	 हणाले,



‘‘समर्ाटांवर	 धमपालनाचीदेखील	 महान	 पिवतर्	 अशी	 जबाबदारी	 आहे.	 एक
स ताहापवूीच	मला	 यां या	भेटीचा	आनंद	पर्ा त	झाला	होता,	 या	वेळी	याच	िवचाराने
यांची	मन:शांती	ढळली	होती.	जर	तसाच	पर्संग	िनमाण	झाला,	तर	धमशासनाची	धुरा
वीकार याचे	मी	 यांना	वचन	िदले,	ते हा	 यां या	मुदरे्वर	आनंदच	न हे,	तर	कृत ताही
िदसली	 होती.	 कदािचत	 या	 संभाषणाची	 मृती	 होऊन	 मृगया	 अपणू	 ठेवनू	 यांनी
दतूाकडून	हीच	आ ा	पाठिवली	असेल.’’

राजपुतर्ाने	 यांस	उपरोधाने	नमर्	अिभवादन	केले	व	 हटले,	‘‘धमशासनाचे	काय
अितपिवतर्	 यात	 संदेह	 नाही;	 पण	 याबाबतचा	 िनणय	 उ रािधकाराची	 िनि चतता
झा यावरच	अथपणू	होईल.	रा यशासक	नसता	धम यव था	कदािप	श य	आहे	का?’’

आय थिवरां या	 मुदरे्वर	 संतापाची	 िकंिचत	छटा	 िदसली	व	 यांचे	ओठ	जा त
रेखीव	झाले;	पण	लगेच	 यांचा	 वर	धतूपणे	सौ य	झाला	व	ते	 हणाले,	 ‘‘आपले	श द
अयो य	आहेत	असे	कोण	 हणेल?	परंतु	समर्ाट	अ ाप	अिधकारपदावर	आहेत.	 ते हा
याबाबतचा	िनणय	 यां या	सु तेवर	सोपवणे	अनु प	होणार	नाही	का?’’

दतूा या	मनातील	बिधरता	नाहीशी	झाली	नाही;	पण	 याचे	ओठ	हलले	व	श द
उमटले,	 ‘‘या	दासाला	 मा	असावी.	माझी	 मृती	अक मात	 िनजीव,	जड	झाली	आहे.
समर्ाटांची	आ ा	 काय	आहे,	 याचे	 मला	 पणू	 िव मरण	 झाले	आहे;	 परंतु	 ती	आ ा
उ रािधकारािवषयी	 न हती,	 याचा	 मला	 पणू	 िव वास	 आहे.	 तशा	 व पाची	 आ ा
नगरीतनू	 रा यमुदर्ांिकत	 आली	 असती	 व	 या	 वेळी	 दतूाचा	 वज	 वेतव तर्ावर
खड्गिच ह	असा	झाला	असता.’’

या या	 श दांनी	 राजपुतर्ाचा	 चेहरा	 िन तेज	 झाला	 व	 आय थिवरांचे	 ओठ
िकंिचत	 िवलगले;	 पण	 दतू	 पुढे	 हणाला,	 ‘‘आिण	 ती	आ ा	 धमशासनािवषयीदेखील
न हती.	 या	आ ा	नेणारे	दतू	 वतंतर्	आहेत	व	 यां या	 वजावर	कमंडलचेू	िच ह	असते.
हे	दो ही	दतू	सि नध	असता	समर्ाटांनी	माझी	िनवड	केली	होती.’’

‘‘दतूा,	कदािचत	शीघर्	पर्वासाचा	शीण	नाहीसा	झा यावर	 तुम या	 मृतीला
उजाळा	 येईल	 व	 आ हांला	 समर्ाटांची	 आ ा	 शर्वण	 करता	 येईल;	 ते हा	 तोपयंत
पर्ासादात	 तु ही	आमचे	 वागत	 वीकार यास	आ हांला	 कृत 	 वाटेल,’’	अमा यांनी
राजपुतर्ाकडे	पाहत	सुचवले.	राजपुतर्ास	अमा यां या	चातुयाचे	कौतुक	वाटले	व	 याने
हषाने	दोन	पर्ितहारीसं	खणू	केली.

‘‘हा	 अमा यांचा	 िवचार	 तु य	 आहे,’’	 आय थिवरांनी	 हटले,	 ‘‘या	 कायात
आमचीही	 सहकाय	 कर याची	 नमर्	 इ छा	आहे.’’	 ते	 एका	 ं द,	 िनिवकार	 चेह या या
िभ कूडे	वळले	व	 हणाले,	 ‘‘भदर्ानंद,	त	ूदतूासह	राजन या	पर्ासादात	जा	व	 यां या
सि नध	रातरं्िदवस	राहनू	राजनना	आपली	नमर्	सेवा	अपण	कर.’’

मळू	व तपूासनू	छाया	सुट यापर्माणे	भदर्ानंद	आय थिवरांजवळून	िनघाला	व
संथ	 पावले	 टाकत	 दतूाजवळ	 उभा	 रािहला.	 पराभतू	 झा यामुळे	 राजपुतर्ाचा	 चेहरा
संत त	झाला	व	 या या	त डून	श द	 िनघणार,	तोच	अमा यांनी	 यास	हलकाच	 पश
केला	व	 याने	संयम	पाळला.	एका	जागी	िखळ यापर्माणे	झाले या	दतूास	पर्ितहारीनंी
हलवले	व	 याचे	हात	ध न	ते	भदर्ानंदासह	पर्ासादात	आले.

पर्ासादात	दतूास	एका	मृद	ूआसनावर	बसव यात	आले.	भदर्ानंदाने	एका	बाजसू
आपले	व तर्	पसरले	व	तो	तेथील	अनेक	िश पाकृतीपैंकीच	एक	अस यापर्माणे	िन चल



बसनू	रािहला.	दतूा या	 नानासाठी	 सुगंधी	उ णजलाची	स जता	झाली.	एका	 युवतीने
या यासाठी	 मृद,ू	 िवलासी	 श या	 मांडली	 व	 ती	 नमर्पणे	 सेवेसाठी	 उभी	 रािहली.
दतूासमोर	एका	 वेिदकेवर	 िविवध	प वा नांची	पातरे्	मांड यात	आली	व	 यांचा	 सुखात
काही	 यनू	राहता	कामा	नये,	अशी	राजपुतर्ाने	सवांस	आ ा	िदली.

परंतु	अदृ य	आघात	झा यापर्माणे	दतू	 िवकलपणे	बसनू	 रािहला.	 सं याकाळ
झाली,	अंधार	जमला,	र नजिडत	दीप	पर्कािशत	होऊन	सकाळ या	पर्काशात	िन तेज
होऊन	 िवझनू	 गेले;	परंतु	दतूाला	 िनदरे्ने	 पश	 केला	नाही.	भदर्ानंदाने	 िनदरे्ला	 पश
क 	 िदला	नाही.	 राजपुतर्	आप या	शयनागारात	अ व थपणे	 येरझारा	घालत	 होता.
थोड ाथोड ा	 कालावधीनंतर	 पर्ितहारी	 दतूाजवळ	 येऊन	 जात;	 परंतु	 पर् येक	 वेळी
यां याकडून	तेच	उ र	ऐकून	राजपुतर्ाला	अितक्रोध	झाला	आिण	सयूाचे	िकरण	आत
उत न	 संगमरवरी	 िचतर्मालेवर	 पसरताच	 तो	 अमा यांसह	 दतूासमोर	 येऊन	 उभा
रािहला.

‘‘काही	 णांत	जर	तुला	समर्ाटां या	आ ेची	 मृती	झाली	नाही,	तर	मी	 वह ते
तुझा	 िशर छेद	 करीन!’’	 तो	 संत तपणे	 हणाला.	 या या	 श दांनी	 भदर्ानंदा या
िनिवकार	चेह यावर	सजीवतेची	खणू	िदसली.

अमा य	 याला	 उ ेशनू	 हणाले,	 ‘‘राजवंशीयांनी	 सावजिनक	 थळी	 क्रोध
पर्कट	क न	नये,	असा	राजनीतीचा	दंडक	आहे.	आपण	शांत	 हावे.’’

“परंतु	अमा य,	 हे	 सावजिनक	 थळ	 नाही;	 हा	 माझा	 पर्ासाद	आहे,	 हे	 माझे
िनवास थान	आहे!’’

“ते	 स य	 असेल;	 पण	 या	 णी	 नाही!’’	 भदर्ानंदाकडे	 सचूक	 दृ टीने	 पाहत
अमा य	 हणाले,	 ‘‘एका	पर या या	 पशाने	श यागृहाचे	 वे यागार	होते	आिण	मतूीची
मृि का	होते,	हे	वचन	तु हांला	अ ात	नाही.	आता	दतूा या	बाबतीत	मातर्	आपण	अ य
माग	शोधला	पािहजे.	अनुनयाने	असा य	झालेले	काय	अनेकदा	आक्रमणाने	सहजसा य
ठरते.’’

अमा यांनी	 पर्ितहारीस	 आ ा	 िदली.	 काही	 वेळाने	 एका	 पर्ितहारीबरोबर
चेह यासह	सवांग	का या	 व तर्ाने	झाकलेला	 एक	 उंच,	 बलवान	मनु य	आत	आला.
या या	हातात	तीन	 िविवध	 तेज वी	श तरे्	होती.	 या या	आगमनाने	सवतर्च	छाया
पड यापर्माणे	झाले	व	भदर्ानंदही	त काळ	उभा	रािहला.	 ‘‘राजदतू,	आपण	आणलेली
समर्ाटांची	आ ा	िन:संशय	राजपुतर्ािवषयीच	आहे;	मातर्	ती	तु हांला	या	 णी	आठवत
नाही	इतकेच,’’	अ यंत	सौ य	पण	 कुिटल	 वरात	अमा य	 हणाले,	 ‘‘ती	 मृती	जागी
हावी	याच	 हेतनेू	मी	आपणास	साहा य	करीत	आहे.	हा	या	नगरातील	ड ब	आहे	व	तो
आप या	 यवसायात	अ यंत	 िन णात	आहे.	 मनु या या	 अंगावरील	 वचा	सोल याचे
याचे	कौश य	तर	अदि्वतीय	आहे.	 याला	 तुम यावर	 िकंिचत	कौश य	दाखव याची
आ ा	आ ही	िदली	आहे.’’

सवतर्	भीतीची	एक	लाट	 पशनू	 गेली;	परंतु	दतू	मातर्	या	सा याशी	आपला
काहीच	 संबंध	 नस यापर्माणे	 बिधर	 बसनू	 होता.	 अमा यांनी	 णभर	 या याकडून
उ राची	वाट	पािहली	व	मग	ड बाला	सचूना	 केली.	ड ब	शांतपणे	दतूापाशी	आला	व
याने	एका	पर्हाराने	दतूा या	पाठीवरील	व तर्	 छेदनू	बाजलूा	 केले.	 नंतर	एक	ती ण
श तर्	 घेऊन	 याने	 र तरेषा	ओढली	 व	 िनिमषात	 दतूा या	 पाठीव न	 तळहाताएवढे



कातडे	 सोलनू	 काढले.	 पिह या	 आ यंितक	 वेदने या	 णाने	 दतू	 िपळवट यासारखा
झाला.	नंतर	ती	वेदना	केवळ	अस 	झाली	व	तो	िन चे ट	झाला.

काही	काळ	तसाच	गेला.	राजपुतर्ा या	मुदरे्वर	आ यंितक	 नैरा यामुळे	येणारा
ेष	 िदस	ूलागला.	तोच	 पु हा	 वेदनेचा	 दंश	झा यापर्माणे	दतू	उठून	बसला	व	आततेने
हणाला,	 “या	 संथ	 यातनेपे ा	 माझा	 पणू	 वध	 करा.	 मी	 अित	 कृत 	 राहीन.	 मला
समर्ाटांची	आ ा	आठवत	नाही;	पण	ती	राजपुतर्ािवषयी	नाही	हे	मातर्	मी	शपथपवूक
सांगतो.’’

राजपुतर्ाचा	 संताप	अनावर	झाला	व	 याने	दतूावर	कठोर	पर्हार	करताच	दतू
मरगळ यासारखा	झाला	व	खाली	कोसळला.	 ‘‘याला	पर्ासादाबाहेर	फेकून	 ा,	 हणजे
तो	 कु यां या	भ य थानी	पडेल!’’	तो	उदग्ारला	व	अमा यांसह	 िनघनू	 गेला.	ड बाने
दतूास	मिलन	 व तर्ापर्माणे	 उचलले	 व	 राजमागावर	आणनू	 टाकले.	 या या	 तेज वी
श तर्ांवर	र ताचे	डाग	होते,	ते	 याने	दतूा या	व तर्ास	पुसले	व	तो	िनघनू	गेला.

भदर्ानंदाने	 दतूाकडे	 िनरखनू	 पािहले.	 याची	 हालचाल	न हती,	तरी	 या यात
अ ाप	पर्ाण	होता.	 याने	 दोन	 िभ ूंना	पाचारण	 केले.	 यांनी	 दतूास	 उचलले	व	अित
क टाने	पाय या	चढून	ते	तेथे	उ या	असले या	आय थिवरांसमोर	आले.	भदर्ानंदाने	सारी
कथा	 यांना	 सांिगतली	 व	 हटले,	 ‘‘कदािचत	 मठातील	 शांत,	 साि वक	 वातावरणात
याची	 मृती	जागी	होईल.	मातर्	माझा	माग	 िनराळा	आहे.	पर्ासादात	समृ ीने	सा य
झाले	नाही,	ते	उपासमारीने	मठात	सा य	होईल.’’

आय थिवरांनी	अनुमती	देताच	भदर्ानंदाने	दतूास	िभ ूं या	अ यंत	अ ं द	अशा
कोठडीत	बंिद त	केले	व	नमर्पणे	 हटले,	‘‘समर्ाटांची	आ ा	आय थिवरांिवषयीच	होती,
अशी	 मृती	 होणे	आप या	 िहताचे	 होईल.	तोपयंत	आ ही	आपणाला	अ नपा या या
मोहापासनू	 अिल त	 ठेव याचे	 ठरवले	 आहे.	 परंतु	 जर	 मृती	 जागी	 झाली,	 तर
समर्ाटांकडील	इ छाभोजन	 ु दर्	वाटावे	असे	आपले	आित य	होईल.	आता	सयूपर्काश
कपोत	आकृतीवर	आहे.	तो	कमलदलांना	 पश	कर यापवूी	आ ेचे	 मरण	करावे.’’

िभ ूं या	 या	अ ं द	क ेतही	दतू	तसाच	िन चल	रािहला	व	पाठीवर	धगधगीत
थंिडल	 अस यापर्माणे	 पेटलेली	 वेदनादेखील	 या या	 शू य	 डो यांत	 िदसेना.
कपोताकृतीव न	सयूपर्काश	नीरवपणे	खाली	सरकला.	 याने	चतुदंत	ह ीला	उजळत
सहसर्दल	कमलाला	 पश	केला.	 याखालील	सरोवराचे	पाणी	 णभर	पर्काशमय	झाले,
काठावरील	 झाडांची	 पाने	 सो याची	 होऊन	 पु हा	 काळवंडून	 गेली;	 परंतु	 दतूा या
चेह यावरील	िनजीव	भाव	बदलला	नाही,	की	ओठांतनू	श द	उमटला	नाही.	भदर्ानंदाचा
िनिवकार	चेहराही	संत त,	अधीर	होऊ	लागला.	तो	 हणाला,	‘‘आता	अनुतापगृहाखेरीज
मला	अ य	माग	िदसत	नाही.’’

िभ ूंनी	दतूास	बाहेर	काढले,	 या	 वेळी	 याचा	 देह	शु क,	जजर	झाला	होता	व
मुदरे्खालील	 कपालाकृती	 प ट	 होऊ	 लागली	 होती.	 यांनी	 दतूास	 मठाखाल या
िव तीण	तळघरात	नेले	व	तेथे	म यभागी	असले या	एका	वेिदकेवर	ठेवले.	दोघा	िभ ूंनी
याचे	हात-पाय	वेिदकेसच	असले या	अंकुशांना	दृढपणे	बांधले.	 ीणपणे	िन: वास	सोडत
दतूाने	 डोळे	 उघडले	 व	 वर	 पािहले.	 वर या	 बाजलूा	 िभंतीवर	 पर्खर	 तैलदीप	 होते	 व
यां या	 थरथर या	 पर्काशात	 िभंतीवर	 टांगले या	 अनेक	 भीषण	 यातनायंतर्ां या
साव या	 अतृ त	 िपशाचापर्माणे	 हालत	 हो या.	 वेिदके या	 सरळ	 वर या	 भागी	 एक



तामर्पातर्	 टांगले	 होते	 व	 याभोवताल या	 लोहवतुळात	 जागृत	 होत	 असले या
अ नी या	मंद	िज हा	िदसत	हो या.

हे	 दृ य	 पाहताच	 दतूास	 पाठीवरील	 वेदनेचाही	 िवसर	 पडला	 व	 तो	 हताशपणे
उदग्ारला,	 ‘‘धमगु ,	 तु ही	काय	करणार	याची	मला	क पना	नाही;	पण	मला	त काळ
मृ य	ूयेईल	असा	देहदंड	 ा.	आता	मला	वेदना	सहन	कर याचे	साम य	उरले	नाही!’’

भदर्ानंदाचा	चेहरा	िनिवकार	रािहला.	तोपयंत	 याने	पाठवलेला	िभ 	ूपरत	आला
व	 या या	मागोमाग	 याच	का या	व तर्ांतील	ड ब	वेिदकेजवळ	आला.

‘‘ड बा,	 राजदतूास	 पर्थम	 तैलिद याचा	 अनुभव	 पािहजे.	 एका	 आततायी
पर्हारापे ा	सात याने	होणारा	ती णागर्	आघात	जा त	पिरणामकारक	होतो.	 हे	 िद य
िकती	काळापयंत	ठेवायचे	हे	दतूा या	सु तेवर	अवलंबनू	राहील,’’	भदर्ानंद	 हणाला.

या या	अनु ेपर्माणे	ड ब	 पाय या	चढून	 वर	 गेला	 व	 याने	लोहवतुळातील
अ नी	 जा त	 पर् विलत	 केला.	आता	 अिगर्िज हा	 संताप यापर्माणे	 उंचाव या	 व
लालसेने	तामर्पातर्ाभोवती	 िफ 	लाग या.	खाली	अनुतापगृहा या	कोप याकोप यात
अनेक	िभ 	ूकेशरी	साव यांपर्माणे	एकतर्	आले	व	 वास	आव न	ते	दृ य	पाह	ूलागले.
काही	 काळाने	 तामर्पातर्	 अितउ ण,	 र तवणी	 झाले.	 ते हा	 ड बाने	 याखालील
िछदर्ावरील	आवरण	बाजलूा	 केले.	 या	 णी	उकळ या	 तेलाचा	एक	गोल,	 प ट	 िबंदू
वेगाने	 उतरला	 व	 दतूा या	 अंगावर	 पडला.	 अंगाला	 याचा	 पश	 होताच	आतनू	 एक
बुडबुडा	यावा	 यापर्माणे	 वचेवर	एक	गोलक	िनमाण	झाला	आिण	तेथील	वतुळ	जळून
गे यामुळे	तो	काळवंडला.	दा ण	यातनेने	दतू	जाग या	जागी	ताण यासारखा	झाला	व
आक्रोशाने	 याचा	 वर	म न	झाला.

‘‘असेच	काही	अंतराने	तैलिबंद	ूपडत	राह	ूदेत,’’	भदर्ानंद	समाधानाने	 हणाला.
‘‘नको,	नको!	खड्गाने	माझा	 िशर छेद	करा,	 तेवढी	दया	या	 ु दर्ास	दाखवा!’’

दतू	याचना	करत	 हणाला.	तोच	एक	थब	 या यावर	पडला	व	अिनवार	 वेदनेने	 याचे
शरीर	अ ता य त	झाले.

‘‘समर्ाटांची	 आ ा	 आय थिवरांिवषयी	 होती,	 हे	 तु हांला	 आठवते	 ना?’’
भदर्ानंदाने	सिूचत	हल या	 वरात	िवचारले.

‘‘नाही,	मला	ती	अ ापही	आठवत	नाही,’’	दतू	 ीण,	भ न	 वरात	 हणाला,
‘‘पण	ती	आय थिवरांिवषयी	न हती.’’

वत:	आय थिवर	शांत	 पावलांनी	 येऊन	सारा	 पर्कार	 पाहत	 होते,	 हे	अ ाप
कोणा याच	दृ टीस	पडले	न हते.	 यांनी	िनराशेने	मान	हलवली	व	 हटले,	‘‘भदर्ानंद,	या
ुदर्ाला	येथनू	शकूरापर्माणे	 मशानात	फेकून	दे!	नाहीतर	 या या	मिलन	ह येचा	दोष

आप याला	 वीकारावा	लागेल!’’	 यांनी	मान	हलवली	व	ते	िनघनू	गेले.
भदर्ानंदाने	 यांची	आ ा	 वीकारली;	पण	 याचा	 चेहरा	 िवल ण	कठोर	झाला

होता.	पवूायु यातील	आय थिवरांचा	 पुतर्	कोठे	वाढत	आहे	 हे	सांग याचे,	 अंगावरील
मांसखंड	 णा णाला	तुटत	असताही,	एका	य:कि चत	प यांगनेने	नाकारले,	ते हापासनू
हा	 याचा	सवांत	मोठा	पराभव	होता.	 या या	 दृ टीने	अजनूही	काही	माग	सा य	होते.
धगधगीत	त त	खड्ग	कंठातनू	खाली	उतरवणे,	हे	काय	ड ब	अितकौश याने	करत	असे.
िकंवा	 एका	 बंिद त	 हाताला	मध	लावनू	 यावर	 र तजीवी	कीटक	सोडणे	 हा	 उपायही
अनेकदा	 अ यंत	 उपयु त	 ठरला	 होता.	 जर	 मग	 आव यकताच	 भासली	 असती,	 तर



शरीरात	 मांसल	 जागी	 िठकिठकाणी	 पोकळ	 िखळे	 टोचनू	 यां यात	 र त	 जाळणारे
अितिवष	भरणे,	हा	मागही	 वीकार याचा	 याने	िन चय	केला	होता.	या	 णी	आय थिवर
येथे	 यावयास	 नको	 होते	असे	 याला	 फार	 वाटले	आिण	 यां या	आगमनाची	 सचूना
दे याचे	कत य	असलेला	 त ण	 िभ 	ू येथेच	अितभयाने	 तंिभत	 होऊन	 उभा	आहे	 हे
पाहताच	तर	 याचा	संताप	अनावर	झाला.	 याने	ड बाला	बोलावले	व	 या	कत य युत
िभ सू	सपक ेत	तीन	पर्हर	बंिद त	कर याची	आ ा	िदली.

‘‘आिण	 यास	 मशानात	 फेकून	 दे!’’	 भदर्ानंद	ककशपणे	ओरडला	 व	 िवषादाने
िनघनू	गेला.

सपक ेचा	 उ लेख	ऐकताच	 इतर	 िभ ूंम ये	हा याची	लाट	 उसळली.	एखा ा
नव या	 िभ लूा	अनेक	सपां या	साि न यात	राह याचे	शासन	 केले	जात	असे.	 हे	सव
सप	 पणूपणे	 िवषहीन	 होते;	 पण	 हा	 िवशेष	 नव या	 िभ लूा	 माहीत	 नसे.	 मग	 सप
अंगाव न	िफ 	लागताच	तो	अितभयाने	कसा	मढूासारखा	वाग	ूलागे	हे	पाहताना	इतर
िभ ूंना	हा य	आवरत	नसे.	मग	 ते	 याच	 मु त	 िवनोदाने	दोन	 िभ 	ू केवळ	भयाने	कसे
मृ य	ू पावले	 व	 यां या	 शरीराखाली	 िहर या	 रंगाचे	 तीन	 िन पाप	 साप	 कसे	अकारण
िचरडले	 गेले	 या या	 हिककती	 एकमेकांना	 सांगत.	 आता	 भदर्ानंद	 गे यावर	 याच
अिनबंध	हा यात	ते	िन तेज	मुदर्ा	झाले या	िभ भूोवती	गोळा	झाले.

दोन	 िभ ूंनी	 दतूाला	 रा सीपणाने	 उचलले	 व	 काही	 अंतरावर	 असले या
मशानभमूीत	टाकून	 िदले.	सपक ेतील	 िवनोदास	आपण	पारखे	होऊ	या	भीतीने	मागे
एकदाही	दृ टी	न	टाकता	ते	त काळ	परतले	व	मठात	नाहीसे	झाले.

दतूाचा	 देह	अितिनजीव	झाला	होता.	कठीण	भमूीचा	आघात	झा याने	 या या
त डून	 एक	 िनबल	 िन: वास	 बाहेर	 पडला;	 पण	 नंतर	 काही	 काळ	 तो	 िन चल	 पडून
रािहला.

मशानभमूीभोवती	 झाडांची	 गदी	 होती	 व	 जिमनीवर	 उंच	 गवत	 वाढले	 होते.
तेथील	 गाढ	 शांततेवर	 झाडांतील	 एखा ा	 प याचा	 फडफडाट	 िकंवा	 तृण-कीटकांचा
ककश,	एकेरी	 वर	यां या	डागाखेरीज	काही	जाणवत	न हते.	काही	 वेळाने	दतूाने	डोळे
उघडले	 या	वेळी,	हा	देह	आपला	न हेच,	 या या	आत	खोल	कोठेतरी	कोप यात	आपण
अितभयाने	 अंग	चो न	बसलो	आहो	असा	 याला	सतत	भास	होऊ	लागला.	उघड ा
पावलांवर	 काही	 कीटक	 िनधा तपणे	 चढत	 आहेत	 हे	 याला	 उमगले;	 पण	 पाऊल
हलव याचे	साम यही	आता	 या यातनू	ओस न	 गेले	 होते.	थोड ा	 वेळाने	गवतावर
पावलांचा	आवाज	झाला.	कोणीतरी	येऊन	 या या	अंगाखाली	हात	घालनू	 याला	उठवनू
बसवले	व	 या या	त डाला	उ ण	मधुर	पेयाचे	पातर्	लावले.

तो	 उ ण	 पर्वाह	शरीरात	 उतरताच	 याची	 बिधरता	 िकंिचत	कमी	झाली;	 पण
याच	 णी	 याची	वेदना	न या	तीवर्तेने	जागी	झाली.	ितकडे	िन चयाने	दुल 	क न	तो
हणाला,	‘‘आता	त	ूमला	आणखी	काय	यातना	देणार	आहेस?’’

या	उगर्	बलवान	मनु याने	 याला	अ यंत	कोव या	हातांनी	उठवनू	बसवले	व
अंगावरील	 खरबरीत	 पण	 सुखकारक	 व तर्	 या यावर	 पसरले.	 ‘‘मी	आता	 कसलीही
यातना	 ायला	आलो	 नाही,’’	 तो	 सौ यपणे	 हणाला,	 ‘‘या	 मशानाशेजारीच	 माझी
झोपडी	आहे.	 तेथे	 तु हांला	 ने यासाठी	मी	आलो	आहे.	 तेथे	आपण	 िनभयपणे	 िवशर्ांती
यावी.	 तेथे	पर्ासाद	 िकंवा	मठ	यांचे	 वैभव	आढळणार	नाही;	पण	 याचपर्माणे	 तेथील



अ नाला	वेदनेचा	 पश	नाही.’’
पर्ासाद-मठाचे	नाव	ऐकताच	दतूाचे	अंग	कंिपत	झाले.	तो	 हणाला,	‘‘तु ही	फार

सदय	आहात;	पण	आता	मला	तुम या	शर्माची	आव यकता	वाटत	नाही.	आता	माझा
काळ	फारसा	उरला	नाही.	अ पावधीतच	तु हांला	मला	येथे	आणावे	लागेल.	 यापे ा	मी
येथेच	असणे	जा त	यो य	नाही	का?	आता	मा या	शरीराला	हालचालीची	देखील	वेदना
सहन	 होणार	 नाही.	 मा या	 शरीराकडे	 पाहा.	 पाठीवरील	 उघड ा	 मांसाला	 सौ य
वा याचाही	 पश	झाला	 तरी	 सवांग	 णभर	 मृत	 होते.	 या	 पर् येक	 वर्णातनू	अ नी
फुलला	आहे.’’

‘‘ मा	करा	राजदतू,’’	 या	उगर्	माणसाने	 हटले,	 ‘‘मला	 ते	सारे	माहीत	आहे.
तुम या	पाठीवरील	 वचा	मीच	काढली,	अंगावर	त त	तेल	मीच	टाकले,	कारण	मीच	तो
ड ब	आहे;	परंतु	ती	मा या	कत यामुळे	करावी	लागलेली	 कृ ये	होती.	पण	 अंगावरील
काळी	 व तरे्	 उतरली	 की	 मी	 मु त	 आहे.	 ते हा	 आपण	 कसलाही	 संशय	 न	 धरता
मा यासह	चलावे.’’

या या	 श दांनी	 दतूा या	 मनावर	 िवजेचा	 आघात	 झा यापर्माणे	 झाले.
अंगावरील	बिधरता	हळूहळू	िवतळत	जाऊन	मनातील	शू यताही	िवरली.	खोल	कोठेतरी
अ ाप	िजवंत	असलेला	पर्काशकण	तेज वी	होत	गेला	व	सवांग	आतनू	उजळ यासारखे
झाले.	दतूाने	 याचा	हात	आवेगाने	धरला	व	 हटले,	‘‘ड बा,	समर्ाटांची	आ ा	आता	मला
सयूपर्काशापर्माणे	 प ट	 िदसत	आहे.	ती	आता	 तु याजवळच	पर्कट	करणे	अिनवाय
आहे.	 माझा	 मृ य	ू तर	आता	 मा या	 इतका	 सि नध	 उभा	आहे	 की	 याचा	 िहम वास
आताच	मला	जाणवत	आहे.	समर्ाटांची	आ ा	अखेर	 तु यासमोर	पर्कट	 हावी	अशीच
दैवाची	इ छा	होती!’’

‘‘ते	फार	मोठे	भा य	आहे.	मला	ती	आ ा	सांगावी,’’	नमर्पणे	ड ब	 हणाला.
“भा य	असेल;	पण	 ते	तसेच	अितकठोर	 िद यही	आहे.	ड बा,	मा या	श दांकडे

ल 	दे!’’	उ ेिजत	होऊन	दतू	 हणाला,	‘‘जर	तु याकडून	 या	आ ेचे	पालन	झाले	नाही,
तर	 तुला	 मृ युदंड	 पर्ा त	 होईल.	 समर्ाटांना	 पणू	 अंत ान	आहे.	आता	आप याला
एकट ालाच	ही	आ ा	 ात	आहे	 हणनू	जर	त	ूआप या	कत यात	कसरू	केलीस	 िकंवा
ित यात	एका	श दाचे	पिरवतन	 केलेस,	तर	 तुला	दा ण	यातना	होतील.	 तुला	 हे	काय
साहवेल	का?	अ यथा	दुस या	कोणालातरी	बोलावनू	आण.	पण	 वरा	कर,	माझे	अखेरचे
ण	ओघळून	जात	आहेत.’’

“ याब ल	 तु ही	 िनि चंत	असा.	मी	कािलकेची	अ यंत	 पिवतर्	शपथ	 घेऊन
सांगतो,	की	मा यात	पर्ाण	असेपयंत	मी	समर्ाटांचा	पिवतर्	श द	िन फळ	होऊ	देणार
नाही!’’

‘‘तर	मग	ऐक.	समर्ाटांची	आ ा	एका	ड बािवषयीच	आहे.	 याचे	नाव	कालमुख
आहे.	समर्ाटांस	 शैले वरा या	 मंिदरात	सा ा कार	झाला.	 या	अितपापी	कालमुखास
तीन	 िदवसांत	 देहा ताचे	 शासन	 झाले	 नाही,	 तर	 सा या	 सामर्ा यावर	 महान	 संकट
कोसळेल,	 परचक्र	 येईल,	जनांची	भीषण	 ह या	 होईल	 व	 र ताचे	 परू	 वाहतील	आिण
वत:	 समर्ाटांना	 जीिवतास	 मुकावे	 लागेल.	 यामुळे	 समर्ाटांनी	 मला	 त काळ	 येथे
पाठवले.	कालमुखा या	सवांगावरील	 वचा	सोलनू	काढावी	व	मग	सव	जनांसमोर	 याला
उकळ या	 तेलात	टाकावे	अशी	ती	आ ा	आहे.	ती	त	ूसव	जनांस	 िविदत	कर	व	आज



सयूा ता या	आत	 यापर्माणे	 कृती	घडव.	जर	त	ूया	कत यात	 अंतर	दाखवशील,	तर
तु याच	 सवांगावरील	 वचा	 सोलली	 जाईल	 व	 त	ू त त	 तेलात	 अित	 यातनेने	 मृ यू
पावशील.	कालमुख	हे	नाव	तु या	 मृतीत	राहील	ना?’’

ड बाने	आपला	हात	मागे	घेतला	व	तो	िशलाखंडापर्माणे	 त ध	रािहला.	 याने
दतूा या	 ीण	 िनजीव	होत	चालले या	डो यांकडे	अजाणपणे	पािहले.	दतू	सारा	पर्ाण
डो यांत	आणनू	पु हा	िवचारीत	होता,	‘‘कालमुख	हे	नाव	तु या	 मृतीत	राहील	ना?’’

‘‘होय,	 या	नावाचा	मला	िवसर	पडणार	नाही!	राजदतू,	या	नगरात	मीच	एकटा
ड ब	आहे	आिण	माझेच	नाव	कालमुख	आहे.’’

राजदतूाने	 अिव वासाने	 या याकडे	 पािहले.	 या या	 डो यांत	 िवल ण
हालचाल	झाली;	पण	दुस या	 णी	ते	िन तेज	होऊन	िवझले.	 याचा	चेहरा	 लान	झाला
आिण	भमूीतील	बीजांकुर	सतत	वर	येत	असावा,	 यापर्माणे	सतत	 प ट	होत	चाललेली
या या	चेह यामागील	कवटी	अखेर	पणूपणे	 प ट	होऊन	गेली.



वं	श

मागे	पसरलेली	सावली	 पुसनू	 गेली	व	सगळीकडे	मळकट	 संिधपर्काश	पसरताच	पाठ
दाबत	करे वा	उभी	रािहली	आिण	ितने	झट याने	गवताचा	भारा	डो यावर	घेतला.	येथनू
पंधरा	िमिनटे	पाय	ओढले	की	उबदार	घर,	वखवखले या	पोटात	काहीतरी	भर	आिण	दमनू
गेलेले	अंग	पस न	 ायला	चटई,	या	क पनेने	ितचे	मन	बराच	वेळ	सुखावत	होते;	पण
भारा	डो यावर	 घेताच	ती	एकदम	कावरीबावरी	झा यापर्माणे	झपाझप	चाल	ूलागली
कारण	अस या	िठकाणी	रातर्	कशी	एकदम	एखादे	कांबळे	टाक यापर्माणे	अंगावर	पडते
याची	ितला	क पना	होती.	िशवाय	अंधारात	एकटे	सापड यावर	तो	कसा	हजारो	अदृ य
बोटे	 अस यापर्माणे	 अंगाला	 हुळहुळू	 लागतो,	 याचाही	 ितला	 अनुभव	आला	 होता.
ित यापुढे	 पायवाटेवर	 ित यापर्माणे	 भारे	 घेऊन	 चालले या	आणखी	 तीनचार	 बायका
हो या.	 यां यामागे	िनदान	हाके या	अंतरावर	तरी	असावे,	 हणनू	ितने	गती	वाढवली.	ती
येणार	आहे	हे	माहीत	असनूही	ित याकरता	कोणी	मागे	थांबले	न हते.	आपण	जवळ	गेलो
तरी	 या	काही	आप याला	िमसळून	घेणार	नाहीत,	ही	गो ट	ितला	काही	नवीन	न हती;
पण	वाढ या	अंधारात	आप याचसारखे	कोणीतरी	हाडामांसाचे	चालत-हलत	आहे	याचा
ितला	फार	आधार	वाटत	होता.

ती	 यां यामागे	थोड ा	 अंतरावर	आली,	 ते हा	 यां या	बोल यातील	तीनचार
श द	ित या	कानांवर	पडले	व	ती	दचकली	आिण	ितची	पावले	अडखळ यासारखी	झाली;
पण	लगेच	पायांतनू	आग	पेटत	वरपयंत	गे यापर्माणे	ितचे	डोके	भडकले	व	ितने	गवताचा
भारा	खाली	आदळला.	 ितने	धावत	जाऊन	एकीचा	पदर	 खेचला	आिण	 ित या	त डावर
आडवा	पर्हार	केला.

‘‘काय	ग	सटवे,	कुणाला	 हणतेस	वांझोटी?’’	ती	ओरडली.
ती	झाडणीसारखी	िदसणारी	बाई	एकदम	आडवीच	पडली	व	भेद न	ित या	त डून

श दच	 बाहेर	 पडेना.	 सरकी या	 बीभोवती	 कापसाचा	 थोडा	 िफसकारा	अस यापर्माणे
िदसणारे	 ितचे	डोके	भीतीने	कापत	होते.	 ितला	एक	लाथ	हाण यासाठी	करे वाने	पाऊल
उचलले;	पण	ते	ितला	नकळतच	खाली	आले.	खाली	भेदरले या	चेह यात,	गंुतवळ	केसांत
ितला	एकदम	आप या	आईचे	िचतर्	िदसले.	िवंच	ूचावला	असता	ती	 वेदनेने	जिमनीवर
तळमळत	पडली	होती	तशीच	ही	बाई	िदसत	होती.

‘‘तुला	आ ही	काही	 हटलं	नाही.	फुट या	िशविलंगाजवळ	आणखी	एक	करे वा
राहते,	ित यािवषयी	आ ही	बोलत	होतो,’’	दुसरीने	संभाळून	घेत	 हटले.

करे वा	 यां यापुढे	 दै यासारखी	 उभी	 होती	 व	 कुठेतरी	 काही
िचरड यामोड यासाठी	 ितचे	दणकट	काळे	लोखंडी	हात	सारखे	 िशविशवत	होते.	 ‘‘पु हा
तसं	कधी	 हणालीस,	तर	बि शी	काढून	देईन	बघ	कवड ा	खेळायला!’’	ती	 हणाली	व
भारा	उचलनू	मोठ ा	तो यात	 पुढे	िनघनू	गेली.	 ‘‘नाहीतरी	आहेच	गाड या या	त डाची
वांझोटी!	खरं	बोलायला	कुणाची	भीती	आहे	की	काय?’’	आता	उठून	बसत	खालची	बाई



हणाली.
वळण	ओलांडून	 टेकडी	 उतरत	असताना	 माग या	 बायका	 िदसेनाशा	झा या,

ते हा	 मातर्	 करे वाचा	 ताठा	 एकदम	 कोसळ यासारखा	 झाला	 व	 एका	 बाजलूा	 बसनू
पोटभर	रडून	 यावे	असे	ितला	एकदम	हताश	वाटू	लागले.	 यां या	श दांनी	ितची	हळवी
जखम	 दुखाव यासारखी	झाली	 होती;	 पण	जखम	 जुनीच	 होती.	ल न	 होऊन	 दहा	 वष
होऊन	गेली	होती.	ित या	बरोबरीने	ल न	झालेलीचंी	घरे	ला ां या	रांजणापर्माणे	भ न
गेली	 होती.	 पोरां या	 तक्रारी	 सांग या-ऐक यात	 या	 अगदी	 तनू	 गे या	 हो या.
यां या	 या	 घोळ यात	 ती	 भुतापर्माणे	 एकटी	 पडे.	 पिह यापिह यांदा	 या	 ितला
िचडवत,	िनरिनराळे	नवस	सुचवत;	पण	नंतर	हळूहळू	ते	सारे	बंद	झाले.	 या	ितला	टाळू
लाग या.	बाजाराला	जातानाही	कोणीही	काही	 ितला	हाळी	 देत	नसे,	की	डो यावरची
बुट्टी	खाली	उतरवनू	अंगणात	 णभर	टेकत	नसे.	दरवषी	सुगी	झाली	की	त याकाठ या
शेतात	 सावरी या	 झाडाखाली	 बक या	 मार या	 जात,	 या	 जेवणाला	 सग यांना
आमंतर्ण	असे;	 पण	 ितला	 बोलवावयाचे	 राहनू	जाऊ	लागले.	 गे या	 वषी	 ती	आपण
होऊन	 तेथे	 गेली	होती,	 ते हा	 ितला	कोणी	नको	 हटले	नाही	 हे	खरे;	पण	ती	आ याची
कोणी	दखलही	 घेतली	नाही.	 ितला	घास	 िगळेना,	 ते हा	ती	तशीच	उठून	परतली;	 ते हा
ितने	काही	खा ले	का,	ती	का	जाते	याची	चौकशी	करायला	कोणाला	सुचले	नाही.	आता
िनजीवपणे	पाय	ओढत	चालत	असता	ितला	वाटले,	आपण	हळूहळू	मरत	चाललो	आहो.
शेवटी	आपण	घरात	जे हा	आडवे	पडू,	 ते हादेखील	कोणी	अंगणात	 येणार	नाही!	उलट,
नंतर	 भारे	 घेऊन	 जात	असता	 मातर्	 या	अगदी	 िनभयपणे	 वांझोट ा	 करे वािवषयी
कुजके	बोलत	राहतील!

ितने	घातलेली	झोपडी	उतरण	संपनू	गावाकडे	जाणारा	लाल	र ता	सु 	होतो	तेथे
होती.	ती	खाली	आली	ते हा	ितला	वाटले,	आता	मातर्	कुणीतरी	आप याकडे	आतड ाने
धावत	 येत	असलेले	 िदसणार!	ती	उतरणीवर	 िदसली	की	पाठीवर	भाज यापर्माणे	मोठा
डाग	असलेले	कुतरे्	ित याकडे	धावत	येत	असे.	आपण	उतरण	ओलांडून	खाली	आलो	तरी
ते	आज	मातर्	कुठे	िदसले	नाही,	ही	गो ट	पर्थम	ित या	 यानात	आली	न हती;	पण	ती
येताच	मातर्	ती	चरकली.	 ितला	 वतः या	 दुःखाचा	 िवसर	पडला	व	ती	 नेहमीपर्माणे
सरळ	वाटेने	न	येता	मध या	गावातनू	घरी	आली.

ितर या	एवढ ात	घरी	आला	होता	व	नेहमीपर्माणे	अंगणात या	खाटेवर	बसला
होता.	 याचे	 सुटलेले	 अंग,	 डे यापर्माणे	 िदसणारे	 पोट	 पाहनू	 ित या	 मनात	 उगाचच
िकळस	 िनमाण	झाली	 व	 ती	 पचकन	 बाजलूा	 थंुकली.	 ितने	 भारा	 अंगणात	आदळला.
या याचमुळे	 आपले	 सारे	 आयु यच	 भरड	 होऊन	 गेले,	 हे	 ितला	 एकदम	 अंगात
सळक यापर्माणे	जाणवले.	ितला	वाटले,	कशासाठी	आपण	या याशी	ल न	केले?	आिण
तेदेखील	 दुसरेपणावर?	एके	काळी	हा	 ितर या	 कु ती	 खेळत	असे	खरा;	पण	ती	झाली
दहाबारा	वषांपवूीची	गो ट.	आता	 याचे	हे	असे	स ग	होऊन	बसले	होते.	सारा	िदवसभर	तो
छातीला	 कसलातरी	 िपतळी	 िब ला	 लावनू	 गावात या	 कचेरीत	 राबत	 असे.	 परत
आ यावर	हातावर	चुना	चोळत	तो	खाटेवर	बसनू	असे.	घरात	िठकिठकाणी	 याने	बोटाने
चुना	 पुस याचे	डाग	 िदसत.	 याचा	खालचा	ओठ	 चु याने	भाजनू	कोड	 पड यासारखा
होऊन	बसला	होता.	रातर्ी	पोटात	काहीतरी	ढकलनू	तो	बाहेर	पडला	की	 याचा	मु काम
जकात	ना याजवळ या	 देवळात	असे.	मग	परत	यायला	 रातर्ी	दोन	काय,	चार	काय!



देऊळ	 जुनाट	असले	तरी	पर्श त	होते.	आतील	 िशविलंग	अनेक	वषांपवूीच	 भंग याने
दशनासाठी	 ितकडे	कधीच	कोणी	 िफरकत	नसे.	 देवळात	रातर्भर	स गट ांचा	डाव	पडे.
यात	 जकात	 ना यावरचा	 कारकून,	 पोिलसदेखील	 भाग	 घेत.	 म येच	 जर	 र यावर
एखा ा	ट्रकचा	आवाज	ऐकू	आला	तर	चडफडत	कारकून	बाहेर	येई;	पण	पटावर	जर	ऐन
मो याचा	 ण	असला	तर	मातर्	 ट्रक	आिण	जकात	 गेली	खड्ड ात!	सारी	 रातर्भर
देवळात	भुतां या	िदंडीपर्माणे	आरडाओरडा	असे.	पहाटे	भ न	िशविलंगामागे	स गट ा-
कवड ा	 ठेवनू	ई यने	 पेटलेली	पण	पगुळलेली	माणसे	नाइलाजाने	उठत	व	 पु हा	रातर्
पडली	की	न या	 िहिररीने	कवड ा	उचलत.	 ितर याचे	 शेवटचे	दोनचार	घास	तर	घशात
क ब यापर्माणे	उतरत	व	अंगात	पैरण	अडकवत	असतानाच	 याची	दोन	पावले	अंगणात
पडलेली	 असत.	 याचा	 हात	 हणावा	 तर	 तोही	 तसाच	 भोके	 असलेला!	 तो	 दररोज
आठबारा	आणे	घालवनूच	घरी	परते.	मग	खु यासारखा	अंथ ण	झाडत	बसे,	मग	म येच
कसलेतरी	भांडे	लाथेने	उडवनू,	दार	धाडिदशी	आपटून	अंग	पसरे	व	त ड	अधवट	उघडे
टाकून	घोरत	पडे.	कधीकाळी	चुकून	कवड ा	फळ याच,	तर	जकात	कारकुनाने	जाणा या
बैलगाड ांतनू	काढून	 घेतलेले	 नारळ,	 िवड ांची	 पाने,	 बटाटे,	 केळी	 यांतील	काहीतरी
िमळवनू	तो	परतत	असे.	एखाददुसरा	नारळ	घरी	आला,	तर	तो	काही	ितला	 याला	हात
लावनू	 ायचा	नाही.	मग	अनेक	िदवस	तसाच	पडून	राहनू	वाळून	 याची	गुडगुडी	होई,
िकंवा	तो	अगदी	कोवळा	असला,	तर	 बुरा	 येऊन	नासनू	जाई.	झोपडीभोवती	 गुडघाभर
झुडपे	वाढली	होती,	खांबांना	वाळवी	लागनू	 भुसा	झाला	होता.	 ते हा	एखाददुसरा	खांब
तरी	नवा	घाल यािवषयी	 याला	सांगत	करे वाने	दातां या	क या	के या	हो या;	पण	तो
वतःच	 एक	 पु ट	 वाळवीची	 अळी	 अस यापर्माणे	 लठ्ठ	 पोट	 घेऊन	 असा
कोड यापर्माणे	बसनू	असे	व	फुट या	िशविलंगाकडे	जा यासाठी	वखवखत	असे.	 याला
पाहताच	आता	 ितला	 एकदम	 चीड	आली	 होती	 व	 नेहमी या	 सवयीने	 ती	 या यावर
व कन	खेकसणार	होती;	परंतु	आता	नेहमीपर्माणे	कुतरे्	आले	नाही	याची	 ख ख	होती.
या याकडे	न	पाहताच	ितने	िवचारले,	‘‘कुतरं्	कुठाय?’’

ित या	 बोल यावर	 ितर या	 अंगाव न	 पाणी	ओघळ यापर्माणे	 व थ	 बसनू
असे;	 पण	 आज	 याचा	 चेहरा	 आकस यासारखा	 झाला.	 याने	 थोड ा	 अंतरावर या
जागेकडे	पाहत	मानेनेच	 खुणावले	व	तो	खाली	पाह	ूलागला.	करे वा	एकदम	चरकली.
एवढ ा	जवळ	असनू	कुतरे्	आले	नाही	 हणताच	ते	आडवे	झाले	असावे	हे	ितने	ओळखले
व	ती	चटकन	 ितकडे	 गेली.	 कुतरे्	गवतात	पडले	होते	व	त ड	वासनू	धापा	टाकत	होते.
याचे	 पोट	 फुग यासारखे	 झाले	 होते;	 पण	 आतनू	 दडपण	 अस यापर्माणे	 या या
बरगड ा	वरचेवर	फाकत	हो या.	मग	कातडी	ताणनू	 यांना	आवर याचा	पर्य न	ते	करी;
ित यावर	हाडां या	टचटचीत	 खुणा	 िदसत	व	आतले	दडपण	कमी	झाले	की	 पु हा	 या
आत	जात.	 याचे	 डोळे	 तर	 के हाच	 मेले	 होते.	 पर्थम	करे वाला	 वाटले,	 येथे	 हरघडी
िनघणा या	सापानेच	 याला	आडवे	केले	असावे.

‘‘मु शीपालटी या	लोकांनी	आज	िवष	टाकलंय	सगळीकडे,’’	ितर या	 हणाला,
‘‘आम या	कचेरीजवळदेखील	तीन	कुतर्ी	मेली	आज.’’

करे वा या	मनातील	िवष णता	जाऊन	एकदम	संताप	िनमाण	झाला	आिण	 यात
इतका	वेळ	दडपनू	ठेवलेली	ितर यािवषयीची	िकळसही	िमळून	गेली.

‘‘मग	 त	ू काय	झोपला	 होतास	 की	 काय?’’	 हात	 नाचवत	 ती	 हणाली,	 ‘‘काय



बेवारशी	कुतरं्	होतं	हे?	 याला	घरदार,	माणसं	होती	की	चांगली!’’
‘‘पण	 या या	ग यात	पट्टा	न हता	न हं	का?’’
‘‘पट्टा	घाल	मातीत!’’	ती	 खेकसली,	 ‘‘आम या	ग यात	पट्टा	नाही,	 हणनू

उ ा	ती	माणसं	आ हांलादेखील	िवष	घालतील	की!	मढी	मेली	 यांची	मसणात!’’
पण	खरोखर	 ितलाच	मार यासाठी	 िवष	घात यापर्माणे	ती	 िचडून	 गेली	होती.

घरी	काहीतरी	हलणारे-चालणारे	असावे	 हणनू	ितने	ते	कु याचे	िपल	ूआणले	होते,	वाढवले
होते.	मागे	एका	दांडगट	कु याने	 याचा	लचका	काढला,	 या	 वेळी	हळद-तेल,	दहीभात
यांचे	माठवण	बांधनू	ितने	ती	जखम	बरी	केली	होती.	आज	ती	जाताना	ितला	टेकडीपयंत
पोहोचवायला	आलेले	कुतरे्,	ती	परत	ये यापवूीच	मेले या	डो यांनी	पाय	ताणनू	पडले
होते.

ती	आत	आली	 व	 भर्िम टासारखी	 बसनू	 रािहली.	 ितला	 या	 बायकांचे	श द
आठवले	व	ित या	डो यांत	पाणी	आले.	ितला	वाटले,	आपण	उगाच	भडकलो	 यां यावर!
आपले	आयु यच	वांझोटे	हेच	खरे.	मागे	एकदा	एक	पोपट	आणला;	पण	कुठ या	मसणातनू
तो	वरवंट ासारखा	काळा	बोका	आला	आिण	 याने	पोपट	मोडून	टाकला.	आता	हे	कुतरे्
आडवे	 पडले.	 हणजे	 िन वळ	 आपली	 सावली	 पडली	 हणनू	 उ ा	 सं याला	 देखील
काहीतरी...	पण	ही	क पना	 येताच	ती	 दंश	झा यापर्माणे	उठली	व	दारात	उभी	राहनू
ओरडू	लागली,	‘‘सं या,	सं या,	चल	घरी	–’’

तेथनू	 ब याच	 अंतरावर	 दोन	 आवळीजावळी	 घरे	 होती.	 यां या	 अंगणातनू
‘‘आलो’’	असे	कोणीतरी	ओरडले	व	मागनू	सातआठ	वषांचा	सं या	धावत	आला.	करे वाने
िदवा	न	लावता	अंधारातच	खंुटीव न	दोन	सदरे	वसावसा	काढले,	एक	चुरमडलेली	जरीची
टोपी	उचलली	व	सगळे	ितर या या	अंगावर	फेकले.

‘‘जा,	 याला	आ ा या	आ ा	आप या	घरी	टाकून	 ये,	 तेवढं	तरी	बडू	हल	ू दे
तुझं!’’

अंगावर	 पडले या	 कपड ांमुळे	 दचकून	 ितर या	 ित याकडे	 पाहतच	 रािहला.
इतर	 वेळी	 याने	 ही	 गो ट	 मोठ ा	आनंदाने	 केली	असती.	 करे वाने	आप या	 चुलत
बिहणी या	 पाचपंचवीस	 पोरांतनू	 एक	 उचलनू	 आप या	 घरी	 आणले,	 ते हापासनूच
ितर याला	 या	 पोराचा	 दु वास	 वाटत	 होता.	 ते	आधीच	काळे	 कुळकुळीत,	फताडया
नाकाचे	होते;	पण	ते	घरी	आ यावर	 याला	पु न	उरला	तर	ितर याला	चहा,	 याला	नको
असेल	तर	ितर या या	ताटलीत	भात,	असे	होऊ	लागले	होते.	या	पोराला	बाजलूा	नेऊन
बेदम	ठोकावे	असे	ितर याला	िकतीदा	तरी	वाटून	गेले	होते;	पण	आता	मातर्	तो	ित या
वेडयासार या	िकंचाळ याने	ग धळून	गेला	होता.	वधळेपणाने	 याने	िवचारले,	‘‘ या या
घरी	टाकून	येऊ?’’

‘‘कान	आहेत	की	 परट ाची	भोकं	आहेत?’’	करे वा	 पु हा	 हणाली,	 ‘‘घे	कपडे
आिण	जा	आ ा या	आ ा!’’

‘‘आ ा?	पण	आता	रात	िकती	झाली	आहे	बघ,’’	तो	 हणाला,	‘‘उ ा	कचेरीला
जाताना	पोचवीन	की	 याला.	 यात	एवढी	घाई	कसली?’’

‘‘घाई	आहे	मसणाची!’’	िचडून	करे वा	 हणाली.
ितर या या	सु त	मनात	कोठेतरी	थोडी	चीड	िनमाण	झाली.	हे	पोर	येथे	रािहले

ते हा	तर	 याची	कटकट	होतीच;	पण	जातानादेखील	 ते	काही	 सुखासुखी	जात	न हते.



आता	 याला	 पोहचवनू	 परत	 यायचे	 हणजे	 चांगले	आठ-नऊ	 तरी	 होणार.	 यानंतर
काहीतरी	 िगळून	 फुट या	 िशविलंगाकडे	जायचे	 हणजे	ब कळ	दहा	वाजणार.	तोपयंत
तेथे	 खेळ	 सु 	होऊन	 नुसता	 हैदोस	उडाला	असणार	आिण	आज	तर	 केवढ ा	 ई यचा
िदवस!	आज	आपली	पाच	माणसे	घेऊन	हिूवनरूचा	 रंगा पा	येणार	होता	आिण	आज	जर
कवड ांनी	हात	िदला	तर	उ ा	चमचमीत	खारे	जेवण	िमळणार	होते!

ितर याने	 िश या	 पुटपुटत	 कपडे	 गोळा	 केले	 व	 ग धळून	 उ या	 असले या
सं या या	 हाताला	 िहसडा	 िदला.	 काहीतरी	खायला	 िमळेल	 या	आशेने	 खेळ	अधवट
सोडून	 आलेले	 ते	 पोर	 िकंचाळू	 लागले	 व	 हाताला	 झटके	 देऊ	 लागले.	 करे वा या
आतड ाला	पीळ	पड यापर्माणे	झाले.	ितने	 या या	त डाव न	हात	िफरवला,	दंडावर
चोळी या	 काठात	 लगडून	 ठेवलेले	 एक	 नाणे	 काढून	 या या	 हातात	 सरकवले	 व	 ती
झटकन	आत	गेली.

‘‘मग	मी	 ितथंच	काहीतरी	खाऊन	 घेईन	झालं,’’	 ितर या	 हणाला	व	 सं याचा
हात	ध न	तरातरा	चाल	ूलागला.	मग	 याला	वाटले,	झाले	 ते	एका	 दृ टीने	बरेच	झाले
हणायचे!	 खाणे	 गेले	 खड्डयात!	 कुठेतरी	 भजी-चहा	 िमळाला	 तरी	 वेळ	 भागेल.	 या
पोराला	एकदा	र याला	लावनू	िदले	की	काम	झाले!	जाईल	की	मग	कारटे	एकटेच	पुढे!
आता	काही	लहान	 नाही	 ते.	 मांडी	 मुडपनू	खायला	 बसले	की	 बडू	अगदी	 न	 हलवता
चांग या	दोन	भाकरी	पाहतापाहता	िरचवनू	बसते!	या	िवचाराने	तर	ितर याला	उ साहच
वाटला.	 याने	हळूच	िखशात	हात	घालनू	िपतळी	पंचपातर्ाला	हात	लावला	व	तो	बेह
खषू	झाला.	कवड ा	खुळखुळून	टाकायला	हे	भांडे	फार	शकुनाचे	होते	व	करे वा	याय या
आत	 याने	ते	आधीच	िखशात	घालनू	ठेवले	होते.

सं याला	घेऊन	ितर या	िनघनू	गे यावर	तर	करे वाला	एकदम	सारे	भकास	वाटू
लागले	व	सा या	झोपडीलाच	वाळवी	लागनू	काळा	भुगा	पडत	अंधा न	आले	आहे	असा
भास	होऊ	लागला.	आत	आता	चांगलाच	क दट	अंधार	भरला	होता.	बाहेर	आता	कुतरे्
एकदाचे	ग पगार	झाले	असेल	असे	ितला	सारखे	टोचत	होते;	पण	बाहेर	जाऊन	पाह यास
ितचे	मन	होईना.	ती	भडाळले या	अंगाने	उठली	व	 ितने	कोनाडयातील	बारीक	वातीचा
िदवा	लावला.	 याला	काहीच	 पर्काश	न हता	 व	 याची	 िटकलीएवढी	 योत	एखा ा
का या	 बाईने	 नाकात	 चमकी	 घालावी,	 यापर्माणे	 या	 अंधारात	 िदसत	 होती;	 पण
करे वाला	आता	पर्काश	नको	होता.	येताना	वखवखलेली	भकूही	आता	म न	गेली	होती.
काहीतरी	उकडून	 ितर यापुढे	 ठेवायची	कटकटदेखील	आता	उरली	नाही,	या	 िवचाराने
ितला	थोडे	बरे	वाटले.	 ितने	दार	लावले,	चटई	पसरली	व	ती	अंग	टाकून	तशीच	आडवी
पडली.

िद या या	 योतीने	 डागाळलेला	 आतला	 अंधार	 आता	 ि थर,	 जाड
झा यासारखा	झाला	होता.	पड यापड याच	करे वा या	अंगात	उ ण	 लानी	पसरली	व
मनात	खोल	कोठेतरी	 मुळे	 कुरतडली	जात	अस यापर्माणे	 ितला	 बेचैन	 वाटू	लागले.
झोपडी या	 वर या	 बाजलूा	 मधनूच	 सळसळ	आवाज	 होत	 होता	 व	 काही	 वेळा	 या
पाचो यातनू	 एखाददुसरी	 काटकी	 खाली	 पडत	 होती.	 िभंतीतील	 उघड ा
कोनाड ापर्माणे	असले या	लहान	िखडकीतनू	वा याचा	एखादा	झपाटा	आला,	की	 योत
अगदी	 याकूळ	 होऊन	आता	 िवझते	की	काय	असे	 वाट याइतकी	लव	ूलागे.	 पण	या
सा यांत	ती	ताठरले या	डो यांनी	एखा ा	बुरसले या	ओंड यापर्माणे	पडून	होती.



पवूी	 ितला	 अनेकदा	 वाटली	 होती,	 यापर्माणे	 ितला	आता	 सा या	 देहाचीच
िशसारी	वाटू	लागली.	आपण	असेच	कसे	काय	झालो	हे	ितला	उमगत	नसे.	इतर	बायकांनी
परसात	लावलेली	लाल	भाजी	 िकंवा	 मेथी	तरा न	 येत	असे;	पण	 येथे	मातर्	बी	वाहनू
जात	असे	 िकंवा	 कुजे.	 बिहणी या	घरी	 ती	कधीतरी	धार	काढायला	 बसली	की	 नेहमी
चरवीभर	दधू	 देणारी	 हैस	 या	 िदवशी	हटकून	पा हा	चोरायची,	दधू	वाडगा-दोन	वाडगे
कमीच	भरायचे.	हे	आले	कोठून	आप यात?	ित या	चुकचुकणा या	मनात	दोनचार	पर्संग
आठवले	:	लहानपणी	ती	वीरभदर्ा या	त याजवळ	गुरे	चारायला	नेत	असे.	दुपार	झाली
की	गायी हशी	साव यांत	अंग	टाकत	िकंवा	त यांत	 तत.	ित या	डो यांवरही	झापड
चढे	व	अंग	सु त	होई.	ती	झोप	टाळ यासाठी	ती	हातात	एखादी	काठी	घेऊन	त याकाठी
िहंडे.	िचखलात	काठी	आपटली	की	ओबडधोबड	म ड	िदसणा या	बेड या	पाय	फाकवत
बाहेर	 येत.	 यांना	काठीचा	 नेमका	फटकारा	बसला	की	 िफसक	असा	आवाज	क न	 या
फुटून	जात	व	 ित या	अंगातनू	आनंदाची	लहर	थरथरे.	मग	कधीतरी	 ते	 ित या	आईला
कळले	व	ितने	रागाने	सांिगतले,	की	बेड या	मार या	की	मुले	मुकी	होतात!	ते	ऐकताच
या	 वेळी	 ितचे	 अंग	 भेद न	 आतापर्माणेच	 अवजड	 ओ यासारखे	 झाले	 होते.	 या
बटबटीत	 िनजीव	डो यां या	शापाने	तर	आपले	आयु यच	असे	 मुके	झाले	नसेल?	की
िन वळ	गंमत	 हणनू	पाटलां या	गवतगंजीस	आग	लाव यामुळे?	 या	आगीत	दोन	बैल
तडफडून	जळाले	 होते!	 की	 काळ मा या	 देवळात	 उंब यावर	 िनरिनराळी	 नाणी	 िखळे
ठोकून	बसवली	होती,	 यांतील	एक	 पया	उखडून	चोर यामुळे?	की	आईला	एकदा	िवंचू
चावला	 होता,	 ते हा	 खोटे	 सांिगतले	 हणनू?	 वेदनेने	 ती	 गडबडा	 लोळत	 असता,
ओढले या	आवाजात	ितने	बसवंत	जंगमाला	बोलावनू	आण	 हणनू	तीनतीनदा	िवनवले
होते.	 जंगमाला	 बोलावनू	आणायचे	 हणजे	 पाय	ओढत	 चार	 मैल	जायचे!	 या	 वेळी
पाऊस	तर	फाट यासारखा	ओतत	होता.	दोनदा	 ितने	बाहेर	जायचे	टाळले.	शेवटी	बोटे
मोडत	 ती	 बाहेर	 पडली	 व	 कोप यावर या	 िपंपळकट्टयावर	 जाऊन	 आराम	 बसली.
तासाभराने	परत	 येऊन	 ितने	 जंगम	गावाला	 गेला	आहे	 हणनू	आईला	सांगनू	टाकले.
आपले	वषानुवष	न	 िवंचरलेले	 केस	 िफसकारत	आई	 रातर्भर	तळमळली.	 शेवटी	पहाटे
िवंचवाचे	िवष	आपोआपच	उतरले	व	पायाची	सजू	कमी	झाली;	पण	यातनांमुळे	ितला	दोन
िदवस	अंथ णाव न	उठवत	न हते.	 या	वेळचा	ितचा	तळमळाट	आप याला	बाधला?

आईची	आठवण	होताच	ितला	ितचा	हळदीने	भरले या	कपाळाचा	चेहरा	व	ितचा
घोगरा	आवाज	आठवला.	नवरा	 मे यावर	ती	जोगतीण	झाली	होती.	 या	 िदवसापासनू
ितने	केसांना	फणी	लावली	नाही.	 ते	ित या	पाठीवर	कांब या या	जाड	 तुकड ापर्माणे
हेलकावत.	झोपली	असता	करे वाने	रातर्ी	सहज	हात	लांब	केला,	की	ितला	नेहमी	ित या
ग यातील	कवड ांची	माळ	हाताला	लागे.	एवढेच	नाही,	तर	 ितने	एक	कवडी	 मंत् न
एका	गोफात	अडकवनू	करे वा या	ग यात	अडकवली	होती.	भीती या	वेळी	ितला	नुसता
हात	लावला	तरी	ती	धाजीण	होते,	असे	 ितने	बजावनू	सांिगतले	होते.	आता	करे वाला
वाटले,	ते हापासनू	आप या	आयु याला	ही	कवडी	िचकटली	ती	कायमचीच!

ितची	आई	 तोडगे	 सांगत	 असे.	 एखा ा	 पोराचा	 कान	 वाहत	 असला	 की	 ती
िपंपळा या	 तीन	 पानांवर	 कस यातरी	 खुणा	 क न	 देत	 असे.	 ती	 पाने	 घरात	 नेऊन
अडकवली	की	 ती	जशी	 वाळत	जात	 तसा	कान	 सुकत	जात	असे.	 तेलात	कालवलेले
काजळ	वाटीला	लावनू	ती	 यात	पाहत	बसे.	 यात	ितला	मग	नखाएवढ ा	आकृती	िदसू



लागत	व	हरवलेली	व त	ूकोठे	आहे,	चोरी	कोणी	 केली	 हे	 या	काजळबाहु या	सांगनू
जात.	आप याला	मलू	होत	नाही	 हणनू	 पु कळशा	बाया	दोरा-ताईतासाठी	 ित याकडे
येत.	एकदा	तर	हातात	चांग या	जाडजडू	गोठपाट या	घातलेली,	 रेशमी	 लुगड ातील
एक	बाई	देखील	आली	होती	व	ितने	एकदम	तीन	खणखणीत	 पये	आईपुढे	टाकले	होते...

ती	आठवण	 येताच	करे वाचे	अंग	शहार यासारखे	झाले.	 या	 िदवशी	 ितला	 गुरे
घेऊन	जायचा	 कंटाळा	आला	होता	व	ती	घरी	तशीच	 सु तपणे	पडून	होती.	 ितने	डोळे
िमटून	 घेतले	 होते;	 पण	 ती	 जागीच	 होती.	 या	 बाईने	 िदलेले	 पये	 उचलनू	 आईने
ित याकडे	सावधपणे	पाहनू	 घेतले	व	ती	हल या	आवाजात	बाईला	 हणाली,	 ‘‘चला,
बाहेर याच	बाजलूा	बस.ू	या	पोरी या	कानांवर	अस या	गो टी...!’’

या	 दोघी	 बाहेर	 गे या	 व	 वळचणीलाच	 सारव या	 जागी	 बस या.	आप या
कानांवर	पडू	नये	असे	 यांचे	काहीतरी	बोलणे	होणार	 हे	समजताच	करे वाची	उ सुकता
िवल ण	वाढली	व	ती	पड यापड याच	िभंतीकडे	सरकली.	आई	गोठपाट या	घातले या
बाईला	उपाय	सांगत	होती	:	अंधा या	पंधरवड ात	कोणालाही	सोबत	न	घेता	रातर्ी या
वेळी	रानमा ती या	देवळाकडे	जायचे	व	 यासमोर	पाचसात	झाडांचा	जो	घोळका	आहे,
यात	एक	नारळ	पुरला	की	हटकून	एक	वषात	घरात	पाळणा	हललाच!	पण	जायचे	 हणजे
एकटेच	जायला	हवे	हं!

अिव वासाने,	 भीतीने	 या	 बाईने	 ‘‘अ यो!’’	असा	 उदग्ार	 काढलेला	 करे वाने
ऐकला	व	ित या	भीतीने	करे वाला	ओझरता	 पश	केला.

रानमा तीचे	 देऊळ	 येथनू	 दोन	 मैलांवर	 होते.	 या या	 चारही	 बाजूंना	 ं द
पसरले या	 बस या	 टेकड ा	 हो या.	 यां याम ये	 तवनू	 बसव यापर्माणे	 िदसणारे,
पांढ या	 रंगाचे	पण	उभे	लाल	पट्टे	असलेले	 हे	 देऊळ	 शेजार या	कमळवेलीनंी	भ न
गेले या	 तलावात	 पर्ितिबंब	 टाकून	 उभे	असे.	 बाजू या	 टेकड ांमुळे	अगदी	जोरकस,
तालेवार	वा याखेरीज	 िकरकोळ	 झुळकीनंा	 तेथे	फारसा	पर्वेश	न हता	व	 यामुळे	 या
िठकाणी	 उभे	 रािहले	 की	 पर्थमपर्थम	 जगातील	 सगळेच	 आवाज	 कोणीतरी	 शोषनू
घेत यापर्माणे	सारे	 िवल ण	 त ध	वाटे.	मग	हळूहळू	लपले या	 िठकाणातनू	आवाज
बाहेर	येत.	एखादी	खार	फांदीव न	सरकत	जाई,	गवतात	सळसळ	होई,	झाडांवर	माकडे
ची कारत	िकंवा	पा यावर	दरू	अंतरावर	तरंगत	असले या	पाणक बड ाचे	ओरडणे	पुसट
रेषेपर्माणे	उमटे.	मा तीची	मतूी	पु षभर	उंच	होती	व	शदरू-तेलाने	माखलेली	ती	आकृती
गाभा यातील	मळकट	 अंधारात	उगर्	वाटे.	बाजू या	धमशाळेवर	माकडे	 िहंडत,	कौले
फोडत	 व	 तेथे	 फुटले या	 खाप यांचा	 एकच	 खच	 भ न	 रािहला	 होता.	 धमशाळे या
कोप यात	 कोठडीसार या	 जागेत,	 भ माने	 कपाळ	 माखलेला	 एक	 दाढीवाला	 बैरागी
िकतीतरी	 वष	 राहत	 असे.	 सं याकाळ	 झाली	 की	 या या	 धुनीतील	 िनखारे	 लखलखू
लागत,	 याने	गाभा यात	पणती	लावली	की	शदराची	मतूी	चकचकीत	लालसरपणे	चमकू
लागे.	अस या	िठकाणी	एकटे	जायचे	आिण	तेही	रातर्ी	 हणताच	करे वा	हाद नच	गेली
होती.	मागे	एकदा	एका	चुकार	गाईमागे	धावत	ती	या	देवळापाशी	आली	होती.	ते हा	ितचे
पाय	भीतीने	 िवरघळले	 होते	 व	 ितचा	 हात	ग पकन	ग यातील	कवडीकडे	 गेला	 होता.
आपण	के हा	एकदा	परत	जाऊन	घरी	पडतो	असे	ितला	होऊन	गेले.	गाईला	तसेच	सोडून
ती	 परतली	 होती;	 पण	आतनू	 पेट यापर्माणे	 िदसणारी	 ती	लालभडक	 मतूी	 रातर्भर
कोप यात	 उभी	 राहनू	 टवका न	 पाहत	आहे	असे	 वाटून	 रातर्भर	 ितला	झोप	आली



न हती.
‘‘हा	उपाय	मी	सग यांनाच	सांगत	नाही,’’	आई	 हणाली,	‘‘पण	अगदी	रामबाण

आहे.	 खु 	मीच	तो	क न	पािहला	होता,	न हं	का?	अहो,	दहा	वषं	झाली	मलू	न हतं
घरात.	अगदी	पर्ाण	गेला	तरी	हरकत	नाही	अशा	मनानंच	मी	रातर्ी	गेले	होते	ितथं.	मग
वषातच	ही	पोरगी	झाली	की,	सांगते	काय...’’

ताड्कन	 करे वा	 आप या	 जागी	 येऊन	 पडली.	 ितचे	 अंग	 एकदम
झणझण यासारखे	झाले	होते.	अनेक	िबळांकडे	सहज	नजर	टाकत	असता,	एकात	सापाचे
डोके	व	ि थर	डोळे	अक मात	िदसावेत	 यापर्माणे	ती	भेदरली	होती.	 हणजे	 या	नवसाने
आपण	ज माला	आलो	तर!	 या	लालभडक	मतूीचा	आप याला	 पश	आहे,	आपले	अंग
तेथ या	मातीचे	आहे,	 या	त याचे	वारे	आप या	अंगात	आहे,	या	जािणवेने	ती	एकदम
बदलनू	गेली	होती	व	ते हापासनू	ितने	 या	जागेकडे	पाऊल	वळवले	न हते...

आता	ित या	डो यांवरील	झोप	पार	उडाली	व	ते	ताण यासारखे	झाले.	वर या
बाजसू	एकदम	खसपस	वाढली.	मागनू	उंदरांचा	ची	ंची	ंआवाज	झाला	व	काहीतरी	फळी-
िशं याव न	 वेगाने	 उड ा	मारत	 गेले.	 खंुटीला	अडकवलेली	चाळण	खाली	 पडली	 व
आणखी	काहीतरी	पड याचा	ट पिदशी	आवाज	झाला.	दररोज	एखाददुसरी	व त	ूअशीच
खाली	 पडे.	 करे वा	 झोपेतच	 या	 कुशीव न	 या	 कुशीवर	 होई.	 पण	 आज	 या
आवाजाबरोबर	काहीतरी	गडगडत	आले	व	ित या	पायाला	येऊन	थडकले.	चरफडतच	ती
दमले या	अंगाने	उठली	व	पु हा	िशं यावर	ठेव यासाठी	ितने	नारळ	उचलला.	कधीकधी
कवड ा	खुळखुळून	ितर याने	आणलेली	ती	दौलत	होती.	तो	अगदी	वाळून	गेला	होता	व
हातात	 याची	गुडगुडी	खडखडत	होती.

पण	 नारळ	 हातात	 धरताच	 ती	 एकदम	 िखळ यासारखी	 झाली	 व	 ित यात
काहीतरी	भडकले.	नारळ	तसाच	हातात	घेऊन	ती	िपसाटापर्माणे	उभी	रािहली.	आईचा
गुिपत	 घोगरा	 आवाज	 ित या	 कानात	 घुम	ू लागला	 व	 रानमा ती या	 उगर्	 लाल
आकृती या	आठवणीने	ती	भाराव यासारखी	झाली.

मग	ताण	 संपला.	 ितने	नारळ	एका	लहान	 िपशवीत	घातला	व	ती	 ितने	कमरेला
खोचली.	 ितने	 कोप यातील	 लहान	 पहार	 उचलली	 व	 हात	 िफरवनू	 ित यावरील	 धळू
पुसली.	मग	ितने	दार	ओढून	घेऊन	 याला	कुलपू	अडकवले;	पण	िनघताना	ितला	एकदम
कु याची	आठवण	झाली.	 येथेच	या	गवतात	 कुठेतरी	 ते	 िनपिचत	पडले	असेल;	 कुणास
ठाऊक,	 आता	 याला	 मंु यादेखील	 लाग या	 असतील.	 नाहीतर	 अशा	 वेळी	 ते
आप याबरोबर	धावत	आले	असते	व	आपणाला	तेवढाच	आधार	िमळाला	असता.

लाल	 धुळीचा	र ता	ओलांडून	ती	आड या	वाटेला	लागली.	 येथील	सारा	भाग
अगदी	ित या	पायाखालचा	होता;	पण	िदवसा!	आता	 यावर	अंधाराची	झापड	पड याने
सवतर्	 िवल ण	 भयाण	 वाटत	 होते.	 ती	 मठपती या	 शेताजवळ	 आली,	 ते हा	 दाट
अंधारात	दरू	 कुठेतरी	 कुतर्ी	वचावचा	ओरडू	लागली	व	तो	आवाज	धावत	जवळ	 येऊ
लागला.	 या	कु यांतील	वासराएवढी	मोठी	दोन	काळी	कुतर्ी	ितला	एकदम	आठवली	व
ित या	पावलांनी	लगबगीने	ती	वाट	सोडली	व	ती	बाजचूी	टेकडी	चढू	लागली.

टेकडी	चढत	असता	 ितचे	सारे	ल 	पायांकडे	होते.	जर	 चुकून	पाऊल	दोन	हात
बाजलूा	पडले	की	संपलेच!	कारण	येथनू	खाल या	र यापयंत	आता	वापरात	नसले या
दगडा या	खाणी	 हो या.	 िठकिठकाणी	 पु ष-दोन	 पु ष	खळगे	 होते	 व	 यांत	 सग या



िठकाणी	 िहरवेचार	पाणी	साचले	होते.	 िदवसा	 या याकडे	पािहले	की	 ते	 िहर या	 िवषारी
डो यांपर्माणे	िदसे	व	एकदोन	िठकाणी	आत	पडले या	कु या-शे यांची	हाडे	िदसत.	याच
िठकाणी	 झुबकेदार	 शेपट ांची	 रानमांजरे	 राहत,	असे	लोक	बोलताना	 ितने	ऐकले	होते.
आपण	जात	असता,	व न	एखादे	रानमांजर	आप या	मानेवर	अलगद	उडी	तर	मारणार
नाही	ना,	अशी	 ितला	एकदम	भीती	वाटली	व	 ितचा	चेहरा	ओलसर	झाला.	आता	 ितची
पावले	जा त	जलद	 पडू	लागली.	 म येच	 एखादा	 दगड	 पायाखालनू	 िनसटे,	 घरंगळून
खाली	जाई	व	ती	तीनचार	पावले	 पुढे	जाई	तो	खाली	 डुबुक	आवाज	क न	 अंधारावर
बुडबुडा	 आणी.	 ती	 उतरणीव न	 खाली	 आली,	 ते हा	 कोठे	 कांब यापर्माणे	 जाड
वाटणा या	 अंधारात	पर्काशाची	 िछदरे्	 िदस	ूलागली.	डा या	बाजलूा	खपू	दरू	दोनचार
िपवळसर	 िदवे	 िदसत	होते,	 ते	वडारां या	व तीमधले	असावेत.	समोर	ब याच	 अंतरावर
रानमा ती या	 गाभा यातील	 पणती	 िदसत	 होती	 व	 ित या	 बाजलूा	लाल	 बेगडा या
तुकड ासारखा	 तळवाभर	 चकचकीत	 लाल	 डाग	 होता.	 देवळा या	 बाजलूा	 मातर्
अंधाराला	 मोठी	 जखम	 झा यापर्माणे	 िदसणारी	 पेटलेली	 धुनी	 होती	 व	 ित या
भोवतालची	थोडी	जागा	उजळली	होती;	पण	या	लहानमोठ ा	पर्काशा या	तुकड ांना
संधी	 िमळताच	 िगळून	टाक यासाठी	टपनू	अस यापर्माणे	गडद	 अंधार	भोवती	दाटून
होता.

ती	खाल या	 पाऊलवाटेवर	आ यावर	मातर्	सारे	 िवल ण	शांत	 होते.	आपण
एका	 िवशाल	 िविहरी या	 तळाशी	आहो,	 अंधारातनू	 हजारो	 डोळे	 पाप या	 न	 हलवता
आप याकडे	 टक	 लावनू	 पाहत	 आहेत,	 असे	 ितला	 उगाचच	 वाटू	 लागले.	 ितने
अवघडले या	हातातनू	पहार	 दुस या	हातात	 घेतली	व	पदराने	 चेहरा	 पुसला.	आता	तर
समोरची	 धुनी	 जा तच	 मोठी	 िदसत	 होती	 व	 पणतीजवळचा	 लाल	 डाग	 एकदम
वाढ यापर्माणे	 पसरला	 होता.	आता	भोवतालची	 हवा	 एकदम	 थंड	ओलसर	झाली	 व
तलावा या	कडेला	हलणा या	लाटांचा	चुबुकचुबुक	आवाज	ित यात	िव 	लागला.	आता
मधनूमधनू	काजवे	चमकत	होते.	दु न	एक	पर्काश	धावत	नेमका	आप या	डो यांकडेच
येत	आहे	असे	वाटे	व	झट याने	मान	हलवाय या	आतच	तो	चटकन	जवळून	जाऊन
अंधारात	िवझनू	जाई.	तलावा या	काठाने	येत	असता	ित या	चाहुलीने	काहीतरी	पा यात
पटापट	उडी	 घेत	व	 णभर	 अंधार	डहुळ यासारखा	होत	होता.	आता	या	 टेकड ां या
म ये	 आपण	 अगदी	 एकटेच	 उभे	 आहो	 हे	 जाणवनू	 ती	 अगदी	 दडपनू	 गेली.	 आता
कस यातरी	 पश	 न	 करता	 येणा या	 अदृ य	 भीतीने	 अंग	 कापसू	 झाले.	 अंधारातनू
मोठमोठे	साप	फणा	उभा न	सग याच	बाजूंनी	आप याकडे	तरंगत	येत	आहेत	हा	भास
तर	काही	के या	जाईना	व	ितने	नकळत	ग यातील	कवडी	बोटांत	घट्ट	ध न	ठेवली.

अ ापही	उशीर	झाला	नाही,	अजनूदेखील	पाऊल	वळवायला	अवकाश	आहे!
असला	करकरा	नवस	करायचा	 हणजे	आग	 िगळ यासारखे	आहे.	याच	र याने	डा या
बाजलूा	वळून	पुढे	गेलीस	की	त	ूमोठ ा	र याला	लागशील.	तो	र ता	लांबचा	आहे	खरा;
पण	 त	ू घरी	 सुरि त	जाऊन	 पडशील.	 वाटेत	 दगडा या	खाणी	 नाहीत	की	 मठपतीची
कुतर्ी	नाहीत...	 ित यात	अशी	सारखी	 कुरतड	चालली	होती,	तोच	 अंधाराची	एक	नवी
कोरी	 िचंधी	दरदरा	फाट यापर्माणे	जवळच	आवाज	झाला	व	ती	उ याउ याच	ताड्कन
उडा यासारखी	 झाली.	 बाजू या	 झाडावर	 कुठेतरी	 माकडे	 होती.	 दातावर	 दात	 घासत
यांची	करकर	थोडा	वेळ	चालली	व	पु हा	पवूीसारखे	झाले.



मठू	घट्ट	आवळून	 ितने	एक	दीघ	 वास	 घेतला.	 ितने	 वतःला	बजावले,	आता
पाऊल	मागे	घे याची	वेळ	िनघनू	गेली	आहे.	उंबरा	ओलांडाय या	आतच	कदािचत	मागे
िफरता	आले	असते;	पण	आता	नाही.	 या	लालभडक	मतूीने	गळ	टाकून	खेच यापर्माणे
आपणाला	ओढून	घेत यावर	आता	परत	िफर याची	मोकळीक	पायांना	रािहलीच	नाही!
पण	आता	आप या	हातांना	असे	कापायला	काय	झाले	हे	ितला	समजेना.	ितने	हातातील
थंड,	जड	 पहार,	जण	ू या	सा या	अ ता य त	 भीतीत	 ती	 एकच	 एक	 पर् य 	आधार
अस यापर्माणे	घट्ट	धरली.	 याच	 वेळी	तलावात	 िशरले या	जिमनी या	 तुकडयावर
वाढले या	मोठ ा	झुडुपांत	एक	झाड	मोठ ा	 मंद	चंदर् योतीपर्माणे	एकदम	ल खकन
पेटले.	 या या	 िठण या	 न	 िवझता	 पा यावर	 तरंगत	अस यापर्माणे	 तलावात	 याचे
पर्ितिबंब	िदसले	व	दुस या	 णी	 फंुकर	टाक यापर्माणे	िवझनू	अंधारात	लपले.	करे वा
भार यापर्माणे	 पाहत	 रािहली.	 या	 दृ याने	 ित या	 मनातील	 जळमटे	 एकदम
झाड यासारखी	झाली	व	ती	काजवे	पु हा	तसे	चमकतात	की	काय	ते	पाहत	रािहली.

पण	आता	 अंधार	तसाच	 रािहला.	मधनूमधनू	दोनचार	काजवे	चमकत	 इतकेच.
टेकड ांना	न	जुमानता	वा याची	एक	लाट	आली,	वर	खपू	उंचावर	नारळा या	झाव या
फरफर या.	ती	खाली	 येईपयंत	 िवर यासारखी	झाली	व	झाडांची	पाने	उगाच	हलली	न
हलली.	करे वा	देवळापाशी	आली.	तेथे	चारसहा	झाडां या	गोलाकार	रेषेत	मध या	भागी
मोकळी	 जागा	 होती.	 ितने	 मन	 घट्ट	 केले	 व	 ती	 गुडघे	 टेकून	 खाली	 बसली.	 तेथनू
रानमा तीची	आकृती	लालभडकपणे	 प ट	िदसत	होती	व	डो याजागी	असलेले	चांदीचे
वतुळ	 मंदपणे	 पणतीचा	 पश	 दाखवत	 होते.	 ितला	 या याशी	 डोळा	 िभडवेना.	 ‘मी
इथलीच,	याच	मातीची	आहे,	मला	पाठीराखा	हो,’	असे	ती	 वतःशीच	 पुटपुटली.	समोर
ल ब	ूलागलेली	कवडी	ितने	खां ाव न	पाठीवर	टाकली	व	पहार	घेऊन	नेटाने	खणायला
सु वात	केली.

मागे	 अंधारातनू	 कोणीतरी	 ित यावर	 वाकले	 व	 खरबरीत	 हात	 ित या
ग याभोवती	पडले.	एकदम	िकंचाळत	ती	गरकन	िफरली,	ते हा	ित या	त डावर	केसाळ
चेहरा	घासला	व	ओठांवर	राखेची	िपठाळ	चव	घुसमटली.	हातांचा	िवळखा	जा त	आवळ
होऊ	लागताच	ितला	गुदमर यासारखे	होऊ	लागले;	पण	मग	मातर्	ित या	 ेषाची	आग
पेटली.	 एखा ा	 कोव या,	अ ाप	 न	 हाले या	 पोरीला	 िभववीत	अस यापर्माणे	 हे
कुठले	कुबट	मढे	आप यावर	हात	टाकते	याची	ितला	िवल ण	चीड	आली.	िशवाय	 या
अंगाचे	 ओझे,	 याचे	 हात	 हे	 सगळे	 पकड याजोगे,	 खरेखुरे	 आहेत	 हणताच	 ित या
मनातील	सारी	आकारहीन	भीती	नाहीशी	झाली	व	ते	 व छ	झाले.	सारे	अंग	ताणनू	ितने
एक	लाथ	झाडली	व	एका	 िहस याने	 अंगावरचे	 ते	ओझे	ढकलनू	 िदले.	 कुणीतरी	खाली
पड याचा	आवाज	झाला.	ितने	पहार	उचलली	व	चेवाने	अंधारातच	पर्हार	केला.	पर्थम
काहीतरी	तडक याचा	आवाज	झाला.	नंतरचे	आघात	मातर्	िलबिलबीत	िचखलात	पावले
टाक यापर्माणे	दबकदबक	आदळले.	मग	ती	थांबली	व	त ड	 पुसत	धडधड या	छातीने
मागे	सरकली.

ती	 तशीच	गोठ यापर्माणे	 िकती	 वेळ	 उभी	 होती	 कुणास	 ठाऊक;	 पण	 एकदम
भानावर	आ यापर्माणे	ितने	खाली	पािहले.	तेथनू	कसलीच	हालचाल	न हती	की	कसला
आवाज	न हता	हे	पाहनू	ती	आकसली.	ितने	खाली	वाकून	भीतभीत	हात	पुढे	केला.	ितला
उ णसा	 पश	झाला;	पण	बोटे	ओलसर	होताच	ती	दचकून	एकदम	मागे	सरकली.	पु हा	एक



वा याची	 झुळूक	आली	 व	 नारळा या	झाव या	 ित या	आई या	 घोग या	आवाजात
कुजबुजत	अस यापर्माणे	हल या.	ित यामागे	तलावातील	झाड	 णभर	पेटले	व	पु हा
िवझनू	अंधारात	िमळाले.	उगर्	रानमा ती	 याच	चांदीपतर्ा	डो याने	पाहत	उभा	होता.
समोरची	 धुनी	 पेटलेली	 होती	 व	 वा या या	 पशाने	 राख	झड याने	जा तच	 उजळली
होती.	ित या	बाजलूा	असले या	कोठडीसार या	जागेचा	दरवाजा	उघडा	होता.

आता	 ित या	मनाचा	पीळच	 सुटला	व	हताशतेने	ती	 िचरड यासारखी	झाली.
हणजे	येथेदेखील	आप या	हाताला	यश	नाही	हेच	खरे,	असे	ितला	वाटले.	आताच	नेमके
हे	 कुठले	मरतुकडे	मढे	 उलथले	 कुणास	 ठाऊक!	आपण	 इथलीच,	या	मातीची,	 इथ या
नवसाची	असताना	येथनूसु ा	आपणाला	वांझोटीच	जावे	लागत	आहे	याची	ितला	थोडी
चीडदेखील	आली	व	 ितने	 या	भरात	 रानमा तीकडे	पाठ	वळवली;	पण	 ितने	 वतःची
समजतू	घाल याचा	पर्य न	केला	 :	मी	अस या	भतूवेळी	या	िठकाणी	उभी	आहे.	समोर
पेटलेली	धुनी	आहे.	रानमा तीची	संतापी	मतूी,	टेकड ांत	दबनू	असलेले	देऊळ,	म येच
झाडाचा	दीप कार	दाखवणारा	तलाव	यांतील	काहीसु ा	खरे	नाही,	 हे	सगळे	आपणाला
झोपेतच	िदसत	आहे.	येथे	कोणी	आपणावर	झडप	घातली	नाही,	की	कोणी	खाली	ओलसर,
उ ण	आडवे	पडले	नाही.	खरे	 हणजे	आपण	आप या	घरीच	चटईवर	पडून	आहोत.	काही
न	खाताच	पड यामुळे	आप यावर	झोपेची	असली	 िपसाट	 लानी	आली	आहे	इतकेच.
पण	एवढ ातच	िशंके	िकंवा	फळीव न	काहीतरी	ध पिदशी	पडेल,	उंदीर	ची कारतील	व
आपण	जागे	 होऊ	आिण	 मग	 मातर्	 हे	 सगळे	 हाताने	 पुसनू	 टाक यापर्माणे	 नाहीसे
होईल...

ती	 तशीच	 थांबली.	 तलावाचे	 पाणी	 डहळू	 लागले.	 तलावा या	 वर	असले या
हवेचा	अदृ य	तलावदेखील	 वा याने	डचमळला	 व	झाव या	थोड ा	फरफर या;	 पण
काहीसु ा	बदलले	नाही.

मग	मातर्	 ित यातील	जीव	ओस न	 गे यासारखा	झाला.	आता	 ितची	हताश
चीड	कुठ या	कुठे	गेली	आिण	उरली	ती	खोल,	िनखळ	भीती!	आता	येथनू	िनसटले	पािहजे
हा	 एकच	 यास	 ितला	 उरला.	लहानपणी	 गाईमागे	आली	असता	 के हा	 एकदा	 घरात
जाऊन	 वतःला	क डून	 घेते	अशी	ओढ	 ितला	लागली	होती,	तीच	ओढ	 पु हा	 ित यात
भ न	 रािहली.	 आता	 वा याचा	 जोर	 एकदम	 वाढला,	 झाडे	 एकदम	 गदगदली	 आिण
तलावातील	काज याचे	झाड	एकदम	उजळले.

पण	 वतः	 तीच	आतनू	 पेट यापर्माणे	 चमकली.	आपण	 इथलीच,	 इथ याच
नवसाची	 हणताच	मनाला	एकदम	झगझगीत	डोळा	 फुट यापर्माणे	 ितला	एक	 िवचार
आला	 :	मागे	अनेक	वषांपवूी	आपली	आई	याच	 िठकाणी	नवसाला	आली	 होती.	 नंतर
आपला	ज म	झाला.	 हणजे	कदािचत,	हा	बैरागी	आपला	बापच	अस	ूशकेलदेखील...

ती	क पना	येताच	मातर्	ती	वेडी	झाली.	ित या	हातातील	ओलसर	पहार	खाली
गळाली	व	लाल	त डाचा,	 धुनीतील	 पेट या	जाळा या	जळजळीत	उगर्	डो यांचा	हा
गडद	 अंधार	 सापापर्माणे	 तरंगत	 येणा या	 आप या	 हजारो	 अदृ य	 हातांनी	 ितला
कवटाळून	 उचल याचा	 पर्य न	 करत	अस यापर्माणे	 ती	 नकळत	 ग यातील	 कवडी
हातात	ग च	ध न	तेथनू	बेभान	धावत	सुटली.



िठ	प	का

अखेरीस	 एकदाची	 गाठोडी	 बांधनू	 तयार	 झाली.	 खां ावर	 घेतले या	 वेतपट्टीला
राच याने	दोन	 िशंकाळी	अडकवली.	भवरीने	राम णा या	पायावर	डोके	 ठेवले	व	पदराने
डोळे	पुसतच	एक	मोठे	गाठोडे	िहस याने	उचलनू	डो यावर	घेतले.	राच या या	भावनांचा
कढ	तासापवूीच	ओस न	 गेला	होता.	ऊन	एकदम	वाढू	लाग याने	तो	अ व थ	झाला
आिण	जसजसा	 वेळ	जाऊ	लागला,	 तसतसा	भवरीवर	जा तच	 खेकस	ूलागला.	 याने
यॅक	 यॅक,	हरर	हरर	करत	मढ ा	 पुढे	ढकल या	आिण	एकच	ढीग	क न	चालले या
शे यामढ ांमागनू,	 ब	 ब	 आवाजात	 म येच	 उगवणा या	 घंटां या	 आवाजाचा	 नाद
कानावर	 घेत	 अखेर	 एकदाचे	 ते	 कुटंुब	 चाल	ू लागले.	 मढ ा,	 माणसे	 पुढे	 सरकली.
उडाले या	 धुळीत	 याचे	पाय	अधवट	 बुडाले,	तरीसु ा	वचवच	ओरडत	राम णाभोवती
रगाळत	असलेले	कुतरे्	मातर्	काही	के या	 पुढे	सरकेना.	जात	असता	राच याने	 याला
काठीने	 ढोसले	 होते,	 तरी	 ते	 अ ाप	 राम णा या	 पायातच	 घोटाळत	 होते.	 शेवटी
राम णानेच	घोग या	आवाजात	 याला	 हटले,	 ‘‘जा	बाबा	आता!	यापुढे	 तुझी	भाकरी
दुस या	 िद काला!’’	आिण	 याला	 पुढे	 ढकलले.	 ते हा	 कुठे	 ते	 नाखुषीने	 राच या या
मागनू	चाल	ूलागले.	नंतरदेखील	वाटेत	थांबनू	मागे	पाहत	दोनतीनदा	ओरडले.	मग	मातर्
यानेही	बंधन	तोड यासारखे	केले	व	सारीजण	वैराण	माळावर	पुढे	सरकू	लागली.

माणसे	 िनघनू	 गे यावरदेखील	खां ावर	 माग या	 बाजनेू	 काठी	 टाकून	 ित या
दो ही	टोकांवर	हात	चढवनू	राम णा	बराच	वेळ	उभा	होता.	 याचे	मन	उसवनू	गे यासारखे
झाले	 होते.	 राच या	 बराच	 पुढे	 गेला.	मढ ांचे	 ब	 ब	 देखील	अ प ट	झाले,	 ते हा	या
िठकाणी	एकदम	भयाण	झाले!	आधी	या	 टेकडी या	पाय याशी	हो याच	 मुळी	पाचसात
मोज या	 झोपडया;	 पण	 हळूहळू	 मरत	 चालले या	 शेकोट ांपर्माणे	 गे या	 दीड-दोन
मिह यांत	 या	 एकामागोमाग	 िवझनू	 गे या!	 यां याभोवतीची	 बाभळी या	 काटेरी
फां ां या	 कंुपणांची	आवारे	 िरकामी	पडली.	 येथनू	 िनघनू	जाणारा	राच या	हा	 शेवटचा.
याने	तरी	आपली	माती	सोडू	नये	 हणनू	राम णाने	दातां या	क या	के या	हो या;	पण
पोराचा	आगर्ह	उलटाच	पडला	होता	 :	आता	या	वयात	राम णाने	एकटेदुकटे	वनवासी
राह यापे ा	आप याबरोबर	चलावे,	काय	 िमळेल	ती	मीठभाकरी	ह काने	 यावी,	असे
याचे	 हणणे	होते.	दहा	 मैलांत	आता	गवताचे	 िहरवे	पान	न हते,	की	कधीच	आटणार
नाही	असा	समज	 यािवषयी	होता	 या	वीरभदर्ा या	तलावात	रखरखीत	उ हात	जळणारे
डोळे	ओले	करायलाही	पा याचा	 िटपसू	उरला	न हता.	मढ ां या	पाठीवर	 नुसता	हात
ठेवला	की	 यां या	अंगातील	हाडे	वचिदशी	हात	चावत	आिण	हातां या	िन वळ	दाबाने
या	 बसकण	घालीत.	 नाही	 हटले	 तरी	 गे या	 तीनचार	मिह यांत	चौदा	मढया	 िहरवे
ओकत,	कोरडे	खोकत	आड या	झा या	हो या.	आता	या	 िठकाणी	राहनू	जगायचे	कसे?
की	 यां यासारखीच	धळू	खायची?	की	चग न	गे यापर्माणे	हातपाय	घासत	पडायचे?

यावर	राम णापाशी	काहीच	उ र	न हते	खरे;	पण	या	मातीत	एकदा	रोवलेले	पाय



काढायला	 याचे	आतडे	तयार	न हते.	आता	खां ावर	आडवी	टाकून	तो	उभा	होता	तशीच
आडवी	काठी	टाकून	तो	येथे	पर्थम	आला,	 या	वेळी	तो	भुईतनू	वर	आला	असेल-	नसेल.
नंतर	तो	या	िठकाणीच	वाढला.	येथेच	एका	हाळी या	अंतरावर	 या या	आईबापांनी	खत
टाकले	होते	आिण	येथेच	कोठेतरी,	याच	लालसर	मातीत	आपणदेखील	माती	होऊन	जावे
अशी	 याची	आयु यभरची	इ छा	होती.	सारा	ज म	जागेपणी,	झोपेत	भोवती	मढ ांचा
कंुद,	 केसाळ	वास	होता,	 नंतरदेखील	तो	तसाच	 राहावा	असे	 याला	वाटे.	 वतः	 अंग
मोडून	 याने	 इतरांना	 झोपड ा	 घालनू	 िद या.	 मग	 भोवती	 आवारे	 वाढली.	 दरू या
तर याताठ ा	 पोरी	 झगमग	 लुगडी	 खोचनू	 भरग च	 कणसासार या	 पोट या	 घेऊन
ल नाने	 येथे	आ या,	 लेकुरवा या	झा या.	 िदवस	सरले	तशी	 यां या	 अंगातील	 हाडे
तक्रार	क 	लागली,	 यांचे	बा ये	कातडीने	 सैल	पडू	लागले.	रातर्ी	कांब यावर	एकदा
अंग	टाक यावर	पहाटेलाच	छेडले या	तारेपर्माणे	ताड्कन	जागा	होणारा	राम णा	आता
अंगाला	िचकटले या	लड ांपर्माणेच	जिमनीला	अधाएक	तास	जादा	िचकटून	वेळ	काढू
लागला.	पण	िनदान	राच या	तरी	आड या	खडकापर्माणे	वाढला	होता	व	 या या	दंडावर
मरीआईचा	ताईत	बांधताना	वावभर	दोरा	लाग	ूलागला	होता	आिण	भवरी	 हणजे	तर
केवड ाचे	कणीस	होती.	 िनंबाचा	पाला	तोडताना	 ितने	 नुसती	खणू	 केली	असती	तरी	 ते
झाडपाला	दे यासाठी	एखा ा	गुलामापर्माणे	ित यासमोर	आनंदाने	वाकले	असते!

पण	गेली	दोनतीन	वष	येथला	पालाच	झडत	चालला.	ती	कुठली	मसणी	िगरणी
सु 	झाली,	ितची	घरेदारे	उभी	रािहली	आिण	मैल या	मैल	गवत	संपनू	गेले.	मग	 यात
भर	 हणनू	 वष	कोरडे	 गेले.	 टेकड ां या	 उतरणी	 म न	जाऊन	 भकास	झा या	आिण
मठूभर	पाचो यासाठी	दहाबारा	 मैल	 िहंडत	पावले	जाळावी	लाग	ूलागली.	या	वषीही
पु हा	 तेच	 घडले.	 कुठ या	 तरी	 गवतात	 त ड	 घातले	 हणनू	 सगळी	 मढरे	 दोनदा
क डवाड ात	 गेली.	 कालपरवापयंत	 गावरान	 असलेली	 जमीन	 बघताबघता	 कोणा	 ना
कोणा या	तरी	मालकीची	होऊन	बसली	आिण	या	घळईतील	आयु यच	संपनू	गेले.	एकेक
खोपटे	िरकामे	झाले	आिण	सवांत	शेवटी	राच यानेदेखील	भवरी या	गावी	जाऊन	नशीब
पाहायचे	ठरवले.

‘‘आिण	 हय,	 त	ू एकटा	 राहनू	 खाणार	 काय,	 िपणार	 काय?	 चल	 आम याच
जोडीनं,’’	तो	राम णाला	दहा यांदा	 हणाला	होता.

‘‘माझं	काय	रे	पोरा,	वीत	गेली	बोटं	उरली.	आज	काय,	उ ा	काय,	इथं	काय,	ितथं
काय,	माझं	संपलंच	न हं	 हय?	मा यासाठी	घोर	लावनू	घेऊ	नका	िजवाला,’’	िनः वास
सोडीत	 राम णा	 हणाला,	 ‘‘तु ही	तरणीताठी	पोरं;	 तुमचं	अजनू	 हायचं-जायचं,	 तुमचं
बिघतलं	पािहजे	आधी!	 हा	 होरं	तु ही.	माझं	अगदी	बेस	चालेल.	अरे,	वेडपट	की	काय
त?ू	कुठ या	तरी	पेरवा या	बागेत	राखण	केली,	तरी	िदसाला	दीस	जोडून	रेटून	नेईन!’’

वरकरणी	राम णाचे	 हे	श द	होते	खरे;	पण	सगळा	संसारच	आपली	 मुळे	उचलनू
दुस या	 िठकाणी	 जायला	चाललेला	पाहनू	 या या	पोटात	खळगा	पडला	होता.	परंतु
यांना	आप याबरोबर	 तडफडत	 येथेच	 राहा	असे	 सांगायलाही	 याला	जीभ	 न हती.
याची	 वतःची	मातर्	या	मातीतनू	पाऊल	उचल याची	िबलकूल	तयारी	न हती.	अखेर
राच या-भवरीनंी	 बोचकी	 बांधली,	 राम णाकरता	 दोन	 िदवसांचे	 अ न	 उकडून	 ठेवले,
गावात या	मरीआईला	नारळ	िदला	आिण	िनः वास	टाकीत	तेथली	नाती	तोडून	टाकली.
पाहतापाहता	 राच या-भवरी या	 आकृ या	 करंगळीएवढ ा	 िदस	ू लाग या.	 लाल



रखरखले या	 मातीत	 मढ ा	 किलंगडा या	 फाकीत	 िबयांसार या,	 िबयांएवढया	 िदसू
लाग या	आिण	मग	सगळीजणे	परतणीपलीकडे	िदसेनाशी	झाली.

‘‘पुढे	 डो यांत	 मावणार	 नाही	 एवढं	 गवत,	 गवता या	 पा याइतकी	 पुढे	 मढरं
आिण	 मढरांइतकं	 लेकुरवाळ	 िमळू	 दे	 बाबा	 तु हांला!’’	 राम णा	 दाटले या	 ग याने
हणाला	आिण	आयु याचा	 एक	लचकाच	कायमचा	 तुटून	 गे यापर्माणे	 खु यासारखा
पाहत	रािहला.	मग	थोड ा	वेळाने	 याने	 या	िदशेला	दुवा	फेक यापर्माणे	हात	हलवला
व	तो	खोपट ात	परतला.

याने	दो ही	खो यांत	उगाचच	येरझारा	घात या;	पण	सकाळपयंत	घरट ासारखे
वाटणारे	खोपटे	आता	जु या,	िरका या	करवंटीपर्माणे	िदस	ूलागले	होते.	जाताना	भवरीने
चुलीजवळ	बोटांनीच	 चु याचे	एक	 वि तक	काढले	होते	आिण	 शेजारी	हळदीकंुकवाची
बोटे	लावलेला	नारळ	ठेवला	होता.	शेजारीच,	 याला	िनदान	दोन	िदवस	पुरतील	एवढ ा
भाक या	 अॅ युिमिनयम या	 थाळीत	 रचनू	 ठेव या	 हो या.	 पण	 या या	 बाजलूा	 घडी
क न	 ठेवलेले,	 मोगली	 एरंडा या	 िचकासारखे	 पांढरेशुभर्	 कांबळे	 पाहताच	 मातर्	 तो
हतबु 	झाला.	भवरी या	बापाने	ते	ितला	ल नात	िदले	होते;	पण	ितने	ते	सोबत	न	नेता
राम णाकरताच	मागे	ठेवले	होते.	 याला	वाटले,	या	पोरांची	डोकीिबकी	िफरलीत	की	काय
कुणास	ठाऊक!	आता	मला	 हाता याला	असली	कांबळी	करायची	काय	 घेऊन?	आता
आभाळाचे	पांघ ण	 घेतले	तरी	हाडाला	हाड	बडवनू	 थंड	पडायची	 राहणार	होय?	परंतु
कोण या	 आडखेड ातनू	 येऊन	 पोट या	 पोरीपर्माणे	 आतडे	 गंुतवनू	 जाणा या
भवरीिवषयी	 याला	 एकदम	 भ न	 आले.	 बाहेर या	 खोलीत	 राच याने	 आपले	 गरम
जाकीट	व	न या	करकरीत	वहाणा	सहज	न	िदसतील	अशात हेने	मु ामच	बाजलूा	ठेव या
हो या.	िकतीतरी	िदवसांचा	बेत	क न	राच याने	मोठ ा	हौसेने	या	वीतभर	उंच	टाचां या
लाल	बेगडा या	झगमग	पट्टया	असले या,	अ या	मैलाव न	ऐकू	येईल	असा	कु कु
आवाज	 करणा या	 वहाणा	 क न	 घेत या	 हो या.	आण यावर	 याने	 या	 चार	 िदवस
तेलात	बुडवनू	ठेव या	हो या	आिण	ये या	दस याला	तो	 या	घालनू	िमरवणार	होता.	पण
कसला	दसरा	िन	कसली	िदवाळी!	 याआधीच	घर	िवसकटून	गेले	होते.	जाताना	 याने	 या
वहाणा	जािकटा या	जोडीला	 राम णासाठी	 ठेव या	 हो या.	 िनघताना	 राच या	 रडला
नाही	 की	 चेपनू	 गे यापर्माणे	 मुळुमुळु	 बोलला	 नाही;	 पण	 या	 गो टी	 मातर्	 याने
आठवणीने	 मागे	 ठेव या	 हो या.	 ‘पोरांची	 डोकी	 पार	 िफरली	आहेत,	 नाही	 तर	काय!’
राम णा	हळवेपणाने	 हणाला.

याने	कांब याची	घडी	उचलली	व	बाहेर या	खोलीत	पेटीत	आणनू	ठेवली.	 याने
वहाणासु ा	एका	पो या या	 तुकड ात	 गंुडाळ या	आिण	जािकटाबरोबरच,	पण	अगदी
एका	बाजलूा	कोप यात	पेटीत	ठेवनू	िद या.	आज	ना	उ ा,	कधीतरी	पोरे	परततीलच	की!
पण	 यांचे	येणे	आता	आपण	पायांवर	उभे	असताना	काही	 हायचे	नाही,	हे	 याला	एकदम
जाणवले	व	तो	िख न	झाला.	पेटीचे	दार	लावीत	असता	तो	वाकला,	ते हा	 याने	ग यात
घातलेले	चांदीत	गाठवलेले	 वाघनख	समोर	ल बले.	 राम णा	 एकदम	थबकला	 व	 ‘‘अरे
ित या!’’	 हणत	 काहीतरी	 मह वाचे	 िवस न	 गे यापर्माणे	 याने	 कपाळावर	 हात
मारला.	राच या	जा याआधी	 हे	वाघनख	 या या	ग यात	अडकव याचे,	 याला	काही
सांगायचे	 राहनू	 गेले	 होते.	 याला	 सांगायचे	 होते,	 ‘बाबा	 रे,	आयु यात	 कधीतरी	 का
होईना,	सामानगडाला	जाऊन	 ये,	 तेथ या	हणमंताला	 नैवे 	कर.	कसंही	असलं	तरी	 ते



आपलं	गाव	आहे!’	पण	आता	 राच या	तर	 िनघनू	 गेला	आिण	सामानगड	 राम णा या
मनातच	 शेवटचा	 राहनू	 गेला!	 राम णाने	अगदी	 जपनू	 वाघनख	 ग यातनू	 काढले	 व
अॅ युिमिनयम या	ड यात	 ठेवले.	 याला	बापाकडून	जे	 िमळाले	होते,	 ते	 याने	आप या
मुलासाठी	मागे	ठेवले.

आता	 याला	आत	राहवेना.	तो	बाहेर	आला	व	अंगणात	 िनंबा या	झाडाखाली
अंग	 आवळून,	 गुडघे	 उंचावनू	 उिकडवा	 बसला.	 आता	 इतर	 ना यांपर्माणे	 घराचे
नातेदेखील	 संप यापर्माणे	 याला	एकदम	उदास	वाटू	लागले	होते	आिण	बरेच	 िदवस
बांधनू	ठेवले या	गुराला	दावे	सुटताच	थोडा	वेळ	काय	करावे	 हे	समज	ूनये,	 यापर्माणे
तो	ग धळला	होता.

समोरची	 टेकडी	खडकाळ	लालसर	लाटांनी	वर	 गे यापर्माणे	चढत	 गेली	होती.
ित यावर	मधनूमधनू	 िदसणारी	बाभळीची	खुरटी	झाडे	व	रानबोरांची	झुडपे	सोडली,	तर
काहीसु ा	 िहरवट	 िदसत	न हते.	ती	चढतचढत	 व छ	झगझगीत	आभाळापयंत	 गेली
होती	आिण	 या	 िठकाणीदेखील	ती	 संप यापर्माणे	 िदसत	नसनू	वळून	 पलीकडे	 गेली
आहे	असा	भास	होत	होता.	 िनळे	आभाळ	 ितला	 या	 िठकाणी	 िभडले	होते,	 या	 रेषेवर
सवांत	उंच	िठकाणी	तो	पांढरा	िठपका	िदसत	होता!

राम णा	शू यपणे	समोर	टक	लावनू	पाहत	असता	तो	िठपका	िवशेषच	उठावदार
िदस	ूलागला	आिण	 ितकडे	 दृ टी	जाताच	तो	हरखनू	 गेला.	 या	 िठप यािवषयी	 याला
एकदम	उ सुकता	वाटू	लागली	आिण	 याचे	िरकामे	मन	भर यासारखे	झाले.	 या	टेकडीवर
िहरवे	 गवत	 कधीच	 उगवले	 न हते	 आिण	 िठकिठकाणी	 पडले या	 खडकां या	 जखमा
झाक या	गे या	न ह या.	राम णा	इतकी	वष	येथे	होता,	आजबूाजू या	मुलखातले	पानन्
पान	 याला	तळहातापर्माणे	माहीत	होते;	पण	या	टेकडी या	पिह या	उशीपलीकडे	कधी
गे याचे	 याला	 आठवत	 न हते.	 पु कळशी	 माणसे	 याला	 भेटत;	 टेकडी,
ित यापलीकडील	गाव	यािवषयी	बोलत;	पण	मढरे	सोबत	घेऊन	ितकडे	जावे	असे	 याला
काही	ओढीचे	 यात	वाटले	न हते.	 गे या	आठदहा	वषांत	काही	 वेळा	 सं याकाळी	तो
अंगणात	येऊन	बसला	की	या	अचानक	उगवले या	िठप यािवषयी	कुतहूल	वाटू	लागले
होते	आिण	तो	काय-कसला	आहे	हे	पाह यासाठी	कधीतरी	पर् य 	जाऊन	यायचेदेखील
याने	दोनचारदा	ठरवले	होते.	कधीतरी,	कधीतरी!!	मग	एक	ना	दोन	गो टी	घडत.	लोकर
कातरायचे	 िदवस	 येत,	मढ ा	वीत,	बाजार	भरे,	 दु न	 िग हाईक	 येई,	 येथे	कोणाचीतरी
सोयरीक	जमे	आिण	िदवस	हाताला	लागत	नसे.	पण	माणसे	 यािवषयी	खपू	सांगत.

हा	िठपका	 हणजे	नवीन	बांधलेले	एक	देऊळ	होते.
पर्थम	 या	िठकाणी	काही	न हते.	टेकडीपलीकडील	गावातील	गुरा यां या	पोरी

या	िठकाणी	जात;	काट या,	रानशेणी	गोळा	क न	 बुट्टया	भरत	आिण	 या	डो यावर
चढवाय या	आधी	 तेथ या	एका	मोठ ा	उ या	दगडावर	पर्थम	 टेकण	 देत.	 नंतर	 या
दगडात	आपोआप	कसलीतरी	आकृती	 िदस	ूलागली.	 हाहा	 हणता	 ती	 बातमी	सवतर्
पसरली.	कोणी	दगड	आणनू	टाकले,	कोणी	अंग	मोडून	काम	केले	आिण	हळूहळू	हा	पांढरा
िठपका	तयार	झाला.	 ते	 देऊळ	कसले	आहे,	 ते	मातर्	 देव	जाणे!	पर् येकजण	त डभ न
बोलायचा	खरा;	पण	 यां यापैकी	पर् य 	कोणीच	तेथे	गेले	न हते.	सुगीचे	िदवस	असत,
शेतातील	कामे	िनघत,	वीरभदर्ा या	जतरे्त	घोड ांचा	बाजार	भरे	 या	वेळी	नालबंदांना
मान	वर	करायला	वेळ	िमळत	नसे;	वा यांना	मध,	िशकेकाई	घेऊन	देशावर	जायचे	असे;



नारळी	 पौिणमा	 झाली	 की	 दरवेशी	आपली	अ वले	 बाहेर	 काढून	 गावागावात	 भटकू
लागत.	या	ना	 या	कारणामुळे	 यां यापैकी	कोणालाच	वर	जाऊन	यायला	 वेळ	 िमळत
न हता.	आता	मातर्	 राम णा	 या	 िठप याकडे	 िनरा याच	नजरेने	पाहत	होता.	आता
संसार,	शे यामढरे	काही	उरले	न हते.	वीते	न हती	की	दवापाणी	न हते.	आता	सगळा
िदवस या	िदवस	मोठ ा	असोल	नारळासारखा	हाती	आला	होता.	राम णाला	वाटले,	फार
िदवस	राहनू	गेले,	आता	मातर्	तो	िठपका	कसला	आहे	हे	पर् य 	जाऊन	पाहनू	यायलाच
हवे!

आता	 याचे	पाय	 चेकाळ यासारखे	झाले.	तो	उठला	व	बाहेर	जा यापवूी	थोडे
खाऊन	घे या या	नेहमी या	सवयीपर्माणे	 यासाठी	तो	आत	आला;	पण	राच या-भवरीने
जाताना	आतड ाबरोबर	 पोटदेखील	 ने यापर्माणे	 याची	 भकूच	 संपली	 होती!	 याने
पेटीचे	 कुलपू	 काढले	 व	 ते	 बाहेर या	 दाराला	 खटकून	 बसवले.	 याने	 काठी	 खां ावर
टाकली	आिण	तो	टेकडी	चढू	लागला.

टेकडी या	पिह या	उशीपयंत	तो	पवूी	एकदा	आलाच	होता;	पण	आज	तेथे	येताच
समोरचे	चढाव	खालनू	 िदसत	 होते,	 यापे ा	खपूच	मोठे	आहेत	असे	 याला	आढळून
आले.	या	 िठकाणी	जिमनीत	 गुड यापयंत	पाय	जाईल	एवढ ा	 भेगा	हो या;	पण	 यांना
चुकवतचुकवत	एक	हातभर	 ं द	पाऊलवाट	वळणे	घेत	टेकडीवर	गेली	होती.	राम णाला
उगाचच	वाटले,	या	पाऊलवाटा	 नेहमीच	अशा	 ितढ ा	वळणाने	का	बरे	जातात?	सरळ
धा यासारखी	एकही	पाऊलवाट	कधी	िदसत	नाही	हे	कसे?

आता	ऊन	वाढले	होते	आिण	उ णते या	बारीक	लाटा	 िनघा यापर्माणे	वाफारे
िनघ	ू लागले	 होते.	 राम णाला	 वाटले,	 चार	 िठकाणी	 टेक याखेरीज	 हा	 प ला	 काही
आप या	बा यानेदेखील	 िनभायचा	नाही.	कोठे	सावली	 िदसते	का	 हे	 याचे	डोळे	शोधू
लागले.	पाऊलवाटेशेजारीच	तीनचार	मोठे	खडक	एकास	एक	 टेकून	होते	आिण	 यां या
बाजलूा	दोन	कांबळी	ऐसपैस	 अंथरता	 येतील	एवढी	सावली	पसरली	होती.	 राम णाची
पावले	ितकडे	वळली.	तो	‘हु श’	 हणत	बसणार	तोच	कोणीतरी	 हणाले,	‘‘बस	बाबा,	ऊन
तापलंय	खरं.’’

राम णाने	चमकून	पािहले.	एका	खडका या	आड	दगडाला	 टेकून	लाल	 माल
बांधलेला,	ग यात	लहान	पेटीएवढा	चौकोनी	ताईत	घातलेला	एक	माणसू	बसला	होता.
गा डी	नाग	घालनू	ठेवतात	तसली	एक	गोल	बुट्टी	 या या	शेजारीच	होती.	समोर या
बाजलूा	दोन	मोठ ा	डो यांपर्माणे	जाड	काचा	असलेले	दोन	गोल	असलेली	एक	उभी
पेटी	होती	आिण	ित यावर	अनुभवी	शहा या	डो यांनी	ि थरपणे	समोर	पाहत	बसलेले,
लहानसर	पण	हजार	सुरकु या	त डावर	असलेले	एक	लाल	माकड	िन चल	बसले	होते.

‘‘गा डी	होय	रे?’’	राम णाने	अंग	सैलावत	बसताना	िवचारले.
‘‘ हटलं	तर	गा डी,	 हटलं	तर	डबा	 िशणेमावाला!’’	 या	माणसाने	हसनू	उ र

िदले.	 माला या	 वेटो यात	 चाचपडत	 याने	 एक	 िवडी	 काढली	 व	 तो	 हणाला,
‘‘मारतोस	का	एखादा	दम?’’

राम णाने	मान	हलवली.	कराय या	वयात	 याने	कसलीच	 यसने	 केली	न हती
आिण	 यामुळे	 याला	 यसना या	 धंुद	आनंदाची	जाणीवच	 न हती!	आिण	आता	 तर
कसलाही	शौक	करायची	नाडीच	वाळून	म न	गेली	होती.

‘‘हां,	तसा	गा डीच	 हण	की	मी!’’	 वतः	िवडी	पेटवनू	सापा या	बुट्टीकडे	पाहत



तो	 हणाला,	‘‘पण	आता	यात	काही	नाही.	आहेत	 ात	दोनचार	औषधं,	पैसाअडका;	पण
सापबीप	काही	नाही.	तसलं	काम	नंतर	सोडून	िदलं	मी.	साप	नाचवनू	पैसा	गोळा	करायचे
िदवस	 संपले	आता.	माझे	 संपले	आिण	लोकांचेही.	आता	लोकांना	काय	पािहजे	माहीत
आहे?	तर	नाचरी,	सुरेख	 रंगीत	 िचतरं्	आिण	बाहु या!	 मंुबईचा	राजा,	 िद लीची	राणी	–
असलं	काहीतरी!’’	गा डी	मनमोकळेपणाने	हसला	आिण	 पुढे	 हणाला,	 ‘‘िशवाय	माझं
ल देखील	 यातनू	उडालंच.	चारपाच	हात	लांब	असले	िकरकोळ	नाग	पकडायचे,	 यांना
अस या	बुट्टीत	क बत	बसायचं	यात	काही	दम	नाही	गड ा!	ते हा	हा	िशणेमाचा	डबा
घेतला.	डबा	घेत यावर	हे	माकड	घेतलं.	जुना	दो त	आहे	माझा	हा	जो या!	का,	होय	की
नाही,	जो या?’’

परंतु	 केसात	 म येच	 एक	 सराईत	 फटकारा	 मार याखेरीज	 माकडाने	 काहीच
हालचाल	केली	नाही.	ते	 याच	गोठले या	पण	शहा या	डो यांनी	समोर	पाहतच	रािहले.

‘‘अरे,	पण	 याला	दोरी	नाही,	काही	नाही,	मग	 ते	पळून	जाणार	नाही	 हय	 रे
शहा या?’’	हात	नाचवत	राम णाने	िवचारले.

‘‘तुझं	आपलं	मुलखावेगळंच	काहीतरी!’’	गा डी	 हणाला,	‘‘येथनू	पळून	जाऊन
वा यापावसात	भटकून	 ते	करणार	करणार	 हणजे	काय	करील?	 आँ,	काय	करील	बोल
तरी?	 वचावचा	 नाहीतरी	 खाऊन	 पोटच	 भरणार	 न हं?	 आणखी	 काय	 करणार?	 अरे,
गाढवाला	अगदी	मोकळं,	 वतंतर्	क न	रानात	वा यावर	सोडलं	 हण,	 हणनू	काय	 ते
क तुरी	हागणार	होय?	पोटच	भरायचं	तर	जो याचं	पोट	इथंही	भरतंच	की!	मग	तो	पळून
जाईल	कशाला	मरायला?	तो	काय	 वेडािबडा	आहे	की	काय!	आणखी	असं	बघ	गड ा,’’
सलगीने	जरा	पुढे	सरकत	गा डी	 हणाला,	‘‘अरे	त	ूकाय,	मी	काय,	मोकळं	होऊन	करणार
तरी	काय?	बोल	बघ!ू	 यापे ा	काय	करावं,	शहा यानं	आप या	ग यात या	दा याची
लांबी	मोजनू	 यावी,	तेवढी	माया	सोडावी,	तेवढ ा	जागेत	काय	घालायचा	तो	िधंगाणा
घालावा	आिण	ग प	बसावं!’’

राम णाने	 याचे	सगळे	शांतपणे	ऐकून	घेतले	व	तो	 यावर	िवचार	क 	लागला.
याने	पाठीनेच	मागची	जागा	चाचपली	व	टगळे	टोचणार	नाहीत	अशात हेने	तो	ऐसपैस
बसला.

‘‘ हय	रे,	 या	िशणेमात	आहे	तरी	काय,	आँ?’’	डोळे	बारीक	करीत	 याने	िवचारले.
इतकी	 वष	 ज म	 काढला;	 पण	 पोरांचा	 िशणेमा	 बघायचे	 डोहाळे	 लागले	 ते	 अस या
िपक या	 हातारपणात!	या	िवचाराची	 याला	गंमत	वाटली	व	तो	थोडा	ओशाळलाही.

‘‘बघायचा	आहे	का	 तुला	तो?’’	एकदम	उ साहाने	उठत	गा डी	 हणाला.	 याने
िशणेमाचा	 खोका	 पुढे	 ओढताच	 माकड	 शांतपणे	 उठले	 व	 या या	 खां ावर	 चढले.
गा ड ाने	 एक	 िपतळी	 वाटी	काढली	 व	 ती	 उपडी	क न	खो यावर	 टकाटका	आवाज
करीत	तो	जण	ूगदी	गोळा	कर यासाठी	जोराने	ओरडू	लागला,	 ‘‘ब बई	की	रानी	 देखो,
देखो	िद ली	का	राजा,	एक	आने	म	देखो,	देखो	दुिनया	की	म जा...!’’

राम णा	लहान	पोरापर्माणे	एकदम	िखदळू	लागला.	तो	 हणाला,	‘‘अरे,	डोकंिबकं
िफरलंय	 हय	 तुझं?	 ती	 वाटी,	 तुझं	 ओरडणं,	 कशाला	 रे	 इथं?	 या	 अस या	 वैराण
टेकड ांवर	कुठली	बायापोरं	जमणार	तुझा	िशणेमा	बघायला?’’

“गड ा,	धं ाचं	कसब,	कामाचा	हात	असा	कधी	मरतोय	होय!	अरे,	गावात	काय,
मसणात	काय,	कुतरं्	मुतणार	ते	अ शी	तंगडी	वर	क नच	की!’’	गा डी	डोळे	िमचकावत



हणाला.
राम णाने	 डो यां या	 दो ही	 बाजूंना	 झापडापर्माणे	 बोटे	 धरली	 व

बस याबस याच	 याने	खो या या	 गोल	काचेवर	 डोळे	लावले.	 डो यांभोवती	 अंधार
झाला;	पण	 या	 अंधारात	एक	गोल,	लहानसे	पण	फार	दरूचे	वाटणारे	 रंगीत	जग	जागे
झाले.	लालभडक	पोशाख	घातलेली	 राणी	 िह यांचा	 मुकुट	घालनू	 िसंहासनावर	बसली
आिण	हजारो	लोक	मान	लववनू	ित यापुढे	नमर्	झाले.	अनेक	घोडे वार	धुळीतनू	धावले.
परे्तांचा	खच	पडला.	सो या या	झगझगीत	ना यांचा,	लखलखीत	लाल-िन या	र नांचा
ड गराएवढा	ढीग	 िदसला,	राजवाडे	उभे	रािहले,	शहरे	जमीनदो त	झाली,	घरे	 बेिचराख
झाली...	 कट्	 कडकड	 कट्कट्	आवाजाने	अनेक	 िचतर्ांची	 एक	 िमरवणकूच	 डो यांपुढे
सरकली.	शेवटी	गा डयाने	कड्कड्	असा	आवाज	क न	वाटी	थांबवली	व	खोका	माग या
बाजनेू	बंद	केला.

डोळे	बाहेर	घेऊन	राम णाने	चेहरा	हलवला.	रंग,	गती,	उ माद,	वैभव	यांची	धंुदी
या याव न	कमीकमी	झाली.

‘‘हे	सगळं	कसं	 होतंय	 बघ	ू तरी.	 तो	खोका	 उघडून	 दाखव	 मला,’’	 पुढे	सरकत
राम णा	उ सुकतेने	 हणाला.

पण	गा डयाने	हात	उचलीत	 याला	थांबवले.	‘‘हां	हां!	गड ा,	ठेचाळलास	बघ	तू
इथं!’’	तो	 हणाला,	 ‘‘एक	सांगतो	बघ	 तुला	 िहताची	गो ट!	आवडलं	की	नाही	सगळं?
ब स,	झालं	तर	मग!	पुढं	जाऊन	क शा या	मागे	जाऊन	का-कसं	अस या	उठाठेवी	क
नये	 बघ	 कधी	शहा यानं!	 नाच या	 मोरा या	 मागं	 गेलं	 की	 काय	 िदसतं	 माहीत	आहे
न हं?’’

राम णा	ओशाळला.	 राच या याच	 वया या	 या	 पोराने	आपणाला	शहाणपणा
िशकवावा	याचा	 याला	थोडा	राग	आला;	पण	 याला	कसले	चावरे	उ र	लगेच	सुचेना,
हणनू	गा डयाला	 िखजव यासाठी	तो	 िचडून	 हणाला,	 ‘‘त	ूतरी	दीडशहाणाच	आहेस
बघ!	अरे,	अस या	 िठकाणी	 तुझा	 यापार	 काय	 होणार,	 त	ू दोन	 पैसे	 काय	 िमळवणार
कपाळ!	इथं	कोण	मरायला	यायला	बसलंय	तुझा	िशणेमा	बघायला!	तो	असाच	गंज	खात
पडून	राहील	की!’’

गा डी	पु हा	हसला.	तो	 हणाला,	‘‘त	ूबोललास	बघ	अगदी	लाखातलं!	पण	माझं
मनच	 उडालं	आहे	 या	 धं ाव न.	 मी	 इथंच	 वणावणा	 भटकत	आहे,	 याचं	खरं	 कारण
िनराळंच	आहे.	मला	इथला	सो याचा	साप	पकडायचा	आहे.	साप	पकडणा या	माणसाचा
इतर	धं ात	जीव	रमायचा	नाही.	तो	 यातच	मरायचा!’’

‘‘सो याचा	 साप?’’	 राम णाने	आ चयाने	 िवचारले.	 गा डयाने	 गंभीरपणे	 मान
हलवली	आिण	तो	सांग	ूलागला,

‘‘चांगला	पंधरावीस	वाव	लांब	आहे	तो	आिण	मा या	मांडीएवढा	जाडजडू	आहे.
एकदा	एका	सशाला	 याने	धरलेलं	मी	पािहलं	होतं.	 याचे	दात	आहेत	एखा ा	बचीएवढे.
पण	काय	 देखणं	जनावर	आहे	 हणतोस!	सा या	 अंगभर	जरतारी	काडी	आहे,	डो यांत
पाच	ूबसवले	आहेत	आिण	पाठीवर या	चौकोनाचौकोनात	माणकं-िहरे	जडवलेले	आहेत.
याला	पािह यावर	मा या	हातापायांतील	श तीच	गेली;	पण	आत	वण यासारखी	ई या
पेटली.	 याच	वेळी	मनाला	गाठ	बसली,	ब स,	या	नागाला	पकडून	खेळवायचं,	नाहीतर
आपण	या	िठकाणी	खत	टाकायचं!



‘‘आता	 दुसराितसरा	 र ता	 नाही.	 मग	 मी	 जमवलेली	 वीत-वीतभर	 लांबीची
फुसकुली	गांडुळं	सोडून	िदली.	िशणेमा	संपला.	िमळेल	 यावर	पोट	बांधनू	माझी	वणवण
सु 	झाली.	एकदा	तो	मला	खडकावर	उ हात	पसरलेला	 िदसला	होता.	 नंतर	एकदा	तो
सो या या	 वेटो यांची	 उतरंड	 क न	 मावळती या	 लाल	 रंगाकडे	 पाहत	 असता	 मी
याला	पािहलं	होतं.	पण	दर	वेळी	तो	मा यावर	िहरवे	डोळे	रोखनू	लगेच	नाहीसा	झाला;
पण	 आता	 याला	 पकड याखेरीज	 कशात	 राम	 नाही!	 पण	 मला	 सांग,	 त	ू रे	 इकडे
कोणीकडे?’’

आपण	इकडे	कशाला	चाललो	आहे	हे	 याला	सांगावे	की	नाही	याचा	राम णाला
णभर	 िवचार	 पडला;	 पण	 याने	सारे	 धडाधड	सांगनू	 टाकले.	आता	 तो	आप याला

खु यात	काढणार,	अशी	 याला	सारखी	 धुकधुक	 होती;	 पण	गा डयाने	 गंभीरपणे	मान
हलवली.

‘‘बरोबर	आहे!	त	ूतु या,	मी	मा या	सावजामागं!’’	तो	 हणाला,	‘‘पण	तुला	जर
कुठे	 हा	 नाग	 िदसला	 तर	 परत	 जाताना	 मला	 सांग.	 तो	 जवळपास	 असला	 तरीसु ा
मोगरी या	फुलांचा	िढगारा	िचरडत	अस यासारखा	वास	येतो!’’

हात	 ताणनू	 सैल	करत	 राम णा	 उठला.	आता	 पाय	 ताजे	झाले	 होते.	 ‘‘बराय,
लागतो	वाटेला,	ऊन	वाढायला	लागलं,’’	तो	चाल	ूलागत	 हणाला.	गा डयाने	 नुसता
हात	हलवला;	पण	खाली	मान	घालनू	तो	 वतः याच	िवचारात	गढून	गेला.	लाल	त डाचे
माकड	आवाज	न	करता	 या या	खां ाव न	उतरले	व	पु हा	खो यावर	चढून	पाठमो या
राम णाकडे	 याच	अनुभवी,	शहा या,	मुरले या	डो यांनी	िनिवकारपणे	पाह	ूलागले.

टेकडीचा	पिहला	 कंगोरा	उत न	राम णा	 पुढे	 गेला	 ते हा	पलीकडे	म येच	एक
लहान	घळई	असनू	 यात	एक	झोपडीही	आहे	हे	पाहनू	 याला	फार	आ चय	वाटले;	पण
यापे ादेखील	 याला	 जा त	आ चय	 वाटले	 ते	 झोपडीसमोरचा	 िहरवळीचा	 चौकोन
पाहनू.	 रखरखले या	मातीत	 या	 व छ	 िहरवळीने	 याचे	डोळे	एकदम	 िनव यासारखे
झाले.	 िहरवळी या	 म येच	 पा याचा	 एक	 वेडावाकडा	 मोठा	 तुकडा	 होता	आिण	जणू
आभाळाचाच	एक	भाग	 फुटून	खाली	पड यापर्माणे	तो	 व छ	 िनळा	 िदसत	होता.	 ते
आरशासारखे	पाणी	पाहनू	राम णाचे	ओठ	कोरडे	झाले	आिण	 या या	थंड	 पशासाठी	तो
एकदम	आसुसला.	तो	धावत	पा याशेजारी	जाऊन	बसला	आिण	 याने	ओंजळभर	पाणी
ओठापयंत	नेले.

‘‘हां	हां,	ते	पाणी	 यायचं	नाही,	नुसतं	पाहायचं	आहे,’’	कोणीतरी	खोल	िविहरीतनू
बोल यापर्माणे	घुमणा या	 ं द	आवाजात	 हणाले.	हात	एकदम	खाली	झटकून	राम णा
उभा	रािहला	व	 याने	झोपडीकडे	पािहले.	तेथे	बाजू या	ओवरीत	भ य	गो या	कपाळावर
भ माचे	पट्टे	ओढलेला	एक	सं यासी	िबब या	वाघा या	कातडयावर	बसला	होता.	 याने
राम णाला	खणू	केली	व	जवळ	बोलावले.	‘‘तुला	पाणीच	हवं	असेल,	तर	खरं	पाणी	यात
आहे	ते	घे.	समोरचं	पाणी	िवषारी	आहे	आिण	ती	िहरवळ	जर	पोटात	गेली	तर	माणसाचं
र त	 पांढरं	 होतं.	 त	ू हे	 पाणी	 घे.’’	 सं याशाने	आपला	कमंडल	ू या यापुढे	 केला;	 परंतु
याकडे	पाहताच	 राम णाची	तहानच	 मेली.	तो	कमंडल	ूमाणसाची	कवटी	उलटी	क न
केला	होता!	सं याशाने	 याची	पर्ितिक्रया	पािहली	व	कमंडल	ूबाजलूा	ठेवला.

‘‘कोण	आहेस	त?ू	कुठे	चाललास?’’	 याने	कठोरपणे	िवचारले.
राम णाने	पिह या	पर् नाला	उ र	िदले	नाही;	पण	आपण	वर	देवळाकडे	चाललो



आहोत	असे	िबचकत	सांिगतले.
‘‘देऊळ?	 कसलं	 देऊळ?	 आिण	 वर	 खरोखरच	 देऊळ	 आहे	 हणनू	 कोण या

शहा यानं	सांिगतलं	 तुला?’’	 सं याशाने	 िवचारले;	पण	अस या	पर् नाला	काय	 उ र
ावे	हे	राम णाला	समजेना.	टेकडीवरचा	िठपका	अगदी	रेखीव	 प ट	िदसत	होता.

‘‘सांगायला	कशाला	पािहजे	कोणी?	अगदी	परट ा या	डो यांनादेखील	ते	 प ट
िदसेल	की!’’	तो	अ व थपणे	 हणाला.

सं यासी	 वतःशी	 हसला	व	 याने	एक	 िनः वास	सोडला.	तो	 उठला	 व	 याने
राम णाला	बरोबर	ये याची	खणू	केली.	 याने	 याला	पा यापासनू	थोड ा	अंतरावर	उभे
केले	 व	 पा यात	 पाहायला	 सांिगतले.	 टेकडीवरचा	 पांढरा	 व छ	 िठपका	 पा यात
पर्ितिबंिबत	झाला	होता.

‘‘सांग	आता,	तुला	कुठ या	पांढ या	देवळाकडे	जायचं	आहे	–	या	की	 या?’’
सं याशाने	िवजयी	 वरात	िवचारले;	पण	राम णाला	तो	सं यासी	सरळ	खुळचट

वाटला.	 या	टीचभर	पा यातील	देवळाकडे	जायचे	 हणजे	काय	टाळके?
‘‘मी	 काय	 खुळा	 आहे	 हय?’’	 तो	 िकंिचत	 िचडून	 हणाला,	 ‘‘मी	 जाणार	 ते

टेकडीवर या	देवळाकडे.	हे	काय,	पा यातलं	खोटं	स ग	आहे!’’
‘‘का	 रे	बाबा?	मला	तर	 ते	परट ा या	भोकांनाही	 िदसेल	इतकं	 प ट	 िदसतं!’’

सं यासी	हसनू	 हणाला,	 ‘‘हे	जर	पर्ितिबंब	आहे,	तर	 तुझं	 ते	 टेकडीवरचं	 देऊळ	कशाचं
तरी	पर्ितिबंब	नाहीच,	असा	कोणी	तामर्पट	िदला	आहे	तुला	िलहनू?’’

‘आता	 या यापुढे	काय	 बोलणार	कपाळ!’	असे	 राम णाला	 वाटले	 व	 तो	 ग प
झाला.	 सं यासी	आशर्माकडे	 वळला	 व	 याने	 राम णास	 थोडा	 वेळ	 तेथेच	 टेक यास
सांिगतले.	राम णा	दाराशीच	एका	बाजलूा	बसला.

‘‘अरे,	जे	िदसतं	तेवढ ानं	माणसानं	फसनू	जाऊ	नये.	तो	सगळा	वरवरचा	नखरा,
समोर	घातलेला	रेशमी	पडदा	असतो.	हा	पडदा	फाडायला	मन	दगडाचं	करावं	लागतं.	खरं
काय	हे	शोधायला	आिण	 याकडे	धैयाने	पाहायला	डोळे	गारगोटीचे	करावे	लागतात.	पण
आपण	 हे	 सगळं	 िन ठुरपणे	 केलंच	 पािहजे.	 नाहीतर	 आपण	 माणसं	 रे	 कसली?	 येथे
पा यासारखं	 काही	 िदसतं	 हणनू	 यात	 त ड	 घालनू	 मरावं	 ते	जनावरांनी,	 पाखरांनी!
माणसानं	 तसं	 मरायचं	 हणजे	 काय?	 स य	 काय	आहे	 हे	 शोधत	 नारळा या	झाडावर
वरतीवरती	जावं.	 तेवढी	जर	 िहंमत	नसेल,	पायात	 नेट	नसेल,	तर	 िनदान	 मुळात	तरी
खोलखोल	खणत	जावं.	जरा	आत या	बाजलूा	वाकून	बघ	बघ	ूआशर्मात	–’’

राम णाला	 याचा	 िवशाल	 घंटेपर्माणे	 घुमत	 असलेला	 ढोलआवाज	 ऐकून
भेदर यासारखे	 झाले	 होते.	 याने	 थोडे	 अंग	 हलवनू	 तेथनूच	 आत	 पािह या-न
पािह यासारखे	 केले;	 पण	 तेवढ ा	 आत	 पाह यानेच	 आता	 याचे	 हातपाय
बस याबस याच	 काप	ू लागले.	आत	 एका	 फळीवर	 पु कळशा	 कवट ा	 रांगेत	 मांडून
ठेव या	हो या.	 यां या	शेजारी	फड याने	त ड	बांधलेली	काही	मडकीदेखील	होती.

‘‘पािहलंस?’’	 मान	 हलवीत	 सं यासी	 सांग	ू लागला,	 ‘‘ या	 सग या	 कवट ा
मा या	 ओळखी या	 माणसां या	 आहेत.	 वर या	 बाजलूा	 मशान	 आहे.	 तेथे	 मा या
मािहतीपैकी	कोणाला	जाळलं	 िकंवा	 पुरलं,	तर	 रातर्ी	जाऊन	मी	 याची	कवटी	 घेऊन
येतो	 िकंवा	मड यात	राख	गोळा	करतो.	अरे,	 चेह यापे ा	कवटी	खरी,	कवटीपे ा	राख
खरी	आिण	राखेपे ा	माती	खरी!’’



‘‘आिण	मातीपे ा?’’	 सं याशा या	श दां या	ओघाबरोबर	फरफटत	चालले या
राम णाने	घाब न	िवचारले.

पण	सं याशाने	 या या	पर् नाकडे	 दुल 	केले	व	कमंडलमूधील	पा याचा	घोट
घेतला.	तो	पाणी	पीत	असता	कवटीचे	दात	राम णाकडे	वळले	व	ती	आप याकडे	पाहनू
खरेखुरे	हसत	आहे	असा	 याला	भास	झाला.	 ‘‘त	ू येत	असता	वाटेत	 तुला	तो	गा डी
भेटला	होता?’’	जण	ूआरोप	करीत	अस यापर्माणे	 सं याशाने	एकदम	खोचनू	 िवचारले.
राम णा	 दचकून	 मागे	 सरला	 व	 याने	 मान	 डोलावली.	 ‘‘अजनू	 इथेच	आहे	 का	 तो?
सो याचा	साप	पकडायची	 याची	अजनू	ई या	आहे	तर!’’	कुि सतपणे	सं याशाने	 हटले.
याचे	दात	एकदम	पसर यासारखे	झाले.	तो	हसला	आिण	 याचा	 ं द	भ य	चेहरा	टेकडी
हादरत	अस यापर्माणे	हलला.	‘‘तुला	 हणनू	एक	खाजगी	गो ट	सांग?ू	तो	नाग	 या या
हाती	लागणं	कधीच	श य	नाही!	कारण	काय	माहीत	आहे?	कारण	तो	सो याचा	साप	मी
आधीच	मारला	आहे.	एवढंच	नाही,	तर	 याला	येथेच	एका	िपंपात	घालनू	ठेवला	आहे!’’

राम णाने	 गा ड ाने	 केलेले	 नागाचे	 वणन	आठवले	 :	 या या	 डो यांत	 पाचू
बसवले	 आहेत,	 या या	 पाठीवर	 माणके-िहरे	 आहेत	 आिण	 तो	 जवळ	 आला	 की
मोग या या	 फुलांचा	 ढीग	 िचरड यासारखा	 वास	 येतो!	 ‘‘तुला	 बघायचा	आहे	 तो?’’
या याजवळ	येत	 याला	बोटाने	िडवचत	सं याशाने	िवचारले.

या	 पशाने	राम णाचे	अंग	का यासारखे	थंड	झाले.	झोपेत	अस यापर्माणे	तो
गंुगीतच	 सं याशामागनू	आत	आला.	कवट ा,	मडकी	यां या	फळीवर	एक	दांडी	होती
आिण	ित यावर	िनरिनरा या	सापांची	कातडी	टाकली	होती.	सं याशाने	राम णाचा	हात
घट्ट	पकडला	व	 याला	एका	 िपंपाजवळ	 नेले.	 नंतर	 याचे	डोके	 िकंिचत	वाकवत	 याने
िपंपाचे	झाकण	उघडले.	आतनू	येणा या	िवल ण	कंुद	दपाने	राम णाला	भोवळ यासारखे
झाले	व	तोल	सावर यासाठी	 याने	िभंतीचा	आधार	घेतला.	एक	पर्चंड	दोरखंड	िचखलात
कुजत	ठेव यापर्माणे	िपंपात	काहीतरी	अ प ट	िदसत	होते.

‘‘ ः!	हा	कसला	नाग!	 या	नागावर	माणकं	आहेत,	अंग	जरतारी	आहे,’’	राम णा
जागा	झा यापर्माणे	उसळून	 हणाला.

सं याशाने	 िपंपावर	झाकण	घातले	व	तो	 राम णाकडे	वळला.	 ‘‘हाच	खरा	नाग
आहे.	आणखी	थोड ा	 िदवसांनी	तर	तो	जा तच	खरा	होईल.	त	ू तुझं	 देऊळ	पाहनू	परत
येशील	की	नाही	कोणास	ठाऊक;	पण	परत	जाताना	त	ू पु हा	पाहा.	मी	 याला	मारला
ते हा	 याचे	पाच,ू	 याची	माणकं	एकामागोमाग	िवझनू	गेली	आिण	हा	असा	रािहला!	पण
मला	हाच	जा त	 संुदर	वाटतो.	कारण	हा	जा त	स य	नाग	आहे.	पवूीचा	नाग	 हणजे
बेगडी	स ग	होतं.	थांब,	तुला	आणखी	एक	गंमत	दाखवतो.	तीस	वषांपवूी	मला	एक	लहान
मुलगा	 होता.	 तो	 गोरापान,	 कुर या	 केसांचा	 होता	 खरा;	 पण	 ते	 सगळं	 वरवर या
रंगरंगोटीचं	काम	होतं.	तो	खरा	कसा	होता	हे	दाखवतो	तुला,	थांब	–’’

एका	 बाजलूा	 वळून	 सं यासी	 एका	 लहानसर	 िपंपावर	 वाकला.	 याची	 पाठ
वळताच	 राम णा या	 एर ही	आखडले या	 पायांत	 एकदम	 पारा	 उसळला	 व	 तो	 तेथनू
बेभान	धावत	 सुटला.	 िहरवळ	 तुडवत,	 पा यात	 पचपच	 पावले	 टाकीत	 बरेच	 वर	चढून
गे यावर	 याने	गती	कमी	 केली	व	आपला	 मुलगा	खरा	कसा	होता	 हे	दाखव यासाठी
सं यासी	आप यामागे	धावत	 येत	नाही	याची	 याने	खातर्ी	क न	 घेतली;	परंतु	खपू
खाली	आशर्मा या	दारात	सं यासी	खरोखरच	हातात	काहीतरी	घेऊन	उभा	होता	आिण



हातवारे	क न	काहीतरी	ओरडत	होता.
याचा	 चेहरादेखील	समोर	 नको	 हणनू	आणखी	 धाव यासाठी	 राम णा	 वेगाने

वळला,	तोच	 याचा	कशाला	तरी	जोरदार	ध का	लागला	आिण	धाडकन	खाली	पडून	तो
लोळत	 गेला	व	थोड ा	 अंतरावर	थांबला.	 चेह यावर	काहीतरी	खरबरीत	जोरात	घासनू
गे यापर्माणे	कातडीची	आग	होत	होती	व	 जु या	 तेलकट	घाणेरड ा	कपड ांचा	वास
नाकात	भ न	 रािहला	होता.	 राम णा	तसाच	 िनपिचत	पडून	 रािहला,	कारण	धाव याने
याची	 छातीच	 िपळवटून	 टाक यासारखी	 झाली	 होती	 आिण	 आता	 िचमटूभर
वासदेखील	 ऐपतीसाठी	 उरला	 न हता.	 पण	थोड ाच	 वेळात	कोणीतरी	 या याजवळ
आले	व	शेजारी	बसले.	 याचा	हात	राम णा या	अंगावर	िफरला	व	राम णा या	हाताला
तो	हात	लागताच	 याने	 याला	ओढून	उठून	बसवले.

‘‘कोणी	ना	कोणी	येऊन	मला	सदोिदत	का	धडकतो	कोणास	ठाऊक!’’	तो	माणसू
हताशपणे	 हणाला,	 ‘‘लोकांना	 वाटावं,	 जगात	 इतरतर्	 सगळी	 माणसं	 पार	 आंधळी
आहेत!’’

राम णाने	 डोळे	 उघडले.	 याचे	 अंग	 चांगलेच	 झेज न	 िनघाले	 होते;	 पण
नाकात डात	भरले या	िश या	तेलकट	वासामुळे	 याचे	पोट	उमळून	आ याने	ते	 याला
जा त	अस 	होत	होते.	 वतःला	कसेबसे	सावरीत	 याने	समोर	पािहले.	समोर	एक	भु या
बसला	होता.	 या या	 मंुडाशावर	 ितरपा	लावलेला	अधचंदर्	होता.	 या या	लांबलचक
कांब या या	 अंगर यावर	 शेकडो	 कवड ा	 बसव या	 हो या	 आिण	 या	 पर् येकीवर
काजळाचा	 िठपका	अस यामुळे	अनेक	डोळे	आप याकडे	 पापणी	न	 हलवता	 ि थरपणे
पाहत	आहेत	असा	राम णाला	भास	झाला	व	तो	झट्िदशी	बाजलूा	सरकला;	पण	भु याचे
डोळे	मातर्	शू य	होते,	कारण	तो	पणू	आंधळा	होता.

‘‘कोण	आहेस	त?ू’’	या	खेपेला	राम णानेच	पर्थम	िवचारले.
‘‘मी	होय?	मी	आहे	 भु या!	हा	 अंगरखा,	या	कवड ा	 िदसत	नाहीत	 तुला?	की

तु या	 मुलखात	एखादा	राजा	घालतो	 रे	असले	कपडे?’’	 िकंिचत	 िचडून	 भु याने	 हटले.
‘‘वरती	जगदंबेचं	देऊळ	आहे,	तेथला	भु या	आहे	मी.’’

याला	 जेवढे	लागले	असेल	 यापे ाही	आप याला	जा त	लागले	आहे,	असे
असता	 याने	एवढे	 िचडून	का	जावे,	 हे	राम णाला	समजेना.	 यामुळे	तोदेखील	एकदम
िचड यासारखा	झाला.

‘‘ हणे	 वरती	जगदंबेचं	 देऊळ	आहे!’’	 तो	 ितरसटपणे	 हणाला,	 ‘‘ते	जगदंबेचं
देऊळ	आहे	 हणनू	कोणा या	बानं	सांिगतलं	तुला?’’

‘‘ते	जगदंबेचं	 देऊळ	नाही,	 हणनू	तरी	कोणा या	बानं	सांिगतलं	 तुला?’’	जणू
नेम या	 याच	 पर् नाची	 वाट	 पाहत	 टपनू	 बस यापर्माणे	 भु याने	 धतू	 चेहरा	 क न
पटकन	 िवचारले.	 ‘‘त	ू वतः	 वर	 गेला	 नाहीस,	 मीही	 गेलो	 नाही.	 ते	 जगदंबेचं	आहे
कशाव न,	तर	ते	जगदंबेचं	नाही	 हणनू	तरी	कशाव न?’’

राम णा	 ग धळला.	 भु याने	 आप याला	 नेमके	 जा यात	 पकडले	 हे	 याला
उमगले;	पण	 यामुळे	तर	तो	जा तच	िचडला.

‘‘ते	रािहलं;	पण	 भु या	 हणनू	गावात	 िदवट ा	 िमरव याऐवजी	त	ूया	मसणात
काय	करीत	आहेस?	धड	समोरचं	 िदसत	नाही	 तुला.	आंधळं	 ते	आंधळं	आिण	गावदरीत
चरत	नाही!’’



‘‘काय	लाख	बोललास	बघ!	मी	तरी	 दुसरंितसरं	काय	 हणतोय	होय?’’	आनंदाने
मान	डोलावीत	भु या	 हणाला.	‘‘आंधळं	ते	आंधळं,	 यानं	आपलं	गावदरीतच	चरावं.	मग
त	ूतरी	इथं	कशाला	आलास	मरायला?	मला	एक	समोरचं	िदसत	नाही;	पण	तुझे	डोळे	तरी
कुठं	गेले	नाहीत	ना	मढरं	राखायला?	त	ूडोळे	असनू	आंधळा.	मग	दोघांत	कोण	बरं,	त	ूका
मी	 रे?	आिण	असं	बघ	पा ह या,	मला	काही	िदसत	नाही	हे	तरी	कशाव न?	मला	डोळे
नाहीत	 हणनू	होय?	मग	तर	वेडगळच	आहेस	त.ू	बघ,	तुला	डोळे	असनू	िदसत	नाही,	तर
मला	 डोळे	 नसनू	 िदसत	 नसेल	 हणनू	 कशाव न?	 आताच	 बघ,	 तुझं	 काळीज	 कसं
बेडकीसारखं	लपालपा	उड ा	मा न	बाहेर	येत	आहे.’’

घाब न	राम णाने	पटकन	काळजावर	हात	ठेवनू	बिघतला.	ते	चांगलेच	धडधडत
होते;	पण	 ते	बाहेर	पड यासाठी	 िबलकूल	धडपडत	न हते.	 भु याची	हसनूहसनू	 मुरकंुडी
वळली.	 ‘‘सगळीच	 वेडी	 भुतं	 रे	 तु ही!	मला	जर	 िदसत	नाही,	तर	त	ूका	 रे	बाबा	हात
उचलनू	 चाचपनू	 बिघतलंस?’’	 तो	 हसतच	 हणाला,	 ‘‘जो	 येतो	 तो	 तेच	 बडबडतो.
जगदंबेचंच	देऊळ	कशाव न?	तुला	काय	िदसणार	टाळकं?	त	ूगावात	न	जाता	इथंच	का?
अशी	कशी	 रे	 तु ही	सगळी	एकजात	सोट	माणसं?	एक	तरी	जाणतं	माणसू	कधी	यावं
इकडं?	 सग यांना	 िचंता	 कसली?	 तर	 या	 मसणात	 मी	 माझं	 पोट	 कसं	 भरतो	 याची!
एवढ ाशा	टीचभर	पोटाला	लागणार	 ते	 िकती?	पर् येकजण	अगदी	 िनि चत	शहाणा,
याला	वाटतं,	सयू	उगवतो	तो	आप याच	बोड यात	आिण	मग	सग या	जगात	पर्काश
होतो!’’	भु याला	पु हा	हस याची	उकळी	आली	आिण	तो	िखदळू	लागला.	‘‘बराय,	ऊठ
आता	आिण	चालायला	लाग	ढंुगणाला	पाय	लावनू.	यापुढे	बघताबघता	काळवंडतं,	वाट
िदसत	नाही.	हा	घे	भंडारा	आिण	जा	आप या	वाटेनं,	कुठं	जायचं	आहे	ते!’’	भु याने	एका
मळ या	तेलकट	िपशवीतनू	काळसर	रंगाची	पडू	काढली	व	राम णापुढे	धरली.

आता	मातर्	 या या	लबाडीचा	राम णाला	फार	राग	आला.	 ‘‘माझे	डोळे	काही
अजनू	परट ाची	भोकं	झाली	नाहीत!	 भंडारा	कधी	काळा,	राखेसारखा	असतो	होय?	तो
असतो	हळदीचा	िपवळाजद.’’

‘‘मग	काय,	हा	िपवळाच	आहे	की!’’	भु याने	खवचटपणे	हसनू	 हटले.
‘‘अरे,	हा	तर	अगदी	राखेसारखा	काळाढु स	आहे,’’	राम णाने	अगदी	नेटाने	 प ट

सांिगतले.
‘‘हे	बघ	 पंिडत,	त	ू हणतोस	हा	काळा	आहे,	मी	 हणतो	 िपवळा	आहे.	 हणजे

भंडारा	काळाही	असेल,	 िपवळाही	असेल,	होय	की	नाही?	पण	त	ूअगदी	छातीवर	हात
ठेवनू	 तो	 काळाच	आहे	असं	 कसं	 हणतोस?	 पा ह या,	 जरा	आजबूाजलूा	 बघ,	आहे
आणखी	कोणी	ितसरं	माणसू?	तर	नाही...	सग या	अ या	जगात	त	ूआिण	मीच	आहो.	तू
एका	बाजलूा,	मी	एका	बाजलूा.	तु या	बोल याला	मा या	बोल याची	ट कर!	ते हा	हा
भंडारा	 काळाच	 आहे	 हे	 त	ू कोणा या	 सा ीनं	 ठरवणार?	 समज,	 इथं	 मा यासारखाच
आणखी	एक	 आंधळाच	माणसू	आहे.	 या या	सा ीत	मी	ठरवलं,	की	 भंडारा	 िपवळाच
आहे,	 हणनू	तेवढ ानं	लगेच	भंडारा	िपवळा	होऊन	बसणार	होय?’’

‘‘पण	 मला	 डोळे	 आहेत	 बघायला,	 तुला	 तसलं	 काही	 नाही.	 एक	 ितरळा
माणसूदेखील	 शंभर	 आंध यांपे ा	 बराच	 हणायचा	 की!’’	 राम णा	 आ मिव वासाने
हणाला.

‘‘असतील,	असतील!	तुला	डोळे	आहेत	हे	आताच	िदसलं	की!’’	हस	ूदाबत	भु या



हणाला,	 ‘‘परंतु	 त	ू रंगाचा	 आंधळा	 नाहीस	 हणनू	 कशाव न?	 आणखी	 समज,
तु यामा यापे ा	 िनराळा	 असा	 एक	 चांगला	 शहाणा	 देवमाणसू	 आहे.	 याचे	 डोळे
िनराळेच	आहेत.	 याला	शंभर	 रंग	िदसतात.	तो	तुला	काय	 हणेल	माहीत	आहे?	अरे	हे
वेडपटच	आहे	मढ !	या	अस या	रंगाला	हे	काळा	रंग	 हणत	बसलंय!	हु च!	हा	खरा	रंग
आहे	अमुक,	 हणनू	तो	एक	नवीनच	 रंग	सांगेल.	 –	आता	सांग,	 भंडा याचा	खरा	 रंग
कोणता?	ते हा	शहाणा	असशील	तर	असेलही-नसेलही	असं	 हणायला	शीक.	बाबा	रे,	तेच
खरं	शहाणपण!’’

राम णाने	 या याकडे	 वेडयाकडे	पाहावे	 यापर्माणे	पािहले.	 या या	बडबडीने
याचे	डोके	गरग 	लागले	होते;	पण	 याने	नकळत	भंडारा	घेतला	व	तो	मागे	न	पाहता
दुखरे	 गुडघे	 संभाळत	चाल	ूलागला.	थोडे	 पुढे	 गे यावर	 याने	 चुरचु 	लागलेले	डोळे
बोटांनी	 दाबले	 व	 चोळले.	 आता	 ते	 थोडे	 व छ	 झा यासारखे	 झाले	 आिण	 आता
काळजाची	धडधडही	बरीच	कमी	झाली.	थोड ा	 अंतरावर	 याने	हातातील	 भंडा याची
पडू	फेकून	दे यासाठी	मठू	उघडली,	ते हा	हात	हळदीने	िपवळाधमक	झालेला	पाहनू	तो
खुळाच	झाला.	हा	काय	बर् घोटाळा	आहे	देवच	जाणे	अशात हेने	 याने	मान	हलवली	व
तो	पुढे	गेला.

पण	आता	 याचे	पाय	मातर्	िपंज यासारखे	होऊ	लागले	होते	आिण	इतका	वेळ
दाबनू	 ठेवलेली	 तहान	 तर	 वाढत	 जाऊन	 घसा	ओढू	 लागली	 होती;	 पण	 भोवती	 तर
सगळीकडे	जळून	गे यापर्माणे	िदसणारे	ओबडधोबड,	रा सांनी	मांडले या	चुलीपर्माणे
िदसणारे	खडक,	लालसर	माती	याखेरीज	काहीच	िदसत	न हते.	अंगावरील	कातडी	तापनू
ताण यासारखी	 होऊ	लागली	आिण	 डो यां या	कडेने	लाल	जळती	 िकनार	 उमटली.
याने	आशेने	 वर	 पािहले.	 िठपका	आता	मोठा	 होऊन	 यावर	 उ या	समांतर	 रेषा	 िदसू
लाग या	हो या	हे	खरे;	पण	आता	तेथपयंतचा	प ला	काही	झेपणार	नाही,	या	जािणवेने
राम णा	हताश	झाला.	 याला	एकदम	राच या-भवरीची	आठवण	झाली.	तेथनूच	परतनू
थेट	खाली	जावे	आिण	 यां या	 मागोमाग	 वाट	 गाठावी,	असे	 याला	 तीवर्पणे	 वाटू
लागले.	 या	मातीतनू	पाऊल	उचल याची	आपली	तयारी	नाही,	 हणनू	 यां याबरोबर	न
जाता	आपण	 तेथे	रािहलो	आिण	आता	 येथेही	नाही-तेथेही	नाही	अस या	या	मसणात
पाय	जा याची	पाळी	आली	आहे	 हे	पाहनू	तो	मढूच	झाला.	 याने	मागे	पािहले.	अगदी
खालपयंत	 टेकडी या	 फुगीर	 लाटा	 पसरत	 गे या	 हो या	 आिण	 याला	 आले या
पाऊलवाटेची,	आप या	 खोपट ाची	 खणूदेखील	 िदसत	 न हती.	आता	 पर्ाण	 अगदी
पणाला	लावनू	तो	पावले	ओढू	लागला.	वेड ावाकड ा	दातांपर्माणे	िदसणारा	टेकडीचा
कंगोरा	 संपला	व	समोर	सपाट	अशी	 िव तृत	जागा	 पाहताच	 याला	 यात या	 यात
समाधान	 वाटले.	 या	लहान	 मैदानावर	 एका	जागी	लाकडा या	 वखारीपर्माणे	भोवती
ओंड यांचा	गोलाकार	आडोसा	केला	होता	आिण	 यात	एका	कोप याला	जुनाट	प यां या
खोलीपर्माणे	काहीतरी	होते.	 या	िठकाणी	कदािचत	आपणाला	पाणी	िमळेल	 हणनू	धापा
टाकत,	 पावले	 ताणत	 राम णा	 वतःला	ओढू	लागला	आिण	 तो	लाकडा या	 वखारीत
आला;	पण	 या	िठकाणी	सवतर्	िनजीवतेची	कळा	होती.	लाकडे	वजन	कर याचा	तराजू
मोडून	गंजनू	पडला	होता	आिण	ओंड यांना	वाळवी	लागनू	भोवती	पाऊल	बुड याइतका
भुसा	पडला	होता.	राम णाने	तडकले या	आवाजात	हाक	मारली,	‘‘कोण	आहे	का	आत?’’
कोप यात या	खोलीतनू	 बारीक	अश त	आवाज	आला,	 ‘‘आहे	की!	 िकती	मण	लाकडं



पािहजेत?’’
माणसा या	आवाजानेच	राम णाचा	थकवा	अधाअिधक	कमी	झाला.	लाकडाचा

भुसा,	जु या	सालपटी	तुडवत	राम णाने	खोलीत	पाऊल	टाकले;	पण	 याला	आत	कोणीच
िदसेना.	एका	बाजू या	 िभंतीत	एक	मोठे	भगदाड	होते.	 यावर	कसला	आडोसा	न हता;
पण	 यातनू	येणारा	पर्काश	अपुरा	वाटत	होता.

‘‘कोण	आहे	इथं?’’	 याने	पु हा	िवचारले.
‘‘मी	आहे	 इथं	 वरती	मा यावर,’’	तो	अश त,	 िवरलेला	आवाज	 पु हा	आला.

राम णाने	 िव मयाने	वर	पािहले.	फारशा	 उंच	नसले या	मा यावर	एक	 मुलगा	पांघ ण
घेऊन	पडला	होता.	 याचा	चेहरा	सुकून	आकसला	होता.	 याचा	एक	हात	उघडा	होता,	तो
वाळ या	शगेसारखा	िदसत	होता.	‘‘लाकडं	फार	चांगलीच	आहेत.	िकती	मण	पािहजेत?’’
याने	पु हा	िवचारले.

‘‘मला	लाकडं	नकोत;	मला	 यायला	पाणी	पािहजे,’’	 तेथ या	एका	घडवंचीवर
अंग	टाकीत	राम णा	 हणाला.

‘‘लाकडं	 नकोत?’’	 उशाखाली	 घेतले या	 कापडा या	 सुरळीवर	 मान	 टाकीत
मुलगा	 िनराशेने	 हणाला	आिण	 याचा	 िकंिचत	 खुललेला	 चेहरा	 पुस यासारखा	झाला.
‘‘ या	घडवंचीखालीच	डेरा	आहे	बघ	पा याचा.’’

राम णाने	अधाशासारखे	 पोटभर	 पाणी	 िपऊन	 घेतले	 व	 तापले या	 चेह यावर
पचापचा	 िशडकावा	 केला.	आता	तो	घडवंचीला	 िखळून	 गे यापर्माणे	 दमला	 होता	 व
याला	 उठावेसे	 वाटेना.	 या	 मुलाकडे	 पाहताच	 याचे	आतडे	 वर	आले	आिण	आवाज
कोवळा	 झाला,	 ‘‘त	ू एकटाच	 आहेस	 हय	 इथं?	 आिण	 झोपनू	 का	 रे	 पोरा?’’	 याने
आ मीयतेने	िवचारले.

‘‘आता	मी	 एकटाच	आहे.	 बाबा	 दोन-दोन	 िदवस	कामाला	जातो;	मग	करणार
काय!’’	मुलगा	 हणाला,	‘‘मला	तर	पायच	नाहीत;	मग	मी	खाली	कसा	येणार?’’

‘‘मग	लाकडं	हवी	असली	तर	कोण	कसं	देणार?	आिण	काय	 रे,	अस या	मस या
िठकाणी	कशाला	घातला	आहे	हा	अड्डा	तु या	बाबानं?’’

‘‘मस या	 िठकाणी	 हणजे	काय?	ही	मसणवटीच	आहे	की!’’	 मुलगा	आ चयाने
हणाला,	 ‘‘पवूी	 रातरं्िदवस	 येथे	खपू	माणसं	यायची.	 ते हा	बाबादेखील	याच	खोलीत
राहायचा;	 परंतु	 आता	 लाकडासाठी	 या	 िठकाणी	 कुणीसु ा	 येत	 नाही.	 या	 पलीकडे
आणखी	 एक	अड्डा	झाला	आहे	 हणे.	 तेथे	मणाला	 तीन	 पैसे	कमी	 घेतात	 हणे.	खरं
हणजे	आमचीच	लाकडं	िकतीतरी	चांगली	आहेत!’’

‘‘अरे,	तसं	नसेल.	माणसंच	कमी	मरत	असतील	ह ली,’’	 याला	समजाव याचा
पर्य न	करीत	राम णा	 हणाला.

‘‘छट्,	दररोज	िकतीतरी	मरतात.	रातर्भर	 या	जाळा या	पर्काशात	मला	झोप
येत	नाही.’’

‘‘मग	 या	भोकावर	काहीतरी	झाकायला	का	सांगत	नाहीस	बाबाला?’’
‘‘ यानं	एकदा	 यावर	चादर	टाकली	होती;	पण	मीच	ती	हळूच	काढून	टाकली.

कारण	मग	मला	तो	जाळ	 िदसत	नाही.	 याखेरीज	 येथे	पाहत	बसायला	काहीच	नाही!
आणखी	एक	सांग?ू	 येथे	एक	 रा सासारखा	गोसावी	 येऊन	 रातर्ी	 हळूच	 तेथली	 हाडं,
डोकी	गोळा	क न	घेऊन	जातो;	भोक	बंद	केलं	तर	तो	देखील	िदसणार	नाही	मला!’’



‘‘ हणजे?	 त	ू याला	 बिघतलंस?’’	 राम णाने	 चमकून	 िवचारले.	 मुलाने	 मान
हलवनूच	होय	 हणनू	सांिगतले;	पण	 याचे	डोळे	भीतीने	एकदम	मोठे	झाले	होते.

‘‘तो	 एकदादोनदा	 इथंदेखील	 आला	 होता,’’	 तो	 काप या	 फुट या	 आवाजात
हणाला,	‘‘ यानं	मा या	डो याव न	हात	िफरवला	आिण	िवचारलं,	‘पोरा,	हे	डोकं	कधी
पाठवणार	 मा या	 आशर्मात?’	 मला	 तर	 घाब न	 एक	 श द	 बोलायला	 येईना.	 मग
जाताजाता	 यानं	आढयाकडे	पाहत	हसत	 हटलं,	‘येईल,	येईल	लवकरच	ते!’	’’

‘‘बेरड	 कुठला!’’	राम णा	 हणाला	व	 याचा	राग	अनावर	झाला,	 याला	काय
बोलावे	 हे	समजेना.	आता	उ हे	कल	ूलागली	होती	आिण	 िठपका	तर	अ ाप	 तेवढ ाच
अंतरावर	अस यासारखा	 िदसत	 होता.	 िशवाय	आता	 पोटातदेखील	 भुकेने	 पेट	 घेतला
होता.	 ‘एवढ ाशा	 टीचभर	 पोटाला	लागनूलागनू	लागणार	 िकती?’	 हे	 याला	 भु याचे
श द	 आठवले	 व	 तो	 वतःशीच	 हसला.	 भकू	 लागलेली	 असली	 की	 सगळी	 पृ वी
आव याएवढी	वाटू	लागते	आिण	भकूच	नसली	की	आवळादेखील	पृ वीएवढा	अवाढ य
वाटू	लागतो.

‘‘ हणजे	 तुला	लाकडं	नकोत	तर!	थोडी	तरी	 घे	की,’’	 या	 मुलाने	 पु हा	एकदा
थरथर या	आवाजात	 हटले.

‘‘मला	आता	 करायची	 काय	 घेऊन	 लाकडं?’’	 राम णा	 हणाला.	 एकदम	 सारे
झाकाळून	 गे यापर्माणे	 या या	 सुरात	 िख नता	आली.	 ‘‘मा या	माणसांसाठी	लाकडं
घेऊनघेऊन	 माझी	 पाळी	 संपली.	 आता	 मा यासाठी	 लाकडं	 घेणारी	 र ताची	 माणसं
आप या	वाटेनं	 िनघनू	 गेली.	आता	कोणीतरी	वाटेवरचा	वाटस 	बघनू	 घेईल	माझं!	मी
तरी	आता	मोकळा	आहे	बघ.’’

‘‘मग	इकडे	कुठे	चाललास	त?ू’’
‘‘ते	पांढरं	 देऊळ	खालनू	 िदसायचं.	 ते	कसलं	आहे	 ते	एकदा	बघावं	 हणनू	वर

चाललो	आहे.	आज-उ ा	करीत	वषं	गेली.	आता	सग यातनू	सुटून	मोकळा	झालो	आहे.
पण	 एवढाच	 चढ	 तुडवेपयंत	 पाय	 गेले	 बघ	 पोरा!’’	 राम णा	 हणाला.	 आतापयंत
चेहरादेखील	 न	 पािहले या	 या	 वातीसार या	 पोरािवषयी	 याला	 एकदम	 ओढ	 वाटू
लागली	होती;	पण	 याचे	बोलणे	म येच	थांबले.	 देवळाचे	नाव	काढताच	पोराचा	 चेहरा
एकदम	 उजळ यासारखा	 होऊन	 डोळे	 चमकू	 लागले.	 याने	 धडपड	 क न	 उठ याचा
पर्य न	केला.	 ते हा	राम णा	उठला	व	 याने	 याला	आधार	 देऊन	अंथ णातच	 टेकवनू
बसवले.

‘‘वर	देवळात	जाणार	त?ू’’	मुलाने	उ सुकतेने	िवचारले,	‘‘मग	मला	घेऊन	जाशील
बरोबर?’’	राम णा	पाहतच	रािहला.	 याला	पायच	नाहीत	तर	 याला	घेऊन	जायचे	कसे?
आता	 अंथ णात	 पािहले	 की	 जुडीभर	 हाडांखेरीज	 काही	 िदसत	 न हते	 हे	 खरे;	 पण
तेवढेदेखील	पाठीवर	लादनू	टेकडी	चढ याचे	वय	रािहले	नाही.	आता	आपण	आप याच
पायांनी	वरपयंत	पोहोचलो,	तरी	र गड	झाले	असे	 याला	वाटले.

‘‘ याचं	असं	आहे	बघ	पोरा	–’’	तो	अ व थपणे	 हणाला;	पण	उ या	आयु यात
कधी	वाटली	नाही	तेवढी	शरम	 याला	वाटू	लागली	होती.	‘‘मी	पडलो	असलं	िपकलं	पान,
तुला	 घेऊन	जाणार	कसा	मी?	आिण	 तुझा	बाबा	तरी	काय	 हणेल?	मी	ना	र ताचा,	ना
ओळखीचा.	त	ूआ ाच	जायची	कशाला	धडपड	करतोस?	थोडे	िदवस	जाऊ	देत,	तुला	बरं
वाटेल;	मग	तुझा	बाबाच	घेऊन	जाईल	की	तुला!	कसं	 हणतोस?’’



मुलाचा	चेहरा	मळकट	िचंधीने	पुस यासारखा	झाला.	खाली	सरकतसरकत	 याने
उशी या	मुटकुळीवर	मान	टाकली	व	तो	रडकंुडीला	आला.	‘‘बरा	झा यावर	काय	जाणार
देवळाकडे	 कपाळ!	 देवळाकडे	 जायचं	 तेच	 बरं	 हो यासाठी,’’	 तो	 घायकुतीने	 हणाला,
‘‘मागे	एकदा	एक	जोगतीण	 इथं	आली	 होती.	 ितनं	मला	सांिगतलं,	की	 देवळात	मतूी
कसली	आहे	 हे	मला	समजलं	की	मला	हलायला	 येईल,	मग	धडपडत	मी	वर	 गेलो	की
माझे	पाय	खाड्कन	बरे	होतील.’’

मुलाने	िनराशेने	िभंतीकडे	मान	वळवली	व	तो	िनपिचत	पडून	रािहला.
राम णा	खाल या	मानेने	उठला.	 ‘‘तुला	वर	काही	पाणी	वगैरे	 देऊ	का?’’	 याने

उगाचच	िवचारले.	 याला	वाटले,	आपण	या	वाटेला	यायचे	होते	ते	पाचसहा	वषांपवूी.	 या
वेळी	 राच यालादेखील	 आणता	 आले	 असते.	 याने	 या	 पोरालाच	 काय,	 सग या
टेकडीलाच	पाठीवर	 घेऊन	धावतच	 देऊळ	गाठले	असते.	आता	आपणालाच	कोणीतरी
पाठीव न	 यायची	वेळ	आली	आहे;	आपण	काय	 याला	नेणार!

मुलाने	 याला	 काही	 उ र	 िदले	 नाही,	 की	 या याकडे	 वळून	 पािहले	 नाही.
राम णा या	 पोटात	कालव यासारखे	झाले.	 तो	मा याजवळ	 गेला	 व	 याने	आवेगाने
पोरा या	डो याव न	परे्मळपणे	हात	िफरवला.	डो याला	हाताचा	 पश	होताच	मुलगा
झरिदशी	वळला.	 याचा	चेहरा	िवल ण	भीतीने	िचरड यासारखा	झाला	होता.	राम णाने
हात	झटकन	मागे	घेतला.	जण	ूराम णा	आता	आप यावर	आघात	करणार	असे	वाटून	तो
मुलगा	अंग	आवळून	 या याकडे	पाहत	रािहला.

‘‘तुझा	बाबा	 येईल	उ ा-परवा.	 याला	सांग	 देवळाकडे	जाऊन	यायला	एकदा.
दोनचार	 िदवस	मागेपुढे	झाले	 हणनू	असा	घोर	लावनू	 घेऊ	नको	 िजवाला!’’	 राम णा
हणाला.

‘‘मी	खोटं	सांिगतलं,’’	मुलगा	 हणाला,	‘‘मला	बाबा	वगैरे	कोणी	नाही.	तो	फार
िदवसांपवूीच	मला	इथं	टाकून	िनघनू	गेला.	ते हापासनू	मी	एकटाच	आहे.’’

‘‘अरे	पण	मग	तुझं	खाणिपणं	कोण	बघतंय?’’
‘‘कवड ाकवड ांचा	सदरा	 घातलेला	 एक	 आंधळा	 माणसू	 दररोज	 सं याकाळी

येतो,	काहीतरी	खायला	ठेवनू	जातो,	पाणी	देतो;	पण	 या	गोसा याची	आठवण	झाली	की
अंगाचं	पाणी	होतं.	कालच	तो	पु हा	िवचा न	गेला	मला	–	‘पोरा,	डोकं	के हा	पाठवणार
मा याकडे?’	वरती	आढयाकडे	बघ.	ते	आडवं	लाकूड	िदसतंय	तुला?’’

राम णाने	 वर	 पािहले.	आढ ाचे	आडवे	 वेडेवाकडे	लाकूड	 वाळवीने	काढले या
रेघोट ांनी	भ न	 गेले	होते.	बाजचूी	वीतभर	जागा	सोडली,	तर	सगळे	लाकूड	पोख न
िनघाले	होते.

‘‘िदसलं?’’	 मुलगा	 कुजबुज यासार या	घोग या	आवाजात	 हणाला,	 ‘‘वाळवी
या	टोकापयंत	आली	की	माझं	डोकं	 याला	िमळणार	आहे	 हणे!	 हणनू	मला	कोणीतरी
वर	 या,	वर	 या	असं	मी	सांगतो,’’	मुल याला	आता	पुढे	बोलवेना	व	तो	हुमसनू	 हंुदके
देऊ	लागला.

राम णा या	अंगातनू	सारी	दमणकू	ओसरली	व	संतापाने	 याचे	अंग	ताणले या
तारेसारखे	झाले.	 याला	 वाटले,	 सं याशा या	झोपडीतनू	 घाब न	 पळत	 सुटलो	 हेच
आपले	 चुकले.	 याने	 पाठ	 वळवताच	 या या	 तासले या	 पर्चंड	 डो यावर	 काठी
हाणायला	हवी	होती,	 याची	भोप यासारखी	भरग च	मान	करकचनू	आवळायला	पािहजे



होती.
तो	आवेशाने	पोराला	 हणाला,	 ‘‘सं यासी	 गेला	खड्डयात,	पोरा!	मी	आहे,	तू

घाब 	नको.	 गुडघे	मोडले	तरी	बलाई	 गेली.	आ ा	अ सा	जाऊन	 देवळात	बघनू	 येतो.
उ ा	िदस	मावळती या	आत	इथं	हजर	आहे	 हणनू	समज.	मग	त	ूमा याबरोबर	मा याच
खोपटीत	चल.	 ितथे	जर	तो	गोसावडा	आला,	तर	आकड ानं	 याचं	टाळकं	टांगतो	बघ
अंगणात या	िनंबाला!’’

राम णा	 वेषाने	वळला	व	तरातरा	चाल	ूलागला;	पण	जाताना	काळजात	कसली
वेदना	सळकली.	सकाळी	पोटचा	पोरगा	कायमचा	दरू	 िनघनू	 गेला	होता;	आता	आपण
आप या	 पोट या	 पोरापासनू	 दरू	चाललो,	असे	 याला	 उगाचच	 वाटले	आिण	 याचा
चेहरा	आकसला.

पु हा	 चाल	ू लागताच	 िवष णतेने	 याची	 पावले	 जड	 पडत	 होती	 खरी;	 पण
संतापाची	 धगदेखील	 कमी	झाली	 न हती.	 या	जोडीला	 पोटातला	 वणवा	जसा	 वाढू
लागला,	तसे	अंगसु ा	दुबळे	होऊन	काप	ूलागले	होते.	सारे	अगदी	काळवंडून	जाय या
आत	 िनदान	 देवळा या	आवारात	 तरी	 जाऊन	 पडावे	 हणजे	 रातर्	 तेथे	 काढून	 उ ा
परतता	 येईल,	अशा	ओढीने	तो	पावले	 खेच	ूलागला.	जळून	 गे यासारखे	खडक	आता
नाहीसे	झाले	 होते	आिण	 रखरखीत	 मातीत	 पोपटी	 पाती	 िदस	ूलागली	 होती.	 थोड ा
अंतरावर	 तर	 पांढ या	 चा याचे	 एक	 झाड	 होते.	 यावर	 एक	 पान	 न हते;	 पण	 म ये
िपवळसर	 िशंपण	असले या	 फुलांचे	 पेले	 पर् येक	फांदी या	 टोकावर	 चंदर् योतीतील
चांद या	िचकटव यापर्माणे	उमललेले	होते.

आता	अ ाप	आपणाला	 िकती	जायचे	आहे	 हे	 पाह यासाठी	 राम णाने	समोर
पािहले	आिण	तो	िवल ण	िव मयाने	चिकत	झाला.	मान	वर	क न	पाहतापाहता	आपण
मागे	पडू	नये	 हणनू	 याला	काठी	टेकवनू	डळमळीत	अंगाला	आधार	 ावा	लागला.

समोरचे	 मंिदर	एकदम	अितिवशाल,	उ ुंग	आिण	 देदी यमान	 िदस	ूलागले	होते.
सायंकाळ या	लालसर	पर्काशाची	झळाळी	आले या	 या या	तेज वी	शुभर्	रंगाने	सारे
आभाळ	 यापनू	टाकले	होते.	 याचा	भ य	 िव तार	पािह यावर	 ते	आप यावर	ओणवेच
झाले	आहे	असा	भास	होऊन	 याचे	हातपायच	 गेले.	 मंिदराभोवती	सभोवार	लांबलचक
पाय या	हो या.	आता	एवढ ा	जवळ	आ यावर	राम णाला	नवा	उ साह	वाटू	लागला	व
या या	एका	आवेगात	तो	पाय या	चढू	लागला.	परंतु	आता	उरात	वेगाने	धडधडू	लागले
होते.	 डो यात	 अनेक	 चक्रे	 एकदम	 ककशपणे	 िफ 	 लाग यापर्माणे	 डोळे
भोवळ यासारखे	होऊ	लागले.	 याने	म येच	थोडा	दम	काढला	व	मागे	वळून	पािहले.
लाकूड	अड्ड ातील	 या	 मुलाची	खोली	 येथनू	काड ा या	 पेटीएवढी	 िदसत	 होती	व
िभंतीचे	 भगदाड	लहानशा	 वेजापर्माणे	 िदसत	 होते.	 राम णाला	 या	 मुला या	 वाळून
कोळ	झाले या	सुपारीसार या	चेह याची	आठवण	झाली,	 या या	आतड ाला	एक	नवा
पीळ	पडला	व	 याने	पायांना	नवा	नेट	लावला.

देवळाला	उंचउंच	गेलेले	सुबक	असे	शेकडो	खांब	होते	व	ते	सगळे	िजवंत	 योती
अस यापर्माणे	जाग या	जागी	िफरत	वळशाने	वर	चढून	नाहीसे	होत	आहेत,	असा	भास
होत	होता	आिण	खु 	 देऊळ	तर	अिवरतपणे	 वतःभोवतीच	 िफरत	होते.	राम णाने	 या
िभरिभर या	 दृ याव न	 नजर	काढली	 व	 पाय या	कशाबशा	चढून	 घेत या.	 शेवट या
पायरीवर	मातर्	 याचे	पायच	आपोआपच	दुमडले	व	 याने	दीनपणे	वर	पािहले!



िव मयाने	तो	 वतःला	िवस न	गेला.	तो	भास	न हता.	मंिदराचे	खांब	खरोखरच
गोल	िफरताना	जाग या	जागी	वळत	होते	आिण	ि थर	पाय यां यावर	शतावधी	खांबांचे
तंत	ूघेऊन	मंिदर	 वतःभोवती	पर्दि णा	करीत	होते.	मंिदराला,	दोन	खांबांम ये	एक	असे
र नखिचत	दरवाजे	होते;	पण	मंिदर	िफरत	असता	राम णासमोर	जो	दरवाजा	येत	होता	तो
नेमका	बंद	असे.	 या या	पुढील,	मागील	दरवाजे	खुले	असत,	ते	समोर	आले	की	पाखराने
नीरवपणे	पंख	िमटावेत	 यापर्माणे	 यांची	दारे	आपोआप	बंद	होत!

आता	खाली	मंद	असे	धुके	भरले	आिण	 या	मुलाची	खोली	घेऊन	खालची	टेकडी
पुसनू	टाक यापर्माणे	 यात	िवतळून	गेली.	मंिदरावरील	कमल	रंग	जाऊन	संिधपर्काश
उमटू	लागला.	आता	बघताबघता	सारे	अंधारेल,	मग	आतील	मतूी	 िदसणार	नाही,	मग
येथनू	 हातवारे	क न	 या	 पोराला	काही	सांग याचा	 पर्य नही	करता	 येणार	 नाही	 हे
या या	 यानात	 आले.	 राम णाने	 मोठ ा	 क टाने	 अंग	 वर	 ओढले	 आिण	 समो न
जाणा या	एका	खांबाला	 याने	ग च	 पकडले.	 याबरोबर	खांबामधील	 वाला-आवतने
थांबली	व	मंिदरदेखील	िनःश दपणे	ि थर	झाले;	पण	 या यासमोरील	दरवाजा	मातर्	बंद
रािहला!	 या या	अलीकडील-पलीकडील	उघड ा	दरवाजातनू	कसला	तरी	िफकट	केशरी
पर्काश	पाझर यापर्माणे	बाहेर	येत	होता	व	मधनू	धुपा या	धुराची	वलये	तरंगत	होती.

परंतु	समोर या	दृ यातील	 त ध	झालेली	गती	आता	 या या	डो यात	िशरली
होती.	चक्रांचा	 वेग	वाढला	आिण	 दृ टी	कशावरही	 ि थर	होईनाशी	झाली.	डोळे	उघडे
ठेवले	की	गोल	िठपके	असलेले	वाघाचे	एक	िवशाल	कातडे	कोणीतरी	वेगाने	समोर	िफरवत
आहे	असे	 वाटे,	 डोळे	 िमटले	 की	 लाल	 कडा	असले या	 कवड ांतील	 काळे	 िठपके	 –
ल ावधी	डोळे	अिनिमषपणे	रोख यापर्माणे	िदसत.	म येच	धु याचा	भतूपडदा	थरथरत
समो न	जात	असे	आिण	तो	िनघनू	गेला	की	मठूमठूभर	हाडां या	जुडया	 या	मुला या
चेह यांनी	सग या	बाजूंनी	पाय या	चढू	लागले या	िदसत,	 यां या	मागोमाग	िवक्राळ
िदसणा या	 वाळवी या	 रा सी	 मंु या	 रान वापदांपर्माणे	 यां यामागे	 धाव	ू लागत
आिण	 पाय यांपयंत	 येताच,	 गुहेत	 अंधारातनू	 वेगाने	 वाहणा या	 पर्वाहासार या
सं याशा या	गढू	 ं द	आवाजात	एकामागोमाग	पडून	नाहीशा	होत...

राम णाने	एक	झोक	देऊन	सारे	अंग	पाय यांव न	उचलले	व	सारा	पर्ाण	ताणनू
बाजू या	 उघड ा	 दरवाजातनू	 आत	 फेकले.	 वर	 चढताना	 याचा	 ि थर	 पाय यांशी
असलेला	शेवटचा	संबंध	संपला	व	मंिदर	पु हा	वेगाने	िफ 	लागले.	खांबांतील	संगमरवरी
योती	पु हा	वळशावळशाने	िभंग 	लाग या.	बाहेर	भोवती,	आत	खोलखोल	या	बेभान
गतीचे	वादळ	 सु 	झाले	आिण	राम णा	 याबरोबर	भरकटला	जाऊ	लागला.	समोर या
चौकटीतील	दरवाजा	 बंद	हो यासाठी	दर	 णाला	जा त	 नेटाने	सरकत	होता	व	 याला
अडवनू	 धर यासाठी	 राम णाला	 अंगातील	 सा या	 र ताचा	 थबन	् थब	 तेथे	 पेटवावा
लागला.	 याने	 दरवाजातनू	आत	डोकावनू	 पािहले	 व	 याचा	 चेहरा	सयूा त	झाले या
मावळतीसारखा	झाला.	 याने	झट्िदशी	 हात	 वर	 केला,	 धु यात	 दडले या	खोपट ात
आढ ाकडे	पाहत	पडले या	 या	मुलाला	ऐकू	जावे	 हणनू	 याने	खाली	पाहत	काहीतरी
ओरडून	 सांग याचा	 पर्य न	 केला;	 पण	 काही	 के या	 श दच	 फुटेनात,	ओठांना	 वर
येईना!

आता	 हाताचा	 आधार	 सुटताच	 चक्राव न	 फेक यापर्माणे	 मंिदराने	 याला
ढकलनू	 िदले.	 र नखिचत	 दरवाजा	 बंद	 झाला.	 पाय यांव न	 लोळण	 घेत,	 ठेचाळत



राम णा	खाली	आला.
साचलेले	पाणी,	जुने,	िशळे	पण	अ ापही	मंदपणे	सुगंधी	असलेले	िनमा य	यांनी

अधवट	 भरले या	 तीथकंुडात	 येऊन	 तो	आदळला	आिण	 िनजीव,	 िन चल	 त हेने	 तो
तसाच	पडून	रािहला.

‘‘हा	आणखी	 एक!’’	ओठ,	 चेहरा	 यांची	 कसलीही	 सा 	 नसलेला	 एक	आवाज
अगदी	हल या	 वरात	 हणाला	आिण	मग	सारेच	िनःश द	झाले!



क	सा	ब

सोन	ू आंगलीने	 हातात	 असले या	 सहा	 मळकट	 नोटा	 दोनतीनदा	 सावकाश	 मोजनू
पािह या	व	 ितत याच	 िबनघाईने	 या	दोनतीन	 वेळा	उल या	क न	तपासनू	 घेत या.
होय,	 सारे	 ठीक	 होते.	 दररोज	 दोन	 पये	 मजुरीने	 तीन	 िदवसां या	 चुना	 लाव या या
कामाचे	सहा	 पये	झाले	होते.	नोटा	बरोबर	सहा	हो या	आिण	 या	मळकट	िदस या	तरी
यां यावर	 तेलाचा	डाग	न हता.	 याला	फार	समाधान	वाटले	व	 याने	मान	हलवली.
िगळायची	वेळ	झाली	की	मातर्	ऐसपैस	मांडी	ठोकून	बसतो	झाले,	असे	 हणायची	आता
तरी	कोणा या	बाची	पर्ा ा	न हती!	 याने	नोटांची	 पुरचंुडी	क न	जािकटा या	िखशात
टाकली.	गेले	दोनतीन	िदवस	भट्टीजवळ	कोणा या	पुढे	तरी	त ड	वगाडत	चहाचा	एखादा
कप	काढायला	 याला	तसे	काही	िवशेष	वाटले	न हते;	पण	आता	मातर्	एखा ा	राजरोस
रोखठोक	िग हाइकापर्माणे	ऐटीत	बसनू	चहा	आिण	रोट-उसळ	मागवावी	की	काय	याचा
तो	िवचार	क 	लागला.

याने	हातातील	 चु याची	बादली	व	झाडणी	काळजीपवूक	कोप यात	 ठेवली	व
तेथ याच	एका	खुचीवर	 याने	िशणले	अंग	टाकले.	 याचे	ल 	सहज	समोर या	आरशात
वतःकडे	गेले.	अ ता य त	पांढ या	केसांत	कशीबशी	खुपसनू	ठेवलेली,	शा तर्ापुरताच
आपला	गोल	आकार	सांभाळून	असलेली	काळी	टोपी	 याला	अपिरिचत	न हती;	परंतु
आता	 िठकिठकाणी	 अंगावर	 चु याचे	 डाग	 पडले	 होते	 आिण	 अंगावर	 सांडगे
घात यापर्माणे	 िदसत	 होते.	 याने	 हातानेच	त ड	 पुसले	 व	 सैलसर	 अंगाने	तो	 खुचीत
पसरला.	दा यांना	क भ	सुटावेत	 यापर्माणे	हनुवटी	िभज यामुळेच	आठदहा	लांब	केस
उगवले	आहेत,	असली	 दाढी	असलेला	 एक	 माणसू	 शेजार या	 खुचीवर	 बसला	 होता.
अधाशीपणाने	 खाली	 वाकून	 तो	 वाफा	 िनघत	 असलेली	 मसालेदार	 लालभडक	 उसळ
त डात	भरत	होता	आिण	पर् येक	चम यानंतर	मान	वर	करत	समाधानाने	स	्स	्करत
होता.	सोनू या	त डाला	एकदम	पाणी	सुटले	व	आपणही	उसळ	 यायचा	 याला	अितशय
मोह	झाला.	 याने	 पु हा	 िवचार	 केला	व	फार	क टाने	तो	बाजलूा	सा न	 याने	फ त
चहाच	मागवला.

हॉटेलात	फोनो	चाल	ूहोता;	पण	 लेट	के हाच	संपनू	सुई	मातर्	घरघरत	रािहली
होती.	 परंतु	 तेथे	 कोणालाच	 याची	 काही	 दरकार	 िदसत	 न हती.	 माग या	 बाजलूा
खा या या	 िजनसांवर	माशा	म येच	 िठप यां या	आवाजा या	 तुकड ांपर्माणे	उडत	व
पु हा	 िनगरगट्टपणे	परत	जाऊन	बसत.	 यातनू	लाल	डो याची,	 िहर या	 अंगाची	एक
मोठी	घोडमाशी	आली	आिण	गरगर या	 लेटवर	जाऊन	बसली	आिण	 वतः	गरगर	िफ
लागली.	 चारपाच	 फे यांनंतर	 जण	ू कंटाळ यापर्माणे	 ती	 उडाली	 आिण	 घोळ यात
नाहीशी	झाली.	 सोनलूा	 उगाचच	 गंमत	 वाटली.	 साले,	 सुई	 नसताना	आ हांला	 गाणे
कळत	नाही,	तुला	काय	करणार	टाळके!	 याला	वाटले	व	तो	 वतःशीच	थोडा	हसला.

मळकट	 सद यात या	 एका	 वीतभर	 पोराने	 चहाचा	 कप	आणनू	 या यासमोर



ठेवला.	 या	 पोराची	 गालफडे	 बसली	 होती	 व	 हात	 काट यांसारखे	 वाळले	 होते.	 याच
पोराला	मघाशी	चहा	सांड याब ल	मालकाने	मु कटात	भडकावली	होती	आिण	एकदम
गुडघे	 मोड यापर्माणे	 ते	 कोलमडून	 खुचीखाली	 पडले	 होते.	 गालावरची	 खणू	अ ाप
िजवंत	 िदसत	 होती,	 चेहरा	 अ ाप	 रडका	 होता;	 परंतु	 आता	 सवय	 अंगवळणी
पड यापर्माणे	डोळे	मातर्	वाळ या	करवंदांपर्माणे	कोरडे	होते.	 या याकडे	पाहताच
सोनलूा	 पु हा	आरशात	 पािह यापर्माणे	 वाटले	 व	 याने	 उचललेला	कप	 पु हा	खाली
ठेवला.

िकतीतरी	 वषांमागे	 तो	 कोकणातनू	 पळून	 इकडे	 आला	 ते हा	 पर्थम	 तो
गाडीअड्डयाजवळ या	 माधवाशर्मात	 कपबशा	 िवसळायला	 रािहला	 होता.	 तेथे
उजाडाय या	आत	कामासाठी	हाडे	गोळा	करावी	लागत	आिण	नाटकाचा	खेळ	सुटला	की
ती	 गोणपाटावर	 पसरायला	 पु हा	 वेळ	 िमळे.	 कडा या या	 थंडीत	 हाडां या	 अगदी
आतदेखील	 ठणक	 जागी	 हायची.	 मग	 थोडी	 चाळवाचाळव	 करत	 झोपेचे	 पांघ ण
अंगावर	ओढतो-न	ओढतो	तोच	राजाभाऊ	सग यांना	लाथेने	िडवचत	जायचा	आिण	मग
मरगळलेले	घोडे	 पु हा	दोन	पायांवर	तयार!	एखादी	बशी	जर	हातातनू	 िनसटून	खाली
भुईवर	 पडली	 की	 पोट	 नाही,	 पाठ	 नाही,	 राजाभाऊ	 अशी	 करकचनू	 लाथ	 हाणे	 की
डो यांपुढे	िहर या-िन या	मेणब या	लागत.	अनेकदा	मन	अगदी	आवळून	घेऊन	सोनू
शेजार या	 देवळामागे	जाऊन	बसे	आिण	 फुसफुसत	असले या	 कु या या	 िपलापर्माणे
एकटाच	रडत	बसे.

या	 वेळची	 हाडे	 पोखरत	असलेली	 उपाशी	 थंडी,	आतडी	 कुरतडत	असलेली
गारठ	भकू	 याला	अ ापही	झोपेत	उठवे.	मग	झोप	खाडकन	उडे	व	नंतर	अधा	तास	तो
घाबरा	 होऊन	चटईवर	तळमळत	 पडे.	एक	 िदवस	 राजाभाऊ या	 मुली या	ग यातील
साखळी	नाहीशी	झाली.	नाम	ूभट्टीवा याने	ितला	खेळवाय या	िनिम ाने	आत	आणले
होते	व	ती	साखळी	तट्कन	तोडून	कनवटीला	लावली	होती.	ते	पाहनू	सोन	ूएकदम	वाचा
गे यापर्माणे	ग पगार	झाला	होता	व	 याचे	हात	थरथ 	लागले	होते.	आता	आपण	येथनू
एकदम	नाहीसे	 हावे	असे	 याला	फार	वाटू	लागले.	नाम	ू या याजवळ	आला	व	 याने
शांतपणे	 या यासमोर	एक	 पयाचे	झगझगीत	नाणे	धरले	व	 हटले,	‘‘त ड	बंद	ठेवलं	तर
सारं	ठीक	होतं	या	जगात!’’

सोनू या	भेदरले या	अंगातही	काहीतरी	उसळ यासारखे	झाले.
‘‘मला	नको	असलं	काही	शेण,’’	तो	धीटपणे	 हणाला.
‘‘नको	तर	रािहलं,	आपलं	काय!’’	खांदे	उडवत	नामनेू	 हटले.	 याने	कांदेबटाटे

कापायची	लांबलचक	सुरी	उचलली	व	सोनचूा	खांदा	पकडून	ितची	थंडगार	धार	 या या
ग याला	लावली;	पण	लगेच	ती	बाजलूा	टाकत	 याने	आपला	 ं द	पंजा	सोनू या	अश त
ग याभोवती	टाकला	व	बोटे	पसरत	 हटले,	‘‘छाः,	तुला	सुरी	तरी	काय	करायची	घेऊन?
असा	गळा	बोटात	घेऊन	आंगठा	दाबला	की	दोन	िमिनटांत	काम	खलास!	सारा	वीतभर	तर
गळा	आहे	तुझा	–’’

तो	 िनघनू	 गे यावर	थरथर	कापत	सोन	ूउभा	होता.	 याने	गबागबा	आपले	दोन
मळके	कपडे	गोळा	केले	व	 यांचे	बोचके	बांधनू	ठेवले.	आता	या	िठकाणी	राह यास	 यास
धैय	उरले	न हते.	सं याकाळी	के हा	एकदा	राजाभाऊ	येतो	याची	तो	वाट	पाह	ूलागला.
हातात	 कामाचा	 एक	 पया	 पडला,	 की	 तो	 गाडीअड्डयातनू	 जाणा या	 एखा ा



बैलगाडीतनू	येथनू	िनसटून	जाणार	होता.
साखळी	हरव याचा	 सं याकाळी	मोठा	गवगवा	झाला.	राजाभाऊने	सग यांना

दरडावनू	 िवचारले;	पण	कोणीच	ताकास	तरू	लाव	ू िदली	नाही.	मग	नाम	ू राजाभाऊला
घेऊन	 वयंपाकघरात	आला	व	 याने	सोनू या	बोच याकडे	बोट	दाखवले.	कोणीतरी	 ते
उघडून	 यातील	 कळके	 कपडे	 इकडेितकडे	 फेकले.	 अगदी	 तळाशी	 का या	 टोपीवर
साखळी	चमकत	होती.	राजाभाऊने	छतर्ी या	लोखंडी	दांड ाने	हाडांवर	खट्खट्	आवाज
करत	सोनलूा	 पंधरा	 िमिनटे	 गुरापर्माणे	झोडपनू	काढले.	 नंतर	नामनेू	दोन	लाथा	हाणनू
याला	उचलले	व	सरळ	 युिनिसपालटी या	गटारात	 नेऊन	 फेकले.	ती	आठवण	 येताच
सोन	ूअगदी	शरमनू	गेला	व	अंग	अजनूही	घाणीने	माखले	अस यापर्माणे	 याला	एकदम
िकळस	वाटू	लागली.

ते	गाव	सुटले.	मग	अनेक	धंदे	झाले.	 याने	तेलकट	वासा या	दुकानात	सायकली
पुस या,	जळाऊ	लाकडा या	वखारीत	हाडे	ताणत	लाकडे	फोडली,	 थेटरात	पाठ	मोडून
बाद याबाद याभर	केर	काढला,	मन	घट्ट	क न	दवाखा यातील	घाणेरडी	भांडी	हाताने
व छ	केली,	सतत	बारीक	धागे	नाकात डात	घेत	कापसा या	िगरणीत	हाडे	िझजवली...
आिण	या	सा या	 पसा यात	 िश लक	 रािहले	 ते	 हणजे	 रडका	 चेहरा,	 िनल ज	 होऊन
जगलेले	 ते	 िनजीव	डोळे	आिण	 हसत	खां ावर	 बसले या	माकडासारखी	 वाटणारी	ती
जळजळीत,	कधी	न	भागणारी	भकू...

चहा	आणणारे	पोर	के हाच	 िनघनू	 गेले	होते	आिण	चहाही	 िनवत	चालला	होता.
ब याच	 वांझ	 िदवसांनंतर	 हातात	 पु कळ	 पैसे	 िमळा याचा	आनंदसु ा	 थोडा	 िवझला
होता.	 सोननेू	 दोनचार	 घोटांतच	 चहा	 संपवला	 व	 एक	 िवडी	 काढली.	 ती	 याने
नोटांपर्माणेच	उलटसुलट	तपासनू	पािहली,	ितचा	दोरा	िपळून	घट्ट	केला	व	मग	 याने
ती	 पेटवली.	 आता	 पु हा	 अंग	 सुखकारकपणे	 िवसावत	 गेले	 आिण	 खुचीतच	 जत
चाल यापर्माणे	 याला	पु हा	 व थ	वाटू	लागले.

‘‘काय	बा	सोन,ू	अगदी	ऐटीत	बसलास	की	सोकाजीसारखा!’’	कोणीतरी	मागनू
हणाले.	 याने	मागे	वळून	बघाय या	आतच	बाजू या	 खुचीवर	 मेहबबू	 येऊन	 टेकला.
या या	माजले या	 अंगाला	 नेहमी	जाड	 उगर्	 वास	 येत	असे	आिण	तो	 वतः	काही
अंतरावर	असतानाच	 या	वासाने	पोटात	उमळायला	लागे.	तो	 शेजारी	 येताच	सोनू या
िवडीची	ल जतच	गेली	व	तो	उठला.

‘‘अरे	 बस	 की!’’	 आप या	 अज तर्	 पंजाने	 याला	 खां ावर	 दडपत	 मेहबबू
हणाला,	‘‘काय,	उसळ	मारतोस	 लेटभर?’’

आपली	जीभ	त काळ	 िफतरू	होणार	असे	सोनलूा	एकदम	वाटले.	 याने	घाईने
मान	हलवली;	परंतु	तो	पु हा	खाली	बसला.

‘‘मग	काय	झालं	 तु या	 या	 शेळीचं?’’	 मेहबबू	 हणाला,	 ‘‘बघ,	चार	 पयांत
मामला	भागवनू	टाक!	अरे,	आता	आहे	काय	 ित यात?	दोन	हाडे	आिण	वीतभर	कातडं
उरलं	आहे	सगळं!	आणखी	थोडे	 िदवस	थांबलास	तर	चार	 पये	तर	जाऊ	 दे,	चार	 पैसे
िमळायचे	नाहीत	 तुला!	 नुसतं	 हातारं	मढं	झालंय,	खायला	घालायची	मातर्	 िकटिकट!
यापे ा	लावनू	टाक	ितची	िव हेवाट.	तुला	चार	पैसे	िमळतील,	मला	चार	पैसे	िमळतील.
मग	कसं	 हणतोस,	येऊ	आ ा	बरोबर?’’

सोननेू	पु हा	िन चयाने	मान	हलवली.	मेहबबूची	ही	िजकीर	नाही	 हटले	तरी	गेले



दोन	मिहने	चालली	होती	व	 या	अवधीत	तो	तीन	 पयांव न	चारचार	आणे	चढत	चार
पयांपयंत	आला	होता.	तसे	पािहले	तर	 याचे	 हणणे	काही	चकू	न हते.	शेळी	कोरडी	तर

के हाच	पडली	होती;	पण	िशवाय	ितची	हाडे	वर	आली	होती	आिण	ती	सतत	लांबलचक,
खरखरीत	 खोकू	 लागली	 होती.	 ितला	 बाहेर	 सोडायचे	 िदवस	 तर	 के हाच	 संपले	 होते.
मागेदेखील	ती	अनेकदा	तरवाळासारखे	भटकत	 कुठ या	 कुठे	 गेली	होती	आिण	दोनचार
पर्संगी	तर	सोनलूा	वाघाचे	डोळे	हातावर	िटकवनू	ितला	क डवाड ातनू	सोडवनू	आणावे
लागले	होते.	ती	घरात	 िशरली	की	सगळीकडे	त ड	घालनू	घरात	सवतर्	लडया	टाकत
घाण	करत	असे.	 यामुळे	सारा	िदवस	ितला	का याचा	दोर	बांधनू	बाहेर या	िखडकीजवळ
ठेवावे	लागे.	मग	 तेथ या	 तेथेच	 फंू	 फंू	करत	ती	दोनचार	पाने	तोड याचा	पर्य न	करी.
मेहबबूला	 ही	 गो ट	 माहीत	 न हती;	 पण	 गे या	 आठदहा	 िदवसांत	 ितला
कोप यापयंतदेखील	 िहंडायची	 ताकद	 उरली	 न हती.	 खरे	 हणजे	 आता	 चार	 पये
हणजेसु ा	अगदी	चांगला	चंगळ	सौदा	होता;	पण	उघड ा	डो यांनी	ितला	कसाबा या
हातात	 ायचे,	या	क पनेने	सोनू या	 अंगावर	काटाच	आला.	नाही	 हटले	तरी	 याने
ितला	 ती	 एक	 फूट	 उंच	अस यापासनू	 वाढवले	 होते,	 कोणाकोणा या	 तरी	आवारातनू
चो न	िहरवा	चारा	आणनू	ित या	पुढ ात	टाकला	होता,	उगर्	वासाचे	दीडदोन	कप	दधू
याले	होते.	रातर्ी	ओवरीत	 अंग	पसरले	की	बाजनेू	 येणारा	 ितचा	उगर्	दप	 अंगावरील
कांब या या	पिरिचत	वासापर्माणे	 या या	अगदी	अंगवळणी	पडून	गेला	होता.

‘‘अरे	मेहबबू,	ती	बात	छोड	दे!	ती	राहील,	मरेल	 हण	मा याच	घरात!	ितचं	काय
मला	ओझं	आहे	होय?	मी	काही	ितला	कसाबा या	सुरीखाली	देणार	नाही!’’

‘‘मग	बस	तर	कु ले	आपटत!	चार	 पये	घालव	आिण	मग	दे	आणखी	एक	 पया
कुणालातरी	ितला	घरातनं	ओढून	 यायला!’’	मेहबबू	िचडून	 हणाला.

सोननेू	 यगर्	होऊन	एक	झुरका	घेतला.	 यालादेखील	अनेकदा	वाटून	गेले	होते
–	 शेळी	 एकदाची	 मेली	 तर	 बरे	 होईल!	 घरी	 द ,ू	 कमळी	 ितला	 एक	 तरी	 लाथ
हाण याखेरीज	आत-बाहेर	होत	नसत,	 ित या	पाठीत	एक	तरी	झाडणी	घात याखेरीज
येसबूाईचा	कचरा	काढून	 होत	 नसे.	आप याला	आता	काही	 ित याकडे	ल 	 ायला
होणार	नाही.	ित यापर्माणे	आपणदेखील	आता	थकून	गेलो!	ित या	अंगावर	लाथ	बसली
की	ती	धडपडत,	बांधले या	दोरीत	ठेचाळत	उठायचा	पर्य न	करी	आिण	ित या	तर्ाण
नसले या	 या	ओरड याने	 या या	मनावर	सतत	अस 	ओरखडे	पडत.	मग	का	 देऊन
टाकू	नये	ितला	मेहबबूला?

पण	मग	 यापुढचे	िचतर्	 याला	डो यांसमोरही	नकोसे	वाटे.	शेळी	अ ाप	पाय
झटकत	पडली	आहे	आिण	 ित या	ग यावर	 सुरी	 िफर याने	र ताचा	पाट	वाहत	आहे,
मग	ितचे	डोळे	हळूहळू	िनजीव	काचेचे	होत	म न	जात	आहेत...

‘‘छे,	नको,	ती	 राहील	मा याजवळ!’’	तो	 पु हा	 हणाला,	 ‘‘तु ही	कसाब	 ितचे
हालहाल	क न	माराल!’’

‘‘हाच	बेवकूबपणा	आहे	तु हा	लोकांचा!’’	आपली	हातोड ासारखी	मठू	टेबलावर
हाणत	मेहबबू	 हणाला,	 ‘‘अरे	 बंदर,	आमचा	तो	धंदा	झाला	 हणजे	आ ही	माणसं	न हे
होय?	की	आ ही	शेळी-मढी	िजवंत	ठेवनू	ितचे	लचके	तोडीत	बसतो?	चल	मा याबरोबर
आ ा,	दाखवतो	तुला	आ ही	जनावरं	कशी	मारतो	ते!	 याला	कळतदेखील	नाही,	इत या
समजुतीनं	ते	येतं	ठोक याकडे.	सरिदशी	सुरी	िफरली	की	काम	खलास!’’	लहानगा	फुगा



बोटात	फोड यापर्माणे	मेहबबूने	म येच	चुटकी	वाजवली,	‘‘बघ,	माल	तुझा,	त	ूमालक.
तुझं	त	ूठरव,	आमची	काय	बळजबरी	आहे	होय?	पण	 हे	बघ,	आता	 तु ही	माणसं	गाव
सोडून	मंुबईला	जाणार,	समुदर्	बघणार,	िसमट या	खो यांत	राहणार.	ितथं	जाताना	काय
शेळीचं	मढं	घेऊन	जाणार	होय?	तुझा	पोरगा	तर	 हणत	होता,	की	एक	भांडंदेखील	न	घेता
तु ही	लोक	शीट	वाजवीत	ऐटीत	जाणार	 हणनू!’’

सोन	ूएकदम	पेट यापर्माणे	संतापला	व	 याने	एक	िशवी	हासडली.
‘‘ते	कारटं	आिण	केशवराव	दोघेही	गेले	खड्डयात!	घाम	टाकत,	 वतः	राबनू	मी

घर	बांधलं	ते	असं	फंुकून	टाक यासाठी	होय	रे	कसाबा?’’	तो	ककशपणे	 हणाला,	‘‘ते	घर
हणजे	मी	आहे.	मी	 यातच	मरणार,	माझी	शेळीदेखील	ितथंच	हाडं	पसरणार.	तदेूखील
जा	 याच	खड्डयात	तुझे	चार	 पये	टाळ यावर	आपटत!’’

ओ या	 जनावराने	 पाठ	 हलवावी	 तसे	 मेहबबूने	 खांदे	 उडवले	 व	 तो	 उठला.
याबरोबर	 याचा	उगर्	वासदेखील	उठला.	बाहेर	एकमेकीला	बांधनू	उ या	केले या	दोन
अश त	 हाडकु या	गा ना	 याने	च चक्	करत	 पुढे	 हाकलले	 व	 िन वळ	सवय	 हणनू
हातातली	काठी	 यां यावर	हाणली.	जाताना	तो	म येच	थांबला	व	र याव न	ओरडला,
‘‘घे	आठ	आणे	जा त!	यापे ा	कोणीच	एक	पै	जादा	िटकवणार	नाही.	त	ूदो त	 हणनू	देतो
बघ	पदरचे	–’’	आिण	उ राची	वाट	न	पाहता	तो	िनघनू	गेला.

परंतु	सोन	ू वतः याच	 िवचारात	गढला	होता.	एकमेकीला	बांधले या	 या	गाई
खरे	 हणजे	 तर	 मेहबबू	 येईपयंत	अगदी	 मोक या	 हो या;	 पण	 तरी	 या	 उधळून	 का
नाहीशा	झा या	नाहीत?	तो	बाहेर	आ यावर	जण	ू याचीच	वाट	पाहत	अस यापर्माणे
या	 िनमटूपणे	चाल	ूलाग या	 हे	कसे?	 यांना	माहीत	होते	 हणनूच,	का	 यांना	माहीत
न हते	 हणनू?

पण	 केशवरावािवषयीचा	 संताप	 अ ाप	 या यात	 धुमसत	 होता.	 या	 लडदू
गलपोजीला	 याने	पवूी	कधी	पािहलेसु ा	न हते;	पण	येसबूाईला	काकी	काकी	 हणत	एक
मिह यापवूी	तो	जो	घरात	 िशरला,	तो	घरात	 पालीसारखा	 मु काम	 ठोकून	 बसला.	तो
मंुबईला	 ड्राय हर	 होता	 आिण	 आपण	 दोन	 मिह यां या	 रजेवर	 आलो	 असे	 तो
पर् येकाला	सांगे.	 या या	हातात	झगझगीत	घडयाळ	होते.	 याचा	सदरा	 रेशमी	असे
आिण	तो	अंगठ ा	असलेली	बोटे	मधनूमधनू	िमजासखोर	िमशांव न	िफरवत	असे.	 याने
येसबूाईसाठी,	 कमळीसाठी	 दोन	छटेल	 पातळे	आिण	 द सूाठी	 सारे	 अंग	 दाखिवणारे
कसलेतरी	तलम	कापड	आणताच	 याला	कुठे	ठेव	ूअन	्कुठे	नको,	असे	येसबूाईला	होऊन
गेले;	पण	सोनलूा	मातर्	 याला	पर्थम	पािह यापासनूच	पांढ या	 पु ट	अ या	खाऊन
जगणा या	 पांढ या	 पु ट	 अळीकडे	 पाहत	 अस यासारखे	 वाटत	 असे	 आिण	 एकदा
कमळीशी	फाजीलपणा	करताना	 याला	 पाहनू	तर	 या या	डो यात	 कु हाड	घालावी
असा	इसाळ	 या यात	िनमाण	झाला	होता.	या	भु कड	केशवरावाने	घरात	तो	साप	सोडून
िदला	होता.	‘‘तीस	वषं	या	गावात	काढली	आिण	िमळवलं	काय?	तर	हे	वाशांचं	छ पर,	या
िचखला या	 िभंती!’’	 याने	 कुि सतपणे	 हटले	 होते,	 ‘‘चला	 मा याबरोबर	 मंुबईला.
िसमटची	 खोली	 िमळेल,	 आराम	 काम	 िमळेल	 आिण	 राजासारखं	 राहाल	 ऐटीत!
कमळीसारखी	उजवी	पोर	पटकन	िगरणीत	काम	िमळवनू	जाईल	आिण	मिह याला	 पये
मोजताना	पाठीचे	काटे	िढले	होतील	िढले!	चला	मंुबईला.’’

आिण	मग	येसबूाईने	तीच	कटकट	 या या	मागे	लावली.	जण	ूआता	िनघायचेच



ठर यापर्माणे	 ितने	 दोन	 घरची	 भांडी	 सोडली.	 द चेू	 शाळेत	 जाणे	 बंद	 झाले	आिण
तीनचार	िदवसांत	 या	खो यांना	तीनशे	 पये	देणारे	एक	िग हाईक	सोनकूडे	च कर	टाकून
गेले.	 याच	िदवशी	आरडाओरड	करत	सोननेू	येसबूाईला	सांिगतले,	‘‘हे	बघ,	 या	तु या
केशवरावाला	सांिगतलंय,	 तुलादेखील	 बजावनू	 ठेवतो!	 हे	 घर	 मी	 बापज मी	 िवकणार
नाही.	हाडाची	काडं	क न	मी	बांधलंय	ते!	ते	चा याचं	झाड	मी	 वतः	हातानं	लावलंय!’’

‘‘ यालाच	मग	गळफास	लावनू	मरा	आता!’’	येसबूाई	ककशपणे	 हणाली,	‘‘काय
करायचं	आहे	ते	घेऊन?	घराची	कधी	ओल	जात	नाही.	पाट ा या	दगडाला	रोग	 हायचा
अस या	 िठकाणी!	असं	सो यासारखं	 िग हाईक	आलंय;	 पण	 निशबाची	करटी	 िफरली
पािहजे	न हे!’’

‘‘मला	 माहीत	 आहे	 त	ू म त	 राजवाड ात	 ज मलीस	 ते!’’	 सोन	ू चवताळून
हणाला	होता,	‘‘मी	एकदाच	सांगनू	ठेवतो.	मी	हे	घर	साफ	िवकणार	नाही.	मी	मरणार	ते
या	िठकाणी.	मग	घरात	असो	अगर	चा या या	झाडाला	असो.	आता	पु हा	एकही	श द
काढायचा	नाही	 या	गो टीब ल!’’

याला	वाटले	होते,	एवढ ावरच	सारे	िमटून	जाईल!	पण	मग	मेहबबूला	ते	कारटे
भेटून	पु हा	तेच	सांगत	होते;	 हणजे	तो	िकडा	अ ापही	घर	पोखरत	बसला	आहे	हेच	खरे!
सोनचूा	राग	वाढला	व	आता	घरी	गे याबरोबर	 या	मंुबईवा याला	घरात	पाऊल	टाकलेस
तर	तंगडी	मोडून	देईन	अशी	तंबी	दे याचा	 याने	िन चय	केला.

याची	 िवडी	 संपत	आली	होती.	 िशवाय	 सं याकाळची	झगमगदेखील	उतरली
होती.	 तो	जायला	 उठला,	 तोच	 िखडकीपाशी	 उ या	असले या	 पोराने	शीळ	 वाजवली.
याबरोबर	 हॉटेलमधील	 इतर	 नोकरदेखील	 हातातील	 काम	 टाकून	 िखडकीपाशी	आले,
घामाने	 िनथळत	असलेला	भट्टीवाला	तर	 हातात	झारा	 घेऊनच	 बाहेर	आला.	 यांनी
िखडकीपाशी	घोळका	 केला	व	 ते	एकमेकां या	खां ावर	हात	टाकून	ताणले या	नजरेने
बाहेर	पाह	ूलागले.

‘‘आली,	 मारवाड ाची	 गाडी	 आली!’’	 एकाने	 शेजार याला	 कोपरखळी	 मारत
हटले,	‘‘आिण	आज	नट्टापट्टा	तर	िदलखषू	िफ मी	रंगीत	आहे!’’

‘‘करायचा	 काय	 घेऊन	 तो	 िटनपाटी	 नखरा!	 सालीला	 शेळीचा	 वास	 आहे!’’
भट्टीवाला	तु छतेने	 हणाला.

‘‘तुला	रे	काय	माहीत	भटा?’’
‘‘काय	माहीत	 हणजे?’’	डोळे	 िमचकावत	भट्टीवाला	हसला,	 ‘‘एकदा	मी	दहा

पयांची	नोट	गमावनू	बसलोय	बाबा!’’
सगळेजण	पाचकळपणे	हसले	व	िखडकीतनू	एकागर्तेने	पाह	ूलागले.
सोनलूा	एकदम	कुतहूल	वाटले	व	तो	थोटूक	टाकून	इकडे	आला.
या	 घोळ यातील	 एकाला	 बाजलूा	 करत	 तो	 पुढे	 जाऊ	 लागला,	 ते हा

भट्टीवाला	 या या	पोटात	बोट	टोचत	 हणाला,	‘‘काय	करता	घेऊन	अस या	गो टी	या
वयात	राव?	आता	काय	पानं	रंगायचं	वय	रािहलं	होय?’’

सोन	ूमनमोकळेपणाने	हसला	व	 पुढे	सरकला.	समोर या	र याव न	पाठ	सारी
उघडी	 टाकून	 अंग	 मुरडत	 एक	 िनबर	 पोरगी	चालली	 होती	 व	 र या या	 दो ही	 बाजू
याहाळत	 मान	 जादा	 मुरडत	 होती.	 कोणीतरी	 पु हा	 शीळ	 घालताच	 ितने	 ठुमकत
िखडकीकडे	पािहले	व	भडक	फुलांचा	टळटळीत	गजरा	अडकले या	मानेला	उघड	लट या



रागाने	एक	झटका	िदला.
सोनलूा	सारे	अंग	एकदम	पेट यापर्माणे	वाटू	लागले	व	 याचे	हात	थरथरा	कापू

लागले.	 तो	 जवळ या	 खुचीवर	 द णिदशी	 बसला	 व	 याने	 िवकलपणे	 चेहरा	 हातावर
टेकवला.	 ती	 िनघनू	 गे यावर	 हॉटेलमधली	 पोरे	 परत	 िफरली.	 यांतील	 एकाला	 याने
थांबवले	व	शांत	राहायचा	पर्य न	करत	िवचारले,	‘‘ही	पोरगी	वरचेवर	येते	होय	इकडे?’’

तो	पोरगा	डोळे	िमचकावत	िख सिदशी	हसला	व	 हणाला,	‘‘तर	काय!	मंगळवार,
शुक्रवार,	बयेचा	मु काम	इथंच	की!	कधी	 या	मारवाड ाकडे,	कधी	 या	िशं याकडे.	मग
इथनू	भजी	काय,	शेविचवडा	काय	बघायला	नको!	मग	िसनेमा!	मालक,	आहात	कुठं,	काम
मोठं	चैनी	आहे!	जवान	घोडी,	लाल	लगाम,	ऐसा	मैदान,	ऐसा	काम!’’

अगदी	आखडून	गे यापर्माणे	सोन	ूिकती	वेळ	बसला	हे	 याचे	 यालाच	समजले
नाही.	तो	आवेगाने	उठला.	 याने	 चु याची	बादली	उचलली	व	 पैसे	टाकून	तो	र यावर
आला.	 याचा	 चेहरा	 शरमेने	 जळत	 होता;	 पण	 तेवढ ातही	 याने	 सराईत	 धंदेवाईक
दृ टीने	झाडणीकडे	पािहले.	ती	आता	िझजनू	िन पयोगी	झाली	होती.	ती	 याने	गटारात
फेकून	िदली	व	तो	घराकडे	झपाझपा	चाल	ूलागला.	चालत	असता	मधनूमधनू	काहीजण
आप याकडे	 कुि सत,	जाण या	नजरेने	पाहत	आहेत	असे	 याला	सारखे	वाटू	लागले.
गटारातनू	तो	घाणेरड ा,	िचरडले या	अंगाने	बाहेर	आला	होता,	ते हा या	भोवताल या
घोळ यातच	आपण	उभे	अस यापर्माणे	 यास	वाटू	लागले	व	 याला	मान	वर	करवेना.

ती	पोरगी	 हणजे	 याची	धाकटी	मुलगी	–	कमळी	–	होती.	परवापयंत	ती	मळके
परकर	नेसनू	लोकां या	घरी	भांडी	घासत	असे	आिण	मिहना-मिहनाभर	ित या	िझं यांना
तेल	लागत	नसे.	पण	मग	ती	कुठलीतरी	मसणी	गर्ामो ोग	सं था	िनघाली.	 या	िठकाणी
दररोज	 एक	 पया	 देऊन	 िशवणकाम	 िशकवत.	 कमळी या	 मानेवर	 दगड	 ठेवला	 तरी
ित या	बाला	 देखील	 सुईत	दोरा	ओवता	आला	नसता;	परंतु	 ितची	 मैतर्ीण	 –	नजमा	 –
ित याकडे	आली	आिण	 या	दोघी	िशवण लासला	जाऊ	लाग या.	पंधरवडया या	आतच
कमळी या	 अंगावर	 झकपक	 पातळे	 िदस	ू लागली	 आिण	 पाठीवरचा	 पदर	 खां ा या
अगदी	 टोकाला	 ठेवनू	 ती	अगदी	शर्ीमंत	गर या	 बायकांपर्माणे	 पाठ	 उघडी	 दाखवत
िनल जपणे	मांड ा	मोडत	र याव न	चाल	ूलागली.	बकाबका	िगळायला	कधी	वेळेवर
न	येणारी	कमळी,	न	चुकता	शुक्रवारी,	मंगळवारी	िशवण	 लासला	जाऊ	लागली.

एकदम	जुनी	जखम	जागी	झाली	आिण	सारे	छ परच	कोसळत	अस यापर्माणे
सोन	ूभांबावला.	ती	थोरली	 मुलगी	 पा 	 –	 (ितचे	कोवळे,	मऊ,	म या या	कणसातील
केसांसारखे	हात!	ित याकडून	पायाचे	तळवे	चोळून	घेत	असता	कापसासारखी	झोप	लागे)
-	ती	अशीच	आप या	बेशरम	मागाने	िनघनू	गेली	आिण	सोनलूा	बरेच	िदवस	बाहेर	त ड
दाखवायला	जागाच	उरली	नाही.	तो	कुठलातरी	परजातीचा	लोखंडी	सामानाचा	दुकानदार
होता.	हातात	सुरा	घेऊन	ओरडत	सोन	ू या या	घरी	गेला,	ते हा	 याने	बेगुमानपणे	शंभर
पयां या	 नोटा	 या या	 अंगावर	 फेक या.	 सोन	ू एकदम	 पुढे	 धावला;	 पण	 येसबूाईने
याला	आवरले	व	सग या	नोटा	काळजीपवूक	गोळा	क न	ती	म खपणे	घरी	आली.	मग
एक	िदवस	आपले	पोर	घेऊन	पा 	बाहेर	पडली,	ती	घरी	आलीच	नाही.

–	आता	कमळी!
पु हा	 याचे	अंग	हबकून	िनघाले.	वाटेत	आप याला	कोणीतरी	हाक	मारत	आहे,

असे	 याला	अ व थपणे	जाणवले;	 पण	 तो	 तसाच	 िपसाट	 कु यापर्माणे	 पुढे	 गेला	 व



घरापाशी	 आला.	 तेथे	 चा या या	 झाडाजवळ	 टाकले या	 खाटेवर	 केशवराव	 ऐसपैस
बसला	 होता	आिण	 येसबूाई	 व	 द 	ू बाजलूाच	 बसली	 होती;	 परंतु	सोन	ूआलेला	 पाहनू
कोणी	 हलले	 नाही	की	 उठले	 नाही.	सोननेू	लाथेनेच	 दार	 उघडले.	 केशवरावाला	असा
सोकावनू	बसलेला	पाहनू	तर	 या या	कपाळात	ितडीक	उठली.	 याने	रागानेच	चु याची
बादली	कोप यात	आदळली	व	वाटेत	एक	अ मीनचे	पातेले	होते	 ते	लाथेनेच	बाजलूा
िभरकावले.	बारीक	क न	ठेवलेला	िदवा	 याने	मोठा	केला.	 या	द याला	तर	कपडयाची
िकंमतच	न हती.	 याने	आपली	चड्डी	अशी	म येच	टाकली	होती.	सोननेू	 संतापाने	ती
उचलली	व	दारातनूच	बाहेर	फेकली,	ते हा	ित यातनू	दोन	िसगारेटी	बाहेर	पड या.	सोनू
णभर	 या याकडे	 पाहतच	 रािहला	 व	 एकदम	 तडक यापर्माणे	ओरडला,	 ‘‘द या,

बेरडा,	इकडे	ये	जरा	–’
िवजारी या	 िखशात	 एक	 हात	 अडकवनू	 द 	ू उभा	 रािहला.	 याने	 पारदशक

कपड ाचा	सदरा	घातला	होता	व	केसांना	पाणी	लावनू	ते	 यवि थत	िवंच न	कपाळावर
यांचा	उनाडट प	ूतुरा	काढला	होता.	सोन	ूलांब	टांगा	टाकत	 या याजवळ	आला	व	बोटे
पस न	 याने	द ू या	मु कटात	िदली.	 या	पर्हाराने	द 	ूएकदम	िभंतीकडे	ितरपा	झाला.

‘‘कमळी	कुठाय?’’	सोननेू	िवचारले.
‘‘ती	 गेली	आहे	मार	 –	मला	 ठाऊक	 नाही!’’	म येच	अडखळत	 द 	ू उमटपणे

हणाला	व	गारगोटीसार या	डो यांनी	सोनकूडे	पाह	ूलागला.	सोननेू	पु हा	एक	चपराक
देताच	तो	िकंचाळत	बाहेर	धावला.	ते	पाहनू	येसबूाई	आत	आली	व	दारातनूच	ओरडली,
‘‘काय	िपऊन	आलात	की	काय?	काय	झालं	आ याबरोबर	पोराला	लाथ	हाणायला?’’

‘‘घाल	 ते	 पोर	खड्डयात!’’	 ग या या	 िशरा	 ताणत	ककशपणे	सोन	ू हणाला,
‘‘िभकारडं	कारटं,	एक	पै	िमळवायची	अ कल	नाही!	बरोबरीची	पोरं	िशकलीसवरली	आिण
हा	 रेडा	 करतोय	 काय?	 तर	 नाटकवा यासारखं	 अंग	 दाखवत	 केस	 पुढं	आणतो	आिण
िसगारेटी	फंुकत	िहंडतो!’’

‘‘जरा	आवाज	उतरवा	की!	घरात	पाहुणे	आले	आहेत,	 यां यासमोर	तरी	तमाशा
नको!’’	 वतःचा	आवाज	कमी	न	करता	 येसबूाई	 हणाली,	 ‘‘ या	 िसगारेटी	केशवरावानं
ठेवायला	िद या	असतील	 या याजवळ,	 यात	एवढं	भुसभुसायला	काय	झालं?	तो	एवढा
तालेवार	माणसू,	 या यापुढं	तरी	असं	गावंढळापर्माणं	आरडाओरडायला	लाज	वाटत
नाही?’’

‘‘लाज	मला	की	 तुला	बघ!’’	सोन	ूहात	उडवत	 हणाला,	 ‘‘कमळी	 कुठाय?	ती
आली	की	 ितची	हाडं	 सैल	क न	टाकतो!	गावात	मान	वर	करायला	जागा	 ठेवली	नाही
िभकारडीनं!	 तीस	 वषं	 अब् नं	 काढली	 या	 गावात	 आिण	 ही	 जगाव न	 ओवाळून
टाकलेली	कारटी	बाजारबसवीपर्माणं	 यावर	िनखारा	ठेवायला	उठलीय!	 हणे	लाज	वाटत
नाही	काय!	त	ूआिण	 तुझा	तो	तालेवार	पाहुणा,	 तु ही	घाला	 तुम या	लाजा	 चुलीत!’’
सोननेू	 उगाचच	 बाजू या	 कोनाड ातील	 दोन	 वाट ा	 उचलनू	 दणादण	 जिमनीवर
आदळ या.	 या	आवाजामुळे	िभंतीपलीकडे	असले या	शेळीने	भेदरलेली	हालचाल	केली
व	जुने	कापड	फाटत	अस यापर्माणे	ती	कोरड ा,	कातर	आवाजात	ओरडली.

येसबूाई	आत	आली	व	ितने	दार	ढकलनू	अधवट	लावले.	ती	िनदयपणे	हसली	व
हात	नाचवत	 हणाली,	‘‘म त	माहीत	आहे	तुमची	अब् 	मला!	आहे	ह ी या	पायाएवढी
अभंड!	 आ ा	 जाऊन	 कुठूनतरी	 दहा	 पये	 उसने	 आणनू	 दाखवा	 आिण	 मग	 बोला



अब् या	गो टी!	 हणे	कमळी	 कुठाय!	ती	 गेली	आहे	मसणात!	कशाला	पािहजेत	या
चांभारचौकशा?	खायला	िमळतं	न हे	दोन	वेळा?	िगळा	आिण	ग प	बसा	मुकाट ानं!’’

ित या	 बेगुमानपणाने	सोन	ू िखळ यासारखा	झाला.	आपण	कमळीला	कोठे,	कसे
पािहले	हे	सांगनू	ितला	चिकत	कर याचा	 याचा	बेत	कोसळला	व	तो	ित याकडे	पाहतच
रािहला.

‘‘ हणजे,	ती	कुठं	जाते,	काय	करते	 हे	द याला,	 तुला	ठाऊक	आहे	तर!’’	 याने
अगदी	अिव वासाने	 िवचारले,	 ‘‘मग	 संपलंच	की!	आईलाच	शरम	 नाही,	 तर	 पोरीला
कुठली	येणार!	खाण	तशी	माती!’’	कपाळावर	थडाथडा	हात	मा न	घेत	सोन	ू हणाला.

येसबूाईने	 मुठी	 घट्ट	आवळ या	 व	 दातओठ	खात	 दणादण	 पावले	 टाकत	 ती
या या	समोर	आली.	ती	आता	 रानवटपणे	आप यावर	पर्हार	करणार	की	काय	अशी
सोनलूा	 णभर	 भीती	 वाटली	 व	 जण	ू राजाभाऊसमोरच	 अस यापर्माणे	 याने	 अंग
आकसनू	 सुतळी या	गाठीसारखे	क न	 ठेवले;	पण	 येसबूाई	 मुठी	आवळून	तशीच	उभी
रािहली	 व	श द	 थंुकत	अस यापर्माणे	 हणाली,	 ‘‘होय,	कमळी	जाते	मारवाड ाकडे,
काय	 हणणं	आहे	 तुमचं?	मीदेखील	 के हाच	लाज	कोळून	 याले	आहे,	झालं	समाधान?
तसं	केलं	नसतं	तर	दारोदार	परटं	घेऊन	भीक	माग याची	पाळी	आली	असती	सग यांवर!
तुमचा	पगार	बघावा	तर	अगदी	साहेबी!	सहा	मिह यांतनू	 तु ही	मोप	 िश तरभर	 दोन
पये	आणणार,	मग	आ ही	काय	पोटाचा	िब बा	घालायचा	होय?	 हणे	तीस	वषं	अब् नं

काढली!	 काढली	असाल	 की,	 यात	 काय	 एवढं?	 दोन	 वेळा	 िगळायची	 ठीक	 यव था
असली	की	अब् 	बासनातनं	बाहेर	येते	कशाला	िशंदळकी	करायला?’’

‘‘हे	बघ,	मी	अगदी	 भुकेनं	मरत	होतो,	 ते हादेखील	सो याची	साखळी	 –’’	सोनू
सांग	ूलागला.

‘‘पुरे	ती	रडकथा!	हजार	वेळा	तो	पराक्रम	ऐकून	कान	िकटले	माझे!	तु ही	 पया
घेतला	नाही	आिण	लाथा	खाऊन	बाहेर	 पडलात	 कु यासारखे!	मोठ्ठा	 िदवा	लावलात
आभाळात,	तुम यावर	िशिणमा	काढायला	सांगयूा	हिर चंदर्ापर्माणं!	तीस	वषं	राबलात
आिण	काय	दौलत	िमळवलीत?	तर	या	िबळासार या	दोन	खो या!	 यात	िभंतीत	िपंपळ
उगवतो	आिण	 पावसा यात	 कुतरं्	 मुत	ू लाग यापर्माणं	 झरे	 फुटतात!	आिण	 दारात
शेळी या	 मढ ाचा	 भरजरी	 ह ी!	 या	 केशवरावाकडे	 बघनू	 तरी	 काहीतरी	 वाटायला
पािहजे	मनाला!	चार	वषांत	 यानं	गावात	माडी	बांधली,	 गुरं-गोठा	 केला!’’	 ितने	 पु हा
दात	आवळले	व	 या याव न	हात	ओवाळले,	 ‘‘आणखी	एक	सांगनू	 ठेवते,	 पु हा	कधी
माझी	अब् 	काढू	नका!	तुम या	आयाबिहणीचंी	पुराणं	मला	चांगली	माहीत	आहेत.	काही
झालं	तरी	मीसु ा	तुम या	गावापासनू	दोन	कोसांवरचीच	बया	आहे!’’

सोन	ूएकदम	िचडून	जाऊन	उभा	रािहला	व	 याचे	भान	गे यासारखे	झाले.	 याचे
सवांग	थरथ 	लागले	व	श द	न	फुटता	ओठ	मातर्	बुडबुड यासारखे	हल	ूलागले.	 याने
िखडकीकडे	 हात	 पसरला	 व	 ितचे	 दार	 उघडे	 राहावे	 हणनू	 टेकण	 दे यासाठी	 ठेवलेले
फळकूट	उचलले	आिण	सारे	बळ	एकवटून	ते	 याने	ित या	कपाळावर	आदळले.	येसबूाई
वेदनेने	 िव हळली	 व	 जेथे	 पर्हार	लागनू	 र ताची	 धर	लागली	 होती	 तेथे	 हात	 दाबत
दरवाजाला	ठेचाळत	बाहेर	आली.	ित या	ओरड याने	बाहेर	शेळी	धडपडत	उठली	व	दोरी
ताणत	ब	ब	ओरडू	लागली.	 वतःशीच	काहीतरी	ओलसर	 पुटपुटत	सोन	ूबाहेर	आला	व
वेड	लाग यापर्माणे	तो	हातातील	फळीचा	तुकडा	दणादणा	शेळीवर	हाण	ूलागला.	पिहले



दोनतीन	पर्हार	खटखट	करत	पाठीवर या	हाडावर	बसले	व	शेळी	एकदम	बसकली;	पण
याने	 पु हा	 ित या	 पायावर	 फळकूट	 मारताच	 ितला	 पायही	 जवळ	 घेता	 येईना.	 ती
पसरली	व	मान	ताणत	घरघरीत	खोकू	लागली.

‘‘मरतही	नाही	एकदाची	कटकट!’’	सोन	ू हणाला	व	आत	आला.
पण	आत	आ यावर	 मातर्	 तो	 एखा ा	 मळ या	 िचंधीसारखा	 गळाला	आिण

बावळटपणे	त ड	उघडे	टाकून	भर्िम टासारखा	बसनू	रािहला.	आई,	बहीण...
बादशाही	मटण	खानावळीचा	नान	ूकदम	 वेळीअवेळी	घरी	 येत	असे.	तो	घरात

आला	की	अधांगाने	एक	पाय	 गेलेला	सोनचूा	बाप	 याला	हाताला	ध न	 िवरे वरा या
देवळाकडे	 न	 चुकता	 जायला	 िनघे.	 मग	 तासा-दोन	 तासांनी	 तो	 परतला	 की	 नाननेू
आणलेला	मटण-र सा	ओठ	ओले	करत	तो	समाधानाने	खात	बसे.	काही	वेळा	आठवडाभर
नान	ूआला	नाही	की	तो	सारखा	चौकशी	करी.	मग	पळत	जाऊन	सोनलूा	खानावळीत
िनरोप	 सांगनू	 यावा	लागे.	 भोवतालची	 माणसे	 िफदीिफदी	 हसत	 व	 मग	 सोनचेू	 डोळे
रडकंुडे	होत.	बाप	एकदाचा	वारला.	शेवटी	तो	बोबड ा,	अडखळत	श दांत	काय	बोलत
होता	कुणालाच	समजले	नाही.	मग	एकदा	आई	नान	ूकदमाबरोबर	मंुबई	बघायला	गेली	ती
परतलीच	 नाही.	 घरी	 थोरला	 वेडसर	 भाऊ,	 हातभर	 बहीण,	 दोनचार	 िचरगुटे,	 िरकामी
गाडगी!	मग	एका	पहाटे	सोननेू	घर	सोडले.	भाऊ	अ ता य त	झोपला	होता,	बहीण	अंग
आखडून	लुगड ाचे	िचरगटू	पांघ न	झोपली	होती.	रातर्ी	कोणीच	काही	खा ले	न हते.
यांना	तसेच	टाकून	जाताना	 या या	पोटात	खळगा	पडला	होता.	नंतर	दहाबारा	वष	तो
घरी	परतलाच	नाही.	भावाबिहणीची	आठवण	झाली	की	 याची	आतडी	गोळा	होत;	पण
आपले	बडू	कुठेतरी	टेकले	की	 यांना	आणावे	असे	 हणता हणता	िदवसाला	िदवस	लागनू
वष	 िनघनू	 गेली.	 मग	 एकदा	 सुट्टी	 घेऊन	 तो	 गावात	 आला.	 भाऊ	 वारला	 होता.
झाव यांचे	घर	नाहीसे	झाले	 होते.	 बिहणीने	मोटर	 टँडवर	 पानपट्टीचे	 दुकान	लावले
होते.	 ितला	पाहताच	तो	शरमनू	 शेण	झाला.	पान	खाऊन	लाल	झालेले	ओठ,	ग यात
पुत यांची	माळ,	दंडात	 तलेली	चोळी!	तो	गेला	 या	वेळी	दोन	ड्राय हर	फळीवर	बसनू
िखदळत	 होते.	 याला	 पाहताच	 बिहणीने	 एक	 िपंक	 टाकली	 व	 हटले,	 ‘‘का	 इकडं	 बरं
िफरकलास?	ठीक	आहे	न हं	सगळं?’’

तो	ग पच	रािहला.	बोल यासारखे	काही	उरले	न हते.	तास	गेले,	दोन	तास	गेले,
तसा	तो	उठला.	आठदहा	 िदवस	 राहाय या	तयारीने	तो	आला	होता;	पण	आता	 याचे
मनच	मेले	होते.	‘‘उ ा	रािहलास	तर	ये	की!’’	 याची	बहीण	 हणाली	व	 यापारात	गंुतली.
तो	उठला	व	बसकडे	आला.	सकाळी	 याला	 घेऊन	आलेली	बसच	 सं याकाळी	परतणार
होती.	जाताना	काही	 तुट याचीदेखील	 वेदना	 न	 होता	 सारे	 संपनू	 गेले	 होते.	 या या
मनातील	बहीण	थंडीत	अंग	आखडून	लुगड ाचे	िचरगटू	पांघ न	झोपली	होती	व	ितचा
िनरोप	 घे याचे	 याला	 आयु यात	 लाभले	 न हते	 आिण	 या	 आठवणीने	 तो	 उगाचच
याकूळ	झाला	होता...

याला	 ते	सारे	अस 	वाटू	लागले.	येसबूाई,	पा ,	मुली,	बहीण,	आई...	 हणजे
आपला	हा	िपंडच,	हे	बीजच	डागळून	गेले	आहे	की	काय?	खाण	तशी	माती...

तो	 गोठ यासारखा	 बसनू	 होता.	 बाहेर	 कोणीतरी	 शेळीला	 लाथ	 मार याचा
बक्	िदशी	 आवाज	 आला	 आिण	 ती	 दीनवाणे	 फुट या	 आवाजात	 तडकून	 अश तपणे
ओरडली.	सोनलूा	एकदम	शरम	वाटली.	तो	उठला,	 याने	एक	 जुने	कापड	फाडून	दोन



िचं या	के या	आिण	तो	शेळीजवळ	आला.	 याला	पाहताच	एकदम	भेद न	ती	उठायचा
पर्य न	क 	लागली;	पण	 ितचे	 पुढील	ताठलेले	पाय	काही	 के या	जिमनीवर	ठरेनात.
याने	हलकेच	 ित या	 अंगाव न	हात	 िफरवला,	 ते हा	 ितची	धडपड	थोडी	कमी	झाली.
याने	ितचा	पुढचा	एक	पाय	हातात	घेऊन	कोव या	हल या	बोटांनी	तो	चोळला	आिण
आणले या	 िचं या	सां यावर	हल या	हातांनी	 गंुडाळ या.	 याचे	डोळे	ओलसर	होऊन
गळा	आवळ यासारखा	झाला	व	तो	तेथनू	झट याने	आत	गेला.

तो	 परतनू	 आत	 बसला	 असेल-नसेल,	 तोच	 चुलीजवळ	 पु कळशी	 भांडी
कोसळ याचा	आवाज	झाला	व	येसबूाई	आवेशाने	येऊन	उंब याजवळ	उभी	रािहली.	ितने
पदर	आडवा	खोचला	होता	आिण	 ित या	हातात	लाकडाचे	एक	दांडके	होते.	कपाळाला
जेथे	खोक	पडली	होती	तेथील	र त	थांब यासाठी	ित यावर	मठूभर	हळद	दडपली	होती	व
यातील	थोडी	ित या	अंगाखां ावर	सांडली	होती.

‘‘ याचं	 मढंच	 काढते	 बाहेर,	 मा या	 िजवावर	 उठतो	 काय?	 ही	 येस	ू अशी
उंदरासारखी	मरायला	आली	नाही!’’	 ितने	ओरडत	 हटले	व	ती	सोनकूडे	धावली.	सोननेू
फळकूट	पु हा	उचलले	व	तो	सावध	होऊन	तयारीत	उभा	रािहला.	हा	आरडाओरडा	ऐकून
केशवराव	व	द 	ूधावत	आले.	केशवरावाने	ितला	आवरले	नसते	तर	ितने	लाकूड	सोनू या
डो यात	आदळले	असते.

‘‘सोड	 मला,	कधीतरी	 िनकाल	 हायचाच	की!	 मेले	 तरी	 बेह र,	 याचं	 डोकंच
फोडते	गाड यासारखं!	मग	जाऊन	िविहरीत	पडते	एकदाची!’’	ती	िकंचाळत	 हणाली.

सोननेू	मुठी	आवळत	 हटले,	‘‘त	ूिविहरीत	जा,	नाहीतर	चुलीत	जा,	मला	 याचं
आंघोळीचंदेखील	सोयरसुतक	नाही!’’	 याने	 रागीटपणाने	 केशवरावाकडे	 रोखनू	पािहले
आिण	सांिगतले,	 ‘‘आिण	तहूी	माकडा,	चालता	हो	इथनू!	मोठा	आला	आहे	 मंुबईवाला
सािजंदा!’’

ते	श द	ऐकून	 येसबूाई	 पु हा	चवताळून	 हणाली,	 ‘‘ याला	काही	बोलाल	तर
जीभच	हासडून	टाकीन!	तो	िबचारा	आला	ते	आमचं	भलं	करायला	आिण	 यालाच	लाथ
मारता?	माणसू	आहात	की	कसाब?’’	 ितने	 पु हा	दांडके	उचलले;	पण	द नेू	 ितला	मागे
ओढले	व	केशवरावाने	ितला	ढकलत	खोलीबाहेर	काढले.

‘‘काकी,	तु ही	जा	आत,	मी	हे	सांभाळून	घेतो	सगळं	गाडं,’’	केशवराव	 हणाला
व	 याने	येसबूाईला	डो याने	खणू	केली.

तो	 आत	 आला	 व	 एक	 हात	 सोनू या	 खां ावर	 टाकत	 याने	 पंजा	 या या
ग याभोवती	पसरला	व	 याला	नेटाने	मागे	ढकलत	खाली	बसवले.	मग	 याने	एक	खोके
पुढे	 ओढले	 व	 वतः	 यावर	 बसला.	 या या	 अंगा या	 वासाने	 सोनलूा	 अ प टपणे
मेहबबूची	आठवण	झाली	व	 याने	 चेहरा	थोडा	बाजलूा	 केला;	पण	 केशवरावाचा	 चेहरा
थोडा	भडक यासारखा	िदसत	होता	व	 याने	दात	आवळ यासारखे	िदसत	होते.

‘‘बरं	का	काका,’’	तो	 हणाला,	‘‘एक	आधीच	सांगनू	टाकतो.	मी	इथं	आलो	आहे
ते	काही	िभकारी	 हणनू	नाही,	की	मला	 वतःचं	घरदार	नाही	असंही	नाही.	तु ही	आता
जे	श द	वाजवलेत,	 ते	जर	मला	 मंुबईत	कोणी	 हटले	असते,	तर	 याची	गदन	खां ावर
उरली	 नसती!	 ते हा	 पु हा	 एकदा	असं	 त ड	 वाजव	ू नका	 मा या	 बाबतीत!	काकीकडे,
तुम या	वयाकडे	पाहनू	मी	ग प	बसतो	या	 खेपेला;	परंतु	मलासु ा	राग	आहे,	 पुढ या
खेपेला	तो	मला	कदािचत	आवरणार	नाही;	समजलं?	 हं,	आता	सांगा,	भडकायला	झालं



तरी	काय?’’
‘‘काय	झालं?	जाऊन	िवचार	तु या	 या	बेशरम	काकीला!	 या	कमळीनं	त डाला

काळं	फासलं!	र यावरची	 हारंपोरं	ित यािवषयी	पाचकळ	बोलत	होती...’’
केशवराव	थोडा	हसला.	तो	 हणाला,	‘‘काका,	वय	झालं	तरी	र तातला	गाढवपणा

गेला	नाही;	मी	आपलं	 प टच	सांगतो.	अहो,	चार	दीडदमडी	माणसं	बोलतात,	 हणनू
तु ही	 यां यावर	 िव वास	 ठेवता?	कोणािवषयी	लोक	चांगलं	बोलतात?	 तुम यािवषयी
की	मा यािवषयी?	थोडा	िवचार	करायला	सतू	िमळालं	की	झालं,	कायचा	 याचा	फास?
या	पोरा या	िखशात	िसगारेटी	िदस या	की	बडव	 याला,	पोरगी	बाहेर	गेली	की	उचल
कु हाड,	बायको	बोलली	की	फोड	डोकं	–	काय	चाललं	आहे	काय?	 या	िसगारेटी	मा या,
जरा	थोडी	चौकशी	तर	करायची!	घरचे	धनी	 तु ही,	असं	उठलंसुटलं	 िपसाळून	चालत
नाही	–’’

सोन	ू थोडा	 िवरमला.	 कोणीतरी	 ब याच	 िदवसांनी	 या याशी	आदराने	 बोलत
अस यामुळे	 याला	 िजवंत	 वाटू	 लागले.	 िवशेषतः	 केशवरावाने	 याला	 घरचे	 धनी
हट यावर	हा	केशवराव	 हणजे	अगदीच	बेरड	नाही	असे	 याला	वाटू	लागले.

‘‘पण	ती	कमळी	नट्टापट्टा	क न	मारवाड ा या	घरी	 गेली,	 हे	तर	खरं	ना?
तु या	काकीनंच	बेशरमपणानं	सांिगतलं	की!’’

‘‘ यात	बेशरमपणा	कसला?’’	केशवराव	सहजपणे	 हणाला,	‘‘वयापर्माणं	पोरगी
नटली	असेल	थोडी.	आज	 ित या	 एका	 मैितर्णीचं	ल न	 ठरतं	आहे,	 हणनू	 ती	 गेली
एवढंच.	चार	भु कड	बडबडणार,	तु ही	 हातारं	ऐकणार,	झालं!’’

सोन	ूथोडा	भांबावला	व	 याला	आपले	चुक यासारखे	वाटू	लागले.
‘‘पण	मारवाड ा या	घरी?’’	 याने	हट्टाने	िवचारले.
‘‘हो,	 मारवाड ा या	 घरी!’’	 केशवरावाने	 आ मिव वासाने	 ठासनू	 सांिगतले,

‘‘ याचीच	बहीण	की	भाची	ितची	मैतर्ीण	आहे.’’
सोन	ू खु यासारखा	झाला	व	 केशवरावाकडे	टकाटका	पाह	ूलागला.	तो	 हणतो

तसेही	अस	ूशकेल	की,	असे	 याला	फार	वाटू	लागले	व	 या या	 िचरडले या	मना या
तळाशी	एक	नवी	आशा	जागी	होऊन	तो	थोडा	खुललाही.	कदािचत	नान	ूकदम	 देखील
सहजच	 घरी	 येऊन	 जात	 असेल.	 बहीण	 पान	 खात	 दुकानात	 बसली,	 एवढ ाचमुळे
काहीसु ा	 िस 	 होत	 नाही...	 या या	 मनावरील	 ताण	 थोडा	 कमी	 झाला	 व	 याने
हातातील	फळी	बाजलूा	ठेवली.

‘‘आिण	मलाच	 तु ही	 िश या	 िद यात,’’	केशवराव	 िकंिचत	 पुढे	वाकून	 हणाला,
‘‘मी	आलो	 ते	 तुमचं	भलं	कर यासाठी.	 मंुबईला	आलात	तर	एवढ ा	राब याने	चार	 पैसे
िमळतील,	 दोन	घास	 पोटात	जातील.	मी	 पर्थमच	 तेथे	 गेलो,	 ते हा	 अंगावर	 नुस या
िचं या	हो या	 िचं या!	आता	मी	लखपती	झालो	असं	नाही;	पण	काका,	खाऊनिपऊन
सुखी	आहे,	कोणाचा	िमंधा	नाही.	धंदा	चालवतो.	रेटून	खातोिपतो.’’

सोनचेू	मन	पु हा	डुचमळले.	‘‘हां,	ब स,	एवढं	बोललास	तेवढं	पुरे!’’	तो	उसळून
हणाला,	‘‘या	घरात	मी	र त	गाळलंय!	मी	मरणार	तो	इथंच.	या	िठकाणी.	त	ूघेऊन	बस
तुझी	मंुबई	तु या	पुठ्ठ ाखाली!	आिण	हे	बघ,	तु या	िमशा,	तुझी	मंुडेछाट	पैरण	याला
घाबरणारा	मी	माणसू	न हे.	जर	मा या	बायकोपोरां या	बाबतीत	त	ूकाही	भानगड	केलीस
तर	याद	राख.	डोकं	फोडीन.	मग	फासावर	लटकलो	तरी	बेह र!’’	सोनचूा	संताप	एकदम



वाढला.	 याने	 केशवरावाचा	हात	ग च	धरला	व	तो	 हणाला,	 ‘‘ब या	बोलानं	त	ू िनघनू
जा,	नाहीतर	उ ा या	उ ा	पोिलसात	जाऊन	मी	 िफयाद	करीन!	 हणे	 मंुबईला	चला,
पोरीला	कामाला	लावा.	माझी	बायको,	माझी	पोरगी	काय	बाजारबस या	आहेत	होय?’’

केशवरावाचे	डोळे	िकंिचत	बारीक	होऊन	फटीसारखे	झाले	व	 याने	दात	जा तच
जोरात	आवळले;	पण	सोनचूा	हा	उलटा	अवतार	पाहताच	 याला	हस	ूआवरेना.	 याने
आपला	 हात	 सहजपणे	 सोडवनू	 घेतला	 व	 सोनलूा	 ग याभोवती	 बोटे	 पस न	 खाली
बसवले.

‘‘काका,	 तुम या	मनात	नाही,	तर	रािहलं,	 यात	कोणाची	बळजबरी	आहे	होय?
तु ही	 घरचे	 मालक,	 या	 माणसांचे	 पोिशंदे!	 तु ही	 ठरवा	 यांचं	 पुढंमागं!	 मी	 वाटेचा
वाटस .	काकीचं	नातं	 हणनू	मी	आलो,	आतड ानं	बोललो,	इतकंच!	आता	असं	करा,
डोकं	फार	भडकलंय.	दोन	घास	 िगळून	 व थ	पडा;	मग	सकाळी	 थंड	डो यानं	 िवचार
करा...’’	 केशवरावाने	बाजलूा	वळून	हाक	मारली	व	 हटले,	 ‘‘काकी,	यांचं	ताट	 तेवढं	 दे
भ न.	आज	तमाशा	झाला	तेवढा	ब स	झाला!’’

आत या	खोलीत	भांडी	वाजली	व	थोडी	आदळआपट	झाली.	शेवटी	द चू	ताट
घेऊन	आला	व	 याने	ते	सोनपुूढे	आदळले.	भात	गरम	होता	व	 यातनू	वाफा	येत	हो या.
ताटात	 कसलीतरी	 कोिशंबीरदेखील	 होती.	 हणजे	 आजदेखील	 केशवराव	 जेवायला
राहणार	हे	 प ट	होते.	पण	 या	मऊ	भाताचे	गरम	घास	ग याखाली	उतरताच	गाठी	सुटत
गे यापर्माणे	सोन	ूसैल	पडत	गेला.	या	एवढ ा	अ नासाठी	पोरपणापासनू	कणा	िझजवत
गेलो,	 जग यासाठी	 अ न	 िमळव याची	 धडपड	 केली	 आिण	 ते	 िमळवतािमळवता
जग यासारखे	काहीच	उरले	नाही,	या	 िवचाराने	तो	 िख न	झाला.	 याने	ताटातच	हात
िवसळला	 व	 तो	चटईवर या	 गोणपाटावर	आडवा	झाला.	 केशवरावाने	 कंदील	 िकंिचत
बारीक	केला	व	तो	बाहेर	येत	 हणाला,	‘‘पडा	आता	काका,	डोकं	थोडं	थंड	होऊ	 ा.’’

तो	बाहेर	आला	व	वळचणीला	उभा	रािहला.	 या या	पाठोपाठ	येसबूाई	व	द ू
बाहेर	आली	 व	 या या	 शेजारी	 उभी	 रािहली.	 थोडा	 वेळ	 कोणी	 बोलले	 नाही.	 ते हा
येसबूाईच	 हणाली,	 ‘‘केशवराव,	 खाऊन	 घेतोस	 हवं	 थोडं?	 पोराचं	 झालंय,	 पोरगी
जेवनूच	येईन	 हणाली	होती.’’

केशवराव	तंदर्ीतनू	बाहेर	आला	व	 याने	द ू या	पाठीवर	थाप	मारली.	‘‘खाऊन
झालंय	होय	रे	तुझं?	मग	िसनेमालािबनेमाला	जातोस	काय	बघ,’’	 याने	एक	नोट	काढली
व	द लूा	िदली.	 ‘‘जा,	घे	हा	 पया	आिण	चैन	कर	बेट ा!	मार	खा लास	तर	खा लास,
मग	िसनेमा	तरी	बघ	ऐटीत!	हे	बघ,	िवड ा	फंुकू	नकोस	आणखी	–’’

द 	ूखजीलपणे	हसला	व	आत	जा यासाठी	वळला.	थोड ाच	 वेळात	तो	कपडे
घालनू	आला.	 याने	ग याभोवती	 रंगीत	 हात माल	 गंुडाळला	 होता	 व	 केसांचा	 तुरा
जा तच	उठावदार	केला	होता.

‘‘आिण	 ती	 पोरगी	 भेटली	 तर	 सांग,	आज	 कुठेतरी	 रातर्	 काढ	 हणनू!	 बाप
भडकला	आहे	 हणावं!’’	तो	जात	असता	केशवराव	 हणाला.

यांनी	वचावचा	दोन	घास	िगळले.	केशवरावाने	एक	सतरंजी	काढली	व	तो	 यावर
बसला.	 येसबूाईने	 पानाची	 चंची	 काढली	 व	 ती	 या यापुढे	 टाकून	 ती	 वत:	जवळच
बसली.	केशवराव	काहीतरी	बोलेल	 हणनू	ती	मघापासनू	वाट	पाहत	होती;	पण	तो	मातर्
िसगारेट	काढून	शांतपणे	ओढत	बसला	होता.	आता	सोनू या	खोलीतनू	दारा या	फटीत



मंद	 केले या	पर्काशाची	 सुतासारखी	 रेषा	मातर्	 िदसत	होती	आिण	जण	ू ितलादेखील
फंुकून	 टाक याचा	 पर्य न	 करत	अस यापर्माणे	 बंद	 िखडकीबाहेर	 शेळी	 सतत	 लांब
घोगरे	खोकत	होती.

‘‘काकी,	 हे	पर्करण	सहजासहजी	 िमटायचं	नाही!’’	म येच	 केशवराव	 हणाला,
‘‘पोिलसात	उ ा या	उ ा	 िफयाद	करीन	 हणतो	तो.	आिण	खरं	सांग?ू	पोिलसापासनू
जरा	 दरू	 राहणंच	 मा या	 धं ा या	 दृ टीनं	 फाय ाचं	आहे.	 परंतु	 मी	 काही	 हातारा
मरेपयंत	मु काम	ठोकून	बसणार	नाही.	िशवाय	माझे	चारशे	 पये	तरी	तु याजवळ	िकती
िदवस	अडकवनू	ठेव?ू	आिण	एक	बघ	काकी,	मी	आपला	घडाघडा	 प ट	बोलणारा	माणसू!
पोरगी	जशी	उफाड ानं	वाढते,	तशी	ती	सुकतेदेखील	उफाड ानंच!	आणखी	चारपाच	वषं
अशीच	 गेली,	 की	 ित याकडे	 कुतरे्देखील	 ढंुकून	 पाहणार	 नाही!	 आ ाच	 आलात
मा याबरोबर	तर	ितचं	ब तान	बसेल,	तदेूखील	कुठंतरी	पान-तपिकरीचं	दुकान	घालशील.
ते हा	तुझं	त	ूबघ	आिण	ठरव	आता.	मी	चाललो	परत	ये या	आइतवारी.’’

येसबूाई	िचडून	 हणाली,	‘‘मग	मी	तरी	काय	क 	सांग!	मढं	मरतही	नाही	एकदा,
हणजे	मी	तरी	 सुटेन!	वीसपंचवीस	वषं	काढली	मी	खाते यात.	कसली	अब् 	 िन	काय!
कधी	धड	धडोतं	लागलं	नाही	अंगाला,	की	कधी	ढेकर	आली	नाही	पोटाला!	माझं	जसं,
तसंच	 या	पोरांचं!	मघाशी	त	ूउगीच	आडवा	आलास	बघ.	मी	एकदा	सारं	कायमचं	िमटवनू
टाकलं	असतं	बघ!’’

‘‘होय,	 आिण	 गेली	 असतीस	 फासावर!	 मग	 ते	 क न	 फायदा	 काय	 तुला?’’
केशवराव	 हणाला,	 ‘‘धडक	 देऊन	 वत:चं	 डोकंदेखील	फोडून	मरायचं,	 हे	 रानडुकराचं
काम;	आपण	पडलो	माणसं,	आपलं	तसलं	काम	न हे	काकी!’’

‘‘मग	मी	क 	तरी	काय	सांग!’’	आक्र ताळेपणाने	येसबूाईने	िवचारले,	‘‘आ ही
जर	उ ा	तु याबरोबर	िनघालो	तर	तो	पोिलसात	जाऊन	गावग ना	करेल	की!’’

‘‘छे	 छे,	 ते	तर	 िबलकूल	उपयोगी	नाही!	आपलं	काम	तर	मांजरा या	पावलांनी
हायला	पािहजे!’’	 केशवराव	 हणाला;	पण	तो	म येच	एकदम	ग प	झाला	व	हाता या
बोटांची	उघडझाप	करत	 यां याकडे	पाहत	 रािहला.	 ‘‘ही	वीत	आहे	बघ	काकी,	 याचा
गळा	बरोबर	एवढ ाच	मापाचा	आहे,’’	तो	थोड ा	वेळाने	अक मात	 हणाला.

येसबूाईने	ग धळून	िवचारले,	‘‘आँ?	काय	 हणालास?’’	पण	नंतर	ित या	 यानात
आ यावर	ती	ग पगार	झाली	व	खु यासारखे	त ड	उघडे	टाकून	ितने	गपकन	 यावर	बोटे
ठेवली.

‘‘आता	भांडं	कशासाठी	लपवायचं,	काकी?	एकदा	काहीतरी	ठरवनू	टाकलं	पािहजे.
जर	त	ूमा यावर	भार	टाकणार	असशील	तर	बघ,	मग	तुला	पुढची	काळजी	नको	कसली!
मला	अस या	गो टी	न या	नाहीत;	पण	एकदा	मा याकडे	काम	िदलंस	की	मातर्	 यात
ढवळाढवळ	नको.	नाहीतर	माझे	 पैसे	परत	क न	टाक,	मी	 िनघालो	 मंुबईला.	मग	 तु ही
जाणे,	 तुमचं	 फुटकं	 दिरदर्ी	 नशीब	 जाणे!’’	 जण	ू यानंतर	 काही	 बोल यात	 अथ
नस यापर्माणे	तो	उठला	व	पु हा	 हणाला,	‘‘गळा	तर	सारा	वीतभर	आहे.’’

आता	सुतासारखी	पर्काशाची	 रेषा	दारात	 ठेवनू	सोन	ूचटईवर	पडला	होता;	पण
याची	झोप	सतत	िवसकटत	होती.	हॉटेलमधील	पोराने	सुरी	टाक यापर्माणे	टाकलेली
शीळ,	 कमळी या	 मैितर्णीचे	ल न	 –	 मैितर्णीचे	ल न?	 सायकली या	 दुकानात	 काम
के यावर	 जेवताना	पर् येक	घासाला	 येणारा	 कुबट	 तेलकट	वास;	 िसनेमा	चाल	ूअसता



म येच	 उठून	 मॅनेजर या	 खाजगी	 खोलीत	 जाणा या,	 फुकट	 िसनेमा	 पाहायला
चटावले या	 गर या	 बायका;	 िगरणीत	 काम	 करताना	 चक्रात	 सापड या	 राणोजीचा
जिमनीवर	पडलेला	 सुरकुतलेला	पाय;	 लायवडू	कारखा यात	 राबताना	 तेथील	 रा सी
पा याखाली	फळी	सरकवत	असता	खाडकन	उडालेला	अहमदचा	पंजा;	िज याकडे	सरळ
नजरेने	पाहतादेखील	येत	नसे,	असली	गाडी या	गाडी	जळण	खाणारी,	अजसर्	धगधगीत
भट्टी	आिण	 ित यात	एक	 िदवस	पडलेले	 ते	काळे	मखमली	मांजर;	चा याचे	वाढलेले
झाड	 –	 याने	 नेटाने	आपली	सारी	 मुळे	जिमनीतनू	काढली,	आप या	फां ांचे	 बोचके
क न	 पाठीवर	 टाकले	 व	 खोकत	 असले या	 शेळी या	 आवाजात	 िवचारले,	 ‘‘येतोस
मंुबईला?	मी	आता	िसमट या	खोलीत	वाढणार	आहे!’’	 लेटीवर	िफर	िफर	िफरणारी	लाल
डो याची	 िहरवी	माशी	समोर	आली	व	वाढतावाढता	माणसाएवढी	झाली.	 ितचा	 चेहरा
बिहणीचा	होता	व	ती	िहरवे	 याली	होती.	‘‘ये	की	उ ा	रािहलास	तर!’’	 लेटीसारखे	डोळे
िभरिभरत	ती	 हणाली	व	मग	भट्टीवाला	चावटपणे	हसला.	भट्टीवा याचा	नाम	ूझाला
आिण	ग याला	 सुरीचे	 थंडगार	पाते	लागले,	ग याभोवती	सापासारखी	बोटे	पसरली	 –
‘‘छे	छे,	तुला	सुरी	कशाला?	तुझा	गळा	तर	सारा	वीतभर	आहे,	वीतभर	आहे...’’

सोनचूा	गळा	एकदम	च द यासारखा	झाला.	तो	घाबरा	झाला	व	हातपाय	झाडत
तो	एकदम	उठून	बसला	आिण	 याने	 िदवा	मोठा	 केला.	दारा या	फटीतील	पर्काशरेषा
सुरी	धारदार	होऊन	तयार	झा यापर्माणे	जा त	जवळ	आली.	 हे	सारे	झोपेतच	होते	 हे
सोनलूा	पणूपणे	जाणव यावर	हायसे	वाटले;	पण	लगेच	आडवे	हो याची	 याला	इ छा
झाली	नाही,	तो	तसाच	बसनू	रािहला.	कोठूनतरी	वारे	आत	िशरत	होते	व	 यामुळे	अंग
काकडत	 होते.	 िखडकीबाहेर	 शेळी	 म येच	 पाय	 झाडत	 होती	 व	 या	 आवाजामुळेच
थरक यापर्माणे	चा याचे	झाड	पाने	हलवत	होते.	सोन	ूउठला.	 याने	अंथरलेले	गोणपाट
उचलले	व	दार	उघडून	पर्काशाची	रेषा	 ं दावत	तो	बाहेर	आला.

याचा	 गळा	 तर	 सारा	 वीतभर	 आहे!	 येसबूाईला	 ते	 श द	 आठवले	 व	 ती
िखळ यासारखी	 झाली.	 ते	 अगदी	 खरे	 आहे	 हे	 दाखव यासाठीच	 जण	ू सोन	ू बाहेर
आ यापर्माणे	 याला	पाहताच	ती	चपापली	व	झटकन	बाजलूा	झाली.	केशवरावदेखील
चमकला	व	 या याकडे	पाहतच	रािहला.

सोन	ूबाहेर	आला	 या	वेळी	 याचे	अंग	जा तच	काकडले.	तो	शेळीजवळ	बसला
ते हा	ती	पु हा	भेद न	काकुळतीने	ओरडत	उठ याची	धडपड	क 	लागली;	परंतु	ित या
कोण याच	पायात	 नेट	उरला	न हता.	 ित या	पाठीवर	कापसूहात	 िफरवत	सोननेू	 ितला
समजावले	व	हातातील	गोणपाट	 ित या	पाठीवर	पसरले.	 शेळीने	पाय	हलव याचे	 बंद
केले	 व	 ती	 मान	 ताणनू	 िनपिचत	 पडून	 रािहली;	 परंतु	 ितचा	 वास	 मातर्	 कांब याचे
खरखरीत	 तुकडे	बाहेर	पडत	अस यापर्माणे	 येत	होता	आिण	दर	 वासाला	 ितची	पाठ
िपंज या या	तारेपर्माणे	ताठत	होती.	ित यावर	हात	िफरवत	सोन	ूथोडा	वेळ	तेथे	बसला;
पण	आता	 याला	उमज	पडला	होता.	 याने	 िनरोप	 घेत	अस यापर्माणे	 ितला	पाठीवर
थोपटले	व	तो	दडपले या	मनाने	आत	आला.

याने	दार	लावले.	पर्काशाचा	पट्टा	पु हा	आकसला	व	सोन	ूआत	येऊन	नुस या
चटईवर	पडला.	 याने	 िदवा	घालवताच	पर्काशाची	 रेषा	एकदम	तोडून	टाक यापर्माणे
नाहीशी	झाली	 व	आता	 वा याचे	धारदार	 पाते	 तेथनू	आत	 येत	 रािहले.	सोननेू	 गुडघे
अगदी	 अंगाजवळ	 दुमडून	 घेतले	 व	 थोड ाच	 वेळात	 तो	 त ड	 िकंिचत	 उघडे	 टाकून



घरघरीत	घो 	लागला.
येसबूाई	आत	आली	व	आप या	अंथ णाकडे	गेली.	केशवराव	उठला	व	कानोसा

घेत	 दारापाशी	 थांबला.	 नंतर	 याने	 उंचावलेले	 हात	 कोपरापाशी	 दुमडत	 आळस
झाड यासारखे	 केले	व	मग	लगेच	 हात	 पस न	 याने	 उरलेली	सारी	 रातर्च	आप या
ता यात	घेतली.



भो	व	रा

गोपाळ	पाय या	चढून	आत	आला	व	 याने	कागदात	गंुडाळलेले	हातातले	पुडके	टेबलावर
टाकले.	दमले या	अंगाने	कोट	काढून	 याने	खुचीत	आसरा	घेतला,	ते हा	 या या	मनात
एकच	इ छा	उरली	होती.	 मंगल	शाळेतनू	आली	का?	शांतनेू	चहाबरोबर	काहीतरी	ऊन
खायला	केले	असेल	का?	नमतूाई	काय	करीत	असेल?	माधवला	थोडी	झोप	लागली	असेल
का?	-	या	सग यापे ाही	हे	िशणलेले,	ओढाताणीने	िहसकलेले	अंग	थोडा	वेळ	कोठेतरी
िनवधपणे	टाकावे,	आता	एखादा	श ददेखील	उ चारायला	 िजभेला	ताण	नको,	एवढीच
हाव	 याला	उरली	होती.	 याने	कपाळ	दाबीत	डोळे	िमटून	घेतले	आिण	 हे	शांत	मोजके
ण	एवढेच	आपले	 वत:चे	खरेखुरे	आयु य,	अशा	कडवट	समाधानाने	खुचीत	अंग	सैल

पसरले.
पण	 नंतर	 याला	वाटले,	खरेच	ए हाना	 मंगल	शाळेतनू	घरी	परत	यायला	हवी

होती.	आपण	घरी	 येताना	ती	पवूीपर्माणे	धावत	 येत	नसली	तरी	ती	समोरच	कोठेतरी
असे.	ती	फारच	लहरीत	असली	की	आईिवषयी	एखादी	तक्रार	सांगे	 िकंवा	अमुक	एक
आणनू	 देणार	की	नाही	असे	िनवाणीने	िवचारीत	असे.	पण	आज	मातर्	ती	कोठेच	िदसत
नाही,	ही	गो ट	आता	गोपाळ या	 यानी	आली;	पण	 याबरोबर	आप याला	आत या
आत	 थोडे	 चोरटे	 समाधानदेखील	 वाटले	 हे	 पाहनू	 तो	 थोडा	 खजील	 झाला.	 मंगलने
काहीतरी	 मागावे,	 आपण	 आजउ ा	 करीत	 िदवस	 ढकलावेत,	 मग	 कधीतरी	 एखादी
व तातली	व त	ूआणनू	 वेळ	भागवावी,	हा	पर्कार	तर	 नेहमीचाच	झाला	होता.	 ितला
शाळेत	 घेऊन	 जायला	 सुमतीपर्माणे	 कातडी	 िपशवी	 हवी	 होती;	 पण	 ितची	 िकंमत
साडेपाच	 पये	 हणताच	गोपाळने	 फुले-फुले	असलेली	एक	 सुरेख	 पण	कापडी	 िपशवी
मंगलला	आणनू	 िदली	 होती.	 ते हा	 फुरंगटून	 ती	 िदवसभर	 जेवली	 नाही	आिण	 नंतर
हट्टाने	 ती	आपली	 जुनी,	फाटकीच	 िपशवी	 वापरीत	 होती.	असे	काही	झाले	की	 मग
शांतदेूखील	खपू	िचडते,	बडबडते.	िहसकलेले	मन	जा तच	िहसकते,	एखादा	िवषारी	श द
जातोयेतो	व	नंतर	आठदहा	िदवस	मन तापाचे	होतात.	मग	ितघांभोवती	कधी	न	झटकता
येणारे	िवषारी	व तर्	पड यापर्माणे	ती	िदवस	काढीत.	मग	कधीतरी	मंगल	हसते,	पु हा
सारे	उबदार	होते	आिण	मग	 या	उबेतनूच	पु हा	ते	भतू	समोर	उभे	राहते...

शांतनेू	चहा	आणला	व	काही	न	 बोलता	ती	समोर या	 बाकावर	 बसली.	आता
नुसताच	चहा	पाहनू	गोपाळ	एखा ा	लहान	 मुलापर्माणे	 िहरमुसला.	खरे	 हणजे	आज
आप याला	गरम	पोहे	िकंवा	कोबीचे	थालीपीठ	फार	हवे	होते	हे	 याला	जाणवले.	िशवाय
आता	जेवण	होईपयंत	काही	खायला	 िमळणार	नाही	 हेही	 याला	सवयीने	माहीत	झाले
होते;	 पण	 याने	 मुकाट ाने	 कप	 उचलला	 व	शांतकूडे	 पािहले.	 ितचा	 चेहरा	 तर्ािसक,
ताणलेला	 िदसत	 होता	 आिण	 ितचे	 ओठ	 श द	 सहजपणे	 बाहेर	 सोडायला	 तयार
नस यापर्माणे	िन चयी	िदसत	होते.	मंगलला	लाल	बटू	न	आणता	पु हा	सा याच	वहाणा
आणनू	िद या,	याचा	राग	अ ाप	ओसरलेला	िदसत	न हता.



‘‘मंगल	आली	नाही	शाळेहनू?’’	गोपाळने	कप	उचलताना	िवचारले.
शांतू या	 कपाळावर	 बारीकशी	 आठी	 िदसली;	 पण	 आता	 अशा	 आठ ा

नेहमी याच	झा या	हो या.
‘‘घरीच	आहे	ती.	शाळेला	गेलीय	कुठं	ती?’’	 या याकडे	न	पाहता	शांत	ू हणाली,

‘‘असेल	बाहेरच	कुठंतरी!’’
गोपाळ	आधीच	 उठला	 होता.	 तो	 बाहेर	आला	 िन	 याने	 इकडेितकडे	 पािहले.

मंगल	 डोणी या	 दगडावर	 त ड	 एवढेसे	क न	 बसली	 होती.	 गोपाळला	 पाहताच	 ितने
फुरंगटून	 या याकडे	पाठ	वळवली.	गोपाळने	जाऊन	 ितला	 कुरवाळले	तरी	ती	 खुलली
नाही.

‘‘बाईसाहेब,	आज	शाळा	नाही?	पण	आज	कायक्रम	होता	ना	शाळेत!’’	 याने
िवचारले.

कायक्रमाचा	उ लेख	ऐकताच	आतापयंत	दडपनू	ठेवलेले	रडे	मंगल या	डो यांत
एकदम	जमा	झाले	व	 ितने	हात	 िझडकार यासारखा	 केला;	पण	गोपाळने	 ितला	उचलनू
घेताच	ती	 िनमटूपणे	आली.	 या	 वेळी	 याला	उगाचच	वाटले,	माधव	 िह यापे ा	वयाने
िकतीतरी	मोठा;	पण	 याला	उचलताना	फोलपट	उचल यासारखे	वाटते!	आत	आ यावर
गोपाळने	मंगलला	समोर	उभे	केले	आिण	 वत:	खुचीवर	बसत	शांतलूा	 हटले,	‘‘हं!	सांग
बघ!ू	झालं	तरी	काय?’’

‘‘सांगायचं	काय	 यात?	 नेहमीचीच	 रड	आहे	झालं!	आता	 दोघांपैकी	 कुणीतरी
एकानं	 लाजनू	 ग प	 बसलं	 पािहजे.	 कायक्रमात	 भाग	 यायचा	 हणजे	 ितला	 िनळा
कमरपट्टा	असलेला	नवा	पांढरा	झगा	हवा	होता.	तो	नसेल	तर	शाळेतही	 येऊ	नकोस
असं	सांिगतलं	बा नी	ितला.’’

गोपाळ	 एकदम	 आकस यासारखा	 झाला.	 तो	 थोडा	 वरमलाही.	 बरेच	 िदवस
आप यासाठी	ठेवलेले	रेशमी	कापड	 याने	झ यासाठी	मंगलला	देऊन	टाकले	होते,	ते हा
तो	िवषय	संपला	अशी	 याची	समजतू	झाली	होती.	 याने	शांतकूडे	िवष णतेने	पािहले.
याला	 वाटले,	अलीकडे	 ही	सतत	असे	लागणारे	का	 बरे	 बोलते?	आप याला	काहीच
आतडे	 नाही?	 मंगल	आपलीदेखील	 मुलगी	आहेच.	 ितने	 ‘पेन	 हवे’	 हणताच	आपण
आप या	 िखशातील	 पेन	काढून	 ितला	कायम	 देऊन	टाकले.	 ितला	छतर्ी	आणनू	 िदली;
कुठेतरी	‘िट्रपला	जाते’	 हणताच	रानडेकडून	पाच	 पये	आणनू	ताबडतोब	ितची	 यव था
केली.	हे	सारे	एक	मिह यात	घडले	आिण	तरीदेखील	शांतचेू	श द	असे	का	होतात?...

आपण	बाहेर	गेलो	असता	शांतनेू	कागदाचे	पुडके	सोडले	आहे	व	आतील	लोकरी
कापडाची	नवी	अधी	चड्डी	टेबलावर	िवसकटून	पडली	आहे	हे	गोपाळला	िदसले	व	मग
याला	ताजे	कारण	कोणते	हे	उमगले.

‘‘पण	 िदवाळीनंतर	 तुमचा	मोठा	कायक्रम	आहे	ना,	 या	 वेळी	आण	ूकी!’’	तो
खोट ा	 मनमोकळेपणाने	 हसत	 मंगलला	 हणाला,	 ‘‘आिण	 या	 वेळी	 आणखी	 काय
आणणार	माहीत	आहे?	मधे	लाल	लोलक	असलेली	मो यांची	माळ,	शेजार या	उषेसारखे
काळे	सँड स	–’’

‘‘माहीत	आहे	सगळं.	 ‘आणतो!	आणतो’	 हणता	आिण	मला	काही	आणीतच
नाही.	सारं	काही	आणता	ते	माधवसाठी	आिण	ते	सगळं	पडून	राहतं!’’

गोपाळचा	 खोटा	 मोकळेपणाही	 पुस यासारखा	 झाला	 व	 या याभोवती	 एक



अदृ य	 िभंत	उभी	रािह यापर्माणे	झाली.	पलीकडून	बायको	आिण	ऐकूनऐकून	 ितचाच
सरू	 उचल	ूलागलेली	 मुलगी	 िहरमोडीने,	 संतापाने	 या याकडे	 पाहत	 हो या.	 पण	 खु
या या	मनात	 देखील	अपराधी	भावनेचा	एक	डोळा	उमटला	होता.	शांतिूवषयी	आता
याला	िवशेष	खंत	वाटली	नाही.	ित यात	व	आप यात	आता	समंजसपणाचे	नाते	कधी
िनमाण	होणार	नाही,	हे	 याने	आता	 वीकारले	होते;	पण	ही	मंगल?

पण	 ितचेदेखील	 काही	 चकू	 नाही	 हणा.	 पाहतापाहता	 ती	 मोठी	 होऊन	 पंख
पस न	 आप या	 आयु या या	 मागाने	 िनघनू	 जाईल	 िन	 अस या	 गो टीचंा	 हट्ट
कर याचा	 काळही	 संपेल.	 बोटांतनू	 वाळू	 सतत	 सरसर	 झरत	आहे.	आप या	 हातात
मावणार	नाही	असा	आपला	 वत:चा	एक	मोठा	रंगीत	भोवरा	असावा,	या	इ छेने	आपण
िकतीतरी	 वेळा	 रातर्ी	 झोपेिशवाय	 पडून	 होतो;	 पण	 तसा	 भोवरा	 हातात	 यायला
तीसप तीस	वष	वाट	पाहावी	लागली	आिण	तोपयंत	 यासाठी	जीव	टाकणारा	खेडवळ,
आडदांड,	दिरदर्ी	पोरगा	व	 याचा	मकू	हट्ट	के हाच	नाहीसा	होऊन	गेला	होता...

गोपाळ	अगदी	िवष ण	होऊन	ग प	रािहला.	 याने	िनवनू	गेलेला	चहा	दोनतीन
घोटांतच	 संपवला	व	 िवमन कपणे	हात	डो याखाली	 घेतले.	 याला	वाटले,	शांतनेू	थोडे
समजावनू	 यायला	 हवे.	 यां या	 सग या	 हौशी	 पुरवाय या	 तरी	 कशा?	 घरात	 या
दोघीच	अस या	 तर	 एवढ ा	 पगारात	 िनदान	 यां या	 मनापर्माणे	 तरी	 राहणे	अवघड
न हते;	 पण	 घरी	 माधव,	 नमतूाई	 होती.	 नमतूाईचे	 ते	अथहीन	 मंगळसतूर्,	 डो यांत
अक मात	 िदसणारी,	 िभववणारी	 वेडपट	 चमक,	 ित या	 आयु यात	 लु या	 पायांनी
रगाळणारा	माधव!...	 ित या	समाधानासाठी	मधनूमधनू	औषधे	आणावी	लागत.	खोटे
हसनू	 ‘वा:!	या	बाटलीनं	हमखास	 सुधारणा	होणार	बघ!’	असे	 िनढावले या	 िनल जपणे
सांगावे	लागे.	 िशवाय	 या यासाठी	आणखी	एका	न या	नमु याचे	बटू,	 िन या	 रंगाचा
सदरा	िकंवा	कोट	हेदेखील	असेच.	आजच	ही	लोकरी	कापडाची	चड्डी	आण यानंतर	 या
मिह यातील	उरलेले	सगळे	पैसे	संपले	होते.	आता	ितची	 यवि थत	घडी	क न	नमतूाई
ती	माधवला	िदसेल	अशा	िठकाणी	समोर	दोरीवर	ठेवनू	टाकील.	ती	दररोज	 याच	वेडया
िज ीने	 ती	 चड्डी	 झटकून	 ठेवीत	 जाईल,	 पांघ णाखाली	 दुबळे	 पाय	 झाकून	 माधव
ित याकडे	मधनूमधनू	हावरेपणाने	पाहत	आडवे	िदवस	ढकलीत	राहील	व	पायांकडून	सु
झालेली	िनजीवता	अिनवायपणे	वरवर	चढत	राहील...

गोपाळला	 हे	सारे	नकोसे	वाटले.	तो	उठून	उभा	रािहला	आिण	 याने	उघडलेला
कागद	व	नवी	चड्डी	उचलली.	ते	पाहनू	शांतचेू	डोळे	जळजळीत	झाले	हे	 यानात	आले
नाही,	असे	दाखवीत	तो	नमतूाई या	खोलीकडे	 िनघाला;	पण	उ ा	मातर्	या	 वेळेपयंत
घरात	वणवा	भडकणार,	या	क पनेने	 याचे	मन	शहारले.	 याने	चार	 िदवसांपवूी	शांतलूा
नकळत	 बँके या	 हॉ टमधनू	 ितची	 बोरमाळ	 काढली	 होती	 व	 ती	 िवकून	 बाजारात
नुक याच	आले या	 सुबक,	 िकमती	सायकलीसारखी	एक	लहान	सायकल	 िवकत	 घेतली
होती.	 उ ा	 ती	 सायकल	 घरी	 पोचती	 होणार	 होती;	 पण	 सव	 बाजूंनी	 क डले या
माणसा या	मनात	सतत	भीतीमुळेच,	‘उ ाचं	उ ा	पाह’ू	अशी	जी	एक	पळपुटी	बेदरकार
वृ ी	असते,	ती	आता	गोपाळ या	आयु यात	जाड	कातड ापर्माणे	वाढली	होती.	 याने
मन	झाड यासारखे	केले	व	तो	नमतूाई या	खोलीकडे	आला.

नमतूाई	 िखडकीजवळ	उभी	 राहनू	शाळा	 सुट यावर	परत	चालले या	पोरांकडे
नेहमीपर्माणे	 पाहत	 उभी	 होती.	 गोपाळला	 एकदम	 नकळत	कडवटपणे	 वाटून	 गेले	 –



मेहरबानी	 हावी	आिण	कुठ याही	पोराने	नवे	काहीतरी	आणनू	येथनू	िमरवत	जाऊ	नये!	–
खा याचा	न या	त हेचा	डबा,	कसलेतरी	जगावेगळे	खेळणे,	साहेबी	टोपी...	काही	नको!
िनदान	आता	या	मिह याला	तरी	नको!	पण	लगेच	 याला	 वत: या	 ु दर्पणाची	लाज
वाटली	िन	 याने	आत	येत	नमतूाईला	हाक	मारली.

नमतूाईने	वळून	 या याकडे	पािहले,	ते हा	ित या	चेह यावर	आलेली	उ सुकता
अ ापही	पुसट	िदसत	होती.	ती	आपले	करडे	केस	फार	ओढून	बांधीत	असे.	 यामुळे	काही
वेळा	साधे	बोलतानादेखील	ित या	कपाळावर	हालचाल	िदसे.	पण	ित या	केसांत	नेहमी
एक	 फूल	 असे.	 ती	 जु या	 प तीपर्माणे	 मोठे,	 कोरडे	 कंुकू	 लावीत	 असे;	 पण
सं याकाळपयंत	 या या	 कडा	 वेड ावाकड ा	 होऊन	 ते	 आयु यातील	 कायम
जखमेपर्माणे	 िदस	ूलागे.	गोपाळला	तर	 ते	दररोज	पाह याचा	पर्संग	 येई	व	दर	 वेळी
याला	डाग	बस यापर्माणे	होत	असे.	मग	 याला	वाटे,	ही	आपली	बहीण	डोळे	उघडून
जागी	होणार	तरी	कधी!	कधी	ती	आप या	 वेड ा	 व नां या	छायेमधनू	बाहेर	 येऊन
उ ह	सहन	करायला	 िशकणार?	 ते	 कंुकू,	 ते	 मंगळसतूर्,	हाडकु या	हातावरची	काकणे	 –
आिण	 येथे	 खोली	 भ न	 रािहले या,	 वत:चे	 पोट	 मा न	 माधवसाठी	 ितने	 आणनू
ठेवले या	या	िनरिनरा या	व त!ू...

पिह यापिह यांदा	ती	गोपाळला	नकळत	बाजारात	जात	असे.	दोनचार	िदवसांनी
नवे	 काहीतरी	आणनू	 ती	 या	खोलीत	 ठेवी.	 एके	 िदवशी	 गोपाळला	 स यनारायणा या
पजेूसाठी	 ितचा	 पीतांबर	 हवा	 होता,	 हणनू	 याने	 ितची	 पेटी	 उघडली,	 ते हा	 तो
खु यासारखा	पाहतच	रािहला.	 ‘पेटीत	आहेत’	 हणनू	ती	सांगे	 ते	 िबलबर,	कुडया,	फार
काय	-	चांदीची	जोडवी,	कशाचाच	प ा	न हता.	 याबरोबरच	पीतांबर,	दोन	पैठणी,	ितचा
एक	शाल	ूयातलेदेखील	काही	उरले	न हते.	ती	आ याबरोबर	ितला	खडसावनू	िवचारायचे
गोपाळने	ठरवले;	पण	ती	आली	िनथळ या	उ साहाने.	उ हात	भटक यामुळे	ितचा	चेहरा
थोडा	 काळवंडलेला	 िदसत	 होता	 व	 ितचे	 पाय	 धुळीने	 भरले	 होते.	 रानडे या	 मुलाने
घेतले या	 बुटासारखेच	 बटू	 ितला	 िमळाले	 होते	 आिण	 तेदेखील	 अगदी	 माधव याच
मापाचे,	सांगनू	करव यासारखे!	जाताना	ितने	वीत-बोटे	घालनू	माधवचे	माप	पाहनू	ठेवले
होते.	 ितचा	 उजाड	 मोकळा	 चेहरा,	 अंगावर	 दोन	 िठकाणी	 फाटलेले	 पातळ	 पाहनू
गोपाळचा	 राग	 नाहीसा	झाला	 व	 याला	 भडभडून	आले.	जण	ू गळा	आवळला	जात
अस यासार या	आवाजात	 याने	िवचारले,	‘‘बटू	आणलेस	त	ूमाधवला?’’

‘‘होय.	अरे	माधवचं	काय,	आता	पाचसहा	मिह यांत	तो	पवूीसारखा	चाल	ूलागेल
की!	काल	मी	पाय	चोळीत	होते,	 या	वेळी	 याची	पावलं	मला	मोठी	वाढलेली,	रसरशीत
वाटली.	तो	शाळेला	जायला	लागला	की	 याला	मग	बटू	हवेतच	की!	काल	ती	 याची
शाळा	सुटली	ते हा	मी	पािहलं,	िकतीतरी	मुलं	पायात	बटू	अडकवनू	ट टक्	करीत	ऐटीत
चालली	होती	अगदी!’’	नमतूाई	माधवकडे	वळली	व	लगबगीने	बटू	 या यासमोर	धरीत
हणाली,	‘‘बिघतलंस?	हे	तु यासाठी	आहेत!’’

माधव	थोडा	हसला	व	 याने	कसलातरी	आवाज	केला.	 याने	बटू	हातात	 घेतले,
यां या	 मखमली,	 गुळगुळीत	कातड ाव न	आस तीने	 हात	 िफरवला	आिण	 मग	 तो
झटकन	कुशीवर	वळून	डोळे	झाकून	पडला.

‘‘नमतूाई,	 त	ू जाऊ	 नकोस	 अशी	 वणवण	 िहंडत	 बाजारात,’’	आपला	आवाज
श यतो	शांत	ठेवीत	गोपाळ	 हणाला,	‘‘तुला	काय	हवं	असेल	ते	मला	सांगत	जा.	मीच	ते



आणनू	देत	जाईन.’’	आिण	तो	झटकन	बाहेर	िनघनू	गेला.
मग	 याने	हळूहळू	काळे	बटू,	 िनळे	मोजे,	तपिकरी	बटू,	लाल	 सँड स	आणले.

थोड ाच	िदवसांत	 लॅि टकचे	द तर	आले,	मध या	वेळेचा	खायचा	डबा	आला,	िक्रकेट
बॅट	आली,	 फूटबॉल	आला.	 एकदा	 याने	 बाजलूा	 िहरवे	 पीस	 असलेली	 साहेब	 टोपी
आणली.	रेनकोट	आला.	िनरिनरा या	नमु याचे	सातआठ	कातडी	पट्टे	आले.	लोकरी या
कापडा या	चड्ड ा,	सुबक	रंगाचे	सदरे	तर	पु कळच	झाले.	नमतूाईने	 या	सग या	व तू
माधवला	िदसतील	अशात हेने	दांडीवर	व	िभंतीत या	कपाटात	मांड या.	ती	 वत:	जुनी,
िवटकी	पातळे	नेसनू	या	सा या	व त	ूहळुवारपणे	झाडून-झटकून	ठेवीत	असे.

या	सग यांत	गोपाळने	आपण	होऊन	उ साहाने	आणलेली	एकच	व त	ूहोती	–
अ ाप	पातळ	कागदी	 िपशवीत	असलेला	भोवरा.	तो	 याने	अचानकपणे	एका	 दुकानात
पािहला	 होता	 व	 याबरोबर	 लहानपणी	 दडपनू	 रािहले या	 या या	 सग या	 इ छा
इत या	 वषांनी	 एकदम	 भुईवर	आ या	 हो या.	फार	 मागे,	 इतर	 मुले	 खेळत	असताना
याला	तसला	 वत:चा	एक	भोवरा	हवा	होता.	एकदा	सारे	धैय	एकवटून	 याने	 दुकानात
जाऊन	 या या	 िकमतीची	 चौकशीदेखील	 क न	 ठेवली	 होती;	 पण	 नंतर	 वत:साठी
कसला	हट्ट	धर याची	 वृ ीच	नाहीशी	होऊ	लागली.	मग	 ते	वय	 संपनू	 गेले	आिण	ती
इ छा	 मातर्	 तशीच	 अिह येपर्माणे	 जडशीळ,	 िनजीव	 पडून	 रािहली	 होती.	 भोवरा
लाकडी	असनू	 या यावर या	 गुळगुळीत	भागावर	 िनरिनरा या	 रंगांचे	 तुकडे	 रंगवलेले
होते.	गोपाळने	दोन	भोवरे	िवकत	घेतले.	घरी	आ यावर	 याने	एक	भोवरा	मंगलला	िदला.
ितने	तो	िपशवीतनू	काढला	व	िनिवकारपणे	 ‘‘भोवरा?’’	असे	 हणनू	बाजलूा	 ठेवनू	िदला.
गोपाळने	 दुसरा	भोवरा	माधव या	खोलीत	आणला	 िन	उ साहाने	कोट	काढून	 खुचीवर
टाकला.	 मग	 भोव याभोवती	जाळी	 गंुडाळून	 याने	 ती	 सरिदशी	ओढली	 व	 िभरिभ
लागलेला	भोवरा	वर या	वर	तळ यावर	झेलला.	वेगाने	िफरत	असले या	 या	भोव याचा
िखळा	हातात	 हुळहुळत	होता;	पण	आता	 या यावरचे	 रंग	एकमेकांत	 िमळून	 गे याने
काळा	िनळा	कुठे	संपतो,	िपवळा	लाल	कुठे	सु 	होतो	 हे	िदसत	न हते.	गोपाळ	हलकेच
माधवजवळ	आला	व	 याने	 िफरता	भोवरा	तसाच	माधव या	तळ यावर	सोडला.	जणू
गोपाळने	लहानपणी	दडपनू	ठेवलेला	सगळा	आनंद	 या	िख या या	टोकातनू	माधवम ये
उतर यापर्माणे	 माधवचा	 चेहरा	 एकदम	 उजळला	 होता...	 भोवरा	 हळूहळू	 मंदावला,
रंगांचे	 तुकडे	 प ट	 होऊ	लागले	आिण	 शेवटी	 िगरकी	 घेऊन	 भोवरा	खाली	 पडला	 व
लडगडत	नमतूाईजवळ	गेला.	 णभर	गोपाळला	उदास	वाटले.	आता	तस या	गो टीनंा
काही	अथ	 रािहला	 नाही,	 हे	 याला	जाणवले.	माधवही	आता	 कुशीवर	 वळला	 होता.
गोपाळला	वाटले,	 याला	वय	आहे;	पण	भोप याचा	उपयोग	नाही.	 मंगलला	वय	आहे,
भोवरा	आहे;	पण	इ छा	नाही.	लहानपणी	अ णा	ती	कसलीतरी	कथा	सांगनू	 हणत,	तेच
खरे	 हणायचे	शेवटी!	जे	आहे	 याचा	काळ	नाही,	जे	िमळते	 याला	बळ	नाही	आिण	जे
नाही	 याची	कळ	जात	नाही!	नमतूाईने	भोवरा	उचलला,	जाळीची	गंुडाळी	केली	व	दो ही
िपशवीत	घालनू	ती	कपाटात	बुटाशेजारी	ठेवनू	िदली.

आिण	ही	एक	अतटू	िज 	जतन	करीत	जगणारी	नमतूाई!...
घरी	 आईबापांचे	 दािरदर्य	 िन	 भावंडां या	 आयु याची	 परवड	 पाहनू	 नमतूाई

िबनतक्रार	दुसरेपणा या	ल नाला	तयार	झाली	होती.	दािरदर्य?	ड गरा या	उतरणीवरचे
ते	आडगाव	सोडून	ती	सगळीजणं	इकडे	आली,	ते हा	रातर्ी	चाव या	वा याने	हाडे	िचंबनू



जायची,	अस या	 एका	 जुनाट	 धमशाळेत	 यांनी	 िदवस	काढले.	अ णा	कीतने	करीत,
पुराणे	 सांगत	 व	 कधीतरी	 धोतरा या	 सो यातनू	 शेरभर	 तांदळू	आणीत.	 दोन	 पैशाला
प नास	 िमळणा या	 िपव या,	 िबयाळ	 वां याचे	 तुकडे	 एका	 मोठ ा	 पाते यात	 घालनू
िशजवलेले	आमटीवजा	 पाणी,	लोकांनी	 देवळात	 टाकले या	 कुबट,	ओलसर	 तांदळाचा
गोळागोळा	भात,	िमर यांची	पडू	कांडून	 ायची	हे	आईने	िठकिठकाणी	 वीकारलेले	काम
आिण	कामाव न	आ यावर	हातपाय	जळत	ितने	तळमळत	काढले या	रातर्ी,	अ णांची
पोटदुखी	व	 यांना	हटकून	लागणारे	थोडेतरी	 दधू	आिण	सग या	वाढ या	भावंडां या
पोटात	सतत	उसळत	असलेली	भकू,	भकू!...	अजनूदेखील	पानावर	बसले	की	गोपाळला
काही	वेळ	एक	िवल ण	क पना	येत	असे	:	हे	 व छ	ताट,	पांढराशुभर्	हवा	तेवढा	भात,
खपू	डाळ	घातलेली,	मसा या या	वासाची	आमटी,	भाजी,	तपू	–	हे	काहीसु ा	खरे	नाही.
आता	एकदम	 थंडी	वाजेल,	 कुठेतरी	 कुतरे्	 भंुकेल	आिण	 हे	सगळे	ताट या	ताट	नाहीसे
होईल!...	 जवळजवळ	 दु पट	 वया या	 नारायणरावांशी	 नमतूाईने	 कोरड ा	 डो यांनी
ल न	केले.	आप या	न या	इरकली	लुगड ा या	टोपपदराखाली	ितने	आईवडील,	भावंडे
यांना	आसरा	िदला	आिण	 यां यासमोर	जेवणाची	ताटे	ठेवली,	अंगावर	पांघ णे	घातली,
हातात	 पाटीपेि सल	 िदली,	सनई	लावनू	 पोरांचे	 संजाब	 राखले.	आता	 मालतीचे	ल न
होऊन	ती	 सुखात	आहे.	 राजाराम	मदर्ासला	एक	लहानसा	अिधकारी	आहे.	द नेू	दहा
माणसे	 राबतात	असला	 यंतर्ाचा	 एक	छोटा	 कारखाना	 काढला	आहे	आिण	आडदांड,
खेडवळ	अंग	घेऊन	दुसरी या	वगात	जाऊन	बसताच	घोडपोरे	 हणनू	कुचे टा	झाले या
या	गोपाळाला	आता	नावापुढे	बी.ए.	ही	अ रे	वापरता	येऊ	लागली	होती.	शांत	ूआली
ती	 नंतर.	 ितला	 यांत या	 कशाचीच	 आतड ाने	 जाणीव	 न हती.	 ित या	 विडलांनी
गोपाळ या	पगाराची	चौकशी	केली,	 याची	नोकरी	कायम	आहे	ना	हे	पािहले	आिण	शांतू
सुबक	 वहाणा	 घालनू	 जरी या	 पातळात	 या	 घरात	 आली.	 एकदादोनदा	 मागचे	 सारे
सांग याचा	गोपाळने	पर्य न	 केला	होता;	परंतु	पाचदहा	 िमिनटांतच	 ितचे	ल 	उडाले
होते.	ितने	अ यावरच	आपले	भरतकाम	उचलले	होते	िन	म येच	आप या	विडलां या	घरी
फोनोगर्ाफ	आहे	असे	सांिगतले	होते.	मग	गोपाळ	ग प	होऊन	 वत:शीच	धमशाळेत
जाजमावर	अंग	आखडून	ताटभर	गरम	भाताची	िचतरे्	पाहत	रातर्	ढकल	ूलागला	होता.
मालतीला	परकर	नाही	 हणताच	एक	 पैठणी	फाडून	 ितला	कौतुकाने	परकर	 िशवणारी,
आप या	 आईला	 दिरदर्ी	 हटलेले	 समजताच	 बेरातर्ी	 मामलेदारा या	 घरी	 जाऊन
तासभर	त ड	वाजवनू	 येणारी	नमतूाई	 ितला	माहीत	न हती.	 ितला	माहीत	होती	ती	ही
वठून	 गेलेली,	 नव याने	सारे	 उधळून	 वा यावर	 टाकलेली,	अपंग	माधवची	आई	 –	 ही
समोरची	नमतूाई!...

नारायणराव	 वारले,	 ते हाची	 गो ट.	 यां या	आजाराने	 हाय	खाऊन	 नमतूाईचे
डोळे	आत	ओढले	गेले	होते	िन	अंग	वण यावर	टांग यापर्माणे	सुरकुतले	होते.	सारे	संपनू
गेले,	 हे	 पाहनू	गोपाळ	खाल या	मानेने	 बाहेर	 पडला.	 तेवढ ात	 रातर्ी	चारचौघां या
दारांवर	ध के	मा न	 याने	माणसांना	उठवले	व	सारी	 यव था	केली;	पण	आत	नमतूाई
अजनूही	कापडाचा	बोळा	क न	थंड	पावले	शेकत	होती,	तळवे	चोळीत	होती.	ओठ	घट्ट
आवळीत	गोपाळने	ितला	खांदे	ध न	उठवले,	तरी	ती	खु यासारखी	पाहतच	रािहली	िन
परे्त	उचलताना	डोळे	गरगरत	खाली	पडली.	द लूा	सारी	कामे	सोडून	ित याच	शेजारी
बसनू	राहावे	लागले.	 पंधरा	 िदवस	ती	 अंथ णाला	 िखळून	होती.	 तेवढ ात	 ितने	आपण



होऊन	घोटभर	पाणी	मािगतले	नाही,	की	माधवची	चौकशी	केली	नाही.	गोपाळने	ितची
समजतू	घाल याचा	पर्य न	 केला.	पोर	बघ	कसे	 खंग	ूलागले	आहे,	असे	 हणत	 याने
माधवला	कडेवर	उचलनू	समोर	उभे	केले;	पण	नारायणराव	वारले	 हेच	ती	कबलू	करीना.
‘‘तुला	 देखील	असा	कसा	भर्म	झालाय?’’	गोपाळला	समजावीत	ती	 हणाली,	 ‘‘आता
असलं	 वेडंवाकडं	 मा यापुढं	 तरी	 काही	 बोलत	 जाऊ	 नकोस,	 समजलं?	 तुला	 ते
विडलांसारखे.	 यांनी	मरावं	असं	 तुला	 हणवतं	तरी	कसं?	 तुला	माहीत	नसलं	तर	मी
सांगते.	ती	माणसं	होती	हॉि पटलची.	 यांना	आता	हॉि पटलम ये	ठेवलं	आहे.	येतील	ते
मिहना-पंधरवड ात	 घरी!’’	आिण	 या	 मािहतीनेच	समाधान	झा यापर्माणे	 ती	 हसली
होती.

गोपाळला	 काही	 बोलवेना.	 माधवला	 तेथेच	 टाकून	 तो	 बाहेर	 िनसटला.
नमतूाई या	आवाजात	वेड ा	माणसा या	बोल यातील	आततायीपणा	न हता	की	अगदी
खाक	झा यापर्माणे	ती	 िकंचाळतही	न हती.	अ यंत	शांतपणे	 ितने	गोपाळला	 या या
लहानपणात यापर्माणे	समजाव याचा	पर्य न	केला	होता.

नंतर	 दोनचार	 िदवसांत	 ती	 उठली.	 ितने	शांतलूा	 बाजलूा	सा न	 नेहमीपर्माणे
वयंपाक	 केला.	 यात	 ितने	 नारायणरावांना	 िवशेष	 आवडणारी	 खोब याची	 चटणी	 व
वां याची	 भाजी	 केली	 होती.	 द 	ूआप या	 कामामुळे	 परत	 गेला	 होता.	 मालती	 तर
बाळंतपणामुळे	आली	न हती.	गोपाळचीदेखील	 रजा	 संपली	होती	व	तो	बाहेर	पडला
होता;	पण	जाताना	 याने	शांतलूा	खणू	क न	नमतूाईवर	नजर	ठेव यास	सांिगतले	होते.

शांत	ूदुपारी	आप या	खोलीत	आडवी	झा यावर	नमतूाईने	डबा	भरला	व	ती	भर
उ हात	अनवाणी	बाहेर	पडली.	हॉि पटल	 तेथनू	दोन	 मैलांवर	होते.	 तेथनू	परत यावर
ितने	िरकामा	डबा	धुऊन	पालथा	घातला,	जळजळत	असलेले	पाय	पा यात	ठेवले	व	ती
घु म	बसनू	रािहली.	दोनचार	िदवस	ती	दररोज	हॉि पटलात	जात	होती;	पण	आता	ित या
पायांना	 फोड	 आले	 होते.	 डोके	 तडक यापर्माणे	 होऊन	 डोकेदुखी	 तासन	् तास	 जात
न हती.	 या	 िदवशी	 गोपाळ	 घरी	आला	 तो	 िवसकटले या,	 हताश	 चेह याने.	 याने
नमतूाईने	केलेला	चहा	घेतला	व	ितला	खां ाला	ध न	समोर या	खुचीवर	बसवले.	 याने
ितची	पावले	उचलनू	पािहली.	ती	 िठकिठकाणी	फोडांनी	भरली	होती.	 याने	न	बोलता
बोटभर	 हॅसलीन	घेतले,	हलकेच	ते	ित या	पायांवर	चोळले	आिण	 यावर	जुनेरा या	दोन
पट्टया	गंुडाळ या.

‘‘उ ापासनू	त	ूहॉि पटलकडे	जायचं	नाहीस!	मी	जात	जाईन,’’	तो	 हणाला.
‘‘उ ा	जायचं	रे	कशाला?’’	ती	 व छ	हसनू	 हणाली,	‘‘ यांना	 हणे	आजच	नेलं

आहे	मंुबईला	औषधपा यासाठी.	आपली	मालती	ितथं	आहेच	की!	ितला	 हणावं,	जाऊन
बघत	जा	कधीतरी	आठवड ातनू	एकदा.	तदेूखील	दोनतीन	मिह यांनी	एकदा	गेलास	तरी
चालेल.	पण	 यांना	इकडे	आणायचं	ना,	 या	वेळी	मातर्	मला	िन	माधवला	घेऊन	जा	बरं
का!	 खचाचं	 काम	 होईल	 थोडं;	 पण	 जाऊयाच	 रे!	 मलाही	 या	 वेळी	 अनायासं	 मंुबई
बिघत यासारखं	होईल,	नाही?’’

गोपाळ	 भेद न	 ित याकडे	 पाहत	 रािहला.	 ितचा	कोळपलेला	 चेहरा	 टवटवीत
झाला	होता	व	ती	एकदम	दहा	वषांनी	लहान	िदस	ूलागली	होती;	पण	ित या	डो यांतील
चमक	पाहताच	 याची	मान	खाली	गेली	होती.	लहानपणी	तो	जसा	 ित या	कुशीत	त ड
खुपसनू	 रडत	असे,	 तसे	 एकदा	जडावलेले	 मन	 मोकळे	 क न	 ावे	असे	 याला	 वाटू



लागले.
आज	तो	परत	येत	असताना	डॉ टर	जोगळेकरांनी	मु ाम	गाडी	थांबवनू	 याला

हाक	मारली	होती.	नमतूाई	हॉि पटलम ये	नारायणरावांची	चौकशी	करीत	 िहंडत	होती,
या	 वेळी	 यांनी	 ितला	 पािहले	 होते.	 यांनी	 ितचा	 डबा	 घेतला;	 पण	 ितला	 बाहेरच
थांबवले.	 नंतर	 यांनी	 एका	 वॉडबॉयकडून	 डबा	 िरकामा	 करवला	 व	 ितला	 परत	 िदला.
‘‘येतील	 नारायणराव	 मिह यात	 घरी;	 पण	 यांना	 भेटायची	 मातर्	 कुणाला	 परवानगी
नाही.	नाहीतर	दुखणं	उलटेल,’’	असे	ितला	सांगनू	 यांनी	तीनचार	िदवस	सांभाळून	घेतले
होते.

‘‘पण	 शेवटी	 यांना	इथनू	 मंुबईला	हलवलं	आहे	 हणनू	सांगावं	लागलं	मला,’’
जोगळेकर	 हणाले,	‘‘पण	गोपाळ,	हे	असं	िकती	िदवस	चालणार?	मला	तरी	ल ण	काही
बरं	 िदसत	 नाही.	 त	ू ितला	 थोडे	 िदवस	 कुठंतरी	 पाठवतोस	 का	 बघ	 एखा ा
सॅनॅटोिरयमम ये.	नाहीतर	 वत:-दुस याला	भलतंसलतं	क न	बसली	तर	करणार	काय!
तुझी	बायको	घरी	एकटी.	 या	 मुलालादेखील	 ित याजवळ	 ठेवावं	की	नाही	हाच	पर् न
आहे	बघ...	पाहा.	िवचार	क न	ठरव	काहीतरी.’’

पण	नमतूाईजवळ	माधवला	 ठेवायचे	की	नाही	या	पर् नाचा	 िवचार	कर याची
पाळीच	आली	नाही.	माधव	कोप यावर या	शाळेत	जायला	लागनू	सहा	मिहने	झाले
असतील-नसतील,	 तोच	 एके	 िदवशी	 शाळेतच	 याला	 फणफणनू	 ताप	 आला	 व	 तो
बसायला	घातले या	फळीवरच	झोपला.	पोरांनी	घरी	येऊन	कळवताच	नमतूाई	आड या
लावले या	 जुने यातच	बाहेर	पडली	व	 याला	खां ावर	टाकून	 घेऊन	आली.	दीडदोन
मिहने	अंथ णाला	िखळ यावर	 याचा	ताप	गेला;	पण	तापातच	 या या	पायांव न	वारे
गेले	व	जीभही	वाकडी	झाली.	 याला	कोणाचा	तरी	आधार	घेत याखेरीज	बसता	येईना.
एकदा	 नमतूाईने	 याला	 खुचीवर	 बसवनू	जरा	 पाठ	 वळवली,	 ते हा	 याने	 उतर याचा
पर्य न	 केला	आिण	कोलमडून	हात	 दुखवनू	 घेतले.	 ते हापासनू	तो	 अंथ णाला	सपाट
िचकटला.	 पु कळदा	गोपाळ	जवळ	 गेला	की	तो	 याला	 िमठी	मारीत	असे	व	काहीतरी
बोल याचा	 पर्य न	 करी;	 पण	 तो	 आडवा	 झा यापासनू	 गोपाळला	 याचा	 एक
श ददेखील	कधी	समजला	नाही.	गोपाळ	एकटा	असला	 हणजे	 याला	अनेकदा	वाटे,
माधवला	 काय	 सांगायचे	असेल	 बरे?	 ‘कोणीतरी	 बाहेर	 िफरायला	 घेऊन	जा’	 हणनू?
‘लाल	काडीचे	आइ क्रीम	हवे’	 हणनू,	की	‘वाजत	जाणा या	िसनेमा-गाडीची	जािहरात
हवी’	 हणनू?...	 गोपाळचे	 मन	 िपंजनूिपंजनू	जात	असे.	 नमतूाईने	आप या	 भावंडांना
हातां या	पाळ यात	वाढवले,	 यांना	आयु याला	लावले;	पण	 वत: या	 मुलाला	मातर्
तसे	कर याचे	 सुख	 ितला	का	 िमळाले	नाही?	कोणाचा	 गु हा	 हा?	की	 ित या	वाट ाचे
पुतर्सुख,	माधव या	वाट ाची	माया	आपणच	सग यांनी	घेतली?	की	 याआधी	आपण
सग यांनी	ितला	दुसरेपणावर	ल न	कर	 हणनू	सांिगतले	 या	आप या	 वाथाची	ितला
िश ा	आहे?	मग	गोपाळला	आपण	नमतूाईचे	नशीबच	िपऊन	पु ट	झा यापर्माणे	मिलन
वाटू	लागे	व	 ित यासमोर	अनेकदा	 याला	मान	वर	करवत	नसे.	माधव	 खंगतच	 गेला.
दगडामातीचा	 पश	न	झालेली	 याची	 व छ,	लालसर,	तुकतुकीत	पावले	जा तच	हळवी
होत	गेली.	नमतूाई	िनयमाने	वाटीभर	खोबरेल	घेऊन	 याचे	पाय	तासन	्तास	चोळीत	बसे;
रातर्ी	एकदम	उठून	 याला	वाटीभर	दधू	पाज याचा	पर्य न	करी.	अनेकदा	झोप	न	येता
याची	घालमेल	होऊ	लागली,	की	ती	हल या	आवाजात	जुनी	गाणी	 हणे.	अशा	वेळी	ती



चंदर्सेनेचे	रामाला	उ ेशनू,	‘माहीत	न हते	थोर	होऊनी	असे	फसवाल’	हे	िकंवा	ल मी-
पावती या	 भांडणाचे,	 ‘भोळा	 ग	 माझा	 सांब,	ल मी,	 उगीच	 िनंद	ू नको’	 हे	 गाणे	 हणू
लागली	की	थोडा	 वेळ	गोपाळची	झोप	उडे	व	 याला	भर या	पोटी,	उबदार	 अंथ णात
देवळातली	थंडीने	अंगात	कापरे	भरवणारी	धमशाळा	आठवे	आिण	िचमणी या	पर्काशात
बसनू	मालतीला	झोपव यासाठी	 ितला	पायांवर	पालथी	घालनू	पाठीवर	थापटीत	गाणे
हणणारी	नमतूाई	िदस	ूलागे.	अशा	वेळी	अगदी	न	राहवनू	तो	बाहेर	आला,	की	नमतूाई
याला	मोठ ा	उ साहाने	हाताला	ध न	माधवकडे	 नेई	व	 िवचारी,	 ‘‘बघ!	आज	 याचा
चेहरा	 जा त	 ताजातवाना	 िदसतो,	 नाही?	आिण	 पाय	 देखील	 दोनचार	 िदवसांत	 मला
भर यासारखे	वाटतात!’’

हेच	 ण	 गोपाळला	 फार	 भीितदायक	 वाटत.	 याला	 माधवम ये	 काहीसु ा
सुधारणा	िदसत	नसे;	उलट	अस या	बाबतीत	फारशी	आशा	नसते,	हा	वषा-मिह यांचाच
पर् न	असतो,	असे	जोगळेकरांनी	सांिगतलेले	 या या	मनात	 वाघळापर्माणे	फडफडू
लागे	व	तो	हताशपणे	बाजलूा	नजर	िफरवी.	पण	नमतूाई	मातर्	 गंुग	उ साहाने	माधववर
आपली	नजर	िव ता न	उभी	असे.	गोपाळला	काही	वेळा	एका	गो टीचे	आ चय	वाटे	 :
नमतूाई	आप याला	आठवते	ती	फ त	 दोनच	 िचतर्ांनी.	 नुकतीच	मोठी	झालेली;	 पण
अ ापही	 कधीतरी	 देवळात	 िशवािशवी	 खेळायला	 मागे	 न	 पाहणारी	 पोरगी	 आिण
आताची	ही	नमतूाई!	 याकूळ	चेह याची,	केसांत	पांढरे	पट्टे	उमटू	लागलेली,	िपळले या
दोरीसार या	 दमले या	 हातांची.	 इतर	 बायका	 िदसत	 तशी	 तृ त,	 सुखी,	 त ण	 नमतूाई
म येच	कोठे	गहाळ	झाली	की	काय?	की	ितला	त ण	होऊन	 वत:म ये	रमायला	वेळच
िमळाला	नाही?...

गोपाळने	हातातील	नवी	चड्डी	नमतूाईकडे	िदली	व	 हटले,	 ‘‘बघ,	अशीच	हवी
होती	ना?’’

नमतूाईने	लगबगीने	ती	घेतली	व	हसत	 हणाली,	‘‘होय	रे	होय!	अगदी	अशीच!
झगझगीत	बकल	लावलेली!’’	ती	माधवकडे	वळली,	‘‘पािहलंस	माधव!	नवी	चड्डी	बरं
का!’’

माधवने	डोळे	न	उघडताच	मान	हलवली.	नमतूाईने	उदासपणे	िन: वास	सोडला,
ती	चड्डी	दांडीवर	ठेवली	व	ती	गोपाळजवळ	आली.

‘‘गोपाळ,	एक	सांग?ू’’	ती	अवघडत	 हणाली.	आप याला	 वत:ला	अमुक	हवे
असे	कधीच	न	सांगणारी	नमतूाई	आता	काय	मागणार	याचा	गोपाळला	पर् न	पडला.
याने	मान	डोलावली.

‘‘हे	बघ,	मालतीकडून	मागं	 िनयिमत	पतरं्	यायची;	पण	 गेले	सहा	मिहने	 ितनं
हॉि पटलिवषयी	 काहीच	 कळवलेलं	 नाही.	 त	ू जाऊन	 येतोस	 का	 एकदा?	 नाहीतर
मालतीला	तरी	तार	कर,’’	ती	 हणाली.

अंधारात	 वळवळणा या	 सापावर	 नकळत	 उघडा	 पाय	 पड यापर्माणे	 गोपाळ
दचकला.	ब याच	िदवसांत	नमतूाईने	तो	िवषय	काढला	न हता	व	 यामुळे	ित या	मनाची
जखम	भ न	आली	आहे	अशी	 याला	आशा	 वाटू	लागली	 होती;	 पण	आता	 हे	श द
ऐक यावर	 तो	 गोठ यापर्माणे	 ित याकडे	 पाहतच	 रािहला.	 या या	 त डून	 श दच
फुटेना.

‘‘होय.	 मलादेखील	 माहीत	 आहे,	 हे	 पैशाचं	 काम	 आहे;	 पण	 एवढं	 केलंस



मा यासाठी,	आणखी	थोडं	कर!	 यांना	जर	घरी	यायला	 िमळालं,	तर	मला	फार	आधार
वाटेल	बघ.	मला	काही	वेळा	वाटतं,	पोर	खचत	चाललं	आहे...’’	आप या	त डून	असे	श द
अचानक	 कसे	 काय	 गेले	 याची	 एकदम	 शरम	 वाट यापर्माणे	 नमतूाई	 थांबली	 िन
िखडकीबाहेर	पाह	ूलागली.

गोपाळ	तेथनू	परतला.	 याने	कोट	अंगात	चढवनू	पाऊल	बाहेर	काढले	व	दीडदोन
तास	तो	झपाट यापर्माणे	वणावणा	िहंडला.	एका	कोप यावर या	दुकानात	समोर	पर्थम
िदस या	 या	िसगारेट्स	 याने	िवकत	घेत या	व	गावाबाहेर	भटकत	 या	भसाभसा	ओढून
फ त	 के या.	 मधनूमधनू	 नीटनेटका	 वयंपाक	 करणारी,	 दारावर	 येणा या	 भाजीपाला,
लोणी	 िवकणा या	बायांशी	धतूपणे	 झंुजनू	दोनचार	आणे	दर	उतरवणारी,	शांतलूा	 िदवस
गेलेयत	 हे	 नेमके	सांगनू,	 ‘‘माकडगोपाळा,	आता	 मुलगा	हवा;	पण	तो	 तु यापे ा	थोडा
शहाणा	 हवा	 बाबा!’’	 असे	 हणत	 खळखळून	 हसणारी	 नमतूाई	 आता	 कळवळून
आप याला	 हॉि पटलकडे	 जाऊन	 यायला	 सांगते!	 माधवचा	 आजार	 वाढला,	 हे
झ किदशी	 णभरच	पण	 व छ	ओळखणारी	नमतूाई!...	 िनळा	 रंग	 संपतो	कोठे?	लाल
कोठे	 सु 	 होतो?	 कुणास	 ठाऊक!...	 इथे	 सगळेच	 वेगाने	 िफरत	अस यापर्माणे	 सगळे
एकमेकांत	 िमसळून	 पुसट	 होऊन	 गेले	 होते.	 पुढ याच	 आठवड ात	 गोपाळला
अॉिफस या	कामासाठी	बाहेर	जायचे	होते.	ते हा,	आपण	 मंुबईला	जाऊन	आलो;	अजनू
दोनचार	मिहने	नारायणरावांना	तेथेच	राहावे	लागणार,	असे	नमतूाईला	सांग याचे	 याने
ठरवले;	 पण	 या	 वेळी	 र यावर	 अनोळखी	 चेह यां या	 घोळ यात	 एकटा
असतानादेखील	 याला	 फार	 शरम	 वाटली	 आिण	 कोणीतरी	 आप याला	 संतापाने
फाडफाड	मारावे	असे	 याला	 णभर	वाटून	गेले.

दुस या	िदवशी	सायकल	घरी	आली,	ते हा	मंगल	शाळेला	गेली	होती	व	गोपाळ
बाहेर	जा या या	बेतात	होता.	आताच	ती	आली	हे	बरेच	झाले	असे	 याला	वाटले.	कारण
यानंतर	 िनदान	सहा	तास	तरी	 याला	बाहेर	 राहायला	 िमळणार	होते.	 याने	सायकल
आणनू	नमतूाई या	खोलीत	ठेवली.	नमतूाई	पर्थम	 या	सायकलीकडे	मोठ ा	डो यांनी
पाहतच	रािहली.	नंतर	ितने	एका	उशीचा	आधार	देऊन	माधवला	अंथ णातच	बसवले	व
सायकल	 या यासमोर,	 िखडकीजवळ	 िभंतीला	 टेकवली.	बाहेर या	सो यावर	शांत	ूउभी
होती.	 गोपाळ	 बाहेर	 जायला	 िनघाला,	 ते हा	 ितने	 शांतपणे	 िवचारले,	 ‘‘तु ही	 िवकत
आणलीत	ही	सायकल?’’

‘‘हो.	नमतूाई	फार	 िदवस	मागत	होती,’’	गोपाळ	 हणाला	व	लगबगीने	बाहेर
पडला;	 पण	आता	नाही,	तरी	 सं याकाळी	 िनखारे	कोसळणार	या	क पनेने	तो	आताच
यगर्	झाला	होता.

सं याकाळी	तो	 परतला	 व	 खुचीत	 पडून	 रािहला.	 येतानाच	 याने	चहा	 घेतला
होता,	 यामुळे	 याने	 ‘चहा	 नको’	 हणनू	सांिगतले.	समोर	शांत	ू बसली	 होती.	 ित या
बोल याकडे	 याने	 बराच	 वेळ	 दुल 	 केले	 होते;	 पण	आता	आवाज	 ताणलेला,	कापरा
झाला	होता	आिण	ती	उत	ूजात	अस यापर्माणे	थरथरत	होती.

‘‘दहाबारा	 वषं	 मी	 सारं	 सहन	 केलं.	 घरी	 माझी	 पोरगी,	 मी,	 कशासाठी?	 तर
राब यासाठी,	 उकड यासाठी!	 कधी	 साधी	 हौसदेखील	 पुरी	 करावीशी	 वाटली	 नाही
तु हांला!	माझं	एक	 गेलं	 चुलीत;	 पण	सणासुदीला	 ितला	कधी	 वारभर	कापड	 िमळालं
नाही!	चारदा	टाचा	लावले या	वहाणा	ओढीत	शाळेला	जाते	ती!	िनदान	पोरीिवषयी	तरी



काही	आतडं	आहे	की	नाही?’’
आतडे?	मंगलिवषयी	आतडे?...
आपला	जादा	खच	होऊ	नये	 हणनू	गोपाळने	आपले	मध या	 वेळेचे	खाणे	 बंद

केले	होते	व	तो	 मंगलला	 कँटीनम ये	 घेऊन	जात	असे.	चार	वषांत	 याने	 वत:ला	नवे
कपडे	 केले	 न हते.	कारण	 या यासाठी	आणलेला	कपडा	 ित यासाठीच	 वापरला	 गेला
होता.	माधवला	काहीही	आणले	तरी	 या या	जोडीला	 मंगलला	काहीतरी	असेच.	 ितने
एकदा	आपले	बोट	कापनू	घेतले,	तर	सारा	िदवस	गोपाळ	अॉिफसम ये	हळहळत	होता...
आतडे?	काय	केले	 हणजे	लोकांना	आपले	आतडे	िदसनू	येते?...

पण	ही	शांत	ूनेहमीची	न हेच.	ही	भडकली	आहे,	चावरे	बोलत	आहे.	ित यातील
िनरिनराळे	रंग	वेगाने	िभरिभरत	आहेत...

‘‘जरा	 हळू	 बोल.	असं	काय	करतेस	 वेड ासारखं!”	 इत या	 वेळाने	 तो	 पर्थम
हणाला,	‘‘त	ूजरा	नमतूाई या	डो यानं	बघ	आपुलकीनं.	थोडं	समजावनू	घे.	ितला	कसलं
सुख	 आलं	 आहे	 वाट ाला?	 आप याला	 तसं	 पािहलं	 तर	 काही	 कमी	 नाही.	 आपण
धडधाकट	आहोत.	उ ाची	आशा	करायला	जागा	आहे	–’’

‘‘हो!	जागा	आहे	की	अगदी	ह ी या	पावलाएवढी!	तेवढ ावरच	जगत	बसायचं
आ ही!	आिण	उ ाचा	पर् न	आहे,	 हणनूच	मला	 िचंता	आहे.	मी	सांग	ू तु हांला?	या
घरावर	सावट	पड यासारखं	झालं	आहे.	सतत	आजारानं	घर	पोख न	गेलं	आहे.	जेवायला
बसलं	तर	सरळ	घास	िगळवत	नाही	मला.	िकती	िदवस	चालायचं	हे?	बटू	काय,	कपडे	काय
आिण	आता	सायकल!	आिण	 हे	 कुणासाठी?	तर	खचत	चालले या	 या	पांग यासाठी!
आिण	तो	दुसरा	नमुना!	ितथं	तर	डोकंच	नाही!	उलथनू	जातील	 हणावं	तर	तेही	नाही!’’	–
शांत	ू एकदम	 चाचरली	आिण	असले	 श द	अनावरपणे	 त डून	 गे याने	 भेद न	 त ध
झाली.

गोपाळ	 ताठर यासारखा	झाला	 िन	 याचे	 अंग	 बिधर	झाले.	 भोवतालचे	 सारे
एकदम	 फुट यापर्माणे	 तो	 बेभान	 झाला	 व	 शांतसूमोर	 येऊन	 उभा	 रािहला.
‘‘ित यािवषयी,	माधविवषयी	असं	बोललेलं	मला	चालणार	नाही!’’	तो	शांतपणे	 हणाला
व	 याने	हात	उगा न	शांतू या	गालावर	पर्हार	केला.

शांत	ूजाग या	जागी	िखळ यासारखी	झाली.	ितने	गोपाळचा	संताप	मधनूमधनू
पािहला	होता;	पण	अशात हेने	अंगावर	हात	टाक याची	 याची	ही	पिहलीच	खेप	होती.
एका	न या,	िभरिभरणा या	माणसाकडे	पाहत	अस यापर्माणे	ती	पाहत	रािहली	व	ितला
वेदनेचाही	 णभर	 िवसर	 पडला;	 पण	 मागे	 येऊन	 उंब याजवळ	 उभी	असलेली	 मंगल
मातर्	ित यावरच	आघात	झा यापर्माणे	आकसली	व	शांतलूा	िचकटून	उभी	रािहली.

गोपाळ	आता	िचरड यासारखा	झाला	व	 याचे	मन	प चा ापाने	ओलसर	झाले.
याला	एकदम	मळकट	वाटू	लागले.	‘‘शांत,ू	मला	 मा	कर.	मला	एकदम	राहवलं	नाही!’’
तो	 हणाला,	‘‘पण	तदेूखील	असं	 हणायला	नको	होतंस.	आईसारखं	आ हांला	ितनं	जतन
केलं.	एका	 णाचाही	 िवचार	न	करता	ती	अस या	ल नाला	उभी	रािहली.	आता	 ितला
कुणाचा	आधार	आहे	सांग.’’

पण	शांतू या	मनातील	आ चयाची	जागा	आता	संताप	िन	अवमान	यांनी	घेतली
होती	आिण	ित यात	काहीतरी	कायमचे	तुटून	गेले	होते.

‘‘आिण	मी,	माझी	पोरगी	यांना	मातर्	िठकिठकाणी	आधार	लागनू	रािहले	आहेत



झाडांना!	 –	छान,’’	ती	 वेडावीत	 हणाली,	 ‘‘आज	 हा	चांगला	 पराक्रम	 केलात	 तु ही.
मा यादेखील	हे	चांगलं	 यानात	राहील!’’	ती	मंगलकडे	वळली	आिण	 हणाली,	‘‘मंगल,
त	ूजा	बघ.ू	तुझी	ितमाही	परी ा	आहे	ना	परवा?	जा,	अ यास	करीत	बस.’’

तेथनू	 िनसटायला	आधीच	उ सुक	असले या	 मंगलला	 ितने	आत	पाठवले	व	ती
गोपाळकडे	वळून	 हणाली,	‘‘ठीक	आहे.	के हा	ना	के हातरी	हे	होणारच	होतं.	मलादेखील
मनावरचं	दडपण	कधीतरी	बाजलूा	टाकायचं	होतंच.	या	घरात	पाऊल	टाक यापासनू	मला
एखा ा	थड यात	 राहत	अस यापर्माणं	 वाटत	आलं	आहे.	घरी	 कुणाला	 बोलवायची
सोय	नाही;	कारण	यांचं	वेड	सग यांना	माहीत!	घरी	राहायची	सोय	नाही;	कारण	सतत
अंथ णाला	 िखळलेला	माधव!	कसलं	आयु य	आहे	 हे?	माझी	 पोरगी	मळ या,	 जु या
कपड ांत	बाहेर	जाते,	मुलीकंडून	िहणवनू	घेते;	तर	इथं	कधी	ताठ	बसायला	न	येणा या
पोराला	लोकरी	कपडे,	सायकली	येतात!	मी	आई	आहे.	मन	िपळवटून	काही	बोलले	तर
अंगावर	असा	 हात	 पडतो	 रानवटापर्माणं!	आता	मी	 तु हांला	 प टच	सांगते!	माझी
पोरगी	खुरटत	चालली	आहे,	माझंदेखील	काही	सगळं	संपनू	गेलेलं	नाही.	मला	मुलंबाळं
हायची	आहेत.	आता	अस या	थड यात	मन	पोखरत	राहायची	माझी	तयारी	नाही.	मी
मन	मारलं,	फार	सहन	 केलं;	पण	 ते	 िनदान	 तु हांला	तरी	 याची	जाणीव	असेल	 हणनू!
पण	 तु हांला	जाणीव	आहे	ती	एकच	की	मारायला	आप याला	हात	आहे,	मला	 चेहरा
आहे!	ब स	झालं	मला	सारं	हे!’’

‘‘पण	 मग	 मी	 क 	 तरी	 काय,	 सांग	 तचू!’’	 वैतागाने	 कपाळावर	 हात	 मारीत
गोपाळ	 हणाला.

‘‘सांगते.	तु ही	 यांना	आिण	माधवला	एका	हॉि पटलम ये	का	ठेवीत	नाही?’’
नमतूाईला	 हॉि पटलम ये?...	 झोपेत	 कोणीतरी	 गळा	 चगरत	 अस यापर्माणे

गोपाळ	अ व थ	झाला.	कॉलेजम ये	 िशकत	असताना	 याने	 तस या	 हॉि पटलम ये
कारकुनाचे	काम	केले	होते.	तेथे	 याने	िचरडलेली,	भकास	डो यांची,	टाकून	िदलेली	अनेक
माणसे	पािहली	होती.	समोरचे	अ न	कुणी या	कुणी	िहसकावनू	घेत याने	 वत:शीच	हंुदके
देत,	 न	 बोलता	 दोनदोन	 िदवस	 उपाशी	 रािहलेला	 हातारा,	 रातर्ी	 यायला	 पाणी
मािगतले	 हणनू	 अंगावर	 बादलीभर	घाण	 पाणी	ओतलेला	भटजी,	 एका	 व छ	 णी
डॉ टरजवळ	 कसलीशी	 तक्रार	 केली	 हणनू	 वाडरने	 वेताने	 बडवनू	 काढलेली
नमतूाई याच	 वयाची	 एक	 खेडवळ	 बाई...	 हॉि पटल याच	 बाजलूा	 मोठा	 तु ं ग	 होता.
याला	 िनयमापर्माणे	चौदा	 फूट	 उंच	 िभंती	हो या;	पण	हॉि पटललादेखील	 तेवढ ाच
उंच	िभंती	िमळा या	हो या.	मातर्	येथील	माणसे	 वत: या	आणखी	अदृ य	िभंतीआड
अस यापर्माणे	 दोन	 तु ं गांत	 राहणारी.	 तस या	 िठकाणी	 नमतूाईला	 ठेवायचे,	 या
िवचारानेच	 गोपाळ	 याकूळ	 झाला.	 िशवाय	 आता	 आयु या या	 बोटांतनू	 पाझरत
चालले या	माधवला	सोडून	ती	दरू	राहील?...

‘‘मग	 यांना	 वतंतर्	 िब हाड	क न	 ा.	आपला	अधा	पगार	 ितकडे	 गेला	तरी
चालेल;	पण	आपण	 व छ	मोक या	उजेडात	तरी	राह.ू’’

‘‘पण	शांत,ू	हे	घर	ितचं,	माधवचं	आहे,	हे	िवसरतेस	त,ू’’	गोपाळ	 हणाला.
शांतनेू	 ितर काराने,	 संतापाने	 हात	 िझडकारले.	 ‘‘मग	 आप या	 वाट ाला

गावातली	 इतर	घरं	काही	जळून	 गेली	नाहीत	सगळी!	माणसा या	 िमंधेपणालादेखील
मयादा	असावी	काहीतरी!	 तुम यातला	सारा	मीपणाच	झडून	 गेला	आहे.	 –	ठीक	आहे.



तुम याच	मनात	नाही,	तर	मला	 दुसरा	मागच	नाही.	मला	यापुढं	या	 िठकाणी	राहायचं
नाही.	मी	 मंगलला	 घेऊन	उ ा	जाते.	नाहीतरी	चारपाच	मिह यांनी	जाणारच	होते.	इथं
काही	बाळंतपण	होणं	श य	नाही.	तोपयंत	िवचार	करायला	तु हांलाही	वेळ	िमळेल;	पण
तुमचा	िवचार	बदलला	नाही,	तर	मी	परत	येणार	नाही.’’

‘‘बरं	आहे.	जा यानं	 तु हांला	 सुख	होणार	असेल	तर	ज र	जा,’’	अगदी	दमनू
गेले या	आवाजात	गोपाळ	 हणाला.	 याला	वाटले,	रातर्ी या	उसंतीनंतर	ितचे	तापलेले
मन	शांत	होईल,	ितचा	िवचार	बदलेल.

या	रातर्ी	कोणीच	जेवले	नाही.	सकाळी	गोपाळ	उठला	ते हा	बराच	वेळ	झाला
होता;	 पण	 अ ाप	 याचे	 डोके	 भणभणत	 होते.	 पण	आधीच	 उठून	 शांत-ूमंगल	 तयार
झाले या	पाहताच	तो	हादरला.

‘‘शांत,ू	काय	वेडेपणा	करतेस	हा?	पु हा	थोडा	िवचार	क न	बघ,’’	तो	अिजजीने
हणाला.

शांतनेू	न	बोलता	 बॅग	 बंद	 केली	व	 िपशवी	 मंगलकडे	 िदली.	 ितने	पायात	चपला
अडकव या	व	ती	बाहेर	िनघाली.	‘‘बरं	आहे.	मी	जाते.	 टेशनपयंत	चालत	जायला	एवढा
वेळ	लागणारच,’’	ती	 हणाली.

‘‘थांब	 जरा.	 मी	 कोप याव न	 टांगा	 तरी	 घेऊन	 येतो,’’	 गोपाळ	 लगबगीने
हणाला.

‘‘नको	टांगा.	िन कारण	खच	होईल	आम यावर!	तेवढ ात	तु हांला	एखादा	चडू
आणनू	देता	येईल	की!’’

गोपाळने	 शांतचेू	 शेवटचे	 वा य	 मनाव न	 तसेच	 ओघळू	 िदले.	 याने	 मन
गारगोटीसारखे	ठेवले;	पण	िठणगी	पडू	िदली	नाही.	आता	तेवढा	तर्ाणही	 या यात	उरला
न हता.

‘‘बरं	तर,	 तुझी	मजी!	पण	माझं	एवढं	ऐक	तरी,’’	तो	शांतपणे	 हणाला,	 ‘‘ या
कोप याजवळ	जाईपयंत	तरी	तु ही	अगदी	सावकाश	जा.’’

‘‘सावकाश?	ते	का?’’	कपाळाला	बारीक	आठी	घालीत	शांतनेू	िवचारले.
‘‘ हणजे	जात	असताना	तुला	िन	मंगलला	मला	तेवढाच	जा त	 वेळ	पाहत	उभं

राहायला	िमळेल.’’
शांतू या	मनात	चलिबचल	झाली	व	 ितची	पावले	 रगाळली.	गोपाळचा	 चेहरा

हताश,	कसलाच	आगर्ह	नसलेला	िदसत	होता;	पण	लगेच	ितला	वाटले,	ही	चौथी	खेप.
आधी या	तीन	खेपांना	आपला	िवचार	सांग याचे	धैय	ऐन	मो या या	 णी	िवतळून	गेले
होते.	आता	जर	पाऊल	मागे	घेतले,	तर	पु हा	तीच	िश ा,	तेच	कुढणे	सु !	ितने	मंगलचा
हात	 धरला	 व	 ती	 बाहेर	 पडली.	 गोपाळला	 वाटले,	 पोरीने	 तरी	आप याशी	 काहीतरी
बोलावे;	पण	 याने	ित या	केसांव न	हात	िफरवला	तरी	ती	मुकाट	परकीच	रािहली.

‘‘नमतूाईला	 भेटायचं	होतंस	जाताना,’’	गोपाळ	 हणाला,	 ‘‘ितचं	दार	 बंद	आहे;
पण	ती	खातर्ीनं	उठली	असणार!’’

पण	शांतनेू	 या या	श दांकडे	दुल 	केले	आिण	ती	िनघनू	गेली.
या	 गे यावर	गोपाळला	सारे	घर	एकदम	 िवरलेले,	भकास	 वाटू	लागले.	 व तू

सग या	 याच	–	पिरिचत.	 याच	खु या,	तेच	 वयंपाकघर,	शांतचूी	पातळे,	मंगलचे	जुने
द तर...	 पण	 आता	 या	 सग याच	 िझडकार यासार या	 वाटत	 हो या.	 िन वळ



माणसां या	साि न याने	या	िनजीव	व त	ूकशा	िजवंत	होतात	याचे	 याला	नवल	वाटले.
तो	खुचीवर	िकतीतरी	वेळ	बसनू	होता.	थोड ा	वेळाने	नमतूाई	बाहे न	आली,	ते हा	तो
चमकून	ित याकडे	पाह	ूलागला.

‘‘ हणजे	 त	ू सकाळीच	 बाहेर	 पडली	 होतीस?	 कुणाला	 न	 सांगता?’’	 याने
िव मयाने	िवचारले.

‘‘होय.	 मी	 लौकरच	 जागी	 होते.	 आता	 डो यांत	 झोपच	 उरली	 नाही,’’	 ती
हणाली,	‘‘िशवाय	माझं	थोडं	कामही	होतं.’’

‘‘कसलं	काम?	मी	 तुला	हजारदा	सांिगतलंय,	की	काही	काम	असेल	तर	मला
सांगत	जा	 हणनू.	असं	अनवाणी	कशाला	िहंडतेस	त?ू’’	गोपाळ	थोडा	िचडून	 हणाला.

‘‘नंतर	 सांगेन	 सगळं.	आधी	 तुझी	 जेवणाची	 तयारी.	 त	ू माकडगोपाळ	 होतास
ते हापासनू	मला	माहीत	आहे,	त	ूपोट	िकती	हातात	धरलं	आहेस	ते!’’	नमतूाई	 हणाली.

या	 िदवशी	 ितनेच	 वयंपाक	 केला.	 गोपाळची	 भकू	 िजरली	 होती	 व	 मन
िवट यासारखे	झाले	होते;	पण	 यातही	 याला	वाटले,	 िह या	हातालाच	तसला	गोडवा
आहे.	 ितने	काहीही	कसेही	 िशजवले	तरी	दोन	घास	जा त	जातात.	अ णा	तर	अनेकदा
जेवण	झा यावर	 ित या	 पाठीवर	 हात	 िफरवीत	 हणत,	 ‘‘िपठात	 पाणी	 िमसळून	 दधू
हणनू	अ व था याला	िदलं	ही	कथा	मी	शंभरदा	सांगतो.	लोकांना	वाटतं,	पीठ-पा याला
काय	 येणार	 दुधाची	चव?	पण	मला	वाटतं	बघ,	 ते	पीठ-पाणी	कोण	कालवतं	याला	फार
मह व	आहे.	 नमी,	 त	ू जर	 ते	 कालवलं	 असतंस,	 तर	 अ व था यानं	 खरं	 दधूदेखील
िझडकारलं	असतं!’’

नमतूाईने	चटपट	 दुपारचे	काम	आटोपले	व	ती	आप या	खोलीत	 गेली.	गोपाळ
थोडा	आडवा	झाला;	पण	 याला	झोप	येईना.	नमतूाई या	खोलीत	सारखी	हालचाल	होत
होती.	तो	अ व थपणे	उठला	व	 ितकडे	 गेला;	पण	आतले	काम	पाहताच	तो	थबकला.
नमतूाईने	एक	जुनी	मोठी	पेटी	िरकामी	केली	होती	व	ती	 यात	आपले	सामान,	माधवचे
बटू,	 कातडी	 पट्टे,	 कपडे	 भरीत	 होती.	 खोली	 आताच	 अधवट	 उघडी	 िदसत	 होती.
तेवढ ात	चटकन	डो यांत	भरत	होती	ती	िखडकीजवळची	नवी	करकरीत	सायकल!

‘‘नमतूाई,	हे	काय?	की	घरात	सग यांनाच	एकदम	वेडाचे	झटके	आले	आहेत?’’
तो	रागाने	 हणाला.

‘‘वेडाचा	झटका	 नाही.	 मी	 दुसरीकडे	 राहायला	जाणार	आहे,’’	 काम	 ता पुरते
सोडून	गुडघे	उंचावनू	बसत	नमतूाई	 हणाली,	‘‘शांतचंू	बरोबर	आहे.	ितला	तरी	हे	िकती
िदवस	सहन	करवणार?	ितची	मुलंबाळं	वाढणार	ितचा	ितला	संसार	आहे...	मी	सकाळीच
देशपांड ां या	आवारात	एक	खोली	पाहनू	आले	आहे.	ती	जरा	एका	कडेला,	िविहरीजवळ
आहे;	पण	ितथनू	शाळा	िदसते.’’

‘‘पण	 नमतूाई,	 हे	 घर	 तुझं	 –	 तु या	 मालकीचं	आहे,’’	 हातवारे	करीत	 गोपाळ
हणाला.

‘‘वेडा	की	काय	त	ूगोपाळ?	तुझा	संसार	वाढता.	तुला	असलं	घर	हवं.	मला	काय
करायचं	एवढं	घर	 घेऊन?	माधवला	झोपायला	जेवढी	जागा	लागेल,	 तेवढी	आता	मला
ब स	झाली.	हे	बघ,	मी	सांगते	ते	ऐक.	माधवला	थोडा	ताप	आहे.	तो	उतरला	की	चारपाच
िदवसांत	 जाते	 मी.	 मला	 थोडं	 काम	 करावं	 लागेल;	 पण	 माझं	 चालेल.	 िशवाय
अडीअडचणीला	 त	ूआहेसच.	आता	 नाहीतरी	माझं	मलाच	 संभाळलं	 पािहजे.	 त	ू नंतर



माझी	ही	पेटी	कुणाकडून	तरी	पोचव.	सायकल	मातर्	तुलाच	आणावी	लागणार.	चारसहा
िदवस	जाऊ	 देत.	तोपयंत	शांतलूाही	 िवशर्ांती	 िमळेल.	 ितचं	मन	शांत	होईल.	तदेूखील
थोडा	िनवशील.	मग	ितला	पतर्	घाल	िन	बोलावनू	घे.	कालच	मी	तु हांला	हे	सांिगतलं
असतं;	पण	तु ही	दोघांनीही	मला	िहडीसिफडीस	केलं	असतंत.	ऐकून	 यायला	तुमची	मनं
िठकाणावर	होती	कुठं?	त	ूतर	माकडगोपाळ,	अगदी	लहानपणासारखं	भांडत	होतास.	ते हा
हटलं,	बडबडू	देत	यांना.	थोडासा	कढ	जाऊ	दे.’’

भोवतालचे	 सारेच	 एक	 मोठा	 भोवरा	 अस यापर्माणे	 गरगरत	 िफरत	 आहे,
कुठलाच	 रंग	कुठे	सु 	होतो,	कुठे	संपतो	 हे	समजत	नाही,	असे	गोपाळला	वाटू	लागले.
शांत	ूथोडी	िशकलेली;	नवरा,	मुलगी,	माहेर	–	सारे	काही	असलेली;	पण	ती	वेड ासारखी
भडकली.	 ही	 नमतूाई!...	आयु यात	आता	 एकही	 िनरांजन	 न	 उरलेली,	 िशवलीलामृत
वाच यापलीकडे	 न	 िशकलेली	 ही	 बाई	 इत या	 समंजसपणे	 बोलते,	 वीकारते,
आप यालाच	समजावते	आिण	शांत	ू ितला	 हॉि पटलम ये	 ठेव	ूअसे	 हणते.	यात	 वेडे
कोण?	शांत?ू	माधवला	बटू	आणणारी	मनतूाई?	की...	की	 यालाच	भोवरादेखील	आणणारे
आपण?

‘‘आिण	 िशवाय	हॉि पटलमधनू	 ते	परत	घरी	आले	की	 पुढचं	 पुढं	पाहता	 येईल.
तोपयंत	माधवदेखील	चाल	ूलागेल.	तो	 सुधारत	आहे	असं	परवा	डॉ टर	 हणत	होते,’’
नमतूाई	 हणाली.

भोव याची	गती	कमी	होत	 रंग	 प ट	 िदस	ूलागले	होते,	तोच	ती	 पु हा	वाढली.
िदस	ूलागलेले	रंग	पु हा	िमसळून	गेले.	वेडे	कोण?	शांत	ूकी	नमतूाई?	पण	नमतूाईमधली
कोणती?	ही	का	ती?	का	ितसरी,	चौथी...?

गोपाळ	 तेथनू	आवेगाने	 बाहेर	आला.	आप या	 खोलीत	 येऊन	 दाराला	 कडी
लावनू	 याने	हताशपणे	 िसगारेट	 पेटवली.	नमतूाई	घरात	असताना	 याने	 पेटवलेली	ही
पिहली	 िसगारेट;	 पण	 ित यामुळे	 याचे	 मन	 थोडे	 ि थरावले.	 डॉ टरांनी	 फार	 तर
मिहनाभर	 मुदत	 िदली	 होती.	माधवचा	 र तदाब	फार	कमी	झाला	 होता.	अलीकडे	तर
डॉ टरांना	बोलावायला	 गेले	तरी	 ते	 विचतच	 येत,	एखादी	गोळी	 देऊन	कशीबशी	 वेळ
मा न	नेत,	इतकेच.

या	 िदवशी	 रातर्ी	 नमतूाई या	खोलीत	 रातर्भर	 िदवा	 होता.	 सारी	 रातर्	 ती
माधव या	 शेजारी	 बसनू	 होती	 व	 ितचा	 डोळादेखील	 िद यापर्माणेच	 िमटला	 न हता.
माधवचा	 ताप	 वाढला	 होता	 िन	 या या	 अंगाची	सारखी	अ व थ	 धडपड	 होत	 होती.
नमतूाईने	सकाळी	गोपाळला	डॉ टरला	बोलावनू	आणायला	सांिगतले.	गोपाळने	अंगात
कोट	अडकवला	 व	कत य	 हणनूच	तो	 बाहेर	 पडला.	डॉ टर	 येणार	नाहीत	 हे	 याला
िनघतानाच	माहीत	होते.	जात	असताना	तो	म येच	थबकला	व	 याने	आ चयाने	िखशाकडे
पािहले.	िखशाला	 याचे	पेन	अडकवलेले	होते.	 हणजे	जाताना	मंगलने	पेन	परत	िखशात
ठेवले	होते	तर!	 याला	वाटले,	याचा	अथ	काय?	जाताना	बोलले	नाही	तर	काय	झाले?
‘तु हांला	 पेन	जा त	हवं	आहे’	 हणनू	 ितने	 गु तपणे	 ते	 पेन	जाताना	 िदले,	की	 तेवढेही
मला	नको	 हणनू	ितने	ते	परत	फेकले?	हा	िझडकार	आहे	की	कोवळी	माया	आहे?	कुणास
ठाऊक!	 कोणता	 रंग	 काय	आहे	 हे	 समजत	 नाही.	 गती	 कमी	 हो याची	 वाट	 पािहली
पािहजे...

डॉ टर	सं याकाळपयंत	आले	नाहीत.	सं याकाळी	 लबला	जाताना	 यांनी	गाडी



पाच	 िमिनटे	थांबवली.	एक	पांढरी	गोळी	ताबडतोब	माधवला	 दे यासाठी	गोपाळजवळ
िदली	व	ते	बाहेर	आले.

‘‘गोपाळ,	आजची	 रातर्	 िटकेलसं	 वाटत	 नाही...	सॉरी,	 माझा	 इलाज	 नाही,’’
जाताना	ते	 हणाले.	 यां या	मागोमाग	काहीतरी	िवचारायला	आलेली	नमतूाई	माग या
मागेच	वळली	 िन	आत	 गेली.	गोपाळला	 हे	बरेच	 िदवस	जाणवत	होते;	पण	आता	 या
अथाचे	पर् य 	श द	ऐकताच	मातर्	 याला	आपले	 अंग	 िनजीवपणे	भडाळत	चालले
आहे	असे	वाटले.	तो	सु नपणे	खुचीवर	येऊन	पडला.	नमतूाईला	यातनू	कसे	सावरायचे?
मंगल	ए हाना	झोपली	असेल!	शांत	ूआता	काय	करीत	असेल?	शांतचेू	उ ण,	तृ त,	रेखीव
अंग...	रजा	वाढवावी	लागणार.	द लूा	तरी	बोलवावे	का?	आपण	आता	माधवशेजारीच
जाऊन	बसावे,	नाही?	आता	काहीतरी	खा ले	पािहजे.	रातर्ीच	काहीतरी	बरेवाईट	झाले
तर...

या	 िवचाराने	 गोपाळ	 शरमला;	 पण	 पोटात	 भकू	 तर	 उगर्	 झाली	 होती.	 तो
हल या	पावलांनी	 वयंपाकघरात	गेला.	तेथील	पाते यात	दधू	होते.	 यातील	कपभर	दधू
याने	 उ याउ याच	 पोटात	 ढकलले.	 मग	 याला	 आठवले	 :	 पण	 नमतूाईचे	 काय?
दुपारीदेखील	ती	जेवली	की	नाही	कुणास	ठाऊक!...

तो	थोडा	खजील	झाला	 िन	 ित या	खोलीकडे	जाऊन	 याने	दार	हळूच	ढकलनू
पािहले.	 नमतूाई	 दाराकडे	 पाठ	 क न	 माधव या	 अंथ णाशेजारी	 बसली	 होती	आिण
ित या	वाकले या	पाठीत	 ितची	सारी	हताशता	 िदसत	होती.	पिह या	हाकेला	 ितने	ओ
िदली	नाही.	दुस या	हाकेला	ितने	न	वळताच	कोरड ा	आवाजात	िवचारले,	‘‘काय	रे?’’

‘‘त	ूकाही	खा लं	नाहीस.	तुला	थोडं	दधू	आणनू	देऊ	का?’’	गोपाळने	दारातनूच
िवचारले.

माधव या	 अंगावर	पायापयंत	पांघ ण	होते.	 या या	डो याशेजारीच	नमतूाई
बसली	 होती.	 यामुळे	 गोपाळला	 माधवचा	 चेहरा	 िदसत	 न हता.	 नमतूाईची	 पाठ
हल यासारखी	झाली.	ती	 हणाली,	‘‘मला	नको	काही.	त	ूमातर्	थोडं	घेत याखेरीज	झोपू
नकोस	रे.’’

टोपपदराचे	 िफकट	 िवटके	 झालेले	 लुगडे,	 िचंचोळी	 अश त	 पाठ,	 लांब
िबनसुरकुतीचे	 माधवचे	 पांघ ण,	अधवट	 भरलेली	 पेटी,	 सायकल...	 सग यांना	 पुसट
िचकटलेला	 कंिदलाचा	 िपवळसर	 पर्काश...	 सारे	 व नात	 पाहत	 अस यापर्माणे
गोपाळ या	नजरेला	ते	सगळे	 णभर	टचटचीत,	उठावदार	िदसले	व	पु हा	अ प ट	झाले.
गोपाळने	दार	हलकेच	ओढून	घेतले	व	तो	परत	अंथ णात	येऊन	पडला.

याची	अि थर	झोप	 भरकटणा या	 तुकड ांची	 बनली	 होती.	 िनरिनराळे	 तुकडे
तरंगत	 एकतर्	 येत,	 सारखे	 आघात	 होत	 असले या	 डो यात	 िफ न	 एकमेकांत
िमसळ यासारखे	होत	आिण	एकदम	भोवरा	थांब यापर्माणे	फुटून	िनराळे	होत...	शांतनेू
असे	करायला	 नको	 होते.	 हणजे	 घर	 इतके	ओकेओके	 वाटले	 नसते.	 ती	 मंगल	 एकदा
बोटां या	टोकांवर	शेणाचे	लहानलहान	गोळे	ठेवनू	पुढे	आली,	ते हा	आपण	ितला	 हटले,
‘‘जा,	टाकून	दे.	खुळी	कुठली!’’	ती	हसनूहसनू	दमली.	ते	शेणगोळे	न हते,	तर	वाटलेली
मदी	होती,	असे	ितने	सांिगतले	व	खुळे	ठरलो	ते	आपण!...	शांतनेू	नुसतीच	आतली	चोळी
घालनू	आप यासमोर	कधीच	उभे	राह	ूनये.	आप याच	वासनेची	ितला	दृ ट	लागायची!...
या	खेपेला	मुलगा	होईल?...	आिण	द 	ूआप यापे ा	िकतीतरी	लहान;	पण	आ ाच	अध



डोके	 व छ	सारवनू	ठेव यापर्माणे	तो	टक या	होऊन	बसला	आहे...	अ णा	झोपले	की
यां या	 िम या	 फुरफुरत	 व	 एकमेकाला	 िडवचीत	 आपण	 या	 गमतीने	 पाहत	 अस.ू
माधव या	 पाप या	 पातळ	 पापुदर्यासार या	 िदसतात...	 हॉि पटलकडे	 जाऊ	 असा
नमतूाईने	 हट्ट	धरला,	तर	काय	करायचे?...	 अंगावर	 झुरळ	 टाकले	 हणनू	 िकंचाळत,
‘‘माकडगो या,	तुझी	हाडं	सैल	करते	थांब!’’	 हणत	हातात	लाकूड	घेऊन	मागे	लागलेली
नमतूाई...	एकदा	आपण	दुपारी	झोपलो	असताना	ितने	दोन	भड ा	सुतळीत	अडकवनू	ती
माळ	आप या	ग यात	घातली	व	शडीला	एक	लहानसे	वाळलेले	िहरवे	केळे	बांधले.	मग
आपण	 जागे	 झा यावर	 डोळे	 िकंिचत	 बारीक	 करीत,	 पणू	 उत	ू गे यापर्माणे	अिनबंध
हसणारी,	 द -ूमालतीबरोबर	 नाचत,	 टाळी	 वाजवीत	 गाणे	 हणणारी	 नमतूाई...
‘‘माकडगोपाळ,	शडीबाळ,	ग यात	भडी,	डो यात	केळं...’’

टाळी या	आवाजाबरोबर	 ‘‘माकडगोपाळ’’	अशी	 हाक	ऐकू	 येताच	सारे	एकदम
नाहीसे	झाले	व	गोपाळ	अधवट	जागा	झाला.	 याला	वाटले,	केवढी	 प ट	हाक	होती	ती!
जण	ू वष या	 वष	मागे	 परतवनू	 नमतूाईच	समोर	 उभी	 राहनू	 तशी	 हाक	मारीत	 होती!
याची	 यालाच	थोडी	गंमत	वाटली	व	तो	अंग	सैलावनू	पु हा	झोप यासाठी	वळला.

पण	 याची	झोप	 एकदम	 उडाली	 व	सारे	 अंग	 एकदम	 थंड	झा यापर्माणे	 तो
भेद न	ताडकन	उभा	रािहला.	बाहे न	खरोखरच	नमतूाईची	हाक	ऐकू	 येत	होती!	 याने
धाडिदशी	दार	उघडले	व	तो	बाहेर	धावला.

नमतूाईने	 मध या	 सो यावरचासु ा	 िदवा	 लावला	 होता;	 पण	 ती	 आप या
खोली या	दारात	उभी	राहनू	हसत	होती	आिण	ित या	चेह यावर	तेच	अिनबंध,	मु त	हसू
होते.

‘‘ए	 माकडगोपाळा,	 तुला	 एक	 गंमत	 दाखवते	 ये,’’	 टाळी	 वाजवीत	 नमतूाई
हणाली.	जण	ूओढीत	ने यापर्माणे	गोपाळ	बिधर	अंगाने	ित याजवळ	दारापाशी	गेला.
ितने	आत	हात	दाखवला.	ती	कौतुकाने	बाजलूा	उभी	रािहली.	समोर	पाहताच	गोपाळचे
पायच	गेले	आिण	 याने	दाराची	चौकट	घट्ट	धरली.

नमतूाईने	उघड ा	 पेटीतील	सग या	व त	ूकाढून	 पु कळशा	तशाच	जिमनीवर
टाक या	हो या.	ितने	माधव या	िनजीव	अंगावर	रेशमी	सदरा	व	लोकरीची	चड्डी	घालनू
याचे	 लुळे	 पाय	 का या	 व छ	 बुटांत	 क बले	 होते.	 नंतर	 ितने	 याला	 उचलनू
सायकलीवर	बसवले	होते.	माधवची	मान	बाजलूा	पडली	होती;	पण	 याचा	व	सायकलीचा
तोल	जाऊ	नये	 हणनू	 ितने	तीनचार	 िठकाणी	कातडी	पट्टे	बांधले	होते.	 ‘‘पािहलंस?’’
उ सुकतेने	सायकलीची	घंटा	िकण	्िकण	्वाजवीत	ती	 हणाली.

‘‘माधवनं	बटू	घालनू	सायकलीवर	बसलेलं	मला	एकदा	तरी	पाहायचं	होतं	बघ!
कसा	ऐटबाज	िदसतो	तो,	नाही?’’	ितने	खुषीने	मान	िकंिचत	वाकडी	केली.	‘‘अरे!	आणखी
एक	रािहलंच	की!’’	ितने	लगबगीने	 याची	द तराची	िपशवी	आणली	व	सायकलीला	पुढे
अडकवली.	‘‘आता	ठीक	झालं!’’	ती	समाधानाने	 हणाली.

सायकल...	माधव...	हसताना	डो यांजवळ	पडले या	 सुरकु या...	जुने,	पिरिचत
मु त	 हा य...	 पु हा	 सारे	 वेगाने	 िभरिभ 	 लागले	आिण	 गोपाळला	 भोवळ यासारखे
झाले.	 ही	झोप	आहे?	 मग	आपले	जळजळणारे	 डोळे	च क	 उघडे	कसे?	आपण	जागे
आहोत?	मग	सारे	अंग	असे	झोपी	गे यापर्माणे	िनजीव,	जड	का?	आप याभोवती	सगळे
वेगाने	 िफरत	 आहेच;	 पण	 या या	 म यभागी	 आपणदेखील	 एखा ा	 वेड ा



भोव यापर्माणेच	 वत:भोवती	िभरिभरत	आहोत	असा	 याला	 णभर	भास	झाला.	सारे
तुकडे	भोवती	 िपसाटापर्माणे	 िफरले,	 िफरले	आिण	 पु हा	एकदा	 व छ	 रेखीव,	 िनजीव
होऊन	 या याभोवती	ि थर	झाले.

गोपाळ	एकदम	जागा	झा यापर्माणे	झाला.	ओठ	आवळीत	थरथर या	पायांनी
तो	बाहेर	आला.	 याने	सो याचा	दरवाजा	उघडला	व	अंधारात	िश न	बाजू या	घरातील
रमा काला	 उठवले.	 याने	 ितला	घोगरेपणाने	काहीतरी	सांिगतले	व	 ितला	नमतूाईकडे
पाठवले.

आिण	तो	 वत:	इतर	तयारीसाठी	बाहेर	पडला.
–	आयु यात	दुस यांदा!...



गु	ला	म

एखा ा	 मृत	जनावरा या	सडत	चालले या	आतड ात	 पुढे	सरकत	जावे,	 यापर्माणे
या	 कंुद,	अ ं द	ग यांतनू	भटकत	असता	 मुशािफराचे	पाय	 िपंजनू	 गेले.	एकेक	धागा
गंुतवळीतनू	 िनराळा	करावा,	 यापर्माणे	 याने	एकेक	र ता	संपवला	होता;	पण	एवढ ा
भटक यानंतरदेखील	 एमरा या	 िठकाणाचा	 प ा	 न हता.	 तो	 चौकशीसाठी	 थांबताच
सैलसर,	 पायघोळ	 पोशाखातील	 काळीकिभ न	 माणसे	 अदबीने	 कमरेपयंत	 लवत	 व
नमर्पणे	थांबत;	पण	 याने	एमराचे	नाव	काढताच	ती	एकदम	ताठर	होत	व	बाजलूा	हात
दाखवत	ितर काराने	 थंुकत.	एकामागोमाग	ग या	संप या	व	मुशाफीर	आता	वाडी या
वेशीजवळ	आला.	 तेथील	 खुरट ा	काटेरी	 झुडपां या	पलीकडे	आता	फ त	जळजळीत
अमयाद	वाळवंट	आिण	 यातच	कोठेतरी	जळत	असलेले	ि ितज	याखेरीज	काही	न हते.
वाडीत	 िहंडताना	 िचरा	 पड यापर्माणे	 वाटणा या	 वाटांवर	 तापलेला	 अंधार
तुकड ातुकड ांनी	 पसरला	 होता	 व	 परे्तां या	 ताठर	 बोटांपर्माणे	 वाटणा या	 उभट
घरां या	 गंुतवळीत	सलग	पर्काश	 विचतच	खाली	सरकत	होता;	पण	या	 वेशीपलीकडे
मातर्	 अंधाराला	 पाऊलभरदेखील	 जागा	 नाही.	 आता	 तेथे	 पणू	 उघड ा	 डो यांची
नजरदेखील	साहवनू	न	घेणारा	उ ट	सयूपर्काश	आिण	 याचा	सतत	िन:श द	 फोट	होत
अस यापर्माणे	वाटणारे	वाळूचे	अणसूारखे	अनंत,	तापलेले	कण.

आपला	 हात	 कोणीतरी	 अचानक	 धरताच	 मुशाफीर	 एकदम	 दचकला,	 बाजलूा
सरकला.	 याची	भीती	पाहनू	कोणीतरी	 वेडगळपणे	हसले.	 या या	 शेजारी	एक	 कुबडा
उभा	 होता.	 तो	 एखा ा	 मुलाएवढा	 उंच	 होता;	 पण	 याचा	 चेहरा	 अितशय	आकसनू
सुरकतनू	जु या	जदाळूसारखा	झाला	होता	आिण	 याची	िवरळ	लांब	दाढी	गुड यापयंत
ल बत	होती.	तो	अितकु प	खुजा	माणसू	पाहनू	मुशािफराला	िवल ण	संताप	आला	व
याला	एकदम	लाथेने	ठोकरावे	असे	 याला	वाटले;	पण	कुबडा	काहीतरी	दाखवत	आहे	हे
पाहनू	 याने	 ितकडे	 नजर	 वळवली.	 वेशीपाशी	आता	 एकच	घर	 रािहले	 होते.	 या या
दरवाजा	नसले या	पर्चंड	कोनाड ासार या	चौकोनात	एक	िध पाड	माणसू	कमरेवर	हात
ठेवनू	उभा	होता	व	 यां याकडेच	पाहत	होता.	 या यामागे	घरातील	अंधार	होता;	परंतु
बाहेरचे	 जग	 उ हाने	 पेटले	 असता	 यात	 लावलेला	 मंद	 िदवा	 मुशािफराला	 या
िठकाणाहनूदेखील	िदसत	होता.

मुशािफराला	 नवी	आशा	 वाटली	 व	 तो	 या	 घराजवळ	आला.	 या याबरोबर
कुबडादेखील	उडती	पावले	टाकत	धाव	ूलागला.	 या	दर	हालचालीने	आतील	सारी	सैल
हाडे	खळखळत	अस यापर्माणे	तो	म येच	बावळटपणे	ओलसर	हसत	होता.	 मुशाफीर
घरापाशी	आला,	ते हा	तेथे	उ या	असले या	माणसाने	बाजलूा	न	सरकता	िवचारले,	‘‘तू
एमराची	चौकशी	करत	होतास?’’	मुशािफराने	िकंिचत	आ चयाने	मान	हलवली	व	 हटले,
‘‘तुला	कसं	समजलं?’’	 या	पर् नाकडे	दुल 	करत	 या	माणसाने	आत	हात	दाखवला	व
हटले,	‘‘आत	ये.	मीच	एमरा	आहे.’’



आत	जावे	की	 नाही	याचा	 िवचार	करत	 मुशाफीर	 णभर	 रगाळला.	 एमराचा
चेहरा	का या-पांढ या	कातड ांचे	तुकडे	जोडून	के यासारखा	होता	व	 यामुळे	तो	सदैव
अ ं द	ग यांतील	घरां या	वळचणीखाली	उभा	अस यापर्माणे	 िदसत	होता;	पण	याच
एमराचा	शोध	करत	 मुशाफीर	 िकतीतरी	 मैल	आडवाटेने	आला	 होता.	 या या	मनाची
अिनि चतता	नाहीशी	झाली	आिण	तो	झटकन	पुढे	होऊन	आत	आला.

आत	खाली	अंथरले या	गािल यावर	बस यानंतर	मुशािफराला	समोरील	 दृ य
जा त	 प ट	 िदस	ू लागले.	 आत	 अंधार	 दाटला	 होता;	 पण	 टांगले या,	 जाळीदार
शामदाना या	पर्काशामुळे	तो	बाहे न	वाटे	तेवढा	गडद	न हता.	खोलीचा	अगदी	दुसरा
भाग	 मातर्	अगदी	 गुहेसारखा	 भासत	 होता.	 तेथे	 अंधारच	 गोठून	 ठेव यापर्माणे	 दोन
माणसे	 िन चल	बसली	होती.	 यां या	 मुडपले या	पायांवर	 ं द	पा यांचे	रा सी	कोयते
होते	 व	 मधनूमधनू	 शामदाना या	 पर्काशाची	 रेषा	 यां या	 धारेव न	 मंदपणे	 सरकत
होती.	 एमरा	 आत	 आला	 व	 एका	 िभंतीला	 पणूपणे	 पसरले या	 ओट ावर	 बसला.
कुबडादेखील	 खेकड ापर्माणे	 वर	 चढला	 आिण	 अगदी	 शामदानाजवळ	 बसला.	 या
िठकाणी	पांढ या	कापडाचे	 पु कळसे	 तुकडे	पडले	होते.	 कुबड ाने	 यांतील	एक	 तुकडा
उचलला	व	एका	रंगीत	खडूने	तो	 या यावर	भराभर	रेघोट ा	ओढू	लागला.

‘‘त	ूकुठून	आलास?	एमराकडेच	 तुझं	काय	काम	आहे?’’	एमराने	 िवचारले.	वर	न
पाहताच	कुबडा	खडखडीत	हसला	व	 हणाला,	‘‘अल	म तबू,	म तबू!’’	जे	िलिहले	आहे,
ते	िलिहले	आहे!	अल	म तबू,	म तबू!	मुशािफराने	ते	श द	आप या	पर्वासात	हजारदा
तरी	 ऐकले	 असतील.	 वाळवंटाला	 एकच	 वा य	 उ चारायला	 येत	 अस यापर्माणे,
या यात	 िवरळ	 िवखुरले या	 पर् येक	 गावात,	 वाडीत	 हेच	 श द	 एखा ा	 मंतर्ा या
जपापर्माणे	 ऐकू	 येत	 :	 अल	 म तबू	 म तबू!	 जे	 िलिहले	 आहे,	 ते	 िलिहले	 आहे!
िवंगाझी या	 उंट	 बाजारात,	खजरू	आिण	 हि तदंत	 घेऊन	जाणारे	कारवान	 जेथे	अनेक
शतके	एकतर्	होत	आले	 या	अल	हक या	 िव तीण	पटांगणावर,	हबशी	 गुलामांची	 पेठ
असले या	कोर यरूा या	तटबंदी या	सावलीत,	घडीघडीला	कोणीतरी	चेहरा	लांब	करी,
हात	 उडवी	 िकंवा	डोळा	 िफरवी	आिण	मग	अिनवायपणे	श द	ऐकू	 येत	 :	अल	म तबू
म तबू!	कारवान	 िनघाला	असता	 नेम या	 याच	 वेळी	एखादी	सांड	 याली,	नगद	नाणी
मोजनू	 घेतलेला,	ड गरा या	कड ासारखा	वाटणारा	 िध पाड	 गुलाम	अक मात	एखा ा
म छरासारखा	मेला,	पाच	फूट	लांबीचा	दुमीळ	हि तदंत	उंट	उधळ यामुळे	खाली	पडून
फुटला	िकंवा	भर	वाळवंटात	दु न	येणा या	बंदकूवा या	बेदुइन	सैतानांचा	दरोडा	पडला,
तर	हे	सारे	का	घडले	हे	न	समज यामुळे	ग धळलेला	मनु य	एकच	वा य	उ चा न	सारे
सहन	करत	असे	:	अल	म तबू,	म तबू!

‘‘ या याकडे	ल 	देऊन	नको.	 याचे	श द	 हणजे	वाळूवरील	फ त	िरकामे	वारे
आहेत,’’	एमरा	मुशािफराला	 हणाला.

मुशािफराने	नाहीतरी	कुबड ाकडे	 दुल च	केले	होते.	घरात	आत	अंधार	असला
तरी	 एखा ा	 जनावरा या	 त डात	 बस यापर्माणे	 ओलसर	 थंड	 वाटत	 होते.	 याने
सहजपणे	पाय	 सैल	 केले	व	तो	 हणाला,	 ‘‘मी	 शेकडो	 मैलांव न	भटकत	आलो	आहे.
माझा	 देश	 इथनू	 हजारो	 कोसांवर	आहे.	 तो	अितशय	 घरंदाज	आहे	 व	 याला	अनेक
शतकांची	कुलीनता	आहे.	इतर	माणसं	फ त	आयुधंच	 हणनू	दगड	वापरत	असता	आ ही
यावर	देख या	आकृती	कोर या,	अ रं	खोदली;	इतर	माणसं	जनावरांची	िशकार	करताना



केवळ	ओरड यासाठीच	आवाजाचा	 उपयोग	 करत	असता,	आम या	 कवीनंी	 सागरांची
गिजतं	गायली,	स दय तोतरं्	 िलिहली.	 ितथलं	आभाळ	 िवतळले या	नीलम यासारखं
आहे	आिण	 ितथ या	एखा ा	घरात	सयूपर्काशाचा	कवडसा	उतरला	तर	 यात	अणुरेणू
िदसणार	 नाहीत.	 मा या	 या	 देशात,	 संगमरवरी	 सुबक	खांबांची	अनेक	 मंिदरं	आहेत.
ितथ या	आरसपानी	तलावांत	 हंस	पोहतात	आिण	 ितथ या	 ि तर्या	 सुरेल	 संगीतासह
नृ य	करत	असता	 यां या	पावलांखाली	कमळ	 ठेवलं	तर	 या या	पाक या	 दुमडणार
नाहीत.	पण	मी	खपू	भटकलो	आहे.	बफा या	पर्देशात	राहनू	मी	देवमाशाचं	अंग	िचरलं
आहे.	कु यांवर	बसनू	पाखरांची	िशकार	करणा या	ठग	ूलोकां या	पर्देशात	मी	अजगराचे
तुकडे	खाऊन	भकू	भागवली	आहे.	मा या	पावलांना	जमीन	िचकटून	राहतच	नाही.’’

‘‘पण	 यात	 तुला	 काय	 पर्ा त	 होणार	 आहे?’’	 एमराने	 िवचारले,	 ‘‘तुझा
पिर तानासारखा	देश	सोडून	त	ूया	रखरखीत	वाळवंटात	का	आलास?’’

मुशािफराने	खांदे	 िकंिचत	 हलवले	 व	 तो	 हणाला,	 ‘‘एखादं	 मलू	 हातापायाला
सहासहा	बोटं	 घेऊन	ज माला	 येतं,	तसाच	मी	ज मलो	असं	 हण.	मला	सतत	आणखी
थोडं	 पुढं	जायची	अनावर	इ छा	होत	असते,	आणखी	एक	 :	मागे	न	 घेता	 ये यासारखं
आणखी	एक	पाऊल	 पुढं	टाक,	असा	मा या	मनात	सतत	इशारा	होत	असतो.	 यामुळे
मा या	 पायांखाली	 कधी	 शेवाळ	 वाढलं	 नाही.	 या	 भर्मंतीत	 कसली	 आली	 आहे
मोज यामाप यासारखी	पर्ा ती?	तलवारी या	धारदार	पा या या	 रेषेवर	पाऊल	टाकत
तोल	सांभाळत	पलीकडे	जाणं	हाच	एक	 यातला	आनंद	आहे.	मग	 यात	अनंत	यातना
भोगा या	लागतात,	पर्संगी	पर्ाणही	गमवावे	लागतात,	 हे	सारं	 वीकारलेलंच	असतं.
पातं	कधी	संपत	नाही,	पावलांचा	पर्वास	कधी	पुरा	होत	नाही.	अंत	आहे	तो	माणसाला,
या	वेड ा	भटकंतीला	नाही.’’

‘‘त	ू वेडा	नाहीस,	चांगला	शहाणा	आहेस,’’	एमरा	मान	हलवत	 हणाला,	 ‘‘पणू
जािणवेनं	 सपापुढं	 बोट	 धरणा या	 माणसालाही	 मी	शहाणा	 समजतो;	 परंतु	 मी	 मातर्
दुस या	 पर्कारचा	 माणसू	आहे.	 मा या	 खुराड ात	 िखडकीत	ओणवनू	 र यानं	 सदैव
चालले या	कारवांकडे	पाहत	राहणं,	हा	माझा	माग	आहे.	ही	वाडी	सोडून	मी	आयु यात
कधी	बाहेर	गेलो	नाही	आिण	मी	परकं	आभाळ	कधी	पािहलं	नाही;	पण	आपलं	आयु य
हणजेच	एक	कारवा	करणारे	तु यासारखे	अनेक	मुशाफीर	मातर्	मला	भेटले	आहेत	–	पण
एमराकडेच	तुझं	काय	काम	आहे,	या	पर् नाचं	त	ूअ ाप	उ र	िदलं	नाहीस.’’

‘‘मला	 हवा	असलेला	 गुलाम	फ त	 एमराकडेच	 िमळेल,	असं	 मला	समजलं,’’
मुशाफीर	 हणाला,	 ‘‘अल	 एिदनला	 जायचं	 हणजे	 कोणीच	 गुलाम	 िवक यास	 तयार
होईना.	 या	िठकाणी	जायला	िनघायचं	 हणजे	आधीच	वाळवंटात	हाडं	पसर याची	तयारी
ठेवनूच	िनघायचं.	 यात	भर	 हणजे	अल	एिदनला	येणा या	पर् येक	गुलामाची	त काळ
ह या	कर याची	परंपरा	आहे.	 यामुळे	या	वाडीपलीकडे	जायला	मला	कारवान	 देखील
िमळाला	नाही.

‘‘मग	त	ूतरी	एवढ ा	हट्टानं	अल	एिदनला	का	िनघाला	आहेस?’’
सांगावे	की	नाही	याब ल	मुशािफरा या	मनात	 णभर	चलिबचल	झाली;	पण	ती

याने	 बाहेर	 न	 दाखव याचा	 पर्य न	 केला.	 याने	 सतत	 कोरड ा	 होत	 असले या
ओठांव न	जीभ	िफरवली	व	तो	 हणाला,	‘‘मला	अल	एिदन या	िसदीकडे	जायचं	आहे.
एमान	नदी	 या या	पर्देशात	 कुठेतरी	उगम	पावते.	 या	नदी या	उगमाचा	मला	शोध



यायचा	आहे,’’	 मुशािफराने	 हे	श द	 उ चारले	खरे;	 पण	 या या	आत या	 दृ टीसमोर
मातर्	उगमाजवळ या	पर्देशात	खच	पडले या,	शहामृगा या	 अंड ांएवढ ा	 तेज वी
िह यांचा	झगझगाट	होता.

एमरा	 िकंिचत	 हसला	 आिण	 याचे	 शुभर्	 दात	 गडद	 चेह यावर
पर्काशकाडीपर्माणे	 उजळले.	 ‘‘तु या	 देशातील	 ब याच	 माणसांना	 तो	 उगम	 शोधनू
काढावा	असं	फार	वाटतं,	नाही?’’

मुशाफीर	थोडा	 वेळ	ग प	रािहला.	समोर या	अंधारातील	कोयते	 घेतलेली	दोन
माणसे	उठून	गेली	होती;	पण	ती	के हा	अचानक	गेली	याचे	 याला	सौ य	नवल	वाटले.
कुबडा	एकदम	 िचंधी	टरकाव यापर्माणे	हसला	व	 याने	कापडाचा	एक	 तुकडा	एमरापुढे
धरला.	एमराने	 याकडे	िनिवकारपणे	पािहले	व	तो	कुबड ास	परत	केला.	कुबडा	एखा ा
को यापर्माणे	लगबगीने	ओट ाखाली	आला	व	 याने	तो	तुकडा	मुशािफराला	दाखवला.

तो	पाहनू	मुशािफराला	फार	िव मय	वाटला.	कुबड ाने	 या	तुकड ावर	 हुबेहबू
याचेच	िचतर्	रेखाटले	होते.	एक	डोळा	खाली	उतरलेला,	ग यावरील	भा याची	जखम,
तीन	बोटे	 तुटलेला	डावा	 पंजा	 हे	 िवशेषदेखील	 याने	अचकूपणे	 िचतर्ात	दाखवले	होते.
पण	आता	 याला	िव मयाबरोबर	ग धळ यासारखे	वाटू	लागले.	 याने	कापडावरची	दृ टी
काढली	व	तो	उगाचच	समोर	पाह	ूलागला.	 तेथला	 अंधार	खरोखरच	फसवा	आहे	याची
याला	खातर्ी	झाली.	 अंधारात	 िन चल	बसलेली	 दोन	माणसे	कोठे	 गेली	न हती;	ती
तशीच	 त ध	 होती	 व	 यां या	 मांड ांवरील	 ं द	 कोयतेही	 पवूीपर्माणेच	 रेखीव	 मंद
चमकत	होते.

‘‘वाळवंट	 सतत	 पाहणा या	 डो यांना	 साव यांचा	 खेळ	 समजत	 नाही!’’	 तो
अ व थपणे	 हणाला.

कुबड ाने	 या याकडून	कापडाचा	 तुकडा	 िहसकावनू	 घेतला	व	 या या	 िचं या
करत	तो	 पु हा	वर	चढला	व	 िद याजवळ	जाऊन	बसला.	आता	 याने	कापडाचा	मोठा
तुकडा	घेतला	व	 यावर	 याची	कुबडी	पाठ	पु हा	वाकली.

‘‘मा याजवळ	 तुला	 हवा	 तसला	 एक	 गुलाम	आहे.	 तो	 सात	 वषांपवूी	 मा या
ता यात	आला.	गुलाम	कुठून	येतात	याची	आ ही	कधी	चौकशी	करत	नाही.	या	बाबतीत
तर	चौकशी	क नदेखील	फायदा	न हता.	कारण	कोणीतरी	 याची	जीभ	छाटून	टाकली
आहे.	तो	अ नपा यावाचनू	चार	िदवस	चालतो,	 याला	गढूपणे	आधीच	वादळाची	जाणीव
होते;	पण	एक	गो ट	 यानात	ठेव,	पर्संगी	तो	आप या	आई या	काळजातदेखील	कट ार
खुपस यास	मागेपुढे	पाहणार	नाही!’’

मुशािफराचा	चेहरा	समाधानाने	फुलला.	 याने	सो या या	ना यांची	िपशवी	बाहेर
काढताच	एमराने	हात	हलवला	व	 हटले,	‘‘ याची	िकंमत	ना यांत	होणार	नाही!	हा	काही
धनगर,	 पखालवा यांपैकी	 िभकारी	नाही.	तो	आला	 या	 वेळी	 याचे	तळवे	स यद या
हातासारखे	 मऊ	 होते,	 समोर	 ठेवलेलं	 अ न	 खायला	 सु वात	 कर यापवूी	 यानं	 बोटं
पा यात	बुडवनू	घेतली	होती.	तो	रातर्ी	झोपला	तेदेखील	खजुराचं	पोतं	िभंतीला	टाकावं
यापर्माणं	न हे,	तर	 िभंतीला	पाठ	लावनू	बस याबस याच	 –	एखादा	अमीर	 ितर या
पलंगावर	झोपतो	तसा!	 यापे ाही	मह वाची	गो ट	 हणजे	त	ू याला	अल	एिदनला
नेणार	 आहेस.	 ितथं	 याला	 खास	 ठार	 कर यात	 येईल.	 नुस या	 गुलामापे ा	 बळी
जाणा या	 गुलामाला	 िकंमत	 जा त	 पडते.	 हणनू	 या या	 मोबद यात	 मला	 तु या



कमरबंदाम ये	असलेलं	लाल	र न	हवं	आहे!’’
एकदम	आघात	झा यापर्माणे	मुशाफीर	चमकला.	 याने	उतावीळपणे	िवचारले,

‘‘मा याजवळ	 र न	आहे	 हे	 तुला	कसं	समजलं?	 िसदीला	 भेट	 दे यासाठी	मी	 ते	बरोबर
घेतलं	आहे.’’

एमरा	 पु हा	 हसला.	 ‘‘तु या	 पांढ या	 दोन	 उंटांवर	 जे	 सामान	आहे,	 यातील
पर् येक	 व त	ू मला	 माहीत	आहे.	अल	 एिदनला	 र नांची	 भेट	 घेऊन	जाऊन	 त	ू काय
करणार?	उंट,	मढ ा	हुसकाव यासाठी	ितथले	धनगर	मुठीएवढी	मोठी	र नं	दगडासारखी
फेकत	असतील	आिण	ितथ या	िसदीला	त	ूहे	दर्ा ाएवढं	र न	भेट	देणार!	अरे,	 याला
हवं	असतं	हि तदंत!	स चं	हि तदंत	पा यात	 उगाळून	 ते	पाणी	 यालं	की	झना यात
हजार	चंदर्कोरी	हसतात!’’

एमराने	 हसत	 बाजू या	कोनाड ात	 हात	घातला	 व	 तेथनू	 एक	 हि तदंती	 पेटी
काढून	मुशािफरा या	हातात	िदली.	आकाराने	ती	लांबट	चौकोनी	होती	व	ित या	चारही
बाजूंनी	उंटांचा	सुबक	कारवा	कोरला	होता.	वर या	बाजलूा	सयूाचे	िचतर्	असनू	त ड	 ं द
क न	एक	साप	 याला	 िगळत	आहे	अशी	आकृती	होती.	सापाने	सयू	सहज	 िगळलाही
असता,	कारण	 याचे	त ड	िततके	फाकलेच	होते.

‘‘हा	तर	एक	 नुसताच	चौकोन	 िदसतो,	 पेटी	न हे	 –’’	ती	वरखाली	क न	पाहत
मुशाफीर	 हणाला.

‘‘ती	उघडता	येते;	पण	तुला	येणार	नाही.	ही	पेटी	मी	तुला	देईन;	एवढंच	नाही	तर
ित यात	काहीतरी	 व तदेूखील	 भेट	 हणनू	 ठेवीन.	 िसदीला	 माझी	 वत:ची	खास	 भेट
हणनू!’’	 परंतु	 मुशािफराने	 हात	 पुढे	 करताच	 एमराने	 ती	 पेटी	 मागे	 घेतली	 व	 परत
कोनाडयात	ठेवली.

‘‘ती	तुला	आ ाच	िमळणार	नाही.	तुझे	उंट	वेशीबाहेर	पडू	लागले,	की	 या	वेळी
ती	तु या	हातात	पडेल.	भेट	 ायची	असते	ती	जाणा या	माणसाला,	अ ाप	आप यातच
असले या	माणसाला	न हे!’’	तो	 हणाला.

मुशािफराने	कमरबंदामधनू	र न	काढले	व	ते	 याने	तळहातावर	धरताच	तेथे	लाल
डोळा	उघड यासारखा	झाला.	एमराने	मािणक	उचलले	व	आप या	पायघोळ	पोशाखा या
घडयांत	कोठेतरी	सराइतापर्माणे	दडवले.

‘‘त	ूअल	एिदनला	जातो	आहेस,	 ते	िन वळ	एका	नदीचा	उगम	शोध यासाठी!’’
उठून	उभे	राहत	छदम्ीपणाने	हसनू	एमरा	 हणाला,	 ‘‘ते हा	तुला	सहज	मािहती	 हणनू
सांगायला	हरकत	नाही.	ितथे	मढी या	मंुड याएवढे	िहरे	खळ याखळ यात	पडले	आहेत
हे	खरं	आहे;	पण	 यांतील	एक	 तुकडाही	कोणी	बाहेर	 नेताना	आढळला,	तर	 याचे	डोळे
फोडले	जातात!	अथात	 तुला	 याची	काही	भीती	नाही	 हणा;	त	ूआपला	एका	नदी या
उगमाचा	शोध	घे यासाठी	ितकडे	चालला	आहेस!’’

‘‘पाह,ू’’	 या या	नजरेला	नजर	 िभडवत	 मुशाफीर	धीटपणे	 हणाला,	 ‘‘आम या
लोकांपैकी	अल	एिदनला	पर् य 	कोणी	 गेलंच	नाही.	 यामुळे	 िह यांची	गो ट	बाजलूा
राह	ू दे;	 िनदान	मी	अल	एिदनला	 गेलो,	जे	कोणी	अ ाप	पािहलं	न हतं,	 ते	मी	पािहलं,
एवढं	तरी	मला	अिभमानानं	 हणता	येईल.’’

‘‘ या	 िठकाणाहनू	परत	 येऊन	त	ूया	वाटेनं	जाताना,	 ते	श द	जर	मला	 तु या
त डून	 ऐकायला	 िमळतील,	 तर	 हा	 ु दर्	 एमरा	 ध य	 होईल!’’	 िकंिचत	लवनू	 एमराने



अदबीने	मुजरा	केला,	बोटे	उडवली	आिण	तो	गुलामास	आण यासाठी	आत	वळला.
आत	 कोठेतरी	 एक	 अवजड	 दरवाजा	 उघड याचा	 आवाज	 झाला	 व	 यानंतर

लोखंडी	साखळी	जिमनीवर	घरंगळली.	मुशािफराचे	डोळे	पु हा	मंद	झा यासारखे	झाले,
कारण	कोयते	 घेतलेले	दोन	हबशी	 पु हा	 िदसेनासे	झाले	होते;	पण	हा	आभास	 णभरच
िटकला.	ते	दोघेही	 याच	िठकाणी	तसेच	होते.	शांत,	 त ध,	वाट	पाहत!

एमराने	 गुलामाला	 बाहेर	आणले.	 या या	 अंगावर	आसडूाचे	 मोठे	 पण	आता
बुजलेले	 वर्ण	 होते	 व	 या या	 छातीवर	 डाग याची	 अधचंदर्ाकार	 खणू	 होती;	 पण
गुलामाचा	चेहरा	मातर्	 यात	अ ाप	र त,	पर्ाण	भरायचा	अस यापर्माणे	िनजीव	होता.

‘‘हां,	 तुला	 एक	 िवचारायचं	 िवसरलो.	 तुला	 गुलाम	 सांभाळ याची	 सवय	आहे
ना?’’	एमराने	िवचारले.

तो	पर् न	ऐकताच	मुशािफराचे	सारे	शरीर	 ेषाने	भरले.	 याने	अंगर याची	बटणे
काढली	व	एमरापुढे	छाती	उघडी	केली.	ित यावर	उठावदार	झालेले	जाड	तकतकीत	वर्ण
होते.	 सुरीने	लांब	खोलगट	जखमा	क न	दररोज	 यां यात	कोरडी	माती	भरत	 गेली	की
काही	वेळाने	तस या	जाड	दोरीसार या	खुणा	िनमाण	होतात.	तशी	माती	भर यावर	 या
वेदना	 सहन	 करा या	लाग या	 हो या,	 यां या	 नुस या	आठवणीने	 मुशाफीर	 इत या
काळानंतर,	इत या	अंतरावर	अितशय	 याकूळ	झाला.	 याने	तीन	बोटे	तुटलेला	आपला
डावा	पंजादेखील	एमरापुढे	धरला.

‘‘मी	 वत:	काही	काळ	एका	भट या	जमाती या	तावडीत	सापडून	गुलाम	झालो
होतो.	गुलामांना	कसं	वागवायचं	हे	मी	ितथं	अनुभवानं	िशकलो	आहे,’’	तो	कडवटपणाने
हणाला,	 ‘‘ यािशवाय	 मा याबरोबर	 एक	 िमतर्	 आहे.	 एकदा	 यानं	 बुजले या	 एका
उंटाची	मान	 िन वळ	हातात	ध न	 िपळवटली	होती	व	 उंटाचा	लोळागोळा	 केला	होता.
या	बाबतीत	त	ूिचंता	क 	नकोस.’’

आता	 कुबडा	 म येच	 िखंकाळला	 व	 आपले	 दोनचार	 उरलेले	 दात	 दाखवत
हणाला,	 ‘‘भिव यकाल	 वतमान	 झालेला	 काही	 वेळा	 माणसाला	 पाहता	 येतो;	 पण
वतमान	भतूकाळ	झालेला	पाह यास	तो	बहुधा	जगत	नाही!’’	तो	मोठ ा	समाधानाने
पु हा	हसला	व	रेघोट ा	ओढू	लागला.

‘‘ या याकडे	ल 	 देऊ	नको!’’	ितकडे	मान	उडवत	एमरा	 हणाला,	 ‘‘आभाळात
चंदर्	नसताना	तो	ज मला	आिण	पिह याच	िदवशी	 याला	उंटानं	लाथ	मारली.	हां,	तर
काय	 सांगत	 होतो,	 या	 गुलामाला	 नेहमी	 तुराणी	 प तीनं	 बांधत	जा.	 हणजे	 याला
चालता-खाता-िपता	येईल;	पण	धावत	दरू	जाता	येणार	नाही.	आिण	दोरीला	एक	लहान
घंटा	बांधायला	िवस 	नकोस.	गुलामां या	हालचाली	सतत	कानांवर	पडत	असा यात.’’

मुशाफीर	 जायला	 उठताच	 गुलाम	 एखा ा	 यंतर्ापर्माणे	 या या	 मागोमाग
िनघाला.	आप याजवळचे	मोरा या	ग यासारखे	 िनळे	 र न	एमराने	पािहले	नाही	याचे
मुशािफराला	आत या	आत	फार	समाधान	वाटत	होते.	 पु हा	एकदा	तो	आतड ा या
वेटो यातनू	सरकत	दुस या	वेशीपाशी	आप या	तंबतू	आला.	 याचा	िमतर्	उतावीळपणे
याची	वाटच	पाहत	होता.	आता	सयूा ताला	अ ाप	अवकाश	होता;	पण	उ हाची	झळ
कमी	होऊ	लागली	होती.	थोडी	घाई	 केली	तर	अ ाप	चारपाच	तासांचा	पर्वास	सहज
होऊ	 शकत	 होता.	 या या	 िमतर्ाने	 उंट	 तयार	 केले	 व	 उरलेले	 सामान	 गुलामा या
डो यावर	लादनू	ते	िनघाले.



तोच	कुबडा	 यां या	मागोमाग	आला.	 याची	दाढी	पं यापर्माणे	हलत	होती	व
पाठ	पखालीसारखी	वरखाली	होत	होती.	 याने	हि तदंती	 पेटी	 मुशािफराला	 िदली,	 या
वेळी	लवनू	आदब	 दाखवताना	तो	 वाळूत	अधवट	 तला;	 पण	 या	 णीदेखील	 याचे
वाळले या	शगेतील	िबया	वा याने	हल यापर्माणे	वाटणारे	हसणे	ऐकू	आले.

या	शुभर्	सळसळीत	िनदय	वाळूत	 यांचा	पर्वास	सु 	झाला.	आयु याचा	एकेक
ण	गळून	िठबकत	अस यापर्माणे	गुलामा या	दो याची	घंटा	लयीत	िकणिकणत	होती.

पर् येक	िदवस	उंटां या	पावलांनी	वाळवंट	मोज	ूलागला.	सयू	आले-गेले.	वाळवंटातील
िनतळ	 घुमटदार	 रातर्ी	 चांद या या	 वैभवाने	 उघड या	 आिण	 िमटून	 गे या.	 परंतु
भोवताल या	 तहानले या	 भीषण	 वतुळाचा	 पिरघ	 कमी	 होईना.	 चामडया या
िपश यांतील	पाणी	कमी	होऊ	लागताच	उलट	तहानेला	तीवर्	धार	 येऊ	लागली	आिण
वाळूची	झळ	अंगात	िशरत	रािह यामुळे	र तालाच	आच	लागली	आहे,	असा	भास	होऊ
लागला.

मुशािफरा या	 िमतर्ा या	 चाल यात	 सैलसर,	 भोवंडलेला	 वेडेवाकडेपणा	 िदसू
लागला.	 याचे	 उघडे	 हात	 तर	 वरील	 पापुदरे्	 सोल यामुळे	 झाडां या	 सालीपर्माणे
खडबडीत	झाले	आिण	डोळे	सव	बाजूंनी	ताण यासारखे	होऊन	 ितरळे	झाले.	तो	बोलत
असता	जीभ	 िशशाची	होऊन	बस यापर्माणे	अवजड	झाली	व	तो	काय	बोलत	आहे	 हे
समजनू	घे यासाठी	मुशािफराला	अगदी	जवळ	जाऊन	कान	 ावा	लाग	ूलागला.

भोवतालचा	 पर्देश	अगदी	सपाट	 होता	 व	 यांना	 वेढणारे	 वतुळ	 इतके	 प ट
रेखीव	होते	की	 या	कडेला	पोहोच यावर	आपण	सरळ	खाली	कोसळणार	असे	राहनूराहनू
मुशािफराला	 वाटू	लागले.	 अंगावर या	 सा या	ओरखड ाला	 ितचा	 पश	झाला	 तरी
आतडी	 तोडणारी	 वेदना	 होत	 असे,	 अशा	 ार	 माती या	 देशातदेखील	 पर्वास	 करत
असताना	अनेकदा	आभाळात	काळा	 िठपका	 िदसे,	पसरलेले	भयाण	 पंख	आढळत.	मग
वेगाने	 िगधाड	 झेप	 घेत	असता	कानाव न	वारा	सरसर	धावे	व	अनेकदा	 याची	 क् र,
बाकदार	 िपवळी	चोच	 प ट	 िदसे.	पण	या	 िठकाणी	मातर्	एक	जनावर	नाही,	एक	प ी
नाही,	 पंखांचा	एक	 िकडादेखील	नाही.	 मुशािफराला	वाटले,	 िगधाडांनीदेखील	टाकलेला
असला	पर्देश	सा या	जगात	दुसरीकडे	आढळणार	नाही.

तोच	 याचा	 िमतर्	 तोल	 सावरत	 थबकला	 व	 डा या	 हाताला	 बोट	 दाखवत
डळमळत	 धाव	ूलागला.	 ‘‘ती	 बघ	 नािरंगांची	 टेकडी.	 ितथे	 मोठा	 तलाव	आहे	 –’’	 तो
मोठ ाने	ओरडला.

मुशाफीर	 णभर	 या याकडे	 खु यापर्माणे	 पाहत	 रािहला.	 नािरंगांची	 टेकडी
येथनू	हजारो	मैल	दरू	 यां या	 देशात	होती;	पण	 िमतर्ाने	दाखवले या	 िदशेला	मळकट
तांबसू	 रंगाचा	 िढगारा	 िदसत	 होता	 खरा.	 ते हा	 मुशाफीरही	 या या	 मागोमाग	 चालू
लागला;	 परंतु	 मध या	 मृगजला या	 आभासापलीकडे	 येताच	 टेकडीएवढा	 िदसणारा
िढगारा	 एकदम	आकस यासारखा	झाला.	 तेथे	 टेकडी	 न हतीच.	 या	 िठकाणी	 दोनचार
उंटांचे	सांगाडे	पडले	होते	व	 यांवर	मळकट	जीण	असे	एक	काटेरी	झुडूप	वा यावर	उडत
येऊन	अडकून	रािहले	होते.	 या	सांगाड ांकडे	पाहताच	 याचा	िमतर्	झपाट यापर्माणे
झाला	व	काहीतरी	अथहीन,	लग ासारखे	श द	काढू	लागला.	 याने	वाळू,	ऊन	यांनी
झगझगीत	 व छ	झालेली	हाडे	गोळा	क न	एका	बसले या	उंटाची	आकृती	तयार	केली.
मुशाफीर	 िन चलपणे	पाहत	रािहला.	या	 वेडाचारात	 वेळ	घालवला	नसता	तर	चारपाच



मैल	वाळवंट	सहज	मागे	टाकले	असते,	असे	 याला	फार	वाटू	लागले;	 पण	तसे	 या
िमतर्ाला	सांग याचे	 याला	धैय	होईना.	 याचा	िमतर्	तर	आता	अंगात	आ यापर्माणे
झपाट ाने	इकडून	ितकडे	उडया	मारत	होता.	तो	म येच	हषाने	ओरडला	व	खाली	वाकून
याने	काहीतरी	बाहेर	ओढून	काढले.	 मुशािफराने	 भेद न	 ितकडे	पािहले.	वाळू	हातांनी
खाली	दडपत	हसत,	वर	येत	अस यापर्माणे	िदसणारा	एक	मानवी	सांगाडा	 याने	बाहेर
काढला	 होता.	 खुळचट	 हसत	 िमतर्ाने	तो	अधामुधा	सांगाडा	 उंटावर	 बसवला	 व	 उडी
मा न	भोवती	गोल	िफ न	 याने	आपले	कौश य	 याहाळून	पािहले.

‘‘दो ता,	आ ही	परत	येईपयंत	असाच	राहा.	जाऊ	नको	कुठं!’’	ितकडे	थरथरणारे
बोट	रोखत	तो	जाड	खरबरीत	आवाजात	 हणाला.

मुशाफीर	 या याजवळ	 गेला	व	 या या	खां ावर	हात	टाकून	तो	 याला	परत
नेऊ	 लागला.	 झपाटा	 आता	 ओस न	 गे यामुळे	 िमतर्ातील	 ताण	 गेला	 होता	 व
मुशािफराला	 याचे	 अवजड	 कोलमडणारे	 अंग	 सावरणे	 क टाचे	 होऊ	 लागले.	 याने
गुलामा या	मदतीने	 याला	कसेबसे	एका	उंटावर	बसवले	व	तो	 या या	शेजारीच	खाली
पाय	ओढत	वाळू	तुडव	ूलागला;	पण	काही	के या	 याला	 या	सांगाड ाचा	िवसर	पडेना.
तो	हाडांचा	ढीग	 हणजे	आपला	भिव यकाल	तर	न हे	ना,	 याला	एकदम	वाटले.	 याला
कुबडया या	श दांची	आठवण	झाली	व	अंगात	वीज	झळक यापर्माणे	तो	चमकला.

आता	िमतर्ाचा	चेहरा	छातीवर	पडला	होता	व	सारे	अंग	उसवत	िनघा यापर्माणे
सैल	झाले	होते.	 या या	त डून	काहीतरी	घोगरे	श द	बाहेर	पडत	होते.	मुशाफीर	थांबला
व	 तो	 काय	 हणत	आहे	 ते	 ऐकू	लागला;	 पण	 िचकट	ओलसर	 िचखलात	खडा	शोधत
अस यापर्माणे	 या	 जड,	 अ प ट	 श दांतनू	 याला	 काही	 अथबोध	 होईना.	 अखेर
िमतर्च	 िकंिचत	खाली	वाकला.	 या या	 िव फािरत	 िनजीव	डो यांत	आता	धतूपणाची
छटा	 िदसली	व	तो	 हणाला,	 ‘‘त	ूआता	मागं	वळून	बघ	ूनकोस;	पण	तो	आपला	सतत
पाठलाग	करत	आहे.’’

मुशािफराने	ग धळून	इकडेितकडे	पािहले;	पण	गळफासापर्माणे	गोल	पसरले या
ि ितजरेषेखेरीज	भोवती	काहीच	िदसत	न हते.

‘‘कोण	येत	आहे?	कोण	पाठलाग	करत	आहे?’’	 याने	िकंिचत	रागाने	िवचारले.
‘‘तो	 पांढ या	 उंटावरचा	 पांढरा	 माणसू!’’	 िमतर्	 पु हा	 सरळ	 बसत	 हणाला,

‘‘आिण	 या या	हातात	लांब	लाल	भाला	आहे.’’
मुशािफराने	 याला	हताशपणे	समजावले	व	 याला	धीर	 दे यासाठी	तो	 या या

मागनू	चाल	ूलागला.
आता	 याचेही	पाय	 सुजले	होते	व	 यांतील	 भेगांत	बारीक	वाळू	जाऊन	आग

पस 	लागली	होती.	 ि ितजावर	अ ाप	कसला	बोटभरदेखील	उभार	न हता.	 उंटां या
पायांवरील	लव	आता	झडून	गेली	होती	आिण	 यां या	त डावरील	कातडे	कोळपत	येत
अस यापर्माणे	ओठ	आकसनू	दात	पणू	उघडे	पडले	होते.	या	 णी	िपव या	चोचीचे	एक
िगधाड	आले,	तर	आपण	हे	ओ यासारखे	झालेले	शरीर	 या यापुढे	फेकून	एकदाचे	मु त
होऊ	असेही	 याला	 णभर	वाटून	गेले.

‘‘तो	 आला!	 तो	 भाला	 मारतो	 बघ!’’आत	 काहीतरी	 टरक यापर्माणे	 िमतर्
ओरडला	 व	 अंग	आवळत	 उंटाव न	 कोसळला;	 पण	 या	आकि मक	आवाजाने	 उंट
उधळला	व	समोर	िन चे ट	पडले या	िमतर्ा या	शरीरावर	नाच	ूलागला.	गुलामाने	दोरी



खेचनू	 याला	बाजलूा	ओढले	व	 या या	मऊ	नाकपुड ांवर	दो यां या	गाठीनंी	जोरात
पर्हार	 केले.	 तेथनू	 र त	 उसळताच	 उंट	 शांत	 झाला	 व	 हंुद यांसारखा	 आवाज	 क
लागला.	मुशािफराने	खाली	गुडघे	टेकून	िमतर्ाकडे	पािहले;	पण	आता	 याचा	आकारहीन
लगदा	 झाला	 होता.	 परंतु	 एर ही	 पाप यां या	 सांदरीतनू	 ितरपे	 पाहावे	 लागणा या
झळझळीत	उ हात	 याचे	डोळे	मातर्	पणूपणे	उघडे	राहनू	सयूाकडे	सरळ	बेगुमानपणे,	न
िदपता	पाहत	पडले	होते.

मुशािफराचे	आता	पायच	 गे यासारखे	झाले	व	 याने	भांबावनू	भोवती	पािहले.
बाजलूा	वाळूचा	एक	लहानसा	 िढगारा	होता	व	 या या	एका	बाजलूा	एक	पर्चंड	तवा
ठेव यापर्माणे	खळ यात	सावली	होती.	 मुशाफीर	 अंग	ओढत	 तेथपयंत	आला	व	 या
सावलीत	 िश न	क डीत	सापडले या	जनावरापर्माणे	सावध	भीतीने	बाहेर	पाहत	तो
पडून	रािहला.

घंटेचा	िठबकणारा	आवाज	 णभर	थांबला.	गुलामाने	डो यावरील	ओझे	बाजलूा
टाकले.	 याने	मऊ	वाळू	हातांनीच	बाजलूा	करत	खळगा	 केला	व	 यात	 याने	 िमतर्ाचे
शरीर	 ढकलले.	 यावर	 गुलामाने	 वाळू	 पसरताच	 उंटाशी	 नाते	 जोडून	 आले या	 या
माणसाचा	 शेर	 संपला.	 गुलामाने	 पु हा	ओझे	 उचलले;	परंतु	 मुशाफीर	हल याची	 िच हे
िदसेनात.	शू य	डो यांनी	तो	सारे	पाहत	ग प	पडून	रािहला	होता.	गुलामाने	खळ यावर
वाळू	पसरताच	अनेक	पुसट	आठवणीचंा	पंुजकाच	 याला	िदसला	व	िव न	गेला.	 यांतील
एकच	धागा	मातर्	मनात	बराच	 वेळ	तरळत	रािहला.	 याला	वाटले,	 हेही	एका	 दृ टीने
बरेच	झाले!	आता	रातर्ी-अपरातर्ी	पा यावर	चोरटा	पाहारा	ठेवायला	नको!	या	िवचाराने
याला	थोडे	समाधान	वाटले	व	 याने	िवटून	बेचव	झाले या	पा या या	दोनचार	थबांनी
जीभ	ओली	क न	घेतली.

आता	आजचा	पर्वास	संपला	हे	गुलामाने	ओळखले.	टेकड ांतील	सावली	पसरट
झाली	आिण	वाळवंट	लालसर	झाले.	गुलामाने	थोड ा	अंतरावर	उंटांचे	पाय	मुडपनू	उंट
खाली	बसवले	व	भोवती	पेटा यांचे	अधवतुळ	केले.	 याने	टेकड ांशेजारीच	राहुटी	उभी
केली	व	तो	तापत	चालले या	सावलीसारखा	उंटांपाशी	वाट	पाहत	बसला.

मुशाफीर	 डळमळणा या	 पावलांनी	 राहुटीत	आला	 व	 पा याची	 िपशवी	अगदी
अंगाजवळ	घेऊन	आडवा	झाला.	गुलाम	उंटांभोवती	िफरत	असता,	राहुटी	लावत	असता
काहीतरी	चुकत	आहे	असे	 याला	सतत	वाटत	होते;	पण	ते	नेमके	काय	हे	 याला	काही
के या	 उमगेना.	 गुलामाला	 बांधलेली	 लांब	 दोरी	 याने	 मनगटाला	 बांधनू	 घेतली	 व
आपली	कट ार	सुरि त	आहे	याची	खातर्ी	केली.	आता	 याचे	डोळे	हळूहळू	जडावले.
समोरील	 रा सी	 वाळवंट	 नाहीसे	झाले.	 िन या	 तलावात	कमळे	 फुलली;	आभाळात
लाल	 चोचीचा	 एक	 शुभर्	 हंस	 िदसला;	 देवीपुढे	 बळी	 िदले या	 कबुतरां या	 मानेतनू
र तधारा	लाग या	व	जडले या	ओठांना	झुळझुळ या	शीतल	पा याचा	सुखद	 पश	होऊ
लागला.	नदीवर	एक	नाव	हलकेच	तरंगत	गेली	व	ित यावरील	नािवका या	गीताचे	सुरेल
श द	 ऐकू	 आले	 :	 ‘‘म ासार या	 गडद	 लाल	 रंगा या	 सागरा,	 माझा	 सारा	 पर्वास
तु याव नच	होणार	आहे;	परंतु	त	ूमातर्	मला	एकही	पाऊलखणू	मागे	ठेव	ूदेत	नाहीस...’’

पहाटे या	 थंड	 वा या या	 पशाने	 तो	जागा	झाला,	 ते हाच	 याला	काहीतरी
भीषण	घडले	आहे	याची	जाणीव	झाली.	 याने	मनगटाला	बांधलेली	दोरी	िहसकली,	ती
एकदम	सैलसर	जवळ	आली.	 याने	भेद न	पा याची	िपशवी	पािहली,	ती	सपाट	होऊन



पडली	होती.	 याने	अ प ट	पर्काशात	हात	पसरला	 ते हा	 या या	 पशाने	जिमनीवर
काहीतरी	कलंडले	व	घंटा	िकणिकणली.	तो	आवाज	ऐकताच	मुशािफरा या	मनात	ल खन
झाले.	काल	चुक याचुक यासारखे	वाटत	होते	ते	हेच!	सावलीपर्माणे	गुलाम	काम	करत
होता;	पण	काल	नेहमीपर्माणे	 या या	हालचालीनंा	घंटे या	आवाजाची	िकनार	न हती.
मुशाफीर	बेभानपणे	धावत	बाहेर	आला.	सामानाशेजारी	तोडले या	दो या	पड या	हो या.
दो ही	पांढ या	उंटांची	पोटे	िचरली	असनू	 यांतनू	गळले या	दर्वाने	पांढरी	वाळू	िहरवट
झाली	होती.	 याने	कमरपट्टा	चाचपनू	पािहला.	 यातील	हि तदंती	पेटी	नाहीशी	झाली
होती.	 आिण	 इतके	 िदवस	 छायेपर्माणे	 सतत	 समोर	 असलेला	 गुलाम	 आता	 िव न
गे यापर्माणे	नाहीसा	झाला	होता.

मुशाफीर	असहायपणे	मटकन	खाली	बसला;	पण	हळूहळू	िवषारी	संतापाने	 याचे
अंग	पेटत	गेले.	 ‘‘त	ूपृ वीत	गडप	झालास,	तरी	तुला	वर	खेचनू	तुझी	आतडी	कु यापुढे
टाकतो!’’	थरथरत	तो	पुटपुटला.

तो	पाय	ओढत	चाल	ूलागला.	सयू	वर	चढेपयंत	 याला	काही	फारसे	जाणवले
नाही;	 पण	 सयूाचा	 ताप	 वाढ यावर	 सारी	 आग	 डो यांत	 मावेना.	 जीभ	 आत
ओढ यासारखी	होऊ	लागली,	पायावरचा	ताबा	सुटत	चालला	व	खालची	वाळू	अधवट
पातळ	झा यापर्माणे	िनसटू	लागली.	आता	वाटेत	पर्थमच	काटेरी	झुडपांचा	एक	पंुजका
िदसताच	तो	हषाने	वेडा	झाला.	तो	धावत	गेला	व	 यां या	आधारे	रातर्	ढकल याचे	 याने
ठरवले.	रातर्ी	अधवट	 लानीत	हाताला	थंड	 पश	होताच	तो	दंश	झा यापर्माणे	जागा
झाला.	झुडपांवर	दवाचे	थब	साचले	होते.	 याने	काप या	हातांनी	आपला	अंगरखा	सोलनू
काढला	व	सारे	झुडूप	 याने	िटपनू	घेतले.	मग	 याने	कापड	िपळले	व	कुडचाभर	मळकट
पाणी	सुकून	जळत	असले या	ओठांतनू	खाली	ढकलले	आिण	तो	शर्मांनी	िनबल	होऊन
खाली	पडला.

सकाळी	 या यात	थोडा	तर्ाण	होता;	पण	आजची	रातर्	मातर्	आपण	िनभावणार
नाही	याची	 याला	जाणीव	झाली	होती.	 यामुळे	अशा	वेळी	िनमाण	होणारा	आततायी
बेडरपणा	 या यात	आला	 होता.	 हवा	 राखी	 रंगा या	 दाट	 धुराने	भर यासारखी	झाली
आिण	ि ितजाचा	एक	मोठा	टवका	उडा यापर्माणे	 याची	 रेषा	खंिडत	झाली.	मुशाफीर
खाली	मान	घालनू	जण	ूसमोरील	िवरल	िभंत	मागे	रेटत	अस यापर्माणे	अंग	ताणनू	पुढे
सरकत	होता;	पण	अखेर	 याचे	सवांग	भडाळ यासारखे	झाले.	 यावर	 याचा	कसलाच
ताबा	उरला	नाही	व	तो	कसलाही	पर्ितकार	न	करता	वाळूत	पालथा	पडला.

पण	आता	समोर	पाहताच	 याचा	 वत: या	डो यांवर	िव वासच	बसेना.	करड ा
रंगा या	धुराचा	पडदा	आता	पणूपणे	नाहीसा	झाला	होता.	वाळवंटात	लालभडक	िनवडंुग
उमल यापर्माणे	समोर	एक	खडक	उभा	होता.	 यावर	लालसर	मातीची	िव तृत	तटबंदी
असनू	 ित यातनू	 िनरिनरा या	 उंचीचे	अनेक	मनोरे	वर	चढले	होते.	पर् येक	मनो याला
एकच	िखडकी	असनू	 या	िठकाणी	सवांग	िन या	व तर्ाने	झाकून	चेह यावर	मातर्	काळा
बुरखा	 घेतलेला	एकेक	 सैिनक	उभा	होता.	झळझळणा या	सयूपर्काशात	लाल	तटबंदी
आिण	ितचे	मनोरे	कातडी	सोलले या	अजसर्	पंजापर्माणे	िदसत	होते.	मुशािफराला	अल
एिदनचे	 वणन	 ऐकून	 माहीत	 होते.	 याचे	 मन	 एकदम	 कृत तेने	 भरले	 व	आता	 ताण
संपले या	सैल	अंगाने	तो	काही	वेळ	तसाच	पडून	रािहला.

परंतु	अल	 एिदनला	जाईपयंतदेखील	 याचे	शरीर	 कणाकणाने	 िझजले.	 वाळूत



सरपटत	 पुढे	जात	असता	आपले	अंग	आतनू	उलट	बाहेर	होत	अस यापर्माणे	 याला
यातना	 होऊ	लाग या.	 तटबंदीचा	 भ य	 दरवाजा	 उघडा	 होता;	 पण	 तेथपयंत	जायला
अनेक	पाय या	हो या.	दरवाजापाशी	दो ही	बाजूंना	अनेक	िन या	आकृती	 त ध	उ या
हो या.	 यां या	का या	बुर यांवर	 यांचे	रोखलेले	डोळे	तेवढे	 प ट	िदसत	होते.	क हत
तो	एकेक	पायरी	ओलांडत	असता	एकही	आकृती	हलली	नाही,	की	ितने	 याला	मदतीचा
हात	िदला	नाही.

मुशाफीर	पाय या	चढून	वर	आला.	दरवाजा	ओलांडून	आत	आ यावर	समोर	खपू
लांबवर	गेलेला	स जा	होता;	पण	 या या	शेवटी	काय	आहे	हे	पाह यासाठी	 याची	नजर
तेथपयंत	धावली	नाही,	कारण	म येच	िहरवट	िनळसर	पा याचा	लांबट	हौद	होता.	पाणी
पाहताच	 याचा	सगळा	 पर्ाण	डो यांत	आला	 व	 बेभान	 वापदापर्माणे	 आंधळेपणाने
धावत	जाऊन	 याने	 या	हौदात	अंग	ढकलले.

काही	 वेळाने	 अंग	 िनवनू	 यातील	 ताप	 कमी	 झा यावर	 तो	 बाहेर	आला	 व
बाजू या	 ं द	 चौथ यावर	 बसनू	 याने	 सभोवार	 काळजीपवूक	 पािहले.	 दो ही	 बाजूंनी
याच	 पायघोळ,	 सैल	 िन या	 व तर्ातील	 अनेक	 माणसे	 दाटीने	 उभी	 होती	 आिण
या याकडे	 ि थर	 नजरेने	 पाहत	 होती.	 समोर	 काही	 लहान	 पाय या	 असले या
चबुत यावर	एक	झगझगीत	आसन	असनू	 यावर	एक	िनळी	आकृती	बसली	होती;	परंतु
ती	दरबारी	अिधकाराने	बसली	असनू	का या	 बुर यावर	ित या	डो यावर	शहामृगा या
िपसांचा	 डौलदार	 मुकुट	 होता.	आसनाशेजारीच	 दो ही	 हात	 ं द	अ त यांत	 एकमेकांत
गंुतवनू	एक	वृ 	उभा	होता.	या	सा या	संमदात	 याचाच	चेहरा	मातर्	पणूपणे	उघडा	होता
आिण	 या या	डो यावर	केसांचा	अंशही	नस याने	तो	होता	 यापे ाही	िव तीण,	भ य
वाटत	 होता.	 याची	 व तरे्देखील	 इतरांपे ा	 पणू	 िनराळी	 अशी	 लालभडक	 होती	 व
या या	का या	 ं द	कमरबंदात	डा या	बाजलूा	हातभर	लांब	अशी	भीषण	कट ार	होती.

तो	हौदातनू	बाहेर	येऊन	चौथ यावर	बसताच	सवतर्	िवल ण	शांत	झाले	होते.
मुशािफराने	धीटपणे	सवतर्	 पािहले	 व	 तो	 हणाला,	 ‘‘अल	 एिदन या	समर्ाटाला	मी
अिभवादन	करतो.	मला	 या याकडून	उदार	आित य	हवं	आहे;	पण	 याआधी	मला	हवा
आहे	 याय!	माझा	गुलाम	या	िठकाणीच	आला	असला	पािहजे.	मी	 याला	अ न,	व तर्,
िनवारा	 िदला;	परंतु	 यानं	माझा	 िव वासघात	 केला.	 यानं	मा या	 उंटांची	 िनघृण	ह या
केली	 व	 मा या	 अमू य	 भेटीचा	 अपहार	 केला.	 अल	 एिदनची	 पिवतर्	 भमूी	 अशा
कृत नाला	 पाठीशी	 घालणार	 आहे	 काय?’’	 या या	 या	 श दांनीही	 कोर या
आकृतीपंर्माणे	 वाटणा या	 िन या	 गदीत	 काही	 हालचाल	 झाली	 नाही;	 परंतु	 लाल
व तर्ातील	 वृ 	 िकंिचत	 पुढे	झाला	व	हात	न	उलगडता	 हणाला,	 ‘‘तुझा	 गुलाम	इथं
आला	आहे.	 तुला	 याय	 हवा	आहे	असं	 त	ू हणतोस;	 पण	 त	ू याला	 गुलामापर्माणं
वागवलंस	का?’’

उ र	 दे यापवूी	 मुशाफीर	 णभर	 रगाळला;	पण	 धैयाने	 हणाला,	 ‘‘मी	 गुलाम
असता	जसं	मला	वागवलं	गेलं,	तसंच	मी	 याला	वागवलं.’’

‘‘या	िठकाणी	श दातदेखील	उ टपणा	क 	नकोस.	तुला	तसं	 यांनी	वागवलं	ते
जर	तु या	हातात	सापडतील	तर	 यांना	ते	श द	ऐकव;	आ हांला	नको!’’	वृ 	कठोरपणे
हणाला,	‘‘ ेषाचं	नाणं	मळू	िठकाणीच	खपतं,	 याचा	वापर	दुसरीकडे	होत	नाही.	सांग,	तू
तु या	गुलामा या	अंगावर	तापलेली	सळई	ठेवलीस	की	नाही?’’



‘‘होय,	अशी	सळई	खां ावर	असली	की	जा त	वेगानं	चाल यास	मदत	होते.’’
‘‘त	ू याला	िमठाचं	पाणी	 यायला	िदलंस?’’
‘‘होय,	 यामुळे	जा तच	तहान	लागते	व	पा याचा	वाटा	लवकर	िमळावा	 हणनू

गुलाम	जा त	काम	करतो.’’
‘‘त	ू याला	उंटाचं	सडलेलं	मांस	खायला	िदलंस?’’
‘‘होय,	 सडलेलं	 मांस	 खा लं	 की	 सारं	 अंग	 पेटून	 वेडाव यासारखं	 होतं	 व

हातापायांत	 वादळ	 िफ 	लागतं.	 यामुळं	 तर	मा या	 गुलामानं	 एकदा	 पाच	 िदवसांचा
पर्वास	दोन	िदवसांत	केला.’’

यावर	 वृ 	काही	बोलला	नाही;	पण	 याचा	 चेहरा	मातर्	 संत त	 िदसत	होता.
मुशाफीर	 उभा	 रािहला	 व	 हणाला,	 ‘‘पण	 मी	 पु हा	 सांगतो,	 मी	 कोण याही	 त हेचा
अपराध	केला	नाही.	एखादं	कृ य	अपराध	ठरव यास	परंपरा	लागते,	भोवती	सामािजक
ि थती	लागते.	मी	तर	 या	गो टीचंा	पणू	 याग	क नच	वाळवंटात	आलो	होतो.	 या
अमयाद,	िनदय	वाळवंटात	मी	आिण	हा	गुलाम	दोघंच	होतो.	ितथं	िजवंत	राहणं	हा	एकच
धम	होता.	 या	िठकाणी	मी	करीन	ती	नीती	व	मी	पाळीन	तो	धम	हेच	एक	सतूर्	स य	होई.
या	िठकाणी	मी	काय	केलं	याचा	 याय	तु ही	कशा या	आधारे	करणार?	तुम या	इथ या
काय ापर्माणं,	 की	 मा या	 देशातील	 काय ापर्माणं?	 कारण	 ते	 दो ही	 या	 बाबतीत
अथहीन	 आहेत.	 न ा,	 सरोवरां या	 देशातील	 धम	 वाळवंटात	 वेडा	 ठरतो	 आिण
वाळवंटातील	 धम	 सागरावर	 खुळा	 होतो.	 मी	 केले या	 कृ यांची	शहािनशा	 कर याचा
अिधकार	फ त	मला	आहे	आिण	मी	 पु हा	एकदा	सांगतो,	 या	 णाचा	माझा	धम	मी
अ यंत	िन ठेनं	पाळला	आहे.’’

वृ ाने	 या याकडे	 ि थर	नजरेने	पािहले	व	 हटले,	 ‘‘परंपरे या	दडपणाखालनू
िनसटून	त	ूवाळवंटात	आलास	हे	स य	आहे;	परंतु	मग	 या	िठकाणी	नीितिनयम	कर याचा
तुला	जसा	अिधकार	आहे,	 याचपर्माणे	तो	गुलामालाही	आहे.	 हणनूच	 यानं	तुझे	उंट
मारले	व	 वत:ची	मु तता	क न	घेतली.	तुझी	नीती	व	 याची	नीती	यां या	संघषात	तू
पराभतू	झालास	इतकंच.	या	पिरि थतीत	त	ू वत:	जर	गुलाम	असतास	तर	तहूी	हाच	धम
पाळला	असतास.	मग	जर	गुलामानं	काही	अपराधच	केला	नाही,	तर	तुला	 याय	हवा	तो
तरी	कोणा,	कशािव ?’’

मुशाफीर	एकदम	ग धळला	व	 याला	काही	उ र	सुचेना.	 या	भरात	तो	आवेशाने
हणाला,	 ‘‘मी	 या	गुलामाला	अल	एिदन या	समर्ाटासाठी	आणलं	होतं.	इथं	येणा या
पर् येक	गुलामाची	ह या	होते,	ही	अल	एिदनची	परंपरा	आहे.	 या	परंपरेिवषयी	तु हांला
काहीच	आदर	वाटत	नाही	का?’’

‘‘आमची	परंपरा	काय	आहे	व	 ितची	जोपासना	कशी	करायची,	याब लचं	 ान
आ हांला	 तु याकडून	नको!’’	एक	हात	कट ारीवर	 ठेवत	 वृ 	 हणाला,	 ‘‘पिहला	सयू
िनमाण	 झाला	 या	 वेळी	 अल	 एिदन	 अि त वात	 आलं	 आिण	 शेवटचा	 चंदर्
मावळ यावरही	 इथं	 पर्काश	असेल.’’	 याने	खणू	करताच	आसनामागनू	 दोन	का या
आकृती	खाली	आ या	व	 संथपणे	 येऊन	 मुशािफरा या	दो ही	बाजूंना	उ या	रािह या.
यां या	हातांत	 ं द	पा यांचे	कोयते	होते	व	आता	पाती	संपणूपणे	झगझगत	अस यामुळे,
ती	 िवजे या	 तुकड ांपर्माणे	वाटत	 होती.	 मुशािफराने	बाव न	 यां याकडे	पािहले	व
यांची	एकदम	ओळख	पट यापर्माणे	 याचे	शरीर	बिधर	झाले.



आता	झळझळणा या	आसनावर	बसलेला	िसदी	पाय या	उत न	खाली	आला	व
मुशािफरासमोर	उभा	 रािहला.	 याने	हल या	हाताने	 िपसांचा	 मुकुट	खाली	उतरवला	व
का या	व तर्ाचा	 बुरखा	काढला.	 नंतर	 याने	 नुसते	अंग	हलवनू	पायघोळ	 िनळे	व तर्
सळसळत	खाली	टाकले.

मुशाफीर	िव वास	न	ठेवणा या	डो यांनी	पाहत	रािहला.	 या या	समोर	 याचा
गुलाम	उभा	होता.

या या	मागोमाग	लाल	व तर्ातील	वृ ही	काही	पाय या	उत न	आला	होता.
तो	 हणाला,	‘‘हा	अल	एिदनचा	समर्ाट	आहे.	सात	वषांपवूी	तो	िशकारीला	गेला	असता
िव वासघातानं	गुलाम	झाला.	तो	नसताना	 या या	एक	वषां या	मुला या	नावानं	आ ही
सारं	सांभाळलं.	आता	तो	परत	आला	आहे	आिण	आपलं	जे	ह काचं	आहे,	ते	 यानं	परत
िमळवलं	आहे.’’

याने	कोयते	घेतले या	सेवकांस	इशारा	करताच	 यांतील	एकाने	अजगरासार या
हाताने	मुशािफराला	धरले	व	 यास	गुडघे	टेकून	बसायला	लावनू	 याचे	डोके	चौथ यावर
टेकवले.	सारे	य न	सर यावर,	अिनवाय	ते	 वीकारताना	येते	ती	असहायता	मुशािफरात
आली.	 याला	वाटले,	नदी या	मुखाकडून	पर्वास	करत	ित या	उगमाचा	शोध	 यायचा
आपण	पर्य न	केला.	उलट	झाले	काय,	तर	अॉिल ह	झाडां या	राईतील	छोट ा	घरात
उगम	 पावले या	 आप या	 आयु याचे	 मुख	 मातर्	 आपणाला	 येथे	 गवसले!	 फासे
खुळखुळणे	आप या	 हातात	असते;	 पण	 दानावर	 मातर्	आपली	 स ा	 नाही.	 इत या
िठकाणी,	 इत या	 वेळा	 ऐकलेले	 श द	 बी	 ज यापर्माणे	 या यात	आता	 र ता या
धगीने	 आपोआप	 उमटले	 :	 अल	 म तबू,	 म तबू!	 परंतु	 याची	 नजर	 समोर	 उ या
असले या	 गुलामाकडे	 गेली.	 या या	 एका	 हातात	 ती	 हि तदंती	 पेटी	 होती.
मुशािफरा या	 मनात	 या	 अंितम	 णी	 एकदम	 उ सुकता	 जागी	 झाली.	 तो	 हणाला,
‘‘माझी	एक	 शेवटची	 इ छा	आहे.	 या	 पेटीत	कसली	 भेट	 ठेवली	 गेली	आहे,	 हे	मला
पाहायचं	आहे.’’

गुलामाने	शांतपणे	 पेटीवरील	सयू	सापा या	 त डात	 ढकलताच	 पेटीचे	झाकण
चटकन	उघडले	व	 याने	पेटी	मुशािफरासमोर	धरली.

पेटीत	 घडी	 केलेला	 कापडाचा	 एक	 तुकडा	 होता.	 याने	 घडी	 उलगडली	 व
कापडाकडे	 पाहताच	 तो	 िव मयाने	 गोठ यासारखा	 झाला.	 कापडावर	 काढलेले	 िचतर्
हुबेहबू	भोवतालचे	होते.	लाल	 िभंतीसमोर	 िन या	व तर्ातील	माणसांची	गदी	होती	व
गुलाम	िनळे	व तर्	खाली	टाकून	उभा	होता;	परंतु	िचतर्ात	चौथरा	र ताने	माखला	होता
व	खाल या	 बाजलूा	 धड,	 हातपाय,	 पंजे	 इ यादी	 तुकडे	 िवखुरले	 होते.	 यांतील	 एका
पंजाची	तीन	बोटे	तुटली	होती.	िचतर्ाखाली	काहीतरी	िलिहले	होते;	पण	अ रे	अ प ट
अस याने	मुशािफराने	कापडाचा	तुकडा	आप या	ओलसर	कपड ावर	िकंिचत	घासला	व
पु हा	पािहले.	अ रे	ओली	होऊन	 प ट	होताच	 याला	अंगभर	सळक यासारखे	झाले.
िचतर्ाखाली	िलिहले	होते	:	‘‘भिव यकाळ	वतमान	झालेला	काही	वेळा	माणसांना	पाहता
येतो;	पण	वतमान	भतूकाळ	झालेला	पाह याला	तो	बहुधा	जगत	नाही.’’

तो	मढूापर्माणे	 िचतर्ाकडे	 िकती	 वेळ	पाहत	 रािहला	 हे	 याचे	 याला	समजले
नाही.	पु हा	एकदा	का या	लोखंडी	हातांचा	 पश	झाला.	 याने	कापडाची	घडी	घालायला
सु वात	केली,	तोच	तो	थबकला	व	िव फािरत	डो यांनी	पाहतच	रािहला.	िचतर्ात	थोडा



बदल	झाला	होता.	लाल	िभंती,	िन या,	बुरखे	घातले या	आकृती,	जिमनीवर	िवखुरलेले
अवयव	सारे	काही	पवूीपर्माणेच	होते;	पण	आता	 गुलाम	पाय यांव न	खाली	कोसळत
होता,	कारण	मागेच	उ या	असले या	लाल	व तर्ातील	 वृ ाने	आपली	भीषण	कटयार
या या	पाठीत	खुपसली	होती.

आतनू	 पोखरले या	 अंगात	अनेक	 कीटकांनी	आवाज	 सु 	 करावा	 यापर्माणे
याला	वाटले.	 याने	सुकत	चालले या	कापडी	िचतर्ाची	घाईघाईने	घडी	घातली	व	ती
गुलामाकडे	परत	िदली.	गुलामाने	ती	परत	पेटीत	ठेवली	व	तो	वाट	पाहत	उभा	रािहला!

मुशािफराने	आता	चौथ यावर	मान	 ठेवली;	पण	 याला	अगदी	 राहवेना.	 याने
डोके	उचलले	व	 गुलामाकडे	पाहत	तो	अनावरपणे	मोठ ाने	हस	ूलागला	आिण	 या या
हस याचा	आवाज	आता	अगदी	कुबड ा या	आवाजापर्माणे	होता	–

िचंबलेला,	शरण,	उमज	पडलेला!



क	ल	स	ूत्र

लाल	ग डाने	िवमन कपणे	समोरील	हिरणमांसा या	तुकड ाकडे	पािहले	व	तो	रगाळला.
उतरणीवरील	गद	रानातनू	धावणारी	ही	हिरणे	कोठली	आिण	आपण	कोठ या	दरू	मातीचे!
पण	आप यात	कस यातरी	अदृ य	 धा यांचे	 नाते	 होते,	 हणनूच	आपण	असे	 एकतर्
आलो	आिण	 हे	सारे	घडले.	आपण	जमीन	 तुडवत,	ड गर	ओलांडत	येथे	आलो	आिण	ही
हिरणे	घोड ांवर	आड या	टाकले या	उ ण	अंगांनी	आप यापुढे	येऊन	पडली!	 याने	तो
तुकडा	बाजलूा	 केला	व	 जेवणा या	था या	उचलनू	 ने यास	 याने	 सेवकास	खणू	 केली.
याने	उरलेली	फळे,	रंगदार	न ी	असले या	भांड ातील	म 	यांकडे	दृ टी	टाकली;	पण
आता	यािवषयी	आस तीच	 मेली	होती.	एका	गो टीचे	मातर्	 याला	फार	नवल	वाटले.
चारच	 िदवसांपवूी	 आपण	 असा	 एखादा	 तुकडा	 बाजलूा	 सारला	 असता	 तर	 केवळ
नाइलाजाने,	आणखी	एक	घासही	खाली	उतरवणे	श य	नाही	 हणनूच!	परंतु	गे या	चार
िदवसांत	मातर्	आपण	अ न	 नुसते	 िचवड याखेरीज	काही	 केले	नाही!	एका	कठोर	 णी
आयु यावर	भीषण	छाया	पडते	व	 ते	 या	सावलीत	 भुतासारखे	होऊन	बसते;	सारे	पाय
जवळ	घेऊन	गोल	पडले या	िकड ापर्माणे	ते	आस तीचे	धागे	आखडून	घेऊन	शेवट या
णाची	वाट	पाह	ूलागते.

िशवाय	आज	आपणास	खाणे	नकोसे	वाटले;	पण	 कुणास	ठाऊक,	उ ापासनू	 हे
खाणे	समोर	येणारही	नाही.	जेवण	तर	राह	ूदेच;	पण	इतर	देखील	काही	उ ापासनू	आयते
िमळणार	नाही.	मग	 इतरांबरोबर	 रानोमाळ	 िहंडावे	लागेल.	 िशकार	 िमळाली	नाही	तर
भुकेने	 कुरतडत	जात	असलेली	आतडी	 घेऊन	 शेकोठ ांभोवती	 िनिवकार	 बसनू	 रातर्ी
काढा या	लागतील	िकंवा	फार	झाले	तर	असहाय,	जजर	झाले या	वृ ांकिरता	ठेवले या
कोठडीत,	फेकून	िदले या	व तर्ापर्माणे	कुजत	िव न	जावे	लागेल...

तो	अ व थ	मनाने	घरासमोर	आला	व	 याने	खाल या	मैदानाकडे	दृ टी	टाकली.
उजवीकडील	 िवशाल,	 िपवळसर	पवतात	शतकानुशतके	चालले या	वारा	आिण	पाऊस
यां या	कलाकुसरीने	िवल ण	आकृती,	खांब	व	मनोरे	िनमाण	झाले	होते	व	आभाळापयंत
पोहच यासारखे	 भासत	 होते.	 या याखाली	 काळीशार	 दरी	 व	 ित यात	 सापा या
कातीपर्माणे	िफकट	वाटणारी	अ ं द	संथ	नदी	होती.	परंतु	डावीकडे	मातर्	मैदान	अगदी
ि ितजापयंत	पोहोचले	होते	व	दोनचार	 खुरटी	काटेरी	 झुडपे	सोडली,	तर	 याची	पांढरी
वाळूिमिशर्त	माती	अगदी	अ त	होती.	जमातीची	अनेक	घरे	कोरले या	खडकासमोरच,
िनरिनरा या	 कोरीव	 िचतर्ां या	 चवडीवर	 पणू	 ग डाकृती	असलेला	 गोतर् तंभ	 होता.
ब याच	 दरू	 अंतरावर	एकच	एक	भ य	 वृ 	 होता;	पण	 िवजे या	आघाताने	तो	अधवट
काळवंडून	भ न	झाला	होता	आिण	 याची	िहर या	पानांची	आठवणदेखील	आता	पणूपणे
म न	 गेली	होती.	गोतर् तंभ,	 वृ 	एवढे	भ य;	पण	एवढ ा	 उंचीव न	 ते	मातीतनू	वर
आले या	 एखा ा	 परे्ता या	 बोटांसारखे	 िदसत	 होते;	 पण	आज	खाली	 पाहत	असता
न याने	 िदसत	 होते,	 ते	 धुमसत	असले या	लाकडांचे	 वतुळ!	 यातनू	 िनघत	असले या



काळसर	 धुरातनू	 आता	 जाळा या	 लाल	 िजभा	 उमटू	 लाग या	 हो या.	 मग	 लाल
ग डाला	एकदम	आठवले,	आज	सयूभंग	आिण	पज यनृ ये	 हावीत,	असा	आपण	दहा
िदवसांपवूीच	आदेश	 िदला	आहे!	दरीतील	नदीत	 नान	क न,	आज	पणू	 िदवस	उपवास
केलेले,	लाल-का या	 रंगांनी	 अंग	 रंगवलेले	नतक,	आता	खाली	आपलीच	वाट	पाहत
असतील!	गे या	तीस	वषांत	ही	नृ ये	घडव याची	ही	सातवी	खेप	–

आिण	आता	काहीही	झाले	तरी	िन चयाने	अगदी	शेवटची	खेप!
वर	आभाळ	झळझळीत	 पोलादासारखे	 ◌े	 होते	 व	खाल या	कपारीत	 गवताचे

पातेदेखील	 होरपळून	 गेले	 होते.	 दरीतील	 नदी	 तर	 आता	 वृ े या	 एका	 पांढ या
केसासारखी	झाली	होती.	रानातील	रानबैल	व	अ वले	आता	नाहीशी	झाली	होतीच;	पण
आता	 हिरणां या	 खुरां या	 खुणा	 देखील	 दुमीळ	 झा या	 हो या.	 आता	 जर	 लौकरच
पावसाची	एक	जरी	सर	आली	नाही,	तर	 यां यात	 पु षदेखील	 शेतात	नांगरटीसारखे
ुदर्	काम	करतात	 या	क्रो	जमातीकडून	मका	आणनू	गुजराण	करावी	लागेल.	असला

मान	खाली	घाल यासारखा	पर्संग	 िनमाण	झा याखेरीज	 राहणार	नाही.	पण	ही	 नृ ये
झाली	की	 चारपाच	 िदवसांत	 पाऊस	ओत	ूलागेल.	कोरलेला	खांब	आिण	 िन पण	 वृ
एवढेच	धारण	क न	पसरलेले	मैदानदेखील	कोव या	िहरवळीचा	िदमाख	दाखव	ूलागेल.
गे या	तीस	वषांत	पज यनृ य	कधीतरी	अपयशी	झाले	आहे	का?	लाल	ग ड	कडवटपणे
हणाला	व	 वत:शीच	कडवटपणे	हसला.

िन या	आभाळात	 ं द	 पंखांची	 एक	 दाट	सावली	 िदसली	 व	 एक	 िगधाड	 िपसे
नसलेली	उघडी	मान	ताणत	 या	 वृ ावर	उतरले.	 या	 दृ याने	लाल	ग डाला	आप या
इतर	 िवचारांचा	 णभर	 िवसर	पडला.	कधी	कोठे	कामाखेरीज	न	जाणारा	हा	प ी,	 येथे
कशासाठी,	कोणासाठी	आला	आहे?	कोठे	सडलेले	मांस	पडले	आहे,	की	दरीत	पाय	घस न
पडलेला	 एखादा	 रानघोडा	 अंग	 मोडून	 क हत	आहे?	 लाल	 ग डाला	 पु कळदा	 एका
गो टीचे	आ चय	वाटे.	 याने	अनेक	 मेलेले	प ी	पािहले	होते.	एकदा	तर	 याने	 िपंगट
रंगाचा	ग ड	 िव कटले या	 पंखांनी	 धुळीत	 पडलेला	 पािहला	 होता;	 पण	 याने	 मेलेले
िगधाड	मातर्	कधी	पािहले	न हते.	की	िगधाड	मरताच	इतर	िगधाडे	 याचेदेखील	लचके
तोडतात?	मेलेले	िगधाड	 याने	पािहले	न हते,	 यापर्माणे	लहान	कोवळे	िगधाडदेखील
या या	 नजरेला	 पडले	 न हते.	 सारी	 िगधाडे	अजसर्,	 सुरकुतले या	 चेह याची,	 फार
पािहले	अस याने	सगळेच	 वीकारायची	तयारी	असले या	शहा या	डो यांची	असत.

‘‘त	ूबाबा	इथे	कोणासाठी	आलास?’’	लाल	ग डाने	थट्टेने	 हटले;	पण	जण	ूतो
पर् न	ऐकू	गे यापर्माणे	 िगधाड	उडाले.	 याचे	 पंख	 िव तृत	पसरले	व	उ र	 वत:शीच
ठेवनू	ते	नीरवपणे	िपव या,	कोरले या	पवतापलीकडे	िनघनू	गेले.

लाल	ग ड	आत	आला	व	बस याबस या	 याची	नजर	आत	िफरली.	गेली	अनेक
वष	अंगवळणी	पडलेले	सुख	बाजलूा	करताना,	 या	सुखावरच	पु ट	वाढलेले	मांस	खरडून
टाकत	अस यापर्माणे	 याला	यातना	होत	हो या.	चार	िदवसांपवूीचा	तो	पर्संग	घडला
नसता,	तर	पु ट	आळी	सरकत	सांदरीत	जावी	 यापर्माणे	हेच	आयु य	काही	संथ	वषांनंतर
संपनू	गेले	असते.	िकंवा	आप याच	मांसार ताचा	आपला	मुलगा	तरी	अहोरातर्	आप या
शेजारी	असायला	हवा	होता.	मोठ ा	आवडीने	आपण	 याला	नाव	िदले,	उगवता	तारा	–
आिण	तो	उगवाय या	आतच	झाकोळून	गेला!	आता	तो	कुठ या	झ याकाठी	दगडा या
िढगा याखाली	 असेल?	आता	 तो	 पर्संग	 घडला,	आयु य	 एकदम	 हाद न	 गेले	 असे



या याजवळ	आतड ाने	सांगावे	असे	कोणी	माणसूच	आप याला	उरले	नाही!
कारण	 या	पर्संगाने	 या या	आयु यावरील	िकटणच	भंगनू	पड यासारखे	झाले

होते.	 तो	 एकदम	अ व थ	झोपेतनू	 जागा	झाला	 होता.	 कोठडीत	 िभंतीवर	 खोचलेला
पिलता	 का या	 धुराचे	 लहान	 ढग	 ओकत	 हब याहब याने	 जळत	 होता.	 खडका या
पाय याशी	 अ ापही	 काही	 माणसे	 शेकोटीभोवती	 बसनू	 गाणी	 गात	 होती	 व	 यांचे
धारदार,	दीघ	ताणलेले	आवाज	वरपयंत	 येत	होते.	समोर या	 िभंतीवर	रानबैलाचे	कातडे
टांगले	 होते.	 या यासमोर	 िनखा याचे	 डोळे	 असलेला,	 पण	 खां ावर	 चेह याऐवजी
िन वळ	कवटी	असलेला	काळा	झगझगीत	माणसू	उभा	होता.	 याने	हात	वर	केला	व	पाच
बोटे	दाखवली.	असे	 याने	सतत	पाचदा	 केले.	लाल	ग डा या	 अंगावर	सरिदशी	काटा
उमटला	व	ओलसर	अशी	लहर	पसरली;	पण	 याने	धैयाने	पड यापड याच	बाजचूी	सुरी
उचलली	व	 वेगाने	समोर	फेकली.	ती	सरळ	चकचकीत	 रेषेने	का या	माणसा या	उरावर
आदळली;	पण	सहज	पलीकडे	गेली	व	रानबैला या	कातड ात	जाऊन	 तली.	आपले	 ं द
हसणे	घेऊन	काळा	माणसू	त काळ	नाहीसा	झाला.

लाल	ग ड	उठून	बसला	व	 याने	कपाळ	पुसले.	आता	 याचे	अंग	बिधर यासारखे
झाले	होते	व	भेदर यामुळे	एकदम	मोठ ाने	ओरडावे	असे	 याला	वाटले.	पाच	बोटे	पाचदा
हणजे	काय?	पाच	िदवस,	मिहने	की	वषांनी	मृ य	ूयेणार?	पाच	िदवसच	असले	पािहजेत,
कारण	मिहने,	वष	आधी	सचूना	 ायला	हा	कवटीचा	माणसू	कधी	कुणाला	िदसला	आहे
का?

मग	 या	 रातर्ी	 याला	 णभरही	 झोप	 आली	 नाही	 आिण	 आतापयंत
ऐषआरामात	काढलेले	आयु य	उफराटे	होऊन	 या या	डो यांपुढे	उभे	रािहले.	 वत:चा
घोडादेखील	नाही,	अस या	कंगाल	अव थेत	पावलांना	झाडां या	साली	बांधनू	वणावणा
िहंडत	तो	उपाशी	जगत	होता.	कोणीतरी	कधीतरी	भाजले या	िपठाचा	रोट	पुढे	टाकला,
तरच	 िदवस	 िनभावनू	 िनघे;	 पण	 एका	झ यापाशी	 उपाशी	 पडलेला	 तो	 माणसू	 याला
िदसला	आिण	 या या	आयु याची	सारी	िदशाच	बदलनू	गेली.	 याने	 या	हाड-कातडे	एक
झाले या	माणसाला	उचलनू,	एका	टाकून	 िदले या	 जु या	खोपटात	 नेले	आिण	 याला
मधनूमधनू	पाणी	 िदले.	एवढेच	 याचे	कतृ व.	पण	मग	 कृत तेने	 या	माणसाने	 याला
आपली	 सारी	 हिककत	 सांिगतली.	 अगदी	 मावळतीकडे	 राहणा या	 एका	 जमाती या
पर्मुखाचा	 तो	 मुलगा	 होता	 आिण	 तेथील	 क दट,	 बंिदवासासार या	 जीवनातनू
सुट यासाठी	कोणाला	न	सांगता	तो	बाहेर	पडला	होता;	पण	पर यां या	 मुलखात	तो
उप यापर्माणे	 वणावणा	 िहंडला	आिण	आता	 मृ यचूी	 वाट	 पाहत	 येथे	 पडला.	आता
याची	एकच	इ छा	उरली	होती	–	जर	कधीकाळी	कोणी	पि चमेकडे	गेलाच,	तर	आपले
आयु य	 वाळूत	 टाकले या	 चुळीपर्माणे	 वाया	 गेले,	 एवढा	 िनरोप	 आप या	 बापाला
सांगावा.

एकदोन	 िदवसांतच	 तो	 मेला.	 याने	 याचे	 िवरले या	 पानासारखे	 परे्त	 सहज
उचलले	व	ते	झ याकाठ या	एका	खळ यात	पु न	 यावर	दगडांचा	चौकोन	रचला.	एवढे
कत य	झा यावर	मातर्	 याचा	 वाथ	जागा	झाला.	 याने	 याचे	मळके	पण	किश ाचे
कपडे	 घातले	 व	 िन या	खडयांची	 माळ	 ग यात	अडकवली.	 याची	 अंगठी	 तर	 याने
आधीच	 बोटात	 घातली	 होती.	 ित यावरील	 आकृतीपर्माणे	 हुबेहबू	 एक	 ग ड	 याने
पाठीवर	उज या	बाजलूा	ग दवनू	घेतला	व	पि चमेकडचा	र ता	धरला.



अनेक	राने	तुडव यावर	तो	एका	टेकडीवर	उभा	रािहला.	समोर	 याला	खडकात
कोरले या	घरां या	रांगा	िदसताच	आप या	साहसाचे	साथक	झा यासारखे	वाटले.	नदी
ओलांडून	तो	वर	आला,	ते हा	चालताना	तो	सावधपणे	झोकांडू	लागला	व	काही	अंतरावर
दोनचार	माणसे	आप याकडेच	रोखनू	पाहत	आहेत	हे	पाहनू	तो	जिमनीवर	कोसळला	व
याने	डोळे	िमटून	घेतले.

याला	 या	माणसांनी	उचलले	व	पाय या	चढतचढत	अगदी	उंचावर	असले या
घरात	 नेले.	 खडकात	 कोरले या	 या	 घराला	 दारे-िखड या	 काही	 न हते;	 पण	 खाली
अंथरलेली	केसाळ	कातडी	अित	उबदार	होती	आिण	माती या	भांड ातनू	आणलेले	पेय
िवल ण	 उ साहदायक	 होते.	 जागा	 झा यापर्माणे	 याने	 डोळे	 उघडले	 व	 उठ याचा
पर्य न	केला;	पण	 या या	शेजारीच	बसले या	वृ ाने	 याला	हलकेच	झोपवले.

‘‘त	ूइत या	वषांनी	परत	आलास,	मा या	वृ ापकाळी	मला	दृ टी	िमळाली,’’	तो
वृ 	 हणाला.	 या या	 अंध	 डो यांत	 ओलसरपणा	 होता;	 पण	 जु या	 चामडयाचा
अस यापर्माणे	 वाटणारा	 सुरकुतलेला	 चेहरा	 िनिवकार	 होता.	 ‘‘तुझी	 अंगठी,	 तु या
पाठीवरील	 ग ड	 आ ही	 पािहला.’’	 याने	 एक	 िन: वास	 सोडला.	 याने	 आप या
डो याव न	 ग डां या	 िपसांचा	 उंच	 मुकुट	 खाली	 उतरवला	 व	 या या	 कलले या
डो यावर	 हलकेच	 ठेवला	 आिण	 आपला	 चांदीचा	 मोठा	 ताईत	 या या	 ग यात
अडकवला.	 ‘‘आज	हा	 झंझावात	 संपला,	आता	 याचा	 मुलगा	 याची	जागा	 घेईल.	 पुढे
आता	तुझं	त	ूसांभाळ.’’

या या	 या	श दांनंतर	 भोवती	 उ या	असले या	 तीन	 िध पाड	 वीरांनी	आपले
भाले	 या यासमोर	जिमनीवर	ठेवले	व	लाल	खडकात	कोरले या	आकृतीपर्माणे	ते	 त ध
उभे	रािहले.

तो	िव मयाने	चिकत	झाला.	हे	सारे	इत या	सहजपणे	घडून	येईल,	असे	 याला
वाटले	 न हते.	 या	 दगडां या	 िढगाखाली	 िवसावलेला	 त ण,	 घोड ावर	 बसनू
बाणासारखा	धावत	असे,	अंधारात	बफासार या	थंड	पा यात	उभे	राहनू	माशांची	िशकार
करत	असे.	 ते हा	आपणास	घोड ावर	बसनू	दाखवावे	लागणार	की	काय,	याचे	 याला
िवल ण	भय	वाटत	होते.	 शेतात	राबनू	 मुदाड	झाले या	घोड ाचेदेखील	मोठे	ओलसर
डोळे	 व	 चौकोनी	 दात	 पाहताच	 याला	 मरगळ यासारखे	 होई.	 येथील	 घोडयांना	 तर
अ ाप	रानाचा	िवसर	पडला	न हता,	पर् येका या	पायांत	वीज	क डून	ठेवली	आहे	असे
वाटे.	 पण	 याला	 घोड ाजवळ	 जावे	 लागले	 नाही	 की	 कोणी	 एक	 धनु य	 आणनू
या यासमोर	ठेवले	नाही.	आता	तो	आगर्हाने	उठून	बसला	व	ग डा या	िपसांचा	मुकुट
याने	डो यावर	 यवि थत	ठेवनू	घेतला.

अंध	झंझावात	उठला	व	 याने	तेथनू	आपला	भाला	व	एक	केसाळ	कातडे	एवढेच
मातर्	बरोबर	 घेतले.	 या	तीन	माणसां या	मदतीने	तो	खाली	उतरला.	तो	खाली	उतरत
असता	इतर	घरांसमोर	 तर्ीपु षांची	गदी	झाली	व	 ते	 त धपणे	उभे	राहनू	मकू	 िनरोप
देऊ	लागले;	 पण	काही	 वेळाने	 ि तर्यांना	भावना	आवर या	 नाहीत.	 यां यातनू	 एक
बारीक	शोक वर	उमटला	व	झंझावात	खाली	उतरेपयंत	 या यामागे	फेकले या	एखा ा
माळेपर्माणे	 या या	 मागोमाग	खालीपयंत	 गेला.	 व ती या	कडेला	 एक	 मोठे	खोपटे
होते.	 तेथे	आत	 िशर याआधी	 झंझावाताने	 तीन	 वीरां या	खां ांवर	आळीपाळीने	 हात
ठेवला	 व	 तो	आत	 गेला.	आता	 यापुढे	 झंझावात	 बाहेर	 िदसणार	 नाही.	 या यासाठी



दररोज	थोडे	अ न	 ठेवले	जाईल.	मग	एक	 िदवस	अ न	तसेच	बाहेर	 राहील.	मग	एक
िदवस	 केसाळ	 कातड ात	 या या	 भा यासह	 गंुडाळलेले	 याचे	 परे्त	 बाहेर	 आणले
जाईल!	पण	खरे	तर	आता	आत	िशरतानाच	झंझावात	संपला	होता.

या	रातर्ी	जमातीत	मोठा	उ सव	झाला.	दहा	झाडांचा	जाळ	पेटव यात	आला	व
व छ	आभाळात	एकेक	चांदणी	िवतळून	जाईपयंत	 याभोवती	नृ ये	झाली.	सोललेला
एक	पणू	रानबैल	दांड यावर	अडकवनू	जाळावर	भाज यात	आला	आिण	एर ही	अधपोटी
जगणा या	ि तर्यांनादेखील	नको	 हण याइतके	जेवण	िमळाले.

ते हापासनू	 याचे	 आयु य	 पु ट	 पाळीव	 जनावरापर्माणे	 वाढू	 लागले.	 वेळ
काढ यासाठी	 तो	 पर्थम	 तासन	् तास	 िपव या	 पवतातील	 कोरीव	आकृतीकडे	 पाहत
िहंडत	असे.	 याला	पिरिचत	होती	ती	एकामागोमाग	 पधने	वर	चढलेली	 िहरवीिनळी
पवतिशखरे.	 यां यापैकी	 काहीं यावर	 सपूभर	 बफ	 िदसे;	 पण	 ती	 सारी	 िशखरे	 यांनी
आप याबाबत	 शेवटचा	श द	उ चार यापर्माणे	 ि थर	वाटत.	पण	 िपव या	पवतातील
कोरीवकामात	 िन य	न या	आकृती	 िदसत,	बदल या	सयूाबरोबर	न या	छाया,	नवे	 रंग
िदसत.	तो	एकदा	एका	दगडावर	बसला	असता	 याने	हातातील	काठीने	खाल या	वाळूत
उगाचच	ितर्कोण-चौकोन	काढले.	 या	गो टीची	 याला	जाणीव	देखील	न हती;	पण	तो
परत	आला	ते हा	एका	वृ ाने	नमर्पणे	िवचारले,	‘‘पवतापलीकडील	समर्ाटाकडून	आदेश
आला	का?’’

‘‘आदेश?	कसला	आदेश?’’	 याने	चमकून	िवचारले.
‘‘वाळूत	 कंुडली	मांडून	पर्मुख	पर् न	 िवचारत	होता,’’	 वृ ाने	 हटले,	 ‘‘ याचा

आदेश	आला	का?’’
या	क पनेने	 या या	 मनात	झ कन	चमकले.	 तो	 वत:ला	सावरत	 हणाला,

‘‘आज	आला	नाही.	परवािदवशी	येईल.’’
आिण	नंतर	थोड ाच	िदवसांत	 याला	समर्ाटाचा	पिहला	आदेश	िमळाला!
या	 रातर्ी	 िशकारीला	जायचा	पर्संग	होता	व	सा या	जमातीत	एकच	धांदल

उडाली	होती.	हा	तर	वषातला	सवांत	मह वाचा	 िदवस.	आज	 रान	 िवंच न	 घेतले	की
यात	सापडणारी	 डुकरे,	रानबैल,	अ वले	यां या	मांसाची	 सुगी	जवळजवळ	वषभर	 पुरे.
आप या	पर्मुखासाठी	 िशका यांनी	समुदर्ा या	लाटेसारखी	आयाळ	असलेला,	का या
िनखा यां या	डो यांचा,	कड ासारखा	एक	घोडा	आणनू	उभा	 केला.	आज	पर्थम	बाण
टाक याचा	मान	पर्मुखाचा	होता;	पण	घोड ाचे	 दर् प	पाहताच	 याचे	हातपाय	मेणाचे
झाले	व	घसा	आतनू	भाज यापर्माणे	कोरडा	झाला.	परंतु	 याने	 चेहरा	 यगर्	 केला	व
हात	छातीवर	एकमेकांत	गंुतवत	 हटले,

‘‘आजचा	िदवस	अित	मह वाचा	आहे.	 याला	समर्ाटाचा	आदेश	हवा.	पर्मुख
याची	पर्ाथना	क न	कौल	मागेल.’’

तो	दगडाजवळ	आला	आिण	जिमनीवर	 गुडघे	 टेकून	 ितर्कोण-चौकोनां या	तीन
ओळी	काढ या.	बराच	 वेळ	 गेला.	 याचे	अनुयायी	 त धपणे	वाट	पाह	ूलागले.	पांढ या
आयाळीचा	घोडा	मातर्	अधीरपणे	पाऊल	जिमनीवर	आदळू	लागला.	थोड ा	वेळाने	तो
उठला	व	 संथपणे	 िशका यांसमोर	 येऊन	उभा	रािहला.	तो	 हणाला,	 ‘‘आदेश	 शुभ	आहे
आिण	अशुभ	आहे.’’

भोवताल या	 माणसांचे	 चेहरे	 िचंताक्रांत	 झाले	 व	 यांनी	 घोड ांवर	 लगेच



चढ या या	तयारीने	वर	ठेवलेले	हात	झट्िदशी	मागे	घेतले.
‘‘भयाला	थारा	 देऊ	नका.	आजचा	 िदवस	 वैभवाचा	जाईल,’’	तो	 पु हा	 हणाला.

‘‘ठेवायला	जागा	नाही	एवढं	अ न	तु ही	घोड ाव न	आणाल;	पण	पर्मुखाला	मातर्	या
आिण	यापुढील	िशकारीनंा	येता	येणार	नाही.	घोड ावर	बस यास	 या या	पर्ाणास	अित
धोका	आहे,	 हणनू	ते	 याला	कायमचं	व य	आहे.	मी	मा या	आयु यातील	एका	उ कट
आनंदाला	कायमचा	मुकत	आहे;	परंतु	समर्ाटाची	आ ा	सवशरे् ठ	आहे.’’

सारे	 िशकारी	 एकमेकांकडे	 पाहतच	 रािहले.	 पर्मुखािशवाय	 झालेली	 एखादी
िशकार	 वृ ांनाही	आठवत	न हती;	परंतु	 यांनी	समर्ाटाचा	आदेश	मानला,	पण	 यात
उ साह	 न हता.	 दरवषी	 धंुद	 वादळापर्माणे	 ि ितजाकडे	 धावणारे	 घोडे,	 घरंगळत,
गारगोट ा	ढकल यापर्माणे	पलीकडे	िनघनू	गेले.	 यानंतर	लाल	ग डाला	बरेच	आदेश
िमळाले.	सव	 िशकार	पर्थम	 या यासमोर	आणनू	 याची	 िनवड	झा यानंतरच	इतरांना
आपला	भाग	 वीकारावा	लाग	ूलागला.	पर्मुखाला	 िकती	 ि तर्या	असा यात	यावरील
पर्ाचीन	 बंधने	एके	 िदवशी	नाहीशी	झाली.	 या या	कोरले या	घरात	 रंगीत	व त	ू िदसू
लाग या	आिण	काही	माणसे	रातरं्िदवस	गुलामापर्माणे	 या यासमोर	तैनातीसाठी	उभी
राह	ूलागली.	 या या	आदेशांना	आ हान	िमळाले	ते	एकदाच.

आद या	 रातर्ी	 व तीतील	 घोडे	 शेजारी	 चरत	असता,	छातीवर	आडवे	काळे
पट्टे	 रंगवणा या	जमातीतील	लोकांनी	छापा	घालनू	 पंधरा	घोडे	चो न	 नेले.	 हणनू
आज	 सयूा त	 हो या या	 सुमाराला,	 या	 जमातीतील	 सव	 पु ष,	 यु ाचा	 लालभडक
चकचकीत	 रंग	 अंगाला	लावनू,	 डो यांभोवती	 पांढरी	 वतुळे	 रेखनू	 तयार	झाले	 होते.
यांतील	उतावीळ	त णांनी	तर	ओणवे	होऊन	िच कारत	रणनृ य	 देखील	सु 	केले	होते
आिण	को न	पोकळ	केले या	झाडा या	 बंु यावरील	ताणलेले	कातडे	िटप यांनी	थरथ
लागले	होते.

पण	 या	 पर् येक	 आघाताबरोबर	 लाल	 ग डा या	 छातीत	 घण	 पडू	 लागले.
अशात हेचा	सडू	 हणजे	र ताचा	होम	असे.	िनघाले या	माणसांपैकी	अध	कसेबसे	परतत
आिण	 यां यातदेखील	खोल	 तले या,	ओ या	जखमा	असत.	पण	हा	 यां या	इभर्तीचा
पर् न	होता.	आपला	घोडा	चोरीला	गे यावर	शांत	बसणारा	भेकड	 या	पर्ाचीन	भमूीवर
अ ाप	ज माला	आला	न हता.

लाल	ग डाला	कापरे	भरले	व	आताच	अंगात	बाण	 त यापर्माणे	 याला	वेदना
होऊ	 लाग या.	 याने	 डो यावरील	 मुकुट	 सावरला	 व	 तो	 खाली	 उतरला.	आता	 तो
या यासाठी	 ठेवले या	 मे यात	चढणार	असे	वाटून	दोन	जवान	घोड ाव न	उतरले	व
यांनी	 यावरील	व तर्	बाजलूा	केले;	पण	कस यातरी	गढू	तंदर्ीत	अस यापर्माणे	सरळ
समोर	 रोखले या	 नजरेने	लाल	 ग ड	 पुढे	 गेला	 व	 याने	 दगडाजवळ या	 वाळूत	 रेघा
ओरखड या.	 तो	काही	 वेळाने	 उठला,	 या	 वेळी	 याचा	 चेहरा	शांत	झाला	 होता.	 तो
समुदायापुढे	आला	व	 याने	हात	वर	करताच	सवतर्	शांत	झाले.

‘‘आजचा	र तो सव	समर्ाटाला	मा य	नाही,’’	तो	 गंभीरपणे	 हणाला,	 ‘‘ यात
र ताचे	पाट	वाहतील,	पर्ाण	जातील.	 यापे ा	पंधरा	घोडे	आपण	 यांना	भेट	िदले	असं
समजनू	 यां याशी	मैतर्ी	वाढवावी.	शांतता	हे	जमातीचं	भषूण	आहे	आिण	 मा	हे	वैभव
आहे.’’

या या	 श दांनी	 अक मात	 आघात	 झा यापर्माणे	 सारेच	 मढू	 झाले.	 आता



िझंग यापर्माणे	 नाच	ू लागलेले	 त ण,	 अंगातील	 पर्ाणच	 काढून	 टाक यापर्माणे
जाग या	जागीच	कोलमडले.

‘‘पर्मुख,	आदेशात	काहीतरी	गफलत	झाली	नाही	ना?’’	 अंगावर	अनेक	खोल
जखमा	अस यामुळे	अगदी	 िगजिबज	 िदसणारा	एक	माणसू	 धैयाने	 हणाला,	 ‘‘आम या
जिमनीव न	घोडे	चोरले	 गेले	व	आ ही	जर	माती या	गो यासारखे	ग प	 रािहलो	तर
सा या	जमातीचं	नाक	काप यासारखं	आहे.	शत् जवळ	एखा ा	को ापर्माणे	हल या
पावलांनी	जावं,	वाघापर्माणे	ह ला	करावा	व	पाखरापर्माणे	उडून	जावं,	अशी	आमची
उ वल	परंपरा	आहे.	ते हा	पवतापलीकडून	असला	उलट ा	र ताचा	आदेश	येईल	कसा?
यात	आड या	 का या	 पट्टयांची	 जमात	 तर	 अ यंत	 ु दर्!	 कु यांचं	 मांस	 खाणारी,
जिमनीत	बी	पे न	नांगरटीची	बायकी,	लाचार	कामं	क न	जगणारी.	 यां याकडून	आ ही
अपमान	 वीकारावा	का?’’

लाल	ग ड	ग धळ यासारखा	झाला.	कारण,	या	भाषणावर	भोवताल या	अनेक
लोकांनी	माना	डोलाव या	 हो या;	 पण	 याने	 धैय	एकवटले	 व	 या या	नजरेला	नजर
िभडवत	 हटले,	 ‘‘शांतता	आिण	 मैतर्ी	 यांची	 िकंमत	 पंधरा	 घोड ांपे ा	जा त	आहे.
आपण	 इतरांब ल	 सहनशीलता	 दाखवली	 पािहजे.	 आिण	 एक	 गो ट	 ल ात	 ठेव	 –
समर्ाटा या	आदेशात	कधी	एका	अ राचीदेखील	चकू	होत	नसते!’’

सारेजण	 णभर	अिनि चत	झाले.	 यांनी	नजर	खाली	वळिवली	व	 यां यातील
ताठरपणा	 िवरला;	 पण	 या	 घोळ यातनू	 एक	 तरणाबांड	 जवान	 पुढे	 आला.	 याने
जमातीची	खणू	 हणनू	कपाळावर	बांधलेली	 िनळी	पट्टी	तोडली	व	ग यातील	ताईत
िहस याने	तोडून	लाल	ग डा या	पायाजवळ	फेकून	िदला.

‘‘हे	कसलं	भेकड,	नादान	आयु य	आहे!	शांतता	िकतीही	चांगली	असली	तरी	ती
देखील	 कठोरपणे	 भ न	 कर याचे	 पर्संग	 येत	 असतात.	 मैतर्ी?	 मैतर्ी	 करायची	 ती
मैतर्ीचा	 हात	 पुढे	 केले या	 वीराशी;	 दरोडेखोराशी	 न हे!	 आम यावर	 एखादी	 लाथ
उगारली	 गेली	तर	कमरेपासनू	 पायच	छाटला	जाईल,	असं	आमचं	 वर्त	आिण	आता
आ हांलाच	घोडे	 देऊन	सहनशीलता	दाखव याचा	 िनल ज	उपदेश	कर यात	 येत	आहे!
कधीतरी	असिह ण	ूबन याचं	साम य	नसेल	तर	सिह णुतेला	काही	अथ	नाही.	 या या
मनगटात	पर्ायि च 	 दे याचं	साम य	नाही,	 याचे	 दया,	समता	असले	श द,	सशानं
टाकले या	लड ांपे ा	जा त	 मह वाचे	 नाहीत.	 मा	 हा	श द	 बिल ठां याच	 त डी
शोभतो!	सग यांकडून	लाथा	खाय या	व	त डानं	शांतता	श दाचा	जप	करायचा	यापे ा
जा त	शरमेची	गो ट	नाही!	शत् पुढे	धुळीत	लोटांगण	घालायचं	आिण	घर या	माणसांचे
कान	मातर्	अस या	शेबडूिकड ासार या	श दांनी	मळवत	बसायचं,	यात	कसला	आला
आहे	 पु षाथ!	 आता	 या	 णी	 मी	 पर्मुखाला	 वत: या	 खां ाव न	 या	 दरोडेखोर
जमातीत	 यायला	 तयार	आहे.	 ितथे	 उलगड	 हणावं	 तु या	 उपदेशाची	 िचकट	मळकी
चादर!	समर्ाट	जर	असला	भेकड	आदेश	पर्मुखाकडून	देत	असेल,	तर	पर्मुख	तर	सोडाच,
पर् य 	 समर्ाट	 देखील	 आपण	 बदलला	 पािहजे!	 जगायचंच	 असेल	 तर	 माणसानं
लखलखीत	सुरीसारखं	जगावं.	नाहीतर	आतापर्माणं	चकतीला	चकती	िचकटवनू	एखा ा
गांडुळापर्माणं	नुसतं	लांब	जग यापे ा,	आपणा	सग यांचा	पणू	नाश	झाला	तरी	 यात
खंत	नाही!	कशाला	ग डाचं	 कुळ	सांगता	 िनल जपणे?	 उंदीर-क बड ांचे	 वंशज	 हणनू
जगा	की	िबळाखुराड ात!	इथे	पंधरा	घोडे	गे याची	खंत	नाही.	मी	आता	रानात	जाऊन



तीस	घोडे	आणनू	दाखवतो.	पण	असले	दीन,	लाचार	आयु य	जग याची	तु हांला	काहीच
शरम	नाही?’’	 याचे	डोळे	आता	एकदम	 िपसाळ यासारखे	झाले	व	तो	जोराने	छातीवर
मठू	बडव	ूलागला.	‘‘ हणे	शांततेची	िकंमत	पंधरा	घोड ांपे ा	जा त	आहे!	पंधराच	का,
मग	शंभर	घोड ांपे ा	का	जा त	नाही?	मग	आम या	पंधरा,	शंभर	बायकांपे ा	का	जा त
नाही?	थ:ू!’’	तो	आवेशाने	 थंुकला	व	 याने	लाल	ग डाकडे	पाठ	 िफरवली.	तो	 इतरांना
उ ेशनू	 हणाला,	‘‘असले	भेकड	आदेश	मी	कु यापुढे	टाकतो!	भेकडांचा	समर्ाट	भेकडांना
असले	आदेश	 देतो!	पण	मी	भेकड	नाही!	माझं	र त	मला	सांगतं,	भाला,	बाण	घे	आिण
वा यासारखा	जा.	हा	आदेश	मला	पुरेसा	आहे!

‘‘मी	आता	या	जमातीत	 पु हा	पाऊल	 ठेवणार	नाही;	पण	 िनदान	तीन	 वै यांची
तरी	 डो यांची	 केसांसकट	 छाटलेली	 कातडी	 तु हांला	 दाखवायला	 मी	 एकदा	 येईन.
नाहीतर	 ितथंच	 कुठंतरी	 माळावर	आडवा	 होईन.	 पण	खबरदार	 मा या	 परे्ताला	 हात
लावाल	 तर!	 तुम यासार या	 शेणमाणसांचे	 हात	 लाग यापे ा	 घारी-िगधाडं	 यां या
रोखठोक	चोची	अंगात	 तणं	जा त	मानाचं	आहे.	 हणे	ग डाचे	 वंशज!	–	मा याबरोबर
कोण	येणार	असेल	तर	र ता	मोकळा	आहे!’’

याने	उगर्पणे	भोवती	पािहले	व	कोणा या	उ राची	वाट	न	पाहता	 याने	आपला
काळा	 घोडा	 बाणासारखा	 पि चमेकडे	 सोडला	 व	 याची	 जखम	 उरात	 त यापर्माणे
तेथील	पर्काश	लालभडक	झाला.

बाकी यांची	 मने	 णभर	 हेलकावली;	 पण	 अखेर	 उरलेली	 माणसे
मुदाड यापर्माणे	 िवखुरली	 व	 रातर्भर	 अंगावरचा	 िन फळ	 रंग	 पुसत	 रािहली.	लाल
ग ड	 िकंिचत	 हसला	 व	समोर	 पाहत	 घरा या	 पाय या	चढून	 गेला.	कातड ावर	 अंग
पस न	भाजले या	मांसाचा	 तुकडा	 हावरेपणाने	त डात	क बताना	 याला	 वाटले	 होते,
सुटलो	आपण!	पण	अगदी	स वपरी ेचाच	 ण	आला	होता!

...खाली	गदी	वाढ याने	होणारा	आवाज	 याला	अ प टपणे	ऐकू	येऊ	लागला	व
तो	 उठून	 खाली	 ये यासाठी	 िनघाला.	 काही	 अंतरावर	 सारा	 वेळ	 उभे	असलेले	 सेवक
त परतेने	 या या	समोर	िनघाले.	लाल	ग ड	खाली	आला	व	 या यासाठी	अंथरले या
चादरीवर	बसताना	आपला	 बेडौलपणा	इतरां या	 यानात	येणार	नाही,	अशात हेने	अंग
उतरवनू	तो	पर्श तपणे	बसला.

जेथे	खडकातील	घरांचे	थर	 सु 	होत	होते,	 तेथे	पाय याशी	सपाट	पटांगणावर
वतुळाकार	आग	 पेटवली	होती,	 ित यापासनू	काही	 अंतरावर,	सवांग	काळे	 रंगवले या
आिण	अ वलांची	केसाळ	कातडी	पायाभोवती	 गंुडाळले या	पु षांचे	आणखी	एक	वतुळ
तयार	झाले	 होते.	जाळा या	 वतुळा या	म यभागी	गवता या	 उशीवर	आरशाचा	 एक
तुकडा	 ठेवला	होता.	कोण याही	पिवतर्	 नृ यात	 ि तर्यांना	 थान	न हते,	 यामुळे	 या
गदीगदीने	घरां या	पसरट	छपरांवर	बस या	हो या.	सारी	तयारी	झाली	आहे	की	नाही	हे
पाह यासाठी	लाल	ग डाने	सवतर्	 नजर	 िफरवली.	सयू	आता	 ितरपा	झाला	 होता	 व
या या	 पर्काशाचा	 एक	 िकरण	आरशामधनू	 िनघनू	 समोर या	 कोरीव	 गोतर् तंभावर
पडला	होता.	लाल	ग डाने	समाधानाने	मान	हलवली	व	लांब	डोणीपर्माणे	वाटणा या
नगा याजवळ	ज यत	तयार	असले या	ितघांना	खणू	केली.

याबरोबर	 यां या	 हातांतील	 िटप या	 संथपणे	 ताणले या	 कातड ावर	 नाचू
लाग या	व	 या	घुमणा या	आवाजाला	म येच	कातड ावर	पडणा या	पाल या	हाता या



थापेने	 वजन	 िमळू	 लागले.	 का या	 वतुळात	 उभे	 असलेले	 माणसांचे	 कडे	 हळूहळू
जाळाभोवती	 ◌े	 िफ 	लागले.	काही	 वेळाने	नगा या या	ददम-ददम-ददमची	लय	वाढू
लागताच	काळी	माणसे	हळूहळू	ओणवी	झाली	व	 यां यामधील	अंतर	कमीकमी	होऊन,
ती	एकाच	सापाचे	मणके	अस यापर्माणे	िदस	ूलागली.	 यांचे	पाय	िवल ण	जलद	गतीने
हल	ूलागले	व	म येच	िनघणा या	बेभान	दीघ	आरो यांमुळे,	आरशातील	सयूावर	अदृ य
भाले	फेकले	जात	आहेत	असा	भास	होऊ	लागला.	आता	 यांचे	वतुळ	आकसनू	अगदी
जाळा या	 जवळ	 आले	 होते	 आिण	 अ नी या	 हाव या	 िजभांना	 संधी	 िमळताच
अ वलां या	कातडीवरील	केस	होरपळू	लागले	होते.	आता	नगा याचे	बोल	बदलले.	एक
वादक	िटपरी	आदळ याऐवजी	ती	कातड ावर	खरडू	लागला	व	 यामुळे	ते	पटांगण	कंिपत
झा यापर्माणे	होऊ	लागले.	आता	 मु य	नतकाने	एक	भीषण	ककश	आवाज	 केला	व
जाळा या	रेषेव न	उडी	मा न	तो	आत	आरशाजवळ	आला.	परंतु	 याचे	सहकारी	 याच
वेगाने	 जा त	 जवळ	आले	 व	 पाहतापाहता	 यां या	 बेभान	 पायांनी	 जाळ	 िवसकटून
यातनू	 िठण यांची	लहानलहान	कारंजी	उडू	लागली.	 यांची	कृ णरेषा	 िवल ण	 वेगवान
गतीने	 जाळामधनू	 िफरत	 असता	 या या	 लवलव या	 िजभा	 गर्हिबंबाभोवताल या
अि नकंकणापर्माणे	 िदस	ूलाग या.	 दरू	छपरावर	 बसले या	 ि तर्या	आता	जाग या
जागीच	 डोल	ूलाग या	 व	शोकगीतासारखा	 दीघ	आवाज	क 	लाग या.	आरशाजवळ
आले या	 मु य	 नतकाचे	 डोळे	आता	 पेट यासारखे	झाले	आिण	 याचे	सवांग	ओ या
का या	संगमरवरापर्माणे	चकाकू	लागले.	तो	जाग या	जागी	िफरत	झपाटले या	उडया
घेऊ	लागला.	 याने	मग	एकदम	आरशात	पािहले.	नृ या या	धंुदीने	आधीच	परके	झालेले
डोळे	 सयूा या	 तेजाने	 झ कन	 िदपले.	 या यातनू	 तलवारी या	 धारेपर्माणे	 वाटणारी
आवेशपणू	गजना	ऐकू	आली	व	दुस याच	 णी	 याची	उडी	आरशावर	पडून	 याची	पावले
फुटले या	आरशाचे	 तुकडे	 िचरडू	लागली.	 या या	 पायांतनू	 र त	 वाह	ूलागले	 व	 तेथे
ठेवलेले	 वाळलेले	गवत	जखमी	झा यासारखे	 िदस	ूलागले.	गोतर् तंभावरील	कवडसा
नाहीसा	झाला,	आरशात	बंिदवान	क न	ठेवलेला	सयू	भ न	झाला	आिण	मग	िवसकटून
िवझव यामुळे	 याचा	तापदेखील	न ट	झाला.	नगा याची	लय	कमी	झाली	व	थोड ाच
वेळात	तो	शर्ांत	झा यापर्माणे	 संथपणे	 घुम	ूलागला.	वतुळात	नाचलेले	नतक	 िपळून
टाक यापर्माणे	जाग या	जागीच	अवजड	साव यांसारखे	पसरले.	 त धपणे	सारे	पाहत
असले या	भोवताल या	गदीतनू	काही	माणसे	पुढे	धावली	व	 यांनी	 या	िन चल	का या
आकृती	उचलनू	ने या.	इतरांनी	अ ता य त	उधळले या	जाळा या	खुणा	गोळा	के या
आिण	फंुकर	मार यापर्माणे	नाहीशी	होऊन	ती	पु हा	भोवताल या	गदीत	एक	झाली.

तापदायक	 सयूाचा	 भंग	 के यावर	 आता	 पावसाला	 आळव यासाठी
पज यनृ याची	तयारी	झाली	होती.

इतका	 वेळ	ताणले या	 अंगाने	उभे	असलेले,	लाल	 रंगाने	 अंग	 रंगवनू	 घेतलेले
डौलदार	 बां याचे	 दहा	 पु ष	 आता	 पुढे	 झाले.	 यां या	 मागोमाग	 यां याच	 छाया
अस यापर्माणे	वाटणारे,	अध	काळे,	अध	लाल	असे	अंग	 रंगवलेले	आणखी	दहा	नतक
आले	व	एकेका	लाल	आकृतीशेजारी	उभे	 रािहले.	 यां या	हातांत	एकेक	 कंुचला	होता
आिण	 पायांत	 िकसले या	 आवाजासारखा	 सुरेल	 बारीक	 नाद	 करणारे	 घंुगरू	 होते.
पज यनृ याचा	 नायक	 इतका	 वेळ	जोडले या	 दोन	 बैल-कातड ांनी	 अंग	झाकून	 उभा
होता.	 याने	 आता	 अंग	 हलवनू	 ते	 सैल	 आवरण	 मागे	 टाकले	 व	 तो	 धावत	 येऊन



म यभागी	उभा	रािहला.	तेथे	जमले या	पर् येकाने	पवूी	एकदा	तरी	पज यनृ य	पािहले
होते;	 पण	 या	 दृ याची	 सु वात	 पु हा	 पाहताच	 यां यात	 एक	 तार	 एकदम	 खेचली
गे यापर्माणे	झाले	व	 यांची	मने	मोह न	गेली.

नृ यनायकावर	 यां या	 नजरा	 िवशेष	 िखळ या,	 कारण	 कधीतरी	 नृ यनायक
हणनू	आपली	िनवड	 हावी,	हे	तेथील	पर् येक	त णाचे	एक	 व न	होते.	तो	एक	दुमीळ
मान	 होता.	 समोरासमोर	 दोन	 वै यांना	 कंठ नान	 घातले	 अस याखेरीज	 या	 नृ यात
कोणालाही	 भागच	 घेता	 येत	 नसे.	 िवशेष	 हणजे	 नृ यानंतर	 नायकाला	 एक	 रातर्
पर्मुखाचा	 मुकुट	पर्ा त	होत	असे.	आता	समोर	उभा	असलेला	 नृ यनायक	 इतरांपे ा
हातभर	 उंच	 होता	आिण	सहा	 वै यांचा	 नाश	 के या या	 खुणा	 हणनू	 या या	 डा या
दंडावर	आड या	डागले या	सहा	रेषा	हो या.	 याची	छाती	लाल	मैदानापर्माणे	िव तीण
होती	व	 याने	नुसता	हात	हलवताच	दंडातील	 नाय	ूउतावीळ	रानघोड ापर्माणे	उसळी
घेत	 होते.	 याने	 अंगावर	 वळतवळत	जाणारे	 पट्टे	ओढले	 होते	 व	 या या	 डो यावर
ग डाची	पणूाकृती	होती.	 या या	भ य	 पाकडे	पाहताच	सग यांचा	ऊर	अिभमानाने
भ न	आला	व	 यांनी	मोठयाने	जयजयकार	केला	–	‘‘पि चम	वारा!	पि चम	वारा!!’’

तो	अधवतुळात	 येऊन	 उभा	 राहताच,	 इतका	 वेळ	छपरावर	 िखळून	 बसले या
सग या	 ि तर्या	 झाडून	 टाक यापर्माणे	 आत	 गे या	 आिण	 घरां या	 चौकोनांवर
पड ापर्माणे	 कातडी	 टांगली	 गेली.	 तर्ीची	 नुसती	 नजर	 पडली	 तरी	 पज यनृ य
िवटाळले	 जाते	आिण	 मग	 तीन	 वष	 पाऊस	 येत	 नाही,	 हा	 तेथील	 अ यंत	 पर्ाचीन
िव वास	होता.

आता	 पु हा	 आडवा	 नगारा	 घुम	ू लागला	 व	 नायकामागील	 अधवतुळातील
नतकांचे	पाय	हळूहळू	हल	ूलागले.	मग	सेवकांनी	वेताचे	दहा	पेटारे	आणले	आिण	ते	 यांनी
उघडताच	ितथ या	मऊ	मातीवर	दहा	 घंुगरे	नाग	वळशावळशांनी	बाहेर	पडले.	ते	बाहेर
पडताच	दहा	लाल	नतकांनी	पटकन	वाकून	 यां या	त डाजवळ	बोटे	दाबनू	 यांना	उचलले
व	 िरकामा	हात	वर	क न	 यांनी	फुट या	आरशाभोवती	फेर	धरला.	नागां या	शेपट ा
यां या	 हाताभोवती	 गंुडाळत,	 पु हा	 उलगडून	 दुस या	 बाजनेू	 पु हा	 वेटाळत	आिण
यां या	शेपटीतील	हाडां या	घंटा	भीषण,	िविचतर्	 घंुगरापर्माणे	वाजत.	वतुळाची	एक
फेरी	झाली	की	 यांची	बोटे	आणखी	सरकत	व	नाग	जा त	लांबीने	त ड	िफरवत.	 यांनी
दंश	 कर यासाठी	 वेषाने	 त ड	 मागे	 वळवताच	 कंुचले	 घेतलेले	 नतक	 कंुचला	 हलवनू
यांना	 बुजवनू	 मागे	 वळवत.	 पण	 या	 सा यात	लाल	 नतकांचे	 नृ य	 थांबले	 नाही	 की
यां या	सहका यांचा	समताल	चुकला	नाही.

मग	आणखी	एक	पेटारा	आला.	हा	का या	 रंगाने	 रंगवला	असनू	जा त	मजबतू
होता.	सेवकाने	तो	खाली	ठेवला;	पण	न	उघडताच	तो	बाजलूा	सरला.	नायक	धीमेपणाने
पुढे	आला	व	 याने	गुडघे	टेकले.	 या णी	सग यांचे	डोळे	ताण यासारखे	झाले	व	 वास
देखील	 रोखले	 गेले.	 फ त	 नगा याचा	 घुमार	 आवाज	 अिवरतपणे	 चाल	ू होता.
पज यनृ यातील	 हा	 अ यंत	 जोखमीचा	 ण	 होता	 व	 तो	 दु न	 पाहणा यां या
अंगावरसु ा	 शहारे	 येत.	 या	 पेटा यातील	 नाग	 दोन	 िदवस	 उपाशी	 ठेवलेला	 असनू
नृ याआधी	तासभर	 याला	काडीने	सतत	 िडवच यात	 येत	असे	आिण	 नृ यासाठी	या
नागास	नायकाने	आत	हात	घालनू	बाहेर	काढावे	लागे.	पिह याच	पर्य नात	जर	नागाचे
त ड	बोटात	सापडले	नाही,	तर	आपणास	एक	बोट	तरी	कोय याने	त काळ	तोडावे	लागेल



िकंवा	तासाभरा या	आ यंितक	 वेदनेनंतर	आयु य	तरी	 संपवावे	लागेल,	याची	पर् येक
नायकाला	पणू	जाणीव	असे.

नायकाने	 हात	 बाहेर	काढताच	 या या	 हातात	जवळजवळ	 या याच	 उंचीचा,
या या	 दंडाएवढ ा	जाडीचा	नाग	होता,	 हे	पाहनू	 पु हापु हा	गजना	झाली,	 ‘‘पि चम
वारा!	 पि चम	 वारा!!’’	 नायका या	 चेह यावरीलही	 ताण	 कमी	 झाला.	 कपाळावर
ताठलेली	 रेषा	 िनव यासारखी	झाली.	नागाला	सतत	 िडवचत	 गे यामुळे	 याची	 शेपटी
चाबकापर्माणे	िभरिभरत	होती	आिण	भोव या या	नादापर्माणे	ितचा	आवाज	होत	होता.
इतर	नतक	नाग	त डाजवळ	पकडून	मग	उतरत	खाली	सरकले;	पण	नायकाने	आपला	नाग
शेपटीजवळ	 उचलला.	 एकदम	 अधांतरी	 होताच	 नागाने	 अंग	 वळवले	 व	 त ड	 वासनू
अधचंदर्ाकार	सुळे	घेऊन	तो	 वेषाने	नायकाकडे	वळला;	पण	नायकाने	डा या	हातातील
छडीने	 याला	सहज	बाजलूा	केले	व	चटकन	नागाची	शेपटी	दातात	धरली.	नृ याची	गती
वाढत	 चालली.	 लालका या	आकृती	 जोडीजोडीने	 िभरिभ 	 लाग या	 व	 यांची	 बोटे
उतरत	शेपटीकडे	येऊ	लागताच,	नागां या	झेपा	जा त	िव तृत	व	संत त	होऊ	लाग या.
नायका या	त डातील	साप	सरकत	 गेला	व	 याचे	दात	नागा या	डो याजवळ	 येताच,
या या	 धंुद	 डो यांना	 सापाचे	 डोळे	 झगझगीत	 िजवंत	 म यांसारखे	 िदस	ू लागले.
नगा याचा	आवाज	असा	जलद	होऊ	लागला,	की	वादकां या	हातांतील	िटप या	 प ट	न
िदसता	ओलसर	थब	सारव यापर्माणे	िदस	ूलाग या.	नायका या	नागाने	संतापाने	त ड
उघडले	व	 या या	ग याभोवती	वेटोळे	टाक याचा	पर्य न	केला.	ते हा	 याने	चलाखीने
शेपटीचे	टोक	हातात	पकडले	व	दोनतीन	वेटोळी	हाताभोवती	गंुडाळून	 याने	नागाची	एक
रेषा	केली	आिण	एक	िजवंत	िवषारी	बासरी	वाजवत	अस यापर्माणे	तो	जाग या	जागी
गोल	 िफ 	 लागला.	 नगा याचे	 बोल	 बदलले.	 इतर	 िटप या	 संथ	 झा या;	 पण	 एक
झगझगीत	 सुरी	 यानातनू	 िनघा यापर्माणे	 यां या	 दबले या	आवाजातनू	 उरले या
एकाच	 िटपरीचा	 खडा	 बोल	 प टपणे	 ऐकू	 येऊ	 लागला	 आिण	 तोही	 काही	 काळाने
अखेरचा	उगर्	आघात	देऊन	 त ध	झाला.

या	 णी	नायका या	 चेह याचे	 नाय	ूआवळले	 गेले	 व	 याचे	 दात	नागा या
मानेत	 तताच	तेथनू	उरलेले	अंग	एकदम	मोड यापर्माणे	िनजीव,	दुबळे	झाले.	नायकाने
मृत	नाग	आरशा या	तुकड ांवर	टाकला,	ते हा	एका	सेवकाने	माती या	परातीतनू	िनखारे
आणले	आिण	गवतावर	टाकले.	थोड ाच	वेळात	तेथनू	काळसर	धरू	पसरला	व	गवता या
काड ा	झळाळू	लाग या.	आता	बोटांत	नुसती	शेपटी	ध न	नाचत	असले या	नतकांनी
आपापले	नाग	जिमनीवर	टाकले.	भोवताल या	लोकांपैकी	काहीजण	पुढे	धावले	व	 यांनी
या	सग या	नागांवर	म याचे	पीठ	उधळले	व	पाहतापाहता	 यांना	चटकन	उचलनू	 ते
दरीकडे	 धावले.	 तेथे	 यांनी	अगदी	कडेला	 उभे	 राहनू	सारे	 नाग	 एकामागोमाग	 दरीत
फेकून	 िदले.	 ते	 अंग	वळवत	खाल या	गद	दरीत	नाहीसे	होत	असता,	एखा ा	भीषण
रा िसणीने	केस	झाडताच	 यांतील	 गंुतवळ	एकेक	केसाने	वा यावर	उडावी,	 यापर्माणे
वाटले.	शेवटचा	नाग	खाल या	गडद	िहर या	अंधारात	बुडा यावर	 यांनी	पर्ाथना	केली
:	‘‘हे	पज या!	आ ही	सयू	भ न	केला	आहे	आिण	 याचा	दाह	आ ही	पायांनी	िवसकटला
आहे.

‘‘आता	तुझे	आगमन	होवो.
‘‘हे	पज या!	आ ही	पृ वीतील	िवष	नाहीसे	केले	आहे,	हे	तुला	आ ही	पाठवलेले



बंदी	आक्रंदनू	सांगतील.	आता	वृ ां या	मुळांना	िवषरिहत	पाणी	पर्ा त	होऊ	दे,	सवतर्
गवत	उगव	ूदे	आिण	 यात	जनावरे	मु तपणे	िहंडू	देत.

‘‘हे	पज या!	आता	तुझे	आगमन	होवो!’’
आता	सवतर्	भासत	असलेला	 ताण	 संपला	 व	 एकदम	 सैलावनू	 गे यापर्माणे

सगळेजण	जा तच	मोठ ा	आवाजात	बोल	ूलागले.	आता	घरांसमोरील	कातडी	काढली
गेली	व	आतापयंत	घरात	क डून	ठेव यामुळे	उतावीळ	झाले या	ि तर्या	बाहेर	आ या
व	कोलाहल	एकदम	वाढला.	 यां या	हातांत	घरगुती	म ा या	सुरया	िदसताच	पु षांचा
हष	 यां या	अंगात	मावेना	व	ते	मु तपणे	जिमनीवर	लोळू	लागले.

लाल	 ग ड	 मातर्	 मान	 खाली	 घालनू	 त ध	 होता.	 पज यनृ य	 संपत	आले,
ते हाच	आप या	आयु यातील	 देखील	काहीतरी	 संपत	आले,	असे	 याला	वाटू	लागले
होते.	कवटी या	 चेह याचा	काळा	माणसू	काही	 के या	 या या	 दृ टीसमो न	जाईना.
आता	तर	नायका या	त डातील	नाग	आप याच	अंगात	कोठेतरी	लपला	आहे	व	 या या
शेपटीचे	 घंुगरू	सतत	वाजत	आहेत,	असा	 याला	भास	होऊन	 याचे	अंग	काप	ूलागले.
भोवताल या	माणसांना	हे	कळून	चुक यामुळे	ती	आप याकडे	रोखनू	पाहत	आहेत,	असे
वाटून	चमकून	 याने	वर	पािहले.	नृ यनायक	पाय या	चढून	वर	आला	होता	व	आप या
स मानाची	 वाट	 पाहत	 होता.	लाल	ग ड	शरीर	सावरत	 उठला	 व	थरथर या	 हातांनी
िपसांचा	 मुकुट	 याने	नायका या	डो यावर	 ठेवला	 व	आपला	ताईत	 या या	ग यात
अडकवला.

ती	 अिधकारिच हे	 उतरताच	 लाल	 ग डाला	 अवघड	 कवच	 उतरव यापर्माणे
एकदम	 मु त	वाटले.	 याने	शांत	राह याची	खणू	करताच	भोवताल या	माणसांचे	श द
अधच	िवरले.	शांततेची	लाट	खाली	उतरत	रातर्ी या	उ सवाची	धंुदी	आ ाच	चढले या
माणसांपयंत	पोहोचली	व	 यांनी	अ यंत	नाखुषीने	म पातरे्	बाजलूा	ठेवली.	लाल	ग ड
हणाला,	 ‘‘आता	मी	ही	िच हं	उतरवत	आहे,	ते	पज यनृ यानंतरचं	कत य	 हणनू,	असं
तु हांला	वाटेल;	पण	मा यापुरतं	बोलायचं	झा यास	मी	ती	कायमची	खाली	उतरवली
आहेत,	कारण	मला	आता	पणू	मु त	 हायचं	आहे!’’

एरवी	अ यंत	िनिवकार	असले या	वृ ांचे	चेहरेदेखील	थरथरले	व	 यां या	िवझत
चालले या	 डो यांत	 िव मय	 िदसला.	 नृ यनायकाने	 तर	 िकंिचत	 पुढे	 होऊन	काहीतरी
बोल याचा	आिवभाव	केला,	तोच	लाल	ग डाने	 यास	थांबवले.

‘‘तु हांला	हे	सारं	िवल ण	वाटेल	हे	मला	माहीत	आहे.	ही	िच हं	जिमनीवर	ठेवनू
चालत	 नाहीत,	 ती	 पिवतर्	 केले या	 मा या	 वेदीवर	 िकंवा	 कोणा या	 तरी	 अंगावरच
ठेवावी	लागतात,	या	गो टीचा	मला	 िवसर	पडला	नाही.	नायक	तर	एका	रातर्ीपुरताच
अिधकारी	आहे.	मग	उ ा	काय	होणार,	असा	पर् न	तुम यापुढे	असेल.	आज	जर	माझा
मुलगा	इथे	असता	तर	मी	माझी	व तरं्	 याला	आनंदानं	 िदली	असती;	पण	तसं	होणार
न हतं.	 गेली	 िक येक	वषं	 या या	पाऊलखुणादेखील	आपणाला	माहीत	नाहीत.	परंतु
स या	अिधकाराचा	 पर् न	 नाही.	 मला	आयु यात	 एकदा	अगदी	 काळजा या	 र तानं
बोलायचं	आहे,	कारण	आता	माझं	संपलं;	माझे	आता	फार	िदवस	उरले	नाहीत.’’

अंग	अगदी	सुरकतनू	गेलेला	एक	वृ 	 हणाला,	‘‘घरटं	बांधायलादेखील	एखादी
िचमणी	आता	माझी	हाडं	नेणार	नाही,	तरी	मी	एवढा	जगलो!	त	ूतर	अ ाप	हजारो	सयू
मैदानापलीकडे	ढकलशील!’’



‘‘मा या	 शरीराकडे	 नुसतं	 पाह	ू नका,’’	 िख नपणे	 लाल	 ग ड	 हणाला,
‘‘पोसले या	 कंदापर्माणे	 ते	 पु ट	आहे;	 केस	 पांढरे	झाले	असले	 तरी	 यां या	 मुळांत
अ ाप	पर्ाण	आहे.	पण	आता	माझा	काळ	संपत	आला	आहे;	कारण	मी	चारच	िदवसांपवूी
कवटी या	चेह याचा	माणसू	पािहला	आहे!’’

या या	 श दांनी	 सवतर्	 अशुभ	 छाया	 पड यासारखे	 झाले.	 कारण,	 कवटीचा
माणसू	आला	की	तो	 याला	 िदसतो	 यालाच	न हे,	तर	 या याबरोबर	आणखी	एकाला
घेऊन	जातो,	 हे	सा यांनाच	माहीत	 होते.	 तेथील	 वृ ां या	काळजात	तर	चर	झाले	व
आता	बोललेला	वृ 	उगाचच	इतरां या	जा तच	जवळ	सरकला.

‘‘ हणनू	अ ाप	 वेळ	आहे,	 तोपयंत	माझं	मन	 उघडं	क न	मला	 तुमची	 मा
मागायची	 आहे.	 तुमची	 मनं	 ग डा या	 पंखासारखीच	 िवशाल,	 राजस	 आहेत	 आिण
तुम या	 दंडांत	आभाळातील	 िवजेचं	 साम य	आहे;	 पण	 इतकी	 वषं	 मी	 तुमची	 क् र
पर्तारणा	केली.	तुम या	परे्मावर,	र तावर	मी	आळीसारखा	पु ट	झालो.	िवशेष	 हणजे
मी	 अ यंत	 अधमपणे	 तुम या	 अ ानाचा	 फायदा	 घेतला.	 तु हांला	 पर्काश
दाखव याऐवजी	 मी	 तुम या	 डो यां या	 पट्टया	 जा तच	आवळ या.	आिण	 हे	 सारं
कशासाठी?	तर	माझा	 ु दर्	शोषक	जीव	 पोस यासाठी!	जर	 तु ही	आता	तसा	 िनणय
िदलात,	 तर	 या	 कड ाव न	 उडी	 यायला	 मी	 तयार	आहे;	 कारण	आता	 मी	 मा या
जीवनािवषयी	अ यंत	उदास	आहे.	जे	भांडं	तडकलंच	आहे,	 याला	आणखी	काही	काळाचं
िलंपण	लावनू	काय	होणार	आहे?	पण	 या	पर्ायि च ानं	 तु ही	 मु त	झालात,	 तुमचे
डोळे	 व छ	झाले,	तर	मला	देहा या	िचंधडया	उडत	असतानादेखील	समाधान	वाटेल!

‘‘पवतापलीकडील	समर्ाटा या	आदेशापर्माणं	तु ही	तुमचं	जीवन	जगता,	 या
गुलामिगरीत	समाधान	मानता.	आतापयंत	अनेक	अ यायी	क् र	आदेश	आले	आिण	 ते
तु ही	शरणवृ ीनं	पाळले;	पण	 या	आदेशां या	स यतेिवषयी	एकालादेखील	शंका	 येऊ
नये,	इतकी	 तु ही	आपली	मनं	कशी	दडपली	आहेत?	पण	आता	 या	अदृ य	 बंधनातनू
मु त	 हायचा	 ण	 आला	 आहे.	 मी	 तु हांला	 सांगतो,	 तो	 सगळा	 पर्कार	 हणजे
जाणीवपवूक	 केलेली	एक	 िनल ज	पर्तारणा	होती.	मी	 या	खडकाजवळ	जाऊन	बसत
असे,	 तेदेखील	 ु दर्	 वाथासाठी;	 वत:ची	 कातडी	 बचाव यासाठी!	 मला	 कसलाही
आदेश	 येत	नसे,	समर्ाट	मा या	त डून	 बोलत	नसे;	एवढंच	नाही,	तर	 पवतापलीकडे
कोणी	समर्ाट	खरोखरी	आहेच	का,	याचीदेखील	मला	शंका	वाटत	आली	आहे.’’

या	श दांनी	नृ यनायकाचे	शरीर	एकदम	दंश	कर यासाठी	टपले या	सपापर्माणे
झाले;	पण	एका	वृ ाने	 यास	िकंिचत	 पश	क न	आवरले;	परंतु	कोण याही	 णी	आघात
कर यास	तयार	अस यापर्माणे	तो	भा यावर	बोटे	आवळून	तयार	रािहला.

‘‘तु हांला	माहीत	आहे,	पर्मुखा या	िजवास	धोका	आहे	 हणनू	 यानं	घोड ावर
बस	ूनये,	असा	आदेश	मी	 तु हांला	सांिगतला;	पण	 याचं	खरं	कारण	 तु हांला	माहीत
नाही.	इथला	कोवळा	पोरगा	घोड ावर	बसला	तर	घोडा-माणसू	एक	होऊन	वा यासारखा
धावतो;	मांड	न	बदलता,	वेगानं	धावणा या	रानबैलाची	िशकार	करतो.	मी	तुमचा	पर्मुख;
जर	ते	उधळले	तर	पृ वी	तडकून	जावी	अशा	उगर्	घोड ां या	कळपांचा	अिधपती!	पण
मला	घोड ावर	बसता	 येत	नाही!	घोड ानं	मा याकडे	सहज	नजर	टाकली	तरी	माझे
हातपाय	शेणाचे	होतात.	मला	हातात	श तर्	धरता	येत	नाही	व	 वत: या	अंगातनू	र त
वाह या या	 नुस या	क पनेनंदेखील	मला	भोवळ यासारखं	होतं.	मग	मी	 िशकारी या



अगर्भागी	घोडा	काय	दौडवणार?	अपमानाचा	बदला	 यायला	मी	तुम याबरोबर	यु ात
काय	भाग	घेणार?	माझं	शांितपरे्म	हे	उघड ानागड ा	भेकडपणाला	िदलेलं	धािमक	नाव
होतं,	 इतकंच.	 माझा	 धमच	 भेकडपणातनू	 ज मला,	 वाथात	 वाढला	 आिण	 मळकट
जळूपर्माणे	 तुम या	र तावर	जगला;	पण	असलं	 गुलामांचं	आयु य	 तु ही	 िकती	 िदवस
जगणार	आहात?	तु ही	सयूभंग,	पज यनृ य	करता;	अस या	भेसरू	खांबाचं	पजून	करता.
पज यनृ य	 केलं	 हणनू	पाऊस	 येतो,	असं	का	 तु हांला	वाटतं?	तो	 तुमचा	भर्म	आहे.
पावसा याचे	 िदवस	 आले	 की	 पाऊस	 येतो.	 थोडा	 पुढेमागे	 होईल,	 इतकंच.	 उघडया
डो यांनी	 थोडं	 िनरी ण	 केलं	 की	 उ हाळा	 के हा	 संपतो,	 पावसाळा	 के हा	 येतो,	 हे
तुम यातील	 अ यंत	 मखूालादेखील	 समजेल!	 यासाठी	 कुठ या	 समर्ाटाची	 अथवा
पर्मुखाची	आळवणी	कशाला?	मी	सातदा	पज यनृ यास	अनुमती	िदली	आिण	पर् येक
वेळी	पाचसहा	 िदवसांत	पाऊस	आला;	पण	 वेड ांनो,	 या	घटनेचा	मा या	साम याशी
काडीचा	 संबंध	 नाही	 आिण	 पज यनृ याचाही	 नाही.	 अस या	 खुळचट	 मंतर्तंतर्ांनी
झाडावरचं	फळ	खाली	पाडता	येत	नाही	आिण	तु ही	थयथय	नाचनू	आभाळातनू	पाणी
खाली	आणणार?	पज यनृ या या	 दैवी	साम याची	 तु हा	कोणाला	घमड	आहे?	तर	मग
भर	उ हा यात	नाचा	व	पा याचा	एक	थब	आणनू	दाखवा!	जर	पावसा या या	सुमारासच
ते	नृ य	करायचं	तर	मग	 यासाठी	तो	कुठला	पवतापलीकडचा	समर्ाट	िकंवा	 याची	कृपा
हवी	कशाला?

‘‘आिण	 हे	 काहीच	 नाही.	 मी	 तुम या	 वेडाचारांना	 उ ेजन	 िदलं	 याचं	 कारण,
यामुळे	मला	शर्मांिवना	ऐषारामात	राहता	येत	होतं,	तु ही	केले या	िशकारीचा	पिहला
भाग	 मला	 आयता	 िमळत	 होता,	 मा या	 आ ेची	 वाट	 पाहत	 अनेक	 सेवक	 मा या
तैनातीला	हजर	असत.	पज यनृ यं	करणार	 ते	 तु ही!	ती	करा	 हणनू	सांगायला	मला
कसली	तोशीस	पडत	होती?	तु ही	प नास	नृ यं	करा;	तुम या	डो यांवर	जोपयंत	झापड
आहे,	 तोपयंत	 मला	कसलीच	 भीती	 न हती,	कारण	 डो यांवर	कातडी	 टोपी	 घातलेला
ग ड	क बडीपे ाही	दुबल	असतो!

‘‘अशी	मी	तुमची	पर्तारणा	केली;	तसं	करत	मी	पु ट	झालो;	पण	ती	पर्तारणा
ुदर्	वाटावी	असं	एक	 कृ य	मी	 केलं	आहे.	 -	मी	 तुम या	आधी या	पर्मुखाचा,	फार

िदवसांनी	परत	आलेला	मुलगादेखील	न हे!’’
या	श दांनी	तर	सा या	जमातीवर	आघात	झा यासारखे	झाले.	काहीजणांची	िझंग

त काळ	ओसरली	व	ते	 या या	रोखाने	पुढे	उसळले.
‘‘थांबा,	सारं	ऐकून	 या	व	मग	 तु हांला	काय	करायचं	 ते	ठरवा,’’	लाल	ग ड

कणखर	 वरात	 हणाला,	 ‘‘नंतर	मला	एक	श दही	उ चारायला	 वेळ	िमळणार	नाही.	मी
एक	अ यंत	 ु दर्	माणसू	आहे.	तोही	तुम यासार याच	आणखी	एका	जमातीचा.	अ ना न
करत	 भटकत	 असता,	 माळावर	 यातनेनं	 मृ युमुखी	 पडले या	 झंझावाता या	 ख या
मुलाशी	माझी	गाठ	पडली	व	 या याकडून	मला	सारी	हिककत	समजली.	मी	पाठीवर
ग ड	ग दवनू	घेतला,	 याची	अंगठी,	 याचा	ताईत	उचलला.	आता	तो	एका	झ याजवळ
दगडा या	िढगाखाली	आहे.	 तेवढं	एकच	कृ य	मी	माणुसकीनं	केलं.	मी	इथं	आलो	 ते हा
तु ही	 मा या	 पाठीवरचा	 ग ड	 पािहला	 व	 तु ही	 माझा	 वीकार	 केलात.	 तुमची	 मनं
सरोवरा या	पा यासारखी	 व छ,	 ं द	आहेत.	तो	फार	मोठा	 िवशेष	आहे;	परंतु	तो	 गुण
ठरायला	इतर	माणसंदेखील	तशीच	उदार	 वभावाची	असावी	लागतात,	नाहीतर	तो	शु



भाबडेपणा	ठरतो,	धारदार	सुरीला	आिलंगन	िद यापर्माणं	होतं.	ग डाचं	िचतर्	तु हांला
पुरेसं	वाटलं;	पण	ग डाचं	िचतर्	कु या या	पाठीवरदेखील	ग दवता	येतं;	पण	 हणनू	का
तु ही	 याला	 भाऊ	 हणत	 या या	 ग यात	 गळा	 घालणार?	 भ य	 गुणां या	 धंुदीत
माणसानं	जेवढा	मखूपणा	दाखवला	आहे,	 तेवढा	गावठी	क या	म ा या	 धंुदीतदेखील
दाखवला	नसेल!	आता	तरी	डोळे	उघडा,	त डातील	पर्ाचीन	लगाम	काढून	टाका.	बलवान
दंडा या	माणसासारखे	जग	ूलागा.	मु त	हो याचा	हा	तुमचा	 ण	आहे,	मग	माझं	काहीही
होवो!

‘‘आता	माझं	बोलनू	झालं	आहे.’’
गेला	 काही	 वेळ	 अिनवार	 वाढत	 चाललेला	 पर् ोभ	 आता	 एकदम	 उतू

आ यासारखा	 झाला	 आिण	 समोरील	 जमाव	 नासनू	 फसफस यापर्माणे	 या याकडे
उसळून	आला.	कोणीतरी	एक	दगड	वेगाने	लाल	ग डाकडे	फेकला	व	 या या	आघाताने
लाल	ग डा या	कपाळावर	र ताची	धार	लागली.

नृ यनायक	त काळ	उडी	मा न	वर	आला	व	ककश	आवाजात	ओरडला,	‘‘आता
जर	िपसांचा	मुकुट	तु या	डो यावर	असता,	तर	या	 णी	माझं	शरीर	बळी	देऊन	मी	तुझं
र ण	केलं	असतं.	 हणजे	मला	तु यािवषयी	क णा	वाटते	 हणनू	न हे,	तर	या	पिवतर्
मुकुटािवषयी	मला	आदर	वाटतो	 हणनू!	परंतु	मुकुटािशवाय	त	ू हणजे	एक	 ु दर्	जीवाणू
आहेस.	 त	ूआमचा	 िव वासघात	 केलास;	 पण	 तुझं	 अ य	 पाप	 हणजे	 त	ूआम या
अितपिवतर्	पर्ाचीन	धमाचा	िध कार	केलास.	तु यासार याला	आता	कठोर	मृ यखेूरीज
पर्ायि च 	नाही!’’	नायकाने	आवेशाने	कमरेची	 ं द	सुरी	काढली	व	ितने	लाल	ग डा या
दो ही	गालांवर	खोल	ओरखडे	काढले.

या या	श दांना	इतरांनी	रानटीपणाने	ओरडून	 दुजोरा	 िदला.	तोच	घोळ यातनू
दोरीचा	मोठा	फास	थरथरत	 पुढे	 गेला	व	ताठरपणे	 िनिवकार	 चेह याने	उ या	असले या
लाल	ग डाभावती	 पडला.	लगेच	एक	झटका	 बसताच	फास	आवळला	 गेला	 व	लाल
ग ड	जिमनीवर	आडवा	झाला.	नायकाने	फास	टाकणा या	माणसाला	खणू	करताच	 याचा
घोडा	 धाव	ू लागला	 व	 यामागनू	 धळू	 उडवत,	 लाल	 ग डाचा	 देह	आदळत	आपटत
ओढला	जाऊ	लागला.

सगळेजण	कोरले या	खांबाजवळ	येताच	दोघांनी	 याला	उचलले	व	 या	खांबास
करकचनू	बांधले.	लाल	ग डाचा	 चेहरा	आता	ओलसर	तांबड ा	 धुळीने	भरला	होता	व
या या	 अंगावरील	 कपड ां या	 िचं या	 झा या	 हो या.	 नायक	 पुढे	 झाला	 व
या यासमोर	उभा	 रािहला.	इतरांचे	एक	गद	वतुळ	खांबाभोवती	जमले	व	 ते	जाग या
जागी	पाय	नाचवत	दीघ	आत	आवाजात	घुम	ूलागले.

‘‘अजनूही	 तुला	जीव	वाचवायची	 संधी	आहे,’’	नायक	 हणाला,	 ‘‘तुझे	मिलन
श द	काहीही	असले	तरी	त	ू पज यनृ यं	यश वी	 केलीस,	याब ल	आ हांला	 कृत ता
आहे.	म ,	 वाध य	 िकंवा	 िपशाचबाधा	यामुळे	 तु या	त डून	 हे	अभदर्	श द	 गेले,	 हे
कबलू	कर.	तुझा	पर्ाण	वाचव यात	येईल;	परंतु	तुला	इथं	 थान	िमळणार	नाही.	तुला	चार
िदवस	पुरेल	एवढं	अ नपाणी	िमळेल	व	तुला	दरीत	टाक यात	येईल	आिण	नंतर	जर	पु हा
त	ूया	िठकाणी	आलास,	तर	तु या	छातीत	िशरणारा	पिहला	बाण	माझा	असेल!’’

लाल	ग डाने	बोल याचा	पर्य न	करताच	पर्थम	चुळकाभर	र त	आले.	 याचा
अडथळा	दरू	करत	तो	घोग या	ताणले या	आवाजात	 हणाला,



‘‘मला	म ,	 वाध य	अथवा	 िपशाचबाधा,	कशानंच	गर्ासलं	 नाही.	 उलट,	या
णी	माझं	मन	 जेवढं	 व छ	 िनतळ	आहे,	तसं	आयु यात	पवूी	कधीही	न हतं.	मी	 जे

बोललो	ते	पणू	िवचारानंच	बोललो	आहे.	 यावर	मी	चार	िदवस	सतत	िवचार	करत	होतो,
रातर्ी या	रातर्ी	माझा	डोळा	लागला	नाही.	सव	पिरणाम	 यानात	घेऊनच	मी	हा	िनणय
घेतला	आहे.	तुझे	बाण	असो,	तु या	सु या	असो,	आता	मला	मरणाची	भीती	वाटत	नाही!
पण	 मी	 अ यंत	 प ट	 श दांत	 पु हा	 सांगतो,	 पवतापलीकडचा	 समर्ाट	 ही	 कोरड ा
झाले या	 हाता या	बायकांची	एक	भाकडकथा	आहे!	तुमची	नृ यं	वेडगळपणाची	आहेत!
िनसगाचं	चक्र	अिवरतपणे	िफरत	असतं.	पावसाळा	येतो	तो	तुम या	नृ यांनी	खषू	होऊन
न हे	िकंवा	तो	येतो	ते	तु ही	अ यंत	सद	्गुणी,	िनसगाचे	लाडके	आहात	 हणनू	न हे.	तु ही
केवळ	पावसाचा	उपयोग	करता	इतकंच.	 तु ही	 तुमची	आडदांड	 नृ यं	थांबवलीत	 िकंवा
तु ही	 सारेच	 न ट	 होऊन	 गेलात,	 तरी	 पावसा यात	 पाऊस	 हा	 िनिवकारपणे	 पडत
राहीलच!

‘‘हे	माझे	श द	मी	 पु हा	उ चारतो;	पण	एका	बाबतीत	मातर्	मी	 चुकलो.	मला
वाटलं	होतं,	या	अदृ य	बेड ा	हातांव न	पडताच	िनदान	एकाला	तरी	मु त	वाटेल.	मला
याब ल	कृत ता	नको	होती,	कारण	आता	मी	 यापलीकडे	गेलो	आहे.	कृत ता	न हे,	तर
िनदान	एकाला	तरी	मु त	के याचा	आनंद	मला	हवा	होता;	पण	हातापायांत	या	अवजड
बेड ा	शतकानुशतकं	घालनू	तु ही	इतके	अपंग	झाला	आहात,	की	आता	 यां यािशवाय
चालणं	 तु हांला	अश य	वाटतं.	 तुम या	झापडी	काढून	मी	 तुम या	डो यांवर	पर्काश
टाकला;	 पण	 यामुळे	 व छ	 िदस याऐवजी	 तु हांला	 पवूीचा	काळोखच	जा त	 िपर्य
झाला.	 एकंदरीनं	 मु तता	अशी	 बाहे न	 देता	 येत	 नाही,	 हेच	खरं.	 यासाठी	आतनूच
उकळी	यावी	लागते.	मी	तुमची	पर्तारणा	केली,	याचं	खरं	 हणजे	तु हांला	दु:ख	नाही,	तर
ती	पर्तारणा	आहे	हे	दाखवायचं	धैय	मी	दाखवलं,	याचा	तु हांला	संताप	आहे.	तु ही	अ
आहात;	पण	आपण	अ 	आहोत	हे	जाण याचं	पिहलं	पाऊलदेखील	तु हांला	उचलता	येत
नाही,	इतके	तु ही	अपंग,	 ु दर्	होऊन	बसला	आहात!	मी	तु हांला	काही	िशकव	ूशकलो
नाही;	पण	ही	गो ट	मातर्	मी	 वत:	या	 णी	िशकलो!’’

नायका या	 चेह यावर	 संताप	 धगधगला.	 तो	 हणाला,	 ‘‘ हणजे	 त	ू मृ यचू
वीकारला	आहेस	तर!’’	तो	इतरांकडे	वळला	व	 याने	आ ा	िदली,	‘‘या या	अंगात	पाच
िठकाणी	अणकुचीदार	 हाडं	 ठोका	आिण	 या	 पर् येक	 खंुटीस	 रानबैलाची	एकेक	कवटी
अडकवा!’’

हाडाचा	 पिहला	 िखळा	 अंगात	 िशरताच	 शरीरातील	 सा या	 िशरा	 एकदम
पर् विलत	झा यासारखे	 याला	वाटले	व	 याचे	वृ 	 दुबळे	शरीर	िन चे ट	झाले.	काही
वेळाने	 जाणीव	 अंधुकपणे	 परतली,	 ते हा	 िकंिचतही	 हालचाल	 करताच	 सारे	 अंग
िपळ यासारखे	होत	होते	व	चारपाच	िठकाणी	मांसात	वेदनेचे	वणवे	पेटले	होते.	काहीजण
या याभोवती	अधवतुळात	रगाळले	व	 या या	अखेर या	 णाची	िगधाडांपर्माणे	वाट
पाह	ूलागले.	आता	वेदना	इत या	अस 	होऊ	लाग या	हो या,	की	अखेरचा	 ण	आला,
की	लाल	ग डाने	 यां यापे ाही	जा त	उ साहाने,	एखादे	िनळे	राजस	फुलपाख 	बोटावर
बस	ू ावे,	 यापर्माणे	 याचे	 वागत	केले	असते.

परंतु	 आता	 अचानक	 सारेच	 गोठ यासारखे	 झाले.	 सवतर्	 आवाजाची	 शपथ
घात यापर्माणे	शांतता	होताच,	काहीतरी	 िवल ण	घडले	आहे,	याची	लाल	ग डाला



जाणीव	 झाली.	 याने	अित	 क टाने	 डोळे	 उघडले;	 पण	 यावर	 सारा	 जम यापर्माणे
मिलन	झाले या	 डो यांतनू	 याला	 पलीकडचे	 िदसेना;	 पण	काहीतरी	 िवल ण	घडले
होतेच.	 कड ा या	 कडेला	 असले या	 अ ं द	 पाऊलवाटेने	 एक	 माणसू	 येत	 होता.
या यामागे	 याचे	काळेपांढरे	घोडे	असनू,	 या यावर	दो ही	बाजूंना	दोन	पेट ा	व	इतर
सामान	होते.	घोड ाचा	लगाम	हातात	घेऊन	तो	सपाटीवर	आला,	 या	वेळी	 याची	छाती
भा यापर्माणे	धपापत	होती.	 याने	पांढ या	िठप यांचा	िनळा	हात माल	काढला	व	चेहरा
पुसला.	तो	 पुढे	येऊ	लागताच	सग यां या	गारगोटी	नजरा	 या यावर	िखळ या	व	तो
नृ यनायकासमोर	उभा	राहीपयंत	 या याबरोबर	सरक या.

‘‘पर्वासी,	 त	ू कोण	 आहेस?	 तुझं	 या	 िठकाणी	 काय	 काम	 आहे?’’	 नायकाने
िवचारले.

नवा	माणसू	नमर्पणे	हसला	व	 हणाला,	 ‘‘मी	पर्वासी	नाही.	मी	कोणी	परका,
परदेशी	नाही.	मी	अगदी	देशी,	याच	मातीचा	आहे.’’	 याने	उ कटपणे	खाली	वाकून	मठूभर
माती	उचलली	व	आदराने	कपाळाला	लावली.	 ‘‘माझा	बाप	कुठं	आहे?	आता	त	ूपर्मुख
झाला	आहेस	का?’’

‘‘मी	पर्मुख	नाही.	हा	पज यनृ यानंतरचा	एका	रातर्ीचा	मान	आहे;	पण	मी	तुला
दोन	पर् न	िवचारले	आहेत.’’

‘‘तुझं	नाव	पि चम	वारा	आहे,	नाही?’’	न या	माणसाने	उलट	िवचारले.
नायकाने	चटकन	सुरी	काढली	व	 या या	छातीवर	रोखली.	‘‘तुला	माझं	नाव	कसं

माहीत?’’
िकंिचतही	न	भेदरता	न या	माणसाने	 याचा	हात	बाजलूा	केला.	‘‘ हणजे	तदेूखील

मला	ओळखलं	नाहीस?	वीस	वषांत	माणसू	इतका	बदलनू	जातो?	त	ूबदलला	आहेस	की
मी	बदललो	आहे?’’

नायकाने	 या याकडे	 रोखनू	पािहले	व	मान	न	वळवता	मागे	हात	दाखवला	व
हटले,	 ‘‘इतकी	वषं	आमची	फसवणकू	झाली!	पािहलंस?	आिण	आता	तोच	पर्संग	तू
पु हा	 आणतोस?	 शेकोटीतील	 िनखा यानं	 हात	 भाजला	 की	 पा यातील	 मासा	 फंुकून
घेणारा	मी	माणसू	आहे!’’

‘‘तुझा	सावधपणा	अ यंत	यो य	आहे,’’	नवा	माणसू	 हणाला,	 ‘‘मी	 याब ल
तुझं	कौतुकच	करतो.	 तु ही	मला	त काळ	 वीकारावं	असा	अडाणी	आगर्ह	मी	धरत
नाही.	सहा	मिहने,	वषभर	मला	 तुम यात	अ यंत	सामा यपणे	राह	ू दे,	माझी	यो य	ती
परी ा	 या,	एवढीच	माझी	 तुम यासमोर	पर्ाथना	आहे;	पण	त	ूएकदा	 रानात	 घंुग या
नाग	चावला	 हणनू	डा या	हाताचं	एक	बोट	तोडून	घेतलं	होतंस	–’’

नायकाने	 नकळत	 चार	 बोटांची	 डावी	 मठू	 उघडली	 व	 िमटली.	 ते	 पाहनू	 नवा
माणसू	आ मिव वासाने	हसला.	 ‘‘आपणालादेखील	थोर यांनी	 िशकारीला	 यावं	 हणनू
त	ूगालात	आडवी	सुई	खुपसनू	दोन	िदवस	 सनू	बसला	होतास.	नदीकाठ या	बैलासार या
खडकावर	आपण	र तबंध	ूझालो	आिण	कु हाडीचंी	अदलाबदल	केली.	अ वलाला	मागनू
िमठी	 मा न	 याची	 िशकार	 करणारा	 पि चम	 वारा	 गोगलगा ना	 अितशय	 घाबरत
असे...’’

आवेगाने	नायक	पुढे	झाला	व	 याने	िमतर्ास	िमठी	मारली.	‘‘त	ूफार,	फार	उिशरा
आलास!’’	तो	 हणाला.



‘‘मी	 या	पर्देशातनू	आलो,	 ितथे	पाऊस	ओतत	आहे.	माझा	एक	घोडा	नदीत
वाहनू	गेला	आिण	नदीला	उतार	िमळेपयंत	मला	थांबावं	लागलं.’’

‘‘त	ूफार	उिशरा	आलास,	इतकंच	न हे,	तर	फार	अशुभ	 णी	आलास!’’	नायक
हणाला,	 ‘‘तु या	 िज हारी	लागेल	अशी	 बातमी	 तुला	 ऐकावी	लागणार	आहे!	 काही
वेळापवूी	तुझा	बाप	पर्मुख	होता;	पण	आता	तो	पर्मुख	नाही.	मध या	काळात	काहीतरी
उ पात	 घडला.	 तो	 आता	 अ यंत	 भीषण	 असा	 पापी	 आहे.	 यानं	 पवतापलीकडील
समर्ाटाचा	िध कार	केला.	तो	आम या	पिवतर्	धमावर	थंुकला	आिण	आता	तो	मृ यू या
णाची	वाट	पाहत	आहे.	 याला	 के या	कमाब ल	 दु:ख	नाही,	प चा ाप	नाही	आिण
याला	पापाची	जाणीव	नाही.’’	तो	वळला	व	 याने	पु हा	खांबाकडे	हात	दाखवला.

िमतर्ाचा	 चेहरा	 वेदनेने	 आकसला.	 तो	 त काळ	 खांबापाशी	 आला	 व	 लाल
ग डासमोर	 उभा	 रािहला.	 तो	 येताना	 या या	 मागोमाग	 काहीजण	 िनघाले,	 ते हा
नायकाने	इशारा	क न	 यांना	थांबवले.

िमतर्	लाल	ग डासमोर	उभा	रािहला	व	 हणाला,	 ‘‘पर्मुख	आिण	ज मदा या,
मी	परत	आलो	आहे.’’

लानी	दरू	करत	लाल	ग डाने	डोळे	उघडले	व	 यां यात	 ीण	चमक	िदसली.
‘‘त	ूआलास?	पण	त	ूफार	उिशरा	आलास!	जर	त	ूकाल	आला	असतास,	सकाळी

आला	असतास	 तर	 हा	 पर्संग	 उदभ्वला	 नसता.	 मी	 तुला	सारी	 दी ा	 िदली	असती,
कानमंतर्	सांिगतला	असता	आिण	सारं	नाटक	 पु हा	तसंच	अखंड	चाल	ूरािहलं	असतं.
पण	मी	अगदी	एकाकी	पडलो.	मला	सगळे	मुखवटे	घालनू	मृ यलूा	भेट याचं	धैय	होईना.
मी	आता	 वेदनेनं	 तुटत	आहे;	पण	 िनदान	 व छ	मनानं,	मा या	ख या	 चेह यानं	मरत
आहे.	 या	बुदि्धमंद	माणसांना	कसलीच	जाणीव	झाली	नाही,	ही	गो ट	िनराळी;	पण	मी
सा या	कपटनाट ातील	दोरे	 यांना	 प ट	दाखवले,	एवढं	मातर्	समाधान	मला	आहे!’’

‘‘पर्मुख,	फार	मोठा	वेडेपणा	केलात	तु ही!’’	िमतर्	 हणाला,	‘‘ही	माणसं	अंध,
वेडी	 नाहीत.	 यांची	 फसवणकू	 झाली	 नाही.	 फसवणकू	 झाली	 ती	 तुमची!	 तु ही
वाथासाठी	आदेश	िनमाण	केले,	असा	तु ही	गैरसमज	क न	घेतलात;	पण	पवतापलीकडे
खरोखरच	समर्ाट	आहे.	येथील	 नृ यं	 ितथं	न दली	जातात;	 तु ही	जे	जे	केलं,	 ते	 ते	सारं
चामड ावर	को न	ितथं	ठेवलं	आहे,	अगदी	श दन	्श द.	एवढंच	नाही,	तर	अ य	काही
कर याचं	तु हांला	 वातं यच	न हतं!’’

‘‘पण	 ते	 आदेश	 तर	 मला	 कधीच	 िमळाले	 नाहीत!’’	 अधीरपणे	 लाल	 ग ड
हणाला.

‘‘इथं	कायकाय	घडत	आहे	याची	पणू	मािहती	समर्ाटाला	आहे.	 यामुळे	तशी
आ ा	पर् य 	न	 देता	जर	 तु ही	 या या	इ छेपर्माणंच	 कृती	करत	होता,	तर	आ ा
पाठव याची	तसदी	कोण	कशाला	घेईल?’’

‘‘ हणजे	मी	 जे	 जे	 केलं,	 ते	 िन वळ	समर्ाटाची	तशी	 इ छा	होती	 हणनू	तर!
िशकारीतील	पिहला	भाग	मला	िमळावा	हेदेखील?’’

‘‘होय,	 तेसु ा.	एवढंच	नाही,	तर	 वत:ला	अनेक	 ि तर्या	असा यात,	इतरांनी
केले या	िशकारीचंी	मू यवान	कातडी	तु हांला	िमळावी,	पर्मुखा या	साि न यात	कोणी
दहा	 हातां या	 अंतरावर	आलं,	 तर	अपरा याचा	 उजवा	 हात	छाटणं,	 तुम या	अपरो
रातर्ी	 वतुळं	क न	 हल या	आवाजात	 बोलत	 रािह यास	 पायांची	 बोटं	छाटणं	 -	 या



सा या	आ ा	चामड ावर	कोरले या	मी	 पािह या	आहेत,’’	 िमतर्	 हणाला	 व	 याने
अपे े ने	सभोवार	पािहले;	पण	सोबत	येणारी	माणसे	माग या	मागेच	रािहली	हे	पाहनू	तो
थोडा	िनराश	झाला.

पण	लाल	ग डाचे	डोळे	िव फािरत	झाले	व	 यां यात	अंगार	िदसला.	आपले	सारे
बळ	ताणत	तो	 हणाला,	‘‘तुझा	िध कार,	िध कार	असो!	त	ूजर	या	 णी	आला	नसतास,
येऊन	मा याशी	बोलला	नसतास,	तर	थोड ाच	अवधीत	मी	समाधानानं	 मेलो	असतो.
आतापयंत	मी	यांची	फसवणकू	 केली,	एवढ ा	लोकां या	आयु याशी	मन	मानेल	तसा
क् र	खेळ	केला,	 यांना	मी	बाहु यांपर्माणं	नाचवलं	या	भर्मात	मी	होतो	आिण	आता	तू
येतोस	आिण	 सांगतोस,	 की	 नाचवणारा	 िनराळाच	 होता.	 मी	 सतूर्धार	अस याऐवजी
यां यासारखंच	आणखी	 एक,	 पण	 जा त	 अहंम य,	 जा त	 भर्िम ट	 असं	 एक	 ु दर्
बाहुलंच	 होतो!	 िनदया,	 जरा	 िवचार	 क न	 पाहा.	 पर् येक	 जमाती या	 सदगु्णां या
क पना	 िनरिनरा या	असतील;	पण	 या	 या	जमातीपुरता	 या	सदगु्णांवर	रातरं्िदवस
इतका	भर	 िदला	जातो,	की	बालपणापासनूच	आपलं	मत	 या	सा यांचाच	आकार	धारण
करतं,	 याच	िवचारांचं	गुलाम	बनतं.	 हणनूच	 या या	अनुरोधानं	आप या	आवा यातलं
एखादं	स कृ य	करायला	फारशी	 बु ी	 िकंवा	 धैय	लागत	नाही.	 िजथं	 हातारी	माणसं
िपढ ान	् िपढ ा	 ‘सदैव	स य	बोलावे’	असा	आक्रोश	करत	असतात,	 या	 िठकाणी	खरं
बोलायला	कसली	 बु ी	 िकंवा	 धाडस	लागणार	आहे?	ओहळात	काडी	 टाकली	की	 ती
वाहत	जावी	 िकंवा	गवत	 िदसलं	की	 बैलानं	त ड	घालावं,	असलं	 ते	 िनबंध	आचरण!	पण
या	 वातावरणात	 एखादं	 पापकृ य	 करायला	 मातर्	 असामा य	 साम य	 लागतं.
आतापयंतचे	सारे	सं कार	 नेटानं	उलटावे	लागतात,	 िपळदार	मनानं	 वत:ची	एक	 मुदर्ा
आयु यावर	उमटावी	लागते;	वेगवान	पर्वाहा या	उलट	िदशेनं	जाताना	जो	लागतो,	तो
सगळा	कडवेपणा	या	 वेळी	पणाला	लागतो.	 हणनू	तर	सारे	धम	पापी	 िकंवा	 गु हेगार
यास	 भयंकर	 मानतात,	 कारण	 तो	 यां या	 मायावी	 इंदर्जालातनू	 िनसटलेला	असतो,
या या	दर्ोहातच	 या	 या	धमा या	िवनाशाची	बीजं	लपलेली	असतात.	या	िठकाणीच
पाहा.	 इथं	 श दां या	 पािव याला	 मह व	 आहे,	 तर	 मी	 इथं	 ये यापासनूच	 यांची
पर्तारणा	 केली.	 िशकारीतील,	 यु ातील	 शौय	 मोलाचं	 आहे,	 ते	 मी	 ु दर्	 केलं.
वजातीयांिवषयी	 नेहबंध	पिवतर्	आहेत,	तर	मी	लहरीपर्माणे	 यांचे	हातपाय	छाटले.
पज यनृ य	पिवतर्	आहे,	तर	 या याकडे	पाहनू	मी	कुि सततेनं	हसत	आलो.	या	डोळस,
दीघ	दर्ोहावर	मी	माझं	जीवन	घडवलं,	 वत:म ये	अहंकारी	आदर	िनमाण	केला.	अरे,	या
िठकाणी	मी	उपरा	झालो.	मला	कूळ	नाही	की	परंपरा	नाही;	पण	या	पर् येक	पापकृ यानं
मी	 वत:ला	 ज म	 िदला,	 वत:ला	 घडवलं,	 वत:ला	अिभमान	 िदला.	 मा या	 एरवी
िर या,	 उप या	जीवनात	 तो	 एकमेव	 माझा	आधार	 होता	आिण	आता	 या	कवटी या
माणसापर्माणंच	 त	ू मा यापुढं	 अनाहतू	 उभा	 रािहलास	 आिण	 माझं	 जीवन	 िचरडून
टाकलंस.	मा या	हातनू	जी	काही	स कृ यं	घडली,	ती	जर	समर्ाटा या	परे्रणेनं	घडली
असं	 त	ू मला	 सांिगतलं	असतंस,	 तर	 मला	 याचं	 काहीच	 वाटलं	 नसतं.	 तसली	 कृ यं
िशकवले या	जनावरापर्माणं	 दुबळी,	 िनबु 	माणसंदेखील	करतात;	पण	माझं	पर् येक
पापकृ य	 हणजे	मा या	 व वाची	खणू	होती;	मी	जगत	आहे	आिण	जगत	असलेला	मी
हा	कोणीतरी	 वतंतर्	आहे,	याची	मी	मा या	अंगठीनं	केलेली	िनशाणी	होती.	–	हे	सारं	तू
उधळून	लावलंस.	शेवटी	मी	ठरलो	एक	 बुजगावणं	–	वा या या	 पशानं	 याची	ल तरं



कधीतरी	फडफडली,	असलं	एक	 दिरदर्ी	 बुजगावणं!	मा या	शरीरात	 िशरलेला	सवांत
टोकदार	 िखळा	 शेवटी	 पर् य 	 मा या	 पुतर्ाकडून	 यावा,	 ही	 तु या	 या	 समर्ाटानं
मा या	 शेवट या	 णी	 टाकलेली	 िवजयी	 थंुकीच	 आहे!	 आता	 ु दर्	 माणसा,	 इथनू
चालता	हो!	 तुझा	 चेहरा	मा या	डो यांपुढं	नको,	 तुझा	श द	मा या	कानांवर	नको	 –’’
लाल	ग डाचे	शरीर	एकदम	थरथर	काप	ूलागले	व	ओठांमधनू	 र त	उसळून	छातीवर
पसरताच	 याचे	अंग	सैल	पडू	लागले	व	 याची	मान	खां ावर	ल बकळली.

इतर	माणसे	मागेच	रािहली	हे	एका	दृ टीने	बरेच	झाले	असे	िमतर्ास	वाटले.	तो
िवसकटले या	 चेह याने	 नायकापाशी	आला	 व	 णभर	 त ध	 उभा	 रािहला.	 नंतर	 तो
हणाला,

‘‘शेवट या	 णी	 यानं	 मा याजवळ	 प चा ाप	 य त	 केला.	 वाध या या
भाराखाली	आपलं	मन	तडकून	गेलं	 हणनू	आप या	पिवतर्	धमाचा	अिध ेप	कर याचं
पाप	 आप याकडून	 घडलं,	 हे	 यानं	 मा य	 केलं.	 पण	 या	 पापाब ल	 याला	 मृ यचंू
पर्ायि च 	 िमळालं	 आहे.	 मा या	 िप याला	 मा	 करा	 असं	 तु हांला	 सांगायला
मा यापाशी	श द	नाहीत;	पण	 याला	आता	तु ही	िवस न	जावं,	एवढीच	माझी	पर्ाथना
आहे!’’

नायकदेखील	 यिथत	 मनाने	 त ध	 रािहला.	 ते	 पाहनू	 एक	 वृ 	 पाय	ओढत
या यापाशी	 गेला	 व	 या याशी	 हलकेच	 कुजबुजला.	 यावर	 नायक	 िवष णतेने
हणाला,

‘‘आता	 जमातीला	 पर्मुख	 नाही.	 सयू	 ि ितजावर	 आला	 की	 मुकुट	 मा या
डो याव न	 खाली	 उतरेल.	 ज मत:च	 माझी	आई	 मेली,	 हणनू	 मला	 तरी	 तो	 कधी
कायमचा	पर्ा त	हो याची	श यता	नाही.	माझा	मुलगा	मोठा	झाला	तर	 याचं	नशीब.	मी
पर्मुख	होणार	नाही;	पण	पर्मुखाचा	बाप	होणं	अश य	नाही.	परंतु	आता	तुलादेखील	ते
थान	िमळणार	नाही.	कारण	वाध यानं	का	होईना,	तु या	बापानं	धमाची	िवटंबना	केली;
पण	िवशेष	 हणजे	तो	उपरा	होता	आिण	त	ूअ या	र तानं	 याचा	आहेस.’’

िमतर्ाने	अितशय	नमर्	श दांत	 हटले,	 ‘‘मा या	शरू	 िमतर्ा,	 तुझे	श द	मला
पणूपणे	 मा य	 आहेत.	 पर्मुख	 हायचा	 अिधकार	 मला	 उरला	 नाही.	 माझी	 तशी
मह वाकां ाही	नाही.	एक	साधा	 सेवक	 हणनू	मी	मा या	घरी	परतलो	आहे,	एवढंच
आपण	समज.ू	मला	पर्मुख	कर याची	गो टच	आता	आपण	बाजलूा	सा .	मला	 तु ही
तुम यातील	एक	 हणनू	जरी	 वीकारलंत,	तरी	मला	ध य	वाटेल.	ते	देखील	त काळ,	या
णी	न हे.	वष-सहा	मिहने	जाऊ	देत,	तुम या	दृ टीत	मला	तावनूसुलाखनू	िनघ	ूदे.	मग

तु ही	आपला	िनणय	 ा.	 या	वेळी	जर	मी	नकोसा	असेन,	तर	याच	पाऊलवाटेनं	मी	जसा
आलो	तसाच	जाऊन	परागंदा	होईन.’’	 याने	थांबनू	थोडा	 िवचार	 केला	व	 हटले,	 ‘‘पण
मला	थोडं	सांगायचं	आहे.	मी	काही	वषांपवूी	नाहीसा	झालो,	ते हाच	मला	मा या	बापाचं
कपट	 समजलं	 होतं.	 हा	 माणसू	 या	 मातीचा	 न हे	 हे	 मी	ओळखलं	 होतं.	 या या	 या
पापासाठी	 पर्ायि च 	 घे यासाठीच	 मी	 बाहेर	 पडलो	 आिण	 मी	 अ यंत	 कठोर
पर्ायि च 	 घेतलंही.	मी	बफासार या	नदीत	चोवीस	तास	ग यापयंत	 बुडून	 रािहलो.
काखेत	दोर	बांधनू	 वत:ला	झाडाला	टांगनू	 घेतलं	व	सात	 िदवस,	सात	रातर्ी	उपवास
केला.	खडकाळ,	काटेरी	पायवाटा	तुडवत	मी	पवत	ओलांडला	आिण	अनेक	यातना	सहन
करत	समर्ाटा या	सभेत	गेलो	–’’



याचे	श द	ऐकताच	भोवताल या	 िनिवकार	 चेह यांवर	 िव मय	 िदसला.	नायक
पुढे	सरकला	व	 याने	उतावीळपणे	 िवचारले,	 ‘‘त	ूसमर्ाटा या	सभेत	 गेला	होतास?	तू
समर्ाटास	पर् य 	पािहलंस?’’

आप या	श दांनी	अपेि त	 पिरणाम	झा याने	 िमतर्ास	 समाधान	 वाटले;	 पण
िवनयाने	 याने	 मान	 िकंिचत	 खाली	 केली	 व	 हटले,	 ‘‘िमतर्ा,	 पावसाची	 सर	 येताच
उगवणा या	 हजारो	 गवता या	 पा यांसारखा	 मी!	 समर्ाटाचं	 पर् य 	 दशन	 घड याचं
भा य	मलाच	काय,	कोण याच	मानवाला	असेल	असं	मला	वाटत	नाही;	पण	मी	 या या
सभेत	िहंडलो.	मी	 याचे	र नखिचत	आसन	पािहलं	आहे.	 या	भ य	सभागृहात	आप या
धमाची	अनेक	िचतरं्	लावली	आहेत	आिण	अनेक	िठकाणी,	‘हा	धम	अितशरे् ठ	आहे,	या
सा या	िव वात	 यास	तोड	नाही;	 याचे	अनुयायी	समर्ाटास	िवशेष	िपर्य	आहेत’	असे
समर्ाटाचे	पर् य 	श द	िचतारले	आहेत.’’

िमतर्ा या	 या	श दांनी	 तर	 भोवताल या	 माणसांनी	 हषाने	जयजयकार	 केला.
नायका या	चेह यावरसु ा	समाधान	िदसले;	पण	 याने	इतरांना	शांत	राह याचा	इशारा
केला.

‘‘मी	पर्ायि च 	 घेतलं,	यातना	भोग या,	 ते	सारं	मा या	बापा या	पापासाठी!
मला	समर्ाटाकडून	मा यासाठी	 मा	हवी	होती.	मी	एका	राजदतूाकरवी	पर्ाथना	केली	व
डो यांत	 पर्ाण	 घेऊन	 तीन	 िदवस,	 तीन	 रातर्ी	 सभागृहा या	 उंब यापाशी	 ित ठत
रािहलो.	मग	मा या	भा याचा	 ण	आला.	समर्ाटांनी	मा या	बापा या	पापाची	 मा	तर
केलीच;	परंतु	मा यात	 याचं	अधं	र त	अस याब ल	मलादेखील	 मा	क न	माझं	र त
तुम याइतकंच	शु 	केलं.’’

नायक	काही	वेळा	 त ध	रािहला;	पण	नंतर	 याचे	डोळे	िकंिचत	बारीक	झाले	व
चेह यावर	अिव वास	 िदसला.	तो	 हणाला,	 ‘‘माणसाला	जीभ	एकच	असते;	पण	काही
वेळा	तो	सापा या	जीभेनं	बोलतो.	समर्ाटानं	तुला	शु 	केलं,	याब ल	तु याजवळ	काही
पुरावा	आहे?	ताईत,	कातड ावरचं	िचतर्?’’

िमतर्	 हसला	 व	 नायकाला	 हणाला,	 ‘‘िमतर्ा,	 त	ू वीरच	 न हे,	 तर	 अ यंत
बुदि्धमानही	आहेस.	 तुझा	 िव वास	 िमळव यासाठी	बोललेला	श दन	्श द	खणखणीत
वाजला	 पािहजे	 याची	 मला	 जाणीव	 होतीच.	 तुला	 शहाणपणाचा	 डोळा	 आहे.	 मला
समर्ाटाकडून	तसलं	काही	 िच ह	 िमळालं	नाही.	 ते	 िमळालं	असतं	तर	मी	ध य	झालो
असतो;	 पण	 समर्ाटाची	 कृपा	 आभाळासारखी	 आहे,	 याचं	 परे्म	 सागरासारखं	 आहे.
तु हांला	माहीत	आहे,	समर्ाटाचं	साम य	एवढं	आहे,	की	तो	घनगजना	िनमाण	करतो	व
यातील	वीज	घेऊन	ितचा	महान	बाण	करतो.	ितचा	 पश	होताच	वृ 	जळून	जातात.’’

‘‘होय,	तो	समोरचा	 वृ 	असाच	एकदा	जळाला.	मी	 या	 वेळी	 –’’	इतका	 वेळ
काहीच	 बोलायला	 न	 िमळालेला	 वृ 	 सांग	ू लागला;	 पण	 िमतर्ाने	 यास	 अधीरपणे
थांबवले	व	 हटले,

‘‘समर्ाटानं	मला	चांदीचा	 िकंवा	चामड ाचा	 तुकडा	 िदला	नाही,	तर	मला	 तेच
अ तर्	पर् य 	िदलं.’’

‘‘ हणजे	तुला	काळे	ढग	एकमेकांवर	आदळून	वीज	िनमाण	करता	येते	की	काय?’’
पणू	अिव वासाने	नायकाने	िवचारले.

‘‘ते	 पर् य 	 अ तर्	 समर्ाटा याच	 महान	 साम यशाली	 हातात	 शोभेल.	 ते



आप या	हातांना	 पेलवेल	तरी	का?	 ते	जसं या	तसं	मला	कसं	 िमळेल?	पण	मला	 याच
जातीचं	 अ तरं्	 िमळालं	 आहे.	 सरोवरा या	 एका	 थबात	 याची	 भ यता	 नाही;	 पण
दोह तील	पाणी	तेच	असतं.’’

‘‘डोळे	बोल याखेरीज	पि चम	वारा	 िव वास	टाकत	नाही!’’	नायक	 िन चयाने
हणाला.

आता	ऊन	उत 	लागले	होते.	कोरले या	खांबाची	सावली	लांब	होत	 यां यापयंत
आली	 होती	 व	 या यामागील	 ि ितजापयंत	 पोहोचलेला	 सपाट	 भाग,	 सो या या
समुदर्ासारखा	झाला	 होता.	लाल	 ग डा या	 अंगावर	आता	 माशा	 घ घाव	ूलाग या
हो या	 व	 याची	 मान	 खां ावर	 दुबळेपणाने	 पडली	 होती.	 बाजलूा	 ब याच	 अंतरावर
िन पण	 वृ 	 उभा	 होता.	 यावरील	साल	काही	 िठकाणी	सोलनू	 गे यामुळे	काही	भाग
एखा ा	भीषण	जनावरा या	मांस	 व छ	केले या	हाडासारखा	िदसत	होता.	ितकडे	पाहत
असतानाच	आभाळात	सावलीचा	 तुकडा	मोठा	होत	आला.	झाडा या	टोकाजवळ	येताच
िवशाल	पंख	दोन	वाव	 ं दावले	व	एक	िगधाड	अलगद	खाली	उतरले.	 याने	पंख	अंगाशी
आवळून	 घेतले.	अवजड	 अंगात	 तले या	आकड ापर्माणे	 िदसणारी	 िबनिपसांची	मान
याने	जा तच	वाकडी	केली	व	आता	कसलीच	घाई	नस यापर्माणे	ते	बसनू	रािहले.

‘‘ते	 िगधाड	पािहलंस?’’	 िमतर्ाने	नायकास	 हटले,	 ‘‘तुम यापैकी	कोणी	बाणानं
याचा	वेध	 याल	का?’’

भोवताल या	 माणसांनी	 िगधाडाकडे	 नजर	 टाकली	 व	 ती	 अंग	 चो न	 उभी
रािहली.	 नायक	 हणाला,	 ‘‘मला	 येणार	 नाही	 –	आिण	मला	 येणार	 नाही	 हणजे	 इथं
कोणालाच	येणार	नाही.	माझा	बाण	ितथपयंत	जाणारच	नाही.	तो	वाटेतच	वृ 	होईल.’’

यावर	 िमतर्	आ मिव वासाने	आप या	घोड ाजवळ	 गेला	व	 याने	खोिगरात
अडकवलेली	 बंदकू	 काढली.	 तो	 नायकाजवळ	 परत	 आला	 व	 हणाला,	 ‘‘मग	 आता
काळजीपवूक	पाहा.’’

याने	 नेम	 धरला	 व	 चाप	ओढला.	 नळीतनू	 वीतभर	 जाळ	 िदसला	 व	 जमीन
तडक यासारखा	आवाज	झाला.	 याबरोबर	नायक	दचकला	व	एक	पाऊल	मागे	सरकला.
इतर	माणसे	माग या	मागे	 सैरावैरा	धावली.	एकदम	चिकत	झा यापर्माणे	 िगधाडाचे
डोळे	फाकले,	 याचे	अवजड	गो यासारखे	अंग	डळमळले	व	काळवंडले या	वृ ाचे	काळे
फळ	प व	होऊन	पड यापर्माणे	ते	खाली	आदळले.

आता	 नायक	 नमर्पणे	 पुढे	झाला	 व	 याने	 िमतर्ा या	खां ावर	 हात	 ठेवला.
‘‘तुझी	जीभ	स ची	आहे,’’	तो	 हणाला,	‘‘समर्ाटानंच	अ तर्	देऊन	तुला	 मा	के यावर
आमची	काहीही	शंका	नाही.	सयू	वर	आला	की	हा	मुकुट	ह कानं	तुझाच	आहे,’’	व	 याने
मान	िकंिचत	लववली.

भोवताल या	ि तर्यांमधनू	कोणीतरी	घंुगरू	हलव यापर्माणे	कोवळा	मधुर	 वर
काढला.	 यात	एकेक	भर	टाकत	अनेक	ि तर्या	गाऊ	लाग या.	मग	 यात	पु षां या	 ं द,
भरदार	आवाजांची	भर	पडली	व	पाहतापाहता	 वरांचा	एक	दीघ	गोफ	होऊन	गेला.

नायकाने	 बंदकू	 घे यासाठी	 हात	 पुढे	करताच	 िमतर्	 हणाला,	 ‘‘िमतर्ा!	 मला
मा	कर.	 या	श तर्ाला	 इतरांचा	 हात	लागता	कामा	नये,	अशी	मा याकडून	शपथ

घे यात	आली	आहे.	मा या	इतर	सामानास	इतरांनी	 पश	केला	तरी	चालेल;	पण	हे	सतत
मा याजवळ	राहील.	आभाळात	पणू	चंदर्	असता	आिण	चंदर्च	नसता	मला	 या यापुढे



नृ य	करायचं	असतं	आिण	ते	नृ य	अ यंत	गु त	असतं.	 या	पेट ा	व	इतर	सामान	मातर्
कोणीतरी	उचलनू	नेऊ	दे.’’

दोघा	जवानांनी	पेट ांसह	सामान	उचलले	व	संथपणे	पण	अखंड	गात	असले या
िमरवणुकीत	खडकातील	पाय या	चढत,	िमतर्	अगदी	वर या	सुशोिभत	घरात	आला.	तेथे
सवतर्	नजर	िफरवता	 याला	 प ट	समाधान	वाटले.	 याने	पेट ा	आत	घेत या	व	बंदकू
काळजीपवूक	वेदीवर	ठेवली.	सारी	माणसे	हळूहळू	नाहीशी	झाली	व	आता	सवतर्	शांत
वाटू	लागले.	आता	फ त	नायक	 या या	 शेजारी	रािहला.	 िमतर्	बाहेर	आला	व	 याने
खाली	दृ टी	टाकली.	आता	 या	िवशाल	मैदानावर	खांबाला	बांधलेला	लाल	ग ड	आिण
दरू	काळवंडले या	झाडाखाली	पडलेले	 िगधाड	यांखेरीज	कसले	डाग	न हते.	वा याचा
जोर	वाढला	व	िवसकटून	िवझले या	वतुळातील	राख	पदरापदराने	दरीकडे	जाऊ	लागली.
आ ाच	दु न	लांडगे,	को ही	यांचे	आवाज	अ प ट	ऐकू	येऊ	लागले	होते	व	दरी	तर	गडद
अंधाराने	भ न	गेली	होती.

‘‘आता	 याला	शेवटचं	 थान	िदलं	पािहजे,’’	लाल	ग डाकडे	बोट	दाखवत	िमतर्
हणाला.

‘‘आज	 म यरातर्ीनंतर	 तो	 ितथं	असणार	 नाही,’’	 नायक	 हणाला,	 ‘‘त	ूआता
िवशर्ांती	 घे.	 तुझा	 पर्वास	 दीघ	आिण	क टाचा	झाला	आहे;	 पण	अखेर	 त	ूआप या
ह का या	घरी	आला	आहेस.	सकाळी	हा	 मुकुट	 तुझा	होईल	व	मी	 पु हा	पि चम	वारा
होईन.	पण	एक	गो ट	 यानात	ठेव.	मी	तु याशी	र ताची	शपथ	घेतली	आहे.	त	ूउभा	अस
िकंवा	 माळावर	 आडवा	 अस,	 तुझे	 डोळे	 आतापर्माणं	 उघडे	 अस	ू देत	 िकंवा	 तु या
बापापर्माणं	 िमटलेले	अस	ू देत;	पि चम	वारा	सदैव	 तु या	 शेजारी	 तुझा	 िमतर्	 हणनू
राहील!’’	 याने	िमतर्ा या	खां ाला	हलकेच	 पश	केला	व	तो	तडक	िनघनू	गेला.

याची	 भ य,	 ं द	 पाठ	 पाय या	 उत न	 जाईपयंत	 िमतर्	 या याकडे	 पाहत
रािहला.	मग	 याचा	चेहरा	एकदम	िवचारम न	झाला	आिण	आज	ना	उ ा,	पण	लौकरच
आप या	 वाटेतील	 हा	लाल	कडा	 बाजलूा	 के याखेरीज	आपला	 माग	कधीही	 पणूपणे
िनभय	होणार	नाही,	हे	 याला	उमगले	व	मना या	एका	खोल	कोप यात	िन चयाने	आकार
धारण	केला.

याने	हरणा या	मांसाचा	एक	तुकडा	त डात	क बला	व	एक	रसरशीत	फळ	हातात
घेऊन	तो	उबदार	कातड ां या	लोकरी	गादीवर	पडला.	 याचे	अंग	सुखाने	सैलावले	होते
व	 डो यांत	 तृ तता	 होती.	 या	फळात	 दात	 तवत	 पड यापड याच	 या या	 मनात
एकदम	 िवचार	आला	 :	खरेच,	लाल	ग डाचा	नाहीसा	झालेला	 मुलगा	खरोखरीच	कसा
असेल?	आिण	आज	तो	कोठे	असेल	बरे?



पु	न	र	िप

पो टमन	 गेटापलीकडील	र याव न	सरळ	 पुढे	 िनघनू	जाताच	आवारात	आता	सवतर्
वाढले या	 गुडघाभर	 गवतातनू	 वा याची	 हालचाल	जशी	 थरकत	 होती	 तशी	 माई या
मनातनू	 िनराशा	 सरकली	आिण	 ितने	 एक	 दीघ	 िन: वास	 सोडला.	आता	 रातपाळीचा
गुरखा	येईपयंत	या	र याने	कोणीसु ा	िफरकणार	नाही.	आज	सकाळीच	तर	सगळीकडे
तारा	पाठव या	आहेत,	ते हा	आजच	सं याकाळी	कोणाकडून	पतरे्	येतील	कशी?	–	अशी
ितने	 मनाची	 समजतू	 घाल याचा	 पर्य न	 केला;	 पण	 ितला	 या	 खुळचट	 िदसणा या
पो टमनचा	उगाचच	राग	आला.	कोणाकडूनही	गे या	चार	मिह यांत	पतर्	न हते.	ते हा
िनदान	आज	 तरी	 एखादे	 साधे	 काड	 याने	आणनू	 टाकायला	 हरकत	 न हती.	 या या
ये याची	ती	 दररोज	 उ सुकतेने	 वाट	 पाहत	असे	 हे	खरे;	 पण	 याचबरोबर	 ितला	 याचे
येऊन	जाणे	नकोसेही	असे.	कारण	तो	एकदा	 येऊन	 गेला	की	मग	उरलेली	 सं याकाळ
िवष णपणे	 ित या	 अंगावर	धावनू	 येत	असे.	आता	ती	 िवमन कपणे	तशीच	ओसरीवर
बसनू	रािहली.	राहणा या	माणसां या	मानाने	एखादे	घर	अितशय	मोठे	असले	की	 यावर
जी	एक	उदास,	 िझपर्ी	कळा	 येते,	ती	 या	 बंग यावर	भ न	रािहली	होती.	पवूी	दादा
कानात	अ राचा	फाया	 ठेवनू,	जरीकाठी	 माल	बांधनू	सारवटगाडीतनू	कोटाला	जात.
घरी	 नारायण,	 र नाकर,	 घन याम,	कांचन	 या	सग यांचा	कलकलाटी	 घोळका	चक्री
वा यापर्माणे	 िभरिभरत	असे,	 या	 वेळी	 बंग याची	 िभंतन	् िभंत	तरणीताठी	वाटे.	 या
वेळी	समोर	रंगीबेरंगी	बिगचा	होता	आिण	रातर्ी	दहाबारा	वाजेपयंत	येणा या	माणसां या
वदळीने	 पुढचे	 गेट	 सारखे	 करकरत	असे.	 परंतु	आता	 येथील	 माणसेच	 शोषनू	 घेतली
गे यापर्माणे	सारे	शू य	झाले	होते.	आवारा या	 िभंती या	कडेने	तर	 पु षभर	आघाडा
वाढला	 होता	 आिण	 अंगणात	 सवतर्	 खाज	 पाने	 उगवली	 होती.	 आवडीने	 लावलेली
अबोली-मोगरीची	 रोपे	तर	 के हाच	 गुदम न	 गेली	होती.	बाहेर	 र यावर	अ ाप	ऊन
अंथरलेले	आहे	असे	 प ट	 िदसत	असतानाच	या	 िठकाणी	 िहरवट	अंधार	धीटपणे	बाहेर
पडू	लागत	असे.

माईला	वाटले,	आता	शेवटी	 येथे	उरले	काय?	तर	आपण,	आप या	सां यांतील
कळा,	 िक येक	 वष	 अंथ णाला	 िखळून	 रािहलेले	 दादा,	 पाऊल	 टाकावे	 तेथे	 एखादी
आठवण	जागी	 करणारे	 हे	 पर्चंड	 घर,	 िद कािद कातनू	 गोळा	 क न	आणलेली,	 पण
गुदमरत	चाललेली	िकंवा	म न	गेलेली	आवारातील	झाडे...

माई	एकदम	जागी	झा यासारखी	झाली	आिण	काळजीपवूक	ऐकू	लागली.	ितला
पर्थम	वाटले,	दोनचार	िदवस	तोच	िवचार	मनात	घोळत	अस यामुळे	आप याला	तसा
भास	झाला	असेल;	पण	दरू	कुठूनतरी,	आवारातच	 पु हा	एकदा	मांजरा या	ओरड याचा
आवाज	 ऐकू	 आला.	 माईने	 बस याबस याच	 अधीरपणे	 हाक	 मारली,	 ‘‘लाडली!...
लाडली!’’	पण	 नंतर	आवाजही	नाहीसा	झाला	आिण	वाढलेला	आघाडा	मातर्	 इकडून
ितकडे	डोलला.



तो	आवाज	अ प ट	का	होईना,	एकदा	ऐक यावर	माईला	थोडे	हायसे	वाटले;	पण
आता	 ितला	 तेथे	 बसनू	 राहवेना.	 ‘‘सटवी	 कुठली!’’	 हणत	 कुरकुरत	 ती	 उठली	 िन
सावकाश	पाय या	उत न	आवारात	आली.	िकतीतरी	मिह यांत	ती	पर्थमच	आवारा या
या	बाजलूा	 िफरकत	 होती;	 परंतु	बाहेर	 येऊन	 गुडघाभर	गवतात	 उभे	 राहताच	भोवती
एखादे	रानवट	िहरवे	त ड	एकदम	उघड यापर्माणे	ती	घाबरली.	तरीही	आता	घाई	केली
नाही	तर	सारे	पाहतापाहता	काळवंडेल	आिण	मग	काम	आणखी	उ ावर	पडेल	 हणनू
ितने	 िह या	 केला	आिण	 वत:ला	धीर	 दे यासाठी	खरबरीत	थरथर या	आवाजात	 ितने
पु हा	दोनचार	हाका	मार या,	‘‘लाडली!...	लाडली!’’

पु हा	 ितचा	आवाज	गवताझुडुपावर	 िशंप यापर्माणे	 होऊन	ओघळ यासारखा
झाला;	 पण	 पायांत	 पांढरे	मोजे	घात यापर्माणे	डाग	असलेली	मांजरी	 कुठूनही	बाहेर
आली	नाही.	एकामागोमाग	सगळी	 मुले	घराबाहेर	पडून	 िनघनू	 गेली,	 ते हा	हताशपणे
माईने	घरात	 इतर	 िठकाणी	आतडे	 िचकटव याचा	 पर्य न	 केला	 होता;	 पण	 पाळलेला
पोपट	एक	िदवस	िपंज याचे	दार	उघडे	पाहनू	उडून	गेला	होता.	 याला	तर	ितने	दोनचारदा
र त	येईपयंत	बोटे	फोडून	घेऊन	ओली	डाळ	चारली	होती.	भोवती	सोबत	असावी	 हणनू
ितने	एकदा	चार	क बड ादेखील	ठेवनू	पािह या	हो या.	 यांपैकी	दोन	शेजार या	अकबर
अ ली या	 काळत डया	 कु याने	 मोड या	 िन	 ते	 सोकावनू	 बसले	 आिण	 एक	 िदवस
उरले या	दोन	काहीतरी	िजवाण	ूचाव यामुळे	फुगनू	आड या	पड या.	ते हा	ितने	तो	नाद
सोडून	 िदला	 होता.	 मग	 नारायण	 एकदा	 सुट्टीत	 आला	 ते हाची	 गो ट.	 छोट ा
संजीव या	 मागे	 लागनू	 लाडली	 घरात	आली	आिण	 ऐटबाज,	 लोकरी	 पावले	 टाकीत
िबनिद कत	वाव 	लागली.	संजीवला	ितला	काय	नाव	 ायचे	होते	कुणास	ठाऊक;	पण
तो	 या	नावाने	हाक	मारीत	असे,	ते	‘लाडली’	असे	काहीतरी	वाटे	आिण	अखेर	तेच	नाव
ितला	कायमचे	िचकटून	गेले.	आता	तो	गोड	छोकराही	दरू	िनघनू	गेला	आिण	आता	तो
छोकराही	रािहला	नसेल.	कुवेट?	कुठे	िद काला	आहे	ते	गाव	की	तो	देश?	आपली	माती
सोडून	नारायण	 तेथेच	का	जाऊन	 रािहला	 देव	जाणे!...	 संजीव	 िनघनू	 गेला	खरा;	पण
लाडली	 मातर्	 येथेच	 रािहली;	 पण	 गेले	 चारपाच	 िदवस	 ितचा	 प ाच	 न हता.	आता
िवशेषत:	 ितची	पोटवळ	वाढ याने	तर	माईचा	जीव	 ित यािवषयी	खालीवर	होत	होता.
कुठे	 गेली	असेल	ती?	आपली	 िपले	 ितने	 कुठे	 ठेवली	असतील?	या	 िठकाणी	पाहावे	तर
हजार	जागा	तरी	सोयी या	हो या.

माई	 काळजीपवूक	 पावले	 उचलीत	 जु या	 गाडीखा याजवळ	आली.	आता	 या
िठकाणी	चांगले	पाऊल	 बुडेल	इतकी	धळू	साचलेली	होती	आिण	 जुनी	खोकी,	मोड या
खु या,	मोठे	हारे	यांनी	ती	जागा	भ न	 गेली	होती.	माई	 िबचकत	दारापाशी	आली	 िन
तेथनूच	ितने	लाडलीला	दोन	हाका	मार या;	पण	तेथनू	काही	उ र	आले	नाही,	की	कसली
हालचाल	 जाणवली	 नाही.	 गाडीखा यामागे	 लाकडे–कोळशाकरता	 खोली	 होती.
ित यामागे	 दोन	 लोखंडी	 िपंपे	 आडवी	 पडली	 होती	 आिण	 सवांत	 मागे	 जु या
सारवटगाडीचा	गंजनू	िवटून	गेलेला	सांगाडा	होता.

माई	 सरपणा या	 खोलीकडे	 जायला	 हणनू	 वळली.	 बाजलूा	 सावंतवाडीहनू
मु ाम	आणनू	 लावलेली	 आं या-िच कूची	 झाडे	 होती;	 पण	 यां या	 बंु याशी	 घाणेरी
तरा न	खां ापयंत	वाढली	होती.	िच कूची	फळे	घोसाघोसांनी	येत,	खाली	पडून	कुजत
िकंवा	माकडां या	हातनू	नासवली	जात.	आं या या	झाडावर	अगदी	टोकापयंत	नागा या



फणीसार या	पानांचा	जळवेल	चढलेला	पाहनू	तर	माईचा	जीव	अगदी	कासावीस	झाला.
या	वेला या	दोरखंडासार या	पेडां या	जीवघे या	पकडीत	सापडून	दोनचार	झाडे	आधीच
गुदम न	गेली	होती.	आता	उरले	होते	ते	हे	शेवटचे	झाड!	 याला	एवढीशी	गोलसर	पण
साखरे या	 िमटकीसारखी	गोड	फळे	 येत.	नारायणाचा	पोरगा	आला	होता,	तो	तर	सतत
िदवसभर	 ती	 फळे	 चोखीत	असे	आिण	 मग	 याचे	 डागडाग	 पडलेले	 कपडे	 िदवसातनू
प नास	 वेळा	 तरी	 बदलावे	 लागत.	 लहानपणी	 घन यामने	 याच	 झाडा या	 खाल या
फां ांवर	फ या	ठोकून	आपले	एक	छोटे	घर	केले	होते.	जरा	काही	िबनसले	की	तो	तासन्
तास	 या	िठकाणी	जाऊन	आखडून	बसे.	 याच	घन यामने	आता	हे	झाडच	न हे,	तर	ही
मातीच	 सोडली	 िन	 दरू	 कलक याला	 पर या	 मुलीशी	 संसार	 थाटला.	 आता	 या
झाडालादेखील	शोष	लाग यापर्माणे	ते	कोळप	ूलागले	होते.

माईला	लाडली	 िन	 ितची	टमाम	फुगलेली	पोटकुळी	यांचा	 णभर	 िवसर	पडला
आिण	 ती	 िख न	 झाली.	 येथनूतेथनू	 जमा	 क न	 आणलेली,	 कमरेवर	 घागरी	 वाहनू
िशंपलेली	ही	झाडे	आप या	डो यांसमोरच	एकामागोमाग	 िनरोप	 घेऊन	नाहीशी	होत
आहेत.	शगेत	िशरांचा	अिजबात	 गंुतवळा	नसलेला	शेवगा	खडखडीत	वाळून	गेला	होता
िन	 यावरील	जु या	शगा	रातर्ी या	वा यात	घशातील	घरघरीपर्माणे	खडखडू	लाग या
हो या.	अचानक	उगवनू	वाढले या	सीताफळा या	झाडाची	फळे	वाढत	खरी;	पण	 नंतर
मातर्	ती	ड बा या या	पोरां या	डो यापर्माणे	 बुरसनू	काळीिठ कर	पडत.	चा याची
चारही	 झाडे	 आता	 वांझ	 होऊन	 पडली	 होती.	 माईला	 एकदम	 वाटले,	 या	 सग या
झाडाझुडपांना	 पुढची	कसली	चाहलू	तर	लागलेली	नाही	ना?	दादांना	झटका	 येऊन	 ते
आडवे	 िखळून	 रािहले,	 ते हाच	घराचा	 िजवंतपणा	 िवझ यापवूी	थरथ 	लागला	 होता.
आता	आपण	काय,	दादा	काय,	या	वाळले या	 शेव यासारखी	माणसे!	 जु या	आठवणी
खडखडत	 वाट	 पाहत	 उभी	 आहोत	 झाले!	 परंतु	 आप यामागे	 या	 घराचे,	 घरातील
सामानाचे	काय	 होणार?	आपले	 जुने	 पलंग,	 दादांची	काय ाची	जाडजडू	 पु तके,	 चार
मुलांचे	ज म	पािहलेला	पाळणा,	माहेराहनू	आणलेली	चांदी या	 मुठीची	फणेरी	 पेटी...
सगळे	काही	 जु या	बाजारात	 बेवारशीपणाने	पडणार	की	काय?	नाहीतर	 हे	सामान	 कुठे
जाणार?	कुवेटला?	ते	कुठे	आहे	याचादेखील	आप याला	प ा	नाही.	मंुबई-कलक याला
जागेची	 एवढी	अडचण	आहे,	की	 र नाकर–घन यामला	 इथली	 एक	 वाटीदेखील	 नको
आहे.	मग	चाळीसप नास	वष	 जेथे	 संसार	 केला,	 या	चार	 िभंतीचें	आप यामागे	होणार
तरी	काय?...

माईचे	 मन	 दडपनू	 गे यासारखे	 झाले	 आिण	 ितला	 लाडलीचा	 िवसर	 पडला.
िशवाय	पायांतनू	कमरेपयंत	ती	जुनी	पिरिचत	चमक	लखलखीत	लाल	तारेपर्माणे	झगमगू
लागली	होती.	माई	अ याव नच	परतली	िन	दाराकडे	वळली.

पण	 ितने	आत	पाऊल	टाकताच	इतका	 वेळ	 दृि टआड	झालेले	 िचतर्	जा तच
उजळपणे	 समोर	 जागे	 झाले.	 तारा	 सग यांना	 िमळा या	 असतील	 न हे?	 र नाकर,
घन याम	उ ापयंत	येतील	ना?	नारायणचा	तर	पर् नच	नाही;	पण	तो	आला	असता	तर
बरे	झाले	असते.	मग	 या याबरोबर	तो	संजीव	पोरगादेखील	पु हा	एकदा	आला	असता.
‘‘आमची	आजी	 चांगली	आहे,	 ती	 मला	खजरू	 देते,’’	असे	 याने	 मागे	 एकदा	 मोठ ा
अिभमानाने	एका	शेजा याला	सांिगतले	होते.	संजीव	रािहला	होता	फ त	 पंधरा	िदवस;
पण	तेवढ ात	 याने	हे	वाड ासारखे	घर	डो यावर	घेतले	होते.	सग या	कपाटांतील	डबे



कडाकडा	काढून	काही	खायला	िमळते	का	याची	 याने	शोधाशोध	केली	होती.	घरात या
जु या	 खेळ यांपैकी	 अ या	 खेळ यांचा	 च काचरू	 केला	 होता.	 खाली	 गादी	 अंथ न
िज या या	कठड ाव न	घसरत	 येऊन	तो	 िखदळत	धबाधबा	पडला	होता	आिण	 याने
सो यावरील	 व छ	 पांढ या	 िभंती	 अडीचतीन	 फुटांपयंत	 िवल ण	 िचतर्ांनी	 भ न
टाक या	हो या.	जाय या	िदवशी	सकाळीच	 याने	आपण	होऊन	माई या	ग यात	हात
टाकले	िन	ितला	आप या	घरी	चल याचा	आगर्ह	धरला;	परंतु	दारात	टांगा	आला,	ते हा
सारे	काही	 पुसनू	टाक यापर्माणे	आजी-आजोबा,	खजरू,	खेळणी	तो	पार	 िवस न	 गेला
आिण	धावत	जाऊन	उतावीळपणे	टां यात	बसनू	मागे	एकदाही	न	पाहता	िनघनू	गेला.
तो	असताना	माईला	पाच	िमिनटे	अंग	टेकायला	उसंत	िमळाली	न हती.	पोराने	आजी या
आयु याचे	िपकले	फळ	क न	टाकले	होते;	पण	 याचा	टांगा	वळणाआड	होताच	माईला
सगळे	घर	गौरी या	 िश या	आराशीसारखे	वाटू	लागले	होते.	माईला	खपूदा	वाटायचे,
एकदा	या	सग या	 मुलां या	घरी	जाऊन	 यांचे	 संसार	पाहावेत.	कांचनचे	 ते	कोव या
सफरचंदासारखे	िदसणारे	नकटे	गुबगुबीत	मलू	आता	खपू	मोठे	झाले	असेल.	र नाकर या
घरी	 सारे	 काम	 िवजेवरच	 चालते	आिण	 िशवाय	 या याकडे	 कपडे	 धु याचे	 कसलेतरी
यंतर्देखील	आहे	 हणे.	 घन यामची	 मुले	 तर	 राह	ू देतच,	 पण	 या या	 या	 बंगाली
बायकोलाही	माईने	कधी	पािहले	न हते.	या	सग या	िठकाणी	एकदा	जाऊन	यायला	हवे
होते;	 पण	 ते	 सारे	 कायमचे	 राहनूच	 गेले.	आता	 िनदान	 चांग या-वाईट	 कारणांनी	 का
होईना,	एकतर्	तरी	येऊ	 ा	एकदा	सग यांना!...

पण	दादांना	ताईिवषयी	सांिगतले	हे	चुकले	का?	सांगायला	नको	होते	का?...	गेले
चारसहा	िदवस	माई या	मनात	ठसठसत	असलेली	 ख ख	नको	असताना	एकदम	जागी
झाली.	 ‘छट्!	सांिगतलं	 हेच	बरं	झालं!	नाहीतर	काहीतरी	बरंवाईट	झालंच,	तर	 शेवटी
आपण	 यांची	फसवणकू	 केली	अशी	आप या	मनात	सतत	 िपंजणी	रािहली	असती!’	 –
माईने	 वत:ला	बजावले;	पण	 या	पड ाआड	टोचणी	मातर्	तशीच	खुपत	रािहली.

पाचसहा	िदवसांपवूी,	ओसरीवर	उ हात	ठेवलेले	डाळीचे	भांडे	घेऊन	ती	आत	येत
होती,	ते हा	मधेच	थबकली.	देसाई	पाहु यांकडचा	गडी	–	दाजी	–	गेटपाशीच	उभा	राहनू
खटखट	करीत	 होता.	 याला	 पाहताच	माईला	 पर्थम	आली	ती	 िवल ण	चीड.	काही
खायचे यायचे	असेल	तर	हा	बेरड	सांिगत या	वेळे या	आधी	अधा	तास	हजर	होत	असे;
पण	काही	काम	 हटले	की	 याचे	खापरत ड	मिहनामिहना	िदसत	नसे.	झाडावरील	नारळ
आिण	िच कू	उतरायचे	आहेत	 हणनू	सांगनू	 याला	चार	मिहने	होऊन	गेले	होते.	 यानंतर
तो	उमडला	होता	तो	आज!	आता	मातर्	 याला	चांगले	सडकावे	 हणनू	माई	आवेशाने
गेटकडे	आली;	पण	 वास	गोळा	क न	ठरवनू	 ठेवलेले	 याला	चांगले	सुनवायला	ितला
वेळच	िमळाला	नाही.

‘‘ताईविहनी	 काल	 खलास	झाली	 –	 रातर्ी	 तीनचार	 वाजता.	झालं	 तर	 तु ही
एकदा	येऊन	जायला	सांिगतलं	आहे	मालकांनी,’’	दाजी	 हणाला.

‘‘रातर्ी	तीनचार	वाजता?’’	माई	िनजीवपणे	 हणाली.	ित या	अंगातील	श तीच
गेली	आिण	ितने	गेट	घट्ट	धरले.	िनिवकारपणे	मान	हलवनू	ती	परतली	खरी;	पण	िहर या
पसा यात	 िहंडताना	पायाखालचे	काहीतरी	 िनसटून	जावे	 यापर्माणे	ती	हाद न	 गेली
होती.	ही	ताईविहनी	 हणजे	दादांची	जुळी	बहीण	होती.	 येथनू	अ या	 मैलावर	 ितचे	घर
होते.	घरात	संसार	 हणजे	हजार	मोग या या	फुलांसारखा	भरग च	भरला	होता;	पण	ताई



मातर्	िक येक	वष	आप या	खोलीत	गुडघे	उंच	क न,	वाकून,	एकाकी	बसनू	होती.	ितला
िदसत	न हते	की	काही	ऐकायला	येत	न हते.	ती	सतत	आप याशीच	बडबडत	बसे	आिण
आप याला	 येथे	 एकटीलाच	 टाकून	आपली	 सारी	 मुले	 िनघनू	 गेली,	अशा	 समजुतीने
सारखी	तळमळत	असे.	मुलांनी	येऊन	ित या	हातात	आपला	हात	िदला,	कानात	मोठ ाने
ओरडून	सांगनू	पािहले,	तरी	ती	आप या	आंध या–बिह या	जगातनू	काही	बाहेर	पडत
नसे.	 ित याकडे	 पािहले	 की	 माई या	 पोटात	खळगा	 पडे.	 ितला	 वाटे,	 तुझी	 मुलेबाळे
भोवती	असनू	त	ूएकाकी	आहेस;	माझी	 मुले	दरूदरू	 िठकाणी	 िशंपडली	 गेली	 हणनू	मी
एकाकी	आहे...

दादांची	िन	ताईची	भेट	होऊन	नऊदहा	वष	होऊन	गेली	होती.	दादांनीच	एकदा
फार	 हट्ट	 केला	 हणनू	 ट्रेचरव न	 यांना	 ताईकडे	 नेले	 होते.	 ताईने	 यां या
हातात डाव न	 हात	 िफरवनू	 पािहले.	 दादां या	 कपाळावरील	 टगुळाला	 ितचा	 पश
होताच,	 पातळ	 दुिधया	 काचे या	 िद यात	 पर्काश	 िदसावा	 यापर्माणे	 ितचा	 व छ
िनतळ	 चेहरा	आनंदाने,	ओळखीने	उजळला	होता.	हात	तसाच	 ठेवनू	ती	मकूपणे	बसनू
रािहली;	पण	 ित या	डो यांतनू	पाणी	पाझरत	होते.	दादांना	परत	 ने याची	 वेळ	आली
ते हा	 ितने	 यां या	 चेह यावर	 पु हा	एकदा	हात	 िफरवनू	बोटे	मोडली	 िन	एकदम	गाठ
मार यापर्माणे	बाजलूा	वळून	ती	ग प	झाली.	ही	भेट	इत या	वषांपवूीची!

आता	 दादांना	 अंथ णावरही	 हल याची	 श ती	 रािहली	 न हती;	 पण	 एकदोन
िदवसांआड	 ते	 हटकून	 िवचारीत,	 ‘‘आता	कशी	आहे	त येत	 ितची?’’	मग	माई	 िकंिचत
शरमनू	 ‘‘ठीक	आहे’’	 हणनू	सांगे.	आता	 ित या	त येतीत	काय	फरक	 पडणार?	आता
िन वळ	िदवसाला	िदवस	िचकटवीत	बस याचा	पर् न	होता.	दादां या	आगर्हामुळे	माई
ित याकरता	 काहीतरी	 खास	 खायला	 पाठवी;	 पण	 जतरे्सार या	 या	 घरात	 ते	 सगळे
कोणी या	कोणीच	फ त	करी.	ताईपयंत	जरी	 ते	एखादवेळी	पोचलेच,	तरी	आता	अगदी
हलता	न	येणा या	भावाकडून	ते	आप यासाठीच	आले	आहे	याचा	ितला	प ाही	लागत
नसे.

दाजी या	श दांचे	ओझे	 घेऊन	 माई	 परतली	आिण	 सरळ	 दादां या	खोलीकडे
आली.	 खोलीत	 आजारीपणाचा	 क दट	 पिरिचत	 वास	 दाटपणे	 भ न	 रािहला	 होता.
दादां या	 पलंगाशेजारी	 टेबलावर	 िदवा	 चोवीस	 तास	 जळत	 ठेवलेला	 असे.	 दादां या
छातीवर	वतमानपतर्ाची	घडी	होती;	पण	चािळशीखालचे	डोळे	 िमटले	होते.	 टेबलावर
औषधा या	 दोनचार	 बाट या	 हो या;	 पण	 यां याही	अलीकडे	 िवड ांचे	 बंडल	आिण
तपिकरीची	 बाटली	 होती.	 सगळे	 डॉ टर	 गेले	खड्ड ात!	 या	अव थेतदेखील	 दादांनी
िवडी,	 तपकीर	 आिण	 वाचन	 ही	 आपली	 तीन	 यसने	 हट्टाने	 चाल	ू ठेवली	 होती.
वतमानपतर्	पंधरा	िदवसांपवूीचे	जुने	होते.	कारण	पंधरा	िदवसांपवूीच	माईने	घरात	सतत
प तीस	वष	येत	असलेले	इंगर्जी	वतमानपतर्	बंद	केले	होते.	दादांना	आता	वतमानपतर्
सतत	हातात	धर याचेदेखील	शर्म	होत	नसत.	चार	ओळी	वाच या	की	डोळे	पाझ
लागत.	कधीकाळी	कोण या	 मुलाकडून	 पतर्	आले	की	 यात	काय	आहे	 हे	कळायला
माईला	चारपाच	 िदवस	थांबावे	लागे	आिण	 शेवटी	 ‘‘सारं	ठीक	आहे’’	एवढेच	सांगनू	 ते
ग प	बसत;	पण	आपण	 वत:	वाच याआधी	ते	पतर्	माईला	दे याची	मातर्	 यांची	तयारी
नसे.	‘‘एवढं	वय	झालं,	डोकं	िपकलं;	पण	तुमचा	हट्ट	काही	िफकला	नाही!’’	असे	कधीतरी
िचडून	माईने	 हटले	की	िवरलेले	व तर्	थोडे	ताणावे	 यापर्माणे	दादा	हसत;	पण	पतर्



मातर्	काही	के या	देत	नसत.
दादांना	असे	शांतपणे	पडलेले	पाहनू	माई या	मनाचा	कणखरपणा	डळमळला.	ती

टेबलाजवळ	 आली	 िन	 बाट यांचा	 आवाज	 करीत	 ितथले	 जुने	 अंक,	 चारपाच	 पतरे्
यवि थत	 ठेव	ूलागली.	आवाज	ऐकून	 दादांनी	डोळे	 उघडले	आिण	 िवरले या,	 बारीक
बोटांनी	 वतमानपतर्	 बाजलूा	 टाकले.	 ‘‘औषधाची	 वेळ	 झाली	 वाटतं!’’	 माई	 उगाचच
हणाली.	 दादांनी	 शर्ांतपणे	 मान	 हलवली.	 चािळशीची	 िभंगे	 अश तपणे	 णभर
लखलखली.

माई या	मनाची	तगमग	एकदम	वाढली.	 ितला	वाटले,	कशाला	यांना	सांगावी
ताईची	बातमी?	 यांना	समजनू	तरी	काय	होणार?	ितची	पर्कृती	चांगली	आहे	असे	सांगत
आलोच;	तसेच	पुढे	आपण	सांगत	रािहलो	तर	काय	िबघडेल?...	पण	दुस याच	 णी	ितचा
िवचार	 बदलला.	असे	फसवनू	 यांचे	आयु य	 संप	ू दे यात	 तरी	 काय	अथ	आहे?	 ताई
कधीतरी	जाणार	 हे	 यांचे	 यांना	जाणवले	होतेच	की	नाही?	 ितचा	 िनजीव	हात	 यां या
चेह याव न	िफरला,	 याच	िदवशी	 यांनी	माईला	 हणनू	दाखवले	होतेसु ा,	‘‘आता	ताई
फार	 िदवस	जगेलसं	वाटत	नाही.	आम यात	आधी	कोण,	एवढाच	आता	 पर् न	आहे!
पु कळदा	वाटतं,	एकदमच	आपण	इकडे	आलो;	जातानादेखील	एकदमच	जावं.	एक	 पुढं
गे याचं	दुस याला	दु:ख	नको!’’

अखेर	माईने	मन	घट्ट	 केले.	 ‘‘मी	 देसायां या	घरी	जाऊन	 येते,’’	ती	 हणाली,
‘‘तोपयंत	 इकडे	 ल 	 ठेवायला	 रमेशला,	 शांताबाईला	 सांगनू	जाते.	 ताईिवषयी	 दाजी
नुकतंच	सांगनू	गेला.	पहाटे	तीनचार	वाजता	ितचं	संपनू	गेलं	 हणे.’’

दादा	माईकडे	पाहतच	रािहले.	 यांनी	थरथर या	हातांनी	च मा	काढला	िन	डोळे
दाबनू	धरले.	ते	घोग या	आवाजात	 हणाले,	‘‘मला	ितथली	एक	िवडी	देतेस	का?	आिण
काडीदेखील	तचू	लावनू	दे.’’

माईने	 यांना	 िवडी	 पेटवनू	 िदली;	पण	ती	दादां या	हातनू	गळून	पडली.	 यांनी
ती	उचलनू	मािगतली	नाही,	 ते हा	माईने	ती	 िवझवनू	टाकली.	 ‘‘ हणजे	तीच	 पुढं	 गेली
हणायचं	तर!	परमे वराला	तेच	मंजरू	होतं!	माझी	सावलीच	काप यासारखी	झाली	बघ!’’
दादा	अडखळत	 हणाले.

माईने	 यां या	अंगावरील	चादर	सारखी	केली,	 टेबलावर	तपकीर	आिण	िवड ा
यां या	हाता या	आवा यात	ठेव या	आिण	दार	ओढून	घेऊन	ती	देसायांकडे	गेली.

नंतर	दोन	 िदवस	दादा	 िनपिचत	पडून	होते.	 यां या	 लेटमधील	आटवल	तसेच
अधवट	राह	ूलागले.	दुस या	खेपेचा	चहादेखील	 यांनी	बंद	केला.	काल	सकाळी	तर	कधी
नाही	 ते	 यांनी	 टेबलावरचा	 िदवा	 बंद	करायला	सांिगतले.	 िकतीतरी	 वष	चोवीस	तास
जळत	असले या	 िद यात	आता	 खंड	 पडला.	 तो	 िवझताच	खोलीतील	 िहरवट	 अंधार
दादां या	िवरिवरीत	अंगाभोवती	कोषापर्माणे	लपेटला	गेला.

पण	माई	घाबरी	झाली	ती	काल	सकाळपासनू	 यांची	शु 	हरप यावर.	ती	काही
बोलली	तरी	दादांकडून	 याला	एक	नाही	की	दोन	नाही.	ताईची	बातमी	समज यावर
यां या	 आयु यावर	 मातलेली	 जीण	 व तरे्च	 गळ यासारखी	 झाली	 होती	 आिण	 ते
आप या	 लहानपण या	आठवणी	असंब पणे	 बडबडू	 लागले	 होते.	 कुठ यातरी	 घरात
कॉफी या	 झाडांचे	 लालभडक	 बंुद	 तोडून	 चोखीत	 अस याची	 आठवण...	 राजेवाडी
नावा या	कुठ यातरी	खेड ात	ताईबरोबर	शेतातच	बसनू	खा ले या	भुईमुगा या	ओ या



शगा...	तो	कुठलीतरी	परी ा	पास	झा यावर	चार	िठकाणी	हात	भाजनू	घेऊन	ताईने	खास
यां यासाठीच	केलेला	पिहला	 वैपाक...	पण	 यात	कशातच	मीठ	न हते.	खरवस	खाताना
तो	 िकतीही	ऊन	असला	तरी,	 ‘‘हां!	 यावर	 फंुकू	नकोस.	नाहीतर	 वास 	कापड	खाऊ
लागतं’’	अशी	ताई	देत	असलेली	दटावणी...	पण	कोणाचे	ल 	नाहीसे	पाहनू	 वत:	मातर्
फंुकर	घालनू	इतरांपे ा	जा त	खरवस	 िरचव याची	 ितची	मखलाशी...	 हे	सारे	बडबडत
असताना	 दादा	 म येच	 हसत,	 म येच	 यां या	 डो यांत	 पाणी	 येई;	 पण	 या	सा यात
माईला	कोठेच	 थान	न हते.	ितचे	पाऊल	दादां या	घरात	पड यापवूीचे	ितला	अपिरिचत
असलेले	 यांचे	 कुवार	आयु य	 तुकड ातुकड ाने	 ित या	कानावर	पडत	होते.	पण	काल
रातर्ीपासनू	दादांनी	काहीसु ा	घेतले	नाही	हे	पाहताच	माईचा	उरलासुरला	धीर	नाहीसा
झाला.	ितने	शांताबाई या	रमेशकडून	कलक ा-मंुबईला	तारा	करव या.	नारायणाचा	तर
पर् नच	नाही.	कांचनलादेखील	बडो ाला	तार	 गेली	होती;	पण	ती	आप या	 संसारात
अडकलेली,	 परावलंबी.	 ती	 कदािचत	 येणार	 नाही;	 पण	 उ ापयंत	 मुलगे	 तरी	 येतील,
भोवती	गोळा	होतील	आिण	आप याला	साव न	धरतील...	पण	दादांना	ताईची	बातमी
सांगायला	 हवीच	 होती	 का?	 वत: या	 मनाची	 समजतू	 घाल याचा	 पर्य न	 क नही
माई या	काळजातली	 टोचणी	काही	 के या	थांबेना.	 ती	 हलकेच	 दादां या	खोलीपाशी
आली	 िन	 ितने	 माजघरातला	 िदवा	 लावला.	 या या	 पर्काशाचा	 एक	 चौकोनी	 पट्टा
दादां या	खोलीत	पसरत	असे.	दादा	शांतपणे	झोप यासारखे	िदसत	होते.	ते	पाहनू	िनदान
काम	तरी	आव न	यावे	 हणनू	माई	 वैपाकघराकडे	आली.	तेथे	भांड ात	काढून	ठेवलेले
दुपारचे	अ न	पाहनू	 ितची	भकूच	 संपली.	 ितने	कसेबसे	सारे	जाळी या	कपाटात	भ न
ठेवले,	 टो हवर	 पाणी	 गरम	 केले	आिण	 ते	 थमासम ये	 भ न	 ती	 दादां या	खोलीकडे
आली.

‘‘तु हांला	थोडं	दधू	ऊन	क न	आण	ूका?’’	 ितने	हल या	आवाजात	 िवचारले.
दादांनी	काहीच	उ र	िदले	नाही.	‘‘आज	लौकरच	झोप	लागली	की!’’	असे	 हणनू	माईने
थमास	टेबलावर	ठेवला.

‘‘यात	ऊन	पाणी	आहे.	आणखी	काही	लागलंसवरलं	तर	हाक	मारा.	मी	जागीच
आहे,’’	ती	 हणाली.

दादांनी	डोळे	उघडून	ित याकडे	पािहले	िन	उगाचच	मान	हलवली.	माईने	 यांचे
पांघ ण	सावरले	आिण	आता	आपणदेखील	थोडा	 वेळ	 अंग	पसरावे	की	काय	याचा	ती
िवचार	क 	लागली.	आज	 वैपाकघरात	काही	कामच	न हते	आिण	ितची	झोप याची	वेळ
अ ाप	ब याच	अवकाशाने	होती.	आता	हा	उदंड	वेळ	कसा	ढकलावा	हे	ितला	समजेना.
ितने	इकडेितकडे	पािहले	आिण	कापडाचा	एक	 तुकडा	उचलनू	ती	दादां या	 पु तकां या
शे फकडे	आली.	ब याच	िदवसांत	 यां यावरची	धळू	झटकली	गेली	न हती.	शे फम ये
ती	कातडी	बांधणीची	अजसर्	पु तके	थड यावरील	िशलालेखापर्माणे	उभी	होती	आिण
यांतली	काही	तर	 ितला	एका	हाताने	 पेलतही	न हती.	 ितने	 यां यावरील	धळू	 पुसली,
दादां या	 टेबलावर	 कापड	 िफरवले	आिण	 मांजरा या	 िहर या	 डो यांसारखा	 िदसणारा
पेपरवेटचा	गोल	पुसनू	इतका	 व छ	केला,	की	ितने	तो	समोर	धरताच	डो यांत	पर्ितिबंब
िदसावे	 यापर्माणे	 यात	ित या	चेह याची	आकृती	उमटली.	ती	एवढीशी	आकृती	पाहनू
ितला	गंमत	वाटली	आिण	ितने	कौतुकाने	तो	गोल	टेबला या	बरोबर	म यभागी	ठेवला.
दौतीत	शाई	न हती	आिण	टाकाचे	टोक	गंजले	होते;	पण	पाचदहा	िमिनटांत	दादा	खुचीवर



येऊन	बसणार	िन	कु कु 	िलह	ूलागणार	अस यापर्माणे	ितने	दौतटाक	पुसनू	 यवि थत
ठेवली.	शे फ या	खाल या	खा यात	इतर	पंचवीसतीस	पु तके	बुरसट	होऊन	वेडीवाकडी
पडली	 होती.	 ितने	 यांतली	 चारपाच	 पु तके	 उचलली	 आिण	 यांव न	 कापड
िफरवतािफरवता	 यांनी	नावे	पािहली	 :	 ‘लालन	 बैरागीण’,	 ‘समाजकंटक	अथवा	 वेण’ू,
‘नारायणराव	आिण	 गोदावरी’.	ल न	 होऊन	आ यावर	 या	 घरात	 पर्थम	 वाचलेले	 ते
पु तक.	 या	 वेळी	 यातले	पर्संग	आठवनू	 ितला	 रातर्भर	मधनूमधनू	 हंुदके	 येत	होते.
‘शशांक’	ही	एक	भ य	कादंबरी.	 ित यातील	 िवल ण	भिव यकथन,	यशोधवल	 देवांचा
िवक्राळ	सडू,	दोन	 राजक यां या	परे्माचा	 िवषय	होऊनही	शोण	नदी या	वाळवंटात
एकाकी,	 पराभतू	 मरणारा	 सोनेरी	 केसांचा	 दुदवी	 शशांक...	 नंतर	 ‘िवलासमंिदर’!
‘िवलासमंिदर’	 हे	नाव	पाहताच	 ितचे	हात	थबकले	आिण	 ितला	कामाचा	 िवसर	पडला.
अंधारात	 हाताला	 एकदम	 एखा ा	 सापाचे	 िजवंत	 वेटोळे	 लागावे	 यापर्माणे	 ित या
मनात	भीती	चमकून	 गेली.	 हे	 पु तक	 ितने	वाचायला	 घेतले	 ते हा	दादांनी	 रागावनू	 ते
ित याकडून	काढून	घेतले	होते	आिण	बाजलूा	टाकले	होते.	ते	वाचायला	घेतले	की	घरात
कोणी	 ना	 कोणी	 सहा	 मिह यांत	 दगावले	 होते	 हणे.	 चाळीसपंचेचाळीस	 वषांपवूी
वाचायला	उचललेले	 ते	 पु तक;	पण	 यात या	गौतमी	आ याला	कोणते	 गुिपत	माहीत
होते	याब लची	माईची	 उ सुकता	अजनूही	 तेवढीच	तीवर्	 होती.	आता	 ितला	 वाटले,
शेवटची	दोनतीन	पर्करणे	वाचावीत	आिण	ते	गुिपत	एकदाचे	समजनू	 यावे.	फार	तर	काय
होईल?	सहा	मिह यां या	आत	आपण	म न	जाऊ.	पण	म न	जायचे	 हणजे	नेमके	काय
होईल?	 हे	 हातपाय,	डोळे,	सारे	सोडावे	लागतील.	समोरचे	सारे	काही	 पुस यापर्माणे
नाहीसे	 होईल.	 ब स	 का?	 सा या	 आवडी या,	 आतड ा या	 गो टी	 मागेच	 मागेच
राहतील	आिण	कोठेही	कशाशीही	संबंध	राहणार	नाही.	पर्काशाचा	एकदेखील	ओरखडा
नसलेला	सगळा	 अंधार...	सारे	शू य.	ना	राग,	ना	लोभ,	वासना,	 िनराशा,	ई या...	सारे
काही	िन:श द,	िन चल,	िनिवकार,	अमयाद,	अनंत...	माईने	झटकन	ते	पु तक	शे फम ये
टाकून	िदले.	पण	ितला	वाटले,	मी	मरणाला	िभणार	नाही.	माझे	सारे	काही	बह न	वाढले
आहे.	आता	माझी	आस ती	तरी	कसली	उरणार	आहे?	 िशवाय	मी	इतके	 मृ य	ूपािहले
आहेत,	की	आता	मरणाला	 यायला	मी	एखादी	परकरी	पोरगी	थोडीच	आहे!...	पण	माईने
असे	जरी	 वत:ला	सावर याचा	पर्य न	केला	होता,	तरी	ित या	हातापायांत	कंप	भरला
होता.	ितचा	हात	पु हा	पु तकांकडे	वळला	नाही.

ती	हल या	पावलांनी	जायला	वळली.	पांघ ण	पु हा	िवसकटलेले	िदसले	 हणनू
पु हा	 ते	 सावर यासाठी	 ती	 दादांवर	 वाकली	 –	 आिण	 एकदम	 चरकून	 मागे	 सरली.
दादांकडून	 काहीच	 हालचाल	 न हती.	 यांचे	 अंग	 आखड यासारखे	 झाले	 होते.	 माई
खु यासारखी	 पाहतच	 रािहली.	 दादांचा	 एक	 हात	 पलंगाखाली	 ल बत	 होता	 आिण
चािळशी	खाली	पडली	होती.	माईने	बेभानपणे	 यांचे	तळवे	चोळले.	ऊन	कडत	पा यात
कापड	िभजवनू	चेहरा,	छाती	पुसनू	पािहली.

पण	दादांचा	आता	कस याच	बाबतीत	हट्ट	उरला	न हता!
गुडघे	 मुडपनू	 माई	 मटकन	खाली	 बसली.	 ितचा	ऊर	 भ न	आला;	 पण	 डोळे

कधीच	आटून	कोरडे	ठणठणीत	होऊन	गेले	होते.	ितला	वाटले,	उ ा	दुपारसं याकाळपयंत
सारी	पोरे	गोळा	होतील	हे	खरे;	पण	ते	होणार	सारे	संपनू	गे यावर!	एवढा	गोकुळाएवढा
गोतावळा;	पण	हे	सगळे	संपले	मातर्	एकाकीपणाने,	कोणाला	काही	न	सांगता!	आिण	ते



एकाकीपणानेच	पाह याचे	आप या	निशबी	आले.	आतादेखील	माईला	अपराधीपणाची
जाणीव	पु हा	टोच	ूलागली.	ताईिवषयी	 ांना	सांिगतलेच	नसते	तर?	तर	कदािचत	येथे
आयु य	वाढले	असते?	ते	कशाव न?	अस या	गो टी	घडाय या	वेळीच	घडत	असतात.
या	का या	शाईने	कायम या	िलहनू	ठेवले या	असतात.	हे	जे	घडणार	होते	ते	याच	वेळी
घडणार	 होते.	 उलट	 यांना	जर	आपण	 ताईिवषयी	 सांिगतले	 नसते	 तर	 भाबडेपणातच
यांना	 आयु य	 संपवावे	 लागले,	 ही	 हुरहुर	 आप या	 आयु याला	 कायमची	 िचकटली
असती.	पण	इत या	िदवसां या	एकतर्	आयु यानंतर	या	वेळी	 यांनी	आप याला	िनदान
एक	हाक	तरी	मारायला	हवी	होती.	नुसते	कोप यापयंत	जाऊन	यायचे	असले	तरी	माणसू
काहीतरी	सांगनू	जाते	आिण	या	वेळी	मातर्	–	या	िबनपरती या	पर्वासा या	वेळी	मातर्
यांना	एक	श द	बोलायचे	कसे	सुचले	नाही?...	की	आपली	पाठ	िफरली	असताना	 यांनी
आप याला	हाक	मार याचा,	काही	खणू	कर याचा	पर्य न	केला	होता?...

माईला	 तो	 क् र	 िवचार	 सहन	 करवेना.	 बोहले,	झगमगीत	 कपडे,	 बाळंतपणे,
बारशी,	मुलां या	ल नांतील	वराती,	सासरी	जाताना	मुलीने	मारलेली,	ओ या	चेह याची
िमठी,	 नातवंडे	 –	 या	 सा यांना	 घेऊन	 ित या	 आयु याची	 एक	 िमरवणकूच	 किशदा
काढले या	चंदर्कळे या	पदरासारखी	ित या	डो यांसमो न	सरकली.	ितची	मान	खाली
गेली	िन	साठवलेली	वाळू	एकदम	अटकाव	तोडून	ओघळू	लागावी	 यापर्माणे	ती	कोरडे
हंुदके	देऊ	लागली.

ितला	 जाग	 आली	 ती	 सारे	 अंग	 अवघडून	 गे यामुळे.	 डो यात	 घण	 पडत
अस यापर्माणे	 ब ड	 आवाज	 होत	 होता	 आिण	 िमरचीचा	 हात	 लाग यापर्माणे
डो यां या	कडेने	आग	होत	होती.	माई	उठली	आिण	पलंगाकडे	न	पाहता	बाहेर	आली.
सां यासां यात	ठणकारा	असलेली	हाडे	उजाडेपयंत	कोठेतरी	पस न	 ावीत	अशी	एकच
दमलेली	भावना	आता	ित यात	उरली	होती.	ती	िजना	चढून	वर	आली	आिण	चाचपडतच
ितने	अंथ णावर	अंग	पसरले.	हाडांना	आता	 िनवांत	आधार	 िमळाला	होता	आिण	 ितला
यात या	 यात	बरे	वाटले;	पण	काही	के या	डो याला	डोळा	लागेना.	अंधारा या	गडद
पड ावर	 िनरिनराळी	 िचतरे्	सरकत	होती,	कोणाचेही	ओठ	हलत	नसताना	कानात	श द
घुमत	होते	आिण	गळा	म येच	च द यासारखा	होत	होता.	 यातही	एकच	पर् न	सारखा
समोर	येत	होता	:	आता	देसायांकडे	कळवायचे	तरी	कसे?	बाहेर	अंधार	तर	दाटून	रािहला
होता.	 वा याची	 झुळूक	 आली	 की	 अंधाराचीच	 पाती	 थरथर यासारखी	 वाटत,
अंधारा याच	 शगा	 खडखडत.	 एखा ा	 अजसर्	 का याच	 घुबडाने	 पंख	 आपटावेत
यापर्माणेच	जळवेलाने	आवळले या	आं या या	फां ा	धडपडत.	एवढ ातनू	 गेटाकडे
जायचे,	या	क पनेनेच	माई या	अंगावर	काटा	आला.	मग	पाठवायचे	तरी	कोणाला?	या
वाटेने	तर	आता	रातपाळी या	गुर याखेरीज	कोणीसु ा	येणार	नाही.

गुरखा	 हणताच	 एकदम	 एखादे	ओझे	 उतर यापर्माणे	 माईला	 हायसे	 वाटले.
दणादणा	 काठी	आपटीत,	 नाल	 मारलेले	 बटू	 बडवीत	 हा	 गुरखा	 रातर्भर	 िहंडे	आिण
रातर्ीबेरातर्ी	 बंग यासमोर	 उभा	 राहनू	 ‘‘माईजी!’’	 हणनू	 ककशपणे	 ओरडे.	 दर
मिह याला	 एक	 पया	 मागायला	 तो	 आला,	 की	 या या	 जुनाट	 कातड ाचा
के यापर्माणे	िदसणा या	बसकट	चेह याकडे	पाहनू	माईला	अकारण	चीड	येत	असे;	पण
आता	 याची	आठवण	 होताच	 ितला	 एकदम	 कृत ता	 वाटली	आिण	 ितचे	 अंग	 थोडे
सैलावले.	थोड ा	वेळाने	पातळ	उ ण	पेयापर्माणे	मंद	 लानी	अंगावर	चढू	लागली	आिण



पावले	उबदार,	मऊ	वाटू	लागली.
परंतु	पावलांखालचे	मऊ	मृद	ूकाहीतरी	हल	ूलागताच	मातर्	ितची	झापड	एकदम

उडाली	आिण	ती	 भेद न	उठून	बसली.	 ितने	 िदवा	लावला	 िन	पािहले.	लाडली	 ित या
पायांना	 खेटून	 बसली	 होती	आिण	 रगा या	 घडीलाच	 लागनू	 ितने	आपली	 चार	 िपले
अधवतुळाकार	मांडली	होती.

‘‘अग	सटवे!	सारं	आवार	पालथं	घातलं	की	तु यासाठी!’’	माई	 हणाली,	‘‘आिण
ही	काय	जागा	आहे	की	काय	तुझी	िपलावळ	ठेवायची?’’

एकदम	सग याचा	ता पुरता	 िवसर	पडून	माई	थोडी	हसली	 िन	दगड	हलवताच
खाली	 गवताची	 कोवळी,	 पोपटी	 पाती	 िदसावीत,	 यापर्माणे	 ित या	 मनात	 कोमल
आपुलकी	जागी	झाली.	ती	िकंिचत	पुढे	सरकली	आिण	ितने	परे्माने	लाडली या	अंगावर
हात	िफरवला.	याच	पलंगावर	आपली	चार	बाळंतपणे	झाली;	पण	या	बयेने	एका	दमातच
आपली	बरोबरी	केली	की!	–	या	क पनेची	 ितला	 गंमत	वाटली	आिण	ही	 गंमत	दादांना
सांिगतली	तर	 यांनादेखील	हस	ूआवरणार	नाही	असे	ितला	वाटून	गेले.

परंतु	दादांची	आठवण	होताच	 ितचे	हसणे	त काळ	काप यासारखे	झाले.	दादा!
आता	 यां या	बाबतीत	कसले	हस	ूिकंवा	कस याच	 वेदना	उरले या	नाहीत.	खाली	एक
माणसू	संपनू	गेले	आिण	येथे	वर	चार	नवे	करकरीत	जीव	जग या या	ई यने	धावनू	पुढे
आले	आहेत!	आिण	या	खेळात	आपण	कुठे	आहोत	बरे?	दादां या	ह ीत	की	या	िपलां या
बाजलूा?...	माईला	आता	एकदम	लाडलीचा	िवल ण	संताप	आला.	ितला	वाटले,	सटवे!
अगदी	पांढ या	पायाची	आहेस	बघ!	तु यािवषयी	 यांनी	दोनदा	चौकशी	केली,	ते हा	तू
कुठे	मसणात	जाऊन	बसली	होतीस	 कुणास	ठाऊक!	आिण	आता	 तु या	 िपलांना	जागा
क न	 ायला	 यांना	 वत:ला	बाजलूा	सरकावे	लागले!

परंतु	माईचा	संताप	फार	वेळ	िटकला	नाही.	कोणतीच	भावना	तोलनू	धर याइतके
तर्ाण	ित यात	उरले	न हते.	ितने	लाडली या	अंगाव न	िनजीवपणे	बोटे	िफरिवली.	 या
हताश	हालचालीत	सारे	काही	 वीकार याची	मकू	कबुली	होती.	या	घरात	िपलांना	जागा
क न	 ायला	दादांना	बाजलूा	सरकावे	लागले	असेलही;	पण	कुणास	ठाऊक,	दादा	काय,
आपण	काय	 –	आ ही	ज माला	आलो	 या	 वेळी	कोणीतरी	बाजलूा	सरकले	असेल.	 ते
कोणीतरी	ज माला	येताच	आणखी	कोणीतरी	सरकून	जागा	क न	िदली	असेल.	लाडली
काय,	जळवेलाने	 वेटाळलेला	आंबा	काय,	आपण,	दादा,	ताई	काय	 -	अिवरतपणे	 िफरत
असले या	िवशाल	अदृ य	चक्राला	िचकटलेली	एवढीशी,	लहान	मुला या	टाळूसारखी
पंदने	आहोत	झाले!	मग	 यात	सुख	कसले,	 दु:ख	कसले,	हषिवषाद,	संताप	तरी	कसला
आहे?...

आपला	डोळा	लागला	होता	 हे	पाहनू	माईला	शरम यासारखे	वाटले.	एवढ ात
जर	का	गुरखा	येऊन	गेला	असेल	तर?...	ितने	घड ाळाकडे	पािहले.	 याची	यायची	वेळ
अ ाप	आलेली	न हती	हे	पाहनू	ितला	हायसे	वाटले.	ितने	लाडलीला	बाजलूा	केले.	आता
पु हा	झोपेने	झापड	टाकू	नये	 हणनू	 ितने	एक	उशी	 िभंतीला	 टेकवली	 िन	 ितला	 टेकून
बसताबसता	िदवा	घालवला.	आता	दरू	कोठून	गुर या या	काठीचा	आवाज	ऐकू	येतो	की
काय	याकडे	ितचे	सारे	ल 	लागनू	रािहले.	ती	वाट	पाह	ूलागली.

आता	अंधारावर	घड ाळा या	िटकिटकीचे	थब	पडू	लागले.	एखा ा	जपमाळेत
म यभागी	मोठा	मणी	यावा,	 यापर्माणे	 यां यात	म येच	अ या	तासाचा	ठोका	पडून



जाई.	 बाहेर	 अंधाराने	 पंख	 िफ कार यापर्माणे	 गवत,	 पाने,	 झाव या	 हलत	 हो या.
िज याखाली,	 िज यावर	घडले या	गो टीचंी	 िनिवकार	न द	 घेऊन	चक्र	 संथपणे	 िफरत
होते.

माईला	पर्थम	वाटले,	हा	आप या	दमले या	मनाचाच	खेळ	आहे;	पण	नंतर	तो
आवाज	पु हा	 प टपणे	ऐकू	येताच	बस याबस याच	ितचे	अंग	बिधर	झा यासारखे	झाले
आिण	उरातील	धडधड	एकदम	 फुट यापर्माणे	कानाभोवती	आपटू	लागली.	 िज यावर
कोणीतरी	हल या	पावलांनी	चढत	येत	अस याचा	आवाज	येत	होता.	आवाज	हळूहळू	वर
आला	िन	िज या या	टोकाशी	ि थर	झाला.

माई	 णभर	ग प	होती.	 ितचे	सारे	 अंग	 िनजीव	झा यापर्माणे	असहाय	पडले
होते;	पण	कापसात	सरकीचे	बी	असावे	 यापर्माणे	 यात	धडधड	मातर्	जाणवत	होती.
मोठ ा	 िन चयाने	 ितने	हात	सरकवला	आिण	 िदवा	लावला.	आता	पर्काशात	कोणीतरी
काळाकिभ न	 केसाळ	माणसू	हातात	 कु हाडसुरी	 घेऊन	यमदतूापर्माणे	उभा	असलेला
िदसणार	असे	ितला	वाटले	होते	आिण	 या	क पनेने	ितचा	घसा	कोरडा	पडला	होता;	पण
िज या या	टोकाशी	ित याकडे	ि थर	नजरेने	पाहत	आणखी	एक	मांजर	उभे	होते.	काजळ
तेलात	कालवनू	 याला	माख यापर्माणे	 याचा	रंग	चकचकीत	काळा	होता	आिण	लहान
िहर या	 हंड ा	 पर्काशत	अस यापर्माणे	 याचे	 िहरवट	 डोळे	गोल	 ि थरतेने	चमकत
होते.

माई या	मनातला	ताण	एकदम	ओसरला.	 िज यावर	आवाज	ऐकताच	आप या
मनात	कायकाय	क पना	आ या	हे	आठवनू	ितला	हुळहुळ यासारखे	झाले	िन	ती	हसली.
शेव या या	वाळले या	शगा	खडखड या.	हे	मांजर	अगदी	नवे	होते	आिण	ते	पवूी	कधी
पािह याचेदेखील	माईला	आठवत	न हते.

‘ हणजे	मालक	एकंदरीनं	आपला	नवा	 संसार	 पाहायला	आले	आहेत	तर!’	ती
वत:शीच	 हणाली.

पण	तीदेखील	एक	मांजरीच	आहे	 हे	 यानात	येताच	मातर्	माई	चरक यासारखी
झाली.	या	मांजरी याही	पोटाचा	आकार	भरदार,	गोलसर	 िदसत	होता.	माई या	मनात
पवूीची	भीती	पु हा	जागी	झाली;	पण	आता	ितला	पर्चंड,	भीषण	अनािमक	भुतापर्माणे
आकार	आला	होता.	एखा ा	 िवशाल	 गुहेत	अगदी	कोप यात	 अंग	चो न	उभे	 राहावे,
यापर्माणे	 ितचे	 सगळे	 आयु य	 अगदी	 एवढेसे	 होऊन	 बचावासाठी	 पिवतर्ा	 घेऊन
रािह यापर्माणे	झाले	आिण	माई	डोळे	 िव फारीत	 या	मांजरी या	 िहरवट	डो यांकडे
पाहत	रािहली.

र यावर	दरू	कोठेतरी	काठी	आपट याचा,	नालबंद	बटू	दगडावर	आदळ याचा
आवाज	 ऐकू	 आला	 आिण	 िझप या	 फरफरत,	 पावले	 आदळत	 अंधारच	 इकडे	 येत
अस यापर्माणे	तो	जवळजवळ	येऊ	लागला.	गेटपाशी	येताच	गुर याने	आरोळी	िदली,
‘‘माईजी!...	माईजी!’’

माईने	 उठ याची	 मनात या	 मनात	 खपू	 धडपड	 केली.	 तो	आवाज	 पुढे	 जाऊ
लागताच	 याला	 हाक	 मा न	 थांबव यासाठी	 ितने	 घसा	 ओढला;	 पण	 श दच
संप यापर्माणे	 खरखरीपलीकडे	 आवाज	 फुटला	 नाही	 आिण	 या	 िहर या	 गोलात
काहीतरी	 िलिहलेले	डोळे	ताणनू	वाच याचा	पर्य न	करीत	अस यापर्माणे,	माई	 या
मांजरीकडे	हताशपणे	पाहत	ग प,	िनजीव	बसनू	रािहली.
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कुि सततेने	हसत	असले या	माणसां या	घोळ यातनू	तो	कसाबसा	िनसटला	व	गाव या
वेशीबाहेर	आला.	 या	वेळी	 याचे	केस	अ ता य त	झाले	असनू	अंगावरील	व तर्ां या
िचं या	झा या	 हो या.	म येच	 एकदा	 ठेचाळून	 पड यामुळे	कपाळावर	ओलसर	लाल
रेषेत	 र तधार	 वाहत	 होती.	 ती	 पुस याकरता	 तो	 रगाळला,	 ते हा	 एक	 दगड	 वेगाने
या याकडे	आला	व	 या	आघाताने	 याचे	म तक	बिधर	झाले.	जमले या	माणसां या
हस यामुळे	वर्ा य	 मुलांना	उ ेजन	 िमळा यासारखे	झाले	व	पिह या	दगडामागोमाग
दगडांचा	वषाव	सु 	झा याने	तो	आंधळेपणाने	धावत	सुटला.

‘‘तु ही	 याला	 असं	 िनदयपणे	 का	 छळता?’’	 एका	 पर्वाशाने	 जमले या
माणसांपैकी	एकास	िवचारले.

‘‘अस या	 वेड ा	 माणसाला	 गावात	 ठेवनू	 करायचं	 तरी	 काय?	 याला	 हणे
कधीही	न	अंधारणारं,	झळझळीत	र न	हवं	आहे!’’	पर्वाशाला	उ र	िमळाले.

‘‘काय	 दुदव	आहे!	पण	एवढ ासाठी	 तु ही	 याची	ह या	का	करणार	आहात?’’
पर्वाशाने	 िवषादाने	 हटले,	 ‘‘चमकणारा	 एखादा	 रंगीत	 काचेचा	 तुकडा	 तु ही	 याला
िदलात	तरी	 या या	दुब या	मनाचं	समाधान	होईल.’’

‘‘परंतु	ती	इतकी	का	सहज	कथा	आहे?’’	 याला	एकाने	उ र	िदले,	‘‘ याचा	िपता
येथील	गर्ामपर्मुख	आहे.	ह ी या	पायांना	सो याचे	तोडे	घाल	ूशकेल	इतका	तो	धनाढ
आहे.	 यानं	या	वेड ा	माणसापुढे	िविवधरंगी	जाितवंत	र नं	पसरली;	पण	याचा	 यासच
जगावेगळा	आहे.	नजरेसमोर	 र न	धरलं	की	 यातील	 तेजामुळं	आपलं	सारं	 अंतरंगही
उजळून	िनघालं	पािहजे	असा	याचा	आगर्ह	आहे.	 याला	आता	अ नावर	वासना	नाही,
याला	 घराची	ओढ	 नाही,	 की	 सुखभोगाची	 लालसा	 नाही.	 ते हा	 या या	 िप यानंच
याला	 परागंदा	कर याची	आ ा	 िदली	आहे.	जर	आ ही	 याला	आता	 या	 पिरसरात
आशर्य	िदला	तर	आ हांलाच	आशर्य	राहणार	नाही!’’

तो	धावत	तसाच	माग	तोडत	पुढेपुढे	जात	होता.	तो	एका	वळणापाशी	पोहोचला,
ते हा	 याने	 एका	 वृ ाआड	 राहनू	 भयाने	 िव फािरत	झाले या	 डो यांनी	 मागे	 वळून
पािहले.	आता	 या	पीडकांपैकी	कोणी	 िदसत	न हते,	 हे	पाहनू	 याचे	 ु ध	मन	 णभर
िवसावले	व	 याने	 चेह याव न	हात	 िफरवनू	उ ण	 र ताची	धार	 पुसली.	 याने	 िशणनू
गेलेले	पाय	पसरवले	व	वृ ाला	टेकून	तो	 त ध	बसनू	रािहला.

अगदी	 शेजारीच	 पावलांचा	 आवाज	 झाला	 हे	 याला	 जाणवलेच	 नाही;	 पण
दुस या	 णी	 अंगाभोवती	 आवेगाने	 िमठी	 पडताच	 तो	 दचकला	 व	 एकदम	 जागे
झा यापर्माणे	 याने	 बाव न	 पािहले.	 या या	आईने	 याला	 िमठी	 मारली	 होती	 व
ित या	वय क	डो यांतनू	अश् ं या	धारा	वाहत	असनू	ितचे	ओठ	थरथरत	होते.

‘‘तुझा	 माग	आता	 िनराळा	झाला	आहे.	 तु या	 पर्वासात	आता	 मला	 मातर्
काहीच	 थान	उरलं	नाही!’’	ती	 	 वरात	 हणाली,	 ‘‘आज	 पु हा	एकदा	नाळ	 तुटली.



यापुढे	तुझा	पर्वास	असाच	अंतापयंत	चाल	ूराहील.	कदािचत	त	ूपरतलासच,	तरी	तोपयंत
माझा	 पर्वास	 संपलेला	असेल.	 ते हा	 या	 पर्संगी	 त	ू माझी	 एक	 भेट	 वीकार.’’	 ितने
अंगावरील	पदरा या	एका	टोकात	बांधलेली	गाठ	फाडली	व	ती	 याला	देत	सोबत	एका
व छ	व तर्ात	बांधलेला	दर्ोण	ितने	 या यासमोर	ठेवला.

‘‘यापुढे	तु या	भर्मंतीत	तु या	वाट ाला	येईल	ते	केवळ	रानफळ;	तु यािवषयी
काहीच	 ओढ	 न	 वाटणारं	 वाह या	 झ याचं	 पाणी;	 कोणाचंही	 ितत याच	 िनिवकारपणे
वागत	कर यास	सदैव	स ज	 हणनूच	मनात	अगदी	िन परे्म	अशा	वृ ांची	छाया	आिण
आपणा	 सवांचाच	 शेवटचा	 िनवारा	 असले या	 भमूीची	 श या!	 ते हा	 जा याआधी	 हा
शेवटचा	बाळघास	घेऊन	जा!’’

या या	 मनातील	 कोलाहल	 णभर	 शांत	 झाला	 व	 तो	 िव मयाने	 हणाला,
‘‘परंतु	हे	अ न	मला	िकती	काळपयंत	पुरणार?’’

ितने	आपले	थरथरणारे	 हात	 नैरा याने	मागे	 घेतले.	ती	 हणाली,	 ‘‘मी	 िदलेलं
काहीच,	मी	 तुला	 िदलेलं	 र तामांसाचं	शरीरसु ा,	 तुला	पर्वासा या	 अंतापयंत	 पुरणार
नाही.	 मी	 तु या	जीवनाची	जशी	 सु वात	क न	 िदली,	 यापर्माणे	 या	 पर्वासाचीही
सु वात	क न	 देत	आहे,	इतकंच.	 तु या	पर्वासाची	सारी	यातना	 तुलाच	एकाकी	सहन
करावी	लागेल.’’

‘‘आिण	या	पदरा या	तुकड ात	काय	आहे?’’
‘‘ या	पदरानंच	मी	पर्थम	तुझे	नवे	कोवळे	ओठ	पुसले	होते.	 या	तुकड ात	आहे

आप या	माजघरातील	 िचमटूभर	माती!	 तु या	सदैव	चालले या	 िदंडीपर्वासात	 तुला
कधीतरी	अस 	यातना	होतील,	पर या	जनां या	गदीत	तुला	एकाकी	वाटेल,	पायांतली
श ती	जाऊन	 ते	 केळीचे	 काले	 होतील,	 मन	 हताश	 होऊन	आत	 सगळी	 राख	 भ न
गे यासारखं	 तुला	वाटू	लागेल.	 या	 णी	कदािचत	झालीच	तर	 तुला	 तुझी	माय,	 तुझी
माती	यांची	आठवण	होईल;	कदािचत	होणारही	नाही;	पण	असला	 ण	आलाच	तर	तु या
सि नध	असावी	 हणनू	ही	एक	खणू	आहे.	आता	जाते	मी!	त	ूघरापासनू	अितदरू	आलास
व	 तु या	मागोमाग	मीदेखील	फरफटत	इथपयंत	आले,	हा	माझाही	एक	 वेडा	पर्वासच
होता;	पण	इकडे	येताना	 यात	नैरा याची	तरी	िवल ण	ओढ	होती.	आता	मी	परती या
वाटेवर	असताना	 माझा	ऊर	 िर या	खळ यासारखा	 राहील.	 परतीचा	 पर्वास	 करताना
नेहमीच	उरात	राख	भ नच	यावं	लागतं;	पण	पर्वासाला	िनघतानाच	यासाठी	देखील	मन
घट्ट	क न	पाऊल	उचललं	पािहजे.	आता	त	ूतु या	मागानं	जा,	मी	मा या	परतवाटेनं
माघारी	जाईन!’’

ती	िनघनू	गेली	 या	 णी	 याला	रातरं्िदवस	नजरेसमोर	िदसणा या	झळझळीत
तेज वी	र नाचा	 िवसर	पडला.	 याचा	 कंठ	 िन:श द	झाला	व	 ित या	मागोमाग	माघारी
जा यासाठी	 याची	पावले	अनावर	झाली;	परंतु	मन	 िशळेसारखे	क न	हा	 िणक	मोह
याने	आवरला	व	अितक टाने	आपली	पावले	िव 	िदशेला	वळवली.

एखादा	अदृ य	हात	अिवरतपणे	एक	धागा	ओढत	असावा,	 यापर्माणे	 या या
पायाखालील	माग	सरत	होता.	तापदायक	उ हात	आता	उ रायु याची	तृ त	सोनेरी	कळा
आली	व	तीही	नाहीशी	होऊन	आभाळ	 वत:शीच	हरवनू	गे यापर्माणे	अिल त,	उदास
िदस	ूलागले.	अंधार	 प ट	 िदस	ूलागला,	 या	 वेळी	 या या	पायांतील	तर्ाण	 संपला	व
याने	िशणले या	डो यांनी	सभोवार	पािहले.	तो	आता	एका	पर्ाचीन	भ न	मंिदराशेजारी



उभा	होता.	मंिदराचा	गोपरू	कोसळून	 याचे	िशलाखंड	खाली	अ ता य त	पसरले	होते	व
यांवरील	 आकृती	 भ न	 दगडी	 आरशातील	 पर्ितिबंबापर्माणे	 िदसत	 हो या.
मंिदराशेजार या	 रथागारात	आताच	 म यरातर्ीचा	 अंधार	 दाटला	 होता;	 पण	 यातही
रथाची	 भ न	 चक्रे	 व	 उमळून	 पडलेली	 तोरणे	 अ प ट	 िदसत	 होती.	 पावले	 ओढत
मंिदरा या	पाय या	चढून	तो	वर	आला.	पर्वेश ारापाशी	 तंभांवर	धनुधारी	 ारपालां या
आकृती	 हो या	 व	 पालन	 कर याजोगे	 काही	 उरले	 नसतानाही	 या	 याच	 िन चल
उ कटतेने	उ या	हो या.	समोरील	तोरणावर	अनेकदल	पु पावर	अिधि ठत	असलेली	एक
भ य	मतूी	होती.

तो	आत	आला	 व	 याने	 हातातील	 दर्ोण	 एका	 मतूी या	 तुटले या	 हातावर
अडकवला.	 याने	 एक	 िन: वास	 सोडला	 व	 शीतल	 अशा	 िशलाभमूीवर	 अंग	 पसरले.
मंिदरा या	पिरसरात	दोन	गा या	मागोमाग	एक	 वृ ा	आली.	 ितने	 या याकडे	 णभर
ओझरती	नजर	टाकली	व	अदृ य	भाराखाली	वक्र	झालेले	शरीर	सावरत	ती	िनघनू	गेली.
मंिदराव न	एक	कावळा	उडाला	व	आप या	 पंखां या	हालचालीने	तलम	 संिधपर्काश
रानवटपणे	 छेदत	 अस यापर्माणे	 ककश	आवाज	 करत	 समोरील	 चा या या	 झाडात
नाहीसा	झाला.	हळूहळू	अंधार	गडद	झाला	व	 यात	चाफा,	मंिदराचे	 तंभ,	रथागार	सारे
अदृ य	झाले.	मधनूमधनू	चा या या	पानांची	फडफड	मातर्	 िशडकाव यापर्माणे	ऐकू
येऊ	लागली	आिण	सग या	पिरसरावर	आणखी	एका	रातर्ीचे	अिनवाय	आवरण	चढले...

आिण	 याची	पावले	 याच	अधीर	तृ णेने	तशीच	सदैव	चालत	रािहली.	गोपुरां या
आिण	महा ारां या	िशलाखंडां या	कणाकणात	िश पाकृती	साठवणा या	भ य	मंिदरांचा,
िविवध	 पु पां या	 सुगंधाने	 कुरवाळलेला	 पर्देश;	 ि ितजापयंत	 अमयाद	 पसरले या
सागराची	 सुवणकणांसार या	वाटणा या	वालुके या	तीराशी	होणारी	 शुभर्	 संगमरेषा	व
ित या	 फेनील	 काठचे	 अजसर्	 प या या	 पंखांसारखे	 अितपण	 असलेले	 तालवृ ;
अहोरातर्	 उ ण	ओलसर	 वाफेचे	 उ छ्वास	 उमटत	असलेले,	 सवतर्	 िहर याच	 रंगाचे,
एकरंगी	भीमसाम याचे	 उगर्	वनपर्देश;	 यांतील	 िहर या	 रंगात	एकदम	 वेदनेचे	वर्ण
िदसावेत	 यापर्माणे	 लख	्कन	 िदसणारे	 लाल-िपवळे	 प ी	 आिण	 वृ ां या	 रा सी
फां ांव न	नीरवपणे	सरकत	 यांना	एकामागोमाग	 िवझवत	जाणारे	अजसर्	 िचतर्सप;
जळत	 असले या	 पावलांखालीच	 सावलीचा	 तुकडा	 सांभाळत	 िशरावर	 पर् विलत
अि नकंुड	 घेऊन	 तुडवत	 जावा	 लागणारा	 रखरखीत	 म पर्देश;	 अंगातील	 उ ण
र तदेखील	गोठवणारा,	सवतर्	 िवशाल	शवव तर्	पसर यापर्माणे	 िहम	पसरलेला,	ऐन
मा या ही	 चंदर्पर्काश	 दाखवणारा,	 परंतु	 िविवधरंगी	 मोरपंख	 िव तार यापर्माणे
पर्काशरंगाची	शोिभवंत	 माया	 रातर्ी	 पर्कट	करणारा	 िहमपर्देश;	 जेथे	अनेक	शतके
वैभव	नांदले,	परंतु	जेथे	आता	एखादे	भ न	देवालय,	एकाकी	उरलेला	जय तंभ,	पर्ासादांचे
क ण	अवशेष	यांिवना	काहीच	उरले	नाही	अशा	काळा या	जजर	 मृतीसारखी	वाटणारी
शािपत	महानगरे...	या	सा यां या	िव तृत	पटावर	 याची	पावले	अिनवाय	अतृ त	अशा
ओढीने	 चालत	 रािहली	 आिण	 शर्माने	 या या	 शरीराची	 ल तरे	 झाली.	 या	 अखंड
भर्मंतीत	 याला	र ने	िदसली	नाहीत	असे	नाही.	शुभर्	पर्काश	 वीका न	परत	देताना
सहसर्रंगी	स दय	अपण	करणारे	अ सरानेतर्;	गवता या	पा यालादेखील	िहर या	 रेषेचे
सौ य	जीवन	जगायला	जेथे	 थान	नाही	अशा	वण यासार या	वालुकामय	पर्देशालाही
आिदवसंतांचे	 हिरतवैभव	 दे याचे	 साम य	 असलेले	 मरकत;	 िव वा या	 अं यिदनी



तांडवनृ याने	 िदशा	 कोसळत	असता	अ नी	आिण	 र त	 यांचा	 वषाव	 होत	अस याचे
दर्तेज	दाखिवणारे	शोिणत	 र न;	एखा ा	 इंदर्जाल-जगताचे	गवा 	अस यापर्माणे

वाटणारे	 याघर्नेतर्;	सारे	हलाहल	एका	 िबंदतू	किदर्त	झा याचा	भास	 िनमाण	करणारे
नील	 िशवकंठ	आिण	 णात	सुवणतेजाचा	दाहक	 फोट	होईल	असे	भय	 िनमाण	करणारे
बर् दय	 –	 ही	 सारी	 याने	 अित	 आशेने	 उचलली	 होती	 व	 आ यंितक	 िनराशेने
िभरकावली	 होती.	 या	 कोण याही	छदम्	 र नात	 याला	 हवा	असलेला	 पर्काशा मा
िदसला	न हता.

आिण	 या	 दैवद 	 पर्वासात	 केवळ	 पर्ा त	झाली	 होती,	 ती	 गिलत	शरीरावर
अनेक	 िठकाणी	 झेललेली	 द डिच हे!	 अनेक	 िनदय	 य तीनंी	 या या	 िवि त
आचाराब ल	 संतापाने	 उमटवले या	 ेषमुदर्ा!	 या या	 म तकावर	 गोपुरां या
पर्देशांतील	 जनांनी	 केलेले	 ती ण	 श तर्ांचे	 आघात	 होते,	 या या	 दंडावर
म पर्देशांतील	लोकांनी	 िदलेले	 त त	धातूंचे	 वर्ण	 होते	आिण	 िहमपर्देशांतील	 क् र
रिहवाशांनी	 या या	डा या	हाताची	बोटे	छेदली	होती.

आता	 याची	गातरे्	जजर	झाली	होती	व	एका	िठकाणी	ि थर	राह याची	वेदना
अस 	होत	अस यामुळे	 याची	पावले	अितशर्माने	 पुढे	सरकत	होती;	परंतु	या	न या
पर्देशात	येताच	 याचे	डोळे	एकदम	िव फािरत	झाले.	हातात	एखादे	र न	घेऊन	पारखनू
पाहावे,	 यापर्माणे	 याने	सारी	 पृ वी	 पािहली	 होती,	 तरी	 हा	 भभूाग	 याला	सव वी
अपिरिचत	 होता.	 याचे	शरीर	क टाने	सामावनू	 घेणा या	 या	अ ं द	 मागा या	 दो ही
बाजूंना	घनदाट	पणां या	वृ ांचे	वन	होते;	परंतु	वृ ांखालील	भमूीवर	मातर्	गवताचे	पान
िकंवा	रानफूल	यांचे	िकंिचतही	िच ह	न हते	व	ती	त त	तामर्पटासारखी	िदसत	होती.	 या
कृ णवनाकडे	पाहताच	ते	एखा ा	अथांग	डोहापर्माणे	िन:श दपणे	 वासो छ्वास	करत
आप याकडे	 रोखनू	 पाहत	 आहे	 असा	 याला	 भास	 झाला	 व	 याला	 एक	 िवल ण
अनािमक	भीती	वाटू	लागली.	तो	समोर	चाल	ूलागला,	तसे	दो ही	बाजूंचे	 वृ 	जा तच
जवळ	 येऊन	 याला	 गुरफट यासारखे	क 	लागले.	 हा	भयाण	माग	 के हा	 संपणार	 हे
पाह यासाठी	 याने	 दृ टी	वर	उचलली	व	 ते	 दृ य	पाहनू	ताणनू	अ ाप	सजीव	 ठेवलेले
याचे	 धैयच	 संपले.	समोर	आभाळालाही	छेदणारी	अशी	उ ुंग,	अभे 	 िभंत	अखेर या
मागिच हापर्माणे	 उभी	 होती	 व	 या या	 पावलांखालील	 अ प ट	 वाट	 ित याजवळ
नाहीशी	झाली	होती.	या	पर्हाराने	 याचे	जजर	शरीर	जा तच	दुबल	झाले	आिण	इतकी
कठोर	 वष	जीवनाशी	 झंुज	 देत	आलेली	 याची	 ई या	अखेर	 िवदीण	झाली.	तो	 तेथेच
असहाय	पसरला	व	 या या	त डून	हाताश	उदग्ार	िनघाला,	‘‘आता	हीच	माझी	मयादा,
हाच	 अं य ण!	 या	 र नाचा	 पश	 मा या	 ललाटी	 नाही,	 हेच	 एक	 स य	 आज
र नापर्माणं	मा या	हाती	पडलं,	एवढंच	मा या	जीवनाचं	साफ य!	कदािचत	असलं	र न
अि त वात	नसेलही!’’

याचे	आत	 उदग्ार	 वृ ां या	 गडद	 लालसर	 पानांव न	ओसरले	 व	 खाल या
िन पण	 भमूीत	 िवरले	 न	 िवरले,	 तोच	 यां या	 मागोमाग	 एक	फांदी	कडाड यापर्माणे
हसणे	ऐकू	आले.	अक मात	आसडूाचा	पर्हार	झा यापर्माणे	तो	त काळ	उठून	बसला	व
याने	भयभीत	डो यांनी	सभोवार	पािहले.

या	भीषण	खडका या	पाय याजवळ	एक	अितपर्ाचीन,	जजर	अशी	वृ ा	बसली
होती	व	हा या या	उदरे्कामुळे	ितचे	शु क	शरीर	एखा ा	मृत	फांदीपर्माणे	थरथरत	होते.



हाडांचे	फासे	खुळखुळून	टाकत	आहे	असा	भास	िनमाण	करणा या	आवाजात	ती	 हणाली,
‘‘त	ूआणखी	एक	–	तसाच	अधीरपणे	हताश	होणारा!	 तृषाताला	जल	 िमळालं	नाही,	तर
जलच	अि त वात	नाही,	या	आ म ानावर	तृ त	होणारा	आणखी	एक	मानव!’’

याचे	दा ण	 नैरा य	 णभर	नाहीसे	झाले	व	सारे	 अंग	 वेषाने	त त	झाले.	तो
हणाला,	‘‘त	ू वत:	इतकी	जजर	आहेस,	की	तुला	एक	पाऊल	उचल याचं	साम य	नाही
आिण	त	ूमाझा	उपहास	करतेस?	मी	मा या	 यिथत	पावलांनी	सारी	पृ वी	तुडवली,	व य
पशूं या	 धगधगीत	 डो यांनी	 फुलले या	 िनिबड	 अर यात	 िनभय	 रातर्ी	 घालव या,
महासागरा या	अितगु त	ग हरात	 िश न	जलचरांना	 पर्ितकार	करत	शरीर	 िझजवलं;
तरी	 या	र नाची	मला	पर्ा ती	झाली	नाही.	जर	ते	पृ वीवर	नाही,	तर	मग	आहे	तरी	कुठे
–	 वगात	की	पाताळात?

यावर	 वृ े चे	 हा य	जा तच	 िव तृत	झाले	 व	 याचा	 पर्ित वनी	 गोपुरातील
िनशाचर	प यां या	फडफडाटापर्माणे	पसरत	अर यभर	भ न	रािहला	व	शेवटी	अदृ य
त कापर्माणे	समोरील	पवतावर	चढून	नाहीसा	झाला.

‘‘त	ूआणखी	एक!	तोच	अ ानपणू	गव,	तोच	 वसाम याचा	 ु दर्	आ मिव वास!’’
ती	 हणाली;	पण	दुस याच	 णी	ितचा	 वर	एखा ा	युवतीला	शोभेल	असा	अितसौ य
झाला.	ितने	 हटले,	‘‘तुला	हवं	असलेलं	र न	काही	मानवांना	पर्ा त	झालेलं	मी	पािहलं
आहे.	 ते	 र न	 ितर्नेतर्ी	 असनू	 अनंतरंगी	 आहे.	 या या	 एका	 क ेत	 चंदनाचा	 गंध
असले या	 चंिदर्केची	शीतलता	आहे,	तर	 दुस या	क ेत	आिदसयूा या	पर्खर	 तेजाची
त तता	आहे,	असं	 याचं	एका	याितर्कानं	वणन	 केलं.	परंतु	हा	अभे 	पवत	आलांडून
गे याखेरीज	तुला	 याचा	 पश	लाभणार	नाही.’’

या या	गातर्ागातर्ात	न याने	 फुरलेली	आशा	एकदम	िनजीव	झाली	व	 याने
या	 िनिवकार	 भीषण	 पवताकडे	 हताशपणे	 पािहले.	 तो	 हणाला,	 ‘‘हा	 दुगम	 पवत
मा याकडून	आता	ओलांडून	जाणं	 केवळ	अश य	आहे.	 मग	 मला	 या	 दुलभ	 र नाचं
मृगजळ	हवं	तरी	कशाला?’’

‘‘तु ही	 दुबल	मानव	 दि्वनेतर्ी	असाल;	पण	एकदृ टी	आहात.	शत् वर	सरळ
आक्रमण	क नच	 याला	पराभतू	करता	 येतं,	हीच	एक	 तुमची	वजर्दृ टी	असते;	परंतु
शरण	जाऊन,	भिूमसदृश	नमर्	होऊन	शत् 	 िजंकता	येतो	 हे	 ान	 तु हांला	कधीच	होत
नाही.	या	पवताचं	उ लंघन	मानवाला	केवळ	अश यच	असतं,	तर	 याचा	मी	तु यापाशी
उ लेखच	 केला	नसता.	 तुला	 ते	 र न	 पर्ा त	 होईलच	अशी	शा वती	 दे याचं	साम य
मा यापाशी	नाही;	पण	या	पवतापलीकडे	जा याचा	माग	मातर्	मी	तुला	दाखव	ूशकेन.’’
याची	अधीरता	पाहनू	ितने	 ीण	बोटे	वर	केली	व	 याचे	श द	उ चारपवू	थांबवले.	‘‘परंतु
यासाठी	 तुला	 फार	 मोठं	 मू य	 ावं	 लागेल.	 कोमल	 हातांनी	 अितशोिभवंत	 व नं
डो यांवर	ठेवत	जावी	आिण	 ीण	जजर	हातांनी	 यांचं	मू य	तुम याकडून	शोिषत	करत
जावं	 हे	मा या	जीवनाचं	सतूर्	आहे,	तो	मा या	जीवनाचा	शाप	आहे.’’	 ितने	बाजलूा
ठेवलेली	एक	काठी	दाखवली	व	ती	 पुढे	 हणाली,	 ‘‘आता	हा	मा या	जीवनातील	 मु य
आधार	आहे.	या याच	साहा याने	मला	पर्वासाचा	उ रभाग	संपवावयाचा	असतो.	चार
तारकां याम ये	 लाल	 धमूकेत	ू पर्कटला	 की	 माझा	 पर्वास	 सु 	 होतो	 व	 दोन	 नील
रंगा या	गर्हांची	युती	झाली	की	पर्वासचक्र	संपतं;	परंतु	या	कृ णवनात	पाऊल	पडलं
की	 सवांगातील	 श ती	ओसरते	आिण	 या	आधारदंडातील	 कठीणपणादेखील	 नाहीसा



होतो.	अशा	असहाय	 ि थतीत	 मला	 बंिद त	 राहावं	लागतं	आिण	 नील	 गर्ह	 एकतर्
ये याआधी	 मी	जर	 पर्वास	 संपवला	 नाही,	 तर	आता	 तु यासमोर	आहे	अशा	जजर,
मरणो मुख	 व	 िव पाव थेत	 तु ही	 भोगले या	 सा या	 यातना	 मला	 वत:ला
अनंतकाळपयंत	 भोगा या	 लागतील!	 तहूी	 आता	 ीण	 झाला	 आहेस.	 इथपयंत
पोहचणा याची	 हीच	 दशा	 होते;	 पण	अ ाप	 तु या	 दृ टीत	 तेज	आहे	आिण	शरीरात
इ यची	दृढता	आहे.	ती	दृढता	त	ूमला	व	या	आधारदंडाला	अपण	करशील,	तर	मी	तुला
पलीकडे	जा याचा	माग	दाखवीन.’’

‘‘पण	 माते,’’	 तो	 नैरा याने	 हणाला,	 ‘‘कठोर	 पर्वासातनूही	 अ ाप	 िटकून
रािहलेलं	अ प	शरीरबल	हाच	तर	माझा	या	 णी	एकाकी	आधार	आहे.	तोच	मा यापासनू
िहरावला	गेला,	तर	माग	समजनूही	मी	अगितकच	राहणार	नाही	का?	िशवाय	या	िठकाणी
हे	 घनदाट	 कृ णवन	 आहे	 आिण	 येथील	 भ य	 वृ ां या	 फां ांत	 एखा ा	 लोहदंडाचं
साम य	 िदसतं.	 यांतील	एखादी	फांदीदेखील	 तुझा	कायभाग	यश वी	करील.	जर	 तुझी
आ ा	असेल,	 तर	 उपयु त	 होईल	अशी	 एक	 शु क	 दृढ	 फांदी	 मी	 तु याकरता	 घेऊन
येईन.’’

ितने	काही	न	बोलता	मान	हलवली	व	ती	पाहत	 रािहली.	तो	एका	 वृ ाजवळ
गेला	व	सारे	बळ	एकवटून	 याने	 वृ ाची	एक	फांदी	काड्कन	मोडली;	परंतु	 या	 णी
वृ ामधनू	अितवेदनांचा	आत	 वर	 पर्कट	झाला	 व	फांदी	 मोड या	 िठकाणी	 र ताचे
पाझर	वाह	ूलागले.	 या	 वरा या	सहानुभतूीने	सारे	 कृ णवन	 दनाने	भ न	 गेले.	 याने
िव मयाने	 हातातील	 फांदीकडे	 पािहले,	 तो	 ती	 कपरूापर्माणे	 पर् विलत	 झाली	 व
िनरामयिर या	नाहीशी	झाली.

‘‘पािहलंस?’’	 ती	 िकंिचत	 कठोरपणे	 हणाली,	 ‘‘सभोवार	 तुला	 वन	 िदसलं
यापर्माणे	मलाही	 िदसत	 होतंच	याचा	त	ू िवचार	करायला	 हवा	 होतास.	एखा ा	गढू
पर्मेयाला	 अितसरळ	 उपाय	 सुचतो,	 या	 वेळी	 णभर	 िवचारशील	 हो याची	 वृ ी
तु यात	िनमाण	झाली	पािहजे.	इतका	सहज	उपाय	इतरांनाही	सुचणं	अश य	न हतं,	तरी
तो	अनुसरला	 नाही	याला	काहीतरी	 िवशेष	कारण	असलं	 पािहजे,	 ही	जाणीव	 हणजे
ानाची	पिहली	पायरी	आहे.’’

याची	मान	ल जेने	खाली	गेली	व	 याने	वृ े पुढे	लोटांगण	घातले;	पण	तो	 या
वेळी	उठला,	 या	वेळी	 याचे	अंग	वाध याने	वक्र	झाले	होते	व	 यात	सू म	कंप	भ न
रािहला	होता;	पण	वृ ा	मातर्	चटकन	उठली	व	काठी	घेऊन	चाल	ूलागली.	िनघत	असता
ितने	 हटले,	‘‘या	अभे 	वाटणा या	पवता या	पाय याशी	पाहा.’’

याने	िनरी णपवूक	पािहले,	ते हा	ती	बसले या	िठकाणीच	पवतात	 याला	पवूी
न	िदसलेले	एक	पर्वेश ार	िदसले	व	 यात	एक	अ प ट	मागही	अंधारात	िवरत	गेलेला
िदसत	होता.

‘‘या	मागानं	त	ूगेलास	तर	पवता या	मागील	पर्देशात	जाशील.	मातर्	हा	सारा
पर्वास	 तुला	एखा ा	उरगापर्माणे	सरपटत	करावा	लागेल.	जा,	आप या	 पुनभटीचा
ण	भिव यात	कुठेतरी	ज मला	आहे.	 या	 णी	मी	पु हा	तु यासमोर	उभी	राहीन.’’

ती	 या याकडून	 वळली	 व	 कृ णवना या	 र तभमूीवर	 पावले	 उमटवत	 परंतु
आपली	छाया	न	टाकता,	वृ ां या	समुदायात	अदृ य	झाली.

याने	 िन: वास	सोडला	व	 या	 िववरात	पर्वेश	 केला.	तो	 पैलतटी	 येत	असता



काही	अंतरावरच	जलपर्वाहाचा	पर्चंड	आवाज	 या या	कानांवर	आदळू	लागला.	काही
काळानंतर	अंधाराने	एक	िन तेज	डोळा	उघड यापर्माणे	समोर	पर्काशाचे	वतुळ	िदसले
व	तो	 अंग	ओढत	 पुनज म	झा यापर्माणे	 अंधारातनू	बाहेर	आला;	पण	 या	आशे या
तंतवूर	 जगत	 याने	 आपली	 अंधारयातर्ा	 संपवली	 होती,	 तो	 तंत	ू समोरील	 वेगवान
पर्वाहा या	 दृ याने	पणूपणे	न ट	झाला.	 या	पर्वाहाचा	 पैलतीर	 ि ितजाने	पणूाहुती
घेत यापर्माणे	संपणूतया	अदृ य	झाला	होता	आिण	 या	अथांग	पर्वाहाव न	पर्ाचीन
वृ 	 पवताएवढे	 िहमखंड	 िन तेज	अिनवायतेने	 धावत	अदृ य	 होत	 होते.	 भपूर्देशावर
मातर्	अनंत	काळापासनू	साचत	आलेले	 िहम	आकारहीन	 वापदासारखे	 िनिदर् त	होते.
यावर	कोठेही	एखा ा	प याला	पुरेल	एवढी	छाया	न हती,	की	काज याला	पुरेल	एवढा
पर्काशकण	न हता.	पर्काश	व	अंधार	यां यातील	संिद ध	संबंधाची	भयाण	कळा	सवतर्
िव ता न	रािहली	होती.	तो	उदग्ारला,	‘‘आता	जीवनाचा	अं यिबंद	ूआला.	एका	िन फल
जीवनाचा	एक	अथहीन,	िन फल,	शू य	 ण!’’

‘‘तुला	असं	का	वाटतं?	जीवनाचा	अं य ण	कोणता,	हे	 ान	मानवा या	ललाटी
रेखलेलं	नाही.’’	 या या	शेजारी	असले या	िहमराशीतनू	अगदी	आतनू	 वर	ऐकू	आला.

याने	िव मयाने	पािहले.	ती	िहमराशी	एका	अितशुभर्	भ य	प याचा	देह	होता.
याने	अंग	हलवताच	 िहमशलाकांचा	वषाव	झाला	आिण	 यामागोमाग	 यावरील	शुभर्
झगझगीत	पंख	व	 यांवरील	िपसांचे	रेखीव	मृद	ूअलंकार	 प ट	झाले.	‘‘आिण	तुला	तुझं
जीवन	िन फळ	झालं	असं	तरी	का	वाटतं?	ते	सतत	अपयशी	होत	आलं	आहे	ही	जाणीव
हणजे	तरी	साफ य	नाही	का?’’	प याने	पु हा	िवचारले.

‘‘आपण	 थोर	 आहात;	 पण	 अशा	 श दजालांनी	 दयातील	 अतृ तता	 मातर्
शमवता	येत	नाही!	मी	ितर्खंड	धंुडाळत	पवतापाशी	आलो,	गातर्श ती	अपण	क न	या
िठकाणी	 पोहोचलो,	 ते	 एकाच	 आशेवर!	 पण	 आता	 समोर	 अंधार	 आहे.	 या	 र नाचा
सा ा कार	मला	या	पर्देशातही	होणार	नाही.	अशा	 णी	मी	 या	जलामागे	आस तीनं
धावलो,	ते	जल	तर	राहोच;	पण	 या	जागी	मृगजलही	नाही,	हे	शू य ान	मी	 वीका न
यावर	समाधान	मानावं	यात	मला	कसला	आनंद	आहे?’’

‘‘ या	 र नाचं	 मला	 अ प ान	आहे;	 पण	 यासाठी	 तुला	 हा	 वेगवान	 पर्वाह
ओलांडून	जावं	लागेल.’’

‘‘या	 दुबल	शरीरा या	साहा यानं	आता	मला	एक	झरादेखील	ओलांडता	 येणार
नाही!	 िशवाय	अशा	सतत	पर्य नानं	मी	माझी	आशा	तरी	 िकती	काळ	जगव	ूशकेन?
आता	पर्वासाला	पर्ा तीची	श यता	रािहली	नाही,	आता	या	देहाला	िकंिचत	आशेचीही
दाहकता	साहवणार	नाही,’’	तो	 हणाला.

‘‘इथपयंत	 येऊनही	अखेर	त	ूएक	मानवच	 रािहलास!	 तु ही	 दि्वपाद	खरे;	 पण
तुमची	गती	मातर्	एकच	असते.	 उ ट	गवानं	पर्ित प यावर	आक्रमण	करणं	अथवा
बुदि्धहीनापर्माणं	 भमूीखालनू	 सरपटत	 जाऊन	 याचना	 करणं,	 यांतील	 एकच	 माग
तु हांला	सुचतो;	पण	समरभमूीवरच	राहनू	शत् शी	 या याच	साम या या	साहा यानं
आपला	 कायभाग	 साध याची	 बुदि्धम ा	 तु हांला	 कधी	 लाभत	 नाही.	 मी	 तुला
पर्वाहापलीकडे	जा यास	असा	माग	दाखवीन;	परंतु	 यासाठी	तुला	मू य	 ावं	लागेल!’’

‘‘आता	 मू य	 दे यासारखं	 मा याजवळ	 आहे	 तरी	 काय?	 आता	 अंगातील
र ताखेरीज	मा याजवळ	काही	नाही!’’	तो	अितिवषादाने	 हणाला.



‘‘या	 णी	 तर	 मला	 याचीच	 आव यकता	 आहे!	 मा या	 दयाजवळील
िपंपळपानाएवढा	अंशमातर्	अ ाप	कृ णरंगाचा	उरला	आहे.	जर	मला	तुझं	र त	पर्ा त
झालं	नाही,	तर	मी	पणूपणे	 वेत	होऊन	जाईन.	त	ू या	 िठकाणी	जाणार	आहेस	 या
िठकाणी	शरीरबल	काय,	 र त	काय,	या	दोह चाही	काही	लाभ	तर	नाहीच,	उलट	 तुला
यांचा	अस 	भारच	होईल.’’

हे	श द	ऐकून	तो	 णभर	 त ध	झाला.	 या या	 िवष ण	मनाला	आता	न या
आशेचा	 अंकुर	 सहज	 िनमाण	 होईना.	आशेलाही	 जीवनमयादा	असते	आिण	अनेकदा
मानवा या	पवूीच	 या या	आशेचे	आयुमान	संपलेले	असते.	 या या	 ीण	कंठातनू	श द
िनघेनात.	 मनातील	 नैरा याचा	 भार	 िवसर यासाठी	 याने	 नमर्पणे	 िवचारले,	 ‘‘आपण
कोण	आहात?’’	परंतु	 याचा	 वर	अ यंत	दुबल	झाला	होता	व	तो	वर	चढताचढता	म येच
िव न	गेला.	महाप याने	आभाळदेखील	भ न	करता	येईल	अशी	आपली	साम यशाली
चोच	 या या	 बाजलूा	 वळवली	 व	 कृ णसयूिबंबापर्माणे	 भासणारा	 एक	 िवशाल	 नेतर्
या या	जवळ	नेला.

‘‘मी	 ग ड	 आहे,’’	 प ी	 हणाला,	 ‘‘पण	 सुवणग ड	 न हे.	 तो
जलपर्वाहापलीकडील	 ीपसमहूात	असतो.	तो	कोमल	सयूपर्काश	भ ण	क न	जगत
असतो.	मी	कृ णग ड	आहे.’’

हे	श द	ऐकून	तो	फार	अ व थ	झाला.	कृ णदपणासारखा	वाटणारा	िवशाल	नेतर्
सोडला	तर	 या	पर्चंड	शरीरावर	कृ ण	 रंगाचा	एक	िबंदहूी	िदसत	न हता.	हा	भ य	प ी
आपणाला	 ु दर्	माननू	आपली	िनदय	अवहेलना	करत	आहे	अशी	 याची	भावना	झाली	व
या यात	क्रोधाचा	 फुि लंग	चमकला.

‘‘नाही,	मी	 तुझी	अवहेलना	करत	नाही.	मी	खरोखरच	 कृ णग ड	आहे,’’	ग ड
त काळ	 हणाला,	 ‘‘मी	पर्थम	इथे	 येतो,	 या	 वेळी	माझे	 पंख	 तेज वी	 अंधारापर्माणं
झळझळीत	असतात;	पण	आकाशातनू	या	िहमशलाका	पडतात,	 यापर्माणे	एकेक	िदवस
नाहीसा	होऊ	लागला,	की	या	िनमम	शुभर्तेची	कळा	मा यावर	येऊ	लागते.	पंखांतील
एकेक	पीस	जजर	होऊन	मृत	होतं.	या	अंगातील	सारं	बळच	िनजीव,	जड	होऊन	जातं.’’

‘‘पृ वी या	अ य	 भागावर	 तेज वी	 सयूपर्काश	आहे,	 िजवंत	 िहर या	 रंगाची
अगिणत	वनं	आहेत.	मग	एकेक	पंखावर	महान	पवत	धारण	क न	उड्डाण	कर याचं	तुमचं
साम य	 असता	 तु ही	 अशा	 अचेतन	 थानी	 का	 बंिदवानापर्माणं	 राहता?’’	 याने
उ सुकतेने	िवचारले.

मृ यू या	 पशासारखा	 शीत	 वाटणारा	 वारा	 वेगाने	 आला	 व	 ग डाचे	 पंख
िव फा न	 नाहीसा	 झाला.	 ग डाचा	 वर	 पराभतू	 झा यापर्माणे	 िनजीव	 झाला.	 तो
हणाला,	 ‘‘इथनू	के हाही	 पंख	उभा न	नाहीसा	हो यास	मी	 वतंतर्	नाही.	मीही	इतर
सा या	जगतापर्माणं	 याच	अितसाम यशाली	अदृ य	चक्रास	 िचरंतन	बांधला	 गेलो
आहे.	या	पर्काशहीन	 थळी	एकाकी	बसनू	अशा	तीवर्	वायुलहरीवंर	शीळ	घालत	राहणं,
हाच	मा या	आयु याचा	अटळ,	अस 	भार	आहे.	ही	शीळ	सवतर्	िव तारते.	ितचा	 वर
कानी	पडताच	 रेशमी	धागा	 तुटावा,	 यापर्माणं	मानवी	जीवन	 याच	 णी	खंिडत	होतं.
आप या	अप याला	अ नाचा	घास	देत	असलेली	माता	घास	अ यावरच	सोडते,	िप याची
पावलं	 मागावरच	 िनजीव	 होतात.	 परे्िमकांचं	 कूजन	 अपणू	 राहतं	 आिण	 गाियके या
कंठातील	गीत	त काळ	मृत	होतं.	मी	िनमाण	केलेला	मृ यु वर	मला	मातर्	 वत:ला	कधी



ऐकू	येत	नाही;	पण	 या	पर् येक	 वरानं	कुठंतरी	नाश	होतो,	जीवन	उद् व त	होतं	आिण
अश् 	 वाह	ूलागतात.	अशात हेनं	जीवनाचा	 संहार	करणारा	 वर	कसा	आहे	 हे	 मला
वत:ला	कधीच	अनुभवायला	िमळत	नाही,	हा	माझा	िनदय	शाप	आहे!

‘‘ यात	 एकच	 उ:शापाचा	 ओलावा	 आहे.	 दर	 संव सरी	 एक	 िदवस	 मला	 या
जलपर्वाहापलीकडे	 जाता	 येतं.	 ितथ या	 कोव या	 सयूपर्काशा या	 भ यावर	 मला
पु हा	कृ णग ड	होता	येतं.	 या	एका	मंगलिदनी	मा या	 वराचं	िवष	नाहीसं	होतं.	उलट
या	 िदवशी	 या	 वरा या	 शर्वणानं	 ज मो सव	 होतात.	 वेलीनंा	 फुलं	 येतात	 आिण
परे्िमकांना	चांद याचा	सुगंध	जाणवतो.	पण	तो	कालखंड	संपला	की	माझा	अिनवाय	शाप
िदवसामागनू	िदवस	मला	आप याभोवती	िफरवत	राहतो.

‘‘ या	 जलपर्वाहापलीकडील	 ीपसमहूात	 सुवणग ड	 राहतो.	 या	 पर्देशात
सदैव	 सयूपर्काशाचं	 इंदर्जाल	आहे,	 तेथील	 भमूीला	 इंदर्धनु याचे	 रंग	 पर्ा त	झाले
आहेत	 व	 आभाळाला	 नीलम याचं	 तेज	 आहे.	 सुवणग डा या	 मधुर	 वरानं	 ितथं
आनंदो सव	 घडतो,	 वसंताचा	 गंध	 दाटतो	 आिण	 भमूीचं	 व थल	 न या	 उ कटतेनं
भारावनू	जातं.	मी	इथं	कणाकणानं	शुभर्	होत	जातो,	 यापर्माणं	 या यावरही	कृ ण	 रंग
चढत	जातो;	परंतु	 यालाही	मा यासारखाच	उ:शाप	आहे.	 याला	एक	 िदवस	इथं	यावं
लागतं.	 या	िदवशी	 या या	 वरात	मृ य	ूजगतो.	 या या	श दानं	आकाश	 पश	ूपाहणारे
वृ 	असहायपणे	उ मळून	पडतात.	पण	 िदवस	 संपला	की	आमची	 व नं	 संपनू	आमचं
कमचक्र	सु 	होतं.	ज मा या	िनिमती या	अनावर	हषाला	मृ यू या	जािणवेचा	अंकुश
लागतो,	तर	मृ यू या	भीषण	क पनेला	उ प ी या	आशेचं	तोरण	असावं	लागतं.’’

तो	उ सुकतेने	ग डाचे	श द	ऐकत	होता;	परंतु	 सुवणग डाला	 येथे	एक	 िदवस
ये याचा	उ:शाप	आहे	 हे	ऐकताच	तो	चमकला.	केवळ	पर्मादानेच	कृ णग डाने	हा	श द
उपयोिजला	नाही	ना,	अशी	 याला	शंका	आली.	सयूपर्काशाने	तृ त	असले या	पर्देशात
नविनिमती या	 अपार	 आनंदाला	 वंिचत	 होऊन	 या	 िन पर्ाण	 पर्देशात	 कालश द
उ चारत	 राहणे	 हा	 कधी	 उ:शाप	 होईल	 का?	 याने	 बोल यासाठी	ओठ	 हलवले;	 पण
तेवढयात	 कृ णग ड	 हणाला,	 ‘‘नाही,	तसं	कालतर्यीही	होणार	नाही!	मी	 वर	पर्कट
करताना	 यापर्माणे	 पर्माद	 केवळ	अश य	आहे,	 यापर्माणं	 मा या	श दातही	 तसं
घडणं	अश यच	आहे!’’

‘‘आता	 िपंपळपानाएवढंच	 अंग	 कृ णवणाचं	 आहे;	 याला	 शुभर्तेचा	 पश
हो याआधीच	 तु हांला	जलपर्वाहापलीकडे	जायचं	आहे;	 यासाठी	 तु हांला	माझं	र त
पािहजे	आहे,’’	तो	 हणाला,	‘‘परंतु	या	 णी	मी	जर	इथं	आलो	नसतो	तर	काय	भिवत य
घडलं	असतं?’’

‘‘जर	त	ूआला	नसतास	तर	माझं	अंग	पणू	शुभर्	होताच	िहमखंडाचा	 फोट	 हावा
यापर्माणं	 मी	 सवतर्	 िवख न	 गेलो	असतो;	 तर	 ितकडे	 याच	 णी	 महासागरा या
अंतराळातील	सव	अंधार	वर	उफाळ यापर्माणं	सुवणग डाचा	नाश	झाला	असता.	परंतु
हा	एक	केवळ	भर्मिवचार	आहे,	कारण	तशी	पर् य 	घटना	अश य	आहे!’’

‘‘ हणजे	माझं	येणं,	हे	तुम या	आनंदाचंच	झालं,’’	तो	आ मसंतु टतेने	 हणाला.
‘‘पु हा	 जीवनाचा	 तंत	ू वाढवनू	 यावर	 पुढं	 सरकत	 राहणं	 या	 कमगतीिवषयी

आ हा	 दोघांनाही	 सुखदु:खाची	 काहीच	 भावना	 रािहली	 नाही,	 इतका	 एखादा	अ याय
सहज	अंगी	 ळून	जातो.	अशात हेनं	आमचा	नाश	झाला	असता,	तर	तो	 ण	आ हांला



अितशोकाचा	 वाटला	 असता,	 असा	 का	 तुझा	 भर्ामक	 अिभपर्ाय	आहे?	 मग	 तु या
अ पबु ीला	आम या	 यातनांची	 काहीच	 क पना	 नाही!	 सुवणग डा या	 वराबरोबर
नवज माचा	आनंद	होतो	हे	स य	आहे;	परंतु	नविनिमतीचा	हा	आनंद	केवळ	ता कािलक
असतो.	कारण	या	 णानंतर या	उ रजीवनावर	 याची	काहीही	स ा	नसते.	अजातांना
ज माची	 सचूना	 करायची	 ती	 पुढील	 आयु यातील	 अनंत	 दु:खांची	 तर	 मुदर्ा
वीकार यासाठीच!	ज म	 हणजे	अमयाद	वेदनेवर	उघडलेलं	महा ार	आहे.	ितथं	एखा ा
पर्ितहारीपर्माणं	उभं	 राहनू	 या	जीवांना	आत	 क् र	पर्वेश	 देत,	आपलं	जीवन	 पु ट
करत	 राहणं	 यात	 कसली	 कृताथता	 आली	 आहे?	 हणनूच	 मी	 या या	 येथील	 एक
िदवसा या	 वा त याला	 उ:शाप	 हटलं.	 िनदान	एका	 िदवशी	तरी	 याला	आप यामुळे
जीवांना	भोगा या	लागत	असले या	 दु:खांचा	अंत	पाह याचा	 िवशर्ाम	 िमळत	असतो.
मा या	जीवनात	तर	सफलतेचा,	 सुखाचा	 अंशही	नाही.	अटळ	 दु:खभाराखालीसु ा	 हे
िन पाप	 जीव	 िणक	 मोहमय	 आनंदासाठी	 य न	 करतात;	 अिनि चत,	 कपटी
भिव यकाळासाठी	 देखील	 मढू	 व नं	 शर्ृंगारतात.	 मग	 अस या	 णी	 यांना	 माझी
अिनवाय	शीळ	ऐकू	येते	व	सारं	भंगनू	जातं.	आपलं	भर्मनाट ही	पणू	कर याचं	समाधान
यांना	िमळत	नाही.	अशा	पर् येक	िनदय	 णी	बळीपे ा	मी	–	बळी	 वीकारणारा	मी	–
जा त	 यिथत	होतो.	 सुवणग डाला	ज मदानाबरोबर	 सुखाचं	दान	 दे याचं	भा य	नाही.
यां या	जीवनतप येला	अनु प	असा	 मंगल	 अंत	 दे याचं	साम य	मला	नाही.	 ते हा
आपलं	जीवन	अखंडपणे	चालणार	यात	आ हांला	कसला	हष	वाटेल?	अनेकदा	तर	वेड ा
आशेनं	 वाटतं,	 या	 ग डाचा	 शेवटचा	 सुवणिबंद,ू	 माझा	 कृ णरंग	 नाहीसा	 झाला,	 तर
सा याचाच	एकदा	अंत	होऊन	जाईल;	परंतु	हे	सारं	अश य	आहे	व	ती	आशाही	अथहीन
आहे!’’

‘‘परंतु	ते	तरी	अश य	आहे	असं	का	आपणास	वाटतं?’’	 याने	िवचारले,	‘‘मी	या
णी	इथं	आलोही	नसतो.	सारी	 पृ वी	 तुडवत	असता	योगायोगानं	माझी	पावलं	इकडे

वळली.	 तोपयंत	 मला	 या	 पर्देशा या	अि त वाचीही	 क पना	 न हती.	 जर	 मी	 तशी
इ छाच	केली	असती,	तर	मी	इथं	न	येता	पृ वीतलावर	दुस या	कुठ याही	िठकाणी	जाऊ
शकलो	असतो,	नाही	का?’’

कृ णग डाचे	 अंग	 णभर	थरथरले	 व	 याचा	आवाज	अितिवष ण	झाला.	 तो
हणाला,	‘‘अखेर	त	ूएक	आ मकिदर्त	मयािदत	मानवच	रािहलास!	पर्देश	तुडवत	त	ूहाडं
िझजवलीस	खरी;	पण	अस या	तप चयतनू	 ानपर्ा ती	होतेच	असं	नाही.	मढूा,	मी	 या
साम यशाली,	 अिवरत	 चक्राला	 बांधला	 गेलो	 आहे,	 याच	 चक्राला	 इतर
व तुजातांपर्माणं	तहूी	बांधला	 गेला	आहेस,	याची	 तुला	अ ाप	क पना	आली	नाही
काय?	त	ूया	 थळी	ये याऐवजी	अ यतर्	जाऊ	शकला	असतास	हाच	तुझा	भर्म	आहे.
इथं	त	ूआलास	याचं	कारण	तुला	इथंदेखील	 वे छेनं	ये याचं	 वातं य	होतं	 हणनू	नाही,
तर	 तसं	 घडणं	 पणूपणे	 अटळ	 होतं	 हणनू!	 तुला	 र नाचा	 यास	 लागणं,	 तुझी
इतरेजनांकडून	अवहेलना	होणं,	जगा या	पाठीवर	भटकत	या	 थळी	असहाय	होऊन	येणं,
या	सा यांत	 एका	 ु दर्	 रेषेचाही	 िवपयास	कर याचं	साम य	 तु यात	कधीही	 न हतं.
याचपर्माणं	 तसं	 वातं य	आपणास	आहे	 हा	 भर्मदेखील	अटळच	आहे,	 कारण	 या
भर्मा या	मायाजालानंच	ते	कपटी	चक्र	तुला	आप याबरोबर	सहज	िफरव	ूशकतं.

‘‘ वातं यािवषयी या	 तु या	 क पना	 िकती	 मढू	आहेत!	 अरे,	 र नाचा	 यास



घेऊन	ऐिहक	जीवनाला	िव मुख	होणं	हे	तुझं	कम	आहे,	 वातं य	न हे;	तर	र नाचा	 यास
सोडून	घरकुलात	रमनू	 बंिदवान	होणं	 हे	तुझं	 वातं य	ठरलं	असतं.	उलट,	 यांनी	तु या
यासाचा	 उपहास	 केला,	 यांनी	 र नाचा	 यास	 घेऊन	 ऐिहक	 जीवनाचा	 याग	 करणं
वातं याचं	ठरलं	असतं.	वाय	ू व छंदपणे	 िवहरतो,	 हे	 याचं	 मु तजीवन	नसनू	अटळ
काय	आहे.	 यानं	एका	 थळी	राहनू	वाह यास	नकार	देणं	हे	खरं	मु त	कृ य	ठरलं	असतं.
आभाळात	 उडत	 राहणं	 हे	 प याचं	 वातं य	नसनू	 िशलाखंडापर्माणं	अचल	 राहणं	 हे
याचं	 वातं य!	मी	पंख	पस न	अनेक	योजनं	छाया	टाकत	महासागराचं	उ लंघन	क
शकतो	यात,	मढूा,	यि कंिचत	 वातं य	नाही.	तो	तर	माझा	बंिदवास	आहे	व	 यात	मीही
तु याइतकाच	असहाय	आहे.	मला	 याची	क पना	आहे,	तुला	नाही	एवढाच	भेद	आहे!	हे
भर्माचं	पटल	िवरलं,	तर	मानव	अितमानवी	होतो;	आप या	उ ट,	 ु दर्	कोषातनू	बाहेर
येतो.	अ यथा	 याच	 या	िवरले या	मिलन	धा यावर	अंधपणे	सरकत	आपण	 ानयातर्ा
करत	 आहो	 या	 भर्मातच	 तो	 नाश	 पावतो.	 एकदा	 त	ू तु या	 बा यात	 एका	 व छ
जलाशया या	तळाशी	चमकत	असले या	िशंप यासाठी	उडी	घेतलीस	 या	 णीच	तु या
पावलांची	िदशा	या	पर्ांताकडे	वळली.	 या	 णापासनू,	त	ूआप या	भावी	प नीला	नकार
िद यापासनू,	 तु या	 मातेनं	 तुला	 िनरोप	 िद यापासनू	 मी	 तुझं	सारं	जीवन	 याहाळत
आहे.	तु या	र ताचा	थबन	्थब	या	 णासाठी,	मा यासाठी	वाढला,	जगला.	आता	सांग,
यांत	कोण	 मु त	आहे	 -	त,ू	मी,	 तु या	साि न यात	आले या	 य ती,	की	 ते हापासनू
पिरप व	होत	आलेला	वतमान	 ण?’’

काही	काळ	 याचे	ल 	ग डा या	श दांव न	 िवचिलत	झाले.	 या या	 दुबल
शरीरात	 मृतीची	एक	वेदना	जागी	झाली	व	 याचे	मन	थरथरले.	तो	अधीरपणे	 हणाला,
‘‘तु हांला	माझं	सारं	गतजीवन	पिरिचत	आहे?	मला	ते	सारं	पु हा	एकदा	शर्वण	करायचं
आहे.’’

कृ णग डाने	आपला	डावा	डोळा	 या यासमोर	आणला	व	 हटले,	 ‘‘जर	 तुझी
इ छाच	असेल	तर	इथं	दृ टी	टाक;	 हणजे	शर्वणच	का,	पर् य 	दृ टीनंच	तुला	तो	सारा
पट	 पु हा	पाहता	येईल.	सव	 य तीं या	जीवनातनू	गेले या	सुखदु:खांचा	भतूकाळ	इथं
साठवणं,	 या	सा यांची	दु:खं	आपणच	भोगणं,	हे	तर	माझं	जीिवतकम	आहे;	परंतु	माझा
श द	ऐक.	भतूकाळाकडे	पु हा	असं	िनरखनू	पाह याचा	हट्ट	ध 	नकोस!’’

पण	भतूकाळाचे	आकषण	 याला	अनावर	झाले	 व	ग डा या	श दाकडे	 दुल
क न	 एखा ा	 फिटक	 गोलाधात	 पाहावे,	 यापर्माणे	 याने	 या	 िवशाल	 नेतर्ात
एकागर्तेने	 पािहले.	 या	 तेज वी	 अंधारावर	 िचतरे्	 उमटू	 लागली.	 यांत	 याला
घरासमोरचा	 र तपु प	 वृ 	 िदसला.	 िविवधरंगी	 मणी	 या या	 हाती	 देत	 याला
सुखव या या	 पर्य नात	असले या	आप या	आईचा	 हसरा,	आशापणू	 चेहरा;	मकूपणे
या या	 िनणयाचा	 वीकार	करणारी	अधोमुख	भावी	प नी	यां या	आकृ या	उमट या,
नाहीशा	झा या.	मग	अंगावर	ल तरे	आली,	भोवती	उपहास	करणा या	जनांचा	मेळावा
जमला.	पदरगाठ	 देऊन	परतले या	 कृश,	 दु:खी	आईची	पाठमोरी	आकृती,	 िवपुल	 अंतर
चालनू	 आ यामुळे	 घरकोव या	 पावलांना	 पडले या	 लालसर	 रेषा	 आिण	 ती	 िनघनू
गे यावर	 वा याने	 िवसकटून	 टाकले या	 पाऊलखुणा	 –	 ही	 सारी	 णभर	 या या
दृ टीसमोर	 जागृत	 होऊन	 पु हा	 या	 अधवतुळाकार	 अंधारात	 िव न	 गेली.	 एवढ ा
काळानंतर,	एवढ ा	अंतरावर	हा	 िव तृत	पट	 पु हा	पाहत	असता	अमयाद	 हुरहुरीने	तो



याकूळ	झाला.
पण	 याच	 णी	तो	अितशय	अ व थही	झाला.	 र तपु पांचा	 वृ 	भतूकाळात

भ य	 अि नछतर्ापर्माणे	 वाटे,	 तो	 आज	 पाहता	 पणू	 ु दर्	 वाटला.	 पर्ासादतु य
वाटणा या	 घरावर	 िव प	 दै याची	 कळा	 होती.	 आपण	 आपला	 िनणय	 कळवनू	 पाठ
िफरवताच	आप या	भावी	प नी या	मुखावर	मु ततेचा	िवल ण	भाव	िदसला,	हा	िवशेष
भतूकाळात	 या या	दृ टीला	जाणवला	न हता.	आईची	आकृती	कंिपत,	अ प ट	झाली.
ित या	डो यांची	 ि ितजे	अितमयािदत	होती.	 ित या	सवांगाला	घरकुलाचा	क दट	दप
होता	आिण	 ती	 परतली	 या	 वेळी	 ित या	 मुखावर	आप या	अप याचे	जीवन	 मातर्
इतरांपर्माणे	 सुरि त,	 अितपिरिचत	 आलेखाने	 घडले	 नाही	 यािवषयी	 अ यंत	 प ट
ल जा	होती.	हा	भाव	या	 णी	पाहताच	तो	अितिवि मत	झाला.	 बेडका या	अगिणत
िच कट,	गोल	 अंडयांपर्माणे	आपले	आयु यही	आणखी	एक	 िच कट	गोल	 अंडे	 हावे
अशी	ितची	मनोमन	इ छा	होती,	हे	पाहनू	िवषादाने	 याचे	मन	काळवंडले.

‘‘पािहलंस?’’	ग डाने	 हटले,	‘‘मी	तुला	पर्थमच	सु 	उपदेश	केला	होता.	अरे,
एके	काळी	 यावर	अमयाद	परे्म	 केलं,	 याकडे	कधीही	 पु हा	उ रदृि ट ेप	क 	नये.
वतमानातील	 पर्खर	 पर्काशात	 भतूकालाची	 कोमल	 पु पं	 लान	 होऊन	 मृत	 होतात.
मृतीनं	उजळलेली	शोिभवंत	मायानगरं	 णात	उद् व त	होतात.	भतूकालातील	घटना,
य ती,	अखंड	नदीपर्वाहावर	सोडले या	दीपमालेपर्माणं	असतात.	दीपदानानंतर	परत
वळून	 यां याकडे	दृि ट ेप	केला	तर	ते	िवझतात	िकंवा	पर् विलत	होऊन	न ट	होतात.’’

‘‘आता	मला	 दुसरा	आघातही	सुस 	होईल.	मला	भिव यावर	 दृ टी	टाकू	 ा,’’
तो	िवषादाने	 हणाला.

ग ड	 णभर	 त ध	 रािहला;	 पण	 याने	 पु हा	 याचना	 करताच	 याने	 एक
िन: वास	सोडला	व	तो	 हणाला,	‘‘तु हा	मानवांना	 ानी	कर याचा	य न	केवळ	अथहीन
आहे.	सवजनांचं	भिव यही	मला	 ात	आहे;	पण	ते	दुस या	नेतर्ात	साठवलं	आहे.	 यात
मानवाला	 दृि ट ेप	 क 	 दे याचं	 साम य	 मा यात	 नाही.	 मला	 वत:ला	 तुमची
भतूकाळातील	 दु:ख	तर	सहावी	लागतातच;	पण	 यांसह	 तु हांला	अ ाप	अ ात	अशी
तुमची	भावी	दु:खदेखील	मला	या	 णी	भोगावी	लागतात.	या	िनिवकार	िवशाल	चक्रानं
या	बाबतीत	तु हांला	िकती	सुखी	केलं	आहे	याची	तु हा	मढूांना	क पना	नाही.	न	िवसरता
येणारा	भतूकाळ	आिण	न	बदलता	 येणारा	भिव यकाळ	यां या	 संगमरेषेवर	हलाहलिबंदू
धारण	करत	मी	जीवन	जगत	आहे.	 याचा	अनुभव	तुला	देणं	क्रौयाचं	ठरेल.’’

या या	श दांनंतर	काही	काळ	 शुभर्,	अखंड	शांतता	 पसरली.	आता	श दांना
थानच	न हते.	 या या	मनात	आता	फुलले या	अि नकणापर्माणे	र नाची	आशा	पु हा
अ प टपणे	जागृत	झाली;	पण	 ितला	आता	ई यची	धार	न हती	की	आस तीची	ओढ
न हती.	ग डाने	 या याकडे	रोखनू	पाहताच	 याला	 याचा	उ ेश	समजला.	अनास तपणे
तो	 पुढे	सरकला	व	ग डा या	चोचीसमोर	उभा	रािहला.	ग डाने	चोच	 या या	 दयात
खुपसली.	 िणक	वेदनेनंतर	 या यात	सुखद	िनजीवता	पसरली	व	 याचा	एकेक	र तिबंदू
सरताच	 कृ णग डाचे	 अंग	 देदी यमान	 पवतासारखे	 होऊ	 लागले.	 ‘‘मी	 तुला
पर्वाहापलीकडे	जा याचा	माग	 दाखवतो;	परंतु	 यासाठी	आक्रमण	कर याची	अथवा
भिूमगत	 िववरातनू	 सरक याची	 आव यकता	 नाही.	 हे	 िवशाल	 िहमखंड	 पर्वाहा या
अनुमतीनं,	साहा यानंच	पैलतीरास	जात	आहेत.	 यांना	जे	सा य	आहे,	ते	तुला	का	सा य



नसावं?
ग डाने	 शु कपणापर्माणे	 झाले या	 याला	 चोचीत	 उचलले	 व	 एका	 सपाट

खंडावर	उतरिवले.
‘‘जा,	 त	ू या	 िहमखंडाबरोबर	 अनायास	 र नपर्देशात	 जाशील.	 आता	 या

र नासाठी	 तुझी	मनोभिूमका	यो य	अशी	स ज	झाली	आहे.	 तु यातील	आशा	आता
ओसरली	आहे.	मनु यात	आशा	जेवढी	पर्बळ,	तेवढा	िनराशेचा	आघातही	पर्बळ	असतो
व	 या	आघाताखालीच	तो	िझजत	जातो.	त	ूआता	कधीच	पराभतू	होणार	नाहीस,	कारण	तू
आता	 िवजयाची	आशाच	 धरली	 नाहीस.	 तुला	कधी	अवमािनत	 वाटणार	 नाही,	कारण
आता	 तु यात	ई या	उरली	नाही.	आता	कदािचत	 तुला	र नदशन	घडेल,	कारण	 हे	र न
कधी	ई यने	ह तगत	करता	येत	नाही;	परंतु	िनमम	अव थेत	ते	पर्ा त	क न	घेता	येतं.
या	सा याचा	 िनणय	तचू	एकाकी	 घेतला	पािहजेस,	कारण	मला	 या	र नाचं	कधी	दशन
झालं	 नाही,	की	कधी	 याचा	 यास	लागला	 नाही.	 यापर्माणं	 तु यासाठी	असलेली
माझी	शीळ	कधीतरी	तुला	एकट ालाच	एकाकी	ऐकावी	लागेल,	 यापर्माणं	र नपर्ा ती
झाली	 तर	 तो	आनंदही	 सव वी	 तुझाच,	 एकाकी	 राहील.	 यो य	 णी	 मी	 तुला	 पु हा
भेटेन.’’

आता	ग डा या	 वरात	ि न धता	होती	व	डो यांत	का य	होते.	तो	उजळ या
ि ितजाकडे	 उडाला	 व	 तेज वी	 पर्काशामुळे	 िवझ यापर्माणे	 नाहीसा	झाला.	 याच
णी	 ि ितजाकडून	 िवशाल	 कृ णमेघापर्माणे	 भासणारी	 सुवणग डाची	आकृती	 वेगाने

आली	व	िहमपर्देशात	नीरवपणे	ि थर	झाली.
शीघर्,	 अखंड	 गतीने	 जात	 असलेला	 िहमखंड	 िन:श द	 लहरीवंर	 तरंगत

ि ितजाकडे	सरकू	लागला.	आप या	शरीराचा	अि थपंजर	पस न	तो	िहमखंडावर	शरण
डो यांनी	पडून	होता.	आता	काही	काल	ि ितज	काळवंडले	व	घन	आकाशात	ता यांची
पर्काशिच हे	 िदस	ू लागली.	 तोच	 मेघगजनेसारखा	 आवाज	 झाला.	 िहमखंड
िकना यावरील	एका	िशलाराशीवर	वेगाने	आदळला	व	शतश:	भ न	झाला.	या	आघाताने
तोही	 झंझावातावरील	 मृत	 पणापर्माणे	 उडाला	 व	 ीपावर	 येऊन	काही	काल	 पणूपणे
िन चे ट	पडला.

याने	 ीणपणे	 डोळे	 उघडले,	 या	 वेळी	 सवतर्	 अंधार	 दाटला	 होता;	 परंतु
आभाळा या	 भ य	अधगोलात	 देदी यमान	 र नदीपापर्माणे	 तारे	 चमकत	 होते	आिण
िविवधरंगी	 तारकाकणांनी	 पिरपणू	 असलेली	 मेखला	 एका	 ि ितजापासनू	 दुस या
ि ितजापयंत	पसरली	होती.	अितक टाने	उठून	 याने	समोर	दृ टी	टाकली,	 या	वेळी	तो
िव मयाने	 तंिभत	 झाला.	 भोवतालचा	 सारा	 पर्देश	 झगझगीत,	 सपाट,	 पारदशक
फिटकभमूीचा	होता	आिण	 यात	आभाळातील	ता यांची	पर्ितिबंबे	अनेक	खड्गांपर्माणे
िचितर्त	झाली	होती.	या	अमयाद	िव तारावर	सवतर्,	वीरासन	घातले या,	पदम्दलावर
आसन थ	असले या	अथवा	धनु यबाण	स ज	 केले या	अितभ य	आकृती	हो या.	 या
पर् येक	आकृतीत	 दंडा कंधावर,	 नेतर्ांत	वा	 कंठाभोवताल या	 पु पमालेत	सयूाचे	 तेज
मंदपर्भ	करतील	अशी	 िद य	 र ने	होती.	अशा	 र नांची	पर्भा	पर्काशाचा	पर्ित वनी
उमटत	गे यापर्माणे	ि ितजापयंत	रंगलहरीनंी	पसरत	गेली	होती	आिण	 यां या	िबंबांनी
फिटकभमूीवर	 रंगो सव	 िनमाण	 झाला	 होता.	 दृ टीसमोर	 सतत	 वाहत	 असले या,
णा णाला	पिरवतन	भोगणा या	पर्वाहापासनू	अ यंत	अिल त	अस यापर्माणे	 या



आकृतीं या	मुखावर	शांती	होती	आिण	दृ टीत	िनरामय,	अिनिमष	 ान	होते.	हा	उ वल
र निवलास	पािह यावर	आप या	दीघ	तप येला	अखेर	सफलता	लाभणार	या	भावनेने
याला	अितकृत 	वाटले	व	 याला	तो	आवेग	साहवेना.

तो	आवेग	ओसरला.	अितशर्माने	तो	एका	धनुधारी	आकृतीवर	चढला	व	अ यंत
लालसेने	 याने	 पु पमालेतील	नीलर नास	 पश	 केला;	 परंतु	 ते	 र न	 पणूपणे	आकृतीत
तले	होते	आिण	 या या	दुबल	बोटांनी	अस 	वेदना	सहन	करत	य न	केले	तरी	ते	मु त

हो याचे	िच ह	िदसेना.	तोवर	ि ितज	उजळले	व	आभाळ	तेज वी	झाले.	तेथील	रंगपटल
अदृ य	 झाले	आिण	आकृतीवंरील	 र नांची	 झळाळी	 पणू	 मावळून	 या	 जागी	 केवळ
िश पिचतरे्	 िदस	ू लागली;	 परंतु	 काही	आकृतीवंरील	 र न थाने	 याने	 िनरखनू	 ठेवली
होती.	आता	 याला	असहाय	वाटत	होते,	तरी	तो	सहसर्	पदम्दलांवर	असले या	एका
आकृतीवर	चढला	आिण	अ यंत	 दुबल	हातांनी	 ित या	 नेतर्ात	पािहलेले	र न	ह तगत
कर याचा	 याने	 पर्य न	 सु 	 केला.	 अनंत	 वाटणा या	 कालानंतरही	 आकृती या
नेतर्ाभोवती	 एक	 रेषा	 उमटली	 नाही	 की	 र ने	 अि थर	 झाली	 नाहीत.	 याचपर्माणे
या या	 मढूतेकडे	 उपरोधाने	 पाहत	 अस यापर्माणे	 वाटणारे	 आकृती या	 मुदरे्वरील
िकंिचत	ि मत	आिण	दृ टीतील	शांत	 माशीलताही	िवचिलत	झाली	नाहीत.

तो	 खाली	 उतरला	 व	 आघात	 कर यासाठी	 काही	 साधन	 िमळते	 का	 हे	 पाहू
लागला;	 परंतु	 या	 फिटकभमूीवर	 िशलाकणही	 िमळ याजोगा	 न हता.	 मातर्	 काही
चौथ यांजवळ	घरटे	िवसकटून,	काड ा	िवख न	पडा या	 यापर्माणे	भ न	झालेले	अनेक
मानवी	अि थपंजर	दीनपणे	पसरले	होते.	 याने	 नैरा याने	 यांतील	एक	हाड	उचलले	व
या	 पशाने	 तो	 णभर	 भर्िम ट	 झाला.	 आप यासारखाच	 हा	 आणखी	 एक	 मानव,
आप याच	 अि थपंजराचा	 सगोतर्ी.	 याची	 भर्मंती	 कशी	 झाली	 असेल?	 या या
वाट ाला	कसला	अंत	आला	असेल?	या	पर् निच हांनी	तो	िखळ यासारखा	झाला;	पण
ही	अव था	त काळ	ओसरली.	 याने	हाड	घेऊन	पावले	वळवली	व	एका	चौथ यावर	तो
पु हा	साहिसक	िन चयाने	वर	चढला.	 या	आकृती या	मुखासमोर	उभे	राहताच	ते	िवशाल
अिनिमष	 नेतर्	 याला	 अनंत ारासारखे	 भीषण	 वाटू	 लागले.	 याने	 हातातील	 साधन
उचलले	व	मढू	आगर्हाने	तो	आकृतीवर	आघात	क 	लागला.

आभाळाचा	 झळझळीत	 पर्काश	 िवरला	 व	 ते	 िवर त	 याितर्का या
व तर्ापर्माणे	 िन तेज	 झाले.	 काही	 काळानंतर	 संिधपर्काश	 संपला	 व	आकृतीमधनू
दीि तमान	िकरण	िनमाण	झाले.	तो	अ ाप	पर्हार	करत	होता;	परंतु	एका	अितपर्हारात
हातातील	अि थका ठ	पणूपणे	भ न	झाले	व	तो	चौथ याव न	खाली	कोसळला.	 याने
शू यदृ टीने	आप या	हातांकडे	पािहले.	अि थका ठाबरोबरच	 याची	जीण	बोटे	 देखील
आता	भ न	 होऊन	 गेली	 होती.	 या	 फिटकभमूीव न	 उठ याची	 ई या	आता	 पणूपणे
संपली.	सभोवारचे	 दृ यदेखील	आता	 िवल ण	भयानक	झाले	होते.	सा या	भमूीखाली
अ नी	पर् विलत	झा यापर्माणे	ती	र तवणी	झाली	होती	व	र तपर्काश	आभाळावरही
चमकू	लागला	होता.	 या	आकृतीं या	 मुदर्ांवर	 कृ णर त	अशा	 चंचल	छायांचे	गा ड
िनमाण	झाले	होते	आिण	 या	पर् येकीभोवती	एकेक	र तरेषा	पाताळनागापर्माणे	कंिपत
होऊ	लागली	होती.

याने	 भ न,	 िनजीव	 झालेले	 हात	 उरावर	 घेतले	आिण	आप या	 ओंजळीकडे
िनराशेने	 पािहले.	 या	 णी	सारे	शरीरच	 पर् विलत	झा यापर्माणे	 याला	 वाटले	 व



याचे	मकू	झालेले	ओठही	िकंिचत	थरथरले.	 यासाठी	 याने	र त	वेचले,	हाडे	िझजवली,
ते	 दया या	गाभा यात	संभाळून	ठेवलेले	सहसर्रंगी	र न	आता	 या या	ओंजळीत	होते
व	अखेर	 याची	बोटे	 या या	रेषेभोवती	तृ तीने	िफरत	होती!

भोवतालचा	 र तपर्काश	आता	 िवझत	 चालला	 व	 ओंजळीतील	 र नाचे	 तेज
आता	जा तच	पर्ग भ	होऊ	लागले.	तोच	सा या	दृ यावर	ती ण	खड्गाची	रेषा	िफरावी
यापर्माणे	एक	अ यंत	सुरेल	शीळ	 या या	कानावर	आली	व	पसरले या	दोन	िवशाल
पंखांनी	आभाळ	झाकोळून	गेले.

कृ णग डाने	आपली	चोच	 या यापाशी	 नेली	व	 हटले,	 ‘‘मला	त	ूओळखलंस?
या	मा या	कृ ण पात	तुला	कदािचत	मला	ओळखता	येणार	नाही.	माझा	िदवस	संपला.
मी	मा या	शापाकडे	जात	आहे.	आता	 तुझा	 ण	आला	आहे.	माझी	शीळ	त	ूऐकली
आहेस!’’

परंतु	ग डा या	श दांकडे	 याचे	ल 	न हते.	 याची	 दृ टी	 िनरा याच	 दृ याने
वेधली	 होती.	 आभाळातनू	 एक	 अितदेदी यमान	 स दयाकृती	 खाली	 उतरली	 व
या यासमोर	तरंगली.	 ित या	उ रीयाचा	एक	भाग	वा यावर	 ि ितजापयंत	पोहोचला
होता	व	 यांतील	र तवणामुळे	तो	अि नपर्वाहापर्माणे	भासत	होता.	 ितचा	 केशसंभार
आभाळात	पसरला	होता	आिण	अनेक	तेज वी	तारे	 यात	अलंकारांपर्माणे	शोभत	होते.

‘‘त	ू मला	 ओळखलंस?’’	 वेलीवर	 फुले	 उमलावीत	 अशा	 मधुर	 वरात	 ितने
िवचारले.	 याने	ित याकडे	अजाण	डो यांनी	पािहले	व	 हटले,	‘‘नाही,	अशी	असामा य
दैवी	स दयमतूी	पवूी	पाह याचं	भा य	मा या	वाट ाला	आलं	नाही!’’

‘‘आपली	भेट	कृ णवनात	झाली	होती.	मी	तुला	 या	वेळी	माग	दाखवला	होता,’’
ती	 हणाली.

‘‘मग	कदािचत	त	ूमाझी	भा यदेवताच	असशील,	कारण	त	ूया	भा यशाली	 णीच
मला	 दशन	 िदलंस.	 मा या	 या	 ओंजळीत	 पाहा.	 या	 र नासाठी	 मी	 ऐिहक	 जीवन
लाथाडलं,	ता य	सांडलं,	 र त	अपण	 केलं;	 परंतु	मा या	जीवना या	 अं य णी	तरी
मला	 हे	कोण याही	भ य	आकृतीवर	शोभणारं	 र न	 पर्ा त	झालं!’’	 याने	अ यानंदाने
ओंजळीतील	र नाकडे	पािहले	व	डोळे	िमटून	घेतले.

कृ णग डाने	ि तिमत	होऊन	देवतेकडे	पािहले,	कारण	 याची	ओंजळ	तर	पणूपणे
िरती	होती.	 ितची	 मुदर्ा	का याने	 यगर्	झाली	व	 ित या	 वरात	 	 कंठाची	आतता
आली.

‘‘पु हा	सारं	तेच!	अखेर	आपणाला	र नपर्ा ती	झाली	या	भर्मानं	आणखी	एका
आयु याला	िवराम	िमळाला!	कृ णग डा,	सावधदृ टीनं	पाहा.	याची	ओंजळ	 यापर्माणं
िरकामी	आहे	 याचपर्माणं	 इथ या	 कोण याच	आकृतीवर	 एकही	 र न	 नाही.	 तरी	 या
मानवाला	 र नपर्ा तीचा	 हष	 झाला	 आहे.	 ही	 र नपर्ा ती	 हणजे	 अखेर	 वत: या
दृ टीम ये	घडून	आलेलं	एक	पिरवतन,	एवढाच	 याचा	स याथ	आहे.’’

‘‘देवते,	 मी	 संभर्मात	आहे,’’	 कृ णग ड	 हणाला,	 ‘‘हा	 पर्देश	 तर	 मानवाची
मयादा.	मग	अशा	 व पाचं	र न	कुठेच	अि त वात	नाही	का?	अस या	मोहजालामागं	न
धावता	 घरकुलातच	 बंिदवान	 होणारे	 इतरेजन	 आिण	 अशा	 केवळ	 दृि टपिरवतना या
इंदर्जालात	सुखावणारे	हे	मानव	यांत	मग	 ानी	कोण?	यांत	मढू	कोण?’’

‘‘ याला	काही	उ र	नाही.	तसं	उ र	आप याजवळ	आहे	असा	 िव वास	धरणं



हणजे	र नपर्ा तीचा	हष	उपभोग यासारखं	होईल	आिण	तोही	एक	भर्म	ठरेल!	चल,
माझा	 ण	आला	आहे.	पु हा	कमचक्राचा	पर्ारंभ	झाला	पािहजे.’’	ितने	जाताना	 या या
म तकास	 पश	केला	व	ती	नाहीशी	झाली.	ितचे	र तवणी	उ रीय	ि ितजाआड	गेले	व
केशसंभारातील	ता यांचा	अ त	झाला.

ग ड	 णभर	रगाळला.	तो	िकंिचत	खाली	वाकला	व	 याने	मृद	ू वरात	िवचारले,
‘‘त	ूमाझा	काल वर	ऐकला	आहेस,	मला	तो	कधीच	शर्वणी	पडणार	नाही,	ते हा	तु या
जीवनाचा	 शेवटचा	 िबंद	ूओघळ याआधी	 मला	 सांग	 –	 तो	 वर	 कसा	आहे?’’	 ग ड
अपे े ने	थांबला;	पण	 याचा	पर् न	अनु िरत	रािहला.	आता	समोरील	अि थपंजर	िरती
ओंजळ	ध न	पणूपणे	 त ध	झाला	होता.	 याने	डोळे	 िमटले	होते;	पण	आता	 या या
मुदरे्वर	तृ तीची	कळा	होती.

‘‘इथंही	उ र	पर्ा त	झालं	नाही!’’	िख नपणे	ग ड	 हणाला.	 याने	आपले	पंख
या यावर	 िव तारताच	सारी	रातर्च	खाली	उतर यापर्माणे	 अंधार	दाटला.	 याने	एक
िन: वास	सोडला	व	कृ णग ड	दि णेस	िनघनू	गेला.	 याच	वेळी	सुवणयान	गे यापर्माणे
सुवणग ड	अितवेगाने	उ रेकडे	नाहीसा	झाला...

हळूहळू	अंधाराची	घनता	कमी	झाली	व	नदीचा	पर्वाह	ओस 	लागताच	एकेक
व त	ू पर्वाहावर	 प ट	 िदस	ू लागावी	 यापर्माणे	 भोवतालचे	 जीण	 मंिदर,	 रथागार,
पिरसरातील	चाफा	 पर्काशात	 उजळू	लागली.	चा यावर	 रातर्ीत	 उमललेली	चारसहा
फुले	 िदस	ू लागली.	 काही	 वेळाने	 मंिदरा या	 तंभावरील	 धनुधारी	 ारपाल,	 भ न
गोपुरावरील	वीरासनातील	आकृती,	तोरणावरील	पदम् थ	मतूी	याही	 प ट	होऊन	 यांचे
डोळे	 व छ	पर्काशात	अिनिमष	पाह	ूलागले.	मंिदरा या	अंगणात	एक	वृ ा	काठी	टेकत
दोन	 गा मागोमाग	आली	 व	 थांबनू	 ितने	ओवरीत	 पसरले या	शांत	आकृतीकडे	 नजर
टाकली.	ितने	एकदोन	हाका	मार या	व	काठीने	 याला	हळूच	िडवचनू	पािहले.	अखेर	ितने
हातातील	गाठोड ातनू	भाकरीचा	एक	 तुकडा	एका	दर्ोणात	घातला	व	दर्ोण	 या या
शेजारी	ठेवनू	ती	गाईमागोमाग	िनघनू	गेली.

ती	 जाताच	 ककश	आवाज	 करत	 एक	 कावळा	 खाली	 उतरला	 व	 याने	 दर्ोण
पर्ा तािवक	 हालचालीने	 पुढे	ओढला.	 झोपले या	 मनु याकडून	 काहीच	 पर्ितकार	 न
झा याने	 याने	 िनधा तपणे	दर्ोणातील	अ नाचा	 तुकडा	उचलला	व	 िरता	दर्ोण	 िर या
ओंजळीशेजारी	टाकून	सळसळा	पंख	हलवत	तो	मंिदरावर	जाऊन	बसला.

आिण	तेथे	तो	समाधानाने	काव	काव	क 	लागला!



िव	द	ूष	क

िवशाल	 पसरले या	 ादश	 गोपुरांनी	 सुशोिभत	 असले या	 र ता ी या	 मंिदरावर
सुवणरंगाचा	 हंस वज	 मंदपणे	 थरथरत	 होता	 आिण	 शुभर्	 कंदामधनू	 केशरपु प
उमल यापर्माणे	 भासत	 होता.	 महामंिदरा या	 दीघ,	 िचतर्वेलीयु त	 अशा	 पाय या
ओलांड यावर	खाली	अ यंत	 िव तीण	असा	 संगमरवरी	 मंडप	होता	आिण	 या	 िठकाणी
आज	राजसभेची	योजना	झाली	होती.	अधवतुळाकार	मांडले या	अलंकृत	आसनांवर	सव
अमा य	 तर	 राजव तर्ांत	 थानाप न	 झाले	 होतेच;	 पण	 यािशवाय	आज या	 िवशेष
पर्संगी,	 पवतां या	 उतरणीवर	 राहणा या	 वनजनांचे	 याधपर्मुख,	सागराशी	 झंुज	 देत
जगणा या	 धीवरांचे	 नायक,	 झंझावातापर्माणे	 वनमु त	 संचारणा या	 अ वसमहूांना
र जबू 	करणा या	अ व यापा यांचे	 नेते	 इ यादी	अनेक	 मांडिलकही	 उपि थत	 होते.
याधपर्मुखां या	अंगावर	कृ णािजनांची	आवरणे	होती	व	 यांनी	कानांत	 दर्-सुवणवलये
अडकवली	होती.	धीवरां या	अंगावर	झगझगीत	रेशमी	व तरे्	तंग	बांधलेली	िदसत	होती
आिण	 गुड यांखाली	 यांचे	 पाय	 उघडे,	 ओबडधोबड	 व	 केसाळ	 होते.	 इतर	 सराईत
मानक यां या	 समहूात	 ते	 अवघडून,	 अ व थपणे	 बसले	 होते	 आिण	 वत:चे	 धैय
िटकिव यासाठी	 ते	 मधनूमधनू	आप या	अनुयायांपैकी	 कोणावर	 तरी	अकारण	 संत त
होऊन	कठोर	श दांत	कस यातरी	आ ा	देत	होते.

सभामंडपापासनू	ब याच	अंतरावर,	पट्टनगरीत	होणा या	कोण याही	समारंभास
गदी	 करणा या	 उ सविपर्य	 आिण	 िन ोगी	 नगरवािसयांची	 गदी	 होती	 व	 यातही
िविवध	 केशभषूा	 केले या	 नट या	 व तर्ांतील	 ि तर्यांचा	 भरणा	अिधक	 होता.	 परंतु
एवढया	शर्ृंगाराने	देखील	कदािचत	इतरांचे	ल 	आप याकडे	जाणार	नाही,	या	संशयाने
कृितर्म	 हातवारे	 करत,	 ज रीपे ा	 जा त	 मोठ ाने	 या	 ु दर्	 िवषयावर	 त मयतेने
बडबडत	हो या.	सग या	जनसंमदावर	अ ाप	खेळीमेळीची	छाया	होती,	कारण	अ ाप
धमाचायांचे	 आगमन	 झाले	 न हते.	 अमा यां या	 समोर	 ठेवलेले	 यांचे	 पीठ	 अ ाप
अनिधि ठत	होते;	परंतु	पारंपिरक	पर्थेपर्माणे	तेथे	सेवक	चव या	ढाळत	उभे	होते	आिण
आता	 यां या	चेह यावरही	 लांतीची	कळा	िदस	ूलागली	होती.

जनसंमद	एके	 िठकाणी	 दुभाग यासारखा	झाला	व	 या यात	हा या या	लहरी
उमट या.	आप या	 दैनंिदन	 व तर्ांवर	 एका	 बाजनेू	 पणू	काळा	 व	 दुस या	 बाजनेू	 पणू
शुभर्,	असा	वेष	घातलेला	िवदषूक	गाढवावर	बसनू	राजसभेकडे	येत	होता.	एका	दोरा या
तुकड ा या	टोकांना	एका	बाजलूा	घंटा	व	दुस या	बाजलूा	दीप	बांधनू	 याने	तो	आप या
ग याभोवती	वेटो याने	टाकला	होता;	परंतु	घंटेची	जीभ	काढून	ठेवली	होती	व	दीपात
तेल	 अथवा	 वात	 काहीच	 न हते.	 भोवताल या	 कुि सत	 उद	्गारांकडे	 दुल 	 करत	 तो
साजसभेकडे	आला	आिण	उ चैःशर् याव न	 इंदर्	उतरत	अस या या	 िदमाखानेच	तो
खाली	उतरला.	 याला	पाहनू,	फ त	समर्ाटां याच	 िवनोदाला	हा य	अपण	कर याची
सवय	असले या	पर्धान	अमा यां याही	 मुदरे्वर	 ि मताची	भावना	 िदसली.	 िवदषूकाने



ग याभोवतालची	दोरी	न	काढताच	दीप	व	घंटा	एखा ा	देवते या	आयुधांपर्माणे	दो ही
हातांत	उचलनू	धरली	व	 राजसभेत	पर्वेश	क न	तो	 सेनानायकां या	आसनाशेजारीच,
पण	खाली	संगमरवरी	फरशीवर	नमर्पणे	बसला.

‘‘ वागत	असो,	 बृह पती!	आज	 गाढवाव न	आगमन	झालं?’’	 सेनानायकांनी
नाटकी	गंभीरपणे	िवचारले.

‘‘आपण	 चुकलात,	 सेनानायक!	 आप या	 िदवंगत	 पु य लोकां या	 पिवतर्
आ ेचा	 भंग	 केलात!	 सामर्ा यात	 कशालाही,	 कोणालाही,	 या या	 ख या	 रोखठोक
नावानं	 संबोधायचं	 नाही,	अशी	 एक	आ ा	 यांनी	 पर्सृत	 केली	 होती	याचा	आपणास
िवसर	 पडला	आहे	का?	गाढवाला	गाढव	 हणायचं	 नाही,	 तर	 यास	मलरािशिवमशक
अथवा	आजानुकण	 हटलं	पािहजे.	आ ाच	 येत	असता	मी	मा या	मागावर	एक	मोठा
कोलाहल	ऐकला.	घोड ांचे	 केस	कापनू	 यांना	नीटनेटके	 ठेवणा या	 यवसायीचंा,	 उंदीर
मा न	उपजीिवका	करणा या	शर्िमकांचा	एक	मोठा	समहू	राजसभे या	िदशेनं	आक्रमक
आवेशानं	येत	असलेला	मला	िदसला.	गत	राजसभे या	पर्संगी	मासे	धरणा यांना,	िशकार
क न	जगणा यांना	नवीन	नामिच हं	 िमळून	 यांना	सभेत	मानाचं	 थान	 िमळालं,	 ते हा
या	वेळी	आप यासार या	रा यमंडला या	मह वा या	िद गजांना	तसंच	 थान	का	िमळू
नये,	अशी	 यांची	क्रोधज य	िवचारणा	आहे.	ते हा	 यांचं	आगमन	हो याआधीच	 यां या
पर्मुखांना	 अनुक्रमे	 अ वकेशभषूार न	 आिण	 मषूककुलसंहारभा कर	 अशा	 उपाधी
दे याची	 चतुर	 पर्धान	 अमा यांनी	 योजना	 केली	आहे,	 अशी	 वदंता	आहे.	 मी	 फ त
वदंताच	ऐकत	असतो	सेनानायक,	स य	नाही.	एकदा	काहीतरी	स य	झालं	की	ते	ि थर,
जड,	 चैत यहीन	 होतं,	 तर	 वदंता	 ही	 सदैव	 नवनवो मेषशािलनी	 असते.	आणखी	 एक
मह वाचा	िवरोध	 हणजे	–’’

तोच	िवदषूकाचे	ल 	मागा या	कडेने	जात	असले या	एखा ा	दर्ोणमेघापर्माणे
का याकिभ न	 िदसणा या	 ड बाकडे	 गेले.	 तो	 त काळ	 उठला	 व	 धावत	 जाऊन
अितनमर्पणे	 याने	 ड बापुढे	 दंडवत	 घातले	आिण	 लीन	 वरात	 या याकडून	 अभय
मािगतले.	 भोवताल या	 संमदात	 हा याचा	 फोट	 झाला	 आिण	 वतः	 ड ब	 देखील
िकंिचत	लि जत	झाला.	िवदषूक	उठला	व	मोठ ा	गंभीरपणे	 व थानाकडे	परतला.

‘‘पण	 बृह पती,	 ही	 घंटा,	 हा	 दीप	 –	 ही	आपली	 नवी	 िब दं	 कसली?	 यांचं
पर्योजन	काय?’’	कोषािधपतीनंी	िवचारले.

‘‘ याचं	असं	आहे	–	आज	एका	तरी	शहा याशी	दोन	श द	बोलावेत	अशी	मला
फार	तीवर्	इ छा	झाली.	ते हा	 याचा	शोध	करत	असता	उपयु त	 हावा	 हणनू	हा	दीप
मी	घेतला	आिण	 याचा	शोध	लागताच	ती	िद य	सुवाता	सवतर्	सांगावी	 हणनू	मी	घंटा
जवळ	ठेवली.’’

‘‘परंतु	हा	कसला	दीप	आहे?	 यास	तैल	तैिलकेचा	 पश	नाही	आिण	 या	घंिटकेत
िज हा	नाही!’’	कोषािधपतीला	रंजव यासाठी	उपकोषािधपतीने	कुि सततेने	 हटले.

‘‘इत या	दीघ	कालावधीत	मला	एकही	शहाणा	भेटला	नाही,	तो	आजच	नेमका
कसा	काय	 भेटणार?	 ते हा	दीप	पर्कािशत	कर याचा	 िकंवा	 घंटा	वाजव याचा	पर्संगच
येणार	नाही,	असा	माझा	पर्थमपासनूच	िव वास	होता,’’	िवदषूक	 हणाला.

‘‘मग	आपण	 घंटा	आिण	 दीप	या	 व त	ू घेत याच	कशाला?’’	 नौदलनायकांनी
िवचारले.	कोण याही	पर्संगी	आपण	िनदान	एक	तरी	पर् न	िवचारला	नाही,	तर	आपण



सजीव	आहो	या	गो टीवर	जनतेची	 मुळीच	शर् ा	राहणार	नाही,	अशी	 यांची	भावना
होती.

पण	 जण	ू याच	 पर् नाची	 अपे ा	 करत	 अस यापर्माणे	 िवदषूकाने	 त काळ
सांिगतले,	 ‘‘पण	जर	अक मात	एखादा	शहाणा	 भेटलाच,	तर	आपली	स जता	असावी,
हणनू	या	व त	ूमी	घेत या!’’

कोषािधपती	 पर्स न	 मुदरे्ने	 हसले;	 पण	 धीवरपर्मुखाने	 मातर्	 कपाळाला
वळकट ांसार या	िनःसंशय	आठ ा	घात या	व	 हटले,	‘‘वात	नसता	िदवा	लागत	नाही,
जीभ	नसता	घंटा	वाजत	नाही,	हे	तर	आम या	पर्ांतात	लहान	मुलालादेखील	समजतं!’’

िवदषूक	 या याकडे	वळला	व	 याने	धीवरपर्मुखास	अ यंत	नमर्पणे	अिभवादन
केले.	तो	 हणाला,	‘‘मीनजालपाणी,	आपले	श द	अ यंत	 ानगभ	आहेत.	आप यापुढं	हा
सेवक	अगदी	यःकि चत	आहे.’’	मग	तो	कोषािधपतीकंडे	वळला	व	 हणाला,	 ‘‘नाहीतर
माझी	ि थती	हंसासारखी	 हायची!’’

‘‘हंसासारखी	 हणजे	कशी?’’	नौदलनायकांनी	िवचारले.	जण	ू या	आमंतर्णाचीच
वाट	पाहत	अस यापर्माणे	िवदषूकाने	आपले	आसन	पर्श त	केले	व	तो	सांग	ूलागला,

‘‘एकदा	असं य	कावळे	मानससरोवराजवळ	जमले.	 या	 िठकाणी	शुभर्	 पंखांचा,
लाल	चोचीचा	एक	हंस	हंसीबरोबर	जलक्रीडा	करत	होता.	काव यांनी	एकदम	कलकलाट
केला	 व	 यांनी	 हंसास	 मानससरोवर	 सोडून	 जा यास	 सांिगतलं,	 कारण	 यां या
आगमना या	 णापासनू	मानससरोवरावर	 यांची	स ा	सु 	झाली	होती.

‘‘	 ‘अनािदकालापासनू	 हे	 सरोवर	 हंसांसाठीच	 आहे,’	 हंस	 हणाला,	 ‘िशवाय
तु हांला	पोहता	येत	नाही,	तर	मानससरोवर	हवं	कशाला?’

‘‘	 ‘आ हांला	 पोहता	 येत	 नसेल;	 पण	 याचा	आिण	 वािम वाचा	काय	 संबंध
आहे?	आप या	 स ेची	 नृ यशाला	अथवा	 गायनशाला	असेल	 तर	आप याला	 नृ य-
गायन	आलंच	पािहजे	असं	कोठे	आहे?’	काव यां या	ने याने	राजकारणी	हसनू	िवचारले.
हा	नेता	मोठा	 यु प न	होता	व	 याने	कृ ण ीपात	जाऊन	 याय	व	राजनीतीचा	पर्गाढ
अ यास	केला	होता.

‘‘	‘आिण	आ ा या	आ ा	त	ूमानससरोवर	सोडून	गेला	नाहीस,	तर	आ ही	सगळे
तु यावर	 तुटून	पडू	व	 तुझा	आिण	 तु या	 िनवास थानाचा	पणू	नाश	क !’	एका	त ण
काव याने	गजनू	सांिगतले.

‘‘परंतु	 या या	या	ककश	श दांनी	ने यास	क्रोध	आला	व	 याचे	सं कािरत	मन
फार	 यिथत	झाले.	 याने	आप या	 उतावीळ	अनुयायांस	ग प	 बसवले.	अशात हे या
आततायी	 उपायांची	 योजना	आता	 रानवट	झाली	 हाती	आिण	 ितला	 कृ ण ीपनीतीत
थान	न हते.	 याने	 पु हा	सौज यपवूक	हसनू	 हटले,	 ‘आपलं	 हणणं	मला	पणू	मा य
आहे.	मानससरोवर	 हंसांसाठीच	आहे,	ही	आपली	पर्ाचीन	परंपरा	मला	अढळ	राखायची
आहे.	उलट,	 या	पिवतर्	परंपरे याच	साम यशाली	आशर्यानं	मला	मातृदेशाची	कीती
वृदि्धंगत	करायची	आहे.	 पण	 यासाठी	 हंस	कोण	 हे	आधी	ठरलं	 पािहजे.	आपण	 हंस
आहात	हे	कशाव न?’

‘‘हंसाला	या	पर् नाचाच	मोठा	 िव मय	वाटला.	 यानं	आप या	 शुभर्	 पंखांकडे
पािहलं.	 याला	 जलातील	 पर्ितिबंबात	 आपली	 डौलदार	 मान,	 ित या	 अगर्भागी
असलेली	कमलदलासारखी	लाल	चोच	 िदसली;	 पण	आपण	 हंसच	आहो	 हे	सांग यास



यास	 पर्माण	 सुचेना.	काव यांचा	 नेता	नमर्पणे	 हसला.	तो	 हणाला,	 ‘ते हा	 पर्थम
आपण	या	पर् नाचा	 िनणय	लाव.ू	 येथे	उपि थत	असले या	सवांना	आपण	एकेक	पान
आणायला	सांग.ू	जर	आपण	हंस	असाल	तर	 यांनी	लाल	पान	आणावं.	जर	 यांना	मी	हंस
आहे	असा	िव वास	असेल	तर	 यांनी	िहरवं	पान	आणावं.’

‘‘	‘पण	या	िठकाणी	हंसांपे ा	कावळेच	सं येनं	जा त	आहेत,’	हंसी	 हणाली.
‘‘	‘देवी,	आपले	श द	पणू	स य	आहेत;	पण	तो	आमचा	का	अपराध	आहे?’	नेता

िवनयानं	 हणाला.
‘‘थोड ाच	 वेळात	 या	 िठकाणी	 िहर या	 पानांचा	 ढीग	जमला.	 हंसीनं	जाऊन

कमळाची	एक	अ फुट	कळी	आणनू	ठेवली.
‘‘काव यांचा	नेता	 हणाला,	 ‘पािहलंत?	 यायनीतीनुसार	िनणय	होऊन	मी	हंस

ठरलो	आहे,	 हे	इतर	सारे	माझेच	आ तगण	अस यामुळे	अथात	 ते	 देखील	 हंसच	आहेत
आिण	आता	आपणच	मा य	केलंत,	की	मानससरोवर	हंसांसाठीच	आहे.	ते हा	तु ही	आता
येथनू	जावं	हे	 यायाचं	होईल.’

‘‘हंस	िख न	होऊन	सरोवराबाहेर	आला.	हंसीनं	 याचं	सा वन	कर याचा	पर्य न
केला,	 ‘िपर्या,	त	ू िख न	का?’	ती	 हणाली,	 ‘पानां या	 राशीनं	का	 हंस व	ठरत	असतं?
चल,	आपण	येथनू	जाऊ.	त	ू या	जलाशयात	उतरशील	ते	मानससरोवर	होईल	-	जेथे	तू
िदसशील	ते	तीथ ेतर्	ठरेल.’

‘‘हंस	 हंसीबरोबर	 उठून	 जायला	 िस 	 झाला,	 तोच	 वेगानं	 उडत	 चालले या
सुवणग डाशी	 याची	 भेट	 झाली.	 यानं	 िवचारलं,	 ‘हंस	 हटला	 की	 याचं	 मुख
मानससरोवराकडे	असायचं;	पण	त	ूअसा	िव मुख	होऊन	कुठं	चाललास?’	मग	हंसानं	सारी
हिककत	सांगताच	ग डा या	अंगावरील	िपसे	उसळली	व	डो यांत	अंगार	िदसला.

‘‘	 ‘िमतर्ा,	मी	ग ड	आहे	की	नाही,	 हे	 पानं	गोळा	क न	 ते	 ु दर्	 ठरवणार?
मा या	चोचीचा	एक	फटकारा	बसला	की	 या	गो टीचा	त काळ	िनणय	होत	असतो.	 या
ुदर्ांची	त	ूगय	करणार?	जा,	आिण	आप या	देवद 	मानससरोवराकडे	पाठ	वळव	ूनको.

उ ा	हेच	कावळे	पानांचे	भारे	गोळा	करत,	मा या	नंदादेवी	कांचनगौरीवर	अिधकार	सांगू
लागतील.’

‘‘हंसीनं	 याला	आवर याचा	पर्य न	 केला;	पण	आता	 हंस	पर् विलत	झाला
होता	 व	 याला	 श दांची	 धंुदी	 चढली	 होती.	 हंसी	 हताश	 िच ानं	 या याबरोबर
मानससरोवरापाशी	आली.	 यांना	पाहनू	काव यांचा	समुदाय	 यां यावर	धावनू	आला.
काव यांचा	 नेता	 हणाला,	आिण	 याचा	 वर	 क्रोधापे ा	 दुःखानं	 कंिपत	झाला	होता,
‘मी	अ यंत	शांततािपर्य	आहे;	पण	आम या	 या य	ह कासाठी	आ ही	पर्ाणापण	क .
हंस	कोण	याचा	 या य	व	िनःप पाती	िनणय	लागलेला	आहे.’

‘‘आता	तर	 याचा	 वर	 दुःखापे ा	अनुकंपेनं	आदर्	झाला	होता.	 याची	अनु ा
होताच	ते	असं य	कावळे	हंसहंसीवर	तुटून	पडले	व	 यांचे	शुभर्	पंख	व	लाल	चोची	यांचा
िव वंस	झाला.

‘‘पण	झाडा या	ढोलीतनू	एक	खार	ही	ह या	पाहत	होती.	ती	ची कारत	 हणाली,
‘ग डाची	गो ट	िनराळी.	 यानं	एकदा	नखं	िफरवली	की	दहा	काव यां या	िचं या	होतात;
पण	 तु ही	 झंुजणार	 कशानं?	 पांढ या	 पंखांनी,	 डौलदार	 मानेनं	 की	 माणकासार या
चोचीनंी?	 पर्ितप ाला	 चांगलं	 समजेल	 अशी	 भाषा	 वापर याचं	 साम य	 नसेल,	 तर



शहा यानं	 या	िठकाणी	स य	खपवायला	कधी	जाऊच	नये.’
‘‘खारीचा	ची कार	काही	काव यांनी	 ऐकला	आिण	 यांनी	 ितलादेखील	 टोचनू

मा न	टाकले.	 हणजे	ते	स य	माहीत	नसलेला	हंस	आिण	ते	स य	माहीत	असलेली	खार
या	दोघांचाही	सवनाश	झाला.

‘‘ता पय	काय,	 वसंर णा या	संदभात	स याचं	 ान-अ ान	या	गो टी	पणूपणे
असंगत	आहेत.	कारण	अनुयायां या	र णाबाबत	स य	पणूपणे	उदासीन	असतं.	दुसरं	एक
शेष	ता पय	असं,	की	मग	तो	 वर	 िकतीही	ताि वक	असेना,	भोवती	कावळे	असताना
खारीनं	ची का 	नये.’’	इकडेितकडे	पाहत	िवदषूक	थांबला.

‘‘मानससरोवर	हे	हंसाचं	देवद 	दान	आहे,	याचं	आ हांलादेखील	िलिखत	पर्माण
अ ाप	उपल ध	झालं	नाही,’’	दंडािधकारी	असमाधानी	 वरात	 हणाले,	‘‘आिण	हे	कसलं
आहे	ता पय?	याचा	मळू	कथेशी	काहीसु ा	संबंध	नाही.’’

िवदषूक	हसला	व	 हणाला,	 ‘‘ता पयाचं	खरं	कौतुक	ते	 हेच!	 याचा	मळू	कथेशी
संबंध	असलाच	पािहजे	असा	काही	 दंडक	नाही.	 ते	 तर्ी या	कटीवरील	बालकासारखं
असतं.	ते	ितचंच	अप य	असलं	पािहजे	असं	नाही.’’

सेनानायकांनी	आपले	आसन	 िकंिचत	 िवदषूकाकडे	सरकवले	व	मोठया	सलगीने
या या	खां ावर	 हात	 ठेवला.	 यांची	 मुदर्ा	 दवाने	 िभजले या	 रानशेणीसारखी	झाली
आिण	 यांचे	 डोळे,	 जगात	 हाडे	 थोडी	 दगड	 फार,	 असा	 सा ा कार	 झाले या	 वृ
कु या या	 डो यांपर्माणे	ओलसर,	 उदास	झाले.	 ही	 पिरिचत	ल णे	 िदसताच	 िवदषूक
एकदम	सावध	झाला.	 सेनानायकां या	पर्णियनी	 शु लप 	 कृ णप ापर्माणे	 िनयिमत
बदलत.	 िनरिनरा या	व त	ू वीका नदेखील	आप या	नतून	पर्णियनीने	आपली	कशी
कुशल	 पर्तारणा	 केली,	 हे	 ते	 आता	 आतपणे	 आिण	 अ यंत	 सिव तरपणे	 सांगायला
सु वात	करणार	हे	 याने	पवूानुभवाने	ओळखले	व	तो	तेथनू	त काळ	उठला.

‘‘असा	अक मात	 थान याग	 का?’’	 नेतर्प लवी	 करत	 कोषािधपतीनंी	 हसत
िवचारले.	 िवदषूकाने	 आता	 पसरत	 चालले या	 उ हाकडे	 बोट	 दाखवले.	 ते	 आता
या यापयंत	 सरकले	 होते	आिण	खालची	फरशी	 प ट	जाणव याइतकी	 त त	झाली
होती.	 तो	 हणाला,	 ‘‘ ु दर्ांनी	थोरांशी	 केलेला	अितपिरचय	मानहािनकारक	 होतो,	 तर
थोरांचा	अनाहतू	अित पश	तापदायक	ठरतो.	छायेचं	संर ण	न	सोडता	सयूा या	पर्खर
वैभवाचा	आदर	करावा,	आ मसंयम	न	सोडता	मिदरेचा	 वाद	 वीकारावा	आिण	िन ठेची
अपे ा	न	करता	 तर्ीसुख	 यावं	असं	शा तर्वचन	आहे.’’

िवदषूक	 या	 थानापासनू	 िकंिचत	दरू,	अधवतुळा या	 दुस या	टोकाकडे	 येऊन
बसला.	 याची	काळीपांढरी	व तरे्	पाहनू	चव या	ढाळत	असले या	सेवकां या	चेह यावर
देखील	 हस	ू िदसले.	 िवदषूक	 ि थर	 झा यावर	 दुगािधका यांनी	 िवचारले,	 ‘‘अहो
बुदि्धभा कर,	हा	भािगरथी	कािलंदी	व तर्ालंकार	कसला?’’

िवदषूकाने	 यां याकडे	वळून	 वेतापर्माणे	लवनू	 यांना	पर्णाम	केला	व	 हटले,
‘‘आप यासार या	मा यवरांचं	ल 	या	 ु दर्ाकडे	जावं	यात	मी	ध यता	मानतो.	मी	या
व तर्ांस	अ यंत	 कृत 	आहे.	 ही	 व तरं्	 हणजे	 िदनरातर्	असनू	 वर	 माझा	 मुखचंदर्
ानतेजानं	िवराजत	आहे.’’

भोवतालचे	 सारे	 अिधपती	 हस	ू लागले;	 पण	 किवराजांचे	 हा य	 पर्थम
संप यामुळे	 यांनी	उपहासाने	 हटले,	 ‘‘पण	 चंदर्	कधी	 इतका	ओबडधोबड,	खडबडीत



असतो	का?’’	आिण	 यां या	या	पर् नाने	पु हा	हा या या	लहरी	उमट या.
‘‘परंतु	 किवराज,	 चंदर्	 अगदी	 शीतल,	 ि न ध	 असतो	 हे	 तरी	 आ हा

यःकि चतांना	कोणी	ऐकवलं,	कवीनंीच	ना?	कवीचंं	खरं	पाणी	जोखलं	ते	एका	गौड	पर्ाकृत
भाषेनंच!	 या	भाषेत	कवी	आिण	कपी	या	दोह नाही	एकच	समान	श द	आहे.	पर्ाकृत
अगदी	रोखठोक	भाषा	आहे,	 हणनूच	ती	राजसभेतनू	 थानभर् ट	झाली	आिण	 ित या
जागी	सं कृत	भाषा	आ ढ	झाली!’’

िवदषूकाने	आप यावरील	अ तर्	असे	 परतव याने	 किवराज	अ व थ	 होऊन
लालसर	झाले.	 यांनी	ऐिहक	गो टीवं न	ल 	काढले	व	 युवतीने	ल ापर्हार	करताच
उमलणारा	अशोकवृ 	हा	सग या	िपर्यकरांचा	कुलपु ष	आहे	अशात हेचे	 यावसाियक
का य	कर यास	ते	श द	शोध	ूलागले.	 हणनू	िवदषूक	इतरांकडे	वळून	 हणाला,

‘‘आप या	राजनीतीत	अथवा	शासनकत यात	िवशेषतः	या	भाषेचं	मू य	अमयाद
आहे.	 राजकारण	आिण	 महाभारत	 यांम ये	 एक	 अ यंत	 ल णीय	 अंतर	आहे.	 एकात
दर्ौपदी-व तर्हरण	आहे,	तर	दुस यात	िवव तर्,	शु 	स यावर	व तर्ाभरणे	व	अलंकार
चढवत	 राह याचं	काय	असतं	आिण	या	कायासाठी	 सं कृत	भाषािनिमत	व तर्ासारखी
राजव तरं्	िमळणं	अ यतर्	केवळ	अश य	आहे.	राजकारणात	धमराज	व तर्हरण	क न
स य व प	दाखव याचा	पर्य न	करतात,	तर	स ाधारी	दुःशासन	भरजरी	व तरे्	टाकून
डोळे	िदपवीत	 वतःची	लाज	राखतात!’’

‘‘अहाहा!	 काय	 हे	 देदी यमान	 बुदि्धवैभव!’’	 भुवया	 उंचावत	 शुभर्जटाधारी
वेदिमतर्	ऋषी	 हणाले,	‘‘आपण	आपलं	पांिड य	घनघोर	अर यात	पर्ा त	क न	घेतलेलं
िदसतं!’’

वेदिमतर्ांनी	 भोवती	 असले या	 आप या	 आशर्मातील	 िश यांकडे	 िवजयाने
पािहले.	 यां या	श दांनी	िश यां या	मुदरे्वर	आप या	पर्ाचीन	सं कृतीला	शोभेल	एवढे
ि मत	िदसले.

‘‘ऋिषवय,	 एकदा	 गु ं चा	 अनुगर्ह	 झाला,	 तेवढ ावर	 हा	 ु दर्	 आपला
बुदि्धसंसार	 चालवत	 आहे,’’	 िवदषूक	 हणाला,	 ‘‘ याचा	 पवूितहास	 असा	 आहे	 :
अ ययनासाठी	मी	मा या	 गु ं या	आशर्मात	पर्वेश	केला;	परंतु	माझा	 वीकार	क न
आशीवाद	दे यापवूी	 यांनी	माझी	कठोर	परी ा	घेतली.	पर्थम	मला	 यांनी	िछिदर्केतनू
पाणी	आणायला	सांिगतले	व	 यासाठी	एक	वषाची	मुदत	िदली.	मी	वषभर	पर्वास	केला
व	 एक	 िहमखंड	 िछिदर्केत	 ठेवनू	 यां यासमोर	 सादर	 केला.	 गु वय	 हणाले,	 ‘जल
पर्वाही	तरी	असतं	अथवा	 याचं	बा प	होऊन	 ते	ऊ वगामी	तरी	होतं.	मग	हा	 ि थर
िहमखंड	 हणजे	जल	कसं?’	मी	उ र	िदलं,	 ‘तप चया	क न	 वगपर्ा ती	क न	 यावी
की	सामा य	जनांचं	भिूमसमांतर	जीवन	जगावं	यािवषयी	 यान थ	असलेला	मानव	हा
आ माच	असतो;	हा	िहमखंड	 हणजे	जलाचं	 यान थ	 व प	आहे.’	गु ं नी	पु हा	आ ा
िदली,	 ‘जा	आिण	मृि केचा	 पश	न	झालेली,	अिववािहत,	सुगंधी	पितवर्ता	घेऊन	ये;
परंतु	 हे	काय	एक	वषात	न हे,	तर	एक	मासात	पणू	झालं	पािहजे.’	 सुगंधी	पितवर्तांचा
शोध	करत	मी	एक	मास	कालावधीपयंत	िफरलो	आिण	मग	गु वयांपुढं	एक	चंपककिलका
ठेवनू	नमर्पणं	उभा	 रािहलो.	 गु ं नी	पर् न	 केला,	 ‘ही	 सुगंधी	 िनःसंशय	आहे;	पण	ती
अिववािहत	पितवर्ता	कशी?’	मी	 उ र	 िदलं,	 ‘ितचा	 िववाह	होतो	 हे	कोणालाच	 ात
नाही.	 चंपकाला	 भंुगा	 पश	 करत	 नाही.	 मग	 गु वय,	 न	 वैरः	 कुतः	 वैिरणी?’	 मग



गु देवांनी	 पु हा	आ ा	 केली,	 ‘जा	आिण	एका	घिटकेत	परत	 ये.	हरणाचे	डोळे	 मृगजळ
पाहतात	 व	 वंिचत	 होतात;	 परंतु	 त	ू हरणाचे	 डोळे	 असलेलं	 मृगजळ	 घेऊन	 ये.’	 मी
राजमागावर	आलो,	 या	 वेळी	एक	 मृगनयना	 युवती	चालली	 होती.	मी	 ितला	 िवनंती
क न	 गु देवांपुढं	आणनू	उभं	 केलं.	 गु ं नी	 पृ छा	 केली,	 ‘ही	 मृगनयना	खरी;	परंतु	ती
मृगजळ	 कशी?’	 मी	 हटलं,	 ‘ तर्ीचं	 सारंच	 चंचल	असतं.	 ितचं	 स दय	 पाहतापाहता
जरागर् त	 होतं.	 ितचं	 परे्म	 णभंगुर	 असतं	 आिण	 ितचं	 ि मत	 भमूीवर	 झरकन
सरकणा या	ढगा या	छायेसारखं	असतं.	चार	पायांची	 वािमिन ठा	हवी	असेल	तर	कुतर्ा
यावा,	 तीन	 पायांची	 मनःशांती	 हवी	असेल	 तर	 केशरयु त	 चंदनाचा	 ितर्पंुड्र	 भाळी
धारण	करावा,	दोन	पायांचा	दर्ोह	हवा	असेल	तर	 तर्ीचा	 वीकार	करावा	आिण	एका
पायाचं	साम य	हवं	असेल	तर	हातात	लोहदंड	असावा.’

‘‘मा या	उ रांनी	गु देव	पर्स न	झाले	व	 यांनी	मा यावर	अनुगर्ह	केला.	 ते
हणाले,	 ‘व सा,	जा	आिण	 ानी	 हो.	 तुला	 कोण याही	 परंपराजड	 गु कुलात	 पर्वेश
िमळणार	नाही	आिण	कोणताही	आचाय	तुला	आपली	दी ा	देणार	नाही,	असा	मी	तुला
आशीवाद	देतो.’’	गु ं या	या	अनुगर्हामुळं,	आचाय	वेदिमतर्,	या	यःकि चताला	काही
ानकण	पर्ा त	झाले	आहेत.’’

वेदिमतर्	 ऋषीं या	 िश यांना	 चेहरा	 लपव यास	 जागा	 सापडेना;	 परंतु	 या
आप ीतनू	 सुदैवाने	 यांची	 सुटका	 झाली.	 कारण	 इत यात	 भेरी-तुतारीचंा	 नाद	 हवेत
घुमला	आिण	 राजसभेतील	 वातावरण	 गंभीर	 झाले.	 जमले या	 जनसंमदावर	 हलकीच
फंुकर	पड यापर्माणे	सारे	शांत	झाले	आिण	फ त	ि तर्या	तेवढ ा	दबले या	आवाजात
कुजबुजत	 रािह या.	 र ता ी या	 मंिदराचे	 भ य	 महा ार	 उघडले,	 आतनू	 आठ
वतुळपताका	भोवती	असलेली	धमगु ं ची	भरजरी	व तर्ांतील	आकृती	 व थानसुसंगत
अशा	 गतीने	 पाय या	 उत 	 लागली.	 सव	 राजसभा	 उभी	 राहनू	 नतम तक	 झाली.
धमगु ं या	 आगमनानंतर	 सेवकां या	 हातातील	 चव या	 जा त	 जलद	 गतीने	 हालू
लाग या.	धमगु ं नी	हातातील	 र नखिचत	कमंडल	ूसमोरील	 वेिदकेवर	 ठेवला	आिण	 ते
पीठावर	 आसन थ	 झाले.	 यांनी	 सुवणमुिदर्कांनी	 सुशोिभत	 झालेली	 बोटे	 उचलनू
राजसभेस	 थानाप न	 हो याची	 अनु ा	 िदली.	 यां या	 मागोमाग	 अभयराज,	 पीत
कौपीनधारी	वजर्ाचाय	आप या	 िहतिचंतकांसह	सभेत	आले.	 िवजयराज	एकाकी	पावले
टाकत	आला	व	िवदषूकापाशी	उभा	रािहला.	 यामागोमाग	मंिदरातनू	नारीगणांनी	सभेत
पर्वेश	 केला.	 पर्धान	 अमा यक या	 चंचला,	 र ता ी या	 अचना	 दासीची	 क या
ध् वशीला	आिण	 इतर	 युवती	 रंगीत	 पु पगु छापर्माणे	 एकतर्	आ या	 व	 पीठा या
उज या	बाजलूा	 थानाप न	झा या	आिण	 यांनी	धारण	केले या	 िविवध	 पु पां या	 धंुद
संिमशर्	गंधामुळे	राजसभा	पर्स न	झाली.	अमा यक येने	कृ णपर्पातासार या	केशांत
जाईची	 फुले	 खोवली	 होती,	 तर	 ध् वशीलेने	 वलयावलयांची	 केशरचना	 क न	 यावर
सुरंगी या	 फुलांचा	साज	चढवला	होता.	ती	 येताच	धमगु ं नी	 ित याकडे	पािहले.	 ितने
आप या	 दासीकडून	 पु पहार	 घेतला	 व	 तो	 धमगु ं या	 ग यात	 घालनू,	 यां या
भालपर्देशावर	 केशराचा	 ितलक	 लावला.	 ितने	 यां या	 पायांखालील	 लाल	 रेशमी
पादपीठ	सरकवले	व	नमर्पणे	अंगावरील	उ रीय	व तर्	काढून	 यां या	पायांवर	पसरले.
या	 व तर्ाची	 जविनका	 दरू	 होताच	 ित या	 अंगावरील	 चांद या	 जडवलेली	 मखमली
व तरे्	 व छ	झाले या	रातर्ी या	आभाळा या	तुकड ासारखी	चमकली	आिण	 यातनू



रेखीव	 डौलाने	 उमटले या	 ित या	 गौर	 यौवनाकडे	 पाहताना	 िवदषूकाचे	 मन	 देखील
लालसेने	 णभर	 धंुद	झाले.	आप या	 थानाकडे	जात	असता	अभयराज	 िवदषूकाकडे
पाहत	िकंिचत	थांबला	ते हा	िवदषूक	नमर्पणे	 हणाला,	‘‘अभयराज,	आज या	िनणयात
आपणाला	 पणू	 यश	 लाभो!’’	 याचे	 श द	 संपताच	 बाजलूा	 उभा	असलेला	 िवजयराज
या यासमोर	आला	व	िवदषूकाची	व तरे्	पाहताच	 या या	मुदरे्वर	ि मत	िदसले.

‘‘िवजयराज,	 आज या	 िनणयात	 आपणाला	 पणू	 यश	 लाभो!’’	 यालाही
ितत याच	नमर्तेने	अिभवादन	करत	िवदषूक	 हणाला.

िवजयराज	 हणाला,	 ‘‘पंिडत,	राजमुकुटासाठी	आ हा	दोघांपैकी	कोणा	एकाचीच
िनवड	 होणार	 हे	 आपणाला	 अ ात	 नाही.	 ते हा	 आ हा	 उभयतांनाही	 पणू	 यश	 कसं
लाभणार?’’

िवदषूकाने	 गंभीरपणे	 उ र	 िदले,	 ‘‘एका	 ानहीनाला	 मा	 असावी;	 परंतु
रा य यवहारात	 एकिन ठा	 समळू	 नाशाला	 कारणीभतू	 होते.	 प याङ्गनेचं	 नाव
पंचक यांत	 येत	 नसेल;	 पण	 िनदान	 वनवास,	 िशलाव था	 असले	 भोग	 तरी	 यां या
वाट ाला	 येत	नाहीत.	या	 यवहारी	जगात	आपली	 िन ठा	यशानुयायी	 ठेव यात	 िहत
असतं.	 िशवाय	राजस ेचा	एक	 िवशेष	आहे	आिण	 यामुळं	सवच	जनांना	 ितचं	अमयाद
आकषण	असतं.	ित या	पर्ा तीचा	यो यता	अथवा	गुण	यां याशी	फारसा	संबंध	नसतो,
यामुळं	 ती	 पणूपणं	 आप या	 देखील	 आवा यात	 आहे	 असं	 पर् येकाला	 वाटतं.	 ती
आप याला	वरेल	अशी	एखा ा	खाटकालासु ा	–	 म व,	िवजयराज,	पर्माद	घडला	–
एखा ा	अजापुतर्बिलदा यालाही	आशा	वाटते.	एखा ा	तरै्लो यसंुदरीकडे	पाहताना
ती	आप या	मयादेपलीकडची	आहे	 हे	एखा ा	मढूाला	 देखील	समजतं	आिण	 हणनूच
एखादी	 प याङ्गना	 ती	 केवळ	 पर्ा त	 असते	 हणनू	 जा त	 मोहक	 वाटते.	 यासाठी
राजस ेची	 पधा	असता	पर् येक	पं तीत	आपलं	एक	पान	मांडून	ठेवावं	लागतं.	अंगठा
कुठं	दाबावा	याचा	िवसर	पडू	न	देता	सगळी	बोटं	सवतर्	 पशनू	ठेवावी	लागतात!’’

‘‘वा	पंिडतराज,	आपण	तर	न या	त व ानाचं	मंिदरच	िनमाण	केलं!’’	अभयराज
हसनू	 हणाला.

‘‘नाही,	 गुणिनधी,	 यात	 नवीन	 काही	 नाही	आिण	 त व ानािवषयी	 सांगायचं
हणजे	तो	 दुबलांचाच	एकमेव	छंद	आहे.	नाहीतर	साम यशाली	करतात	तो	धम	आिण
कुिटल	जी	आचरतात	ती	नीती,	हीच	ि थती	असते.	दुबलां या	वाट ाला	राहता	रािहलं
ते	त व ान	–	धा यो लास	संप यावर	उरलेले	कणजीवी	 ु दर्	 यवहार!’’

‘‘काही	 वेळा	 त व ानाखेरीज	 आणखी	 काहीतरी	 िवदषूकां या	 वाट ाला
ये याची	श यता	असते!’’	 धमगु ं नी	 यास	 कठोरपणे	 हटले.	 ‘‘िशिथल	जीभ	 जे हा
मनोरंजन	करते,	ते हा	ितला	 मा	केली	जाते;	परंतु	ती	जर	बंधमु त	अ वापर्माणं	 वैर
झाली,	तर	ितला	ड बाकडून	आसडूाचे	पर्हार	भोगावे	लागतात!’’

िवदषूक	 एकदम	 भानावर	 आला	 व	 याने	 धरणीवर	 अंग	 टाकून	 धमगु ं या
चरणावर	 म तक	 ठेवले.	 ध् वशीले या	 व तर्ा या	 पशाने	 यास	 पु हा	 एकदा	 या
व तर्ाने	 पिशले या	 ित या	ता यो नत	शरीराची	जाणीव	झाली;	पण	 ितला	बाजलूा
सारत	तो	 हणाला,	‘‘धमभा कर,	 याची	मला	पणू	क पना	आहे.	कोणा या	हाती	स ेचा
पर्तोद	 येईल	 हे	 सांगता	 येत	 नाही,	 हणनू	 काही	 णांपवूीच	 मी	 ड बाला	 सा टांग
नम कार	घालनू	पवूतयारी	क न	ठेवली	आहे!’’



धमगु ं या	मुदरे्वरही	िकंिचत	ि मत	िदसले	व	 यांनी	िवदषूकास	जा याची	आ ा
िदली.	िवदषूक	नमर्तेने	उठला;	पण	तेवढ ात	 याने	खाली	पडलेली	सुरंगीची	दोन	फुले
उचलली	व	तो	परत	आप या	जागी	आला.

धमगु ं नी	हात	उचलताच	सभेत	सवतर्	शांतता	पसरली.	ते	 हणाले,	‘‘पर्जाजन
आिण	 अमा यमंतर्ी,	 आज	 आपण	 एका	 अ यंत	 गंभीर	 आिण	 पिवतर्	 कायासाठी
राजसभेत	 आलो	 आहोत.	 आप या	 मागे	 महादेवीचं	 मंिदर	 आहे	 आिण	 मंिदरावर
सामर्ा यिच ह	 हंस वज	 साम यानं	 शोभत	 आहे.	 आज	 या	 सामर्ा याचा	 अिधपती
िनवड याचं	 परम	 कत य	आपणास	 िन ठेनं	 व	 िनःप पातीपणानं	 पार	 पाडायचं	आहे.
वा तिवक	 हे	कत य	आम या	 वगीय	 िपतृदेवांनी	केलं	असतं,	तर	आ हांला	हष	झाला
असता;	परंतु	एखा ा	पाषाण दयी	शिवलकापर्माणं	मृ यनंू	 यांचे	पर्ाण	अक मात	हरण
केले	व	ऐन	ता यातच	आम यावर	ही	महान	धुरा	पडली	–’’

पर्धान	अमा यां या	कंठात	काहीतरी	 ु ध	घडले	व	 यांना	कंठोदरे्काचा	थोडा
ताप	 झाला.	 या	आवाजामुळे	 धमगु ं या	 बोल यात	 य यय	आला.	 यांनी	 पर्धान
अमा यांकडे	रोखनू	पािहले.	‘‘ म व	गु देव,’’	पर्धान	अमा यांनी	नमर्पणे	 हटले;	पण
दृ टी	 मातर्	 धमगु ं वर	 तशीच	 रोखनू	 ठेवली.	अखेर	 धमगु 	 नमले	 व	 म यंतरी	काही
घडलेच	नाही	अशात हेने	ते	पुढे	 हणाले,

‘‘िदवंगत	पु य लोक	समर्ाटांना	पुतर्सुख	लाभलं	नाही;	परंतु	आप या	अपरो
हे	 वपराक्रमानं	 पर्ा त	 केलेलं	 िवशाल	 सामर्ा य	 याचका या	 अंजलीत	 अमू य
र नापर्माणं	जाऊ	नये,	अशी	 यांची	इ छा	होती.	समर्ाट	होणारी	 य ती	 धैयशाली,
उदारमन,	 बुदि्धमान	 व	 धमाचरणी	 असावी	 एवढ ासाठी	 िनवड	 करताना	 काही	 िद यं
मांडावी	अशी	 यांनी	आ हांस	आ ा	 केली	 होती.	 पर्ाथिमक	 िद यं	 ही	 पर्जाजनां या
वतीनं	मांडलेली	असतात.	 यांतनू	पार	पडले या	दोन	वीरांनी	नंतर	एकमेकांस	दोन	िद यं
सांगायची	असतात	आिण	पट्टािभषेकापवूीचं	अं य	 िद य	 हंस वज	र ता ी या	वतीनं
धमपीठाकडून	सांिगतलं	जाईल.	 पु य लोकांनी	मा यता	 िदले या	पर्ाथिमक	 िद यांचा
काळ	एक	मासापवूी	संपला.	िविवध	आकारांची,	ती ण	दंत	असलेली	चक्रं	आिण	अनेक
खड्गं	अित	 वेगानं	 िफरत	आहेत	अशा	एका	श तर्ागारात	एका	क ेतनू	 दुस या	क ेत
जाणं,	उगर्	 संत त	अशा	व य	अ वसमहूांत	जाऊन	शामकणास	 मुखबंध	घालणं,	एका
पवतिशखराहनू	 दुस या	 िशखराकडे	लोहर जुमागानं	गमन	करणं	आिण	म 	गजा या
दंतावर	 दो ही	 प ी	 सुवणवलयं	 चढवनू	 येणं	 अशी	 ती	 िद यं	 होती.	 समर्ाटपदासाठी
पर्ित पधी	असले या	दि्वदश	राजपुतर्ांपैकी	काहीचंा	खड्गांनी	िशर छेद	झाला,	काही
अ वसमहूांत	चणू	झाले	आिण	काहीनंा	 उ म 	गजा या	 शंुडापर्हाराखाली	 पर्ाणदान
करावं	लागलं.	या	सा यांतनू	िवजयी	झालेले	दोन	राजकुमार	अभयराज	आिण	िवजयराज
यांची	 सुखकारक	 संगती	आज	 राजसभेस	 पर्ा त	 झाली	आहे.	 यापुढील	 िद य	 यांनी
एकमेकांस	 सांगायची	 आहेत.	 िद यं	 सांगताना	 अथवा	 वीकार	 करताना	 यांना	 एका
उपदेशकाचं	अथवा	मागदशकाचं	साहा य	 घे याची	अनु ा	 पु य लोकांनी	 देऊन	 ठेवली
आहे.	 या	 पर्संगी	 एकच	 एक	 वीर	 राहीपयंत	 िद यं	 वीकारावी	 लागतील.	 जर	 अं य
िद यात	 कोणीच	 िवजयी	 झालं	 नाही,	 तर	 हे	 सामर्ा य	 ितर्संव सर	 कालखंडापयंत
आम या	आिधप याखाली	 पीठा या	 नावे	चालावं,	अशी	 पु य लोकांची	 इ छा	 होती;
परंतु	आ हांला	राजस ेचा	लोभ	नाही	की	ितचं	आकषण	नाही.	 हणनू	या	 यातनू	एकाची



िनयु ती	होऊन	आ हांला	मु तता	पर्ा त	 हावी,	अशी	महादेवीपुढं	आमची	अ यंत	नमर्
याचना	आहे.	अ रावलीनुसार	पर्थम	अभयराजांनी	िद यं	सांगावीत.	अभयराज!’’

अभयराज	 व	 या याबरोबर	 भ य	 य टीचे	 वजर्ाचाय	 उभे	 राहताच	 यां या
िहतिचंतकांनी	जयजयकार	 केला.	अभयराजने	सभेला	अिभवादन	 केले	व	वजर्ाचायांकडे
िनदश	करत	 हटले,	‘‘हे	वजर्ाचाय;	यां या	 ानाचं	मागदशन	मला	लाभणार	आहे.’’

िवजयराज	नमर्पणे	उभा	रािहला;	पण	 याचा	कोणी	जयजयकार	केला	नाही.	तो
शांतपणे	पुढे	आला	व	िवदषूकासमोर	उभा	रािहला,	‘‘पंिडतराज,	या	पर्संगी	आपण	माझे
मागदशक	 हाल	का?’’

िवदषूक	 िव मयाने	अवाक	झाला;	परंतु	सा या	सभेत	उपहासाचे	 वनी	उमटले
आिण	 याच	 णी	 अभयराज या	 मुदरे्वर	 िवजयाचा	 संतोष	 िदसला;	 पण	 िवदषूकाने
वतःला	सावरले	व	तो	पर्ौढपणे	उभा	रािहला.

‘‘जर	आपली	इ छा	असेल,	तर	आप या	सि नध	राह यात	मला	फार	अिभमान
वाटेल,’’	तो	 हणाला.

‘‘मी	 राजकुमार	आहे;	पण	मला	इतरांपर्माणं	 रा य	नाही.	माझे	 िपता	 िदवंगत
पु य लोकां या	कारावासात	कालवश	झाले.	मला	िमतर्पिरवार	नाही	की	संप ीचं	वैभव
नाही.	अशा	ि थतीत	िनःप पाती	मागदशन	होईल	ते	दोघांकडूनच	:	र ता ी	देवीकडून
अथवा	िवदषूकाकडून!	पर् य 	महादेवीचं	मागदशन	लाभ याइतका	मी	पु या मा	नाही.
हणनू	माझा	िव वास	पणूपणे	आप यावर	आहे.’’

सभेतील	उपहास	संपला	आिण	राजसभेचे	डोळे	अभयराजकडे	वळले.	राजसभे या
पाय या	उतर यावर	समोर	 िव तीण	 ेतर्	होते.	 या या	म यभागी	तटासार या	 दुगम
िभंतीचा	कोट	 होता.	 या	 वा तलूा	 तीन	 पर्वेश ारे	 होती	आिण	 यां यावर	 तीन	 अंक
िचितर्त	केले	होते.	अभयराजने	ितकडे	हात	केला	व	 हटले,	‘‘राजदर्ो ांना	कठोर	िश ा
दे यासाठी	 या	 कारागृहाचा	 उपयोग	 केला	 जात	 असे.	 धमगु ं या	 अनुगर्हामुळं	 ते
आ हांस	 या	 िद यासाठी	 पर्ा त	झालं	आहे.	 वजर्ाचायां या	 मागदशनाखाली	आ ही
यात	काही	पिरवतनं	घडवनू	आणली	आहेत.	या	तीनपैकी	एका	 ारानं	पर्वेश	 के यास
िहंसर्	 व य	 िसंहाशी	 गाठ	 पडते.	 दुस या	 ारानं	 पर्वेश	 के यास	 क् र	 जलचरांनी
भरले या	 जलाशयात	 तोल	 जातो.	 आिण	 उरलेला	 माग	 पणू	 सुरि त	 आहे.	 तीनही
मागांवर	संपणू	अंधार	आहे;	पण	पिह या	दोन	मागांवर	मृ यू या	मुखातनू	सुट यासाठी
एकेक	उपाय	 ठेवला	आहे.	 िसंहा या	 िवभागात	एक	उप ार	आहे.	जलाशयावर	एक	दोर
ल बकळत	आहे.	िवजयराजांनी	एका	 ारानं	पर्वेश	क न	मागील	 ारानं	बाहेर	यावं	अशी
आमची	इ छा	आहे.’’

या	 कारागृहाचा	 उ लेख	 होताच	आरशावर	 मंद	अशी	आदर्ता	 िदसावी	 तशी
भीषण	 मृतीमुळे	 भीतीची	 छाया	 सभेवर	 पसरली	 व	 िद याचे	 वणन	 ऐकताच	 तर
नारीजनां या	समहूातनू	दचकलेले	 वास	 प ट	ऐकू	आले.

िवदषूकासह	 िवजयराज	 पाय यांकडे	 वळू	 लागताच	 धमगु ं चे	 श द	 यां या
कानांवर	पडले,	 ‘‘थांबा	 कुमार,	आणखी	एक	 सं कार	रािहला	आहे.	 देवी	र ता ी	आिण
सामर्ा य	 यां या	 वतीनं	 आप याला	 यश	 िचंतणारं	 पर्तीक	 ायचं	 आहे.	 िद यं
सांग याचा	अिधकार	अभयराजना	 पर्थम	 पर्ा त	झाला.	 हणनू	आप याला	 पर्तीकं
िमळतील	 ती	 पर्धानअमा य-क या	 आिण	 अचनापर्मुख-क या	 यां याकडून.



अभयराजचा	 क्रम	 आला	 की	 यांना	 उपअमा य-क या,	 उपअचनापर्मुख-क या
यां याकडून	अिभवादन	िमळेल.’’

धमगु ं नी	 चंचला	 व	 ध् वशीला	 यांना	 डो यांनी	 खणू	 केली.	 लवलवणा या
किलकेपर्माणे	 ध् वशीला	 यांना	 स मुख	आली.	 ितने	 िवजयराजकडे	अथपणू	 नजरेने
पािहले.	ितने	सहजपणे	दोन	कोमल	बोटं	दाखवली	व	‘होय’	या	अथी	मान	िकंिचत	हलवनू
या या	 ओंजळीत	 सुरंगीची	 फुले	 व	 ित या	 बोटासारखेच	 िदसणारे	कोमल	 केतकीपतर्
टाकले.	ती	डौलाने	पाठमोरी	झाली	ते हा	ती	समो न	जा त	आकषक	िदसते	की	पाठमोरी
याचा	िवदषूकाला	संभर्म	पडला;	परंतु	तोच	नपुूरांचा	मंद	झंकार	करत	िवनयशील	नजरेने
चंचला	आली	व	ितने	िवजयराज या	ओंजळीत	जाईची	फुले	व	बेलाचे	पान	टाकले	आिण
तीन	बोटे	उभारत	म यमेने	 या या	कपाळी	कंुकुम-ितलक	लावला.	 या	वेळी	ितने	दृ टी
वर	क न	 यां याकडे	पािहले	व	ती	ितथनू	गेली.

िवि मत	 होऊन	 िवजयराज	 णभर	 िखळ यासारखा	 झाला;	 पण	 िवदषूकाने
या या	हाताला	 पश	करताच	तो	भानावर	आला.	 याने	धमगु ं ना	व	सभेला	अिभवादन
केले	व	तो	िवदषूकासह	पाय या	उत 	लागला.

ते	 या	भीषण	 िदसणा या	कारागृहापासनू	काही	 अंतरावर	थांबले.	 राजसभेतील
जनांचा	 श द	 आता	 पार	 मागे	 रािहला	 होता	 व	 समोर	 िनिदर् त	 वापदां या
डो यांपर्माणे	वाटणारे	तीन	पर्वेशमाग	मातर्	 िदसत	होते.	 िवदषूकाने	 िनरखनू	पािहले.
तीनही	 पर्वेश ारे	 अगदी	 काटेकोर	 सारखीच	 होती,	 फ त	 यां यावरील	 अंक	 मातर्
िनरिनराळे	होते.	पर् येक	दारावर	 या	िठकाणी	ती	अजसर्	िभंत	संपत	होती,	 या	िठकाणी
र कांसाठी	एकेक	 िशखर- तंभ	होता.	 िवदषूक	व	 िवजयराज	 िनरी णात	 यगर्	असता
आभाळातनू	एक	 िगधाड	 िघरट ा	घालत	शांतपणे	पिह या	 िशखर- तंभावर	उतरले	व
मान	आवळून	 त धपणे	ि थर	झाले.

िवदषूक	 हणाला,	 ‘‘िवजयराज,	आत	 पर्वेश	 के यावर	 बाहेर	 पड यास	 एका
घिटकेचाही	अवधी	लागणार	नाही;	पण	तो	पर्वेश	 तुमचं	सारं	भिवत य	ठरवणार	आहे.
एवढंच	 नाही,	 तर	 हा	 तुम या	 पर्ाणाचाही	 पर् न	आहे.	 ते हा	 पाऊल	 उचल यापवूीच
िवचार	करावा.’’

‘‘िवदषूक,	 मा या	 मनात	 संभर्म	 िनमाण	झाला	आहे.	 हे	 ितर्दल	 बेलाचं	 पान
पािहलंस?	 चंचलेनं	 तीन	 बोटांनी	 ितलक	 लावनू	 ते	 ओंजळीत	 टाकलं	 आहे;	 पण
ध् वशीलेनं	 हे	 दि्वप 	 केतकीपतर्	 िदलं	आहे	 व	 दोन	 बोटं	 दाखवली.	 ते हा	 यांतील
कोणता	माग	यो य	याचा	मला	बोध	होत	नाही.’’

‘‘कुमार,	या	पर्संगी	जर	मी	 प ट	बोललो	नाही	तर	मी	अधम	ठरेन,’’	 िवदषूक
हणाला,	‘‘तु ही	िवचार	क न	पाहा.	चंचला	िवनयानं	वागते,	शालीनतेनं	व तरं्	पिरधान
करते,	 ध् वशीला	 तर्ीसुलभ	आस तीनं	 पर्साधन	 करते,	 हणनू	 तु ही	 या	जालात
सापडू	नका.	शांत	सागरात	 िहंसर्	जलचर	असतात	आिण	वा या या	क लोळात	 हंस
पर्वास	करत	असतो.	बा व पाव न	आंतरस याचा	कयास	बांधत	राहणं	हा	आ हा
पु षांचा	फार	पर्ाचीन	कालापासनू	चालत	आलेला	बुदि्धपर्माद	आहे.	 यािशवाय	 यांची
नावं	पाहा,	 कुमार!	श द	 हणजे	 वर- यंजनांचा	 ु दर्	शर्ृंगार	न हे.	परमे वरापर्माणं
पर्ितसृ टी	 िनमाण	कर याचं	साम य	श दांम ये	असतं.	 चंचलासारखं	नाव	 इतकी	 वषं
धारण	क न	ती	ि थरमना	कधीतरी	अस	ूशकेल	का?	उलट	ध् वशीला	या	श दाची	मुदर्ा



घेऊन	 ितला	 या	 गुणा या	अ प	 पशापासनू	तरी	अिल त	 राहता	 येईल	का?	आणखी
असं	पाहा,	काही	झालं	तरी	ध् वशीला	मंिदरातील	पर्मुख	सेिवकेची	क या	आहे	आिण
या	सामर्ा यात	 सेिवकांना	 िववाहाचा	अिधकार	पर्ा त	झालेला	नाही.	 यांना	 कुबेराची
संप ी	असेल,	समर्ाटांची	स ा	असेल.	अनेक	िवशेष	िनणय	र ता ी	मंिदरातच	ठरवले
जातात	याची	मला	पणू	क पना	आहे.	परंतु	िववाहसुख	मातर्	 यां या	वाट ाला	नाही,	हे
मातर्	स य	आहे.	 ते हा	 तुम याशी	 िववाहब 	होऊन	 रा ीपद	 िमळव याची	आकां ा
ित यात	िनःसंशय	नसणार.	जर	ितला	स ेचाच	मोह	असेल,	तर	ती	ितला	तुम यापासनूच
पर्ा त	 होईल	 असं	 नाही.	 अभयराजकडून	 देखील	 ितला	 ती	 िमळवता	 येईल.	 हणनू
िवजयराज,	ितची	सचूना	अ यंत	िनरपे पणे	आली	आहे	यात	ितळमातर्	संशय	नाही.

‘‘उलट	चंचला	पाहा.	ती	पर्धान	अमा याची	क या	आहे.	रा ीपद	ितला	अश य
नाही;	न हे,	ित या	बाबतीत	तीच	एक	मह वाकां ा	असणं	अगदी	अिनवाय	आहे.	तुमचं
आगमन	होऊन	ष मासाचा	देखील	कालावधी	झाला	नाही;	पण	 या या	पवूाधातच	ितनं
दतूी	पाठवनू	आपली	सारस	उ ानात	भेट	घेतली	व	परे्मयाचना	केली	–’’

या	श दांनी	 िवजयराज	 एकदम	 चमकला	 व	 याचा	 चेहरा	 ग धळून	 गेला.	 ते
पाहनू	 िवदषूक	हसला.	तो	 हणाला,	 ‘‘कुमार,	इतरांना	अ ात	अशा	अनेक	घटना	मला
मा या	 या	 व तर्ांमुळे	 सहज	 ात	 होतात.	 आपण	 ग धळ याचं	 कारण	 नाही;	 पण
ते हापासनू	 ितनं	 तुम यावर	जाळं	 टाकायला	 सु वात	 केली	 होती	आिण	 तु ही	 ितचा
अ हेर	केलात.’’

‘‘मी	ितचा	अ हेर	केला	नाही,	–	िवदषूक,	मी	माझी	असहायता	 य त	केली.	ती
अमा यक या,	 मी	 रा यहीन	 कुलातील	 राजकुमार!	 ते हा	 या	 णी	 तरी	 या	 अस या
वीकाराला	काहीच	अथ	नाही.	या	 िद यातनू	मी	 सुटलो	नाही	तर	 िचंताच	नाही	आिण
भिव यकाली	जर	समर्ाट	झालो	तर	माझी	िनवड	पवूीच	झाली	आहे.’’

‘‘परंतु	िवजयराज,	एक	िवशेष	 यानात	अस	ू ा.	अ हेरले या	 तर्ीसारखी	भीषण
वैरश ती	 कोणती	 नाही.	 ित या	 बाबतीत	 ितचे	 िनिशगंध	 पु पासारखे	ओठ	 त कमुख
होतात.	 कमलतंतसूारखे	 बाह	ू खड्ग	 होतात	 आिण	 अश् सारखे	 कोमल	 पर्णया तर्
सवनाशी	 नारायणा तर्ासारखं	 होत	 असतं.	 कुमार,	 आप या	 एका	 श दानं	 तु हांला
मृ यू या	 मुखात	पाठव याची	 संधी	ती	घालवणार	नाही,	याचा	 तु ही	 िव वास	बाळगा.
कारण	वैरपतूी या	आनंदासारखा	तृ त	हष	दुसरा	कोणता	नसतो.	ते हा	तीन	अंक	असलेलं
पर्वेश ार	तु ही	पणूपणे	बंदच	ठेवलं	पािहजे.’’

‘‘मग	 मी	 ध् वशीले या	 सचूनेनुसार	 दुस या	 ारानं	 पर्वेश	 क 	 का?’’
िवजयराजने	अधीरपणे	िवचारले.

‘‘ही	 इतकी	 अधीरता	 नको,’’	 िवदषूक	 शांतपणे	 हणाला,	 ‘‘या	 जगात
ानपर्ा तीचं	आणखी	एक	प य	असतं.	 ानाचं	िविवध	िच हांकडे	सू म	 यान	असावं	हे

तर	 असावंच;	 पण	आप या	 मागात	 स य	 हे	 अंशाअंशानं	 पर्कट	 होत	 असतं,	 याची
िव मृती	होता	कामा	नये.	संपणू	स य	पाह याचं	भा य	मानवा या	दोन	नेतर्ांना	कधीही
लाभणार	नाही;	परंतु	 याला	िविवध	अंश	एकितर्त	करता	येतील,	िविवध	खंड	बु ी या
साहा यानं	सांधता	येतील	आिण	एका	खंडापे ा	दोन	सािधत	खंड	जा त	स य	असतात.
ध् वशीलेची	सचूना	 चंचले या	 दु ट	सचूनेपे ा	जा त	 िनः वाथी	आहे,	 हे	मा य	आहे;
पण	आप यापुढं	आणखी	एक	स यांश	अस यामुळं	ती	 देखील	आ हांला	 वीकारणीय



नाही.	िव तृत	स याचा	लाभ	झाला	की	संकुिचत	स याचा	 याग	करावाच	लागतो.	कारण
हे	संकुिचत	स य	 या	िव तृत	स यात	सामावलेलं	तरी	असतं	िकंवा	 या याशी	िवसंगत
तरी	असतं.	आपण	िनःसंशयपणे	पिह या	 ारातनू	पर्वेश	करावा.’’

‘‘पिह या	 ारातनू?’’	अिव वासाने	 िवजयराजने	 िवचारले,	 ‘‘पण	 याच	 िशखर-
तंभावर	तर	िगधाड	उतरलं.	िगधाडासारखा	अशुभ	प ी	नाही!’’

‘‘ते	 िगधाड	 मा या	 िनरी णातनू	 सुटलं	 नाही,’’	 िवदषूक	 हणाला,	 ‘‘कुमार,
िगधाड	 मृ यु थळी	मांसखंड	तरी	तोडत	असतं	 िकंवा	जर	 ते	वाट	पाहत	असेल	तर	 ते
नेहमी	 या	 थळापासनू	 काही	 अंतरावर	 बसतं,	 याच	 थळी	 कधी	 नाही	 हे	आप या
नजरेस	आलं	असेलच.	आता	 हे	 िगधाड	पिह या	 िशखर- तंभावर	आहे	खरं;	पण	 याची
दृ टी	मातर्	दुस या	िवभागावर	आहे.’’

िवजयराजची	मुदर्ा	आ मिव वासाने	उजळली.	तो	िन चयी	पावलांनी	िनघाला	व
याने	 पिह या	 ारातनू	 पर्वेश	 केला.	 िवदषूक	 काही	 काळ	 वास	 रोखनू	 त ध	 उभा
रािहला.	 एकेक	 ण	अित	 मंद	 गतीने	सरकू	लागला.	 या या	 मनावरचा	 िचंतेचा	 भार
अस 	 होऊ	 लागला	 व	 याने	 डोळे	 िमटून	 घेतले.	 थोड ा	 वेळाने	 मागील	 बाजनेू
जयजयकाराचे	अ प ट	श द	ऐकू	 येताच	 याने	डोळे	उघडले,	 ते हा	 याला	 िवजयराज
धावत	 येताना	 िदसला.	 याने	 िवदषूकाला	 दृढािलंगन	 िदले	व	हषाने	 हटले,	 ‘‘िवदषूक,
आप या	बु ीनं	आपण	माझा	पर्ाण	वाचवलात!’’

िवदषूक	काही	बोलला	नाही;	पण	हे	 तुतीचे	श द	आप या	 या य	अिधकाराचेच
आहेत,	अशात हेचा	भाव	 या या	 मुदरे्वर	 िदसला.	 ते	परतले	 ते हा	 यांना	ध् वशीला
अथवा	 चंचला	 कोणीच	 िदसले	 नाही.	 यांनी	 पर परांकडे	 अथपणू	 दृ टीने	 पािहले	 व
धमगु ं ना	अिभवादन	केले.

अभयराजचा	 चेहरा	 मातर्	 नैरा याने	 िवष ण	 झाला.	 वजर्ाचायांनी	 या या
बाजनेू	 दुसरे	 िद य	 सांग यास	 सु वात	 केली	 ते हा	 पु हा	 त धता	 पसरली.	 खालील
ेतर्ा या	 दुस या	भागात	दोन	 रथ	उभे	 केले	होते.	 ितकडे	वजर्ाचायांनी	 अंगुिलिनदश

केला.	 ते	 हणाले,	 ‘‘या	 दोन	 रथां या	 अ वसमहूांपैकी	 एकास	 अ यंत	 अमली	 दर् यं
भ णाथ	िदली	आहेत	आिण	 यास	पर्तोद पश	होताच	ते	वायुवेगानं	धाव	ूलागतील.	मग
यांना	 रोख यास	 मृ यखेूरीज	 इतर	 श ती	 या	 जगात	 नाहीत.	 दुस या	 रथाचे	 अ व
सामा य	 आहेत.	 पण	 िवजयराज,	 रथात	 पदापण	 कर यापवूी	 िवचार	 करा.	 कारण	 या
िद याची	िवशेष	पर्ित ा	अशी,	की	एकदा	पद पश	झाला	की	रथातनू	मागं	येता	येणार
नाही.’’

िवजयराज या	 चाल यात	आता	आ मिव वास	आला	 होता;	 पण	 िवदषूकाची
मुदर्ा	मातर्	जा तच	िचंताक्रांत	झाली	होती.	तो	िवजयराजसह	जा यास	िनघाला,	 या
वेळी	धमगु ं नी	इत ततः	पािहले	व	िकंिचत	रोषाने	िवचारले,	‘‘ध् वशीला	कुठं	आहे?’’

भोवताल या	 युवितवगात	 थोडी	 हालचाल	झाली	 व	 चंचला	 पुढे	आली;	 परंतु
ध् वशीला	 कुठे	 िदसली	 नाही.	 ितचा	 शोध	 कर यासाठी	 धमगु ं नी	 त काळ	 एका
पर्ितहारीस	पाठवले	व	ती	येईपयंत	 यांनी	चंचलेला	खणू	केली.

चंचला	पु हा	एकदा	िवजयराजसमोर	आली;	परंतु	ित या	संथ	मुदरे्वर	कस याच
भावनेची	छटा	 न हती.	 ितने	 काही	 चंपकपु पे	 या या	 ओंजळीत	 टाकली	 व	 उज या
गालावर	केशराचे	बोट	ओढले.	िवजयराज	आिण	िवदषूक	धमगु ं स	सामोरे	गेले	व	 यांनी



अिभवादन	क न	 यांचा	आशीवाद	घेतला.	ते	परत	वळून	पाय यांजवळ	येतात-न	येतात
तोच	ध् वशीला	पर्ितहारीसह	 या	 थळी	आली.	वेगाने	आ यामुळे	ितचा	 वासो छ्वास
जलद	होत	होता.	ितने	िवजयराज या	ओंजळीत	दोनचार	लाल	र तपु पे	टाकली,	उज या
गालावर	कृ णाग चे	बोट	ओढले	व	ती	परतली.

िवजयराज	व	 िवदषूक	रथांजवळ	आले	व	 यांनी	दो ही	रथां या	घोड ांचे	सू म
िनरी ण	 केले.	आठही	 घोडे	 का याकिभ न	 पहाडातनू	 कोर यापर्माणे	 साम यशाली,
िन चल	 होते.	 दो ही	 रथां या	 रचनेत	 ितळाचा	 देखील	 फरक	 न हता.	 िवदषूकाने
पर् नाथक	 मुदरे्ने	 िवजयराजकडे	 पाहताच	 तो	 उ साहाने	 हणाला,	 ‘‘या	 क्रमात	 तरी
मला	 कसलीच	 साशंकता	 नाही.	 ध् वशीला	 व	 चंचला	 उभयतांनी	 उज या	 बाजू याच
रथाची	िनवड	कर यास	सुचवलं	आहे.	ते हा	आता	िनणयास	कालावधी	नको.’’

िवदषूक	 िकंिचत	 हसला	 व	 हणाला,	 ‘‘राजकुमार,	 इतकी	 अधीरता	 नको.	 या
मढूा या	 धा टयाची	 मा	असावी.	 सू म	 िवचार	 कर याचे	 पिरशर्म	 वाचावेत	 हणनू
मानव,	श य	तर	पर्थमदशनी	सचूनांमधनूच	आपले	समाधान	होईल	असा	आशय	शोधनू
काढत	 असतो.	 ध् वशीलेनं	 आता	 डो यांखाली	 काजळरेषा	 रेख या	 आहेत,	 ित या
नखागर्ांवर	 र तरंगी	नवं	पर्साधन	झालं	आहे,	 हे	आपण	पािहलंत?	 मृगये या	समयी
याध	सदैवच	सारा	 देह	ताणनू	सावध	असतो	 हे	स य	आहे;	पण	शरसंधाना या	 णी
सा या	 देहातील	 पर्ाण	 शरागर्ावर	 एकिबंद	ू होतात.	 मृगयेतील	 हा	 खरा	 अंगार ण!
िवजयराज,	तीन	िच हांिवषयी	मानवानं	सदैव	जागृत	असावं	–	 तर्ी-नेतर्ांतील	काजळ,
पवतिशखरावरील	र तवणी	अि निज हा	आिण	कृ णनागा या	मुखावरील	शुभर्	फेनरेषा!
तर्ी या	डो यांत	काजळ	 िदसलं	की	ओळखावं,	हा	 ित या	अित	 सुखाचा	 ण	आहे	 -
अथवा	अित	 वैराचा!	पर्थम	 ितनं	अ यंत	 िनः वाथीपणानं	 िदलेला,	पण	अ प	 ानावर
आधारलेला	आदेश	आपण	 मानला	 नाही.	आपण	 एक	 यःकि चत	 दासीक या	 हणनू
आपली	अवहेलना	झाली,	या	भावनेनं	 ित या	 दयात	आता	 वलंत	 ेष	 उफाळलेला
आहे.	 यासाठी	आपणास	 कठोर	 पर्ायि च 	 दे यासाठी	 ितनं	 ही	 सचूना	 केली	 नसेल
हणनू	कशाव न?’’

‘‘मग	 तर	 डा या	 बाजू या	 रथाची	 िनवड	 िनि चतच	 झाली	 तर!’’	 िवजयराज
हणाला.

‘‘अ ाप	धीर	धरा,	कुमार,	स य	इत या	सहजतेनं	पर्ा त	होत	नाही.	स य	िदसतं
ते	अंशाअंशानंच	न हे,	तर	ते	अनेकदा	सू म,	सचूक	िच हं	धारण	क न	येतं	आिण	 याचा
अथ	लावणं	हे	बु ीचं	कत य	आहे.	उलट	असं	पाहा,	आप या	िनः वाथी	सचूनेकडे	दुल
क नही	तु ही	सुरि त	रािहलात	खरे;	पण	ते	िन वळ	दैवयोगानं;	परंतु	आता	मातर्	तुमचं
पर्ाणर ण	करणं	हे	आपलं	कत य	आहे,	 हणनू	ध् वशीलेनं	ती	सचूना	केली	नसेल	का?
आप या	गालावर	 रेषा	काढताना	 ितनं	मानेनं	होय	असा	काही	 िव ेप	केला	नाही;	परंतु
कृ णाग चा	 कृ णवण	हा	अशुभ,	 िनषेधा मक	आहे.	 ते हा	उजवा	रथ	नको,	असा	 ितचा
आशय	असणं	अश य	नाही.

‘‘ हणजे	िवजयराज,	ित या	सचूनेकडे	दुल 	नको;	पण	ती	पणू	स यवाचक	आहे
असाही	भर्म	नको.	आप या	 सुदैवानं	आणखी	स यांशाचा	लाभ	आपणाला	होत	आहे.
कुमार,	आता	घोड ांकडे	न	पाहता	 यां या	 सेवकांकडे	पाहा.	एक	 सेवक	अ यंत	शांत,
िन चल	आहे	आिण	हातात	चमर ज	ूघेऊन	अनुभवी	सेवकापर्माणं	उभा	आहे;	तर	दुसरा



सेवक	र ज	ूएका	हातातनू	दुस या	हातात	नाचवत	आहे	व	 याचा	चेहरा	अ यंत	अ व थ
व	भयभीत	आहे.	 कुमार,	उगर्	अमली	दर् यं	भि ले या	उ म 	अ वांचे	 र ज	ूहातात
असता	कोणता	सेवक	िनभयपणे,	शांत	उभा	राहील?’’

िवजयराजचा	 चेहरा	 िव मयाने	उजळला	व	 याने	 िवदषूकाकडे	 कृत तेने	पाहत
हटले,	‘‘आपली	बुदि्धम ा	अमयाद	आहे.	मी	त काळ	दुस या	सेवका या	रथात	पाऊल
टाकतो.’’	परंतु	िवदषूकाने	 या या	हाताला	 पश	करत	 यास	थांबवले	व	 हटले,	 ‘‘स य
अंशाअंशानं	पर्कट	होतं,	 ते	पर्संगी	 िच हयु त	असतं	एवढंच	नाही,	काही	पर्संगी	 ते
प टपणे	न	 येता	मायावी	 प	धारण	करतं.	आ ाच	पाहा,	 हे	सारे	अ व	अगदी	समान
िदसत	 आहेत.	 रथांची	 रचना	 देखील	 अि वनीकुमारांसारखी	 आहे.	 िवरोध	 आहे	 तो
सेवकांम ये!	आिण	तोही	एखा ा	पर्ितहारीलासु ा	जाणवेल	इतका	उघड,	 प ट	आहे.
वजर्ाचाय	 आप या	 िद याची	 मांडणी	 इत या	 सहजपणे	 करतील	 हे	 संभवत	 नाही.
पर्ितप ाला	 िनदान	आप याइतकी	 बुदि्धम ा	आहे	असं	समजणं	 हे	 ानाचं	एक	 अंग
आहे.	हा	 सेवकांमधला	उघडा	 िदसणारा	 िवरोध	आप या	 दृ टीस	 मु ाम	पडावा	असाच
यांचा	 यहू	आहे.	िवजयराज,	हे	मायाजाल	आहे	आिण	आपण	 यात	सापडू	असा	 यांचा
िव वास	आहे.	स य	जे हा	अगदी	उघड	याचकापर्माणं	समोर	येतं,	 या	वेळी	राजकुमार,
आपण	 अ यंत	 सावध	 राह याचा	 ण	 असतो.	 ते हा	 आपण	 िनःसंदेह	 या	 भयभीत
सेवका या	रथातच	पर्वेश	करावा.’’

िवजयराज या	 चेह यावरील	आदर	दि्वगुिणत	झाला	व	 याने	अिभवादन	करत
रथात	उडी	 घेतली	आिण	आसडूाचा	पर्हार	 केला.	तो	पर्हार	ऐकताच	जण	ूकाही	वीज
पािह यापर्माणे	 दुस या	 रथाचे	 घोडे	 घोर	 वादळापर्माणे	 उधळले	 आिण	 असावध
असले या	 सेवकास	ओढत	 धावत	 िनघाले.	 थोड ाच	 णांत	 ते	 ेतर्मयादेबाहेर	 गेले
आिण	पलीकडील	दरीत	रथ	शतशः	 िवदीण	करत	नाहीसे	झाले.	एवढयात	 िवजयराजचा
रथ	र ता ी या	मंिदरास	पर्दि णा	क न	समोर	आला	होता.	 याने	रथातनू	उडी	टाकून
िवदषूकाला	पु हा	आिलंगन	िदले	व	गदग्िदत	 वरात	 हटले,	‘‘तु ही	माझे	िमतर्	होता,
आता	आपण	माझे	गु 	झालात!’’

राजसभेतनू	पु हा	जयजयकार	झाला;	परंतु	अभयराजची	मुदर्ा	वर	झाली	नाही.
वजर्ाचायांनी	 िवषादाने	 कपाळावरील	 भ य	 ितर्पंुड्र	 पुसला	 व	 हातातील	 दंड	 मोडून
फेकून	िदला.

‘‘आता	 क्रम	 िवजयराजचा	आहे	आिण	 पवूतयारीसाठी	 यांना	 एक	 पर्हराचा
अवधी	 िदला	 आहे,’’	 धमगु ं नी	 घोषणा	 केली,	 ‘‘आिण	 या	 अवधीत	 सभे या
मनरंजनासाठी	नृ यसंगीताचा	उ सव	होईल.’’

यांचे	श द	 संपताच	र ता ी या	 मंिदरातनू	वा संगीताचे	 वर-झंकार	आले	व
यामागोमाग	जण	ू ते	 वरच	 सु व प,	 रंगशोिभत	आकार	 घेऊन	पर्कट	झा यापर्माणे
कलावतीचंी	माला	दोन	 रेषेत	बाहेर	आली	आिण	 मंडपा या	 शुभर्	 िशला तरावर	 ितची
नृ यवलये	 लयब 	 संगीता या	 लहरीवंर	 िफ 	 लागली.	 पर्हराचा	 काल	 सुकुमार
पावलां या	गतीने	 संगीत प	 होऊन	 नाहीसा	झाला	आिण	 राजसभेवर	 पु हा	 त धता
पसरली.	धमगु ं या	वेिदकेसमोर	एका	चौरंगावर	िवदषूकाने	अगदी	समान	िदसणारे	तीन
वेतर्-करंडक	आणनू	 ठेवले.	 यां याशेजारी	एका	 ं द	भांड ात	पाणी	भ न	 याने	 यात
घिटकापातर्	टाकले	व	 याने	िवजयराजला	इशारा	केला.	िवजयराज	उभा	रािहला	व	 या



सभेस	 उ ेशनू	 याने	 हटले,	 ‘‘धमभषूण	 आिण	 सभाजन,	 या	 तीन	 करंडकांपैकी	 दोन
करंडकांत	अ यंत	 िवषपणू	असे	 कृ णसप	आहेत	आिण	 या	जलात	 घिटकापातर्	आहे.
अभयराजनी	एका	करंडकात	हात	घालनू	तो	घिटकापातर्	भरेपयंत	करंडकात	ठेवावा.’’

अभयराजची	मुदर्ा	िवष ण	भयाने	िकंिचत	थरथरली	व	 याने	वजर्ाचायां या	वृ
हातांना	 पश	 केला.	वजर्ाचायांनी	तीनही	करंडकांचे	 िनरी ण	 केले	व	अभयराजना	 मंद
वरात	सचूना	केली.	 याच	वेळी	कलावतीं या	समहूामधनू	कृ णकमला या	कळीसारखी
िदसणारी	 यामा	पुढे	आली	आिण	ितने	अभयराज या	ओंजळीत	सदाफुलीची	फुले	आिण
आमर्मोहोर	टाकला.	 ित या	मागनू	 येऊन	उप-अमा यां या	क येने	 या या	ओंजळीत
मदीची	कोवळी	पाने	आिण	तुळशी या	मंिज या	टाक या.	धमगु ं नी	मान	डोलावली	व
अभयराजला	अनु ा	िदली.

‘‘पिहलीचं	 जीवन	 तृ त	आिण	 सफल	आहे,	 तर	 दुसरी	 अ ाप	 मु धा	आहे,’’
िवदषूक	हल या	 वरात	िवजयराजला	 हणाला.

अभयराजची	 मुदर्ा	अ ाप	 िवषादपणू	होती;	परंतु	तो	 िन चयाने	 पुढे	झाला	व
मध या	करंडकावरील	व तर्	बाजलूा	करत	 याने	आत	हात	घातला.	आत	हातास	 थंड
वेटोळी	लागताच	 याला	 िवल ण	आघात	झा यासारखे	वाटले.	 याचा	 चेहरा	 िन तेज
झाला	आिण	करंडकातील	सप	जण	ू या	ह तमागाने	वर	चढून	मुदरे्वर	उमट यापर्माणे
या या	कपाळावरील	शीर	ताठ	झाली.	घिटकापातर्ात	 णा णाने	पाणी	 िश 	लागले
आिण	थोड ाच	अवधीत	 ते	तळाशी	 गेले.	अभयराजने	झट याने	हात	बाहेर	काढला	व
आता	हषाने	फुलले या	वजर्ाचायां या	चरणांवर	म तक	ठेवले.

‘‘हा	 दास	 अभयराजचं	 अिभनंदन	 करतो!’’	 िवदषूकाने	 नमर्पणे	 हटले.	 याने
आप या	सेवकास	त काळ	तीनही	करंडक	ने यास	सांिगतले	व	तो	िवजयराजसह	िकंिचत
अंतरावर	गेला.

‘‘िवदषूक,	याही	 िद यातनू	अभयराज	 मु त	झाला,	तर	मला	 पु हा	 दोन	 िद यं
भोगावी	लागतील!	आम यापैकी	एकच	उर याखेरीज	ग यंतर	नाही.	मग	आता	आपली
काय	योजना	आहे?’’	िवजयराजने	सिचंत	होऊन	िवचारले.

‘‘ याची	 आपणास	 िचंता	 नको!’’	 गढूपणे	 हसत	 िवदषूकाने	 हटले	 व	 दुस या
सेवकास	खणू	केली.

याने	 चौरंगावर	 भरजरी	 व तर्ाने	 आ छािदत	 एक	 सुवणपातर्	 ठेवले.
िवजयराजने	व तर्	बाजलूा	 केले.	पातर्ात	दोन	अ यंत	 रसरशीत	आकषक	फळे	 ठेवली
होती.	 याने	अभयराजला	 हटले,	‘‘आम या	देशात	िनमाण	होणारी	ही	अमृतफळं	आहेत;
परंतु	यांतील	एक	पणू	िवषमय	आहे.	आपण	 यांतील	एक	भ ण	करावं.’’

ती	 यामा	 पु हा	स मुख	आली	 व	 ितने	 या या	 ओंजळीत	गोकणाची	 फुले	 व
तृणांकुर	टाकले.	उप-अमा यक येने	नत	 दृ टीने	केशरपु पाचा	बालकंद	आिण	नागलतेचे
कोवळे	पान	 या या	ओंजळीत	टाकले	व	 वतःला	िमटून	घेत यापर्माणे	ती	नारीजनांत
िमसळून	गेली.

अभयराजसह	 वजर्ाचाय	 पुढे	आले	 व	 यांनी	 त धपणे	 या	 कांचनवणी	 प व
फलांचे	 िनरी ण	 केले.	 अभयराज या	 मुदरे्वर	 आता	 आ मिव वास	 ओसंडत	 होता.
वजर्ाचायांनी	एक	श द	उ चारताच	अभयराजने	एक	फळ	उचलले	व	 यात	दात	रोवले.

तो	फलांश	कंठाखाली	उतरला	असेल-नसेल,	तोच	 या या	हातातील	फळ	गळून



पडले	 आिण	 का यािन या	 भीषण	 चेह याचा	 अभयराज	 खाली	 कोसळला.	 याचे
िमतर्गण	 आवेगाने	 या याभोवती	 जमा	 झाले.	 चौरंगावरील	 सुवणपातर्	 ने यास
िवदषूकाने	सेवकास	आ ा	केली	आिण	सेवक	िनघनू	गे यावर	तो	िवजयराजकडे	वळला.
वतः या	 यशात	 देखील	 िवजयराजला	फार	 िवष णता	 वाटली	 व	 तो	 काही	 अंतरावर
जाऊन	एकाकी	उभा	रािहला.	मागनू	िवदषूक	आला;	पण	 याचे	िवजयराज या	मुदरे्कडे
अवधान	न हते.

‘‘आता	 राजमुकुट	आिण	आपण	 यांत	फ त	 एका	 पायरीचंच	 अंतर	आहे!’’	 तो
संतोषाने	 हणाला,	 ‘‘करंडका या	 िद यातनू	अभयराज	 मु त	झाले	यात	आ चय	नाही;
कारण	मी	कोण याच	करंडकात	सप	ठेवला	न हता.	सग याच	करंडकांत	मी	कमळाची	देठं
ठेवली	होती!’’	िवजयराजने	 या याकडे	आ चयाने	पाहताच	िवदषूकाचा	उ साह	वाढला.
तो	 पुढे	 हणाला,	 ‘‘ यानं	 यातनू	 सहजपणं	 मु त	 हावं	अशीच	 माझी	 योजना	 होती.
िवजया या	 णीच	 असावध	 हो याचा	 शाप	 बहुसं य	 मानवांना	 असतो.	 उलट,	 ानी
मानव	यशानं	जा त	सावध	होत	जातो.	परंतु	फळां या	बाबतीत	 तू	खेळ याची	माझी
इ छा	न हती.	 िवजयराज,	कदािचत	 तुम या	 दृ टीस	तो	 िवशेष	आला	नसेल;	पण	मला
वजर्ाचायां या	 बु ीची	 परी ा	 पाहायची	 होती.	 फळ	 िवषपणू	 कर याआधी	 मी	 या
फळाचा	अगदी	सू म	असा	एक	अंश	काढला	होता	व	बाजलूा	दातां या	खुणा	उमटव या
हो या.	इत या	उघड	 िच हांकडे	पाहताच	वजर्ाचायांनी	सावध	 हायला	हवं	होतं;	परंतु
आपण	जो	पर्माद	टाळला,	तोच	 नेमका	 यां या	हातनू	घडला.	अभयराजने	 तेच	फळ
उचललं;	पण	पर्माद	काय,	स कम	काय	–	पिरणाम	एकच	होणार	होता.	कुमार,	मी	दो ही
फळं	पणू	िवषमय	क न	ठेवली	होती!’’

िवजयराज	अिव वासाने	 या याकडे	पाहत	रािहला.	‘‘िवदषूक!	काय	हे	पापकम!
हा	अधम	आहे.	उदारमन	पर्ित प यापर्माणं	आपण	 याला	वीरोिचत	अवकाश	 ायला
हवा	होता!’’	तो	 हणाला.

िवदषूकाने	 िनिवकारपणे	 मान	 हलवली	 व	 हटले,	 ‘‘राजकुमार,	 भिव यकाळात
आपण	समर्ाट	होणार	आहात,	 या	 वेळी	आपणाला	या	यःकि चता या	श दांचं	मू य
समजेल!	 सव	 िनयमांचं	 पालन	 क न	 यु 	 कर याची	 इ छा	 धरणा यानं	 यु भमूीवर
पाऊल	टाकू	नये.	असलं	रमणीय	यु 	हातात	खड्ग	धर याचा	कधी	पर्संग	न	आले या
श दनट	कवी या	 लेखनातच	शोभतं!	 िवजयराज,	आपला	गौड	पर्ाकृत	भाषेशी	पिरचय
आहे?	 -	जाऊ	 दे,	 ते	फारसं	मह वाचं	नाही.	 याला	 इंदर्ाणी	 िमळवायची	आहे,	 यानं
पाितवर् या या	क पना	मान	ूनयेत;	 याला	राजस ा	हवी	आहे	 यानं	धमकमांची	ि ती
ठेव	ूनये!’’

िवजयराज	 िवदषूकाकडे	 यगर्	 नजरेने	 पाहत	 रािहला.	 सपापर्माणे	 भासणारी
र ज	ूखरोखरच	सप	िनघा यापर्माणे	तो	भयाने	ि तिमत	झाला	होता.	िवदषूकाचे	 हे	नवे
दशन	 याला	 एखा ा	 खड्गा या	 िन ठाहीन,	 िनिवकार	 ती णतेपर्माणे	 भास	ू लागले
आिण	 या या	मनात	अक मात	 एक	 िवचार	 येऊन	 गेला	 :	खड्गा याच	 त परतेने	 हा
िवदषूक	आप या	यशोमागावरील	िवरोध	न ट	करत	चालला	आहे	खरा;	परंतु	उ ा	आपण
समर्ाट	झा यावर	हा	आप याशी	एकिन ठ	राहीलच	याचा	आज	काय	 िव वास	आहे?
खड्ग	आिण	प याङ्गना	यां या	 िन ठा	सार याच	सात या या	असतात.	उलट	हा	जर
पर्ितप ाला	 िमळाला,	 तर	 या	 िनिवकार	सहजतेने	 याने	अभयराजचा	 मृ य	ू घडवनू



आणला,	 याच	सहजतेने	आपलाही	नाश	घडव यास	 यास	 िकंिचतही	 संकोच	 वाटणार
नाही.	अशात हे या	 य ती	िमतर्	 हणनू	शंका पद	असतात;	पण	शत् 	 हणनू	भयंकर
ठरतात!	 –	 या	 िवचाराने	 िवजयराज या	 मनात	 क लोळ	 उडाला	आिण	 िशलाव थेचे
एकामागोमाग	 तर	चढत	 गे यापर्माणे	 या या	मनाचा	एक	कोपरा	पणू	कठोर	होऊन
गेला.

याच	 णी	धमगु ं या	सेवकाने	येऊन	धमगु ं ची	आ ा	सांिगतली.	िवदषूक	व
िवजयराज	समोर	येताच	 यांना	 थानाप न	हो याची	अनु ा	िमळाली.	धमगु 	 हणाले,
‘‘िवजयराज,	 धमपीठा या	 प ी	 आ ही	 आप या	 शुभे छा	 पर्कट	 करतो.	 आता
आप याला	पर्ित पधी	उरला	नाही;	पण	 सुवण	झालं	तरी	 ते	त त	 शु 	 हावं	लागतं.
महामंगल	 मुकुटाचा	आप या	म तकास	 पश	 हो यापवूी	आप याला	 अं य	 िद यातनू
मु त	 हावं	लागेल.	राजपदाचा	अनिभिष त	याचक	आिण	 मुकुटधारी	समर्ाट	यां यात
एका	त ताव थेचं	अंतर	आहे.	आता	आप याला	िवशर्ांतीसाठी	अवकाश	नाही.	ितथीचा
अंत	हो यापवूी	समर्ाटाची	पणू	िनवड	होणं	अिनवाय	आहे.’’

‘‘धमभषूण,	या	अं य	िद यासाठी	मी	या	 णी	स ज	आहे,’’	िवजयराज	 हणाला.
या या	श दांवर	धमगु ं नी	 संतोषाने	मान	हलवली.	 ते	 हणाले,	 ‘‘या	 िद याचं

व प	असं	आहे	 :	 र ता ी	 मंिदरा या	पिरसरात	दोन	पर्ाचीन	उपमंिदरं	आहेत.	 यांत
आता	पणू	 अंधार	असनू	ती	पर्जाजनांना	कधी	 मु त	नसतात.	 या	 मंिदरांत	 हे	 अंितम
िद य	घडेल.	िवजयराज,	अवधानानं	आमचे	श द	गर्हण	करा	:	एका	मंिदरात	आप याला
अ यंत	 िपर्य	अशा	 य तीला	ब 	क न	 ठेव यात	 येईल.	 ितला	कोण याही	त हे या
यातना	होणार	नाहीत;	परंतु	बाहेर	शर्वणी	पडेल	असा	श द	वा	 वर	ितला	िनमाण	करता
येणार	 नाही.	 एका	 मंिदरात	 वेिदकेवर	 र नदीपा या	 मंद	 पर्काशात	 राजमुकुट	 शोभत
राहील	 आिण	 दुस या	 मंिदरात	 रा यपदापे ाही	 शरे् ठ	 असं	 पर्ा य	 पर्ा त	 होईल.
िवजयराज,	एका	 मंिदरात	पर्वेश	 के यास	आप याला	सवांत	अिधक	 िपर्य	 य ती या
र तानं	 लांिछत	 झालेला	 मुकुट	 हातात	 येईल;	 परंतु	 दुस या	 मंिदरातील	 पर्वेशानं
राजमुकुटािधक	शरे्याची	पर्ा ती	होईल.	आ ही	आणखी	एका	 िवशेषाचा	 िनदश	करतो.
मंिदरात	भमूीवर	 कूमाकृती	आिण	कमलाकृती	आहेत.	 यांतील	एका	आकृतीला	आपला
पद पश	झाला,	तर	 मंिदरात	सयूपर्काशाचा	पर्वेश	 होईल;	परंतु	 दुस या	आकृती या
पशानं	 वतः	आपला	िशर छेद	होईल.

‘‘या	 दोन	 मंिदरांपैकी	 एकात	आप याला	 पर्वेश	करायचा	आहे.	 राजकुमार,	 हे
अंितम	 िद य	 घोर	 आहे.	 यात	 आप याला	 सवांत	 िपर्य	 य तीची	 ह या,	 वतःचा
िशर छेद	 यांची	 श यता	 आहे.	 अ ापही	 आप याला	 अवधी	 आहे,	 आपण	 या
िद यापासनू	िनवृ 	हो याची	इ छा	धरत	आहात	का?’’

िवजयराजची	मुदर्ा	कठोर	झाली	व	 या या	 वरात	ती णता	आली.	तो	 हणाला,
‘‘धमतेज,	 मी	 आप यापुढं	 प ट	 बोलत	 आहे	 याची	 मा	 असावी.	 कदािचत	 तसं
बोल यास	मला	 पु हा	अवकाशही	पर्ा त	होणार	नाही.	मला	मा या	पर्ाणाची	 ि ती
नाही.	 पु य लोक	 िदवंगत	समर्ाटांनी	मा या	 िप या या	रा याचा	 िव वंस	 केला;	माझे
सारे	आ तइ ट	धारातीथी	 पतन	 पावले.	मा या	 िप यानं	कारावासात	यमयातना	सहन
करत	पर्ाण याग	केला;	माझी	माता,	मा या	भिगनी	यांनी	अि नका ठ	भ ण	केलं.	मी
या	वेळी	अ ान	बालक	होतो;	परंतु	 ानी	झा यावर	मी	पिहली	पर्ित ा	केली,	की	माझं



रा य	तर	पु हा	पर्ा त	क न	घेईनच,	इतकंच	नाही	तर	भिव यात	 या	सामर्ा याचा	मी
अिधपती	 होईन	 आिण	 िजथं	 मा या	 िप याचा	 अवमािनत	 मृ य	ू घडला,	 याच
पट्टनगरीत	 यां या	नावे	पिवतर्	पु यिदन	मी	सु 	करीन!	याच	पर्ित ेचं	कंकण	बांधनू
मी	इथं	आलो	आहे.	ित याच	साम यावर	मी	इतकी	सारी	िद यं	िनभयपणे	िजंकली	आहेत
आिण	 यानंतर	अंितम	 िद या या	 वेळी	मी	 िनवृ 	होईन	अशी	 ितळमातर्	तरी	श यता
आहे	का?	जर	या	 िद यात	मी	यश वी	झालो,	तर	पर्ित ापतूीचं	समाधान	 िमळेल,	नच
झालो	तर	मा या	कुलातील	हे	अं य	म तक	देखील	याच	नगरीत	नाश	पावेल.	धमर न
मी	तयार	आहे!’’

सभाजन	 तट थ	 होऊन	 ऐकत	 रािहले,	 धमगु ं नी	 शांतपणे	 मान	 डोलावली	 व
हटले,	‘‘मग	आप याला	सवांत	िपर्य	अशा	 य तीचा	उ लेख	करावा.	माझा	िश यो म
ितला	मंिदरात	नेऊन	ब 	करील.	 यानंतर	घंटानाद	शर्वणी	पडला	की	आप यासह	सारी
सभा	 या	िदशेनं	जाईल.	ते हा	कालाप यय	न	करता	आपण	आप या	िपर्यतम	 य तीचा
िनदश	करावा.’’

िवजयराजची	 मुदर्ा	 िवचारगर् त	 झाली.	 याची	 नजर	 सभेव न	 िफरत
नारीजनांवर	 णभर	रगाळली	व	अखेर	 िवदषूकावर	 ि थर	झाली.	 याचा	 चेहरा	एकदम
उजळला	 व	 यावर	 ि मत	 िदसले.	 ‘‘शु धम,	 याचा	 िनणय	 घे यास	 मला	 िकंिचतही
कालावधी	नको.	अनेक	आप ीतंनू	आप या	 बुदि्धसाम यानं	मला	 मु त	क न	 यानं
मला	 िचरंतन	ऋणी	 केलं	आहे,	 या	 िवदषूकापे ा	मला	या	 णी	अिधक	कोणीही	 िपर्य
नाही	–’’

या	 या या	 श दांनी	 सारी	 सभा	 िवल ण	 िव मयाने	 त ध	 झाली;	 परंतु
धमगु ं या	 मुदरे्वर	समाधान	 िदसले.	 िवदषूकाचा	 चेहरा	 मातर्	 िवषादाने	काळवंडला.
याने	िवजयराज या	नजरेला	नजर	िभडवली	खरी;	पण	मृ यू या	छायेने	 याचे	मन	द ध
झा यासारखे	 झाले	 होते.	 तोच	 धमगु ं चा	 िश यो म	 या याजवळ	 आला	 व	 याने
या या	हातास	 पश	केला.	जण	ूमृ यचूाच	 पश	झा यापर्माणे	िवदषूक	भयाने	दचकला;
परंतु	 याने	 वतःला	सावरले	व	तो	खाल या	मानेने	 या या	मागोमाग	िनघनू	गेला.

थोड ा	 अवधीत	 घंटानादा या	 लहरी	 ऐकू	 येऊ	 लाग या	 आिण	 संगमरवरी
भमूीला	 देखील	जाणवलेला	 कंप	 पावलांना	 पश	ूलागला.	 धमगु ं या	 दो ही	 बाजूंना
चालत	राजसभा	र ता ी	 मंिदरा या	मागील	बाजलूा	आली	आिण	उ कंठेने	समोर	पाहू
लागली.

धमगु ं नी	अनु ा	 देताच	 िवजयराज	 समोर	 िनघाला;	 पण	 या	 वेळी	 चंचला	 व
ध् वशीला	कोणाचीही	हालचाल	िदसली	नाही.	जलपातर्ात	ठेवले या	वजर्म यापर्माणे
भासणा या	ि थर	िनिवकार	डो यांनी	 या	िश पाकृतीसार या	उ या	हो या.	िवजयराज
या	जोडमंिदरासमोर	आला	आिण	एकाकी	 त ध	उभा	 रािहला;	परंतु	आता	 या यात
भीतीची	छाया	न हती.	जीवनात	पर् येकास	कधीना	कधी	कसलातरी	िचरंतन	 व पाचा
िनणय	 यावा	लागतो	आिण	अशा	 णी	पर् येक	 य ती	सदैव	एकाकीच	असते,	हा	नवा
पर् यय	 याला	जाणवला	होता.	तो	 मंिदरासि नध	 येताच	 तेथील	पर्ितहारीनंी	 तुतारीचा
नाद	केला	व	 यास	पर्णाम	क न	दोहो	बाजूंनी	र त वेत	पु पांची	वृ टी	केली.

पण	 भिव या या	 ि थर	 नेतर्ात	 पाहत	अस यापर्माणे	 िवचारम न	 झाले या
राजकुमाराला	 याचे	भान	न हते.	आता	 याचे	सारे	 िव व	 या	दोन	 मंिदरांत	सामावले



होते.	 यांतील	एकात,	अगदी	बा यापासनू	रातरं्िदवस,	एखा ा	अ त	नसले या	तेज वी
ता यापर्माणे	डो यांसमोर	झळाळणारा	राजमुकुट	होता	आिण	जळजळीत	वेदनेपर्माणे
जीवनात	बाळगलेली	पर्ित ा	आता	 यात	सफलपणे	 िवसिजत	होणार	होती.	 दुस यात
राजमुकुटािधक	फल	होते!	राजकुमाराला	वाटले,	राजमुकुटापे ा	जगात	काय	शरे् ठ	वा
अिधक	अस	ूशकेल?	िव ा?	पण	ते	काही	एका	 णात	पर्ा त	होणारे	फळ	न हे.	िशवाय
िव ेला	कसले	 थान	आले	आहे?	ती	मा य	कर यासही	जनांत	िव ेचा	अंश	असावा
लागतो	आिण	सामा यजन	हे	मढूमती	असतात.	 यामुळे	कोण याही	कालखंडात	अथवा
देशात	 िव ान	 हा	 अिनवायपणे	 िनधन	 आिण	 स ाहीनच	 राहील.	 संप ी?	 ती	 तर
राजमुकुटा या	 मागे	 बुभुि त	 वानासारखी	 येईल.	 मग	 एखादी	 ितर्भुवनसंुदरी?	 ितचे
आप याला	काय	आकषण	आहे?	आप यास	 ह या	असले या	 तर्ीइतके	 ितर्भुवनात
कोणीच	 संुदर	 नसते.	 मग?	 मग?...	 िवजयराजने	 तु छतेने	 तो	 िवचारच	 मनातनू	काढून
टाकला	व	मंिदरांचे	िनरी ण	केले.

मंिदरांचे	िश प	िबंब-पर्ितिबंबापर्माणे	समान	होते.	एका	रातर्ी	जर	रा सह ते
यांची	 थाने	पर पर	बदलली	असती,	तर	ते	पिरवतन	कोणा या	 यानातही	आले	नसते;
परंतु	 यांचे	 काही	 िवशेष	 िवजयराज या	 आता	 सं कािरत	 दृ टीतनू	 सुटले	 नाहीत	 :
मंिदरां या	मागे	उ च	 थानी	एक	कृितर्म	जलाशय	होता	व	 यातनू	पर्वाह	ये यासाठी
एक	िवशाल	निलकामाग	असनू	 याने	दो ही	मंिदरांना	समान	असले या	मध या	िभंतीत
पर्वेश	केला	होता.	एका	मंिदरा या	तोरणावरील	कीितमुख	सहसर्र मी	सयूाचे	होते,	तर
दुस यावर	वालुकायंतर्ाची	पर्ितमा	होती.	एका	पर्ितहारी या	ग याभोवती	तामर्तारेत
याघर्दंत	होता,	तर	 दुस या या	ग याभोवताल या	तारेत	मानवी	कपालाकृती	होती.
यां या	 वा ां या	अगर्भागी	 एकावर	आयाळाने	 सुशोिभत	अशी	 िसंहाची	 मुखाकृती
होती,	तर	दुस यावर	नागफणा	होता.

िवजयराज	थोडा	 वेळ	 तंिभत	झाला.	स य	 हे	 अंशाअंशाने	 पर्कट	 होते;	 दोन
अंशांचा	 संधी	एका	 अंशापे ा	जा त	स य	असतो...	स य	 हे	सू म	सचूक	 िच हे	धारण
करत	पर्कट	होते...	परंतु	काही	वेळा	ते	अ यंत	मायावी	असते...	 या या	मनात	श दांचे
पर्ित वनी	सारखे	घुम	ूलागले.

नागफणा,	कपालाकृती,	वालुकायंतर्!	एवढ ा	 देदी यमान	सामर्ा याचा	 मुकुट
अस या	अशुभ	िच ह-मागाने	कधी	पर्ा त	होईल	का?	उलट,	 दुस या	मागावर	पर्तापी
सयू,	वनराजाकृती,	 याघर्दंत	अशी	 प ट	राजिच हे	आहेत.	पण	 या या	मनात	 पु हा
पर्ित वनी	 उमटला	 :	 स य	 अगदी	 सहज प ट	 असते,	 या	 वेळी,	 राजकुमार,
सावधानतेचा	 ण	असतो;	हे	मायाजाल	आहे	–	मायाजाल	आहे...

या	आंतिरक	अ व थतेने	 याचे	मन	बिधर	होऊन	जड	होऊ	लागले.	या	एकाकी
णी	 मनाची	 ही	 अव था	 याला	 अस 	 होऊ	 लागली.	 याने	 िकंिचत	 कालावधी

िमळव यासाठी	दो ही	मंिदरांना	मंद	गतीने	पर्दि णा	सु 	केली.	एका	 थानी	तर	 याची
मंदगती	 देखील	थांबली.	 परंतु	 याने	 पर्दि णा	 संपवली	 व	तो	 पु हा	 मंिदरांस	स मुख
झाला.	आता	 याचा	िनणय	झाला	होता.	इत या	उघड	मायाजालात	सापड याइतका	तो
सं कारहीन	रािहला	न हता.	 याने	 तेथनूच	राजसभेला	अिभवादन	केले	व	 धैयाने	पावले
टाकत	 याने	वालुकायंतर्ाचे	कीितमुख	असले या	मंिदरात	पर्वेश	केला.

पर्ितहारीनंी	 पु हा	 केलेला	 नाद	 हवेत	 िवरला	 असेल-नसेल	 तोच	 मंिदरा या



आतील	 पाय यांव न	 िवजयराजचे	 िशर	 गडगडत	 खाली	 आले	 आिण	 यामागोमाग
दो ही	हातांनी	र तलांिछत	मुकुट	धरलेले,	 याचे	िशर छेद	झालेले	शरीर	कोसळत	येऊन
मंिदरा या	 ारिपंडीवर	ि थर	झाले.

सारेच	 श द	 न ट	 झा यापर्माणे	 सम त	 सभा	 या	 आघाताने	 मकू	 झाली.
धमगु ही	 णभर	 िशलाकृतीपर्माणे	भासले;	पण	काही	अवधीनंतर	 यांनी	 सं ा	 केली.
यांचा	 िश यो म	 दुस या	 मंिदराकडे	 गेला	 व	 मागील	 दाराने	 पर्वेश	 क न	 याने
िवदषूकाला	 बंधमु त	 केले.	परंतु	या	अ पकाळात	जण	ूयमयातर्ा	 के यापर्माणे	 याचा
चेहरा	 र तहीन	 झाला	 होता	 व	 पायांतील	 बळ	 ओसरले	 होते.	 याने	 िवजयराज या
अवशेषांकडे	 िवष ण	 दृ टी	 टाकली	 व	आपले	 काळे-पांढरे	 व तर्	 सावरत,	 तो	अवेळी
संचारत	 असले या	 िपशाचापर्माणे	 चाल	ू लागला	 आिण	 थोड ाच	 बाजलूा	 िव तार
पसरले या,	एखा ा	भ य	पण	पाळीव	िसंहापर्माणे	वाटणा या	वनकंुजात	तो	िदसेनासा
झाला.

आता	 मंिदरासमोरील	 िवशाल	 लोह ारे	 पु हा	 िमटली.	 धमगु 	 हणाले,
‘‘िविधिलिखतापुढं	 मानव	 असहाय	 आहे.	 आज	 चंदर्ोदयापासनू	 सामर्ा याचं	 शासन
धमगु ं या	नावे	चालेल.	आ हांला	राजतृ णा	नाही,	स ालोभ	नाही;	परंतु	कत याची
धुरा	 वीकार याचा	 ण	 येताच	ती	नमर्पणे	 वीकारणे	हा	धम	आहे.	भिव यकालातील
ितर्संव सरानंतर	 जर	 समर्ाटांची	 िनवड	 झाली,	 तर	 हा	 िव वासिनधी	 यांना	 दे यास
आम याइतका	हष	कोणासच	होणार	नाही;	पण	 या	काळापयंत	आपले	कत य	आ हांला
िनिर छपणे	पार	पाडले	पािहजे.	पर्धानअमा य,	यापुढील	योजनांचे	मागदशन	आपले
कत य	आहे.’’

सभा	 मु त	 झा यावर	 सारे	 जन	 बाधा	 झा यापर्माणे	 शू यपणे	 िवखुरले.
पर्जाजनांचा	 समहू	 खाल या	 वरात	 बोलत	 नाहीसा	 झाला	 आिण	 र ता ी
मंिदराभोवतालचे	 िव तीण	 ेतर्	 वादळ	 अनुभवनू	 व छ	 झाले या	 आभाळासारखे
भासले.

वनकंुजात	एका	 वृ ाखाली	 िवदषूक	अंतयामी	शतशः	 िवि छ न	झा यापर्माणे
बसला	होता;	परंतु	भोवतालची	िनःश दता	पावलांखाली	दुमडत	अस या या	 वराने	तो
भानावर	 आला	 व	 याने	 मागे	 वळून	 पािहले.	 अंगावर	 उ रीयही	 न	 घेतलेली,
अमा यक या	असनूही	अनवाणी	असलेली	 चंचला	 येत	 होती.	आता	 ित या	 केसांतील
शुभर्	 फुले	मावळून	 गेली	होती.	 ित या	गतीतील	 मंद	नपुूरझंकार	 िवरला	होता	आिण
मेखलेखेरीज	 ती	 अनलंकृत	 होती.	 ितने	 आर त	 वणाचे	 व तर्	 पिरधान	 केले	 होते	 व
यावरील	 ितचे	 शांत	 मुख	 िकंिचत	 उघडले या	 िशंप यातील	 मौि तकापर्माणे	 िदसत
होते.	ती	आली	व	िवदषूकासमोर	एका	 वृ ाला	 टेकून	उभी	राहत	ितने	 या याकडे	शू य
दृ टीने	पािहले.

‘‘तुमचे	सारे	पर्य न	कालांतरानं	िन फल	होऊन	िविधिलिखतापर्माणं	सारं	घडून
आलं!’’	ती	 हणाली.

िवदषूकाने	 ित याकडे	 िवष णतेने	पािहले	व	 हटले,	 ‘‘अमा यक ये,	कालांतरानं
का	होईना,	तु या	पर्य नांना	फळ	आलं!	तुझी	वैरभावना	आता	तरी	तृ त	झाली	ना?’’

‘‘माझी	 वैरभावना?	 हणजे	 आपण	 काय	 हणता,	 पंिडत	 िव णुशमा?’’	 ितने
िव मयाने	िवचारले.



पण	 िव णुशमा	 हे	नाव	ऐकताच	अक मात	पर्हार	झा यापर्माणे	 िवदषूक	उभा
रािहला	व	 याचे	हात	थरथर	काप	ूलागले.	‘‘िव णुशमा?	कोणाला	उ ेशनू	त	ूसंबोधतेस?’’
िन तेज	मुदरे्ने	 याने	िवचारले.

‘‘पंिडतराज,	मला	तो	सारा	वृ ांत	पणू	पिरिचत	आहे,’’	चंचला	 हणाली,	‘‘ ानषी
मंगलनारायणांचे	 सुपुतर्!	 ादशवष	 अ ययन	 झा यावर	 तु ही	 शर्ीशैलेश	 मंिदरात
आप या	 बुदि्धतेजानं	 सभा	 िजंकलीत;	 पण	आपण	 वीरवमा	 राजाकडे	 राजपंिडता या
व तर्ांची	सचूना	करताच	तुमची	भरसभेत	अवहेलना	झाली.	 याच	वेळी	आप या	प नीनं
एका	 ु दर्	 सेवका या	 संगतीत	 केलेला	 दर्ोह	आप याला	 ात	झाला.	 मग	 उ ेगानं
देश याग	क न	पिरयातर्ा	करत	कािलंदी या	पैलतीरावरील	किन क	देशात	आलात.	मग
एका	 िनजनसमयी	 तु ही	 तीरावर	आपली	 व तरं्	 ठेवलीत	 व	 नदी या	 पा यात	 पर्वेश
क न	 या	सामर्ा यात	 येऊन	 ही	 िवदषूकाची	 व तरं्	 धारण	 केलीत.	आपण	 पर्थमतः
िवदषूकाचा	वेष	पिरधान	केलात,	 यास	मी	सा 	होते.’’

िवदषूकाचे	डोळे	िव फािरत	झाले.	 याने	िवचारले,	 ‘‘पण	अमा यक ये,	हा	सारा
वृ ांत	तुला	कसा	 ात	झाला?’’

‘‘मी	 या	िदवशी	पवते वरा या	उ सवासाठी	पर्ातःपजूनाला	गेले	होते.	कािलंदी
ओलांडून	येऊन	येथे	िवदषूकाची	व तरं्	घालणारे	जन	पर्ितिदनी	सहसर्ांनी	िदसतात	असं
नाही.	मग	मी	एका	मातु यतु य,	 वृ 	आजीवकाला	सारा	 वृ ांत	शोध याची	पर्ाथना
केली.’’

सारा	आवेग	ओसर यापर्माणे	िवदषूक	खाली	बसला.	‘‘ हणजे	तु यासह	आणखी
एका	 य तीला	ही	माझी	भतूकथा	 ात	आहे	तर!	आिण	कथा	 ितघांना	 ात	असली	की
सा या	पृ वीवर	ित या	शाखा	पसरत	जातात.’’

‘‘ याबाबत	तु ही	िनि चंत	राहा.	ती	 य ती	चार	मिह यांतच	वाध यानं	कालवश
झाली.	आता	या	 णी	चंचलेखेरीज	इतरांना	हा	वृ ांत	अ ात	आहे.	पण	पंिडत,	मा या
वैरभावनेचा	आपण	िनदश	केलात	 याचा	हेत	ूकाय?’’

ती	 छदम्ीपणाने	 बोलत	आहे	 की	 काय	 हे	 िवदषूकाने	 पािहले.	 ित या	 हताश
डो यांत	 िवषाद	 होता;	परंतु	 यं याचा	 ितर कार	न हता.	 ‘‘चंचले,	 उ ानातील	 भेटीत
िवजयराजनी	 तु या	परे्माचा	अ हेर	 केला	 –’’	 िवदषूक	सांग	ूलागताच	 चंचलेची	 मुदर्ा
वेदनेने	आर त	झाली	व	ती	दचकली.	िवदषूक	कटूपणे	हसला.

‘‘–	 तुला	जसे	 वृ ांत	समजतात	तसे	मलाही	समजतात!	 –	 याच	 वेळी	 तु या
मनात	 वैराचा	वडवानल	जागृत	झाला.	अ हेरलेली	 तर्ी	त कासमान	असते.	आप या
एका	मायावी	श दानं	िवजयराजना	मृ युमुखात	बळी	 दे याची	संधी	त	ूदवडणार	नाहीस,
असा	माझा	िनःसंशय	िव वास	होता.	पण	ध् वशीला	काही	झालं	तरी	दासीक या	आहे.
िववाहाचा	 पिवतर्	 अिधकार	 आपणाला	 कधी	 पर्ा त	 होणार	 नाही	 याची	 ितला	 पणू
जाणीव	आहे.	 हणनू	त	ू ितस या	पर्वेश ाराची	सचूना	करताच	मी	ती	पर्थमच	व य
केली.	िनवड	होती	पिह या	आिण	दुस या	 ारांत!	परंतु	मानवा या	जीवनात	संपणू	स य
कधी	 दशन	 देत	 नाही.	 ते	 अंशाअंशानं,	सू म	ल णांनी	 दृ यमान	 होतं.	 ते	 पाह याची
पर्खर	 बु ी	मातर्	हवी.	याच	 वेळी	एक	 िगधाड	पिह या	 िशखर- तंभावर	 ि थर	झालं.
िगधाडं	 मृ यु थलापासनू	 काही	 अंतरावर	 पर्ती ा	 करत	 असतात.	 हणनू	 मी
िवजयराजना	पिहलं	पर्वेश ार	सांिगतलं.	तुझी	कुिटल	योजना	असफल	झाली	आिण	या



यःकि चता या	बु ीमुळे	िवजयराज	 या	िद यातनू	पार	पडले.’’
वेगवान	 पर्पाताकडे	 भयभीत	 पण	 आकृ ट	 होऊन	 अिनिमष	 पाहत	 राहावे

यापर्माणे	अमा यक या	िवदषूकाकडे	पाहत	रािहली.
‘‘तीच	कथा	 दुस या	 िद याची,’’	 िवदषूक	 उ ेिजत	 वरात	 हणाला,	 ‘‘त	ू पु हा

पर्य न	 केलास	 व	 उजवीकड या	 रथाची	 सचूना	 िदलीस.	 तु यामागनू	 आले या
ध् वशीलेनं	 तीच	 सचूना	 केली.	 कारण	 आता	 ती	 आपण	 िन वळ	 दासीक या	 हणनू
आप या	 िनरपे 	साहा याची	अवहेलना	झालेली	 संत त	 तर्ी	होती.	पण	स य	काही
वेळा	फार	मायावी	 व पात	पर्कट	होते.	सारं	सयूपर्काशासारखं	 व छ	वाटतं,	 याच
वेळी	 चंचले,	सावध	 राह याचा	 ण	असतो.	 रथाचा	 र ज	ूधरलेला	एक	 सेवक	अ यंत
अ व थ,	भयभीत	होता,	तर	दुसरा	शांत	होता.	िन वळ	बा तंतर्ानं	पाहणा यानं	दुस या
रथाची	िनवड	केली	असती;	परंतु	हे	मायाजाल	मी	जाणलं	व	पिह याच	रथाची	मी	िनवड
केली.	िवजयराजना	मी	मा या	 बु ीनं	वाचवलं,	इतकंच	नाही,	तर	पर्ितप ाला	पराभतू
कर यातही	मी	मा या	बु ीचा	उपयोग	केला.	तीनही	करंडकांत	मी	एक	सप	ठेवला	नाही.
एका	 फळाचा	 अ पांश	 काढून	 मी	 या	 िठकाणी	 दातां या	 खुणा	 उमटव या.	 मा या
साहा यामुळे	 िवजयराजनी	जो	 पर्माद	 टाळला,	तोच	 नेमका	अभयराजनं	 केला.	 खुणा
असलेलं	फळ	नेमकं	 यानं	उचललं	व	 याचा	मृ य	ूओढवला.

‘‘परंतु	 िवजयराज या	 अंतःकरणाचा	 एक	भाग	 कुिटलकृ ण	 होता	 हे	 ान	मला
नंतर	झालं.	 पिह या	 दोन	 उ वल	यशांनंतर	 यां या	मनात	 कृत नता	 िनमाण	झाली
आिण	अ यंत	 िपर्य	 य ती	 हणनू	छदम्ीपणानं	 यांनी	माझा	 िनदश	 केला.	 हे	 यांनी
िन पापपणे,	 सरळ	 केलं	 असतं	 तर	 मला	 ध य	 वाटलं	 असतं.	 मला	 मा या	 िवषयु त
पवूायु याचा	 िवसर	पडला	असता.	परंतु	माझी	उपयु तता	 संप याचा	भास	होऊन	जणू
माझा	 याग	कर याचा	एक	 ु दर्	माग,	 हणनू	 यांनी	माझा	नामो लेख	 केला.	 चंचले,
या	 तर्ीसाठी	 यांनी	 तुझा	अ हेर	 केला,	ती	या	पर्संगी	 यां यासमवेत	या	नगरीत
आली	नसेल	असं	का	तुला	वाटतं?	 यानं	नारीजनांवर	नजर	िफरवली,	 या	वेळी	एका	 णी
यां या	डो यांत	ओळखीची	चमक	 िदसली,	हा	 िवषय	इतरांना	अ ात	रािहला	तरी	तो
मा या	 िनरी णातनू	 सुटला	 नाही;	 पण	 स य ानाचे	 सारे	 माग	आप याला	 ह तगत
झाले,	असा	 याला	भर्म	झाला	व	 यानं	 वतः या	अ प	 ानावर	अमयाद	 िव वास
ठेवला.	परंतु	चंचले,	एक	गो ट	 यानात	 ठेव.	अ यंत	 िनरपे 	 गु नं	आपली	सारी	 िव ा
जरी	 िश यास	 िदली,	तरी	एक	 ानिवशेष	मातर्	तो	कधी	 देऊ	शकत	नाही.	 िश याला
िव ादान	करत	असतानाच	तो	जो	अनुभव	असतो,	 याचं	 ान	मातर्	 िश याला	कधी
िमळत	 नाही.	आता	 िवजयराजला	आप या	 कृत नतेचं	 पणू	 पर्ायि च 	 िमळालं.	 मी
या या	 शेजारी	असतो,	तर	मी	मा या	 तेज वी	 बुदि्धम ेनं	 याला	राजमुकुट	पर्ा त
क न	 िदला	असता.	एका	बाजलूा	पर्तापी	सयू,	 िसंहमुख,	 याघर्दंत	आहे;	तर	 दुस या
बाजसू	 वालुकायंतर्,	 सपमुख,	 कपालाकृती	अशी	अशुभ	 िच हे	आहेत.	 यानं	 दुस या
मंिदरात	पर्वेश	केला,	याचं	कारण	 याचा	रथिद याचा	अनुभव!	 ते हाचं	माझं	मागदशन
आठवनू	 याला	 हे	 सारं	 मायाजाल	 वाटलं;	 पण	 स यशोधनात	 असे	 िनि चत	 िनयम,
सतूर्कंुिचका	 नसतात.	 न या	 सयूाकडे	 पाहावं,	 त त	 पर् येक	 न या	 अनुभवाकडे	 तो
असामा य	अस यापर्माणं	 पाहावं	 लागतं.	 स य	 खंडशः	 दृ यमान	 होतं,	 ते	अनेकदा
मायावी	असतं	हे	खरं;	परंतु	मायावी	दशन	देऊन	मानवाला	वंिचत	के यावर	ते	अनेकदा



सरल,	 देदी यमान	 व पात	पर्कट	होतं.	पण	 वंिचत	झालेला	मानव	 यालाही	आभास
समजनू	नाशाकडे,	अस याकडे	वळतो.	आभास	व	स य	यांतील	िवरोध	ओळखणं	हा	खरा
ानमाग	आहे.	या	 िठकाणी	स य	सरल प ट	होते;	परंतु	 िवजयराजची	 बु ी	 िनयमिव

चक्रांकातनू	गेली	आिण	 याचा	िशर छेद	झाला.	तुला	 याचा	िशर छेद	हवा	होता;	पण
तो	तु या	पर्य नानं	घडला	नाही,	मा या	बुदि्धम ेनं	थांबला	नाही;	तो	िवजयराजनीच
वतः या	कृत न	मंदबु ीनं	घडवनू	आणला!’’

एकागर्तेने	 सारे	 ऐकत	असता	 चंचलेची	 त मयता	 भंग	 पावली;	 पण	 एखा ा
अक मात	 मु त	 झाले या	 जलपर्वाहापर्माणे	 खळखळत	 ती	 डोळे	 िव फािरत	 करत
हसत	 रािहली.	 िवदषूकाची	 िवष ण	 मुदर्ा	 िकंिचत	 संत त	 झाली	 व	 याने	 कठोरपणे
िवचारले,	 ‘‘अमा यक ये,	 तुला	 भर्म	 झाला	 आहे,	 की	 त	ू मा या	 बुदि्धसाम याचा
अिध ेप	करत	आहेस?’’

चंचला	तशीच	हसत	रािहली;	परंतु	नंतर	एखा ा	तेज वी	वजर्म यावरील	तलम
आवरणे	मागोमाग	नाहीशी	होऊन	 याचा	पर्ाण	असलेली	कठोर,	 ि थर,	वजर्किलका
प ट	 हावी,	 यापर्माणे	ती	शांत,	 संयत	झाली	आिण	नमर्पणे	 िवदषूका या	पायाशी
बसली.

‘‘पंिडतराज,	एका	अ 	क ये या	औ याची	 मा	असावी,’’	ती	सांग	ूलागली,
‘‘मी	 ाना या	उपासनेत	शरीर	 िझजवलं	नाही,	की	त व ाना या	कािठ याचा	अनुभव
घेतला	नाही.	स य	हे	खंडशः	येत	राहतं,	की	ते	माया व पात	िदसतं,	की	एखा ा	िद य
दशनापर्माणं	 सरळ	 पर्कट	 होतं	 याची	 मला	 काहीच	 क पना	 नाही.	 मी	 वतमाना या
िणक	 िनरंतर	लहरीवर	जगणारी	एक	यःकि चत	 युवती	आहे.	भिव यकालाचे	 िविवध,

तलम	तरंग	मा यामधनू	 संक्रांत	होतात	आिण	भतूकालात	 िमळून	जातात	आिण	मग
मला	माझं	स य	 या	भतूकालात	िदसतं,	भिव यकालात	न हे.	चालत	असता	पावलांची
खणू	 उमटून	 यात	 पाणी	 साचावं	आिण	 मागं	 वळून	 पाहताना	 यात	 चंदर्ाचं	 िकंिचत
पर्ितिबंब	 िदसावं,	तसं	मला	स य	 िदसतं.	 ते	स य	माझंच,	मा यापुरतंच	असतं,	कारण
यावर	मा या	जीवनाची	र तमुदर्ा	असते.	 याचं	दान	करता	येत	नाही,	की	इतरांकडून
याचा	 वीकार	 करता	 येत	 नाही.	 पर् येकानं	 आपापलं	 स य	 वतः या	 र ता या
पंदनावर	पारखनू	 यावं	लागतं.	 या	स यांची	देवाणघेवाण	होऊ	शकते	िकंवा	 यांबाबत
िविवध	पर्कृतीं या	जनांचं	एकमत	होतं,	ती	स यं	 ु दर्मोलाची	असतात	िकंवा	अपर् तुत
िनजीव	 घिटते	 तरी	 असतात.	 वारा	 वाहतो,	 वृ ांना	 पानं	 येतात,	 िशलाखंड	 पा यात
बुडतात	 ही	 िन वळ	 घिटते	आहेत.	 यां यावर	 मा या	 भोगांची,	 हषाची	 मुदर्ा	 नाही.
हणनू	ती	घिटते	 हणजे	माझी	स यं	न हेत,	हे	एवढेच	अ ाप	माहीत	असलेली	मी	एक
अ 	 आहे.	 हणनू	 पंिडतराज,	 संत त	 होऊ	 नका.	 मी	 तुम या	 िनवेदनाचं	 प ट	 प
सांगणार	आहे;	 पण	 एक	आधी	 सांगा,	 ते	 खंडशः	 पर्कट	 होणारं	 स य,	 मायावी	 स य
इ यादीिंवषयी	 ान	 देणारी	जी	बु ी,	ितलाच	मागदशन	करणारी	आपली	कोणती	श ती
आहे?’’

‘‘अमा यक ये,	हा	पर् नच	अथहीन	आहे.	जी	दुस याला	मागदशन	करते	ितला
कोण	मागदशन	करणार?	िज या	पर्काशात	स य	आढळते	ितला	परपर्काश	कशाला?	ती
अिवनाशी,	साम यशाली,	अ खिलत	आहे,’’	िवदषूक	 हणाला.

‘‘वाच पती,	 पु हा	 औ याची	 मा	 असावी,’’	 चंचला	 हणाली,	 ‘‘ितचं



अ खिलत	 व प	 आपण	 पारखनू	 घेऊ.	 तु ही	 मा या	 वैरभावनेचा	 िनदश	 केलात.
िव णुशमा,	जर	ती	सारी	िद यं	मी	क न	िवजयराजना	सामर्ा य	िमळालं	असतं,	तर	मी
कोण याही	 िद यास	 िववाहवेदीवर	 चढ या या	 आनंदानं	 संमती	 िदली	 असती,
उगारले या	खड्गाखाली	मी	पर्ाणापण	केलं	असतं	-	 या	िवजयराज या	नाशासाठी	मी
पर्य न	 करीन?	 पािरजातक	 आप या	 दारी	 लागला	 नाही	 हणनू	 मी	 या यावर
कुठारपर्हार	करणार	नाही,	की	 याची	पर्भा	आप या	नेतर्ांत	साठवता	येत	नाही	 हणनू
मी	 र नदीप	 फंुकणार	नाही.	 उलट	ध् वशीले या	बाबतीत	आपलं	मापन	असंच	सदोष
झालं.	र ता ी	मंिदरात	गु तपणे	ितचा	अभयराजशी	गांधविववाह	झाला	होता	ही	घटना
आप याला	 ात	िदसत	नाही!’’

‘‘अश य!	 केवळ	 अश य!’’	 अ व थपणे	 िवदषूक	 हणाला,	 ‘‘दासीक येला
िववाहाचा	अिधकार	नाही,	 हे	अभयराज	आिण	ध् वशीला	या	उभयतांनाही	 ात	असलं
पािहजे.’’

‘‘होय,	 आिण	 अस या	 िववाहसं काराला	 काही	 अथ	 नाही,	 हे	 माहीत
अस यामुळेच	 वतः या	 वतंतर्	 वैयि तक	 वाथासाठी	तो	 वीकारायला	उभयतांनाही
िकंिचतही	ि ती	वाटली	नाही!	पण	तेवढ ासाठी	ितनं	िवजयराजचा	मृ य	ूघडव यासाठी
दुस या	पर्वेश ाराची	सचूना	केली	होती.’’

‘‘पण	 चंचले,	त	ू वतः	 ितस या	पर्वेश ाराची	सचूना	 केली	होतीस.	मी	मा या
पर्खर	 बु ीनं	 िवजयराजना	 पिह या	 ारातनू	 पर्वेश	 कर यास	 सांिगतलं	 व	 यांचं
पर्ाणर ण	केलं.’’

‘‘पंिडतराज,	वजर्ाचायांनी	कारागृहाला	चक्र यहूाचं	 व प	िदलं	होतं.	ितस या
पर्वेश ाराचा	माग	पिह या	क ेत	जातो	व	तेथनू	िनभयपणे	बाहेर	पडता	येतं.	 दुस या
पर्वेश ाराचा	 माग	 ितस या	 क ेत	आहे	आिण	 या	 िठकाणी	 मृ यचूा	जलाशय	आहे
आिण	पिह या	 ाराचा	माग	दुस या	क ेत	आहे	व	तेथे	संत त,	उगर्	िसंह	मु ताव थेत
आहे.’’

‘‘ते	 सव वी	 अश य	आहे.	 या	 पिह या	 ारातनूच	आत	 जाऊन	 िवजयराज
सुरि त	बाहेर	आले,’’	िवदषूकाने	िन चयाने	 हटले.

‘‘ते	स य	आहे;	परंतु	आज	सकाळी	मांसा न	नेणा या	सेवकाला	मी	नवर नयु त
सुवणमुिदर्का	 िदली	व	 या	अ नात	मादक	दर् यं	 िमसळली.	तो	 िसंह	आता	अ टपर्हर
तरी	िन चे ट	होऊन	रािहला	आहे.’’

िवदषूकाचा	 चेहरा	कळाहीन	झाला	व	 याची	 दृ टी	खाली	वळली.	 ‘‘पण	 चंचले,
जर	 यानं	दुस या	पर्वेश ारानं	पर्वेश	केला	असता,	तर	तुझी	काय	योजना	होती?’’	 याने
िवचारले.

‘‘काहीही	 न हती.	जी	घटना	 अं य	 िद या या	समयी	घडली,	 ती	 याच	 वेळी
घडून	 गेली	असती,’’	 चंचला	शांतपणे	 हणाली,	 ‘‘मी	दोनच	हातांची,	अ प	साम याची
तर्ी	आहे.	मानवा या	जीवनातील	अनंत	यम ारे	र ण	कर याचं	साम य	सहसर्भजूा
र ता ीम ये	 असेल,	 मा यात	 नाही.	 आणखी	 एक	 िवशेष	 हणजे	 जीवनाशी	 तू
खेळताना	अनेकदा	िनयती	 देखील	गु तपणे	अ दान	टाकत	असतेच,	याची	पणू	जाणीव
अस याखेरीज	जीवन	सुस 	होणारच	नाही!’’

‘‘पण	चंचले,	ते	अशुभ	िगधाड	–	 याला	मी	पर्कट	केलेला	काहीच	अथ	न हता



का?’’	िवदषूकाने	ग धळत	िवचारले.
‘‘पंिडत,	 तुम या	सू तासू तात	 ते	 िलिहलेलं	नसेल,	 हणनू	 ते	 तु हांला	माहीत

नसेल,’’	 चंचला	 िकंिचत	 ु ध	होऊन	 हणाली,	 ‘‘पण	जगातील	सारे	पशुप ी	 तुम या
क पनांचा	शकुनपट	पाहत	आप या	हालचाली	करत	असतात,	अशी	का	तुमची	समजतू
आहे?	ते	िगधाड	उडत	असता	शर्ांत	झालं	असेल	आिण	िशखर- तंभावर	उतरलं	असेल.
या	वेळी	 या	 थानी	मंिदर,	िववाहमंडप	िकंवा	 मशानातील	वृ 	असता,	तरी	ते	उतरलं
असतंच!	आिण	 पंिडतराज,	 िगधाड	 हे	अशुभ	आहे	 हे	पर्थम	ठरवलं	तरी	कोणी?	आिण
पर्थम	 यास	अशुभ	ठरवनू	 नंतर	 याचं	आगमन	वा	अि त व	अिर टसचूक	ठरवणं,	 हे
कोणतं	तकशा तर्	आहे?	 िशवाय,	ईशा येकडील	रा यात	भ य	 गृधर्राज-मंिदरं	आहेत
याची	तु हांला	क पना	आहे?	आिण	तेथील	गृधर्राजा या	मतूी	आपण	इथं	 या	मतूीचं
पजून	 करतो	 यापे ा	अिधक	 पटीनं	 भ य	आहेत	 याची	आप याला	 पुसटही	जाणीव
नसेल!	 आप यासार या	 िव ानांनी	 असले	 मढू	 िवचार	 जवळ	 करावेत	 ही	 अ यंत
िवषादाची	गो ट	आहे.	तरी	बरं,	माझं	नाव	चंचला,	 हणनू	मी	अि थर	मनाची	आिण	ितचं
नाव	ध् वशीला,	 हणनू	ती	ध् वासार या	अढळ	शीलाची,	अशी	क पना	 तु ही	क न
घेतली	नाहीत	–’’

चंचले या	ती ण	श दांनी	िवदषूका या	मुदरे्वर	लालसर	छटा	िदसली	व	 याला
मान	वर	कर याचे	 धैय	होईना;	परंतु	 याची	अि मता	 यिथत	झाली	होती	व	ती	 वेदना
याला	मकू	राह	ू देईना.	तो	 हणाला,	 ‘‘परंतु	रथिद या या	समयी	तर	माझी	 बुदि्धम ा
प ट	झाली	ना?	 या	सेवकां या	बा 	 व पा या	मायाजालात	मा या	बुदि्धम ेमुळेच
िवजयराज	ब 	झाला	नाही!’’

‘‘आप या	जीवनात	िनयतीची	गु त	क्रीडा	असते,	असं	मी	 हटलं	ते	नेमकं	याच
कारणासाठी,’’	 चंचला	 हणाली,	 ‘‘उज या	 बाजचूा	 रथच	 पणू	 सुरि त	 होता;	 पण
अिभवादनासाठी	 तु ही	धमगु ं या	साि न यात	वळलात,	 या	 वेळी	 दुस या	 रथा या
सेवकानं	आप या	 रथाचं	 थान	अकारण	बदलनू	तो	या	बाजलूा	 घेतला.	मा या	मागनू
आले या	ध् वशीलेला	हा	बदल	पाहता	आला	व	 हणनू	ितचाही	संकेत	उज या	रथाचाच
झाला.’’

िवदषूक	मढूासारखा	पाहत	रािहला;	पण	 याने	अट्टाहासाने	 हटले,	‘‘परंतु	तरी
मी	 या	 सेवका या	बा व पा या	जा यात	सापडलो	नाही,	याचा	तरी	 तुला	आदर
वाटत	 नाही?	 मा या	 बु ीचं	 मागदशन	 नसतं,	 तर	 िवजयराज	 या	 शांत	 िनभय
सेवका याच	रथात	चढले	असते.’’

चंचले या	 ओठांवर	 नाजकू	 ि मताची	 रेषा	 िदसली-न	 िदसली.	 ती	 हणाली,
‘‘रथानं	जागा	बदलली	 याच	वेळी	सेवकांनी	देखील	आपलं	पर पर थान	बदललं.	िवशेष
हणजे	या	दो ही	सेवकांना	 या	अ वसमहूांिवषयी	काहीच	मािहती	न हती.	एक	भयभीत,
अ व थ	होता;	कारण	काही	कालापवूीच	एका	घोड ानं	 यास	जखमी	केलं	होतं.	दुस यानं
सारी	 रातर्	 तू	आिण	 म पान	 यांत	 घालवली	 होती	 व	 या या	 डो यांवर	 अ ाप
िनदरे्चा	 पश	होता,	इतकंच.’’

‘‘ हणजे	एकंदरीनं	 चंचले,	मी	 या	 बुदि्धम ेचा	गव	वािहला,	ती	सारी	 दैवाची
िणक	क्रीडाच	होती	तर!’’	िवदषूक	उ ेगाने	 हणाला,	‘‘पण	िनदान	अंितम	िद यात	मी

िवजयराजना	िनःसंशय	र ण	देऊ	शकलो	असतो.	िसंहमुख,	 याघर्दंत,	सहसर्र मी	सयू



–	ही	 प ट	 राजिच हं	आहेत.	हा	स याचा	आभास	नसनू	सरळ व पाचं	स य	आहे	 हे
जाणनू	मी	 यांना	 दुस या	 मंिदरातच	पाठवलं	असतं.	 चंचले,	धमगु ं नी	दो ही	 मंिदरांत
एकेक	राजमुकुट	ठेवला	होता	आिण	या	मंिदरात	िवजयराजना	िपर्य य ती	आिण	मुकुट
यांची	पर्ा ती	झाली	असती.’’

‘‘िव णुशमा,	मी	तुमचा	अखेरचा	भर्मिनरास	करत	आहे	 हणनू	तु ही	माझा	 ेष
कराल.	तु ही	 यांना	राजिच हं	समजता,	ती	राजिच हं	शुभल णं	नाहीतच.	ती	मुखाकृती
िसंहाची	 नाही,	 तर	 िसंहासुराची	 आहे.	 कािलंदी-तीरावर	 र ता ीनं	 सहसर्बाहूंनी
िसंहासुराचा	 वध	 केला,	 हे	 तु हांला	 मरत	 नाही?	 मंिदरात	 याचे	 कबंध	 ित या
आसनाखाली	आहे	 हे	 तु ही	कधी	 पािहलं	नाही?	 पर्ितहारी या	ग यातील	 याघर्दंत
हणजे	तर	िदवाभीताची	धातुब 	चंच	ूआहे.	तो	सेवक	व यजनांतील	आहे	आिण	 यांना
िनशाचर	पशुप ी	पजूनीय	आहेत.	 यापर्माणं	ती	पर्ितमा	सहसर्र मी	सिव याची	नाही,
तर	ते	अघोरपंथीयांचं	यमचक्र	आहे	आिण	 यातनू	िनघालेले	िकरण	सपमुखी	रेषा	आहेत
–	आिण	अशा	िच हां या	मांग याधारे	तु ही	िवजयराजना	 या	मंिदरात	पाठवणार	होता!
उलट,	 दुसरी	 मािलका	 पाहा.	 वा ा या	 अगर्भागी	 असलेला	 नागफणा	 अभयसचूक
ह तमुदर्ा	आहे,	सेवका या	ग यातील	कपालाकृती	वा तिवक	सुवणकदंब	 वृ ाचं	बीज
आहे	आिण	 या	वृ ाची	पानं	र ता ीला	अितिपर्य	आहेत.	कीितमुखातील	वालुकायंतर्
हणजे	डम 	आहे.	र ता ी या	पर्मुख	ह त यात	खड्ग	व	डम 	ही	िच हे	तु ही	कधी
पािहली	नाहीत?	-	ही	सारी	ल णं	तु हांला	अ यंत	अशुभ	वाटली!	पण	िवचारपर्मादानं
का	होईना,	 तु ही	 िवजयराजना	 दुस या	 मंिदराकडे	पाठवलं	असतं,	तर	या	 णी	 यांचे
पर्ाण	तरी	सुरि त	रािहले	असते.’’

िवदषूक	पराभतू	झा यापर्माणे	िवगिलत	झाला.	 याने	िवष ण	मुदरे्ने	चंचलेकडे
पािहले	व	 हटले,	‘‘अमा यक ये,	या	कालावधीत	त	ूमाझा	सारा	अहंभाव	हरण	केलास,
मा या	 बु ीचं	मिलन	जीण	व तर्	क न	टाकलंस.	मी	मा या	पर्खर	 बुदि्धम ेचा	जो
िवजय	समजत	होतो,	ती	सारी	िनयतीची	अग य	भयलीला	होती.	माझं	पांिड य	त	ू ु दर्
क न	टाकलंस!’’

‘‘आप या	पांिड याचा	असा	अिध ेप	क 	नका.	मा यासारखी	एक	अ 	युवती
आप या	पासंगाला	 देखील	 पुरणार	नाही.	पांिड य	अपुरं	ठरतं	 हणनू	 ते	 िन फळ	ठरत
नाही.	माझं	 ान	 तर	 केवळ	 उपे णीयच	आहे;	मातर्	स याची	 व पं	आपण	आधीच
वीकारले या	िनणया या	िनकषां याच	लयीत	गमनागमन	करतात,	असं	मातर्	मी	कधीच
मानलं	 नाही,	 एवढंच	 मा या	 ानाचं	 अकरणा मक	 व प	आहे.	आता	 माझी	 एकच
पर्ाथना	आहे,	–	तु ही	िवजयराजना	कृत न	 हटलंत,	ते	अित	अ यायाचं	नाही	का?’’

‘‘नाही,	पणूपणे	नाही!’’	िवदषूक	िन चयी	 वरात	 हणाला,	‘‘चंचले,	मी	मंिदरात
ब 	असता	मला	श द	वा	 वर	 िनमाण	करता	 येणं	अश य	होतं;	परंतु	मा या	 र तानं
लांिछत	झालेला	 मुकुट	 िवजयराज	 वीकारणार	 नाहीत	अशी	अ ापही	 मला	 िकंिचत
आशा	होती.	 हणनू	मी	कोण या	 मंिदरात	आहे	 हे	दशिव यासाठी	मी	पर्बल	उ छ्वास
टाक यास	आरंभ	 केला.	 िवजयराज	पर्दि णा	करत	असता	 यांनी	तो	 वनी	 िनःसंशय
ऐकला;	कारण	 या	 णी	 यांची	गती	खंिडत	झाली;	पण	हा	माझा	अ य	पर्माद	घडला.
का	की,	 यांनी	हेतुपवूक	 याच	मंिदरात	पर्वेश	केला.	‘िपर्य	 य ती या	र तानं	लांिछत’
हे	श द	 यांना	आठवले,	मी	 या	मंिदरात	आहे,	 याच	मंिदरात	मुकुट	आहे	असा	 यांनी



िन कष	काढला	व	मा या	बिलदानाची	तमा	न	बाळगता,	न हे,	 याचसाठी	 या	मंिदरात
यांनी	पर्वेश	केला.’’

‘‘पण	 पंिडतराज,	हा	 िवचार	तर	मला	अित	 िवसंगत	वाटतो,’’	 चंचला	 हणाली,
‘‘आपण	असले या	मंिदरात	 यांनी	पर्वेश	केलाच	नाही.	पर्ितप ी,	तु ही	 या	मंिदरात
आहात	 हे	 ात	झा यावर	 राजमुकुटाचाही	लोभ	सोडून,	 तुमचे	 पर्ाण	 वाचिव यासाठी
यांनी	दुस या	मंिदरात	पर्वेश	केला.	मृ यपूवूीचं	 यांचं	हे	अ यंत	उदा 	आिण	िनः वाथी
कृ य;	परंतु	 या यामुळं	आपण	 यां यावर	कृत नतेचा	दोष	लादत	आहात,	 हे	एक	 दु ट
आ चयच	आहे!’’

िवदषूक	 णभर	 त ध	झाला	व	 याने	 चंचलेकडे	 िनरखनू	पािहले.	मन	पर् ु ध
झाले;	 परंतु	 नंतर	 याची	 मुदर्ा	 िन चयी	झाली	आिण	 तो	 हणाला,	 ‘‘चंचले,	 मा या
भतूकाळाचं	 िवषमय	स य	 अंतःकरणात	लपवत	अ यंत	क टानं	मी	आतापयंत	जीवन
भोगत	आलो.	आता	 पु हा	आणखी	एका	कटू	स याचा	भार	वाह याचं	साम य	मा यात
उरलं	नाही.	 हणनूच	तुला	मी	हे	सांगत	आहे.	िवजयराज	 या	उदा 	हेतनंू	 या	मंिदरात
गेले	 नाहीत;	 मा या	 र तिसंचनानं	 का	 होईना,	 मुकुटपर्ा ती	 हावी,	 असाच	 यांचा
एकमेव	 कृत न	 हेत	ू होता,	 असा	 माझा	 पणू	 िव वास	 आहे.	 अमा यक ये,	 या	 दोन
मंिदरांची	 रचना	 यानात	 घे.	जलाशयातील	पर्वाह	 मंिदरात	यावा	 हणनू	एक	 िवशाल
निलका	 समान	 िभंतीजवळ	 आली	 आहे,	 हे	 त	ू देखील	 पािहलं	 असशील;	 परंतु
अंतभागातील	 रचनेची	 तुला	क पना	नसेल.	या	निलकेला	आडवी	अशी	आणखी	एक
धातुनिलका	आहे.	 ित यातनू	सतत	पर्वाह	जाऊन	दो ही	 मंिदरांतील	अिभषेकपातर्ांत
सतत	जलसंचय	राहावा,	अशी	ती	कुशल	योजना	आहे.	आता	ती	मंिदरं	िनिष 	अस यानं
ती	निलका	पणू	िनजल	आहे.	मला	आत	 या	िठकाणी	ब 	कर यात	आलं	होतं,	ितथे	माझं
मुख	 या	निलके या	एका	 ारापाशी	येत	होतं,	मी	उ छ्वासांचा	 वनी	केला;	परंतु	चंचले,
यानात	 घे,	 तो	 पर्कट	 झाला	 तो	 मा या	 मंिदरात	 न हे	 –	 तर	 दुस या	 मंिदरात!	 ही
िवल ण	 ि थती	पाहताच	मी	 त ध	झालो;	पण	 िवजयराजनी	तो	 वनी	आधीच	ऐकला
होता	आिण	िपर्य	 य ती या	र तानं	लांिछत	का	होईना,	राजमुकुट	याच	मंिदरात	आहे,
या	 कृत न	 िव वासानं	 यांनी	 ितथे	 पर्वेश	 केला.	 अमा यक ये,	 मा या	 ललाटी
बुदि्धम ा	असेल;	 पण	 िन ठा	 हा	 एक	श द	 मातर्	 िलहायचे	 क ट	 िवधा यानं	 घेतले
नाहीत!	अ य	 तर्ीकिरता	 िवजयराजनी	 तुझा	अ हेर	 केला	असेल;	 परंतु	 यांची	खरी
िपर्या	एकच	एक	होती	–	रा यस ा!’’

चंचलेची	मुदर्ा	अित	 यिथत	झाली	व	ितचा	आवाज	िन पर्ाण	शु क	झाला.	ती
हणाली,	 ‘‘मी	मा या	श दांनी	 तुमचा	 बुदि्धगव	न ट	 केला,	 तु ही	आप या	श दांनी
मा या	मनातील	पर्ितमेचा	भंग	केलात!	 हणजे	एकंदरीनं	तु ही	काय,	मी	काय,	जीवनात
िर त	 अंजलीचेच	 रािहलो.’’	परंतु	 ितचा	आवाज	एकदम	 खंिडत	झाला	व	 ितने	बोटांनी
आपला	चेहरा	झाकून	घेतला.

संपणूपणे	अप त	झा यापर्माणे	िवदषूक	 त ध	होता.	 या या	मनातील	िवष ण
अ व थता	 मुदरे्वर	जड	 होऊन	 रािहली	 होती;	 पण	 नंतर	 या या	 दृ टीत	 मंद	चमक
िदसली	व	 याची	मुदर्ा	िकंिचत	उजळली.	‘‘चंचले,	मी	 या	मंिदरात	ब 	झालो	तरी,	मला
मृ यचूी	 िणकही	भीती	वाटली	न हती,’’	तो	 हणाला.

परंतु	मंिदरातनू	मु त	झा यावर	 याची	िशलाखंडाखाली	क टानं	 ीण	वाढले या



तृणपणासारखी	दुबल	भयगर् त	आकृती	चंचलेला	आठवली	आिण	आप या	िवष णतेतही
कटू	 ि मत	लपव यास	 ितला	फार	 पर्यास	 पडले.	 ितने	 िवचारले,	 ‘‘होय?	 पण	 ते	कसं
घडलं?’’

‘‘मा यावर	मृ यचूी	छाया	नाही,	हे	मी	बुदि्धसाहा यानंच	जाणलं.	तु या	दाहक
श दां या	 पशातही	अद ध	रािहलेला	तो	मा या	बु ीचा	अंितम	अवशेष	आहे;	परंतु	तो
मातर्	 तु याकडून	 न ट	 होणार	 नाही.	 सतीचं	 ऐिहक	 वैभव	 न ट	 झा यावर	 देखील
वजर्ापर्माणं	अभंग	राहणा या	ित या	पाितवर् यापर्माणं	मा या	बु ीचा	तो	तेजःकण
अमर	आहे.	चंचले,	धमगु ं या	श दरचनेत	अंितम	िद याचं	खरं	 व प	 प ट	होतं,	 हणनू
त	ू ते	 पु हा	आठव	 :	 ‘एका	 मंिदरात	आप याला	अ यंत	 िपर्य	 य तीला	ब 	कर यात
येईल...	 एका	 मंिदरात	 पर्वेश	 के यास	आप याला	 सवांत	 अिधक	 िपर्य	 य ती या
र तानं	लांिछत	असा	राजमुकुट	पर्ा त	होईल...	दुस या	मंिदरात	रा यपदापे ाही	शरे् ठ
असं	पर्ा त	होईल...’	अमा यक ये,	धमगु ं या	श दांत	सू म	अथछटा	 यानात	येताच
मी	 िव मयाने	 कंिपत	 झालो.	 िवजयराजनी	 जर	 ख या	 िपर्य	 य तीला	 मंिदरात	 ब
हो यासाठी	पाठवलं	असतं,	तर	या	श दांचा	स याथ	मी	 यांना	सांिगतला	असता.	मी
मंिदरा या	 थाप याचा	िवशेष	अ यास	केला	असता,	कोण या	मंिदरात	ती	िपर्य य ती
ब 	आहे	याचा	शोध	घेतला	असता	आिण	 याच	मंिदरात	िनःसंशय	पर्वेश	कर यास	मी
िवजयराजना	सांिगतलं	असतं.	ितथं	 यांना	राजमुकुट,	अ यंत	िपर्य य ती,	या	 णी	एक
बुदि्धवान	 िमतर्	आिण	 यां या	समर्ाटपदानंतर	 एक	 तेज वी	अमा य,	 या	सा यांची
यांना	 पर्ा ती	 झाली	 असती	 आिण	 धमगु ं याच	 श दांतील	 स यापर्माणं	 केवळ
राजमुकुटापे ा	–	राजमुकुट,	िपर्या	आिण	िमतर्	अमा य,	हे	िनःसंशय	अिधकच	आहेत.
धमगु ं नी	दो ही	मंिदरांत	राजमुकुट	ठेवले	होते,	हे	आता	तुला	 ात	असेलच;	परंतु	 यांनी
‘अ यंत	 िपर्य य ती’	हा	श दसमहू	दोन	 िनरिनरा या	अथांनी	वापरला	 हे	मातर्	 तुला
उमगलं	 नसेल.	 ब 	झालेली	 िपर्य य ती	 िनराळी,	 राजमुकुटावर	 र तिसंचन	करणारी
िपर्य य ती	िनराळी.	पिह या	वा यात	लौिककसुलभ	अथ	आहे,	तर	दुस या	वा यातील
अथाची	छटा	जा त	सू म	आहे;	 परंतु	 िवजयराजना	 हाच	सू म	अथ	समजला	 नाही.
कृत ता	जाणवली	नाही.	मा या	 र तानं	लांिछत	होणा या	 राजमुकुटाकडे	 ते	अमयाद
तृ णेनं	गेले	आिण	 वतः याच	र तानं	माखलेला	मुकुट	घेतलेलं	 यांचं	िशरिवहीन	शरीर
मंिदरा या	 ारिपंडीवर	 कोसळलं.	 अशािरतीनं	 धमगु ं चे	 श द	 मातर्	 संपणूतया	 स य
ठरले.	अमा यक ये,	जीवनावरची	सव	मोहक	व तर्ाभरणं	बाजलूा	सारली	की	अखेर	एकच
कठोर	–	न न	स य	राहतं!	पर् येक	मानवाला	सवांत	िपर्य	वाटणारी	 य ती	 हणजे	तो
वतःच!	 वतःपे ाही	अिधक	िपर्य	अशी	कोणी	अ य	 य ती	कधी	अस	ूशकेल	का?’’

चंचला	उभी	रािहली	व	अपार	अनुकंपेने	मृद	ूझाले या	दृ टीने	ितने	िवदषूकाकडे
पािहले.	उदरे्क	झा यापर्माणे	ती	पु हा	एकदम	हस	ूलागली;	परंतु	ितचे	हा य	िवर यावर
इतका	वेळ	घडत	असलेली	िशलाव था	पणू	झा यापर्माणे	ताठ	झाली	आिण	ितचे	डोळे
कठोर,	 िनिवकार	झाले.	ती	 हणाली,	 ‘‘पंिडत	 िव णुशमा,	 तुम या	या	पर् नाला	मातर्
मा याजवळ	श दाचं	उ र	नाही.	सारं	जीवन	पणाला	लावनू	सा या	पृ वीत	मला	एकच
एक	िपर्य	हवं	होतं;	ते	 हणजे	िवजयराज,	–	आिण	नेमकं	तेच	अपर्ा य	होऊन	न ट	झालं;
इतकंच	नाही,	तर	मनातील	सुकुमार	पर्ितमा	 देखील	भंगनू	गेली.	ही	िनयतीची	आणखी
एक	लिलतक्रीडा	होऊन	 गेली.	धनु याहनू	शर	सोडणं	एवढंच	आप या	हातात	असतं;



परंतु	एकदा	 याचा	पर्वास	 सु 	झाला	की	 या या	ल यापयंत	 याला	पोहोचव याचं
साम य	 मातर्	 आप याला	 लाभत	 नाही.	 यातही	 िनयती या	 अदृ य	 उ छ्वासांनी
याचा	गितमागही	अनेकदा	 दु ट	होऊन	जातो.	ही	तर	जीवनाची	एक	पर्ित ाच	आहे
आिण	एकदा	जीवनात	पदापण	 के यानंतर	 याबाबत	 िवलाप	कर यात	अथ	नाही.	मला
इतर	कसली	लालसा	न हती.	काहीही	अिधक	िपर्य	न हतं.	िवदषूक,	एवढंच	नाही	तर	ही
मी,	माझी	मला	देखील	तेवढी	िपर्य	वाटत	नाही	–’’

दि्वधा	मनाने	 िवदषूक	सारे	ऐकत	होता	व	पर् य 	काय	घडत	आहे	 हे	 याला
एकागर्तेने	 जाणवले	 नाही.	 चंचलेने	 मेखलेखाल या	 व तर्ामधनू	 झटकन	 कृपािणका
काढली.	ितचे	तेज वी	पाते	यमिज हेपर्माणे	झळकले	आिण	चंचलेने	त काळ	ते	आप या
कंठमलूात	 तवले!	संगमरवरी	संुदर	मतूीत	र तरेषा	उमटावी	 यापर्माणे	र ताचा	कोमल
पर्वाह	वेगाने	खाली	उतरला	व	पणा छािदत	वनभमूीवर	ती	अचेतन	होऊन	रािहली.

पर्ाणभयाने	 िवदषूक	 तेथनू	 अ ता य त	 धावला.	 वनकंुजातील	 वृ ांचे	 समहू
जा त	गद	होऊ	लागले	आिण	धावताधावता	 या या	अंगातील	तर्ाण	ओस 	लागला.
तो	अंधपणे	एके	िठकाणी	थांबला	व	 याने	एका	वृ ा या	आधारे	 वतःस	सावरले.	आता
सभोवार	 या	वनकंुजाचा	रंगगंधपणू	असा	रि त	िवभाग	होता;	परंतु	काही	अंतरावर	दोन
आकृती	पाहनू	 याचे	शरीर	बिधर यासारखे	िनजीव	झाले	आिण	जीण	तृणपणापर्माणे	तो
अंग	चो न	उभा	रािहला.

समोर	एका	वािटकेत	मू यवान	केशरी	व तर्ात	धमगु 	होते	व	 यां या	ह त पश
अंतरावर	ध् वशीला	सिवलास	अंगि थतीत	उभी	होती.	 ितने	एक	 पु पमाला	धमगु ं ना
िदली	 व	 हटले,	 ‘‘तीन	 वषां या	 कालापयंत	 सामर्ा यवैभव	 आप याला	 पर्ा त
झा यामुळं	दासी	आपलं	अिभनंदन	करते.’’

धमगु ं नी	 ि मत	क न	 पु पमालेचा	 गंध	अनुभवला	 व	लािल याने	 यांनी	ती
ध् वशीले या	ग यात	टाकली.	 ते	 हणाले,	 ‘‘तीन	वषांचा	कालावधी	 पुनरावृ 	करता
येणं	 अश य	 नाही	 आिण	 या	 अवधीत	 पर ने,	 तु या	 वैभवाला	 मयादा	 नाही.
मह वाकां ा	 ही	 अशी	 एक	 मोहकता	 आहे,	 की	 जी	 कसलीही	 आदर्ता	 नसतानाच
मु तपणे	वृदि्धंगत	होते.	या	स ेसाठी	मी	िपतृिन ठा	मानली	नाही,	ती	एका	यःकि चत,
अिकंचन,	रा यहीन,	बलहीन,	दलहीन	राजकुमारा या	बाबतीत	मानीन	 हे	केवळ	अश य
आहे.	 यानं	कोण याही	मंिदरात	पर्वेश	केला	असता	तरी	 याचा	िशर छेद	झाला	असता,
अशीच	मी	योजना	केली	होती.	मातर्	 दुस या	मंिदरात	पर्वेश	झाला	तर	 या याबरोबर
या	मखू,	वाचाळ	 िवदषूक	अमा याचाही	 िशर छेद	झाला	असता,	इतकंच.	 मंिदरा या
भमूीवरील	कूमाकृती,	कमलाकृती	इ यादी	सारं	श दजाल	होतं.	ध् वशीले,	ती	मंिदरं	अित
पर्ाचीन	आहेत.	भिव यकाली	अनेक	शतकांनंतर	 या	िठकाणी	असं	एखादं	िद य	घडणार,
हणनू	का	दरूदृ टीनं	 यांनी	आधीच	मंिदरांची	रचना	क न	ठेवली	होती?’’

‘‘पण	धमभषूण,	हा	अ याय	न हे	का?’’	मधुर	 वरात	ध् वशीलेने	िवचारले.
‘‘तु हा	मृगनयनांना	हे	समजायचं	नाही.	सारे	नीितिनयम	संभाळून	यु 	कर याची

इ छा	असणा यानं	यु भमूीवर	पदापण	क 	नये!’’
‘‘धमर न,	आता	एकच	पर् न.	राजमुकुटापे ाही	अिधक	काहीतरी	पर्ा त	होईल

असं	आपण	 हणालात.	राजस ेपे ा	अिधक	काय	अस	ूशकतं?’’
णभर	िवचार	करत	अस याचे	नाट 	क न	धमगु 	हसले	व	 हणाले,	‘‘िबंबाधरे,



त	ू एक	 महान	अितपर् न	 िवचारलास;	 परंतु	 मला	 तरी	अ ाप	 याचं	 ान	 नाही.	 पण
राजमुकुटापे ाही	काहीतरी	अिधक	अस	ूशकतं	 ही	 भावनाच	कदािचत	 राजमुकुटापे ा
जा त	 मू यवान	 अस	ू शकेल.	 यौवनकिलके,	 मला	 आता	 जाणं	 पर्ा त	 आहे;	 परंतु
चंिदर्केला	राजपु पांचा	गंध	येऊ	लागला	की	मी	दतूाकडून	आ ा	कळवीन.’’

‘‘दासी	आप या	सेवेस	सदैव	स ज	आहे,’’	अ यंत	नमर्पणे	ध् वशीला	 हणाली.
धमगु 	 पर्म पणे	 िनघनू	 जात	 असता	 ती	 यां याकडे	 पाहत	 रािहली	 व	 ते

दृ टीआड	होताच	ती	 वतःशीच	हसली	व	िनघनू	गेली.
भयानक	 पर्ित वनी	 ऐक यापर्माणे	 िवदषूक	 तंिभत	 झाला	 होता.	 याने

िपशाचबाधा	झा यापर्माणे	 केस	 िवसकटून	टाकले,	ग याभोवतालची	 वरहीन	 घंटा	व
पर्काशहीन	दीप	बाजलूा	फेकून	 िदली	आिण	दि्वरंगी	व तर्	ताणनू	 िवदीण	 केले.	 याने
ओंजळभर	माती	उचलली	व	सा या	चेह यावर	माखनू	घेतली.

बाजलूा	 कोणीतरी	 ककश	 हस या या	आवाजामुळे	 तो	 दचकला	 व	 याने	 या
िदशेने	पािहले.	एखा ा	व य	घनदाट	छायेपर्माणे	समोर	ड ब	उभा	होता	आिण	आपले
वराहदंत	दाखवत	होता.

‘‘आपण	काय	चालवलं	आहे	हे?’’	 याने	िवचारले.
‘‘ड बा,	ही	माझी	व तरं्	 घेऊन	जा,’’	 िवदषूक	भ न	 वरात	 हणाला,	 ‘‘का	की,

मला	 यांचा	काही	उपयोग	नाही.	ती	व तरं्	अिधकारानं	धारण	कर यास	जी	 ानिस ी
ह तगत	 हावी	लागते,	ती	मला	कदािप	सा य	झाली	नाही.	इतकं	अ ययन	केलं,	–	इतकं
सािहलं,	–	इतकं	उपभोगलं	–	आिण	इतकं	भोगलंही;	पण	या	सा या	कोलाहलात	मी	एक
सामा य	 ु दर्	जंतचू	रािहलो.	 यातनू	एखादं	सुसंगत	आकारपणू	व तर्	िनमाण	कर याचं
ान	 मला	 सदैव	 अ ातच	 रािहलं	 व	 मी	 ल तरांचे	 भार	 वाहत	 िनबु पणे	 जगणारा

भारवाहकच	उरलो.	ही	व तरं्	त	ूघेऊन	जा	–’’
याने	 अंगावरील	 िवदषूकाची	 व तरे्	 उतरवली	 व	 ड बाकडे	 फेकली	आिण	 तो

पराभतू,	अवमािनत,	मढूगतीने	िनघनू	गेला.
तो	 वळून	जाईपयंत	 ड ब	 या याकडे	 पाहत	 रािहला.	 नंतर	 याने	 ती	 िवदीण

व तरे्	उचलनू	बाजलूा	फेकून	िदली	व	एका	 वृ ाआड	राहनू	 याने	हल या	 वरात,	पण
लोहतंतपूर्माणे	रेखीव	अशी	शीळ	घातली.

ती	ऐकताच	वािटकेजवळील	अ ं द	पथमागाव न	 अंगावर	 कृ णवणाचे	उ रीय
व तर्	 घेतलेली	 एक	 युवती	 धावत	 आली.	 ड बाजवळ	 येताच	 ितने	 अध	 अंगावरील
आवरण	बाजलूा	केले	व	ती	 याला	िभडली.	 विरत	गतीने	आ यामुळे	ित या	ता यरेषा
कंिपत	 होत	 हो या.	 ित या	 व थलावर	 जण	ू वासना	 त त	 झा यापर्माणे	 भासणारा
र तमणी	होता	आिण	जण	ू याची	दाहकता	 णभरच	सुस 	अस यापर्माणे	पर्काशकण
यास	 पश	करताच	परावितत	होत	होते.	ध् वशीला	समीप	येताच	ड बाने	ितला	आप या
बलवान,	साव या	हातांनी	वेटाळले.

आिण	मग	ती	दोघे	वृ ां या	िनिबड	िहर या	अंधारात	िव न	गेली!
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