काजळमाया

जी. ए. कुलकणी यांचे कथासंगर् ह
िनळासां वळा (१९५९)
पारवा (१९६०)
िहरवे रावे (१९६२)
र तचं दन (१९६६)
काजळमाया (१९७२)
सांजशकुन (१९७५)
रमलखु णा (१९७५)
िपं गळावे ळ (१९७७)
पै लपाखरे (१९८६)
डोहकािळमा (िनवडक कथा) (१९८७)
कुसु मगु ं जा (१९८९)
आकाशफुले (१९९०)
सोनपावले (१९९१)

काजळमाया

जी. ए. कुलकणी

पॉ युलर प्रकाशन, मु ब
ं ई

काजळमाया
(म - ३२५)
पॉ यु लर प्रकाशन
ISBN : 978-81-7185-991-7

१९९५ , पॉ यु लर प्रकाशन प्रा. िल.

पिहली आवृ ी : १९७२ / १८९४
सहावी आवृ ी : १९९५ / १९१६
दुसरे पु नमु द्रण : २००७ / १९२९
सातवी आवृ ी : २००९ / १९३०
ितसरे पु नमु द्रण : २०१५ / १९३७

प्रकाशक
हष भटकळ
पॉ यु लर प्रकाशन प्रा. िल.
३०२ महाल मी चबस
२२ भु लाभाई दे साई रोड
मुं बई ४०० ०२६

अ रजु ळणी
अ वय
मुं बई ४०० ०३१

KAJALMAYA
(Marathi : Short Stories)
G.A. Kulkarni

सोनुमावशीस
तू आ हां ला आणखी एक आई होतीस

अनु क्रम
प्रदि णा
अं जन
शे वटचे िहरवे पान
वन
ू
दत
वं श
िठपका
कसाब
भोवरा
गु लाम
कळसूतर्
पु नरिप
रन
ू क
िवदष

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 पूवकडील बाजूने लावले या उं च-लवचीक िनलिगरी झाडां या पानांमधून
सूयप्रकाश गाळू न ये त पु ढ या सो यावर पसरला होता आिण ितथे एका वे ता या
खु चीवर शू यपणे बसले या शांता कां या अं गावर या पानां या साव या चाळवत
हो या. सकाळ या वे ळी या शांत सो यावर असे बसले ले शांता कांना गे या वीसपं चवीस
वषांत तरी आठवत न हते . कारण आता आठ-साडे आठ वाजून गे ले होते . पं धरा
िदवसांपव
ू ीपयं त या वे ळी हा सोपा दादासाहे बांना भे टायला ये णा या माणसांनी गजबजून
गे लेला असे . यामु ळे आता सो यावर बस या असताना, अं धा या खोलीची एक िभं त
पडताच जु या क डले या व तू झगझगीत सूयप्रकाशात अपिरिचत िदसा यात
याप्रमाणे , शांता कांना सारे च नवे िदसू लागले होते . यांना वत: या िवकल मनाचा
णभर िवसर पडला आिण यांनी इकडे ितकडे पािहले . णभर यांना वाटले , आता यापु ढे
घर एकदम िरकामे , िन:श द वाटत राहणार; पण आप याला आता याची दे खील सवय
क न यावी लागे ल. आपले आयु य दे खील आता असे च शांत, दु:खाने , आठवणींनी
ओझावले या या सो यावर आले आहे . मग ते एक िदवस बाहे र पडे ल. फरशी घातले या
वाटे व न जात, गे टमधून िनघून जाईल आिण जु ईचा मं डप, तु ळशीवृं दावन, आजूबाजूची
मु ले ये ऊन पाने चु रगळीत यांचा वास घे त ती िनलिगरीची झाडे , आपला एकाकी
िन फळ िबछाना ही सारी मागे कायम उमटले या पाऊलखु णांसारखी मागे मागे च राहन
ू
जातील...
या प्रश त सो यावर एका बाजूला दादासाहे बांचे िलिह याचे टे बल होते व
या या शे जारी पु तकांनी भरले ले शे फ होते व समोर या िभं तीवर सु ताचा हार
घातले या कोण यातरी दे शभ ताचा फोटो होता. ग्रामकलाकद्राचे सं चालक रामचं दर् न
यांनी अ यं त कृत ते ने अपण केले ला दादासाहे बांचा अधपु तळा ने हमी या शे फवर
असे ; पण नं तर आबाजींनी तो समोरच एक टे बल ठे वून यावर आणून ठे वला होता आिण
ते हापासून सतत उदब यांचा धूर मं द सु गंधी िनळसर रं गाने या या भोवती तरळत
होता. पं धरा िदवसांपव
ू ी दादासाहे बां या िनधनाची वाता सवत्र पसरताच र या या
पलीकडे पयं त माणसांची आषाढदाटी झाली आिण मशानयात्रा तर दीडदोन मै ल
पसरली. नं तर भे टायला ये णारी माणसे शांता कां शी दबले या वरात बोलत, म ये च
आवे गाने उठू न अधपु त याजवळ फुले ठे वीत व यिथत चे ह यांनी एकदम नाहीशी होत.
आतापयं त टे बलावर फुलांचा िढगारा झाला होता आिण पु त याचा िनिवकार, ि थर
चे हरा मात्र यावर अिनिमष िदसत होता. दादासाहे बांचा चे हरा उग्र असून यां या
चे ह याची ठे वणच कृ णपाषाणात दीघा ोगाने घडव याप्रमाणे करारी, अभे होती. ते
तु ं गात असताना चाबकाचे प्रहार यांनी कोरड ा डो यांनी सहन के याचे यांचे
सहकारी सां गत असत. ते डोळे ने हमीच उग्र, कठोर, अथां ग रािहले होते . शांता कांची
नजर या पिरिचत चे ह याकडे जाताच यांचे मन मृ तीं या बु डबु ड ांनी भ न गे ले.

वाचीत असले या पु तकात बोट ठे वून घरभर िफर याची यांची सवय... हजार उपाय
क न दे खील तशाच फुट या रािहले या व छ टाचा... दाढी करताना अने क िठकाणी
ल घालीत, बोलत, कुठे ना कुठे तरी हटकू न कापून घे याचा वधळे पणा... यां या
िचरे बं दी, व्रत थ, समिपत आयु यात कधीच न उमटले ला रं गाचा, सं गीताचा श द...
किपले वरा या तीथाजवळ आं बराईत पानां या साव यांनी फुटले या चांद यात
र ता या आवे गाने यांनी टाकले ला राकट, आसु सले ला हात... आिण याच र ता या
ने कीने आप या असहाय अव थे त यांनी पाळले ला चोख, खणखणीत श द! परं तु नं तर
उं बरा ओलांडून प नी हणून प्रवे श झा यानं तर मात्र...
एखा ा िदं डीत कु प महारोगी िदसावा याप्रमाणे या मृ तींत तो िवचार
ये ताच शांता का दचक या आिण अ यं त सहनशीलते ने यांनी तो बाहे र दडप याचा
प्रय न केला. गे या तीस वषांची सवय हाडांत मु न गे ली होती. थोड ाच वे ळात यांचे
मन याबाबतीत िनिवकार झाले .
आबाजी हल या पावलांनी आत आले आिण यांनी हातातील वतमानपत्रे,
यांचा िबलकू ल आवाज न होईल अशात हे ने, अदबीने शांता कां या बाजू या टे बलावर
ठे वली. ते परत जात असताना शांता कांनी यां याकडे कळवळू न पािहले . यांना
उगाचच वाटले , जाताना दादासाहे बांनी यांचा प्राण दे खील वत:बरोबरच ने ला आहे !
आता आबाजींचे िदवस दे खील फार उरले नाहीत. यांची मान अगदी वाळली असून पु ढे
आली होती आिण बारीक तारांची चाळशी अडकव यावर ित यात आिण सु रकुतले या
चे ह यात बोटे ऐसपै स सरकावी इतकी जागा राहत असे . शांता कांना वाटले , हे आबाजी
कुठले ! दादासाहे ब कुठले ! पण अशी आतड ाची नाती कशी जमून जातात दे व जाणे !
शांता कां या ल नाआधीपासून आबाजी दादासाहे बांजवळ सावलीप्रमाणे जगले होते .
बायको टाकू न गे ली हणून नदीवर वै तागाने जीव ायला आले या या खे डवळ
ब्रा णाला दादासाहे बांनी आप या गावी आणले आिण यांना घरातले च एक माणूस
क न आप या पानाशे जारीच यांचे पान घातले . नं तर दोन आ यांची भाजी
आण यापासून, दादासाहे बांना दौ यात दे खील लागणा या िलं बप
ू ा या या पे या या
िस ते पयं त या घरातील आयु याचा सारा किशदा तीसप तीस वषपयं त यां याच
अश त, अधू डो यांखाली झाला होता. गे या पं धरा िदवसांत घरी इतकी माणसे आली.
जा हवी आिण रामकृ ण तर ये थेच रािहली आहे त. चार िदवसांपव
ू ी कोणी न बोलावताच
राजाभाऊ दे खील आकि मकपणे भु तासारखा ये ऊन बसला. पण एवढी वदळ असताना
दे खील आबाजींनी ितकडे यवि थत ल िदले होते . कसलीही तसदी ये थपयं त आणली
न हती. यां यािवषयी दादासाहे ब तर, ‘‘कृ णामाईनं िदले ला भाऊ’’ असे उद्गार
ये णा याजाणा यापु ढे काढीत. यांनी आबाजींना अ नव त्र फुकट िदले आिण ते यां या
नावे मिहना चाळीस पये बँ केत ठे वू लागले . पु कळदा दादासाहे ब बँ केचे पु तक इतरांना
दाखवीत आिण कृत ते ने भरले या वरात हणत, ‘‘एक भाऊ सग यां या त डाला
काळं फासून गे ला; पण या या जागी हा कृ णामाईनं िदले ला भाऊ पदरात पडला!’’
शांता का आबाजीं या पाठमो या आकृतीकडे पाहत असतानाच आबाजी म ये च
रगाळू न वळले आिण जीण िवरले या आवाजात हणाले , ‘‘अ का, मला वाटतं , तु ही
दोनचार िदवस कुठं तरी गे लात तर मनाला ते वढाच िवरं गुळा वाटे ल. नाहीतर दररोज कुणी
ना कुणी ये णार, बोलणार. मग मनावरची खपली सतत िनघत राहणार!’’

‘‘आता हे घर सोडून जाणार तरी कुठं ?’’ शांता का िनः वास सोडीत हणा या,
‘‘मला मा या माहे रकड या माणसांचा माये चा पदर उरला नाही, काही नाही.’’ पण
यांना मनात या मनात मात्र वाटले , खरे च, जाऊन यावे कुठे तरी मिहना-पं धरा िदवस!
गे या वीस वषांत आपण या िभं ती या बाहे र पडलो नाही. पण जायचे कुठे ? –
जा हवीकडे ? पु याला ितचा दवाखाना आहे , प्रश त घर आहे ; पण ितने आतड ाने
बोलवायला तरी हवे ना? िकतीतरी वषांत ितने पत्र दे खील पाठवले नाही. परवा ती
आली ते हा ितचे करडे केस िन सु खावले ला िवलासी दे ह पाहन
ू एखा ा अनोळखी
पर या त्रीकडे पाहत अस याप्रमाणे या दचक याच हो या. जा हवी आ यावर
इकडचे ितकडचे पु कळ बोलली. दादासाहे बां या आठवणींनी ितचा आवाज
झाला
होता. यांची कागदपत्रे यवि थत ठे व यासाठी कपाटे धुं डीत ती सतत दोन िदवस
राबली; पण अखे र दमून ितने ते काम अधवट सोडले होते आिण आज ती जाणार होती.
पण आतापयं त ितने आप याबरोबर चल यािवषयी एक श द दे खील शांता कांजवळ
काढला न हता; परं तु ऐन जा या या वे ळी ती हणे ल का, ‘बरोबर चल’ हणून? काही
झाले तरी र ताची बहीण. हणे ल की!... या िवचाराने शांता कांना णभर सु खद हुरहुर
वाटली; पण ती फार वे ळ िटकली नाही. रामकृ णाकडे जावे ? तो िवचार मनात ये ताच
तारांचा गु ं तवळा एकदम तापून लालसर हावा याप्रमाणे , यांचे अं ग वे दने ने दुखावले .
याने एकदा सं बंध तोडले ले आहे त, तर ते तोडले लेच असू दे त! पण याचे आईिवषयीचे
आतडे एकदम जागे होईल? तो बोलावे ल का आप याला? िनदान औपचािरकपणे तरी?...
मग राहता रािहले राजाभाऊ! परं तु या नावाने च या शरमून गे या व यांचे मन
अनु कंपे ने भरले . सं पले !... ब स! एवढीच र ताना याची माणसे उरली.
आिण यांपैकी कोणीच ह काचे नाही. िनजीव काते ला र तावर कसला आला
आहे अिधकार? हे वाड ासारखे घर, भोवतालचे आवार, दादासाहे बां या पु त यावर फुले
ठे वून जाणारी शे कडो माणसे या सा यांत शांता कांना आप या एकाकी दािरद्रयाची फार
जाणीव झाली व याकू ळ होऊन यांनी पु हा हटले , ‘‘जायचं हटलं तरी जाणार कुठं ?’’
आबाजींनी लोखं डी काड ांची चाळशी सावरली आिण ते हणाले , ‘‘अ का,
माझं दे खील तसं कुणी नाही; पण गावाकडे माझा एक भाऊ आहे , आमचं विडलािजत
छोटं घर आहे . तु ही चला दहापं धरा िदवस मा याबरोबर. गावाला नदी आहे , आं बराईत
द ाचं दे ऊळ आहे . याची पूजा आम याच घरात आहे . ते वढाच तु हां ला िवरं गुळा
वाटे ल.’’ पण बोलताबोलता आबाजीं या डो यांत पाणी जमले . ‘‘आणखी एक कारण
आहे अ का! आता मला दे खील कुठं तरी अं ग टाकलं च पािहजे की! पण या घरातून
पाऊल काढणं िजवावर आलं आहे . तु ही मा याबरोबर चला. मग तु ही परत यावर मी
घरातून िनघालो असं मला वाटणार नाही. मी राहीन ितथं . कृ णामाईनं िदले ली हाडं
ितलाच परत दे ऊन टाकायचीच न हे कधीतरी!’’
शांता का अगदी याकू ळ होऊन आबाजींकडे पाहत रािह या. यांना एकदम
फार अपराधी वाटले . इतकी वष आबाजी घरात रािहले . जु या दे हा यावर
घरगु तीपणाची कळा चढत जावी तसे यांचे आयु य ये थे िझजत झगझगीत झाले . घरात
घडणा या प्र ये क गो टीला ते सावलीप्रमाणे िचकटले होते . तरी यां यािवषयी मात्र
आपण िकती परतिज हाळा दाखवला? यांना भाऊ आहे ही गो ट दे खील शांता कांना

आजच प्रथम समजत होती. या घराखे रीज यांना काही वे गळे जग असे ल, इतकेच न हे
तर कधीकाळी हे घर यांना सोडून जावे लागे ल, याची यांना कधी क पना दे खील आली
न हती. यांचे पु ढे काय होणार? – या प्र नाबरोबर शांता का हादर यासार या झा या.
कारण याबरोबर सकाळपासून मोठ ा क टाने दडपून ठे वले ला दुसरा प्र न जा तच
जोराने भु ताप्रमाणे प्रकट झाला : यांचे एक जाऊ दे . पु ढे आपले तरी काय होणार बरे ?...
शांता का ग धळू न एकदम घाबर या. यांनी हात पसरला िन आधार घे त
अस याप्रमाणे आबाजींनी आणले ली सारी वतमानपत्रे िढगा याने उचलली.
अ ापही वतमानपत्रांत दादासाहे बांचे फोटो ये तच होते . अं यदशनाचे ही ये त
होते . कोणा या तरी पु त याला हार घालीत असले ले, िव तृ त जनसमु दायापु ढे भाषण
करीत असले ले, ‘गीतारह य’ वाचीत असले ले दादासाहे ब! दोन िठकाणी यां यावर
िव तृ तले ख आले ले होते . यांत यांनी भोगले ले तु ं गवास, अधपोटी राहन
ू घे तले ले
िश ण, यांनी थापन केले या शाळा, अनाथाश्रम, ग्रामकद्रे यांचा पु हापु हा
उ ले ख होता. यां या मारकाची योजना दे खील तयार झाले ली होती व या
मािहतीसोबत, खाली चाचपडत असले या एका दिलत माते ला ते प्रकाश दाखवीत
आहे त अशा एका पु त याचे िचत्र दे खील होते . ‘एक भ य वै भवशाली आधार तं भ
कोसळू न पडला. यांची जागा भ न िनघणे केवळ अश य आहे . यां यामागे यांची
प नी व सु िव िचरं जीव आहे त...’
या सग यांत शांता कां या मनाला थोडा उतार िमळाला. यांचे वत:चे नाव
कुठे ही छापले ले न हते , की कुठ याच फोटोत यांचा चे हरा न हता; पण हे सारे घडत
असताना आपण शे जारी तरी होतो, हा िवचार यांना सु खाचा वाटला. दादासाहे ब भाषण
करीत असताना यांना पिहला झटका आला होता आिण यानं तर चारच िदवसांनी यांचे
आयु य सं पले होते . शांता कांना वाटले , माणसाला असा तडकाफडकी मृ यू कधी ये ऊ
नये . आयु याची चढती कमान सं पली की पु हा याच मागाने परत पूव थळी ये ऊन सं पन
ू
जा याची दे णगी दे वाने ायला हवी होती. कले कले ने जग यानं तर कले कले नेच सं पन
ू
जावे . िशवाय प्रवासापे ा परतप्रवास जा त सं यत, हुरहुर लावणारा, जा त शहाणा,
समं जस असतो. कधीच चु का न कर याचे भा य दे वाने माणसाला िदले ले नाही. िनदान
परत ये ताना थोडी भरपाई कर याची सं धी तरी याने का दे ऊ नये ? ये ताना न पािहले ले
सु ख पु हा घे ता ये ईल. कठोर श दांनी केले या जखमा ब या करता ये तील.
दादासाहे बां शी ल न झा यावर जा हवीने वावगे श द काढताच, ितला म सर वाटतो या
समजु तीने ितला केले ले वा ताडन, आई वषानु वष अं थ णाला िखळली असता, ‘‘ही
वत: म न आ हां लाही का एकदाची सोडवीत नाही?’’ असे मु ाम ितला ऐकू जावे
हणून काढले ले उद्गार, राजाभाऊ तु ं गातून सु ट यावर खाल या माने ने घरी आला,
ते हा याला घोटभर पाणी दे खील न दे ता, ‘‘आता इथं पु हा पाऊल टाकू न आम या
त डांना काळं फासू नका,’’ असे याला हाकलून दे ताना वापरले ले श द, शाळे त असताना
त डावर कोड फुटले या नं िदनी पाठकला, ‘टवके गे लेली िभं त’ हणत केले ली िनदय
थट् टा – हे सारे दु त करता आले असते . दर रिववारी मावशी अं ग चोळू नचोळू न
हायला घाली. नाना पावसा यात आप यासाठी छत्री घे ऊन ये त. कडा या या थं डीत
अं गावर असले ले जाडजूड, खरबरीत गरम कांबळे , रसरशीत िनखा यावर भाजले ले
म याचे कणीस, िचं चगु ळात घालून ठे वले ला कागदी िलं बा या झाडा या कोव या

पानांचा िचकट गोळा काडीला िचकटवून यावर जीभ िफरवताना ये णारी, वास असले ली
आं बटगोड चव – ही या वे ळी फारशी न जाणवले ली सु खे पु हा िमळतील व यांची खरी
िकंमत मग समजे ल...
पण असे परत मागे जायला शांता कां या या घराचे आता काहीसु ा उरले
न हते . ल नानं तर ब याच वषांनी या एकदाच ितकडे गे या हो या. या वे ळी या
घराची एक िभं त पडली होती आिण घरासमोर गु डघाभर गवत मातले होते . मग ती
जागाच िवकू न टाकली. या िठकाणी आता िसमटची दुमजली इमारत उठली होती आिण
एक दवाखाना झाला होता. या घरा या आयु यभर ितथली औषधाची बाटली कधी
चु कली नाही आिण ते नाहीसे झा यावर दे खील ितथे जम या या औषधा या बाट या!
घर िवक यावर हातात थोडे पै से आले खरे ; पण ते दे खील पाहतापाहता या घरातील
िदवसांपर् माणे च िवतळू न गे ले. हणजे आता मागे पुढे असे काही उरले च नाही!
मग आपले पु ढे तरी काय होणार?... उघडयाला घालावे , याप्रमाणे मन सै ल
क न शांता का बस या हो या. आत कुठे तरी सखूचा वै पाकघरातील भांड ांचा
आवाज, कुठे सीताराम या झाडणीचा फटकारा ऐकू ये त होता. म ये च रामकृ ण या
खोलीतून या खोलीत जाताना िदसे . सखू आणखी एक कपडा जा हवी या खोलीत
आणून ठे वी. मग िविहरी या कट् टयावर िवडी ओढताना लागले ला राजाभाऊचा ठसका
ऐकू ये ई आिण काही वे ळा म ये च आबाजींची, ‘‘पण माझं कोण ऐकू न घे तंय?’’ ही सौ य,
अितशय पिरिचत तक् रार ऐकू ये त असे . पण या सा यां या व त्रावर आता आपण
अिल त, अधांतरी आहो, असे शांता कांना सतत वाटू लागले होते .
जा हवी, रामकृ ण, राजाभाऊ यां यापासून अिल त? र ताची बहीण, पोटचा
गोळा, न या घरात आ यावर िमळाले ला नवा भाऊ, दादासाहे बांचा भाऊ! शांता कांना
वाटले , या सग यांना एकत्र आणायला दादासाहे बां या मृ यूची िकंमत ावी लागली.
डॉ टर झा यावर जा हवीने पु याला दवाखाना काढला. यानं तर ती आली ते आजच
प्रथम! दादासाहे ब ितकडे जात, राहत ते हा यां याकडून ती ठीक आहे एवढीच मािहती
समजत असे . यांना पु कळदा वाटे , ही पाठीला पाठ लावून आले ली बहीण. आपले ल न
झा यावर अशी कशी गे ली एकदम आटू न? ितला ये ऊन इतके िदवस झाले ; पण ती कधी
समोर बसून आतड ाने बोलली नाही आिण आता तर ती िनघून जाणार! जाताना तरी ती
एकदम बां ध फुट याप्रमाणे बोले ल का? यांना फार वाटले , बोलावे ितने ! एक श द तरी
ितने िज हा याने बोलावा! रामकृ णाला दे खील ये ऊन बरे च िदवस झाले . हा तर पोटचा
गोळा; पण पिह यापासूनच दादासाहे बां या अं गाने वाढला. ही िमशनरी शाळा-ती
िमशनरी शाळा करीत तो बाहे रच रािहला. कॉले जनं तर याला मद्रासला नोकरी
लागली. याने कुठ याशा परजातीय मु लीशी ल न करायचे ठरवले ; परं तु दादासाहे बांनी
ित या कुलशीलाची चौकशी केली व जवळजवळ हायच खा ली. मु लगा िनदान आईचे
तरी ऐकेल, या िवचाराने यांनी शांता कांना सिव तर व कठोर पत्र िलहायला सां िगतले .
ते समोरच खु चीवर बसले होते . आप या खणखणीत, दगडी आवाजात ते मजकू र सां गत
असताना शांता कांनी प्र ये क श द िटपून घे तला होता. रामकृ णाचे ल न हायचे तसे च
झाले . मात्र शांता कांना याने प ट िलिहले , ‘‘तू असे िलहायला नको होते स. आता
पु हा मा याशी पत्राने दे खील सं बंध ठे वू नकोस!’’
िन वळ उपचार हणून दादासाहे ब रामकृ णा या ल नाला गे ले होते ; पण

यानं तर यांनी रामकृ णाला न िलिह याब ल शांता कांना स त ताकीद दे ऊन ठे वली
होती. यांना पु कळदा वाटायचे : रामकृ णाची मु ले कशी असतील? वत: रामकृ ण कसा
असे ल आज? तो परवा दारात टां यातून खाली उतरला, ते हा तर शांता कांचे काळीजच
लचक यासारखे झाले ; पण रामकृ ण यां याशी एक श द न बोलता आबाजीं या
मागोमाग िनघून गे ला. बहीण उगाचच दुरावली. मु लगा दे खील. पण राजाभाऊची
आठवण ये ताच यांचे मन शरमे ने शे वाळले . यांना वाटले , इतकी पं चवीस वष तो दरू
रािहला. बहुते कांना दादासाहे बांना भाऊ आहे याचा दे खील िवसर पडत चालला होता;
पण या वे ळी कुठू नतरी बातमी काढून यां या पापाप्रमाणे तो द
हणून उभा रािहला.
काय ज री होती या या ये याची? लोक या याकडे बोट दाखवत कुजबु जत रािहले .
जु नी शरम जागी झाली. दादासाहे ब बँ केत असताना यांनी मोठ ा प्रय नाने ितथे
राजाभाऊला नोकरी लावून िदली आिण याने ितथे आठ हजारांची अफरातफर क न
ठे वली. याला पाच वषांची िश ा झाली, या वे ळी दादासाहे ब कोटा या आवारात
लहान मु लाप्रमाणे रडले . ‘‘या घरात पाय ठे वू नकोस,’’ हणून बजावताच तो पं चवीस
वष इकडे िफरकला नाही. यानं तर आला तो चार िदवसांपव
ू ी. तो बाहे र िविहरी या
कट् ट ावर बसून रािहला आिण याने ही शांता कां शी एका श दाने त ड उघडले नाही.
पण आज शांता कांना वाटले : झाले -गे ले होऊन गे ले. जा हवी, रामकृ ण नाही,
तर िनदान राजाभाऊने तरी आत ये ऊन थोडा वे ळ बोलत बसावे ...
बाहे र गे टपाशी कुणीतरी बोलत अस याचा आवाज ऐकू आला. चारपाच खे डूत
माणसे आत ये यािवषयी सीतारामशी हु जत घालीत होती. शांता का लगबगीने
उठ या व आत या खोलीत आ या. आता बाहे र या कुणालाही भे टणे यांना नकोसे
झाले होते . ही माणसे आली की पु हा याच प्रकाराची उजळणी हायची. दादासाहे बांचा
याग... यांनी भोगले ले क ट... अपार दे शसे वा...
कुणी चु कू न दे खील यां या पै शा या अिभलाषे चा उ ले ख करणार नाहीत!
अचानक उधळले या या िवचाराने शांता का शरिमं ा झा या. दादासाहे बांना जाऊन
पं धरा िदवस झाले असतील-नसतील, तोच आपण यां यावरचा रं ग खरवडायला
िनघालो! हणजे आपण तीस वष मूकपणे केले ली तप चया फुकटच हणायची की
काय?... यांनी िन चयाने वत:ला सावरले आिण या ितथ या खु चीवर बस या.
गे ले पाचसहा िदवस जा हवी याच खोलीत राहत होती. आज ती जाणार होती.
ितने सामानाची बां धाबां ध केली होती. ितला जायलाच पािहजे होते . नाहीतर ितचा
दवाखाना खोळं बला असता. लहानपणी अगदी वधळी असणारी, वे णीचे िरबन ने हमी
सोडून घे णारी, एकच वहाण कुठे तरी हरवणारी जा हवी नं तर िशकू नसव न डॉ टरीण
झाली. मिहना सातआठशे पये कमावू लागली. आिण आपण? मॅ िट् रक या परी े त
सं कृतचे ब ीस िमळवले या आपण चार िभं तीं या सांदरीत तीस वष शे वाळासार या
जगत आलो!... शांता कांना या िवचाराने िख न वाटले ; परं तु जा हवी या बॅ गे कडे
पाहताच यांना तशा पिरि थतीतही हसू आले . ितने बॅ ग भरली होती खरी; पण ित या
दोन पातळांचे काठ फटीतून तसे च बाहे र ल बत होते . शांता कांना वाटले , जा हवी झाली
असे ल डॉ टरीण, पूवीचा िकरकोळ वधळे पणा आता िकमती झाला असे ल; पण
वधळे पणा गे ला मात्र नाही! आिण ित यामागून ितला सावरीत िहं ड याचे आपले काम
दे खील अ ाप सं पले ले नाही!

शांता कांनी ते काठ बोटांनीच आत ढकल याचा प्रय न केला; पण ते जमले
नाही हणताच यांनी सहजपणे कुलूप ओढून पािहले . ये थे दे खील यांचा अं दाज अगदी
बरोबर होता. कुलूप लावले नसून नु सते अडकवले ले होते . ‘‘याची िक ली दे खील ती
खात्रीनं हरवून बसले ली असणार!’’ असे हणत शांता कांनी बॅ ग उघडली. – होय! पातळे
दे खील कशीबशी आत क बले ली होती. ती यवि थत घडी घालून ठे वावी हणून
शांता कांनी ती वर उचलली; पण खाली बॅ गे त ल जाताच, सपाचे वे टोळे पाहत
अस याप्रमाणे या पाहतच रािह या! दादासाहे बां या खासगी कपाटात ने हमी
असले ली एक छोटी कातडी िपशवी ते थे होती. यांना वाटले , जा हवी ही िपशवी का
घे ऊन जात आहे ? आिण आप याला सां िगत यािशवाय? ती िपशवी उचलताना यांना
सं कोच वाटला खरा; पण जा हवीने दे खील ती तशीच उचलली न हती का?
शांता कांनी िपशवीची साखळी सरकवताच वर या बाजूला यांना जा हवीचा
फोटो िदसला. खूप वषांपव
ू ी काढले ला. यातील जा हवी केसांत करडे पणा नसले ली,
डो यांखाली काळसर सु रकु या न पडले ली, का याभोर डो यांची, रे खीव, हिरणीसारखी
िदसणारी होती. लहानपणी शाळे त सग या मु ली शांता कांना िवचा न भं डावून सोडीत,
‘‘ही तु झी स खी बहीण का? अगदी स खी?’’ यानं तर या ग प बसत ख या; पण यांना
आणखी कायकाय हणायचे होते याची शांता कांना पूण क पना असे – ‘‘ती अशी
दे खणी, गोरीगोरी; मग तूच अशी कशी खे डवळ, काळसर, ओबडधोबड आहे स ग?’’ तो
फोटो िपवळसर पडला होता; पण यावर तारीख होती बरीच जु नी – पं चवीस वषांपव
ू ीची,
हणजे शांता कांचे ल न झा यावर पाचसहा वषांनंतरची! िपशवीत पु कळशी पत्रे
होती. बाव न यांनी यांपैकी काही पत्रां व न नजर िफरवली. बहुते क पत्रे
जा हवीकडून आले ली होती. पु हा काही िनिम ाने पु याला ये यािवषयीची,
महाबळे वरला जागा घे त याची, आणखी थोडे पै से पाठव यािवषयीची. यांत
दादासाहे बांनी अधवट िलहन
ू सोडले ली दोन पत्रे होती :
‘जानू, असे एकेकदा घडून जाते आयु यात! आयु यात एका णी माझा तोल
गे ला आिण आयु य पार बदलून गे ले. नाहीतर अगदी राजरोसपणे च तू मा या घरात
आली असतीस. पण ित याशी ल न क न मी णा या चु कीसाठी ज माचे प्रायि च
घे तले आहे . मला आयु यात िनवास थान िमळाले ; पण कधी हणून घर िमळाले नाही.
पण तू जवळ असलीस की मात्र...’’
शांता कां या डो यात एकदम फोट झा यासारखे झाले . यांचे हात एकदम
थरथ लागले . यांनी दात ग च आवळू न धरले व वत:ला सावर याचा प्रय न केला.
मग ब याच वे ळाने यां या यानात आले , की हातातला फोटो व कागद आपण चु रगळू न
टाकीत आहो आिण आता आप याला हातपायच रािहले ले नाहीत! उरले आहे त ते
जळजळणारे डोळे ! डो यात कुठे तरी चमवा ावर होत अस याप्रमाणे वाटणारा ठ ठस
आवाज! यांनी िनजीव डोळे हलवून समोर िनरखून पािहले . समोर दोन सु बक व छ
पावले होती. यां वर फुलाफुलांचे तलम पातळ... सु खावले ला दे ह... लॉकेट... समोर
जा हवी उभी होती. शांता कांची दृ टी ित या चे ह यावर पडताच ितची हालचाल झाली
आिण ितने शांतपणे मागचा दरवाजा ढकलून लावून घे तला.
‘‘ हणजे तू पाळतीवर राहन
ू माझी पत्रं पािहलीस तर!’’ पाय आपटीत
जा हवीने हटले .

शांता कां या डो यात पु हा आवाज झाला, अं गात पु हा कंप भरला आिण
हातातले कागद गळू न पडले ; पण अशा वे ळी वत:ला सावर याचा यांचा तीस वषांचा
अनु भव यांना आधार ठरला.
‘‘नाही जानू, माझी सवय मला आड आली. लहानपणापासून तु झी यव था
करीत मी तु या मागोमाग िहं डले ना, तशीच ती पातळं आत सरकवायला मी इथं आले
–’’ या िशण या वरात हणा या, ‘‘ या वे ळी मला ही िपशवी िदसली.’’
‘‘ हणजे तु ला सारं समजलं तर! पहाटे याच गाडीनं मी गे ले असते तर सवच
ृ
द टीनं बरं झालं असतं ; पण आता याचं काय हणा! एकदा कधीतरी ते समजणारच होतं ,
ते आ ाच समजून चु कलं इतकंच!’’ बे गुमानपणे जा हवी हणाली.
‘‘जानू, प्र य बहीण तू माझी! खरं हणजे तू मला आधार ायचास! असा
िव वासघात करताना माझी काहीच आठवण झाली नाही तु ला? माझं िश ण थांबवून मी
तु ला कॉले जात पाठवलं . तु या आजारात हाडं िझजवली. तु ला सोडून कधी चु रमु याचा
दे खील घास खा ला नाही. तु या आठवणीत यांतली एकही गो ट राहू नये , असलं
िभकारडं आयु यच मी शे वटी जगत आले तर!’’
आवाजात शांता का हणा या.
‘‘िव वासघाता या गो टी तू आता बोलते स; पण तू माझा िव वासघात केलास
या वे ळी हे नाही समजलं तु ला? तू माझं आयु य तर िनजीव, एकाकी, चोरटं क न
टाकलं सच; िशवाय यांचं आयु य दे खील तू िचरडून टाकलं स!’’
‘‘तु झा मी िव वासघात केला?’’ शांता कांनी थरथरत िवचारले , ‘‘आई या
माये ची उणीव मी तु ला कधी भासू िदली नाही जानू. पणतीभोवती पदर धरावा
याप्रमाणं तु ला वाढवून मी तु या उं बरठ ावर तु ला ठे वलं – काय बोलते आहे स तू
जानू?’’
‘‘मला सारं काही यांनी सां िगतलं आहे ! अ का, मला तु या मानभावी
लाघवीपणाचा अगदी वीट आला आहे ! तु या शाळे या समारं भाला ते आले ते हा तूच
यांना राह याचा आग्रह केलास. तूच आपण होऊन यां या तै नातीला रािहलीस. या
िदवशी नवं जरीचं पातळ काय! केसांत फुलं काय! चांद यांत यांना किपले वराचं तीथ
दाखवाय या िनिम ानं तू यांना जा यात पकडलं स! या आधी माझी यां याशी
पु याला ओळख झाली होती, माझं यां याशी ल न ठरलं होतं , हे तु ला माहीत
न हतं ?’’
‘‘शपथ – आईची शपथ, मला या णापयं त यातला एकही श द माहीत
न हता!’’ आसूडाचे अदृ य प्रहार होत अस याप्रमाणे , कोप यात सरकत शांता का
हणा या, ‘‘जरीचं पातळ, केसांत फुलं !... हणजे मी कधी फुलं घालूच नये त, चां गले
कपडे ने सच
ू नये त होय, जानू! माझं ते एकुलतं एक जरीचं पातळ. शाळे तलं माझं ते
पिहलं वष, पिहला समारं भ. मी ते पातळ ने सले , यात नाचरे पणा कसला? तु या
श दामु ळे यांनी आमचं आमं तर् ण वीकारलं , हणून नं तर तु ला काही वाटायला नको,
हणून मी वत: यां या यव थे साठी धडपडले . जानू, यात जाळं कसलं िन काय?’’ पण
शांता कांचे श दच एकदम सं पले आिण या मोठ ा डो यांनी पाहत रािह या...
दादासाहे बांनीच फार आग्रह केला, ते हा या नाखु षीने च किपले वरा या
तीथाकडे िनघा या हो या. यां यासोबत आबाजी आहे त हणताच यांना यात या
यात आधार वाटला होता; पण थं डी बोचरी होती हणून यांची शाल आण यासाठी

आबाजी घरी परतले . ते हा दादासाहे बांनी शांता कां वर झडप घातली आिण गु दमरले या
शांता का असहाय होऊन गे या हो या. तो जवळजवळ बला कारच होता; पण नं तर
का या म यांनी याला आधारासाठी बोहले िदले इतकेच. नाचरे पणा? जाळे ?...
‘‘पण हे सगळं यांनी आप या त डून तु ला प्र य सां िगतलं ?’’ यांनी म ये च
दचकू न जा हवीला िवचारले .
‘‘ यांनी मा यापासून काहीच लपवलं नाही! तसं यांना अडचणीत पकडून तू
यांना ल न करायला भाग पाडलं स आिण या तीस वषांत तू यां या आयु याला िदलं स
काय? तर शू य! ग यात जातं अडकव याप्रमाणं यांनी तु ला सहन केलं , इतकंच! मी
असते तर यां या आयु याचं सोनं होऊन गे लं असतं ! आता यांचं कतृ व एवढं झालं ,
याचं कारण तरी आस याला माझं घर होतं हणूनच! तसं यांचं मन फार मोठं होतं .
िन वळ श दासाठी ते ल नाला तयार झाले . तू गरोदर होतीस हणून काय झालं अ का?
यां यावर काही ल नाची स ती न हती. िशवाय कुणास ठाऊक, ते मूल यांचं नसे ल
दे खील!’’
शांता कां या जीण अं गावरची लानी काते पर् माणे गळाली आिण डो यात
नीरव, व छ झाले . ताणले ली तार एकदम सोड याप्रमाणे या उ या रािह या आिण
यांनी जा हवी या गालावर काड्कन प्रहार केला. ‘‘जानू! त ड आव न बोल! आिण
आता मा या घरात तू णभर दे खील राहू नकोस. मला तू समोर नको आहे स,’’ या
शांतपणे हणा या आिण यांनी दार उघडून धरले .
जा हवीने गदागदा बॅ ग बं द केली आिण िपशवी-बॅ ग घे ऊन ती िनघाली. ‘‘तू
आिण तु झं घर!’’ ती ितर काराने हणाली िन बाहे र पडली. घराचे आवार ओलांडून ती
गे टमधून बाहे र जाताना शांता कां या आतड ाला पीळ पडला. यांना हुंदके आवरे नात.
जानू, हायचं ते होऊन गे लं. दर िदवशी भे टत असू, ते हा मी कधी तु या अं गावर
हात टाकला नाही. आता तू कधी भे टणार नाहीस. ते हा हे हायला नको होतं . हणून
िनघून जाय या आधी एकदा तरी मागं वळू न बघ. एकदाच. वध यासारखं हसून गं ध नीट
लागलं आहे का िवचार आिण तु झं वे डंवाकडं गं ध मला नीट क दे . अं थ णावर पडले ली
आई, ‘‘जानूची काळजी घे ’’ हणून सां गतच िनघून गे ली. तू एकदा मागं वळू न बघ,
हणजे नं तर मला आई या समोर उभं राहायला त ड राहील. मी तु ला के हाच मा केली
आहे ; पण एकदाच मागं वळू न पाहा...
जा हवी वळण ओलांडून र यावर गे ली. ितने समो न चालले या टां याला
खूण केली आिण मान वळवून मु ाम समोर पाहत ती िनघून गे ली. आता मात्र
शांता कांना एवढा वे ळ अडवून ठे वले ला अश् ं चा प्रवाह अस
झाला. यांनी
शे जार या कॉटवर अं ग टाकले आिण या हुंदके दे ऊ लाग या. यांना फार वाटले , आपण
खरे हणजे झोपे त आहो. थोड ाच वे ळात आबाजी ये तील, दारावर टकटक आवाज
करतील आिण जा यासाठी तयार झाले ली जानू आयु यावरची वष झटकू न भो या
पोरीप्रमाणे खां ावर मान टाकू न हमसू लागे ल...
उकळ या पा यातून काढले या कापडा या िप याप्रमाणे शांता का कढत
अं गाने पडून हो या. म ये च डोळा उघडला की भोवताल या व तूंभोवती लाल कडा
आहे त आिण यां यात आपण अलगद तरं गत आहो, असा यांना भास होत होता.
सां गाड ासारखी आई, आपण दीडपट वया या माणसाशी ल न करणार हे ऐकू न पाणी

आटू न गे लेले कोरडे कोरडे रडली. ल ना या वे ळी जानू, नाना कोणीच न हते . नाही
हणायला िदनूमामा मात्र कसा काय तो हजर रािहला; पण तो दे खील ‘‘आता माझं
काम झालं !’’ हणून ल न होताच न भे टता िनघून गे ला. आईला तर ग यातले
मं गळसूतर् दे खील पाहायला िमळाले नाही. यानं तर चोरट ासारखे झाले ले रामकृ णाचे
बारसे . नं तर सगळे च वै राण. आयु याला चार िभं ती आ या. चूलचु लवण, िशवणयं तर् ,
झाडणी - सारे आले ; परं तु त्री हणून सारे च सं पन
ू गे ले आिण आयु य वठले या
झाडासारखे होऊन करड ा केसांची कोिळ टके डो यावर घे ऊन िनघून गे ले...
जरा अं तरावर वै पाकघरात भांड ांचा आवाज होत होता. कपब यांची िकणिकण
होत होती. चहा लौकर झाला नाही हणून आबाजींचा तक् रारीचा सौ य वर दे खील ऐकू
आला. ‘‘पण माझं कुणी ऐकू नच घे त नाही!’’ – ते बाहे र जाताजाता हणाले होते . या
अितपिरिचत सा या हालचालींनी शांता कां या मनाला दै नंिदन घरगु ती 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 उठू न बस या. यांना अक मात हाद न
गे यासारखे वाटले आिण या िव फािरत डो यांनी पाहू लाग या. ‘‘अरे आत ये आिण
बै स,’’ या कशाबशा हणा या.
रामकृ ण नाखु षीने च आत आला िन खु चीवर बसला; पण या दोघांत एकदम
सं कोचाची िभं त उभी रािहली. हा पोटचा गोळा; पण गे या अने क वषांत भे ट नाही की
श दांची दे वाणघे वाण नाही. शांता कांनी या याकडे िनरखून पािहले . तो आता अं गाने
चां गला भरला होता; पण याला आईचाच सावळा रं ग िमळाला होता. शांता कांना
वाटले , हा इतका वाढला; पण आप या डो यांसमोर नाही. हा आप या आयु या या
कडे कडे ने िहं डला आिण शे वटी दुरावला. र यात सापडले ली एखादी रं गीत 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 . अजून
तो जे वताना एक बोट सोडून घास उचलतो का? कुणास ठाऊक. तो जे वत असताना
यांनी कधी ितथे पाऊल टाकले न हते ; पण लहानपणी याला तशी सवय होती. ‘‘बोट
सोडून खा ले ला प्र ये क घास भु ताला जातो’’ हणून दटावणी दे ताच ‘‘भूत दाखव’’
हणून तो हट् ट करी. याने आप या बायकोला घे ऊन आप या पाया पड याचे भा य तर
यां या निशबीच न हते . आपला मु लगा. मु लगा खरा; परं तु आपला? जे वढा नवरा
आपला, ते वढाच मु लगा. णाचा. ‘तू आता मला पत्र िलहीत जाऊ नकोस, िकंवा
मा याब ल तसदी घे ऊ नकोस. मला माझं जीवन जगायचं आहे !’
‘‘तू आता पु ढं काय करणार आहे स?’’ शांता कांची नजर टाळीत याने िवचारले .
शांता कांना एकदम अं गावरील अवजड िशळे खालून िनसट याप्रमाणे वाटले .
इतकी वष दडपून ठे वले ली रामकृ णाची माया आता तरी जागी झाली, या िवचाराने या
सु खाव या. यां या मनात अगदी खोल यांना या घरापासून दरू जायचे न हते ; पण
‘मा याबरोबर चल’ असले सु खद श द अं गाव न ओघळू न यायला या फार अधीर
झा या हो या. या उ सु कते ने ऐकू लाग या.
‘‘कारण तु ला मा याकडे ये ता ये णार नाही. ते कुणालाच सु खाचं होणार नाही,’’
खाली पाहत रामकृ ण हणाला, ‘‘तु झं पत्र मालननं वाचलं होतं .’’

शांता का िचरड यासार या होऊन णभर ग प रािह या; पण यांना राहवे ना.
‘‘पण रामकृ ण, तु या िहताकरताच आ ही ते पत्र िलिहलं ना? यांनी ित यािवषयी
खूप प्रवाद ऐकले होते . हणून यांनी मा याकडून ते पत्र िलहवलं . मु लगी
कुलशीलवान पाहायला नको का?’’
रामकृ ण उठला िन िखडकीपाशी जाऊन उभा रािहला. याचा चे हरा एकदम
ताण यासारखा झाला व कपाळावरची शीर ताठ झाली.
‘‘तर! पाहायला हवी की! अगदी सो याप्रमाणं कसावर लावून पाहायला हवी!
नाही कसं ?’’ तो कुि सतपणे हणाला. ‘‘पण आई, मला तसा अिधकार आहे का? मलाच
कुलशील नाही आिण तु लाही –’’ पण हे शे वटचे श द त डातून िनसट यावर तो अितशय
शरमला. ‘‘ मा कर आई मला. इतके िदवस मी ते सारं सं भाळू न ठे वलं ; पण आता ते श द
नकळत िनसटले मा या त डून.’’
शांता का ताठ बसून रामकृ णकडे भ्रिम टासार या पाहू लाग या. णातच
यांचा चे हरा जजर िदसू लागला. ‘‘काय बोलतो आहे स रामकृ ण? तू शु ीवर आहे स
ना?’’ यांनी अिव वासाने ीण वरात िवचारले .
‘‘मी चां गलाच शु ीवर आहे , हणूनच मी सारं समज यावर ठसठसत रािहलो.
सु जले लं िनजीव आयु य घे ऊन जगलो असतो, तर मला काहीसु ा जाणवलं नसतं . तु ला
कुठं काय जाणवलं ?’’
शांता कांना वाटले , आपण ये थे नाहीच. आपण कुणाचे तरी सं भाषण ऐकत आहो.
नाहीतर इतकी वष न बोलता रािहले ला हा मु लगा असा वात झा यासारखा कसा
बडबडत राहील? पण रामकृ ण िखडकीचे गज मु ठीत ध न यां याकडे पाठ क न उभा
होता. एकदा बां ध फुट यावर याला आवरे ना,
‘‘तू पत्रात मालनिवषयी िलिहलं स ते ितनं सारं वाचून पािहलं . ‘सासूबा नी
घरात पाऊल टाकलं तर आपण िविहरीत उडी घे ऊ,’ असं ितनं मला िनवाणीनं सां िगतलं
आहे . आई, तसलं पत्र िलिहताना तरी तु ला तु झं चािर य आठवलं नाही?’’
शांता का उठ या. यांनी आवे गाने रामकृ णाचे हात मागून ग च धरले िन या
िकंचाळत हणा या, ‘‘आता एकदा प ट सां ग तु ला काय हणायचं आहे ते . अं धारातून
हात घालून असे आतड ाचे तु कडे काढू नकोस एखा ा कसाबासारखे !’’
रामकृ णाचे अं ग शहार यासारखे झाले व याने िन चयाने शांता कांची पकड
सोडवली. तो यां या पांढरी वतु ळे झाले या भयभीत डो यांकडे पाहत हणाला, ‘‘तु ला
सगळं चां गलं माहीत आहे . आता कशाला वे ड पांघरते स? कारण मला सारं ठाऊक आहे .
दादांनी मला एक िदवशी सगळं समजावून सां िगतलं आहे . तू ल नाला उभी रािहलीस
ते हा तु ला िदवस गे ले होते ना?’’
एकदम आघात झा याप्रमाणे शांता का भे दर या. यांचे डोळे काचे चे
अस याप्रमाणे िनजीव, कठीण झाले . रामकृ ण आता एकदम उडी घे ऊन आपला गळा
िचरणार अस याप्रमाणे या मागे सरकत िभं तीला जाऊन थडक या आिण यांचा
खालचा ओठ िन:श दपणे थरथ लागला.
‘‘दादांनी मला सगळं सां िगतलं , ते हा यांना केवढी शरम वाटली याची तु ला
क पना ये णार नाही. अगदी लहान मु लासारखे ते रडले . या णापासून मला माझं
आयु यच मिलन वाटू लागलं . काही आया मु लां या अं गावर लास ठे वून यांना ज म

दे तात; तर तू मा या आयु यावरच अमं गळ डाग दे ऊन मला या जगात पाठवलं स! पण
दादांचं मन मात्र आभाळाएवढं होतं . या आठवणीमु ळं मी इथं आलो. नाहीतर हे घर,
तु झा चे हरा मी मनातून के हाच पु सून टाकला होता. राजाभाऊ या िन तु या
पापकृ यावर पांघ ण घाल यासाठी ते वत: बोह यावर चढले आिण तु ला बाहे र तरी
यांनी अब् िदली.’’
‘‘मा या आिण राजाभाऊ या पातकाला? रामकृ ण, असं बोलायला तु झी जीभ
झडायला हवी होती!’’ शांता का ककशपणे हणा या. आता यांचा थरकाप थांबला
होता; पण ओठ मात्र वतं तर् पणे , िन:सं ग जगत अस याप्रमाणे कापत होते . ‘‘तु ला
मा याच त डून माझी अब् च हाट ावर आणायची आहे ना? ठीक आहे ! तु या
मनासारखं होऊ दे ! ल नाआधी मला िदवस गे ले होते हे खरं आहे . मी फार दुबळी पडले .
मला एकटं पाहन
ू यांनी याचा फायदा घे तला, एवढं च अकुलीन पाप मा या कपाळी
आहे ; पण यात राजाभाऊचा काय सं बंध आहे ? तो यां याबरोबर समारं भाला आला
होता, एवढ ापलीकडे मला याची काही मािहती न हती, की याआधी मी याचं त डही
पािहले लं न हतं . तो लफंगा आहे . यानं घराला कािळमा लावला. पण हे पाप मात्र
या याकडून घडलं नाही. हे कृ य तु या विडलांचंच होतं . नं तर शरमे नं हण,
प चा ापानं हण, यांनी मा याशी ल न केलं . पण यात तु या तरी िनदान
कुलशीलाला कुठं बाध आला?’’
‘‘पण आई, प्र य दादांनीच डो यांत पाणी आणून मला तसं सां िगतलं ,’’
रामकृ ण दचकू न पु टपु टला; पण दुस याच णी याला या या यवहारी मनाने सावरले
आिण तो कुि सतते ने हणाला, ‘‘आता दादा वार यानं तर तू तसं हणणारच! मे ला
माणूस सा ीदार होत नसतो.’’
शांता कांनी डोळे पु सून चे ह यावर पदर िफरवून घे तला. तारे चा ताण
आवा याबाहे र गे यावर ितला जो कायम िनजीव आकार ये तो, तशा अं गाने या कॉटवर
बस या. आता यांचा आवाज दे खील िचरका, अनै सिगक झाला होता,
‘‘आणखी एक सां गते . यानं तर 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 नानं तर कुवार रािहले . असलं अभद्र आयु य मी तीस वषं जगवत आले आहे .
मा या आईची शपथ! तू मला कसलं ही िद य करायला सां ग. उचलले लं पाऊल मागं न
घे ता मी यात उडी घे ऊन दाखवीन.’’ या एकदम उठ या व यांनी रामकृ णाचा हात
पु हा ग च ध न याला दरवाजाकडे ढकललं . ‘‘ठीक आहे . तू जा इथून. तू जे श द
बोललास ते कधी परत माघारे जाणार नाहीत. जा हवी गे ली, ते हा मा या कुंकवाला
भां गोळं पडलं ; तु या श दांनी खरं वै ध य आलं . तू इथून बाहे र पडलास की मला वांझपण
ये ईल. आता तु ला कुठं मसणात जायचं आहे ितकडे चालता हो! मला आता तु झं
सोयरसु तक काहीच उरले लं नाही!’’
िवझत चालले या खाईतून धडपडत वर आ याप्रमाणे रामकृ णाचा चे हरा िदसू
लागला. तो आवे गाने शांता कांजवळ आला आिण याने यां या खां ावर हात ठे वला;
परं तु एखादे मिलन जनावर फेकू न ावे याप्रमाणे शांता कांनी तो हात िझडका न
टाकला आिण एकदम िपं जार याप्रमाणे या हसू लाग या. ‘‘ यांनी तु ला अगदी प्रेमानं
जवळ घे ऊन असं सां िगतलं हणतोस? आपला मोठे पणा सां गत असताना सं कोचामु ळं

यांना फार अवघड यासारखं वाटलं असे ल नाही? फार मोठा माणूस! यांची जागा भ न
काढणं केवळ अश य! बघ ती वतमानपत्रं आिण बां धन
ू घे ती ग यात! ‘आई, तु ला तु झं
चिरत्र आठवलं नाही?’...’’ आिण या पु हा हसू लाग या.
रामकृ ण िखळ यासारखा उभा होता... याने बोल याचा प्रय न केला, ते हा
दोनचार श द उमटू न याचे हात मात्र हलले . तो झपाट ाने वळला व िनघून गे ला. दरू
अं तराव न आबाजींचा काकुळतीचा आवाज ऐकू आला, ‘‘रामकृ ण, चहा झालाय. घे ऊन
जा. काय माणसं तरी! जा हवी तशी! हा रामकृ ण असा! गावाला िनघाले ली माणसं ; तर
तयार झाले ला चहा यायला कुणी तयार नाही. पण आमचं ऐकणार कोण!’’
शांता कांनी दार लावून घे तले आिण या िनजीव डो यांनी पडून रािह या.
जा हवीचा फोटो... कवटी या दातांपर् माणे िवचकणा या अ रांतील ती िनल ज पत्रे...
वतमानपत्रांतील ले ख... पातकां वर पांघ ण घाल यासाठी केले ले ल न... चु रगळू न
मिलन झाले ले जरीचे पातळ... किपले वर तीथ... गु दमरवून टाकणारी शरम... चारच
जणां या सा ीने झाले ले प्रेतयात्रेसारखे ल न... ‘जानूला सं भाळ’ असे िवनवणारा
आईचा कोरडा हाडकुळा आवाज... सगळे र त काढणा या धारे चे काचे चे तु कडे ... आयु य
फुट यावर इत तत: िवखु रले ले... यांना वाटले , आपली कुंडली िलिहली गे ली या वे ळी
चौकोनाचौकोनांतील ग्रहांनी एकमे कांना पाहन
ू कुि सत खु णा के या असतील! कस या
आप या पातकांची पावले आप या आयु यात उमटली? नं िदनी पाठकला ‘टवके गे लेली
िभं त’ हट या या? की लहानपणी पायाखाली िचरडले या पु कळशा गणे शपाखरां या?
की परसात आपण होऊन जोमाने वाढले ले बे लाचे झाड तोड या या? की रखमाई या
घरात पे ट या फटा यांची माळ टाकू न ितचा हात भाज या या? की आईला ‘म न
आ हां लाही सोडवत नाही’ असे हटले या वै तागश दां या?...
हे सारे तु कडे , डोळे िमट यावर जो िदसतो या गडद अं धारात धारदार गतीने
वणावणा िफरत रािहले आिण अं गातील सारे त्राण याच का या पड ामागे
गे याप्रमाणे शांता का जड शरीराने बसून रािह या. आता बाहे रचे जग आिण आपण
यां यात बं द दरवाजा आहे . इतके िदवस जगाने आप याला बाहे र ठे वले . आता सूड
हणून याला मला पूण बाहे र ठे वायचे आहे . बाहे र ठे वायचे आहे !...
जड अदृ य प्रवाहाखाली िनपिचत अस याप्रमाणे शांता का पडून हो या.
ते वढ ात िखडकी या गजावर कुणीतरी आवाज केला. शांता कांनी जळजळणारे
ओझावले ले डोळे अधवट उघडले . बाहे र िखडकीजवळ राजाभाऊ उभा होता. याला
पाहताच शांता कांनी वत:ला सावरले आिण या उठू न बस या. डोके अितशय अवजड
झा याप्रमाणे यांना मोठ ा प्रय नाने उचलावे लागले . यांनी शू य िनिवकार
डो यांनी राजाभाऊकडे पािहले .
‘‘विहनी, झोप मोडली मी तु मची; पण मी िनघालो आहे . जातो हणून सां गावं
कुणालातरी, हणून मी तु हां ला उठवलं . रामकृ ण एक श द दे खील न बोलता अगदी
समो न अं गाव न गे ला. आबाजी इथं च कुठं तरी गे लेयत. उगाच वाटलं , कुणालातरी
सां गावं , िनघालो हणून,’’ तो िख नपणे हणाला.
‘‘मग आत या की. बाहे रच का? आ यापासून बाहे रच रािहलात!’’
‘‘नको विहनी. पं चवीस वषांपव
ू ी हणालात ना, ‘सा या घराला कािळमा
फासलात, आता घरात पाऊल टाकू नका’ हणून? ती एक गो ट मी फार िन चयानं

आयु यभर पाळली. आता पु हा कधी यायचा प्रसं ग ये णार नाही. ते हा दहापं धरा
िमिनटांकरता मी कशाला मोडू तु मचा श द?’’
नकळत शांता कांचे मन कणवे ने ओलसर झाले . आपले ते कठोर श द आठवून
यांना शरम वाटली. यांना ल खकन वाटू न गे ले, याची पावले आप या आयु यात
उमटली ते पाप हे तर न हे ना? आता राजाभाऊचे केस िवरळ होऊन पांढरे झाले होते िन
मान सु रकुतून वाळली होती. या या अं गावर धोतर-सद याखे रीज व त्र न हते आिण
अने क वष अनवाणी चाल यानं तर पायां वर जो मळकट मातले ला िनबरपणा ये तो तो
या या पायां वर होता. आता या याशी काय बोलावे हे शांता कांना सु चेना; पण
जा हवी, रामकृ ण यां यािवषयीचे सगळे , या पं चवीस वष दरू रािहले या माणसासमोर
भडाभडा सां गन
ू टाकावे अशी एक सणक यां या मनात ये ऊन गे ली; पण यांनी तो मोह
आवरला. ‘‘तु ही जाणार होय? राहा की हवं तर आणखी चार िदवस,’’ या उगाचच
हणा या.
‘‘आता कशाला राहायचं ? तु हां ला भे टलो – झालं . एकदा भे टायचं होतं च; पण
तो असताना मला यायचं न हतं ,’’ राजाभाऊ हणाला, ‘‘विहनी, मी बोलूनचालून एक
कानफाट ा माणूस. तु ं गात या कपड ांचा वास अ ाप मा या अं गाव न गे ला नसे ल.
पाच पै से िव वासानं मा याजवळ ठे वायची माझी लायकी नाही,’’ राजाभाऊचा आवाज
एकदम कडवट झाला, ‘‘आता तु म याजवळ हणून बोलतो इतकंच. तु ही ये ईपयं त
घरात बाईमाणूस न हतं . हणून तु ही ये णार हणताच मी घरातली सारी फरशी दे खील
गोणपाटा या तु कड ानं व छ धु ऊन ठे वली होती.’’ या आठवणीने राजाभाऊला हसू
आले . याचा सु रकुतले ला चे हरा णभर मृ द ू 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 बोलू नये खरं ; पण यानं सु खासु खी तु म याशी ल न केलं असं
तु हां ला वाटतं ?’’
‘‘ हणजे हणता काय?’’ शांता कांनी उतावीळपणे हटले .
‘‘ती एक हिककतच आहे . आप याला दे शकायासाठी एकटं राहायचं आहे असं
सां गत दादानं काय केलं माहीत आहे ? मी तु म याशी ल न करावं हणून एक मिहना
मा या पाठीमागं ससे िमरा लावला. मला धम या िद या. शे वटी मी वै तागानं कुठं तरी
जाय या िवचारात होतो. शे वटी नाइलाज हणून तो तयार झाला खरा; पण उ ा ल न
हणताच यानं रात्री या रात्री गु पचूपपणं कुठं तरी जायची तयारी केली होती, हे
तु हां ला माहीत नाही. मला ती कुणकुण लागली आिण मी तु म या िदनूमामाला जाऊन
सां िगतलं .’’
‘‘िदनूमामा?’’ आ चयाने शांता का हणा या, ‘‘तरीच तो ल ना या वे ळी द
हणून हजर झाला!’’
ू घे ऊन टे शनवर बसून रािहला.
‘‘तो जं गलखा यातला उग्र माणूस हातात बं दक
रात्री या गाडीसाठी दादा चोरट ासारखा टे शनवर आला. ते हा यानं मानगूट ध न
दादाला बाजूला ने लं िन हटलं , ‘आता मु काट ानं घरी चल आिण ल नाला उभा राहा.
पोरीचा गळा कापू नकोस. नाहीतर भर र यावर तु ला कु यासारखी गोळी घालीन! मला
पोर ना बाळ! फासावर मी लटकलो तर कुणी उघड ावर पडणार नाहीत!’ भोवती माणसं
जमू लागताच दादा लाथ मारले या कु यासारखा घरी आला. ते हापासून िदनूमामा

या या शे जारी यमासारखा बसून होता, ते अगदी ल न पार पडे पयं त!...
‘‘मी तु ं गातून या घरी आलो ते कशासाठी माहीत आहे , विहनी? मला या घरात
राहायचं न हतं , की पा याचा घोट यायचा न हता; पण चामडी लोळे पयं त वे तानं या
मा या भावाला एकदा मला बडवायचं होतं ! पण दारात तु ही उ या होता आिण तु म या
शे जारी छोटा रामकृ ण! मा या हातातला े षच सं पला. या यावर टाकले ला वे ताचा
प्र ये क वळ तु म या पाठीवर उमटणार हे मला जाणवलं . मी वळू न िनघून जाणार याच
वे ळी तु ही मला सां िगतलं त, ‘काळं करा! या घरात पाऊल टाकू नका!’ आठवतं
तु हां ला? आठ हजार पयांकरता मी तु ं गात गे लो; पण यांपैकी एका पै लाही मी हात
लावला नाही. दादाच वे ळीअवे ळी पै शाची उचल करायचा. ‘अरे ! मी सारं पाहन
ू घे ईन,’
हणून मोठ ा ऐटीत सां गायचा; पण फार बोभाटा झाला ते हा तो मा याकडे बोट
दाखवून मोकळा झाला! काय ानं मी गु हे गार ठरलो. मी काय ानं खरोखरच गु हे गार
होतो. माझी याब ल तक् रार नाही. मी फार तर निशबा या चक् राला दोष दे तो; पण
िश ा झा यावर भर कोटासमोर दादा कसा छान रडला हणता, विहनी! दादाइतकं
चारचौघांत हातखं डा डो यांत पाणी आणणारा दुसरा माणूसच मी पािहला नाही!’’
राजाभाऊ खरखरीत घशाने भकासपणे हसला. ‘‘फारच छान! उपर यानं डोळे िटपायचा,
नाक पु सायचा! नं तर चारपाच वषांनी दौ यावर असताना, मी या वे ळी काम करीत
असले या गावी तो आला होता. ते हा गड ाकडून यानं मला एक जु ना कोट आिण दोन
पये पाठवून िदले होते . वािहनी, वाघा या दोन डो यां इतके दोन पूण पये !’’ सं तापाने
राजाभाऊ बाजूला थुं कला िन याने हात घट् ट आवळू न धरले . थोड ा वे ळाने तो शांत
झाला िन पु ढे सां गू लागला –
‘‘आता फ त र ताची ओढ उरली होती; हे घर एकदा शे वटचं मला पाहायचं
होतं , तु हां ला एकदा भे टायचं होतं , हणून 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 ढु ं कूनही पािहलं नाही. एकदा परसात मी
िविहरी या कट् टयावर बसलो असताना मा या सावलीत दे खील पाय न टाकता तो पु ढं
गे ला. यानं मला ठे चाळलं असतं तरी मला बरं वाटलं असतं . जा हवी काय, ितचा
तु म याशी सं बंध. तु मची बहीण ती! तु म याशी बोलली आिण िनघून गे ली. राहता
रािहलात तु ही. हणून घडाघडा बोलून टाकलं मी; पण मनात मात्र काही ठे वू नका हं .
हे बघा विहनी, मला आम या आईचा चे हरा दे खील आठवत नाही आिण आ हां ला
बिहणी तर कधी िमळा याच नाहीत. यामु ळं घर हणताच आठवण ये ते ती फ त
तु मचीच! ‘घरात पाऊल टाकू नकोस’ हे तु मचे श द मनातून गे ले असं नाही; पण ते मनात
सलत नाहीत. तर पु हापु हा आठवतं काय माहीत आहे ? एकदा मी खूपशा िपश या भ न
बाजारातून सामान आणलं ; या मा या हातांतन
ू घे ताना तु ही हणालात, ‘हात
अवघडून गे ले असतील की या ओ याखाली!’ – ते श द आठवतात. आणखी काय?
पानात दहा िज नस असतानाही न चु कता तु ही मा या पानात टाकले ली िलं बा या
लोण याची फोड, मा याकरता मु ाम लाल घासून ठे वले लं तां याचं फुलपात्र!... ब स!
एवढ ा गो टी! आयु यावर सहजपणं पडले ली ही बे लाची चारसहा पानं ! माझी
कशािवषयी तक् रार नाहीच. झालं गेलं गं गेला! तु ं गात गे लो नसतो तर आभाळीचा चं दर्
मी तोडून आणला असता असं नाही; पण चार िदवस मी िविहरी या कट् टयावर

सु त यासारखा बसलो, तसं आयु यातही कधी बसलो नसतो इतकंच!... बराय विहनी!
ये तो आता. उशीर होतोय.’’
राजाभाऊ जा यासाठी रगाळत वळला. शांता कांना वाटले , चटकन उठावे –
याचा टचटचीत िशरा असले ला हात ध न याला घरात बोलवावे िन राहा हणावे . चार
िदवस तो कुठे जे वला, याने काय खा ले याची दे खील आपण चौकशी केली नाही! परं तु
सा या अं गावरील ताबाच गे याप्रमाणे शांता का बसूनच रािह या. राजाभाऊ
अनवाणी चालू लागला. याचा भरड कापडाचा सदरा वा याने अं गाला िचकटला आिण
णभर याची अश त, हाडकुळी आकृती रे खीव झाली. या याजवळ लहान
िपशवीखे रीज काही सामान न हते च. िनरोप दे त अस याप्रमाणे , शांता कांनी हात
हलवला िन हटले , ‘‘आता पु हा कधी? ये त जा अधूनमधून.’’
‘‘बघू आता. ये ईन,’’ मागे न वळता, म ये न थांबता राजाभाऊ हणाला. याला
िन शांता कांना – दोघांनाही माहीत होते , आता कधी ती पावले इकडे वळणार नाहीत!
राजाभाऊने बाहे र जाऊन गे ट लावून घे तले आिण या िबनचे ह या या र यावर
अनािमक होऊन तो िनघून गे ला.
शांता कांना आता घर एकदम भकास वाटू लागले आिण चार िभं ती जवळजवळ
सरकत आहे त असा उगाचच भास होऊ लागला. परसात नळ चालू होता आिण सखूची
भांडी अजून वाजतच होती. आता उ हामधला माहे री कोवळे पणा जाऊन ते जा त उग्र,
कडक झाले होते . शांता कांना एकदम जाणवले , आप याला फार भूक लागली आहे .
ू तरी यावे हणून यांनी शरीर ओढीत उभे केले िन ते ढकलीत बाहे र
अधा कप दध
आणले . आता आबाजी बाहे न आले होते िन बाहे र या सो यावर एका कडे ला गु डघे उं च
क न एकाकी बसले होते . शांता कांना पाहताच ते उठले िन यां याजवळ गे ले.
ू घे ता कपभर? आ ाच जा तीचं आणून ठे वलं य मी. जा हवी आिण
‘‘अ का, दध
रामकृ ण जाताना चहा घे तील हणून क न ठे वला तो तसाच रािहला. माझं ऐकणार
कोण? तो राजाभाऊ! यानं इथं चार िदवसांत पाणी दे खील घे तलं नाही. जाताना तो
ू घे ईल हणून मी आणलं , तर मी याय या आतच तो िनघून गे ला. तु हां ला तरी
िनदान दध
तो भे टला की नाही, कुणास ठाऊक!’’
ू हवे हणून सां ग यासाठी.
शांता कांनी जडपणे मान हलवली; पण ती दध
ू घे त यावर यांना थोडा ताजे पणा वाटला; पण अं ग अ ापही
आबाजींनी आणले ले दध
आत पढा भर याप्रमाणे िनजीव, बिधर वाटत होते . या ितथे च बस या आिण
िनिवकारपणे समोर पाहू लाग या.
‘‘अ का, मग पु ढं काय करणार तु ही?’’आप या जागी बसत आबाजी हणाले .
‘‘आँ ? काय हणालात?’’ शांता का दचकू न हणा या, ‘‘हां हां ! पु ढं काय करणार
होय?’’ या पु हा आकस यासार या झा या िन थोडा वे ळ ग प रािह या. ‘‘करायचं
काय पु ढं ? उरले लं आयु य कसं बसं ढकलून सारा िहशे ब भागवून 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, जावं सं
वाटत नाही. उगाच कुणावर िन कारण भार टाकायचा? घर आहे डो यावर. कत य हणून
तरी ‘ ां ’नी काही काहीतरी यव था केली असणारच आिण तु मचा तर मला
ड गरासारखा आधार आहे च!’’

आबाजींनी 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, अं ऽ - रामकृ ण तु हां ला भे टला नाही? यानं काही सां िगतलं नाही?’’
‘‘ याला बोलायला झालं नाही. तो तसाच गे ला,’’ शांता का तु टकपणे
हणा या.
‘‘ हणजे ते सारं सां गणं मा यावरच पडलं तर!’’ िख नपणे आबाजी हणाले ,
‘‘सारं आता व छच सां गायचं हणजे दादासाहे बांनी तशी काहीच यव था केले ली
नाही. काल सं याकाळी दे शपांडे विकलांनी रामकृ ण, जा हवी, राजाभाऊ यांना
बोलावलं होतं . तु हां ला मु ामच ‘नको’ हणून यांनी प ट सां िगतलं होतं . मला वाटलं ,
तु म या दु:खात कागदपत्रं वगै रेची िकटिकट कशाला, हणून यांनी तसं सां िगतलं
असे ल. यांनी सग यांना दादासाहे बांचं मृ यु पत्र दाखवलं . सगळा रोकड पै सा जा हवीरामकृ णला गे ला. तु ही जा हवी अगर रामकृ णाकडे रािहलात तर तु हां ला मिहना
पं चवीस पये िमळतील.’’
‘‘मिहना पं चवीस पये !’’ वे ड ासारखे डोळे करीत शांता का हणा या, ‘‘आ ही
सखूला जे वण घालून तीस पये दे तो की! आिण आबाजी, हे घर – या घराचं काय झालं ?’’
आबाजींनी मान खाली घातली िन हटलं , ‘‘घर राजाभाऊला गे लं.’’
डोळे गारगोट ांसारखे करीत शांता का आबाजींकडे पाहू लाग या. नं तर एकदम
फाट याप्रमाणे हसू 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 ये णार
नाही!’’ या पु हा हसू लाग या. आबाजींना श द सु चेनात. काही
णांनंतर
शांता कां या हस याचा आवाज बं द झाला; पण चे ह 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 दे खील
िदला; पण अ का, राजाभाऊ पूवीचाच भोळा माणूस रािहला. तो कागद तु हां ला
दे यासाठी यानं मा याजवळ ठे वला आहे . ‘मला घर-वाडा करायचा काय घे ऊन? िजथं
मी अं ग टाकतो ते च माझं घर,’ असं हणाला तो! विकलासमोरच दादासाहे बांना िश या
ायला यानं सु वात केली होती. शे वटी तो हणाला, ‘विहनींना ने ऊन ा हा कागद!
मा या कृ यां वर दादानं फार पांघ ण घातलं ; आता मी या यावर पांघ ण टाकतो!
विहनींना वत:चं छ पर उरलं नाही, तर माझा प्राण जाणार नाही लवकर!’ ’’
आबाजींनी शे जार या हातिपशवीतून एक लखोटा काढला आिण नम्रपणे
शांता कां या शे जारीच खु चीवर ठे वला. शांता कांना याचे भान न हते . या तशाच
आबाजीं या िदशे ने शू यपणे पाहत रािह या. ‘‘जाऊ ा घरदार. तु मचा आधार तरी
कुणी काढून घे तला नाही ना?’’ या पु टपु ट या.
‘‘अ का, मी दे खील जाणार आहे . जाऊन पडे न भावाकडे . एक माणूस तीनचार
वषं याला ओझं वाटणार नाही!’’ आबाजींनी चाळशीव न शांता कांकडे पाहत हटले .
आबाजीं या डो यांत ओलसरपणा िदसत होता. ‘‘ओझं कसलं होणार कुणाला
तु मचं !’’ शांता का आपु लकीने हणा या, ‘‘तु म या नावानं दर मिह याला ते चाळीस
पये बाजूला ठे वीत हे मला माहीत आहे . नाही हटलं तरी आठदहा हजार पये असतील

की तु मचे . ते िमळतील तु हां ला. ते काही तु म यावर कुणा या उपकाराचे नाहीत.’’
आबाजी खाली मान घालून बसले आिण यांनी धोतरा या सो याने चाळशी
पु सून डोळे िटपले . ‘‘अ का, जसं तु मचं तसं च माझं ! यांनी पै से ठे वले होते खरे आम या
दोघां या नावावर; परं तु सहा मिह यांपव
ू ीच यांनी ते फ त आप या नावावर घे तले .
आता सारा रोख पै सा जा हवी-रामकृ णाकडे गे ला. ई वरे छा हणायची. इथं आपला
िनघारा एवढाच होता हणायचं झालं !’’
आबाजीं या अश त, दुब या शरीराकडे पाहताना शांता कांना वत:चा दे खील
िवसर पडला. शे वटी दोघे ही अशीच वा यावर पडलो तर! या िठकाणी हाडे िझजवली, केस
पांढरे केले आिण शे वटी िर या ओंजळी घे ऊन शे जारीशे जारी बसलो झाले !... आता
यांना काय समजावावे हे शांता कांना कळे ना.
‘‘मग के हा जाणार तु ही?’’ यांनी उगाचच िवचारले .
‘‘आजच जाईन हणतो. काल मी काड टाकलं य भावाला. आता घरा या
िक या ते वढ ा या ता यात, की मी मोकळा झालो.’’
‘‘मी तरी िक या घे ऊन काय करणार? मी दे खील अशीच वळचणीखालचीच.
असं क नका. राहा आठवडाभर.’’
‘‘नको अ का. आता सगळं नकोच वाटतं ,’’ आबाजी धागा तोडीत
अस याप्रमाणे हणाले .
‘‘मी तरी काय बोलणार, सां गणार!’’ हुंदका आवरीत शांता का हणा या,
‘‘िनदान जे वण तरी क न जा. आपलं आता एकत्र जे वण हे शे वटचं च. ते वढं तरी ऐका!’’
‘‘नकोच वाटतं आता. िशवाय आज एकादशी आहे . जे वणही नाही,’’ आबाजी
हणाले , ‘‘सीताराम-सखूचा पिह या तारखे पयं तचा पगार िदला आहे . वतमानपत्रं
ू अधा शे रच सां िगतलं आहे . दादासाहे बांचे आठ कपडे
उ ापासून बं द केली आहे त. दध
परटाकडे होते , ते आणून कपाटात ठे वले आहे त. सगळा िहशे ब िलहन
ू ठे वलाच आहे .
उरले ले अकरा पये स वातीन आणे आिण िक या दे हा याजवळ ठे व या आहे त.’’
आबाजी उठले . यांनी खु ं टीवरचा लांब कोट काढून झटकू न अं गात घातला आिण
उपरणे अं गावर टाकले . िकतीतरी वषांनी शांता कांनी यांनी पूण पोशाख केले ला पािहला
होता. आबाजींनी एक गाठोडे व हातिपशवी उचलली व ते िनघाले . आयु याचा एक खं ड
तु टू न चाल याप्रमाणे शांता कांची आतडी गोळा झाली. आबाजींनी सारे घर खां ावर
तोलून धरले होते , पै पै ची जपणूक केली होती आिण दररोज गं ध दे ऊन दे वघरात
सहाणे शेजारी त ध िदवस काढणा या खोडाप्रमाणे यांनी घरात िदवस काढले होते .
शांता कांना एकदम नानांची आठवण झाली. ते असे च खं गले होते . शे वटी यां या
डो यांतन
ू सारखे पाणी वाहत होते . वाचा गे यामु ळे शांता कांचा हात हातात घे ऊन
िनपिचत पडले ले नाना नं तर या आयु यात आबाजीं या त डून सतत विडलां या माये ने
बोलत रािहले .
आता आबाजीही चालले .
ते बाहे र या दरवाजापाशी गे ले. यांनी दरवाजा हलकेच बं द केला. पायवाटे वर
कागदाचे कपटे पडले होते ते उचलून यांनी बाजूला टाकले िन वाप नवाप न
कागदासार या झाले या पातळ वहाणा ओढीत ते गे टापाशी गे ले. यांची पावले
रगाळली व परत वळली. शांता कां या मनात अं धक
ू आशा फडफडली; पण आबाजी

तु ळशीकट् ट ापयं तच गे ले. यांनी तु ळशीची चारपाच पाने खु डून कोटा या िखशात
टाकली आिण ते अं ग ओढीत, प तीस वषांची सु खदु:खे मागे टाकू न चालू लागले .
शांता का िबननजरे या डो यांनी सरळ समोर पाहत िकतीतरी वे ळ त ध
बस या हो या. समोर या टे बलावर या उदब या बोटां या पे राएवढ ा होऊन िवझत
आ या हो या; पण अ ाप यांतन
ू तलम धु रा या रे घोट ा उमटत हो या. यां याम ये
फुलांचा िशळा ढीग... यां या वे टो यांमधून फणा उभार याप्रमाणे उग्र चे हरा... न
िमटणारे सदै व जागे डोळे ...
शांता कांचे डोळे यावर िखळू न होते ; पण ते ओठ आता हलत अस याचा यांना
एकदोनदा भास झाला आिण यांना एकदम कुणीतरी हलव याप्रमाणे या भानावर
आ या. यां या नजरे त जाण आली, तोच ते ओठ हलत हणाले , ‘‘पण माझं कोण ऐकू न
घे णार?’’
शांता कां या अं गाव न थं डगार काटा चमकू न गे ला आिण या ताडकन उठू न
उ या रािह या. ‘‘आबाजी! आबाजी!’’ हणत या घाईघाईने आत गे या िन भे दरले या
डो यांनी इकडे ितकडे पाहू लाग या; पण या िठकाणी काम आटोपून जायला िनघाले ली
सखू आिण सीताराम ही दोघे च होती...
‘‘आबाजी गे ले की मघाशी,’’ सीताराम हणाला.
‘‘पण मी आ ा यांचं बोलणं प ट ऐकलं ,’’ घोग या आवाजात शांता का
आग्रहाने हणा या.
सीताराम एकदम वरमला आिण खजील चे ह याने यां याकडे पाहू लागला.
‘‘मीच यांची न कल करीत बोललो. चु कलं माझं !’’ तो हणाला.
शांता का ितथे च णभर थांब या; पण अं गभर पसरले ली भीती अ ाप ओसरली
न हती. सखूने ताट वाढून वाट ा, पा याचा तां या यांची तयारी केली व हटले , ‘‘तु ही
जे वण आटोपून या. सं याकाळी ये ईन मी. दार चां गलं लावून या आतून.’’
शांता कांनी िनजीवपणे मान हलवली. सीताराम आिण सखू मागील दाराने िनघून
गे यावर या परसात आ या. िवहीर... िविहरीचा कट् टा... या या शे जारी कडे वर मु ले
बाळगणा या त्रीप्रमाणे िदसणारे दोनतीन फणस लटकत असले ले झाड... कोरांटी...
बे लासारखीच िदसणारी, पण बे ल नसे ल तरच िशविप्रय होणारी िनगु डी... काचे व न
प्रितिबं बे सरक याप्रमाणे िचत्रे डो यां व न सरकली आिण शांता का दार लावून
आत आ या. वै पाकघर... चु लीपु ढे सं गमरवरी तु कड ांनी बसवले ले शु भर् वि तक...
कोप यात दे हारा... सं पुटात ठे वले ला गु ळगु ळीत पारदशक बाण... माहे राहन
ू आले ला
एक बाळकृ ण... या या शे जारी आबाजींनी ठे वले ले पै से आिण िक या... यांनी
वै पाकघराचे दार ओढून घे तले . माजघर... िभं तीवर रिवव याची जु नी िचत्रे... ल मी या
िचत्रावरची गं धगो या वाळवून यांची केले ली माळ... यांनी केले ला दारावर असले ला
मोरामोराचा, मणी आिण काचे या न या यांचा बनवले ला पडदा... एक मोठा आरसा...
याला हजार चे हरे ... पण कसलीच मृ ती नाही... माजघराला चे हरा नाही; पण
आठवणींनी ते भरले आहे ... िखडकीत िशसवी लाकडाची फणे री पे टी (आईची)... िजना...
वर या बाजूला दादासाहे बांचे जग... िज याखालची आबाजींची लहान खोली... ितथे एक
चटई अं थरली होती व कोनाड ात कंिदलाशे जारी वतमानपत्राचे क हर घातले ले
मना या लोकांचे छोटे पु तक पडले ले होते . दादासाहे बांनी ते आबाजींना िदले होते ; पण

आबाजींनी ते ने ले नाही. शांता कांनी ती खोली लावून घे तली आिण माजघराचा दरवाजा
बं द 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, याप्रमाणे आपण एकत्र अने क वष रािहलो. तीस वषांचे िदवस
अं गाव न ओघळू न गे ले; पण दे णे-घे णे राहावे असे यवहारच झाले नाहीत. सु खाचे एक
जाऊ दे . ते णभं गुरच असते ; पण दु:खे दे खील एकेक िवझन
ू गे ली. सु खदु:खाची काहीच
बाकी न राह यासारखे ु दर् आयु यच शे वटी आप या वाट ाला आले , या िवचाराने
शांता का सु न झा या आिण अधपु त यासमोरील खु चीत या पूण पु त यासार या
िन चल बसून 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 यांपर् माणे चमकत होती. पशापशाने ती नाणी
उचलून खणखणीतपणे हाताव न घस दे या या आनं दाने भै धुं द झाला होता. काही
वे ळा याच िढगामधून सकाळ या सूयाएवढे लालभडक मािणक पशात ये त होते ,
सफरचं दाएवढा िहरा हाती लागे , तर या या नु या प्रकाशाने च खडकावर िहरवळ
उमटली असती, असले एखादे जाितवं त पाचू िपव या रं गा या िदवाळीत चमकू न जात
असे . थोड ा वे ळाने या ड गरामागून का या मखमली पट् टयांचा ढा या वाघ समोर
आला. या या जवळ जाऊन भै ने बे िद कतपणे याचे मानगूट धरले व िखशातून
एखादी व तू काढावी याप्रमाणे दोन पट् टयांखालचे याचे कातडे उचलून पसाभर चरबी
काढून घे तली व हुश क न याने वाघाला िपटाळू न लावले . मग ड गरामागून का या
चं दर् ासार या डो यांचा, अधा फलां ग लांबीचा कृ णनाग समोर आला; पण या या
बाबतीत मानगूट धर याचे दे खील श्रम भै ला करावे लागले नाहीत. याने च अगदी
लाचारीने फणा वळवून पाठीवरील हातभर लांबीचे खव याखव यांचे कातडे फाडून
भै या हातात ठे वले व भे द न तो ना यां या िढगात नाहीसा झाला. चरबी व कातडे
हातात घे ऊन 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
आवरे ना. याच वे ळी वर या व छ िन या आभाळातून भ य शु भर् पं ख पसरत राजहं सी
चालली होती. भै ने हात उं च केले व एका हाताने ितची मान पकडून दुस या हाताने
याने ित या पोटातील उबदार अं डे काढून घे तले . “बे ट ा भै या! या तीन गो टी जाळू न
यांची राख डो यांत घातली की माणसाला मरणाची भीती नाही बघ. हजार वषं जगावं
बघ यानं ,’’ तं बाखूने लालसर झाले ले, िशलकीतले पाचसात दात दाखवत म हारी हणे ,
‘‘ या गो टी तु ला-मला गावणार होय?’’ पाहतापाहता चरबी, कातडे व अं डे यांची
भै या हातातच राख झाली व याने ती सु र यासारखी डो यां या कडे ने लावली.
लगे च यां यामधून सूयाप्रमाणे प्रकाशा या रे षा बाहे र आ या. मग भोवती जानकी,
ू ट या सग यांनी गदी
पावती, जो या, इनामदार डॉ टर, िभमूकाका, लं गडा वकील, दादभ
केली. या सग यांची छाती आत िदवे लावले या काचे या हं ड ांपर् माणे उजळली
होती व आतील सग या गो टी खडान् खडा भै ला िदसू-समजू लाग या हो या.
न याने च उमटले या या दृ टीने भै हादरला, िझं गला आिण झपाट याप्रमाणे तो
खदखदा हसू लागताच, या या डो यांतन
ू पाणी पाझ लागले ...
भै पु जा याने आपले धुं द, आळसावले ले डोळे िपचिपचत वर पािहले . एवढे
िचडून पावती काय हणत आहे हे समजायला याला थोडा वे ळ लागला. याने
पांघरले ले जु ने धोतर ितने ओरबडून बाजूला काढले होते व कमरे वर हात ठे वून ती

ठाणवईसारखी या या समोर उभी होती.
‘‘उठा आता, िदवे लागायची वे ळ झाली. आडवं पडून घोरायचं तर िनिशबी
लागलं यच ज माचं !’’ हात नाचवत ती हणाली, ‘‘जावा आता दुकानाकडे , होईल
दोनचार पै शांचा धं दा! नाहीतर पोटाला काय िब बा घालणार की तु म यासारखं च काळी
गोळी दे त राहणार सग यांना!’’
दुकानाकडे ? कोण या दुकानाकडे ? मनात या दाट धु या या िभं ती मागे
रे ट याचा प्रय न करत िकंिचत ग धळू न भै िवचार क लागला. हणजे आप या
दुकानाकडे होय? पण आता या दुकानात रािहले आहे काय? नारळ सं पन
ू पाचसात िदवस
झाले होते आिण पु हा आणून ठे वायला िखशात िदडकी दे खील न हती. कुंकू , बु का,
पे परिमट यां या बाट यांची टोपणे गं जन
ू गे ली होती. गावठी िबि कटे िकडली होती
आिण कच या या कुंडीतले कुत्रे दे खील यांना त ड लावायला तयार झाले नसते . इतर
पाचसात ड यांत कधीकाळी काय होते कुणास ठाऊक! कारण आता यांची झाकणे दे खील
उघडता ये त न हती. पत्रावळींचा िबं डा झुरळांनी खा यामु ळे जाळीदार झाला होता
आिण अस या हजारडो या पत्रावळी पदरची िदडकी िटकवून घे णार तरी कोण!
दे वळा या दुस या टोकालाच िभमूकाका या पोराने मोठे िचकणे दुकान थटवले होते .
याच काचे या बर या काय, कपाट काय, समोर आरसा काय! सगळे च काम मोठे सं गीत
होते . या बे रडाने आरसासु ा आप याकडून रं गवून घे तला नाही, तर यासाठी तो गे ला
ते थे ट िक याजवळ या इब्रािहमकडे ! या या दुकानात होत नाही, असले एकच काम
आता भै या दुकानात उरले , ते हणजे काचा चांदवणे ! पण आता ‘ये थे काचे वर पारा
चढवून िदला जाईल’ ही दुकानावरची पाटी दे खील जु या कातड ासारखी झाली होती.
गे ला आरसा रं गवून िनदान दोनतीन वष तरी होऊन गे ली होती... मग दुकानात जा तरी
कशाला? याने ढोस या आळशी जनावराप्रमाणे पावतीकडे पािहले व तो उठू न बसला.
‘‘उठा, तीन वाजून गे ले. जाऊन दुकान उघडा आिण आठ वाजे पयं त हलू नका
ितथून,’’ ती हणाली.
पण ितला एवढे िचडायला आजदे खील काय झाले हे याला समजे ना. बाहे र
पडायला आज झाला असे ल तास-अधा तास उशीर; पण ते वढ ात काय कोण या राजाची
राणी दुकानात ये ऊन गे ली असणार दे व जाणे ! आज दे खील बाबूराव ये णार 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 बाजूला सारला.
भै नाखु षीने उठला व खु ं टीवर न उलगडताच टाकले ला माल याने डो यावर टाकला
आिण एका सराईत फटका याने तो डो यावर बसवला. याने कोटाची सु रळी खां ावर
टाकली व जा यासाठी तो सो याकडे वळला. याचे ल पु ढ या सो याकडे गे ले. िकंिचत
िचडून दाढीचे खु ं ट खाजवत तो खु यासारखा पाहतच रािहला. पु ढ या सो यावर पातळ
ने सतच जानकी दारासमोर उभी होती. कपडे घालताना बाईने आडोसा यायचा की
पु ढ या दारातच राजरोस जाऊन उभे राहायचे ? र याव न ये णा याजाणा याने अगदी
खु शाल पाहन
ू यावे ! आिण यात भर हणजे समोरच पानपट् टी-िसगारे टचे दुकान होते .
ते थे चारसहा लठ् ठ लडद ू ने हमी उभे असत. मळकट रं गीत लु ं गी ने सले ला, काखा उगाचच
फुगवणारा भु कड कृ णा पे लवान, लांब केस राखून नाटकात िहजडी कामे करणारा
िपराजी, आकडे वाला नाना वै यांचा तर या िठकाणी कायमचाच मु काम असे . जानकी

दारातच उभी अस याने इकडून ित या अं गा या भरदार, पु ट रे षा िदसत हो या तशाच
या समो नही िदसत असणार. पानपट् टी या दुकानातील लोक एकमे कां या खां ावर
हात टाकू न फाजील हसत होते ; पण याची क पना नस याप्रमाणे जानकी मात्र
आप याच नादात पातळ खे चत ओढत चापचूप बसवत होती.
आप याच नादात भोळे पणाने ? चार वषांपव
ू ी भै ने ितला याब ल दोनचारदा
सां िगतले होते , ते हा ती एखा ा रानमांजरीप्रमाणे या यावरच उखडली होती आिण
ते हापासून बापले कींत बोलणे न हते . ‘पोरी, हे चवचाल धं दे बरे न हे त!’ तो मनात या
मनात हणाला व तो जानकीजवळू न अगदी अं ग चो न बाहे र पडला. तो जवळू न जात
असताना दे खील ती बाजूला सरकली नाही. ित या गु ळगु ळीत तलम पातळाचा या या
हाताला पश झाला. पातळ इतके िझरिझरीत होते , की ित या पोटावरचा कसला
काळसर डाग यातून प ट िदसत होता. ित या हातातील िन या खडयाची अं गठी
चं दर् योतीतील चांदणी िनसटावी, याप्रमाणे झगमगली. याच प्रकाशा या
झगमगीला वास अस याप्रमाणे अ राचा दाट वासही भै ला आला. जाताजाता
याला वाटले , हणजे आज दे खील बाबूराव ये णारसा िदसतो. हे बाबूराव आले आहे त,
मुं बईहन
ू आमचे काही आणायचे आहे का, हे िवचार यासाठी ते मु ाम इकडे वळले
आहे त...
पण पं धरा िदवसांपव
ू ीच तो एकदा आला होता की! आिण ती गो ट भै ला
समजली होती ती अचानकच. पावतीने खे कसून याला दुकानाकडे पाठवले होते . तासअधा तास तो दुकानात आडवा झाला असे ल-नसे ल ते हा िवडीबं डल घरीच रािहले हे
याला आठवले . तो घरी परतला. या वे ळी पावती कुठे िदसत न हती. आतला दरवाजा
बं द होता; पण तो नु सता ढकलताच उघडला. दरवाजा उघडताच जानकी लगबगीने
िखडकीकडे गे ली व ते थ या खु ं टीवरचे कपडे यवि थत क लागली. तोच समोर या
दुकानात पान आणायला गे लेली पावती परतली व सं तापाने हणाली, ‘‘तु हां ला काही
रीतभात आहे की नाही? माणसं बोलत बसले ली असतात. या बाबूरावांचा ट् रक मुं बईला
जाणार आहे . मुं बईहन
ू काही आणायचं आहे काय, हे िवचारायला ते मु ाम आले आहे त.’’
बाबूराव खाली चटईवर बसला होता. तो िनलाजरे पणाने वीस हात हसला व
हणाला, ‘‘बघा, तु मचं दे खील काही आणायचं असे ल तर सां गा...’’ भै ने आपले
िवडीबं डल कोनाड ातून घे तले व तो िनमूटपणे बाहे र पडला होता.
आता बाहे र पडून दुकानाकडे जाताना याला एकदम अ व थ वाटू न
जानकीिवषयी काहीतरी खु पू लागले ; पण ते ने मके काय, हे याला उमगे ना. पावतीने च
ितचे कुठ यातरी िकराणा दुकानदाराशी ल न लावले होते . इनामदार डॉ टरांनी हात
उचलून पै से िदले हणून ल न पार पडले . पण वषभरातच जानकी परत आली. ये ताना
ितने अं गावरील गोधडयासार या लु गड ाखे रीज बोटभर कापड दे खील आणले न हते ;
पण जाताना ितने आठशे पयांचे दािगने ने ले. ‘नांदायला आली नाहीस, तर हीच
सोडिचठ् ठी समज’ अशी नोटीस घरी आली. नं तर जानकी घरीच बसली; पण ितचे हे
कपडे , लाल-िन या अं गठया, अ र! चालते तरी कसे ? याला आठवले , की गे या
सा या मिह यात आपण आठ पयांखेरीज काही िमळवले नाही आिण ते दे खील दुकानात
न हे , तर इनामदार डॉ टरांचे घर शाका न, यास चु ना लावून! या कामात अधी
भरले ली एक िवलायती बाटली व िसगारे ट पाकीट िमळाले खरे ; पण हातावर पै से उमटले

ते सारे आठ पये च! ते वढ ावर चालते हे सगळे ? हां ! ितची आई वरचे वर कामाला जाते
खरी, पोरगा जोती दे खील कधीतरी आठबारा आणे आणतो बाहे न; पण तरी दे खील, तरी
दे खील...
धड्म धड्म... दे वळातून नगा याचा आवाज ऐकू आला व भै ला वाटले , उपटली
कारटी ही गावातली! नगारा पािह याबरोबर या यावर दोनचारदा तरी हाताची थाप
मार याखे रीज मरायची दे खील नाहीत ती! पण याची चीड लगे च िवरली... ते वढ ावर
भागते सगळे ?
याने डोके हलवून आत भरले ला कापूसपणा घालव याचा प्रय न केला.
कशािवषयी तरी खूप िवचार करायचा हणजे याचे डोके डा या बाजूने दुखू लागे . याने
आपले लालसर डोळे उगाचच दाब यासारखे केले . याला वाटले , आज गोळी कशी ती
चढलीच नाही. तो इसाक अफू त आता िडं क िमसळू लागला आहे की काय कोणास
ठाऊक! आता आपण दुकान बदलून पािहले पािहजे !
भै दचकू न एकदम एका घराआड झाला. समोरच पो टा या पे टीजवळ
इनामदार डॉ टर उभे होते . यांना पाहताच याला काल दुपारची आठवण झाली. तो
काल दुकानातच आडवा झाला होता. कोणीतरी ये ऊन याला काठीने िडवचले . झोपे त
य यय आ यामु ळे भै िचडला होता. एक िशवी हासड यासाठी याने चे हरा वळवला;
पण रे शमी पै रण घातले या, त डात पानाचा तोबरा भरले या इनामदार डॉ टरला समोर
पाहताच तो एकदम नरमला व या या चे ह यावर लाचार हसू आले . ‘‘जरा आडवा झालो
होतो,’’ तो हणाला, ‘‘काही काम होतं ?’’
ू कांडून
‘‘तर काय!’’ बोटांतील जाड स ले िफरवत डॉ टर हणाले , ‘‘आज तांदळ
हवे होते . ते हा पावतीला पाठवून दे सं याकाळी, िकंवा उ ाच. घरात बाई गावाला
गे या आहे त; पण ये ईपयं त ते वढं काम क न ठे वायला बजावलं आहे यांनी.’’ डॉ टर
ू कांडायला गे ली होती
थोडे हसले दे खील. गे याच आठवड ात पावती यां याकडे तांदळ
आिण एक पूण िदवस यां याकडे च होती, हे भै ला आठवले . जानकीकडे पाहताच याला
जाणवले ली अ व थता आता पु हा जागी झाली; पण जड बिधर डो यात कुठे तरी ितची
नां गी िवरली. धड्म धड्म बूम बूम... दे वळात आणखी एक पोर नगा याजवळू न गे ले व
ऐकताच अं ग िकंिचत थरथरणारा तो आवाज पु हा आला – धड्म धड्म बूम बूम... या
आवाजाने या या डो यातील एक शीर करकच यासारखी झाली व याने पोरांना एक
ू
शे लकी, मु रले ली िशवी हासडली. नगा याचा आवाज थांब यावर तो हणाला, ‘‘तांदळ
क न आठच िदवस झाले , नाही?’’
‘‘होय; पण बा नी ते बरोबर ने ले की! आता इथं बे गमी नको होय?’’ डॉ टर
अ व थपणे हणाले ; पण भै या प्र नाचा यांना राग आला होता. ितरसटपणे ते
हणाले , ‘‘बघ, ितला यायला होत नसे ल, तर दुसरीकडे कुठं तरी सां गन
ू यव था करे न
मी!’’
भै एकदम िचरड यासारखा झाला. आवाजात गयावया आणत तो हणाला,
‘‘तसं नाही, तसं नाही. तु ही आहात हणून तर आ ही तगून आहोत. असं कसं त ड
फुटे ल मला बोलायला! मी आताच सां गन
ू ये तो ितला.’’
इनामदार डॉ टरांचा चे हरा नरमला आिण ससा या या घरट ासारखे िदसणारे
यांचे उग्र डोळे सौ य झाले . यांनी हातातील स ले पु हा िफरवले . ‘‘मग दे ितला

पाठवून,’’ ते हणाले व जा यासाठी वळले . यांची रे शमी रं गेल पै रण वा यात तलम
चु यांनी थरथरली.
आिण आप याच गु ं गीत तो पु हा आडवा झाला ते हा याला सग याच
गो टींचा िवसर पडला होता. आता डॉ टरांना समोर पाहताच याला अपराधी वाटले .
डॉ टरांनी पत्र पो टात टाकले व ते िनघून गे ले. भै िभं तीआडून पु ढे आला व परत
घराकडे वळला.
पावती सो यावरच होती; पण आतला दरवाजा बं द होता. ‘‘डॉ टरांनी
तांदळासाठी बोलावलं य तु ला, ते सां गायला परतलो मी,’’ तो हणाला. पावती या
चे ह यावरचा िचडखोरपणा कमी झाला. ितने ताबडतोब जा याची तयारी केली व भै ला
बाहे र घालवूनच ती बाहे र पडली.
‘‘जानकी, कडी लावून घे . नाहीतर दारावरची मढी कुत्री यायची घरात,’’ दार
ओढून घे त ती हणाली, या वे ळी ितचा गोलसर गोरा हात लांबला. ितची बोटे
भडीसारखी सु बक होती, ितचा तळवा नागवे ली या कोव या पानासारखा होता. ितकडे
पाहताच यात काहीतरी कमी आहे असे भै ला वाटले व तो वै तागला. िमर या कुटू न,
ू कांडून हात खरबरीत होत असतात, कातडीवर दट् टे पडत असावे त, नाही? पण
तांदळ
िहची बोटे मात्र अगदी िनतळ आहे त... पु हा याला काही सु चेना. दे वळात कोणीतरी
नगा यावर दणादणा हात आपटू लागले . या घु मणा या आवाजात भै घोटाळला व
बाहे र पडला.
तो जात असता पु हा नगा याचा धड्म धड्म आवाज कानावर आदळू लागला;
पण आता आवाजाचा हबका जा त जोराने ये त होता. भै ला वाटले , नगा या या या
घु मणा या आवाजावरच िठगळाप्रमाणे आपले आयु य िशवले गे ले आहे . तो आवाज
झाला की याबरोबरच आपले आयु य लहानपणापासून थरथरत आले आहे . लहानपणी
िचं यांची डोकी बां धले या दोन काठ ा घे ऊन दे वळातील या पु षभर उं च
नगा यासमोर तो उभा रािहला की याचे डोके अ यापयं त दे खील पोहचत नसे ; पण
एकदा का याचे हात हलून काठ ा बडवू लागले व ताणले ले चामडे कापू लागले की
सगळे दे ऊळच या आवाजाने उं च उडून हवे त तरं गू लागणार असे वाटू लागे . याचे सारे
अं ग या लहरींनी धुं द होई. हात हलताना िदसत; पण ते आप याच अं गचे आहे त, ही
सं बंधाची जाणीव िवल ण त हे ने नाहीशी होई. आवाजा या या प्रचं ड वादळाचे आपण
उगम आहोत, यातही हे मोह न गे लेले अं ग – न हे , तर आत कुठे तरी पणती
लाव याप्रमाणे असणारा कोणीतरी मी हे सगळे घडवत आहे , असे याला जाणवू लागे
व तो िझं गन
ू गे यासारखा होत असे . पण हे सारे होते दे ऊळ ता यात असताना. नं तर
दे खील रात्रंिदवस तो आवाज कानां वर पडे , नाही असे नाही. पहाटे ला आरती या वे ळी,
ू टाने
सं याकाळी िदवे लावताना, शिनवारी पालखी िनघाली असता; यािशवाय दादभ
लाडावून ठे वले ली ही उनाड कारटी तर सतत दे वळात भटकत असायचीच. पण आता
भै ला या आवाजा या वे शीवर उप याप्रमाणे वाटे . आवाजाची धड्म धड्म धूम
अं गावर पडे खरी; पण एखा ा प्रेतावर या या भु ताने ये ऊन उसासे टाकावे याप्रमाणे
ती रगाळे व िनघून जाई. भै ला वाटले , ईची ं द पाने गोळा क न एखादी माळ करावी
याप्रमाणे या नगा याचे होणारे ह ीसारखे आवाज गोळा क न आप या ज माची
माळ करता ये ईल!

याचे दुकान हणमं ता या दे वळा या पु ढ या बाजूलाच होते . पूजेची पाळी, इतर
जागा हे सगळे वाटणीने इतर भाऊबं दांकडे गे ले होते . आता ही सु पारीएवढी जागा मात्र
बूड टे क यासाठी याची वत:ची उरली होती. तो आप या दुकानासमोर उभा रािहला;
पण वरची मळकट पाटी, पु ढे लावले या फुट या फ या आिण नु सते ओढले की त ड
फाकवणारे कुलूप, हे सगळे पाहन
याला एकदम सारे नकोसे वाटू लागले . तो
ू
दुकानासमोर णभर घु टमळला. अं गात अ ािप आणखी थोड ा झोपे ची वांछा होती.
याला वाटले , दुकान अजून एक तास जरी उघडले नाही तरी कवडीचे ही नु कसान हायचे
नाही, मग तीच वे ळ सु खाने झोप यात घालवली तर िबघडले कुठे ? हा िवचार याला फार
आवडला व डोळे ताणत तो हणमं ता या दे वळात आला. तोच धड्म धड्म आवाज ये ऊन
या याभोवती िफरला व यात आपण पूणपणे अडकू न पडलो असा याला भास झाला.
दे ऊळ जु नाट पण अितशय मोठे होते . या या चारही बाजूंना फरशा घातले ली मोकळी
जागा असून तीन बाजूंना धमशाळा हो या. मु य भागात हात ताणूनच िमठी बसे ल
असले ते लकट लाल रं गात माखले ले अ टकोनी खांब होते . आता गाभा याला लोखं डी
स या लाव या हो या. हणमं ताची कु प, बे डौल मूती यां या मागील कुबट अं धारात
कैद झाली होती. पण छताला मात्र भै या बापापासून असले या काचे या हं ड ा
हो या व यां या म यभागी िकणिकणणा या लोलकांचे झुंबर िनरिनरा या रं गां या
िशडका याने झगमगत होते . लहानपणी भै
या वे ळी नगा या या धुं दीत नसे , या
वे ळी तो या िनरिनरा या रं गीत हं ड ा-झुंबरांचा रं गखे ळ यां याकडे नािद टासारखा
पाहत बसे . गाभा या या बाजूलाच जामदारखा याला लागून तो अजस्र नगारा
िभं तीतच खु ं ट ा ठोकू न कायमचा बसवला होता. शिनवारी हणमं ताची पालखी िनघाली
िकंवा पहाटे आरती चालली असता तो गरजू लागला, की याचा िवल ण घु मणारा
आवाज मै ल-दीड मै लां वर असले या राममं िदरात ऐकायला जात असे आिण पोरांनी
जाताना या यावर मु ठी आपट या, की सारे दे ऊळ शहार यासारखे होत असे आिण
खाली पडले ले दाणे वे च यासाठी जमले या िचम या जाजमातून वर फेक याप्रमाणे
भु रिदशी वर नाहीशा होत. आता या या समोर तीन पोरे उभी होती व एका दांड याला
िचं यांचा गोटा बां ध यात गढली होती. हणजे आता होणारे धड्म धड्म आवाज सहज
जाताजाता मारले या मु ठींनी उडणार न हते , तर अगदी प तशीरपणे ही कारटी सतत
दे ऊळ हाद न सोडणार होती. भै चा आतापयं त जमत आले ला सं ताप एकदम उसळला.
याने एक िशवी हासडली व जवळच पडले ली नारळाची एक करवं टी उचलून या पोरांकडे
फेकत तो ओरडला, ‘‘उलथता की नाही एकदा मसणात! नाहीतर पोटात या दो या
काढतो बघा एकेका या!’’
पोरांनी भे द न मागे पािहले व ती गबागबा पां गली. आता ये थेच मु काम
ठोकला नाही तर ही भु ते पु हा ये ऊन दे ऊळ डो यावर घे तील याची याला खात्री होती.
िशवाय या िठकाणी फरशी उ हाने उबदार होती; पण ऊन प्र य अं गावर ये त न हते .
याने मालाची चु ं बळ केली व यावर डोके ठे वून तो काळसर गु ळगु ळीत फरशीवर
आरामात आडवा झाला. थोडा वे ळ गे ला, डोळे जडावू लागले आिण तु टले ली झोप पु हा
सां धली.
धु ड्म धु ड्म बूम बूम! या आवाजाने तो ताड्कन उडालाच व खु यासारखा
इकडे ितकडे पाहू लागला. याचा डोळा लागायचीच वाट पाहत टपून बसले ली पोरे

िखं काळत पळू न गे ली व दरू सु रि त अं तरावर राहन
ू एकमे कां या खां ावर पडून िखदळू
लागली. भै ने मोठमोठ ाने यां या आयाबिहणींचा उ ार केला व फेक यासाठी
जवळपास काही िमळते का हे शोधू लागला.
‘‘जाऊ दे रे भै , िकती हणून यांना हुसकायचं ,’’ एका लहान मे णकट पोराचा
हात ध न पाय या वर चढत िभमूकाका हणाला. याने पोराला मोकळे सोडले व वत:
कट् टयावर बसत याने एक िवडी काढली व दो ही बाजूंनी ती फुंकू न घे ऊन पे टवली.
‘‘आज काय दुकानाला टाळं लावलं स वाटतं !’’ तो हणाला.
‘‘कसलं दुकान घे ऊन बसलास, काका!’’ भै िभं तीला टे कू न बसत हणाला,
‘‘कसं बसं िदवसाला िदवस जोडायचा झालं . हा पोरगा कोण?’’
पोर मळ या मे णब ी या खु ं टासारखे होते व या या चे ह याव न माशी उडत
न हती. यातही िभमूकाकाने याला लाडाने माकडटोपी चढवली होती; पण
नगा याजवळ ये ताच या या हालचालीत कावे बाजपणा आला व याने दो ही हातां या
मु ठी दणादणा चामडयावर हाण या. या आवाजाने भै या डो या या िठक या
उडा या.
‘‘काका, हा नगारा एकदा गाभा यात का ने ऊन नाही आदळत?’’ तो ितरसटपणे
हणाला, ‘‘या पोराचं एक राहू दे त; पण ये त-जात प्र ये क िबगने शी पोर या यावर हात
ू टाचा उप ाप आहे . दाणे , बे दाणे
हाणतं आिण नगारा ब बलत उठतो. हा सारा या दादभ
काय यांना दे तो. यांना बोलावून काय आणतो!’’
‘‘आिण काय रे शहा या, हा नगारा गाभा यात ठे वून मी पूजेला कुठं बसू? तु या
टाळ यावर की हणमं ता या रे ? आिण पालखी या वे ळी कानात काय गु ड ा घालू
होय?’’ िभमूकाकाने िवडीचा एक दम मारला व खवचटपणे हटले , ‘‘तु याकडे कधीकाळी
दे ऊळ आलं हणजे काय लावायचे ते िदवे लाव!’’
भै या मनात एक धारदार सु री िफरव यासारखी झाली आिण गोळीची बाशी
धुं द मनावरचा गं ज गे याप्रमाणे नाहीशी झाली. याचे अं ग पे ट याप्रमाणे होऊन
थरथरले ; पण ताड्कन उ र ायला सरसावले ली जीभ मरगळली व तो शरमून अं ग
आखडून बसला. आपले श द ने म या िठकाणी लागले याचे िभमूकाकाला समाधान
वाटले . तो हणाला, ‘‘भै , काही अडीअडचणी अस या तर ये त जा मा याकडे . अरे ,
अशा वे ळी गणगोत नाही तर माणसं पािहजे त कशाला, चु लीत घालायला? असलं दे ऊळ
होतं , पै सा होता; पण म हारीला शे ण खायची कशी बु ी झाली हणमं त जाणे ! अरे ,
दे वाचा दािगना हणजे आईमायचं काळीज, ते िवकू न कोणी पोट जाळतं य? आपलं कम
हणायचं , दुसरं काय! सो यासारखं उ प न घालवून बसला की नाही तु झा बा? हे मला
सगळं पािहजे होतं होय? सग या मबरांना मी दातां या क या क न सां िगतलं , दे ऊळ
असू दे म हारीकडे च! मी पािहजे तर पोटापु रता रात्रंिदवस राबतो; पण यांचं आपलं
एकच – ‘िभमू, आता दे ऊळ तु याकडे च!’ मग मी तरी काय करणार?’’ थोटू क फेकत
िभमूकाका उठला व याने पोराला उचलून कडे वर घे तलं . पण जा यापूवी या पोराने
नगा यावर आणखी दोनचार मु ठी मार याच आिण दर आघाताबरोबर भै हादरला!
आता आप याकडे दे ऊळ कधीच ये णार नाही हे माहीत अस यामु ळेच िभमूकाका
असे घालूनपाडून बोलतो हे भै ला कळत होते ; पण दरखे पेला नां गी मार याप्रमाणे
या या अं गाची आग होत असे . भै लहान असता या या बापाकडे दे वळाची विहवाट

होती. ती तशीच रािहली असती, तर भै ला आज दुकानाचे ते बोळके ठे व याची दे खील
गरज पडली नसती. आज याचे दे खील पोट िभमूकाकाप्रमाणे च सु टले असते , कानात
दोरीएवढ ा जाड, सो या या व या आ या अस या; पण नं तर ग्रहच उलथे झाले . एका
दस याला हणमं तावर सो याचे दािगने चढले . सो याने मढवले ला लाल डोळा मूतीवर
चमकू लागला आिण झगझगीत पाचूची माळ ग यात शोभली. पहाटे चार
वाज यापासून रात्री आठ वाजे पयं त म हारीने ते थेच खडा पहारा केला. आठ वाजता
िशलं गणाहन
ू वाहने परतली, सोनपूजा झाली. रात्री दहा या सु माराला िव व त मं डळी
दािगने घे ऊन जामदारखा यात ठे वून िश का ठोक यासाठी आली आिण म हारीचे
कपाळच फुटले . हणमं ता या हातांतील सो याचे तोडे नाहीसे झाले होते ! म हारीने
मूती या पायां वर हात मा न मु लाबाळांची शपथ घे तली. मग पोिलस आले , कोटकचे री
झाली आिण म हारी दोन मिहने तु ं गात जाऊन आला. ते हा दे वळाची पाळी घरातून
गे ली ती कायमचीच. िभमूकाका पु जारी झाला. यानं तर हे झुरळासारखे िदसणारे पोर...
पण म हारी मात्र िचडून गे यासारखा झाला. बोटभर दाढी वाढवून तो
बोड याने च दे वळा या कट् टयावर बसू लागला. ओळख असो अगर नसो, दे वळात
ये णा यांना तो आवे शाने आपली सारी हिककत सां गे व मग कपाळावर हात मारत लहान
मु लासारखा रडत बसे . नं तरनं तर तर याला बोलायला समोर एखादे माणूस अस याची
ू ोणा क न
दे खील गरज वाटे ना. खरा चोर कोण आहे हे शोध यासाठी याने जादट
पािहला. वाघाचे कातडे पांघरणारे दे वषी, कवट ांसमोर धूप जाळत बसले ले गांजेकस
अविलये झाले . यानं तर परसात या खोलीत तो वत:च जाळ क न, शे कोटी पे टवून
तोडगे क लागला. काही वे ळा म ये च धावत ये ऊन तो भै ला एखादी बाटली अगर
प याची डबी दाखवे व या या डो यावर चापट मा न हणे , “बे ट ा भै या, बघून ऐकू न
ठे व सगळं , कधीतरी आयु यात उपयोगी पडे ल. यात काय आहे माहीत आहे ? सशा या
कातड ात रानक बडीचं काळीज घालून जाळले ली राख आहे . ही मधात कालवून
डो यांत घातली की जिमनीतील पाणी िदसतं . या दुस या बाटलीत पांढरी पूड आहे . कडू
भोप या या िबया मशानात वाढले या तु ळशी या रसात वाटू न वाळव या आहे त.
यांतील एक बी घोडी या चमचाभर दुधातून घे तली, की कोण याही िभं तीमधून आरपार
पाहता ये तं... शे व या या झाडाचा िडं क घे ऊन या या गो या मोरा या र तात
िभजव या व या िनगु डी या झाडाखाली तीन मिहने सात िदवस चांद यात ठे व या की
याचे झगझगीत मोती होतात. का या मांजराचे डोळे काढून ते वा या कवड ाबरोबर
जाळावे त. ती राख करटा या फळात भ न घोड ा या शे पटी या केसांनी बै ला या
पायावर बां धावी. तो बै ल या िठकाणी तो पाय पाचदा आपटे ल, या िठकाणी वीस हात
खण यास परीस सापडतो...’’
पण म हारीला शे वटपयं त खरा चोर काही शोधता आला नाही. कारण पूण
अं त ान हायला पटाईत वाघाची चरबी, का या नागाचे िजवं त कातडे आिण राजहं सीचे
अं डे ही लागतात, ती काही याला कधी िमळाली नाहीत. मग एका भाद्रपदात रात्री
आभाळ भु के या रे ड ाप्रमाणे डरकाळी फोडत होते , याचे डोळे सं तापाने पे टत
अस याप्रमाणे िवजा चमकत हो या. अचानक रात्री म हारीने भै ला उठिवले व
हटले , ‘‘बे ट ा, दाराला कडी लावून घे . मी बाहे र जाणार आहे .’’ अस या रात्री तो कोठे
जाणार हे भै ला कळे ना व तो त ड उघडे टाकू न बावळटासारखा पाहतच रािहला.

‘‘भै या, तू पिह यापासून अगदी हाब या आहे स बघ,’’ म हारी हसून
हणाला, ‘‘अरे बाकी सगळे िज नस मा याकडे आहे त. अस या रात्री मशानात जर
एखादा िपं गळा मारता आला, जर या या कातड ाची िपशवी करता आली, तर बे ट ा,
जगात या सग या राजे रा यांना मी मा या गाडीला बै लाप्रमाणे जु ं पतो की नाही बघ!
बघून पाहन
ू ठे व सगळं . आयु यात कधीतरी उपयोग होईल.’’
मग म हारी ओतत असले या पावसात बोड याने च अनवाणी बाहे र पडला.
भै चा जीव अगदी कासावीस झाला. याला एकदम वाटू न गे ले, उ ा बाप आ यावर
याला सां गायचे , ‘बाबा, जर खरा चोर कोण आहे हे समजले तर मी वत: याचा गळा
िच न टाकेन!’ पण तसे कर याची भै ला सं धीच िमळाली नाही. िपं ग या या
िशकारीमागे लागून म हारी कायमचा बे प ा झाला. मिहनाभराने भै परसात या
खोलीत गे ला; याने बु ट् टीभर ड या, बाट या आणून दुकानात ठे व या आिण म हारीचे
गोणपट, जु नी धोतरे यांचे बनवले ले अं थ ण िभका यांना दे ऊन टाकले आिण ‘दे ऊळ
तु याकडे आले हणजे काय िदवे लावायचे ते लावून घे ’ असे हणून यायची भै वर
पाळी आली!
आता याची झोप उडाली होती. याने मालाची चु ं बळ काखोटीस मारली व तो
ु
दकानाकडे वळला. कोप यावरच याला लं गडा वकील समो न ये ताना िदसला. या या
हातात ने हमी एक जाड सोटा असे व एका आखूड 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 ताणले ली, तारवटले ली दृ टी
तु ट यासारखी झाली आिण ‘हा कोण माणूस बु वा’ अशा नजरे ने याने भै कडे पािहले .
‘‘वकीलसाहे ब, हातात कु हाड बरं आज?’’ भै ने थोड ा खवचटपणे च िवचारले .
विकलाने हातातील कु हाडीकडे आ चयाने पािहले . जणू 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 घालून आणायला िनघालो होतो सु ताराकडे . हटलं , असावी एखादी घरात.’’
‘‘तु म या आरशांना एकदा पॉिलश मारलं , की काम खलास!’’ िवषय बदलत भै
सराईतपणे हणाला, ‘‘ते हा एकदोन पये दे ऊन ठे वा. पॉिलश पावडर सं पली आहे .’’
विकलाने या याकडे िनरखून पाहत हटले , ‘‘आरसे ? कोणते आरसे ?’’ मग याने
मान हलवली, ‘‘होय, ते तु याकडे चांदवायला िदले आहे त न हे का? घे हे पै से. मात्र
आरसे उ ा या उ ा घरी हजर पािहजे त!’’ याने िखशातून अधी मूठ िच लर काढली व
भै या हातात घातली.
भै ने बे डरपणे पै से िखशात घातले . आता दोनचार िदवस तरी िवड ांची ददात
न हती. पॉिलश पावडरसाठी आज याने चौ यांदा लं गड ा विकलाकडून पै से काढले
होते . आरसे उ ा या उ ा पािहजे त या इशा याची दे खील याला फारशी िचं ता वाटली
नाही. कारण काचा दुकानात पडून तीनचार वष होऊन गे ली होती. यांतील एक काच तर
भै ने िवकू नही टाकली होती. पण आता पाठमोरा िदसणा या लं गडया विकलािवषयी
याला फार कणव वाटली. सहा मोठ ा, जु नाट काचा याने आणून टाक या; याला
एवढे आरसे कशाला पािहजे असतील बरे ? तो दाढी दे खील आठ-आठ, दहा-दहा िदवस
करत नसे . िन वळ इ टे टीसाठी याने आपला एकुलता एक मु लगा द क िदला होता.
या अश त, मळकट, वातीसार या पोराला पूवी घालायला कपडे िमळत नसत; पण

आता या या डो यावर जरीची टोपी आली, ग यात सो याची जाड साखळी पडली व
शाळे ला जात असता सोबत काठी घे तले ला गडी िदसू लागला. पण एक िदवस सकाळी
परी ा होती हणून गड ाला न घे ताच पोरगे शाळे कडे धावले आिण वाटे त हणमं ता या
दे वळातच या या भाऊबं दांपैकी कोणीतरी याला ग यात भोसकू न आडवे केले . पु तकपाटी बाजूला पडले ले प्रेत धमशाळे त तीन तास बे वारशाप्रमाणे पडून होते . मग पोिलस
आले , गवगवा झाला; पण कोणीच हाती लागले नाही. ने म या याच िदवशी सगळे
भाऊबं द गावाबाहे र होते व यां यापै की कोणीच गो यात अडकले नाही. – पण लं गडा
वकील मात्र ते हापासून ग लीबोळांतन
ू िहं डू लागला. अने कदा तर रात्री तो दे वळातच
झोपे . कोणीतरी गाठू न याला घरी ने ले तरच जे वणखाण! या याकडे पाहताना भै ला
वाटले , या या पोटात आग भडकली आहे व यातच तो जळू न मरणार! यालाही आता
म हारीप्रमाणे च कसले तरी अं जन हवे आहे ...
तो दुकानाजवळ आला, याने एका िहस याने कुलूप काढले , दरवाजा या
फ यांची घडी बाजूला सरकवली व माल दारातूनच एका खो यावर टाकला. दुकानात
दोनतीन फ यां वर पु कळसे जु ने गं जले ले डबे होते , बाट या वे ड ावाकड ा पड या
ू टाने आपली
हो या आिण यां वर बारीक धूळ होती. दुकाना या एका कोप यात दादभ
सारी दौलत (पं यात गु ं डाळले ले एक गाठोडे , अ यु िमिनयमची तां या-थाळी आिण
दो याने पट् टया साव न धरले या जु या वहाणा) ठे वली होती. समोरच जु या
आरशां या पु कळशा काचा िभं तीला लावून उ या के या हो या. भै दारात उभा
राहताच समोर या िभं तीतून एकदम आठ-दहा भै समोर आ याप्रमाणे झाले . एकाची
आकृती पा यात अस याप्रमाणे थरथर या रे षे ची होती, एका या चे ह यावर कु प असे
लाल व्रण िदसत होते . लं गड ा विकला या एका काचे तील भै ला डोकेच न हते आिण
एका प्रितिबं बात डो यां या जागी कवटीप्रमाणे दोन शू य भोके िदसत होती... भै
भे दर यासारखा झाला व थबकला. याला वाटले , यांतील खरे प कोणते ? व्रणाचा
माणूस की डोके उडवले ला की डो यांची परटी झाले ला? पण लगे च माग या बाजूला,
‘‘काय भै रोबा?’’ अशी आरोळी ऐकू न भै एकदम दचकला व याने मागे वळू न पािहले .
ू ट ‘‘हु श’’ हणत एका खो यावर टे कत होता. या यामागे
हातात दोन झारे घे ऊन दादभ
लागून आले ला तीनचार पोरांचा घोळका बाहे रच थांबला. यां याकडे न पाहताच
ू टाने हात हलवला व हटले , ‘‘चला रे पोरांनो, आता शगदाणे सं पले . पळा बघू
दादभ
एकेकजण ढु ं गणाला पाय लावून!’’
भै ला एकदम सं ताप आला. तो िचडून हणाला, ‘‘भटा, तु यामु ळेच ही पोरं
चांडी होऊन बसलीत! यांना बे दाणे , शगदाणे दे तोस काय, खे ळ काय िशकवतोस! मग
ती दे वळात सतत हुंदडतात, दणादणा नगारा हाणत बसतात. गाईमु ळे गोिचडया; तशी
तु यामु ळे ही मायची कारटी ये थे ये ऊन आदळतात!’’ ने म या याच वे ळी जणू याला
उदाहरण दाखव यासाठी दे वळातून नगा यावर चारसहा वे ळा हात बडव याचा आवाज
ऐकू आला व भै ने रागाने दात-मु ठी घट् ट आवळ या, ‘‘बिघतलं स? यांना पटकी कशी
काय िवसरली कोण जाणे !’’
ू टाचा चे हरा आवळ यासारखा झाला. तो हणाला, ‘‘भै रोबा, असं सं तापू
दादभ
नको. अरे , प्र य पाठ या भावानं लु बाडून हाकलून घातले ला माणूस मी. माझं सगळं
जग केवढं आहे , हे पाहातोस न हे ? मी जे थे उभा असतो ती दोन पावलांची जागा आिण

या कोप यातील गडगं ज इ टे ट! तु ला घरदार आहे , पोरं बाळं आहे त. आता माझी पोरं
हणजे हीच. उ ा कुठं तरी मी आडवा झालो, की हीच माझी आठवण काढतील, न हे ?’’
ू टाचा गालाची ढोपरे वर आले ला चे हरा, राख जमत आ याप्रमाणे िदसणारे
दादभ
डोळे व पाठीची कमान बघून भै वरमला व ग प झाला. ं द पशे असले ले हातातले दोन
ू टाने कोप यात ठे वले व अ मीनचा तां या उचलून थोडे पाणी घे तले . या या
झारे दादभ
सु तळीसार या ग यात हाड वर-खाली हलले व टोकदारपणे ि थर झाले . वयं पाकासाठी
कोठे बोलावणे नसले की तो माधु करी मागे व धमशाळे त जे वण करी. उरले ले अ न
भै या दुकानात रात्रीसाठी झाकू न ठे वले जाई. गावात कोठे कोणी मे ले असले की
ओळख असो अगर नसो, तो भु तासारखा हजर होत असे . यां या घरी जाऊन सराईत
श दांत सां वन करी, पु ढे होऊन भातझुणका क न या माणसांना बळे च दोन घास
िगळायला लावी आिण सहज तीनचार िदवस तरी आपला पु खा बाहे र काढे . सगळे जण
याला या यामागे ‘िगधाडभट’ हणत; पण माणसे गोळा कर याची आप ी आली की
ू टाला! पण पोरे मात्र या यावर खूष असत आिण सोबत
पिहली हाक असे ती दादभ
दोनचार पोरांचा घोळका अस याखे रीज तो विचतच िदसे . यांना या याकडून लहान
पे परिमट, खडीसाखर, जर अगदीच काही नसले , तर िनदान फुटा याचे दाणे िमळत आिण
धमशाळे त आयु य काढत असले या या बे वारशी माणसासाठी काही पोरे उ सु कते ने वाट
पाहत दे वळात बसले ली असत.
‘‘आज काय एकादशी वाटतं पोटाला?’’ कोटा या िखशातून एक िबडी काढून
पे टवत भै याला खु लिव यासाठी हणाला.
ू ट
‘‘कसली एकादशी िन काय!’’ कपाळावर नाटकी त हे ने हात मारत दादभ
हणाला, ‘‘आज दुपारी जायचं होतं एके िठकाणी वयं पाकाला. अ सा झारे घे ऊन बाहे र
पडतो, तोच या नाडगौडाकडून बोलावणं आलं . याची सून सात या मिह यात बाळं त
झाली. बाई-मूल दो ही खलास! पोर काही नाहीतरी जगलं च नसतं हणा, कोव या
पडवळासारखं होतं ते ! बाई मात्र जगायला हवी होती. मोठी कनवाळू , चार माणसांना
सां भाळू न होती. ितचा दीर वारला ते हा ितनं मला पं धरा िदवस ठे वून घे तलं होतं
जे वायला घालून! आज ती मे ली दे खील वाईट न त्रावर, यात आिण शिनवार, शांती
करायचा दे खील उप ाप मागं लागलाय.’’
िवडी ओढायचे थांबन
ू भै लालसर बटबटीत डो यांनी पाहतच रािहला. बाईमूल शिनवारी मे ले हणताच तो आतून एकदम उकळ यासारखा झाला व याचे अं ग
एकदम थरथ लागले . नु कतीच पे टवले ली िवडी याने फेकू न िदली व डो यात अजस्र
ू ट अ ाप
नगा यावर िटप या पडत अस याप्रमाणे हादरा दे णारे ठोके पडू लागले . दादभ
काहीतरी बडबडतच होता; पण आता तो के हा एकदा काळे करील असे भै ला होऊन
गे ले आिण या या एकेक वा याबरोबर याचा उतावीळपणा वाढत गे ला. अखे र
ू ट िनघून गे ला. याची पाठ वळताच
एकदाचा, ‘‘पु हा ितकडे जायचं आहे ,’’ हणत दादभ
भै ने चटकन दार ओढले व आतून कडी लावून घे तली. याचा घसा एकदम
वखवख यासारखा झाला. याने अं धारातच जु या पत्रावळींचा िबं डा बाजूला सारला व
माग या कोनाड ात हात घालून एक चपटी बाटली बाहे र काढली व तशीच त डाला
लावली. ती जळजळीत पातळ आगीची रे षा घशातून उतरत खाली पोहोचताच याचे
सारे अं ग सु खाने सै लावले व याने इनामदार डॉ टरला दुवा िदला. याने आणखी एक

घोट घे तला व प्रेमाने बाटलीवर हात िफरवत याने ती परत ठे वून िदली व तो खो याला
टे कू न ऐसपै स पसरला.
सात या मिह यात बाळं त होऊन मु लासकट बाई गे ली; तीही अगदी वाईट
न त्रावर! अशा प्रसं गासाठी बापाने तीसचाळीस वष जीव टाकला होता आिण शे वटी
तो प्रसं ग, तो असताना घडलाच नाही. वत: भै ने देखील िकतीतरी वष डो यांत जीव
आणून तस या मरणाची वाट पािहली होती व ते पाह याचे आप या निशबी नाही असे
ू ट ये तो आिण ही बातमी सां गन
याला वाटू लागले होते . तोच अचानक दादभ
ू जातो! ही
गो ट खास आप यासाठीच घडली असे वाटू न भै एकदम खूष झाला व याने
नाडगौडा या सु नेला ‘जीते रहो’ असे मोठ ा ऐटीत हटले . याला वाटले , आयु यात
वे ळ यावी लागते . ती ये याआधी तु ही खालचे वर करा, सु ईत दोरासु ा िशरायचा
नाही, मग इतर गो टी तर राहू ाच! बापाने तर अशा प्रसं गासाठी हायच खा ली,
आपणदे खील हा नाद सोडलाच होता; पण या अथी आपोआपच ही गो ट परमे वराने
घडवली, या अथी या खे पेला तरी आपणास खात्रीने यश ये णारच! नाहीतर ही गो ट
ू ट का आला असता?
आ ाच का घडली असती? ती आपणाला सां गायला म ये च दादभ
याने दुकानाची लहान िखडकी उघडली व कपाटामागून एक लाकडी पे टी पु ढे
ओढली. या या बापाने साठवले या ड या, पु रचु ं ड ा यात हो या. खु भै ने केले या
साधने या िन फळ खु णासु ा ित यात भर या हो या. दे वळाची पाळी पु हा आप या
घरात यावी हणून याने खार मा न ितचे कातडे जाळले होते . ती राख मग मोगली
एरं डा या िचकात कालवून याचे वि तक काढले ला नारळ याने दे वळात पु रला होता.
मग याला कोणीतरी सां िगतले , खार पािहजे ती जं गली लाल खार; गावठी काळी खार
न हे ! ते हा याने केले ली राख बसली एका बाटलीत. आपला धं दा तरी बरकतीने चालावा
ू ा सां गन
हणून याने भटकत िहं डणा या वै दं न
ू वाघाटी आणवली होती. ती मधात
िभजवून मग कबु तरा या र तात वाळवली होती आिण मग ती वाळ या दुधी भोप यात
भ न दुकाना या आढ ाला बां धली होती. पु रले ले द्र य िदसावे हणून केले ली तर
दहाबारा अं जने या िढगात होती. याने धूळ पु सत बापा या बाट यांपैकी एक िहर या
रं गाची बाटली काढली व ती उजे डाला बघून याने ितचा वास घे तला. नं तर याने पे टी
पायाने च कपाटामागे ढकलून िदली. याला वाटले , आप या बापा या निशबी हे न हते ;
पण आपणाला मात्र ते लाभणार आिण ते ही या नाडगौडा या सु नेमुळे! याने
खोबरे लाची बाटली वाकडी क न थोडे ते ल िहर या बाटलीत ओतले व बोटाने आत या
भु कटीचा लगदा केला. याने बोट कोटाला पु सले व बाटली िखशात घातली.
आता अं धा लागले होते . दे वळात आता नगारा सतत आिण प तशीरपणे घु मू
लागला होता. खरे दे ऊळ आिण दे वळाचा हा लहानसा भाग घु मा न थरथ लागले होते .
भै ने िखडकी बं द केली व अं धारातच कोट अडकवून माल गु ं डाळला. याने थोडा
िवचार केला व पत्रावळी या िबं ड ामागची चपटी बाटली दे खील मोठ ा ऐटीने िखशात
टाकली. याने दार लाथे नेच झटकले व तो बाहे र पडला. अं जनामु ळे एखादा जरी हं डा
िमळाला तरी दुकान गे ले खड्ड ात! मग एक मोठे घर यायचे . मग कानात सो याची
वळे , हातात डॉ टरप्रमाणे जाड स ले , टे कायला मखमली लोड आिण शे कडो ताटे घे ऊन
तयार असले ले शं भर नोकर. ब स! राजवाड ात भै रोबा महाराज भोजन घे त आहे त. ते हा
मं दपणे चौघडा-सनई वाजत असू दे ...

गाव मागे टाकू न तो मशाना या वाटे ला आला, ते हा आजूबाजूला सारे िनजन
झाले होते . वा याला अं ग बोचकारणारी एक धार आली होती. भै ने अं ग 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 वाटे ला दो ही बाजूंनी
एकमे कांत िमसळू न गे लेली वडाची अजस्र झाडे होती. यां या पारं या गोठू न गे ले या
सापासार या िदसत हो या आिण झाडां या अं धा या गु हे त 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 ये त आहे असा
याला उगाचच भास होऊ लागला व अं गावर झरझ न काटा ये ऊ लागला. मशानाचा
र ता बाजूला क न तो मध या पाऊलवाटे ने झपाझपा िनघाला व घायपाता या
कुंपणात म ये एक फट होती, ित यातून याने अलगद आत उडी घे तली. मशाना या
दाराजवळ एका कोप यात प याचे एक जीण शे ड होते ; पण पाऊस काय, वारा काय,
कशापासूनच िनवारा न हता. अं ग चो न भै चालू लागला, ते हा एक कुत्रे अगदी
या याजवळू न गे ले व व सकन या या अं गावर 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 मे णाचे अस याप्रमाणे ने भळट वाटू लागले . तो
एका झाडाआड थांबला व याने कपाळाचा घाम पु सला.
मशानात एकच सरण पे टले ले िदसत होते व चारपाच माणसे आपापसात बोलत
इकडे च ये त होती. भै ने वत:ला श य ते वढे बारीक केले व तो झाडाला िबलगला. या
माणसांपैकी एका या हातात कंदील होता व तो सारखा हे लकावत होता. या याबरोबर
चालणा यां या पायां या लांब जाडजूड रा सी साव या वाढले या गवतावर अजस्र
ू टा या हातात होता. टापर बां धले या इतरांचे
का यांपर् माणे हलत हो या. कंदील दादभ
चे हरे याला िदसले नाहीत; पण ती माणसे जवळू न जाताना यांचे बोलणे मात्र या या
कानावर पडले :
‘‘भाऊ भटाची मु लगी होय? हां , ठीक आहे , तशी कामसू आहे . िशवाय भावाबिहणींचा फारसा मोठा गोतावळाही नाही.’’
‘‘ते सारं खरं ; पण दे याघे याचं काय? िमळतील का मला आठदहा हजारी?’’
‘‘ते पु ढचं पु ढं पाह,ू तु ही हं ू तरी हणा. बाप तसा ग बर आहे , िशवाय
बायकोकडचं दे खील लाटू न बसला आहे ; याला काय धाड झाली आ?’’
ू ट हसला. माणसे पाय हलवीत िनघून गे ली. भै
ते ऐकू न दादभ
वत:शीच हसला.
अजून बायको जळाली दे खील नाही, तोच दे याघे याची बोलणी सु झाली होती! पण
ती माणसे िनघून गे यावर मात्र याला एकदम भयाण वाटू लागले . आता अधवट
ओलसर लाल जखमे पर् माणे िदसणा या लाल जाळाखे रीज उजे ड न हता. सभोवार
अं धाराला हजारो डोळे फुटत आहे त व ते आप याकडे रोखून पाहत आहे त, असे याला
राहन
ू राहन
ू वाटू लागले . अं धारात िदसत नसले या फां ांचा कसलातरी चम कािरक
आवाज घु मे , कोणीतरी पाय घसरत उतरत आहे असा भास होई व ते कोणीतरी ने मके
आप यावर उडी घे णार असे सारखे वाटू न भै उगीचच इकडून ितकडे झटकू लागला.
बस याबस याच याला आतापयं त ऐकले या िवल ण हिककती उगाचच आठवू
लाग या व अं धारात एखा ा केसाळ खरबरीत जनावरा या पाठीवर अविचत हात

पड याप्रमाणे तो िवतळू लागला. आप या खे ड ातील महादे वा या दे वळासमोरील
िपं पळाभोवती फे या घालणारा, डोके नसले ला लोहार याला अं धारात समोर उभा
असले ला िदसू लागला. सामानगडावरील िवक् राळ िविहरीत कुठ यातरी लठ् ठ
मालवा या, हातात भाला घे तले या गडक याचे भूत होते . या िविहरीतून म यरात्री
एक घागरभर पाणी आणायचे व सो याचा तोडा घे ऊन जायचा, अशी ते थ या पाटलाने
एकदा शयत लावली. एका धनगरा या बायकोने ती धीटपणे वीकारली. घागर डो यावर
घे ऊन ती पाय या उत न खाली गे ली, ितने ती भरली व ती यायला िनघाली; पण वर
चढून ये ताना तो अजस्र पु ष समोर िदसला. ‘‘माझे पाय धू,’’ याने गु रकावून सां िगतले .
मन दगडाचे क न ितने या या पायां वर पाणी घातले . पण मग ितचे धै य ओसरले . घागर
तशीच टाकू न ती आप या झोपडीकडे धावत सु टली व झोपडीत ये ऊन पडली. शे वटपयं त
ती शु ीवर आलीच नाही; पण ित या खोपट ाभोवती सतत भाला आपटत तो गडकरी,
‘‘तू माझे पाय धु तले स, पण पु सले नाहीस,’’ असे हणत चार िदवस िघरट ा घालत
होता... एक अडले ली पिहलटकरीण आप या आई या ये याची डो यांत प्राण आणून
वाट पाहत होती. आई आली, ितने बाळं तपण केले व बाळं तीण बे शु असता मूल घे ऊन
पळाली. खरी आई आजारी होती हणून घरीच बसून होती... बे रात्री ये ऊन लोखं डी
कड ा वाजवत, ‘‘जय अ लख!’’ हणत गजणारा; पण िभ े ची वाट न पाहता नाहीसा
होणारा आप याच ग लीतला गोसावी... पण अगदी नको असता ने मके एक नाव भै ला
सतत छळू लागले – राय णाचे ! या राय णाने एकदा अघोरी साधना केली होती. याने
मशानात जाऊन नु कते च पु रले ले प्रेत वर काढले होते व नदीकाठ या दे वळात आणले
होते . या िठकाणी या या भावाने िदवटी धरली व या प्रकाशात प्रेता या उरावर
बसून राय णा याला कसलीतरी आहुती दे ऊ लागला. पिहला घास होता सु पारीएवढा व
त ड, ओठ िकंिचत फाकवत प्रेताने तो िगळू न टाकला. याचा भाऊ भीतीने त ड
घालवून िखळू न गे यासारखा उभा होता. घासाचा आकार वाढत गे ला. शे वटचा घास पूण
पसा भरे ल एवढा होता. ते हा प्रेताने सं पण
ू जबडा उघडताच मात्र तो फाट याप्रमाणे
िकंचाळला व िदवटी टाकू न धावत नदी या पा यात गे ला व बु डून मे ला. िदवटी खाली
पडून िवझ यावर राय णा या हातातला शे वटचा घास तसाच रािहला. तोसु ा
छातीव न उठला व धावू लागला; पण तो िशवालयापयं त पोहोचे पयं त कोणीतरी याचा
पाठलाग करत होते . राय णाने दे वळाचा दरवाजा लावून घे तला व फरशीवर अं ग टाकले ;
पण कोणीतरी दे वळाभोवती अधीरपणे फे या घालत होते व मधूनमधून ओरडत होते ,
‘‘माझी भूक रािहली आहे !’’ भे दरले या राय णाने आतूनच सां िगतले , ‘‘घरी जा व माझे
दोन बै ल आहे त ते घे .’’ मग दे वळाभोवती थोडा वे ळ शांत झाले ; पण पु हा तीच ककश
आरोळी ऐकू आली. राय णाने मग गाय, बै ल, है स, तीन मु ले व बायको यांचे
एकामागोमाग घास िदले . अखे र एकदाची पहाट झाली. एका रात्रीत हातारा झाले ला
राय णा वे ड ाप्रमाणे घरी आला; पण घरा या नु स या िभं ती रािह या हो या. जनावरे ,
बायको, मु ले – सारी ताठू न िन प्राण पडली होती...
भै ने मन घट् ट कर याचा प्रय न केला; पण अं ग अितशय कापू लागले होते .
समोर या अं धारात दडले ले प्र ये क झाड चालू लागले आहे , आप या शे कडो हातांनी
चाचपडत आपणाला वर उचल यासाठी ते इकडे च ये त आहे , ही क पना काही के या
या या मनातून जाईना व याला आपले सु रि त घर, दुकान यांची सारखी आठवण होऊ

लागली. आता समोरचा जाळ मं दावत चालला व भोवतालचा अं धार जा तच धीट
होऊन या या भोवती लगटू लागला; पण वा याची मं द झुळू क आली, की िनखारे
जळजळीत होत व िठण यांचा फवारा उडे . भै ने पायात ने ट आणला. तो धावतच
जाळाकडे आला व याने अगदी कडे ची बचकभर राख उचलली. हातात जळते िनखारे
धर याप्रमाणे या या हाता या आं तरसालीपयं त याला चटका बसला व तो वे दने ने
कळवळला; पण आपणाला कोणी पािहले तर नाही ना, हे पाहत याने झाडाकडे धाव
घे तली. परं तु वाटे त उज या पाया या सग या िशरा तापले या तारांपर् माणे झा या,
भोवती आगीचे भांडे सांड याप्रमाणे गु डघा जळू लागला आिण भै धाडकन जिमनीवर
पडला.
अं धारात याचा पाय एका खळ यात पडून गु डघा मु रगळला होता. याने मोठ ा
क टाने वत:ला पु ढे ओढले व िव हळत तो झाडापाशी ये ऊन पडला. पाहतापाहता
गु डघा भोप याएवढा सु जला व याला तो अगदी हलवता ये ईना. असहाय होऊन याने
बु ं याला पाठ टे कवली व तो धापा टाकू लागला. हातातील राख आता थं ड झाली होती.
याने िखशातील लाल िहरवी बाटली काढली व ित यात राख टाकू न बोटाने ढवळली.
िनदान एवढे यश तरी आप या फाट या हातांना आले , या न या समाधानात याला
गु ड याचा ता पु रता िवसर पडला.
आता रात्र िकती झाली होती कुणास ठाऊक! आभाळ व छ आरशासारखे
िदसत होते ; पण याचा सावळा िनळसर रं ग िठकिठकाणी उडा याप्रमाणे यात िछद्रे
िदसत होती. भै ला वाटले , फट्िदशी पहाट होऊन बसे ल आिण कधी नाही ते जु ळू न
आले ला हा असला योग मातीत जाईल; पण आता घरी जायचे हणजे गु डघा तर असा
झाले ला! मग याने वत:चीच समजूत काढ याचा प्रय न केला. मशानातच एखादा
हं डा पु रला नसे ल कशाव न? याला हे त काळ पटले . याने तो ते लकट लगदा बोटावर
घे तला व डोळे बोटांनी फाकवून धरले . नं तर अं जनाचे बोट हलकेच याने पाप यां या
कडे ने िफरवले . डो यांतन
ू थोडा वे ळ पाणी पाझरले ; पण नं तर याला गारवा वाटला व
तो झाडाला टे कू न वाट पाहत बसला.
याला वाटले , पाचदहा िमिनटांतच कुठे तरी एखादा हं डा अं धारात लखलखू
लागणार; पण बराच वे ळ झाला तरी समोर या दाट अं धारावर कुठे च प्रकाशाची रे षा
िदसे ना. उलट आता गु ड यातील वे दना लहान मूक नगा याप्रमाणे ठसठसू लागली.
भोवती वा याचा जोर वाढला व दातओठ खात अस याप्रमाणे फां ा एकमे कींवर
करकचू लाग या. आता अं धारात घरटे कर यासाठीच चोच मारत अस याप्रमाणे एक
घु बड घु डूल घु डूल क लागले . म ये च एखा ा पाखराचा गळा िचरत जात
अस याप्रमाणे ची कार होई. मग पु हा सारे ि थर होई. इत यात घायपाता या
कुंपणामागे दरू कोठे तरी दोनचार कु यांची वचवच ऐकू आली आिण भै या काळजात
लकलकले . धाव या का या जनावरात दात तवून ती धावत अस याप्रमाणे इकडे च
आली, यां यात आणखी चारपाच कु यां या भुं क याची भर पडली आिण ती कुंपणाबाहे र
पण अगदी जवळच अं धारावर त ड टाकत उभी रािहली. भान सु टून ते थन
ू धावत
जा यासाठी भै एकदम उभा रािहला; पण वे दने ने िव हळत जिमनीवर आदळला. या
कु यांना आपला वास लागू नये हणून तो भराभर नवस बोलू लागला. याने आवे गाने
चपटी बाटली काढली व ओठांना लावली; पण ित यातून अधा घोट उतरला असे ल-

नसे ल, ती िनजीव झाली. हा शे वटचा आधार गे यावर मात्र या या मनाचा पीळ
सु टला; पण कु यांनी थोडा वे ळ वचावचा केले व ती अं धारात िनघून गे ली आिण यांचा
आवाज का या वा यात िव न गे ला. तो गे यावर याचा ताण सै ल झाला. याने
गु ड यावर हात िफरवला व तो थोडा तरी जवळ घे ता ये तो का हे पािहले ; पण त काळ
एक वे दना चमकली व डो यांची बु बु ळे िठकर याप्रमाणे याला चम या िदस या. आता
पहाटे पयं त आपणाला ये थन
ू सु टका नाही हे याने ओळखले . आता समोरचा जाळही
िवझत आला होता व या या उर यासु र या खु णा दे खील अं धार पु सून टाकत हो या.
भै आता अगदी गळ यासारखा झाला. याने माल उलगडला व अं गावर पांघ न
घे ऊन ठसठसणा या अधीरते ने तो एकदाचे उजाड याची वाट पाहू लागला...
तो जागा झाला ते हा याचे डोळे सवत्र पसरले या झगझगीत प्रकाशाने
िदप यासारखे झाले . कोणीतरी याला खां ाला ध न हलवत होते . या या चे ह याकडे
पाहताच भै चिकत झाला. याचा बाप म हारी याला उठवत होता! भै ला वाटले ,
इतके िदवस ये थेच गावात राहन
ू याने त ड दे खील दाखवले नाही का! पण याचा राग
लगे च मावळला. ये थन
ू जाताना आपणाला कोणाचीतरी का होईना, मदत होईल याचे
याला हायसे वाटले . तो चटकन उठू न उभा रािहला. रात्री या झोपे मुळे सु जले या
गु ड यातील ठसठस नाहीशी झाली हे पाहन
ू याला फार समाधान वाटले व याने हसून
आळोखे िपळोखे िदले .
पण आपण अ ाप मशानातच आहोत आिण भोवतालचा प्रकाश हणजे
सवत्र लागले या िद यांचा, समयांचा आहे आिण या प्रकाशात पु कळशी माणसे
बसली आहे त हे पाहताच याचे हात छाट याप्रमाणे चटकन खाली आले . याने भे द न
घोग या आवाजात म हारीला िवचारले ,
‘‘कोण माणसं जमली आहे त ही? आिण ही िदवाळी कसली?’’
‘‘भै , तु ला एक आधीच सां गन
ू ठे वतो,’’ म हारी हणाला, ‘‘तू इथं नवा आहे स.
ते हा इत यातच कोण, काय, कसं अस या उसाभरी क नको. तु ला काय िवचारायचं
असलं च 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 घट् ट पकडून ठे वला होता व तो सोडून दे याची याची
तयारी िदसत न हती. मोठ ा नाखु षीने भै चालू लागला. मशानातील सगळी झाडे
प ट झगझगीत िदसत होती. प्र ये क झाडासमोर अने क समया लावले या हो या
आिण म यभागी डोळे िदपवून टाकणा या लाल रं गा या हं डीत शे कडो मे णब या ते वत
हो या. न हे , अशा अने क समया व हं ड ा अं धारा या अगदी कडे पयं त पसर या हो या.
भै ने िव मयाने पािहले ते हा याला कळू न चु कले , की सवत्र प्रचं ड चम कािरक आरसे
उभे केले आहे त. काहींवर िछद्रे उमटली होती, तर काहीं या काचांत वक् रता होती.
यामु ळे ही अ प ट चे ह यांची माणसे समो न गे ली की यांची प्रितिबं बे िवक् राळ होत,
चे ह यावर अनं त व्रण अस याप्रमाणे डाग िदसू लागत, काही वे ळ अधांतरी अदृ य
तलवार टां ग याप्रमाणे यांची मुं डकी टां गली जात व धडे च ते वढी सरकू न पु ढे जात.
एखा ा समु दर् पु षा या पाणभु ताप्रमाणे काही प्रितिबं बे थरथरताना िदसत. भै
या
िठकाणी ये ताच या या िवशाल, बे डौल, डाग पडले या आकृती सग या िठकाणां हन
ू

धावून आ या व िखडकीतून पाहत अस याप्रमाणे काचे व न या याकडे पाहू
लाग या. भै ने म हारीचा हात घट् ट पकडताच म हारी लहान पोरासारखा हसला.
‘‘भै या, तू अजून पोरगं च आहे स बघ!’’ तो हणाला, ‘‘ितकडे नको ल दे ऊ
आता. हां , सां ग बघू ितकडची हालहवाल!’’
भै ने आपला चे हरा म हारीकडे वळवताच याला घरी बस यासारखे वाटले . तो
एकदम हणाला, ‘‘हो, तु ला एक सां गायचं रािहलं च. तु झं ते पु रले लं द्र य दाखवणारं
सोनअं जन – यात काही दम नाही. मी ते वाप न पािहलं . माझीच िदडकी अं धारात
पडली असती, तरी ती मला िदसली नसती या अं जनानं !’’
म हारीने याचा हात सोडला व पोटावर हात दाबत तो खूप हसला. ‘‘बे ट ा
भै या, पिह यापासूनच तू अगदी बे अकली! तरी रात्रंिदवस ओरडायचा मी, बघून ठे व,
ऐकू न ठे व हणून! पण तू शे वटी ठ या तो ठ याच रािहलास! या हाता याचा तोडगा
बापज मी चु कायचा नाही!’’
‘‘पण मी सगळं अगदी बरोबर केलं . आज शिनवारी ने म या वाईट न त्रावर
बाळं तीण, मूल मे लं होतं . या राखे साठी तर मरायला मसणात ये ऊन बसलो मी!’’ भै
िकंिचत उसळू न हणाला.
‘‘तु ला एकंदरीनं हे च कमी!’’ वत: या डो यावर िटचकी मारत म हारी
हणाला, ‘‘बाळं तीण, मूल होय रे ; पण मूल हणजे मु लगा होता की मु लगी?’’
भै एकदम ग धळला. हे याला काहीच माहीत न हते .
‘‘तो होता मु लगा, मी सां गतो ऐक, आिण बे ट ा, तु ला ह जारदा सां िगतलं , की
मु लगे बे टे अस या बाबतीत अगदी नालायक! पोरगी पािहजे पोरगी आिण ती दे खील
पायाने ज माला आले ली! तर डो यांपुढे पै शाचे हं डे नाचू लागतात. बाकी हे दे खील
काही फुकट जाणार नाही हणा!’’
‘‘या अं जनानं काय होतं मग?’’ भै ने उतावीळ आशे ने िवचारले .
‘‘डोळे व छ होतात, यां यावरचा सारा जातो.’’
‘‘हाि या! डोळे गे ले खड्ड ात! माझे डोळे काय परट ाची भोकं झाले आहे त
की काय?’’ एवढे सारे सहन क न सोसून हे च वाट ाला आ याने िनराशे ने िचडून भै ने
हटले .
म हारी वत:शीच हसला; पण तो काही बोलला नाही. तोपयं त ते मशाना या
बाजूला बसले या घोळ याजवळ आले होते . यां याकडे पाहत म हारी हणाला,
‘‘आला माझा पोरगा. भै या नाव आहे याचं .’’
‘‘ब याच िदवसांपासून वाट पाहत होतो आ ही याची,’’ ं द कपाळाचा, तीन
मो यांची िभकबाळी घातले ला एक गोरा जाड माणूस हणाला.
भै ला याचा चे हरा कुठे तरी पािह यासारखा वाटला; पण तो माणूस आपली
वाट का पाहत होता हे याला समजे ना. म हारीने याला हाताला ध न खाली बसवले
व वत: शे जारीच बसला.
“हं , बोल आता. पोरं बाळं , घरदार?’’ म हारी हणाला.
भै या डो यात कोप यातील जळमटांमधून आठदहा का या, कु प, िवषारी
पाली सरक यासार या झा या व याने मान खाली घातली. ‘‘हे बघ बाबा, तु याजवळ
हणून काळजातली गो ट सां गतो अगदी,’’ तो हणाला, ‘‘मनाला करटं झाले त बघ

िठकिठकाणी. बायको काय, पोरगा-पोरगी काय, सगळी उं डगी िनघाली बघ. मा या
आतड ाकातड ाचा पायपोस क न ठे वला बघ बाहे र यांनी! पोरगा जोती, यानं
नाटकवा यासारखी झुलपं ठे वली आहे त. तो तं बाखू खातो, रात्रीबे रात्री घरी ये तो. तो
काय धं दे करतो दे व जाणे . पोरगी तर राजरोसपणे माणसं घरात आणते , नखरा करते ,
अं गठ ा घालते आिण हे सगळं सं साराचं वाटोळं क न बस यावर! बायको तर इनामदार
डॉ टर या घरीच जाते , वे ळी-अवे ळी राहते . कसलं घरदार आिण काय! बाजारबस यांचा
आिण बे रडांचा अड्डा झालाय!’’
म हारीने सारे आधीच माहीत अस याप्रमाणे मान हलवली व तो लहानपणी
करत असे याप्रमाणे याने भै या डो यावर चापट मारली. ‘‘भै या, तु ला ते अं जन
आणखी दोन िदवस वापरायला िमळालं असतं तर तु झं तु लाच सगळं उमजलं असतं ; पण
आता याचा काय उपयोग हणा!’’ म हारीने एक िन: वास सोडला. ‘‘या अं जनाची
सगळी राडच बघ अशी! मला ती िमळावीत हणून मी हाडांची काडं केली; पण ती
सगळी मला िमळाली ती के हा? तर आता! आता बघावं ितकडे मला पु रले ली मडकी, हं डे
िदसतात. आता मला यांचा काडीचा दे खील उपयोग नाही, की ते मला दुस याला
दाखवता ये त नाही. जे िमळतं ते फार उिशरा िमळतं . हे च बघ भै या, तु झं , माझं ,
माणसाचं कम! तू हणतोस ते खरं आहे ! तु झी पोरगी आता कामातून गे ली खरी. मला
सगळं माहीत आहे . बाबूराव ये तो हे तु ला माहीत आहे च; पण आकडे वाला वै ये तो,
बाजापे टीवाला ये तो, हे तु ला माहीत नाही. ती एकदा जत्रेला हणून गे ली होती, आहे
यानात? कुठली जत्रा िन काय? गावातच राहत होती तीनचार िदवस एका
खानावळवा याजवळ! जत्रेत काय इरकली लु गडी वाटतात होय माणसांना?’’ म हारीने
भै या पोटात बोट टोचून िवचारले , ‘‘पण या सग या राडीला जबाबदार कोण? मी
िवचारतो, जबाबदार कोण? तर ितचा ऐदी बे रड नवरा. तो बसून खायला सोकावला होता.
यानं च ितला या मागाला लावलं . मग पोरीला चटक लागली. भै या, तू ित या पोटाकडे
कधी बिघतलं स? ितथं ित या नव यानं बै लाचा नाल तापवून ितला डाग िदला आहे .
कारण तसलं घाण काम करायला ितनं पिह यांदा साफ नाही हणून सां िगतलं होतं .’’
भै बे चैन झाला. या या पायावर एकदा उकळते पाणी सांडले होते . या
िठकाणी िचं चेचे पाणी लावत रात्रभर झोपे िशवाय जागत असले ली जानकी याला
आठवली. नं तर याच पोरी या पोटावर जळजळीत नालाचा डाग उमटला आिण मान वर
न करणारी पोरगी जाऊन एक िनल ज बे शरम बाई ज माला आली!
‘‘ हणजे पोरीचं पु ढं काय होणार कुणास ठाऊक!’’ भै आवे गाने हणाला.
‘‘कुणास ठाऊक हणजे मला ठाऊक आहे !’’ यां यापासून थोड ा अं तरावर
िनपिचत पडून असले ला हाडां या सां गाड ासारखा एक माणूस होता, तो िचं बले या
बांबस
ू ार या आवाजात इकडे मान न वळवता हणाला, ‘‘या वषातच प्र य ितचा
भाऊच ितला िविहरीत ढकलून दे ऊन वत: फरारी होणार आहे . एका भांडणात याला
कोणीतरी बाजारबसवीचा भाऊ हट यानं तो भडकणार आहे .’’
‘‘तू ग प बस रे द ं भटा!’’ म हारीने सं तापून हटले .
‘‘ यात सं तापायला 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 तु झी बायको पावती. भै या, इथं मात्र

बे ट ा तू साफ घसरलास! अरे , माणसाला आतला डोळा असावा लागतो. होय, ती जात
असते इनामदार डॉ टर या घरी; पण तू समजतोस यासाठी न हे . या या दवाखा यात
रो यांचं हागमूत करायला जात असते ती; पण अस या गो टी भाऊबं दांना समज या तर
तु ला िकंवा ितला बरं वाटे ल? ित या कामावर तर भै या, तु झा सं सार चालला आहे .
पावती दहाजणींत ठसठशीत आहे . इनामदार डॉ टर हा मोठा बाईिपसाट माणूस आहे
खरा,’’ म हारीने िभकबाळी घातले या माणसाकडे बोट दाखवत हटले , ‘‘या
राघूअ णा या भावजयीबरोबर याची गे ली पं धरा वषं भानगड आहे .’’
‘‘पं धरा न हे , सतरा वषं !’’ लांबन
ू च द ं भट हणाला.
‘‘सतरा तर सतरा!’’ हात झाडत म हारी हणाला, ‘‘पण पावती जाते ती
कामासाठी; पण पोरांची, तु झी काळजी यांनी खं गन
ू गे ली आहे बाई. पण आता ितचं
सं पलं च सगळं . ित या आतड ात गोळा झाला आहे . जगे ल ती फार तर दोन मिहने .’’
‘‘दोन मिहने नाही, सात आठवडे ,’’ द ं भट हणाला. पण भै हाद न गे ला
होता. रात्रीबे रात्री उठू न ती पोट दाबत िव हळत असले ली याला डो यांसमोर िदसू
लागली व तो शरमला. दोन मिह यांत ककश आवाजातला तो आतड ाचा पीळ
कायमचा घरातून नाहीसा होईल! ‘‘ यात शरमायची गरज नाही,’’ राघूअ णा जरा जवळ
सरकत हणाला, ‘‘सो याचा तोडा कोणी चोरला हे समज यासाठी तु झा बाप ज मभर
जीव जाळत होता, ठाऊक आहे ना तु ला? याला काय समजलं शे वटपयं त, कपाळ! तोडा
कोणी चोरला होता, ठाऊक आहे ? तर याला गो यात आणायला या या स या
भावाचा – िभमूकाकाचा – तो उप ाप होता.’’ भै या दचकले या चे ह यावर पूण
अिव वास िदसताच म हारीने मान हलवली. तो हणाला, ‘‘श पथ भै या, ते खरं आहे
अगदी आिण तो चो न िवकत घे तला, तो याच राघूअ णानं . महा अट् टल आहे हा
िभकबाळीवाला सराफ!’’ ही एक िवल ण गं मतच आहे असे दाखवत म हारी आिण
राघूअ णा दोघे ही खूप हसले .
पण भै हसला नाही. आप या अं गाने खालून पे टायला सु वात केली आहे , असे
याला एकदम वाटू लागले . या यात इतके िदवस मूळ ध न असले ला े ष
कृ णसपाप्रमाणे जागा झाला व याने दात घट् ट आवळू न धरले . ग यात माळ घालून
दररोज रात्री भजन करणारा िभमूकाका याला समोर िदसू लागला. बोटभर दाढी वाढवून
सग यांना आपली हिककत ऐकवून रडणारा म हारी, या आघाताने वत:चे िव हे वाट
झाले ले आयु य... ही सारी या या डो यांसमोर आली आिण तो सु न झाला.
‘‘बाबा, हे सगळं माहीत असून तू या याशी इतकं सलगीनं बोलतोस तरी
कसं ?’’ याने िचडून म हारीला िवचारले ; पण िचड यामु ळे याचा आप या
आवाजावरील ताबा गे ला व याचे श द, राघूअ णा तर राहू दे च, द ं भटाने दे खील
ऐकले . ते ऐकू न हसूनहसून राघूअ णा आडवा झाला. तोरणाची वाळली पाने फडफडावीत
याप्रमाणे द ं भट दे खील इकडे मान न वळवता खडखडीत हसला. राघूअ णा हणाला,
‘‘अरे , तस या गो टी मनात ठे वून कुढत बसायचे िदवस गे ले पोरा! तु या बापानं काय
कमी केलं य? तू ज माला याय या आधीची गो ट आहे . चार टोळभै रवांना गोळा क न
यानं माझं दुकान फोडलं होतं , माहीत आहे ? िवचार की याला तूच त डावर!’’
‘‘हे बघ भै या, याचं असं आहे ,’’ म हारी याला समजावत हणाला, ‘‘एखादं
नाटक असतं – असतं की नाही? यात माणसं भांडतात, खून-मारामाया करतात, िवष

दे तात, प्रीती करतात, े ष करतात; पण नाटक सं पलं की सगळं िवस न बसतात की
नाही एका जागी बोलत? – त सा आहे बघ सगळा हा मामला! माझं नाटकातलं काम
सं पलं , याचं ही सं पलं ; नाटकात आ ही काय केलं याची आता रे पोटदुखी कशाला? कसं
हणतोस बे ट ा भै या?’’
पण भै या मनात उफाळले ला े ष कमी झाला नाही. उलट सो या या
तोड ासाठी आयु यभर कणकण िझजवणा या म हारीत इतका बदल कसा काय झाला हे
याला कळे ना. एक अश त पोर पु ढे आले व बारीक भे दरले या आवाजात हणाले ,
‘‘जे वायला तयार झालं य हणं !’’ राघूअ णा, म हारीने माना हलव या व ते पोर िनघून
गे ले.
म हारी हणाला, ‘‘भै या, पोर कोण ओळखलं स होय?’’
या पोराकडे पाहताच भै
याच गो टीचा िवचार करीत होता. याला आपण
कुठे तरी पािहले आहे याची याला खात्री होती. मग याला एकदम आठवले व या या
काळजात चर झाले . याचे अं ग कापसाचे झा याप्रमाणे बिधर, फसफशीत झाले आिण
अं जन िवषारी झा याप्रमाणे याचे डोळे फाकले व तो भयभीत नजरे ने म हारीकडे पाहू
लागला.
‘‘बरोबर आहे , लं गड ा विकलाचं पोर – गोिवं दा – आहे ते . याचं प्रेत तीनचार
तास पडलं होतं आप या दे वळात! याला कोणी मारलं असं वाटतं तु ला?’’ म हारीने
िवचारले .
मोठ ा क टाने िचकटले ला लोखं डाचा तु कडा उचलावा, याप्रमाणे भै ने जीभ
उचलली. तो हणाला, ‘‘कोणी हणजे ? या या भाऊबं दांपैकीच कोणीतरी. हे पोर द क
गे लं हणून सं तापला तो शामराव. याला आप या पोराला द क हणून घु सवायचं
होतं . िशवाय तो माणूस आहे दे खील पाताळयं तर् ी, बापाला बाप न हणणारा! कोणाला
तरी हजारबाराशे पये चा न यानं च आडवं केलं असणार गोिवं दाला!’’
राघूअ णा हसला; पण तो काही बोलला नाही. म हारी जा यासाठी उठला व
याने अवघडले ले गु डघे झटकले . तो हणाला,
‘‘भै या, सगळं इतकं सरळ केळी या सोटासारखं असतं य होय कधी! तो शामराव
पे टला, याने तळतळाट केला, वचावचा क न ढु ं गण हापटलं हे खरं ; पण ते सगळं
ते वढ ापु रतं . तो माणूस मु ळात अगदी डरपोक आहे . शबूडिकड ाने िशं गं दाखवली, तर
धोतरात पचिदशी मु तणारा माणूस तो! भुं कला, भुं कला आिण ग प झाला, झालं . या
ू टानं !’’
पोराला आडवं केलं ते दादभ
ू टानं ? छट् , ते श य नाही!’’ भै ठासून हणाला, ‘‘पोरासाठी तर जीव
‘‘दादभ
टाकतोय तो. प्र य भावानं लु बाडून हाकलले ला तो अश्राप माणूस घु ं गुरट ाला
िटचकी मारणार नाही, गोिवं दाला काय आडवं करणार तो!’’
आता राघूअ णा दे खील उठला व याने कंटाळू न जां भई िदली. ‘‘तु झा बा
सां गतोय ते खरं आहे ,’’ तो हणाला, ‘‘ या िदवशी परी ा होती हणून पोर लवकर बाहे र
पडलं होतं . मग या दे वाला जा, या दे वाला जा, असं करत ते या दे वळात आलं . ितथले
ू ट होता. पोरा या
सगळे लहान दे व झाले . ते द ा या दे वळाजवळ आलं , ितथं दादभ
ग यात सो याची साखळी िदसताच यानं या यावर झडप घातली; पण पोरानं याला
ू टानं याला जिमनीवर टाकलं
ओळखलं होतं . ते याचं नाव घे ऊन ओरडू लागताच दादभ

व शे जारी असले या झा याचं टोक ग यात खु पसलं . यानं च याला धमशाळे त आणून
टाकलं . िबचारं पोर तीन तास तसं च पडून होतं . भावाचं कसलं लु बाडणं िन काय!
प्रेता या टाळू वरचं लोणी खाणारा माणूस तो! एका वामीं या मठातले िपतळी दे व
यानं चोरले हणून गावक यांनी बे दम मा न गावातून हाकलून िदले ला माणूस तो,
याला कुठले बहीणभाऊ!’’
“खरी गं मत भै या, पु ढं च आहे !’’ म हारी हणाला, “तो लं गडा वकील आग
िपऊन बस यासारखा झाला आहे . ती आग ओकू न टाकता ये त नाही की पचवता ये त
नाही. याला दे खील तु यासारखी खात्री आहे , की आप या पोराला शामरावानं च
मारलं . तो आता काय करणार आहे माहीत आहे ? बे ट ा, यानं एक कु हाड तयार ठे वली
आहे . दोन िदवसांनी तो रात्री दहा वाजता शामरावा या घरी जाणार आहे –’’
“दहा वाजता नाही, साडे अकरा वाजता,’’ दु नच पड यापड या द ं भट
हणाला,
“– साडे अकरा वाजता जाणार आहे आिण ती कु हाड सरळ या या डो यात
हाणणार आहे !’’
“अरे , पण तो फुकट लटकेल की फासावर!’’ भै दचकू न हणाला.
‘‘लटकेल हणजे ? लटकणारच! जे हायचं ते घडणारच भै या; तू-मी शे पट
ू
आपटू न काहीसु ा बदलायचं नाही! तो फासावर लटकणार, या या सग या घरादाराचे
ू टाचं काय होणार माहीत आहे ? चारसहा मिह यांतच तो चचणार
हाल होणार आिण दादभ
आहे –’’
पण भै चे या याकडे ल न हते . याला समोर जाड खरबरीत दोरी या फासात
मान अडकले ला, लं गड ा विकलाचा भोळसर चे हरा िदसत होता. मळके जु ने रे ने सन
ू
याची चौकशी करत िहं डणारी वै तागून गे लेली 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 सां गन
याला फासातून वाचवणार आिण या
ू
ू टाची मान मीच मा या हातांनी करकचणार. मग मीच फासावर गे लो तरी
थे रड ा दादभ
बे ह र!’’
जे वायला बोलावून दे खील ही माणसे अ ाप ये त नाहीत हे पाहन
ू आणखी काही
जण यांना पु हा बोलव यासाठी इकडे आले होते . यांतील एकाचा चे हरा हाता या
साठे मा तरासारखा होता. दुसरा एक व छ ट कल पडले ला माणूस दे वळात पु राण
सां गणा या अ णूबुवा सदलगे करासारखा होता. इतर दोनचार चे हरे नवे होते . यां या
कानावर भै चे ‘मी परत गे यावर' हे श द पडले व कोणीतरी हसले आिण या िठणगीने
सगळे च जण मोठ ाने िखं काळू लागले . आरशांतील प्रचं ड पाणभु ते, डोकी नसले या
धडांची गदगदणारी शरीरे , हजार व्रणांचे हस याने तडकले ले चे हरे असले या आकृती ू हसू लाग या. म हारी तर आपले उरले ले चारपाच दात दाखवत
सा याच खदखदन
जिमनीवर लोळू लागला.
‘‘भै या बे ट ा, तू शे वटपयं त हाब याच रािहलास बघ!’’ हस याने बे जार होत
तो हणाला, ‘‘आता ऊठ, तसाही अगदी वे ळेवर आला आहे स. ये थे िवशे ष प्रसं गी जे वण
असतं . ते खाऊन तरी काही शहाणा होतोस का बघ! नाहीतर ग प गीळ आिण जा तु ला
कुठं परत जायचं ते !’’ याला पु हा हस याची उकळी फुटली. बाकीची माणसे

जे व यासाठी िनघाली तीदे खील मधूनमधून 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 मु लानं केले या श्रा ाचं जे वण! आिण याचा एकुलता
एक मु लगा दुस या धमात गे ला आहे . तू चल आता!’’
मशाना या कोप यात दहाबारा झाडांचे एक अधवतु ळ बनले होते . ते थे आधीच
पु कळशी माणसे ये ऊन बसली होती. ते थला थाट पाहन
ू भै खु यासारखा बघतच
रािहला. या िठकाणी जरीची िकनार असले ला िहरवा गािलचा अं थरला होता व यावर
ताटे आिण पाट मांडले होते . पाट रं गीत असून यां यावर चमकणा या खड ांची फुले
बसवली होती. ताटे , ताट या, वाट ा सगळी सो याची असून अ न भ न ठे वले ली भांडी
लकलखीत चांदीची होती. प्र ये क ताटाभोवती हातभर उं ची या समया ठे व या हो या,
या दे खील सो या याच असून यां वर माणकांचे लालभडक डोळे बसवले होते . वर
झाडां या घु मटात सहस्ररं गी झुंबर होते आिण खाल या आरशांत माणसांची, योतींची
अनं त प्रितिबं बे िदसत होती, याप्रमाणे वर रं गीत प्रकाशा या अनं त शलाका
िकणिकण आवाजा या नादात थरथरत हो या. भै म हारीला काहीतरी िवचारणार तोच
याने याला खु णेनेच ग प बसवले व तो घोग या आवाजात कुजबु जला, ‘‘हां , जे वायला
बस यावर इथं चकार श द काढायचा नाही. वे ळ फार थोडा असतो,’’ तो भै ला दटावत
पु ढे हणाला, ‘‘आणखी एक बघ वे ड ा, इथलं काहीसु ा उचलून यायचं नाही.’’
ताटाभोवती चार-चार समया लावून ठे व या हो या. यां या प्रकाशाने ताटात
िगजिबज प्रकाशरे षा िदसत होती. भै पाटावर बसला व जे व यासारखे क लागला.
आं बेमोहर तांदळाचा वास हाताला लागून या या ल नाइतकी वष होऊन गे ली होती.
यानं तर पानात तु पाची भरले ली वाटी पाहन
ू जानकी या ज माइतके िदवस झाले होते .
पण अ नावर याची वासनाच िचकटे ना. जु या कापसा या िढगात िचकट, िवषारी कोळी
िहं डत राहवे त याप्रमाणे या या अधवट गु ं गीत असले या डो यात अ ाप िचत्रे
भरकटत होती... िभमूकाकाचे जहरी बोलणे , जानकी या पोटावरचा डाग, अपरात्री
िव हळणारी पावती, भडकू न गे लेला, हातात सु रा घे ऊन बिहणीसमोर उभा असले ला
जोती, गोिवं दाची जरीची टोपी, दं ड घातले ले लु गडे ने सन
ू वणवण िहं डणारी विकलाची
बायको, डो यात कु हाड तले ला शामराव, अधी मूठ िच लर पॉिलशसाठी ितस यांदा
दे णारा, फासात मान अडकले ला लं गडा वकील... जणू वत: याच ग याभोवती फास
करकच याप्रमाणे याचा गळा धर यासारखा झाला आिण ते सगळे िवसर यासाठी
मोठ ा प्रय नाने याने इतर गो टींत मन गु ं तिव याची धडपड सु केली.
सो याची ताटे , ताट या, वाट ा, र ने जडवले या समया... याला वाटले ,
हणजे अं जन अगदीच िन फळ झाले नाही. नाही हटले तरी एवढे गु त सोने िदसले च
की! याची जु नी, हट् टी लालसा हळू हळू जागी झाली व याने एक वाटी हळू च उचलून
मु ठीत झाकली जाते का हे पािहले ; पण म हारीने डो या या कोप यातून ते पािहले व
तो इशा यादाखल खोकताच शरमून भै ने ती खाली ठे वून िदली.
पण आता अचानक वातावरण ताण यासारखे झाले व सगळी पं गत जाग या
जागी गोठ यासारखी झाली. एका ताटात अधवटच वाढून, वाढणारा माणूस झटकन
झाडाआड झाला. माणसां या हातांतील घास तसे च रािहले . सगळे जण कान टवका न
ऐकू लागले . भै ही बावर यासारखा झाला व आप यालाही काही ऐकायला ये ते का हे

पाहू लागला.
पा यात एखादा दगड अलगद पडावा, याप्रमाणे तो आवाज उमटला होता व
या या लहरी थरथरत ये थपयं त पोहोचून ये थील काळसर आभाळा या डे याखालील
झगझगीत प्रकाश थरकला होता. पु हा तोच आवाज ऐकू ये ताच ये थे घबराट िनमाण
झाला. आता या आवाजातील िव वास वाढला. याची लयही जलद झाली.
भोवताल या ताणले या अं धारावरच कोणीतरी प्रचं ड झाडा या गोल डो याची िटपरी
आपटत अस याप्रमाणे सारे च कापू लागले व माणसे बे भान झाली. हणमं ता या दे वळात
पहाटे चा नगारा सु
झाला होता. सारी माणसे वे ड ासारखी धावू लागली व
पाहतापाहता िनरिनरा या आरशांत नाहीशी झाली. म हारी व राघूअ णा जवळ याच
आरशात अदृ य दार अस याप्रमाणे माग या मागे िनघून गे ले आिण झुंबर, हं ड ा,
समया िवझू लाग या. भै एकटाच िखळ यासारखा थांबला; पण नं तर भीतीने या या
पायांत वारे िशरले व तो सु साट धावू लागला.
जाताना याने लगबगीने सो याचे एक ताट उचलले ; पण ते कोटाआड धरता
ये ईना ते हा याने दोन ताट या, तीनचार वाट ा िखशात क ब या व दोन समया उचलून
आता एकच उरले या आरशाकडे तो अं जनी डो यांनी धावू लागला. तो पोहोचे पयं त
ते थली समई दे खील िवझली व आरसा नाहीसा झाला. भै एकदम झाडावर आदळला व
आदळ या या वे दने ने तो झाडाजवळच आडवा झाला.
मग पहाट झाली व मशानातील मोकाट िहरवळीवर िठकिठकाणी प्रकाश
सांडला. आता ते थला जाळ पूणपणे िवझन
ू गे ला होता व दवामु ळे राख ओलसर झाली
होती. ित यातून चाल यामु ळे राखे ने भरले या पायांचा भै ित या शे जारीच आखडून
पडले ला गु रा यां या पोरांना िदसला. या या िखशात दोन शे णी, तीनचार नारळा या
जु या करवं ट ा हो या आिण हातापायांची दोन लांब हाडे अगदी जवळ कुशीत
सां भाळत भै थं डगार लाकडासारखा झाला होता.

शे व ट चे िह र वे पा न
िवरत चालले या, जु नाट सै लसर चे ह यामधून एखादा िथजले ला डोळा बाहे र पाहत
असावा, याप्रमाणे सीता का आप या माडीवर या िखडकीतून बाहे र पाहत बसली
होती. आता आपणाला पूवीसारखे काम होत नाही हे च खरे , असे ितला वाटू न गे ले.
प्र हादला जाऊन आज बरोबर पं धरा वष झाली. दरवषाप्रमाणे ितने आज याची खोली
उघडून ते थील केर काढला होता. या या पु तकां वरील धूळ झाडून ती रां गेत मांडली
होती. याचे कपडे , अं थ ण झटकू न ठे वले होते . पण आता सग या खोलीलाच सारे
सं पत आ याची कळा आली होती. पु तकांचा भु गा होऊ लागला होता. िभं ती ओलसर
अस याने गादीला वाळवी लागली होती व कपडे जरा जोराने झटकताच िहसकू लागले
होते . आता पु ढ या वषी काही हे िटकायचे नाही असे ितला वाटले ; पण या या जोडीला
आपण दे खील हे सारे शे वटचे च करत आहोत अशी एक चम कािरक भावना ितला एकदम
जाणवली व ती एकदम चमक यासारखी झाली होती. कुणास ठाऊक, पु ढ या वषी आपण
दे खील ही खोली उघडून आत जायला हयात असणार नाही. मग या दोन खो यांनासु ा
कुठली तरी जु नाट कुलपे पडतील व मग सवत्र न टां शाचा भकासपणा भ न राहील.
मागे जयू प्र ये क खोली या फटीतून पाहत िहं डे, याप्रमाणे मग आणखी कोणीतरी
यादे खील फटीमधून कोरड ा उ सु कते ने पाहन
ू िनघून जाईल. कोप यावरची सखारामची
खोली, या या बाजू या द ाराम या खो या, खाल या दोन बं द खो या शांती या...
आिण यांत भर हणून आता सीता का-प्र हाद या दोन खो या व यां या गं जन
ू
गे ले या कुलपां वर तशीच मळकट, िचकट को यांची जाळी...
आता समोर या घरा या अं गणात म ये च सनई वाजू लागली व सीता का या
िवष ण मनाला एकदम हुरहुरीचा पश झाला. आज आप या प्र हादाचे असले
मृ ितश्रा ; पण याच वे ळी जयू या मु लाचे बारसे असावे , या उपरोधाची धार ितला
जाणवली नाही असे नाही; पण वाटले , हे चालायचे च! सा या जगाने च सु तक बाळगावे
इतके कोणाचे च दुःख मह वाचे असत नाही. आपण ल नाला उ या रािहलो, याच
िदवशी आपली मै तर् ीण कावे री, िहची आई वारली; पण ल नातले सारे प्रकार यथासां ग
झाले . उखाणे , नाव घे णे झाले , िवड ा तोड या, िवनोदथट् टा झाली. कावे रीची आठवण
झा यावाचून रािहली नाही; पण ती डोळे ओले कर यापु रती. कावे री तर अगदी
आतड ाची मै तर् ीण; पण ये थे दोन घरांतन
ू िव तव जात न हता. पण जयूला िनदान डोळे
ओलाव याइतकी तरी आपली आठवण होईल? ती मु लाला घे ऊन कशी िदसत असे ल?
ितचे मूल दे खील कसे असे ल?
सनई म ये च थांबली आिण सीता काला पु हा ित या खो यांनी वे ढले . आता
ितला जाणवू लागली ती शरीरभरची वे दना. अं गाचे च नको असले ले ओझे होऊन
गे याची भावना. पु कळदा यापूवीही ितला वाटे , आत ही धु गधु ग घे ऊन आपण जगतो,
ते कशासाठी? एकदा सं पन
ू गे ले, तर सु टून तरी जाऊ आपण; पण सकाळ झाली की तीच

धु गधु ग िटक यासाठी आपण चु लीत लाकडे क बतो, तीदे खील मग कशासाठी? ितला ते
काहीच उमगत नसे . या िखडकीपाशी थोडा आडोसा ध न बसले की इतरांना न िदसता
सारे काही पाहता ये त असे व ही जागा आता सीता काला िवरं गु याची होऊन बसली
होती. दुपारचे जे वण होऊन तासभर अं ग पस न झाले , की िवशे षत: उरले ला वे ळ कसा
काढायचा हा प्र नच असे . मागे िदवसाचे चोवीस तास पु रत नसत; दे वाची शे जारती
होईपयं त जीव अगदी िपं जन
ू जात असे . प्र हादाचे खाणे तयार करायचे असे , या या
कपड ां या घड ा करणे , याचा कंदील पु सून व छ ठे वणे – एक ना हजारो गो टी
असत; पण आता मात्र ते सारे कोसळू न गे ले. नव या या मृ यूनंतर काडी टे कत ड गर
चढायचा होता, ती काडीदे खील मोडून गे ली. राहता रािहला ड गर – सारे नकोसे
वाटायला लावणारा कंटाळवाणा िदवसांचा ड गर!
िखडकीतून परसापलीकडचा र ता िदसे . ते थेच िपं पळकट् ट ावर जां भळे -बोरे केळी िवकणारी हातारी बसे . बाजू या शाळे तील मु ली ते थे ये ऊन गलका करीत,
काहीतरी हातात घे ऊन खात जात. पु कळदा सीता काला वाटे , जयू शाळे त जात असता
जी हातारी बसत असे , तीच ही असावी! मग ितचे ितलाच हसू ये त असे . इत या
वषांनंतर तीच हातारी असे ल कशी? जयूचे ल न होऊनच मु ळी चार वष झाली होती
आिण आता तर बारसे च आहे ित या मु लाचे ! िपं पळकट् ट ाजवळ लाकडाचा अड्डा
होता. ते थील गडी ल मणला मिह याला एकाददुसरा पया िमळे , हणून तो
ू काही सं पले असे ल तर
सीता काकडे सोमवार- शु क्रवारी ये ऊन जायचा. ते ल, तांदळ
आणून ायचा. यािशवाय तो जाताना एखादा आणा हटकू न मागून घे ई व बाहे र
पडताना परसात या कढीिलं बा या झाडाची पाने भराभर ओरबाडून ने ई. आता कोणी
सीता काकडे यायचे हणजे परसातून माग या दाराने यावे लागे . समोरील घर, ठग या
गोपु राचे दे ऊळ सगळे आता उपटसुं भा या ता यात गे ले होते व सीता का या
आयु याप्रमाणे च ित या घरालादे खील उजदार रािहले न हते . आता परसात दर वषी
ढोपराएवढे गवत वाढे . काही घाणे रीची झुडपे पु षभर वाढली होती व जयू यासाठी
जीव टाकत असे ते अबोलीचे झाड यांत गु दम न िकतीतरी वषांमागे म न गे ले होते .
पावसा यात तर ते थे िहरवे तु ं बले ले पाणी साच याप्रमाणे वाटे . एवढ ातून माग काढत
ये ऊन ित या माग या दाराची कडी वाजव याइतके आतडे उरले होते कोणाला? घरात
घड ाळ न हते ; पण सीता काला याची गरजही भासली नाही. गे ली दहा वष
कस याशा न या िगरणीचा भ गा दररोज चारदा ऐकू ये त असे . रात्री वाचनालया या
घड ाळाचे ठोके कानावर पडत आिण इतर वे ळी दे वळातील काकडआरती, नै वे ,
शे जारती या घं टा डो यातच ठोके पडत अस याप्रमाणे खणखणत घु मत. ती चां गली
ताटाएवढी घं टा एका हातात ध न ित यावर हातोडी मारत राहायचे हणजे हात िपं जन
ू
जात. आवाजाबरोबर ये णारी थरथर अं गभर पसरे व कानाला मुं या ये त. लहानपणी
प्र हाद कोणीतरी घं टा वाजवू लागले की कानात बोटे घालून उभा राहत असे . यानं तर
पीतांबर ने सन
ू तो पूजेला उभा राहू लागला. कधीतरी बदल हणून रामभट पूजा करत,
ते हा तो घं टा वाजवी. या वे ळी याने घं टा हातात धरली की या या दं डाला िपळदार
आकार ये ऊन तो घोट यासारखा िदसू लागे . मग या या उघड ा, रे खीव अं गाला
कोणाचीतरी वाकडी नजर लागू नये हणून सीता का या यावर डाफरत, घाईघाईने एक
पामरी आणून या यावर टाकत. अ णा कुलक यां या घरातून प्र हादला बाहे र काढले ,

ते हा याचे हात हणजे नु सती हाडे उरली होती. या वे ळी चौघांची गरजच न हती;
सीता काने याला लहानपणी उचलले होते , तसे एकटीने च सहज उचलले असते ...
रामभट तीन वष अं थ णाला िखळू न मग गे ला. प्र हादही गे ला. पण घं टेचा आवाज
मात्र तसाच िनिवकारपणे खणखणत रािहला. फ त हात मात्र दुस यांचे. जपाची माळ
ओढत िदवस काढत अस याप्रमाणे जगत असले या सीता कां या जीवनात याचा
मात्र ठसठसणारा ठे का रािहला.
या एका खोलीत झाडणी िफरवली, जे वणाची दोनचार भांडी ते थ या ते थे
िवसळू न घे तली की सीता काचे घरकाम सं प यासारखे च होत असे . ते घर चां गले
दुमजली; पण जु नाट होते . घरात पं धरा – पं धरा की वीस? – तरी खो या असतील; पण
िठकिठकाणी सं पले या आयु याला गाठी मार याप्रमाणे वाटणारी गं जले ली,
कोिळ टकाने भरले ली कुलपे िदसत आिण यांतील बहुते क अने क वषांत उघडली गे ली
न हती. अने क उजाड िबळांपैकी एकात राहन
ू आपण बाहे र िकलिक या डो यांनी पाहत
आहो, असे सीता काला अने कदा वाटत असे व अं थ णावर पडले की एके काळी या
खो यांत असले या सं साराची िचत्रे ितला िदसू लागत. ते घर िपढ ान् िपढ ा
सामाियक मालकीचे होते ; पण घरा यातील कुठ यातरी बु द् काने याची मोठी िवल ण
वाटणी क न ठे वली 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 यां वर िमळू न परशरामची खोली. सीता का या खो यां शेजारी या
सटवीची वाटणी, तर ित याकडे पु ढ या भागात वाटणीला आले या जागे शेजारी
सीता काची एक खोली. एक दे ऊळ मात्र सलगपणे थोर या फाट ाकडे चालत होते .
विडलोपािजत घर कधी िवकले जाऊ नये हणून अशी िवभागणी झाली होती खरी. ते
तसे िवकले गे ले नाही आिण आता तर याला महारदे खील िवचारणार नाही. आता
दोनचार खो यां या कुलु पे लावले या नु स या चौकटी उ या हो या. शं कररावा या
खाल या खोलीत रात्री सरळ गाई ये ऊन िवसावत. आता ये थली घराची कळाच गे ली
होती. ये थ या भाऊबं दकीत िव तव जात नसे . िभं त जु नी झाली हणून ितची डागडुजी
करायला कोणाचीच तयारी नसे . कारण यामु ळे आपोआपच दुस याचा फायदा हायची
भीती असे . पाहतापाहता, फुंकर मार याप्रमाणे माणसे पां गली. आवाज फुट यावर
द ाराम मुं बईला गे ला, ते थेच याने िशं याचा धं दा केला व ितकडे च खलास झाला.
याला कोणी पोरे बाळे आहे त की नाही कुणास ठाऊक; पण गे या पं चवीस वषांत कोणी
इकडे िफरकले नाही. शांतीचा नवरा वगु याला की कुठे िनघून गे ला. सखारामाचा प ाच
नाही. नमूआजीची खोली होती, या िठकाणी माती या िढगा याखे रीज काही नाही.
राहता रािहली सीता का व पु ढ या बाजूला ती सटवी व ितचा सतत अं थ णाला िखळू न
ू ावोजी. पण या खो यांत आता यापु ढे कोणी ये णार न हते . नवे
असले ला नवरा – सदभ
काही ज मणार, वाढणार न हते . प्र हाद गे ला व सारे काही सं पन
ू गे ले. या या मनात
सतत नवी धडपड असे . याला परसात भाजीपाला लावायचा होता. ते वढ ासाठी याने
खु रपी, फावडा, कुदळ आणली होती. द ारामला कोणी मु ले अस यास यांना पत्र
िलहन
ू घराची थोडी दु ती क न यायची होती, नवा िजना लावायचा होता. पण हा
नवा कोरा िजना पु ढ या मोठ ा सो यावर तसाच आडवा पडून रािहला. याव न चढून
जायला प्र हादला कधी िमळाले च नाही. दे ऊळदे खील या िछनाली या ता यात गे ले.

ते हापासून सीता काने दे वळात पाऊल टाकले न हते . ते थे कोप यात सतत फतकला
घालून एखा ा ओंगळ भु ताप्रमाणे बसले या पावती या चे ह याकडे पाहायचे हणजे
ितचे अं ग पे ट यासारखे झाले असते . ितला ित या नावाचा उ चारही नको होता.
पण खरे हणजे ितचे मन कुरतडणारी, प्र ये क दं शाने जा तच िवष उतरवणारी
पावतीची आठवण ित या आयु याला कायमचीच िचकटू न बसली होती आिण या
े षाचाच एक शे वटचा कणखर कणा आयु यात उरला होता. गावातील अ णा
कुलक या या घरातून प्र हादला पोचव यावर सीता का परत आली, ते हा हे घर,
यातील भांडीकुंडी, एवढे च नाही, तर ओ याप्रमाणे जाईल ते थे सोबत ये णारे अं ग, ही
काहीच आपली न हे त असे ितला वाटू लागले होते . पिह या िदवशी सारा िदवस ती
भ्रिम टासारखी बसून होती. दोनचार माणसे आली, उ याउ याच औपचािरक बोलली.
या वे ळी ित या डो यांत पा याचा िटपूस न हता; उलट ती एखा ा ित हाइताप्रमाणे
सारे पाहत-ऐकत होती. रमाई या ओठावर केस आहे त हे ितला ती या वे ळी बडबडत
होती ते हा कळले . रामभटाचे पु कळसे दात पडले होते . दादा पु रािणकांना शडीदे खील
नाहीशी हो याइतके ट कल पडले होते . परटा या काशी या डो यात आता पांढरा
पट् टा उमटला होता. ही सारी माणसे प्र हाद या आठवणी काढून बोलत होती, म ये च
गळा काढत होती; पण वत: सीता का मात्र म खपणे बसून होती. फिकरा सु तारदे खील
आला होता; पण तो रडला नाही की याने प्र हादचे नाव घे तले नाही. तो शांतपणे
िबड ा फुंकत बसला होता. आपली है स दोन िदवसांपव
ू ी हरवली, ितची हिककत तो
सां गत होता. आजूबाजू या खे ड ांत तो पं धरावीस मै ल भटकला; पण ितचा प ा लागला
नाही. ितला कोणी डांबन
ू ठे वले की एखा ा कसाबाने कापले , कोणास ठाऊक! पण आता
पोरीचे मात्र दुधावाचून हाल चालले होते .
तो िनघून गे ला ते हा सीता काला बरे च मोकळे वाटू लागले होते . यानं तर कोणी
िफरकले नाही याचे ही ितला बरे वाटले . ितने पाते लेभर भात गदागदा उकडला, ऐसपै स
बसून खा ला व मग ती भु ताप्रमाणे आडवी झाली. सूज उतर यावर वे दना जाणवावी
याप्रमाणे ित यात े ष पे टला तो एका आठवड ानं तर. ितने हातात एक लाकू ड घे तले ,
िन चयाने पु ढचा दरवाजा उघडला व ती पावती या दारात जाऊन उभी रािहली. ितने
ितला त ड फाटे पयं त िश या िद या, ित या चु लीत िशरे उगवू दे त हणून तळतळाट
केला व ती बाहे र ये ताच ितचे डोके फोड यासाठी ती या िठकाणीच बसून रािहली.
पावतीने ित या त डावरच दार लावले होते . ते हापासून ते कायमचे बं द रािहले . –
ते हापासून असला प्रकार दररोजचाच होऊन बसला होता. ताठरले या डो यांनी
सीता का रात्री अं थ णावर पडली की ितला समोर पावती िदसू लागे . ितचा जाड गळा
हातात ध न आपण तो कचाकचा दाबत आहो, असे ितला वाटू लागे व मग एकदम
रात्रीबे रात्री उठू न ती पावती या दारावर ध के दे ऊ लागे . एकदा तर ती दार
फोड यासाठी हातात कुदळ घे ऊन गे ली होती; पण याच वे ळी ितला जयूचा भे दरले ला
चे हरा िखडकीतून िदसला होता व एकदम वाचा गे याप्रमाणे ग प होऊन ती माघारी
परतली होती. मग एक िदवस कोणीतरी पोिलस आला; ित यािव
तक् रार आली आहे
असे याने सां िगतले आिण ‘‘बाईमाणूस तु ही, कुठं कोटकचे री करत बसता,‘ असे
समजावून सां गन
ू तो िनघून गे ला. या रात्री सीता का अं थ णावर बसूनच होती.
दुस या िदवशी सं याकाळी ितने घराला कुलूप लावले , प याचा एक डबा पदराखाली

घे तला व नवरा मे यापासून प्रथमच ती घराबाहे र पडली.
चालताना ती अं धारातून एकदम बाहे र पड याप्रमाणे िबचकू न गे ली होती.
आता ग ली केवढी तरी मोठी झाली होती. कोप यावरील तु ळशीदास सोनाराचे बसके
घर जाऊन या जागी िसमटची मोठी इमारत आली होती. िव णु पंताचे िश यासाठी
प्रिस असले ले हॉटे ल नाहीसे झाले होते . धमणी गाड ा ठे वायचे गाडीखाने आता
जवळजवळ सगळे च नाहीसे झाले होते व या जागी भरग च माल भरले ली कापडदुकाने
िदसत होती. र यावर गदी तर इतकी होती, की ती बाव नच गे ली. अं गाला कुणाचा
पश होऊ न दे ता अं ग चोरत पु ढे जायचे हणजे ित या नाकी नऊ आले . ितला वाटले ,
पूवी याच नारायण ग लीत सं याकाळी यायचे हणजे भीती वाटे . र यावर एक माणूस
िदसायचे नाही. यु िनिसपालटीचा रॉकेल िदवा कुडचाभर उजे ड सांडत एकाकी उभा असे .
फार तर नारायणा या दे वळातून साने बुवा पु जा याचे भजन ते वढे ऐकू यायचे .
ती आडवाटे ने दुकानामागे आली. ते थे शे वटचे दोनचार गाडीखाने उरले होते . ते थे
दोन खो यांत फिकरा सु तार राहत होता. तो गु डघे मु डपून कट् ट ावर बसला होता व
नु स या झ यातली, मोक या केसांची याची पोरगी या या ग याभोवती दोरी टाकू न
त डाने ‘ यॅ क यॅ क’ करत होती. सीता काला पाहताच फिकरा सु तार िव मयाने उठला.
‘‘सीता का! तू या वे ळी इकडं ? कुणाकडनं कळवलं असतं स तर मीच न हे का
फेरी टाकली असती?’’ तो हणाला.
‘‘होय रे ; पण मलाच ग प बसवलं नाही,’’ इकडे ितकडे पाहत सीता का हणाली,
‘‘पण काम फार खासगी आहे !’’
‘‘मग या गाडीखा या या कट् ट ावर बसू, इथं नको,’’ ग यावरची दोरी काढत
तो हणाला, ‘‘माझी बायको हणजे नगाराच आहे एक आिण ही ितचीच पोरगी! उड ा
मारायला हणून दोरी आणून िदली, तर मलाच ग याशी बां धन
ू गाडीचा बै ल क न
टाकलं !’’ याने प्रेमळपणे मु ली या िझं यांमधून 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 उचलले च व घरात अलगद उतरवले .
‘‘हं , चल,’’ हणत तो गाडीखा यापाशी आला व बं द दाराजवळ बसला; पण सीता का
तशीच उभी रािहली.
‘‘मला हातभर लांब, धारे ची, न मोडणारी सु री पािहजे ,’’ ती हणाली, ‘‘ती
पावती दर पौिणमे ला किपले वराला जाते . – या खे पेला ितचं मढं पाडायचं ठरवलं आहे
मी!’’
फिकरा सु तार ित या िपसाट डो यांकडे पाहतच रािहला. वात भर याप्रमाणे
ितचा चे हरा भडकला होता व ओठ थरथरत होते .
‘‘सीता का, वे डी की काय तू? आप या हातानं गळफास लावून घे णार हय?’’ तो
शांतपणे हणाला, ‘‘फुकट – फुकट मरशील बघ!’’
‘‘मग मी क तरी काय सां ग तूच मला! दररोज उं डे िगळत िदवस काढू?’’ ितने
ककशपणे िवचारले . ित या ग या या िशरा ताण यासार या झा या. ‘‘मा या पोराला
गोड िजभे ने भु लवून घरात घे ऊन ितनं मारलं , माझा न टां श केला; मी ग प बसू?
मुं गीसारखी मुं गी, तीदे खील चाव याखे रीज मरत नाही. मी तर हाडामासाचं माणूस. माझं

र तमास याला मी चारलं होतं .’’ ितचा आवाज एकदम फुट यासारखा झाला व ती
हताशपणे धापा टाकू लागली. ‘‘मी मात्र असं पोटात िश न मारणार नाही. सरळ
ित या समोर जाईन व ितचा गळा चराचरा िच न ये ईन. मग पु ढचं पु ढं बघू!’’
“हे बघ सीता का, तू घरी चल आता, मी तु ला पोचवायला ये तो,’’ उठत फिकरा
सु तार हणाला; परं तु सीता का तशीच आडमु ठेपणाने उभी रािहली. ितने पदराखालून
प याचा डबा काढला व फिकरा सु तारापु ढे धरला.
“हे घे सगळं तू. यात माझा चं दर् हार आहे , नथ आहे , एक अं गठी आहे . घरी
अजून एक पोची व िभकबाळी आहे ; पण ते प्र हादचं आहे . हे च एवढं माझं – ल नातलं .
कुठं ही गे लास तर एवढ ाला शं भर पयाला मरण नाही. बघ, कुणाला तरी दे , माणूस
िमळव आिण ितला मा न घालायला सां ग. ितचे तु कडे तुकडे क न बु ट् टीतून कु यागाढवांपुढे ठे व याखे रीज मला बरं वाटायचं नाही...’’ पाय िवतळू लाग याप्रमाणे
सीता का एकदम कट् ट ावर बसली व पदराने त ड झाकू न हुमसू लागली.
फिकरा सु ताराने एक िबडी पे टवली. याचा हात कापत होता; पण तो शांतपणे
हणाला, ‘‘माझं ऐकशील तर सां गतो बघ. माझा बा कधी िशकला नाही. मी कधी
अं गठ ापु ढे गे लो नाही. फळकुटावर रं धा मारायचा, उळी मा न मोडतोड करायची,
एवढीच माझी अ कल! पण बघ, दोनचार पावसाळे जगलो मी. लाथा, टोणपे खाऊन
दोनचार तु कडे िशकलो बघ हाडानं ! तू पावतीचा मु डदा पाडणार, कारण ितनं तु या
मु लाला मारलं , होय? पण िश ा कुणी करायची, तू की मी ग? हे बघ, जे होतं ते
माणसांकडनं होत नाही, आप या कपाळावर या रे घोट ांमुळं होतं . आता तु झं च बघ,
प्र हाद आपण होऊनच ित या घरी गे ला होता न हं ? मग याचीसु ा चूक होतीच की!
तू याला आडवं पडून थांबवलं नाहीस, थांबवलं स काय? तर नाही. ही तु झीसु ा चूकच;
मग गु हा कुणाचा? तु झा, प्र हादाचा की पावतीचा? यात कोण कुणाला मारणार काय िन
करणार काय! तूच िवचार क न बघ. आपलं कम हणायचं , ग प बसायचं झालं !’’ फिकरा
सु ताराने एक दीघ िन: वास सोडला.
सगळीकडे क ड याप्रमाणे सीता का घरी आली. ितने प्र हादाचे सारे सामान
या खोलीत यवि थत रचले व ती बं द क न आपले आयु य या खोलीपु रते च आखडून
घे तले . साधारण मिहनाभरात फिकरा सु तार एकदा तरी िफरकू न जायचा; पण या खे पेला
दोनतीन मिहने झाले तरी याचा प ा न हता. आता पु हा उं बरा ओलांडायचे ितला धै य
होईना. शे वटी ितने अड्ड ात या ल मणला दोन आणे िदले व चौकशीसाठी पाठवले . तो
सां गत आला ते भलते च. फिकरा सु ताराला पोिलसांनी पकडून ने ले होते . आता याला
काळे पाणी होते की फाशी, एवढाच काय तो प्र न होता. या या मु लीने समोर या
गाडीखा यातील शे ण कुणाला न िवचारता घे तले हणून गाडीवानाने ितला चाबकाने
मारले होते . घरी आ यावर हे समजताच फिकरा सु ताराने आप या उळीने गाडीवानाला
चौदा वे ळा भोसकले होते . आता या खो यांत याचे कुणी न हते . याची बायको पोरीला
घे ऊन कुठ या िद काला िनघून गे ली होती कुणास ठाऊक!
सीता काने पटकन त डावर तळवा ठे वला व ती खु यासारखी पाहतच रािहली.
आणखी एक आतड ाचा तु कडा तु ट याप्रमाणे ितला एकदम अपं ग वाटू लागले .
सीता काची माणसे व फिकरा सु ताराची माणसे यांनी िमळू नच गाव सोडले होते . आता
गावातील नाथाचे दे ऊळ, दरवषी ये णारा ओढ ाचा फेसाळ लाल पूर, ल मे वरा या

जत्रेतील खे ळ, गावात या जु या ओळखी यां िवषयी या याजवळ बोलता ये ईल असे
कोणी उरले न हते . पाठचा भाऊ गु ड याएवढा होईपयं तदे खील 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 सु तक जा तच काळवं डले व ती खचून गे ली.
या िदवशी पौिणमा होती. कशासाठी कोणास ठाऊक, पावतीने स यनारायण
केला होता. सीता काला आमं तर् ण न हते ; पण पावतीने तु ळशीकट् ट ात तु ळशीचे नवे
रोप लावत असले या प्र हादाला गाठले व लाघवी बोलून पूजा-प्रसादाला बोलावले .
याने ितकडे जाऊ नये हणून सीता काने दाता या क या के या. आपले च नशीब खोटे
हणत कपाळावर थडाथडा हात मा न घे तले . हा वै ताग पाहन
ू कधी नाही ते
प्र हाददे खील िचडला होता, ‘‘असं काय करते स वे ड ासारखं ? तु झा वभावच बघ
अगदी सं शयी होऊन बसला आहे . आताच पाहा, आपली घरं कशी वै यासारखी होऊन
बसली आहे त. अशी कधी सु वात के याखे रीज पु हा कधी सं बंध जु ळतील होय?
कोणीतरी कमीपणा यायला हवाच. आता हे िनिम दे खील चां गलं आहे . स यनारायण
पूजाप्रसादाला नाही हणायचं नाही असं तूच िशकवलं स की मला!“ तो हणाला.
‘‘होय रे ; पण ती बया कसली आहे माहीत आहे ना तु ला? प्र य आई या
ग यातील एक सर िमळावा हणून तो गळा िचरायला ती मागे पुढे पाहायची नाही.
आता तु ला ध नच मला आयु य काढायचं आहे .’’
परं तु प्र हाद हट् टाने गे ला. याने या घरी थोडे खाणे घे तले . प्रसादही खा ला.
पण या रात्रीच या या पोटात दुखू लागले व दुस या िदवशी ते िबद यासारखे फुगले .
डॉ टर झाला, वै झाला; पण प्र हाद अं थ णाला िखळला तो कायमचाच. या या
पोटात व न हाताला लागावा असला कसलातरी गोळा झाला होता व याचा चे हरा
िपवडी लाव याप्रमाणे िपवळा पडत चालला होता. रामभटा या बायको या अं गात ये त
असे . सीता काने ित यापु ढे नारळ ठे वून हळद उधळली, ते हा ितने चारचौघांसम च
सां िगतले , की याला कोणीतरी िवष घातले आहे आिण याला जर ये थन
ू ताबडतोब हलवले
नाही, तर याचा चार िदवसदे खील भरवसा नाही. िवष याने घातले याची सावली
या यावर पडली नाही, तर कदािचत जगे लही! हे ऐकू न सीता का कोलमडून खालीच
पडली. मग फिकरा सु ताराने च गाडी आणली होती. याने प्र हादला रातोरात घरातून
काढले व कोणाला नकळत गावात या अ णा कुलक यां या घरात ने ऊन ठे वले . यांचे
घर प्रश त होते व या माणसांनी सीता काला एक वतं तर् खोली िदली. दोन लु गडी
फाडून ितने दारा- िखड यांना पडदे केले व दाराला ने हमी कडी लावून ती प्र हाद या
अं थ णाजवळ िखळ यासारखी बसून रािहली. ितने हजार नवस केले . यातून प्र हाद
उठला तर गावी जाऊन नाथा या दे वळासमोर िनखा याव न चालत जा याचे ितने
मागून घे तले . पण प्र हाद िझजत गे ला, डोळे खोल तले व चे ह यावरील मांसच
िवतळू न गे याप्रमाणे याची नु सती कवटी िदसू लागली.
सीता का एकदा अशीच गोठू न बसली असता कोणीतरी दार ठोठावले . आज कसे
ू
काय दध इत या लौकर आले , हणत ितने कडी काढून दार उघडले ; पण समोर पाहताच
ित या काळजाचे पाणीपाणी झाले . दारात पावतीची मोलकरीण – अं बी – उभी होती.
‘‘ हटलं , इकडून चाललो होतो, बघून जावं याचं कसं काय आहे ते ,’’ ती
हणाली. सीता काने सं तापाने दो ही हात दारावरच ठे वले व ती हणाली, “बरं आहे की!

चारसहा िदवसांत घरीदे खील ये ऊ.’’
“बरं झालं हणायचं . दे व पावला,’’ अं बी हणाली.
ती परत जात असता ित या अं गावरील, बहुधा पावतीचे च जु ने लु गडे व
ग यातील िट केचा पाठीवर िदसणारा लाल ग डा पाहन
ू सीता काला िवल ण चीड
आली. ‘‘दीड दमडीची मोलकरीण आिण थाट एखा ा बाजारबसवीचा!’’ ती सं तापाने
पु टपु टली; पण ितचे मन मात्र अगदी काळवं डले होते व ित या सा या अं गात कंप
भरला होता. ती िखडकीपाशी आली व ितने पडदा बाजूला क न हळू च बाहे र पािहले .
कोप यावर पावती उभी होती व परत गे लेली अं बी ितला या घराकडे बोट क न काहीतरी
दाखवीत होती. मग या दोघी आ या व घराव न िनघून गे या. एखादी िभं त कोसळत
असता भीतीने असहाय होऊन पाहावे , याप्रमाणे सीता का पाहतच रािहली. मग
एकदम प्राण उसळ याप्रमाणे ितने हं बरडा फोडला व ती प्र हाद या अं गावर पडून रडू
लागली व आतून माणसे धावत आली.
“शे वटी िछनालीनं दावा साधला हो! सावली टाकू न गे ली मा या पोरावर!’’ ऊर
बडवत ती हणाली.
हट याप्रमाणे पाच िदवसांत सीता का परत गे ली; पण एकटीच. अ णा
कुलक या या माणसां या आग्रहाला न जु मानता ितने बोचके उचलले व मागे न पाहता
अगदी आटले या कोरड ा डो यांनी बाहे र पडून ितने तडक आपली माडीवरची खोली
गाठली. दहा िदवसांतच पावतीने दे वळात या खो यांचे कुलूप तोडले , आत असले ले
सीता काचे सामान अं गणात आणून टाकले व या खो यांचा ताबा घे तला आिण
दुस याच िदवशी प नास पण या लावून ई यने काकडारती केली. ती जाड िनिवकारपणे
घु मणारी घं टा वाजू लागताच डो यातच घण पडत अस याप्रमाणे सीता काने डोके
ग च दाबून धरले व नकळत ित या त डून श द बाहे र पडले , ‘‘ या सटवी या चु लीत
फड उगवू दे त, ितचाही न टां श होऊ दे !’’
नं तरदे खील अने कदा असाच तळतळाट ित या मनात उमटत असे ; पण दर वे ळी
ती तो हुसकावून लाव याचा प्रय न करी. कारण अशा वे ळी हटकू न, हसली की डािळं ब
फुटत अस याप्रमाणे चे हरा असणारी, कै यांसाठी मीठिमरचीपूड मागताना अं गाशी
झ बून आपणाला वत: या वयाची क न सोडणारी जयू ितला आठवत असे . ित या
ज माआधीपासूनच सीता का-पावती यां या घरांतले सं बंध तु टू न गे ले होते . या
समोरासमोर भे ट या तर झट याने मान वळवत; पण जयू मात्र आईचा डोळा चु कवून
परसातून झुडपांजवळ खाली वाकू न सीता काकडे ये त असे व तासन् तास ते थेच असे .
ितची नाचरी पावले सा या घरात अलगद िफरत. ितचे िनिशगं धा या कळीसारखे पाय
िफ लागले , की सीता का पाहतच बसे . ितला अशा वे ळी पु कळदा वाटे , आपणच
बिह या होऊन बसलो की काय कुणास ठाऊक! नाहीतर या पोरीने पायांत घातले या
अदृ य पजणांचे घु ं ग आपणाला खात्रीने ऐकायला आले असते ! ितला घरी सतत
राहणारा कोणी भाऊ न हताच. यामु ळे प्र हादकडे ितची वरचे वर कसलीतरी कामे
िनघत. सं क्रांतीला रं गीत कागदाचा डबा करणे , वगात लाव यासाठी ‘इय ा ितसरी‘ ही
अ रे पु ठ् ठयावर काढून घे णे, कोठू नतरी मदीची पाने आणणे – एकदा तर पट् ट ा
सु टले या ित या वहाणांना प्र हादने अधा तास खटपट क न िखळे मा न िदले होते .
ित या पायाला तर थाराच न हता. नं तर अने कदा सीता काला वाटे , आता इतकी वष

होऊन गे ली, जयू कोठे तरी जाऊन मोठी झाली, ितचे ल न झाले ; पण या घरात सवत्र
साचले या धु ळीचे पदर हल या हाताने बाजूला केले , तर अजूनही ितची काही उमटले ली
पावले ये थे सापडतील! ित या पायाप्रमाणे ित या िजभे लादे खील दम न हता. ही खोली
कुणाची, ती कुणाची असे करत ती घरभर िफरे . मग सीता का ितला आपणाला माहीत
होती ते वढी सारी हिककत सां गे. मग या उजाड घरात वदळ िदसू लागे . िठकिठकाणी िदवे
लागत, चु ली पे टत, दांड ां वर वाळत घातले ले कपडे िदसत, अने क वषांपव
ू ीच मातीत
गे लेली माणसे फुंकर घात याप्रमाणे िजवं त होऊन बोलू-चालू लागत. द ाराम
भजनाला उभा रािहला, की गदी दे वळात मावत नसे . र यापलीकडे िपं पळकट् ट ावर
बसून माणसे तासन् तास ऐकत. मग कुणीतरी याला आकसाने शदरू घातला व याचा
आवाज जु या झाडणीप्रमाणे िचं बले ला, फुटका झाला. नं तर तो मुं बईला गे ला. ते थेच
याने ल न क न घे तले . याला काही मु ले असतील तर दे वच जाणे . सखारामला ना
िश ण, ना बायकोपोरे . तो कुठे तरी वयं पाक करी, पाणी भरी. पाणी भ नभ न या या
खां ांना घट् टे पडले होते . रात्रीबे रात्री ये ऊन तो या खोलीत अं ग पसरे . याने या
िदवशी अफू ची गोळी घे तली असे ल, तर याला कामाची शु नसे . तो एकदा कुठ याशा
व हाडाबरोबर पं ढरपूरला गे ला, ते हापासून याचा प ाच नाही. शांती या गालावर
सु रेख तीळ होता आिण दे वळात दृ ट लाग यासारखी रां गोळी ती काढत असे ; पण ती
बाळं तपणातच गे ली. ित या या सतत दाढी वाढले या नव याने चौदा या िदवशी दुसरे
ल न केले व ये थन
ू त ड काळे केले . नमूआजीने कधी कोणा या प्रकृतीिवषयी चौकशी
केली, की तो माणूस आठदहा िदवसांत आजारी पडे ; पण ितला अगदी मलमलीसारखे
पातळ मांडे करता ये त व आकि मकपणे दोनचार माणसे जरी जा तीची जे वायला आली,
तरी ितचा वयं पाक ने हमी ईड ये त असे . शं करदादा हाताचा फार हलका होता. तो कुठे ही
एकदा ये ऊन गे ला तर एखादे भांडे, पं चा, कसलीतरी बाटली, चाकू , कात्री, अगदीच नाही
हटले , तर एखादी काड ाची पे टी तरी नाहीशी होत असे ; पण तो पायाळू होता व पाठीत
सणक भरले ली माणसे या याकडे पाठीला तीनदा पावले लावून यायला ये त. – हे सारे
ऐकत जयू दर खोलीपाशी जाऊन आतील काही िदसते का हे फटीतून पाहत असे .
सखाराम या खोलीत धु ळीने भरले या कपड ांचे एक गाठोडे होते व कोप यात चटईची
गु ं डाळी होती. द ाराम या सामानात एक जु ने कपाट, अ यु िमिनयमची पाचसात भांडी,
एक िरकामा दे हारा होता. शांतीची खोली जे थे चूल होती, ते थे काळवं डली होती. याच
कोप यात एक रवी, पोळपाट, दोन जु नी सु पे अ ता य त पडली होती व ितचे एक जु ने
लु गडे खु ं टीव न ल बत होते . शं करकाका, थोरले आजोबा, रखमाई यां या खो यां या
चौकटी उ या हो या आिण नमूआजी या बाबतीत ते देखील उरले न हते ... हातात
अबोलीची सु बक माळ पडे पयं त जयू चु चु बोलत असे ; पण एकदा का सीता काने
माळ हातावर ठे वली, की ितचे पाय बाहे र िनघाले च. मग ती लगे च दुस या िदवशी ये ईल
िकंवा मिहनाभर िफरकणारही नाही. ही पोरगी हणजे सरळ एक वे डा धूमकेतू आहे , असे
प्र हाद कौतु काने हणत असे ; पण प्र हाद गे यावर सगळे च बं द झाले . ती यावी असे
सीता काला फार वाटे ; पण ती कधी परसातदे खील आले ली िदसली नाही. पावतीचा
दरू चा एक भाऊ होता. याला पोर ना बाळ. याचे घर होते , ते या यामागे आप याला
िमळावे हणून पावतीने जयूला उचलून या या घरी ठे वले . ते थेच ती वाढली; ितकडे च
ितचे ल नदे खील झाले . सीता का कधी नाही ते एकदा आड या पडले या िज याला

वळसा घालून पु ढ या सो याला आली होती, ते हा ितला कोणीतरी दारातून आत
ढकलले ली ल नपित्रका िदसली होती. ती िभजून बु रसून गे ली होती व ल न तर चार
मिह यांपव
ू ीच होऊन गे ले होते . इत या वषांनंतर जयू आली ती पाळणा हलव यासाठी.
सोबत हा सनईचा सु रेल आवाज घे ऊन...
सनई पु हा वाजू लागली होती. सीता काने पाय झटकले व यांना आले या
मुं या घालव या. इतका वे ळ झाला; पण आजदे खील मागचा दरवाजा बं दच रािहला.
माग या बाजूला वतं तर् असले ले हाणीघर आज मोलकरणीने उघडले होते , दोन तास
राबून ते थन
ू गाडीभर कचरा काढला होता, ते थे पा याचा हौद भ न बाहे र एक
घं गाळे दे खील भ न ठे वले होते . नं तर परसात अगदी एका कोप यात बसून हातावर
भाकरी खाऊन ती िनघून गे ली होती. ितला कोणीच राहा हटले नसावे . सनई ऐकू न ये थे
रगाळावे असे ितलादे खील वाटले नसावे . सारी तयारी झाली होती; पण परसात मात्र
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 जयूच बाहे र ये त होती. इत या वषांनी ितला पाहताच
सीता का हरव यासारखी झाली. जयूने पायांत तपिकरी रं गाचे गरम मोजे घातले होते ,
ितने रे शमी पोपटी रं गाचे लु गडे ने सले होते व डो याव न पदर घे ऊन अं गावर गडद
िहरवी शाल पांघरली होती. ती हाणीघराकडे जात होती.
सीता का बाव न गे ली. ती लगबगीने उठली व खाली ये ऊन आप या पु ढ या
दाराकडे आली. ितने अधीरपणे गं जले ला दांडा काढत दार खे चले . ते अने क वष न
उघड यामु ळे ग च बसले होते . िहस याने ते उघडले ; पण व न चौकटीची माती
लपालपा खाली पडली. सीता का बाहे र आली व इत या वषांत तु ळशीकट् टा ओलांडून
प्रथमच पु ढे गे ली व हाणीघरा या दाराजवळ थांबली.
जयू एकदम दचकली व भीतीने ितचा घसा कोरडा पडला. अपरात्री कुदळ,
लाकू ड घे ऊन दार धडकणारी उग्र सीता का ितला आठवली व ित या त डून श द बाहे र
पडे ना.
‘‘असं घाब
नको. मी काही तु ला िगळणार नाही. नाहीतरी िगळू न
टाक याइतकी तू छोटी रािहली नाहीस,’’ एखा ा लहान मु लीशी समजावणी या वरात
बोलावे , या आवाजात सीता का हणाली, ‘‘मला फ त पाहायचं होतं एका न या
आईला. िकतीतरी वषं झाली नाही?’’
ितचा वर ऐकू न, िवशे षत: ितचे मोकळे मोकळे हात पाहन
ू जयू या िजवात जीव
आला; पण ितची काळजी कमी झाली नाही. ितने िबचकत दरवाजाकडे पािहले . ते थे
कोणी न हते खरे ; परं तु आपण सीता काशी बोलत होतो हे जर आईला नु सते कळले तर
ती चारचौघांसमोर काड्कन आप या मु काटात ायला कमी करायची नाही, हे ितला
माहीत होते . ितने लगबगीने सीता काला हाणीघरात घे तले व दार लावून घे तले .
हाणीची खोली िज याखालीच होती. आत या ओलसर अं धारात दोघी
िज याखाली उ या रािह या. जयू आता सीता काएवढी उं च झाली होती; पण अं गाने
मात्र ती चवळीसारखी होती. सीता काने आवे गाने ितला जवळ घे ताच दुधा या
सायीप्रमाणे ती अगदी हलकेच सहज जवळ आली होती. ितचा ते ल, हळद, वे खंडाचा
बाळं तवास सीता काला ये ऊन िभडला व ती िवसाव यासारखी झाली. जयू आता आई

झा यामु ळे चां गली भरली होती व ित या ताठर रसरशीत अं ग पशाने सीता का या
आयु यावरील बु याप्रमाणे जाड िनजीव वाढले ली वष गळू न गे याप्रमाणे ितला
ताजे तवाने वाटू लागले .
‘‘पोरी, हणजे तू तरी या थे रडीला िवसरली नाहीस तर!’’ ती हणाली.
‘‘िवसरे न कशी?’’ जयू हणाली; पण एकदम ग प झाली. तीदे खील खूप वष मागे
जाऊन िचमु रडी 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 भे टायचे ,
ते देखील आप या पिह या मु ला या बारशा या िदवशी; परं तु ते अगदी चो नमा न,
अस या कुबट, अं धा या जागी! इतके सारे च कसे काय नासून गे ले हे ितला कळे ना.
‘‘जयू, माझं एक ऐकशील?’’ सीता का घोगरे पणाने कुजबु जली, “मला एकदा
तु या मु लाला पाहायचं आहे ग!’’
जयू अचं याने एकदम ग प झाली. ितचे अं ग झटक यासारखे झाले व ित या
मनाचा ग धळ उडाला. िनदान आज तरी कसे श य आहे हे ? आता आणखी थोड ा
वे ळाने बायकांची गदी वाढे ल. बारसे दे वळात होणार अस याने आताच ते थे तयारी सु
झाली असे ल. एवढ ातून बाळाला घे ऊन िनसटायचे हणजे ...
सीता काने एक िन: वास सोडला. ितला जयू या मनाचा थां ग लागला. ‘‘होय,
ते देखील खरं च. तु ला आता मु लासकट कोण बाहे र सोडणार हणा! तू तर अ ाप ओली
बाळं तीण आहे स. प्र हाद या बारशा या िदवशी आईनं याला खाली ठे वलं नाही व
िदवसभर मा यावर खडा पहारा ठे वला होता.’’ सीता काचे ओठ मु डप यासारखे झाले .
‘‘ठीक आहे . तू तरी भे टलीस हे च पु कळ झालं . कुणास ठाऊक, तू पु हा कधी ये णार या
वे ळेस भे टायला मी जगते वाचते की नाही ते ! बराय, मी जाते पोरी.’’
जयू या आतड ाला पीळ पडला. ही सीता का अशी िवसिवशीत, दुबळी
झाले ली, कस यातरी खोट ा, वे ड ा िवषाने िपचले ली, खरे च ती पु हा कधी भे टेल की
नाही कुणास ठाऊक! आप या मु लाला एकदा पाहावे ही ितची साधी इ छा; पण
तीदे खील आप या आवा याबाहे रची!
‘‘थांब सीता का, मी असं करते ,’’ ती एकदम हणाली, ‘‘आज बाळाला एक
मं तरले ला दोरा बां धायचा आहे . तो बां ध यासाठी मी याला आत उचलून आणते व
ये ताना आतून कडी लावून घे ते. अं गारा-दोरा घालताना इतर कुणी नको हणून कडी
लावून घे तली, असं सां गता ये ईल मागाहन
ू . तू थांब इथं च; पण नं तर झटकन गे लं पािहजे
मला, बरं का!’’ ती बोलत असता सीता काने ित या अं गावरील िहरवी शाल सरळ केली
व ित या गालाव न हात िफरवला.
ती गे ली. सीता काने िज या या पाय यां या फटीतून समोर पािहले . समोरील
खोलीतून दे वळाचा सोपा िदसत होता. आता ितथे का या-पांढ या सं गमरवरी दगडांची
फरशी िदसत होती. फिकरा सु ताराने क न िदले ले लाकडी मखर नाहीसे झाले होते व या
िठकाणी कुलूप घालता ये णारे गजाचे दार झाले होते . सीता काला वाटले , आता या
दे वळात आपला पशदे खील उरला नाही. कुणास ठाऊक, या सटवीने पूवीची गु ळगु ळीत
काळी भाबडी मूतीदे खील काढून टाकू न नवी सं गमरवरी, नाट या पोरासारखी िदसणारी
नखरे ल बाहुली आणली असे ल...
जयू लगबगीने आली ती हातात चौकोनी रं गीत तु कड ां या दुपट ात

गु ं डाळले ले एक मु टकुळे घे ऊन. अ यं त अधीरपणे सीता काने ते हातात घे तले . मूल
अ ाप झोपे तच होते व सग या न या मु लांपर् माणे या याही चे ह याला रे खीव आकार,
डौल काही न हता; पण या या िनतळ लहान पायतळ याव न बोटे िफरवताना
सीता का जयू होऊन गे ली. प्र हादला घे ऊन ती अशीच तयार झाली होती. ितची शाल
िनळी होती. ित या आईने देखील कसलातरी ताईत मं त् न आणला होता व प्र हाद या
हातात अस याच िबं द या. जयूने आपले मु टकुळे परत घे तले . न या आईचा हा सं शयी
अधीरपणा सीता कालाही नवा न हता. उलट ितला यामु ळे खु णेचा श द
पट याप्रमाणे आतून हुळहुळ यासारखे झाले व ितने आपली बोटे हलकेच जयू या
ग याभोवती िफरवली.
“जयू! अग जयू! दार लावून कारटी काय करते कुणास ठाऊक!’’ समोरच कुणीतरी
त्रा याने हटले .
सीता का या मनातील कोव या आठवणी झटकन झडून गे या व ितचे अं ग
ताठरले . ितला ग प राहायची खूण क न जयू एकदम जवळ सरकली व सीता काची बोटे
नकळत ित या दं डाभोवती पसरली.
हा आवाजदे खील ितला नवा न हता. सीता काचे डोळे एकदम ताण यासारखे
झाले व डो यात घण पडत अस याप्रमाणे आवाज होऊ लागला. ितची नजर
पाय यां या फटीतून समोर पाहत होती. दे वळा या सो याव न चौकट धरतधरत
पावती एखा ा अजस्र ओंगळ पांढ या खे कड ाप्रमाणे वाकडीवाकडी ये त होती. या
ं द-पसरट चे ह यावरचे अधू डोळे इकडे च पाहत अस याप्रमाणे णभर ि थरावले .
पावतीने पु हा एकदा माडीकडे त ड क न हाक मारली व चरफडत ती जा यासाठी
वळली.
सीता काचे र त पे ट यासारखे झाले होते . गळा, गळा! या मळकट अं धारात
ित या डो यांपुढे िनरिनराळे गळे िदसू लागले . मु लाचा करं गळीएवढा, जयूचा केळी या
का यासारखा गळा... आिण पावतीचा तो ं द पांढरा सोलले या िवषारी कंदासारखा
गळा! सीता काची बोटे तु ं बले या रानवटपणे या ग यात िशरली व ितने सारी श ती
लावून बोटे अशी करकचून आवळली, की ते बटबटीत हावरे डोळे या चे ह यातून
िबयांपर् माणे बाहे र पडले ...
जयूने िहसडा दे ऊन दं ड सोडवून घे तला. सीता काचे एकदम ताठरले ले अं ग व
दं डावर नखे तून उठले ले अध चं दर् , यांमुळे ित या िजवाचे पाणी झाले होते . पायांना
एकदम वात झा याप्रमाणे दार धडकू न ती धावत बाहे र पडणार होती; पण ितचा दं ड
पु हा ध न सीता का ित या कानाला लागली व धापा टाकत पु टपु टली, ‘‘माझं एक
शे वटचं ऐकू न जा जयू, तु या िहताचं च सां गते . या तु या पोराला मा या घरी क धी
क धीसु ा पाठवू नकोस!’’ वे डाचे झटके ये त अस याप्रमाणे ितचा चे हरा वे डावाकडा
झाला होता. ‘‘क धी पाठवू नकोस. नाहीतर कारटे , पिह यांदा मी तु झाच गळा िच न
टाकेन बघ!’’ ती ककशपणे हणाली व जयूकडे न पाहता बाहे र पडली. ितने तरातरा
आं धळे पणाने आपले दार गाठले व माग या मागे धाड्िदशी दार लावले . आता पु हा दांडा
लावत असता व न ओलसर माती जु या खप यांपर् माणे ित या अं गाखां ावर पडली.
ती आप या खोलीत आली व ध पकन िखडकीजवळ बसली. आता बाहे र
सनई या जोडीला खास आरतीची घं टा खणखणू लागली होती; पण ते आवाज

ित याव न ओघळू न गे ले. ितला एकदम वाटले – हे सारे फिकरा सु ताराला सां िगतले
पािहजे !
मग ितला फिकरा सु ताराचे जाणवले . फिकरा आठवला, बै लगाड ा जोडून
सोडले ले गाव, गाडीला बां धन
ू मागे ये त असले ली पण वाटे तच मे लेली गाय, लहानपणीच
गे लेला सावलीसारखा जावळाचा भाऊ, अगदी हट् टाने आप या मु लाला ठे वले ले
याचे च नाव – प्र हाद, प्र हादचा कवटीसारखा चे हरा, घं टेचा खणखणीत आवाज,
प्र हादाचा शाळे त जा याचा पिहला िदवस, पर या घरी सं पले ले याचे आयु य,
आतड ाने रडत असता या वे ळी कोरडे ठणठणीत रािहले ले आपले डोळे ... सारे काही
सीता काला, भोवतालची एकेक कोिळ टके िचकटत जात अस याप्रमाणे आठवले .
सगळीकडे भु तांची पावले वाजू लागली. सीता काने डोके िखडकी या कडे वर टे कवले व
हाताने कपाळ दाबून धरले .
जयूने ितचा हात झटकला, यात पूवी या सग या अबोली िदवसांचा िझडकारा
सीता काला जाणवला होता. हणजे या पोरीलादे खील आपली यथा कधी समजली
नाही तर! ती पूवीची जयू रािहलीच न हती. ती आता आई होऊन ित याच आयु याला
क भ फुटला होता. आता ितची पाठ कायमची आप याकडे वळली; आता हे शे वटचे
िहरवे पान गळू न गे याप्रमाणे सीता काला एकदम फार उघडे , एकाकी वाटू लागले .
द ाराम, सखाराम, शांता, नमूआजी, शं करदादा यां या खो या उजाड होईनात
का; पण बारीकसारीक आठवणी जतन क न मनातील खो या तरी आपण नांद या
ठे व या. प्र हादाने तर प्र ये क पावलात आठवण ठे वली. फिकराचा िवसर पडला नाही,
िशवाय या या ग याभोवती फास टाक यासाठी तरी का होईना, तो पोिलसांना हवा
होता. ती िपशा च पावती! ितला अं थ णाला िखळले ला का होईना, नवरा आहे , कुठे तरी
दोन िदड या िमळवणारे पोर आहे , आई झाले ली मु लगी आहे . हे सारे जरी ितला नसते ,
तरी ितचा गळा िचर याची िचत्रे पाहत, ित या े षावर जगणारी, ितची आठवण
रात्रंिदवस कवटाळू न िदवस काढणारी एक खु ळचट थे रडी तरी ित या निशबी आली
आहे !
– परं तु ते वढे देखील आप या वाट ाला मात्र आले नाही!
आिण या िवचाराने एक फार जु ने गळू अक मात त ड फुटू न वाहू लागावे ,
याप्रमाणे सीता का आपले थु लथु लीत, अित िपकले ले अं ग हलवत, आवाज न करता
वत:शीच रडू लागली.

व न
शे वटची नागमोडी चढण चढून सदानं द सड ावर आला, या वे ळी याने एक लांबलचक
िन: वास टाकला व दर पावलाबरोबर जड होत आले ली फाइल दुस या हातात घे तली.
सतत पं धरा िदवस तक् रार करतच ही वाट वरखाली तु डवत राहन
ू दे खील याला या
लाल मातीत िनमाण झाले या खडकाळ पाऊलवाटांची अ ाप सवय झाली न हती. वर
सड ावर आ यावर थोड ा सपाट अं तरावर याला जोशींचे घर, यामागे लालभडक
फुलांचे काटे री झुडूप ही िदसली व ते हा याला ये थन
ू िनसटत अस याचा खरा आनं द
झाला.
या ड गरा या उतरणीवर तीसचाळीस िठकाणांची रामकोळी जमातीची दे वजाई
नावाची एक व ती आहे , याचा याला काही मिह यांपव
ू ी प ादे खील न हता; परं तु
अक मात या या सं शोधन सं थे तफ या व तीची पाहणी कर याचे ठरले आिण मग
र यापासून सहा मै ल पाय तोडत तो एका िहरवट ओलसर सं याकाळी ये थे ये ऊन
थडकला. पण व तीचे एकंदर व प पािह यावर आजची रात्र तरी उघड ावर काढावी
लागणार की काय अशी याला भीती वाटू लागली. तोच कोणालातरी वरती सड ावर या
जोशींची आठवण झाली. गे या वषी मोजणी खा याचा एक कारकू न ते थे मिहनाभर राहन
ू
गे ला होता. एका उ या गोगलगाईसार या का या, चकचकीत माणसाने सदानं दची बॅ ग
उचलली आिण पिह या खे पेला ही वाट तु डवत सदानं द इकडे आला होता; पण आता
माडी अितशय जु नी झा याने वापरात न हती व घरात मोकळी जागा न हती. पण ते थन
ू
एक फलां गावरच एकसोपा माडीचे आणखी एक घर होते . एके काळी या िठकाणी
खाल या बाजूला गोठा असून वर घरगडी राहत असे . ते थे एकदा झाडणी मारली, खाट
झटकू न घे तली की खोली वापर याजोगी होईल. जोशींनी ‘‘चाले ल का पाहा‘ हणताच
सदानं दाने िनजीवपणे लगे च मान हलवली होती. वीतभर धूळ असले ली, गां धारी वर
प्रसूत झाले ली पु राणी खाट असती तरी ती या णी याला चालली असती. मरगळू न
गे लेले अं ग कोठे तरी टाकावे , सतत ओझे वाहत असले ले पाय सै ल करावे एवढे च याला
ू ा नी रात्री जे वायला राहायचा फारच आग्रह केला;
हवे होते . जोशीं या घरातील गोदब
पण याने लासभर पाणी मात्र घे तले व तो ये ऊन अं गात या कपड ांतच आडवा झाला
होता.
आता याला सु टका वाटली, ती आता या पाटवाटे ने यावे लागणार नाही याच
एका क पने ची न हती, तर दे वजाई या सुं दर नावाने जगणा या या घाणे रड ा व तीत
यायचीदे खील आता ज री न हती, या िवचाराचादे खील या या मनावर ि ह की या
पिह या घोटाप्रमाणे उ ण सौ य अं मल चढला होता. या व तीतील सगळी माणसे
अने क वष शे णखतात पु न ठे वून मग वर काढ यासारखी बु रसटले ली िदसत, बै लांसारखी
राहात आिण डुकरांसारखी िपलावळ िनमाण करत जगत. व तीपासून आरोळी अं तरावरच
अ यं त व छ िनतळ पा याचा एक ओहोळ वाहत होता. सदानं दाने एका सु ट्टीिदवशी

या पा यात भर उ हात अं ग टाकले , ते हा अं गावरील वष धु ऊन जात आहे त असे
याला वाटले होते . परं तु रामको यां या अं गांना मात्र याचा कधी पश होत नसे .
यां या समोर बसून प्र न िवचारत तो मािहती गोळा क लागला, की याचे पोट
उमळू न ये त असे . एकदा तर याने अितशय िचडून, ‘‘तु ला आं घोळ क न िकती वषं
झाली?’’ असा, कागदात नसले ला प्र न एका माणसाला िवचारला होता, ते हा या
माणसाने , ‘‘हा बाब या झाला न हता न हं का अजून!’’ असे एका तीनचार वषां या, डोके
तासले या, गु ठळीसार या गोळीबं द पोराकडे हात दाखवत चोख उ र िदले होते . आिण
रामको यां या या बायका! एकदा यां या कमरे ला घागरा अडकला की तो ज मभर
कोरडा रािहलाच! पण सदानं दाला सवांत चीड कशाची यायची तर ती सवत्र मढ ांनी
टाकले या लड ांपर् माणे च दाट पसरले या पोरांची! डोकी तासले ली ही पोरे मळकट
सद यात, सद यािशवाय, सतत भोवती िहं डत असत आिण खु यासारखे डोळे करत
बोटे चोखत, सदानं दाला वाटे , या पा यात असले भयाण दािरद्य, वतःलादे खील पु रे से
खायला िमळायचे नाही, तरीदे खील असली अश त, रोगट पोरे एखा ा स यसाची
धनु धरा या बाणाप्रमाणे जगावर सटासट सोडत बसायला या माणसांसार या
िदसणा या प्रा यांना शरम तरी कशी वाटत नाही? िनबु समज या जाणा या
जनावरांनादे खील यापे ा जा त समं जसपणा असे ल! आिण दर पा याजवळ ये ताच
पिहली रडकथा याला ऐकावी लागे ती कोणती? तर सरकारला अमु क सां गा, तमु क
सां गा, आपली काहीतरी यव था करवा, ही! हरामखोर ले काचे ! पोर आले हटले , की
दे वाची दे णगी हणून वर आभाळाकडे बोट आिण मदत हटली की सरकार या
बोड यावर तळ! पिह यापिह यांदा सदानं द अगदी सं तापून जात असे ; पण नं तर मात्र
याचे मन िनबर झाले . ने मके प्र न, यांची जु जबी उ रे िलहन
ू घे ताना भोवताल या
ु
कुबट, उग्र वासाकडे दल कर यातच याचे मन नं तर िशणून जाऊ लागले .
पण जोशी कुटु ं बाचे नाव काढताच मात्र यां या मळकट हताश चे ह यां वर
िनराळीच कळा िदसू लागे . मग पु ष िचलीम बाहे र काढत व दमाने बोलू लागत, बायका
उसासा टाकू न हाव या अतृ त डो यांनी िनमूट बसत. जोशी माणसे वषातून सारा
मिहना-दीड मिहना दे वजाई या घरात ये ऊन राहात; पण यां या कपड ांपर् माणे एक
तरी कापड घरात यावे , यां यासारखे खाणे सणासु दीला तरी आप याला िमळावे , अशी
भूक यां यात िनमाण होई आिण पोट, कमर यां या भु कांतच जगणा या या िनबर
माणसांचे डोळे व नाळू होत आिण सदानं द काम आटोपून िनघाला, की मालतीचे कपडे ,
ू ाईचे दागदािगने , माधवरावां या अं गठ ा, रोकड पै सा यां िवषयी याला
माई, गोदत
अने क प्र न िवचारले जात.
व ती या सु वातीलाच एका लाकडी खांबात ओबडधोबडपणे कोरले ली,
कवड ांचे डोळे असले ली जखणाईची आकृती होती. रामकोळी ये थे मु कामाला आले की
ते ित यावर मळवट भरत. या वे ळी जखणाईचा चे हरा भयानक, सदै व जागा वाटे .
रात्रंिदवस जागे , उग्र डोळे – यांना िनद्रा 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 चे हरा व छ धु ऊन यावर ते ल ओतून चालू लागत. यां या
गै रहजे रीत जणू राखण करत अस याप्रमाणे जखणाई रात्रंिदवस जागीच असे . पावसाचे
गडद पडदे हे लकावू लागले , वर या सड ाव न पा याचे ल ढे मु संडीने आदळत खाली

ये ऊ लागले , की खाल या उथळ जागे त ग यापयं त पाणी चढे व शे जार या ओहोळाचा
प्रवाह ये थपयं त फेसाळत ये ऊन मळकट व त्रासार 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 ठे वला होता आिण सदानं द परतला या वे ळी हळू हळू पाले हलू लागली. मडकी,
जु या चटया, वासे , अने क मळकी गाठोडी, हातभर उं च अशा गावरान घोड ां वर चढत
होती. सदानं दाने णभर रगाळू न मागे खाली नजर टाकली. आता तर सारी दे वजाई
व तीच हलू लागली होती. सगळी पाले उठली होती व ती जागा जागी होऊन ितला
पडत असले ले पारोसे व न नाहीसे झा याप्रमाणे व छ झाली होती. घोडी चालू
लागली व यां या नागमोडी एकरे षे मागे पु षांचे लाल-िहरवे पटके आिण बायकांचे िनळे
घागरे हळू हळू सरकू लागले . रामको यांची रे षा सरकत झाडांमागे नाहीशी झाली.
माळावर रािहली ती एकटी जखणाई!
पण पावसाळा आज–उ ाच सु होणार हे रामको यांना कसे समजले याचे
मात्र सदानं दाला फार आ चय वाटले . कारण दुपारपयं त झळझळीत असले ले आकाश
आता काळवं डले होते व का या ढगांची एक िभं तच एखा ा वापदाप्रमाणे टपून
एकाकी जखणाईचा घास उचल यासाठी एकेक पाऊल टाकत ये त अस याप्रमाणे
हळू हळू वर चढत होती. पावसाची सर याय या आतच आपण घरी पोहोचले पािहजे , हे
सदानं दाला जाणवले व याने झपाझप पावले उचलायला सु वात केली. तो जोशीं या
घराजवळ आला, या वे ळी वारा जा त जोरदार झाला होता आिण वाळले ली पाने
िभरिभरत जिमनीव न सरकत असले ली िदसू लागली होती. घरा या शे जारीच असले ले,
माणसांकडे सारखे रोखून पाहत अस याप्रमाणे िदसणारे आं याचे प्रचं ड झाड अ व थ
झा याप्रमाणे वे गाने फां ा हलवू लागले होते व या या पानांचा िहरवा डे रा डोलू
लागला होता. सदानं द अं गणात आला, या वे ळी माधवराव एका जु या खु चीला िखळा
ठोकत होते . सदानं दाची पावले वाजताच यांनी वर पािहले व काहीतरी अकृ य करताना
सापड याप्रमाणे ओशाळू न ते िकंिचत हसले .
“दु ती चालली आहे वाटतं ?’’ सदानं दने सहज हटले .
“आ हीदे खील परवा-ते रवा िनघणारच. मग आठदहा मिहने इकडे िफरकणार
नाही. हणून आपली थोडी डागडुजी केली इतकंच!’’ ते हणाले , ‘‘कसली दु ती िन
काय! विडलािजत आहे ते वढं सां भाळत बसायचं झालं ! बरं का सदानं दराव, मी ले टनं ट
कनल हायचा, ते घरक बडा होऊन बसलो आहे ! मला मे िडकल किमशन िमळालं होतं , हे
मी तु हां ला सां िगतलं होतं का कधी? ले टनं ट कनल माधव सीताराम जोशी!’’ ते
िख नपणे हसले . यांचा चे हरा आढीत चु कू न मागे रािहले या आं यासारखा अितप व
िदसत होता व ते हसले की यां या डो यां या कोप यांना एकदम सु रकु या पडत.
सदानं दाने मान हलवली. ये थे आ यावर दुस याच िदवशी यांनी ती हिककत
याला सां िगतली होती. कॉले जमधून बाहे र पड याबरोबरच यांना किमशन िमळाले
होते ; पण ते वढ ात यांचा थोरला भाऊ – बापू – वारला. आईने हाय खाऊन यांना
माघारी बोलावले व कायम घरातच अडकवून ठे वले . ‘‘तु मचा िव वास बसणार नाही,’’ ते
हणाले होते , “पण मी तु हां ला किमशन िमळा याचे कागदसु ा दाखवीन. मी ते अ ाप
जपून ठे वले आहे त. मा याबरोबरची माणसं खरं च ले टनं ट कनल झाली आहे त. आिण

मी? तीस वषं खाऊनिपऊन आळीसारखं जगलो. दरवषी विडलां या इ छे प्रमाणं यांचं
श्रा याच घरात करायचं , इथ या नारळ-सु पारी बागांकडे एकदा फेरी टाकायची आिण
िदवसां वर फु या मारत बसायचं ! काही वे ळा मला तु म या रामको यांचा फार हे वा
वाटतो. मागे पुढे न पाहता समोर िदसतं ते वढं च नजरे त यायचं व िमळे ल ते वढ ावर
जगत राहायचं ! ब स, खरं सु खाचं जीवन, सदानं दराव!
‘‘जाऊ ा! चला आत. उ ा तु ही जाणार, चहा तरी घे ऊ िमळू न. आमचं काय,
चालायचं च! पाठीवर मढं घे ऊन जगायचं आता अं गवळणी पडलं आहे मला! माझे वडील
तर मला लहानपणापासूनच कोडगा माधव हणत असत!’’ खोट ा उ साहाने माधवराव
हणाले . यांनी जु नी खु ची उचलली व ते आत आले . सदानं दाला एकदम
अवघड यासारखे वाटले . िवषय बदल यासाठी याने हटले , “हे आं याचं झाड फार
जु नाट आहे . असलं झाड घराजवळ असणं हणजे जरा धो याचं च, नाही का?’’ प्रथमच
ते झाड पाहत अस याप्रमाणे माधवरावांनी आं याकडे पािहले व हटले , ‘‘हे झाड
हणता होय? जु नाट हणजे फारच हातारं आहे ते . अहो, आम या आजोबां या वे ळी
ये थे आं बराई होती; पण वा यानं एकेक झाड पडत गे लं. हे रािहलं आहे ते शे वटचं ! 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 सु टलात
हणायचं दगदगीतून! आ ही दे खील खरं हणजे उ ाच िनघायचं ; पण गाडी हणे
िबघडून बसली आहे . ते हा आता परवा िदवशी!’’ यांनी आत वळू न मालतीला हाक
मारली व चहा करायला सां िगतले .
सदानं दचे अं ग एकदम उ ण झाले व तो हाव या उ सु कते ने आत पाहू लागला.
माधवरावांनी दुस या खे पेला जरा मोठ ाने ‘बसा’ हणताच तो भानावर आला व िकंिचत
धांदरटपणे फाइल बाजूला ठे वत तो खु चीवर बसला. ते थ या खु या जु नाट, अवजड
हो या व ब याच िदवसांनी बाहे र काढून कापडाने नु स या पु स याप्रमाणे यां यावर
पांढरी बु रसट कळा होती. वा तिवक सदानं दला आता चहा नको होता. अं गावर थं ड
पा याचा िशडकावा घे ऊन याला मोक या सै ल अं गाने खु चीत बसायचे होते ; आता
उरले ले Old Smuggler चे दोन पे ग घे ऊन, पाचसात िसगारे ट सं पवून आपली मु तता
साजरी करायची होती; पण मालतीचे नाव ऐकताच ‘‘चहा नको’’ हण याचे देखील
याला आठवले नाही आिण कदािचत मालतीच चहा घे ऊन बाहे र ये ईल या अपे े ने तो
प्रती ा क लागला.
थोड ा वे ळाने मालतीने चहा आणला आिण सदानं दसमो न जाताना सु रंगीचा
मं द धुं द गं ध िमरवत ितने तो या या शे जारील टे बलावर ठे वला. ित या चाल यातील
मादकते ने अगदी पिह या प्रथम याला जो धुं द आनं द वाटला होता, तोच आतादे खील
याला जाणवला. ित या हालचालीने ित या रे शमी व त्रात रे खीव उठाव िदसून णात
नाहीसे होत आिण प्र ये क पाऊलखूण हणजे शु भर् मु दर् ाच उठवत अस याप्रमाणे ती
जिमनीस पश करे . योत हल याप्रमाणे ितचे अं ग लवलवे आिण मदीर यौवनाची
आरती िफ न गे याप्रमाणे ती िनघून जाई. दररोज परतताना ितची आठवण झाली की
सदानं दाला बावर यासारखे होऊन तो वासने ने अधीर होत असे आिण ितला अं गणात
अगर सो यावर पािहले की या एका िदवसावर तरी न त्र उमट याप्रमाणे याला
आनं दाची हुरहुर वाटे .

माधवरावांनी काळजी या वरात हटले , ‘‘यं दा पावसाची सु वात लौकर
झाले ली िदसते ! बरं , तु ही के हा िनघणार, उ ा?’’
सदानं दला अजून चहा ओतत असले ली मालतीची बोटे च आठवत होती. ती
लांबसडक असून िनिशगं धा या क यांसारखी शु भर् सु बक होती. याला वाटले , ित या
केसांचा अगदी जवळू न वास घे तला तरी तो िनिशगं धाचाच असे ल. माधवरावांनी पु हा
हटले , “ हणजे तु ही अगदी सकाळीच िनघणार ना?’’
‘‘आँ ? काय हणालात? माझं हणता होय!’’ तो चमकू न वत:ला सावरत
हणाला, “हो, पिह या गाडीनं च जावं हणतो. र यापयं त चालत जावं लागे ल इतकंच;
पण पु हा पावसा यानं तर मलाच यावं लागे ल की काय कुणास ठाऊक? रामको यां या
ल नात नवरे दे वानं जखणाईचा खांब उचलून वधू या घरापयं त यायचा असतो हणे . तो
िवधी प्र य पाहन
ू याची न द करायची आहे . पण यां यांत ल नं पौष- माघात होत
असतात.’’
माधवरावांनी मान हलवून चहा सं पवला व ते उठले . आता आभाळ करपत
अ यावर आले होते आिण घराशे जारचे आं याचे झाड घु सळ यासारखे होऊ लागले होते .
या या फां ा ताण यासार या होत हो या आिण या वा यापु ढे माघार घे त घराजवळ
ये ऊ लाग या की घरच अं ग आकसत अस याप्रमाणे भासत होते . कपबशा घे ऊन
जायला मालती पु हा आली व जाताना ितने सदानं दाकडे सरळ समोर पािहले , ते हा
याचे दय गलबलले . उ ा आपण जाणार, िनदान आज तरी ती आप याशी काहीतरी
बोले ल या अपे े ने तो उतावीळ झाला; पण ने हमीप्रमाणे ितची दृ टी अगदी
िवसरभोळी होती व जणू या यामधून पलीकडे ितने पािहले होते . ती िनघून गे यावर तो
िवल ण वरमला आिण याला थोडा िवषादही वाटला. ही ने हमीचीच अशी इतरांना न
िदसणा या गो टीकडे सतत का पाहत असते ? काही वे ळा ती िलहीत असले ली िदसे .
एकदा-दोनदा याने ितला आप या खोली या बाजूला असले या लाल फुलां या
झुडपाजवळ पािहले होते . या वे ळीदे खील याला समो न ये ताना असे च वे धशू य
नजरे ने ितने पािहले होते आिण तो अि त वातच नस याप्रमाणे ती वळली होती.
सदानं दला अने कदा वाटे , िह या मनात अगदी खोल तळाशी काय चालले आहे ? ती
सदै व व नात अस याप्रमाणे अशी ने हमी हरवले ली का िदसते ?
उ ा जायचे हणून मा ना भे ट 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 प्रथम दाखवले , ते हा पूवी आपण कधीतरी या घरात रािहलो होतो की
काय, अशी एक िवल ण क पना याला पशून गे ली होती. याही खे पेला तो आत
ये ताच या क पने ने तो एकदम अ व थ झाला. तो माजघरात आला. ते थे अगदी
कोप यात िखडकीजवळ माई एका चटईवर बस या हो या व सग या प्रश त माजघराने
यांना बाजूला सार याप्रमाणे िदसत हो या. यां यासमोर काशीखं डाचे पु तक
उघडले ले होते आिण ते ने हमीप्रमाणे एक मोठा पारदशक डाग पडले या पानावरच उघडे
होते . सदानं दला वाटले , माई हे पु तक वाचतात तरी कधी? ते ने हमी याच पानावर उघडे
असते की!
“उ ा ते परतणार, हणून भे टायला आले आहे त,’’ माधवरावांनी आत जाताजाता
हटले . यांचा आवाज ऐकताच एकदम भानावर आ याप्रमाणे माई दचक या व

भे दरले या नजरे ने सदानं दाकडे पाहू लाग या. यांचा चे हरा अगदी िनतळ व छ,
कागदी िलं बा या सालीसारखा िदसत होता; पण यांचे ओठ आत दुमडले होते आिण
कानिशलाजवळ अं गठ ांनी जोरात दडप याप्रमाणे खु णा हो या. यां याकडे पािहले ,
की सदानं दला एखा ा जु या जीण पै ठणीची आठवण होत असे . रं ग िवटले ला, जर
काळवं डले ली, घडी िव कटले ली; पण जाितवं त अ सल पै ठणी! यां या भोवती
एकंदरीने कुलवं त असा आब होता. यांना असे एकाकी बसले ले पाहन
ू याला एकदम
वाटले , आपण पु ढ या खे पेला ये थे आलोच, तर माई मात्र पु हा भे टणार नाहीत; यां या
आयु याचा जप पु रा होत आला आहे ! तो बाजू या एका बाकावर बसला व या काही
बोलतात का हे पाहू लागला; परं तु यांनी या याकडे पाहन
ू मान हलवली.
“हां , पावसा यामु ळे ती माणसं हलली. मग माझं काम आपोआपच बं द झालं
की!’’ शे वटी तोच हणाला. मा नी काही न बोलता नु सती मान हलवली. ‘‘तु ही
काशीखं ड वाचता वाटतं ?’’
मा नी वरमून पु तक बाजूला सारले व या िखडकीतून पाहू लाग या.
‘‘काहीतरी पािहजे न हे िदवस ढकलायला!’’ या उदासीनपणे हणा या, ‘‘मला रात्री
तर डो याला डोळा लागत नाही अने क वषं ! मग कंदील लावून कशावर तरी डोळे
िफरवत बसायचं झालं !’’
वष या वष झोपे चे सु ख न घे ता जगायचे , या नु स या क पने नेच सदानं द
अ व थ झाला. याने अनु कंपे ने हटले , ‘‘मग यावर काही औषध वगै रे घे ता का? थोडी
िवश्रांती घे ऊन पाहा.’’
‘‘कसलं औषध िन कसली िवश्रांती! आता एकदाची सु टले की तीच कायम
िवश्रांती! तसलं कसलं औषध असे ल तर ा आणून मला! पं चवीस वषं झाली या घरात
पाऊल टाकू न, दररोज तासभर डोळा लागला की फार पाणी गे लं डो याव न! या
िठकाणी तर ते वढीदे खील झोप ये त नाही. अं धार पडला की सारा माळच भु तासारखा
जागा होतो आिण हे झाड तर दै यासारखं घराभोवती फे या घालत असतं .’’
सदानं द उगाचच खु यासारखा हसला. दुसरे काहीतरी हलकेफुलके
बोल याकिरता तो हणाला, “तु ही पु तक वाचता खरं ; पण दररोज ते च प्रकरण असतं
तु म यापु ढं !’’
“होय, पु तक वाचून सं पलं , तर आणखी कोण आणून दे णार दुसरं मला एवढ ा
आतड ानं ? मा याजवळ ते वढं एकच पु तक आहे .’’
सदानं द ते थन
ू उठला. याला ते थे बसवे ना. मा चा गोठले ला आवाज आता तडकू
लागणार असे याला एकदम वाटू लागले . ‘‘मी पु ढ या खे पेला ये ताना भारतीय उपकथा,
जै िमनी अ वमे ध, िशवलीलामृ त ही पु तकं घे ऊन ये ईन,’’ तो घाईघाईने हणाला.
‘‘खरं च?’’ अिव वासाने मा नी िवचारले . यांचा चे हरा जु ना जर उ हात
आ याप्रमाणे णभर चमकला; पण लगे च या पु हा आप या कवचात गे या व मान
हलवून सदानं दला िवसर या.
माधवराव हातात एक पु डा व कापडात बां धले ले एक लहान गाठोडे घे ऊन बाहे र
आले . ते हणाले , ‘‘अनायासे तु ही जाताच आहात, ते हा ही फणसपोळी दे शपांडे
ू ा नी खायचं
मं डळींना ा. गणपती या मागे साठे वाड ात राहतात ती. आिण हे गोदब
बां धन
ू िदलं आहे . तु हां ला रात्री खायला होईल, अगर सकाळी घे ऊन जाता ये ईल.’’

ू ाई बाहे र आ या. नऊवारी लु गडे चापूनचोपून
माधवरावां या मागोमागच गोदब
ने सले ली ही बाई िवधवा िदसत होती; पण ित या ग यात सो याची माळ िदसत होती.
ू ाई आ मिव वासाने पु ढे आ या व सलगीने हस या. या हणा या, ‘‘आम या
गोदब
घरातून पाहुणा उपाशी जायचा नाही कधी; पण आता आ हां लाच सारी आवराआवर
करायची आहे . नाहीतर आज आ ही तु हां ला जे वायलाच ठे वून घे तलं असतं .’’
ू ा ना बोलताना ओठां व न जीभ िफरवायची सवय होती, यामु ळे या काहीतरी
गोदब
ू ाई घरात वयं पाकीण
िगळू न तृ तते ने िमट या मारत अस याप्रमाणे िदसत. गोदब
अस या तरी अगदी घर याच माणसांसार या आहे त हे माधवरावांनी याला सां िगतले
होते ; पण सदानं द अवघड यासारखा झाला. माधवरावदे खील बरे च सं कोच यासारखे
झाले व यांनी वत: पु ढे होऊन याला बाहे र चल याची सूचना केली.
उज या बाजूला दोन खो या हो या. यांतील एक झोप याची खोली होती. परं तु
दुस या खोलीचा दरवाजा प्रथमच आज उघडा िदस यामु ळे सदानं द रगाळला; पण
आत पाहताच तो िखळ यासारखा झाला. पाठ अगदी वाकू न गे यामु ळे गु ड याची
वाळकी हाडे कानापयं त पोहोचले ली हातारी अं ग आखडून समोर ि थर नजरे ने पाहत
खोलीत बसली होती. माधवरावांनी एकदा आप या आईचा उ ले ख केला होता; पण
ितला पाह याची सदानं दची ही पिहलीच खे प होती. ‘‘ही आमची हातारी. चौ यां शी
वषांची आहे ; पण कान-डोळे अगदी खणखणीत आहे त!’’ माधवराव हणाले ; पण यांचा
आवाज शरम यासारखा झाला होता. ‘‘ितला चालता ये त नाही, ते थ या ते थे हातभर
सरकेल-न सरकेल; पण आ ही इकडे यायचं , हणजे ितला ठे वायचं कुठं ? कोणावर
िन कारण भार टाकायला? िशवाय ितचा कसलादे खील त्रास नाही. फ त आठवण मात्र
अगदी गे ली आहे इतकंच!’’ अितशय वाळू न सु रकुतून गे ले या चे ह यातील खोल
डो यांनी हातारीने या याकडे पािहले व हातापायां वरील खरबरीत कातडीसार याच
आवाजात हटले , ‘‘कोण, बापू होय रे ? के हा आलास? पाय धु तले स न हे ?’’
माधवरावांनी वत:शीच मान हलवली व हलकेच दरवाजा लावून घे तला आिण
सदानं दला घे ऊन ते बाहे र आले . ‘‘बापू माझा धाकटा भाऊ. तो िशकायला गे ला, ितकडे च
वारला. खूप वषं झाली; पण कोणी आलं की बापूच आला आहे असं वाटतं हातारीला!
मग या यासाठी आळवा या वड ा करायचा ती आग्रह धरते आिण नु सतं हं ू हणून
चालायचं नाही, तर या प्र य क न ड यात घालून ित याजवळ ठे वा या लागतात.
ू ा चं
मग चार िदवसांनी ितला नकळत या काढून टाकू न फेका या लागतात. हे च गोदब
मोठं काम होऊन बसलं आहे !’’
सदानं द सो यावर आला, ते हा याला एकदम उबले या कुंद हवे तन
ू बाहे र
आ यासारखे वाटले . सो यावर मालती एका खु चीवर बसली होती व बाहे र पाहत होती.
सदानं द आता कायमचा िनसटू न जाणारा शे वटचा ण िचमटीत धर यासाठी िवल ण
अधीर झाला व माधवराव काही बोलाय या आतच तो मालतीला हणाला, ‘‘आता मी
िनघणार सकाळी! कधी ितकड या बाजूला आलात तर या आम याकडे ज र! तु ही
मं डळींनी तर मला घरची आठवणदे खील होऊ िदली नाही अगदी!’’
मालतीने या याकडे िनिवकार चे ह याने पािहले व ती उठली. ‘‘चला, मी ये ते
तु म याबरोबर या फुलझाडापयं त!’’ ती हणाली.
माधवराव कौतु काने हसले , “ती िहची एक सवयच आहे . या कोप याला कसली

तरी रानफुलं उ हाळाभर उमलतात. यांचं नावदे खील आ हां ला माहीत नाही; पण दर
खे पेला ती फुलं घे त याखे रीज ितचा मु काम हलणार नाही!’’ ते मालतीकडे वळले व
हणाले , ‘‘पण लगे च ये , अं धा न वारं सु टलं आहे आिण पायांत काहीतरी घालून जा.’’
पण सदानं द पूण अिव वासाने पाहतच रािहला. अ ाप एक श ददे खील न
बोलले ली ही मु लगी आपणहन
ू आप याबरोबर यायला तयार झाली हे याला खरे च
वाटे ना. तो बाहे र पडला ते हा माधवरावांनी हात हलवला व हटले , ‘‘बराय, बघू आता
पु हा के हा भे ट होते ती! दे शपांडना नम कार सां गा. मालती, फार वे ळ क नको.’’
मालती-सदानं द बाहे र आली, ते हा यां यावर अदृ य प्रहार झा याप्रमाणे
वारा जोरात आदळला व हातातील फाइल सदानं दाने क टाने सावरली. मालतीची रे शमी
साडी माग या बाजूला एकदम पं खार यासारखी झाली आिण ितची आकृती समो न
अ यं त रे खीव झाली. ितने लाउजवर उज या बाजूला का या दो याने सापाचे िचत्र
भरले होते व ित या वासो छ्वासाबरोबर ते देखील हलत अस यामु ळे तो सापही
सं थपणे वासो छ्वास करत आहे असा भास होत होता; पण ित या चे ह याकडे पाहताच
सदानं दला िवल ण िव मय वाटला. चांदीचे पात्र धु त यामु ळे एकदम झगझगीत
व छ हावे , याप्रमाणे ितचा वत:शीच हरवले ला, त्र त चे हरा आता उजळला होता
आिण ती िकंिचत मागे झुकू न धुं द वारा वीकारताना ित या ओठां वर मु त हा य होते .
‘‘छान! माझी हाडं खु ळखु ळ यासारखी हलत आहे त आिण तु ही तर या
आडदांड वा यानं बे ह खूष झाले या िदसता!’’ तो हणाला. ती एकदम हसली व
सदानं दला एकदम मोहर यासारखे वाटले . ती हणाली, ‘‘मला अस या माळावर असं
वा यात भटकायला फार आवडतं ! आिण ते देखील आभाळ असं भ न आ यावर! पण
असलं वारं पावसा यातच मोकाट सु टतं आिण आभाळात पिहला ढग िदसला की आमची
इथली मु दतच सं पते . आईला पावसाळा अिजबात सोसत नाही.’’
पण ितचे हसणे िणकच ठरले . वरती आता का याकिभ न ढगांची लाट चढत
डो याव न पु ढे आली होती आिण मालतीदे खील पाहतापाहता तशीच काहुरली.
‘‘हो, आई हणताच आठवण झाली,’’ सदानं द उ साहाने हणाला, ‘‘पु ढ या
खे पेला मी यां यासाठी भारतीय उपकथा, िशवलीलामृ त ही पु तकं आणून ायचं कबूल
केलं आहे . काशीखं ड सं पन
ू जाईल अशी यांना भीती वाटते .’’
मालतीने या याकडे चमकू न पािहले व दृ टी बाजूला वळवली. ‘‘माई माझी
आई न हे . मा या आईला वाचायलाही ये त नाही,’’ ती तु टकपणे हणाली.
सदानं दला काय बोलावे हे समजे ना इतका तो ग धळला. दोघे ही िनमूटपणे चालू
लागली. आता जिमनीवर वाळले ली पाने वे गाने घ घावत पायां वर आदळत होती व
लगे च िनसटू न बे भान ओढली जात होती. आभाळ तर आता अवजड होऊन
उतर यासारखे वाटत होते आिण माळ सं पण
ू पणे झाकोळू न गे ला होता.
‘‘पण पु ढ या वषी मी इथं च ये ऊन राहायचं ठरवलं आहे पावसाळा सं पेपयं त,’’
मालती म ये च हणाली.
सदानं दला एकदम पे चातून सु ट यासारखे वाटले व तो हणाला, ‘‘इथं ? अस या
िठकाणी! अहो, ती रामकोळी माणसं देखील इथं कायम राहात नाहीत. पावसाळा सु
झाला, की अगदी जवळचं खे डं दहाबारा मै लां वर पडतं .’’ सदानं द बोलत होता खरा; पण
याचे श द के हाच मागे पडले होते आिण मालतीने ते ऐकले होते की नाही कुणास

ठाऊक! ती झपझप झुडपाकडे गे ली व काटे री फां ा बाजूला करत ितने ती रानवट,
उग्र, लालभडक फुले तोडून घे तली आिण जणू प्रवास सं प याप्रमाणे ती या िठकाणी
िनि चत थांबली.
‘‘पु ढं काय होतं हे मला एकदा पाहायचं आहे ,’’ या याकडे पाहत ती हणाली,
“पण दादांना यातलं काही सां गू नका. नाहीतर एकदा तरी यायला िमळतं ते देखील बं द
होऊन जाईल!’’
“पु ढं हणजे ? कशा या पु ढं ?’’ काही न समज यामु ळे ग धळू न सदानं दने
िवचारले .
“मला वरचे वर एक व न पडतं . कमीत कमी चारपाचदा तरी मी ते पािहलं आहे .
असं च आभाळ झाकळू न आले लं असतं . हाच माळ असतो; पण इथं आमचं घर नाही,
आई नाही, दादा नाही, आं याचं झाडदे खील नसतं . असतं ते हे लाल फुलांचं झुडूप आिण
मी! आभाळ मग का या भीषण घु मटासारखं होतं . यात काही वे ळानं खूप लांबलचक
शु भर् पं ख असले ला एक िवशाल प ी माझं नाव उ चारत ये तो. कुठं च प्रकाश नसतो;
पण याची सावली प टपणे माळावर पडते , तीदे खील या यासारखी पांढरीशु भर्
असते . यामु ळे काळवं डले ला माळ, आणखी एक पांढरा प ी असले या आणखी एका
आभाळासारखा िदसू लागतो. मी घाबरत नाही; पण धावत ये ऊन या झुडपाशी उभी
राहते . प ी अगदी जवळजवळ ये तो व याचे पं ख होडी या िशडासारखे िदसू लागतात.
याचे धगधगीत, काळे , ताटाएवढे डोळे अगदी जवळ ये तात आिण या लाल फुलांची
प्रितिबं बं यां यात प ट िदसू लागतात.’’
“आिण पु ढं काय होतं ?’’ ि तिमत होऊन सदानं दने िवचारले .
‘‘ते च मला पाहायचं आहे ,’’ डोळे िव फारत मालती हणाली, ‘‘कारण व न
इथं च तु टतं , सं पतं . मी पावसाळा होईपयं त रािहले , तर कदािचत समजे ल, उमजे ल.’’
ती जायला िनघाली व ितचा चे हरा पु हा कुंिठत झाला. सदानं द चटकन दोन
पावले पु ढे आला व हणाला, ‘‘चला, मी तु हां ला घरापयं त पोचवून परततो.’’
‘‘नको, तु ही ये ऊ नका बरोबर, मी जाईन,’’ मालती अितशय तु टकपणे हणाली
व चालू लागली.
‘‘कधी या बाजूला आलात तर या आम याकडे !’’ अतृ त आवाजात हताशपणे
सदानं द हणाला.
मालती तशीच िनघून गे ली. जाताना ितने एक फू ल केसांत डा या बाजूला टोचले .
आता वारा मागून होता व ितचे व त्र पु ढील बाजूला फडफडू लागले होते . जणू एखा ा
मूतीचे िश प पु रे झा याप्रमाणे या या मनात ितची पूण आकृती उ ण वासने ने प ट
झाली आिण ती आं याखाल या घरात जाईपयं त तो हावरे पणाने पाहत रािहला.
आता भोवती अवे ळ रात्र झा याप्रमाणे अं धार झाला होता आिण आभाळात
िठे गळाएवढीदे खील जागा व छ उरली न हती. आं या या फां ांची अ व थ धडपड
ये थपयं त प ट ऐकू ये त होती आिण काटे री झुडपां या फां ा अगदी सरपटत जमीन
ओरबाडू लाग या हो या. सदानं दाने िज याचा दरवाजा उघडला आिण वा याला दडपत
तो पु हा लावून तो सावधपणे वर आला. याने काड ाची पे टी काढत टे बलावरचा कंदील
लावला आिण भोवताल या अं धा या वण यात सु रि त असे प्रकाशाचे घरटे िनमाण
केले . खाटे वर बस यावर मात्र आपले अं ग अित िशणून गे ले आहे याची याला जाणीव

झाली. याने माधवरावांनी िदले ले पु डके, गाठोडे एका हातिपशवीत टाकले . पाच-सात
फायली, मळके कपडे , दाढीचे सामान याने भराभरा बॅ गे त टाकले . घड ाळ मात्र
गजराकिरता अ ाप बाहे र हवे होते . नाहीतर सकाळी खाटे वरची चादर बॅ गम ये टाकली
की ये थले काम सं पले ! याने कपडे काढले व अं गाखां ावर पा याचा िशडकावा घे तला.
अं ग पु स यावर याला फार ताजे वाटले . याने आरामखु ची िखडकीजवळ ओढली व जणू
याच णासाठी सारा िदवस जागव याप्रमाणे याने Old Smuggler ची तीन बाजूंनी
चे पले ली बाटली काढली. ित यात अ ाप दोन पे ग तरी धग होती. याने लासात थोडी
ि ह की घे तली, ित यात होय की न हे एवढे पाणी घातले आिण बाटलीकडे पाहत मोठ ा
उ साहाने हटले , ‘‘Cheers, old boy!’’ तो कुठला कोण कॉटलं डमधला इरसाल
हातारा; पण या या बाटलीने याला ये थे पं धरा िदवस तगवले होते .
ि ह कीचा घोट उ ण प्रकाशा या ओघळाप्रमाणे खाली उतरला व याला
प्रस न वाटले . याने िसगारे ट काढली व सा या अं गावर कस याही हालचालीचे दडपण
नसले की मनाला जे ऐषआरामी सु ख वाटते , यात तो गु ं गला. समोरच टे बलावर या या
एका िमत्राने हाँ गकाँ गहन
ू आणले ले घड ाळ होते . या या म यभागी खडे बसवले ला
मोर होता आिण मागील तबकडीवर नीलमणी खचले ला याचा पसरले ला िपसारा होता.
दर िटकिटकीबरोबर िपसारा हाले , नीलमणी एकमे कांत िमसळत, उलगडत. इतर
घड ाळांपर् माणे दर िटक आवाजाबरोबर जाणारा ण ये थे िन फळ जात नसे . जाताना
याला ये थे नीलमणी िनरोप दे त, गोफाप्रमाणे गु ं तन
ू पु हा बाहे र ये त व िपसारा थरथरे ;
पण मधला मोर मात्र हा काळाचा खे ळ पाहत वत: िनरामय, िनिवकार राही.
सदानं दला आता आपण व आपली खोली तशीच ि थर वाटली. भोवताली आता
काळोखाची अभे वाट यासारखी तटबं दी िनमाण झाली होती. वादळा या दडपणामु ळे
खोलीची एकुलती एक िखडकी सारखी करकरत होती. माधवरावां या घरात िदसणा या
िद याखे रीज या सवभ क अं धाराला आता घास उरला न हता आिण
ते वढ ासाठीदे खील तो आं या या फां ां या अदृ य हातांनी सारखी धडपड करीत होता.
सदानं द जा तच सु कावला आिण खु चीत जा तच मागे रे लला. याने उरले ली ि ह की
लासात ओतली व ‘थँ स’ हणत बाटलीला ऐटबाज सॅ यु ट िदला. याने बाटली खाली
ठे वली व यात पे टले ली काडी टाकली. भ कन थोडा आवाज झाला आिण मोराने िपसारा
थरकवून तोही ण जाऊ िदला.
सदानं द या मनात अने क िचत्रे िपसा याप्रमाणे िमसळू न िव लागली व
यां याकडे पाहत तो रगाळला. याला वाटले , सारे पं धरा िदवस! पण ते वढ ात
मुं गुसाप्रमाणे आपण िकतीतरी आयु यां या खाली िबळे पोखरत िहं डत रािहलो! ती
माणसे अि त वात आहे त याचीदे खील आपणाला क पना नसले ली रामकोळी जमात!
यां यात डु कर व य आहे ; पण डुकराचे मांस खायला सोकावले ला रामजा रामतीथला
एकादशीला जायचे िनिम क न भूक भागवून हळू च परत ये त असे . ही पाच मु ले
कोणाची हणताच, ‘‘असलं यानात बाळगून बसू हय?’’ हणत िफदीिफदी हसणारी,
ल न न झाले ली भां गली; मां ग याने गु णा लोहाराकडून पं धरा पयाला एक लं गडे घोडे
िवकत घे तले होते , पण याला हात लावताच घोड ाने कवड ांसार या दातांनी याची
दोन बोटे च तोडून काढली होती, पण नं तर कसली भानगड-खाज नको हणून गु णाने ते
याला पै से न घे ताच दे ऊन टाकले होते , तो सौदा कसा अगदी फुकटात पडला हे उरले ली

तीन बोटे नाचवत हषाने सां गणारा मां ग या; काल रात्री माझा बा भे टला होता, असे
आप या तीसचाळीस वषांपव
ू ी मे ले या बापािवषयी सां गणारा आिण या यासाठी
मोगाभर दा ओढ ाकाठी ठे वून ये णारा हातारा जखणू आिण तीच दा चो न िपऊन
रात्रभर ‘‘मी तु झा बा, तू माझा बा!’’ असे ओरडत िधं गाणा घालणारा याचा मु लगा
वारड ा... ही माणसे , यांचे जगावे गळे जगणे ! पिह याच भे टीत सारे घडाघडा बोलून
टाकणारा, किमशन िमळाले ले जु ने िन पयोगी पत्र जपणारा, क डले ला माणूस
माधवराव; माई – यांना तर सदानं दाने के हाच िहं डतािफरताना पािहले न हते , आयु यच
पां गळे झा याप्रमाणे या ने हमी बसूनच असत; खडकावर बसून कसले तरी गाणे
गु णगु णत असले ली एकाकी मालती; ित या खां ाजवळची दो यांनी भरले ली काळी
ू अथवा कॉफी ायला ये ऊन तो दारे
सपाकृती; बरीच रात्र झाली असली तरी गरम दध
ू ाई... जणू या
लावाय या अधीर तयारीत असला तरी धीटपणे रगाळणारी गोदब
सग यां याच जा यातून अलगद िनसट याप्रमाणे याने मान हलवली. आता
डो यां वर सु खद आळस चढू लागला होता. खाटे वर जाऊन आडवे हो याची याला
अ ाप गरज वाटली नाही; िशवाय लास अ ाप िजवं त होता. तो तसाच टाकू न आडवे
हायचे हणजे या हाता याला काय वाटे ल? Cheers again, old boy...
मोरिपसारा सं थ लयीत लखलखत रािहला. अं धारा या ओझावले या पखालीतून
फुट याप्रमाणे पाऊस आता कडकडपणे ओतू लागला. धारां या वे गात मोराचा श द
िव न गे ला आिण आं याची धडपडदे खील पु स यासारखी झाली. सदानं दाने हात लांब
क न खाटे वरची चादर ओढली व ती अं गाभोवती गु ं डाळत याने कोषात अस याप्रमाणे
वत:ला उबदार सु खात लपे टून घे तले .
तो जागा झाला ते कडाड या या प्रचं ड आवाजाने . सारे आभाळच अित
ओ याने तडकू न कोसळ याप्रमाणे आवाज झाला होता. तो ताडकन उठला व याने
िखडकीजवळ जाऊन बाहे र पाह याचा प्रय न केला; पण का या िमट् ट अं धारावर
कसलाच ओरखडा न हता. तोच आभाळ िवजे ने टरक यासारखे झाले , िवजे ची उग्र
रे खीव रे षा थरारली आिण सारा माळ तां या या त त रसासार या प्रकाशाने
दे दी यमान झाला. समोरचे दृ य पाहताच दयाचे ठोकेच थांब यासारखे याला वाटले .
इतके िदवस तगून असले ले आं याचे झाड उ मळू न घरावर टे कव याप्रमाणे खाली आले
होते व याची अ या घराएवढी मु ळे जिमनीतून वर ये ऊन पावसात िनथळू लागली होती.
याने टॉच उचलून पायज या या िखशात घातला व हातात कंदील घे ऊन तो
धाडधाड िजना उतरत खाली आला. तो बाहे र ये ताच पावसाची लाट सं त त
झा याप्रमाणे या यावर आदळली. िद याने आपली योत प्राणा त क टाने वाचवली.
सदानं दने िन चयाने घोटाभर पा यात पाऊल टाकले व पचपच आवाज करत, घराचा वे ध
घे त तो चालू लागला. आता पावसा या धारांना ओ या वे ताचे बळ चढले होते व यां या
मा याने अं गाखां ावर सळका उठ याप्रमाणे भासत होते . म ये च तो भीषण उग्र
प्रकाश लखलकू न जाई. िठकिठकाणी साचले या पा याचे तु कडे , जिमनीत सहस्र डोळे
उघड याप्रमाणे णभर चमकत आिण दुस या णी अं धारात पडले ले िखं डार बु जून
जाई.
तो घराजवळ आला. आं याचे झाड कोसळले न हते , तर एखा ा जीण जजर
य तीने हलकेच वास सोडून सं पन
ू जावे , याप्रमाणे कोणीतरी अलगद ढकलून

िद याने ते छपरावर ये ऊन रािहले होते . घरा या िभं ती शाबूत हो या; पण छ पर मात्र
माडीचा जीण कडे पाट घे ऊन आत उत न अं तरवक् र होऊन टे कले होते . पु ढचा दरवाजा
फां ांनी अडला होता. सदानं द धावत जाऊन मागे आला. माग या िखडकीची चौकट
मोडली होती व मागचे दार आत कोसळले होते . सदानं दने कंदील सावरला व िखडकीतून
आत उडी मारत तो उतरला व याने आपला िनथळत असले ला चे हरा पु सला.
याने कंदील उं चावत इकडे ितकडे पािहले . भोवतालची भांडी सवत्र िवखु रली
होती आिण कडे पाटाला अडकवले ली िशं की अ ाप खु यासारखी िहं दकळत होती; पण
याचे ल कोप यात गे ले. ते थले कपाट वाकडे होऊन खाली आले होते व यावर
काळसर जु या वाशांचा जु डगा आदळला होता. सदानं द िखळ यासारखा पाहत उभा
रािहला. या िढगा याखाली कपाटा या आडोशाला एक िमणिमण िदवा अ ाप जळत
होता आिण माई तशाच गु डघे टे कू न बस या हो या; पण यांचे डोळे मात्र काचे चे
झा याप्रमाणे िनजीव, त ध होते . म ये च यांनी एक उसासा टाकला व यांचे ओठ
हल यासारखे झाले . एकदम धावत जाऊन यां यावरील कपाट, वासे यांचे ओझे
सरकवावे हणून तो पु ढे सरकला; पण अचानक तो थबकला. याला वाटले , मोठ ा
श्रमाने मा ना बाहे र काढून वाचवले , तर काय होईल? या जगतीलही – आिण
सु ट याची वाट पाहत बसतील! यांचा सु टकेचा ण हाच अित आनं दाचा ण आहे
आिण तो अनायासे आलाच आहे . ते िन फळ, दुबळे आयु य सं पन
ू जाईल. यां याबाबत
काहीच न करणे हाच यांना मदत कर याचा एकमे व माग आहे ...
तो पु ढे वळला खरा; पण या या मना या एका भागाला आपण फार गु हे गार
आहो असे फार जाणवून गे ले आिण जणू वत:चा एक नवा चे हरा िदस याप्रमाणे याला
िव मयाबरोबर शरमही वाटली. माजघराचा दरवाजा फां ांमुळे बं द झाला होता. तो
बाजू या खोली या ढासळले या िभं तीव न आत उतरला व याने कंदील िफरवून
पािहले . या िठकाणी एक लहान तु ळई खाली झोपले या दोघां वर पडली होती आिण
याखाली दो ही य ती िखळ यासार या झा या हो या. याने िदवा जवळ ने ऊन
पािहले व याला एकदम ध काच बसला आिण घृ णाही वाटली. माधवराव अं ग मु डपून
ू ा नी अं ग पसरले होते आिण
झोपले होते व यां या शे जारी अ ता य त कपड ांत गोदब
यांनी वािम वा या िव वासाने एक हात यां यावर टाकला होता.
डो यावरचा ओलसरपणा पु सत याने कंदील बाजूला अडकवला व तो पु ढे आला.
आता खाली िपं ढरीपयं त आले या मऊ िचखलात पायाला ने ट दे याचा प्रय न करत
याने खां ाने तु ळई सरकव याची धडपड केली; पण ितचे एक टोक छपरात अडकू न
रािह याने ती हललीदे खील नाही आिण या ओलसर चाव या वा यातदे खील याचे अं ग
श्रमाने उ ण झाले . तो हताश होऊन पाहतच रािहला. हणजे भूतकाळात भु ताप्रमाणे
जगत असले ले माधवरावांचे आयु यदे खील खरोखरी याच एका तु ळईखाली सं पन
ू गे ले
तर! ले टनं ट कनल माधव सीताराम जोशी. या घरात वषाला विडलांचे श्रा करायचे
आिण जु या मोडकळीला आले या खु चीला िखळा मारताना शरमून जायचे !
परं तु मालतीची आठवण होताच मात्र तो एकदम डाग िद याप्रमाणे भानावर
आला. ितला मात्र आपण प्राणपणाने वाचवले च पािहजे या ओढीने तो दारातील
माती या िढगा यावर चढला व वासे , लाकू ड यांचे तु कडे बाजूला करत माजघरात आला.
मालतीची खाट शाबूत िभं ती या कडे ला होती व झाडा या दोन फां ा आत

ये ऊन ित यावर बे च याप्रमाणे उ या हो या; पण यां यामधून ितची खाट पु ढे ढकलणे
अश य न हते . पु हा सदानं दने श्रमले ले शरीर ताणले व फां ां या कमानीतून ितला पु ढे
रे टत बाहे र आणले आिण िदवा उं चावून ित या चे ह याकडे पािहले . ितचा वास मं दपणे
चालला होता व ित या दे ख या चे ह यावर िनरामय शांतता िदसत होती.
ितने झोपताना जा तच तलम व त्र ने सले होते आिण आता ते िकंिचत ढळले
होते . ित या आता सहजप्रा त, रे खीव अं गाकडे पाहताच या या मनात सपकुंड
फुट याप्रमाणे याचे शरीर वासने ने पे टले व हात थरथ लागले . वासने ने एकदम व य
झाले ले वास बाहे र टाक यास यास छाती अपु री वाटू लागली. तो णभर घोटाळला
व याने मागे वळू न पािहले . णापूवी गु हे गार, आता पातकी; पु हा िणक गु ं तागु ं त
झाली; परं तु आता लालसा अनावर झाली व तो एकदम त त तं भासारखा झाला. याने
कंदील बाजूला ठे वला व आवे शाने खाटे वर अं ग टाकत, तो आं ध या, धडपडणा या
बोटांनी ित या लाउजची बटणे काढू लागला. ितचे व थल अनावृ त झाले आिण
या या रानवट बोटांना ित या तनांचा उबदार पश होताच, याला धाव या र ता या
गतीने धुं द झा यासारखे वाटले . याची बोटे जा तच अधीर झाली व याने उरले ली बटणे
काढून ितचा ऊर पूणपणे उघडा केला व तो बु भु ि त वापदा या िनखळ रानभु केने
याकडे पाहू लागला.
आिण झट याने पूण िवकल बिधर होऊन तो पाहत रािहला. याची वासना
णात ओसरली व याला मिलन वाटू लागले . मालती या िनतळ मु लायम उरावर
तनां या खाली वीतभर ं द असा पांढरा िनजीव अमं गळ असा डाग होता. याकडे
गोठू न पाहत असता याला माने वर झरझर काटा उमट यासारखे झाले . डागाचा आकार
प या या पसरले या पं खासारखा होता... ‘आिण तो प ी पु ढे काय करतो हे च मला
एकदा पाहायचे आहे ...’
तो ते थे िकती वे ळ थांबला हे याला जाणवले नाही. ते वढ ात एक उसासा टाकत
मालतीने उजवीकडून डावीकडे मान वळवली व डा या बाजूला केसात असले ले, आता
मलूल झाले ले रानफू ल िचरडून गे ले. भोवताल या िखं डारातून आता वारा जा तच वे गाने
हुंकारत ये ऊ लागला होता व कंिदला या योतीची तगमग आता वाढली होती.
सदानं दाची दृ टी एकदम समोरच उतरले या कलले या छपरा या तु कड ाकडे गे ली व
तो भीतीने झट्िदशी मागे सरकत िभं तीवर आदळला. ते थील दोन वाशांना वे टाळू न एक
साप या यापासून काही अं तरावरच ित्रकोणी डोके पु ढे करत फू कारला होता. जणू
अदृ य दोरीने खे च याप्रमाणे याचे डोळे सापा या वळशावळशां या चकचकीत
का या अं गाव न सरकत मागे गे ले; पण याला सापाची शे पटी िदसली नाही. या या
त डून भीतीचा आवाज फुटला व ते थन
ू िनसटाय या धडपडीत याचा कंिदलाला जोराचा
ध का लागला आिण इतका वे ळा कसाबसा तग ध न असले ला कंदील आडवा होऊन
िवझन
ू गे ला.
आता सगळा प्राणच भीती होऊन डो यांत आ याप्रमाणे तो चाचपडत,
ठे चाळत सो यावर आला. ते थे वा या या िनरिनरा या प्रवाहांचा िधं गाणा सु होता.
आधाराला धरले या प्र ये क व तूचा ओला, िनसरडा पश होताच याला लांब का या
अं गाचा भास होत होता. दरवाजाकडे जात असता तो एकदम ठे चाळू न आडवा पडला.
तोच काहीतरी िवल ण वजनाचे ओझे या यावर उतरले व सं थपणे ि थर झाले आिण

हतबल झाले ले पाय घे ऊन तो ओ या जिमनीवर पडून रािहला. पड यापड याच याला
गडद अं धारात चकचकीत वे टोळी उलगडत लांब होत असले ली िदसू लागली.
अं धारालाच त डे फुट याप्रमाणे का या िठप यांचे डोळे असले ले ित्रकोण अगदी
जवळ ये ऊन पश करतात की काय असे याला सतत भासू लागले ; पण या या
अं गातील पीळ आता सं पत आला होता. तो ओठ मधूनमधून ओले क न िनपिचत पडून
रािहला व याचा वास घरघरीत होऊ लागला.
आता सगळीकडे एकदम िदवट ा िदसू लाग या व सदानं दने जड िनजीव डोळे
िफरवून बाजूला नजर टाकली. अं धाराला आता एकदम कुंद, मिलन दप ये ऊ लागला
होता आिण तो याला अितपिरिचत होता. रामको यांसमोर बसले की याच वासाने याचे
पोट उमळू न ये त असे . आता िठकिठकाणी अं धारात िदवट ांचा लांब प्रकाश पु सले ले
तांबडे -िहरवे पटके िदसू लागले आिण म ये च गु ड याएवढे घोडे िढगारा हलवले या
दारातून आत आले . सदानं दने हाताची बोटे घट् ट आवळू न धरली व याचा चे हरा हुंगत
असले ले त ड बाजूला कर यासाठी तो अ प टपणे घशात या घशात काहीतरी ओरडू
लागला. रामको यां या िदवट ा घे तले या आकृती इकडून ितकडे सार या हलत
हो या. यांनी भांडी, कपडे गोळा क न घोड ां वर घातली. एकाने िदवटी या प्रकाशात
हात अगदी जवळ ने ऊन पािहला व हातातील सो याची माळ, अं गठ ा, मं गळसूतर्
यां याकडे पाहत वचकन दात दाखवले . सदानं दला या घोळ यात मां ग या, रामजा
यांचे चे हरे िदसले व यांची नावे घे ऊन आपणाला ओ याखालून काढ यािवषयी तो ओरडू
लागला; पण याचे श द काही के या घशाबाहे र पोहोचे नात. आता शे वटी याला
वारड ाचा चे हरा प ट िदसला. याने मालतीला दो ही हातां वर टाकू न बाहे र आणले
आिण घोड ावर सामाना या मागे ितला टाकू न याने घोड ाला लाथ मारली. सदानं दाने
पु हा गळा ताणून हाक मारली; पण मग हळू हळू घोडे , िदवट ा, लाल-िहर या फेट ांचे
रामकोळी नाहीसे झाले .
आता सदानं दाचे अं ग या याशी सं बंध तोडून गे याप्रमाणे नाहीसे झाले होते .
िकंिचत हालचाल केली तरच वे दने ची सणक याला समजत होती. याचा वास आता
जा तच खरबरीत होऊ लागला होता व हात िन पयोगी होऊन बाजूला पसरले होते .
म ये च याने वास आव न कानोसा घे याचा प्रय न केला. याने वास
आवरला; पण घरघरीत वासो छ्वास थांबला नाही. आता या न या अनािमक भीतीने
याचे अं ग एकदम कापू लागले . या या चे ह यावर खरबरीत वाळले ले टणक काहीतरी
सरकले आिण या या कानाजवळ कोरड ा कातड ाचा तु कडा चु रगळ यासारखे श द
आले , “मला बाहे र ने . मला वाचव.’’
याचे हात एकदम िजवं त झा याप्रमाणे छातीवरील दडपण ओरबडून बाजूला
ू काहीतरी लखलखले व याला एकदम
काढू लागले . या या िनजीव, कापूसगाठी मदत
टॉचची आठवण झाली. याने धडपडत, िपळवटले या अं गातील क् र वे दना सहन करत
िखशातून टॉच काढला व बटण दाबले . झगझगीत भा यासारखा प्रकाश समोर पसरला व
या प्रकाशात हातारीचा कवटीसारखा भीषण चे हरा प ट झाला. खाल या
प्रकाशामु ळे उजळले या भु वयांखालची टचटचीत हाडे आिण खोब या घे ऊन चे हरा
जा तच जवळ आला व हणाला, ‘‘मला ने ितकडे , नाहीतर मरते मी!’’
हातारी जा तच जवळ सरकली व ितने या या एका हातावर गु डघा तवला.

याचा हात द णिदशी खाली आला व पे टले ला टॉच तसाच िनसटू न बाजूला घरं गळत
गे ला. या प्रकाशा या झोतात वाळले ली मान व हातांची हाडे लांब होऊन पु ढे सरकली.
सदानं दाला एकदम जाणवले , या प्रकाशातील चे हरा हातारीचा न हे च; खाल या सखल
भागातून जखणाईच ये थे चढून आली आहे व पायां वर तु ळई होऊन छातीवर तत आहे .
प्रकाशाचा एक पट् टा चे ह यापलीकडे गे ला होता आिण या िठकाणी समोरच सापाचा
काळा पट् टा िदसत होता. कृ ण आिण वे त प्रकाशांचे पट् टे एकमे कां वर आघात करत
अस याप्रमाणे या िठकाणी ित्रकोण, त ड वरखाली होत पु ढे पुढे सरकू लागले होते .
आता सदानं दाचा त्राणच सं पला व याचा प्रितकारही दुबल झाला. या या
ग याभोवती जीण कातडी या कणखर हातांची पकड जा तच आवळली जाऊ लागून
याला गु दमर यासारखे होऊ लागले आिण प्राण सारखे घु सळू लागले .
खूप खोल अं धा या गु हे त पाख फडफड याप्रमाणे या भीषणते या तळाशी
एक िवचार याला जाणवला व यामु ळे यात या यात याला मोकळे पणा पशून
गे ला. याला वाटले , हे सगळे व न आहे . आता ग यातून श द फुटला, की हे सारे
िव न जाईल. िदवट ा घे ऊन आले ले रामकोळी, छातीवर पांढरा प ी घे ऊन गे लेली
मालती, आप याला हाडांचा पे च घालून चगरत असले ली हातारी, एवढे च न हे , तर
अं धारात मु तपणे िहं डत असले ला 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 झाले ले झाड – सारे काही चु टकीसरशी नाहीसे होईल. आपण अ ाप
व नात आहो, हणून ही सारी जगत आहे त इतकेच!
परं तु या िवचाराची ऊब पसरते -न पसरते तोच ती िव न गे ली. ित या पाठोपाठ
सापच मनात उतर याप्रमाणे तो िनजीव झाला. सारी माणसे आप या व नात जगत
आहे त, आपण डोळे उघडले की ती का या पटाव न पु सती जातील. पण मग
याचप्रमाणे , कोणास ठाऊक, आपणदे खील या प्र ये का या व नात जगत असू!
मालतीची बे नजर दृ टी, घोड ाचे का या कवड ांसारखे डोळे , हातारी या जु या
आड या िविहरीसार या खोब या, रोखून पाहणारे झाड, लाल-िहर या पट यांचे
रामकोळी या सग यां या व नांत आपण तु कड ा-तु कड ाने जगत असू. यां यातील
कोणी डोळे उघडले , कोणी जागे झाले , की कोणास ठाऊक, आपला एक भाग मृ त होऊन
नाहीसा होऊन जाईल आिण मग अगदी शे वटी कोणा यातरी अखे र जागे हो याने
आपण पूणपणे नाहीसे होऊन जाऊ...
यां यापै की कोणीच जागे होऊ नये असे वाटत याची आतडी गोळा होऊ
लागली. ‘‘मला अजून जगायचं आहे !’’ या या त डून घोगरे श द बाहे र पड यासारखे
झाले ; परं तु ते श द ग यापयं तच ये ऊन बु डबु ड ाप्रमाणे फुटले होते . या या
छातीवरील दडपण आता जा तच वाढले व ग याची पकड जा तच कठीण झाली होती
आिण हातारी खरखरीत आवाजात सारखी हणू लागली होती, ‘‘मला अजून जगायचं
आहे !’’
आता सदानं दाची ई या सं पली व तो पूणपणे िपळू न टाक याप्रमाणे िन चल
पडला.
बाहे र आता वारा मं दावला होता व आभाळ

व छ होऊन चांद या िदसू

लाग या हो या; पण मधूनमधून एखाददुस या ढगाचा िशडकावा होताच. सारे आभाळच
आता अिभषे कपात्र झा याप्रमाणे कालगतीचे थब िठपकत होते आिण या प्र ये क
िठप याबरोबर िनयतीचा सहस्रर न मोरिपसारा चांद या चमकावत लहानमोठा होत सारे
िनिवकारपणे पाहत होता.

दू त
नगराकडे ये त असले या ं द मागावर एक रथ अितवे गाने ये त आहे व यावर सम्राटांचा
नीलव त्रावरील हं सिच हाचा वज आहे , हे पाहताच ारपालांनी अ यं त प्रचं ड अगल
बाजूला केला आिण याबरोबर अवजड धातू या दोन लाटांपर् माणे , याचे दोन प
सं थपणे मागे ये ऊन ि थर झाले . नगरात प्रवे श करताना रथाची गती िकंिचतही कमी
झाली नाही. शु भर् घोड ां या टापा फरशी बसवले या र याव न धावताना
िठण यां या चांद या उडवू लाग या. र यावरील जनसं मदात भयाने दोन भाग होऊन
यातून रथ पु ढे जाताच उ सु क जनांचा समु दाय या यामागे धावू लागला. नगरातील
भ य चौकात रथ ये ताच सार याने एकदम लगाम खे चला. या िक् रये बरोबर उतावीळ,
िव तृ त डो यांचे शु भर् घोडे माग या पायां वर उभे रािहले व यां या डौलदार
आयाळां या माना सागरा या वक् र लाटांपर् माणे
णभर वर गे या. शि तमान
घोड ां या पायांना आता थारा िमळाला; पण पूवी या अितवे गाचा पिरणाम अ ाप
ओसरला न हता व यांची िनथळत असले ली शरीरे अ ाप थरथरत होती. भोवतालचा
ू खाली उतर याची उ कंठे ने वाट पाहू
समु दाय वाढत गे ला व प्र ये कजण रथातून राजदत
लागला.
चौकातील एका बाजूला राजपु त्राचा िवशाल प्रासाद होता व याला सात
गोपु रे होती. प्रवे श ारी दो ही बाजूंस, सु वणालं कार असले ले, िव तृ त गं ड थलां वर
वि तक िच हे असले ले भ य ह ी सु खासीनपणे डोलत होते व या हालचालीने यां या
गजघं िटका लयब मं द वर िनमाण करीत हो या. यामु ळे आता िनमाण झाले या
शांतते वर यां या सु रांची सौ य कलाकुसर होत अस याचा भास होत होता.
प्रासादासमोरच दुस या बाजूला आय थिवरांचा मठ होता व याचे प्रवे श ार आठ पु ष
उं चीचे होते . यातून आत या बाजूला पाय यांचा एक प्रवाह वर गे याप्रमाणे अने क
शु भर् सं गमरवरी पाय या हो या व ते थील कोरीव तं भाशे जारी केशरव त्रधारी दोन
िभ ू िशलाकृतीप्रमाणे त ध उभे होते . यां या मागे मठा या वतु ळाकार स जात नीरव
शांतता होती व यावर एखादा िभ ू फुला या शु क पाकळीप्रमाणे सं थपणे सरकताना
िदसे .
ू वरे ने रथातून उतरला व या या
ने हमीची प्रौढ, समययो य वृ ी सोडून दत
से वकाने तु तारीचा नाद केला.
या वनीमु ळे िनद्रेतून अक मात जागा झा याप्रमाणे प्रासाद कोलाहलाने
भ न गे ला व यात गजघं िटकेचा मधु र नाद लाटे ने उचलले या िशं प याप्रमाणे नाहीसा
झाला. प्रासादातील प्रां गणात र तवण व त्रांतील प्रितहारींचा समु दाय दो ही
बाजूंना नम्रपणे उभा रािहला. सु वणव त्रांत झगझगीत वाटणारी राजपु त्राची आकृती
शांतपणे पाय या उत लागली व प्रासादा या प्रवे श ारी ये ऊन थांबली. मठातील
आवारातदे खील इत तत: िफरणा या शु क पाक या एकत्र ये ऊन यांची माला

झा याप्रमाणे अने क िभ ू एकत्र आले . आय थिवरांची रे शमी, िशिथल व त्रांतील
आकृती खाली ये ऊ लागताच यांचे दोन अनु यायीही याच आदरशील गतीने यां या
मागोमाग ये ऊ लागले . व त्रा या पु ढील भागावर प्र विलत थं िडलाचे िच ह
असले या एका िभ ू या हातात कमल िशखर अिधकारदं ड होता व दुस या िभ न
ू े
यां यावर रे शमी केशरी व त्राचे सु वणछत्र धरले होते .
ू ास
या सा या जनसमु दायाची दृ टी आप यावर िखळली आहे , या क पने ने दत
अ यं त समाधान वाटले व याची वृ मु दर् ा सं तोषाने उजळली. तो िकंिचत गवाने पु ढे
झाला व याने राजपु त्र व आय थिवर यां याकडे पाहत औपचािरक, अनु भवी
ू हणून मी आज
अिभवादन केले . तो हणाला, ‘‘राजन्, धमभूषण, सम्राटांचा िवशे ष दत
ये थे आलो आहे व सम्राटांची आ ा या जनसमु दायापु ढे प्रकट कर याचे भा य मला
आज लाभत आहे . सम्राट मृ गये साठी गे ले असता कमल सरोवराकाठी शै ले वरा या
मं िदराजवळ यांना एक िवल ण सा ा कार झाला व यांनी अ यं त वरे ने से वकास ये थे
पाठवले . मृ गया अपूण ठे वून वत: सम्राट प्राथना व िचं तन यासाठी अ ात थळी गे ले
आहे त. यां या आ े पर् माणे घटना त काळ घडावी हणून यांनी पित्रका, राजमु दर् ा
इ यादी उपचारांत एक णही वे चला नाही व मीही दोन िदवस अ निनद्रेचा िवचार न
करता या िठकाणी प्रा त झालो आहे . या आ े चे व प सावजिनक आहे व ती सफल
कर यास कोण याही वािमिन ठ नागिरकास अिधकार आहे . कारण प्र ये काचे जीिवत
यावर अवलं बन
ू आहे . सम्राटांची आ ा अशी आहे –’’
या जनसमु दायात िवल ण शांतता पसरली. राजपु त्राचे एक पाऊल नकळत
पु ढे पडले . आय थिवरांनी एकमे कांत गु ं तले ली बोटे उलगडली व पु हा गु ं तवली. ह ीं या
गजघं िटकांचा नाद पु हा प ट होऊ लागताच, दोन प्रितहारींनी यां यावर हात ठे वला
व यांना मूक केले .
ू ाने पु हा श द उ चारले ; परं तु
‘‘ यांची आ ा अशी आहे , अशी आहे –’’ दत
याचा कंठ एकदम
झाला व याचे श द प ट होईनात. या या डो यांसमोर एक
पटल पसर याप्रमाणे झाले व अं ग आतून बिधर होत आ याप्रमाणे शू यपणे समोर
पाहत तो तं भाप्रमाणे उभा रािहला. काही ण तसे च यथ जाताच जनांत अ व थता
पसरली व राजपु त्रा या कपाळावर अधीरते ची सू म अढी िदसू लागली. रे शमी
व त्राआड लपले ली आय थिवरांची बोटे उ े गाने ते थ या ते थेच वरखाली होऊ लागली.
ू ाचे ओठ सारखे िन फळपणे थरथ लागले होते व याचा वृ चे हरा असहाय, आत
दत
िदसू लागला होता. राजपु त्रासि नध असले या अमा यांनी यास हल या वरात
ू ाशे जारी आला व ि मत करत याने हटले , ‘‘दत
ू ा, तु म यावर
सूचना िदली. राजपु त्र दत
अ ाप प्रवासाचा शीण आहे ; आप या काया या मह वाचा ताण आहे ; परं तु तु ही
आणले या सम्राटां या आ े ची मला क पना आहे . आप या उ रािधकाराची यो य
यव था करावी अशी सम्राटांची फार िदवसांची इ छा होती. मीच ते अिधकारपद
वीकारावे अशी ती सम्राटांची आ ा असावी –’’
तोपयं त आय थिवरही आपला दं डधारी से वक व दोन अनु यायी यां यासह ते थे
आले . आय थिवरांचा चे हरा पाताळगूढ िदसत होता व ओठ आवळू न धर याने यांची
रे षा रे खीव धारदार वाटत होती.
ू ाने आणले ली आ ा तशी असणे अश य नाही,’’ ते हणाले ,
‘‘राजन्, दत

‘‘सम्राटां वर धमपालनाचीदे खील महान पिवत्र अशी जबाबदारी आहे . एक
स ताहापूवीच मला यां या भे टीचा आनं द प्रा त झाला होता, या वे ळी याच िवचाराने
यांची मन:शांती ढळली होती. जर तसाच प्रसं ग िनमाण झाला, तर धमशासनाची धु रा
वीकार याचे मी यांना वचन िदले , ते हा यां या मु दर् े वर आनं दच न हे , तर कृत ताही
िदसली होती. कदािचत या सं भाषणाची मृ ती होऊन मृ गया अपूण ठे वून यांनी
ू ाकडून हीच आ ा पाठिवली असे ल.’’
दत
राजपु त्राने यांस उपरोधाने नम्र अिभवादन केले व हटले , ‘‘धमशासनाचे काय
अितपिवत्र यात सं देह नाही; पण याबाबतचा िनणय उ रािधकाराची िनि चतता
झा यावरच अथपूण होईल. रा यशासक नसता धम यव था कदािप श य आहे का?’’
आय थिवरां या मु दर् े वर सं तापाची िकंिचत छटा िदसली व यांचे ओठ जा त
रे खीव झाले ; पण लगे च यांचा वर धूतपणे सौ य झाला व ते हणाले , ‘‘आपले श द
अयो य आहे त असे कोण हणे ल? परं तु सम्राट अ ाप अिधकारपदावर आहे त. ते हा
याबाबतचा िनणय यां या सु ते वर सोपवणे अनु प होणार नाही का?’’
ू ा या मनातील बिधरता नाहीशी झाली नाही; पण याचे ओठ हलले व श द
दत
उमटले , ‘‘या दासाला मा असावी. माझी मृ ती अक मात िनजीव, जड झाली आहे .
सम्राटांची आ ा काय आहे , याचे मला पूण िव मरण झाले आहे ; परं तु ती आ ा
उ रािधकारािवषयी न हती, याचा मला पूण िव वास आहे . तशा व पाची आ ा
ू ाचा वज वे तव त्रावर
नगरीतून रा यमु दर् ां िकत आली असती व या वे ळी दत
खड्गिच ह असा झाला असता.’’
या या श दांनी राजपु त्राचा चे हरा िन ते ज झाला व आय थिवरांचे ओठ
ू पु ढे हणाला, ‘‘आिण ती आ ा धमशासनािवषयीदे खील
िकंिचत िवलगले ; पण दत
ू वतं तर् आहे त व यां या वजावर कमं डलूचे िच ह असते .
न हती. या आ ा ने णारे दत
ू सि नध असता सम्राटांनी माझी िनवड केली होती.’’
हे दो ही दत
ू ा, कदािचत शीघ्र प्रवासाचा शीण नाहीसा झा यावर तु म या मृ तीला
‘‘दत
उजाळा ये ईल व आ हां ला सम्राटांची आ ा श्रवण करता ये ईल; ते हा तोपयं त
प्रासादात तु ही आमचे वागत वीकार यास आ हां ला कृत वाटे ल,’’ अमा यांनी
राजपु त्राकडे पाहत सु चवले . राजपु त्रास अमा यां या चातु याचे कौतु क वाटले व याने
हषाने दोन प्रितहारींस खूण केली.
‘‘हा अमा यांचा िवचार तु य आहे ,’’ आय थिवरांनी हटले , ‘‘या कायात
आमचीही सहकाय कर याची नम्र इ छा आहे .’’ ते एका ं द, िनिवकार चे ह या या
ू ासह राजन या प्रासादात जा व यां या
िभ क
ू डे वळले व हणाले , ‘‘भद्रानं द, तू दत
सि नध रात्रंिदवस राहन
ू राजनना आपली नम्र से वा अपण कर.’’
मूळ व तूपासून छाया सु ट याप्रमाणे भद्रानं द आय थिवरांजवळू न िनघाला व
ू ाजवळ उभा रािहला. पराभूत झा यामु ळे राजपु त्राचा चे हरा
सं थ पावले टाकत दत
सं त त झाला व या या त डून श द िनघणार, तोच अमा यांनी यास हलकाच पश
ू ास प्रितहारींनी
केला व याने सं यम पाळला. एका जागी िखळ याप्रमाणे झाले या दत
हलवले व याचे हात ध न ते भद्रानं दासह प्रासादात आले .
ू ास एका मृ द ू आसनावर बसव यात आले . भद्रानं दाने एका बाजूस
प्रासादात दत
आपले व त्र पसरले व तो ते थील अने क िश पाकृतींपै कीच एक अस याप्रमाणे िन चल

ू ा या नानासाठी सु गंधी उ णजलाची स जता झाली. एका यु वतीने
बसून रािहला. दत
या यासाठी मृ द,ू िवलासी श या मांडली व ती नम्रपणे से वेसाठी उभी रािहली.
ू ासमोर एका वे िदकेवर िविवध प वा नांची पात्रे मांड यात आली व यांचा सु खात
दत
काही यून राहता कामा नये , अशी राजपु त्राने सवांस आ ा िदली.
ू िवकलपणे बसून रािहला. सं याकाळ
परं तु अदृ य आघात झा याप्रमाणे दत
झाली, अं धार जमला, र नजिडत दीप प्रकािशत होऊन सकाळ या प्रकाशात िन ते ज
ू ाला िनद्रेने पश केला नाही. भद्रानं दाने िनद्रेला पश
होऊन िवझन
ू गे ले; परं तु दत
क िदला नाही. राजपु त्र आप या शयनागारात अ व थपणे ये रझारा घालत होता.
ू ाजवळ ये ऊन जात; परं तु प्र ये क वे ळी
थोड ाथोड ा कालावधीनं तर प्रितहारी दत
यां याकडून ते च उ र ऐकू न राजपु त्राला अितक् रोध झाला आिण सूयाचे िकरण आत
ू ासमोर ये ऊन उभा
उत न सं गमरवरी िचत्रमाले वर पसरताच तो अमा यांसह दत
रािहला.
‘‘काही णांत जर तु ला सम्राटां या आ े ची मृ ती झाली नाही, तर मी वह ते
तु झा िशर छे द करीन!’’ तो सं त तपणे हणाला. या या श दांनी भद्रानं दा या
िनिवकार चे ह यावर सजीवते ची खूण िदसली.
अमा य याला उ े शन
हणाले , ‘‘राजवं शीयांनी सावजिनक थळी क् रोध
ू
प्रकट क न नये , असा राजनीतीचा दं डक आहे . आपण शांत हावे .’’
“परं तु अमा य, हे सावजिनक थळ नाही; हा माझा प्रासाद आहे , हे माझे
िनवास थान आहे !’’
“ते स य असे ल; पण या णी नाही!’’ भद्रानं दाकडे सूचक दृ टीने पाहत
अमा य हणाले , ‘‘एका पर या या पशाने श यागृ हाचे वे यागार होते आिण मूतीची
ू ा या बाबतीत मात्र आपण अ य
मृ ि का होते , हे वचन तु हां ला अ ात नाही. आता दत
माग शोधला पािहजे . अनु नयाने असा य झाले ले काय अने कदा आक् रमणाने सहजसा य
ठरते .’’
अमा यांनी प्रितहारीस आ ा िदली. काही वे ळाने एका प्रितहारीबरोबर
चे ह यासह सवां ग का या व त्राने झाकले ला एक उं च, बलवान मनु य आत आला.
या या हातात तीन िविवध ते ज वी श त्रे होती. या या आगमनाने सवत्रच छाया
ू , आपण आणले ली
पड याप्रमाणे झाले व भद्रानं दही त काळ उभा रािहला. ‘‘राजदत
सम्राटांची आ ा िन:सं शय राजपु त्रािवषयीच आहे ; मात्र ती तु हां ला या णी आठवत
नाही इतकेच,’’ अ यं त सौ य पण कुिटल वरात अमा य हणाले , ‘‘ती मृ ती जागी
हावी याच हे तन
ू े मी आपणास साहा य करीत आहे . हा या नगरातील ड ब आहे व तो
आप या यवसायात अ यं त िन णात आहे . मनु या या अं गावरील वचा सोल याचे
याचे कौश य तर अद्िवतीय आहे . याला तु म यावर िकंिचत कौश य दाखव याची
आ ा आ ही िदली आहे .’’
ू मात्र या सा याशी आपला
सवत्र भीतीची एक लाट पशून गे ली; परं तु दत
काहीच सं बंध नस याप्रमाणे बिधर बसून होता. अमा यांनी णभर या याकडून
ू ापाशी आला व
उ राची वाट पािहली व मग ड बाला सूचना केली. ड ब शांतपणे दत
ू ा या पाठीवरील व त्र छे दन
ू बाजूला केले . नं तर एक ती ण
याने एका प्रहाराने दत
ू ा या पाठीव न तळहाताएवढे
श त्र घे ऊन याने र तरे षा ओढली व िनिमषात दत

ू िपळवट यासारखा
कातडे सोलून काढले . पिह या आ यं ितक वे दने या णाने दत
झाला. नं तर ती वे दना केवळ अस झाली व तो िन चे ट झाला.
काही काळ तसाच गे ला. राजपु त्रा या मु दर् े वर आ यं ितक नै रा यामु ळे ये णारा
ू उठू न बसला व आतते ने
े ष िदसू लागला. तोच पु हा वे दने चा दं श झा याप्रमाणे दत
हणाला, “या सं थ यातने पे ा माझा पूण वध करा. मी अित कृत राहीन. मला
सम्राटांची आ ा आठवत नाही; पण ती राजपु त्रािवषयी नाही हे मात्र मी शपथपूवक
सां गतो.’’
ू ावर कठोर प्रहार करताच दत
ू
राजपु त्राचा सं ताप अनावर झाला व याने दत
मरगळ यासारखा झाला व खाली कोसळला. ‘‘याला प्रासादाबाहे र फेकू न ा, हणजे
तो कु यां या भ य थानी पडे ल!’’ तो उद्गारला व अमा यांसह िनघून गे ला. ड बाने
ू ास मिलन व त्राप्रमाणे उचलले व राजमागावर आणून टाकले . या या ते ज वी
दत
ू ा या व त्रास पु सले व तो िनघून गे ला.
श त्रां वर र ताचे डाग होते , ते याने दत
ू ाकडे िनरखून पािहले . याची हालचाल न हती, तरी या यात
भद्रानं दाने दत
ू ास उचलले व अित
अ ाप प्राण होता. याने दोन िभ न
ूं ा पाचारण केले . यांनी दत
क टाने पाय या चढून ते ते थे उ या असले या आय थिवरांसमोर आले . भद्रानं दाने सारी
कथा यांना सां िगतली व हटले , ‘‘कदािचत मठातील शांत, साि वक वातावरणात
याची मृ ती जागी होईल. मात्र माझा माग िनराळा आहे . प्रासादात समृ ीने सा य
झाले नाही, ते उपासमारीने मठात सा य होईल.’’
ू ास िभ ूं या अ यं त अ ं द अशा
आय थिवरांनी अनु मती दे ताच भद्रानं दाने दत
कोठडीत बं िद त केले व नम्रपणे हटले , ‘‘सम्राटांची आ ा आय थिवरां िवषयीच होती,
अशी मृ ती होणे आप या िहताचे होईल. तोपयं त आ ही आपणाला अ नपा या या
मोहापासून अिल त ठे व याचे ठरवले आहे . परं तु जर मृ ती जागी झाली, तर
सम्राटांकडील इ छाभोजन ु दर् वाटावे असे आपले आित य होईल. आता सूयप्रकाश
कपोत आकृतीवर आहे . तो कमलदलांना पश कर यापूवी आ े चे मरण करावे .’’
ू तसाच िन चल रािहला व पाठीवर धगधगीत
िभ ूं या या अ ं द क े तही दत
थं िडल अस याप्रमाणे पे टले ली वे दनादे खील या या शू य डो यांत िदसे ना.
कपोताकृतीव न सूयप्रकाश नीरवपणे खाली सरकला. याने चतु दं त ह ीला उजळत
सहस्रदल कमलाला पश केला. याखालील सरोवराचे पाणी णभर प्रकाशमय झाले ,
ू ा या
काठावरील झाडांची पाने सो याची होऊन पु हा काळवं डून गे ली; परं तु दत
चे ह यावरील िनजीव भाव बदलला नाही, की ओठांतन
ू श द उमटला नाही. भद्रानं दाचा
िनिवकार चे हराही सं त त, अधीर होऊ लागला. तो हणाला, ‘‘आता अनु तापगृ हाखे रीज
मला अ य माग िदसत नाही.’’
ू ास बाहे र काढले , या वे ळी याचा दे ह शु क, जजर झाला होता व
िभ न
ूं ी दत
ू ास मठाखाल या
मु दर् े खालील कपालाकृती प ट होऊ लागली होती. यांनी दत
िव तीण तळघरात ने ले व ते थे म यभागी असले या एका वे िदकेवर ठे वले . दोघा िभ न
ूं ी
ृ
याचे हात-पाय वे िदकेसच असले या अं कुशांना दढपणे बां धले . ीणपणे िन: वास सोडत
ू ाने डोळे उघडले व वर पािहले . वर या बाजूला िभं तीवर प्रखर तै लदीप होते व
दत
यां या थरथर या प्रकाशात िभं तीवर टां गले या अने क भीषण यातनायं तर् ां या
साव या अतृ त िपशाचाप्रमाणे हालत हो या. वे िदके या सरळ वर या भागी एक

ताम्रपात्र टां गले होते व याभोवताल या लोहवतु ळात जागृ त होत असले या
अ नी या मं द िज हा िदसत हो या.
ू ास पाठीवरील वे दने चाही िवसर पडला व तो हताशपणे
हे दृ य पाहताच दत
उद्गारला, ‘‘धमगु , तु ही काय करणार याची मला क पना नाही; पण मला त काळ
मृ यू ये ईल असा दे हदं ड ा. आता मला वे दना सहन कर याचे साम य उरले नाही!’’
भद्रानं दाचा चे हरा िनिवकार रािहला. तोपयं त याने पाठवले ला िभ ू परत आला
व या या मागोमाग याच का या व त्रांतील ड ब वे िदकेजवळ आला.
ू ास प्रथम तै लिद याचा अनु भव पािहजे . एका आततायी
‘‘ड बा, राजदत
प्रहारापे ा सात याने होणारा ती णाग्र आघात जा त पिरणामकारक होतो. हे िद य
ू ा या सु ते वर अवलं बन
िकती काळापयं त ठे वायचे हे दत
ू राहील,’’ भद्रानं द हणाला.
या या अनु े पर् माणे ड ब पाय या चढून वर गे ला व याने लोहवतु ळातील
अ नी जा त प्र विलत केला. आता अिग्रिज हा सं ताप याप्रमाणे उं चाव या व
लालसे ने ताम्रपात्राभोवती िफ लाग या. खाली अनु तापगृ हा या कोप याकोप यात
अने क िभ ू केशरी साव यांपर् माणे एकत्र आले व वास आव न ते दृ य पाहू लागले .
काही काळाने ताम्रपात्र अितउ ण, र तवणी झाले . ते हा ड बाने याखालील
िछद्रावरील आवरण बाजूला केले . या णी उकळ या ते लाचा एक गोल, प ट िबं द ू
ू ा या अं गावर पडला. अं गाला याचा पश होताच आतून एक
वे गाने उतरला व दत
बु डबु डा यावा याप्रमाणे वचे वर एक गोलक िनमाण झाला आिण ते थील वतु ळ जळू न
ू जाग या जागी ताण यासारखा झाला व
गे यामु ळे तो काळवं डला. दा ण यातने ने दत
आक् रोशाने याचा वर म न झाला.
‘‘असे च काही अं तराने तै लिबं द ू पडत राहू दे त,’’ भद्रानं द समाधानाने हणाला.
‘‘नको, नको! खड्गाने माझा िशर छे द करा, ते वढी दया या ु दर् ास दाखवा!’’
ू
दत याचना करत हणाला. तोच एक थब या यावर पडला व अिनवार वे दने ने याचे
शरीर अ ता य त झाले .
‘‘सम्राटांची आ ा आय थिवरां िवषयी होती, हे तु हां ला आठवते ना?’’
भद्रानं दाने सूिचत हल या वरात िवचारले .
ू
‘‘नाही, मला ती अ ापही आठवत नाही,’’ दत
ीण, भ न वरात हणाला,
‘‘पण ती आय थिवरां िवषयी न हती.’’
वत: आय थिवर शांत पावलांनी ये ऊन सारा प्रकार पाहत होते , हे अ ाप
कोणा याच दृ टीस पडले न हते . यांनी िनराशे ने मान हलवली व हटले , ‘‘भद्रानं द, या
ु दर् ाला ये थन
ू शूकराप्रमाणे मशानात फेकू न दे ! नाहीतर या या मिलन ह ये चा दोष
आप याला वीकारावा लागे ल!’’ यांनी मान हलवली व ते िनघून गे ले.
भद्रानं दाने यांची आ ा वीकारली; पण याचा चे हरा िवल ण कठोर झाला
होता. पूवायु यातील आय थिवरांचा पु त्र कोठे वाढत आहे हे सां ग याचे , अं गावरील
मांसखं ड णा णाला तु टत असताही, एका य:कि चत प यां गने ने नाकारले , ते हापासून
हा याचा सवांत मोठा पराभव होता. या या दृ टीने अजूनही काही माग सा य होते .
धगधगीत त त खड्ग कंठातून खाली उतरवणे , हे काय ड ब अितकौश याने करत असे .
िकंवा एका बं िद त हाताला मध लावून यावर र तजीवी कीटक सोडणे हा उपायही
अने कदा अ यं त उपयु त ठरला होता. जर मग आव यकताच भासली असती, तर

शरीरात मांसल जागी िठकिठकाणी पोकळ िखळे टोचून यां यात र त जाळणारे
अितिवष भरणे , हा मागही वीकार याचा याने िन चय केला होता. या णी आय थिवर
ये थे यावयास नको होते असे याला फार वाटले आिण यां या आगमनाची सूचना
दे याचे कत य असले ला त ण िभ ू ये थेच अितभयाने तं िभत होऊन उभा आहे हे
पाहताच तर याचा सं ताप अनावर झाला. याने ड बाला बोलावले व या कत य यु त
िभ स
ू सपक े त तीन प्रहर बं िद त कर याची आ ा िदली.
‘‘आिण यास मशानात फेकू न दे !’’ भद्रानं द ककशपणे ओरडला व िवषादाने
िनघून गे ला.
सपक े चा उ ले ख ऐकताच इतर िभ म
ूं ये हा याची लाट उसळली. एखा ा
नव या िभ ल
ू ा अने क सपां या साि न यात राह याचे शासन केले जात असे . हे सव
सप पूणपणे िवषहीन होते ; पण हा िवशे ष नव या िभ ल
ू ा माहीत नसे . मग सप
अं गाव न िफ लागताच तो अितभयाने कसा मूढासारखा वागू लागे हे पाहताना इतर
िभ न
ूं ा हा य आवरत नसे . मग ते याच मु त िवनोदाने दोन िभ ू केवळ भयाने कसे
मृ यू पावले व यां या शरीराखाली िहर या रं गाचे तीन िन पाप साप कसे अकारण
िचरडले गे ले या या हिककती एकमे कांना सां गत. आता भद्रानं द गे यावर याच
अिनबं ध हा यात ते िन ते ज मु दर् ा झाले या िभ भ
ू ोवती गोळा झाले .
ू ाला रा सीपणाने उचलले व काही अं तरावर असले या
दोन िभ न
ूं ी दत
मशानभूमीत टाकू न िदले . सपक े तील िवनोदास आपण पारखे होऊ या भीतीने मागे
एकदाही दृ टी न टाकता ते त काळ परतले व मठात नाहीसे झाले .
ू ाचा दे ह अितिनजीव झाला होता. कठीण भूमीचा आघात झा याने या या
दत
त डून एक िनबल िन: वास बाहे र पडला; पण नं तर काही काळ तो िन चल पडून
रािहला.
मशानभूमीभोवती झाडांची गदी होती व जिमनीवर उं च गवत वाढले होते .
ते थील गाढ शांतते वर झाडांतील एखा ा प याचा फडफडाट िकंवा तृ ण-कीटकांचा
ू ाने डोळे
ककश, एकेरी वर यां या डागाखे रीज काही जाणवत न हते . काही वे ळाने दत
उघडले या वे ळी, हा दे ह आपला न हे च, या या आत खोल कोठे तरी कोप यात आपण
अितभयाने अं ग चो न बसलो आहो असा याला सतत भास होऊ लागला. उघड ा
पावलां वर काही कीटक िनधा तपणे चढत आहे त हे याला उमगले ; पण पाऊल
हलव याचे साम यही आता या यातून ओस न गे ले होते . थोड ा वे ळाने गवतावर
पावलांचा आवाज झाला. कोणीतरी ये ऊन या या अं गाखाली हात घालून याला उठवून
बसवले व या या त डाला उ ण मधु र पे याचे पात्र लावले .
तो उ ण प्रवाह शरीरात उतरताच याची बिधरता िकंिचत कमी झाली; पण
याच णी याची वे दना न या तीव्रते ने जागी झाली. ितकडे िन चयाने दुल क न तो
हणाला, ‘‘आता तू मला आणखी काय यातना दे णार आहे स?’’
या उग्र बलवान मनु याने याला अ यं त कोव या हातांनी उठवून बसवले व
अं गावरील खरबरीत पण सु खकारक व त्र या यावर पसरले . ‘‘मी आता कसलीही
यातना ायला आलो नाही,’’ तो सौ यपणे हणाला, ‘‘या मशानाशे जारीच माझी
झोपडी आहे . ते थे तु हां ला ने यासाठी मी आलो आहे . ते थे आपण िनभयपणे िवश्रांती
यावी. ते थे प्रासाद िकंवा मठ यांचे वै भव आढळणार नाही; पण याचप्रमाणे ते थील

अ नाला वे दने चा पश नाही.’’
ू ाचे अं ग कंिपत झाले . तो हणाला, ‘‘तु ही फार
प्रासाद-मठाचे नाव ऐकताच दत
सदय आहात; पण आता मला तु म या श्रमाची आव यकता वाटत नाही. आता माझा
काळ फारसा उरला नाही. अ पावधीतच तु हां ला मला ये थे आणावे लागे ल. यापे ा मी
ये थेच असणे जा त यो य नाही का? आता मा या शरीराला हालचालीची दे खील वे दना
सहन होणार नाही. मा या शरीराकडे पाहा. पाठीवरील उघड ा मांसाला सौ य
वा याचाही पश झाला तरी सवां ग णभर मृ त होते . या प्र ये क व्रणातून अ नी
फुलला आहे .’’
ू ,’’ या उग्र माणसाने हटले , ‘‘मला ते सारे माहीत आहे .
‘‘ मा करा राजदत
तु म या पाठीवरील वचा मीच काढली, अं गावर त त ते ल मीच टाकले , कारण मीच तो
ड ब आहे ; परं तु ती मा या कत यामु ळे करावी लागले ली कृ ये होती. पण अं गावरील
काळी व त्रे उतरली की मी मु त आहे . ते हा आपण कसलाही सं शय न धरता
मा यासह चलावे .’’
ू ा या मनावर िवजे चा आघात झा याप्रमाणे झाले .
या या श दांनी दत
अं गावरील बिधरता हळू हळू िवतळत जाऊन मनातील शू यताही िवरली. खोल कोठे तरी
अ ाप िजवं त असले ला प्रकाशकण ते ज वी होत गे ला व सवां ग आतून उजळ यासारखे
ू ाने याचा हात आवे गाने धरला व हटले , ‘‘ड बा, सम्राटांची आ ा आता मला
झाले . दत
सूयप्रकाशाप्रमाणे प ट िदसत आहे . ती आता तु याजवळच प्रकट करणे अिनवाय
आहे . माझा मृ यू तर आता मा या इतका सि नध उभा आहे की याचा िहम वास
आताच मला जाणवत आहे . सम्राटांची आ ा अखे र तु यासमोर प्रकट हावी अशीच
दै वाची इ छा होती!’’
‘‘ते फार मोठे भा य आहे . मला ती आ ा सां गावी,’’ नम्रपणे ड ब हणाला.
“भा य असे ल; पण ते तसे च अितकठोर िद यही आहे . ड बा, मा या श दांकडे
ू हणाला, ‘‘जर तु याकडून या आ े चे पालन झाले नाही,
ल दे !’’ उ े िजत होऊन दत
तर तु ला मृ यु दं ड प्रा त होईल. सम्राटांना पूण अं त ान आहे . आता आप याला
एकट ालाच ही आ ा ात आहे हणून जर तू आप या कत यात कसूर केलीस िकंवा
ित यात एका श दाचे पिरवतन केले स, तर तु ला दा ण यातना होतील. तु ला हे काय
साहवे ल का? अ यथा दुस या कोणालातरी बोलावून आण. पण वरा कर, माझे अखे रचे
ण ओघळू न जात आहे त.’’
“ याब ल तु ही िनि चं त असा. मी कािलकेची अ यं त पिवत्र शपथ घे ऊन
सां गतो, की मा यात प्राण असे पयं त मी सम्राटांचा पिवत्र श द िन फळ होऊ दे णार
नाही!’’
‘‘तर मग ऐक. सम्राटांची आ ा एका ड बािवषयीच आहे . याचे नाव कालमु ख
आहे . सम्राटांस शै ले वरा या मं िदरात सा ा कार झाला. या अितपापी कालमु खास
तीन िदवसांत दे हा ताचे शासन झाले नाही, तर सा या साम्रा यावर महान सं कट
कोसळे ल, परचक् र ये ईल, जनांची भीषण ह या होईल व र ताचे पूर वाहतील आिण
वत: सम्राटांना जीिवतास मु कावे लागे ल. यामु ळे सम्राटांनी मला त काळ ये थे
पाठवले . कालमु खा या सवां गावरील वचा सोलून काढावी व मग सव जनांसमोर याला
उकळ या ते लात टाकावे अशी ती आ ा आहे . ती तू सव जनांस िविदत कर व आज

सूया ता या आत याप्रमाणे कृती घडव. जर तू या कत यात अं तर दाखवशील, तर
तु याच सवां गावरील वचा सोलली जाईल व तू त त ते लात अित यातने ने मृ यू
पावशील. कालमु ख हे नाव तु या मृ तीत राहील ना?’’
ड बाने आपला हात मागे घे तला व तो िशलाखं डाप्रमाणे त ध रािहला. याने
ू ा या ीण िनजीव होत चालले या डो यांकडे अजाणपणे पािहले . दत
ू सारा प्राण
दत
डो यांत आणून पु हा िवचारीत होता, ‘‘कालमु ख हे नाव तु या मृ तीत राहील ना?’’
ू , या नगरात मीच एकटा
‘‘होय, या नावाचा मला िवसर पडणार नाही! राजदत
ड ब आहे आिण माझे च नाव कालमु ख आहे .’’
ू ाने अिव वासाने या याकडे पािहले . या या डो यांत िवल ण
राजदत
हालचाल झाली; पण दुस या णी ते िन ते ज होऊन िवझले . याचा चे हरा लान झाला
आिण भूमीतील बीजांकुर सतत वर ये त असावा, याप्रमाणे सतत प ट होत चालले ली
या या चे ह यामागील कवटी अखे र पूणपणे प ट होऊन गे ली.

वं श
मागे पसरले ली सावली पु सून गे ली व सगळीकडे मळकट सं िधप्रकाश पसरताच पाठ
दाबत करे वा उभी रािहली आिण ितने झट याने गवताचा भारा डो यावर घे तला. ये थन
ू
पं धरा िमिनटे पाय ओढले की उबदार घर, वखवखले या पोटात काहीतरी भर आिण दमून
गे लेले अं ग पस न ायला चटई, या क पने ने ितचे मन बराच वे ळ सु खावत होते ; पण
भारा डो यावर घे ताच ती एकदम कावरीबावरी झा याप्रमाणे झपाझप चालू लागली
कारण अस या िठकाणी रात्र कशी एकदम एखादे कांबळे टाक याप्रमाणे अं गावर पडते
याची ितला क पना होती. िशवाय अं धारात एकटे सापड यावर तो कसा हजारो अदृ य
बोटे अस याप्रमाणे अं गाला हुळहुळू लागतो, याचाही ितला अनु भव आला होता.
ित यापु ढे पायवाटे वर ित याप्रमाणे भारे घे ऊन चालले या आणखी तीनचार बायका
हो या. यां यामागे िनदान हाके या अं तरावर तरी असावे , हणून ितने गती वाढवली. ती
ये णार आहे हे माहीत असूनही ित याकरता कोणी मागे थांबले न हते . आपण जवळ गे लो
तरी या काही आप याला िमसळू न घे णार नाहीत, ही गो ट ितला काही नवीन न हती;
पण वाढ या अं धारात आप याचसारखे कोणीतरी हाडामांसाचे चालत-हलत आहे याचा
ितला फार आधार वाटत होता.
ती यां यामागे थोड ा अं तरावर आली, ते हा यां या बोल यातील तीनचार
श द ित या कानां वर पडले व ती दचकली आिण ितची पावले अडखळ यासारखी झाली;
पण लगे च पायांतन
ू आग पे टत वरपयं त गे याप्रमाणे ितचे डोके भडकले व ितने गवताचा
भारा खाली आदळला. ितने धावत जाऊन एकीचा पदर खे चला आिण ित या त डावर
आडवा प्रहार केला.
‘‘काय ग सटवे , कुणाला हणते स वांझोटी?’’ ती ओरडली.
ती झाडणीसारखी िदसणारी बाई एकदम आडवीच पडली व भे द न ित या त डून
श दच बाहे र पडे ना. सरकी या बीभोवती कापसाचा थोडा िफसकारा अस याप्रमाणे
िदसणारे ितचे डोके भीतीने कापत होते . ितला एक लाथ हाण यासाठी करे वाने पाऊल
उचलले ; पण ते ितला नकळतच खाली आले . खाली भे दरले या चे ह यात, गु ं तवळ केसांत
ितला एकदम आप या आईचे िचत्र िदसले . िवं चू चावला असता ती वे दने ने जिमनीवर
तळमळत पडली होती तशीच ही बाई िदसत होती.
‘‘तु ला आ ही काही हटलं नाही. फुट या िशविलं गाजवळ आणखी एक करे वा
राहते , ित यािवषयी आ ही बोलत होतो,’’ दुसरीने सं भाळू न घे त हटले .
करे वा
यां यापु ढे दै यासारखी उभी होती व कुठे तरी काही
िचरड यामोड यासाठी ितचे दणकट काळे लोखं डी हात सारखे िशविशवत होते . ‘‘पु हा
तसं कधी हणालीस, तर बि शी काढून दे ईन बघ कवड ा खे ळायला!’’ ती हणाली व
भारा उचलून मोठ ा तो यात पु ढे िनघून गे ली. ‘‘नाहीतरी आहे च गाड या या त डाची
वांझोटी! खरं बोलायला कुणाची भीती आहे की काय?’’ आता उठू न बसत खालची बाई

हणाली.
वळण ओलांडून टे कडी उतरत असताना माग या बायका िदसे नाशा झा या,
ते हा मात्र करे वाचा ताठा एकदम कोसळ यासारखा झाला व एका बाजूला बसून
पोटभर रडून यावे असे ितला एकदम हताश वाटू लागले . यां या श दांनी ितची हळवी
जखम दुखाव यासारखी झाली होती; पण जखम जु नीच होती. ल न होऊन दहा वष
होऊन गे ली होती. ित या बरोबरीने ल न झाले लींची घरे ला ां या रांजणाप्रमाणे भ न
गे ली होती. पोरां या तक् रारी सां ग या-ऐक यात या अगदी तून गे या हो या.
यां या या घोळ यात ती भु ताप्रमाणे एकटी पडे . पिह यापिह यांदा या ितला
िचडवत, िनरिनराळे नवस सु चवत; पण नं तर हळू हळू ते सारे बं द झाले . या ितला टाळू
लाग या. बाजाराला जातानाही कोणीही काही ितला हाळी दे त नसे , की डो यावरची
बु ट् टी खाली उतरवून अं गणात णभर टे कत नसे . दरवषी सु गी झाली की त याकाठ या
शे तात सावरी या झाडाखाली बक या मार या जात, या जे वणाला सग यांना
आमं तर् ण असे ; पण ितला बोलवावयाचे राहन
ू जाऊ लागले . गे या वषी ती आपण
होऊन ते थे गे ली होती, ते हा ितला कोणी नको हटले नाही हे खरे ; पण ती आ याची
कोणी दखलही घे तली नाही. ितला घास िगळे ना, ते हा ती तशीच उठू न परतली; ते हा
ितने काही खा ले का, ती का जाते याची चौकशी करायला कोणाला सु चले नाही. आता
िनजीवपणे पाय ओढत चालत असता ितला वाटले , आपण हळू हळू मरत चाललो आहो.
शे वटी आपण घरात जे हा आडवे पडू, ते हादे खील कोणी अं गणात ये णार नाही! उलट,
नं तर भारे घे ऊन जात असता मात्र या अगदी िनभयपणे वांझोट ा करे वािवषयी
कुजके बोलत राहतील!
ितने घातले ली झोपडी उतरण सं पन
ू गावाकडे जाणारा लाल र ता सु होतो ते थे
होती. ती खाली आली ते हा ितला वाटले , आता मात्र कुणीतरी आप याकडे आतड ाने
धावत ये त असले ले िदसणार! ती उतरणीवर िदसली की पाठीवर भाज याप्रमाणे मोठा
डाग असले ले कुत्रे ित याकडे धावत ये त असे . आपण उतरण ओलांडून खाली आलो तरी
ते आज मात्र कुठे िदसले नाही, ही गो ट प्रथम ित या यानात आली न हती; पण ती
ये ताच मात्र ती चरकली. ितला वतः या दुःखाचा िवसर पडला व ती ने हमीप्रमाणे
सरळ वाटे ने न ये ता मध या गावातून घरी आली.
ितर या एवढ ात घरी आला होता व ने हमीप्रमाणे अं गणात या खाटे वर बसला
होता. याचे सु टले ले अं ग, डे याप्रमाणे िदसणारे पोट पाहन
ू ित या मनात उगाचच
िकळस िनमाण झाली व ती पचकन बाजूला थुं कली. ितने भारा अं गणात आदळला.
या याचमु ळे आपले सारे आयु यच भरड होऊन गे ले, हे ितला एकदम अं गात
सळक याप्रमाणे जाणवले . ितला वाटले , कशासाठी आपण या याशी ल न केले ? आिण
ते देखील दुसरे पणावर? एके काळी हा ितर या कु ती खे ळत असे खरा; पण ती झाली
दहाबारा वषांपव
ू ीची गो ट. आता याचे हे असे स ग होऊन बसले होते . सारा िदवसभर तो
छातीला कसलातरी िपतळी िब ला लावून गावात या कचे रीत राबत असे . परत
आ यावर हातावर चु ना चोळत तो खाटे वर बसून असे . घरात िठकिठकाणी याने बोटाने
चु ना पु स याचे डाग िदसत. याचा खालचा ओठ चु याने भाजून कोड पड यासारखा
होऊन बसला होता. रात्री पोटात काहीतरी ढकलून तो बाहे र पडला की याचा मु काम
जकात ना याजवळ या दे वळात असे . मग परत यायला रात्री दोन काय, चार काय!

दे ऊळ जु नाट असले तरी प्रश त होते . आतील िशविलं ग अने क वषांपव
ू ीच भं ग याने
दशनासाठी ितकडे कधीच कोणी िफरकत नसे . दे वळात रात्रभर स गट ांचा डाव पडे .
यात जकात ना यावरचा कारकू न, पोिलसदे खील भाग घे त. म ये च जर र यावर
एखा ा ट् रकचा आवाज ऐकू आला तर चडफडत कारकू न बाहे र ये ई; पण पटावर जर ऐन
मो याचा ण असला तर मात्र ट् रक आिण जकात गे ली खड्ड ात! सारी रात्रभर
दे वळात भु तां या िदं डीप्रमाणे आरडाओरडा असे . पहाटे भ न िशविलं गामागे स गट ाकवड ा ठे वून ई यने पे टले ली पण पगु ळले ली माणसे नाइलाजाने उठत व पु हा रात्र
पडली की न या िहिररीने कवड ा उचलत. ितर याचे शे वटचे दोनचार घास तर घशात
क ब याप्रमाणे उतरत व अं गात पै रण अडकवत असतानाच याची दोन पावले अं गणात
पडले ली असत. याचा हात हणावा तर तोही तसाच भोके असले ला! तो दररोज
आठबारा आणे घालवूनच घरी परते . मग खु यासारखा अं थ ण झाडत बसे , मग म ये च
कसले तरी भांडे लाथे ने उडवून, दार धाडिदशी आपटू न अं ग पसरे व त ड अधवट उघडे
टाकू न घोरत पडे . कधीकाळी चु कू न कवड ा फळ याच, तर जकात कारकुनाने जाणा या
बै लगाड ांतन
ू काढून घे तले ले नारळ, िवड ांची पाने , बटाटे , केळी यांतील काहीतरी
िमळवून तो परतत असे . एखाददुसरा नारळ घरी आला, तर तो काही ितला याला हात
लावून ायचा नाही. मग अने क िदवस तसाच पडून राहन
ू वाळू न याची गु डगु डी होई,
िकंवा तो अगदी कोवळा असला, तर बु रा ये ऊन नासून जाई. झोपडीभोवती गु डघाभर
झुडपे वाढली होती, खांबांना वाळवी लागून भु सा झाला होता. ते हा एखाददुसरा खांब
तरी नवा घाल यािवषयी याला सां गत करे वाने दातां या क या के या हो या; पण तो
वतःच एक पु ट वाळवीची अळी अस याप्रमाणे लठ् ठ पोट घे ऊन असा
कोड याप्रमाणे बसून असे व फुट या िशविलं गाकडे जा यासाठी वखवखत असे . याला
पाहताच आता ितला एकदम चीड आली होती व ने हमी या सवयीने ती या यावर
व कन खे कसणार होती; परं तु आता ने हमीप्रमाणे कुत्रे आले नाही याची ख ख होती.
या याकडे न पाहताच ितने िवचारले , ‘‘कुत्रं कुठाय?’’
ित या बोल यावर ितर या अं गाव न पाणी ओघळ याप्रमाणे व थ बसून
असे ; पण आज याचा चे हरा आकस यासारखा झाला. याने थोड ा अं तरावर या
जागे कडे पाहत माने नेच खु णावले व तो खाली पाहू लागला. करे वा एकदम चरकली.
एवढ ा जवळ असून कुत्रे आले नाही हणताच ते आडवे झाले असावे हे ितने ओळखले
व ती चटकन ितकडे गे ली. कुत्रे गवतात पडले होते व त ड वासून धापा टाकत होते .
याचे पोट फुग यासारखे झाले होते ; पण आतून दडपण अस याप्रमाणे या या
बरगड ा वरचे वर फाकत हो या. मग कातडी ताणून यांना आवर याचा प्रय न ते करी;
ित यावर हाडां या टचटचीत खु णा िदसत व आतले दडपण कमी झाले की पु हा या
आत जात. याचे डोळे तर के हाच मे ले होते . प्रथम करे वाला वाटले , ये थे हरघडी
िनघणा या सापाने च याला आडवे केले असावे .
‘‘मु शीपालटी या लोकांनी आज िवष टाकलं य सगळीकडे ,’’ ितर या हणाला,
‘‘आम या कचे रीजवळदे खील तीन कुत्री मे ली आज.’’
करे वा या मनातील िवष णता जाऊन एकदम सं ताप िनमाण झाला आिण यात
इतका वे ळ दडपून ठे वले ली ितर यािवषयीची िकळसही िमळू न गे ली.
‘‘मग तू काय झोपला होतास की काय?’’ हात नाचवत ती हणाली, ‘‘काय

बे वारशी कुत्रं होतं हे ? याला घरदार, माणसं होती की चां गली!’’
‘‘पण या या ग यात पट् टा न हता न हं का?’’
‘‘पट् टा घाल मातीत!’’ ती खे कसली, ‘‘आम या ग यात पट् टा नाही, हणून
उ ा ती माणसं आ हां लादे खील िवष घालतील की! मढी मे ली यांची मसणात!’’
पण खरोखर ितलाच मार यासाठी िवष घात याप्रमाणे ती िचडून गे ली होती.
घरी काहीतरी हलणारे -चालणारे असावे हणून ितने ते कु याचे िपलू आणले होते , वाढवले
होते . मागे एका दांडगट कु याने याचा लचका काढला, या वे ळी हळद-ते ल, दहीभात
यांचे माठवण बां धन
ू ितने ती जखम बरी केली होती. आज ती जाताना ितला टे कडीपयं त
पोहोचवायला आले ले कुत्रे, ती परत ये यापूवीच मे ले या डो यांनी पाय ताणून पडले
होते .
ती आत आली व भ्रिम टासारखी बसून 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 हे च खरे . मागे एकदा एक पोपट आणला; पण कुठ या मसणातून
तो वरवं ट ासारखा काळा बोका आला आिण याने पोपट मोडून टाकला. आता हे कुत्रे
आडवे पडले . हणजे िन वळ आपली सावली पडली हणून उ ा सं याला दे खील
काहीतरी... पण ही क पना ये ताच ती दं श झा याप्रमाणे उठली व दारात उभी राहन
ू
ओरडू लागली, ‘‘सं या, सं या, चल घरी –’’
ते थन
ू ब याच अं तरावर दोन आवळीजावळी घरे होती. यां या अं गणातून
‘‘आलो’’ असे कोणीतरी ओरडले व मागून सातआठ वषांचा सं या धावत आला. करे वाने
िदवा न लावता अं धारातच खु ं टीव न दोन सदरे वसावसा काढले , एक चु रमडले ली जरीची
टोपी उचलली व सगळे ितर या या अं गावर फेकले .
‘‘जा, याला आ ा या आ ा आप या घरी टाकू न ये , ते वढं तरी बूड हलू दे
तु झं !’’
अं गावर पडले या कपड ांमुळे दचकू न ितर या ित याकडे पाहतच रािहला.
इतर वे ळी याने ही गो ट मोठ ा आनं दाने केली असती. करे वाने आप या चु लत
बिहणी या पाचपं चवीस पोरांतन
ू एक उचलून आप या घरी आणले , ते हापासूनच
ि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
असे ल तर ितर या या ताटलीत भात, असे होऊ लागले होते . या पोराला बाजूला ने ऊन
बे दम ठोकावे असे ितर याला िकतीदा तरी वाटू न गे ले होते ; पण आता मात्र तो ित या
वे डयासार या िकंचाळ याने ग धळू न गे ला होता. वधळे पणाने याने िवचारले , ‘‘ या या
घरी टाकू न ये ऊ?’’
‘‘कान आहे त की परट ाची भोकं आहे त?’’ करे वा पु हा हणाली, ‘‘घे कपडे
आिण जा आ ा या आ ा!’’
‘‘आ ा? पण आता रात िकती झाली आहे बघ,’’ तो हणाला, ‘‘उ ा कचे रीला
जाताना पोचवीन की याला. यात एवढी घाई कसली?’’
‘‘घाई आहे मसणाची!’’ िचडून करे वा हणाली.
ितर या या सु त मनात कोठे तरी थोडी चीड िनमाण झाली. हे पोर ये थे रािहले
ते हा तर याची कटकट होतीच; पण जातानादे खील ते काही सु खासु खी जात न हते .

आता याला पोहचवून परत यायचे हणजे चां गले आठ-नऊ तरी होणार. यानं तर
काहीतरी िगळू न फुट या िशविलं गाकडे जायचे हणजे ब कळ दहा वाजणार. तोपयं त
ते थे खे ळ सु होऊन नु सता है दोस उडाला असणार आिण आज तर केवढ ा ई यचा
िदवस! आज आपली पाच माणसे घे ऊन हिू वनूरचा रं गा पा ये णार होता आिण आज जर
कवड ांनी हात िदला तर उ ा चमचमीत खारे जे वण िमळणार होते !
ितर याने िश या पु टपु टत कपडे गोळा केले व ग धळू न उ या असले या
सं या या हाताला िहसडा िदला. काहीतरी खायला िमळे ल या आशे ने खे ळ अधवट
सोडून आले ले ते पोर िकंचाळू लागले व हाताला झटके दे ऊ लागले . करे वा या
आतड ाला पीळ पड याप्रमाणे झाले . ितने या या त डाव न हात िफरवला, दं डावर
चोळी या काठात लगडून ठे वले ले एक नाणे काढून या या हातात सरकवले व ती
झटकन आत गे ली.
‘‘मग मी ितथं च काहीतरी खाऊन घे ईन झालं ,’’ ितर या हणाला व सं याचा
हात ध न तरातरा चालू लागला. मग याला वाटले , झाले ते एका दृ टीने बरे च झाले
हणायचे ! खाणे गे ले खड्डयात! कुठे तरी भजी-चहा िमळाला तरी वे ळ भागे ल. या
पोराला एकदा र याला लावून िदले की काम झाले ! जाईल की मग कारटे एकटे च पु ढे !
आता काही लहान नाही ते . मांडी मु डपून खायला बसले की बूड अगदी न हलवता
चां ग या दोन भाकरी पाहतापाहता िरचवून बसते ! या िवचाराने तर ितर याला उ साहच
वाटला. याने हळू च िखशात हात घालून िपतळी पं चपात्राला हात लावला व तो बे ह
खूष झाला. कवड ा खु ळखु ळून टाकायला हे भांडे फार शकुनाचे होते व करे वा याय या
आत याने ते आधीच िखशात घालून ठे वले होते .
सं याला घे ऊन ितर या िनघून गे यावर तर करे वाला एकदम सारे भकास वाटू
लागले व सा या झोपडीलाच वाळवी लागून काळा भु गा पडत अं धा न आले आहे असा
भास होऊ लागला. आत आता चां गलाच क दट अं धार भरला होता. बाहे र आता कुत्रे
एकदाचे ग पगार झाले असे ल असे ितला सारखे टोचत होते ; पण बाहे र जाऊन पाह यास
ितचे मन होईना. ती भडाळले या अं गाने उठली व ितने कोनाडयातील बारीक वातीचा
िदवा लावला. याला काहीच प्रकाश न हता व याची िटकलीएवढी योत एखा ा
का या बाईने नाकात चमकी घालावी, याप्रमाणे या अं धारात िदसत होती; पण
करे वाला आता प्रकाश नको होता. ये ताना वखवखले ली भूकही आता म न गे ली होती.
काहीतरी उकडून ितर यापु ढे ठे वायची कटकटदे खील आता उरली नाही, या िवचाराने
ितला थोडे बरे वाटले . ितने दार लावले , चटई पसरली व ती अं ग टाकू न तशीच आडवी
पडली.
िद या या
योतीने डागाळले ला आतला अं धार आता ि थर, जाड
झा यासारखा झाला होता. पड यापड याच करे वा या अं गात उ ण लानी पसरली व
मनात खोल कोठे तरी मु ळे कुरतडली जात अस याप्रमाणे ितला बे चैन वाटू लागले .
झोपडी या वर या बाजूला मधूनच सळसळ आवाज होत होता व काही वे ळा या
पाचो यातून एखाददुसरी काटकी खाली पडत होती. िभं तीतील उघड ा
कोनाड ाप्रमाणे असले या लहान िखडकीतून वा याचा एखादा झपाटा आला, की योत
अगदी याकू ळ होऊन आता िवझते की काय असे वाट याइतकी लवू लागे . पण या
सा यांत ती ताठरले या डो यांनी एखा ा बु रसले या ओंड याप्रमाणे पडून होती.

पूवी ितला अने कदा वाटली होती, याप्रमाणे ितला आता सा या दे हाचीच
िशसारी वाटू लागली. आपण असे च कसे काय झालो हे ितला उमगत नसे . इतर बायकांनी
परसात लावले ली लाल भाजी िकंवा मे थी तरा न ये त असे ; पण ये थे मात्र बी वाहन
ू
जात असे िकंवा कुजे . बिहणी या घरी ती कधीतरी धार काढायला बसली की ने हमी
ू दे णारी है स या िदवशी हटकू न पा हा चोरायची, दध
ू वाडगा-दोन वाडगे
चरवीभर दध
कमीच भरायचे . हे आले कोठू न आप यात? ित या चु कचु कणा या मनात दोनचार प्रसं ग
आठवले : लहानपणी ती वीरभद्रा या त याजवळ गु रे चारायला ने त असे . दुपार झाली
की गायी हशी साव यांत अं ग टाकत िकंवा त यांत तत. ित या डो यां वरही झापड
चढे व अं ग सु त होई. ती झोप टाळ यासाठी ती हातात एखादी काठी घे ऊन त याकाठी
िहं डे. िचखलात काठी आपटली की ओबडधोबड म ड िदसणा या बे ड या पाय फाकवत
बाहे र ये त. यांना काठीचा ने मका फटकारा बसला की िफसक असा आवाज क न या
फुटू न जात व ित या अं गातून आनं दाची लहर थरथरे . मग कधीतरी ते ित या आईला
कळले व ितने रागाने सां िगतले , की बे ड या मार या की मु ले मु की होतात! ते ऐकताच
या वे ळी ितचे अं ग भे द न आताप्रमाणे च अवजड ओ यासारखे झाले होते . या
बटबटीत िनजीव डो यां या शापाने तर आपले आयु यच असे मु के झाले नसे ल? की
िन वळ गं मत हणून पाटलां या गवतगं जीस आग लाव यामु ळे? या आगीत दोन बै ल
तडफडून जळाले होते ! की काळ मा या दे वळात उं ब यावर िनरिनराळी नाणी िखळे
ठोकू न बसवली होती, यांतील एक पया उखडून चोर यामु ळे? की आईला एकदा िवं चू
चावला होता, ते हा खोटे सां िगतले हणून? वे दने ने ती गडबडा लोळत असता,
ओढले या आवाजात ितने बसवं त जं गमाला बोलावून आण हणून तीनतीनदा िवनवले
होते . जं गमाला बोलावून आणायचे हणजे पाय ओढत चार मै ल जायचे ! या वे ळी
पाऊस तर फाट यासारखा ओतत होता. दोनदा ितने बाहे र जायचे टाळले . शे वटी बोटे
मोडत ती बाहे र पडली व कोप यावर या िपं पळकट् टयावर जाऊन आराम बसली.
तासाभराने परत ये ऊन ितने जं गम गावाला गे ला आहे हणून आईला सां गन
ू टाकले .
आपले वषानु वष न िवं चरले ले केस िफसकारत आई रात्रभर तळमळली. शे वटी पहाटे
िवं चवाचे िवष आपोआपच उतरले व पायाची सूज कमी झाली; पण यातनांमुळे ितला दोन
िदवस अं थ णाव न उठवत न हते . या वे ळचा ितचा तळमळाट आप याला बाधला?
आईची आठवण होताच ितला ितचा हळदीने भरले या कपाळाचा चे हरा व ितचा
घोगरा आवाज आठवला. नवरा मे यावर ती जोगतीण झाली होती. या िदवसापासून
ितने केसांना फणी लावली नाही. ते ित या पाठीवर कांब या या जाड तु कड ाप्रमाणे
हे लकावत. झोपली असता करे वाने रात्री सहज हात लांब केला, की ितला ने हमी ित या
ग यातील कवड ांची माळ हाताला लागे . एवढे च नाही, तर ितने एक कवडी मं त् न
एका गोफात अडकवून करे वा या ग यात अडकवली होती. भीती या वे ळी ितला नु सता
हात लावला तरी ती धाजीण होते , असे ितने बजावून सां िगतले होते . आता करे वाला
वाटले , ते हापासून आप या आयु याला ही कवडी िचकटली ती कायमचीच!
ितची आई तोडगे सां गत असे . एखा ा पोराचा कान वाहत असला की ती
िपं पळा या तीन पानां वर कस यातरी खु णा क न दे त असे . ती पाने घरात ने ऊन
अडकवली की ती जशी वाळत जात तसा कान सु कत जात असे . ते लात कालवले ले
काजळ वाटीला लावून ती यात पाहत बसे . यात ितला मग नखाएवढ ा आकृती िदसू

लागत व हरवले ली व तू कोठे आहे , चोरी कोणी केली हे या काजळबाहु या सां गन
ू
जात. आप याला मूल होत नाही हणून पु कळशा बाया दोरा-ताईतासाठी ित याकडे
ये त. एकदा तर हातात चां ग या जाडजूड गोठपाट या घातले ली, रे शमी लु गड ातील
एक बाई दे खील आली होती व ितने एकदम तीन खणखणीत पये आईपु ढे टाकले होते ...
ती आठवण ये ताच करे वाचे अं ग शहार यासारखे झाले . या िदवशी ितला गु रे
घे ऊन जायचा कंटाळा आला होता व ती घरी तशीच सु तपणे पडून होती. ितने डोळे
िमटू न घे तले होते ; पण ती जागीच होती. या बाईने िदले ले पये उचलून आईने
ित याकडे सावधपणे पाहन
ू घे तले व ती हल या आवाजात बाईला हणाली, ‘‘चला,
बाहे र याच बाजूला बसू. या पोरी या कानां वर अस या गो टी...!’’
या दोघी बाहे र गे या व वळचणीलाच सारव या जागी बस या. आप या
कानां वर पडू नये असे यांचे काहीतरी बोलणे होणार हे समजताच करे वाची उ सु कता
िवल ण वाढली व ती पड यापड याच िभं तीकडे सरकली. आई गोठपाट या घातले या
बाईला उपाय सां गत होती : अं धा या पं धरवड ात कोणालाही सोबत न घे ता रात्री या
वे ळी रानमा ती या दे वळाकडे जायचे व यासमोर पाचसात झाडांचा जो घोळका आहे ,
यात एक नारळ पु रला की हटकू न एक वषात घरात पाळणा हललाच! पण जायचे हणजे
एकटे च जायला हवे हं !
अिव वासाने , भीतीने या बाईने ‘‘अ यो!’’ असा उद्गार काढले ला करे वाने
ऐकला व ित या भीतीने करे वाला ओझरता पश केला.
रानमा तीचे दे ऊळ ये थन
ू दोन मै लां वर होते . या या चारही बाजूंना ं द
पसरले या बस या टे कड ा हो या. यां याम ये तवून बसव याप्रमाणे िदसणारे ,
पांढ या रं गाचे पण उभे लाल पट् टे असले ले हे दे ऊळ शे जार या कमळवे लींनी भ न
गे ले या तलावात प्रितिबं ब टाकू न उभे असे . बाजू या टे कड ांमुळे अगदी जोरकस,
ताले वार वा याखे रीज िकरकोळ झुळकींना ते थे फारसा प्रवे श न हता व यामु ळे या
िठकाणी उभे रािहले की प्रथमप्रथम जगातील सगळे च आवाज कोणीतरी शोषून
घे त याप्रमाणे सारे िवल ण त ध वाटे . मग हळू हळू लपले या िठकाणातून आवाज
बाहे र ये त. एखादी खार फांदीव न सरकत जाई, गवतात सळसळ होई, झाडां वर माकडे
ची कारत िकंवा पा यावर दरू अं तरावर तरं गत असले या पाणक बड ाचे ओरडणे पु सट
रे षे पर् माणे उमटे . मा तीची मूती पु षभर उं च होती व शदरू -ते लाने माखले ली ती आकृती
गाभा यातील मळकट अं धारात उग्र वाटे . बाजू या धमशाळे वर माकडे िहं डत, कौले
फोडत व ते थे फुटले या खाप यांचा एकच खच भ न रािहला होता. धमशाळे या
कोप यात कोठडीसार या जागे त, भ माने कपाळ माखले ला एक दाढीवाला बै रागी
िकतीतरी वष राहत असे . सं याकाळ झाली की या या धु नीतील िनखारे लखलखू
लागत, याने गाभा यात पणती लावली की शदराची मूती चकचकीत लालसरपणे चमकू
लागे . अस या िठकाणी एकटे जायचे आिण ते ही रात्री हणताच करे वा हाद नच गे ली
होती. मागे एकदा एका चु कार गाईमागे धावत ती या दे वळापाशी आली होती. ते हा ितचे
पाय भीतीने िवरघळले होते व ितचा हात ग पकन ग यातील कवडीकडे गे ला होता.
आपण के हा एकदा परत जाऊन घरी पडतो असे ितला होऊन गे ले. गाईला तसे च सोडून
ती परतली होती; पण आतून पे ट याप्रमाणे िदसणारी ती लालभडक मूती रात्रभर
कोप यात उभी राहन
ू टवका न पाहत आहे असे वाटू न रात्रभर ितला झोप आली

न हती.
‘‘हा उपाय मी सग यांनाच सां गत नाही,’’ आई हणाली, ‘‘पण अगदी रामबाण
आहे . खु मीच तो क न पािहला होता, न हं का? अहो, दहा वषं झाली मूल न हतं
घरात. अगदी प्राण गे ला तरी हरकत नाही अशा मनानं च मी रात्री गे ले होते ितथं . मग
वषातच ही पोरगी झाली की, सां गते काय...’’
ताड्कन करे वा आप या जागी ये ऊन पडली. ितचे अं ग एकदम
झणझण यासारखे झाले होते . अने क िबळांकडे सहज नजर टाकत असता, एकात सापाचे
डोके व ि थर डोळे अक मात िदसावे त याप्रमाणे ती भे दरली होती. हणजे या नवसाने
आपण ज माला आलो तर! या लालभडक मूतीचा आप याला पश आहे , आपले अं ग
ते थ या मातीचे आहे , या त याचे वारे आप या अं गात आहे , या जािणवे ने ती एकदम
बदलून गे ली होती व ते हापासून ितने या जागे कडे पाऊल वळवले न हते ...
आता ित या डो यां वरील झोप पार उडाली व ते ताण यासारखे झाले . वर या
बाजूस एकदम खसपस वाढली. मागून उं दरांचा चीं चीं आवाज झाला व काहीतरी फळीिशं याव न वे गाने उड ा मारत गे ले. खु ं टीला अडकवले ली चाळण खाली पडली व
आणखी काहीतरी पड याचा ट पिदशी आवाज झाला. दररोज एखाददुसरी व तू अशीच
खाली पडे . करे वा झोपे तच या कुशीव न या कुशीवर होई. पण आज या
आवाजाबरोबर काहीतरी गडगडत आले व ित या पायाला ये ऊन थडकले . चरफडतच ती
दमले या अं गाने उठली व पु हा िशं यावर ठे व यासाठी ितने नारळ उचलला. कधीकधी
कवड ा खु ळखु ळून ितर याने आणले ली ती दौलत होती. तो अगदी वाळू न गे ला होता व
हातात याची गु डगु डी खडखडत होती.
पण नारळ हातात धरताच ती एकदम िखळ यासारखी झाली व ित यात
काहीतरी भडकले . नारळ तसाच हातात घे ऊन ती िपसाटाप्रमाणे उभी रािहली. आईचा
गु िपत घोगरा आवाज ित या कानात घु मू लागला व रानमा ती या उग्र लाल
आकृती या आठवणीने ती भाराव यासारखी झाली.
मग ताण सं पला. ितने नारळ एका लहान िपशवीत घातला व ती ितने कमरे ला
खोचली. ितने कोप यातील लहान पहार उचलली व हात िफरवून ित यावरील धूळ
पु सली. मग ितने दार ओढून घे ऊन याला कुलूप अडकवले ; पण िनघताना ितला एकदम
कु याची आठवण झाली. ये थेच या गवतात कुठे तरी ते िनपिचत पडले असे ल; कुणास
ठाऊक, आता याला मुं यादे खील लाग या असतील. नाहीतर अशा वे ळी ते
आप याबरोबर धावत आले असते व आपणाला ते वढाच आधार िमळाला असता.
लाल धु ळीचा र ता ओलांडून ती आड या वाटे ला लागली. ये थील सारा भाग
अगदी ित या पायाखालचा होता; पण िदवसा! आता यावर अं धाराची झापड पड याने
सवत्र िवल ण भयाण वाटत होते . ती मठपती या शे ताजवळ आली, ते हा दाट
अं धारात दरू कुठे तरी कुत्री वचावचा ओरडू लागली व तो आवाज धावत जवळ ये ऊ
लागला. या कु यांतील वासराएवढी मोठी दोन काळी कुत्री ितला एकदम आठवली व
ित या पावलांनी लगबगीने ती वाट सोडली व ती बाजूची टे कडी चढू लागली.
टे कडी चढत असता ितचे सारे ल पायांकडे होते . जर चु कू न पाऊल दोन हात
बाजूला पडले की सं पले च! कारण ये थन
ू खाल या र यापयं त आता वापरात नसले या
दगडा या खाणी हो या. िठकिठकाणी पु ष-दोन पु ष खळगे होते व यांत सग या

िठकाणी िहरवे चार पाणी साचले होते . िदवसा या याकडे पािहले की ते िहर या िवषारी
डो यांपर् माणे िदसे व एकदोन िठकाणी आत पडले या कु या-शे यांची हाडे िदसत. याच
िठकाणी झुबकेदार शे पट ांची रानमांजरे राहत, असे लोक बोलताना ितने ऐकले होते .
आपण जात असता, व न एखादे रानमांजर आप या माने वर अलगद उडी तर मारणार
नाही ना, अशी ितला एकदम भीती वाटली व ितचा चे हरा ओलसर झाला. आता ितची
पावले जा त जलद पडू लागली. म ये च एखादा दगड पायाखालून िनसटे , घरं गळू न
खाली जाई व ती तीनचार पावले पु ढे जाई तो खाली डुबु क आवाज क न अं धारावर
बु डबु डा आणी. ती उतरणीव न खाली आली, ते हा कोठे कांब याप्रमाणे जाड
वाटणा या अं धारात प्रकाशाची िछद्रे िदसू लागली. डा या बाजूला खूप दरू दोनचार
िपवळसर िदवे िदसत होते , ते वडारां या व तीमधले असावे त. समोर ब याच अं तरावर
रानमा ती या गाभा यातील पणती िदसत होती व ित या बाजूला लाल बे गडा या
तु कड ासारखा तळवाभर चकचकीत लाल डाग होता. दे वळा या बाजूला मात्र
अं धाराला मोठी जखम झा याप्रमाणे िदसणारी पे टले ली धु नी होती व ित या
भोवतालची थोडी जागा उजळली होती; पण या लहानमोठ ा प्रकाशा या तु कड ांना
सं धी िमळताच िगळू न टाक यासाठी टपून अस याप्रमाणे गडद अं धार भोवती दाटू न
होता.
ती खाल या पाऊलवाटे वर आ यावर मात्र सारे िवल ण शांत होते . आपण
एका िवशाल िविहरी या तळाशी आहो, अं धारातून हजारो डोळे पाप या न हलवता
आप याकडे टक लावून पाहत आहे त, असे ितला उगाचच वाटू लागले . ितने
अवघडले या हातातून पहार दुस या हातात घे तली व पदराने चे हरा पु सला. आता तर
समोरची धु नी जा तच मोठी िदसत होती व पणतीजवळचा लाल डाग एकदम
वाढ याप्रमाणे पसरला होता. आता भोवतालची हवा एकदम थं ड ओलसर झाली व
तलावा या कडे ला हलणा या लाटांचा चु बु कचु बु क आवाज ित यात िव लागला. आता
मधूनमधून काजवे चमकत होते . दु न एक प्रकाश धावत ने मका आप या डो यांकडे च
ये त आहे असे वाटे व झट याने मान हलवाय या आतच तो चटकन जवळू न जाऊन
अं धारात िवझन
ू जाई. तलावा या काठाने ये त असता ित या चाहुलीने काहीतरी पा यात
पटापट उडी घे त व णभर अं धार डहुळ यासारखा होत होता. आता या टे कड ां या
म ये आपण अगदी एकटे च उभे आहो हे जाणवून ती अगदी दडपून गे ली. आता
कस यातरी पश न करता ये णा या अदृ य भीतीने अं ग कापूस झाले . अं धारातून
मोठमोठे साप फणा उभा न सग याच बाजूंनी आप याकडे तरं गत ये त आहे त हा भास
तर काही के या जाईना व ितने नकळत ग यातील कवडी बोटांत घट् ट ध न ठे वली.
अ ापही उशीर झाला नाही, अजूनदे खील पाऊल वळवायला अवकाश आहे !
असला करकरा नवस करायचा हणजे आग िगळ यासारखे आहे . याच र याने डा या
बाजूला वळू न पु ढे गे लीस की तू मोठ ा र याला लागशील. तो र ता लांबचा आहे खरा;
पण तू घरी सु रि त जाऊन पडशील. वाटे त दगडा या खाणी नाहीत की मठपतीची
कुत्री नाहीत... ित यात अशी सारखी कुरतड चालली होती, तोच अं धाराची एक नवी
कोरी िचं धी दरदरा फाट याप्रमाणे जवळच आवाज झाला व ती उ याउ याच ताड्कन
उडा यासारखी झाली. बाजू या झाडावर कुठे तरी माकडे होती. दातावर दात घासत
यांची करकर थोडा वे ळ चालली व पु हा पूवीसारखे झाले .

मूठ घट् ट आवळू न ितने एक दीघ वास घे तला. ितने वतःला बजावले , आता
पाऊल मागे घे याची वे ळ िनघून गे ली आहे . उं बरा ओलांडाय या आतच कदािचत मागे
िफरता आले असते ; पण आता नाही. या लालभडक मूतीने गळ टाकू न खे च याप्रमाणे
आपणाला ओढून घे त यावर आता परत िफर याची मोकळीक पायांना रािहलीच नाही!
पण आता आप या हातांना असे कापायला काय झाले हे ितला समजे ना. ितने हातातील
थं ड, जड पहार, जणू या सा या अ ता य त भीतीत ती एकच एक प्र य आधार
अस याप्रमाणे घट् ट धरली. याच वे ळी तलावात िशरले या जिमनी या तु कडयावर
वाढले या मोठ ा झुडुपांत एक झाड मोठ ा मं द चं दर् योतीप्रमाणे एकदम ल खकन
पे टले . या या िठण या न िवझता पा यावर तरं गत अस याप्रमाणे तलावात याचे
प्रितिबं ब िदसले व दुस या णी फुंकर टाक याप्रमाणे िवझन
ू अं धारात लपले . करे वा
भार याप्रमाणे 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 अं धार तसाच रािहला. मधूनमधून दोनचार काजवे चमकत इतकेच.
टे कड ांना न जु मानता वा याची एक लाट आली, वर खूप उं चावर नारळा या झाव या
फरफर या. ती खाली ये ईपयं त िवर यासारखी झाली व झाडांची पाने उगाच हलली न
हलली. करे वा दे वळापाशी आली. ते थे चारसहा झाडां या गोलाकार रे षे त मध या भागी
मोकळी जागा होती. ितने मन घट् ट केले व ती गु डघे टे कू न खाली बसली. ते थन
ू
रानमा तीची आकृती लालभडकपणे प ट िदसत होती व डो याजागी असले ले चांदीचे
वतु ळ मं दपणे पणतीचा पश दाखवत होते . ितला या याशी डोळा िभडवे ना. ‘मी
इथलीच, याच मातीची आहे , मला पाठीराखा हो,’ असे ती वतःशीच पु टपु टली. समोर
ल बू लागले ली कवडी ितने खां ाव न पाठीवर टाकली व पहार घे ऊन ने टाने खणायला
सु वात केली.
मागे अं धारातून कोणीतरी ित यावर वाकले व खरबरीत हात ित या
ग याभोवती पडले . एकदम िकंचाळत ती गरकन िफरली, ते हा ित या त डावर केसाळ
चे हरा घासला व ओठां वर राखे ची िपठाळ चव घु समटली. हातांचा िवळखा जा त आवळ
होऊ लागताच ितला गु दमर यासारखे होऊ लागले ; पण मग मात्र ित या े षाची आग
पे टली. एखा ा कोव या, अ ाप न हाले या पोरीला िभववीत अस याप्रमाणे हे
कुठले कुबट मढे आप यावर हात टाकते याची ितला िवल ण चीड आली. िशवाय या
अं गाचे ओझे , याचे हात हे सगळे पकड याजोगे , खरे खु रे आहे त हणताच ित या
मनातील सारी आकारहीन भीती नाहीशी झाली व ते व छ झाले . सारे अं ग ताणून ितने
एक लाथ झाडली व एका िहस याने अं गावरचे ते ओझे ढकलून िदले . कुणीतरी खाली
पड याचा आवाज झाला. ितने पहार उचलली व चे वाने अं धारातच प्रहार केला. प्रथम
काहीतरी तडक याचा आवाज झाला. नं तरचे आघात मात्र िलबिलबीत िचखलात पावले
टाक याप्रमाणे दबकदबक आदळले . मग ती थांबली व त ड पु सत धडधड या छातीने
मागे सरकली.
ती तशीच गोठ याप्रमाणे िकती वे ळ उभी होती कुणास ठाऊक; पण एकदम
भानावर आ याप्रमाणे ितने खाली पािहले . ते थन
ू कसलीच हालचाल न हती की कसला
आवाज न हता हे पाहन
ू ती आकसली. ितने खाली वाकू न भीतभीत हात पु ढे केला. ितला
उ णसा पश झाला; पण बोटे ओलसर होताच ती दचकू न एकदम मागे सरकली. पु हा एक

वा याची झुळू क आली व नारळा या झाव या ित या आई या घोग या आवाजात
कुजबु जत अस याप्रमाणे हल या. ित यामागे तलावातील झाड णभर पे टले व पु हा
िवझन
ू अं धारात िमळाले . उग्र रानमा ती याच चांदीपत्रा डो याने पाहत उभा होता.
समोरची धु नी पे टले ली होती व वा या या पशाने राख झड याने जा तच उजळली
होती. ित या बाजूला असले या कोठडीसार या जागे चा दरवाजा उघडा होता.
आता ित या मनाचा पीळच सु टला व हताशते ने ती िचरड यासारखी झाली.
हणजे ये थेदेखील आप या हाताला यश नाही हे च खरे , असे ितला वाटले . आताच ने मके
हे कुठले मरतु कडे मढे उलथले कुणास ठाऊक! आपण इथलीच, या मातीची, इथ या
नवसाची असताना ये थन
ू सु ा आपणाला वांझोटीच जावे लागत आहे याची ितला थोडी
चीडदे खील आली व ितने या भरात रानमा तीकडे पाठ वळवली; पण ितने वतःची
समजूत घाल याचा प्रय न केला : मी अस या भूतवे ळी या िठकाणी उभी आहे . समोर
पे टले ली धु नी आहे . रानमा तीची सं तापी मूती, टे कड ांत दबून असले ले दे ऊळ, म ये च
झाडाचा दीप कार दाखवणारा तलाव यांतील काहीसु ा खरे नाही, हे सगळे आपणाला
झोपे तच िदसत आहे . ये थे 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 यामु ळे आप यावर झोपे ची असली िपसाट लानी आली आहे इतकेच.
पण एवढ ातच िशं के िकंवा फळीव न काहीतरी ध पिदशी पडे ल, उं दीर ची कारतील व
आपण जागे होऊ आिण मग मात्र हे सगळे हाताने पु सून टाक याप्रमाणे नाहीसे
होईल...
ती तशीच थांबली. तलावाचे पाणी डहळू लागले . तलावा या वर असले या
हवे चा अदृ य तलावदे खील वा याने डचमळला व झाव या थोड ा फरफर या; पण
काहीसु ा बदलले नाही.
मग मात्र ित यातील जीव ओस न गे यासारखा झाला. आता ितची हताश
चीड कुठ या कुठे गे ली आिण उरली ती खोल, िनखळ भीती! आता ये थन
ू िनसटले पािहजे
हा एकच यास ितला उरला. लहानपणी गाईमागे आली असता के हा एकदा घरात
जाऊन वतःला क डून घे ते 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 आतून पे ट याप्रमाणे चमकली. आपण इथलीच, इथ याच
नवसाची हणताच मनाला एकदम झगझगीत डोळा फुट याप्रमाणे ितला एक िवचार
आला : मागे अने क वषांपव
ू ी आपली आई याच िठकाणी नवसाला आली होती. नं तर
आपला ज म झाला. हणजे कदािचत, हा बै रागी आपला बापच असू शकेलदे खील...
ती क पना ये ताच मात्र ती वे डी झाली. ित या हातातील ओलसर पहार खाली
गळाली व लाल त डाचा, धु नीतील पे ट या जाळा या जळजळीत उग्र डो यांचा हा
गडद अं धार सापाप्रमाणे तरं गत ये णा या आप या हजारो अदृ य हातांनी ितला
कवटाळू न उचल याचा प्रय न करत अस याप्रमाणे ती नकळत ग यातील कवडी
हातात ग च ध न ते थन
ू बे भान धावत सु टली.

िठ प का
अखे रीस एकदाची गाठोडी बां धन
ू तयार झाली. खां ावर घे तले या वे तपट् टीला
राच याने दोन िशं काळी अडकवली. भवरीने राम णा या पायावर डोके ठे वले व पदराने
डोळे पु सतच एक मोठे गाठोडे िहस याने उचलून डो यावर घे तले . राच या या भावनांचा
कढ तासापूवीच ओस न गे ला होता. ऊन एकदम वाढू लाग याने तो अ व थ झाला
आिण जसजसा वे ळ जाऊ लागला, तसतसा भवरीवर जा तच खे कसू लागला. याने
यॅ क यॅ क, हरर हरर करत मढ ा पु ढे ढकल या आिण एकच ढीग क न चालले या
शे यामढ ांमागून, ब ब आवाजात म ये च उगवणा या घं टां या आवाजाचा नाद
कानावर घे त अखे र एकदाचे ते कुटु ं ब चालू लागले . मढ ा, माणसे पु ढे सरकली.
उडाले या धु ळीत याचे पाय अधवट बु डाले , तरीसु ा वचवच ओरडत राम णाभोवती
रगाळत असले ले कुत्रे मात्र काही के या पु ढे सरकेना. जात असता राच याने याला
काठीने ढोसले होते , तरी ते अ ाप राम णा या पायातच घोटाळत होते . शे वटी
राम णाने च घोग या आवाजात याला हटले , ‘‘जा बाबा आता! यापु ढे तु झी भाकरी
दुस या िद काला!’’ आिण याला पु ढे ढकलले . ते हा कुठे ते नाखु षीने राच या या
मागून चालू लागले . नं तरदे खील वाटे त थांबन
ू मागे पाहत दोनतीनदा ओरडले . मग मात्र
याने ही बं धन तोड यासारखे केले व सारीजण वै राण माळावर पु ढे सरकू लागली.
माणसे िनघून गे यावरदे खील खां ावर माग या बाजूने काठी टाकू न ित या
दो ही टोकां वर हात चढवून राम णा बराच वे ळ उभा होता. याचे मन उसवून गे यासारखे
झाले होते . राच या बराच पु ढे गे ला. मढ ांचे ब ब दे खील अ प ट झाले , ते हा या
िठकाणी एकदम भयाण झाले ! आधी या टे कडी या पाय याशी हो याच मु ळी पाचसात
मोज या झोपडया; पण हळू हळू मरत चालले या शे कोट ांपर् माणे गे या दीड-दोन
मिह यांत या एकामागोमाग िवझन
ू गे या! यां याभोवतीची बाभळी या काटे री
फां ां या कुंपणांची आवारे िरकामी पडली. ये थन
ू िनघून जाणारा राच या हा शे वटचा.
याने तरी आपली माती सोडू नये हणून राम णाने दातां या क या के या हो या; पण
पोराचा आग्रह उलटाच पडला होता : आता या वयात राम णाने एकटे दुकटे वनवासी
राह यापे ा आप याबरोबर चलावे , काय िमळे ल ती मीठभाकरी ह काने यावी, असे
याचे हणणे होते . दहा मै लांत आता गवताचे िहरवे पान न हते , की कधीच आटणार
नाही असा समज यािवषयी होता या वीरभद्रा या तलावात रखरखीत उ हात जळणारे
डोळे ओले करायलाही पा याचा िटपूस उरला न हता. मढ ां या पाठीवर नु सता हात
ठे वला की यां या अं गातील 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 राहन
ू जगायचे कसे ?
की यां यासारखीच धूळ खायची? की चग न गे याप्रमाणे हातपाय घासत पडायचे ?
यावर राम णापाशी काहीच उ र न हते खरे ; पण या मातीत एकदा रोवले ले पाय

काढायला याचे आतडे तयार न हते . आता खां ावर आडवी टाकू न तो उभा होता तशीच
आडवी काठी टाकू न तो ये थे प्रथम आला, या वे ळी तो भु ईतून वर आला असे ल- नसे ल.
नं तर तो या िठकाणीच वाढला. ये थेच एका हाळी या अं तरावर या या आईबापांनी खत
टाकले होते आिण ये थेच कोठे तरी, याच लालसर मातीत आपणदे खील माती होऊन जावे
अशी याची आयु यभरची इ छा होती. सारा ज म जागे पणी, झोपे त भोवती मढ ांचा
कुंद, केसाळ वास होता, नं तरदे खील तो तसाच राहावा असे याला वाटे . वतः अं ग
मोडून याने इतरांना झोपड ा घालून िद या. मग भोवती आवारे वाढली. दरू या
तर याताठ ा पोरी झगमग लु गडी खोचून भरग च कणसासार या पोट या घे ऊन
ल नाने ये थे आ या, ले कुरवा या झा या. िदवस सरले तशी यां या अं गातील हाडे
तक् रार क लागली, यांचे बा ये कातडीने सै ल पडू लागले . रात्री कांब यावर एकदा
अं ग टाक यावर पहाटे लाच छे डले या तारे प्रमाणे ताड्कन जागा होणारा राम णा आता
अं गाला िचकटले या लड ांपर् माणे च जिमनीला अधाएक तास जादा िचकटू न वे ळ काढू
लागला. पण िनदान राच या तरी आड या खडकाप्रमाणे वाढला होता व या या दं डावर
मरीआईचा ताईत बां धताना वावभर दोरा लागू लागला होता आिण भवरी हणजे तर
केवड ाचे कणीस होती. िनं बाचा पाला तोडताना ितने नु सती खूण केली असती तरी ते
झाडपाला दे यासाठी एखा ा गु लामाप्रमाणे ित यासमोर आनं दाने वाकले असते !
पण गे ली दोनतीन वष ये थला पालाच झडत चालला. ती कुठली मसणी िगरणी
सु झाली, ितची घरे दारे उभी रािहली आिण मै ल या मै ल गवत सं पन
ू गे ले. मग यात
भर हणून वष कोरडे गे ले. टे कड ां या उतरणी म न जाऊन भकास झा या आिण
मूठभर पाचो यासाठी दहाबारा मै ल िहं डत पावले जाळावी लागू लागली. या वषीही
पु हा ते च घडले . कुठ या तरी गवतात त ड घातले हणून सगळी मढरे दोनदा
क डवाड ात गे ली. कालपरवापयं त गावरान असले ली जमीन बघताबघता कोणा ना
कोणा या तरी मालकीची होऊन बसली आिण या घळईतील आयु यच सं पन
ू गे ले. एकेक
खोपटे िरकामे झाले आिण सवांत शे वटी राच याने देखील भवरी या गावी जाऊन नशीब
पाहायचे ठरवले .
‘‘आिण हय, तू एकटा राहन
ू खाणार काय, िपणार काय? चल आम याच
जोडीनं ,’’ तो राम णाला दहा यांदा हणाला होता.
‘‘माझं काय रे पोरा, वीत गे ली बोटं उरली. आज काय, उ ा काय, इथं काय, ितथं
काय, माझं सं पलं च न हं हय? मा यासाठी घोर लावून घे ऊ नका िजवाला,’’ िनः वास
सोडीत राम णा हणाला, ‘‘तु ही तरणीताठी पोरं ; तु मचं अजून हायचं -जायचं , तु मचं
बिघतलं पािहजे आधी! हा होरं तु ही. माझं अगदी बे स चाले ल. अरे , वे डपट की काय
तू? कुठ या तरी पे रवा या बागे त राखण केली, तरी िदसाला दीस जोडून रे टू न ने ईन!’’
वरकरणी राम णाचे हे श द होते खरे ; पण सगळा सं सारच आपली मु ळे उचलून
दुस या िठकाणी जायला चालले ला पाहन
ू या या पोटात खळगा पडला होता. परं तु
यांना आप याबरोबर तडफडत ये थेच राहा असे सां गायलाही याला जीभ न हती.
याची वतःची मात्र या मातीतून पाऊल उचल याची िबलकू ल तयारी न हती. अखे र
राच या-भवरींनी बोचकी बां धली, राम णाकरता दोन िदवसांचे अ न उकडून ठे वले ,
गावात या मरीआईला नारळ िदला आिण िनः वास टाकीत ते थली नाती तोडून टाकली.
पाहतापाहता राच या-भवरी या आकृ या करं गळीएवढ ा िदसू लाग या. लाल

रखरखले या मातीत मढ ा किलं गडा या फाकीत िबयांसार या, िबयां एवढया िदसू
लाग या आिण मग सगळीजणे परतणीपलीकडे िदसे नाशी झाली.
‘‘पु ढे डो यांत मावणार नाही एवढं गवत, गवता या पा याइतकी पु ढे मढरं
आिण मढरां इतकं ले कुरवाळ िमळू दे बाबा तु हां ला!’’ राम णा दाटले या ग याने
हणाला आिण आयु याचा एक लचकाच कायमचा तु टू न गे याप्रमाणे खु यासारखा
पाहत रािहला. मग थोड ा वे ळाने याने या िदशे ला दुवा फेक याप्रमाणे हात हलवला
व तो खोपट ात परतला.
याने दो ही खो यांत उगाचच ये रझारा घात या; पण सकाळपयं त घरट ासारखे
वाटणारे खोपटे आता जु या, िरका या करवं टीप्रमाणे िदसू लागले होते . जाताना भवरीने
चु लीजवळ बोटांनीच चु याचे एक वि तक काढले होते आिण शे जारी हळदीकुंकवाची
बोटे लावले ला नारळ ठे वला होता. शे जारीच, याला िनदान दोन िदवस पु रतील एवढ ा
भाक या अॅ यु िमिनयम या थाळीत रचून ठे व या हो या. पण या या बाजूला घडी
क न ठे वले ले, मोगली एरं डा या िचकासारखे पांढरे शु भर् कांबळे पाहताच मात्र तो
हतबु झाला. भवरी या बापाने ते ितला ल नात िदले होते ; पण ितने ते सोबत न ने ता
राम णाकरताच मागे ठे वले होते . याला वाटले , या पोरांची डोकीिबकी िफरलीत की काय
कुणास ठाऊक! आता मला हाता याला असली कांबळी करायची काय घे ऊन? आता
आभाळाचे पांघ ण घे तले तरी हाडाला हाड बडवून थं ड पडायची राहणार होय? परं तु
कोण या आडखे ड ातून ये ऊन पोट या पोरीप्रमाणे आतडे गु ं तवून जाणा या
भवरीिवषयी याला एकदम भ न आले . बाहे र या खोलीत राच याने आपले गरम
जाकीट व न या करकरीत वहाणा सहज न िदसतील अशात हे ने मु ामच बाजूला ठे व या
हो या. िकतीतरी िदवसांचा बे त क न राच याने मोठ ा हौसे ने या वीतभर उं च टाचां या
लाल बे गडा या झगमग पट् टया असले या, अ या मै लाव न ऐकू ये ईल असा कु कु
आवाज करणा या वहाणा क न घे त या हो या. आण यावर याने या चार िदवस
ते लात बु डवून ठे व या हो या आिण ये या दस याला तो या घालून िमरवणार होता. पण
कसला दसरा िन कसली िदवाळी! याआधीच घर िवसकटू न गे ले होते . जाताना याने या
वहाणा जािकटा या जोडीला राम णासाठी ठे व या हो या. िनघताना राच या रडला
नाही की चे पन
ू गे याप्रमाणे मु ळुमु ळु बोलला नाही; पण या गो टी मात्र याने
आठवणीने मागे ठे व या हो या. ‘पोरांची डोकी पार िफरली आहे त, नाही तर काय!’
राम णा हळवे पणाने हणाला.
याने कांब याची घडी उचलली व बाहे र या खोलीत पे टीत आणून ठे वली. याने
वहाणासु ा एका पो या या तु कड ात गु ं डाळ या आिण जािकटाबरोबरच, पण अगदी
एका बाजूला कोप यात पे टीत ठे वून िद या. आज ना उ ा, कधीतरी पोरे परततीलच की!
पण यांचे ये णे आता आपण पायां वर उभे असताना काही हायचे नाही, हे याला एकदम
जाणवले व तो िख न झाला. पे टीचे दार लावीत असता तो वाकला, ते हा याने ग यात
घातले ले चांदीत गाठवले ले वाघनख समोर ल बले . राम णा एकदम थबकला व ‘‘अरे
ित या!’’ हणत काहीतरी मह वाचे िवस न गे याप्रमाणे याने कपाळावर हात
मारला. राच या जा याआधी हे वाघनख या या ग यात अडकव याचे , याला काही
सां गायचे राहन
ू गे ले होते . याला सां गायचे होते , ‘बाबा रे , आयु यात कधीतरी का
होईना, सामानगडाला जाऊन ये , ते थ या हणमं ताला नै वे कर. कसं ही असलं तरी ते

आपलं गाव आहे !’ पण आता राच या तर िनघून गे ला आिण सामानगड राम णा या
मनातच शे वटचा राहन
ू गे ला! राम णाने अगदी जपून वाघनख ग यातून काढले व
अॅ यु िमिनयम या ड यात ठे वले . याला बापाकडून जे िमळाले होते , ते याने आप या
मु लासाठी मागे ठे वले .
आता याला आत राहवे ना. तो बाहे र आला व अं गणात िनं बा या झाडाखाली
अं ग आवळू न, गु डघे उं चावून उिकडवा बसला. आता इतर ना यांपर् माणे घराचे
नाते देखील सं प याप्रमाणे याला एकदम उदास वाटू लागले होते आिण बरे च िदवस
बां धन
ू ठे वले या गु राला दावे सु टताच थोडा वे ळ काय करावे हे समजू नये , याप्रमाणे
तो ग धळला होता.
समोरची टे कडी खडकाळ लालसर लाटांनी वर गे याप्रमाणे चढत गे ली होती.
ित यावर मधूनमधून िदसणारी बाभळीची खु रटी झाडे व रानबोरांची झुडपे सोडली, तर
काहीसु ा िहरवट िदसत न हते . ती चढतचढत व छ झगझगीत आभाळापयं त गे ली
होती आिण या िठकाणीदे खील ती सं प याप्रमाणे िदसत नसून वळू न पलीकडे गे ली
आहे असा भास होत होता. िनळे आभाळ ितला या िठकाणी िभडले होते , या रे षे वर
सवांत उं च िठकाणी तो पांढरा िठपका िदसत होता!
राम णा शू यपणे समोर टक लावून पाहत असता तो िठपका िवशे षच उठावदार
िदसू लागला आिण ितकडे दृ टी जाताच तो हरखून गे ला. या िठप यािवषयी याला
एकदम उ सु कता वाटू लागली आिण याचे िरकामे मन भर यासारखे झाले . या टे कडीवर
िहरवे गवत कधीच उगवले न हते आिण िठकिठकाणी पडले या खडकां या जखमा
झाक या गे या न ह या. राम णा इतकी वष ये थे होता, आजूबाजू या मु लखातले पानन्
पान याला तळहाताप्रमाणे माहीत होते ; पण या टे कडी या पिह या उशीपलीकडे कधी
गे याचे
याला आठवत न हते . पु कळशी माणसे
याला भे टत; टे कडी,
ित यापलीकडील गाव यािवषयी बोलत; पण मढरे सोबत घे ऊन ितकडे जावे असे याला
काही ओढीचे यात वाटले न हते . गे या आठदहा वषांत काही वे ळा सं याकाळी तो
अं गणात ये ऊन बसला की या अचानक उगवले या िठप यािवषयी कुतूहल वाटू लागले
होते आिण तो काय-कसला आहे हे पाह यासाठी कधीतरी प्र य जाऊन यायचे देखील
याने दोनचारदा ठरवले होते . कधीतरी, कधीतरी!! मग एक ना दोन गो टी घडत. लोकर
कातरायचे िदवस ये त, मढ ा वीत, बाजार भरे , दु न िग हाईक ये ई, ये थे कोणाचीतरी
सोयरीक जमे आिण िदवस हाताला लागत नसे . पण माणसे यािवषयी खूप सां गत.
हा िठपका हणजे नवीन बां धले ले एक दे ऊळ होते .
प्रथम या िठकाणी काही न हते . टे कडीपलीकडील गावातील गु रा यां या पोरी
या िठकाणी जात; काट या, रानशे णी गोळा क न बु ट् टया भरत आिण या डो यावर
चढवाय या आधी ते थ या एका मोठ ा उ या दगडावर प्रथम टे कण दे त. नं तर या
दगडात आपोआप कसलीतरी आकृती िदसू लागली. हाहा हणता ती बातमी सवत्र
पसरली. कोणी दगड आणून टाकले , कोणी अं ग मोडून काम केले आिण हळू हळू हा पांढरा
िठपका तयार झाला. ते दे ऊळ कसले आहे , ते मात्र दे व जाणे ! प्र ये कजण त डभ न
बोलायचा खरा; पण यां यापै की प्र य कोणीच ते थे गे ले न हते . सु गीचे िदवस असत,
शे तातील कामे िनघत, वीरभद्रा या जत्रेत घोड ांचा बाजार भरे या वे ळी नालबं दांना
मान वर करायला वे ळ िमळत नसे ; वा यांना मध, िशकेकाई घे ऊन दे शावर जायचे असे ;

नारळी पौिणमा झाली की दरवे शी आपली अ वले बाहे र काढून गावागावात भटकू
लागत. या ना या कारणामु ळे यां यापै की कोणालाच वर जाऊन यायला वे ळ िमळत
न हता. आता मात्र राम णा या िठप याकडे िनरा याच नजरे ने पाहत होता. आता
सं सार, 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 राहन
ू गे ले, आता मात्र तो िठपका कसला आहे हे प्र य जाऊन पाहन
ू यायलाच
हवे !
आता याचे पाय चे काळ यासारखे झाले . तो उठला व बाहे र जा यापूवी थोडे
खाऊन घे या या ने हमी या सवयीप्रमाणे यासाठी तो आत आला; पण राच या-भवरीने
जाताना आतड ाबरोबर पोटदे खील ने याप्रमाणे याची भूकच सं पली होती! याने
पे टीचे कुलूप काढले व ते बाहे र या दाराला खटकू न बसवले . याने काठी खां ावर
टाकली आिण तो टे कडी चढू लागला.
टे कडी या पिह या उशीपयं त तो पूवी एकदा आलाच होता; पण आज ते थे ये ताच
समोरचे चढाव खालून िदसत होते , यापे ा खूपच मोठे आहे त असे याला आढळू न
आले . या िठकाणी जिमनीत गु ड यापयं त पाय जाईल एवढ ा भे गा हो या; पण यांना
चु कवतचु कवत एक हातभर ं द पाऊलवाट वळणे घे त टे कडीवर गे ली होती. राम णाला
उगाचच वाटले , या पाऊलवाटा ने हमीच 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 याप्रमाणे वाफारे
िनघू लागले होते . राम णाला वाटले , चार िठकाणी टे क याखे रीज हा प ला काही
आप या बा याने देखील िनभायचा नाही. कोठे सावली िदसते का हे याचे डोळे शोधू
लागले . पाऊलवाटे शे जारीच तीनचार मोठे खडक एकास एक टे कू न होते आिण यां या
बाजूला दोन कांबळी ऐसपै स अं थरता ये तील एवढी सावली पसरली होती. राम णाची
पावले ितकडे वळली. तो ‘हु श’ हणत बसणार तोच कोणीतरी हणाले , ‘‘बस बाबा, ऊन
तापलं य खरं .’’
राम णाने चमकू न पािहले . एका खडका या आड दगडाला टे कू न लाल माल
बां धले ला, ग यात लहान पे टीएवढा चौकोनी ताईत घातले ला एक माणूस बसला होता.
गा डी नाग घालून ठे वतात तसली एक गोल बु ट् टी या या शे जारीच होती. समोर या
बाजूला दोन मोठ ा डो यांपर् माणे जाड काचा असले ले दोन गोल असले ली एक उभी
पे टी होती आिण ित यावर अनु भवी शहा या डो यांनी ि थरपणे समोर पाहत बसले ले,
लहानसर पण हजार सु रकु या त डावर असले ले एक लाल माकड िन चल बसले होते .
‘‘गा डी होय रे ?’’ राम णाने अं ग सै लावत बसताना िवचारले .
‘‘ हटलं तर गा डी, हटलं तर डबा िशणे मावाला!’’ या माणसाने हसून उ र
िदले . माला या वे टो 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 यामु ळे याला यसना या धुं द आनं दाची जाणीवच न हती! आिण आता तर
कसलाही शौक करायची नाडीच वाळू न म न गे ली होती.
‘‘हां , तसा गा डीच हण की मी!’’ वतः िवडी पे टवून सापा या बु ट् टीकडे पाहत

तो हणाला, ‘‘पण आता यात काही नाही. आहे त ात दोनचार औषधं , पै साअडका; पण
सापबीप काही नाही. तसलं काम नं तर सोडून िदलं मी. साप नाचवून पै सा गोळा करायचे
िदवस सं पले आता. माझे सं पले आिण लोकांचेही. आता लोकांना काय पािहजे माहीत
आहे ? तर नाचरी, सु रेख रं गीत िचत्रं आिण बाहु या! मुं बईचा राजा, िद लीची राणी –
असलं काहीतरी!’’ गा डी मनमोकळे पणाने हसला आिण पु ढे हणाला, ‘‘िशवाय माझं
ल दे खील यातून उडालं च. चारपाच हात लांब असले िकरकोळ नाग पकडायचे , यांना
अस या बु ट् टीत क बत बसायचं यात काही दम नाही गड ा! ते हा हा िशणे माचा डबा
घे तला. डबा घे त यावर हे माकड घे तलं . जु ना दो त आहे माझा हा जो या! का, होय की
नाही, जो या?’’
परं तु केसात म ये च एक सराईत फटकारा मार याखे रीज 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 पळू न जाणार नाही हय रे
शहा या?’’ हात नाचवत राम णाने िवचारले .
‘‘तु झं आपलं मु लखावे गळं च काहीतरी!’’ गा डी हणाला, ‘‘ये थन
ू पळू न जाऊन
वा यापावसात भटकू न 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 , वतं तर् क न रानात वा यावर सोडलं हण, हणून काय ते
क तु री हागणार होय? पोटच भरायचं तर जो याचं पोट इथं ही भरतं च की! मग तो पळू न
जाईल कशाला मरायला? तो काय वे डािबडा आहे की काय! आणखी असं बघ गड ा,’’
सलगीने जरा पु ढे सरकत गा डी हणाला, ‘‘अरे तू काय, मी काय, मोकळं होऊन करणार
तरी काय? बोल बघू! यापे ा काय करावं , शहा यानं आप या ग यात या दा याची
लांबी मोजून यावी, ते वढी माया सोडावी, ते वढ ा जागे त काय घालायचा तो िधं गाणा
घालावा आिण ग प बसावं !’’
राम णाने याचे सगळे शांतपणे ऐकू न घे तले व तो यावर िवचार क लागला.
याने पाठीने च मागची जागा चाचपली व टगळे टोचणार नाहीत अशात हे ने तो ऐसपै स
बसला.
‘‘ हय रे , या िशणे मात आहे तरी काय, आँ ?’’ डोळे बारीक करीत याने िवचारले .
इतकी वष ज म काढला; पण पोरांचा िशणे मा बघायचे डोहाळे लागले ते अस या
िपक या हातारपणात! या िवचाराची याला गं मत वाटली व तो थोडा ओशाळलाही.
‘‘बघायचा आहे का तु ला तो?’’ एकदम उ साहाने उठत गा डी हणाला. याने
िशणे माचा खोका पु ढे 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 जणू गदी गोळा कर यासाठी जोराने ओरडू लागला, ‘‘ब बई की रानी दे खो,
दे खो िद ली का राजा, एक आने म दे खो, दे खो दुिनया की म जा...!’’
राम णा लहान पोराप्रमाणे एकदम िखदळू लागला. तो हणाला, ‘‘अरे , डोकंिबकं
िफरलं य हय तु झं ? ती वाटी, तु झं ओरडणं , कशाला रे इथं ? या अस या वै राण
टे कड ां वर कुठली बायापोरं जमणार तु झा िशणे मा बघायला?’’
“गड ा, धं ाचं कसब, कामाचा हात असा कधी मरतोय होय! अरे , गावात काय,
मसणात काय, कुत्रं मु तणार ते अ शी तं गडी वर क नच की!’’ गा डी डोळे िमचकावत

हणाला.
राम णाने डो यां या दो ही बाजूंना झापडाप्रमाणे बोटे धरली व
बस याबस याच याने खो या या गोल काचे वर डोळे लावले . डो यां भोवती अं धार
झाला; पण या अं धारात एक गोल, लहानसे पण फार दरू चे वाटणारे रं गीत जग जागे
झाले . लालभडक पोशाख घातले ली राणी िह यांचा मु कुट घालून िसं हासनावर बसली
आिण हजारो लोक मान लववून ित यापु ढे नम्र झाले . अने क घोडे वार धु ळीतून धावले .
प्रेतांचा 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 बे िचराख
झाली... कट् कडकड कट् कट् आवाजाने अने क िचत्रांची एक िमरवणूकच डो यांपुढे
सरकली. शे वटी गा डयाने कड्कड् असा आवाज क न वाटी थांबवली व खोका माग या
बाजूने बं द केला.
डोळे बाहे र घे ऊन राम णाने चे हरा हलवला. रं ग, गती, उ माद, वै भव यांची धुं दी
या याव न कमीकमी झाली.
‘‘हे सगळं कसं होतं य बघू तरी. तो खोका उघडून दाखव मला,’’ पु ढे सरकत
राम णा उ सु कते ने हणाला.
पण गा डयाने हात उचलीत याला थांबवले . ‘‘हां हां ! गड ा, ठे चाळलास बघ तू
इथं !’’ तो हणाला, ‘‘एक सां गतो बघ तु ला िहताची गो ट! आवडलं की नाही सगळं ?
ब स, झालं तर मग! पु ढं जाऊन क शा या मागे जाऊन का-कसं अस या उठाठे वी क
नये बघ कधी शहा यानं ! नाच या मोरा या मागं गे लं 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 लगे च सु चेना,
हणून गा डयाला िखजव यासाठी तो िचडून हणाला, ‘‘तू तरी दीडशहाणाच आहे स
बघ! अरे , अस या िठकाणी तु झा यापार काय होणार, तू दोन पै से काय िमळवणार
कपाळ! इथं कोण मरायला यायला बसलं य तु झा िशणे मा बघायला! तो असाच गं ज खात
पडून राहील की!’’
गा डी पु हा हसला. तो हणाला, ‘‘तू बोललास बघ अगदी लाखातलं ! पण माझं
मनच उडालं आहे या धं ाव न. मी इथं च वणावणा भटकत आहे , याचं खरं कारण
िनराळं च 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 गं भीरपणे मान
हलवली आिण तो सां गू लागला,
‘‘चां गला पं धरावीस वाव लांब आहे तो आिण मा या मांडीएवढा जाडजूड आहे .
एकदा एका सशाला याने धरले लं मी पािहलं होतं . याचे दात आहे त एखा ा बचीएवढे .
पण काय दे खणं जनावर आहे हणतोस! सा या अं गभर जरतारी काडी आहे , डो यांत
पाचू बसवले आहे त आिण पाठीवर या चौकोनाचौकोनात माणकं-िहरे जडवले ले आहे त.
याला पािह यावर मा या हातापायांतील श तीच गे ली; पण आत वण यासारखी ई या
पे टली. याच वे ळी मनाला गाठ बसली, ब स, या नागाला पकडून खे ळवायचं , नाहीतर
आपण या िठकाणी खत टाकायचं !

‘‘आता दुसराितसरा र ता नाही. मग मी जमवले ली वीत-वीतभर लांबीची
फुसकुली गांडुळं सोडून िदली. िशणे मा सं पला. िमळे ल यावर पोट बां धन
ू माझी वणवण
सु झाली. एकदा तो मला खडकावर उ हात पसरले ला िदसला होता. नं तर एकदा तो
सो या या वे टो यांची उतरं ड क न मावळती या लाल रं गाकडे पाहत असता मी
याला पािहलं होतं . पण दर वे ळी तो मा यावर िहरवे डोळे रोखून लगे च नाहीसा झाला;
पण आता याला पकड याखे रीज कशात राम नाही! पण मला सां ग, तू रे इकडे
कोणीकडे ?’’
आपण इकडे कशाला चाललो आहे हे याला सां गावे की नाही याचा राम णाला
णभर िवचार पडला; पण याने सारे धडाधड सां गन
ू टाकले . आता तो आप याला
खु यात काढणार, अशी याला सारखी धु कधु क होती; पण गा डयाने गं भीरपणे मान
हलवली.
‘‘बरोबर आहे ! तू तु या, मी मा या सावजामागं !’’ तो हणाला, ‘‘पण तु ला जर
कुठे हा नाग िदसला तर परत जाताना मला सां ग. तो जवळपास असला तरीसु ा
मोगरी या फुलांचा िढगारा िचरडत अस यासारखा वास ये तो!’’
हात ताणून सै ल करत राम णा उठला. आता पाय ताजे झाले होते . ‘‘बराय,
लागतो वाटे ला, ऊन वाढायला लागलं ,’’ तो चालू लागत हणाला. गा डयाने नु सता
हात हलवला; पण खाली मान घालून तो वतः याच िवचारात गढून गे ला. लाल त डाचे
माकड आवाज न करता या या खां ाव न उतरले व पु हा खो यावर चढून पाठमो या
राम णाकडे याच अनु भवी, शहा या, मु रले या डो यांनी िनिवकारपणे पाहू लागले .
टे कडीचा पिहला कंगोरा उत न राम णा पु ढे गे ला ते हा पलीकडे म ये च एक
लहान घळई असून यात एक झोपडीही आहे हे पाहन
ू याला फार आ चय वाटले ; पण
यापे ादे खील याला जा त आ चय वाटले ते झोपडीसमोरचा िहरवळीचा चौकोन
पाहन
ू . रखरखले या मातीत या व छ िहरवळीने याचे डोळे एकदम िनव यासारखे
झाले . िहरवळी या म ये च पा याचा एक वे डावाकडा मोठा तु कडा होता आिण जणू
आभाळाचाच एक भाग फुटू न खाली पड याप्रमाणे तो व छ िनळा िदसत होता. ते
आरशासारखे पाणी पाहन
ू राम णाचे ओठ कोरडे झाले आिण या या थं ड पशासाठी तो
एकदम आसु सला. तो धावत पा याशे जारी जाऊन बसला आिण याने ओंजळभर पाणी
ओठापयं त ने ले.
‘‘हां हां , ते पाणी यायचं नाही, नु सतं पाहायचं आहे ,’’ कोणीतरी खोल िविहरीतून
बोल याप्रमाणे घु मणा या ं द आवाजात हणाले . हात एकदम खाली झटकू न राम णा
उभा रािहला व याने झोपडीकडे पािहले . ते थे बाजू या ओवरीत भ य गो या कपाळावर
भ माचे पट् टे ओढले ला एक सं यासी िबब या वाघा या कातडयावर बसला होता. याने
राम णाला खूण केली व जवळ बोलावले . ‘‘तु ला पाणीच हवं असे ल, तर खरं पाणी यात
आहे ते घे . समोरचं पाणी िवषारी आहे आिण ती िहरवळ जर पोटात गे ली तर माणसाचं
र त पांढरं होतं . तू हे पाणी घे .’’ सं याशाने आपला कमं डलू या यापु ढे केला; परं तु
याकडे पाहताच राम णाची तहानच मे ली. तो कमं डलू माणसाची कवटी उलटी क न
केला होता! सं याशाने याची प्रितिक् रया पािहली व कमं डलू बाजूला ठे वला.
‘‘कोण आहे स तू? कुठे चाललास?’’ याने कठोरपणे िवचारले .
राम णाने पिह या प्र नाला उ र िदले नाही; पण आपण वर दे वळाकडे चाललो

आहोत असे िबचकत सां िगतले .
‘‘दे ऊळ? कसलं दे ऊळ? आिण वर खरोखरच दे ऊळ आहे हणून कोण या
शहा यानं सां िगतलं तु ला?’’ सं याशाने िवचारले ; पण अस या प्र नाला काय उ र
ावे हे राम णाला समजे ना. टे कडीवरचा िठपका अगदी रे खीव प ट िदसत होता.
‘‘सां गायला कशाला पािहजे कोणी? अगदी परट ा या डो यांनादे खील ते प ट
िदसे ल 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 खूण केली. याने याला पा यापासून थोड ा अं तरावर उभे
केले व पा यात पाहायला सां िगतले . टे कडीवरचा पांढरा व छ िठपका पा यात
प्रितिबं िबत झाला होता.
‘‘सां ग आता, तु ला कुठ या पांढ या दे वळाकडे जायचं आहे – या की या?’’
सं याशाने िवजयी वरात िवचारले ; पण राम णाला तो सं यासी सरळ खु ळचट
वाटला. या टीचभर पा यातील दे वळाकडे जायचे हणजे काय टाळके?
‘‘मी काय खु ळा आहे हय?’’ तो िकंिचत िचडून हणाला, ‘‘मी जाणार ते
टे कडीवर या दे वळाकडे . हे काय, पा यातलं खोटं स ग आहे !’’
‘‘का रे बाबा? मला तर ते परट ा या भोकांनाही िदसे ल इतकं प ट िदसतं !’’
सं यासी हसून हणाला, ‘‘हे जर प्रितिबं ब आहे , तर तु झं ते टे कडीवरचं दे ऊळ कशाचं
तरी प्रितिबं ब नाहीच, असा कोणी ताम्रपट िदला आहे तु ला िलहन
ू ?’’
‘आता या यापु ढे काय बोलणार कपाळ!’ असे राम णाला वाटले व तो ग प
झाला. सं यासी आश्रमाकडे वळला व याने राम णास थोडा वे ळ ते थेच टे क यास
सां िगतले . राम णा दाराशीच एका बाजूला बसला.
‘‘अरे , जे िदसतं ते वढ ानं माणसानं फसून जाऊ नये . तो सगळा वरवरचा नखरा,
समोर घातले ला रे शमी पडदा असतो. हा पडदा फाडायला मन दगडाचं करावं लागतं . खरं
काय हे शोधायला आिण याकडे धै याने पाहायला डोळे गारगोटीचे करावे लागतात. पण
आपण हे सगळं िन ठु रपणे केलं च पािहजे . नाहीतर आपण माणसं रे कसली? ये थे
पा यासारखं काही िदसतं हणून यात त ड घालून मरावं ते जनावरांनी, पाखरांनी!
माणसानं तसं मरायचं हणजे काय? स य काय आहे हे शोधत नारळा या झाडावर
वरतीवरती जावं . ते वढी जर िहं मत नसे ल, पायात ने ट नसे ल, तर िनदान मु ळात तरी
खोलखोल खणत जावं . जरा आत या बाजूला वाकू न बघ बघू आश्रमात –’’
राम णाला याचा िवशाल घं टेप्रमाणे घु मत असले ला ढोलआवाज ऐकू न
भे दर यासारखे झाले होते . याने थोडे अं ग हलवून ते थन
ू च आत पािह या-न
पािह यासारखे केले ; पण ते वढ ा आत पाह याने च आता याचे हातपाय
बस याबस याच कापू लागले . आत एका फळीवर पु कळशा कवट ा रां गेत मांडून
ठे व या हो या. यां या शे जारी फड याने त ड बां धले ली काही मडकीदे खील होती.
‘‘पािहलं स?’’ मान हलवीत सं यासी सां गू लागला, ‘‘ या सग या कवट ा
मा या ओळखी या माणसां या आहे त. वर या बाजूला मशान आहे . ते थे मा या
मािहतीपै की कोणाला जाळलं िकंवा पु रलं , तर रात्री जाऊन मी याची कवटी घे ऊन
ये तो िकंवा मड यात राख गोळा करतो. अरे , चे ह यापे ा कवटी खरी, कवटीपे ा राख
खरी आिण राखे पे ा माती खरी!’’

‘‘आिण मातीपे ा?’’ सं याशा या श दां या ओघाबरोबर फरफटत चालले या
राम णाने घाब न िवचारले .
पण सं याशाने या या प्र नाकडे दुल केले व कमं डलूमधील पा याचा घोट
घे तला. तो पाणी पीत असता कवटीचे दात राम णाकडे वळले व ती आप याकडे पाहन
ू
खरे खु रे हसत आहे असा याला भास झाला. ‘‘तू ये त असता वाटे त तु ला तो गा डी
भे टला होता?’’ जणू आरोप करीत अस याप्रमाणे सं याशाने एकदम खोचून िवचारले .
राम णा दचकू न मागे सरला व याने मान डोलावली. ‘‘अजून इथे च आहे का तो?
सो याचा साप पकडायची याची अजून ई या आहे तर!’’ कुि सतपणे सं याशाने हटले .
याचे दात एकदम पसर यासारखे झाले . तो हसला आिण याचा ं द भ य चे हरा टे कडी
हादरत अस याप्रमाणे हलला. ‘‘तु ला हणून एक खाजगी गो ट सां ग?ू तो नाग या या
हाती लागणं कधीच श य नाही! कारण काय माहीत आहे ? कारण तो सो याचा साप मी
आधीच मारला आहे . एवढं च नाही, तर याला ये थेच एका िपं पात घालून ठे वला आहे !’’
राम णाने गा ड ाने केले ले नागाचे वणन आठवले : या या डो यांत पाचू
बसवले आहे त, या या पाठीवर माणके-िहरे आहे त आिण तो जवळ आला की
मोग या या फुलांचा ढीग िचरड यासारखा वास ये तो! ‘‘तु ला बघायचा आहे तो?’’
या याजवळ ये त याला बोटाने िडवचत सं याशाने िवचारले .
या पशाने राम णाचे अं ग का यासारखे थं ड झाले . झोपे त अस याप्रमाणे तो
गु ं गीतच सं याशामागून आत आला. कवट ा, मडकी यां या फळीवर एक दांडी होती
आिण ित यावर िनरिनरा या सापांची कातडी टाकली होती. सं याशाने राम णाचा हात
घट् ट पकडला व याला एका िपं पाजवळ ने ले. नं तर याचे डोके िकंिचत वाकवत याने
िपं पाचे झाकण उघडले . आतून ये णा या िवल ण कुंद दपाने राम णाला भोवळ यासारखे
झाले व तोल सावर यासाठी याने िभं तीचा आधार घे तला. एक प्रचं ड दोरखं ड िचखलात
कुजत ठे व याप्रमाणे िपं पात काहीतरी अ प ट िदसत होते .
‘‘ ः! हा कसला नाग! या नागावर माणकं आहे त, अं ग जरतारी आहे ,’’ राम णा
जागा झा याप्रमाणे उसळू न हणाला.
सं याशाने िपं पावर झाकण घातले व तो राम णाकडे वळला. ‘‘हाच खरा नाग
आहे . आणखी थोड ा िदवसांनी तर तो जा तच खरा होईल. तू तु झं दे ऊळ पाहन
ू परत
ये शील की नाही कोणास ठाऊक; पण परत जाताना तू पु हा पाहा. मी याला मारला
ते हा याचे पाचू, याची माणकं एकामागोमाग िवझन
ू गे ली आिण हा असा रािहला! पण
मला हाच जा त सुं दर वाटतो. कारण हा जा त स य नाग आहे . पूवीचा नाग हणजे
बे गडी स ग होतं . थांब, तु ला आणखी एक गं मत दाखवतो. तीस वषांपव
ू ी मला एक लहान
मु लगा होता. तो गोरापान, कुर या केसांचा होता खरा; पण ते सगळं वरवर या
रं गरं गोटीचं काम होतं . तो खरा कसा होता हे दाखवतो तु ला, थांब –’’
एका बाजूला वळू न सं यासी एका लहानसर िपं पावर वाकला. याची पाठ
वळताच राम णा या एर ही आखडले या पायांत एकदम पारा उसळला व तो ते थन
ू
बे भान धावत सु टला. िहरवळ तु डवत, पा यात पचपच पावले टाकीत बरे च वर चढून
गे यावर याने गती कमी केली व आपला मु लगा खरा कसा होता हे दाखव यासाठी
सं यासी आप यामागे धावत ये त नाही याची याने खात्री क न घे तली; परं तु खूप
खाली आश्रमा या दारात सं यासी खरोखरच हातात काहीतरी घे ऊन उभा होता आिण

हातवारे क न काहीतरी ओरडत होता.
याचा चे हरादे खील समोर नको हणून आणखी धाव यासाठी राम णा वे गाने
वळला, तोच याचा कशाला तरी जोरदार ध का लागला आिण धाडकन खाली पडून तो
लोळत गे ला व थोड ा अं तरावर थांबला. चे ह यावर काहीतरी खरबरीत जोरात घासून
गे याप्रमाणे कातडीची आग होत होती व जु या ते लकट घाणे रड ा कपड ांचा वास
नाकात भ न रािहला होता. राम णा तसाच िनपिचत पडून रािहला, कारण धाव याने
याची छातीच िपळवटू न टाक यासारखी झाली होती आिण आता िचमूटभर
वासदे खील ऐपतीसाठी उरला न हता. पण थोड ाच वे ळात कोणीतरी या याजवळ
आले व शे जारी बसले . याचा हात राम णा या अं गावर िफरला व राम णा या हाताला
तो हात लागताच याने याला ओढून उठू न बसवले .
‘‘कोणी ना कोणी ये ऊन मला सदोिदत का धडकतो कोणास ठाऊक!’’ तो माणूस
हताशपणे हणाला, ‘‘लोकांना वाटावं , जगात इतरत्र सगळी माणसं पार आं धळी
आहे त!’’
राम णाने डोळे उघडले . याचे अं ग चां गले च झे ज न िनघाले होते ; पण
नाकात डात भरले या िश या ते लकट वासामु ळे याचे पोट उमळू न आ याने ते याला
जा त अस होत होते . वतःला कसे बसे सावरीत याने समोर पािहले . समोर एक भु या
बसला होता. या या मुं डाशावर ितरपा लावले ला अधचं दर् होता. या या लांबलचक
कांब या या अं गर यावर शे कडो कवड ा बसव या हो या आिण या प्र ये कीवर
काजळाचा िठपका अस यामु ळे अने क डोळे आप याकडे पापणी न हलवता ि थरपणे
पाहत आहे त असा राम णाला भास झाला व तो झट्िदशी बाजूला सरकला; पण भु याचे
डोळे मात्र शू य होते , कारण तो पूण आं धळा होता.
‘‘कोण आहे स तू?’’ या खे पेला राम णाने च प्रथम िवचारले .
‘‘मी होय? मी आहे भु या! हा अं गरखा, या कवड ा िदसत नाहीत तु ला? की
तु या मु लखात एखादा राजा घालतो रे असले कपडे ?’’ िकंिचत िचडून भु याने हटले .
‘‘वरती जगदं बेचं दे ऊळ आहे , ते थला भु या आहे मी.’’
याला जे वढे लागले असे ल यापे ाही आप याला जा त लागले आहे , असे
असता याने एवढे िचडून का जावे , हे राम णाला समजे ना. यामु ळे तोदे खील एकदम
िचड यासारखा झाला.
‘‘ हणे वरती जगदं बेचं दे ऊळ आहे !’’ तो ितरसटपणे हणाला, ‘‘ते जगदं बेचं
दे ऊळ आहे हणून कोणा या बानं सां िगतलं तु ला?’’
‘‘ते जगदं बेचं दे ऊळ नाही, हणून तरी कोणा या बानं सां िगतलं तु ला?’’ जणू
ने म या याच प्र नाची वाट पाहत टपून बस याप्रमाणे भु याने धूत चे हरा क न
पटकन िवचारले . ‘‘तू वतः वर गे ला नाहीस, मीही गे लो नाही. ते जगदं बेचं आहे
कशाव न, तर ते जगदं बेचं नाही हणून तरी कशाव न?’’
राम णा ग धळला. भु याने आप याला ने मके जा यात पकडले हे याला
उमगले ; पण यामु ळे तर तो जा तच िचडला.
‘‘ते रािहलं ; पण भु या हणून गावात िदवट ा िमरव याऐवजी तू या मसणात
काय करीत आहे स? धड समोरचं िदसत नाही तु ला. आं धळं ते आं धळं आिण गावदरीत
चरत नाही!’’

‘‘काय लाख बोललास बघ! मी तरी दुसरं ितसरं काय हणतोय होय?’’ आनं दाने
मान डोलावीत भु या हणाला. ‘‘आं धळं ते आं धळं , यानं आपलं गावदरीतच चरावं . मग
तू तरी इथं कशाला आलास मरायला? मला एक समोरचं िदसत नाही; पण तु झे डोळे तरी
कुठं गे ले नाहीत ना मढरं राखायला? तू डोळे असून आं धळा. मग दोघांत कोण बरं , तू का
मी रे ? आिण असं बघ पा ह या, मला काही िदसत नाही हे तरी कशाव न? मला डोळे
नाहीत हणून होय? मग तर वे डगळच आहे स तू. बघ, तु ला डोळे असून िदसत नाही, तर
मला डोळे नसून िदसत नसे ल हणून कशाव न? आताच बघ, तु झं काळीज कसं
बे डकीसारखं लपालपा उड ा मा न बाहे र ये त आहे .’’
घाब न राम णाने पटकन काळजावर हात ठे वून बिघतला. ते चां गले च धडधडत
होते ; पण ते बाहे र पड यासाठी िबलकू ल धडपडत न हते . भु याची हसूनहसून मु रकुंडी
वळली. ‘‘सगळीच वे डी भु तं रे तु ही! मला जर िदसत नाही, तर तू का रे बाबा हात
उचलून चाचपून बिघतलं स?’’ तो हसतच हणाला, ‘‘जो ये तो तो ते च बडबडतो.
जगदं बेचंच दे ऊळ कशाव न? तु ला काय िदसणार टाळकं? तू गावात न जाता इथं च का?
अशी कशी रे तु ही सगळी एकजात सोट माणसं ? एक तरी जाणतं माणूस कधी यावं
इकडं ? सग यांना िचं ता कसली? तर या मसणात मी माझं पोट कसं भरतो याची!
एवढ ाशा टीचभर पोटाला लागणार ते िकती? प्र ये कजण अगदी िनि चत शहाणा,
याला वाटतं , सूय उगवतो तो आप याच बोड यात आिण मग सग या जगात प्रकाश
होतो!’’ भु याला पु हा हस याची उकळी आली आिण तो िखदळू लागला. ‘‘बराय, ऊठ
आता आिण चालायला लाग ढु ं गणाला पाय लावून. यापु ढे बघताबघता काळवं डतं , वाट
िदसत नाही. हा घे भं डारा आिण जा आप या वाटे नं , कुठं जायचं आहे ते !’’ भु याने एका
मळ या ते लकट िपशवीतून काळसर रं गाची पूड काढली व राम णापु ढे धरली.
आता मात्र या या लबाडीचा राम णाला फार राग आला. ‘‘माझे डोळे काही
अजून परट ाची भोकं झाली नाहीत! भं डारा कधी काळा, राखे सारखा असतो होय? तो
असतो हळदीचा िपवळाजद.’’
‘‘मग काय, हा िपवळाच आहे की!’’ भु याने खवचटपणे हसून हटले .
‘‘अरे , हा तर अगदी राखे सारखा काळाढु स आहे ,’’ राम णाने अगदी ने टाने प ट
सां िगतले .
‘‘हे बघ पं िडत, तू हणतोस हा काळा आहे , मी हणतो िपवळा आहे . हणजे
भं डारा काळाही असे ल, िपवळाही असे ल, होय की नाही? पण तू अगदी छातीवर हात
ठे वून तो काळाच आहे असं कसं हणतोस? पा ह या, जरा आजूबाजूला बघ, आहे
आणखी कोणी ितसरं माणूस? तर नाही... सग या अ या जगात तू आिण मीच आहो. तू
एका बाजूला, मी एका बाजूला. तु या बोल याला मा या बोल याची ट कर! ते हा हा
भं डारा काळाच आहे हे तू कोणा या सा ीनं ठरवणार? समज, इथं मा यासारखाच
आणखी एक आं धळाच माणूस आहे . या या सा ीत मी ठरवलं , की भं डारा िपवळाच
आहे , हणून ते वढ ानं लगे च भं डारा िपवळा होऊन बसणार होय?’’
‘‘पण मला डोळे आहे त बघायला, तु ला तसलं काही नाही. एक ितरळा
माणूसदे खील शं भर आं ध यांपे ा बराच हणायचा की!’’ राम णा आ मिव वासाने
हणाला.
‘‘असतील, असतील! तु ला डोळे आहे त हे आताच िदसलं की!’’ हसू दाबत भु या

हणाला, ‘‘परं तु तू रं गाचा आं धळा नाहीस हणून कशाव न? आणखी समज,
तु यामा यापे ा िनराळा असा एक चां गला शहाणा दे वमाणूस आहे . याचे डोळे
िनराळे च आहे त. याला शं भर रं ग िदसतात. तो तु ला काय हणे ल माहीत आहे ? अरे हे
वे डपटच आहे मढ ! या अस या रं गाला हे काळा रं ग हणत बसलं य! हु च! हा खरा रं ग
आहे अमु क, हणून तो एक नवीनच रं ग सां गेल. – आता सां ग, भं डा याचा खरा रं ग
कोणता? ते हा शहाणा असशील तर असे लही-नसे लही असं हणायला शीक. बाबा रे , ते च
खरं शहाणपण!’’
राम णाने या याकडे वे डयाकडे पाहावे याप्रमाणे पािहले . या या बडबडीने
याचे डोके गरग लागले होते ; पण याने नकळत भं डारा घे तला व तो मागे न पाहता
दुखरे गु डघे सं भाळत चालू लागला. थोडे पु ढे गे यावर याने चु रचु लागले ले डोळे
बोटांनी दाबले व चोळले . आता ते थोडे व छ झा यासारखे झाले आिण आता
काळजाची धडधडही बरीच कमी झाली. थोड ा अं तरावर याने हातातील भं डा याची
पूड फेकू न दे यासाठी मूठ उघडली, ते हा हात हळदीने िपवळाधमक झाले ला पाहन
ू तो
खु ळाच झाला. हा काय ब्र घोटाळा आहे दे वच जाणे अशात हे ने याने मान हलवली व
तो पु ढे गे ला.
पण आता याचे पाय मात्र िपं ज यासारखे होऊ लागले होते आिण इतका वे ळ
दाबून ठे वले ली तहान तर वाढत जाऊन घसा ओढू लागली होती; पण भोवती तर
सगळीकडे जळू न गे याप्रमाणे िदसणारे ओबडधोबड, रा सांनी मांडले या चु लीप्रमाणे
िदसणारे खडक, लालसर माती याखे रीज काहीच िदसत न हते . अं गावरील कातडी तापून
ताण यासारखी होऊ लागली आिण डो यां या कडे ने लाल जळती िकनार उमटली.
याने आशे ने वर पािहले . िठपका आता मोठा होऊन यावर उ या समांतर रे षा िदसू
लाग या हो या हे खरे ; पण आता ते थपयं तचा प ला काही झे पणार नाही, या जािणवे ने
राम णा हताश झाला. याला एकदम राच या-भवरीची आठवण झाली. ते थन
ू च परतून
थे ट खाली जावे आिण यां या मागोमाग वाट गाठावी, असे याला तीव्रपणे वाटू
लागले . या मातीतून पाऊल उचल याची आपली तयारी नाही, हणून यां याबरोबर न
जाता आपण ते थे रािहलो आिण आता ये थेही नाही-ते थेही नाही अस या या मसणात
पाय जा याची पाळी आली आहे हे पाहन
ू तो मूढच झाला. याने मागे पािहले . अगदी
खालपयं त टे कडी या फुगीर लाटा पसरत गे या हो या आिण याला आले या
पाऊलवाटे ची, आप या खोपट ाची खूणदे खील िदसत न हती. आता प्राण अगदी
पणाला लावून तो पावले ओढू लागला. वे ड ावाकड ा दातांपर् माणे िदसणारा टे कडीचा
कंगोरा सं पला व समोर सपाट अशी िव तृ त जागा पाहताच याला यात या यात
समाधान वाटले . या लहान मै दानावर एका जागी लाकडा या वखारीप्रमाणे भोवती
ओंड यांचा गोलाकार आडोसा केला होता आिण यात एका कोप याला जु नाट प यां या
खोलीप्रमाणे काहीतरी होते . या िठकाणी कदािचत आपणाला पाणी िमळे ल हणून धापा
टाकत, पावले ताणत राम णा वतःला ओढू लागला आिण तो लाकडा या वखारीत
आला; पण या िठकाणी सवत्र िनजीवते ची कळा होती. लाकडे वजन कर याचा तराजू
मोडून गं जन
ू पडला होता आिण ओंड यांना वाळवी लागून भोवती पाऊल बु ड याइतका
भु सा पडला होता. राम णाने तडकले या आवाजात हाक मारली, ‘‘कोण आहे का आत?’’
कोप यात या खोलीतून बारीक अश त आवाज आला, ‘‘आहे की! िकती मण लाकडं

पािहजे त?’’
माणसा या आवाजाने च राम णाचा थकवा अधाअिधक कमी झाला. लाकडाचा
भु सा, जु या सालपटी तु डवत राम णाने खोलीत पाऊल टाकले ; पण याला आत कोणीच
िदसे ना. एका बाजू या िभं तीत एक मोठे भगदाड होते . यावर कसला आडोसा न हता;
पण यातून ये णारा प्रकाश अपु रा वाटत होता.
‘‘कोण आहे इथं ?’’ याने पु हा िवचारले .
‘‘मी आहे इथं वरती मा यावर,’’ तो अश त, िवरले ला आवाज पु हा आला.
राम णाने िव मयाने वर पािहले . फारशा उं च नसले या मा यावर एक मु लगा पांघ ण
घे ऊन पडला होता. याचा चे हरा सु कून आकसला होता. याचा एक हात उघडा होता, तो
वाळ या शगे सारखा िदसत होता. ‘‘लाकडं फार चां गलीच आहे त. िकती मण पािहजे त?’’
याने पु हा िवचारले .
‘‘मला लाकडं नकोत; मला यायला पाणी पािहजे ,’’ ते थ या एका घडवं चीवर
अं ग टाकीत राम णा हणाला.
‘‘लाकडं नकोत?’’ उशाखाली घे तले या कापडा या सु रळीवर मान टाकीत
मु लगा िनराशे ने हणाला आिण याचा िकंिचत खु लले ला चे हरा पु स यासारखा झाला.
‘‘ या घडवं चीखालीच डे रा आहे बघ पा याचा.’’
राम णाने अधाशासारखे पोटभर पाणी िपऊन घे तले व तापले या चे ह यावर
पचापचा िशडकावा केला. आता तो घडवं चीला िखळू न गे याप्रमाणे दमला होता व
याला उठावे से वाटे ना. या मु लाकडे पाहताच याचे आतडे वर आले आिण आवाज
कोवळा झाला, ‘‘तू एकटाच आहे स हय इथं ? आिण झोपून का रे पोरा?’’ याने
आ मीयते ने िवचारले .
‘‘आता मी एकटाच आहे . बाबा दोन-दोन िदवस कामाला जातो; मग करणार
काय!’’ मु लगा हणाला, ‘‘मला तर पायच नाहीत; मग मी खाली कसा ये णार?’’
‘‘मग लाकडं हवी असली तर कोण कसं दे णार? 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!’’ मु लगा आ चयाने
हणाला, ‘‘पूवी रात्रंिदवस ये थे खूप माणसं यायची. ते हा बाबादे खील याच खोलीत
राहायचा; परं तु आता लाकडासाठी या िठकाणी कुणीसु ा ये त नाही. या पलीकडे
आणखी एक अड्डा झाला आहे हणे . ते थे मणाला तीन पै से कमी घे तात हणे . खरं
हणजे आमचीच लाकडं िकतीतरी चां गली आहे त!’’
‘‘अरे , तसं नसे ल. माणसं च कमी मरत असतील ह ली,’’ याला समजाव याचा
प्रय न करीत राम णा हणाला.
‘‘छट् , दररोज िकतीतरी मरतात. रात्रभर या जाळा या प्रकाशात मला झोप
ये त नाही.’’
‘‘मग या भोकावर काहीतरी झाकायला का सां गत नाहीस बाबाला?’’
‘‘ यानं एकदा यावर चादर टाकली होती; पण मीच ती हळू च काढून टाकली.
कारण मग मला तो जाळ िदसत नाही. याखे रीज ये थे पाहत बसायला काहीच नाही!
आणखी एक सां ग?ू ये थे एक रा सासारखा गोसावी ये ऊन रात्री हळू च ते थली हाडं ,
डोकी गोळा क न घे ऊन जातो; भोक बं द केलं तर तो दे खील िदसणार नाही मला!’’

‘‘ हणजे ? तू याला बिघतलं स?’’ राम णाने चमकू न िवचारले . मु लाने मान
हलवूनच होय हणून सां िगतले ; पण याचे डोळे भीतीने एकदम मोठे झाले होते .
‘‘तो एकदादोनदा इथं देखील 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 आश्रमात?’ मला तर घाब न एक श द बोलायला ये ईना. मग
जाताजाता यानं आढयाकडे पाहत हसत हटलं , ‘ये ईल, ये ईल लवकरच ते !’ ’’
‘‘बे रड कुठला!’’ राम णा हणाला व याचा राग अनावर झाला, याला काय
बोलावे हे समजे ना. आता उ हे कलू लागली होती आिण िठपका तर अ ाप ते वढ ाच
अं तरावर अस यासारखा िदसत होता. िशवाय आता पोटातदे खील भु केने पे ट घे तला
होता. ‘एवढ ाशा टीचभर पोटाला लागूनलागून लागणार िकती?’ हे याला भु याचे
श द आठवले व तो वतःशीच हसला. भूक लागले ली असली की सगळी पृ वी
आव याएवढी वाटू लागते आिण भूकच नसली की आवळादे खील पृ वीएवढा अवाढ य
वाटू लागतो.
‘‘ हणजे तु ला लाकडं नकोत तर! थोडी तरी घे की,’’ या मु लाने पु हा एकदा
थरथर या आवाजात हटले .
‘‘मला आता करायची काय घे ऊन लाकडं ?’’ राम णा हणाला. एकदम सारे
झाकाळू न गे याप्रमाणे या या सु रात िख नता आली. ‘‘मा या माणसांसाठी लाकडं
घे ऊनघे ऊन माझी पाळी सं पली. आता मा यासाठी लाकडं घे णारी र ताची माणसं
आप या वाटे नं िनघून गे ली. आता कोणीतरी वाटे वरचा वाटस बघून घे ईल माझं ! मी
तरी आता मोकळा आहे बघ.’’
‘‘मग इकडे कुठे चाललास तू?’’
‘‘ते पांढरं दे ऊळ खालून िदसायचं . ते कसलं आहे ते एकदा बघावं हणून वर
चाललो आहे . आज-उ ा करीत वषं गे ली. आता सग यातून सु टून मोकळा झालो आहे .
पण एवढाच चढ तु डवे पयं त पाय गे ले बघ पोरा!’’ राम णा हणाला. आतापयं त
चे हरादे खील न पािहले या या वातीसार या पोरािवषयी याला एकदम ओढ वाटू
लागली होती; पण याचे बोलणे म ये च थांबले . दे वळाचे नाव काढताच पोराचा चे हरा
एकदम उजळ यासारखा होऊन डोळे चमकू लागले . याने धडपड क न उठ याचा
प्रय न केला. ते हा राम णा उठला व याने याला आधार दे ऊन अं थ णातच टे कवून
बसवले .
‘‘वर दे वळात जाणार तू?’’ मु लाने उ सु कते ने िवचारले , ‘‘मग मला घे ऊन जाशील
बरोबर?’’ राम णा पाहतच रािहला. याला पायच नाहीत तर याला घे ऊन जायचे कसे ?
आता अं थ णात पािहले की जु डीभर हाडांखेरीज काही िदसत न हते हे खरे ; पण
ू टे कडी चढ याचे वय रािहले नाही. आता आपण आप याच
ते वढे देखील पाठीवर लादन
पायांनी वरपयं त 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 ते वढी शरम याला वाटू लागली होती. ‘‘मी पडलो असलं िपकलं पान,
तु ला घे ऊन जाणार कसा मी? आिण तु झा बाबा तरी काय हणे ल? मी ना र ताचा, ना
ओळखीचा. तू आ ाच जायची कशाला धडपड करतोस? थोडे िदवस जाऊ दे त, तु ला बरं
वाटे ल; मग तु झा बाबाच घे ऊन जाईल की तु ला! कसं हणतोस?’’

मु लाचा चे हरा मळकट िचं धीने पु स यासारखा झाला. खाली सरकतसरकत याने
उशी या मु टकुळीवर मान टाकली व तो रडकुंडीला आला. ‘‘बरा झा यावर काय जाणार
दे वळाकडे कपाळ! दे वळाकडे जायचं ते च बरं हो यासाठी,’’ तो घायकुतीने हणाला,
‘‘मागे एकदा एक जोगतीण इथं आली होती. ितनं मला सां िगतलं , की दे वळात मूती
कसली आहे हे मला समजलं की मला हलायला ये ईल, मग धडपडत मी वर गे लो की
माझे पाय खाड्कन बरे होतील.’’
मु लाने िनराशे ने िभं तीकडे मान वळवली व तो िनपिचत पडून रािहला.
राम णा खाल या माने ने उठला. ‘‘तु ला वर काही पाणी वगै रे दे ऊ का?’’ याने
उगाचच िवचारले . याला वाटले , आपण या वाटे ला यायचे होते ते पाचसहा वषांपव
ू ी. या
वे ळी राच यालादे खील आणता आले असते . याने या पोरालाच काय, सग या
टे कडीलाच पाठीवर घे ऊन धावतच दे ऊळ गाठले असते . आता आपणालाच कोणीतरी
पाठीव न यायची वे ळ आली आहे ; आपण काय याला ने णार!
मु लाने याला काही उ र िदले नाही, की या याकडे वळू न पािहले नाही.
राम णा या पोटात कालव यासारखे झाले . तो मा याजवळ गे ला व याने आवे गाने
पोरा या डो याव न प्रेमळपणे हात िफरवला. डो याला हाताचा पश होताच मु लगा
झरिदशी वळला. याचा चे हरा िवल ण भीतीने िचरड यासारखा झाला होता. राम णाने
हात झटकन मागे घे तला. जणू राम णा आता आप यावर आघात करणार असे वाटू न तो
मु लगा अं ग आवळू न या याकडे पाहत रािहला.
‘‘तु झा बाबा ये ईल उ ा-परवा. याला सां ग दे वळाकडे जाऊन यायला एकदा.
दोनचार िदवस मागे पुढे झाले हणून असा घोर लावून घे ऊ नको िजवाला!’’ राम णा
हणाला.
‘‘मी खोटं सां िगतलं ,’’ मु लगा हणाला, ‘‘मला बाबा वगै रे कोणी नाही. तो फार
िदवसांपव
ू ीच मला इथं टाकू न िनघून गे ला. ते हापासून मी एकटाच आहे .’’
‘‘अरे पण मग तु झं खाणिपणं कोण बघतं य?’’
‘‘कवड ाकवड ांचा सदरा घातले ला एक आं धळा माणूस दररोज सं याकाळी
ये तो, काहीतरी खायला ठे वून जातो, पाणी दे तो; पण या गोसा याची आठवण झाली की
अं गाचं पाणी होतं . कालच तो पु हा िवचा न गे ला मला – ‘पोरा, डोकं के हा पाठवणार
मा याकडे ?’ वरती आढयाकडे बघ. ते आडवं लाकू ड िदसतं य तु ला?’’
राम णाने वर पािहले . आढ ाचे आडवे वे डेवाकडे लाकू ड वाळवीने काढले या
रे घोट ांनी भ न गे ले होते . बाजूची वीतभर जागा सोडली, तर सगळे लाकू ड पोख न
िनघाले होते .
‘‘िदसलं ?’’ मु लगा कुजबु ज यासार या घोग या आवाजात हणाला, ‘‘वाळवी
या टोकापयं त आली की माझं डोकं याला िमळणार आहे हणे ! हणून मला कोणीतरी
वर या, वर या असं मी सां गतो,’’ मु ल याला आता पु ढे बोलवे ना व तो हुमसून हुंदके
दे ऊ लागला.
राम णा या अं गातून सारी दमणूक ओसरली व सं तापाने याचे अं ग ताणले या
तारे सारखे झाले . याला वाटले , सं याशा या झोपडीतून घाब न पळत सु टलो हे च
आपले चु कले . याने पाठ वळवताच या या तासले या प्रचं ड डो यावर काठी
हाणायला हवी होती, याची भोप यासारखी भरग च मान करकचून आवळायला पािहजे

होती.
तो आवे शाने पोराला हणाला, ‘‘सं यासी गे ला खड्डयात, पोरा! मी आहे , तू
घाब नको. गु डघे मोडले तरी बलाई गे ली. आ ा अ सा जाऊन दे वळात बघून ये तो.
उ ा िदस मावळती या आत इथं हजर आहे हणून समज. मग तू मा याबरोबर मा याच
खोपटीत चल. ितथे जर तो गोसावडा आला, तर आकड ानं याचं टाळकं टां गतो बघ
अं गणात या िनं बाला!’’
राम णा वे षाने वळला व तरातरा चालू लागला; पण जाताना काळजात कसली
वे दना सळकली. सकाळी पोटचा पोरगा कायमचा दरू िनघून गे ला होता; आता आपण
आप या पोट या पोरापासून दरू चाललो, असे याला उगाचच वाटले आिण याचा
चे हरा आकसला.
पु हा चालू लागताच िवष णते ने याची पावले जड पडत होती खरी; पण
सं तापाची धगदे खील कमी झाली न हती. या जोडीला पोटातला वणवा जसा वाढू
लागला, तसे अं गसु ा दुबळे होऊन कापू लागले होते . सारे अगदी काळवं डून जाय या
आत िनदान दे वळा या आवारात तरी जाऊन पडावे हणजे रात्र ते थे काढून उ ा
परतता ये ईल, अशा ओढीने तो पावले खे चू लागला. जळू न गे यासारखे खडक आता
नाहीसे झाले होते आिण रखरखीत मातीत पोपटी पाती िदसू लागली होती. थोड ा
अं तरावर तर पांढ या चा याचे एक झाड होते . यावर एक पान न हते ; पण म ये
िपवळसर िशं पण असले या फुलांचे पे ले प्र ये क फांदी या टोकावर चं दर् योतीतील
चांद या िचकटव याप्रमाणे उमलले ले 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 हणून याला काठी टे कवून डळमळीत अं गाला आधार ावा लागला.
समोरचे मं िदर एकदम अितिवशाल, उ ुं ग आिण दे दी यमान िदसू लागले होते .
सायं काळ या लालसर प्रकाशाची झळाळी आले या या या ते ज वी शु भर् रं गाने सारे
आभाळ यापून टाकले होते . याचा भ य िव तार पािह यावर ते आप यावर ओणवे च
झाले आहे असा भास होऊन याचे हातपायच गे ले. मं िदराभोवती सभोवार लांबलचक
पाय या हो या. आता एवढ ा जवळ आ यावर राम णाला नवा उ साह वाटू लागला व
या या एका आवे गात तो पाय या चढू लागला. परं तु आता उरात वे गाने धडधडू लागले
होते . डो यात अने क चक् रे एकदम ककशपणे िफ
लाग याप्रमाणे डोळे
भोवळ यासारखे होऊ लागले . याने म ये च थोडा दम काढला व मागे वळू न पािहले .
लाकू ड अड्ड ातील या मु लाची खोली ये थन
ू काड ा या पे टीएवढी िदसत होती व
िभं तीचे भगदाड लहानशा वे जाप्रमाणे िदसत होते . राम णाला या मु ला या वाळू न
कोळ झाले या सु पारीसार या चे ह याची आठवण झाली, या या आतड ाला एक नवा
पीळ पडला व याने पायांना नवा ने ट लावला.
दे वळाला उं चउं च गे लेले सु बक असे शे कडो खांब होते व ते सगळे िजवं त योती
अस याप्रमाणे जाग या जागी िफरत वळशाने वर चढून नाहीसे होत आहे त, असा भास
होत होता आिण खु दे ऊळ तर अिवरतपणे वतःभोवतीच िफरत होते . राम णाने या
िभरिभर या दृ याव न नजर काढली व पाय या कशाबशा चढून घे त या. शे वट या
पायरीवर मात्र याचे पायच आपोआपच दुमडले व याने दीनपणे वर पािहले !

िव मयाने तो वतःला िवस न गे ला. तो भास न हता. मं िदराचे खांब खरोखरच
गोल िफरताना जाग या जागी वळत होते आिण ि थर पाय यां यावर शतावधी खांबांचे
तं तू घे ऊन मं िदर वतःभोवती प्रदि णा करीत होते . मं िदराला, दोन खांबांम ये एक असे
र नखिचत दरवाजे होते ; पण मं िदर िफरत असता राम णासमोर जो दरवाजा ये त होता तो
ने मका बं द असे . या या पु ढील, मागील दरवाजे खु ले असत, ते समोर आले की पाखराने
नीरवपणे पं ख िमटावे त याप्रमाणे यांची दारे आपोआप बं द होत!
आता खाली मं द असे धु के भरले आिण या मु लाची खोली घे ऊन खालची टे कडी
पु सून टाक याप्रमाणे यात िवतळू न गे ली. मं िदरावरील कमल रं ग जाऊन सं िधप्रकाश
उमटू लागला. आता बघताबघता सारे अं धारे ल, मग आतील मूती िदसणार नाही, मग
ये थन
ू हातवारे क न या पोराला काही सां ग याचा प्रय नही करता ये णार नाही हे
या या यानात आले . राम णाने मोठ ा क टाने अं ग वर ओढले आिण समो न
जाणा या एका खांबाला याने ग च पकडले . याबरोबर खांबामधील वाला-आवतने
थांबली व मं िदरदे खील िनःश दपणे ि थर झाले ; पण या यासमोरील दरवाजा मात्र बं द
रािहला! या या अलीकडील-पलीकडील उघड ा दरवाजातून कसला तरी िफकट केशरी
प्रकाश पाझर याप्रमाणे बाहे र ये त होता व मधून धु पा या धु राची वलये तरं गत होती.
परं तु समोर या दृ यातील त ध झाले ली गती आता या या डो यात िशरली
होती. चक् रांचा वे ग वाढला आिण दृ टी कशावरही ि थर होईनाशी झाली. डोळे उघडे
ठे वले की गोल िठपके असले ले वाघाचे एक िवशाल कातडे कोणीतरी वे गाने समोर िफरवत
आहे असे वाटे , डोळे िमटले की लाल कडा असले या कवड ांतील काळे िठपके –
ल ावधी डोळे अिनिमषपणे रोख याप्रमाणे िदसत. म ये च धु याचा भूतपडदा थरथरत
समो न जात असे आिण तो िनघून गे ला की मूठमूठभर हाडां या जु डया या मु ला या
चे ह यांनी सग या बाजूंनी पाय या चढू लागले या िदसत, यां या मागोमाग िवक् राळ
िदसणा या वाळवी या रा सी मुं या रान वापदांपर् माणे यां यामागे धावू लागत
आिण पाय यांपयं त ये ताच, गु हे त अं धारातून वे गाने वाहणा या प्रवाहासार या
सं याशा या गूढ ं द आवाजात एकामागोमाग पडून नाहीशा होत...
राम णाने एक झोक दे ऊन सारे अं ग पाय यां व न उचलले व सारा प्राण ताणून
बाजू या उघड ा दरवाजातून आत फेकले . वर चढताना याचा ि थर पाय यां शी
असले ला शे वटचा सं बंध सं पला व मं िदर पु हा वे गाने िफ लागले . खांबांतील सं गमरवरी
योती पु हा वळशावळशाने िभं ग लाग या. बाहे र भोवती, आत खोलखोल या बे भान
गतीचे वादळ सु झाले आिण राम णा याबरोबर भरकटला जाऊ लागला. समोर या
चौकटीतील दरवाजा बं द हो यासाठी दर णाला जा त ने टाने सरकत होता व याला
अडवून धर यासाठी राम णाला अं गातील सा या र ताचा थबन् थब ते थे पे टवावा
लागला. याने दरवाजातून आत डोकावून पािहले व याचा चे हरा सूया त झाले या
मावळतीसारखा झाला. याने झट्िदशी हात वर केला, धु यात दडले या खोपट ात
आढ ाकडे पाहत पडले या या मु लाला ऐकू जावे हणून याने खाली पाहत काहीतरी
ओरडून सां ग याचा प्रय न केला; पण काही के या श दच फुटे नात, ओठांना वर
ये ईना!
आता हाताचा आधार सु टताच चक् राव न फेक याप्रमाणे मं िदराने याला
ढकलून िदले . र नखिचत दरवाजा बं द झाला. पाय यां व न लोळण घे त, ठे चाळत

राम णा खाली आला.
साचले ले पाणी, जु ने , िशळे पण अ ापही मं दपणे सु गंधी असले ले िनमा य यांनी
अधवट भरले या तीथकुंडात ये ऊन तो आदळला आिण िनजीव, िन चल त हे ने तो
तसाच पडून रािहला.
‘‘हा आणखी एक!’’ ओठ, चे हरा यांची कसलीही सा नसले ला एक आवाज
अगदी हल या वरात हणाला आिण मग सारे च िनःश द झाले !

क सा ब
सोनू आं गलीने हातात असले या सहा मळकट नोटा दोनतीनदा सावकाश मोजून
पािह या व ितत याच िबनघाईने या दोनतीन वे ळा उल या क न तपासून घे त या.
होय, सारे ठीक होते . दररोज दोन पये मजु रीने तीन िदवसां या चु ना लाव या या
कामाचे सहा पये झाले होते . नोटा बरोबर सहा हो या आिण या मळकट िदस या तरी
यां यावर ते लाचा डाग न हता. याला फार समाधान वाटले व याने मान हलवली.
िगळायची वे ळ झाली की मात्र ऐसपै स मांडी ठोकू न बसतो झाले , असे हणायची आता
तरी कोणा या बाची प्रा ा न हती! याने नोटांची पु रचु ं डी क न जािकटा या िखशात
टाकली. गे ले दोनतीन िदवस भट् टीजवळ कोणा या पु ढे तरी त ड वगाडत चहाचा एखादा
कप काढायला याला तसे काही िवशे ष वाटले न हते ; पण आता मात्र एखा ा राजरोस
रोखठोक िग हाइकाप्रमाणे ऐटीत बसून चहा आिण रोट-उसळ मागवावी की काय याचा
तो िवचार क लागला.
याने हातातील चु याची बादली व झाडणी काळजीपूवक कोप यात ठे वली व
ते थ याच एका खु चीवर याने िशणले अं ग टाकले . याचे ल सहज समोर या आरशात
वतःकडे गे ले. अ ता य त पांढ या केसांत कशीबशी खु पसून ठे वले ली, शा त्रापु रताच
आपला गोल आकार सां भाळू न असले ली काळी टोपी याला अपिरिचत न हती; परं तु
आता िठकिठकाणी अं गावर चु याचे डाग पडले होते आिण अं गावर सांडगे
घात याप्रमाणे िदसत होते . याने हाताने च त ड पु सले व सै लसर अं गाने तो खु चीत
पसरला. दा यांना क भ सु टावे त याप्रमाणे हनु वटी िभज यामु ळेच आठदहा लांब केस
उगवले आहे त, असली दाढी असले ला एक माणूस शे जार या खु चीवर बसला होता.
अधाशीपणाने खाली वाकू न तो वाफा िनघत असले ली मसाले दार लालभडक उसळ
त डात भरत होता आिण प्र ये क चम यानं तर मान वर करत समाधानाने स् स् करत
होता. सोनू या त डाला एकदम पाणी सु टले व आपणही उसळ यायचा याला अितशय
मोह झाला. याने पु हा िवचार केला व फार क टाने तो बाजूला सा न याने फ त
चहाच मागवला.
हॉटे लात फोनो चालू होता; पण ले ट के हाच सं पन
ू सु ई मात्र घरघरत रािहली
होती. परं तु ते थे कोणालाच याची काही दरकार िदसत न हती. माग या बाजूला
खा या या िजनसां वर माशा म ये च िठप यां या आवाजा या तु कड ांपर् माणे उडत व
पु हा िनगरगट् टपणे परत जाऊन बसत. यातून लाल डो याची, िहर या अं गाची एक
मोठी घोडमाशी आली आिण गरगर या ले टवर जाऊन बसली आिण वतः गरगर िफ
लागली. चारपाच फे यांनंतर जणू कंटाळ याप्रमाणे ती उडाली आिण घोळ यात
नाहीशी झाली. सोनूला उगाचच गं मत वाटली. साले , सु ई नसताना आ हां ला गाणे
कळत नाही, तु ला काय करणार टाळके! याला वाटले व तो वतःशीच थोडा हसला.
मळकट सद यात या एका वीतभर पोराने चहाचा कप आणून या यासमोर

ठे वला. 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
गु डघे मोड याप्रमाणे ते कोलमडून खु चीखाली पडले होते . गालावरची खूण अ ाप
िजवं त िदसत होती, चे हरा अ ाप रडका होता; परं तु आता सवय अं गवळणी
पड याप्रमाणे डोळे मात्र वाळ या करवं दांपर् माणे कोरडे होते . या याकडे पाहताच
सोनूला पु हा आरशात पािह याप्रमाणे वाटले व याने उचलले ला कप पु हा खाली
ठे वला.
िकतीतरी वषांमागे तो कोकणातून पळू न इकडे आला ते हा प्रथम तो
गाडीअड्डयाजवळ या माधवाश्रमात कपबशा िवसळायला रािहला होता. ते थे
उजाडाय या आत कामासाठी हाडे गोळा करावी लागत आिण नाटकाचा खे ळ सु टला की
ती गोणपाटावर पसरायला पु हा वे ळ िमळे . कडा या या थं डीत हाडां या अगदी
आतदे खील ठणक जागी हायची. मग थोडी चाळवाचाळव करत झोपे चे पांघ ण
अं गावर ओढतो-न ओढतो तोच राजाभाऊ सग यांना लाथे ने िडवचत जायचा आिण मग
मरगळले ले घोडे पु हा दोन पायां वर तयार! एखादी बशी जर हातातून िनसटू न खाली
भु ईवर पडली की पोट नाही, पाठ नाही, राजाभाऊ अशी करकचून लाथ हाणे की
डो यांपुढे िहर या-िन या मे णब या लागत. अने कदा मन अगदी आवळू न घे ऊन सोनू
शे जार या दे वळामागे जाऊन बसे आिण फुसफुसत असले या कु या या िपलाप्रमाणे
एकटाच रडत बसे .
या वे ळची हाडे पोखरत असले ली उपाशी थं डी, आतडी कुरतडत असले ली
गारठ भूक याला अ ापही झोपे त उठवे . मग झोप खाडकन उडे व नं तर अधा तास तो
घाबरा होऊन चटईवर तळमळत पडे . एक िदवस राजाभाऊ या मु ली या ग यातील
साखळी नाहीशी झाली. नामू भट् टीवा याने ितला खे ळवाय या िनिम ाने आत आणले
होते व ती साखळी तट् कन तोडून कनवटीला लावली होती. ते पाहन
ू सोनू एकदम वाचा
गे याप्रमाणे ग पगार झाला होता व याचे हात थरथ लागले होते . आता आपण ये थन
ू
एकदम नाहीसे हावे असे याला फार वाटू लागले . नामू या याजवळ आला व याने
शांतपणे या यासमोर एक पयाचे झगझगीत नाणे धरले व हटले , ‘‘त ड बं द ठे वलं तर
सारं ठीक होतं या जगात!’’
सोनू या भे दरले या अं गातही काहीतरी उसळ यासारखे झाले .
‘‘मला नको असलं काही शे ण,’’ तो धीटपणे हणाला.
‘‘नको तर रािहलं , आपलं काय!’’ खांदे उडवत नामूने हटले . याने कांदेबटाटे
कापायची लांबलचक सु री उचलली व सोनूचा खांदा पकडून ितची थं डगार धार या या
ग याला लावली; पण लगे च ती बाजूला टाकत याने आपला ं द पं जा सोनू या अश त
ग याभोवती टाकला व बोटे पसरत हटले , ‘‘छाः, तु ला सु री तरी काय करायची घे ऊन?
असा गळा बोटात घे ऊन आं गठा दाबला की दोन िमिनटांत काम खलास! सारा वीतभर तर
गळा आहे तु झा –’’
तो िनघून गे यावर थरथर कापत सोनू उभा होता. याने गबागबा आपले दोन
मळके कपडे गोळा केले व यांचे बोचके बां धन
ू ठे वले . आता या िठकाणी राह यास यास
धै य उरले न हते . सं याकाळी के हा एकदा राजाभाऊ ये तो याची तो वाट पाहू लागला.
हातात कामाचा एक पया पडला, की तो गाडीअड्डयातून जाणा या एखा ा

बै लगाडीतून ये थन
ू िनसटू न जाणार होता.
साखळी हरव याचा सं याकाळी मोठा गवगवा झाला. राजाभाऊने सग यांना
दरडावून िवचारले ; पण कोणीच ताकास तूर लावू िदली नाही. मग नामू राजाभाऊला
घे ऊन वयं पाकघरात आला व याने सोनू या बोच याकडे बोट दाखवले . कोणीतरी ते
उघडून यातील कळके कपडे इकडे ितकडे फेकले . अगदी तळाशी का या टोपीवर
साखळी चमकत होती. राजाभाऊने छत्री या लोखं डी दांड ाने हाडां वर खट् खट् आवाज
करत सोनूला पं धरा िमिनटे गु राप्रमाणे झोडपून काढले . नं तर नामूने दोन लाथा हाणून
याला उचलले व सरळ यु िनिसपालटी या गटारात ने ऊन फेकले . ती आठवण ये ताच
सोनू अगदी शरमून गे ला व अं ग अजूनही घाणीने माखले अस याप्रमाणे याला एकदम
िकळस वाटू लागली.
ते गाव सु टले . मग अने क धं दे झाले . याने ते लकट वासा या दुकानात सायकली
पु स या, जळाऊ लाकडा या वखारीत हाडे ताणत लाकडे फोडली, थे टरात पाठ मोडून
बाद याबाद याभर केर काढला, मन घट् ट क न दवाखा यातील घाणे रडी भांडी हाताने
व छ केली, सतत बारीक धागे नाकात डात घे त कापसा या िगरणीत हाडे िझजवली...
आिण या सा या पसा यात िश लक रािहले ते हणजे रडका चे हरा, िनल ज होऊन
जगले ले ते िनजीव डोळे आिण हसत खां ावर बसले या माकडासारखी वाटणारी ती
जळजळीत, कधी न भागणारी भूक...
चहा आणणारे पोर के हाच िनघून गे ले होते आिण चहाही िनवत चालला होता.
ब याच वांझ िदवसांनंतर हातात पु कळ पै से िमळा याचा आनं दसु ा थोडा िवझला
होता. सोनूने दोनचार घोटांतच चहा सं पवला व एक िवडी काढली. ती याने
नोटांपर् माणे च उलटसु लट तपासून पािहली, ितचा दोरा िपळू न घट् ट केला व मग याने
ती पे टवली. आता पु हा अं ग सु खकारकपणे िवसावत गे ले आिण खु चीतच जत
चाल याप्रमाणे याला पु हा व थ वाटू लागले .
‘‘काय बा सोनू, अगदी ऐटीत बसलास की सोकाजीसारखा!’’ कोणीतरी मागून
हणाले . याने मागे वळू न बघाय या आतच बाजू या खु चीवर मे हबूब ये ऊन टे कला.
या या माजले या अं गाला ने हमी जाड उग्र वास ये त असे आिण तो वतः काही
अं तरावर असतानाच या वासाने पोटात उमळायला लागे . तो शे जारी ये ताच सोनू या
िवडीची ल जतच गे ली व तो उठला.
‘‘अरे बस की!’’ आप या अज त्र पं जाने याला खां ावर दडपत मे हबूब
हणाला, ‘‘काय, उसळ मारतोस ले टभर?’’
आपली जीभ त काळ िफतूर होणार असे सोनूला एकदम वाटले . याने घाईने
मान हलवली; परं तु तो पु हा खाली बसला.
‘‘मग काय झालं तु या या शे ळीचं ?’’ मे हबूब हणाला, ‘‘बघ, चार पयांत
मामला भागवून 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 पै से
िमळायचे नाहीत तु ला! नु सतं हातारं मढं झालं य, खायला घालायची मात्र िकटिकट!
यापे ा लावून टाक ितची िव हे वाट. तु ला चार पै से िमळतील, मला चार पै से िमळतील.
मग कसं हणतोस, ये ऊ आ ा बरोबर?’’
सोनूने पु हा िन चयाने मान हलवली. मे हबूबची ही िजकीर नाही हटले तरी गे ले

दोन मिहने चालली होती व या अवधीत तो तीन पयां व न चारचार आणे चढत चार
पयांपयं त आला होता. तसे पािहले तर याचे हणणे काही चूक न हते . शे ळी कोरडी तर
के हाच पडली होती; पण िशवाय ितची हाडे वर आली होती आिण ती सतत लांबलचक,
खरखरीत खोकू लागली होती. ितला बाहे र सोडायचे िदवस तर के हाच सं पले होते .
मागे देखील ती अने कदा तरवाळासारखे भटकत कुठ या कुठे गे ली होती आिण दोनचार
प्रसं गी तर सोनूला वाघाचे डोळे हातावर िटकवून ितला क डवाड ातून सोडवून आणावे
लागले होते . ती घरात िशरली की सगळीकडे त ड घालून घरात सवत्र लडया टाकत
घाण करत असे . यामु ळे सारा िदवस ितला का याचा दोर बां धन
ू बाहे र या िखडकीजवळ
ठे वावे लागे . मग ते थ या ते थेच फूं फूं करत ती दोनचार पाने तोड याचा प्रय न करी.
मे हबूबला ही गो ट माहीत न हती; पण गे या आठदहा िदवसांत ितला
कोप यापयं तदे खील िहं डायची ताकद उरली न हती. खरे हणजे आता चार पये
हणजे सु ा अगदी चां गला चं गळ सौदा होता; पण उघड ा डो यांनी ितला कसाबा या
हातात ायचे , या क पने ने सोनू या अं गावर काटाच आला. नाही हटले तरी याने
ितला ती एक फू ट उं च अस यापासून वाढवले होते , कोणाकोणा या तरी आवारातून
ू
चो न िहरवा चारा आणून ित या पु ढ ात टाकला होता, उग्र वासाचे दीडदोन कप दध
याले होते . रात्री ओवरीत अं ग पसरले की बाजूने ये णारा ितचा उग्र दप अं गावरील
कांब या या पिरिचत वासाप्रमाणे या या अगदी अं गवळणी पडून गे ला होता.
‘‘अरे मे हबूब, ती बात छोड दे ! ती राहील, मरे ल हण मा याच घरात! ितचं काय
मला ओझं आहे होय? मी काही ितला कसाबा या सु रीखाली दे णार नाही!’’
‘‘मग बस तर कु ले आपटत! चार पये घालव आिण मग दे आणखी एक पया
कुणालातरी ितला घरातनं ओढून यायला!’’ मे हबूब िचडून हणाला.
सोनूने यग्र होऊन एक झुरका घे तला. यालादे खील अने कदा वाटू न गे ले होते
– शे ळी एकदाची मे ली तर बरे होईल! घरी द ,ू कमळी ितला एक तरी लाथ
हाण याखे रीज आत-बाहे र होत नसत, ित या पाठीत एक तरी झाडणी घात याखे रीज
ये सब
ायला
ू ाईचा कचरा काढून होत नसे . आप याला आता काही ित याकडे ल
होणार नाही. ित याप्रमाणे आपणदे खील आता थकू न गे लो! ित या अं गावर लाथ बसली
की ती धडपडत, बां धले या दोरीत ठे चाळत उठायचा प्रय न करी आिण ित या त्राण
नसले या या ओरड याने या या मनावर सतत अस ओरखडे पडत. मग का दे ऊन
टाकू नये ितला मे हबूबला?
पण मग यापु ढचे िचत्र याला डो यांसमोरही नकोसे वाटे . शे ळी अ ाप पाय
झटकत पडली आहे आिण ित या ग यावर सु री िफर याने र ताचा पाट वाहत आहे ,
मग ितचे डोळे हळू हळू िनजीव काचे चे होत म न जात आहे त...
‘‘छे , नको, ती राहील मा याजवळ!’’ तो पु हा हणाला, ‘‘तु ही कसाब ितचे
हालहाल क न माराल!’’
‘‘हाच बे वकू बपणा आहे तु हा लोकांचा!’’ आपली हातोड ासारखी मूठ टे बलावर
हाणत मे हबूब हणाला, ‘‘अरे बं दर, आमचा तो धं दा झाला हणजे आ ही माणसं न हे
होय? की आ ही शे ळी-मढी िजवं त ठे वून ितचे लचके तोडीत बसतो? चल मा याबरोबर
आ ा, दाखवतो तु ला आ ही जनावरं कशी मारतो ते ! याला कळतदे खील नाही, इत या
समजु तीनं ते ये तं ठोक याकडे . सरिदशी सु री िफरली की काम खलास!’’ लहानगा फुगा

बोटात फोड याप्रमाणे मे हबूबने म ये च चु टकी वाजवली, ‘‘बघ, माल तु झा, तू मालक.
तु झं तू ठरव, आमची काय बळजबरी आहे होय? पण हे बघ, आता तु ही माणसं गाव
सोडून मुं बईला जाणार, समु दर् बघणार, िसमट या खो यांत राहणार. ितथं जाताना काय
शे ळीचं मढं घे ऊन जाणार होय? तु झा पोरगा तर हणत होता, की एक भांडंदेखील न घे ता
तु ही लोक शीट वाजवीत ऐटीत जाणार हणून!’’
सोनू एकदम पे ट याप्रमाणे सं तापला व याने एक िशवी हासडली.
‘‘ते कारटं आिण केशवराव दोघे ही गे ले खड्डयात! घाम टाकत, वतः राबून मी
घर बां धलं ते असं फुंकू न टाक यासाठी होय रे कसाबा?’’ तो ककशपणे हणाला, ‘‘ते घर
हणजे मी आहे . मी यातच मरणार, माझी शे ळीदे खील ितथं च हाडं पसरणार. तूदेखील
जा याच खड्डयात तु झे चार पये टाळ यावर आपटत!’’
ओ या जनावराने पाठ हलवावी तसे मे हबूबने खांदे उडवले व तो उठला.
याबरोबर याचा उग्र वासदे खील उठला. बाहे र एकमे कीला बां धन
ू उ या केले या दोन
अश त हाडकु या गा ना याने च चक् करत पु ढे हाकलले व िन वळ सवय हणून
हातातली काठी यां यावर हाणली. जाताना तो म ये च थांबला व र याव न ओरडला,
‘‘घे आठ आणे जा त! यापे ा कोणीच एक पै जादा िटकवणार नाही. तू दो त हणून दे तो
बघ पदरचे –’’ आिण उ राची वाट न पाहता तो िनघून गे ला.
परं तु सोनू वतः याच िवचारात गढला होता. एकमे कीला बां धले या या गाई
खरे हणजे तर मे हबूब ये ईपयं त अगदी मोक या हो या; पण तरी या उधळू न का
नाहीशा झा या नाहीत? तो बाहे र आ यावर जणू याचीच वाट पाहत अस याप्रमाणे
या िनमूटपणे चालू लाग या हे कसे ? यांना माहीत होते हणूनच, का यांना माहीत
न हते हणून?
पण केशवरावािवषयीचा सं ताप अ ाप या यात धु मसत होता. या लडद ू
गलपोजीला याने पूवी कधी पािहले सु ा न हते ; पण ये सब
ू ाईला काकी काकी हणत एक
मिह यापूवी तो जो घरात िशरला, तो घरात पालीसारखा मु काम ठोकू न बसला. तो
मुं बईला ड्राय हर होता आिण आपण दोन मिह यां या रजे वर आलो असे तो
प्र ये काला सां गे. या या हातात झगझगीत घडयाळ होते . याचा सदरा रे शमी असे
आिण तो अं गठ ा असले ली बोटे मधूनमधून िमजासखोर िमशां व न िफरवत असे . याने
ये सब
ू ाईसाठी, कमळीसाठी दोन छटे ल पातळे आिण द स
ू ाठी सारे अं ग दाखिवणारे
कसले तरी तलम कापड आणताच याला कुठे ठे वू अन् कुठे नको, असे ये सब
ू ाईला होऊन
गे ले; पण सोनूला मात्र याला प्रथम पािह यापासूनच 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 पाहन
ू 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 िभं ती!’’ याने कुि सतपणे हटले होते , ‘‘चला मा याबरोबर मुं बईला.
िसमटची खोली िमळे ल, आराम काम िमळे ल आिण राजासारखं राहाल ऐटीत!
कमळीसारखी उजवी पोर पटकन िगरणीत काम िमळवून जाईल आिण मिह याला पये
मोजताना पाठीचे काटे िढले होतील िढले ! चला मुं बईला.’’
आिण मग ये सब
ू ाईने तीच कटकट या या मागे लावली. जणू आता िनघायचे च

ठर याप्रमाणे ितने दोन घरची भांडी सोडली. द च
ू े शाळे त जाणे बं द झाले आिण
तीनचार िदवसांत या खो यांना तीनशे पये दे णारे एक िग हाईक सोनूकडे च कर टाकू न
गे ले. याच िदवशी आरडाओरड करत सोनूने ये सब
ू ाईला सां िगतले , ‘‘हे बघ, या तु या
केशवरावाला सां िगतलं य, तु लादे खील बजावून ठे वतो! हे घर मी बापज मी िवकणार
नाही. हाडाची काडं क न मी बां धलं य ते ! ते चा याचं झाड मी वतः हातानं लावलं य!’’
‘‘ यालाच मग गळफास लावून मरा आता!’’ ये सब
ू ाई ककशपणे हणाली, ‘‘काय
करायचं आहे ते घे ऊन? घराची कधी ओल जात नाही. पाट ा या दगडाला रोग हायचा
अस या िठकाणी! असं सो यासारखं िग हाईक आलं य; पण निशबाची करटी िफरली
पािहजे न हे !’’
‘‘मला माहीत आहे तू म त राजवाड ात ज मलीस ते !’’ सोनू चवताळू न
हणाला होता, ‘‘मी एकदाच सां गन
ू ठे वतो. 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 िमटू न जाईल! पण मग मे हबूबला ते कारटे
भे टून पु हा ते च सां गत होते ; हणजे तो िकडा अ ापही घर पोखरत बसला आहे हे च खरे !
सोनूचा राग वाढला व आता घरी गे याबरोबर या मुं बईवा याला घरात पाऊल टाकले स
तर तं गडी मोडून दे ईन अशी तं बी दे याचा याने िन चय केला.
याची िवडी सं पत आली होती. िशवाय सं याकाळची झगमगदे खील उतरली
होती. तो जायला उठला, तोच िखडकीपाशी उ या असले या पोराने शीळ वाजवली.
याबरोबर हॉटे लमधील इतर नोकरदे खील हातातील काम टाकू न िखडकीपाशी आले ,
घामाने िनथळत असले ला भट् टीवाला तर हातात झारा घे ऊनच बाहे र आला. यांनी
िखडकीपाशी घोळका केला व ते एकमे कां या खां ावर हात टाकू न ताणले या नजरे ने
बाहे र पाहू लागले .
‘‘आली, मारवाड ाची गाडी आली!’’ एकाने शे जार याला कोपरखळी मारत
हटले , ‘‘आिण आज नट् टापट् टा तर िदलखूष िफ मी रं गीत आहे !’’
‘‘करायचा काय घे ऊन तो िटनपाटी नखरा! सालीला शे ळीचा वास आहे !’’
भट् टीवाला तु छते ने हणाला.
‘‘तु ला रे काय माहीत भटा?’’
‘‘काय माहीत हणजे ?’’ डोळे िमचकावत भट् टीवाला हसला, ‘‘एकदा मी दहा
पयांची नोट गमावून बसलोय बाबा!’’
सगळे जण पाचकळपणे हसले व िखडकीतून एकाग्रते ने पाहू लागले .
सोनूला एकदम कुतूहल वाटले व तो थोटू क टाकू न इकडे आला.
या घोळ यातील एकाला बाजूला करत तो पु ढे जाऊ लागला, ते हा
भट् टीवाला या या पोटात बोट टोचत हणाला, ‘‘काय करता घे ऊन अस या गो टी या
वयात राव? आता काय पानं रं गायचं वय रािहलं होय?’’
सोनू मनमोकळे पणाने हसला व पु ढे सरकला. समोर या र याव न पाठ सारी
उघडी टाकू न अं ग मु रडत एक िनबर पोरगी चालली होती व र या या दो ही बाजू
याहाळत मान जादा मु रडत होती. कोणीतरी पु हा शीळ घालताच ितने ठु मकत
िखडकीकडे पािहले व भडक फुलांचा टळटळीत गजरा अडकले या माने ला उघड लट या

रागाने एक झटका िदला.
सोनूला सारे अं ग एकदम पे ट याप्रमाणे वाटू लागले व याचे हात थरथरा कापू
लागले . तो जवळ या खु चीवर द णिदशी बसला व याने िवकलपणे चे हरा हातावर
टे कवला. ती िनघून गे यावर हॉटे लमधली पोरे परत िफरली. यांतील एकाला याने
थांबवले व शांत राहायचा प्रय न करत िवचारले , ‘‘ही पोरगी वरचे वर ये ते होय इकडे ?’’
तो पोरगा डोळे िमचकावत िख सिदशी हसला व हणाला, ‘‘तर काय! मं गळवार,
शु क्रवार, बये चा मु काम इथं च की! कधी या मारवाड ाकडे , कधी या िशं याकडे . मग
इथून भजी काय, शे विचवडा काय बघायला नको! मग िसने मा! मालक, आहात कुठं , काम
मोठं चै नी आहे ! जवान घोडी, लाल लगाम, ऐसा मै दान, ऐसा काम!’’
अगदी आखडून गे याप्रमाणे सोनू िकती वे ळ बसला हे याचे यालाच समजले
नाही. तो आवे गाने उठला. याने चु याची बादली उचलली व पै से टाकू न तो र यावर
आला. याचा चे हरा शरमे ने जळत होता; पण ते वढ ातही याने सराईत धं देवाईक
दृ टीने झाडणीकडे पािहले . ती आता िझजून िन पयोगी झाली होती. ती याने गटारात
फेकू न िदली व तो घराकडे झपाझपा चालू लागला. चालत असता मधूनमधून काहीजण
आप याकडे कुि सत, जाण या नजरे ने पाहत आहे त असे याला सारखे वाटू लागले .
गटारातून तो घाणे रड ा, िचरडले या अं गाने बाहे र आला होता, ते हा या भोवताल या
घोळ यातच आपण उभे अस याप्रमाणे यास वाटू लागले व याला मान वर करवे ना.
ती पोरगी हणजे याची धाकटी मु लगी – कमळी – होती. परवापयं त ती मळके
परकर ने सन
ू लोकां या घरी भांडी घासत असे आिण मिहना-मिहनाभर ित या िझं यांना
ते ल लागत नसे . पण मग ती कुठलीतरी मसणी ग्रामो ोग सं था िनघाली. या िठकाणी
दररोज एक पया दे ऊन िशवणकाम िशकवत. कमळी या माने वर दगड ठे वला तरी
ित या बाला दे खील सु ईत दोरा ओवता आला नसता; परं तु ितची मै तर् ीण – नजमा –
ित याकडे आली आिण या दोघी िशवण लासला जाऊ लाग या. पं धरवडया या आतच
कमळी या अं गावर झकपक पातळे िदसू लागली आिण पाठीवरचा पदर खां ा या
अगदी टोकाला ठे वून ती अगदी श्रीमं त गर या बायकांपर् माणे पाठ उघडी दाखवत
िनल जपणे मांड ा मोडत र याव न चालू लागली. बकाबका िगळायला कधी वे ळेवर
न ये णारी कमळी, न चु कता शु क्रवारी, मं गळवारी िशवण लासला जाऊ लागली.
एकदम जु नी जखम जागी झाली आिण सारे छ परच कोसळत अस याप्रमाणे
सोनू भांबावला. ती थोरली मु लगी पा – (ितचे कोवळे , मऊ, म या या कणसातील
केसांसारखे हात! ित याकडून पायाचे तळवे चोळू न घे त असता कापसासारखी झोप लागे )
- ती अशीच आप या बे शरम मागाने िनघून गे ली आिण सोनूला बरे च िदवस बाहे र त ड
दाखवायला जागाच उरली नाही. तो कुठलातरी परजातीचा लोखं डी सामानाचा दुकानदार
होता. हातात सु रा घे ऊन ओरडत सोनू या या घरी गे ला, ते हा याने बे गुमानपणे शं भर
पयां या नोटा या या अं गावर फेक या. सोनू एकदम पु ढे धावला; पण ये सब
ू ाईने
याला आवरले व सग या नोटा काळजीपूवक गोळा क न ती म खपणे घरी आली. मग
एक िदवस आपले पोर घे ऊन पा बाहे र पडली, ती घरी आलीच नाही.
– आता कमळी!
पु हा याचे अं ग हबकू न िनघाले . वाटे त आप याला कोणीतरी हाक मारत आहे ,
असे याला अ व थपणे जाणवले ; पण तो तसाच िपसाट कु याप्रमाणे पु ढे गे ला व

घरापाशी आला. ते थे चा या या झाडाजवळ टाकले या खाटे वर केशवराव ऐसपै स
बसला होता आिण ये सब
ू ाई व द ू बाजूलाच बसली होती; परं तु सोनू आले ला पाहन
ू
कोणी हलले नाही की उठले नाही. सोनूने लाथे नेच दार उघडले . केशवरावाला असा
सोकावून बसले ला पाहन
ू तर या या कपाळात ितडीक उठली. याने रागाने च चु याची
बादली कोप यात आदळली व वाटे त एक अ मीनचे पाते ले होते ते लाथे नेच बाजूला
िभरकावले . बारीक क न ठे वले ला िदवा याने मोठा केला. या द याला तर कपडयाची
िकंमतच न हती. याने आपली चड्डी अशी म ये च टाकली होती. सोनूने सं तापाने ती
उचलली व दारातूनच बाहे र फेकली, ते हा ित यातून दोन िसगारे टी बाहे र पड या. सोनू
णभर या याकडे पाहतच रािहला व एकदम तडक याप्रमाणे ओरडला, ‘‘द या,
बे रडा, इकडे ये जरा –’
िवजारी या िखशात एक हात अडकवून द ू उभा रािहला. याने पारदशक
कपड ाचा सदरा घातला होता व केसांना पाणी लावून ते यवि थत िवं च न कपाळावर
यांचा उनाडट पू तु रा काढला होता. सोनू लांब टां गा टाकत या याजवळ आला व बोटे
पस न याने द ू या मु कटात िदली. या प्रहाराने द ू एकदम िभं तीकडे ितरपा झाला.
‘‘कमळी कुठाय?’’ सोनूने िवचारले .
‘‘ती गे ली आहे मार – मला ठाऊक नाही!’’ म ये च अडखळत द ू उमटपणे
हणाला व गारगोटीसार या डो यांनी सोनूकडे पाहू लागला. सोनूने पु हा एक चपराक
दे ताच तो िकंचाळत बाहे र धावला. ते पाहन
ू ाई आत आली व दारातूनच ओरडली,
ू ये सब
‘‘काय िपऊन आलात की काय? काय झालं आ याबरोबर पोराला लाथ हाणायला?’’
‘‘घाल ते पोर खड्डयात!’’ ग या या िशरा ताणत ककशपणे सोनू हणाला,
‘‘िभकारडं कारटं , एक पै िमळवायची अ कल नाही! बरोबरीची पोरं िशकलीसवरली आिण
हा रे डा करतोय काय? तर नाटकवा यासारखं अं ग दाखवत केस पु ढं आणतो आिण
िसगारे टी फुंकत िहं डतो!’’
‘‘जरा आवाज उतरवा की! घरात पाहुणे आले आहे त, यां यासमोर तरी तमाशा
नको!’’ वतःचा आवाज कमी न करता ये सब
ू ाई हणाली, ‘‘ या िसगारे टी केशवरावानं
ठे वायला िद या असतील या याजवळ, यात एवढं भु सभु सायला काय झालं ? तो एवढा
ताले वार माणूस, या यापु ढं तरी असं गावं ढळाप्रमाणं आरडाओरडायला लाज वाटत
नाही?’’
‘‘लाज मला की तु ला बघ!’’ सोनू हात उडवत हणाला, ‘‘कमळी कुठाय? ती
आली की ितची हाडं सै ल क न टाकतो! गावात मान वर करायला जागा ठे वली नाही
िभकारडीनं ! तीस वषं अब् नं काढली या गावात आिण ही जगाव न ओवाळू न
टाकले ली कारटी बाजारबसवीप्रमाणं यावर िनखारा ठे वायला उठलीय! हणे लाज वाटत
नाही काय! तू आिण तु झा तो ताले वार पाहुणा, तु ही घाला तु म या लाजा चु लीत!’’
सोनूने उगाचच बाजू या कोनाड ातील दोन वाट ा उचलून दणादण जिमनीवर
आदळ या. या आवाजामु ळे िभं तीपलीकडे असले या शे ळीने भे दरले ली हालचाल केली
व जु ने कापड फाटत अस याप्रमाणे ती कोरड ा, कातर आवाजात ओरडली.
ये सब
ू ाई आत आली व ितने दार ढकलून अधवट लावले . ती िनदयपणे हसली व
हात नाचवत हणाली, ‘‘म त माहीत आहे तु मची अब् मला! आहे ह ी या पायाएवढी
अभं ड! आ ा जाऊन कुठू नतरी दहा पये उसने आणून दाखवा आिण मग बोला

अब् या गो टी! हणे कमळी कुठाय! ती गे ली आहे मसणात! कशाला पािहजे त या
चां भारचौकशा? खायला िमळतं न हे दोन वे ळा? िगळा आिण ग प बसा मु काट ानं !’’
ित या बे गुमानपणाने सोनू िखळ यासारखा झाला. आपण कमळीला कोठे , कसे
पािहले हे सां गन
ू ितला चिकत कर याचा याचा बे त कोसळला व तो ित याकडे पाहतच
रािहला.
‘‘ हणजे , ती कुठं जाते , काय करते हे द याला, तु ला ठाऊक आहे तर!’’ याने
अगदी अिव वासाने िवचारले , ‘‘मग सं पलं च की! आईलाच शरम नाही, तर पोरीला
कुठली ये णार! खाण तशी माती!’’ कपाळावर थडाथडा हात मा न घे त सोनू हणाला.
ये सब
ू ाईने मु ठी घट् ट आवळ या व दातओठ खात दणादण पावले टाकत ती
या या समोर आली. ती आता रानवटपणे आप यावर प्रहार करणार की काय अशी
सोनूला णभर भीती वाटली व जणू राजाभाऊसमोरच अस याप्रमाणे याने अं ग
आकसून सु तळी या गाठीसारखे क न ठे वले ; पण ये सब
ू ाई मु ठी आवळू न तशीच उभी
रािहली व श द थुं कत अस याप्रमाणे हणाली, ‘‘होय, कमळी जाते मारवाड ाकडे ,
काय हणणं आहे तु मचं ? मीदे खील के हाच लाज कोळू न याले आहे , झालं समाधान?
तसं केलं नसतं तर दारोदार परटं घे ऊन भीक माग याची पाळी आली असती सग यां वर!
तु मचा पगार बघावा तर अगदी साहे बी! सहा मिह यांतन
ू 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 वे ळा िगळायची ठीक यव था
असली की अब् बासनातनं बाहे र ये ते कशाला िशं दळकी करायला?’’
‘‘हे बघ, मी अगदी भु केनं मरत होतो, ते हादे खील सो याची साखळी –’’ सोनू
सां गू लागला.
‘‘पु रे ती रडकथा! हजार वे ळा तो पराक् रम ऐकू न कान िकटले माझे ! तु ही पया
घे तला नाही आिण लाथा खाऊन बाहे र पडलात कु यासारखे ! मोठ् ठा िदवा लावलात
आभाळात, तु म यावर िशिणमा काढायला सां गय
ू ा हिर चं दर् ाप्रमाणं ! तीस वषं राबलात
आिण काय दौलत िमळवलीत? तर या िबळासार या दोन खो या! यात िभं तीत िपं पळ
उगवतो आिण पावसा यात कुत्रं मु तू लाग याप्रमाणं झरे फुटतात! आिण दारात
शे ळी या मढ ाचा भरजरी ह ी! या केशवरावाकडे बघून तरी काहीतरी वाटायला
पािहजे मनाला! चार वषांत यानं गावात माडी बां धली, गु रं -गोठा केला!’’ ितने पु हा
दात आवळले व या याव न हात ओवाळले , ‘‘आणखी एक सां गन
ू ठे वते , पु हा कधी
माझी अब् काढू नका! तु म या आयाबिहणींची पु राणं मला चां गली माहीत आहे त. काही
झालं तरी मीसु ा तु म या गावापासून दोन कोसां वरचीच बया आहे !’’
सोनू एकदम िचडून जाऊन उभा रािहला व याचे भान गे यासारखे झाले . याचे
सवां ग थरथ लागले व श द न फुटता ओठ मात्र बु डबु ड यासारखे हलू लागले . याने
िखडकीकडे हात पसरला व ितचे दार उघडे राहावे हणून टे कण दे यासाठी ठे वले ले
फळकू ट उचलले आिण सारे बळ एकवटू न ते याने ित या कपाळावर आदळले . ये सब
ू ाई
वे दने ने िव हळली व जे थे प्रहार लागून र ताची धर लागली होती ते थे हात दाबत
दरवाजाला ठे चाळत बाहे र आली. ित या ओरड याने बाहे र शे ळी धडपडत उठली व दोरी
ताणत ब ब ओरडू लागली. वतःशीच काहीतरी ओलसर पु टपु टत सोनू बाहे र आला व
वे ड लाग याप्रमाणे तो हातातील फळीचा तु कडा दणादणा शे ळीवर हाणू लागला. पिहले

दोनतीन प्रहार खटखट करत पाठीवर या हाडावर बसले व शे ळी एकदम बसकली; पण
याने पु हा ित या पायावर फळकू ट मारताच ितला पायही जवळ घे ता ये ईना. ती
पसरली व मान ताणत घरघरीत खोकू लागली.
‘‘मरतही नाही एकदाची कटकट!’’ सोनू हणाला व आत आला.
पण आत आ यावर मात्र तो एखा ा मळ या िचं धीसारखा गळाला आिण
बावळटपणे त ड उघडे टाकू न भ्रिम टासारखा बसून रािहला. आई, बहीण...
बादशाही मटण खानावळीचा नानू कदम वे ळीअवे ळी घरी ये त असे . तो घरात
आला की अधां गाने एक पाय गे लेला सोनूचा बाप याला हाताला ध न िवरे वरा या
दे वळाकडे न चु कता जायला िनघे . मग तासा-दोन तासांनी तो परतला की नानूने
आणले ला मटण-र सा ओठ ओले करत तो समाधानाने खात बसे . काही वे ळा आठवडाभर
नानू आला नाही की तो सारखा चौकशी करी. मग पळत जाऊन सोनूला खानावळीत
िनरोप सां गन
ू यावा लागे . भोवतालची माणसे िफदीिफदी हसत व मग सोनूचे डोळे
रडकुंडे होत. बाप एकदाचा वारला. शे वटी तो बोबड ा, अडखळत श दांत काय बोलत
होता कुणालाच समजले नाही. मग एकदा आई नानू कदमाबरोबर मुं बई बघायला गे ली ती
परतलीच नाही. घरी थोरला वे डसर भाऊ, हातभर बहीण, दोनचार िचरगु टे , िरकामी
गाडगी! मग एका पहाटे सोनूने घर सोडले . भाऊ अ ता य त झोपला होता, बहीण अं ग
आखडून लु गड ाचे िचरगूट पांघ न झोपली होती. रात्री कोणीच काही खा ले न हते .
यांना तसे च टाकू न जाताना या या पोटात खळगा पडला होता. नं तर दहाबारा वष तो
घरी परतलाच नाही. भावाबिहणीची आठवण झाली की याची आतडी गोळा होत; पण
आपले बूड कुठे तरी टे कले की यांना आणावे असे हणता हणता िदवसाला िदवस लागून
वष िनघून गे ली. मग एकदा सु ट्टी घे ऊन तो गावात आला. भाऊ वारला होता.
झाव यांचे घर नाहीसे झाले होते . बिहणीने मोटर टँ डवर पानपट् टीचे दुकान लावले
होते . ितला पाहताच तो शरमून शे ण झाला. पान खाऊन लाल झाले ले ओठ, ग यात
पु त यांची माळ, दं डात तले ली चोळी! तो गे ला या वे ळी दोन ड्राय हर फळीवर बसून
िखदळत होते . याला पाहताच बिहणीने एक िपं क टाकली व हटले , ‘‘का इकडं बरं
िफरकलास? ठीक आहे न हं सगळं ?’’
तो ग पच रािहला. बोल यासारखे काही उरले न हते . तास गे ले, दोन तास गे ले,
तसा तो उठला. आठदहा िदवस राहाय या तयारीने तो आला होता; पण आता याचे
मनच मे ले होते . ‘‘उ ा रािहलास तर ये की!’’ याची बहीण हणाली व यापारात गु ं तली.
तो उठला व बसकडे आला. सकाळी याला घे ऊन आले ली बसच सं याकाळी परतणार
होती. जाताना काही तु ट याचीदे खील वे दना न होता सारे सं पन
ू गे ले होते . या या
मनातील बहीण थं डीत अं ग आखडून लु गड ाचे िचरगूट पांघ न झोपली होती व ितचा
िनरोप घे याचे याला आयु यात लाभले न हते आिण या आठवणीने तो उगाचच
याकू ळ झाला होता...
याला ते सारे अस वाटू लागले . ये सब
ू ाई, पा , मु ली, बहीण, आई... हणजे
आपला हा िपं डच, हे बीजच डागळू न गे ले आहे की काय? खाण तशी माती...
तो गोठ यासारखा बसून होता. बाहे र कोणीतरी शे ळीला लाथ मार याचा
बक् िदशी आवाज आला आिण ती दीनवाणे फुट या आवाजात तडकू न अश तपणे
ओरडली. सोनूला एकदम शरम वाटली. तो उठला, याने एक जु ने कापड फाडून दोन

िचं या के या आिण तो शे ळीजवळ आला. याला पाहताच एकदम भे द न ती उठायचा
प्रय न क लागली; पण ितचे पु ढील ताठले ले पाय काही के या जिमनीवर ठरे नात.
याने हलकेच ित या अं गाव न हात िफरवला, ते हा ितची धडपड थोडी कमी झाली.
याने ितचा पु ढचा एक पाय हातात घे ऊन कोव या हल या बोटांनी तो चोळला आिण
आणले या िचं या सां यावर हल या हातांनी गु ं डाळ या. याचे डोळे ओलसर होऊन
गळा आवळ यासारखा झाला व तो ते थन
ू झट याने आत गे ला.
तो परतून आत बसला असे ल-नसे ल, तोच चु लीजवळ पु कळशी भांडी
कोसळ याचा आवाज झाला व ये सब
ू ाई आवे शाने ये ऊन उं ब याजवळ उभी रािहली. ितने
पदर आडवा खोचला होता आिण ित या हातात लाकडाचे एक दांडके होते . कपाळाला
जे थे खोक पडली होती ते थील र त थांब यासाठी ित यावर मूठभर हळद दडपली होती व
यातील थोडी ित या अं गाखां ावर सांडली होती.
‘‘ याचं मढं च काढते बाहे र, मा या िजवावर उठतो काय? ही ये स ू अशी
उं दरासारखी मरायला आली नाही!’’ ितने ओरडत हटले व ती सोनूकडे धावली. सोनूने
फळकू ट पु हा उचलले व तो सावध होऊन तयारीत उभा रािहला. हा आरडाओरडा ऐकू न
केशवराव व द ू धावत आले . केशवरावाने ितला आवरले नसते तर ितने लाकू ड सोनू या
डो यात आदळले असते .
‘‘सोड मला, कधीतरी िनकाल हायचाच की! मे ले तरी बे ह र, याचं डोकंच
फोडते गाड यासारखं ! मग जाऊन िविहरीत पडते एकदाची!’’ ती िकंचाळत हणाली.
सोनूने मु ठी आवळत हटले , ‘‘तू िविहरीत जा, नाहीतर चु लीत जा, मला याचं
आं घोळीचं देखील सोयरसु तक नाही!’’ याने रागीटपणाने केशवरावाकडे रोखून पािहले
आिण सां िगतले , ‘‘आिण तूही माकडा, चालता हो इथून! मोठा आला आहे मुं बईवाला
सािजं दा!’’
ते श द ऐकू न ये सब
ू ाई पु हा चवताळू न हणाली, ‘‘ याला काही बोलाल तर
जीभच हासडून टाकीन! तो िबचारा आला ते आमचं भलं करायला आिण यालाच लाथ
मारता? माणूस आहात की कसाब?’’ ितने पु हा दांडके उचलले ; पण द न
ू े ितला मागे
ओढले व केशवरावाने ितला ढकलत खोलीबाहे र काढले .
‘‘काकी, तु ही जा आत, मी हे सां भाळू न घे तो सगळं गाडं ,’’ केशवराव हणाला
व याने ये सब
ू ाईला डो याने खूण केली.
तो आत आला व एक हात सोनू या खां ावर टाकत याने पं जा या या
ग याभोवती पसरला व याला ने टाने मागे ढकलत खाली बसवले . मग याने एक खोके
पु ढे ओढले व वतः यावर बसला. या या अं गा या वासाने सोनूला अ प टपणे
मे हबूबची आठवण झाली व याने चे हरा थोडा बाजूला केला; पण केशवरावाचा चे हरा
थोडा भडक यासारखा िदसत होता व याने दात आवळ यासारखे िदसत होते .
‘‘बरं का काका,’’ तो हणाला, ‘‘एक आधीच सां गन
ू टाकतो. मी इथं आलो आहे
ते काही िभकारी हणून नाही, की मला वतःचं घरदार नाही असं ही नाही. तु ही आता
जे श द वाजवले त, ते जर मला मुं बईत कोणी हटले असते , तर याची गदन खां ावर
उरली नसती! ते हा पु हा एकदा असं त ड वाजवू नका मा या बाबतीत! काकीकडे ,
तु म या वयाकडे पाहन
ू मी ग प बसतो या खे पेला; परं तु मलासु ा राग आहे , पु ढ या
खे पेला तो मला कदािचत आवरणार नाही; समजलं ? हं , आता सां गा, भडकायला झालं

तरी काय?’’
‘‘काय झालं ? जाऊन िवचार तु या या बे शरम काकीला! या कमळीनं त डाला
काळं फासलं ! र यावरची हारं पोरं ित यािवषयी पाचकळ बोलत होती...’’
केशवराव थोडा हसला. तो हणाला, ‘‘काका, वय झालं तरी र तातला गाढवपणा
गे ला नाही; मी आपलं प टच सां गतो. अहो, चार दीडदमडी माणसं बोलतात, हणून
तु ही यां यावर िव वास ठे वता? कोणािवषयी लोक चां गलं बोलतात? तु म यािवषयी
की मा यािवषयी? थोडा िवचार करायला सूत िमळालं की झालं , कायचा याचा फास?
या पोरा या िखशात िसगारे टी िदस या की बडव याला, पोरगी बाहे र गे ली की उचल
कु हाड, बायको बोलली की फोड डोकं – काय चाललं आहे काय? या िसगारे टी मा या,
जरा थोडी चौकशी तर करायची! घरचे धनी तु ही, असं उठलं सुटलं िपसाळू न चालत
नाही –’’
सोनू थोडा िवरमला. कोणीतरी ब याच िदवसांनी या याशी आदराने बोलत
अस यामु ळे याला िजवं त वाटू लागले . िवशे षतः केशवरावाने याला घरचे धनी
हट यावर हा केशवराव हणजे अगदीच बे रड नाही असे याला वाटू लागले .
‘‘पण ती कमळी नट् टापट् टा क न मारवाड ा या घरी गे ली, हे तर खरं ना?
तु या काकीनं च बे शरमपणानं सां िगतलं की!’’
‘‘ यात बे शरमपणा कसला?’’ केशवराव सहजपणे हणाला, ‘‘वयाप्रमाणं पोरगी
नटली असे ल थोडी. आज ित या एका मै ित्रणीचं ल न ठरतं आहे , हणून ती गे ली
एवढं च. चार भु कड बडबडणार, तु ही हातारं ऐकणार, झालं !’’
सोनू थोडा भांबावला व याला आपले चु क यासारखे वाटू लागले .
‘‘पण मारवाड ा या घरी?’’ याने हट् टाने िवचारले .
‘‘हो, मारवाड ा या घरी!’’ केशवरावाने आ मिव वासाने ठासून सां िगतले ,
‘‘ याचीच बहीण की भाची ितची मै तर् ीण आहे .’’
सोनू खु यासारखा झाला व केशवरावाकडे टकाटका पाहू लागला. तो हणतो
तसे ही असू शकेल की, असे याला फार वाटू लागले व या या िचरडले या मना या
तळाशी एक नवी आशा जागी होऊन तो थोडा खु ललाही. कदािचत नानू कदम दे खील
सहजच घरी ये ऊन जात असे ल. बहीण पान खात दुकानात बसली, एवढ ाचमु ळे
काहीसु ा िस होत नाही... या या मनावरील ताण थोडा कमी झाला व याने
हातातील फळी बाजूला ठे वली.
‘‘आिण मलाच तु ही िश या िद यात,’’ केशवराव िकंिचत पु ढे वाकू न हणाला,
‘‘मी आलो ते तु मचं भलं कर यासाठी. मुं बईला आलात तर एवढ ा राब याने चार पै से
िमळतील, दोन घास पोटात जातील. मी प्रथमच ते थे गे लो, ते हा अं गावर नु स या
िचं या हो या िचं या! आता मी लखपती झालो असं नाही; पण काका, खाऊनिपऊन
सु खी आहे , कोणाचा िमं धा नाही. धं दा चालवतो. रे टू न खातोिपतो.’’
सोनूचे मन पु हा डुचमळले . ‘‘हां , ब स, एवढं बोललास ते वढं पु रे !’’ तो उसळू न
हणाला, ‘‘या घरात मी र त गाळलं य! मी मरणार तो इथं च. या िठकाणी. तू घे ऊन बस
तु झी मुं बई तु या पु ठ् ठ ाखाली! आिण हे बघ, तु या िमशा, तु झी मुं डेछाट पै रण याला
घाबरणारा मी माणूस न हे . जर मा या बायकोपोरां या बाबतीत तू काही भानगड केलीस
तर याद राख. डोकं फोडीन. मग फासावर लटकलो तरी बे ह र!’’ सोनूचा सं ताप एकदम

वाढला. याने केशवरावाचा हात ग च धरला व तो हणाला, ‘‘ब या बोलानं तू िनघून
जा, नाहीतर उ ा या उ ा पोिलसात जाऊन मी िफयाद करीन! हणे मुं बईला चला,
पोरीला कामाला लावा. माझी बायको, माझी पोरगी काय बाजारबस या आहे त होय?’’
केशवरावाचे डोळे िकंिचत बारीक होऊन फटीसारखे झाले व याने दात जा तच
जोरात आवळले ; पण सोनूचा हा उलटा अवतार पाहताच याला हसू आवरे ना. याने
आपला हात सहजपणे सोडवून घे तला व सोनूला ग याभोवती बोटे पस न खाली
बसवले .
‘‘काका, तु म या मनात नाही, तर रािहलं , यात कोणाची बळजबरी आहे होय?
तु ही घरचे मालक, या माणसांचे पोिशं दे! तु ही ठरवा यांचं पु ढं मागं ! मी वाटे चा
वाटस . काकीचं नातं हणून मी आलो, आतड ानं बोललो, इतकंच! आता असं करा,
डोकं फार भडकलं य. दोन घास िगळू न व थ पडा; मग सकाळी थं ड डो यानं िवचार
करा...’’ केशवरावाने बाजूला वळू न हाक मारली व हटले , ‘‘काकी, यांचं ताट ते वढं दे
भ न. आज तमाशा झाला ते वढा ब स झाला!’’
आत या खोलीत भांडी वाजली व थोडी आदळआपट झाली. शे वटी द च
ू ताट
घे ऊन आला व याने ते सोनूपुढे आदळले . भात गरम होता व यातून वाफा ये त हो या.
ताटात कसलीतरी कोिशं बीरदे खील होती. हणजे आजदे खील केशवराव जे वायला
राहणार हे प ट होते . पण या मऊ भाताचे गरम घास ग याखाली उतरताच गाठी सु टत
गे याप्रमाणे सोनू सै ल पडत गे ला. या एवढ ा अ नासाठी पोरपणापासून कणा िझजवत
गे लो, 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 बाहे र ये त हणाला, ‘‘पडा आता काका, डोकं थोडं थं ड होऊ ा.’’
तो बाहे र आला व वळचणीला उभा रािहला. या या पाठोपाठ ये सब
ू ाई व द ू
बाहे र आली व या या शे जारी उभी रािहली. थोडा वे ळ कोणी बोलले नाही. ते हा
ये सब
ू ाईच हणाली, ‘‘केशवराव, खाऊन घे तोस हवं थोडं ? पोराचं झालं य, पोरगी
जे वन
ू च ये ईन हणाली होती.’’
केशवराव तं दर् ीतून बाहे र आला व याने द ू या पाठीवर थाप मारली. ‘‘खाऊन
झालं य होय रे तु झं ? मग िसने मालािबने माला जातोस काय बघ,’’ याने एक नोट काढली
वद ल
ू ा िदली. ‘‘जा, घे हा पया आिण चै न कर बे ट ा! मार खा लास तर खा लास,
मग िसने मा तरी बघ ऐटीत! हे बघ, िवड ा फुंकू नकोस आणखी –’’
द ू खजीलपणे हसला व आत जा यासाठी वळला. थोड ाच वे ळात तो कपडे
घालून आला. याने ग याभोवती रं गीत हात माल गु ं डाळला होता व केसांचा तु रा
जा तच उठावदार केला होता.
‘‘आिण ती पोरगी भे टली तर सां ग, आज कुठे तरी रात्र काढ हणून! बाप
भडकला आहे हणावं !’’ तो जात असता केशवराव हणाला.
यांनी वचावचा दोन घास िगळले . केशवरावाने एक सतरं जी काढली व तो यावर
बसला. ये सब
ू ाईने पानाची चं ची काढली व ती या यापु ढे टाकू न ती वत: जवळच
बसली. केशवराव काहीतरी बोले ल हणून ती मघापासून वाट पाहत होती; पण तो मात्र
िसगारे ट काढून शांतपणे ओढत बसला होता. आता सोनू या खोलीतून दारा या फटीत

मं द केले या प्रकाशाची सु तासारखी रे षा मात्र िदसत होती आिण जणू ितलादे खील
फुंकू न टाक याचा प्रय न करत अस याप्रमाणे बं द िखडकीबाहे र शे ळी सतत लांब
घोगरे खोकत होती.
‘‘काकी, हे प्रकरण सहजासहजी िमटायचं नाही!’’ म ये च केशवराव हणाला,
‘‘पोिलसात उ ा या उ ा िफयाद करीन हणतो तो. आिण खरं सां ग?ू पोिलसापासून
जरा दरू राहणं च मा या धं ा या दृ टीनं फाय ाचं आहे . परं तु मी काही हातारा
मरे पयं त मु काम ठोकू न बसणार नाही. िशवाय माझे चारशे पये तरी तु याजवळ िकती
िदवस अडकवून ठे वू? आिण एक बघ काकी, मी आपला घडाघडा प ट बोलणारा माणूस!
पोरगी जशी उफाड ानं वाढते , तशी ती सु कते देखील उफाड ानं च! आणखी चारपाच वषं
अशीच गे ली, की ित याकडे कुत्रेदे खील ढु ं कून पाहणार नाही! आ ाच आलात
मा याबरोबर तर ितचं ब तान बसे ल, तूदेखील कुठं तरी पान-तपिकरीचं दुकान घालशील.
ते हा तु झं तू बघ आिण ठरव आता. मी चाललो परत ये या आइतवारी.’’
ये सब
ू ाई िचडून हणाली, ‘‘मग मी तरी काय क सां ग! मढं मरतही नाही एकदा,
हणजे मी तरी सु टेन! वीसपं चवीस वषं काढली मी खाते यात. कसली अब् िन काय!
कधी धड धडोतं लागलं नाही अं गाला, की कधी ढे कर आली नाही पोटाला! माझं जसं ,
तसं च या पोरांचं! मघाशी तू उगीच आडवा आलास बघ. मी एकदा सारं कायमचं िमटवून
टाकलं असतं बघ!’’
‘‘होय, आिण गे ली असतीस फासावर! मग ते क न फायदा काय तु ला?’’
केशवराव हणाला, ‘‘धडक दे ऊन वत:चं डोकंदे खील फोडून मरायचं , हे रानडुकराचं
काम; आपण पडलो माणसं , आपलं तसलं काम न हे काकी!’’
‘‘मग मी क तरी काय सां ग!’’ आक् र ताळे पणाने ये सब
ू ाईने िवचारले , ‘‘आ ही
जर उ ा तु याबरोबर िनघालो तर तो पोिलसात जाऊन गावग ना करे ल की!’’
‘‘छे छे , ते तर िबलकू ल उपयोगी नाही! आपलं काम तर मांजरा या पावलांनी
हायला पािहजे !’’ केशवराव हणाला; पण तो म ये च 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 ा वे ळाने अक मात हणाला.
ये सब
ू ाईने ग धळू न िवचारले , ‘‘आँ ? काय हणालास?’’ पण नं तर ित या यानात
आ यावर ती ग पगार झाली व खु यासारखे त ड उघडे टाकू न ितने गपकन यावर बोटे
ठे वली.
‘‘आता भांडं कशासाठी लपवायचं , काकी? एकदा काहीतरी ठरवून टाकलं पािहजे .
जर तू मा यावर भार टाकणार असशील तर बघ, मग तु ला पु ढची काळजी नको कसली!
मला अस या गो टी न या नाहीत; पण एकदा मा याकडे काम िदलं स की मात्र यात
ढवळाढवळ नको. नाहीतर माझे पै से परत क न टाक, मी िनघालो मुं बईला. मग तु ही
जाणे , तु मचं फुटकं दिरद्री नशीब जाणे !’’ जणू यानं तर काही बोल यात अथ
नस याप्रमाणे तो उठला व पु हा हणाला, ‘‘गळा तर सारा वीतभर आहे .’’
आता सु तासारखी प्रकाशाची रे षा दारात ठे वून सोनू चटईवर पडला होता; पण
याची झोप सतत िवसकटत होती. हॉटे लमधील पोराने सु री टाक याप्रमाणे टाकले ली
शीळ, कमळी या मै ित्रणीचे ल न – मै ित्रणीचे ल न? सायकली या दुकानात काम
के यावर जे वताना प्र ये क घासाला ये णारा कुबट ते लकट वास; िसने मा चालू असता

म ये च उठू न मॅ ने जर या खाजगी खोलीत जाणा या, फुकट िसने मा पाहायला
चटावले या गर या बायका; िगरणीत काम करताना चक् रात सापड या राणोजीचा
जिमनीवर पडले ला सु रकुतले ला पाय; लायवूड कारखा यात राबताना ते थील रा सी
पा याखाली फळी सरकवत असता खाडकन उडाले ला अहमदचा पं जा; िज याकडे सरळ
नजरे ने पाहतादे खील ये त नसे , असली गाडी या गाडी जळण खाणारी, अजस्र धगधगीत
भट् टी आिण ित यात एक िदवस पडले ले ते काळे मखमली मांजर; चा याचे वाढले ले
झाड – याने ने टाने आपली सारी मु ळे जिमनीतून काढली, आप या फां ांचे बोचके
क न पाठीवर टाकले व खोकत असले या शे ळी या आवाजात िवचारले , ‘‘ये तोस
मुं बईला? मी आता िसमट या खोलीत वाढणार आहे !’’ ले टीवर िफर िफर िफरणारी लाल
डो याची िहरवी माशी समोर आली व वाढतावाढता माणसाएवढी झाली. ितचा चे हरा
बिहणीचा होता व ती िहरवे याली होती. ‘‘ये की उ ा रािहलास तर!’’ ले टीसारखे डोळे
िभरिभरत ती हणाली व मग भट् टीवाला चावटपणे हसला. भट् टीवा याचा नामू झाला
आिण ग याला सु रीचे थं डगार पाते लागले , ग याभोवती सापासारखी बोटे पसरली –
‘‘छे छे , तु ला सु री कशाला? तु झा गळा तर सारा वीतभर आहे , वीतभर आहे ...’’
सोनूचा गळा एकदम च द यासारखा झाला. तो घाबरा झाला व हातपाय झाडत
तो एकदम उठू न बसला आिण याने िदवा मोठा केला. दारा या फटीतील प्रकाशरे षा
सु री धारदार होऊन तयार झा याप्रमाणे जा त जवळ आली. हे सारे झोपे तच होते हे
सोनूला पूणपणे जाणव यावर हायसे वाटले ; पण लगे च आडवे हो याची याला इ छा
झाली नाही, तो तसाच बसून रािहला. कोठू नतरी वारे आत िशरत होते व यामु ळे अं ग
काकडत होते . िखडकीबाहे र शे ळी म ये च पाय झाडत होती व या आवाजामु ळेच
थरक याप्रमाणे चा याचे झाड पाने हलवत होते . सोनू उठला. याने अं थरले ले गोणपाट
उचलले व दार उघडून प्रकाशाची रे षा ं दावत तो बाहे र आला.
याचा गळा तर सारा वीतभर आहे ! ये सब
ू ाईला ते श द आठवले व ती
िखळ यासारखी झाली. ते अगदी खरे आहे हे दाखव यासाठीच जणू सोनू बाहे र
आ याप्रमाणे याला पाहताच ती चपापली व झटकन बाजूला झाली. केशवरावदे खील
चमकला व या याकडे पाहतच रािहला.
सोनू बाहे र आला या वे ळी याचे अं ग जा तच काकडले . तो शे ळीजवळ बसला
ते हा ती पु हा भे द न काकुळतीने ओरडत उठ याची धडपड क लागली; परं तु ित या
कोण याच पायात ने ट उरला न हता. ित या पाठीवर कापूसहात िफरवत सोनूने ितला
समजावले व हातातील गोणपाट ित या पाठीवर पसरले . शे ळीने पाय हलव याचे बं द
केले व ती मान ताणून िनपिचत पडून रािहली; परं तु ितचा वास मात्र कांब याचे
खरखरीत तु कडे बाहे र पडत अस याप्रमाणे ये त होता आिण दर वासाला ितची पाठ
िपं ज या या तारे प्रमाणे ताठत होती. ित यावर हात िफरवत सोनू थोडा वे ळ ते थे बसला;
पण आता याला उमज पडला होता. याने िनरोप घे त अस याप्रमाणे ितला पाठीवर
थोपटले व तो दडपले या मनाने आत आला.
याने दार लावले . प्रकाशाचा पट् टा पु हा आकसला व सोनू आत ये ऊन नु स या
चटईवर पडला. याने िदवा घालवताच प्रकाशाची रे षा एकदम तोडून टाक याप्रमाणे
नाहीशी झाली व आता वा याचे धारदार पाते ते थन
ू आत ये त रािहले . सोनूने गु डघे
अगदी अं गाजवळ दुमडून घे तले व थोड ाच वे ळात तो त ड िकंिचत उघडे टाकू न

घरघरीत घो लागला.
ये सब
ू ाई आत आली व आप या अं थ णाकडे गे ली. केशवराव उठला व कानोसा
घे त दारापाशी थांबला. नं तर याने उं चावले ले हात कोपरापाशी दुमडत आळस
झाड यासारखे केले व मग लगे च हात पस न याने उरले ली सारी रात्रच आप या
ता यात घे तली.

भो व रा
गोपाळ पाय या चढून आत आला व याने कागदात गु ं डाळले ले हातातले पु डके टे बलावर
टाकले . दमले या अं गाने कोट काढून याने खु चीत आसरा घे तला, ते हा या या मनात
एकच इ छा उरली होती. मं गल शाळे तून आली का? शांतन
ू े चहाबरोबर काहीतरी ऊन
खायला केले असे ल का? नमूताई काय करीत असे ल? माधवला थोडी झोप लागली असे ल
का? - या सग यापे ाही हे िशणले ले, ओढाताणीने िहसकले ले अं ग थोडा वे ळ कोठे तरी
िनवधपणे टाकावे , आता एखादा श ददे खील उ चारायला िजभे ला ताण नको, एवढीच
हाव याला उरली होती. याने कपाळ दाबीत डोळे िमटू न घे तले आिण हे शांत मोजके
ण एवढे च आपले वत:चे खरे खु रे आयु य, अशा कडवट समाधानाने खु चीत अं ग सै ल
पसरले .
पण नं तर याला वाटले , खरे च ए हाना मं गल शाळे तून घरी परत यायला हवी
होती. आपण घरी ये ताना ती पूवीप्रमाणे धावत ये त नसली तरी ती समोरच कोठे तरी
असे . ती फारच लहरीत असली की आईिवषयी एखादी तक् रार सां गे िकंवा अमु क एक
आणून दे णार की नाही असे िनवाणीने िवचारीत असे . पण आज मात्र ती कोठे च िदसत
नाही, ही गो ट आता गोपाळ या यानी आली; पण याबरोबर आप याला आत या
आत थोडे चोरटे समाधानदे खील वाटले हे पाहन
ू तो थोडा खजील झाला. मं गलने
काहीतरी मागावे , आपण आजउ ा करीत िदवस ढकलावे त, मग कधीतरी एखादी
व तातली व तू आणून वे ळ भागवावी, हा प्रकार तर ने हमीचाच झाला होता. ितला
शाळे त घे ऊन जायला सु मतीप्रमाणे कातडी िपशवी हवी होती; पण ितची िकंमत
साडे पाच पये हणताच गोपाळने फुले -फुले असले ली एक सु रेख पण कापडी िपशवी
मं गलला आणून िदली होती. ते हा फुरं गटू न ती िदवसभर जे वली नाही आिण नं तर
हट् टाने ती आपली जु नी, फाटकीच िपशवी वापरीत होती. असे काही झाले की मग
शांतद
ू े खील खूप िचडते , बडबडते . िहसकले ले मन जा तच िहसकते , एखादा िवषारी श द
जातोये तो व नं तर आठदहा िदवस मन तापाचे होतात. मग ितघां भोवती कधी न झटकता
ये णारे िवषारी व त्र पड याप्रमाणे ती िदवस काढीत. मग कधीतरी मं गल हसते , पु हा
सारे उबदार होते आिण मग या उबे तन
ू च पु हा ते भूत समोर उभे राहते ...
शांतन
ू े चहा आणला व काही न बोलता ती समोर या बाकावर बसली. आता
नु सताच चहा पाहन
ू गोपाळ एखा ा लहान मु लाप्रमाणे िहरमु सला. खरे हणजे आज
आप याला गरम पोहे िकंवा कोबीचे थालीपीठ फार हवे होते हे याला जाणवले . िशवाय
आता जे वण होईपयं त काही खायला िमळणार नाही हे ही याला सवयीने माहीत झाले
होते ; पण याने मु काट ाने कप उचलला व शांतक
ू डे पािहले . ितचा चे हरा त्रािसक,
ताणले ला िदसत होता आिण ितचे ओठ श द सहजपणे बाहे र सोडायला तयार
नस याप्रमाणे िन चयी िदसत होते . मं गलला लाल बूट न आणता पु हा सा याच वहाणा
आणून िद या, याचा राग अ ाप ओसरले ला िदसत न हता.

‘‘मं गल आली नाही शाळे हन
ू ?’’ गोपाळने कप उचलताना िवचारले .
शांतू या कपाळावर बारीकशी आठी िदसली; पण आता अशा आठ ा
ने हमी याच झा या हो या.
‘‘घरीच आहे ती. शाळे ला गे लीय कुठं ती?’’ या याकडे न पाहता शांतू हणाली,
‘‘असे ल बाहे रच कुठं तरी!’’
गोपाळ आधीच उठला होता. तो बाहे र आला िन याने इकडे ितकडे पािहले .
मं गल डोणी या दगडावर त ड एवढे से क न बसली होती. गोपाळला पाहताच ितने
फुरं गटू न या याकडे पाठ वळवली. गोपाळने जाऊन ितला कुरवाळले तरी ती खु लली
नाही.
‘‘बाईसाहे ब, आज शाळा नाही? पण आज कायक् रम होता ना शाळे त!’’ याने
िवचारले .
कायक् रमाचा उ ले ख ऐकताच आतापयं त दडपून ठे वले ले रडे मं गल या डो यांत
एकदम जमा झाले व ितने हात िझडकार यासारखा केला; पण गोपाळने ितला उचलून
घे ताच ती िनमूटपणे आली. या वे ळी याला उगाचच वाटले , माधव िह यापे ा वयाने
िकतीतरी मोठा; पण याला उचलताना फोलपट उचल यासारखे वाटते ! आत आ यावर
गोपाळने मं गलला समोर उभे केले आिण वत: खु चीवर बसत शांतल
ू ा हटले , ‘‘हं ! सां ग
बघू! झालं तरी काय?’’
‘‘सां गायचं काय यात? ने हमीचीच रड आहे झालं ! आता दोघांपैकी कुणीतरी
एकानं लाजून ग प बसलं पािहजे . कायक् रमात भाग यायचा हणजे ितला िनळा
कमरपट् टा असले ला नवा पांढरा झगा हवा होता. तो नसे ल तर शाळे तही ये ऊ नकोस
असं सां िगतलं बा नी ितला.’’
गोपाळ एकदम आकस यासारखा झाला. तो थोडा वरमलाही. बरे च िदवस
आप यासाठी ठे वले ले रे शमी कापड याने झ यासाठी मं गलला दे ऊन टाकले होते , ते हा
तो िवषय सं पला अशी याची समजूत झाली होती. याने शांतक
ू डे िवष णते ने पािहले .
याला वाटले , अलीकडे ही सतत असे लागणारे का बरे बोलते ? आप याला काहीच
आतडे नाही? मं गल आपलीदे खील मु लगी आहे च. ितने ‘पे न हवे ’ हणताच आपण
आप या िखशातील पे न काढून ितला कायम दे ऊन टाकले . ितला छत्री आणून िदली;
कुठे तरी ‘िट् रपला जाते ’ हणताच रानडे कडून पाच पये आणून ताबडतोब ितची यव था
केली. हे सारे एक मिह यात घडले आिण तरीदे खील शांतच
ू े श द असे का होतात?...
आपण बाहे र गे लो असता शांतन
ू े कागदाचे पु डके सोडले आहे व आतील लोकरी
कापडाची नवी अधी चड्डी टे बलावर िवसकटू न पडली आहे हे गोपाळला िदसले व मग
याला ताजे कारण कोणते हे उमगले .
‘‘पण िदवाळीनं तर तु मचा मोठा कायक् रम आहे ना, या वे ळी आणू की!’’ तो
खोट ा मनमोकळे पणाने हसत मं गलला हणाला, ‘‘आिण या वे ळी आणखी काय
आणणार माहीत आहे ? मधे लाल लोलक असले ली मो यांची माळ, शे जार या उषे सारखे
काळे सँ ड स –’’
‘‘माहीत आहे सगळं . ‘आणतो! आणतो’ हणता आिण मला काही आणीतच
नाही. सारं काही आणता ते माधवसाठी आिण ते सगळं पडून राहतं !’’
गोपाळचा खोटा मोकळे पणाही पु स यासारखा झाला व या याभोवती एक

अदृ य िभं त उभी रािह याप्रमाणे झाली. पलीकडून बायको आिण ऐकू नऐकू न ितचाच
सूर उचलू लागले ली मु लगी िहरमोडीने , सं तापाने या याकडे पाहत हो या. पण खु
या या मनात दे खील अपराधी भावने चा एक डोळा उमटला होता. शांतिू वषयी आता
याला िवशे ष खं त वाटली नाही. ित यात व आप यात आता समं जसपणाचे नाते कधी
िनमाण होणार नाही, हे याने आता वीकारले होते ; पण ही मं गल?
पण ितचे देखील काही चूक नाही हणा. पाहतापाहता ती मोठी होऊन पं ख
पस न आप या आयु या या मागाने िनघून जाईल िन अस या गो टींचा हट् ट
कर याचा काळही सं पेल. बोटांतन
ू वाळू सतत सरसर झरत आहे . आप या हातात
मावणार नाही असा आपला वत:चा एक मोठा रं गीत भोवरा असावा, या इ छे ने आपण
िकतीतरी वे ळा रात्री झोपे िशवाय पडून होतो; पण तसा भोवरा हातात यायला
तीसप तीस वष वाट पाहावी लागली आिण तोपयं त यासाठी जीव टाकणारा खे डवळ,
आडदांड, दिरद्री पोरगा व याचा मूक हट् ट के हाच नाहीसा होऊन गे ला होता...
गोपाळ अगदी िवष ण होऊन ग प रािहला. याने िनवून गे लेला चहा दोनतीन
घोटांतच सं पवला व िवमन कपणे हात डो याखाली घे तले . याला वाटले , शांतन
ू े थोडे
समजावून यायला हवे . यां या सग या हौशी पु रवाय या तरी कशा? घरात या
दोघीच अस या तर एवढ ा पगारात िनदान यां या मनाप्रमाणे तरी राहणे अवघड
न हते ; पण घरी माधव, नमूताई होती. नमूताईचे ते अथहीन मं गळसूतर् , डो यांत
अक मात िदसणारी, िभववणारी वे डपट चमक, ित या आयु यात लु या पायांनी
रगाळणारा माधव!... ित या समाधानासाठी मधूनमधून औषधे आणावी लागत. खोटे
हसून ‘वा:! या बाटलीनं हमखास सु धारणा होणार बघ!’ असे िनढावले या िनल जपणे
सां गावे लागे . िशवाय या यासाठी आणखी एका न या नमु याचे बूट, िन या रं गाचा
सदरा िकंवा कोट हे देखील असे च. आजच ही लोकरी कापडाची चड्डी आण यानं तर या
मिह यातील उरले ले सगळे पै से सं पले होते . आता ितची यवि थत घडी क न नमूताई
ती माधवला िदसे ल अशा िठकाणी समोर दोरीवर ठे वून टाकील. ती दररोज याच वे डया
िज ीने ती चड्डी झटकू न ठे वीत जाईल, पांघ णाखाली दुबळे पाय झाकू न माधव
ित याकडे मधूनमधून हावरे पणाने पाहत आडवे िदवस ढकलीत राहील व पायांकडून सु
झाले ली िनजीवता अिनवायपणे वरवर चढत राहील...
गोपाळला हे सारे नकोसे वाटले . तो उठू न उभा रािहला आिण याने उघडले ला
कागद व नवी चड्डी उचलली. ते पाहन
ू े डोळे जळजळीत झाले हे यानात आले
ू शांतच
नाही, असे दाखवीत तो नमूताई या खोलीकडे िनघाला; पण उ ा मात्र या वे ळेपयं त
घरात वणवा भडकणार, या क पने ने याचे मन शहारले . याने चार िदवसांपव
ू ी शांतल
ू ा
नकळत बँ के या हॉ टमधून ितची बोरमाळ काढली होती व ती िवकू न बाजारात
नु क याच आले या सु बक, िकमती सायकलीसारखी एक लहान सायकल िवकत घे तली
होती. उ ा ती सायकल घरी पोचती होणार होती; पण सव बाजूंनी क डले या
माणसा या मनात सतत भीतीमु ळेच, ‘उ ाचं उ ा पाह’ू अशी जी एक पळपु टी बे दरकार
वृ ी असते , ती आता गोपाळ या आयु यात जाड कातड ाप्रमाणे वाढली होती. याने
मन झाड यासारखे केले व तो नमूताई या खोलीकडे आला.
नमूताई िखडकीजवळ उभी राहन
ू शाळा सु ट यावर परत चालले या पोरांकडे
ने हमीप्रमाणे पाहत उभी होती. गोपाळला एकदम नकळत कडवटपणे वाटू न गे ले –

मे हरबानी हावी आिण कुठ याही पोराने नवे काहीतरी आणून ये थन
ू िमरवत जाऊ नये ! –
खा याचा न या त हे चा डबा, कसले तरी जगावे गळे खे ळणे , साहे बी टोपी... काही नको!
िनदान आता या मिह याला तरी नको! पण लगे च याला वत: या ु दर् पणाची लाज
वाटली िन याने आत ये त नमूताईला हाक मारली.
नमूताईने वळू न या याकडे पािहले , ते हा ित या चे ह यावर आले ली उ सु कता
अ ापही पु सट िदसत होती. ती आपले करडे केस फार ओढून बां धीत असे . यामु ळे काही
वे ळा साधे बोलतानादे खील ित या कपाळावर हालचाल िदसे . पण ित या केसांत ने हमी
एक फू ल असे . ती जु या प तीप्रमाणे मोठे , कोरडे कुंकू लावीत असे ; पण
सं याकाळपयं त या या कडा वे ड ावाकड ा होऊन ते आयु यातील कायम
जखमे पर् माणे िदसू लागे . गोपाळला तर ते दररोज पाह याचा प्रसं ग ये ई व दर वे ळी
याला डाग बस याप्रमाणे होत असे . मग याला वाटे , ही आपली बहीण डोळे उघडून
जागी होणार तरी कधी! कधी ती आप या वे ड ा व नां या छाये मधून बाहे र ये ऊन
उ ह सहन करायला िशकणार? ते कुंकू , ते मं गळसूतर् , हाडकु या हातावरची काकणे –
आिण ये थे खोली भ न रािहले या, वत:चे पोट मा न माधवसाठी ितने आणून
ठे वले या या िनरिनरा या व तू!...
पिह यापिह यांदा ती गोपाळला नकळत बाजारात जात असे . दोनचार िदवसांनी
नवे काहीतरी आणून ती या खोलीत ठे वी. एके िदवशी गोपाळला स यनारायणा या
पूजेसाठी ितचा पीतांबर हवा होता, हणून याने ितची पे टी उघडली, ते हा तो
खु यासारखा पाहतच रािहला. ‘पे टीत आहे त’ हणून ती सां गे ते िबलबर, कुडया, फार
काय - चांदीची जोडवी, कशाचाच प ा न हता. याबरोबरच पीतांबर, दोन पै ठणी, ितचा
एक शालू यातले देखील काही उरले न हते . ती आ याबरोबर ितला खडसावून िवचारायचे
गोपाळने ठरवले ; पण ती आली िनथळ या उ साहाने . उ हात भटक यामु ळे ितचा चे हरा
थोडा काळवं डले ला िदसत होता व ितचे पाय धु ळीने भरले होते . रानडे या मु लाने
घे तले या बु टासारखे च बूट ितला िमळाले होते आिण ते देखील अगदी माधव याच
मापाचे , सां गन
ू करव यासारखे ! जाताना ितने वीत-बोटे घालून माधवचे माप पाहन
ू ठे वले
होते . ितचा उजाड मोकळा चे हरा, अं गावर दोन िठकाणी फाटले ले पातळ पाहन
ू
गोपाळचा राग नाहीसा झाला व याला भडभडून आले . जणू गळा आवळला जात
अस यासार या आवाजात याने िवचारले , ‘‘बूट आणले स तू माधवला?’’
‘‘होय. अरे माधवचं काय, आता पाचसहा मिह यांत तो पूवीसारखा चालू लागे ल
की! काल मी पाय चोळीत होते , या वे ळी याची पावलं मला मोठी वाढले ली, रसरशीत
वाटली. तो शाळे ला जायला लागला की याला मग बूट हवे तच की! काल ती याची
शाळा सु टली ते हा मी पािहलं , िकतीतरी मु लं पायात बूट अडकवून ट टक् करीत ऐटीत
चालली होती अगदी!’’ नमूताई माधवकडे वळली व लगबगीने बूट या यासमोर धरीत
हणाली, ‘‘बिघतलं स? हे तु यासाठी आहे त!’’
माधव थोडा हसला व याने कसलातरी आवाज केला. याने बूट हातात घे तले ,
यां या मखमली, गु ळगु ळीत कातड ाव न आस तीने हात िफरवला आिण मग तो
झटकन कुशीवर वळू न डोळे झाकू न पडला.
‘‘नमूताई, तू जाऊ नकोस अशी वणवण िहं डत बाजारात,’’ आपला आवाज
श यतो शांत ठे वीत गोपाळ हणाला, ‘‘तु ला काय हवं असे ल ते मला सां गत जा. मीच ते

आणून दे त जाईन.’’ आिण तो झटकन बाहे र िनघून गे ला.
मग याने हळू हळू काळे बूट, िनळे मोजे , तपिकरी बूट, लाल सँ ड स आणले .
थोड ाच िदवसांत लॅ ि टकचे द तर आले , मध या वे ळेचा खायचा डबा आला, िक् रकेट
बॅ ट आली, फू टबॉल आला. एकदा याने बाजूला िहरवे पीस असले ली साहे ब टोपी
आणली. रे नकोट आला. िनरिनरा या नमु याचे सातआठ कातडी पट् टे आले . लोकरी या
कापडा या चड्ड ा, सु बक रं गाचे सदरे तर पु कळच झाले . नमूताईने या सग या व तू
माधवला िदसतील अशात हे ने दांडीवर व िभं तीत या कपाटात मांड या. ती वत: जु नी,
िवटकी पातळे ने सन
ू या सा या व तू हळु वारपणे झाडून-झटकू न ठे वीत असे .
या सग यांत गोपाळने आपण होऊन उ साहाने आणले ली एकच व तू होती –
अ ाप पातळ कागदी िपशवीत असले ला भोवरा. तो याने अचानकपणे एका दुकानात
पािहला होता व याबरोबर लहानपणी दडपून रािहले या या या सग या इ छा
इत या वषांनी एकदम भु ईवर आ या हो या. फार मागे , इतर मु ले खे ळत असताना
याला तसला वत:चा एक भोवरा हवा होता. एकदा सारे धै य एकवटू न याने दुकानात
जाऊन या या िकमतीची चौकशीदे खील क न ठे वली होती; पण नं तर वत:साठी
कसला हट् ट धर याची वृ ीच नाहीशी होऊ लागली. मग ते वय सं पन
ू गे ले आिण ती
इ छा मात्र तशीच अिह ये पर् माणे जडशीळ, िनजीव पडून रािहली होती. भोवरा
लाकडी असून या यावर या गु ळगु ळीत भागावर िनरिनरा या रं गांचे तु कडे रं गवले ले
होते . गोपाळने दोन भोवरे िवकत घे तले . घरी आ यावर याने एक भोवरा मं गलला िदला.
ितने तो िपशवीतून काढला व िनिवकारपणे ‘‘भोवरा?’’ असे हणून बाजूला ठे वून िदला.
गोपाळने दुसरा भोवरा माधव या खोलीत आणला िन उ साहाने कोट काढून खु चीवर
टाकला. मग भोव याभोवती जाळी गु ं डाळू न याने ती सरिदशी ओढली व िभरिभ
लागले ला भोवरा वर या वर तळ यावर झे लला. वे गाने िफरत असले या या भोव याचा
िखळा हातात हुळहुळत होता; पण आता या यावरचे रं ग एकमे कांत िमळू न गे याने
काळा िनळा कुठे सं पतो, ि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 दडपून ठे वले ला सगळा आनं द या िख या या टोकातून माधवम ये
उतर याप्रमाणे माधवचा चे हरा एकदम उजळला होता... भोवरा हळू हळू मं दावला,
रं गांचे तु कडे प ट होऊ लागले आिण शे वटी िगरकी घे ऊन भोवरा खाली पडला व
लडगडत नमूताईजवळ गे ला. णभर गोपाळला उदास वाटले . आता तस या गो टींना
काही अथ रािहला नाही, हे याला जाणवले . माधवही आता कुशीवर वळला होता.
गोपाळला वाटले , याला वय आहे ; पण भोप याचा उपयोग नाही. मं गलला वय आहे ,
भोवरा आहे ; पण इ छा नाही. लहानपणी अ णा ती कसलीतरी कथा सां गन
ू हणत, ते च
खरे हणायचे शे वटी! जे आहे याचा काळ नाही, जे िमळते याला बळ नाही आिण जे
नाही याची कळ जात नाही! नमूताईने भोवरा उचलला, जाळीची गु ं डाळी केली व दो ही
िपशवीत घालून ती कपाटात बु टाशे जारी ठे वून िदली.
आिण ही एक अतूट िज जतन करीत जगणारी नमूताई!...
घरी आईबापांचे दािरद्रय िन भावं डां या आयु याची परवड पाहन
ू नमूताई
िबनतक् रार दुसरे पणा या ल नाला तयार झाली होती. दािरद्रय? ड गरा या उतरणीवरचे
ते आडगाव सोडून ती सगळीजणं इकडे आली, ते हा रात्री चाव या वा याने हाडे िचं बन
ू

जायची, अस या एका जु नाट धमशाळे त यांनी िदवस काढले . अ णा कीतने करीत,
ू आणीत. दोन पै शाला
पु राणे सां गत व कधीतरी धोतरा या सो यातून शे रभर तांदळ
प नास िमळणा या िपव या, िबयाळ वां याचे तु कडे एका मोठ ा पाते यात घालून
िशजवले ले आमटीवजा पाणी, लोकांनी दे वळात टाकले या कुबट, ओलसर तांदळाचा
गोळागोळा भात, िमर यांची पूड कांडून ायची हे आईने िठकिठकाणी वीकारले ले काम
आिण कामाव न आ यावर हातपाय जळत ितने तळमळत काढले या रात्री, अ णांची
ू आिण सग या वाढ या भावं डां या
पोटदुखी व यांना हटकू न लागणारे थोडे तरी दध
पोटात सतत उसळत असले ली भूक, भूक!... अजूनदे खील पानावर बसले की गोपाळला
काही वे ळ एक िवल ण क पना ये त असे : हे व छ ताट, पांढराशु भर् हवा ते वढा भात,
खूप डाळ घातले ली, मसा या या वासाची आमटी, भाजी, तूप – हे काहीसु ा खरे नाही.
आता एकदम थं डी वाजे ल, कुठे तरी कुत्रे भुं केल आिण हे सगळे ताट या ताट नाहीसे
होईल!... जवळजवळ दु पट वया या नारायणरावां शी नमूताईने कोरड ा डो यांनी
ल न केले . आप या न या इरकली लु गड ा या टोपपदराखाली ितने आईवडील, भावं डे
यांना आसरा िदला आिण यां यासमोर जे वणाची ताटे ठे वली, अं गावर पांघ णे घातली,
हातात पाटीपे ि सल िदली, सनई लावून पोरांचे सं जाब राखले . आता मालतीचे ल न
होऊन ती सु खात आहे . राजाराम मद्रासला एक लहानसा अिधकारी आहे . द न
ू े दहा
माणसे राबतात असला यं तर् ाचा एक छोटा कारखाना काढला आहे आिण आडदांड,
खे डवळ अं ग घे ऊन दुसरी या वगात जाऊन बसताच घोडपोरे हणून कुचे टा झाले या
या गोपाळाला आता नावापु ढे बी.ए. ही अ रे वापरता ये ऊ लागली होती. शांतू आली
ती नं तर. ि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
सु बक वहाणा घालून जरी या पातळात या घरात आली. एकदादोनदा मागचे सारे
सां ग याचा गोपाळने प्रय न केला होता; परं तु पाचदहा िमिनटांतच ितचे ल उडाले
होते . ितने अ यावरच आपले भरतकाम उचलले होते िन म ये च आप या विडलां या घरी
फोनोग्राफ आहे असे सां िगतले होते . मग गोपाळ ग प होऊन वत:शीच धमशाळे त
जाजमावर अं ग आखडून ताटभर गरम भाताची िचत्रे पाहत रात्र ढकलू लागला होता.
मालतीला परकर नाही हणताच एक पै ठणी फाडून ितला कौतु काने परकर िशवणारी,
आप या आईला दिरद्री हटले ले समजताच बे रात्री मामले दारा या घरी जाऊन
तासभर त ड वाजवून ये णारी नमूताई ितला माहीत न हती. ितला माहीत होती ती ही
वठू न गे लेली, नव याने सारे उधळू न वा यावर टाकले ली, अपं ग माधवची आई – ही
समोरची नमूताई!...
नारायणराव वारले , ते हाची गो ट. यां या आजाराने हाय खाऊन नमूताईचे
डोळे आत ओढले गे ले होते िन अं ग वण यावर टां ग याप्रमाणे सु रकुतले होते . सारे सं पन
ू
गे ले, हे पाहन
ू गोपाळ खाल या माने ने बाहे र पडला. ते वढ ात रात्री चारचौघां या
दारां वर ध के मा न याने माणसांना उठवले व सारी यव था केली; पण आत नमूताई
अजूनही कापडाचा बोळा क न थं ड पावले शे कत होती, तळवे चोळीत होती. ओठ घट् ट
आवळीत गोपाळने ितला खांदे ध न उठवले , तरी ती खु यासारखी पाहतच रािहली िन
प्रेत उचलताना डोळे गरगरत खाली पडली. द ल
ू ा सारी कामे सोडून ित याच शे जारी
बसून राहावे लागले . पं धरा िदवस ती अं थ णाला िखळू न होती. ते वढ ात ितने आपण

होऊन घोटभर पाणी मािगतले नाही, की माधवची चौकशी केली नाही. गोपाळने ितची
समजूत घाल याचा प्रय न केला. पोर बघ कसे खं गू लागले आहे , असे हणत याने
माधवला कडे वर उचलून समोर उभे केले ; पण नारायणराव वारले हे च ती कबूल करीना.
‘‘तु ला दे खील असा कसा भ्रम झालाय?’’ गोपाळला समजावीत ती हणाली, ‘‘आता
असलं वे डंवाकडं मा यापु ढं तरी काही बोलत जाऊ नकोस, समजलं ? तु ला ते
विडलांसारखे . यांनी मरावं असं तु ला हणवतं तरी कसं ? तु ला माहीत नसलं तर मी
सां गते . ती माणसं होती हॉि पटलची. यांना आता हॉि पटलम ये ठे वलं आहे . ये तील ते
मिहना-पं धरवड ात घरी!’’ आिण या मािहतीने च समाधान झा याप्रमाणे ती हसली
होती.
गोपाळला काही बोलवे ना. माधवला ते थेच टाकू न तो बाहे र िनसटला.
नमूताई या आवाजात वे ड ा माणसा या बोल यातील आततायीपणा न हता की अगदी
खाक झा याप्रमाणे ती िकंचाळतही न हती. अ यं त शांतपणे ितने गोपाळला या या
लहानपणात याप्रमाणे समजाव याचा प्रय न केला होता.
नं तर दोनचार िदवसांत ती उठली. ितने शांतल
ू ा बाजूला सा न ने हमीप्रमाणे
वयं पाक केला. यात ितने नारायणरावांना िवशे ष आवडणारी खोब याची चटणी व
वां याची भाजी केली होती. द ू आप या कामामु ळे परत गे ला होता. मालती तर
बाळं तपणामु ळे आली न हती. गोपाळचीदे खील रजा सं पली होती व तो बाहे र पडला
होता; पण जाताना याने शांतल
ू ा खूण क न नमूताईवर नजर ठे व यास सां िगतले होते .
शांतू दुपारी आप या खोलीत आडवी झा यावर नमूताईने डबा भरला व ती भर
उ हात अनवाणी बाहे र पडली. हॉि पटल ते थन
ू दोन मै लां वर होते . ते थन
ू परत यावर
ितने िरकामा डबा धु ऊन पालथा घातला, जळजळत असले ले पाय पा यात ठे वले व ती
घु म बसून रािहली. दोनचार िदवस ती दररोज हॉि पटलात जात होती; पण आता ित या
पायांना फोड आले होते . डोके तडक याप्रमाणे होऊन डोकेदुखी तासन् तास जात
न हती. या िदवशी गोपाळ घरी आला तो िवसकटले या, हताश चे ह याने . याने
नमूताईने केले ला चहा घे तला व ितला खां ाला ध न समोर या खु चीवर बसवले . याने
ितची पावले उचलून पािहली. ती िठकिठकाणी फोडांनी भरली होती. याने न बोलता
बोटभर हॅ सलीन घे तले , हलकेच ते ित या पायां वर चोळले आिण यावर जु ने रा या दोन
पट् टया गु ं डाळ या.
‘‘उ ापासून तू हॉि पटलकडे जायचं नाहीस! मी जात जाईन,’’ तो हणाला.
‘‘उ ा जायचं रे कशाला?’’ ती व छ हसून हणाली, ‘‘ यांना हणे आजच ने लं
आहे मुं बईला औषधपा यासाठी. आपली मालती ितथं आहे च की! ितला हणावं , जाऊन
बघत जा कधीतरी आठवड ातून एकदा. तूदेखील दोनतीन मिह यांनी एकदा गे लास तरी
चाले ल. पण यांना इकडे आणायचं ना, या वे ळी मात्र मला िन माधवला घे ऊन जा बरं
का! खचाचं काम होईल थोडं ; पण जाऊयाच रे ! मलाही या वे ळी अनायासं मुं बई
बिघत यासारखं होईल, नाही?’’
गोपाळ भे द न ित याकडे पाहत रािहला. ितचा कोळपले ला चे हरा टवटवीत
झाला होता व ती एकदम दहा वषांनी लहान िदसू लागली होती; पण ित या डो यांतील
चमक पाहताच याची मान खाली गे ली होती. लहानपणी तो जसा ित या कुशीत त ड
खु पसून रडत असे , तसे एकदा जडावले ले मन मोकळे क न ावे असे याला वाटू

लागले .
आज तो परत ये त असताना डॉ टर जोगळे करांनी मु ाम गाडी थांबवून याला
हाक मारली होती. नमूताई हॉि पटलम ये नारायणरावांची चौकशी करीत िहं डत होती,
या वे ळी यांनी ितला पािहले होते . यांनी ितचा डबा घे तला; पण ितला बाहे रच
थांबवले . नं तर यांनी एका वॉडबॉयकडून डबा िरकामा करवला व ितला परत िदला.
‘‘ये तील नारायणराव मिह यात घरी; पण यांना भे टायची मात्र कुणाला परवानगी
नाही. नाहीतर दुखणं उलटे ल,’’ असे ितला सां गन
ू यांनी तीनचार िदवस सां भाळू न घे तले
होते .
‘‘पण शे वटी यांना इथून मुं बईला हलवलं आहे हणून सां गावं लागलं मला,’’
जोगळे कर हणाले , ‘‘पण गोपाळ, हे असं िकती िदवस चालणार? मला तरी ल ण काही
बरं िदसत नाही. तू ितला थोडे िदवस कुठं तरी पाठवतोस का बघ एखा ा
सॅ नॅ टोिरयमम ये . नाहीतर वत:-दुस याला भलतं सलतं क न बसली तर करणार काय!
तु झी बायको घरी एकटी. या मु लालादे खील ित याजवळ ठे वावं की नाही हाच प्र न
आहे बघ... पाहा. िवचार क न ठरव काहीतरी.’’
पण नमूताईजवळ माधवला ठे वायचे की नाही या प्र नाचा िवचार कर याची
पाळीच आली नाही. माधव कोप यावर या शाळे त जायला लागून सहा मिहने झाले
असतील-नसतील, तोच एके िदवशी शाळे तच याला फणफणून ताप आला व तो
बसायला घातले या फळीवरच झोपला. पोरांनी घरी ये ऊन कळवताच नमूताई आड या
लावले या जु ने यातच बाहे र पडली व याला खां ावर टाकू न घे ऊन आली. दीडदोन
मिहने अं थ णाला िखळ यावर याचा ताप गे ला; पण तापातच या या पायां व न वारे
गे ले व जीभही वाकडी झाली. याला कोणाचा तरी आधार घे त याखे रीज बसता ये ईना.
एकदा नमूताईने याला खु चीवर बसवून जरा पाठ वळवली, ते हा याने उतर याचा
प्रय न केला आिण कोलमडून हात दुखवून घे तले . ते हापासून तो अं थ णाला सपाट
िचकटला. पु कळदा गोपाळ जवळ गे ला की तो याला िमठी मारीत असे व काहीतरी
बोल याचा प्रय न करी; पण तो आडवा झा यापासून गोपाळला याचा एक
श ददे खील कधी समजला नाही. गोपाळ एकटा असला हणजे याला अने कदा वाटे ,
माधवला काय सां गायचे असे ल बरे ? ‘कोणीतरी बाहे र िफरायला घे ऊन जा’ हणून?
‘लाल काडीचे आइ क् रीम हवे ’ हणून, की ‘वाजत जाणा या िसने मा-गाडीची जािहरात
हवी’ हणून?... गोपाळचे मन िपं जन
ू िपं जन
ू जात असे . नमूताईने आप या भावं डांना
हातां या पाळ यात वाढवले , यांना आयु याला लावले ; पण वत: या मु लाला मात्र
तसे कर याचे सु ख ितला का िमळाले नाही? कोणाचा गु हा हा? की ित या वाट ाचे
पु त्रसु ख, माधव या वाट ाची माया आपणच सग यांनी घे तली? की याआधी आपण
सग यांनी ितला दुसरे पणावर ल न कर हणून सां िगतले या आप या वाथाची ितला
िश ा आहे ? मग गोपाळला आपण नमूताईचे नशीबच िपऊन पु ट झा याप्रमाणे मिलन
वाटू लागे व ित यासमोर अने कदा याला मान वर करवत नसे . माधव खं गतच गे ला.
दगडामातीचा पश न झाले ली याची व छ, लालसर, तु कतु कीत पावले जा तच हळवी
होत गे ली. नमूताई िनयमाने वाटीभर खोबरे ल घे ऊन याचे पाय तासन् तास चोळीत बसे ;
ू पाज याचा प्रय न करी. अने कदा झोप न ये ता
रात्री एकदम उठू न याला वाटीभर दध
याची घालमे ल होऊ लागली, की ती हल या आवाजात जु नी गाणी हणे . अशा वे ळी ती

चं दर् से नेचे रामाला उ े शन
ू , ‘माहीत न हते थोर होऊनी असे फसवाल’ हे िकंवा ल मीपावती या भांडणाचे , ‘भोळा ग माझा सांब, ल मी, उगीच िनं द ू नको’ हे गाणे हणू
लागली की थोडा वे ळ गोपाळची झोप उडे व याला भर या पोटी, उबदार अं थ णात
दे वळातली थं डीने अं गात कापरे भरवणारी धमशाळा आठवे आिण िचमणी या प्रकाशात
बसून मालतीला झोपव यासाठी ितला पायां वर पालथी घालून पाठीवर थापटीत गाणे
हणणारी नमूताई िदसू लागे . अशा वे ळी अगदी न राहवून तो बाहे र आला, की नमूताई
याला मोठ ा उ साहाने हाताला ध न माधवकडे ने ई व िवचारी, ‘‘बघ! आज याचा
चे हरा जा त ताजातवाना िदसतो, नाही? आिण पाय दे खील दोनचार िदवसांत मला
भर यासारखे वाटतात!’’
हे च ण गोपाळला फार भीितदायक वाटत. याला माधवम ये काहीसु ा
सु धारणा िदसत नसे ; उलट अस या बाबतीत फारशी आशा नसते , हा वषा-मिह यांचाच
प्र न असतो, असे जोगळे करांनी सां िगतले ले या या मनात वाघळाप्रमाणे फडफडू
लागे व तो हताशपणे बाजूला नजर िफरवी. पण नमूताई मात्र गु ं ग उ साहाने माधववर
आपली नजर िव ता न उभी असे . गोपाळला काही वे ळा एका गो टीचे आ चय वाटे :
नमूताई आप याला आठवते ती फ त दोनच िचत्रांनी. नु कतीच मोठी झाले ली; पण
अ ापही कधीतरी दे वळात िशवािशवी खे ळायला मागे न पाहणारी पोरगी आिण
आताची ही नमूताई! याकू ळ चे ह याची, केसांत पांढरे पट् टे उमटू लागले ली, िपळले या
दोरीसार या दमले या हातांची. इतर बायका िदसत तशी तृ त, सु खी, त ण नमूताई
म ये च कोठे गहाळ झाली की काय? की ितला त ण होऊन वत:म ये रमायला वे ळच
िमळाला नाही?...
गोपाळने हातातील नवी चड्डी नमूताईकडे िदली व हटले , ‘‘बघ, अशीच हवी
होती ना?’’
नमूताईने लगबगीने ती घे तली व हसत हणाली, ‘‘होय रे होय! अगदी अशीच!
झगझगीत बकल लावले ली!’’ ती माधवकडे वळली, ‘‘पािहलं स माधव! नवी चड्डी बरं
का!’’
माधवने डोळे न उघडताच मान हलवली. नमूताईने उदासपणे िन: वास सोडला,
ती चड्डी दांडीवर ठे वली व ती गोपाळजवळ आली.
‘‘गोपाळ, एक सां ग?ू ’’ ती अवघडत हणाली. आप याला वत:ला अमु क हवे
असे कधीच न सां गणारी नमूताई आता काय मागणार याचा गोपाळला प्र न पडला.
याने मान डोलावली.
‘‘हे बघ, मालतीकडून मागं िनयिमत पत्रं यायची; पण गे ले सहा मिहने ितनं
हॉि पटलिवषयी काहीच कळवले लं नाही. तू जाऊन ये तोस का एकदा? नाहीतर
मालतीला तरी तार कर,’’ ती हणाली.
अं धारात वळवळणा या सापावर नकळत उघडा पाय पड याप्रमाणे गोपाळ
दचकला. ब याच िदवसांत नमूताईने तो िवषय काढला न हता व यामु ळे ित या मनाची
जखम भ न आली आहे अशी याला आशा वाटू लागली होती; पण आता हे श द
ऐक यावर तो गोठ याप्रमाणे ित याकडे पाहतच रािहला. या या त डून श दच
फुटे ना.
‘‘होय. मलादे खील माहीत आहे , हे पै शाचं काम आहे ; पण एवढं केलं स

मा यासाठी, आणखी थोडं कर! यांना जर घरी यायला िमळालं , तर मला फार आधार
वाटे ल बघ. मला काही वे ळा वाटतं , पोर खचत चाललं आहे ...’’ आप या त डून असे श द
अचानक कसे काय गे ले याची एकदम शरम वाट याप्रमाणे नमूताई थांबली िन
िखडकीबाहे र पाहू लागली.
गोपाळ ते थन
ू परतला. याने कोट अं गात चढवून पाऊल बाहे र काढले व दीडदोन
तास तो झपाट याप्रमाणे वणावणा िहं डला. एका कोप यावर या दुकानात समोर प्रथम
िदस या या िसगारे ट् स याने िवकत घे त या व गावाबाहे र भटकत या भसाभसा ओढून
फ त के या. मधूनमधून नीटने टका वयं पाक करणारी, दारावर ये णा या भाजीपाला,
लोणी िवकणा या बायां शी धूतपणे झुंजन
ू दोनचार आणे दर उतरवणारी, शांतल
ू ा िदवस
गे लेयत हे ने मके सां गन
ू , ‘‘माकडगोपाळा, आता मु लगा हवा; पण तो तु यापे ा थोडा
शहाणा हवा बाबा!’’ असे हणत खळखळू न हसणारी नमूताई आता कळवळू न
आप याला हॉि पटलकडे जाऊन यायला सां गते ! माधवचा आजार वाढला, हे
झ किदशी णभरच पण व छ ओळखणारी नमूताई!... िनळा रं ग सं पतो कोठे ? लाल
कोठे सु होतो? कुणास ठाऊक!... इथे सगळे च वे गाने िफरत अस याप्रमाणे सगळे
एकमे कांत िमसळू न पु सट होऊन गे ले होते . पु ढ याच आठवड ात गोपाळला
अॉिफस या कामासाठी बाहे र जायचे होते . ते हा, आपण मुं बईला जाऊन आलो; अजून
दोनचार मिहने नारायणरावांना ते थेच राहावे लागणार, असे नमूताईला सां ग याचे याने
ठरवले ; पण या वे ळी र यावर अनोळखी चे ह यां या घोळ यात एकटा
असतानादे खील याला फार शरम वाटली आिण कोणीतरी आप याला सं तापाने
फाडफाड मारावे असे याला णभर वाटू न गे ले.
दुस या िदवशी सायकल घरी आली, ते हा मं गल शाळे ला गे ली होती व गोपाळ
बाहे र जा या या बे तात होता. आताच ती आली हे बरे च झाले असे याला वाटले . कारण
यानं तर िनदान सहा तास तरी याला बाहे र राहायला िमळणार होते . याने सायकल
आणून नमूताई या खोलीत ठे वली. नमूताई प्रथम या सायकलीकडे मोठ ा डो यांनी
पाहतच रािहली. नं तर ितने एका उशीचा आधार दे ऊन माधवला अं थ णातच बसवले व
सायकल या यासमोर, िखडकीजवळ िभं तीला टे कवली. बाहे र या सो यावर शांतू उभी
होती. गोपाळ बाहे र जायला िनघाला, ते हा ितने शांतपणे िवचारले , ‘‘तु ही िवकत
आणलीत ही सायकल?’’
‘‘हो. नमूताई फार िदवस मागत होती,’’ गोपाळ हणाला व लगबगीने बाहे र
पडला; पण आता नाही, तरी सं याकाळी िनखारे कोसळणार या क पने ने तो आताच
यग्र झाला होता.
सं याकाळी तो परतला व खु चीत पडून रािहला. ये तानाच याने चहा घे तला
होता, यामु ळे याने ‘चहा नको’ हणून सां िगतले . समोर शांतू बसली होती. ित या
बोल याकडे याने बराच वे ळ दुल केले होते ; पण आता आवाज ताणले ला, कापरा
झाला होता आिण ती उतू जात अस याप्रमाणे थरथरत होती.
‘‘दहाबारा वषं मी सारं सहन केलं . घरी माझी पोरगी, मी, कशासाठी? तर
राब यासाठी, उकड यासाठी! कधी साधी हौसदे खील पु री करावीशी वाटली नाही
तु हां ला! माझं एक गे लं चु लीत; पण सणासु दीला ितला कधी वारभर कापड िमळालं
नाही! चारदा टाचा लावले या वहाणा ओढीत शाळे ला जाते ती! िनदान पोरीिवषयी तरी

काही आतडं आहे की नाही?’’
आतडे ? मं गलिवषयी आतडे ?...
आपला जादा खच होऊ नये हणून गोपाळने आपले मध या वे ळेचे खाणे बं द
केले होते व तो मं गलला कँटीनम ये घे ऊन जात असे . चार वषांत याने वत:ला नवे
कपडे केले न हते . कारण या यासाठी आणले ला कपडा ित यासाठीच वापरला गे ला
होता. माधवला काहीही आणले तरी या या जोडीला मं गलला काहीतरी असे च. ितने
एकदा आपले बोट कापून घे तले , तर सारा िदवस गोपाळ अॉिफसम ये हळहळत होता...
आतडे ? काय केले हणजे लोकांना आपले आतडे िदसून ये ते?...
पण ही शांतू ने हमीची न हे च. ही भडकली आहे , चावरे बोलत आहे . ित यातील
िनरिनराळे रं ग वे गाने िभरिभरत आहे त...
‘‘जरा हळू बोल. असं काय करते स वे ड ासारखं !” इत या वे ळाने तो प्रथम
हणाला, ‘‘तू जरा नमूताई या डो यानं बघ आपु लकीनं . थोडं समजावून घे . ितला कसलं
सु ख 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! ते वढ ावरच जगत बसायचं
आ ही! आिण उ ाचा प्र न आहे , हणूनच मला िचं ता आहे . मी सां गू तु हां ला? या
घरावर सावट पड यासारखं झालं आहे . सतत आजारानं घर पोख न गे लं आहे . जे वायला
बसलं तर सरळ घास िगळवत नाही मला. िकती िदवस चालायचं हे ? बूट काय, कपडे काय
आिण आता सायकल! आिण हे कुणासाठी? तर खचत चालले या या पां ग यासाठी!
आिण तो दुसरा नमु ना! ितथं तर डोकंच नाही! उलथून जातील हणावं तर ते ही नाही!’’ –
शांतू एकदम चाचरली आिण असले श द अनावरपणे त डून गे याने भे द न त ध
झाली.
गोपाळ ताठर यासारखा झाला िन याचे अं ग बिधर झाले . भोवतालचे सारे
एकदम फुट याप्रमाणे तो बे भान झाला व शांतस
ू मोर ये ऊन उभा रािहला.
‘‘ित यािवषयी, माधविवषयी असं बोलले लं मला चालणार नाही!’’ तो शांतपणे हणाला
व याने हात उगा न शांतू या गालावर प्रहार केला.
शांतू जाग या जागी िखळ यासारखी झाली. ितने गोपाळचा सं ताप मधूनमधून
पािहला होता; पण अशात हे ने अं गावर हात टाक याची याची ही पिहलीच खे प होती.
एका न या, िभरिभरणा या माणसाकडे पाहत अस याप्रमाणे ती पाहत रािहली व ितला
वे दने चाही णभर िवसर पडला; पण मागे ये ऊन उं ब याजवळ उभी असले ली मं गल
मात्र ित यावरच आघात झा याप्रमाणे आकसली व शांतल
ू ा िचकटू न 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 तूदेखील असं हणायला नको होतं स. आईसारखं आ हां ला ितनं जतन
केलं . एका णाचाही िवचार न करता ती अस या ल नाला उभी रािहली. आता ितला
कुणाचा आधार आहे सां ग.’’
पण शांतू या मनातील आ चयाची जागा आता सं ताप िन अवमान यांनी घे तली
होती आिण ित यात काहीतरी कायमचे तु टू न गे ले होते .
‘‘आिण मी, माझी पोरगी यांना मात्र िठकिठकाणी आधार लागून रािहले आहे त

झाडांना! – छान,’’ ती वे डावीत हणाली, ‘‘आज हा चां गला पराक् रम केलात तु ही.
मा यादे खील हे चां गलं यानात राहील!’’ ती मं गलकडे वळली आिण हणाली, ‘‘मं गल,
तू जा बघू. तु झी ितमाही परी ा आहे ना परवा? जा, अ यास करीत बस.’’
ते थन
ू िनसटायला आधीच उ सु क असले या मं गलला ितने आत पाठवले व ती
गोपाळकडे वळू न हणाली, ‘‘ठीक आहे . के हा ना के हातरी हे होणारच होतं . मलादे खील
मनावरचं दडपण कधीतरी बाजूला टाकायचं होतं च. या घरात पाऊल टाक यापासून मला
एखा ा थड यात राहत अस याप्रमाणं वाटत आलं आहे . घरी कुणाला बोलवायची
सोय नाही; कारण यांचं वे ड सग यांना माहीत! घरी राहायची सोय नाही; कारण सतत
अं थ णाला िखळले ला माधव! कसलं आयु य आहे हे ? माझी पोरगी मळ या, जु या
कपड ांत बाहे र जाते , मु लींकडून िहणवून घे ते; तर इथं कधी ताठ बसायला न ये णा या
पोराला लोकरी कपडे , सायकली ये तात! मी आई आहे . मन िपळवटू न काही बोलले तर
अं गावर असा हात पडतो रानवटाप्रमाणं ! आता मी तु हां ला प टच सां गते ! माझी
पोरगी खु रटत चालली आहे , माझं देखील काही सगळं सं पन
ू गे लेलं नाही. मला मु लंबाळं
हायची आहे त. आता अस या थड यात मन पोखरत राहायची माझी तयारी नाही. मी
मन मारलं , फार सहन केलं ; पण ते िनदान तु हां ला तरी याची जाणीव असे ल हणून!
पण तु हां ला जाणीव आहे ती एकच की मारायला आप याला हात आहे , मला चे हरा
आहे ! ब स झालं मला सारं हे !’’
‘‘पण मग मी क तरी काय, सां ग तूच!’’ वै तागाने कपाळावर हात मारीत
गोपाळ हणाला.
‘‘सां गते . तु ही यांना आिण माधवला एका हॉि पटलम ये का ठे वीत नाही?’’
नमूताईला हॉि पटलम ये ?... झोपे त कोणीतरी गळा चगरत अस याप्रमाणे
गोपाळ अ व थ झाला. कॉले जम ये िशकत असताना याने तस या हॉि पटलम ये
कारकुनाचे काम केले होते . ते थे याने िचरडले ली, भकास डो यांची, टाकू न िदले ली अने क
माणसे पािहली होती. समोरचे अ न कुणी या कुणी िहसकावून घे त याने वत:शीच हुंदके
दे त, न बोलता दोनदोन िदवस उपाशी रािहले ला हातारा, रात्री यायला पाणी
मािगतले हणून अं गावर बादलीभर घाण पाणी ओतले ला भटजी, एका व छ णी
डॉ टरजवळ कसलीशी तक् रार केली हणून वाडरने वे ताने बडवून काढले ली
नमूताई याच वयाची एक खे डवळ बाई... हॉि पटल याच बाजूला मोठा तु ं ग होता.
याला िनयमाप्रमाणे चौदा फू ट उं च िभं ती हो या; पण हॉि पटललादे खील ते वढ ाच
उं च िभं ती िमळा या हो या. मात्र ये थील माणसे वत: या आणखी अदृ य िभं तीआड
अस याप्रमाणे दोन तु ं गांत राहणारी. तस या िठकाणी नमूताईला ठे वायचे , या
िवचाराने च गोपाळ याकू ळ झाला. िशवाय आता आयु या या बोटांतन
ू पाझरत
चालले या माधवला सोडून ती दरू राहील?...
‘‘मग यांना वतं तर् िब हाड क न ा. आपला अधा पगार ितकडे गे ला तरी
चाले ल; पण आपण व छ मोक या उजे डात तरी राह.ू ’’
‘‘पण शांत,ू हे घर ितचं , माधवचं आहे , हे िवसरते स तू,’’ गोपाळ हणाला.
शांतन
ू े ितर काराने , सं तापाने हात िझडकारले . ‘‘मग आप या वाट ाला
गावातली इतर घरं काही जळू न गे ली नाहीत सगळी! माणसा या िमं धेपणालादे खील
मयादा असावी काहीतरी! तु म यातला सारा मीपणाच झडून गे ला आहे . – ठीक आहे .

तु म याच मनात नाही, तर मला दुसरा मागच नाही. मला यापु ढं या िठकाणी राहायचं
नाही. मी मं गलला घे ऊन उ ा जाते . नाहीतरी चारपाच मिह यांनी जाणारच होते . इथं
काही बाळं तपण होणं श य नाही. तोपयं त िवचार करायला तु हां लाही वे ळ िमळे ल; पण
तु मचा िवचार बदलला नाही, तर मी परत ये णार नाही.’’
‘‘बरं आहे . जा यानं तु हां ला सु ख होणार असे ल तर ज र जा,’’ अगदी दमून
गे ले या आवाजात गोपाळ हणाला. याला वाटले , रात्री या उसं तीनं तर ितचे तापले ले
मन शांत होईल, ितचा िवचार बदले ल.
या रात्री कोणीच जे वले नाही. सकाळी गोपाळ उठला ते हा बराच वे ळ झाला
होता; पण अ ाप याचे डोके भणभणत होते . पण आधीच उठू न शांत-ू मं गल तयार
झाले या पाहताच तो हादरला.
‘‘शांत,ू काय वे डेपणा करते स हा? पु हा थोडा िवचार क न बघ,’’ तो अिजजीने
हणाला.
शांतन
ू े न बोलता बॅ ग बं द केली व िपशवी मं गलकडे िदली. ितने पायात चपला
अडकव या व ती बाहे र िनघाली. ‘‘बरं आहे . मी जाते . टे शनपयं त चालत जायला एवढा
वे ळ लागणारच,’’ ती हणाली.
‘‘थांब जरा. मी कोप याव न टां गा तरी घे ऊन ये तो,’’ गोपाळ लगबगीने
हणाला.
‘‘नको टां गा. िन कारण खच होईल आम यावर! ते वढ ात तु हां ला एखादा चडू
आणून दे ता ये ईल की!’’
गोपाळने शांतच
ू े शे वटचे वा य मनाव न तसे च ओघळू िदले . याने मन
गारगोटीसारखे ठे वले ; पण िठणगी पडू िदली नाही. आता ते वढा त्राणही या यात उरला
न हता.
‘‘बरं तर, तु झी मजी! पण माझं एवढं ऐक तरी,’’ तो शांतपणे हणाला, ‘‘ या
कोप याजवळ जाईपयं त तरी तु ही अगदी सावकाश जा.’’
‘‘सावकाश? ते का?’’ कपाळाला बारीक आठी घालीत शांतन
ू े िवचारले .
‘‘ हणजे जात असताना तु ला िन मं गलला मला ते वढाच जा त वे ळ पाहत उभं
राहायला िमळे ल.’’
शांतू या मनात चलिबचल झाली व ितची पावले रगाळली. गोपाळचा चे हरा
हताश, कसलाच आग्रह नसले ला िदसत होता; पण लगे च ितला वाटले , ही चौथी खे प.
आधी या तीन खे पांना आपला िवचार सां ग याचे धै य ऐन मो या या णी िवतळू न गे ले
होते . आता जर पाऊल मागे घे तले , तर पु हा तीच िश ा, ते च कुढणे सु ! ितने मं गलचा
हात धरला व ती बाहे र पडली. गोपाळला वाटले , पोरीने तरी आप याशी काहीतरी
बोलावे ; पण याने ित या केसां व न हात िफरवला तरी ती मु काट परकीच रािहली.
‘‘नमूताईला भे टायचं होतं स जाताना,’’ गोपाळ हणाला, ‘‘ितचं दार बं द आहे ;
पण ती खात्रीनं उठली असणार!’’
पण शांतन
ू े या या श दांकडे दुल केले आिण ती िनघून गे ली.
या गे यावर गोपाळला सारे घर एकदम िवरले ले, भकास वाटू लागले . व तू
सग या याच – पिरिचत. याच खु या, ते च वयं पाकघर, शांतच
ू ी पातळे , मं गलचे जु ने
द तर... पण आता या सग याच िझडकार यासार या वाटत हो या. िन वळ

माणसां या साि न याने या िनजीव व तू कशा िजवं त होतात याचे याला नवल वाटले .
तो खु चीवर िकतीतरी वे ळ बसून होता. थोड ा वे ळाने नमूताई बाहे न आली, ते हा तो
चमकू न ित याकडे पाहू लागला.
‘‘ हणजे तू सकाळीच बाहे र पडली होतीस? कुणाला न सां गता?’’ 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 तु ला हजारदा सां िगतलं य, की काही काम असे ल तर मला
सां गत जा हणून. असं अनवाणी कशाला िहं डते स तू?’’ गोपाळ थोडा िचडून हणाला.
‘‘नं तर सां गेन सगळं . आधी तु झी जे वणाची तयारी. तू माकडगोपाळ होतास
ते हापासून मला माहीत आहे , तू पोट िकती हातात धरलं आहे स ते !’’ नमूताई हणाली.
या िदवशी ितने च वयं पाक केला. गोपाळची भूक िजरली होती व मन
िवट यासारखे झाले होते ; पण यातही याला वाटले , िह या हातालाच तसला गोडवा
आहे . ितने काहीही कसे ही िशजवले तरी दोन घास जा त जातात. अ णा तर अने कदा
ू
जे वण झा यावर ित या पाठीवर हात िफरवीत हणत, ‘‘िपठात पाणी िमसळू न दध
हणून अ व था याला िदलं ही कथा मी शं भरदा सां गतो. लोकांना वाटतं , पीठ-पा याला
काय ये णार दुधाची चव? पण मला वाटतं बघ, ते पीठ-पाणी कोण कालवतं याला फार
ू दे खील
मह व आहे . नमी, तू जर ते कालवलं असतं स, तर अ व था यानं खरं दध
िझडकारलं असतं !’’
नमूताईने चटपट दुपारचे काम आटोपले व ती आप या खोलीत गे ली. गोपाळ
थोडा आडवा झाला; पण याला झोप ये ईना. नमूताई या खोलीत सारखी हालचाल होत
होती. तो अ व थपणे उठला व ितकडे गे ला; पण आतले काम पाहताच तो थबकला.
नमूताईने एक जु नी मोठी पे टी िरकामी केली होती व ती यात आपले सामान, माधवचे
बूट, कातडी पट् टे, कपडे भरीत होती. खोली आताच अधवट उघडी िदसत होती.
ते वढ ात चटकन डो यांत भरत होती ती िखडकीजवळची नवी करकरीत सायकल!
‘‘नमूताई, हे काय? की घरात सग यांनाच एकदम वे डाचे झटके आले आहे त?’’
तो रागाने हणाला.
‘‘वे डाचा झटका नाही. मी दुसरीकडे राहायला जाणार आहे ,’’ काम ता पु रते
सोडून गु डघे उं चावून बसत नमूताई हणाली, ‘‘शांतच
ू ं बरोबर आहे . ितला तरी हे िकती
िदवस सहन करवणार? ितची मु लंबाळं वाढणार ितचा ितला सं सार आहे ... मी सकाळीच
दे शपांड ां या आवारात एक खोली पाहन
ू आले आहे . ती जरा एका कडे ला, िविहरीजवळ
आहे ; पण ितथून शाळा िदसते .’’
‘‘पण नमूताई, हे घर तु झं – तु या मालकीचं आहे ,’’ हातवारे करीत गोपाळ
हणाला.
‘‘वे डा की काय तू गोपाळ? तु झा सं सार वाढता. तु ला असलं घर हवं . मला काय
करायचं एवढं घर घे ऊन? माधवला झोपायला जे वढी जागा लागे ल, ते वढी आता मला
ब स झाली. हे बघ, मी सां गते ते ऐक. माधवला थोडा ताप आहे . तो उतरला की चारपाच
िदवसांत जाते मी. मला थोडं काम करावं लागे ल; पण माझं चाले ल. िशवाय
अडीअडचणीला तू आहे सच. आता नाहीतरी माझं मलाच सं भाळलं पािहजे . तू नं तर

माझी ही पे टी कुणाकडून तरी पोचव. सायकल मात्र तु लाच आणावी लागणार. चारसहा
िदवस जाऊ दे त. तोपयं त शांतल
ू ाही िवश्रांती िमळे ल. ितचं मन शांत होईल. तूदेखील
थोडा िनवशील. मग ितला पत्र घाल िन बोलावून घे . कालच मी तु हां ला हे सां िगतलं
असतं ; पण तु ही दोघांनीही मला िहडीसिफडीस केलं असतं त. ऐकू न यायला तु मची मनं
िठकाणावर होती कुठं ? तू तर माकडगोपाळ, अगदी लहानपणासारखं भांडत होतास. ते हा
हटलं , बडबडू दे त यांना. थोडासा कढ जाऊ दे .’’
भोवतालचे सारे च एक मोठा भोवरा अस याप्रमाणे गरगरत िफरत आहे ,
कुठलाच रं ग कुठे सु होतो, कुठे सं पतो हे समजत नाही, असे गोपाळला वाटू लागले .
शांतू थोडी िशकले ली; नवरा, मु लगी, माहे र – सारे काही असले ली; पण ती वे ड ासारखी
भडकली. ही नमूताई!... आयु यात आता एकही िनरांजन न उरले ली, िशवलीलामृ त
वाच यापलीकडे न िशकले ली ही बाई इत या समं जसपणे बोलते , वीकारते ,
आप यालाच समजावते आिण शांतू ितला हॉि पटलम ये ठे वू असे हणते . यात वे डे
कोण? शांत?ू माधवला बूट आणणारी मनूताई? की... की यालाच भोवरादे खील आणणारे
आपण?
‘‘आिण िशवाय हॉि पटलमधून ते परत घरी आले की पु ढचं पु ढं पाहता ये ईल.
तोपयं त माधवदे खील चालू लागे ल. तो सु धारत आहे असं परवा डॉ टर हणत होते ,’’
नमूताई हणाली.
भोव याची गती कमी होत रं ग प ट िदसू लागले होते , तोच ती पु हा वाढली.
िदसू लागले ले रं ग पु हा िमसळू न गे ले. वे डे कोण? शांतू की नमूताई? पण नमूताईमधली
कोणती? ही का ती? का ितसरी, चौथी...?
गोपाळ ते थन
ू आवे गाने बाहे र आला. आप या खोलीत ये ऊन दाराला कडी
लावून याने हताशपणे िसगारे ट पे टवली. नमूताई घरात असताना याने पे टवले ली ही
पिहली िसगारे ट; पण ित यामु ळे याचे मन थोडे ि थरावले . डॉ टरांनी फार तर
मिहनाभर मु दत िदली होती. माधवचा र तदाब फार कमी झाला होता. अलीकडे तर
डॉ टरांना बोलावायला गे ले तरी ते विचतच ये त, एखादी गोळी दे ऊन कशीबशी वे ळ
मा न ने त, इतकेच.
या िदवशी रात्री नमूताई या खोलीत रात्रभर िदवा होता. सारी रात्र ती
माधव या शे जारी बसून होती व ितचा डोळादे खील िद याप्रमाणे च िमटला न हता.
माधवचा ताप वाढला होता िन या या अं गाची सारखी अ व थ धडपड होत होती.
नमूताईने सकाळी गोपाळला डॉ टरला बोलावून आणायला सां िगतले . गोपाळने अं गात
कोट अडकवला व कत य हणूनच तो बाहे र पडला. डॉ टर ये णार नाहीत हे याला
िनघतानाच माहीत होते . जात असताना तो म ये च थबकला व याने आ चयाने िखशाकडे
पािहले . िखशाला याचे पे न अडकवले ले होते . हणजे जाताना मं गलने पे न परत िखशात
ठे वले होते तर! याला वाटले , याचा अथ काय? जाताना बोलले नाही तर काय झाले ?
‘तु हां ला पे न जा त हवं आहे ’ हणून ितने गु तपणे ते पे न जाताना िदले , की ते वढे ही
मला नको हणून ितने ते परत फेकले ? हा िझडकार आहे की कोवळी माया आहे ? कुणास
ठाऊक! कोणता रं ग काय आहे हे समजत नाही. गती कमी हो याची वाट पािहली
पािहजे ...
डॉ टर सं याकाळपयं त आले नाहीत. सं याकाळी लबला जाताना यांनी गाडी

पाच िमिनटे थांबवली. एक पांढरी गोळी ताबडतोब माधवला दे यासाठी गोपाळजवळ
िदली व ते बाहे र आले .
‘‘गोपाळ, आजची रात्र िटकेलसं वाटत नाही... सॉरी, माझा इलाज नाही,’’
जाताना ते हणाले . यां या मागोमाग काहीतरी िवचारायला आले ली नमूताई माग या
मागे च वळली िन आत गे ली. गोपाळला हे बरे च िदवस जाणवत होते ; पण आता या
अथाचे प्र य श द ऐकताच मात्र याला आपले अं ग िनजीवपणे भडाळत चालले
आहे असे वाटले . तो सु नपणे खु चीवर ये ऊन पडला. नमूताईला यातून कसे सावरायचे ?
मं गल ए हाना झोपली असे ल! शांतू आता काय करीत असे ल? शांतच
ू े उ ण, तृ त, रे खीव
अं ग... रजा वाढवावी लागणार. द ल
ू ा तरी बोलवावे का? आपण आता माधवशे जारीच
जाऊन बसावे , नाही? आता काहीतरी खा ले पािहजे . रात्रीच काहीतरी बरे वाईट झाले
तर...
या िवचाराने गोपाळ शरमला; पण पोटात भूक तर उग्र झाली होती. तो
ू होते . यातील कपभर दध
ू
हल या पावलांनी वयं पाकघरात गे ला. ते थील पाते यात दध
याने उ याउ याच पोटात ढकलले . मग याला आठवले : पण नमूताईचे काय?
दुपारीदे खील ती जे वली की नाही कुणास ठाऊक!...
तो थोडा खजील झाला िन ित या खोलीकडे जाऊन याने दार हळू च ढकलून
पािहले . नमूताई दाराकडे पाठ क न माधव या अं थ णाशे जारी 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 ?’’
ू आणून दे ऊ का?’’ गोपाळने दारातूनच
‘‘तू काही खा लं नाहीस. तु ला थोडं दध
िवचारले .
माधव या अं गावर पायापयं त पांघ ण होते . या या डो याशे जारीच नमूताई
बसली होती. यामु ळे गोपाळला माधवचा चे हरा िदसत न हता. नमूताईची पाठ
हल यासारखी झाली. ती हणाली, ‘‘मला नको काही. तू मात्र थोडं घे त याखे रीज झोपू
नकोस रे .’’
टोपपदराचे िफकट िवटके झाले ले लु गडे , िचं चोळी अश त पाठ, लांब
िबनसु रकुतीचे माधवचे पांघ ण, अधवट भरले ली पे टी, सायकल... सग यांना पु सट
िचकटले ला कंिदलाचा िपवळसर प्रकाश... सारे व नात पाहत अस याप्रमाणे
गोपाळ या नजरे ला ते सगळे णभर टचटचीत, उठावदार िदसले व पु हा अ प ट झाले .
गोपाळने दार हलकेच ओढून घे तले व तो परत अं थ णात ये ऊन पडला.
याची अि थर झोप भरकटणा या तु कड ांची बनली होती. िनरिनराळे तु कडे
तरं गत एकत्र ये त, सारखे आघात होत असले या डो यात िफ न एकमे कांत
िमसळ यासारखे होत आिण एकदम भोवरा थांब याप्रमाणे फुटू न िनराळे होत... शांतन
ू े
असे करायला नको होते . हणजे घर इतके ओकेओके वाटले नसते . ती मं गल एकदा
बोटां या टोकां वर शे णाचे लहानलहान गोळे ठे वून पु ढे आली, ते हा आपण ितला हटले ,
‘‘जा, टाकू न दे . खु ळी कुठली!’’ ती हसूनहसून दमली. ते शे णगोळे न हते , तर वाटले ली
मदी होती, असे ितने सां िगतले व खु ळे ठरलो ते आपण!... शांतन
ू े नु सतीच आतली चोळी
घालून आप यासमोर कधीच उभे राहू नये . आप याच वासने ची ितला दृ ट लागायची!...
या खे पेला मु लगा होईल?... आिण द ू आप यापे ा िकतीतरी लहान; पण आ ाच अध

डोके व छ सारवून ठे व याप्रमाणे तो टक या होऊन बसला आहे ... अ णा झोपले की
यां या िम या फुरफुरत व एकमे काला िडवचीत आपण या गमतीने पाहत असू.
माधव या पाप या पातळ पापु द्रयासार या िदसतात... हॉि पटलकडे जाऊ असा
नमूताईने हट् ट धरला, तर काय करायचे ?... अं गावर झुरळ टाकले हणून िकंचाळत,
‘‘माकडगो या, तु झी हाडं सै ल करते थांब!’’ हणत हातात लाकू ड घे ऊन मागे लागले ली
नमूताई... एकदा आपण दुपारी झोपलो असताना ितने दोन भड ा सु तळीत अडकवून ती
माळ आप या ग यात घातली व शडीला एक लहानसे वाळले ले िहरवे केळे बां धले . मग
आपण जागे झा यावर डोळे िकंिचत बारीक करीत, पूण उतू गे याप्रमाणे अिनबं ध
हसणारी, द -ू मालतीबरोबर नाचत, टाळी वाजवीत गाणे हणणारी नमूताई...
‘‘माकडगोपाळ, शडीबाळ, ग यात भडी, डो यात केळं ...’’
टाळी या आवाजाबरोबर ‘‘माकडगोपाळ’’ अशी हाक ऐकू ये ताच सारे एकदम
नाहीसे झाले व गोपाळ अधवट जागा झाला. याला वाटले , केवढी प ट हाक होती ती!
जणू वष या वष मागे परतवून नमूताईच समोर उभी राहन
ू तशी हाक मारीत होती!
याची यालाच थोडी गं मत वाटली व तो अं ग सै लावून पु हा झोप यासाठी वळला.
पण याची झोप एकदम उडाली व सारे अं ग एकदम थं ड झा याप्रमाणे तो
भे द न ताडकन उभा रािहला. बाहे न खरोखरच नमूताईची हाक ऐकू ये त होती! याने
धाडिदशी दार उघडले व तो बाहे र धावला.
नमूताईने मध या सो यावरचासु ा िदवा लावला होता; पण ती आप या
खोली या दारात उभी राहन
ू हसत होती आिण ित या चे ह यावर ते च अिनबं ध, मु त हसू
होते .
‘‘ए माकडगोपाळा, तु ला एक गं मत दाखवते ये ,’’ टाळी वाजवीत नमूताई
हणाली. जणू ओढीत ने याप्रमाणे गोपाळ बिधर अं गाने ित याजवळ दारापाशी गे ला.
ितने आत हात दाखवला. ती कौतु काने बाजूला उभी रािहली. समोर पाहताच गोपाळचे
पायच गे ले आिण याने दाराची चौकट घट् ट धरली.
नमूताईने उघड ा पे टीतील सग या व तू काढून पु कळशा तशाच जिमनीवर
टाक या हो या. ितने माधव या िनजीव अं गावर रे शमी सदरा व लोकरीची चड्डी घालून
याचे लु ळे पाय का या व छ बु टांत क बले होते . नं तर ितने याला उचलून
सायकलीवर बसवले होते . माधवची मान बाजूला पडली होती; पण याचा व सायकलीचा
तोल जाऊ नये हणून ितने तीनचार िठकाणी कातडी पट् टे बां धले होते . ‘‘पािहलं स?’’
उ सु कते ने सायकलीची घं टा िकण्िकण् वाजवीत ती हणाली.
‘‘माधवनं बूट घालून सायकलीवर बसले लं मला एकदा तरी पाहायचं होतं बघ!
कसा ऐटबाज िदसतो तो, नाही?’’ ितने खु षीने मान िकंिचत वाकडी केली. ‘‘अरे ! आणखी
एक रािहलं च की!’’ ितने लगबगीने याची द तराची िपशवी आणली व सायकलीला पु ढे
अडकवली. ‘‘आता ठीक झालं !’’ ती समाधानाने हणाली.
सायकल... माधव... हसताना डो यांजवळ पडले या सु रकु या... जु ने , पिरिचत
मु त हा य... पु हा सारे वे गाने िभरिभ लागले आिण गोपाळला भोवळ यासारखे
झाले . ही झोप आहे ? मग आपले जळजळणारे डोळे च क उघडे कसे ? आपण जागे
आहोत? मग सारे अं ग असे झोपी गे याप्रमाणे िनजीव, जड का? आप याभोवती सगळे
वे गाने िफरत आहे च; पण या या म यभागी आपणदे खील एखा ा वे ड ा

भोव याप्रमाणे च वत:भोवती िभरिभरत आहोत असा याला णभर भास झाला. सारे
तु कडे भोवती िपसाटाप्रमाणे िफरले , िफरले आिण पु हा एकदा व छ रे खीव, िनजीव
होऊन या याभोवती ि थर झाले .
गोपाळ एकदम जागा झा याप्रमाणे झाला. ओठ आवळीत थरथर या पायांनी
तो बाहे र आला. याने सो याचा दरवाजा उघडला व अं धारात िश न बाजू या घरातील
रमा काला उठवले . याने ितला घोगरे पणाने काहीतरी सां िगतले व ितला नमूताईकडे
पाठवले .
आिण तो वत: इतर तयारीसाठी बाहे र पडला.
– आयु यात दुस यांदा!...

गु ला म
एखा ा मृ त जनावरा या सडत चालले या आतड ात पु ढे सरकत जावे , याप्रमाणे
या कुंद, अ ं द ग यांतन
ू भटकत असता मु शािफराचे पाय िपं जन
ू गे ले. एकेक धागा
गु ं तवळीतून िनराळा करावा, याप्रमाणे याने एकेक र ता सं पवला होता; पण एवढ ा
भटक यानं तरदे खील एमरा या िठकाणाचा प ा न हता. तो चौकशीसाठी थांबताच
सै लसर, पायघोळ पोशाखातील काळीकिभ न माणसे अदबीने कमरे पयं त लवत व
नम्रपणे थांबत; पण याने एमराचे नाव काढताच ती एकदम ताठर होत व बाजूला हात
दाखवत ितर काराने थुं कत. एकामागोमाग ग या सं प या व मु शाफीर आता वाडी या
वे शीजवळ आला. ते थील खु रट ा काटे री झुडपां या पलीकडे आता फ त जळजळीत
अमयाद वाळवं ट आिण यातच कोठे तरी जळत असले ले ि ितज याखे रीज काही न हते .
वाडीत िहं डताना िचरा पड याप्रमाणे वाटणा या वाटां वर तापले ला अं धार
तु कड ातु कड ांनी पसरला होता व प्रेतां या ताठर बोटांपर् माणे वाटणा या उभट
घरां या गु ं तवळीत सलग प्रकाश विचतच खाली सरकत होता; पण या वे शीपलीकडे
मात्र अं धाराला पाऊलभरदे खील जागा नाही. आता ते थे पूण उघड ा डो यांची
नजरदे खील साहवून न घे णारा उ ट सूयप्रकाश आिण याचा सतत िन:श द फोट होत
अस याप्रमाणे वाटणारे वाळू चे अणूसारखे अनं त, तापले ले कण.
आपला हात कोणीतरी अचानक धरताच मु शाफीर एकदम दचकला, बाजूला
सरकला. याची भीती पाहन
ू कोणीतरी वे डगळपणे हसले . या या शे जारी एक कुबडा
उभा होता. तो एखा ा मु लाएवढा उं च होता; पण याचा चे हरा अितशय आकसून
सु रकतून जु या जदाळू सारखा झाला होता आिण याची िवरळ लांब दाढी गु ड यापयं त
ल बत होती. तो अितकु प खु जा माणूस पाहन
ू मु शािफराला िवल ण सं ताप आला व
याला एकदम लाथे ने ठोकरावे असे याला वाटले ; पण कुबडा काहीतरी दाखवत आहे हे
पाहन
ू याने ितकडे नजर वळवली. वे शीपाशी आता एकच घर रािहले होते . या या
दरवाजा नसले या प्रचं ड कोनाड ासार या चौकोनात एक िध पाड माणूस कमरे वर हात
ठे वून उभा होता व यां याकडे च पाहत होता. या यामागे घरातील अं धार होता; परं तु
बाहे रचे जग उ हाने पे टले असता यात लावले ला मं द िदवा मु शािफराला या
िठकाणाहन
ू दे खील िदसत होता.
मु शािफराला नवी आशा वाटली व तो या घराजवळ आला. या याबरोबर
कुबडादे खील उडती पावले टाकत धावू लागला. या दर हालचालीने आतील सारी सै ल
हाडे खळखळत अस याप्रमाणे तो म ये च बावळटपणे ओलसर हसत होता. मु शाफीर
घरापाशी आला, ते हा ते थे उ या असले या माणसाने बाजूला न सरकता िवचारले , ‘‘तू
एमराची चौकशी करत होतास?’’ मु शािफराने िकंिचत आ चयाने मान हलवली व हटले ,
‘‘तु ला कसं समजलं ?’’ या प्र नाकडे दुल करत या माणसाने आत हात दाखवला व
हटले , ‘‘आत ये . मीच एमरा आहे .’’

आत जावे की नाही याचा िवचार करत मु शाफीर णभर रगाळला. एमराचा
चे हरा का या-पांढ या कातड ांचे तु कडे जोडून के यासारखा होता व यामु ळे तो सदै व
अ ं द ग यांतील घरां या वळचणीखाली उभा अस याप्रमाणे िदसत होता; पण याच
एमराचा शोध करत मु शाफीर िकतीतरी मै ल आडवाटे ने आला होता. या या मनाची
अिनि चतता नाहीशी झाली आिण तो झटकन पु ढे होऊन आत आला.
आत खाली अं थरले या गािल यावर बस यानं तर मु शािफराला समोरील दृ य
जा त प ट िदसू लागले . आत अं धार दाटला होता; पण टां गले या, जाळीदार
शामदाना या प्रकाशामु ळे तो बाहे न वाटे ते वढा गडद न हता. खोलीचा अगदी दुसरा
भाग मात्र अगदी गु हे सारखा भासत होता. ते थे अं धारच गोठू न ठे व याप्रमाणे दोन
माणसे िन चल बसली होती. यां या मु डपले या पायां वर ं द पा यांचे रा सी कोयते
होते व मधूनमधून शामदाना या प्रकाशाची रे षा यां या धारे व न मं दपणे सरकत
होती. एमरा आत आला व एका िभं तीला पूणपणे पसरले या ओट ावर बसला.
कुबडादे खील खे कड ाप्रमाणे वर चढला आिण अगदी शामदानाजवळ बसला. या
िठकाणी पांढ या कापडाचे पु कळसे तु कडे पडले होते . कुबड ाने यांतील एक तु कडा
उचलला व एका रं गीत खडूने तो या यावर भराभर रे घोट ा ओढू लागला.
‘‘तू कुठू न आलास? एमराकडे च तु झं काय काम आहे ?’’ एमराने िवचारले . वर न
पाहताच कुबडा खडखडीत हसला व हणाला, ‘‘अल म तूब, म तूब!’’ जे िलिहले आहे ,
ते िलिहले आहे ! अल म तूब, म तूब! मु शािफराने ते श द आप या प्रवासात हजारदा
तरी ऐकले असतील. वाळवं टाला एकच वा य उ चारायला ये त अस याप्रमाणे ,
या यात िवरळ िवखु रले या प्र ये क गावात, वाडीत हे च श द एखा ा मं तर् ा या
जपाप्रमाणे ऐकू ये त : अल म तूब म तूब! जे िलिहले आहे , ते िलिहले आहे !
िवं गाझी या उं ट बाजारात, खजूर आिण हि तदं त घे ऊन जाणारे कारवान जे थे अने क
शतके एकत्र होत आले या अल हक या िव तीण पटां गणावर, हबशी गु लामांची पे ठ
असले या कोर यूरा या तटबं दी या सावलीत, घडीघडीला कोणीतरी चे हरा लांब करी,
हात उडवी िकंवा डोळा िफरवी आिण मग अिनवायपणे श द ऐकू ये त : अल म तूब
म तूब! कारवान िनघाला असता ने म या याच वे ळी एखादी सांड याली, नगद नाणी
मोजून घे तले ला, ड गरा या कड ासारखा वाटणारा िध पाड गु लाम अक मात एखा ा
म छरासारखा मे ला, पाच फू ट लांबीचा दुमीळ हि तदं त उं ट उधळ यामु ळे खाली पडून
ू वा या बे दुइन सै तानांचा दरोडा पडला,
फुटला िकंवा भर वाळवं टात दु न ये णा या बं दक
तर हे सारे का घडले हे न समज यामु ळे ग धळले ला मनु य एकच वा य उ चा न सारे
सहन करत असे : अल म तूब, म तूब!
‘‘ या याकडे ल दे ऊन नको. याचे श द हणजे वाळू वरील फ त िरकामे वारे
आहे त,’’ एमरा मु शािफराला हणाला.
मु शािफराने नाहीतरी कुबड ाकडे दुल च केले होते . घरात आत अं धार असला
तरी एखा ा जनावरा या त डात बस याप्रमाणे ओलसर थं ड वाटत होते . याने
सहजपणे पाय सै ल केले व तो हणाला, ‘‘मी शे कडो मै लां व न भटकत आलो आहे .
माझा दे श इथून हजारो कोसां वर आहे . तो अितशय घरं दाज आहे व याला अने क
शतकांची कुलीनता आहे . इतर माणसं फ त आयु धं च हणून दगड वापरत असता आ ही
यावर दे ख या आकृती कोर या, अ रं खोदली; इतर माणसं जनावरांची िशकार करताना

केवळ ओरड यासाठीच आवाजाचा उपयोग करत असता, आम या कवींनी सागरांची
गिजतं गायली, स दय तोत्रं िलिहली. ितथलं आभाळ िवतळले या नीलम यासारखं
आहे आिण ितथ या एखा ा घरात सूयप्रकाशाचा कवडसा उतरला तर यात अणु रेणू
िदसणार नाहीत. मा या या दे शात, सं गमरवरी सु बक खांबांची अने क मं िदरं आहे त.
ितथ या आरसपानी तलावांत हं स पोहतात आिण ितथ या ि त्रया सु रेल सं गीतासह
नृ य करत असता यां या पावलांखाली कमळ ठे वलं तर या या पाक या दुमडणार
नाहीत. पण मी खूप भटकलो आहे . बफा या प्रदे शात राहन
ू मी दे वमाशाचं अं ग िचरलं
आहे . कु यां वर बसून पाखरांची िशकार करणा या ठगू लोकां या प्रदे शात मी अजगराचे
तु कडे खाऊन भूक भागवली आहे . मा या पावलांना जमीन िचकटू न राहतच नाही.’’
‘‘पण यात तु ला काय प्रा त होणार आहे ?’’ एमराने िवचारले , ‘‘तु झा
पिर तानासारखा दे श सोडून तू या रखरखीत वाळवं टात का आलास?’’
मु शािफराने खांदे िकंिचत हलवले व तो हणाला, ‘‘एखादं मूल हातापायाला
सहासहा बोटं घे ऊन ज माला ये तं, तसाच मी ज मलो असं हण. मला सतत आणखी
थोडं पु ढं जायची अनावर इ छा होत असते , आणखी एक : मागे न घे ता ये यासारखं
आणखी एक पाऊल पु ढं टाक, असा मा या मनात सतत इशारा होत असतो. यामु ळे
मा या पायांखाली कधी शे वाळ वाढलं नाही. या भ्रमं तीत कसली आली आहे
मोज यामाप यासारखी प्रा ती? तलवारी या धारदार पा या या रे षे वर पाऊल टाकत
तोल सां भाळत पलीकडे जाणं हाच एक यातला आनं द आहे . मग यात अनं त यातना
भोगा या लागतात, प्रसं गी प्राणही गमवावे लागतात, हे सारं वीकारले लंच असतं .
पातं कधी सं पत नाही, पावलांचा प्रवास कधी पु रा होत नाही. अं त आहे तो माणसाला,
या वे ड ा भटकंतीला नाही.’’
‘‘तू वे डा नाहीस, चां गला शहाणा आहे स,’’ एमरा मान हलवत हणाला, ‘‘पूण
जािणवे नं सपापु ढं बोट धरणा या माणसालाही मी शहाणा समजतो; परं तु मी मात्र
दुस या प्रकारचा माणूस आहे . मा या खु राड ात िखडकीत ओणवून र यानं सदै व
चालले या कारवांकडे पाहत राहणं , हा माझा माग आहे . ही वाडी सोडून मी आयु यात
कधी बाहे र गे लो नाही आिण मी परकं आभाळ कधी पािहलं नाही; पण आपलं आयु य
हणजे च एक कारवा करणारे तु यासारखे अने क मु शाफीर मात्र मला भे टले आहे त – पण
एमराकडे च तु झं काय काम आहे , या प्र नाचं तू अ ाप उ र िदलं नाहीस.’’
‘‘मला हवा असले ला गु लाम फ त एमराकडे च िमळे ल, असं मला समजलं ,’’
मु शाफीर हणाला, ‘‘अल एिदनला जायचं हणजे कोणीच गु लाम िवक यास तयार
होईना. या िठकाणी जायला िनघायचं हणजे आधीच वाळवं टात हाडं पसर याची तयारी
ठे वूनच िनघायचं . यात भर हणजे अल एिदनला ये णा या प्र ये क गु लामाची त काळ
ह या कर याची परं परा आहे . यामु ळे या वाडीपलीकडे जायला मला कारवान दे खील
िमळाला नाही.
‘‘मग तू तरी एवढ ा हट् टानं अल एिदनला का िनघाला आहे स?’’
सां गावे की नाही याब ल मु शािफरा या मनात णभर चलिबचल झाली; पण ती
याने बाहे र न दाखव याचा प्रय न केला. याने सतत कोरड ा होत असले या
ओठां व न जीभ िफरवली व तो हणाला, ‘‘मला अल एिदन या िसदीकडे जायचं आहे .
एमान नदी या या प्रदे शात कुठे तरी उगम पावते . या नदी या उगमाचा मला शोध

यायचा आहे ,’’ मु शािफराने हे श द उ चारले खरे ; पण या या आत या दृ टीसमोर
मात्र उगमाजवळ या प्रदे शात खच पडले या, शहामृ गा या अं ड ां एवढ ा ते ज वी
िह यांचा झगझगाट होता.
एमरा िकंिचत हसला आिण
याचे शु भर्
दात गडद चे ह यावर
प्रकाशकाडीप्रमाणे उजळले . ‘‘तु या दे शातील ब याच माणसांना तो उगम शोधून
काढावा असं फार वाटतं , नाही?’’
मु शाफीर थोडा वे ळ ग प रािहला. समोर या अं धारातील कोयते घे तले ली दोन
माणसे उठू न गे ली होती; पण ती के हा अचानक गे ली याचे याला सौ य नवल वाटले .
कुबडा एकदम िचं धी टरकाव याप्रमाणे हसला व याने कापडाचा एक तु कडा एमरापु ढे
धरला. एमराने याकडे िनिवकारपणे पािहले व तो कुबड ास परत केला. कुबडा एखा ा
को याप्रमाणे लगबगीने ओट ाखाली आला व याने तो तु कडा मु शािफराला दाखवला.
तो पाहन
ू मु शािफराला फार िव मय वाटला. कुबड ाने या तु कड ावर हुबे हब
ू
याचे च िचत्र रे खाटले होते . एक डोळा खाली उतरले ला, ग यावरील भा याची जखम,
तीन बोटे तु टले ला डावा पं जा हे िवशे षदे खील याने अचूकपणे िचत्रात दाखवले होते .
पण आता याला िव मयाबरोबर ग धळ यासारखे वाटू लागले . याने कापडावरची दृ टी
काढली व तो उगाचच समोर पाहू लागला. ते थला अं धार खरोखरच फसवा आहे याची
याला खात्री झाली. अं धारात िन चल बसले ली दोन माणसे कोठे गे ली न हती; ती
तशीच त ध होती व यां या मांड ां वरील ं द कोयते ही पूवीप्रमाणे च रे खीव मं द
चमकत होते .
‘‘वाळवं ट सतत पाहणा या डो यांना साव यांचा खे ळ समजत नाही!’’ तो
अ व थपणे हणाला.
कुबड ाने या याकडून कापडाचा तु कडा िहसकावून घे तला व या या िचं या
करत तो पु हा वर चढला व िद याजवळ जाऊन बसला. आता याने कापडाचा मोठा
तु कडा घे तला व यावर याची कुबडी पाठ पु हा वाकली.
‘‘मा याजवळ तु ला हवा तसला एक गु लाम आहे . तो सात वषांपव
ू ी मा या
ता यात आला. गु लाम कुठू न ये तात याची आ ही कधी चौकशी करत नाही. या बाबतीत
तर चौकशी क नदे खील फायदा न हता. कारण कोणीतरी याची जीभ छाटू न टाकली
आहे . तो अ नपा यावाचून चार िदवस चालतो, याला गूढपणे आधीच वादळाची जाणीव
होते ; पण एक गो ट यानात ठे व, प्रसं गी तो आप या आई या काळजातदे खील कट ार
खु पस यास मागे पुढे पाहणार नाही!’’
मु शािफराचा चे हरा समाधानाने फुलला. याने सो या या ना यांची िपशवी बाहे र
काढताच एमराने हात हलवला व हटले , ‘‘ याची िकंमत ना यांत होणार नाही! हा काही
धनगर, पखालवा यांपैकी िभकारी नाही. तो आला या वे ळी याचे तळवे स यद या
हातासारखे मऊ होते , समोर ठे वले लं अ न खायला सु वात कर यापूवी यानं बोटं
पा यात बु डवून घे तली होती. तो रात्री झोपला ते देखील खजु राचं पोतं िभं तीला टाकावं
याप्रमाणं न हे , तर िभं तीला पाठ लावून बस याबस याच – एखादा अमीर ितर या
पलं गावर झोपतो तसा! यापे ाही मह वाची गो ट हणजे तू याला अल एिदनला
ने णार आहे स. ितथं याला खास ठार कर यात ये ईल. नु स या गु लामापे ा बळी
जाणा या गु लामाला िकंमत जा त पडते . हणून या या मोबद यात मला तु या

कमरबं दाम ये असले लं लाल र न हवं आहे !’’
एकदम आघात झा याप्रमाणे मु शाफीर चमकला. याने उतावीळपणे िवचारले ,
‘‘मा याजवळ र न आहे हे तु ला कसं समजलं ? िसदीला भे ट दे यासाठी मी ते बरोबर
घे तलं आहे .’’
एमरा पु हा हसला. ‘‘तु या पांढ या दोन उं टां वर जे सामान आहे , यातील
प्र ये क व तू मला माहीत आहे . अल एिदनला र नांची भे ट घे ऊन जाऊन तू काय
करणार? उं ट, मढ ा हुसकाव यासाठी ितथले धनगर मु ठीएवढी मोठी र नं दगडासारखी
फेकत असतील आिण ितथ या िसदीला तू हे द्रा ाएवढं र न भे ट दे णार! अरे , याला
हवं असतं हि तदं त! स चं हि तदं त पा यात उगाळू न ते पाणी यालं की झना यात
हजार चं दर् कोरी हसतात!’’
एमराने हसत बाजू या कोनाड ात हात घातला व ते थन
ू एक हि तदं ती पे टी
काढून मु शािफरा या हातात िदली. आकाराने ती लांबट चौकोनी होती व ित या चारही
बाजूंनी उं टांचा सु बक कारवा कोरला होता. वर या बाजूला सूयाचे िचत्र असून त ड ं द
क न एक साप याला िगळत आहे अशी आकृती होती. सापाने सूय सहज िगळलाही
असता, कारण याचे त ड िततके फाकले च होते .
‘‘हा तर एक नु सताच चौकोन िदसतो, पे टी न हे –’’ ती वरखाली क न पाहत
मु शाफीर हणाला.
‘‘ती उघडता ये ते; पण तु ला ये णार नाही. ही पे टी मी तु ला दे ईन; एवढं च नाही तर
ित यात काहीतरी व तूदेखील भे ट हणून ठे वीन. िसदीला माझी वत:ची खास भे ट
हणून!’’ परं तु मु शािफराने हात पु ढे करताच एमराने ती पे टी मागे घे तली व परत
कोनाडयात ठे वली.
‘‘ती तु ला आ ाच िमळणार नाही. तु झे उं ट वे शीबाहे र पडू लागले , की या वे ळी
ती तु या हातात पडे ल. भे ट ायची असते ती जाणा या माणसाला, अ ाप आप यातच
असले या माणसाला न हे !’’ तो हणाला.
मु शािफराने कमरबं दामधून र न काढले व ते याने तळहातावर धरताच ते थे लाल
डोळा उघड यासारखा झाला. एमराने मािणक उचलले व आप या पायघोळ पोशाखा या
घडयांत कोठे तरी सराइताप्रमाणे दडवले .
‘‘तू अल एिदनला जातो आहे स, ते िन वळ एका नदीचा उगम शोध यासाठी!’’
उठू न उभे राहत छद्मीपणाने हसून एमरा हणाला, ‘‘ते हा तु ला सहज मािहती हणून
सां गायला हरकत नाही. ितथे मढी या मुं ड याएवढे िहरे खळ याखळ यात पडले आहे त
हे खरं आहे ; पण यांतील एक तु कडाही कोणी बाहे र ने ताना आढळला, तर याचे डोळे
फोडले जातात! अथात तु ला याची काही भीती नाही हणा; तू आपला एका नदी या
उगमाचा शोध घे यासाठी ितकडे चालला आहे स!’’
‘‘पाह,ू ’’ या या नजरे ला नजर िभडवत मु शाफीर धीटपणे हणाला, ‘‘आम या
लोकांपैकी अल एिदनला प्र य कोणी गे लंच नाही. यामु ळे िह यांची गो ट बाजूला
राहू दे ; िनदान मी अल एिदनला गे लो, जे कोणी अ ाप पािहलं न हतं , ते मी पािहलं ,
एवढं तरी मला अिभमानानं हणता ये ईल.’’
‘‘ या िठकाणाहन
ू परत ये ऊन तू या वाटे नं जाताना, ते श द जर मला तु या
त डून ऐकायला िमळतील, तर हा ु दर् एमरा ध य होईल!’’ िकंिचत लवून एमराने

अदबीने मु जरा केला, बोटे उडवली आिण तो गु लामास आण यासाठी आत वळला.
आत कोठे तरी एक अवजड दरवाजा उघड याचा आवाज झाला व यानं तर
लोखं डी साखळी जिमनीवर घरं गळली. मु शािफराचे डोळे पु हा मं द झा यासारखे झाले ,
कारण कोयते घे तले ले दोन हबशी पु हा िदसे नासे झाले होते ; पण हा आभास णभरच
िटकला. ते दोघे ही याच िठकाणी तसे च होते . शांत, त ध, वाट पाहत!
एमराने गु लामाला बाहे र आणले . या या अं गावर आसूडाचे मोठे पण आता
बु जले ले व्रण होते व या या छातीवर डाग याची अधचं दर् ाकार खूण होती; पण
गु लामाचा चे हरा मात्र यात अ ाप र त, प्राण भरायचा अस याप्रमाणे िनजीव होता.
‘‘हां , तु ला एक िवचारायचं िवसरलो. तु ला गु लाम सां भाळ याची सवय आहे
ना?’’ एमराने िवचारले .
तो प्र न ऐकताच मु शािफराचे सारे शरीर े षाने भरले . याने अं गर याची बटणे
काढली व एमरापु ढे छाती उघडी केली. ित यावर उठावदार झाले ले जाड तकतकीत व्रण
होते . सु रीने लांब खोलगट जखमा क न दररोज यां यात कोरडी माती भरत गे ली की
काही वे ळाने तस या जाड दोरीसार या खु णा िनमाण होतात. तशी माती भर यावर या
वे दना सहन करा या लाग या हो या, यां या नु स या आठवणीने मु शाफीर इत या
काळानं तर, इत या अं तरावर अितशय याकू ळ झाला. याने तीन बोटे तु टले ला आपला
डावा पं जादे खील एमरापु ढे धरला.
‘‘मी वत: काही काळ एका भट या जमाती या तावडीत सापडून गु लाम झालो
होतो. गु लामांना कसं वागवायचं हे मी ितथं अनु भवानं िशकलो आहे ,’’ तो कडवटपणाने
हणाला, ‘‘ यािशवाय मा याबरोबर एक िमत्र आहे . एकदा यानं बु जले या एका
उं टाची मान िन वळ हातात ध न िपळवटली होती व उं टाचा लोळागोळा केला होता.
या बाबतीत तू िचं ता क नकोस.’’
आता कुबडा म ये च िखं काळला व आपले दोनचार उरले ले दात दाखवत
हणाला, ‘‘भिव यकाल वतमान झाले ला काही वे ळा माणसाला पाहता ये तो; पण
वतमान भूतकाळ झाले ला पाह यास तो बहुधा जगत नाही!’’ तो मोठ ा समाधानाने
पु हा हसला व रे घोट ा ओढू लागला.
‘‘ या याकडे ल दे ऊ नको!’’ ितकडे मान उडवत एमरा हणाला, ‘‘आभाळात
चं दर् नसताना तो ज मला आिण पिह याच िदवशी याला उं टानं लाथ मारली. हां , तर
काय सां गत होतो, या गु लामाला ने हमी तु राणी प तीनं बां धत जा. हणजे याला
चालता-खाता-िपता ये ईल; पण धावत दरू जाता ये णार नाही. आिण दोरीला एक लहान
घं टा बां धायला िवस नकोस. गु लामां या हालचाली सतत कानां वर पडत असा यात.’’
मु शाफीर जायला उठताच गु लाम एखा ा यं तर् ाप्रमाणे या या मागोमाग
िनघाला. आप याजवळचे मोरा या ग यासारखे िनळे र न एमराने पािहले नाही याचे
मु शािफराला आत या आत फार समाधान वाटत होते . पु हा एकदा तो आतड ा या
वे टो यातून सरकत दुस या वे शीपाशी आप या तं बत
ू आला. याचा िमत्र उतावीळपणे
याची वाटच पाहत होता. आता सूया ताला अ ाप अवकाश होता; पण उ हाची झळ
कमी होऊ लागली होती. थोडी घाई केली तर अ ाप चारपाच तासांचा प्रवास सहज
होऊ शकत होता. या या िमत्राने उं ट तयार केले व उरले ले सामान गु लामा या
ू ते िनघाले .
डो यावर लादन

तोच कुबडा यां या मागोमाग आला. याची दाढी पं याप्रमाणे हलत होती व
पाठ पखालीसारखी वरखाली होत होती. याने हि तदं ती पे टी मु शािफराला िदली, या
वे ळी लवून आदब दाखवताना तो वाळू त अधवट तला; पण या णीदे खील याचे
वाळले या शगे तील िबया वा याने हल याप्रमाणे वाटणारे हसणे ऐकू आले .
या शु भर् सळसळीत िनदय वाळू त यांचा प्रवास सु झाला. आयु याचा एकेक
ण गळू न िठबकत अस याप्रमाणे गु लामा या दो याची घं टा लयीत िकणिकणत होती.
प्र ये क िदवस उं टां या पावलांनी वाळवं ट मोजू लागला. सूय आले -गे ले. वाळवं टातील
िनतळ घु मटदार रात्री चांद या या वै भवाने उघड या आिण िमटू न गे या. परं तु
भोवताल या तहानले या भीषण वतु ळाचा पिरघ कमी होईना. चामडया या
िपश यांतील पाणी कमी होऊ लागताच उलट तहाने ला तीव्र धार ये ऊ लागली आिण
वाळू ची झळ अं गात िशरत रािह यामु ळे र तालाच आच लागली आहे , असा भास होऊ
लागला.
मु शािफरा या िमत्रा या चाल यात सै लसर, भोवं डले ला वे डेवाकडे पणा िदसू
लागला. याचे उघडे हात तर वरील पापु द्रे सोल यामु ळे झाडां या सालीप्रमाणे
खडबडीत झाले आिण डोळे सव बाजूंनी ताण यासारखे होऊन ितरळे झाले . तो बोलत
असता जीभ िशशाची होऊन बस याप्रमाणे अवजड झाली व तो काय बोलत आहे हे
समजून घे यासाठी मु शािफराला अगदी जवळ जाऊन कान ावा लागू लागला.
भोवतालचा प्रदे श अगदी सपाट होता व यांना वे ढणारे वतु ळ इतके प ट
रे खीव होते की या कडे ला पोहोच यावर आपण सरळ खाली कोसळणार असे राहन
ू राहन
ू
मु शािफराला वाटू लागले . अं गावर या सा या ओरखड ाला ितचा पश झाला तरी
आतडी तोडणारी वे दना होत असे , अशा ार माती या दे शातदे खील प्रवास करत
असताना अने कदा आभाळात काळा िठपका िदसे , पसरले ले भयाण पं ख आढळत. मग
वे गाने िगधाड झे प घे त असता कानाव न वारा सरसर धावे व अने कदा याची क् र,
बाकदार िपवळी चोच प ट िदसे . पण या िठकाणी मात्र एक जनावर नाही, एक प ी
नाही, पं खांचा एक िकडादे खील नाही. मु शािफराला वाटले , िगधाडांनीदे खील टाकले ला
असला प्रदे श सा या जगात दुसरीकडे आढळणार नाही.
तोच याचा िमत्र तोल सावरत थबकला व डा या हाताला बोट दाखवत
डळमळत धावू लागला. ‘‘ती बघ नािरं गांची टे कडी. ितथे मोठा तलाव आहे –’’ तो
मोठ ाने ओरडला.
मु शाफीर णभर या याकडे खु याप्रमाणे पाहत रािहला. नािरं गांची टे कडी
ये थन
ू हजारो मै ल दरू यां या दे शात होती; पण िमत्राने दाखवले या िदशे ला मळकट
तांबस
ू रं गाचा िढगारा िदसत होता खरा. ते हा मु शाफीरही या या मागोमाग चालू
लागला; परं तु मध या मृ गजला या आभासापलीकडे ये ताच टे कडीएवढा िदसणारा
िढगारा एकदम आकस यासारखा झाला. ते थे टे कडी न हतीच. या िठकाणी दोनचार
उं टांचे सां गाडे पडले होते व यां वर मळकट जीण असे एक काटे री झुडूप वा यावर उडत
ये ऊन अडकू न रािहले होते . या सां गाड ांकडे पाहताच याचा िमत्र झपाट याप्रमाणे
झाला व काहीतरी अथहीन, लग ासारखे श द काढू लागला. याने वाळू , ऊन यांनी
झगझगीत व छ झाले ली हाडे गोळा क न एका बसले या उं टाची आकृती तयार केली.
मु शाफीर िन चलपणे पाहत रािहला. या वे डाचारात वे ळ घालवला नसता तर चारपाच

मै ल वाळवं ट सहज मागे टाकले असते , असे याला फार वाटू लागले ; पण तसे या
िमत्राला सां ग याचे याला धै य होईना. याचा िमत्र तर आता अं गात आ याप्रमाणे
झपाट ाने इकडून ितकडे उडया मारत होता. तो म ये च हषाने ओरडला व खाली वाकू न
याने काहीतरी बाहे र ओढून काढले . मु शािफराने भे द न ितकडे पािहले . वाळू हातांनी
खाली दडपत हसत, वर ये त अस याप्रमाणे िदसणारा एक मानवी सां गाडा याने बाहे र
काढला होता. खु ळचट हसत िमत्राने तो अधामु धा सां गाडा उं टावर बसवला व उडी
मा न भोवती गोल िफ न याने आपले कौश य याहाळू न पािहले .
‘‘दो ता, आ ही परत ये ईपयं त असाच राहा. जाऊ नको कुठं !’’ ितकडे थरथरणारे
बोट रोखत तो जाड खरबरीत आवाजात हणाला.
मु शाफीर या याजवळ गे ला व या या खां ावर हात टाकू न तो याला परत
ने ऊ लागला. झपाटा आता ओस न गे यामु ळे िमत्रातील ताण गे ला होता व
मु शािफराला याचे अवजड कोलमडणारे अं ग सावरणे क टाचे होऊ लागले . याने
गु लामा या मदतीने याला कसे बसे एका उं टावर बसवले व तो या या शे जारीच खाली
पाय ओढत वाळू तु डवू लागला; पण काही के या याला या सां गाड ाचा िवसर पडे ना.
तो हाडांचा ढीग हणजे आपला भिव यकाल तर न हे ना, याला एकदम वाटले . याला
कुबडया या श दांची आठवण झाली व अं गात वीज झळक याप्रमाणे तो चमकला.
आता िमत्राचा चे हरा छातीवर पडला होता व सारे अं ग उसवत िनघा याप्रमाणे
सै ल झाले होते . या या त डून काहीतरी घोगरे श द बाहे र पडत होते . मु शाफीर थांबला
व तो काय हणत आहे ते ऐकू लागला; पण िचकट ओलसर िचखलात खडा शोधत
अस याप्रमाणे या जड, अ प ट श दांतन
याला काही अथबोध होईना. अखे र
ू
िमत्रच िकंिचत खाली वाकला. या या िव फािरत िनजीव डो यांत आता धूतपणाची
छटा िदसली व तो हणाला, ‘‘तू आता मागं वळू न बघू नकोस; पण तो आपला सतत
पाठलाग करत आहे .’’
मु शािफराने ग धळू न इकडे ितकडे पािहले ; पण गळफासाप्रमाणे गोल पसरले या
ि ितजरे षे खेरीज भोवती काहीच िदसत न हते .
‘‘कोण ये त आहे ? कोण पाठलाग करत आहे ?’’ याने िकंिचत रागाने िवचारले .
‘‘तो पांढ या उं टावरचा पांढरा माणूस!’’ िमत्र पु हा सरळ बसत हणाला,
‘‘आिण या या हातात लांब लाल भाला आहे .’’
मु शािफराने याला हताशपणे समजावले व याला धीर दे यासाठी तो या या
मागून चालू लागला.
आता याचे ही पाय सु जले होते व यांतील भे गांत बारीक वाळू जाऊन आग
पस लागली होती. ि ितजावर अ ाप कसला बोटभरदे खील उभार न हता. उं टां या
पायां वरील लव आता झडून गे ली होती आिण यां या त डावरील कातडे कोळपत ये त
अस याप्रमाणे ओठ आकसून दात पूण उघडे पडले होते . या णी िपव या चोचीचे एक
िगधाड आले , तर आपण हे ओ यासारखे झाले ले शरीर या यापु ढे फेकू न एकदाचे मु त
होऊ असे ही याला णभर वाटू न गे ले.
‘‘तो आला! तो भाला मारतो बघ!’’आत काहीतरी टरक याप्रमाणे िमत्र
ओरडला व अं ग आवळत उं टाव न कोसळला; पण या आकि मक आवाजाने उं ट
उधळला व समोर िन चे ट पडले या िमत्रा या शरीरावर नाचू लागला. गु लामाने दोरी

खे चन
ू याला बाजूला ओढले व या या मऊ नाकपु ड ां वर दो यां या गाठींनी जोरात
प्रहार केले . ते थन
ू र त उसळताच उं ट शांत झाला व हुंद यांसारखा आवाज क
लागला. मु शािफराने खाली गु डघे टे कू न िमत्राकडे पािहले ; पण आता याचा आकारहीन
लगदा झाला होता. परं तु एर ही पाप यां या सांदरीतून ितरपे पाहावे लागणा या
झळझळीत उ हात याचे डोळे मात्र पूणपणे उघडे राहन
ू सूयाकडे सरळ बे गुमानपणे , न
िदपता पाहत पडले होते .
मु शािफराचे आता पायच गे यासारखे झाले व याने भांबावून भोवती पािहले .
बाजूला वाळू चा एक लहानसा िढगारा होता व या या एका बाजूला एक प्रचं ड तवा
ठे व याप्रमाणे खळ यात सावली होती. मु शाफीर अं ग ओढत ते थपयं त आला व या
सावलीत िश न क डीत सापडले या जनावराप्रमाणे सावध भीतीने बाहे र पाहत तो
पडून रािहला.
घं टेचा िठबकणारा आवाज णभर थांबला. गु लामाने डो यावरील ओझे बाजूला
टाकले . याने मऊ वाळू हातांनीच बाजूला करत खळगा केला व यात याने िमत्राचे
शरीर ढकलले . यावर गु लामाने वाळू पसरताच उं टाशी नाते जोडून आले या या
माणसाचा शे र सं पला. गु लामाने पु हा ओझे उचलले ; परं तु मु शाफीर हल याची िच हे
िदसे नात. शू य डो यांनी तो सारे पाहत ग प पडून रािहला होता. गु लामाने खळ यावर
वाळू पसरताच अने क पु सट आठवणींचा पु ं जकाच याला िदसला व िव न गे ला. यांतील
एकच धागा मात्र मनात बराच वे ळ तरळत रािहला. याला वाटले , हे ही एका दृ टीने
बरे च झाले ! आता रात्री-अपरात्री पा यावर चोरटा पाहारा ठे वायला नको! या िवचाराने
याला थोडे समाधान वाटले व याने िवटू न बे चव झाले या पा या या दोनचार थबांनी
जीभ ओली क न घे तली.
आता आजचा प्रवास सं पला हे गु लामाने ओळखले . टे कड ांतील सावली पसरट
झाली आिण वाळवं ट लालसर झाले . गु लामाने थोड ा अं तरावर उं टांचे पाय मु डपून उं ट
खाली बसवले व भोवती पे टा यांचे अधवतु ळ केले . याने टे कड ां शेजारीच राहुटी उभी
केली व तो तापत चालले या सावलीसारखा उं टांपाशी वाट पाहत बसला.
मु शाफीर डळमळणा या पावलांनी राहुटीत आला व पा याची िपशवी अगदी
अं गाजवळ घे ऊन आडवा झाला. गु लाम उं टां भोवती िफरत असता, राहुटी लावत असता
काहीतरी चु कत आहे असे याला सतत वाटत होते ; पण ते ने मके काय हे याला काही
के या उमगे ना. गु लामाला बां धले ली लांब दोरी याने मनगटाला बां धन
ू घे तली व
आपली कट ार सु रि त आहे याची खात्री केली. आता याचे डोळे हळू हळू जडावले .
समोरील रा सी वाळवं ट नाहीसे झाले . िन या तलावात कमळे फुलली; आभाळात
लाल चोचीचा एक शु भर् हं स िदसला; दे वीपु ढे बळी िदले या कबु तरां या माने तन
ू
र तधारा लाग या व जडले या ओठांना झुळझुळ या शीतल पा याचा सु खद पश होऊ
लागला. नदीवर एक नाव हलकेच तरं गत गे ली व ित यावरील नािवका या गीताचे सु रेल
श द ऐकू आले : ‘‘म ासार या गडद लाल रं गा या सागरा, माझा सारा प्रवास
तु याव नच होणार आहे ; परं तु तू मात्र मला एकही पाऊलखूण मागे ठे वू दे त नाहीस...’’
पहाटे या थं ड वा या या पशाने तो जागा झाला, ते हाच याला काहीतरी
भीषण घडले आहे याची जाणीव झाली. याने मनगटाला बां धले ली दोरी िहसकली, ती
एकदम सै लसर जवळ आली. याने भे द न पा याची िपशवी पािहली, ती सपाट होऊन

पडली होती. याने अ प ट प्रकाशात हात पसरला ते हा या या पशाने जिमनीवर
काहीतरी कलं डले व घं टा िकणिकणली. तो आवाज ऐकताच मु शािफरा या मनात ल खन
झाले . काल चु क याचु क यासारखे वाटत होते ते हे च! सावलीप्रमाणे गु लाम काम करत
होता; पण काल ने हमीप्रमाणे या या हालचालींना घं टे या आवाजाची िकनार न हती.
मु शाफीर बे भानपणे धावत बाहे र आला. सामानाशे जारी तोडले या दो या पड या हो या.
दो ही पांढ या उं टांची पोटे िचरली असून यांतन
ू गळले या द्रवाने पांढरी वाळू िहरवट
झाली होती. याने कमरपट् टा चाचपून पािहला. यातील हि तदं ती पे टी नाहीशी झाली
होती. आिण इतके िदवस छाये पर् माणे सतत समोर असले ला गु लाम आता िव न
गे याप्रमाणे नाहीसा झाला होता.
मु शाफीर असहायपणे मटकन खाली बसला; पण हळू हळू िवषारी सं तापाने याचे
अं ग पे टत गे ले. ‘‘तू पृ वीत गडप झालास, तरी तु ला वर खे चन
ू तु झी आतडी कु यापु ढे
टाकतो!’’ थरथरत तो पु टपु टला.
तो पाय ओढत चालू लागला. सूय वर चढे पयं त याला काही फारसे जाणवले
नाही; पण सूयाचा ताप वाढ यावर सारी आग डो यांत मावे ना. जीभ आत
ओढ यासारखी होऊ लागली, पायावरचा ताबा सु टत चालला व खालची वाळू अधवट
पातळ झा याप्रमाणे िनसटू लागली. आता वाटे त प्रथमच काटे री झुडपांचा एक पु ं जका
िदसताच तो हषाने वे डा झाला. तो धावत गे ला व यां या आधारे रात्र ढकल याचे याने
ठरवले . रात्री अधवट लानीत हाताला थं ड पश होताच तो दं श झा याप्रमाणे जागा
झाला. झुडपां वर दवाचे थब साचले होते . याने काप या हातांनी आपला अं गरखा सोलून
काढला व सारे झुडूप याने िटपून घे तले . मग याने कापड िपळले व कुडचाभर मळकट
पाणी सु कून जळत असले या ओठांतन
ू खाली ढकलले आिण तो श्रमांनी िनबल होऊन
खाली पडला.
सकाळी या यात थोडा त्राण होता; पण आजची रात्र मात्र आपण िनभावणार
नाही याची याला जाणीव झाली होती. यामु ळे अशा वे ळी िनमाण होणारा आततायी
बे डरपणा या यात आला होता. हवा राखी रं गा या दाट धु राने भर यासारखी झाली
आिण ि ितजाचा एक मोठा टवका उडा याप्रमाणे याची रे षा खं िडत झाली. मु शाफीर
खाली मान घालून जणू समोरील िवरल िभं त मागे रे टत अस याप्रमाणे अं ग ताणून पु ढे
सरकत होता; पण अखे र याचे सवां ग भडाळ यासारखे झाले . यावर याचा कसलाच
ताबा उरला नाही व तो कसलाही प्रितकार न करता वाळू त पालथा पडला.
पण आता समोर पाहताच याचा वत: या डो यां वर िव वासच बसे ना. करड ा
रं गा या धु राचा पडदा आता पूणपणे नाहीसा झाला होता. वाळवं टात लालभडक िनवडुंग
उमल याप्रमाणे समोर एक खडक उभा होता. यावर लालसर मातीची िव तृ त तटबं दी
असून ित यातून िनरिनरा या उं चीचे अने क मनोरे वर चढले होते . प्र ये क मनो याला
एकच िखडकी असून या िठकाणी सवां ग िन या व त्राने झाकू न चे ह यावर मात्र काळा
बु रखा घे तले ला एकेक सै िनक उभा होता. झळझळणा या सूयप्रकाशात लाल तटबं दी
आिण ितचे मनोरे कातडी सोलले या अजस्र पं जाप्रमाणे िदसत होते . मु शािफराला अल
एिदनचे वणन ऐकू न माहीत होते . याचे मन एकदम कृत ते ने भरले व आता ताण
सं पले या सै ल अं गाने तो काही वे ळ तसाच पडून रािहला.
परं तु अल एिदनला जाईपयं तदे खील याचे शरीर कणाकणाने िझजले . वाळू त

सरपटत पु ढे जात असता आपले अं ग आतून उलट बाहे र होत अस याप्रमाणे याला
यातना होऊ लाग या. तटबं दीचा भ य दरवाजा उघडा होता; पण ते थपयं त जायला
अने क पाय या हो या. दरवाजापाशी दो ही बाजूंना अने क िन या आकृती त ध उ या
हो या. यां या का या बु र यां वर यांचे रोखले ले डोळे ते वढे प ट िदसत होते . क हत
तो एकेक पायरी ओलांडत असता एकही आकृती हलली नाही, की ितने याला मदतीचा
हात िदला नाही.
मु शाफीर पाय या चढून वर आला. दरवाजा ओलांडून आत आ यावर समोर खूप
लांबवर गे लेला स जा होता; पण या या शे वटी काय आहे हे पाह यासाठी याची नजर
ते थपयं त धावली नाही, कारण म ये च िहरवट िनळसर पा याचा लांबट हौद होता. पाणी
पाहताच याचा सगळा प्राण डो यांत आला व बे भान वापदाप्रमाणे आं धळे पणाने
धावत जाऊन याने या हौदात अं ग ढकलले .
काही वे ळाने अं ग िनवून यातील ताप कमी झा यावर तो बाहे र आला व
बाजू या ं द चौथ यावर बसून याने सभोवार काळजीपूवक पािहले . दो ही बाजूंनी
याच पायघोळ, सै ल िन या व त्रातील अने क माणसे दाटीने उभी होती आिण
या याकडे ि थर नजरे ने पाहत होती. समोर काही लहान पाय या असले या
चबु त यावर एक झगझगीत आसन असून यावर एक िनळी आकृती बसली होती; परं तु
ती दरबारी अिधकाराने बसली असून का या बु र यावर ित या डो यावर शहामृ गा या
िपसांचा डौलदार मु कुट होता. आसनाशे जारीच दो ही हात ं द अ त यांत एकमे कांत
गु ं तवून एक वृ उभा होता. या सा या सं मदात याचाच चे हरा मात्र पूणपणे उघडा होता
आिण या या डो यावर केसांचा अं शही नस याने तो होता यापे ाही िव तीण, भ य
वाटत होता. याची व त्रेदे खील इतरांपे ा पूण िनराळी अशी लालभडक होती व
या या का या ं द कमरबं दात डा या बाजूला हातभर लांब अशी भीषण कट ार होती.
तो हौदातून बाहे र ये ऊन चौथ यावर बसताच सवत्र िवल ण शांत झाले होते .
मु शािफराने धीटपणे सवत्र पािहले व तो हणाला, ‘‘अल एिदन या सम्राटाला मी
अिभवादन करतो. मला या याकडून उदार आित य हवं आहे ; पण याआधी मला हवा
आहे याय! माझा गु लाम या िठकाणीच आला असला पािहजे . मी याला अ न, व त्र,
िनवारा िदला; परं तु यानं माझा िव वासघात केला. यानं मा या उं टांची िनघृ ण ह या
केली व मा या अमू य भे टीचा अपहार केला. अल एिदनची पिवत्र भूमी अशा
कृत नाला पाठीशी घालणार आहे काय?’’ या या या श दांनीही कोर या
आकृतींप्रमाणे वाटणा या िन या गदीत काही हालचाल झाली नाही; परं तु लाल
व त्रातील वृ िकंिचत पु ढे झाला व हात न उलगडता हणाला, ‘‘तु झा गु लाम इथं
आला आहे . तु ला याय हवा आहे असं तू हणतोस; पण तू याला गु लामाप्रमाणं
वागवलं स का?’’
उ र दे यापूवी मु शाफीर णभर रगाळला; पण धै याने हणाला, ‘‘मी गु लाम
असता जसं मला वागवलं गे लं, तसं च मी याला वागवलं .’’
‘‘या िठकाणी श दातदे खील उ टपणा क नकोस. तु ला तसं यांनी वागवलं ते
जर तु या हातात सापडतील तर यांना ते श द ऐकव; आ हां ला नको!’’ वृ कठोरपणे
हणाला, ‘‘ े षाचं नाणं मूळ िठकाणीच खपतं , याचा वापर दुसरीकडे होत नाही. सां ग, तू
तु या गु लामा या अं गावर तापले ली सळई ठे वलीस की नाही?’’

‘‘होय, अशी सळई खां ावर असली की जा त वे गानं चाल यास मदत होते .’’
‘‘तू याला िमठाचं पाणी यायला िदलं स?’’
‘‘होय, यामु ळे जा तच तहान लागते व पा याचा वाटा लवकर िमळावा हणून
गु लाम जा त काम करतो.’’
‘‘तू याला उं टाचं सडले लं मांस खायला िदलं स?’’
‘‘होय, सडले लं मांस खा लं की सारं अं ग पे टून वे डाव यासारखं होतं व
हातापायांत वादळ िफ लागतं . यामु ळं तर मा या गु लामानं एकदा पाच िदवसांचा
प्रवास दोन िदवसांत केला.’’
यावर वृ काही बोलला नाही; पण याचा चे हरा मात्र सं त त िदसत होता.
मु शाफीर उभा रािहला व हणाला, ‘‘पण मी पु हा सां गतो, मी कोण याही त हे चा
अपराध केला नाही. एखादं कृ य अपराध ठरव यास परं परा लागते , भोवती सामािजक
ि थती लागते . मी तर या गो टींचा पूण याग क नच वाळवं टात आलो होतो. या
अमयाद, िनदय वाळवं टात मी आिण हा गु लाम दोघं च होतो. ितथं िजवं त राहणं हा एकच
धम होता. या िठकाणी मी करीन ती नीती व मी पाळीन तो धम हे च एक सूतर् स य होई.
या िठकाणी मी काय केलं याचा याय तु ही कशा या आधारे करणार? तु म या इथ या
काय ाप्रमाणं , की मा या दे शातील काय ाप्रमाणं ? कारण ते दो ही या बाबतीत
अथहीन आहे त. न ा, सरोवरां या दे शातील धम वाळवं टात वे डा ठरतो आिण
वाळवं टातील धम सागरावर खु ळा होतो. मी केले या कृ यांची शहािनशा कर याचा
अिधकार फ त मला आहे आिण मी पु हा एकदा सां गतो, या णाचा माझा धम मी
अ यं त िन ठे नं पाळला आहे .’’
वृ ाने या याकडे ि थर नजरे ने पािहले व हटले , ‘‘परं परे या दडपणाखालून
िनसटू न तू वाळवं टात आलास हे स य आहे ; परं तु मग या िठकाणी नीितिनयम कर याचा
तु ला जसा अिधकार आहे , याचप्रमाणे तो गु लामालाही आहे . हणूनच यानं तु झे उं ट
मारले व वत:ची मु तता क न घे तली. तु झी नीती व याची नीती यां या सं घषात तू
पराभूत झालास इतकंच. या पिरि थतीत तू वत: जर गु लाम असतास तर तूही हाच धम
पाळला असतास. मग जर गु लामानं काही अपराधच केला नाही, तर तु ला याय हवा तो
तरी कोणा, कशािव ?’’
मु शाफीर एकदम ग धळला व याला काही उ र सु चेना. या भरात तो आवे शाने
हणाला, ‘‘मी या गु लामाला अल एिदन या सम्राटासाठी आणलं होतं . इथं ये णा या
प्र ये क गु लामाची ह या होते , ही अल एिदनची परं परा आहे . या परं परे िवषयी तु हां ला
काहीच आदर वाटत नाही का?’’
‘‘आमची परं परा काय आहे व ितची जोपासना कशी करायची, याब लचं ान
आ हां ला तु याकडून नको!’’ एक हात कट ारीवर ठे वत वृ
हणाला, ‘‘पिहला सूय
िनमाण झाला या वे ळी अल एिदन अि त वात आलं आिण शे वटचा चं दर्
मावळ यावरही इथं प्रकाश असे ल.’’ याने खूण करताच आसनामागून दोन का या
आकृती खाली आ या व सं थपणे ये ऊन मु शािफरा या दो ही बाजूंना उ या रािह या.
यां या हातांत ं द पा यांचे कोयते होते व आता पाती सं पण
ू पणे झगझगत अस यामु ळे,
ती िवजे या तु कड ांपर् माणे वाटत होती. मु शािफराने बाव न यां याकडे पािहले व
यांची एकदम ओळख पट याप्रमाणे याचे शरीर बिधर झाले .

आता झळझळणा या आसनावर बसले ला िसदी पाय या उत न खाली आला व
मु शािफरासमोर उभा रािहला. याने हल या हाताने िपसांचा मु कुट खाली उतरवला व
का या व त्राचा बु रखा काढला. नं तर याने नु सते अं ग हलवून पायघोळ िनळे व त्र
सळसळत खाली टाकले .
मु शाफीर िव वास न ठे वणा या डो यांनी पाहत रािहला. या या समोर याचा
गु लाम उभा होता.
या या मागोमाग लाल व त्रातील वृ ही काही पाय या उत न आला होता.
तो हणाला, ‘‘हा अल एिदनचा सम्राट आहे . सात वषांपव
ू ी तो िशकारीला गे ला असता
िव वासघातानं गु लाम झाला. तो नसताना या या एक वषां या मु ला या नावानं आ ही
सारं सां भाळलं . आता तो परत आला आहे आिण आपलं जे ह काचं आहे , ते यानं परत
िमळवलं आहे .’’
याने कोयते घे तले या से वकांस इशारा करताच यांतील एकाने अजगरासार या
हाताने मु शािफराला धरले व यास गु डघे टे कू न बसायला लावून याचे डोके चौथ यावर
टे कवले . सारे य न सर यावर, अिनवाय ते वीकारताना ये ते ती असहायता मु शािफरात
आली. याला वाटले , नदी या मु खाकडून प्रवास करत ित या उगमाचा शोध यायचा
आपण प्रय न केला. उलट झाले काय, तर अॉिल ह झाडां या राईतील छोट ा घरात
उगम पावले या आप या आयु याचे मु ख मात्र आपणाला ये थे गवसले ! फासे
खु ळखु ळणे आप या हातात असते ; पण दानावर मात्र आपली स ा नाही. इत या
िठकाणी, इत या वे ळा ऐकले ले श द बी ज याप्रमाणे या यात आता र ता या
धगीने आपोआप उमटले : अल म तूब, म तूब! परं तु याची नजर समोर उ या
असले या गु लामाकडे गे ली. या या एका हातात ती हि तदं ती पे टी होती.
मु शािफरा या मनात या अं ितम णी एकदम उ सु कता जागी झाली. तो हणाला,
‘‘माझी एक शे वटची इ छा आहे . या पे टीत कसली भे ट ठे वली गे ली आहे , हे मला
पाहायचं आहे .’’
गु लामाने शांतपणे पे टीवरील सूय सापा या त डात ढकलताच पे टीचे झाकण
चटकन उघडले व याने पे टी मु शािफरासमोर धरली.
पे टीत घडी केले ला कापडाचा एक तु कडा होता. याने घडी उलगडली व
कापडाकडे पाहताच तो िव मयाने गोठ यासारखा झाला. कापडावर काढले ले िचत्र
हुबे हब
ू भोवतालचे होते . लाल िभं तीसमोर िन या व त्रातील माणसांची गदी होती व
गु लाम िनळे व त्र खाली टाकू न उभा होता; परं तु िचत्रात चौथरा र ताने माखला होता
व खाल या बाजूला धड, हातपाय, पं जे इ यादी तु कडे िवखु रले होते . यांतील एका
पं जाची तीन बोटे तु टली होती. िचत्राखाली काहीतरी िलिहले होते ; पण अ रे अ प ट
अस याने मु शािफराने कापडाचा तु कडा आप या ओलसर कपड ावर िकंिचत घासला व
पु हा पािहले . अ रे ओली होऊन प ट होताच याला अं गभर सळक यासारखे झाले .
िचत्राखाली िलिहले होते : ‘‘भिव यकाळ वतमान झाले ला काही वे ळा माणसांना पाहता
ये तो; पण वतमान भूतकाळ झाले ला पाह याला तो बहुधा जगत नाही.’’
तो मूढाप्रमाणे िचत्राकडे िकती वे ळ पाहत रािहला हे याचे याला समजले
नाही. पु हा एकदा का या लोखं डी हातांचा पश झाला. याने कापडाची घडी घालायला
सु वात केली, तोच तो थबकला व िव फािरत डो यांनी पाहतच रािहला. िचत्रात थोडा

बदल झाला होता. लाल िभं ती, िन या, बु रखे घातले या आकृती, जिमनीवर िवखु रले ले
अवयव सारे काही पूवीप्रमाणे च होते ; पण आता गु लाम पाय यां व न खाली कोसळत
होता, कारण मागे च उ या असले या लाल व त्रातील वृ ाने आपली भीषण कटयार
या या पाठीत खु पसली होती.
आतून पोखरले या अं गात अने क कीटकांनी आवाज सु करावा याप्रमाणे
याला वाटले . याने सु कत चालले या कापडी िचत्राची घाईघाईने घडी घातली व ती
गु लामाकडे परत िदली. गु लामाने ती परत पे टीत ठे वली व तो वाट पाहत उभा रािहला!
मु शािफराने आता चौथ यावर मान ठे वली; पण याला अगदी राहवे ना. याने
डोके उचलले व गु लामाकडे पाहत तो अनावरपणे मोठ ाने हसू लागला आिण या या
हस याचा आवाज आता अगदी कुबड ा या आवाजाप्रमाणे होता –
िचं बले ला, शरण, उमज पडले ला!

क ल सू त्र
लाल ग डाने िवमन कपणे समोरील हिरणमांसा या तु कड ाकडे पािहले व तो रगाळला.
उतरणीवरील गद रानातून धावणारी ही हिरणे कोठली आिण आपण कोठ या दरू मातीचे !
पण आप यात कस यातरी अदृ य धा यांचे नाते होते , हणूनच आपण असे एकत्र
आलो आिण हे सारे घडले . आपण जमीन तु डवत, ड गर ओलांडत ये थे आलो आिण ही
हिरणे घोड ां वर आड या टाकले या उ ण अं गांनी आप यापु ढे ये ऊन पडली! याने तो
तु कडा बाजूला केला व जे वणा या था या उचलून ने यास याने से वकास खूण केली.
याने उरले ली फळे , रं गदार न ी असले या भांड ातील म यांकडे दृ टी टाकली; पण
आता यािवषयी आस तीच मे ली होती. एका गो टीचे मात्र याला फार नवल वाटले .
चारच िदवसांपव
ू ी आपण असा एखादा तु कडा बाजूला सारला असता तर केवळ
नाइलाजाने , आणखी एक घासही खाली उतरवणे श य नाही हणूनच! परं तु गे या चार
िदवसांत मात्र आपण अ न नु सते िचवड याखे रीज काही केले नाही! एका कठोर णी
आयु यावर भीषण छाया पडते व ते या सावलीत भु तासारखे होऊन बसते ; सारे पाय
जवळ घे ऊन गोल पडले या िकड ाप्रमाणे ते आस तीचे धागे आखडून घे ऊन शे वट या
णाची वाट पाहू लागते .
िशवाय आज आपणास खाणे नकोसे वाटले ; पण कुणास ठाऊक, उ ापासून हे
खाणे समोर ये णारही नाही. जे वण तर राहू दे च; पण इतर दे खील काही उ ापासून आयते
िमळणार नाही. मग इतरांबरोबर रानोमाळ िहं डावे लागे ल. िशकार िमळाली नाही तर
भु केने कुरतडत जात असले ली आतडी घे ऊन शे कोठ ां भोवती िनिवकार बसून रात्री
काढा या लागतील िकंवा फार झाले तर असहाय, जजर झाले या वृ ांकिरता ठे वले या
कोठडीत, फेकू न िदले या व त्राप्रमाणे कुजत िव न जावे लागे ल...
तो अ व थ मनाने घरासमोर आला व याने खाल या मै दानाकडे दृ टी टाकली.
उजवीकडील िवशाल, िपवळसर पवतात शतकानु शतके चालले या वारा आिण पाऊस
यां या कलाकुसरीने िवल ण आकृती, खांब व मनोरे िनमाण झाले होते व आभाळापयं त
पोहच यासारखे भासत होते . या याखाली काळीशार दरी व ित यात सापा या
कातीप्रमाणे िफकट वाटणारी अ ं द सं थ नदी होती. परं तु डावीकडे मात्र मै दान अगदी
ि ितजापयं त पोहोचले होते व दोनचार खु रटी काटे री झुडपे सोडली, तर याची पांढरी
वाळूिमिश्रत माती अगदी अ त होती. जमातीची अने क घरे कोरले या खडकासमोरच,
िनरिनरा या कोरीव िचत्रां या चवडीवर पूण ग डाकृती असले ला गोत्र तं भ होता.
ब याच दरू अं तरावर एकच एक भ य वृ होता; पण िवजे या आघाताने तो अधवट
काळवं डून भ न झाला होता आिण याची िहर या पानांची आठवणदे खील आता पूणपणे
म न गे ली होती. गोत्र तं भ, वृ एवढे भ य; पण एवढ ा उं चीव न ते मातीतून वर
आले या एखा ा प्रेता या बोटांसारखे िदसत होते ; पण आज खाली पाहत असता
न याने िदसत होते , ते धु मसत असले या लाकडांचे वतु ळ! यातून िनघत असले या

काळसर धु रातून आता जाळा या लाल िजभा उमटू लाग या हो या. मग लाल
ग डाला एकदम आठवले , आज सूयभं ग आिण पज यनृ ये हावीत, असा आपण दहा
िदवसांपव
ू ीच आदे श िदला आहे ! दरीतील नदीत नान क न, आज पूण िदवस उपवास
केले ले, लाल-का या रं गांनी अं ग रं गवले ले नतक, आता खाली आपलीच वाट पाहत
असतील! गे या तीस वषांत ही नृ ये घडव याची ही सातवी खे प –
आिण आता काहीही झाले तरी िन चयाने अगदी शे वटची खे प!
वर आभाळ झळझळीत पोलादासारखे ◌े होते व खाल या कपारीत गवताचे
पाते देखील होरपळू न गे ले होते . दरीतील नदी तर आता वृ े या एका पांढ या
केसासारखी झाली होती. रानातील रानबै ल व अ वले आता नाहीशी झाली होतीच; पण
आता हिरणां या खु रां या खु णा दे खील दुमीळ झा या हो या. आता जर लौकरच
पावसाची एक जरी सर आली नाही, तर यां यात पु षदे खील शे तात नां गरटीसारखे
ु दर् काम करतात या क् रो जमातीकडून मका आणून गु जराण करावी लागे ल. असला
मान खाली घाल यासारखा प्रसं ग िनमाण झा याखे रीज राहणार नाही. पण ही नृ ये
झाली की चारपाच िदवसांत पाऊस ओतू लागे ल. कोरले ला खांब आिण िन पण वृ
एवढे च धारण क न पसरले ले मै दानदे खील कोव या िहरवळीचा िदमाख दाखवू लागे ल.
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 पं खांची एक दाट सावली िदसली व एक िगधाड िपसे
नसले ली उघडी मान ताणत या वृ ावर उतरले . या दृ याने लाल ग डाला आप या
इतर िवचारांचा णभर िवसर पडला. कधी कोठे कामाखे रीज न जाणारा हा प ी, ये थे
कशासाठी, कोणासाठी आला आहे ? कोठे सडले ले मांस पडले आहे , की दरीत पाय घस न
पडले ला एखादा रानघोडा अं ग मोडून क हत आहे ? लाल ग डाला पु कळदा एका
गो टीचे आ चय वाटे . याने अने क मे लेले प ी पािहले होते . एकदा तर याने िपं गट
रं गाचा ग ड िव कटले या पं खांनी धु ळीत पडले ला पािहला होता; पण याने मे लेले
िगधाड मात्र कधी पािहले न हते . की िगधाड मरताच इतर िगधाडे याचे देखील लचके
तोडतात? मे लेले िगधाड याने पािहले न हते , याप्रमाणे लहान कोवळे िगधाडदे खील
या या नजरे ला पडले न हते . सारी िगधाडे अजस्र, सु रकुतले या चे ह याची, फार
पािहले अस याने सगळे च वीकारायची तयारी असले या शहा या डो यांची असत.
‘‘तू बाबा इथे कोणासाठी आलास?’’ लाल ग डाने थट् टेने हटले ; पण जणू तो
प्र न ऐकू गे याप्रमाणे िगधाड उडाले . याचे पं ख िव तृ त पसरले व उ र वत:शीच
ठे वून ते नीरवपणे िपव या, कोरले या पवतापलीकडे िनघून गे ले.
लाल ग ड आत आला व बस याबस या याची नजर आत िफरली. गे ली अने क
वष अं गवळणी पडले ले सु ख बाजूला करताना, या सु खावरच पु ट वाढले ले मांस खरडून
टाकत अस याप्रमाणे याला यातना होत हो या. चार िदवसांपव
ू ीचा तो प्रसं ग घडला
नसता, तर पु ट आळी सरकत सांदरीत जावी याप्रमाणे हे च आयु य काही सं थ वषांनंतर
सं पन
ू गे ले असते . िकंवा आप याच मांसार ताचा आपला मु लगा तरी अहोरात्र आप या
शे जारी असायला हवा होता. मोठ ा आवडीने आपण याला नाव िदले , उगवता तारा –
आिण तो उगवाय या आतच झाकोळू न गे ला! आता तो कुठ या झ याकाठी दगडा या
िढगा याखाली असे ल? आता तो प्रसं ग घडला, आयु य एकदम हाद न गे ले असे

या याजवळ आतड ाने सां गावे असे कोणी माणूसच आप याला उरले नाही!
कारण या प्रसं गाने या या आयु यावरील िकटणच भं गन
ू पड यासारखे झाले
होते . तो एकदम अ व थ झोपे तन
ू जागा झाला होता. कोठडीत िभं तीवर खोचले ला
पिलता का या धु राचे लहान ढग ओकत हब याहब याने जळत होता. खडका या
पाय याशी अ ापही काही माणसे शे कोटीभोवती बसून गाणी गात होती व यांचे
धारदार, दीघ ताणले ले आवाज वरपयं त ये त होते . समोर या िभं तीवर रानबै लाचे कातडे
टां गले होते . या यासमोर िनखा याचे डोळे असले ला, पण खां ावर चे ह याऐवजी
िन वळ कवटी असले ला काळा झगझगीत माणूस उभा होता. याने हात वर केला व पाच
बोटे दाखवली. असे याने सतत पाचदा केले . लाल ग डा या अं गावर सरिदशी काटा
उमटला व ओलसर अशी लहर पसरली; पण याने धै याने पड यापड याच बाजूची सु री
उचलली व वे गाने समोर फेकली. ती सरळ चकचकीत रे षे ने का या माणसा या उरावर
आदळली; पण सहज पलीकडे गे ली व रानबै ला या कातड ात जाऊन तली. आपले ं द
हसणे घे ऊन काळा माणूस त काळ नाहीसा झाला.
लाल ग ड उठू न बसला व याने कपाळ पु सले . आता याचे अं ग बिधर यासारखे
झाले होते व भे दर यामु ळे एकदम मोठ ाने ओरडावे असे याला वाटले . पाच बोटे पाचदा
हणजे काय? पाच िदवस, मिहने की वषांनी मृ यू ये णार? पाच िदवसच असले पािहजे त,
कारण मिहने , वष आधी सूचना ायला हा कवटीचा माणूस कधी कुणाला िदसला आहे
का?
मग या रात्री याला
णभरही झोप आली नाही आिण आतापयं त
ऐषआरामात काढले ले आयु य उफराटे होऊन या या डो यांपुढे उभे रािहले . वत:चा
घोडादे खील नाही, अस या कंगाल अव थे त पावलांना झाडां या साली बां धन
ू वणावणा
िहं डत तो उपाशी जगत होता. कोणीतरी कधीतरी भाजले या िपठाचा रोट पु ढे टाकला,
तरच िदवस िनभावून िनघे ; पण एका झ यापाशी उपाशी पडले ला तो माणूस याला
िदसला आिण या या आयु याची सारी िदशाच बदलून गे ली. याने या हाड-कातडे एक
झाले या माणसाला उचलून, एका टाकू न िदले या जु या खोपटात ने ले आिण याला
मधूनमधून पाणी िदले . एवढे च याचे कतृ व. पण मग कृत ते ने या माणसाने याला
आपली सारी हिककत सां िगतली. अगदी मावळतीकडे राहणा या एका जमाती या
प्रमु खाचा तो मु लगा होता आिण ते थील क दट, बं िदवासासार या जीवनातून
सु ट यासाठी कोणाला न सां गता तो बाहे र पडला होता; पण पर यां या मु लखात तो
उप याप्रमाणे वणावणा िहं डला आिण आता मृ यूची वाट पाहत ये थे पडला. आता
याची एकच इ छा उरली होती – जर कधीकाळी कोणी पि चमे कडे गे लाच, तर आपले
आयु य वाळू त टाकले या चु ळीप्रमाणे वाया गे ले, एवढा िनरोप आप या बापाला
सां गावा.
एकदोन िदवसांतच तो मे ला. याने याचे िवरले या पानासारखे प्रेत सहज
उचलले व ते झ याकाठ या एका खळ यात पु न यावर दगडांचा चौकोन रचला. एवढे
कत य झा यावर मात्र याचा वाथ जागा झाला. याने याचे मळके पण किश ाचे
कपडे घातले व िन या खडयांची माळ ग यात अडकवली. याची अं गठी तर याने
आधीच बोटात घातली होती. ित यावरील आकृतीप्रमाणे हुबे हब
ू एक ग ड याने
पाठीवर उज या बाजूला ग दवून घे तला व पि चमे कडचा र ता धरला.

अने क राने तु डव यावर तो एका टे कडीवर उभा रािहला. समोर याला खडकात
कोरले या घरां या रां गा िदसताच आप या साहसाचे साथक झा यासारखे वाटले . नदी
ओलांडून तो वर आला, ते हा चालताना तो सावधपणे झोकांडू लागला व काही अं तरावर
दोनचार माणसे आप याकडे च रोखून पाहत आहे त हे पाहन
ू तो जिमनीवर कोसळला व
याने डोळे िमटू न घे तले .
याला या माणसांनी उचलले व पाय या चढतचढत अगदी उं चावर असले या
घरात ने ले. खडकात कोरले या या घराला दारे -िखड या काही न हते ; पण खाली
अं थरले ली केसाळ कातडी अित उबदार होती आिण माती या भांड ातून आणले ले पे य
िवल ण उ साहदायक होते . जागा झा याप्रमाणे याने डोळे उघडले व उठ याचा
प्रय न केला; पण या या शे जारीच बसले या वृ ाने याला हलकेच झोपवले .
‘‘तू इत या वषांनी परत आलास, मा या वृ ापकाळी मला दृ टी िमळाली,’’ तो
वृ
हणाला. या या अं ध डो यांत ओलसरपणा होता; पण जु या चामडयाचा
अस याप्रमाणे वाटणारा सु रकुतले ला चे हरा िनिवकार होता. ‘‘तु झी अं गठी, तु या
पाठीवरील ग ड आ ही पािहला.’’ याने एक िन: वास सोडला. याने आप या
डो याव न ग डां या िपसांचा उं च मु कुट खाली उतरवला व या या कलले या
डो यावर हलकेच ठे वला आिण आपला चांदीचा मोठा ताईत या या ग यात
अडकवला. ‘‘आज हा झं झावात सं पला, आता याचा मु लगा याची जागा घे ईल. पु ढे
आता तु झं तू सां भाळ.’’
या या या श दांनंतर भोवती उ या असले या तीन िध पाड वीरांनी आपले
भाले या यासमोर जिमनीवर ठे वले व लाल खडकात कोरले या आकृतीप्रमाणे ते त ध
उभे रािहले .
तो िव मयाने चिकत झाला. हे सारे इत या सहजपणे घडून ये ईल, असे याला
वाटले न हते . या दगडां या िढगाखाली िवसावले ला त ण, घोड ावर बसून
बाणासारखा धावत असे , अं धारात बफासार या थं ड पा यात उभे राहन
ू माशांची िशकार
करत असे . ते हा आपणास घोड ावर बसून दाखवावे लागणार की काय, याचे याला
िवल ण भय वाटत होते . शे तात राबून मु दाड झाले या घोड ाचे देखील मोठे ओलसर
डोळे व चौकोनी दात पाहताच याला मरगळ यासारखे होई. ये थील घोडयांना तर
अ ाप रानाचा िवसर पडला न हता, प्र ये का या पायांत वीज क डून ठे वली आहे असे
वाटे . पण याला घोड ाजवळ जावे लागले नाही की कोणी एक धनु य आणून
या यासमोर ठे वले नाही. आता तो आग्रहाने उठू न बसला व ग डा या िपसांचा मु कुट
याने डो यावर यवि थत ठे वून घे तला.
अं ध झं झावात उठला व याने ते थन
ू आपला भाला व एक केसाळ कातडे एवढे च
मात्र बरोबर घे तले . या तीन माणसां या मदतीने तो खाली उतरला. तो खाली उतरत
असता इतर घरांसमोर त्रीपु षांची गदी झाली व ते त धपणे उभे राहन
ू मूक िनरोप
दे ऊ लागले ; पण काही वे ळाने ि त्रयांना भावना आवर या नाहीत. यां यातून एक
बारीक शोक वर उमटला व झं झावात खाली उतरे पयं त या यामागे फेकले या एखा ा
माळे प्रमाणे या या मागोमाग खालीपयं त गे ला. व ती या कडे ला एक मोठे खोपटे
होते . ते थे आत िशर याआधी झं झावाताने तीन वीरां या खां ां वर आळीपाळीने हात
ठे वला व तो आत गे ला. आता यापु ढे झं झावात बाहे र िदसणार नाही. या यासाठी

दररोज थोडे अ न ठे वले जाईल. मग एक िदवस अ न तसे च बाहे र राहील. मग एक
िदवस केसाळ कातड ात या या भा यासह गु ं डाळले ले याचे प्रेत बाहे र आणले
जाईल! पण खरे तर आता आत िशरतानाच झं झावात सं पला होता.
या रात्री जमातीत मोठा उ सव झाला. दहा झाडांचा जाळ पे टव यात आला व
व छ आभाळात एकेक चांदणी िवतळू न जाईपयं त याभोवती नृ ये झाली. सोलले ला
एक पूण रानबै ल दांड यावर अडकवून जाळावर भाज यात आला आिण एर ही अधपोटी
जगणा या ि त्रयांनादे खील नको हण याइतके जे वण िमळाले .
ते हापासून याचे आयु य पु ट पाळीव जनावराप्रमाणे वाढू लागले . वे ळ
काढ यासाठी तो प्रथम तासन् तास िपव या पवतातील कोरीव आकृतीकडे पाहत
िहं डत असे . याला पिरिचत होती ती एकामागोमाग पधने वर चढले ली िहरवीिनळी
पवतिशखरे . यां यापै की काहीं यावर सूपभर बफ िदसे ; पण ती सारी िशखरे यांनी
आप याबाबत शे वटचा श द उ चार याप्रमाणे ि थर वाटत. पण िपव या पवतातील
कोरीवकामात िन य न या आकृती िदसत, बदल या सूयाबरोबर न या छाया, नवे रं ग
िदसत. तो एकदा एका दगडावर बसला असता याने हातातील काठीने खाल या वाळू त
उगाचच ित्रकोण-चौकोन काढले . या गो टीची याला जाणीव दे खील न हती; पण तो
परत आला ते हा एका वृ ाने नम्रपणे िवचारले , ‘‘पवतापलीकडील सम्राटाकडून आदे श
आला का?’’
‘‘आदे श? कसला आदे श?’’ याने चमकू न िवचारले .
‘‘वाळू त कुंडली मांडून प्रमु ख प्र न िवचारत होता,’’ वृ ाने हटले , ‘‘ याचा
आदे श आला का?’’
या क पने ने या या मनात झ कन चमकले . तो वत:ला सावरत हणाला,
‘‘आज आला नाही. परवािदवशी ये ईल.’’
आिण नं तर थोड ाच िदवसांत याला सम्राटाचा पिहला आदे श िमळाला!
या रात्री िशकारीला जायचा प्रसं ग होता व सा या जमातीत एकच धांदल
उडाली होती. हा तर वषातला सवांत मह वाचा िदवस. आज रान िवं च न घे तले की
यात सापडणारी डुकरे , रानबै ल, अ वले यां या मांसाची सु गी जवळजवळ वषभर पु रे .
आप या प्रमु खासाठी िशका यांनी समु दर् ा या लाटे सारखी आयाळ असले ला, का या
िनखा यां या डो यांचा, कड ासारखा एक घोडा आणून उभा केला. आज प्रथम बाण
टाक याचा मान प्रमु खाचा होता; पण घोड ाचे द्र प पाहताच याचे हातपाय मे णाचे
झाले व घसा आतून भाज याप्रमाणे कोरडा झाला. परं तु याने चे हरा यग्र केला व
हात छातीवर एकमे कांत गु ं तवत हटले ,
‘‘आजचा िदवस अित मह वाचा आहे . याला सम्राटाचा आदे श हवा. प्रमु ख
याची प्राथना क न कौल मागे ल.’’
तो दगडाजवळ आला आिण जिमनीवर गु डघे टे कू न ित्रकोण-चौकोनां या तीन
ओळी काढ या. बराच वे ळ गे ला. याचे अनु यायी त धपणे वाट पाहू लागले . पांढ या
आयाळीचा घोडा मात्र अधीरपणे पाऊल जिमनीवर आदळू लागला. थोड ा वे ळाने तो
उठला व सं थपणे िशका यांसमोर ये ऊन उभा रािहला. तो हणाला, ‘‘आदे श शु भ आहे
आिण अशु भ आहे .’’
भोवताल या माणसांचे चे हरे िचं ताक् रांत झाले व यांनी घोड ां वर लगे च

चढ या या तयारीने वर ठे वले ले हात झट्िदशी मागे घे तले .
‘‘भयाला थारा दे ऊ नका. आजचा िदवस वै भवाचा जाईल,’’ तो पु हा हणाला.
‘‘ठे वायला जागा नाही एवढं अ न तु ही घोड ाव न आणाल; पण प्रमु खाला मात्र या
आिण यापु ढील िशकारींना ये ता ये णार नाही. घोड ावर बस यास या या प्राणास अित
धोका आहे , हणून ते याला कायमचं व य आहे . मी मा या आयु यातील एका उ कट
आनं दाला कायमचा मु कत आहे ; परं तु सम्राटाची आ ा सवश्रे ठ आहे .’’
सारे िशकारी एकमे कांकडे पाहतच रािहले . प्रमु खािशवाय झाले ली एखादी
िशकार वृ ांनाही आठवत न हती; परं तु यांनी सम्राटाचा आदे श मानला, पण यात
उ साह न हता. दरवषी धुं द वादळाप्रमाणे ि ितजाकडे धावणारे घोडे , घरं गळत,
गारगोट ा ढकल याप्रमाणे पलीकडे िनघून गे ले. यानं तर लाल ग डाला बरे च आदे श
िमळाले . सव िशकार प्रथम या यासमोर आणून याची िनवड झा यानं तरच इतरांना
आपला भाग वीकारावा लागू लागला. प्रमु खाला िकती ि त्रया असा यात यावरील
प्राचीन बं धने एके िदवशी नाहीशी झाली. या या कोरले या घरात रं गीत व तू िदसू
लाग या आिण काही माणसे रात्रंिदवस गु लामाप्रमाणे या यासमोर तै नातीसाठी उभी
राहू लागली. या या आदे शांना आ हान िमळाले ते एकदाच.
आद या रात्री व तीतील घोडे शे जारी चरत असता, छातीवर आडवे काळे
पट् टे रं गवणा या जमातीतील लोकांनी छापा घालून पं धरा घोडे चो न ने ले. हणून
आज सूया त हो या या सु माराला, या जमातीतील सव पु ष, यु ाचा लालभडक
चकचकीत रं ग अं गाला लावून, डो यां भोवती पांढरी वतु ळे रे खून तयार झाले होते .
यांतील उतावीळ त णांनी तर ओणवे होऊन िच कारत रणनृ य दे खील सु केले होते
आिण को न पोकळ केले या झाडा या बु ं यावरील ताणले ले कातडे िटप यांनी थरथ
लागले होते .
पण या प्र ये क आघाताबरोबर लाल ग डा या छातीत घण पडू लागले .
अशात हे चा सूड हणजे र ताचा होम असे . िनघाले या माणसांपैकी अध कसे बसे परतत
आिण यां यातदे खील खोल तले या, ओ या जखमा असत. पण हा यां या इभ्रतीचा
प्र न होता. आपला घोडा चोरीला गे यावर शांत बसणारा भे कड या प्राचीन भूमीवर
अ ाप ज माला आला न हता.
लाल ग डाला कापरे भरले व आताच अं गात बाण त याप्रमाणे याला वे दना
होऊ लाग या. याने डो यावरील मु कुट सावरला व तो खाली उतरला. आता तो
या यासाठी ठे वले या मे यात चढणार असे वाटू न दोन जवान घोड ाव न उतरले व
यांनी यावरील व त्र बाजूला केले ; पण कस यातरी गूढ तं दर् ीत अस याप्रमाणे सरळ
समोर रोखले या नजरे ने लाल ग ड पु ढे गे ला व याने दगडाजवळ या वाळू त रे घा
ओरखड या. तो काही वे ळाने उठला, या वे ळी याचा चे हरा शांत झाला होता. तो
समु दायापु ढे आला व याने हात वर करताच सवत्र शांत झाले .
‘‘आजचा र तो सव सम्राटाला मा य नाही,’’ तो गं भीरपणे हणाला, ‘‘ यात
र ताचे पाट वाहतील, प्राण जातील. यापे ा पं धरा घोडे आपण यांना भे ट िदले असं
समजून यां याशी मै तर् ी वाढवावी. शांतता हे जमातीचं भूषण आहे आिण मा हे वै भव
आहे .’’
या या श दांनी अक मात आघात झा याप्रमाणे सारे च मूढ झाले . आता

िझं ग याप्रमाणे नाचू लागले ले त ण, अं गातील प्राणच काढून टाक याप्रमाणे
जाग या जागीच कोलमडले .
‘‘प्रमु ख, आदे शात काहीतरी गफलत झाली नाही ना?’’ अं गावर अने क खोल
जखमा अस यामु ळे अगदी िगजिबज िदसणारा एक माणूस धै याने हणाला, ‘‘आम या
जिमनीव न घोडे चोरले गे ले व आ ही जर माती या गो यासारखे ग प रािहलो तर
सा या जमातीचं नाक काप यासारखं आहे . शत् जवळ एखा ा को ाप्रमाणे हल या
पावलांनी जावं , वाघाप्रमाणे ह ला करावा व पाखराप्रमाणे उडून जावं , अशी आमची
उ वल परं परा आहे . ते हा पवतापलीकडून असला उलट ा र ताचा आदे श ये ईल कसा?
यात आड या का या पट् टयांची जमात तर अ यं त ु दर् ! कु यांचं मांस खाणारी,
जिमनीत बी पे न नां गरटीची 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 अने क
लोकांनी माना डोलाव या हो या; पण याने धै य एकवटले व या या नजरे ला नजर
िभडवत हटले , ‘‘शांतता आिण मै तर् ी यांची िकंमत पं धरा घोड ांपे ा जा त आहे .
आपण इतरांब ल सहनशीलता दाखवली पािहजे . आिण एक गो ट ल ात ठे व –
सम्राटा या आदे शात कधी एका अ राचीदे खील चूक होत नसते !’’
सारे जण णभर अिनि चत झाले . यांनी नजर खाली वळिवली व यां यातील
ताठरपणा िवरला; पण या घोळ यातून एक तरणाबांड जवान पु ढे आला. याने
जमातीची खूण हणून कपाळावर बां धले ली िनळी पट् टी तोडली व ग यातील ताईत
िहस याने तोडून लाल ग डा या पायाजवळ फेकू न िदला.
‘‘हे कसलं भे कड, नादान आयु य आहे ! शांतता िकतीही चां गली असली तरी ती
दे खील कठोरपणे भ न कर याचे प्रसं ग ये त असतात. मै तर् ी? मै तर् ी करायची ती
मै तर् ीचा हात पु ढे केले या वीराशी; दरोडे खोराशी न हे ! आम यावर एखादी लाथ
उगारली गे ली तर कमरे पासून पायच छाटला जाईल, असं आमचं व्रत आिण आता
आ हां लाच घोडे दे ऊन सहनशीलता दाखव याचा िनल ज उपदे श कर यात ये त आहे !
कधीतरी असिह णू बन याचं साम य नसे ल तर सिह णु तेला काही अथ नाही. या या
मनगटात प्रायि 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 शरमे ची गो ट नाही! शत् पु ढे धु ळीत लोटां गण घालायचं आिण घर या माणसांचे
कान मात्र अस या शे बड
ू िकड ासार या श दांनी मळवत बसायचं , यात कसला आला
आहे पु षाथ! आता या णी मी प्रमु खाला वत: या खां ाव न या दरोडे खोर
जमातीत यायला तयार आहे . ितथे उलगड हणावं तु या उपदे शाची िचकट मळकी
चादर! सम्राट जर असला भे कड आदे श प्रमु खाकडून दे त असे ल, तर प्रमु ख तर सोडाच,
प्र य सम्राट दे खील आपण बदलला पािहजे ! जगायचं च असे ल तर माणसानं
लखलखीत सु रीसारखं जगावं . नाहीतर आताप्रमाणं चकतीला चकती िचकटवून एखा ा
गांडुळाप्रमाणं नु सतं लांब जग यापे ा, आपणा सग यांचा पूण नाश झाला तरी यात
खं त नाही! कशाला ग डाचं कुळ सां गता िनल जपणे ? उं दीर-क बड ांचे वं शज हणून
जगा की िबळाखु राड ात! इथे पं धरा घोडे गे याची खं त नाही. मी आता रानात जाऊन

तीस घोडे आणून दाखवतो. पण असले दीन, लाचार आयु य जग याची तु हां ला काहीच
शरम नाही?’’ याचे डोळे आता एकदम िपसाळ यासारखे झाले व तो जोराने छातीवर
मूठ बडवू लागला. ‘‘ हणे शांतते ची िकंमत पं धरा घोड ांपे ा जा त आहे ! पं धराच का,
मग शं भर घोड ांपे ा का जा त नाही? मग आम या पं धरा, शं भर बायकांपे ा का जा त
नाही? थू:!’’ तो आवे शाने थुं कला व याने लाल ग डाकडे पाठ िफरवली. तो इतरांना
उ े शन
ू हणाला, ‘‘असले भे कड आदे श मी कु यापु ढे टाकतो! भे कडांचा सम्राट भे कडांना
असले आदे श दे तो! पण मी भे कड नाही! माझं र त मला सां गतं , भाला, बाण घे आिण
वा यासारखा जा. हा आदे श मला पु रे सा आहे !
‘‘मी आता या जमातीत पु हा पाऊल ठे वणार नाही; पण िनदान तीन वै यांची
तरी डो यांची केसांसकट छाटले ली कातडी तु हां ला दाखवायला मी एकदा ये ईन.
नाहीतर ितथं च कुठं तरी माळावर आडवा होईन. पण खबरदार मा या प्रेताला हात
लावाल तर! तु म यासार या शे णमाणसांचे हात लाग यापे ा घारी-िगधाडं यां या
रोखठोक चोची अं गात तणं जा त मानाचं आहे . हणे ग डाचे वं शज! – मा याबरोबर
कोण ये णार असे ल तर र ता मोकळा आहे !’’
याने उग्रपणे भोवती पािहले व कोणा या उ राची वाट न पाहता याने आपला
काळा घोडा बाणासारखा पि चमे कडे सोडला व याची जखम उरात त याप्रमाणे
ते थील प्रकाश लालभडक झाला.
बाकी यांची मने
णभर हे लकावली; पण अखे र उरले ली माणसे
मु दाड याप्रमाणे िवखु रली व रात्रभर अं गावरचा िन फळ रं ग पु सत रािहली. लाल
ग ड िकंिचत हसला व समोर पाहत घरा या पाय या चढून गे ला. कातड ावर अं ग
पस न भाजले या मांसाचा तु कडा हावरे पणाने त डात क बताना याला वाटले होते ,
सु टलो आपण! पण अगदी स वपरी े चाच ण आला होता!
...खाली गदी वाढ याने होणारा आवाज याला अ प टपणे ऐकू ये ऊ लागला व
तो उठू न खाली ये यासाठी िनघाला. काही अं तरावर सारा वे ळ उभे असले ले से वक
त परते ने या या समोर िनघाले . लाल ग ड खाली आला व या यासाठी अं थरले या
चादरीवर बसताना आपला बे डौलपणा इतरां या यानात ये णार नाही, अशात हे ने अं ग
उतरवून तो प्रश तपणे बसला.
जे थे खडकातील घरांचे थर सु होत होते , ते थे पाय याशी सपाट पटां गणावर
वतु ळाकार आग पे टवली होती, ित यापासून काही अं तरावर, सवां ग काळे रं गवले या
आिण अ वलांची केसाळ कातडी पायाभोवती गु ं डाळले या पु षांचे आणखी एक वतु ळ
तयार झाले होते . जाळा या वतु ळा या म यभागी गवता या उशीवर आरशाचा एक
तु कडा ठे वला होता. कोण याही पिवत्र नृ यात ि त्रयांना थान न हते , यामु ळे या
गदीगदीने घरां या पसरट छपरां वर बस या हो या. सारी तयारी झाली आहे की नाही हे
पाह यासाठी लाल ग डाने सवत्र नजर िफरवली. सूय आता ितरपा झाला होता व
या या प्रकाशाचा एक िकरण आरशामधून िनघून समोर या कोरीव गोत्र तं भावर
पडला होता. लाल ग डाने समाधानाने मान हलवली व लांब डोणीप्रमाणे वाटणा या
नगा याजवळ ज यत तयार असले या ितघांना खूण केली.
याबरोबर यां या हातांतील िटप या सं थपणे ताणले या कातड ावर नाचू
लाग या व या घु मणा या आवाजाला म ये च कातड ावर पडणा या पाल या हाता या

थापे ने वजन िमळू लागले . का या वतु ळात उभे असले ले माणसांचे कडे हळू हळू
जाळाभोवती ◌े िफ लागले . काही वे ळाने नगा या या ददम-ददम-ददमची लय वाढू
लागताच काळी माणसे हळू हळू ओणवी झाली व यां यामधील अं तर कमीकमी होऊन,
ती एकाच सापाचे मणके अस याप्रमाणे िदसू लागली. यांचे पाय िवल ण जलद गतीने
हलू लागले व म ये च िनघणा या बे भान दीघ आरो यांमुळे, आरशातील सूयावर अदृ य
भाले फेकले जात आहे त असा भास होऊ लागला. आता यांचे वतु ळ आकसून अगदी
जाळा या जवळ आले होते आिण अ नी या हाव या िजभांना सं धी ि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 यामु ळे ते पटां गण कंिपत
झा याप्रमाणे होऊ लागले . आता मु य नतकाने एक भीषण ककश आवाज केला व
जाळा या रे षे व न उडी मा न तो आत आरशाजवळ आला. परं तु याचे सहकारी याच
वे गाने जा त जवळ आले व पाहतापाहता यां या बे भान पायांनी जाळ िवसकटू न
यातून िठण यांची लहानलहान कारं जी उडू लागली. यांची कृ णरे षा िवल ण वे गवान
गतीने जाळामधून िफरत असता या या लवलव या िजभा ग्रहिबं बाभोवताल या
अि नकंकणाप्रमाणे िदसू लाग या. दरू छपरावर बसले या ि त्रया आता जाग या
जागीच डोलू लाग या व शोकगीतासारखा दीघ आवाज क लाग या. आरशाजवळ
आले या मु य नतकाचे डोळे आता पे ट यासारखे झाले आिण याचे सवां ग ओ या
का या सं गमरवराप्रमाणे चकाकू लागले . तो जाग या जागी िफरत झपाटले या उडया
घे ऊ लागला. याने मग एकदम आरशात पािहले . नृ या या धुं दीने आधीच परके झाले ले
डोळे सूया या ते जाने झ कन िदपले . या यातून तलवारी या धारे प्रमाणे वाटणारी
आवे शपूण गजना ऐकू आली व दुस याच णी याची उडी आरशावर पडून याची पावले
फुटले या आरशाचे तु कडे िचरडू लागली. या या पायांतन
ू र त वाहू लागले व ते थे
ठे वले ले वाळले ले गवत जखमी झा यासारखे िदसू लागले . गोत्र तं भावरील कवडसा
नाहीसा झाला, आरशात बं िदवान क न ठे वले ला सूय भ न झाला आिण मग िवसकटू न
िवझव यामु ळे याचा तापदे खील न ट झाला. नगा याची लय कमी झाली व थोड ाच
वे ळात तो श्रांत झा याप्रमाणे सं थपणे घु मू लागला. वतु ळात नाचले ले नतक िपळू न
टाक याप्रमाणे जाग या जागीच अवजड साव यांसारखे पसरले . त धपणे सारे पाहत
असले या भोवताल या गदीतून काही माणसे पु ढे धावली व यांनी या िन चल का या
आकृती उचलून ने या. इतरांनी अ ता य त उधळले या जाळा या खु णा गोळा के या
आिण फुंकर मार याप्रमाणे नाहीशी होऊन ती पु हा भोवताल या गदीत एक झाली.
तापदायक सूयाचा भं ग के यावर आता पावसाला आळव यासाठी
पज यनृ याची तयारी झाली होती.
इतका वे ळ ताणले या अं गाने उभे असले ले, लाल रं गाने अं ग रं गवून घे तले ले
डौलदार बां याचे दहा पु ष आता पु ढे झाले . यां या मागोमाग यां याच छाया
अस याप्रमाणे वाटणारे , अध काळे , अध लाल असे अं ग रं गवले ले आणखी दहा नतक
आले व एकेका लाल आकृतीशे जारी उभे रािहले . यां या हातांत एकेक कुंचला होता
आिण पायांत िकसले या आवाजासारखा सु रेल बारीक नाद करणारे घु ं गरू होते .
पज यनृ याचा नायक इतका वे ळ जोडले या दोन बै ल-कातड ांनी अं ग झाकू न उभा
होता. याने आता अं ग हलवून ते सै ल आवरण मागे टाकले व तो धावत ये ऊन

म यभागी उभा रािहला. ते थे जमले या प्र ये काने पूवी एकदा तरी पज यनृ य पािहले
होते ; पण या दृ याची सु वात पु हा पाहताच यां यात एक तार एकदम खे चली
गे याप्रमाणे झाले व यांची मने मोह न गे ली.
नृ यनायकावर यां या नजरा िवशे ष िखळ या, कारण कधीतरी नृ यनायक
हणून आपली िनवड हावी, हे ते थील प्र ये क त णाचे एक व न होते . तो एक दुमीळ
मान होता. समोरासमोर दोन वै यांना कंठ नान घातले अस याखे रीज या नृ यात
कोणालाही भागच घे ता ये त नसे . िवशे ष हणजे नृ यानं तर नायकाला एक रात्र
प्रमु खाचा मु कुट प्रा त होत असे . आता समोर उभा असले ला नृ यनायक इतरांपे ा
हातभर उं च होता आिण सहा वै यांचा नाश के या या खु णा हणून या या डा या
दं डावर आड या डागले या सहा रे षा हो या. याची छाती लाल मै दानाप्रमाणे िव तीण
होती व याने नु सता हात हलवताच दं डातील नायू उतावीळ रानघोड ाप्रमाणे उसळी
घे त होते . याने अं गावर वळतवळत जाणारे पट् टे ओढले होते व या या डो यावर
ग डाची पूणाकृती 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 अधवतु ळात ये ऊन उभा राहताच, इतका वे ळ छपरावर िखळू न बसले या
सग या ि त्रया झाडून टाक याप्रमाणे आत गे या आिण घरां या चौकोनां वर
पड ाप्रमाणे कातडी टां गली गे ली. त्रीची नु सती नजर पडली तरी पज यनृ य
िवटाळले जाते आिण मग तीन वष पाऊस ये त नाही, हा ते थील अ यं त प्राचीन
िव वास होता.
आता पु हा आडवा नगारा घु मू लागला व नायकामागील अधवतु ळातील
नतकांचे पाय हळू हळू हलू लागले . मग से वकांनी वे ताचे दहा पे टारे आणले आिण ते यांनी
उघडताच ितथ या मऊ मातीवर दहा घु ं गरे नाग वळशावळशांनी बाहे र पडले . ते बाहे र
पडताच दहा लाल नतकांनी पटकन वाकू न यां या त डाजवळ बोटे दाबून यांना उचलले
व िरकामा हात वर क न यांनी फुट या आरशाभोवती फेर धरला. नागां या शे पट ा
यां या हाताभोवती गु ं डाळत, पु हा उलगडून दुस या बाजूने पु हा वे टाळत आिण
यां या शे पटीतील हाडां या घं टा भीषण, िविचत्र घु ं गराप्रमाणे वाजत. वतु ळाची एक
फेरी झाली की यांची बोटे आणखी सरकत व नाग जा त लांबीने त ड िफरवत. यांनी
दं श कर यासाठी वे षाने त ड मागे वळवताच कुंचले घे तले ले नतक कुंचला हलवून
यांना बु जवून मागे वळवत. पण या सा यात लाल नतकांचे नृ य थांबले नाही की
यां या सहका यांचा समताल चु कला नाही.
मग आणखी एक पे टारा आला. हा का या रं गाने रं गवला असून जा त मजबूत
होता. से वकाने तो खाली ठे वला; पण न उघडताच तो बाजूला सरला. नायक धीमे पणाने
पु ढे आला व याने गु डघे टे कले . या णी सग यांचे डोळे ताण यासारखे झाले व वास
दे खील रोखले गे ले. फ त नगा याचा घु मार आवाज अिवरतपणे चालू होता.
पज यनृ यातील हा अ यं त जोखमीचा
ण होता व तो दु न पाहणा यां या
अं गावरसु ा शहारे ये त. या पे टा यातील नाग दोन िदवस उपाशी ठे वले ला असून
नृ याआधी तासभर याला काडीने सतत िडवच यात ये त असे आिण नृ यासाठी या
नागास नायकाने आत हात घालून बाहे र काढावे लागे . पिह याच प्रय नात जर नागाचे
त ड बोटात सापडले नाही, तर आपणास एक बोट तरी कोय याने त काळ तोडावे लागे ल

िकंवा तासाभरा या आ यं ितक वे दने नंतर आयु य तरी सं पवावे लागे ल, याची प्र ये क
नायकाला पूण जाणीव असे .
नायकाने हात बाहे र काढताच या या हातात जवळजवळ या याच उं चीचा,
या या दं डाएवढ ा जाडीचा नाग होता, हे पाहन
ू पु हापु हा गजना झाली, ‘‘पि चम
वारा! पि चम वारा!!’’ नायका या चे ह यावरीलही ताण कमी झाला. कपाळावर
ताठले ली रे षा िनव यासारखी झाली. नागाला सतत िडवचत गे यामु ळे याची शे पटी
चाबकाप्रमाणे िभरिभरत होती आिण भोव या या नादाप्रमाणे ितचा आवाज होत होता.
इतर नतक नाग त डाजवळ पकडून मग उतरत खाली सरकले ; पण नायकाने आपला नाग
शे पटीजवळ उचलला. एकदम अधांतरी होताच नागाने अं ग वळवले व त ड वासून
अधचं दर् ाकार सु ळे घे ऊन तो वे षाने नायकाकडे वळला; पण नायकाने डा या हातातील
छडीने याला सहज बाजूला केले व चटकन नागाची शे पटी दातात धरली. नृ याची गती
वाढत चालली. लालका या आकृती जोडीजोडीने िभरिभ लाग या व यांची बोटे
उतरत शे पटीकडे ये ऊ लागताच, नागां या झे पा जा त िव तृ त व सं त त होऊ लाग या.
नायका या त डातील साप सरकत गे ला व याचे दात नागा या डो याजवळ ये ताच,
या या धुं द डो यांना सापाचे डोळे झगझगीत िजवं त म यांसारखे िदसू लागले .
नगा याचा आवाज असा जलद होऊ लागला, की वादकां या हातांतील िटप या प ट न
िदसता ओलसर थब सारव याप्रमाणे िदसू लाग या. नायका या नागाने सं तापाने त ड
उघडले व या या ग याभोवती वे टोळे टाक याचा प्रय न केला. ते हा याने चलाखीने
शे पटीचे टोक हातात पकडले व दोनतीन वे टोळी हाताभोवती गु ं डाळू न याने नागाची एक
रे षा केली आिण एक िजवं त िवषारी बासरी वाजवत अस याप्रमाणे तो जाग या जागी
गोल िफ लागला. नगा याचे बोल बदलले . इतर िटप या सं थ झा या; पण एक
झगझगीत सु री यानातून िनघा याप्रमाणे यां या दबले या आवाजातून उरले या
एकाच िटपरीचा खडा बोल प टपणे ऐकू ये ऊ लागला आिण तोही काही काळाने
अखे रचा उग्र आघात दे ऊन त ध झाला.
या णी नायका या चे ह याचे नायू आवळले गे ले व याचे दात नागा या
माने त तताच ते थन
ू उरले ले अं ग एकदम मोड याप्रमाणे िनजीव, दुबळे झाले . नायकाने
मृ त नाग आरशा या तु कड ां वर टाकला, ते हा एका से वकाने माती या परातीतून िनखारे
आणले आिण गवतावर टाकले . थोड ाच वे ळात ते थन
ू काळसर धूर पसरला व गवता या
काड ा झळाळू लाग या. आता बोटांत नु सती शे पटी ध न नाचत असले या नतकांनी
आपापले नाग जिमनीवर टाकले . भोवताल या लोकांपैकी काहीजण पु ढे धावले व यांनी
या सग या नागां वर म याचे पीठ उधळले व पाहतापाहता यांना चटकन उचलून ते
दरीकडे धावले . ते थे यांनी अगदी कडे ला उभे राहन
ू सारे नाग एकामागोमाग दरीत
फेकू न िदले . ते अं ग वळवत खाल या गद दरीत नाहीसे होत असता, एखा ा भीषण
रा िसणीने केस झाडताच यांतील गु ं तवळ एकेक केसाने वा यावर उडावी, याप्रमाणे
वाटले . शे वटचा नाग खाल या गडद िहर या अं धारात बु डा यावर यांनी प्राथना केली
: ‘‘हे पज या! आ ही सूय भ न केला आहे आिण याचा दाह आ ही पायांनी िवसकटला
आहे .
‘‘आता तु झे आगमन होवो.
‘‘हे पज या! आ ही पृ वीतील िवष नाहीसे केले आहे , हे तु ला आ ही पाठवले ले

ू सां गतील. आता वृ ां या मु ळांना िवषरिहत पाणी प्रा त होऊ दे , सवत्र
बं दी आक् रं दन
गवत उगवू दे आिण यात जनावरे मु तपणे िहं डू दे त.
‘‘हे पज या! आता तु झे आगमन होवो!’’
आता सवत्र भासत असले ला ताण सं पला व एकदम सै लावून गे याप्रमाणे
सगळे जण जा तच मोठ ा आवाजात बोलू लागले . आता घरांसमोरील कातडी काढली
गे ली व आतापयं त घरात क डून ठे व यामु ळे उतावीळ झाले या ि त्रया बाहे र आ या
व कोलाहल एकदम वाढला. यां या हातांत घरगु ती म ा या सु रया िदसताच पु षांचा
हष यां या अं गात मावे ना व ते मु तपणे जिमनीवर लोळू लागले .
लाल ग ड मात्र मान खाली घालून त ध होता. पज यनृ य सं पत आले ,
ते हाच आप या आयु यातील दे खील काहीतरी सं पत आले , असे याला वाटू लागले
होते . कवटी या चे ह याचा काळा माणूस काही के या या या दृ टीसमो न जाईना.
आता तर नायका या त डातील नाग आप याच अं गात कोठे तरी लपला आहे व या या
शे पटीचे घु ं गरू सतत वाजत आहे त, असा याला भास होऊन याचे अं ग कापू लागले .
भोवताल या माणसांना हे कळू न चु क यामु ळे ती आप याकडे रोखून पाहत आहे त, असे
वाटू न चमकू न 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 मु कुट याने नायका या डो यावर ठे वला व आपला ताईत या या ग यात
अडकवला.
ती अिधकारिच हे उतरताच लाल ग डाला अवघड कवच उतरव याप्रमाणे
एकदम मु त वाटले . याने शांत राह याची खूण करताच भोवताल या माणसांचे श द
अधच िवरले . शांतते ची लाट खाली उतरत रात्री या उ सवाची धुं दी आ ाच चढले या
माणसांपयं त पोहोचली व यांनी अ यं त नाखु षीने म पात्रे बाजूला ठे वली. लाल ग ड
हणाला, ‘‘आता मी ही िच हं उतरवत आहे , ते पज यनृ यानं तरचं कत य हणून, असं
तु हां ला वाटे ल; पण मा यापु रतं बोलायचं झा यास मी ती कायमची खाली उतरवली
आहे त, कारण मला आता पूण मु त हायचं आहे !’’
एरवी अ यं त िनिवकार असले या वृ ांचे चे हरे दे खील थरथरले व यां या िवझत
चालले या डो यांत िव मय िदसला. नृ यनायकाने तर िकंिचत पु ढे होऊन काहीतरी
बोल याचा आिवभाव केला, तोच लाल ग डाने यास थांबवले .
‘‘तु हां ला हे सारं िवल ण वाटे ल हे मला माहीत आहे . ही िच हं जिमनीवर ठे वून
चालत नाहीत, ती पिवत्र केले या मा या वे दीवर िकंवा कोणा या तरी अं गावरच
ठे वावी लागतात, या गो टीचा मला िवसर पडला नाही. नायक तर एका रात्रीपु रताच
अिधकारी आहे . मग उ ा काय होणार, असा प्र न तु म यापु ढे असे ल. आज जर माझा
मु लगा इथे असता तर मी माझी व त्रं याला आनं दानं िदली असती; पण तसं होणार
न हतं . गे ली िक ये क वषं या या पाऊलखु णादे खील आपणाला माहीत नाहीत. परं तु
स या अिधकाराचा प्र न नाही. मला आयु यात एकदा अगदी काळजा या र तानं
बोलायचं आहे , कारण आता माझं सं पलं ; माझे आता फार िदवस उरले नाहीत.’’
अं ग अगदी सु रकतून गे लेला एक वृ
हणाला, ‘‘घरटं बां धायलादे खील एखादी
िचमणी आता माझी हाडं ने णार नाही, तरी मी एवढा जगलो! तू तर अ ाप हजारो सूय
मै दानापलीकडे ढकलशील!’’

‘‘मा या शरीराकडे नु सतं पाहू नका,’’ िख नपणे लाल ग ड हणाला,
‘‘पोसले या कंदाप्रमाणे ते पु ट आहे ; केस पांढरे झाले असले तरी यां या मु ळांत
अ ाप प्राण आहे . पण आता माझा काळ सं पत आला आहे ; कारण मी चारच िदवसांपव
ू ी
कवटी या चे ह याचा माणूस पािहला आहे !’’
या या श दांनी सवत्र अशु भ छाया पड यासारखे झाले . कारण, कवटीचा
माणूस आला की तो याला िदसतो यालाच न हे , तर या याबरोबर आणखी एकाला
घे ऊन जातो, हे सा यांनाच माहीत होते . ते थील वृ ां या काळजात तर चर झाले व
आता बोलले ला वृ उगाचच इतरां या जा तच जवळ सरकला.
‘‘ हणून अ ाप वे ळ आहे , तोपयं त माझं मन उघडं क न मला तु मची मा
मागायची आहे . तु मची मनं ग डा या पं खासारखीच िवशाल, राजस आहे त आिण
तु म या दं डांत आभाळातील िवजे चं साम य आहे ; पण इतकी वषं मी तु मची क् र
प्रतारणा केली. तु म या प्रेमावर, र तावर मी आळीसारखा पु ट झालो. िवशे ष हणजे
मी अ यं त अधमपणे तु म या अ ानाचा फायदा घे तला. तु हां ला प्रकाश
दाखव याऐवजी मी तु म या डो यां या पट् टया 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 यं त उदास आहे . जे भांडं तडकलं च आहे , याला आणखी काही काळाचं
िलं पण लावून काय होणार आहे ? पण या प्रायि च ानं तु ही मु त झालात, तु मचे
डोळे व छ झाले , तर मला दे हा या िचं धडया उडत असतानादे खील समाधान वाटे ल!
‘‘पवतापलीकडील सम्राटा या आदे शाप्रमाणं तु ही तु मचं जीवन जगता, या
गु लामिगरीत समाधान मानता. आतापयं त अने क अ यायी क् र आदे श आले आिण ते
तु ही शरणवृ ीनं पाळले ; पण या आदे शां या स यते िवषयी एकालादे खील शं का ये ऊ
नये , इतकी तु ही आपली मनं कशी दडपली आहे त? पण आता या अदृ य बं धनातून
मु त हायचा ण आला आहे . मी तु हां ला सां गतो, तो सगळा प्रकार हणजे
जाणीवपूवक केले ली एक िनल ज प्रतारणा होती. मी या खडकाजवळ जाऊन बसत
असे , ते देखील ु दर् वाथासाठी; वत:ची कातडी बचाव यासाठी! मला कसलाही
आदे श ये त नसे , सम्राट मा या त डून बोलत नसे ; एवढं च नाही, तर पवतापलीकडे
कोणी सम्राट खरोखरी आहे च का, याचीदे खील मला शं का वाटत आली आहे .’’
या श दांनी नृ यनायकाचे शरीर एकदम दं श कर यासाठी टपले या सपाप्रमाणे
झाले ; पण एका वृ ाने यास िकंिचत पश क न आवरले ; परं तु कोण याही णी आघात
कर यास तयार अस याप्रमाणे तो भा यावर बोटे आवळू न तयार रािहला.
‘‘तु हां ला माहीत आहे , प्रमु खा या िजवास धोका आहे हणून यानं घोड ावर
बसू नये , असा आदे श मी तु हां ला सां िगतला; पण याचं खरं कारण तु हां ला माहीत
नाही. इथला कोवळा पोरगा घोड ावर बसला तर घोडा-माणूस एक होऊन वा यासारखा
धावतो; मांड न बदलता, वे गानं धावणा या रानबै लाची िशकार करतो. मी तु मचा प्रमु ख;
जर ते उधळले तर पृ वी तडकू न जावी अशा उग्र घोड ां या कळपांचा अिधपती! पण
मला घोड ावर बसता ये त नाही! घोड ानं मा याकडे सहज नजर टाकली तरी माझे
हातपाय शे णाचे होतात. मला हातात श त्र धरता ये त नाही व वत: या अं गातून र त
वाह या या नु स या क पने नंदेखील मला भोवळ यासारखं होतं . मग मी िशकारी या

अग्रभागी घोडा काय दौडवणार? अपमानाचा बदला यायला मी तु म याबरोबर यु ात
काय भाग घे णार? माझं शां ितप्रेम हे उघड ानागड ा भे कडपणाला िदले लं धािमक नाव
होतं , इतकंच. माझा धमच भे कडपणातून ज मला, वाथात वाढला आिण मळकट
जळू पर् माणे तु म या र तावर जगला; पण असलं गु लामांचं आयु य तु ही िकती िदवस
जगणार आहात? तु ही सूयभं ग, पज यनृ य करता; अस या भे सरू खांबाचं पूजन करता.
पज यनृ य केलं हणून पाऊस ये तो, असं का तु हां ला वाटतं ? तो तु मचा भ्रम आहे .
पावसा याचे िदवस आले की पाऊस ये तो. थोडा पु ढे मागे होईल, इतकंच. उघडया
डो यांनी थोडं िनरी ण केलं की उ हाळा के हा सं पतो, पावसाळा के हा ये तो, हे
तु म यातील अ यं त मूखालादे खील समजे ल! यासाठी कुठ या सम्राटाची अथवा
प्रमु खाची आळवणी कशाला? मी सातदा पज यनृ यास अनु मती िदली आिण प्र ये क
वे ळी पाचसहा िदवसांत पाऊस आला; पण वे ड ांनो, या घटने चा मा या साम याशी
काडीचा सं बंध नाही आिण पज यनृ याचाही नाही. अस या खु ळचट मं तर् तं तर् ांनी
झाडावरचं फळ खाली पाडता ये त नाही आिण तु ही थयथय नाचून आभाळातून पाणी
खाली आणणार? पज यनृ या या दै वी साम याची तु हा कोणाला घमड आहे ? तर मग
भर उ हा यात नाचा व पा याचा एक थब आणून दाखवा! जर पावसा या या सु मारासच
ते नृ य करायचं तर मग यासाठी तो कुठला पवतापलीकडचा सम्राट िकंवा याची कृपा
हवी कशाला?
‘‘आिण हे काहीच नाही. मी तु म या वे डाचारांना उ े जन िदलं याचं कारण,
यामु ळे मला श्रमां िवना ऐषारामात राहता ये त होतं , तु ही केले या िशकारीचा पिहला
भाग मला आयता िमळत होता, मा या आ े ची वाट पाहत अने क से वक मा या
तै नातीला हजर असत. पज यनृ यं करणार ते तु ही! ती करा हणून सां गायला मला
कसली तोशीस पडत होती? तु ही प नास नृ यं करा; तु म या डो यां वर जोपयं त झापड
आहे , तोपयं त मला कसलीच भीती न हती, कारण डो यां वर कातडी टोपी घातले ला
ग ड क बडीपे ाही दुबल असतो!
‘‘अशी मी तु मची प्रतारणा केली; तसं करत मी पु ट झालो; पण ती प्रतारणा
ु दर् वाटावी असं एक कृ य मी केलं आहे . - मी तु म या आधी या प्रमु खाचा, फार
िदवसांनी परत आले ला मु लगादे खील न हे !’’
या श दांनी तर सा या जमातीवर आघात झा यासारखे झाले . काहीजणांची िझं ग
त काळ ओसरली व ते या या रोखाने पु ढे उसळले .
‘‘थांबा, सारं ऐकू न या व मग तु हां ला काय करायचं ते ठरवा,’’ लाल ग ड
कणखर वरात हणाला, ‘‘नं तर मला एक श दही उ चारायला वे ळ िमळणार नाही. मी
एक अ यं त ु दर् माणूस आहे . तोही तु म यासार याच आणखी एका जमातीचा. अ ना न
करत भटकत असता, माळावर यातने नं मृ यु मु खी पडले या झं झावाता या ख या
मु लाशी माझी गाठ पडली व या याकडून मला सारी हिककत समजली. मी पाठीवर
ग ड ग दवून घे तला, याची अं गठी, याचा ताईत उचलला. आता तो एका झ याजवळ
दगडा या िढगाखाली आहे . ते वढं एकच कृ य मी माणु सकीनं केलं . मी इथं आलो ते हा
तु ही मा या पाठीवरचा ग ड पािहला व तु ही माझा वीकार केलात. तु मची मनं
सरोवरा या पा यासारखी व छ, ं द आहे त. तो फार मोठा िवशे ष आहे ; परं तु तो गु ण
ठरायला इतर माणसं देखील तशीच उदार वभावाची असावी लागतात, नाहीतर तो शु

भाबडे पणा ठरतो, धारदार सु रीला आिलं गन िद याप्रमाणं होतं . ग डाचं िचत्र तु हां ला
पु रे सं वाटलं ; पण ग डाचं िचत्र कु या या पाठीवरदे खील ग दवता ये तं; पण हणून का
तु ही याला भाऊ हणत या या ग यात गळा घालणार? भ य गु णां या धुं दीत
माणसानं जे वढा मूखपणा दाखवला आहे , ते वढा गावठी क या म ा या धुं दीतदे खील
दाखवला नसे ल! आता तरी डोळे उघडा, त डातील प्राचीन लगाम काढून टाका. बलवान
दं डा या माणसासारखे जगू लागा. मु त हो याचा हा तु मचा ण आहे , मग माझं काहीही
होवो!
‘‘आता माझं बोलून झालं आहे .’’
गे ला काही वे ळ अिनवार वाढत चालले ला प्र ोभ आता एकदम उतू
आ यासारखा झाला आिण समोरील जमाव नासून फसफस याप्रमाणे या याकडे
उसळू न आला. कोणीतरी एक दगड वे गाने 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 मु कुट तु या डो यावर असता, तर या णी माझं शरीर बळी दे ऊन मी तु झं
र ण केलं असतं . हणजे मला तु यािवषयी क णा वाटते हणून न हे , तर या पिवत्र
मु कुटािवषयी मला आदर वाटतो हणून! परं तु मु कुटािशवाय तू हणजे एक ु दर् जीवाणू
आहे स. तू आमचा िव वासघात केलास; पण तु झं अ य पाप हणजे तू आम या
अितपिवत्र प्राचीन धमाचा िध कार केलास. तु यासार याला आता कठोर मृ यूखेरीज
प्रायि च नाही!’’ नायकाने आवे शाने कमरे ची ं द सु री काढली व ितने लाल ग डा या
दो ही गालां वर खोल ओरखडे काढले .
या या श दांना इतरांनी रानटीपणाने ओरडून दुजोरा िदला. तोच घोळ यातून
दोरीचा मोठा फास थरथरत पु ढे गे ला व ताठरपणे िनिवकार चे ह याने उ या असले या
लाल ग डाभावती पडला. लगे च एक झटका बसताच फास आवळला गे ला व लाल
ग ड जिमनीवर आडवा झाला. नायकाने फास टाकणा या माणसाला खूण करताच याचा
घोडा धावू लागला व यामागून धूळ उडवत, लाल ग डाचा दे ह आदळत आपटत
ओढला जाऊ लागला.
सगळे जण कोरले या खांबाजवळ ये ताच दोघांनी याला उचलले व या खांबास
करकचून बां धले . लाल ग डाचा चे हरा आता ओलसर तांबड ा धु ळीने भरला होता व
या या अं गावरील कपड ां या िचं या झा या हो या. नायक पु ढे झाला व
या यासमोर उभा रािहला. इतरांचे एक गद वतु ळ खांबाभोवती जमले व ते जाग या
जागी पाय नाचवत दीघ आत आवाजात घु मू लागले .
‘‘अजूनही तु ला जीव वाचवायची सं धी आहे ,’’ नायक हणाला, ‘‘तु झे मिलन
श द काहीही असले तरी तू पज यनृ यं यश वी केलीस, याब ल आ हां ला कृत ता
आहे . म , वाध य िकंवा िपशाचबाधा यामु ळे तु या त डून हे अभद्र श द गे ले, हे
कबूल कर. तु झा प्राण वाचव यात ये ईल; परं तु तु ला इथं थान िमळणार नाही. तु ला चार
िदवस पु रे ल एवढं अ नपाणी िमळे ल व तु ला दरीत टाक यात ये ईल आिण नं तर जर पु हा
तू या िठकाणी आलास, तर तु या छातीत िशरणारा पिहला बाण माझा असे ल!’’
लाल ग डाने बोल याचा प्रय न करताच प्रथम चु ळकाभर र त आले . याचा
अडथळा दरू करत तो घोग या ताणले या आवाजात हणाला,

‘‘मला म , वाध य अथवा िपशाचबाधा, कशानं च ग्रासलं नाही. उलट, या
णी माझं मन जे वढं व छ िनतळ आहे , तसं आयु यात पूवी कधीही न हतं . मी जे
बोललो ते पूण िवचारानं च बोललो आहे . यावर मी चार िदवस सतत िवचार करत होतो,
रात्री या रात्री माझा डोळा लागला नाही. सव पिरणाम यानात घे ऊनच मी हा िनणय
घे तला आहे . तु झे बाण असो, तु या सु या असो, आता मला मरणाची भीती वाटत नाही!
पण मी अ यं त प ट श दांत पु हा सां गतो, पवतापलीकडचा सम्राट ही कोरड ा
झाले या हाता या बायकांची एक भाकडकथा आहे ! तु मची नृ यं वे डगळपणाची आहे त!
िनसगाचं चक् र अिवरतपणे िफरत असतं . पावसाळा ये तो तो तु म या नृ यांनी खूष होऊन
न हे िकंवा तो ये तो ते तु ही अ यं त सद्गु णी, िनसगाचे लाडके आहात हणून न हे . तु ही
केवळ पावसाचा उपयोग करता इतकंच. तु ही तु मची आडदांड नृ यं थांबवलीत िकंवा
तु ही सारे च न ट होऊन गे लात, तरी पावसा यात पाऊस हा िनिवकारपणे पडत
राहीलच!
‘‘हे माझे श द मी पु हा उ चारतो; पण एका बाबतीत मात्र मी चु कलो. मला
वाटलं होतं , या अदृ य बे ड ा हातां व न पडताच िनदान एकाला तरी मु त वाटे ल. मला
याब ल कृत ता नको होती, कारण आता मी यापलीकडे गे लो आहे . कृत ता न हे , तर
िनदान एकाला तरी मु त के याचा आनं द मला हवा होता; पण हातापायांत या अवजड
बे ड ा शतकानु शतकं घालून तु ही इतके अपं ग झाला आहात, की आता यां यािशवाय
चालणं तु हां ला अश य वाटतं . तु म या झापडी काढून मी तु म या डो यां वर प्रकाश
टाकला; पण यामु ळे व छ िदस याऐवजी तु हां ला पूवीचा काळोखच जा त िप्रय
झाला. एकंदरीनं मु तता अशी बाहे न दे ता ये त नाही, हे च खरं . यासाठी आतूनच
उकळी यावी लागते . मी तु मची प्रतारणा केली, याचं खरं हणजे तु हां ला दु:ख नाही, तर
ती प्रतारणा आहे हे दाखवायचं धै य मी दाखवलं , याचा तु हां ला सं ताप आहे . तु ही अ
आहात; पण आपण अ आहोत हे जाण याचं पिहलं पाऊलदे खील तु हां ला उचलता ये त
नाही, इतके तु ही अपं ग, ु दर् होऊन बसला आहात! मी तु हां ला काही िशकवू शकलो
नाही; पण ही गो ट मात्र मी वत: या णी िशकलो!’’
नायका या चे ह यावर सं ताप धगधगला. तो हणाला, ‘‘ हणजे तू मृ यूच
वीकारला आहे स तर!’’ तो इतरांकडे वळला व याने आ ा िदली, ‘‘या या अं गात पाच
िठकाणी अणकुचीदार हाडं ठोका आिण या प्र ये क खु ं टीस रानबै लाची एकेक कवटी
अडकवा!’’
हाडाचा पिहला िखळा अं गात िशरताच शरीरातील सा या िशरा एकदम
प्र विलत झा यासारखे याला वाटले व याचे वृ दुबळे शरीर िन चे ट झाले . काही
वे ळाने जाणीव अं धुकपणे परतली, ते हा िकंिचतही हालचाल करताच सारे अं ग
िपळ यासारखे होत होते व चारपाच िठकाणी मांसात वे दने चे वणवे पे टले होते . काहीजण
या याभोवती अधवतु ळात रगाळले व या या अखे र या णाची िगधाडांपर् माणे वाट
पाहू लागले . आता वे दना इत या अस होऊ लाग या हो या, की अखे रचा ण आला,
की लाल ग डाने यां यापे ाही जा त उ साहाने , एखादे िनळे राजस फुलपाख बोटावर
बसू ावे , याप्रमाणे याचे वागत केले असते .
परं तु आता अचानक सारे च गोठ यासारखे झाले . सवत्र आवाजाची शपथ
घात याप्रमाणे शांतता होताच, काहीतरी िवल ण घडले आहे , याची लाल ग डाला

जाणीव झाली. याने अित क टाने डोळे उघडले ; पण यावर सारा जम याप्रमाणे
मिलन झाले या डो यांतन
ू याला पलीकडचे िदसे ना; पण काहीतरी िवल ण घडले
होते च. कड ा या कडे ला असले या अ ं द पाऊलवाटे ने एक माणूस ये त होता.
या यामागे याचे काळे पांढरे घोडे असून, या यावर दो ही बाजूंना दोन पे ट ा व इतर
सामान होते . घोड ाचा लगाम हातात घे ऊन तो सपाटीवर आला, या वे ळी याची छाती
भा याप्रमाणे धपापत होती. याने पांढ या िठप यांचा िनळा हात माल काढला व चे हरा
पु सला. तो पु ढे ये ऊ लागताच सग यां या गारगोटी नजरा या यावर िखळ या व तो
नृ यनायकासमोर उभा राहीपयं त या याबरोबर सरक या.
‘‘प्रवासी, तू कोण आहे स? तु झं या िठकाणी काय काम आहे ?’’ नायकाने
िवचारले .
नवा माणूस नम्रपणे हसला व हणाला, ‘‘मी प्रवासी नाही. मी कोणी परका,
परदे शी नाही. मी अगदी दे शी, याच मातीचा आहे .’’ याने उ कटपणे खाली वाकू न मूठभर
माती उचलली व आदराने कपाळाला लावली. ‘‘माझा बाप कुठं आहे ? आता तू प्रमु ख
झाला आहे स का?’’
‘‘मी प्रमु ख नाही. हा पज यनृ यानं तरचा एका रात्रीचा मान आहे ; पण मी तु ला
दोन प्र न िवचारले आहे त.’’
‘‘तु झं नाव पि चम वारा आहे , नाही?’’ न या माणसाने उलट िवचारले .
नायकाने चटकन सु री काढली व या या छातीवर रोखली. ‘‘तु ला माझं नाव कसं
माहीत?’’
िकंिचतही न भे दरता न या माणसाने याचा हात बाजूला केला. ‘‘ हणजे तूदेखील
मला ओळखलं नाहीस? वीस वषांत माणूस इतका बदलून जातो? तू बदलला आहे स की
मी बदललो आहे ?’’
नायकाने या याकडे रोखून पािहले व मान न वळवता मागे हात दाखवला व
हटले , ‘‘इतकी वषं आमची फसवणूक झाली! पािहलं स? आिण आता तोच प्रसं ग तू
पु हा आणतोस? शे कोटीतील िनखा यानं हात भाजला की पा यातील मासा फुंकू न
घे णारा मी माणूस आहे !’’
‘‘तु झा सावधपणा अ यं त यो य आहे ,’’ नवा माणूस हणाला, ‘‘मी याब ल
तु झं कौतु कच करतो. तु ही मला त काळ वीकारावं असा अडाणी आग्रह मी धरत
नाही. सहा मिहने , वषभर मला तु म यात अ यं त सामा यपणे राहू दे , माझी यो य ती
परी ा या, एवढीच माझी तु म यासमोर प्राथना आहे ; पण तू एकदा रानात घु ं ग या
नाग चावला हणून डा या हाताचं एक बोट तोडून घे तलं होतं स –’’
नायकाने नकळत चार बोटांची डावी मूठ उघडली व िमटली. ते पाहन
ू नवा
माणूस आ मिव वासाने हसला. ‘‘आपणालादे खील थोर यांनी िशकारीला यावं हणून
तू गालात आडवी सु ई खु पसून दोन िदवस सून बसला होतास. नदीकाठ या बै लासार या
खडकावर आपण र तबं ध ू झालो आिण कु हाडींची अदलाबदल केली. अ वलाला मागून
िमठी मा न याची िशकार करणारा पि चम वारा गोगलगा ना अितशय घाबरत
असे ...’’
आवे गाने नायक पु ढे झाला व याने िमत्रास िमठी मारली. ‘‘तू फार, फार उिशरा
आलास!’’ तो हणाला.

‘‘मी या प्रदे शातून आलो, ितथे पाऊस ओतत आहे . माझा एक घोडा नदीत
वाहन
ू गे ला आिण नदीला उतार िमळे पयं त मला थांबावं लागलं .’’
‘‘तू फार उिशरा आलास, इतकंच न हे , तर फार अशु भ णी आलास!’’ नायक
हणाला, ‘‘तु या िज हारी लागे ल अशी बातमी तु ला ऐकावी लागणार आहे ! काही
वे ळापूवी तु झा बाप प्रमु ख होता; पण आता तो प्रमु ख नाही. मध या काळात काहीतरी
उ पात घडला. तो आता अ यं त भीषण असा पापी आहे . यानं पवतापलीकडील
सम्राटाचा िध कार केला. तो आम या पिवत्र धमावर थुं कला 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.
िमत्राचा चे हरा वे दने ने आकसला. तो त काळ खांबापाशी आला व लाल
ग डासमोर उभा रािहला. तो ये ताना या या मागोमाग काहीजण िनघाले , ते हा
नायकाने इशारा क न यांना थांबवले .
िमत्र लाल ग डासमोर उभा रािहला व हणाला, ‘‘प्रमु ख आिण ज मदा या,
मी परत आलो आहे .’’
लानी दरू करत लाल ग डाने डोळे उघडले व यां यात ीण चमक िदसली.
‘‘तू आलास? पण तू फार उिशरा आलास! जर तू काल आला असतास, सकाळी
आला असतास तर हा प्रसं ग उद्भवला नसता. मी तु ला सारी दी ा िदली असती,
कानमं तर् सां िगतला असता आिण सारं नाटक पु हा तसं च अखं ड चालू रािहलं असतं .
पण मी अगदी एकाकी पडलो. मला सगळे मु खवटे घालून मृ यूला भे ट याचं धै य होईना.
मी आता वे दने नं तु टत आहे ; पण िनदान व छ मनानं , मा या ख या चे ह यानं मरत
आहे . या बु द्िधमं द माणसांना कसलीच जाणीव झाली नाही, ही गो ट िनराळी; पण मी
सा या कपटनाट ातील दोरे यांना प ट दाखवले , एवढं मात्र समाधान मला आहे !’’
‘‘प्रमु ख, फार मोठा वे डेपणा केलात तु ही!’’ िमत्र हणाला, ‘‘ही माणसं अं ध,
वे डी नाहीत. यांची फसवणूक झाली नाही. फसवणूक झाली ती तु मची! तु ही
वाथासाठी आदे श िनमाण केले , असा तु ही गै रसमज क न घे तलात; पण पवतापलीकडे
खरोखरच सम्राट आहे . ये थील नृ यं ितथं न दली जातात; तु ही जे जे केलं , ते ते सारं
चामड ावर को न ितथं ठे वलं आहे , अगदी श दन् श द. एवढं च नाही, तर अ य काही
कर याचं तु हां ला वातं यच न हतं !’’
‘‘पण ते आदे श तर मला कधीच िमळाले नाहीत!’’ अधीरपणे लाल ग ड
हणाला.
‘‘इथं कायकाय घडत आहे याची पूण मािहती सम्राटाला आहे . यामु ळे तशी
आ ा प्र य न दे ता जर तु ही या या इ छे प्रमाणं च कृती करत होता, तर आ ा
पाठव याची तसदी कोण कशाला घे ईल?’’
‘‘ हणजे मी जे जे केलं , ते िन वळ सम्राटाची तशी इ छा होती हणून तर!
िशकारीतील पिहला भाग मला िमळावा हे देखील?’’
‘‘होय, ते सु ा. एवढं च नाही, तर वत:ला अने क ि त्रया असा यात, इतरांनी
केले या िशकारींची मू यवान कातडी तु हां ला िमळावी, प्रमु खा या साि न यात कोणी
दहा हातां या अं तरावर आलं , तर अपरा याचा उजवा हात छाटणं , तु म या अपरो
रात्री वतु ळं क न हल या आवाजात बोलत रािह यास पायांची बोटं छाटणं - या

सा या आ ा चामड ावर कोरले या मी पािह या आहे त,’’ िमत्र हणाला व याने
अपे े ने सभोवार पािहले ; पण सोबत ये णारी माणसे माग या मागे च रािहली हे पाहन
ू तो
थोडा िनराश झाला.
पण लाल ग डाचे डोळे िव फािरत झाले व यां यात अं गार िदसला. आपले सारे
बळ ताणत तो हणाला, ‘‘तु झा िध कार, िध कार असो! तू जर या णी आला नसतास,
ये ऊन मा याशी बोलला नसतास, तर थोड ाच अवधीत मी समाधानानं मे लो असतो.
आतापयं त मी यांची फसवणूक केली, एवढ ा लोकां या आयु याशी मन माने ल तसा
क् र खे ळ केला, यांना मी बाहु यांपर् माणं नाचवलं या भ्रमात मी होतो आिण आता तू
ये तोस आिण सां गतोस, की नाचवणारा िनराळाच होता. मी सूतर् धार अस याऐवजी
यां यासारखं च आणखी एक, पण जा त अहं म य, जा त भ्रिम ट असं एक ु दर्
बाहुलं च होतो! िनदया, जरा िवचार क न पाहा. प्र ये क जमाती या सद्गुणां या
क पना िनरिनरा या असतील; पण या या जमातीपु रता या सद्गुणां वर रात्रंिदवस
इतका भर िदला जातो, की बालपणापासूनच आपलं मत या सा यांचाच आकार धारण
करतं , याच िवचारांचं गु लाम बनतं . हणूनच या या अनु रोधानं आप या आवा यातलं
एखादं स कृ य करायला फारशी बु ी िकंवा धै य लागत नाही. िजथं हातारी माणसं
िपढ ान् िपढ ा ‘सदै व स य बोलावे ’ असा आक् रोश करत असतात, या िठकाणी खरं
बोलायला कसली बु ी िकंवा धाडस लागणार आहे ? ओहळात काडी टाकली की ती
वाहत जावी िकंवा गवत िदसलं की बै लानं त ड घालावं , असलं ते िनबं ध आचरण! पण
या वातावरणात एखादं पापकृ य करायला मात्र असामा य साम य लागतं .
आतापयं तचे सारे सं कार ने टानं उलटावे लागतात, िपळदार मनानं वत:ची एक मु दर् ा
आयु यावर उमटावी लागते ; वे गवान प्रवाहा या उलट िदशे नं जाताना जो लागतो, तो
सगळा कडवे पणा या वे ळी पणाला लागतो. हणून तर सारे धम पापी िकंवा गु हे गार
यास भयं कर मानतात, कारण तो यां या मायावी इं दर् जालातून िनसटले ला असतो,
या या द्रोहातच या या धमा या िवनाशाची बीजं लपले ली असतात. या िठकाणीच
पाहा. इथं श दां या पािव याला मह व आहे , तर मी इथं ये यापासूनच यांची
प्रतारणा केली. िशकारीतील, यु ातील शौय मोलाचं आहे , ते मी ु दर् केलं .
वजातीयां िवषयी ने हबं ध पिवत्र आहे त, तर मी लहरीप्रमाणे यांचे हातपाय छाटले .
पज यनृ य पिवत्र आहे , तर या याकडे पाहन
ू मी कुि सतते नं हसत आलो. या डोळस,
दीघ द्रोहावर मी माझं जीवन घडवलं , वत:म ये अहं कारी आदर िनमाण केला. अरे , या
िठकाणी मी उपरा झालो. मला कू ळ नाही की परं परा नाही; पण या प्र ये क पापकृ यानं
मी वत:ला ज म िदला, वत:ला घडवलं , वत:ला अिभमान िदला. मा या एरवी
िर या, उप या जीवनात तो एकमे व माझा आधार होता आिण आता या कवटी या
माणसाप्रमाणं च तू मा यापु ढं अनाहत
ू उभा रािहलास आिण माझं जीवन िचरडून
टाकलं स. मा या हातून जी काही स कृ यं घडली, ती जर सम्राटा या प्रेरणे नं घडली
असं तू मला सां िगतलं असतं स, तर मला याचं काहीच वाटलं नसतं . तसली कृ यं
िशकवले या जनावराप्रमाणं दुबळी, िनबु माणसं देखील करतात; पण माझं प्र ये क
पापकृ य हणजे मा या व वाची खूण होती; मी जगत आहे आिण जगत असले ला मी
हा कोणीतरी वतं तर् आहे , याची मी मा या अं गठीनं केले ली िनशाणी होती. – हे सारं तू
उधळू न लावलं स. शे वटी मी ठरलो एक बु जगावणं – वा या या पशानं याची ल तरं

कधीतरी फडफडली, असलं एक दिरद्री बु जगावणं ! मा या शरीरात िशरले ला सवांत
टोकदार िखळा शे वटी प्र य मा या पु त्राकडून यावा, ही तु या या सम्राटानं
मा या शे वट या णी टाकले ली िवजयी थुं कीच आहे ! आता ु दर् माणसा, इथून
चालता हो! तु झा चे हरा मा या डो यांपुढं नको, तु झा श द मा या कानां वर नको –’’
लाल ग डाचे शरीर एकदम थरथर कापू लागले व ओठांमधून र त उसळू न छातीवर
पसरताच याचे अं ग सै ल पडू लागले व याची मान खां ावर ल बकळली.
इतर माणसे मागे च रािहली हे एका दृ टीने बरे च झाले असे िमत्रास वाटले . तो
िवसकटले या चे ह याने नायकापाशी आला व णभर त ध उभा रािहला. नं तर तो
हणाला,
‘‘शे वट या णी यानं मा याजवळ प चा ाप य त केला. वाध या या
भाराखाली आपलं मन तडकू न गे लं हणून आप या पिवत्र धमाचा अिध े प कर याचं
पाप आप याकडून घडलं , हे यानं मा य केलं . पण या पापाब ल याला मृ यूचं
प्रायि च िमळालं आहे . मा या िप याला मा करा असं तु हां ला सां गायला
मा यापाशी श द नाहीत; पण याला आता तु ही िवस न जावं , एवढीच माझी प्राथना
आहे !’’
नायकदे खील यिथत मनाने त ध रािहला. ते पाहन
ू एक वृ पाय ओढत
या यापाशी गे ला व या याशी हलकेच कुजबु जला. यावर नायक िवष णते ने
हणाला,
‘‘आता जमातीला प्रमु ख नाही. सूय ि ितजावर आला की मु कुट मा या
डो याव न खाली उतरे ल. ज मत:च माझी आई मे ली, हणून मला तरी तो कधी
कायमचा प्रा त हो याची श यता नाही. माझा मु लगा मोठा झाला तर याचं नशीब. मी
प्रमु ख होणार नाही; पण प्रमु खाचा बाप होणं अश य नाही. परं तु आता तु लादे खील ते
थान िमळणार नाही. कारण वाध यानं का होईना, तु या बापानं धमाची िवटं बना केली;
पण िवशे ष हणजे तो उपरा होता आिण तू अ या र तानं याचा आहे स.’’
िमत्राने अितशय नम्र श दांत हटले , ‘‘मा या शूर िमत्रा, तु झे श द मला
पूणपणे मा य आहे त. प्रमु ख हायचा अिधकार मला उरला नाही. माझी तशी
मह वाकां ाही नाही. एक साधा से वक हणून मी मा या घरी परतलो आहे , एवढं च
आपण समजू. मला प्रमु ख कर याची गो टच आता आपण बाजूला सा . मला तु ही
तु म यातील एक हणून जरी वीकारलं त, तरी मला ध य वाटे ल. ते दे खील त काळ, या
णी न हे . वष-सहा मिहने जाऊ दे त, तु म या दृ टीत मला तावूनसु लाखून िनघू दे . मग
तु ही आपला िनणय ा. या वे ळी जर मी नकोसा असे न, तर याच पाऊलवाटे नं मी जसा
आलो तसाच जाऊन परागं दा होईन.’’ याने थांबन
ू थोडा िवचार केला व हटले , ‘‘पण
मला थोडं सां गायचं आहे . मी काही वषांपव
ू ी नाहीसा झालो, ते हाच मला मा या बापाचं
कपट समजलं होतं . हा माणूस या मातीचा न हे हे मी ओळखलं होतं . या या या
पापासाठी प्रायि च
घे यासाठीच मी बाहे र पडलो आिण मी अ यं त कठोर
प्रायि च घे तलं ही. मी बफासार या नदीत चोवीस तास ग यापयं त बु डून रािहलो.
काखे त दोर बां धन
ू वत:ला झाडाला टां गन
ू घे तलं व सात िदवस, सात रात्री उपवास
केला. खडकाळ, काटे री पायवाटा तु डवत मी पवत ओलांडला आिण अने क यातना सहन
करत सम्राटा या सभे त गे लो –’’

याचे श द ऐकताच भोवताल या िनिवकार चे ह यां वर िव मय िदसला. नायक
पु ढे सरकला व याने उतावीळपणे िवचारले , ‘‘तू सम्राटा या सभे त गे ला होतास? तू
सम्राटास प्र य पािहलं स?’’
आप या श दांनी अपे ि त पिरणाम झा याने िमत्रास समाधान वाटले ; पण
िवनयाने याने मान िकंिचत खाली केली व हटले , ‘‘िमत्रा, पावसाची सर ये ताच
उगवणा या हजारो गवता या पा यांसारखा मी! सम्राटाचं प्र य दशन घड याचं
भा य मलाच काय, कोण याच मानवाला असे ल असं मला वाटत नाही; पण मी या या
सभे त िहं डलो. मी याचे र नखिचत आसन पािहलं आहे . या भ य सभागृ हात आप या
धमाची अने क िचत्रं लावली आहे त आिण अने क िठकाणी, ‘हा धम अितश्रे ठ आहे , या
सा या िव वात यास तोड नाही; याचे अनु यायी सम्राटास िवशे ष िप्रय आहे त’ असे
सम्राटाचे प्र य श द िचतारले आहे त.’’
िमत्रा या या श दांनी तर भोवताल या माणसांनी हषाने जयजयकार केला.
नायका या चे ह यावरसु ा समाधान िदसले ; पण याने इतरांना शांत राह याचा इशारा
केला.
‘‘मी प्रायि च घे तलं , यातना भोग या, ते सारं मा या बापा या पापासाठी!
ू ाकरवी प्राथना केली व
मला सम्राटाकडून मा यासाठी मा हवी होती. मी एका राजदत
डो यांत प्राण घे ऊन तीन िदवस, तीन रात्री सभागृ हा या उं ब यापाशी ित ठत
रािहलो. मग मा या भा याचा ण आला. सम्राटांनी मा या बापा या पापाची मा तर
केलीच; परं तु मा यात याचं अधं र त अस याब ल मलादे खील मा क न माझं र त
तु म याइतकंच शु केलं .’’
नायक काही वे ळा त ध रािहला; पण नं तर याचे डोळे िकंिचत बारीक झाले व
चे ह यावर अिव वास िदसला. तो हणाला, ‘‘माणसाला जीभ एकच असते ; पण काही
वे ळा तो सापा या जीभे नं बोलतो. सम्राटानं तु ला शु केलं , याब ल तु याजवळ काही
पु रावा आहे ? ताईत, कातड ावरचं िचत्र?’’
िमत्र हसला व नायकाला हणाला, ‘‘िमत्रा, तू वीरच न हे , तर अ यं त
बु द्िधमानही आहे स. तु झा िव वास िमळव यासाठी बोलले ला श दन् श द खणखणीत
वाजला पािहजे याची मला जाणीव होतीच. तु ला शहाणपणाचा डोळा आहे . मला
सम्राटाकडून तसलं काही िच ह िमळालं नाही. ते िमळालं असतं तर मी ध य झालो
असतो; पण सम्राटाची कृपा आभाळासारखी आहे , याचं प्रेम सागरासारखं आहे .
तु हां ला माहीत आहे , सम्राटाचं साम य एवढं आहे , की तो घनगजना िनमाण करतो व
यातील वीज घे ऊन ितचा महान बाण करतो. ितचा पश होताच वृ जळू न जातात.’’
‘‘होय, तो समोरचा वृ असाच एकदा जळाला. मी या वे ळी –’’ इतका वे ळ
काहीच बोलायला न िमळाले ला वृ सां गू लागला; पण िमत्राने यास अधीरपणे
थांबवले व हटले ,
‘‘सम्राटानं मला चांदीचा िकंवा चामड ाचा तु कडा िदला नाही, तर मला ते च
अ त्र प्र य िदलं .’’
‘‘ हणजे तु ला काळे ढग एकमे कां वर आदळू न वीज िनमाण करता ये ते की काय?’’
पूण अिव वासाने नायकाने िवचारले .
‘‘ते प्र य अ त्र सम्राटा याच महान साम यशाली हातात शोभे ल. ते

आप या हातांना पे लवे ल तरी का? ते जसं या तसं मला कसं िमळे ल? पण मला याच
जातीचं अ त्रं िमळालं आहे . सरोवरा या एका थबात याची भ यता नाही; पण
दोह तील पाणी ते च असतं .’’
‘‘डोळे बोल याखे रीज पि चम वारा िव वास टाकत नाही!’’ नायक िन चयाने
हणाला.
आता ऊन उत लागले होते . कोरले या खांबाची सावली लांब होत यां यापयं त
आली होती व या यामागील ि ितजापयं त पोहोचले ला सपाट भाग, सो या या
समु दर् ासारखा झाला होता. लाल ग डा या अं गावर आता माशा घ घावू लाग या
हो या व याची मान खां ावर दुबळे पणाने पडली होती. बाजूला ब याच अं तरावर
िन पण वृ उभा होता. यावरील साल काही िठकाणी सोलून गे यामु ळे काही भाग
एखा ा भीषण जनावरा या मांस व छ केले या हाडासारखा िदसत होता. ितकडे पाहत
असतानाच आभाळात सावलीचा तु कडा मोठा होत आला. झाडा या टोकाजवळ ये ताच
िवशाल पं ख दोन वाव ं दावले व एक िगधाड अलगद खाली उतरले . याने पं ख अं गाशी
आवळू न घे तले . अवजड अं गात तले या आकड ाप्रमाणे िदसणारी िबनिपसांची मान
याने जा तच वाकडी केली व आता कसलीच घाई नस याप्रमाणे ते बसून रािहले .
‘‘ते िगधाड पािहलं स?’’ िमत्राने नायकास हटले , ‘‘तु म यापै की कोणी बाणानं
याचा वे ध याल का?’’
भोवताल या माणसांनी िगधाडाकडे नजर टाकली व ती अं ग चो न उभी
रािहली. नायक हणाला, ‘‘मला ये णार नाही – आिण मला ये णार नाही हणजे इथं
कोणालाच ये णार नाही. माझा बाण ितथपयं त जाणारच नाही. तो वाटे तच वृ होईल.’’
यावर िमत्र आ मिव वासाने आप या घोड ाजवळ गे ला व याने खोिगरात
ू काढली. तो नायकाजवळ परत आला व हणाला, ‘‘मग आता
अडकवले ली बं दक
काळजीपूवक पाहा.’’
याने ने म धरला व चाप ओढला. नळीतून वीतभर जाळ िदसला व जमीन
तडक यासारखा आवाज झाला. याबरोबर नायक दचकला व एक पाऊल मागे सरकला.
इतर माणसे माग या मागे सै रावै रा धावली. एकदम चिकत झा याप्रमाणे िगधाडाचे
डोळे फाकले , याचे अवजड गो यासारखे अं ग डळमळले व काळवं डले या वृ ाचे काळे
फळ प व होऊन पड याप्रमाणे ते खाली आदळले .
आता नायक नम्रपणे पु ढे झाला व याने िमत्रा या खां ावर हात ठे वला.
‘‘तु झी जीभ स ची आहे ,’’ तो हणाला, ‘‘सम्राटानं च अ त्र दे ऊन तु ला मा के यावर
आमची काहीही शं का नाही. सूय वर आला की हा मु कुट ह कानं तु झाच आहे ,’’ व याने
मान िकंिचत लववली.
भोवताल या ि त्रयांमधून कोणीतरी घु ं गरू हलव याप्रमाणे कोवळा मधु र वर
काढला. यात एकेक भर टाकत अने क ि त्रया गाऊ लाग या. मग यात पु षां या ं द,
भरदार आवाजांची भर पडली व पाहतापाहता वरांचा एक दीघ गोफ होऊन गे ला.
ू घे यासाठी हात पु ढे करताच िमत्र हणाला, ‘‘िमत्रा! मला
नायकाने बं दक
मा कर. या श त्राला इतरांचा हात लागता कामा नये , अशी मा याकडून शपथ
घे यात आली आहे . मा या इतर सामानास इतरांनी पश केला तरी चाले ल; पण हे सतत
मा याजवळ राहील. आभाळात पूण चं दर् असता आिण चं दर् च नसता मला या यापु ढे

नृ य करायचं असतं आिण ते नृ य अ यं त गु त असतं . या पे ट ा व इतर सामान मात्र
कोणीतरी उचलून ने ऊ दे .’’
दोघा जवानांनी पे ट ांसह सामान उचलले व सं थपणे पण अखं ड गात असले या
िमरवणु कीत खडकातील पाय या चढत, िमत्र अगदी वर या सु शोिभत घरात आला. ते थे
ू
सवत्र नजर िफरवता याला प ट समाधान वाटले . याने पे ट ा आत घे त या व बं दक
काळजीपूवक वे दीवर ठे वली. सारी माणसे हळू हळू नाहीशी झाली व आता सवत्र शांत
वाटू लागले . आता फ त नायक या या शे जारी रािहला. िमत्र बाहे र आला व याने
खाली दृ टी टाकली. आता या िवशाल मै दानावर खांबाला बां धले ला लाल ग ड आिण
दरू काळवं डले या झाडाखाली पडले ले िगधाड यांखेरीज कसले डाग न हते . वा याचा
जोर वाढला व िवसकटू न िवझले या वतु ळातील राख पदरापदराने दरीकडे जाऊ लागली.
आ ाच दु न लांडगे , को ही यांचे आवाज अ प ट ऐकू ये ऊ लागले होते व दरी तर गडद
अं धाराने भ न गे ली होती.
‘‘आता याला शे वटचं थान िदलं पािहजे ,’’ लाल ग डाकडे बोट दाखवत िमत्र
हणाला.
‘‘आज म यरात्रीनं तर तो ितथं असणार नाही,’’ नायक हणाला, ‘‘तू आता
िवश्रांती घे . तु झा प्रवास दीघ आिण क टाचा झाला आहे ; पण अखे र तू आप या
ह का या घरी आला आहे स. सकाळी हा मु कुट तु झा होईल व मी पु हा पि चम वारा
होईन. पण एक गो ट यानात ठे व. मी तु याशी र ताची शपथ घे तली आहे . तू उभा अस
िकंवा माळावर आडवा अस, तु झे डोळे आताप्रमाणं उघडे असू दे त िकंवा तु या
बापाप्रमाणं िमटले ले असू दे त; पि चम वारा सदै व तु या शे जारी तु झा िमत्र हणून
राहील!’’ याने िमत्रा या खां ाला हलकेच पश केला व तो तडक िनघून गे ला.
याची भ य, ं द पाठ पाय या उत न जाईपयं त िमत्र या याकडे पाहत
रािहला. मग याचा चे हरा एकदम िवचारम न झाला आिण आज ना उ ा, पण लौकरच
आप या वाटे तील हा लाल कडा बाजूला के याखे रीज आपला माग कधीही पूणपणे
िनभय होणार नाही, हे याला उमगले व मना या एका खोल कोप यात िन चयाने आकार
धारण केला.
याने हरणा या मांसाचा एक तु कडा त डात क बला व एक रसरशीत फळ हातात
घे ऊन तो उबदार कातड ां या लोकरी गादीवर पडला. याचे अं ग सु खाने सै लावले होते
व डो यांत तृ तता होती. या फळात दात तवत पड यापड याच या या मनात
एकदम िवचार आला : खरे च, लाल ग डाचा नाहीसा झाले ला मु लगा खरोखरीच कसा
असे ल? आिण आज तो कोठे असे ल बरे ?

पु न र िप
पो टमन गे टापलीकडील र याव न सरळ पु ढे िनघून जाताच आवारात आता सवत्र
वाढले या गु डघाभर गवतातून वा याची हालचाल जशी थरकत होती तशी माई या
मनातून िनराशा सरकली आिण ितने एक दीघ िन: वास सोडला. आता रातपाळीचा
गु रखा ये ईपयं त या र याने कोणीसु ा िफरकणार नाही. आज सकाळीच तर सगळीकडे
तारा पाठव या आहे त, ते हा आजच सं याकाळी कोणाकडून पत्रे ये तील कशी? – अशी
ितने मनाची समजूत घाल याचा प्रय न केला; पण ितला या खु ळचट िदसणा या
पो टमनचा उगाचच राग आला. कोणाकडूनही गे या चार मिह यांत पत्र न हते . ते हा
िनदान आज तरी एखादे साधे काड याने आणून टाकायला हरकत न हती. या या
ये याची ती दररोज उ सु कते ने वाट पाहत असे हे खरे ; पण याचबरोबर ितला याचे
ये ऊन जाणे नकोसे ही असे . कारण तो एकदा ये ऊन गे ला की मग उरले ली सं याकाळ
िवष णपणे ित या अं गावर धावून ये त असे . आता ती िवमन कपणे तशीच ओसरीवर
बसून रािहली. राहणा या माणसां या मानाने एखादे घर अितशय मोठे असले की यावर
जी एक उदास, िझप्री कळा ये ते, ती या बं ग यावर भ न रािहली होती. पूवी दादा
कानात अ राचा फाया ठे वून, जरीकाठी माल बां धन
ू सारवटगाडीतून कोटाला जात.
घरी नारायण, र नाकर, घन याम, कांचन या सग यांचा कलकलाटी घोळका चक् री
वा याप्रमाणे िभरिभरत असे , या वे ळी बं ग याची िभं तन् िभं त तरणीताठी वाटे . या
वे ळी समोर रं गीबे रंगी बिगचा होता आिण रात्री दहाबारा वाजे पयं त ये णा या माणसां या
वदळीने पु ढचे गे ट सारखे करकरत असे . परं तु आता ये थील माणसे च शोषून घे तली
गे याप्रमाणे सारे शू य झाले होते . आवारा या िभं ती या कडे ने तर पु षभर आघाडा
वाढला होता आिण अं गणात सवत्र खाज पाने उगवली होती. आवडीने लावले ली
अबोली-मोगरीची रोपे तर के हाच गु दम न गे ली होती. बाहे र र यावर अ ाप ऊन
अं थरले ले आहे असे प ट िदसत असतानाच या िठकाणी िहरवट अं धार धीटपणे बाहे र
पडू लागत असे .
माईला वाटले , आता शे वटी ये थे उरले काय? तर आपण, आप या सां यांतील
कळा, िक ये क वष अं थ णाला िखळू न रािहले ले दादा, पाऊल टाकावे ते थे एखादी
आठवण जागी करणारे हे प्रचं ड घर, िद कािद कातून गोळा क न आणले ली, पण
गु दमरत चालले ली िकंवा म न गे लेली आवारातील झाडे ...
माई एकदम जागी झा यासारखी झाली आिण काळजीपूवक ऐकू लागली. ितला
प्रथम वाटले , दोनचार िदवस तोच िवचार मनात घोळत अस यामु ळे आप याला तसा
भास झाला असे ल; पण दरू कुठू नतरी, आवारातच पु हा एकदा मांजरा या ओरड याचा
आवाज ऐकू आला. माईने बस याबस याच अधीरपणे हाक मारली, ‘‘लाडली!...
लाडली!’’ पण नं तर आवाजही नाहीसा झाला आिण वाढले ला आघाडा मात्र इकडून
ितकडे डोलला.

तो आवाज अ प ट का होईना, एकदा ऐक यावर माईला थोडे हायसे वाटले ; पण
आता ितला ते थे बसून राहवे ना. ‘‘सटवी कुठली!’’ हणत कुरकुरत ती उठली िन
सावकाश पाय या उत न आवारात आली. िकतीतरी मिह यांत ती प्रथमच आवारा या
या बाजूला िफरकत होती; परं तु बाहे र ये ऊन गु डघाभर गवतात उभे राहताच भोवती
एखादे रानवट िहरवे त ड एकदम उघड याप्रमाणे ती घाबरली. तरीही आता घाई केली
नाही तर सारे पाहतापाहता काळवं डेल आिण मग काम आणखी उ ावर पडे ल हणून
ि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 िशं प याप्रमाणे होऊन ओघळ यासारखा
झाला; पण पायांत पांढरे मोजे घात याप्रमाणे डाग असले ली मांजरी कुठू नही बाहे र
आली नाही. एकामागोमाग सगळी मु ले घराबाहे र पडून िनघून गे ली, ते हा हताशपणे
माईने घरात इतर िठकाणी आतडे िचकटव याचा प्रय न केला होता; पण पाळले ला
पोपट एक िदवस िपं ज याचे दार उघडे पाहन
ू उडून गे ला होता. याला तर ितने दोनचारदा
र त ये ईपयं त बोटे फोडून घे ऊन ओली डाळ चारली होती. भोवती सोबत असावी हणून
ितने एकदा चार क बड ादे खील ठे वून पािह या हो या. यांपैकी दोन शे जार या अकबर
अ ली या काळत डया कु याने मोड या िन ते सोकावून बसले आिण एक िदवस
उरले या दोन काहीतरी िजवाणू चाव यामु ळे फुगून आड या पड या. ते हा ितने तो नाद
सोडून िदला होता. मग नारायण एकदा सु ट्टीत आला ते हाची गो ट. छोट ा
सं जीव या मागे लागून लाडली घरात आली आिण ऐटबाज, लोकरी पावले टाकीत
िबनिद कत वाव लागली. सं जीवला ितला काय नाव ायचे होते कुणास ठाऊक; पण
तो या नावाने हाक मारीत असे , ते ‘लाडली’ असे काहीतरी वाटे आिण अखे र ते च नाव
ितला कायमचे िचकटू न गे ले. आता तो गोड छोकराही दरू िनघून गे ला आिण आता तो
छोकराही रािहला नसे ल. कुवे ट? कुठे िद काला आहे ते गाव की तो दे श? आपली माती
सोडून नारायण ते थेच का जाऊन रािहला दे व जाणे !... सं जीव िनघून गे ला खरा; पण
लाडली मात्र ये थेच रािहली; पण गे ले चारपाच िदवस ितचा प ाच न हता. आता
िवशे षत: ितची पोटवळ वाढ याने तर माईचा जीव ित यािवषयी खालीवर होत होता.
कुठे गे ली असे ल ती? आपली िपले ितने कुठे ठे वली असतील? या िठकाणी पाहावे तर
हजार जागा तरी सोयी या हो या.
माई काळजीपूवक पावले उचलीत जु या गाडीखा याजवळ आली. आता या
िठकाणी चां गले पाऊल बु डे ल इतकी धूळ साचले ली होती आिण जु नी खोकी, मोड या
खु या, मोठे हारे यांनी ती जागा भ न गे ली होती. माई िबचकत दारापाशी आली िन
ते थन
ू च ितने लाडलीला दोन हाका मार या; पण ते थन
ू काही उ र आले नाही, की कसली
हालचाल जाणवली नाही. गाडीखा यामागे लाकडे –कोळशाकरता खोली होती.
ित यामागे दोन लोखं डी िपं पे आडवी पडली होती आिण सवांत मागे जु या
सारवटगाडीचा गं जन
ू िवटू न गे लेला सां गाडा होता.
माई सरपणा या खोलीकडे जायला हणून वळली. बाजूला सावं तवाडीहन
ू
मु ाम आणून लावले ली आं या-िच कू ची झाडे होती; पण यां या बु ं याशी घाणे री
तरा न खां ापयं त वाढली होती. िच कू ची फळे घोसाघोसांनी ये त, खाली पडून कुजत
िकंवा माकडां या हातून नासवली जात. आं या या झाडावर अगदी टोकापयं त नागा या

फणीसार या पानांचा जळवे ल चढले ला पाहन
ू तर माईचा जीव अगदी कासावीस झाला.
या वे ला या दोरखं डासार या पे डां या जीवघे या पकडीत सापडून दोनचार झाडे आधीच
गु दम न गे ली होती. आता उरले होते ते हे शे वटचे झाड! याला एवढीशी गोलसर पण
साखरे या िमटकीसारखी गोड फळे ये त. नारायणाचा पोरगा आला होता, तो तर सतत
िदवसभर ती फळे चोखीत असे आिण मग याचे डागडाग पडले ले कपडे िदवसातून
प नास वे ळा तरी बदलावे लागत. लहानपणी घन यामने याच झाडा या खाल या
फां ां वर फ या ठोकू न 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 मु लीशी सं सार थाटला. आता या
झाडालादे खील शोष लाग याप्रमाणे ते कोळपू लागले होते .
माईला लाडली िन ितची टमाम फुगले ली पोटकुळी यांचा णभर िवसर पडला
आिण ती िख न झाली. ये थन
ू ते थन
ू जमा क न आणले ली, कमरे वर घागरी वाहन
ू
िशं पले ली ही झाडे आप या डो यांसमोरच एकामागोमाग िनरोप घे ऊन नाहीशी होत
आहे त. शगे त िशरांचा अिजबात गु ं तवळा नसले ला शे वगा खडखडीत वाळू न गे ला होता
िन यावरील जु या शगा रात्री या वा यात घशातील घरघरीप्रमाणे खडखडू लाग या
हो या. अचानक उगवून वाढले या सीताफळा या झाडाची फळे वाढत खरी; पण नं तर
मात्र ती ड बा या या पोरां या डो याप्रमाणे बु रसून काळीिठ कर पडत. चा याची
चारही झाडे आता वांझ होऊन पडली होती. माईला एकदम वाटले , या सग या
झाडाझुडपांना पु ढची कसली चाहल
ू तर लागले ली नाही ना? दादांना झटका ये ऊन ते
आडवे िखळू न रािहले , ते हाच घराचा िजवं तपणा िवझ यापूवी थरथ लागला होता.
आता आपण काय, दादा काय, या वाळले या शे व यासारखी माणसे ! जु या आठवणी
खडखडत वाट पाहत उभी आहोत झाले ! परं तु आप यामागे या घराचे , घरातील
सामानाचे काय होणार? आपले जु ने पलं ग, दादांची काय ाची जाडजूड पु तके, चार
मु लांचे ज म पािहले ला पाळणा, माहे राहन
ू आणले ली चांदी या मु ठीची फणे री पे टी...
सगळे काही जु या बाजारात बे वारशीपणाने पडणार की काय? नाहीतर हे सामान कुठे
जाणार? कुवे टला? ते कुठे आहे याचादे खील आप याला प ा नाही. मुं बई-कलक याला
जागे ची एवढी अडचण आहे , की र नाकर–घन यामला इथली एक वाटीदे खील नको
आहे . मग चाळीसप नास वष जे थे सं सार केला, या चार िभं तींचे आप यामागे होणार
तरी काय?...
माईचे मन दडपून गे यासारखे झाले आिण ितला लाडलीचा िवसर पडला.
िशवाय पायांतन
ू कमरे पयं त ती जु नी पिरिचत चमक लखलखीत लाल तारे प्रमाणे झगमगू
लागली होती. माई अ याव नच परतली िन दाराकडे वळली.
पण ितने आत पाऊल टाकताच इतका वे ळ दृि टआड झाले ले िचत्र जा तच
उजळपणे समोर जागे झाले . तारा सग यांना िमळा या असतील न हे ? र नाकर,
घन याम उ ापयं त ये तील ना? नारायणचा तर प्र नच नाही; पण तो आला असता तर
बरे झाले असते . मग या याबरोबर तो सं जीव पोरगादे खील पु हा एकदा आला असता.
‘‘आमची आजी चां गली आहे , ती मला खजूर दे ते,’’ असे याने मागे एकदा मोठ ा
अिभमानाने एका शे जा याला सां िगतले होते . सं जीव रािहला होता फ त पं धरा िदवस;
पण ते वढ ात याने हे वाड ासारखे घर डो यावर घे तले होते . सग या कपाटांतील डबे

कडाकडा काढून काही खायला िमळते का याची याने शोधाशोध केली होती. घरात या
जु या खे ळ यांपैकी अ या खे ळ यांचा च काचूर केला होता. खाली गादी अं थ न
िज या या कठड ाव न घसरत ये ऊन तो िखदळत धबाधबा पडला होता आिण याने
सो यावरील व छ पांढ या िभं ती अडीचतीन फुटांपयं त िवल ण िचत्रांनी 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 आग्रह धरला; परं तु दारात टां गा आला, ते हा
सारे काही पु सून टाक याप्रमाणे आजी-आजोबा, खजूर, खे ळणी तो पार िवस न गे ला
आिण धावत जाऊन उतावीळपणे टां यात बसून मागे एकदाही न पाहता िनघून गे ला.
तो असताना माईला पाच िमिनटे अं ग टे कायला उसं त िमळाली न हती. पोराने आजी या
आयु याचे िपकले फळ क न टाकले होते ; पण याचा टां गा वळणाआड होताच माईला
सगळे घर गौरी या िश या आराशीसारखे वाटू लागले होते . माईला खूपदा वाटायचे ,
एकदा या सग या मु लां या घरी जाऊन यांचे सं सार पाहावे त. कांचनचे ते कोव या
सफरचं दासारखे िदसणारे नकटे गु बगु बीत मूल आता खूप मोठे झाले असे ल. र नाकर या
घरी सारे काम िवजे वरच चालते आिण िशवाय या याकडे कपडे धु याचे कसले तरी
यं तर् दे खील आहे हणे . घन यामची मु ले तर राहू दे तच, पण या या या बं गाली
बायकोलाही माईने कधी पािहले न हते . या सग या िठकाणी एकदा जाऊन यायला हवे
होते ; पण ते सारे कायमचे राहन
ू च गे ले. आता िनदान चां ग या-वाईट कारणांनी का
होईना, एकत्र तरी ये ऊ ा एकदा सग यांना!...
पण दादांना ताईिवषयी सां िगतले हे चु कले का? सां गायला नको होते का?... गे ले
चारसहा िदवस माई या मनात ठसठसत असले ली ख ख नको असताना एकदम जागी
झाली. ‘छट् ! सां िगतलं हे च बरं झालं ! नाहीतर काहीतरी बरं वाईट झालं च, तर शे वटी
आपण यांची फसवणूक केली अशी आप या मनात सतत िपं जणी रािहली असती!’ –
माईने वत:ला बजावले ; पण या पड ाआड टोचणी मात्र तशीच खु पत रािहली.
पाचसहा िदवसांपव
ू ी, ओसरीवर उ हात ठे वले ले डाळीचे भांडे घे ऊन ती आत ये त
होती, ते हा मधे च थबकली. दे साई पाहु यांकडचा गडी – दाजी – गे टपाशीच उभा राहन
ू
खटखट करीत होता. याला पाहताच माईला प्रथम आली ती िवल ण चीड. काही
खायचे यायचे असे ल तर हा बे रड सां िगत या वे ळे या आधी अधा तास हजर होत असे ;
पण काही काम हटले की याचे खापरत ड मिहनामिहना िदसत नसे . झाडावरील नारळ
आिण िच कू उतरायचे आहे त हणून सां गन
ू याला चार मिहने होऊन गे ले होते . यानं तर
तो उमडला होता तो आज! आता मात्र याला चां गले सडकावे हणून माई आवे शाने
गे टकडे आली; पण वास गोळा क न ठरवून ठे वले ले याला चां गले सु नवायला ितला
वे ळच िमळाला नाही.
‘‘ताईविहनी काल खलास झाली – रात्री तीनचार वाजता. झालं तर तु ही
एकदा ये ऊन जायला सां िगतलं आहे मालकांनी,’’ दाजी हणाला.
‘‘रात्री तीनचार वाजता?’’ माई िनजीवपणे हणाली. ित या अं गातील श तीच
गे ली आिण ितने गे ट घट् ट धरले . िनिवकारपणे मान हलवून ती परतली खरी; पण िहर या
पसा यात िहं डताना पायाखालचे काहीतरी िनसटू न जावे याप्रमाणे ती हाद न गे ली
होती. ही ताईविहनी हणजे दादांची जु ळी बहीण होती. ये थन
ू अ या मै लावर ितचे घर
होते . घरात सं सार हणजे हजार मोग या या फुलांसारखा भरग च भरला होता; पण ताई

मात्र िक ये क वष आप या खोलीत गु डघे उं च क न, वाकू न, एकाकी बसून होती. ितला
िदसत न हते की काही ऐकायला ये त न हते . ती सतत आप याशीच बडबडत बसे आिण
आप याला ये थे एकटीलाच टाकू न आपली सारी मु ले िनघून गे ली, अशा समजु तीने
सारखी तळमळत असे . मु लांनी ये ऊन ित या हातात आपला हात िदला, कानात मोठ ाने
ओरडून सां गन
ू पािहले , तरी ती आप या आं ध या–बिह या जगातून काही बाहे र पडत
नसे . ित याकडे पािहले की माई या पोटात खळगा पडे . ितला वाटे , तु झी मु लेबाळे
भोवती असून तू एकाकी आहे स; माझी मु ले दरू दरू िठकाणी िशं पडली गे ली हणून मी
एकाकी आहे ...
दादांची िन ताईची भे ट होऊन नऊदहा वष होऊन गे ली होती. दादांनीच एकदा
फार हट् ट केला हणून ट् रेचरव न यांना ताईकडे ने ले होते . ताईने यां या
हातात डाव न हात िफरवून पािहले . दादां या कपाळावरील टगु ळाला ितचा पश
होताच, पातळ दुिधया काचे या िद यात प्रकाश िदसावा याप्रमाणे ितचा व छ
िनतळ चे हरा आनं दाने , ओळखीने उजळला होता. हात तसाच ठे वून ती मूकपणे बसून
रािहली; पण ित या डो यांतन
ू पाणी पाझरत होते . दादांना परत ने याची वे ळ आली
ते हा ितने यां या चे ह यावर पु हा एकदा हात िफरवून बोटे मोडली िन एकदम गाठ
मार याप्रमाणे बाजूला वळू न ती ग प झाली. ही भे ट इत या वषांपव
ू ीची!
आता दादांना अं थ णावरही हल याची श ती रािहली न हती; पण एकदोन
िदवसां आड ते हटकू न िवचारीत, ‘‘आता कशी आहे त ये त ितची?’’ मग माई िकंिचत
शरमून ‘‘ठीक आहे ’’ हणून सां गे. आता ित या त ये तीत काय फरक पडणार? आता
िन वळ िदवसाला िदवस िचकटवीत बस याचा प्र न होता. दादां या आग्रहामु ळे माई
ित याकरता काहीतरी खास खायला पाठवी; पण जत्रेसार या या घरात ते सगळे
कोणी या कोणीच फ त करी. ताईपयं त जरी ते एखादवे ळी पोचले च, तरी आता अगदी
हलता न ये णा या भावाकडून ते आप यासाठीच आले आहे याचा ितला प ाही लागत
नसे .
दाजी या श दांचे ओझे घे ऊन माई परतली आिण सरळ दादां या खोलीकडे
आली. खोलीत आजारीपणाचा क दट पिरिचत वास दाटपणे भ न रािहला होता.
दादां या पलं गाशे जारी टे बलावर िदवा चोवीस तास जळत ठे वले ला असे . दादां या
छातीवर वतमानपत्राची घडी होती; पण चािळशीखालचे डोळे िमटले होते . टे बलावर
औषधा या दोनचार बाट या हो या; पण यां याही अलीकडे िवड ांचे बं डल आिण
तपिकरीची बाटली होती. सगळे डॉ टर गे ले खड्ड ात! या अव थे तदे खील दादांनी
िवडी, तपकीर आिण वाचन ही आपली तीन यसने हट् टाने चालू ठे वली होती.
वतमानपत्र पं धरा िदवसांपव
ू ीचे जु ने होते . कारण पं धरा िदवसांपव
ू ीच माईने घरात सतत
प तीस वष ये त असले ले इं गर् जी वतमानपत्र बं द केले होते . दादांना आता वतमानपत्र
सतत हातात धर याचे देखील श्रम होत नसत. चार ओळी वाच या की डोळे पाझ
लागत. कधीकाळी कोण या मु लाकडून पत्र आले की यात काय आहे हे कळायला
माईला चारपाच िदवस थांबावे लागे आिण शे वटी ‘‘सारं ठीक आहे ’’ एवढे च सां गन
ू ते
ग प बसत; पण आपण वत: वाच याआधी ते पत्र माईला दे याची मात्र यांची तयारी
नसे . ‘‘एवढं वय झालं , डोकं िपकलं ; पण तु मचा हट् ट काही िफकला नाही!’’ असे कधीतरी
िचडून माईने हटले की िवरले ले व त्र थोडे ताणावे याप्रमाणे दादा हसत; पण पत्र

मात्र काही के या दे त नसत.
दादांना असे शांतपणे पडले ले पाहन
ू माई या मनाचा कणखरपणा डळमळला. ती
टे बलाजवळ आली िन बाट यांचा आवाज करीत ितथले जु ने अं क, चारपाच पत्रे
यवि थत ठे वू लागली. आवाज ऐकू न दादांनी डोळे उघडले आिण िवरले या, बारीक
बोटांनी वतमानपत्र बाजूला टाकले . ‘‘औषधाची वे ळ झाली वाटतं !’’ माई उगाचच
हणाली. दादांनी श्रांतपणे मान हलवली. चािळशीची िभं गे अश तपणे
णभर
लखलखली.
माई या मनाची तगमग एकदम वाढली. ितला वाटले , कशाला यांना सां गावी
ताईची बातमी? यांना समजून तरी काय होणार? ितची प्रकृती चां गली आहे असे सां गत
आलोच; तसे च पु ढे आपण सां गत रािहलो तर काय िबघडे ल?... पण दुस याच णी ितचा
िवचार बदलला. असे फसवून यांचे आयु य सं पू दे यात तरी काय अथ आहे ? ताई
कधीतरी जाणार हे यांचे यांना जाणवले होते च की नाही? ितचा िनजीव हात यां या
चे ह याव न िफरला, याच िदवशी यांनी माईला हणून दाखवले होते सु ा, ‘‘आता ताई
फार िदवस जगे लसं वाटत नाही. आम यात आधी कोण, एवढाच आता प्र न आहे !
पु कळदा वाटतं , एकदमच आपण इकडे आलो; जातानादे खील एकदमच जावं . एक पु ढं
गे याचं दुस याला दु:ख नको!’’
अखे र माईने मन घट् ट केले . ‘‘मी दे सायां या घरी जाऊन ये ते,’’ ती हणाली,
‘‘तोपयं त इकडे ल ठे वायला रमे शला, शांताबाईला सां गन
ू जाते . ताईिवषयी दाजी
नु कतं च सां गन
ू गे लं हणे .’’
ू गे ला. पहाटे तीनचार वाजता ितचं सं पन
दादा माईकडे पाहतच रािहले . यांनी थरथर या हातांनी च मा काढला िन डोळे
दाबून धरले . ते घोग या आवाजात हणाले , ‘‘मला ितथली एक िवडी दे तेस का? आिण
काडीदे खील तूच लावून दे .’’
माईने यांना िवडी पे टवून िदली; पण ती दादां या हातून गळू न पडली. यांनी
ती उचलून मािगतली नाही, ते हा माईने ती िवझवून टाकली. ‘‘ हणजे तीच पु ढं गे ली
हणायचं तर! परमे वराला ते च मं जरू होतं ! माझी सावलीच काप यासारखी झाली बघ!’’
दादा अडखळत हणाले .
माईने यां या अं गावरील चादर सारखी केली, टे बलावर तपकीर आिण िवड ा
यां या हाता या आवा यात ठे व या आिण दार ओढून घे ऊन ती दे सायांकडे गे ली.
नं तर दोन िदवस दादा िनपिचत पडून होते . यां या ले टमधील आटवल तसे च
अधवट राहू लागले . दुस या खे पेचा चहादे खील यांनी बं द केला. काल सकाळी तर कधी
नाही ते यांनी टे बलावरचा िदवा बं द करायला सां िगतले . िकतीतरी वष चोवीस तास
जळत असले या िद यात आता खं ड पडला. तो िवझताच खोलीतील िहरवट अं धार
दादां या िवरिवरीत अं गाभोवती कोषाप्रमाणे लपे टला गे ला.
पण माई घाबरी झाली ती काल सकाळपासून यांची शु हरप यावर. ती काही
बोलली तरी दादांकडून याला एक नाही की दोन नाही. ताईची बातमी समज यावर
यां या आयु यावर मातले ली जीण व त्रेच गळ यासारखी झाली होती आिण ते
आप या लहानपण या आठवणी असं ब पणे बडबडू लागले होते . कुठ यातरी घरात
कॉफी या झाडांचे लालभडक बु ं द तोडून चोखीत अस याची आठवण... राजे वाडी
नावा या कुठ यातरी खे ड ात ताईबरोबर शे तातच बसून खा ले या भु ईमु गा या ओ या

शगा... तो कुठलीतरी परी ा पास झा यावर चार िठकाणी हात भाजून घे ऊन ताईने खास
यां यासाठीच केले ला पिहला वै पाक... पण यात कशातच मीठ न हते . खरवस खाताना
तो िकतीही ऊन असला तरी, ‘‘हां ! यावर फुंकू नकोस. नाहीतर वास कापड खाऊ
लागतं ’’ अशी ताई दे त असले ली दटावणी... पण कोणाचे ल नाहीसे पाहन
ू वत: मात्र
फुंकर घालून इतरांपे ा जा त खरवस िरचव याची ितची मखलाशी... हे सारे बडबडत
असताना दादा म ये च हसत, म ये च यां या डो यांत पाणी ये ई; पण या सा यात
माईला कोठे च थान न हते . ितचे पाऊल दादां या घरात पड यापूवीचे ितला अपिरिचत
असले ले यांचे कुवार आयु य तु कड ातु कड ाने ित या कानावर पडत होते . पण काल
रात्रीपासून दादांनी काहीसु ा घे तले नाही हे पाहताच माईचा उरलासु रला धीर नाहीसा
झाला. ितने शांताबाई या रमे शकडून कलक ा-मुं बईला तारा करव या. नारायणाचा तर
प्र नच नाही. कांचनलादे खील बडो ाला तार गे ली होती; पण ती आप या सं सारात
अडकले ली, परावलं बी. ती कदािचत ये णार नाही; पण उ ापयं त मु लगे तरी ये तील,
भोवती गोळा होतील आिण आप याला साव न धरतील... पण दादांना ताईची बातमी
सां गायला हवीच होती का? वत: या मनाची समजूत घाल याचा प्रय न क नही
माई या काळजातली टोचणी काही के या थांबेना. ती हलकेच दादां या खोलीपाशी
आली िन ितने माजघरातला िदवा लावला. या या प्रकाशाचा एक चौकोनी पट् टा
दादां या खोलीत पसरत असे . दादा शांतपणे झोप यासारखे िदसत होते . ते पाहन
ू िनदान
काम तरी आव न यावे हणून माई वै पाकघराकडे आली. ते थे भांड ात काढून ठे वले ले
दुपारचे अ न पाहन
ू ितची भूकच सं पली. ितने कसे बसे सारे जाळी या कपाटात भ न
ठे वले , टो हवर पाणी गरम केले आिण ते थमासम ये भ न ती दादां या खोलीकडे
आली.
ू ऊन क न आणू का?’’ ितने हल या आवाजात िवचारले .
‘‘तु हां ला थोडं दध
दादांनी काहीच उ र िदले नाही. ‘‘आज लौकरच झोप लागली की!’’ असे हणून माईने
थमास टे बलावर ठे वला.
‘‘यात ऊन पाणी आहे . आणखी काही लागलं सवरलं 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 आपणदे खील थोडा वे ळ अं ग पसरावे की काय याचा ती
िवचार क लागली. आज वै पाकघरात काही कामच न हते आिण ितची झोप याची वे ळ
अ ाप ब याच अवकाशाने होती. आता हा उदं ड वे ळ कसा ढकलावा हे ितला समजे ना.
ितने इकडे ितकडे पािहले आिण कापडाचा एक तु कडा उचलून ती दादां या पु तकां या
शे फकडे आली. ब याच िदवसांत यां यावरची धूळ झटकली गे ली न हती. शे फम ये
ती कातडी बां धणीची अजस्र पु तके थड यावरील िशलाले खाप्रमाणे उभी होती आिण
यांतली काही तर ितला एका हाताने पे लतही न हती. ितने यां यावरील धूळ पु सली,
दादां या टे बलावर कापड िफरवले आिण मांजरा या िहर या डो यांसारखा िदसणारा
पे परवे टचा गोल पु सून इतका व छ केला, की ितने तो समोर धरताच डो यांत प्रितिबं ब
िदसावे याप्रमाणे यात ित या चे ह याची आकृती उमटली. ती एवढीशी आकृती पाहन
ू
ितला गं मत वाटली आिण ितने कौतु काने तो गोल टे बला या बरोबर म यभागी ठे वला.
दौतीत शाई न हती आिण टाकाचे टोक गं जले होते ; पण पाचदहा िमिनटांत दादा खु चीवर

ये ऊन बसणार िन कु कु िलहू लागणार अस याप्रमाणे ितने दौतटाक पु सून यवि थत
ठे वली. शे फ या खाल या खा यात इतर पं चवीसतीस पु तके बु रसट होऊन वे डीवाकडी
पडली होती. ितने यांतली चारपाच पु तके उचलली आिण यां व न कापड
िफरवतािफरवता यांनी नावे पािहली : ‘लालन बै रागीण’, ‘समाजकंटक अथवा वे ण’ू ,
‘नारायणराव आिण गोदावरी’. ल न होऊन आ यावर या घरात प्रथम वाचले ले ते
पु तक. या वे ळी यातले प्रसं ग आठवून ितला रात्रभर मधूनमधून हुंदके ये त होते .
‘शशांक’ ही एक भ य कादं बरी. ित यातील िवल ण भिव यकथन, यशोधवल दे वांचा
िवक् राळ सूड, दोन राजक यां या प्रेमाचा िवषय होऊनही शोण नदी या वाळवं टात
एकाकी, पराभूत मरणारा सोने री केसांचा दुदवी शशांक... नं तर ‘िवलासमं िदर’!
‘िवलासमं िदर’ हे नाव पाहताच ितचे हात थबकले आिण ितला कामाचा िवसर पडला.
अं धारात हाताला एकदम एखा ा सापाचे िजवं त वे टोळे लागावे याप्रमाणे ित या
मनात भीती चमकू न गे ली. हे पु तक ितने वाचायला घे तले ते हा दादांनी रागावून ते
ित याकडून काढून घे तले होते आिण बाजूला टाकले होते . ते वाचायला घे तले की घरात
कोणी ना कोणी सहा मिह यांत दगावले होते हणे . चाळीसपं चेचाळीस वषांपव
ू ी
वाचायला उचलले ले ते पु तक; पण यात या गौतमी आ याला कोणते गु िपत माहीत
होते याब लची माईची उ सु कता अजूनही ते वढीच तीव्र होती. आता ितला वाटले ,
शे वटची दोनतीन प्रकरणे वाचावीत आिण ते गु िपत एकदाचे समजून यावे . फार तर काय
होईल? सहा मिह यां या आत आपण म न जाऊ. पण म न जायचे हणजे ने मके काय
होईल? हे हातपाय, डोळे , सारे सोडावे लागतील. समोरचे सारे काही पु स याप्रमाणे
नाहीसे होईल. ब स का? सा या आवडी या, आतड ा या गो टी मागे च मागे च
राहतील आिण कोठे ही कशाशीही सं बंध राहणार नाही. प्रकाशाचा एकदे खील ओरखडा
नसले ला सगळा अं धार... सारे शू य. ना राग, ना लोभ, वासना, िनराशा, ई या... सारे
काही िन:श द, िन चल, िनिवकार, अमयाद, अनं त... माईने झटकन ते पु तक शे फम ये
टाकू न ि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 यू पािहले
आहे त, की आता मरणाला यायला मी एखादी परकरी पोरगी थोडीच आहे !... पण माईने
असे जरी वत:ला सावर याचा प्रय 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 िवसकटले ले िदसले हणून
पु हा ते सावर यासाठी ती दादां वर वाकली – आिण एकदम चरकू न मागे सरली.
दादांकडून काहीच हालचाल न हती. यांचे अं ग आखड यासारखे झाले होते . माई
खु यासारखी पाहतच रािहली. दादांचा एक हात पलं गाखाली ल बत होता आिण
चािळशी खाली पडली होती. माईने बे भानपणे यांचे तळवे चोळले . ऊन कडत पा यात
कापड िभजवून चे हरा, छाती पु सून पािहली.
पण दादांचा आता कस याच बाबतीत हट् ट उरला न हता!
गु डघे मु डपून माई मटकन खाली बसली. ितचा ऊर भ न आला; पण डोळे
कधीच आटू न कोरडे ठणठणीत होऊन गे ले होते . ितला वाटले , उ ा दुपारसं याकाळपयं त
सारी पोरे गोळा होतील हे खरे ; पण ते होणार सारे सं पन
ू गे यावर! एवढा गोकुळाएवढा
गोतावळा; पण हे सगळे सं पले मात्र एकाकीपणाने , कोणाला काही न सां गता! आिण ते

एकाकीपणाने च पाह याचे आप या निशबी आले . आतादे खील माईला अपराधीपणाची
जाणीव पु हा टोचू लागली. ताईिवषयी ांना सां िगतले च नसते तर? तर कदािचत ये थे
आयु य वाढले असते ? ते कशाव न? अस या गो टी घडाय या वे ळीच घडत असतात.
या का या शाईने कायम या िलहन
ू ठे वले या असतात. हे जे घडणार होते ते याच वे ळी
घडणार होते . उलट यांना जर आपण ताईिवषयी सां िगतले नसते तर भाबडे पणातच
यांना आयु य सं पवावे लागले , ही हुरहुर आप या आयु याला कायमची िचकटली
असती. पण इत या िदवसां या एकत्र आयु यानं तर या वे ळी यांनी आप याला िनदान
एक हाक तरी मारायला हवी होती. नु सते कोप यापयं त जाऊन यायचे असले तरी माणूस
काहीतरी सां गन
ू जाते आिण या वे ळी मात्र – या िबनपरती या प्रवासा या वे ळी मात्र
यांना एक श द बोलायचे कसे सु चले नाही?... की आपली पाठ िफरली असताना यांनी
आप याला हाक मार याचा, काही खूण कर याचा प्रय न केला होता?...
माईला तो क् र िवचार सहन करवे ना. बोहले , झगमगीत कपडे , बाळं तपणे ,
बारशी, मु लां या ल नांतील वराती, सासरी जाताना मु लीने मारले ली, ओ या चे ह याची
िमठी, नातवं डे – या सा यांना घे ऊन ित या आयु याची एक िमरवणूकच किशदा
काढले या चं दर् कळे या पदरासारखी ित या डो यांसमो न सरकली. ितची मान खाली
गे ली िन साठवले ली वाळू एकदम अटकाव तोडून ओघळू लागावी याप्रमाणे ती कोरडे
हुंदके दे ऊ लागली.
ितला जाग आली ती सारे अं ग अवघडून गे यामु ळे. डो यात घण पडत
अस याप्रमाणे ब ड आवाज होत होता आिण िमरचीचा हात लाग याप्रमाणे
डो यां या कडे ने आग होत होती. माई उठली आिण पलं गाकडे न पाहता बाहे र आली.
सां यासां यात ठणकारा असले ली हाडे उजाडे पयं त कोठे तरी पस न ावीत अशी एकच
दमले ली भावना आता ित यात उरली होती. ती िजना चढून वर आली आिण चाचपडतच
ितने अं थ णावर अं ग पसरले . हाडांना आता िनवांत आधार िमळाला होता आिण ितला
यात या यात बरे वाटले ; पण काही के या डो याला डोळा लागे ना. अं धारा या गडद
पड ावर िनरिनराळी िचत्रे सरकत होती, कोणाचे ही ओठ हलत नसताना कानात श द
घु मत होते आिण गळा म ये च च द यासारखा होत होता. यातही एकच प्र न सारखा
समोर ये त होता : आता दे सायांकडे कळवायचे तरी कसे ? बाहे र अं धार तर दाटू न रािहला
होता. वा याची झुळू क आली की अं धाराचीच पाती थरथर यासारखी वाटत,
अं धारा याच शगा खडखडत. एखा ा अजस्र का याच घु बडाने पं ख आपटावे त
याप्रमाणे च जळवे लाने आवळले या आं या या फां ा धडपडत. एवढ ातून गे टाकडे
जायचे , या क पने नेच माई या अं गावर काटा आला. मग पाठवायचे तरी कोणाला? या
वाटे ने तर आता रातपाळी या गु र याखे रीज कोणीसु ा ये णार नाही.
गु रखा हणताच एकदम एखादे ओझे उतर याप्रमाणे माईला हायसे वाटले .
दणादणा काठी आपटीत, नाल मारले ले बूट बडवीत हा गु रखा रात्रभर िहं डे आिण
रात्रीबे रात्री बं ग यासमोर उभा राहन
ू ‘‘माईजी!’’ हणून ककशपणे ओरडे . दर
मिह याला एक पया मागायला तो आला, की या या जु नाट कातड ाचा
के याप्रमाणे िदसणा या बसकट चे ह याकडे पाहन
ू माईला अकारण चीड ये त असे ; पण
आता याची आठवण होताच ितला एकदम कृत ता वाटली आिण ितचे अं ग थोडे
सै लावले . थोड ा वे ळाने पातळ उ ण पे याप्रमाणे मं द लानी अं गावर चढू लागली आिण

पावले उबदार, मऊ वाटू लागली.
परं तु पावलांखालचे मऊ मृ द ू काहीतरी हलू लागताच मात्र ितची झापड एकदम
उडाली आिण ती भे द न उठू न बसली. ितने िदवा लावला िन पािहले . लाडली ित या
पायांना खे टून बसली होती आिण रगा या घडीलाच लागून ितने आपली चार िपले
अधवतु ळाकार मांडली होती.
‘‘अग सटवे ! सारं आवार पालथं घातलं की तु यासाठी!’’ माई हणाली, ‘‘आिण
ही काय जागा आहे की काय तु झी िपलावळ ठे वायची?’’
एकदम सग याचा ता पु रता िवसर पडून माई थोडी हसली िन दगड हलवताच
खाली गवताची कोवळी, पोपटी पाती िदसावीत, याप्रमाणे ित या मनात कोमल
आपु लकी जागी झाली. ती िकंिचत पु ढे सरकली आिण ितने प्रेमाने लाडली या अं गावर
हात िफरवला. याच पलं गावर आपली चार बाळं तपणे झाली; पण या बये ने एका दमातच
आपली बरोबरी केली की! – या क पने ची ितला गं मत वाटली आिण ही गं मत दादांना
सां िगतली तर यांनादे खील हसू आवरणार नाही असे ितला वाटू न गे ले.
परं तु दादांची आठवण होताच ितचे हसणे त काळ काप यासारखे झाले . दादा!
आता यां या बाबतीत कसले हसू िकंवा कस याच वे दना उरले या नाहीत. खाली एक
माणूस सं पन
ू गे ले आिण ये थे वर चार नवे करकरीत जीव जग या या ई यने धावून पु ढे
आले आहे त! आिण या खे ळात आपण कुठे आहोत बरे ? दादां या ह ीत की या िपलां या
बाजूला?... माईला आता एकदम लाडलीचा िवल ण सं ताप आला. ितला वाटले , सटवे !
अगदी पांढ या पायाची आहे स 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 बाजूला सरकावे लागले !
परं तु माईचा सं ताप फार वे ळ िटकला नाही. कोणतीच भावना तोलून धर याइतके
त्राण ित यात उरले न हते . ितने लाडली या अं गाव न िनजीवपणे बोटे िफरिवली. या
हताश हालचालीत सारे काही वीकार याची मूक कबु ली होती. या घरात िपलांना जागा
क न ायला दादांना बाजूला सरकावे लागले असे लही; पण कुणास ठाऊक, दादा काय,
आपण काय – आ ही ज माला आलो या वे ळी कोणीतरी बाजूला सरकले असे ल. ते
कोणीतरी ज माला ये ताच आणखी कोणीतरी सरकू न जागा क न िदली असे ल. लाडली
काय, जळवे लाने वे टाळले ला आं बा काय, आपण, दादा, ताई काय - अिवरतपणे िफरत
असले या िवशाल अदृ य चक् राला िचकटले ली एवढीशी, लहान मु ला या टाळू सारखी
पं दने आहोत झाले ! मग यात सु ख कसले , दु:ख कसले , हषिवषाद, सं ताप तरी कसला
आहे ?...
आपला डोळा लागला होता हे पाहन
ू माईला शरम यासारखे वाटले . एवढ ात
जर का गु रखा ये ऊन गे ला असे ल तर?... ितने घड ाळाकडे पािहले . याची यायची वे ळ
अ ाप आले ली न हती हे पाहन
ू ितला हायसे वाटले . ितने लाडलीला बाजूला केले . आता
पु हा झोपे ने झापड टाकू नये हणून ितने एक उशी िभं तीला टे कवली िन ितला टे कू न
बसताबसता िदवा घालवला. आता दरू कोठू न गु र या या काठीचा आवाज ऐकू ये तो की
काय याकडे ितचे सारे ल लागून रािहले . ती वाट पाहू लागली.
आता अं धारावर घड ाळा या िटकिटकीचे थब पडू लागले . एखा ा जपमाळे त
म यभागी मोठा मणी यावा, याप्रमाणे यां यात म ये च अ या तासाचा ठोका पडून

जाई. बाहे र अं धाराने पं ख िफ कार याप्रमाणे गवत, पाने , झाव या हलत हो या.
िज याखाली, िज यावर घडले या गो टींची िनिवकार न द घे ऊन चक् र सं थपणे िफरत
होते .
माईला प्रथम वाटले , हा आप या दमले या मनाचाच खे ळ आहे ; पण नं तर तो
आवाज पु हा प टपणे ऐकू ये ताच बस याबस याच ितचे अं ग बिधर झा यासारखे झाले
आिण उरातील धडधड एकदम फुट याप्रमाणे कानाभोवती आपटू लागली. िज यावर
कोणीतरी हल या पावलांनी चढत ये त अस याचा आवाज ये त होता. आवाज हळू हळू वर
आला िन िज या या टोकाशी ि थर झाला.
माई णभर ग प होती. ितचे सारे अं ग िनजीव झा याप्रमाणे असहाय पडले
होते ; पण कापसात सरकीचे बी असावे याप्रमाणे यात धडधड मात्र जाणवत होती.
मोठ ा िन चयाने ितने हात सरकवला आिण िदवा लावला. आता प्रकाशात कोणीतरी
ू ाप्रमाणे उभा असले ला
काळाकिभ न केसाळ माणूस हातात कु हाडसु री घे ऊन यमदत
िदसणार असे ितला वाटले होते आिण या क पने ने ितचा घसा कोरडा पडला होता; पण
िज या या टोकाशी ित याकडे ि थर नजरे ने पाहत आणखी एक मांजर उभे होते . काजळ
ते लात कालवून याला माख याप्रमाणे याचा रं ग चकचकीत काळा होता आिण लहान
िहर या हं ड ा प्रकाशत अस याप्रमाणे याचे िहरवट डोळे गोल ि थरते ने चमकत
होते .
माई या मनातला ताण एकदम ओसरला. िज यावर आवाज ऐकताच आप या
मनात कायकाय क पना आ या हे आठवून ितला हुळहुळ यासारखे झाले िन ती हसली.
शे व या या वाळले या शगा खडखड या. हे मांजर अगदी नवे होते आिण ते पूवी कधी
पािह याचे देखील माईला आठवत न हते .
‘ हणजे मालक एकंदरीनं आपला नवा सं सार पाहायला आले आहे त तर!’ ती
वत:शीच हणाली.
पण तीदे खील एक मांजरीच आहे हे यानात ये ताच मात्र माई चरक यासारखी
झाली. या मांजरी याही पोटाचा आकार भरदार, गोलसर िदसत होता. माई या मनात
पूवीची भीती पु हा जागी झाली; पण आता ितला प्रचं ड, भीषण अनािमक भु ताप्रमाणे
आकार आला होता. एखा ा िवशाल गु हे त अगदी कोप यात अं ग चो न उभे राहावे ,
याप्रमाणे ितचे सगळे आयु य अगदी एवढे से होऊन बचावासाठी पिवत्रा घे ऊन
रािह याप्रमाणे झाले आिण माई डोळे िव फारीत या मांजरी या िहरवट डो यांकडे
पाहत रािहली.
र यावर दरू कोठे तरी काठी आपट याचा, नालबं द बूट दगडावर आदळ याचा
आवाज ऐकू आला आिण िझप या फरफरत, पावले आदळत अं धारच इकडे ये त
अस याप्रमाणे तो जवळजवळ ये ऊ लागला. गे टपाशी ये ताच गु र याने आरोळी िदली,
‘‘माईजी!... माईजी!’’
माईने उठ याची मनात या मनात खूप धडपड केली. तो आवाज पु ढे जाऊ
लागताच याला हाक मा न थांबव यासाठी ितने घसा ओढला; पण श दच
सं प याप्रमाणे खरखरीपलीकडे आवाज फुटला नाही आिण या िहर या गोलात
काहीतरी िलिहले ले डोळे ताणून वाच याचा प्रय न करीत अस याप्रमाणे , माई या
मांजरीकडे हताशपणे पाहत ग प, िनजीव बसून रािहली.

र न
कुि सतते ने हसत असले या माणसां या घोळ यातून तो कसाबसा िनसटला व गाव या
वे शीबाहे र आला. या वे ळी याचे केस अ ता य त झाले असून अं गावरील व त्रां या
िचं या झा या हो या. म ये च एकदा ठे चाळू न पड यामु ळे कपाळावर ओलसर लाल
रे षे त र तधार वाहत होती. ती पु स याकरता तो रगाळला, ते हा एक दगड वे गाने
या याकडे आला व या आघाताने याचे म तक बिधर झाले . जमले या माणसां या
हस यामु ळे व्रा य मु लांना उ े जन िमळा यासारखे झाले व पिह या दगडामागोमाग
दगडांचा वषाव सु झा याने तो आं धळे पणाने धावत सु टला.
‘‘तु ही याला असं िनदयपणे का छळता?’’ एका प्रवाशाने जमले या
माणसांपैकी एकास िवचारले .
‘‘अस या वे ड ा माणसाला गावात ठे वून करायचं तरी काय? याला हणे
कधीही न अं धारणारं , झळझळीत र न हवं आहे !’’ प्रवाशाला उ र िमळाले .
‘‘काय दुदव आहे ! पण एवढ ासाठी तु ही याची ह या का करणार आहात?’’
प्रवाशाने िवषादाने हटले , ‘‘चमकणारा एखादा रं गीत काचे चा तु कडा तु ही याला
िदलात तरी या या दुब या मनाचं समाधान होईल.’’
‘‘परं तु ती इतकी का सहज कथा आहे ?’’ याला एकाने उ र िदले , ‘‘ याचा िपता
ये थील ग्रामप्रमु ख आहे . ह ी या पायांना सो याचे तोडे घालू शकेल इतका तो धनाढ
आहे . यानं या वे ड ा माणसापु ढे िविवधरं गी जाितवं त र नं पसरली; पण याचा यासच
जगावे गळा आहे . नजरे समोर र न धरलं की यातील ते जामु ळं आपलं सारं अं तरं गही
उजळू न िनघालं पािहजे असा याचा आग्रह आहे . याला आता अ नावर वासना नाही,
याला घराची ओढ नाही, की सु खभोगाची लालसा नाही. ते हा या या िप यानं च
याला परागं दा कर याची आ ा िदली आहे . जर आ ही याला आता या पिरसरात
आश्रय िदला तर आ हां लाच आश्रय राहणार नाही!’’
तो धावत तसाच माग तोडत पु ढे पुढे जात होता. तो एका वळणापाशी पोहोचला,
ते हा याने एका वृ ाआड राहन
ू भयाने िव फािरत झाले या डो यांनी मागे वळू न
पािहले . आता या पीडकांपैकी कोणी िदसत न हते , हे पाहन
ू याचे ु ध मन णभर
िवसावले व याने चे ह याव न हात िफरवून उ ण र ताची धार पु सली. याने िशणून
गे लेले पाय पसरवले व वृ ाला टे कू न तो त ध बसून रािहला.
अगदी शे जारीच पावलांचा आवाज झाला हे याला जाणवले च नाही; पण
ु
दस या णी अं गाभोवती आवे गाने िमठी पडताच तो दचकला व एकदम जागे
झा याप्रमाणे याने बाव न पािहले . या या आईने याला िमठी मारली होती व
ित या वय क डो यांतन
ू अश् ं या धारा वाहत असून ितचे ओठ थरथरत होते .
‘‘तु झा माग आता िनराळा झाला आहे . तु या प्रवासात आता मला मात्र
काहीच थान उरलं नाही!’’ ती
वरात हणाली, ‘‘आज पु हा एकदा नाळ तु टली.

यापु ढे तु झा प्रवास असाच अं तापयं त चालू राहील. कदािचत तू परतलासच, तरी तोपयं त
माझा प्रवास सं पले ला असे ल. ते हा या प्रसं गी तू माझी एक भे ट वीकार.’’ ितने
अं गावरील पदरा या एका टोकात बां धले ली गाठ फाडली व ती याला दे त सोबत एका
व छ व त्रात बां धले ला द्रोण ितने या यासमोर ठे वला.
‘‘यापु ढे तु या भ्रमं तीत तु या वाट ाला ये ईल ते केवळ रानफळ; तु यािवषयी
काहीच ओढ न वाटणारं वाह या झ याचं पाणी; कोणाचं ही ितत याच िनिवकारपणे
वागत कर यास सदै व स ज हणूनच मनात अगदी िन प्रेम अशा वृ ांची छाया आिण
आपणा सवांचाच शे वटचा िनवारा असले या भूमीची श या! ते हा जा याआधी हा
शे वटचा बाळघास घे ऊन जा!’’
या या मनातील कोलाहल णभर शांत झाला व तो िव मयाने हणाला,
‘‘परं तु हे अ न मला िकती काळपयं त पु रणार?’’
ितने आपले थरथरणारे हात नै रा याने मागे घे तले . ती हणाली, ‘‘मी िदले लं
काहीच, मी तु ला िदले लं र तामांसाचं शरीरसु ा, तु ला प्रवासा या अं तापयं त पु रणार
नाही. मी तु या जीवनाची जशी सु वात क न िदली, याप्रमाणे या प्रवासाचीही
सु वात क न दे त आहे , इतकंच. तु या प्रवासाची सारी यातना तु लाच एकाकी सहन
करावी लागे ल.’’
‘‘आिण या पदरा या तु कड ात काय आहे ?’’
‘‘ या पदरानं च मी प्रथम तु झे नवे कोवळे ओठ पु सले होते . या तु कड ात आहे
आप या माजघरातील िचमूटभर माती! तु या सदै व चालले या िदं डीप्रवासात तु ला
कधीतरी अस यातना होतील, पर या जनां या गदीत तु ला एकाकी वाटे ल, पायांतली
श ती जाऊन ते केळीचे काले होतील, मन हताश होऊन आत सगळी राख भ न
गे यासारखं तु ला वाटू लागे ल. या णी कदािचत झालीच तर तु ला तु झी माय, तु झी
माती यांची आठवण होईल; कदािचत होणारही नाही; पण असला ण आलाच तर तु या
सि नध असावी हणून ही एक खूण आहे . आता जाते मी! तू घरापासून अितदरू आलास
व तु या मागोमाग मीदे खील फरफटत इथपयं त आले , हा माझाही एक वे डा प्रवासच
होता; पण इकडे ये ताना यात नै रा याची तरी िवल ण ओढ होती. आता मी परती या
वाटे वर असताना माझा ऊर िर या खळ यासारखा राहील. परतीचा प्रवास करताना
ने हमीच उरात राख भ नच यावं लागतं ; पण प्रवासाला िनघतानाच यासाठी दे खील मन
घट् ट क न पाऊल उचललं पािहजे . आता तू तु या मागानं जा, मी मा या परतवाटे नं
माघारी जाईन!’’
ती िनघून गे ली या णी याला रात्रंिदवस नजरे समोर िदसणा या झळझळीत
ते ज वी र नाचा िवसर पडला. याचा कंठ िन:श द झाला व ित या मागोमाग माघारी
जा यासाठी याची पावले अनावर झाली; परं तु मन िशळे सारखे क न हा िणक मोह
याने आवरला व अितक टाने आपली पावले िव
िदशे ला वळवली.
एखादा अदृ य हात अिवरतपणे एक धागा ओढत असावा, याप्रमाणे या या
पायाखालील माग सरत होता. तापदायक उ हात आता उ रायु याची तृ त सोने री कळा
आली व तीही नाहीशी होऊन आभाळ वत:शीच हरवून गे याप्रमाणे अिल त, उदास
िदसू लागले . अं धार प ट िदसू लागला, या वे ळी या या पायांतील त्राण सं पला व
याने िशणले या डो यांनी सभोवार पािहले . तो आता एका प्राचीन भ न मं िदराशे जारी

उभा होता. मं िदराचा गोपूर कोसळू न याचे िशलाखं ड खाली अ ता य त पसरले होते व
यां वरील आकृती भ न दगडी आरशातील प्रितिबं बाप्रमाणे िदसत हो या.
मं िदराशे जार या रथागारात आताच म यरात्रीचा अं धार दाटला होता; पण यातही
रथाची भ न चक् रे व उमळू न पडले ली तोरणे अ प ट िदसत होती. पावले ओढत
मं िदरा या पाय या चढून तो वर आला. प्रवे श ारापाशी तं भां वर धनु धारी ारपालां या
आकृती हो या व पालन कर याजोगे काही उरले नसतानाही या याच िन चल
उ कटते ने उ या हो या. समोरील तोरणावर अने कदल पु पावर अिधि ठत असले ली एक
भ य मूती होती.
तो आत आला व याने हातातील द्रोण एका मूती या तु टले या हातावर
अडकवला. याने एक िन: वास सोडला व शीतल अशा िशलाभूमीवर अं ग पसरले .
मं िदरा या पिरसरात दोन गा या मागोमाग एक वृ ा आली. ितने या याकडे णभर
ओझरती नजर टाकली व अदृ य भाराखाली वक् र झाले ले शरीर सावरत ती िनघून गे ली.
मं िदराव न एक कावळा उडाला व आप या पं खां या हालचालीने तलम सं िधप्रकाश
रानवटपणे छे दत अस याप्रमाणे ककश आवाज करत समोरील चा या या झाडात
नाहीसा झाला. हळू हळू अं धार गडद झाला व यात चाफा, मं िदराचे तं भ, रथागार सारे
अदृ य झाले . मधूनमधून चा या या पानांची फडफड मात्र िशडकाव याप्रमाणे ऐकू
ये ऊ लागली आिण सग या पिरसरावर आणखी एका रात्रीचे अिनवाय आवरण चढले ...
आिण याची पावले याच अधीर तृ णे ने तशीच सदै व चालत रािहली. गोपु रां या
आिण महा ारां या िशलाखं डां या कणाकणात िश पाकृती साठवणा या भ य मं िदरांचा,
िविवध पु पां या सु गंधाने कुरवाळले ला प्रदे श; ि ितजापयं त अमयाद पसरले या
सागराची सु वणकणांसार या वाटणा या वालु के या तीराशी होणारी शु भर् सं गमरे षा व
ित या फेनील काठचे अजस्र प या या पं खांसारखे अितपण असले ले तालवृ ;
अहोरात्र उ ण ओलसर वाफेचे उ छ्वास उमटत असले ले, सवत्र िहर याच रं गाचे ,
एकरं गी भीमसाम याचे उग्र वनप्रदे श; यांतील िहर या रं गात एकदम वे दने चे व्रण
िदसावे त याप्रमाणे लख्कन िदसणारे लाल-िपवळे प ी आिण वृ ां या रा सी
फां ां व न नीरवपणे सरकत यांना एकामागोमाग िवझवत जाणारे अजस्र िचत्रसप;
जळत असले या पावलांखालीच सावलीचा तु कडा सां भाळत िशरावर प्र विलत
अि नकुंड घे ऊन तु डवत जावा लागणारा रखरखीत म प्रदे श; अं गातील उ ण
र तदे खील गोठवणारा, सवत्र िवशाल शवव त्र पसर याप्रमाणे िहम पसरले ला, ऐन
मा या ही चं दर् प्रकाश दाखवणारा, परं तु िविवधरं गी मोरपं ख िव तार याप्रमाणे
प्रकाशरं गाची शोिभवं त माया रात्री प्रकट करणारा िहमप्रदे श; जे थे अने क शतके
वै भव नांदले , परं तु जे थे आता एखादे भ न दे वालय, एकाकी उरले ला जय तं भ, प्रासादांचे
क ण अवशे ष यां िवना काहीच उरले नाही अशा काळा या जजर मृ तीसारखी वाटणारी
शािपत महानगरे ... या सा यां या िव तृ त पटावर याची पावले अिनवाय अतृ त अशा
ओढीने चालत रािहली आिण श्रमाने या या शरीराची ल तरे झाली. या अखं ड
भ्रमं तीत याला र ने िदसली नाहीत असे नाही. शु भर् प्रकाश वीका न परत दे ताना
सहस्ररं गी स दय अपण करणारे अ सराने तर् ; गवता या पा यालादे खील िहर या रे षे चे
सौ य जीवन जगायला जे थे थान नाही अशा वण यासार या वालु कामय प्रदे शालाही
आिदवसं तांचे हिरतवै भव दे याचे साम य असले ले मरकत; िव वा या अं यिदनी

तांडवनृ याने िदशा कोसळत असता अ नी आिण र त यांचा वषाव होत अस याचे
द्रते ज दाखिवणारे शोिणत र न; एखा ा इं दर् जाल-जगताचे गवा अस याप्रमाणे
ू किद्रत झा याचा भास िनमाण करणारे
वाटणारे याघ्रने तर् ; सारे हलाहल एका िबं दत
नील िशवकंठ आिण णात सु वणते जाचा दाहक फोट होईल असे भय िनमाण करणारे
ब्र
दय – ही सारी याने अित आशे ने उचलली होती व आ यं ितक िनराशे ने
िभरकावली होती. या कोण याही छद्म र नात याला हवा असले ला प्रकाशा मा
िदसला न हता.
आिण या दै वद प्रवासात केवळ प्रा त झाली होती, ती गिलत शरीरावर
अने क िठकाणी झे लले ली द डिच हे ! अने क िनदय य तींनी या या िवि त
आचाराब ल सं तापाने उमटवले या े षमु दर् ा! या या म तकावर गोपु रां या
प्रदे शांतील जनांनी केले ले ती ण श त्रांचे आघात होते , या या दं डावर
म प्रदे शांतील लोकांनी िदले ले त त धातूंचे व्रण होते आिण िहमप्रदे शांतील क् र
रिहवाशांनी या या डा या हाताची बोटे छे दली होती.
आता याची गात्रे जजर झाली होती व एका िठकाणी ि थर राह याची वे दना
अस होत अस यामु ळे याची पावले अितश्रमाने पु ढे सरकत होती; परं तु या न या
प्रदे शात ये ताच याचे डोळे एकदम िव फािरत झाले . हातात एखादे र न घे ऊन पारखून
पाहावे , याप्रमाणे याने सारी पृ वी पािहली होती, तरी हा भूभाग याला सव वी
अपिरिचत होता. याचे शरीर क टाने सामावून घे णा या या अ ं द मागा या दो ही
बाजूंना घनदाट पणां या वृ ांचे वन होते ; परं तु वृ ांखालील भूमीवर मात्र गवताचे पान
िकंवा रानफू ल यांचे िकंिचतही िच ह न हते व ती त त ताम्रपटासारखी िदसत होती. या
कृ णवनाकडे पाहताच ते एखा ा अथां ग डोहाप्रमाणे िन:श दपणे वासो छ्वास करत
आप याकडे रोखून पाहत आहे असा याला भास झाला व याला एक िवल ण
अनािमक भीती वाटू लागली. तो समोर चालू लागला, तसे दो ही बाजूंचे वृ जा तच
जवळ ये ऊन याला गु रफट यासारखे क लागले . हा भयाण माग के हा सं पणार हे
पाह यासाठी याने दृ टी वर उचलली व ते दृ य पाहन
ू ताणून अ ाप सजीव ठे वले ले
याचे धै यच सं पले . समोर आभाळालाही छे दणारी अशी उ ुं ग, अभे िभं त अखे र या
मागिच हाप्रमाणे उभी होती व या या पावलांखालील अ प ट वाट ित याजवळ
नाहीशी झाली होती. या प्रहाराने याचे जजर शरीर जा तच दुबल झाले आिण इतकी
कठोर वष जीवनाशी झुंज दे त आले ली याची ई या अखे र िवदीण झाली. तो ते थेच
असहाय पसरला व या या त डून हाताश उद्गार िनघाला, ‘‘आता हीच माझी मयादा,
हाच अं य ण! या र नाचा पश मा या ललाटी नाही, हे च एक स य आज
र नाप्रमाणं मा या हाती पडलं , एवढं च मा या जीवनाचं साफ य! कदािचत असलं र न
अि त वात नसे लही!’’
याचे आत उद्गार वृ ां या गडद लालसर पानां व न ओसरले व खाल या
िन पण भूमीत िवरले न िवरले , तोच यां या मागोमाग एक फांदी कडाड याप्रमाणे
हसणे ऐकू आले . अक मात आसूडाचा प्रहार झा याप्रमाणे तो त काळ उठू न बसला व
याने भयभीत डो यांनी सभोवार पािहले .
या भीषण खडका या पाय याजवळ एक अितप्राचीन, जजर अशी वृ ा बसली
होती व हा या या उद्रेकामु ळे ितचे शु क शरीर एखा ा मृ त फांदीप्रमाणे थरथरत होते .

हाडांचे फासे खु ळखु ळून टाकत आहे असा भास िनमाण करणा या आवाजात ती हणाली,
‘‘तू आणखी एक – तसाच अधीरपणे हताश होणारा! तृ षाताला जल िमळालं नाही, तर
जलच अि त वात नाही, या आ म ानावर तृ त होणारा आणखी एक मानव!’’
याचे दा ण नै रा य णभर नाहीसे झाले व सारे अं ग वे षाने त त झाले . तो
हणाला, ‘‘तू वत: इतकी जजर आहे स, की तु ला एक पाऊल उचल याचं साम य नाही
आिण तू माझा उपहास करते स? मी मा या यिथत पावलांनी सारी पृ वी तु डवली, व य
पशूं या धगधगीत डो यांनी फुलले या िनिबड अर यात िनभय रात्री घालव या,
महासागरा या अितगु त ग हरात िश न जलचरांना प्रितकार करत शरीर िझजवलं ;
तरी या र नाची मला प्रा ती झाली नाही. जर ते पृ वीवर नाही, तर मग आहे तरी कुठे
– वगात की पाताळात?
यावर वृ े चे हा य जा तच िव तृ त झाले व याचा प्रित वनी गोपु रातील
िनशाचर प यां या फडफडाटाप्रमाणे पसरत अर यभर भ न रािहला व शे वटी अदृ य
त काप्रमाणे समोरील पवतावर चढून नाहीसा झाला.
‘‘तू आणखी एक! तोच अ ानपूण गव, तोच वसाम याचा ु दर् आ मिव वास!’’
ती हणाली; पण दुस याच णी ितचा वर एखा ा यु वतीला शोभे ल असा अितसौ य
झाला. ितने हटले , ‘‘तु ला हवं असले लं र न काही मानवांना प्रा त झाले लं मी पािहलं
आहे . ते र न ित्रने तर् ी असून अनं तरं गी आहे . या या एका क े त चं दनाचा गं ध
असले या चं िद्रकेची शीतलता आहे , तर दुस या क े त आिदसूया या प्रखर ते जाची
त तता आहे , असं याचं एका याित्रकानं वणन केलं . परं तु हा अभे पवत आलांडून
गे याखे रीज तु ला याचा पश लाभणार नाही.’’
या या गात्रागात्रात न याने फुरले ली 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
मृ गजळ हवं तरी कशाला?’’
‘‘तु ही दुबल मानव द्िवने तर् ी असाल; पण एकदृ टी आहात. शत् वर सरळ
आक् रमण क नच याला पराभूत करता ये तं, हीच एक तु मची वज्रदृ टी असते ; परं तु
शरण जाऊन, भूिमसदृश नम्र होऊन शत् िजं कता ये तो हे ान तु हां ला कधीच होत
नाही. या पवताचं उ लं घन मानवाला केवळ अश यच असतं , तर याचा मी तु यापाशी
उ ले खच केला नसता. तु ला ते र न प्रा त होईलच अशी शा वती दे याचं साम य
मा यापाशी नाही; पण या पवतापलीकडे जा याचा माग मात्र मी तु ला दाखवू शकेन.’’
याची अधीरता पाहन
ू ितने ीण बोटे वर केली व याचे श द उ चारपूव थांबवले . ‘‘परं तु
यासाठी तु ला फार मोठं मू य ावं लागे ल. कोमल हातांनी अितशोिभवं त व नं
डो यां वर ठे वत जावी आिण ीण जजर हातांनी यांचं मू य तु म याकडून शोिषत करत
जावं हे मा या जीवनाचं सूतर् आहे , तो मा या जीवनाचा शाप आहे .’’ ितने बाजूला
ठे वले ली एक काठी दाखवली व ती पु ढे हणाली, ‘‘आता हा मा या जीवनातील मु य
आधार आहे . या याच साहा याने मला प्रवासाचा उ रभाग सं पवावयाचा असतो. चार
तारकां याम ये लाल धूमकेतू प्रकटला की माझा प्रवास सु होतो व दोन नील
रं गा या ग्रहांची यु ती झाली की प्रवासचक् र सं पतं ; परं तु या कृ णवनात पाऊल पडलं
की सवां गातील श ती ओसरते आिण या आधारदं डातील कठीणपणादे खील नाहीसा

होतो. अशा असहाय ि थतीत मला बं िद त राहावं लागतं आिण नील ग्रह एकत्र
ये याआधी मी जर प्रवास सं पवला नाही, तर आता तु यासमोर आहे अशा जजर,
मरणो मु ख व िव पाव थे त तु ही भोगले या सा या यातना मला वत:ला
अनं तकाळपयं त भोगा या लागतील! तूही आता
ीण झाला आहे स. इथपयं त
पोहचणा याची हीच दशा होते ; पण अ ाप तु या दृ टीत ते ज आहे आिण शरीरात
इ यची दृढता आहे . ती दृढता तू मला व या आधारदं डाला अपण करशील, तर मी तु ला
पलीकडे जा याचा माग दाखवीन.’’
‘‘पण माते ,’’ तो नै रा याने हणाला, ‘‘कठोर प्रवासातूनही अ ाप िटकू न
रािहले लं अ प शरीरबल हाच तर माझा या णी एकाकी आधार आहे . तोच मा यापासून
िहरावला गे ला, तर माग समजूनही मी अगितकच राहणार नाही का? िशवाय या िठकाणी
हे घनदाट कृ णवन आहे आिण ये थील भ य वृ ां या फां ांत एखा ा लोहदं डाचं
साम य िदसतं . यांतील एखादी फांदीदे खील तु झा कायभाग यश वी करील. जर तु झी
आ ा असे ल, तर उपयु त होईल अशी एक शु क दृढ फांदी मी तु याकरता घे ऊन
ये ईन.’’
ितने काही न बोलता मान हलवली व ती पाहत रािहली. तो एका वृ ाजवळ
गे ला व सारे बळ एकवटू न याने वृ ाची एक फांदी काड्कन मोडली; परं तु या णी
वृ ामधून अितवे दनांचा आत वर प्रकट झाला व फांदी मोड या िठकाणी र ताचे
पाझर वाहू लागले . या वरा या सहानु भत
ू ीने सारे कृ णवन दनाने भ न गे ले. याने
िव मयाने हातातील फांदीकडे पािहले , तो ती कपूराप्रमाणे प्र विलत झाली व
िनरामयिर या नाहीशी झाली.
‘‘पािहलं स?’’ ती िकंिचत कठोरपणे हणाली, ‘‘सभोवार तु ला वन िदसलं
याप्रमाणे मलाही िदसत होतं च याचा तू िवचार करायला हवा होतास. एखा ा गूढ
प्रमे याला अितसरळ उपाय सु चतो, या वे ळी णभर िवचारशील हो याची वृ ी
तु यात िनमाण झाली पािहजे . इतका सहज उपाय इतरांनाही सु चणं अश य न हतं , तरी
तो अनु सरला नाही याला काहीतरी िवशे ष कारण असलं पािहजे , ही जाणीव हणजे
ानाची पिहली पायरी आहे .’’
याची मान ल जे ने खाली गे ली व याने वृ े पुढे लोटां गण घातले ; पण तो या
वे ळी उठला, या वे ळी याचे अं ग वाध याने वक् र झाले होते व यात सू म कंप भ न
रािहला होता; पण वृ ा मात्र चटकन उठली व काठी घे ऊन चालू लागली. िनघत असता
ितने हटले , ‘‘या अभे वाटणा या पवता या पाय याशी पाहा.’’
याने िनरी णपूवक पािहले , ते हा ती बसले या िठकाणीच पवतात याला पूवी
न िदसले ले एक प्रवे श ार िदसले व यात एक अ प ट मागही अं धारात िवरत गे लेला
िदसत होता.
‘‘या मागानं तू गे लास तर पवता या मागील प्रदे शात जाशील. मात्र हा सारा
प्रवास तु ला एखा ा उरगाप्रमाणे सरपटत करावा लागे ल. जा, आप या पु नभटीचा
ण भिव यात कुठे तरी ज मला आहे . या णी मी पु हा तु यासमोर उभी राहीन.’’
ती या याकडून वळली व कृ णवना या र तभूमीवर पावले उमटवत परं तु
आपली छाया न टाकता, वृ ां या समु दायात अदृ य झाली.
याने िन: वास सोडला व या िववरात प्रवे श केला. तो पै लतटी ये त असता

काही अं तरावरच जलप्रवाहाचा प्रचं ड आवाज या या कानां वर आदळू लागला. काही
काळानं तर अं धाराने एक िन ते ज डोळा उघड याप्रमाणे समोर प्रकाशाचे वतु ळ िदसले
व तो अं ग ओढत पु नज म झा याप्रमाणे अं धारातून बाहे र आला; पण या आशे या
तं तव
ू र जगत याने आपली अं धारयात्रा सं पवली होती, तो तं तू समोरील वे गवान
प्रवाहा या दृ याने पूणपणे न ट झाला. या प्रवाहाचा पै लतीर ि ितजाने पूणाहुती
घे त याप्रमाणे सं पण
ू तया अदृ य झाला होता आिण या अथां ग प्रवाहाव न प्राचीन
वृ पवताएवढे िहमखं ड िन ते ज अिनवायते ने धावत अदृ य होत होते . भूपर् दे शावर
मात्र अनं त काळापासून साचत आले ले िहम आकारहीन वापदासारखे िनिद्र त होते .
यावर कोठे ही एखा ा प याला पु रे ल एवढी छाया न हती, की काज याला पु रे ल एवढा
प्रकाशकण न हता. प्रकाश व अं धार यां यातील सं िद ध सं बंधाची भयाण कळा सवत्र
िव ता न रािहली होती. तो उद्गारला, ‘‘आता जीवनाचा अं यिबं द ू आला. एका िन फल
जीवनाचा एक अथहीन, िन फल, शू य ण!’’
‘‘तु ला असं का वाटतं ? जीवनाचा अं य ण कोणता, हे ान मानवा या ललाटी
रे खले लं नाही.’’ या या शे जारी असले या िहमराशीतून अगदी आतून वर ऐकू आला.
याने िव मयाने पािहले . ती िहमराशी एका अितशु भर् भ य प याचा दे ह होता.
याने अं ग हलवताच िहमशलाकांचा वषाव झाला आिण यामागोमाग यावरील शु भर्
झगझगीत पं ख व यां वरील िपसांचे रे खीव मृ द ू अलं कार प ट झाले . ‘‘आिण तु ला तु झं
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 मात्र
शमवता ये त नाही! मी ित्रखं ड धुं डाळत पवतापाशी आलो, गात्रश ती अपण क न या
िठकाणी पोहोचलो, ते एकाच आशे वर! पण आता समोर अं धार आहे . या र नाचा
सा ा कार मला या प्रदे शातही होणार नाही. अशा णी मी या जलामागे आस तीनं
धावलो, ते जल तर राहोच; पण या जागी मृ गजलही नाही, हे शू य ान मी वीका न
यावर समाधान मानावं यात मला कसला आनं द आहे ?’’
‘‘ या र नाचं मला अ प ान आहे ; पण यासाठी तु ला हा वे गवान प्रवाह
ओलांडून जावं लागे ल.’’
‘‘या दुबल शरीरा या साहा यानं आता मला एक झरादे खील ओलांडता ये णार
नाही! िशवाय अशा सतत प्रय नानं मी माझी आशा तरी िकती काळ जगवू शकेन?
आता प्रवासाला प्रा तीची श यता रािहली नाही, आता या दे हाला िकंिचत आशे चीही
दाहकता साहवणार नाही,’’ तो हणाला.
‘‘इथपयं त ये ऊनही अखे र तू एक मानवच रािहलास! तु ही द्िवपाद खरे ; पण
तु मची गती मात्र एकच असते . उ ट गवानं प्रित प यावर आक् रमण करणं अथवा
बु द्िधहीनाप्रमाणं भूमीखालून सरपटत जाऊन याचना करणं , यांतील एकच माग
तु हां ला सु चतो; पण समरभूमीवरच राहन
ू शत् शी या याच साम या या साहा यानं
आपला कायभाग साध याची बु द्िधम ा तु हां ला कधी लाभत नाही. मी तु ला
प्रवाहापलीकडे जा यास असा माग दाखवीन; परं तु यासाठी तु ला मू य ावं लागे ल!’’
‘‘आता मू य दे यासारखं मा याजवळ आहे तरी काय? आता अं गातील
र ताखे रीज मा याजवळ काही नाही!’’ तो अितिवषादाने हणाला.

‘‘या
णी तर मला याचीच आव यकता आहे ! मा या दयाजवळील
िपं पळपानाएवढा अं शमात्र अ ाप कृ णरं गाचा उरला आहे . जर मला तु झं र त प्रा त
झालं नाही, तर मी पूणपणे वे त होऊन जाईन. तू या िठकाणी जाणार आहे स या
िठकाणी शरीरबल काय, र त काय, या दोह चाही काही लाभ तर नाहीच, उलट तु ला
यांचा अस भारच होईल.’’
हे श द ऐकू न तो णभर त ध झाला. या या िवष ण मनाला आता न या
आशे चा अं कुर सहज िनमाण होईना. आशे लाही जीवनमयादा असते आिण अने कदा
मानवा या पूवीच या या आशे चे आयु मान सं पले ले असते . या या ीण कंठातून श द
िनघे नात. मनातील नै रा याचा भार िवसर यासाठी याने नम्रपणे िवचारले , ‘‘आपण
कोण आहात?’’ परं तु याचा वर अ यं त दुबल झाला होता व तो वर चढताचढता म ये च
िव न गे ला. महाप याने आभाळदे खील भ न करता ये ईल अशी आपली साम यशाली
चोच या या बाजूला वळवली व कृ णसूयिबं बाप्रमाणे भासणारा एक िवशाल ने तर्
या या जवळ ने ला.
‘‘मी ग ड आहे ,’’ प ी
हणाला, ‘‘पण सु वणग ड न हे . तो
जलप्रवाहापलीकडील ीपसमूहात असतो. तो कोमल सूयप्रकाश भ ण क न जगत
असतो. मी कृ णग ड आहे .’’
हे श द ऐकू न तो फार अ व थ झाला. कृ णदपणासारखा वाटणारा िवशाल ने तर्
ू ी िदसत न हता. हा भ य प ी
सोडला तर या प्रचं ड शरीरावर कृ ण रं गाचा एक िबं दह
आपणाला ु दर् मानून आपली िनदय अवहे लना करत आहे अशी याची भावना झाली व
या यात क् रोधाचा फुि लं ग चमकला.
‘‘नाही, मी तु झी अवहे लना करत नाही. मी खरोखरच कृ णग ड आहे ,’’ ग ड
त काळ हणाला, ‘‘मी प्रथम इथे ये तो, या वे ळी माझे पं ख ते ज वी अं धाराप्रमाणं
झळझळीत असतात; पण आकाशातून या िहमशलाका पडतात, याप्रमाणे एकेक िदवस
नाहीसा होऊ लागला, की या िनमम शु भर् ते ची कळा मा यावर ये ऊ लागते . पं खांतील
एकेक पीस जजर होऊन मृ त होतं . या अं गातील सारं बळच िनजीव, जड होऊन जातं .’’
‘‘पृ वी या अ य भागावर ते ज वी सूयप्रकाश आहे , िजवं त िहर या रं गाची
अगिणत वनं आहे त. मग एकेक पं खावर महान पवत धारण क न उड्डाण कर याचं तु मचं
साम य असता तु ही अशा अचे तन थानी का बं िदवानाप्रमाणं राहता?’’ याने
उ सु कते ने िवचारले .
मृ यू या पशासारखा शीत वाटणारा वारा वे गाने आला व ग डाचे पं ख
िव फा न नाहीसा झाला. ग डाचा वर पराभूत झा याप्रमाणे िनजीव झाला. तो
हणाला, ‘‘इथून के हाही पं ख उभा न नाहीसा हो यास मी वतं तर् नाही. मीही इतर
सा या जगताप्रमाणं याच अितसाम यशाली अदृ य चक् रास िचरं तन बां धला गे लो
आहे . या प्रकाशहीन थळी एकाकी बसून अशा तीव्र वायु लहरींवर शीळ घालत राहणं ,
हाच मा या आयु याचा अटळ, अस भार आहे . ही शीळ सवत्र िव तारते . ितचा वर
कानी पडताच रे शमी धागा तु टावा, याप्रमाणं मानवी जीवन याच णी खं िडत होतं .
आप या अप याला अ नाचा घास दे त असले ली माता घास अ यावरच सोडते , िप याची
पावलं मागावरच िनजीव होतात. प्रेिमकांचं कू जन अपूण राहतं आिण गाियके या
कंठातील गीत त काळ मृ त होतं . मी िनमाण केले ला मृ यु वर मला मात्र वत:ला कधी

ऐकू ये त नाही; पण या प्र ये क वरानं कुठं तरी नाश होतो, जीवन उद् व त होतं आिण
अश् वाहू लागतात. अशात हे नं जीवनाचा सं हार करणारा वर कसा आहे हे मला
वत:ला कधीच अनु भवायला िमळत नाही, हा माझा िनदय शाप आहे !
‘‘ यात एकच उ:शापाचा ओलावा आहे . दर सं व सरी एक िदवस मला या
जलप्रवाहापलीकडे जाता ये तं. ितथ या कोव या सूयप्रकाशा या भ यावर मला
पु हा कृ णग ड होता ये तं. या एका मं गलिदनी मा या वराचं िवष नाहीसं होतं . उलट
या िदवशी या वरा या श्रवणानं ज मो सव होतात. वे लींना फुलं ये तात आिण
प्रेिमकांना चांद याचा सु गंध जाणवतो. पण तो कालखं ड सं पला की माझा अिनवाय शाप
िदवसामागून िदवस मला आप याभोवती िफरवत राहतो.
‘‘ या जलप्रवाहापलीकडील ीपसमूहात सु वणग ड राहतो. या प्रदे शात
सदै व सूयप्रकाशाचं इं दर् जाल आहे , ते थील भूमीला इं दर् धनु याचे रं ग प्रा त झाले
आहे त व आभाळाला नीलम याचं ते ज आहे . सु वणग डा या मधु र वरानं ितथं
आनं दो सव घडतो, वसं ताचा गं ध दाटतो आिण भूमीचं व थल न या उ कटते नं
भारावून जातं . मी इथं कणाकणानं शु भर् होत जातो, याप्रमाणं या यावरही कृ ण रं ग
चढत जातो; परं तु यालाही मा यासारखाच उ:शाप आहे . याला एक िदवस इथं यावं
लागतं . या िदवशी या या वरात मृ यू जगतो. या या श दानं आकाश पशू पाहणारे
वृ असहायपणे उ मळू न पडतात. पण िदवस सं पला की आमची व नं सं पन
ू आमचं
कमचक् र सु होतं . ज मा या िनिमती या अनावर हषाला मृ यू या जािणवे चा अं कुश
लागतो, तर मृ यू या भीषण क पने ला उ प ी या आशे चं तोरण असावं लागतं .’’
तो उ सु कते ने ग डाचे श द ऐकत होता; परं तु सु वणग डाला ये थे एक िदवस
ये याचा उ:शाप आहे हे ऐकताच तो चमकला. केवळ प्रमादाने च कृ णग डाने हा श द
उपयोिजला नाही ना, अशी याला शं का आली. सूयप्रकाशाने तृ त असले या प्रदे शात
नविनिमती या अपार आनं दाला वं िचत होऊन या िन प्राण प्रदे शात कालश द
उ चारत राहणे हा कधी उ:शाप होईल का? याने बोल यासाठी ओठ हलवले ; पण
ते वढयात कृ णग ड हणाला, ‘‘नाही, तसं कालत्रयीही होणार नाही! मी वर प्रकट
करताना याप्रमाणे प्रमाद केवळ अश य आहे , याप्रमाणं मा या श दातही तसं
घडणं अश यच आहे !’’
‘‘आता िपं पळपानाएवढं च अं ग कृ णवणाचं आहे ; याला शु भर् ते चा पश
हो याआधीच तु हां ला जलप्रवाहापलीकडे जायचं आहे ; यासाठी तु हां ला माझं र त
पािहजे आहे ,’’ तो हणाला, ‘‘परं तु या णी मी जर इथं आलो नसतो तर काय भिवत य
घडलं असतं ?’’
‘‘जर तू आला नसतास तर माझं अं ग पूण शु भर् होताच िहमखं डाचा फोट हावा
याप्रमाणं मी सवत्र िवख न गे लो असतो; तर ितकडे याच णी महासागरा या
अं तराळातील सव अं धार वर उफाळ याप्रमाणं सु वणग डाचा नाश झाला असता. परं तु
हा एक केवळ भ्रमिवचार आहे , कारण तशी प्र य घटना अश य आहे !’’
‘‘ हणजे माझं ये णं, हे तु म या आनं दाचं च झालं ,’’ तो आ मसं तु टते ने हणाला.
‘‘पु हा जीवनाचा तं तू वाढवून यावर पु ढं सरकत राहणं या कमगतीिवषयी
आ हा दोघांनाही सु खदु:खाची काहीच भावना रािहली नाही, इतका एखादा अ याय
सहज अं गी ळू न जातो. अशात हे नं आमचा नाश झाला असता, तर तो ण आ हां ला

अितशोकाचा वाटला असता, असा का तु झा भ्रामक अिभप्राय आहे ? मग तु या
अ पबु ीला आम या यातनांची काहीच क पना नाही! सु वणग डा या वराबरोबर
नवज माचा आनं द होतो हे स य आहे ; परं तु नविनिमतीचा हा आनं द केवळ ता कािलक
असतो. कारण या णानं तर या उ रजीवनावर याची काहीही स ा नसते . अजातांना
ज माची सूचना करायची ती पु ढील आयु यातील अनं त दु:खांची तर मु दर् ा
वीकार यासाठीच! ज म हणजे अमयाद वे दने वर उघडले लं महा ार आहे . ितथं एखा ा
प्रितहारीप्रमाणं उभं राहन
ू या जीवांना आत क् र प्रवे श दे त, आपलं जीवन पु ट
करत राहणं यात कसली कृताथता आली आहे ? हणूनच मी या या ये थील एक
िदवसा या वा त याला उ:शाप हटलं . िनदान एका िदवशी तरी याला आप यामु ळे
जीवांना भोगा या लागत असले या दु:खांचा अं त पाह याचा िवश्राम िमळत असतो.
मा या जीवनात तर सफलते चा, सु खाचा अं शही नाही. अटळ दु:खभाराखालीसु ा हे
िन पाप जीव
िणक मोहमय आनं दासाठी य न करतात; अिनि चत, कपटी
ृं ारतात. मग अस या णी यांना माझी
भिव यकाळासाठी दे खील मूढ व नं श्रग
अिनवाय शीळ ऐकू ये ते व सारं भं गन
ू जातं . आपलं भ्रमनाट ही पूण कर याचं समाधान
यांना िमळत नाही. अशा प्र ये क िनदय णी बळीपे ा मी – बळी वीकारणारा मी –
जा त यिथत होतो. सु वणग डाला ज मदानाबरोबर सु खाचं दान दे याचं भा य नाही.
यां या जीवनतप ये ला अनु प असा मं गल अं त दे याचं साम य मला नाही. ते हा
आपलं जीवन अखं डपणे चालणार यात आ हां ला कसला हष वाटे ल? अने कदा तर वे ड ा
आशे नं वाटतं , या ग डाचा शे वटचा सु वणिबं द,ू माझा कृ णरं ग नाहीसा झाला, तर
सा याचाच एकदा अं त होऊन जाईल; परं तु हे सारं अश य आहे व ती आशाही अथहीन
आहे !’’
‘‘परं तु ते तरी अश य आहे असं का आपणास वाटतं ?’’ याने िवचारले , ‘‘मी या
णी इथं आलोही नसतो. सारी पृ वी तु डवत असता योगायोगानं माझी पावलं इकडे
वळली. तोपयं त मला या प्रदे शा या अि त वाचीही क पना न हती. जर मी तशी
इ छाच केली असती, तर मी इथं न ये ता पृ वीतलावर दुस या कुठ याही िठकाणी जाऊ
शकलो असतो, नाही का?’’
कृ णग डाचे अं ग णभर थरथरले व याचा आवाज अितिवष ण झाला. तो
हणाला, ‘‘अखे र तू एक आ मकिद्रत मयािदत मानवच रािहलास! प्रदे श तु डवत तू हाडं
िझजवलीस खरी; पण अस या तप चयतून ानप्रा ती होते च असं नाही. मूढा, मी या
साम यशाली, अिवरत चक् राला बां धला गे लो आहे , याच चक् राला इतर
व तु जातांपर् माणं तूही बां धला गे ला आहे स, याची तु ला अ ाप क पना आली नाही
काय? तू या थळी ये याऐवजी अ यत्र जाऊ शकला असतास हाच तु झा भ्रम आहे .
इथं तू आलास याचं कारण तु ला इथं देखील वे छे नं ये याचं वातं य होतं हणून नाही,
तर तसं घडणं पूणपणे अटळ होतं हणून! तु ला र नाचा यास लागणं , तु झी
इतरे जनांकडून अवहे लना होणं , जगा या पाठीवर भटकत या थळी असहाय होऊन ये णं,
या सा यांत एका ु दर् रे षे चाही िवपयास कर याचं साम य तु यात कधीही न हतं .
याचप्रमाणं तसं वातं य आपणास आहे हा भ्रमदे खील अटळच आहे , कारण या
भ्रमा या मायाजालानं च ते कपटी चक् र तु ला आप याबरोबर सहज िफरवू शकतं .
‘‘ वातं यािवषयी या तु या क पना िकती मूढ आहे त! अरे , र नाचा यास

घे ऊन ऐिहक जीवनाला िव मु ख होणं हे तु झं कम आहे , वातं य न हे ; तर र नाचा यास
सोडून घरकुलात रमून बं िदवान होणं हे तु झं वातं य ठरलं असतं . उलट, यांनी तु या
यासाचा उपहास केला, यांनी र नाचा यास घे ऊन ऐिहक जीवनाचा याग करणं
वातं याचं ठरलं असतं . वायू व छं दपणे िवहरतो, हे याचं मु तजीवन नसून अटळ
काय आहे . यानं एका थळी राहन
ू वाह यास नकार दे णं हे खरं मु त कृ य ठरलं असतं .
आभाळात उडत राहणं हे प याचं वातं य नसून िशलाखं डाप्रमाणं अचल राहणं हे
याचं वातं य! मी पं ख पस न अने क योजनं छाया टाकत महासागराचं उ लं घन क
शकतो यात, मूढा, यि कंिचत वातं य नाही. तो तर माझा बं िदवास आहे व यात मीही
तु याइतकाच असहाय आहे . मला याची क पना आहे , तु ला नाही एवढाच भे द आहे ! हे
भ्रमाचं पटल िवरलं , तर मानव अितमानवी होतो; आप या उ ट, ु दर् कोषातून बाहे र
ये तो. अ यथा याच या िवरले या मिलन धा यावर अं धपणे सरकत आपण ानयात्रा
करत आहो या भ्रमातच तो नाश पावतो. एकदा तू तु या बा यात एका व छ
जलाशया या तळाशी चमकत असले या िशं प यासाठी उडी घे तलीस या णीच तु या
पावलांची िदशा या प्रांताकडे वळली. या णापासून, तू आप या भावी प नीला नकार
िद यापासून, तु या माते नं तु ला िनरोप िद यापासून मी तु झं सारं जीवन याहाळत
आहे . तु या र ताचा थबन् थब या णासाठी, मा यासाठी वाढला, जगला. आता सां ग,
यांत कोण मु त आहे - तू, मी, तु या साि न यात आले या य ती, की ते हापासून
पिरप व होत आले ला वतमान ण?’’
काही काळ याचे ल ग डा या श दां व न िवचिलत झाले . या या दुबल
शरीरात मृ तीची एक वे दना जागी झाली व याचे मन थरथरले . तो अधीरपणे हणाला,
‘‘तु हां ला माझं सारं गतजीवन पिरिचत आहे ? मला ते सारं पु हा एकदा श्रवण करायचं
आहे .’’
कृ णग डाने आपला डावा डोळा या यासमोर आणला व हटले , ‘‘जर तु झी
इ छाच असे ल तर इथं दृ टी टाक; हणजे श्रवणच का, प्र य दृ टीनं च तु ला तो सारा
पट पु हा पाहता ये ईल. सव य तीं या जीवनातून गे ले या सु खदु:खांचा भूतकाळ इथं
साठवणं , या सा यांची दु:खं आपणच भोगणं , हे तर माझं जीिवतकम आहे ; परं तु माझा
श द ऐक. भूतकाळाकडे पु हा असं िनरखून पाह याचा हट् ट ध नकोस!’’
पण भूतकाळाचे आकषण याला अनावर झाले व ग डा या श दाकडे दुल
क न एखा ा फिटक गोलाधात पाहावे , याप्रमाणे याने या िवशाल ने तर् ात
एकाग्रते ने पािहले . या ते ज वी अं धारावर िचत्रे उमटू लागली. यांत याला
घरासमोरचा र तपु प वृ
िदसला. िविवधरं गी मणी या या हाती दे त याला
सु खव या या प्रय नात असले या आप या आईचा हसरा, आशापूण चे हरा; मूकपणे
या या िनणयाचा वीकार करणारी अधोमु ख भावी प नी यां या आकृ या उमट या,
नाहीशा झा या. मग अं गावर ल तरे आली, भोवती उपहास करणा या जनांचा मे ळावा
जमला. पदरगाठ दे ऊन परतले या कृश, दु:खी आईची पाठमोरी आकृती, िवपु ल अं तर
चालून आ यामु ळे घरकोव या पावलांना पडले या लालसर रे षा आिण ती िनघून
गे यावर वा याने िवसकटू न टाकले या पाऊलखु णा – ही सारी णभर या या
दृ टीसमोर जागृ त होऊन पु हा या अधवतु ळाकार अं धारात िव न गे ली. एवढ ा
काळानं तर, एवढ ा अं तरावर हा िव तृ त पट पु हा पाहत असता अमयाद हुरहुरीने तो

याकू ळ झाला.
पण याच णी तो अितशय अ व थही झाला. र तपु पांचा वृ भूतकाळात
भ य अि नछत्राप्रमाणे वाटे , तो आज पाहता पूण ु दर् वाटला. प्रासादतु य
वाटणा या घरावर िव प दै याची कळा होती. आपण आपला िनणय कळवून पाठ
िफरवताच आप या भावी प नी या मु खावर मु तते चा िवल ण भाव िदसला, हा िवशे ष
भूतकाळात या या दृ टीला जाणवला न हता. आईची आकृती कंिपत, अ प ट झाली.
ित या डो यांची ि ितजे अितमयािदत होती. ित या सवां गाला घरकुलाचा क दट दप
होता आिण ती परतली या वे ळी ित या मु खावर आप या अप याचे जीवन मात्र
इतरांपर् माणे सु रि त, अितपिरिचत आले खाने घडले नाही यािवषयी अ यं त प ट
ल जा होती. हा भाव या णी पाहताच तो अितिवि मत झाला. बे डका या अगिणत
िच कट, गोल अं डयांपर् माणे आपले आयु यही आणखी एक िच कट गोल अं डे हावे
अशी ितची मनोमन इ छा होती, हे पाहन
ू िवषादाने याचे मन काळवं डले .
‘‘पािहलं स?’’ ग डाने हटले , ‘‘मी तु ला प्रथमच सु उपदे श केला होता. अरे ,
एके काळी यावर अमयाद प्रेम केलं , याकडे कधीही पु हा उ रदृि ट े प क नये .
वतमानातील प्रखर प्रकाशात भूतकालाची कोमल पु पं लान होऊन मृ त होतात.
मृ तीनं उजळले ली शोिभवं त मायानगरं णात उद् व त होतात. भूतकालातील घटना,
य ती, अखं ड नदीप्रवाहावर सोडले या दीपमाले पर् माणं असतात. दीपदानानं तर परत
वळू न यां याकडे दृि ट े प केला तर ते िवझतात िकंवा प्र विलत होऊन न ट होतात.’’
‘‘आता मला दुसरा आघातही सु स 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 ने तर् ात साठवलं आहे . यात
मानवाला दृि ट े प क दे याचं साम य मा यात नाही. मला वत:ला तु मची
भूतकाळातील दु:ख तर सहावी लागतातच; पण यांसह तु हां ला अ ाप अ ात अशी
तु मची भावी दु:खदे खील मला या णी भोगावी लागतात. या िनिवकार िवशाल चक् रानं
या बाबतीत तु हां ला िकती सु खी केलं आहे याची तु हा मूढांना क पना नाही. न िवसरता
ये णारा भूतकाळ आिण न बदलता ये णारा भिव यकाळ यां या सं गमरे षे वर हलाहलिबं द ू
धारण करत मी जीवन जगत आहे . याचा अनु भव तु ला दे णं क् रौयाचं ठरे ल.’’
या या श दांनंतर काही काळ शु भर् , अखं ड शांतता पसरली. आता श दांना
थानच न हते . या या मनात आता फुलले या अि नकणाप्रमाणे र नाची आशा पु हा
अ प टपणे जागृ त झाली; पण ितला आता ई यची धार न हती की आस तीची ओढ
न हती. ग डाने या याकडे रोखून पाहताच याला याचा उ े श समजला. अनास तपणे
तो पु ढे सरकला व ग डा या चोचीसमोर उभा रािहला. ग डाने चोच या या दयात
खु पसली. िणक वे दने नंतर या यात सु खद िनजीवता पसरली व याचा एकेक र तिबं द ू
सरताच कृ णग डाचे अं ग दे दी यमान पवतासारखे होऊ लागले . ‘‘मी तु ला
प्रवाहापलीकडे जा याचा माग दाखवतो; परं तु यासाठी आक् रमण कर याची अथवा
भूिमगत िववरातून सरक याची आव यकता नाही. हे िवशाल िहमखं ड प्रवाहा या
अनु मतीनं , साहा यानं च पै लतीरास जात आहे त. यांना जे सा य आहे , ते तु ला का सा य

नसावं ?
ग डाने शु कपणाप्रमाणे झाले या याला चोचीत उचलले व एका सपाट
खं डावर उतरिवले .
‘‘जा, तू या िहमखं डाबरोबर अनायास र नप्रदे शात जाशील. आता या
र नासाठी तु झी मनोभूिमका यो य अशी स ज झाली आहे . तु यातील आशा आता
ओसरली आहे . मनु यात आशा जे वढी प्रबळ, ते वढा िनराशे चा आघातही प्रबळ असतो
व या आघाताखालीच तो िझजत जातो. तू आता कधीच पराभूत होणार नाहीस, कारण तू
आता िवजयाची आशाच धरली नाहीस. तु ला कधी अवमािनत वाटणार नाही, कारण
आता तु यात ई या उरली नाही. आता कदािचत तु ला र नदशन घडे ल, कारण हे र न
कधी ई यने ह तगत करता ये त नाही; परं तु िनमम अव थे त ते प्रा त क न घे ता ये तं.
या सा याचा िनणय तूच एकाकी घे तला पािहजे स, कारण मला या र नाचं कधी दशन
झालं नाही, की कधी याचा यास लागला नाही. याप्रमाणं तु यासाठी असले ली
माझी शीळ कधीतरी तु ला एकट ालाच एकाकी ऐकावी लागे ल, याप्रमाणं र नप्रा ती
झाली तर तो आनं दही सव वी तु झाच, एकाकी राहील. यो य णी मी तु ला पु हा
भे टेन.’’
आता ग डा या वरात ि न धता होती व डो यांत का य होते . तो उजळ या
ि ितजाकडे उडाला व ते ज वी प्रकाशामु ळे िवझ याप्रमाणे नाहीसा झाला. याच
णी ि ितजाकडून िवशाल कृ णमे घाप्रमाणे भासणारी सु वणग डाची आकृती वे गाने
आली व िहमप्रदे शात नीरवपणे ि थर झाली.
शीघ्र, अखं ड गतीने जात असले ला िहमखं ड िन:श द लहरींवर तरं गत
ि ितजाकडे सरकू लागला. आप या शरीराचा अि थपं जर पस न तो िहमखं डावर शरण
डो यांनी पडून होता. आता काही काल ि ितज काळवं डले व घन आकाशात ता यांची
प्रकाशिच हे िदसू लागली. तोच मे घगजने सारखा आवाज झाला. िहमखं ड
िकना यावरील एका िशलाराशीवर वे गाने आदळला व शतश: भ न झाला. या आघाताने
तोही झं झावातावरील मृ त पणाप्रमाणे उडाला व ीपावर ये ऊन काही काल पूणपणे
िन चे ट पडला.
याने ीणपणे डोळे उघडले , या वे ळी सवत्र अं धार दाटला होता; परं तु
आभाळा या भ य अधगोलात दे दी यमान र नदीपाप्रमाणे तारे चमकत होते आिण
िविवधरं गी तारकाकणांनी पिरपूण असले ली मे खला एका ि ितजापासून दुस या
ि ितजापयं त पसरली होती. अितक टाने उठू न याने समोर दृ टी टाकली, या वे ळी तो
िव मयाने तं िभत झाला. भोवतालचा सारा प्रदे श झगझगीत, सपाट, पारदशक
फिटकभूमीचा होता आिण यात आभाळातील ता यांची प्रितिबं बे अने क खड्गांपर् माणे
िचित्रत झाली होती. या अमयाद िव तारावर सवत्र, वीरासन घातले या, पद्मदलावर
आसन थ असले या अथवा धनु यबाण स ज केले या अितभ य आकृती हो या. या
प्र ये क आकृतीत दं डा कंधावर, ने तर् ांत वा कंठाभोवताल या पु पमाले त सूयाचे ते ज
मं दप्रभ करतील अशी िद य र ने होती. अशा र नांची प्रभा प्रकाशाचा प्रित वनी
उमटत गे याप्रमाणे ि ितजापयं त रं गलहरींनी पसरत गे ली होती आिण यां या िबं बांनी
फिटकभूमीवर रं गो सव िनमाण झाला होता. दृ टीसमोर सतत वाहत असले या,
णा णाला पिरवतन भोगणा या प्रवाहापासून अ यं त अिल त अस याप्रमाणे या

आकृतीं या मु खावर शांती होती आिण दृ टीत िनरामय, अिनिमष ान होते . हा उ वल
र निवलास पािह यावर आप या दीघ तप ये ला अखे र सफलता लाभणार या भावने ने
याला अितकृत वाटले व याला तो आवे ग साहवे ना.
तो आवे ग ओसरला. अितश्रमाने तो एका धनु धारी आकृतीवर चढला व अ यं त
लालसे ने याने पु पमाले तील नीलर नास पश केला; परं तु ते र न पूणपणे आकृतीत
तले होते आिण या या दुबल बोटांनी अस वे दना सहन करत य न केले तरी ते मु त
हो याचे िच ह िदसे ना. तोवर ि ितज उजळले व आभाळ ते ज वी झाले . ते थील रं गपटल
अदृ य झाले आिण आकृतींवरील र नांची झळाळी पूण मावळू न या जागी केवळ
िश पिचत्रे िदसू लागली; परं तु काही आकृतींवरील र न थाने याने िनरखून ठे वली
होती. आता याला असहाय वाटत होते , तरी तो सहस्र पद्मदलां वर असले या एका
आकृतीवर चढला आिण अ यं त दुबल हातांनी ित या ने तर् ात पािहले ले र न ह तगत
कर याचा याने प्रय न सु
केला. अनं त वाटणा या कालानं तरही आकृती या
ने तर् ाभोवती एक रे षा उमटली नाही की र ने अि थर झाली नाहीत. याचप्रमाणे
या या मूढते कडे उपरोधाने पाहत अस याप्रमाणे वाटणारे आकृती या मु दर् े वरील
िकंिचत ि मत आिण दृ टीतील शांत माशीलताही िवचिलत झाली नाहीत.
तो खाली उतरला व आघात कर यासाठी काही साधन िमळते का हे पाहू
लागला; परं तु या फिटकभूमीवर िशलाकणही िमळ याजोगा न हता. मात्र काही
चौथ यांजवळ घरटे िवसकटू न, काड ा िवख न पडा या याप्रमाणे भ न झाले ले अने क
मानवी अि थपं जर दीनपणे पसरले होते . याने नै रा याने यांतील एक हाड उचलले व
या पशाने तो णभर भ्रिम ट झाला. आप यासारखाच हा आणखी एक मानव,
आप याच अि थपं जराचा सगोत्री. याची भ्रमं ती कशी झाली असे ल? या या
वाट ाला कसला अं त आला असे ल? या प्र निच हांनी तो िखळ यासारखा झाला; पण
ही अव था त काळ ओसरली. याने हाड घे ऊन पावले वळवली व एका चौथ यावर तो
पु हा साहिसक िन चयाने वर चढला. या आकृती या मु खासमोर उभे राहताच ते िवशाल
अिनिमष ने तर् याला अनं त ारासारखे भीषण वाटू लागले . याने हातातील साधन
उचलले व मूढ आग्रहाने तो आकृतीवर आघात क लागला.
आभाळाचा झळझळीत प्रकाश िवरला व ते िवर त याित्रका या
व त्राप्रमाणे िन ते ज झाले . काही काळानं तर सं िधप्रकाश सं पला व आकृतीमधून
दीि तमान िकरण िनमाण झाले . तो अ ाप प्रहार करत होता; परं तु एका अितप्रहारात
हातातील अि थका ठ पूणपणे भ न झाले व तो चौथ याव न खाली कोसळला. याने
शू यदृ टीने आप या हातांकडे पािहले . अि थका ठाबरोबरच याची जीण बोटे दे खील
आता भ न होऊन गे ली होती. या फिटकभूमीव न उठ याची ई या आता पूणपणे
सं पली. सभोवारचे दृ यदे खील आता िवल ण भयानक झाले होते . सा या भूमीखाली
अ नी प्र विलत झा याप्रमाणे ती र तवणी झाली होती व र तप्रकाश आभाळावरही
चमकू लागला होता. या आकृतीं या मु दर् ां वर कृ णर त अशा चं चल छायांचे गा ड
िनमाण झाले होते आिण या प्र ये कीभोवती एकेक र तरे षा पाताळनागाप्रमाणे कंिपत
होऊ लागली होती.
याने भ न, िनजीव झाले ले हात उरावर घे तले आिण आप या ओंजळीकडे
िनराशे ने पािहले . या णी सारे शरीरच प्र विलत झा याप्रमाणे याला वाटले व

याचे मूक झाले ले ओठही िकंिचत थरथरले . यासाठी याने र त वे चले , हाडे िझजवली,
ते दया या गाभा यात सं भाळू न ठे वले ले सहस्ररं गी र न आता या या ओंजळीत होते
व अखे र याची बोटे या या रे षे भोवती तृ तीने िफरत होती!
भोवतालचा र तप्रकाश आता िवझत चालला व ओंजळीतील र नाचे ते ज
आता जा तच प्रग भ होऊ लागले . तोच सा या दृ यावर ती ण खड्गाची रे षा िफरावी
याप्रमाणे एक अ यं त सु रेल शीळ या या कानावर आली व पसरले या दोन िवशाल
पं खांनी आभाळ झाकोळू न गे ले.
कृ णग डाने आपली चोच या यापाशी ने ली व हटले , ‘‘मला तू ओळखलं स?
या मा या कृ ण पात तु ला कदािचत मला ओळखता ये णार नाही. माझा िदवस सं पला.
मी मा या शापाकडे जात आहे . आता तु झा ण आला आहे . माझी शीळ तू ऐकली
आहे स!’’
परं तु ग डा या श दांकडे याचे ल न हते . याची दृ टी िनरा याच दृ याने
वे धली होती. आभाळातून एक अितदे दी यमान स दयाकृती खाली उतरली व
या यासमोर तरं गली. ित या उ रीयाचा एक भाग वा यावर ि ितजापयं त पोहोचला
होता व यांतील र तवणामु ळे तो अि नप्रवाहाप्रमाणे भासत होता. ितचा केशसं भार
आभाळात पसरला होता आिण अने क ते ज वी तारे यात अलं कारांपर् माणे शोभत होते .
‘‘तू मला ओळखलं स?’’ वे लीवर फुले उमलावीत अशा मधु र वरात ितने
िवचारले . याने ित याकडे अजाण डो यांनी पािहले व हटले , ‘‘नाही, अशी असामा य
दै वी स दयमूती पूवी पाह याचं भा य मा या वाट ाला आलं नाही!’’
‘‘आपली भे ट कृ णवनात झाली होती. मी तु ला या वे ळी माग दाखवला होता,’’
ती हणाली.
‘‘मग कदािचत तू माझी भा यदे वताच असशील, कारण तू या भा यशाली णीच
मला दशन िदलं स. मा या या ओंजळीत पाहा. या र नासाठी मी ऐिहक जीवन
लाथाडलं , ता य सांडलं , र त अपण केलं ; परं तु मा या जीवना या अं य णी तरी
मला हे कोण याही भ य आकृतीवर शोभणारं र न प्रा त झालं !’’ याने अ यानं दाने
ओंजळीतील र नाकडे पािहले व डोळे िमटू न घे तले .
कृ णग डाने ि तिमत होऊन दे वते कडे पािहले , कारण याची ओंजळ तर पूणपणे
िरती होती. ितची मु दर् ा का याने यग्र झाली व ित या वरात
कंठाची आतता
आली.
‘‘पु हा सारं ते च! अखे र आपणाला र नप्रा ती झाली या भ्रमानं आणखी एका
आयु याला िवराम िमळाला! कृ णग डा, सावधदृ टीनं पाहा. याची ओंजळ याप्रमाणं
िरकामी आहे याचप्रमाणं इथ या कोण याच आकृतीवर एकही र न नाही. तरी या
मानवाला र नप्रा तीचा हष झाला आहे . ही र नप्रा ती हणजे अखे र वत: या
दृ टीम ये घडून आले लं एक पिरवतन, एवढाच याचा स याथ आहे .’’
‘‘दे वते , मी सं भर् मात आहे ,’’ कृ णग ड हणाला, ‘‘हा प्रदे श तर मानवाची
मयादा. मग अशा व पाचं र न कुठे च अि त वात नाही का? अस या मोहजालामागं न
धावता घरकुलातच बं िदवान होणारे इतरे जन आिण अशा केवळ दृि टपिरवतना या
इं दर् जालात सु खावणारे हे मानव यांत मग ानी कोण? यांत मूढ कोण?’’
‘‘ याला काही उ र नाही. तसं उ र आप याजवळ आहे असा िव वास धरणं

हणजे र नप्रा तीचा हष उपभोग यासारखं होईल आिण तोही एक भ्रम ठरे ल! चल,
माझा ण आला आहे . पु हा कमचक् राचा प्रारं भ झाला पािहजे .’’ ितने जाताना या या
म तकास पश केला व ती नाहीशी झाली. ितचे र तवणी उ रीय ि ितजाआड गे ले व
केशसं भारातील ता यांचा अ त झाला.
ग ड णभर रगाळला. तो िकंिचत खाली वाकला व याने मृ द ू वरात िवचारले ,
‘‘तू माझा काल वर ऐकला आहे स, मला तो कधीच श्रवणी पडणार नाही, ते हा तु या
जीवनाचा शे वटचा िबं द ू ओघळ याआधी मला सां ग – तो वर कसा आहे ?’’ ग ड
अपे े ने थांबला; पण याचा प्र न अनु िरत रािहला. आता समोरील अि थपं जर िरती
ओंजळ ध न पूणपणे त ध झाला होता. याने डोळे िमटले होते ; पण आता या या
मु दर् े वर तृ तीची कळा होती.
‘‘इथं ही उ र प्रा त झालं नाही!’’ िख नपणे ग ड हणाला. याने आपले पं ख
या यावर िव तारताच सारी रात्रच खाली उतर याप्रमाणे अं धार दाटला. याने एक
िन: वास सोडला व कृ णग ड दि णे स िनघून गे ला. याच वे ळी सु वणयान गे याप्रमाणे
सु वणग ड अितवे गाने उ रे कडे नाहीसा झाला...
हळू हळू अं धाराची घनता कमी झाली व नदीचा प्रवाह ओस लागताच एकेक
व तू प्रवाहावर प ट िदसू लागावी याप्रमाणे भोवतालचे जीण मं िदर, रथागार,
पिरसरातील चाफा प्रकाशात उजळू लागली. चा यावर रात्रीत उमलले ली चारसहा
फुले िदसू लागली. काही वे ळाने मं िदरा या तं भावरील धनु धारी ारपाल, भ न
गोपु रावरील वीरासनातील आकृती, तोरणावरील पद्म थ मूती याही प ट होऊन यांचे
डोळे व छ प्रकाशात अिनिमष पाहू लागले . मं िदरा या अं गणात एक वृ ा काठी टे कत
दोन गा मागोमाग आली व थांबन
ू ितने ओवरीत पसरले या शांत आकृतीकडे नजर
टाकली. ितने एकदोन हाका मार या व काठीने याला हळू च िडवचून पािहले . अखे र ितने
हातातील गाठोड ातून भाकरीचा एक तु कडा एका द्रोणात घातला व द्रोण या या
शे जारी ठे वून ती गाईमागोमाग िनघून गे ली.
ती जाताच ककश आवाज करत एक कावळा खाली उतरला व याने द्रोण
प्रा तािवक हालचालीने पु ढे ओढला. झोपले या मनु याकडून काहीच प्रितकार न
झा याने याने िनधा तपणे द्रोणातील अ नाचा तु कडा उचलला व िरता द्रोण िर या
ओंजळीशे जारी टाकू न सळसळा पं ख हलवत तो मं िदरावर जाऊन बसला.
आिण ते थे तो समाधानाने काव काव क लागला!

िव द ू ष क
िवशाल पसरले या ादश गोपु रांनी सु शोिभत असले या र ता ी या मं िदरावर
सु वणरं गाचा हं स वज मं दपणे थरथरत होता आिण शु भर् कंदामधून केशरपु प
उमल याप्रमाणे भासत होता. महामं िदरा या दीघ, िचत्रवे लीयु त अशा पाय या
ओलांड यावर खाली अ यं त िव तीण असा सं गमरवरी मं डप होता आिण या िठकाणी
आज राजसभे ची योजना झाली होती. अधवतु ळाकार मांडले या अलं कृत आसनां वर सव
अमा य तर राजव त्रांत थानाप न झाले होते च; पण यािशवाय आज या िवशे ष
प्रसं गी, पवतां या उतरणीवर राहणा या वनजनांचे याधप्रमु ख, सागराशी झुंज दे त
जगणा या धीवरांचे नायक, झं झावाताप्रमाणे वनमु त सं चारणा या अ वसमूहांना
र जूब करणा या अ व यापा यांचे ने ते इ यादी अने क मांडिलकही उपि थत होते .
याधप्रमु खां या अं गावर कृ णािजनांची आवरणे होती व यांनी कानांत द्र-सु वणवलये
अडकवली होती. धीवरां या अं गावर झगझगीत रे शमी व त्रे तं ग बां धले ली िदसत होती
आिण गु ड यांखाली यांचे पाय उघडे , ओबडधोबड व केसाळ होते . इतर सराईत
मानक यां या समूहात ते अवघडून, अ व थपणे बसले होते आिण वत:चे धै य
िटकिव यासाठी ते मधूनमधून आप या अनु यायांपैकी कोणावर तरी अकारण सं त त
होऊन कठोर श दांत कस यातरी आ ा दे त होते .
सभामं डपापासून ब याच अं तरावर, पट् टनगरीत होणा या कोण याही समारं भास
गदी करणा या उ सविप्रय आिण िन ोगी नगरवािसयांची गदी होती व यातही
िविवध केशभूषा केले या नट या व त्रांतील ि त्रयांचा भरणा अिधक होता. परं तु
ृं ाराने दे खील कदािचत इतरांचे ल आप याकडे जाणार नाही, या सं शयाने
एवढया श्रग
कृित्रम हातवारे करत, ज रीपे ा जा त मोठ ाने या ु दर् िवषयावर त मयते ने
बडबडत हो या. सग या जनसं मदावर अ ाप खे ळीमे ळीची छाया होती, कारण अ ाप
धमाचायांचे आगमन झाले न हते . अमा यां या समोर ठे वले ले यांचे पीठ अ ाप
अनिधि ठत होते ; परं तु पारं पिरक प्रथे पर् माणे ते थे से वक चव या ढाळत उभे होते आिण
आता यां या चे ह यावरही लांतीची कळा िदसू लागली होती.
जनसं मद एके िठकाणी दुभाग यासारखा झाला व या यात हा या या लहरी
उमट या. आप या दै नंिदन व त्रां वर एका बाजूने पूण काळा व दुस या बाजूने पूण
ू क गाढवावर बसून राजसभे कडे ये त होता. एका दोरा या
शु भर् , असा वे ष घातले ला िवदष
तु कड ा या टोकांना एका बाजूला घं टा व दुस या बाजूला दीप बां धन
ू याने तो आप या
ग याभोवती वे टो याने टाकला होता; परं तु घं टेची जीभ काढून ठे वली होती व दीपात
ते ल अथवा वात काहीच न हते . भोवताल या कुि सत उद्गारांकडे दुल करत तो
साजसभे कडे आला आिण उ चै ःश्र याव न इं दर् उतरत अस या या िदमाखाने च तो
खाली उतरला. याला पाहन
ू , फ त सम्राटां याच िवनोदाला हा य अपण कर याची
ू काने
सवय असले या प्रधान अमा यां याही मु दर् े वर ि मताची भावना िदसली. िवदष

ग याभोवतालची दोरी न काढताच दीप व घं टा एखा ा दे वते या आयु धांपर् माणे दो ही
हातांत उचलून धरली व राजसभे त प्रवे श क न तो से नानायकां या आसनाशे जारीच,
पण खाली सं गमरवरी फरशीवर नम्रपणे बसला.
‘‘ वागत असो, बृ ह पती! आज गाढवाव न आगमन झालं ?’’ से नानायकांनी
नाटकी गं भीरपणे िवचारले .
‘‘आपण चु कलात, से नानायक! आप या िदवं गत पु य लोकां या पिवत्र
आ े चा भं ग केलात! साम्रा यात कशालाही, कोणालाही, या या ख या रोखठोक
नावानं सं बोधायचं नाही, अशी एक आ ा यांनी प्रसृ त केली होती याचा आपणास
िवसर पडला आहे का? गाढवाला गाढव हणायचं नाही, तर यास मलरािशिवमशक
अथवा आजानु कण हटलं पािहजे . आ ाच ये त असता मी मा या मागावर एक मोठा
कोलाहल ऐकला. घोड ांचे केस कापून यांना नीटने टके ठे वणा या यवसायींचा, उं दीर
मा न उपजीिवका करणा या श्रिमकांचा एक मोठा समूह राजसभे या िदशे नं आक् रमक
आवे शानं ये त असले ला मला िदसला. गत राजसभे या प्रसं गी मासे धरणा यांना, िशकार
क न जगणा यांना नवीन नामिच हं िमळू न यांना सभे त मानाचं थान िमळालं , ते हा
या वे ळी आप यासार या रा यमं डला या मह वा या िद गजांना तसं च थान का िमळू
नये , अशी यांची क् रोधज य िवचारणा आहे . ते हा यांचं आगमन हो याआधीच यां या
प्रमु खांना अनु क्रमे अ वकेशभूषार न आिण मूषककुलसं हारभा कर अशा उपाधी
दे याची चतु र प्रधान अमा यांनी योजना केली आहे , अशी वदं ता आहे . मी फ त
वदं ताच ऐकत असतो से नानायक, स य नाही. एकदा काहीतरी स य झालं की ते ि थर,
जड, चै त यहीन होतं , तर वदं ता ही सदै व नवनवो मे षशािलनी असते . आणखी एक
मह वाचा िवरोध हणजे –’’
ू काचे ल मागा या कडे ने जात असले या एखा ा द्रोणमे घाप्रमाणे
तोच िवदष
का याकिभ न िदसणा या ड बाकडे गे ले. तो त काळ उठला व धावत जाऊन
अितनम्रपणे याने ड बापु ढे दं डवत घातले आिण लीन वरात या याकडून अभय
मािगतले . भोवताल या सं मदात हा याचा फोट झाला आिण वतः ड ब दे खील
ू क उठला व मोठ ा गं भीरपणे व थानाकडे परतला.
िकंिचत लि जत झाला. िवदष
‘‘पण बृ ह पती, ही घं टा, हा दीप – ही आपली नवी िब दं कसली? यांचं
प्रयोजन काय?’’ कोषािधपतींनी िवचारले .
‘‘ याचं असं आहे – आज एका तरी शहा याशी दोन श द बोलावे त अशी मला
फार तीव्र इ छा झाली. ते हा याचा शोध करत असता उपयु त हावा हणून हा दीप
मी घे तला आिण याचा शोध लागताच ती िद य सु वाता सवत्र सां गावी हणून मी घं टा
जवळ ठे वली.’’
‘‘परं तु हा कसला दीप आहे ? यास तै ल तै िलकेचा पश नाही आिण या घं िटकेत
िज हा नाही!’’ कोषािधपतीला रं जव यासाठी उपकोषािधपतीने कुि सतते ने हटले .
‘‘इत या दीघ कालावधीत मला एकही शहाणा भे टला नाही, तो आजच ने मका
कसा काय भे टणार? ते हा दीप प्रकािशत कर याचा िकंवा घं टा वाजव याचा प्रसं गच
ू क हणाला.
ये णार नाही, असा माझा प्रथमपासूनच िव वास होता,’’ िवदष
‘‘मग आपण घं टा आिण दीप या व तू घे त याच कशाला?’’ नौदलनायकांनी
िवचारले . कोण याही प्रसं गी आपण िनदान एक तरी प्र न िवचारला नाही, तर आपण

सजीव आहो या गो टीवर जनते ची मु ळीच श्र ा राहणार नाही, अशी यांची भावना
होती.
ू काने त काळ
पण जणू याच प्र नाची अपे ा करत अस याप्रमाणे िवदष
सां िगतले , ‘‘पण जर अक मात एखादा शहाणा भे टलाच, तर आपली स जता असावी,
हणून या व तू मी घे त या!’’
कोषािधपती प्रस न मु दर् े ने हसले ; पण धीवरप्रमु खाने मात्र कपाळाला
वळकट ांसार या िनःसं शय आठ ा घात या व हटले , ‘‘वात नसता िदवा लागत नाही,
जीभ नसता घं टा वाजत नाही, हे तर आम या प्रांतात लहान मु लालादे खील समजतं !’’
ू क या याकडे वळला व याने धीवरप्रमु खास अ यं त नम्रपणे अिभवादन
िवदष
केले . तो हणाला, ‘‘मीनजालपाणी, आपले श द अ यं त ानगभ आहे त. आप यापु ढं हा
से वक अगदी यःकि चत आहे .’’ मग तो कोषािधपतींकडे वळला व हणाला, ‘‘नाहीतर
माझी ि थती हं सासारखी हायची!’’
‘‘हं सासारखी हणजे कशी?’’ नौदलनायकांनी िवचारले . जणू या आमं तर् णाचीच
ू काने आपले आसन प्रश त केले व तो सां गू लागला,
वाट पाहत अस याप्रमाणे िवदष
‘‘एकदा असं य कावळे मानससरोवराजवळ जमले . या िठकाणी शु भर् पं खांचा,
लाल चोचीचा एक हं स हं सीबरोबर जलक् रीडा करत होता. काव यांनी एकदम कलकलाट
केला व यांनी हं सास मानससरोवर सोडून जा यास सां िगतलं , कारण यां या
आगमना या णापासून मानससरोवरावर यांची स ा सु झाली होती.
‘‘ ‘अनािदकालापासून हे सरोवर हं सांसाठीच आहे ,’ हं स हणाला, ‘िशवाय
तु हां ला पोहता ये त नाही, तर मानससरोवर हवं कशाला?’
‘‘ ‘आ हां ला पोहता ये त नसे ल; पण याचा आिण वािम वाचा काय सं बंध
आहे ? आप या स े ची नृ यशाला अथवा गायनशाला असे ल तर आप याला नृ यगायन आलं च पािहजे असं कोठे आहे ?’ काव यां या ने याने राजकारणी हसून िवचारले .
हा ने ता मोठा यु प न होता व याने कृ ण ीपात जाऊन याय व राजनीतीचा प्रगाढ
अ यास केला होता.
‘‘ ‘आिण आ ा या आ ा तू मानससरोवर सोडून गे ला नाहीस, तर आ ही सगळे
तु यावर तु टू न पडू व तु झा आिण तु या िनवास थानाचा पूण नाश क !’ एका त ण
काव याने गजून सां िगतले .
‘‘परं तु या या या ककश श दांनी ने यास क् रोध आला व याचे सं कािरत मन
फार यिथत झाले . याने आप या उतावीळ अनु यायांस 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 यपूवक हसून हटले , ‘आपलं हणणं मला पूण मा य
आहे . मानससरोवर हं सांसाठीच आहे , ही आपली प्राचीन परं परा मला अढळ राखायची
आहे . उलट, या पिवत्र परं परे याच साम यशाली आश्रयानं मला मातृ देशाची कीती
वृ दि् धं गत करायची आहे . पण यासाठी हं स कोण हे आधी ठरलं पािहजे . आपण हं स
आहात हे कशाव न?’
‘‘हं साला या प्र नाचाच मोठा िव मय वाटला. यानं आप या शु भर् पं खांकडे
पािहलं . याला जलातील प्रितिबं बात आपली डौलदार मान, ित या अग्रभागी
असले ली कमलदलासारखी लाल चोच िदसली; पण आपण हं सच आहो हे सां ग यास

यास प्रमाण सु चेना. काव यांचा ने ता नम्रपणे हसला. तो हणाला, ‘ते हा प्रथम
आपण या प्र नाचा िनणय लावू. ये थे उपि थत असले या सवांना आपण एकेक पान
आणायला सां ग.ू जर आपण हं स असाल तर यांनी लाल पान आणावं . जर यांना मी हं स
आहे असा िव वास असे ल तर यांनी िहरवं पान आणावं .’
‘‘ ‘पण या िठकाणी हं सांपे ा कावळे च सं ये नं जा त आहे त,’ हं सी हणाली.
‘‘ ‘दे वी, आपले श द पूण स य आहे त; पण तो आमचा का अपराध आहे ?’ ने ता
िवनयानं हणाला.
‘‘थोड ाच वे ळात या िठकाणी िहर या पानांचा ढीग जमला. हं सीनं जाऊन
कमळाची एक अ फुट कळी आणून ठे वली.
‘‘काव यांचा ने ता हणाला, ‘पािहलं त? यायनीतीनु सार िनणय होऊन मी हं स
ठरलो आहे , हे इतर सारे माझे च आ तगण अस यामु ळे अथात ते दे खील हं सच आहे त
आिण आता आपणच मा य केलं त, की मानससरोवर हं सांसाठीच आहे . ते हा तु ही आता
ये थन
ू जावं हे यायाचं होईल.’
‘‘हं स िख न होऊन सरोवराबाहे र आला. हं सीनं याचं सा वन कर याचा प्रय न
केला, ‘िप्रया, तू िख न का?’ ती हणाली, ‘पानां या राशीनं का हं स व ठरत असतं ?
चल, आपण ये थन
ू जाऊ. तू या जलाशयात उतरशील ते मानससरोवर होईल - जे थे तू
िदसशील ते तीथ े तर् ठरे ल.’
‘‘हं स हं सीबरोबर उठू न जायला िस झाला, तोच वे गानं उडत चालले या
सु वणग डाशी याची भे ट झाली. यानं िवचारलं , ‘हं स हटला की याचं मु ख
मानससरोवराकडे असायचं ; पण तू असा िव मु ख होऊन कुठं चाललास?’ मग हं सानं सारी
हिककत सां गताच ग डा या अं गावरील िपसे उसळली व डो यांत अं गार िदसला.
‘‘ ‘िमत्रा, 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
ु दर् ांची तू गय करणार? जा, आिण आप या दे वद मानससरोवराकडे पाठ वळवू नको.
उ ा हे च कावळे पानांचे भारे गोळा करत, मा या नं दादे वी कांचनगौरीवर अिधकार सां गू
लागतील.’
‘‘हं सीनं याला आवर याचा प्रय न केला; पण आता हं स प्र विलत झाला
होता व याला श दांची धुं दी चढली होती. हं सी हताश िच ानं या याबरोबर
मानससरोवरापाशी आली. यांना पाहन
ू काव यांचा समु दाय यां यावर धावून आला.
काव यांचा ने ता हणाला, आिण याचा वर क् रोधापे ा दुःखानं कंिपत झाला होता,
‘मी अ यं त शांततािप्रय आहे ; पण आम या या य ह कासाठी आ ही प्राणापण क .
हं स कोण याचा या य व िनःप पाती िनणय लागले ला आहे .’
‘‘आता तर याचा वर दुःखापे ा अनु कंपे नं आद्र झाला होता. याची अनु ा
होताच ते असं य कावळे हं सहं सीवर तु टू न पडले व यांचे शु भर् पं ख व लाल चोची यांचा
िव वं स झाला.
‘‘पण झाडा या ढोलीतून 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 झुंजणार कशानं ? पांढ या पं खांनी, डौलदार माने नं की माणकासार या
चोचींनी? प्रितप ाला चां गलं समजे ल अशी भाषा वापर याचं साम य नसे ल, तर

शहा यानं या िठकाणी स य खपवायला कधी जाऊच नये .’
‘‘खारीचा ची कार काही काव यांनी ऐकला आिण यांनी ितलादे खील टोचून
मा न टाकले . हणजे ते स य माहीत नसले ला हं स आिण ते स य माहीत असले ली खार
या दोघांचाही सवनाश झाला.
‘‘ता पय काय, वसं र णा या सं दभात स याचं ान-अ ान या गो टी पूणपणे
असं गत आहे त. कारण अनु यायां या र णाबाबत स य पूणपणे उदासीन असतं . दुसरं एक
शे ष ता पय असं , की मग तो वर िकतीही ताि वक असे ना, भोवती कावळे असताना
ू क थांबला.
खारीनं ची का नये .’’ इकडे ितकडे पाहत िवदष
‘‘मानससरोवर हे हं साचं दे वद दान आहे , याचं आ हां लादे खील िलिखत प्रमाण
अ ाप उपल ध झालं नाही,’’ दं डािधकारी असमाधानी वरात हणाले , ‘‘आिण हे कसलं
आहे ता पय? याचा मूळ कथे शी काहीसु ा सं बंध नाही.’’
ू क हसला व हणाला, ‘‘ता पयाचं खरं कौतु क ते हे च! याचा मूळ कथे शी
िवदष
सं बंध असलाच पािहजे असा काही दं डक नाही. ते त्री या कटीवरील बालकासारखं
असतं . ते ितचं च अप य असलं पािहजे असं नाही.’’
ू काकडे सरकवले व मोठया सलगीने
से नानायकांनी आपले आसन िकंिचत िवदष
या या खां ावर हात ठे वला. यांची मु दर् ा दवाने िभजले या रानशे णीसारखी झाली
आिण यांचे डोळे , जगात हाडे थोडी दगड फार, असा सा ा कार झाले या वृ
ू क
कु या या डो यांपर् माणे ओलसर, उदास झाले . ही पिरिचत ल णे िदसताच िवदष
एकदम सावध झाला. से नानायकां या प्रणियनी शु लप कृ णप ाप्रमाणे िनयिमत
बदलत. िनरिनरा या व तू वीका नदे खील आप या नूतन प्रणियनीने आपली कशी
कुशल प्रतारणा केली, हे ते आता आतपणे आिण अ यं त सिव तरपणे सां गायला
सु वात करणार हे याने पूवानु भवाने ओळखले व तो ते थन
ू त काळ उठला.
‘‘असा अक मात थान याग का?’’ ने तर् प लवी करत कोषािधपतींनी हसत
ू काने आता पसरत चालले या उ हाकडे बोट दाखवले . ते आता
िवचारले . िवदष
या यापयं त सरकले होते आिण खालची फरशी प ट जाणव याइतकी त त झाली
होती. तो हणाला, ‘‘ ु दर् ांनी थोरां शी केले ला अितपिरचय मानहािनकारक होतो, तर
थोरांचा अनाहत
ू अित पश तापदायक ठरतो. छाये चं सं र ण न सोडता सूया या प्रखर
वै भवाचा आदर करावा, आ मसं यम न सोडता मिदरे चा वाद वीकारावा आिण िन ठे ची
अपे ा न करता त्रीसु ख यावं असं शा त्रवचन आहे .’’
ू क या थानापासून िकंिचत दरू , अधवतु ळा या दुस या टोकाकडे ये ऊन
िवदष
बसला. याची काळीपांढरी व त्रे पाहन
ू चव या ढाळत असले या से वकां या चे ह यावर
ू क ि थर झा यावर दुगािधका यांनी िवचारले , ‘‘अहो
दे खील हसू िदसले . िवदष
बु द्िधभा कर, हा भािगरथी कािलं दी व त्रालं कार कसला?’’
ू काने यां याकडे वळू न वे ताप्रमाणे लवून यांना प्रणाम केला व हटले ,
िवदष
‘‘आप यासार या मा यवरांचं ल या ु दर् ाकडे जावं यात मी ध यता मानतो. मी या
व त्रांस अ यं त कृत आहे . ही व त्रं हणजे िदनरात्र असून वर माझा मु खचं दर्
ानते जानं िवराजत आहे .’’
भोवतालचे सारे अिधपती हसू लागले ; पण किवराजांचे हा य प्रथम
सं प यामु ळे यांनी उपहासाने हटले , ‘‘पण चं दर् कधी इतका ओबडधोबड, खडबडीत

असतो का?’’ आिण यां या या प्र नाने पु हा हा या या लहरी उमट या.
‘‘परं तु किवराज, चं दर् अगदी शीतल, ि न ध असतो हे तरी आ हा
यःकि चतांना कोणी ऐकवलं , कवींनीच ना? कवींचं खरं पाणी जोखलं ते एका गौड प्राकृत
भाषे नंच! या भाषे त कवी आिण कपी या दोह नाही एकच समान श द आहे . प्राकृत
अगदी रोखठोक भाषा आहे , हणूनच ती राजसभे तन
थानभ्र ट झाली आिण ित या
ू
जागी सं कृत भाषा आ ढ झाली!’’
ू काने आप यावरील अ त्र असे परतव याने किवराज अ व थ होऊन
िवदष
लालसर झाले . यांनी ऐिहक गो टींव न ल काढले व यु वतीने ल ाप्रहार करताच
उमलणारा अशोकवृ हा सग या िप्रयकरांचा कुलपु ष आहे अशात हे चे यावसाियक
ू क इतरांकडे वळू न हणाला,
का य कर यास ते श द शोधू लागले . हणून िवदष
‘‘आप या राजनीतीत अथवा शासनकत यात िवशे षतः या भाषे चं मू य अमयाद
आहे . राजकारण आिण महाभारत यांम ये एक अ यं त ल णीय अं तर आहे . एकात
द्रौपदी-व त्रहरण आहे , तर दुस यात िवव त्र, शु स यावर व त्राभरणे व अलं कार
चढवत राह याचं काय असतं आिण या कायासाठी सं कृत भाषािनिमत व त्रासारखी
राजव त्रं िमळणं अ यत्र केवळ अश य आहे . राजकारणात धमराज व त्रहरण क न
स य व प दाखव याचा प्रय न करतात, तर स ाधारी दुःशासन भरजरी व त्रे टाकू न
डोळे िदपवीत वतःची लाज राखतात!’’
‘‘अहाहा! काय हे दे दी यमान बु द्िधवै भव!’’ भु वया उं चावत शु भर् जटाधारी
वे दिमत्र ऋषी हणाले , ‘‘आपण आपलं पां िड य घनघोर अर यात प्रा त क न घे तले लं
िदसतं !’’
वे दिमत्रांनी भोवती असले या आप या आश्रमातील िश यांकडे िवजयाने
पािहले . यां या श दांनी िश यां या मु दर् े वर आप या प्राचीन सं कृतीला शोभे ल एवढे
ि मत िदसले .
‘‘ऋिषवय, एकदा गु ं चा अनु गर् ह झाला, ते वढ ावर हा ु दर् आपला
ू क हणाला, ‘‘ याचा पूवितहास असा आहे :
बु द्िधसं सार चालवत आहे ,’’ िवदष
अ ययनासाठी मी मा या गु ं या आश्रमात प्रवे श केला; परं तु माझा वीकार क न
आशीवाद दे यापूवी यांनी माझी कठोर परी ा घे तली. प्रथम मला यांनी िछिद्रकेतून
पाणी आणायला सां िगतले व यासाठी एक वषाची मु दत िदली. मी वषभर प्रवास केला
व एक िहमखं ड िछिद्रकेत ठे वून यां यासमोर सादर केला. गु वय हणाले , ‘जल
प्रवाही तरी असतं अथवा याचं बा प होऊन ते ऊ वगामी तरी होतं . मग हा ि थर
िहमखं ड हणजे जल कसं ?’ मी उ र िदलं , ‘तप चया क न वगप्रा ती क न यावी
की सामा य जनांचं भूिमसमांतर जीवन जगावं यािवषयी यान थ असले ला मानव हा
आ माच असतो; हा िहमखं ड हणजे जलाचं यान थ व प आहे .’ गु ं नी पु हा आ ा
िदली, ‘जा आिण मृ ि केचा पश न झाले ली, अिववािहत, सु गंधी पितव्रता घे ऊन ये ;
परं तु हे काय एक वषात न हे , तर एक मासात पूण झालं पािहजे .’ सु गंधी पितव्रतांचा
शोध करत मी एक मास कालावधीपयं त िफरलो आिण मग गु वयांपुढं एक चं पककिलका
ठे वून नम्रपणं उभा रािहलो. गु ं नी प्र न केला, ‘ही सु गंधी िनःसं शय आहे ; पण ती
अिववािहत पितव्रता कशी?’ मी उ र िदलं , ‘ितचा िववाह होतो हे कोणालाच ात
नाही. चं पकाला भुं गा पश करत नाही. मग गु वय, न वै रः कुतः वै िरणी?’ मग

गु दे वांनी पु हा आ ा केली, ‘जा आिण एका घिटकेत परत ये . हरणाचे डोळे मृ गजळ
पाहतात व वं िचत होतात; परं तु तू हरणाचे डोळे असले लं मृ गजळ घे ऊन ये .’ मी
राजमागावर आलो, या वे ळी एक मृ गनयना यु वती चालली होती. मी ितला िवनं ती
क न गु दे वांपुढं आणून उभं केलं . गु ं नी पृ छा केली, ‘ही मृ गनयना खरी; परं तु ती
मृ गजळ कशी?’ मी हटलं , ‘ त्रीचं सारं च चं चल असतं . ितचं स दय पाहतापाहता
जराग्र त होतं . ितचं प्रेम णभं गुर असतं आिण ितचं ि मत भूमीवर झरकन
सरकणा या ढगा या छाये सारखं असतं . चार पायांची वािमिन ठा हवी असे ल तर कुत्रा
यावा, तीन पायांची मनःशांती हवी असे ल तर केशरयु त चं दनाचा ित्रपु ं ड्र भाळी
धारण करावा, दोन पायांचा द्रोह हवा असे ल तर त्रीचा वीकार करावा आिण एका
पायाचं साम य हवं असे ल तर हातात लोहदं ड असावा.’
‘‘मा या उ रांनी गु दे व प्रस न झाले व यांनी मा यावर अनु गर् ह केला. ते
हणाले , ‘व सा, जा आिण ानी हो. तु ला कोण याही परं पराजड गु कुलात प्रवे श
िमळणार नाही आिण कोणताही आचाय तु ला आपली दी ा दे णार नाही, असा मी तु ला
आशीवाद दे तो.’’ गु ं या या अनु गर् हामु ळं, आचाय वे दिमत्र, या यःकि चताला काही
ानकण प्रा त झाले आहे त.’’
वे दिमत्र ऋषीं या िश यांना चे हरा लपव यास जागा सापडे ना; परं तु या
आप ीतून सु दैवाने यांची सु टका झाली. कारण इत यात भे री-तु तारींचा नाद हवे त
घु मला आिण राजसभे तील वातावरण गं भीर झाले . जमले या जनसं मदावर हलकीच
फुंकर पड याप्रमाणे सारे शांत झाले आिण फ त ि त्रया ते वढ ा दबले या आवाजात
कुजबु जत रािह या. र ता ी या मं िदराचे भ य महा ार उघडले , आतून आठ
वतु ळपताका भोवती असले ली धमगु ं ची भरजरी व त्रांतील आकृती व थानसु संगत
अशा गतीने पाय या उत लागली. सव राजसभा उभी राहन
ू नतम तक झाली.
धमगु ं या आगमनानं तर से वकां या हातातील चव या जा त जलद गतीने हालू
लाग या. धमगु ं नी हातातील र नखिचत कमं डलू समोरील वे िदकेवर ठे वला आिण ते
पीठावर आसन थ झाले . यांनी सु वणमु िद्रकांनी सु शोिभत झाले ली बोटे उचलून
राजसभे स थानाप न हो याची अनु ा िदली. यां या मागोमाग अभयराज, पीत
कौपीनधारी वज्राचाय आप या िहतिचं तकांसह सभे त आले . िवजयराज एकाकी पावले
ू कापाशी उभा रािहला. यामागोमाग मं िदरातून नारीगणांनी सभे त
टाकत आला व िवदष
प्रवे श केला. प्रधान अमा यक या चं चला, र ता ी या अचना दासीची क या
ध् वशीला आिण इतर यु वती रं गीत पु पगु छाप्रमाणे एकत्र आ या व पीठा या
उज या बाजूला थानाप न झा या आिण यांनी धारण केले या िविवध पु पां या धुं द
सं िमश्र गं धामु ळे राजसभा प्रस न झाली. अमा यक ये ने कृ णप्रपातासार या केशांत
जाईची फुले खोवली होती, तर ध् वशीले ने वलयावलयांची केशरचना क न यावर
सु रंगी या फुलांचा साज चढवला होता. ती ये ताच धमगु ं नी ित याकडे पािहले . ितने
आप या दासीकडून पु पहार घे तला व तो धमगु ं या ग यात घालून, यां या
भालप्रदे शावर केशराचा ितलक लावला. ितने यां या पायांखालील लाल रे शमी
पादपीठ सरकवले व नम्रपणे अं गावरील उ रीय व त्र काढून यां या पायां वर पसरले .
या व त्राची जविनका दरू होताच ित या अं गावरील चांद या जडवले ली मखमली
व त्रे व छ झाले या रात्री या आभाळा या तु कड ासारखी चमकली आिण यातून

ू काचे मन दे खील
रे खीव डौलाने उमटले या ित या गौर यौवनाकडे पाहताना िवदष
ू काकडे
लालसे ने णभर धुं द झाले . आप या थानाकडे जात असता अभयराज िवदष
ू क नम्रपणे हणाला, ‘‘अभयराज, आज या िनणयात
पाहत िकंिचत थांबला ते हा िवदष
आपणाला पूण यश लाभो!’’ याचे श द सं पताच बाजूला उभा असले ला िवजयराज
ू काची व त्रे पाहताच या या मु दर् े वर ि मत िदसले .
या यासमोर आला व िवदष
‘‘िवजयराज, आज या िनणयात आपणाला पूण यश लाभो!’’ यालाही
ू क हणाला.
ितत याच नम्रते ने अिभवादन करत िवदष
िवजयराज हणाला, ‘‘पं िडत, राजमु कुटासाठी आ हा दोघांपैकी कोणा एकाचीच
िनवड होणार हे आपणाला अ ात नाही. ते हा आ हा उभयतांनाही पूण यश कसं
लाभणार?’’
ू काने गं भीरपणे उ र िदले , ‘‘एका ानहीनाला मा असावी; परं तु
िवदष
रा य यवहारात एकिन ठा समूळ नाशाला कारणीभूत होते . प याङ्गने चं नाव
पं चक यांत ये त नसे ल; पण िनदान वनवास, िशलाव था असले भोग तरी यां या
वाट ाला ये त नाहीत. या यवहारी जगात आपली िन ठा यशानु यायी ठे व यात िहत
असतं . िशवाय राजस े चा एक िवशे ष आहे आिण यामु ळं सवच जनांना ितचं अमयाद
आकषण असतं . ित या प्रा तीचा यो यता अथवा गु ण यां याशी फारसा सं बंध नसतो,
यामु ळं ती पूणपणं आप या दे खील आवा यात आहे असं प्र ये काला वाटतं . ती
आप याला वरे ल अशी एखा ा खाटकालासु ा – म व, िवजयराज, प्रमाद घडला –
एखा ा अजापु त्रबिलदा यालाही आशा वाटते . एखा ा त्रैलो यसुं दरीकडे पाहताना
ती आप या मयादे पलीकडची आहे हे एखा ा मूढाला दे खील समजतं आिण हणूनच
एखादी प याङ्गना ती केवळ प्रा त असते हणून जा त मोहक वाटते . यासाठी
राजस े ची पधा असता प्र ये क पं तीत आपलं एक पान मांडून ठे वावं लागतं . अं गठा
कुठं दाबावा याचा िवसर पडू न दे ता सगळी बोटं सवत्र पशून ठे वावी लागतात!’’
‘‘वा पं िडतराज, आपण तर न या त व ानाचं मं िदरच िनमाण केलं !’’ अभयराज
हसून हणाला.
‘‘नाही, गु णिनधी, यात नवीन काही नाही आिण त व ानािवषयी सां गायचं
हणजे तो दुबलांचाच एकमे व छं द 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 सं प यावर उरले ले कणजीवी ु दर् यवहार!’’
ू कां या वाट ाला
‘‘काही वे ळा त व ानाखे रीज आणखी काहीतरी िवदष
ये याची श यता असते !’’ धमगु ं नी यास कठोरपणे हटले . ‘‘िशिथल जीभ जे हा
मनोरं जन करते , ते हा ितला मा केली जाते ; परं तु ती जर बं धमु त अ वाप्रमाणं वै र
झाली, तर ितला ड बाकडून आसूडाचे प्रहार भोगावे लागतात!’’
ू क एकदम भानावर आला व याने धरणीवर अं ग टाकू न धमगु ं या
िवदष
चरणावर म तक ठे वले . ध् वशीले या व त्रा या पशाने यास पु हा एकदा या
व त्राने पिशले या ित या ता यो नत शरीराची जाणीव झाली; पण ितला बाजूला
सारत तो हणाला, ‘‘धमभा कर, याची मला पूण क पना आहे . कोणा या हाती स े चा
प्रतोद ये ईल हे सां गता ये त नाही, हणून काही णांपव
ू ीच मी ड बाला सा टां ग
नम कार घालून पूवतयारी क न ठे वली आहे !’’

ू कास जा याची आ ा
धमगु ं या मु दर् े वरही िकंिचत ि मत िदसले व यांनी िवदष
ू क नम्रते ने उठला; पण ते वढ ात याने खाली पडले ली सु रंगीची दोन फुले
िदली. िवदष
उचलली व तो परत आप या जागी आला.
धमगु ं नी हात उचलताच सभे त सवत्र शांतता पसरली. ते हणाले , ‘‘प्रजाजन
आिण अमा यमं तर् ी, आज आपण एका अ यं त गं भीर आिण पिवत्र कायासाठी
राजसभे त आलो आहोत. आप या मागे महादे वीचं मं िदर आहे आिण मं िदरावर
साम्रा यिच ह हं स वज साम यानं शोभत आहे . आज या साम्रा याचा अिधपती
िनवड याचं परम कत य आपणास िन ठे नं व िनःप पातीपणानं पार पाडायचं आहे .
वा तिवक हे कत य आम या वगीय िपतृ देवांनी केलं असतं , तर आ हां ला हष झाला
असता; परं तु एखा ा पाषाण दयी शिवलकाप्रमाणं मृ यूनं यांचे प्राण अक मात हरण
केले व ऐन ता यातच आम यावर ही महान धु रा पडली –’’
प्रधान अमा यां या कंठात काहीतरी ु ध घडले व यांना कंठोद्रेकाचा थोडा
ताप झाला. या आवाजामु ळे धमगु ं या बोल यात य यय आला. यांनी प्रधान
अमा यांकडे रोखून पािहले . ‘‘ म व गु दे व,’’ प्रधान अमा यांनी नम्रपणे हटले ; पण
दृ टी मात्र धमगु ं वर तशीच रोखून ठे वली. अखे र धमगु नमले व म यं तरी काही
घडले च नाही अशात हे ने ते पु ढे हणाले ,
‘‘िदवं गत पु य लोक सम्राटांना पु त्रसु ख लाभलं नाही; परं तु आप या अपरो
हे वपराक् रमानं प्रा त केले लं िवशाल साम्रा य याचका या अं जलीत अमू य
र नाप्रमाणं जाऊ नये , अशी यांची इ छा होती. सम्राट होणारी य ती धै यशाली,
उदारमन, बु द्िधमान व धमाचरणी असावी एवढ ासाठी िनवड करताना काही िद यं
मांडावी अशी यांनी आ हांस आ ा केली होती. प्राथिमक िद यं ही प्रजाजनां या
वतीनं मांडले ली असतात. यांतन
ू पार पडले या दोन वीरांनी नं तर एकमे कांस दोन िद यं
सां गायची असतात आिण पट् टािभषे कापूवीचं अं य िद य हं स वज र ता ी या वतीनं
धमपीठाकडून सां िगतलं जाईल. पु य लोकांनी मा यता िदले या प्राथिमक िद यांचा
काळ एक मासापूवी सं पला. िविवध आकारांची, ती ण दं त असले ली चक् रं आिण अने क
खड्गं अित वे गानं िफरत आहे त अशा एका श त्रागारात एका क े तन
ू दुस या क े त
जाणं , उग्र सं त त अशा व य अ वसमूहांत जाऊन शामकणास मु खबं ध घालणं , एका
पवतिशखराहन
ू दुस या िशखराकडे लोहर जु मागानं गमन करणं आिण म गजा या
दं तावर दो ही प ी सु वणवलयं चढवून ये णं अशी ती िद यं होती. सम्राटपदासाठी
प्रित पधी असले या द्िवदश राजपु त्रांपैकी काहींचा खड्गांनी िशर छे द झाला, काही
अ वसमूहांत चूण झाले आिण काहींना उ म गजा या शु ं डाप्रहाराखाली प्राणदान
करावं लागलं . या सा यांतन
ू िवजयी झाले ले दोन राजकुमार अभयराज आिण िवजयराज
यांची सु खकारक सं गती आज राजसभे स प्रा त झाली आहे . यापु ढील िद य यांनी
एकमे कांस सां गायची आहे त. िद यं सां गताना अथवा वीकार करताना यांना एका
उपदे शकाचं अथवा मागदशकाचं साहा य घे याची अनु ा पु य लोकांनी दे ऊन ठे वली
आहे . या प्रसं गी एकच एक वीर राहीपयं त िद यं वीकारावी लागतील. जर अं य
िद यात कोणीच िवजयी झालं नाही, तर हे साम्रा य ित्रसं व सर कालखं डापयं त
आम या आिधप याखाली पीठा या नावे चालावं , अशी पु य लोकांची इ छा होती;
परं तु आ हां ला राजस े चा लोभ नाही की ितचं आकषण नाही. हणून या यातून एकाची

िनयु ती होऊन आ हां ला मु तता प्रा त हावी, अशी महादे वीपु ढं आमची अ यं त नम्र
याचना आहे . अ रावलीनु सार प्रथम अभयराजांनी िद यं सां गावीत. अभयराज!’’
अभयराज व या याबरोबर भ य य टीचे वज्राचाय उभे राहताच यां या
िहतिचं तकांनी जयजयकार केला. अभयराजने सभे ला अिभवादन केले व वज्राचायांकडे
िनदश करत हटले , ‘‘हे वज्राचाय; यां या ानाचं मागदशन मला लाभणार आहे .’’
िवजयराज नम्रपणे उभा रािहला; पण याचा कोणी जयजयकार केला नाही. तो
ू कासमोर उभा रािहला, ‘‘पं िडतराज, या प्रसं गी आपण माझे
शांतपणे पु ढे आला व िवदष
मागदशक हाल का?’’
ू क िव मयाने अवाक झाला; परं तु सा या सभे त उपहासाचे वनी उमटले
िवदष
ू काने
आिण याच णी अभयराज या मु दर् े वर िवजयाचा सं तोष िदसला; पण िवदष
वतःला सावरले व तो प्रौढपणे उभा रािहला.
‘‘जर आपली इ छा असे ल, तर आप या सि नध राह यात मला फार अिभमान
वाटे ल,’’ तो हणाला.
‘‘मी राजकुमार आहे ; पण मला इतरांपर् माणं रा य नाही. माझे िपता िदवं गत
पु य लोकां या कारावासात कालवश झाले . मला िमत्रपिरवार नाही की सं प ीचं वै भव
नाही. अशा ि थतीत िनःप पाती मागदशन होईल ते दोघांकडूनच : र ता ी दे वीकडून
ू काकडून! प्र य महादे वीचं मागदशन लाभ याइतका मी पु या मा नाही.
अथवा िवदष
हणून माझा िव वास पूणपणे आप यावर आहे .’’
सभे तील उपहास सं पला आिण राजसभे चे डोळे अभयराजकडे वळले . राजसभे या
पाय या उतर यावर समोर िव तीण े तर् होते . या या म यभागी तटासार या दुगम
िभं तीचा कोट होता. या वा तूला तीन प्रवे श ारे होती आिण यां यावर तीन अं क
िचित्रत केले होते . अभयराजने ितकडे हात केला व हटले , ‘‘राजद्रो ांना कठोर िश ा
दे यासाठी या कारागृ हाचा उपयोग केला जात असे . धमगु ं या अनु गर् हामु ळं ते
आ हांस या िद यासाठी प्रा त झालं आहे . वज्राचायां या मागदशनाखाली आ ही
यात काही पिरवतनं घडवून आणली आहे त. या तीनपै की एका ारानं प्रवे श के यास
िहं सर् व य िसं हाशी गाठ पडते . दुस या ारानं प्रवे श के यास क् र जलचरांनी
भरले या जलाशयात तोल जातो. आिण उरले ला माग पूण सु रि त आहे . तीनही
मागां वर सं पण
ू अं धार आहे ; पण पिह या दोन मागां वर मृ यू या मु खातून सु ट यासाठी
एकेक उपाय ठे वला आहे . िसं हा या िवभागात एक उप ार आहे . जलाशयावर एक दोर
ल बकळत आहे . िवजयराजांनी एका ारानं प्रवे श क न मागील ारानं बाहे र यावं अशी
आमची इ छा आहे .’’
या कारागृ हाचा उ ले ख होताच आरशावर मं द अशी आद्रता िदसावी तशी
भीषण मृ तीमु ळे भीतीची छाया सभे वर पसरली व िद याचे वणन ऐकताच तर
नारीजनां या समूहातून दचकले ले वास प ट ऐकू आले .
ू कासह िवजयराज पाय यांकडे वळू लागताच धमगु ं चे श द यां या
िवदष
कानां वर पडले , ‘‘थांबा कुमार, आणखी एक सं कार रािहला आहे . दे वी र ता ी आिण
साम्रा य यां या वतीनं आप याला यश िचं तणारं प्रतीक
ायचं आहे . िद यं
सां ग याचा अिधकार अभयराजना प्रथम प्रा त झाला. हणून आप याला प्रतीकं
िमळतील ती प्रधानअमा य-क या आिण अचनाप्रमु ख-क या यां याकडून.

अभयराजचा क् रम आला की यांना उपअमा य-क या, उपअचनाप्रमु ख-क या
यां याकडून अिभवादन िमळे ल.’’
धमगु ं नी चं चला व ध् वशीला यांना डो यांनी खूण केली. लवलवणा या
किलकेप्रमाणे ध् वशीला यांना स मु ख आली. ितने िवजयराजकडे अथपूण नजरे ने
पािहले . ितने सहजपणे दोन कोमल बोटं दाखवली व ‘होय’ या अथी मान िकंिचत हलवून
या या ओंजळीत सु रंगीची फुले व ित या बोटासारखे च िदसणारे कोमल केतकीपत्र
टाकले . ती डौलाने पाठमोरी झाली ते हा ती समो न जा त आकषक िदसते की पाठमोरी
ू काला सं भर् म पडला; परं तु तोच नूपुरांचा मं द झं कार करत िवनयशील नजरे ने
याचा िवदष
चं चला आली व ितने िवजयराज या ओंजळीत जाईची फुले व बे लाचे पान टाकले आिण
तीन बोटे उभारत म यमे ने या या कपाळी कुंकुम-ितलक लावला. या वे ळी ितने दृ टी
वर क न यां याकडे पािहले व ती ितथून गे ली.
ू काने
िवि मत होऊन िवजयराज णभर िखळ यासारखा झाला; पण िवदष
या या हाताला पश करताच तो भानावर आला. याने धमगु ं ना व सभे ला अिभवादन
ू कासह पाय या उत लागला.
केले व तो िवदष
ते या भीषण िदसणा या कारागृ हापासून काही अं तरावर थांबले . राजसभे तील
जनांचा श द आता पार मागे रािहला होता व समोर िनिद्र त वापदां या
ू काने िनरखून पािहले .
डो यांपर् माणे वाटणारे तीन प्रवे शमाग मात्र िदसत होते . िवदष
तीनही प्रवे श ारे अगदी काटे कोर सारखीच होती, फ त यां यावरील अं क मात्र
िनरिनराळे होते . प्र ये क दारावर या िठकाणी ती अजस्र िभं त सं पत होती, या िठकाणी
ू क व िवजयराज िनरी णात यग्र असता
र कांसाठी एकेक िशखर- तं भ होता. िवदष
आभाळातून एक िगधाड िघरट ा घालत शांतपणे पिह या िशखर- तं भावर उतरले व
मान आवळू न त धपणे ि थर झाले .
ू क हणाला, ‘‘िवजयराज, आत प्रवे श के यावर बाहे र पड यास एका
िवदष
घिटकेचाही अवधी लागणार नाही; पण तो प्रवे श तु मचं सारं भिवत य ठरवणार आहे .
एवढं च नाही, तर हा तु म या प्राणाचाही प्र न आहे . ते हा पाऊल उचल यापूवीच
िवचार करावा.’’
ू क, मा या मनात सं भर् म िनमाण झाला आहे . हे ित्रदल बे लाचं पान
‘‘िवदष
पािहलं स? चं चले नं तीन बोटांनी ितलक लावून ते ओंजळीत टाकलं आहे ; पण
ध् वशीले नं हे द्िवप केतकीपत्र िदलं आहे व दोन बोटं दाखवली. ते हा यांतील
कोणता माग यो य याचा मला बोध होत नाही.’’
ू क
‘‘कुमार, या प्रसं गी जर मी प ट बोललो नाही तर मी अधम ठरे न,’’ िवदष
हणाला, ‘‘तु ही िवचार क न पाहा. चं चला िवनयानं वागते , शालीनते नं व त्रं पिरधान
करते , ध् वशीला त्रीसु लभ आस तीनं प्रसाधन करते , हणून तु ही या जालात
सापडू नका. शांत सागरात िहं सर् जलचर असतात आिण वा या या क लोळात हं स
प्रवास करत असतो. बा व पाव न आं तरस याचा कयास बां धत राहणं हा आ हा
पु षांचा फार प्राचीन कालापासून चालत आले ला बु द्िधप्रमाद आहे . यािशवाय यांची
ृं ार न हे . परमे वराप्रमाणं
नावं पाहा, कुमार! श द हणजे वर- यं जनांचा ु दर् श्रग
प्रितसृ टी िनमाण कर याचं साम य श दांम ये असतं . चं चलासारखं नाव इतकी वषं
धारण क न ती ि थरमना कधीतरी असू शकेल का? उलट ध् वशीला या श दाची मु दर् ा

घे ऊन ितला या गु णा या अ प पशापासून तरी अिल त राहता ये ईल का? आणखी
असं पाहा, काही झालं तरी ध् वशीला मं िदरातील प्रमु ख से िवकेची क या आहे आिण
या साम्रा यात से िवकांना िववाहाचा अिधकार प्रा त झाले ला नाही. यांना कुबे राची
सं प ी असे ल, सम्राटांची स ा असे ल. अने क िवशे ष िनणय र ता ी मं िदरातच ठरवले
जातात याची मला पूण क पना आहे . परं तु िववाहसु ख मात्र यां या वाट ाला नाही, हे
मात्र स य आहे . ते हा तु म याशी िववाहब होऊन रा ीपद िमळव याची आकां ा
ित यात िनःसं शय नसणार. जर ितला स े चाच मोह असे ल, तर ती ितला तु म यापासूनच
प्रा त होईल असं नाही. अभयराजकडून दे खील ितला ती िमळवता ये ईल. हणून
िवजयराज, ितची सूचना अ यं त िनरपे पणे आली आहे यात ितळमात्र सं शय नाही.
‘‘उलट चं चला पाहा. ती प्रधान अमा याची क या आहे . रा ीपद ितला अश य
नाही; न हे , ित या बाबतीत तीच एक मह वाकां ा असणं अगदी अिनवाय आहे . तु मचं
आगमन होऊन ष मासाचा दे खील कालावधी झाला नाही; पण या या पूवाधातच ितनं
ू ी पाठवून आपली सारस उ ानात भे ट घे तली व प्रेमयाचना केली –’’
दत
या श दांनी िवजयराज एकदम चमकला व याचा चे हरा ग धळू न गे ला. ते
ू क हसला. तो हणाला, ‘‘कुमार, इतरांना अ ात अशा अने क घटना मला
पाहन
ू िवदष
मा या या व त्रांमुळे सहज ात होतात. आपण ग धळ याचं कारण नाही; पण
ते हापासून ितनं तु म यावर जाळं टाकायला सु वात केली होती आिण तु ही ितचा
अ हे र केलात.’’
ू क, मी माझी असहायता य त केली. ती
‘‘मी ितचा अ हे र केला नाही, – िवदष
अमा यक या, मी रा यहीन कुलातील राजकुमार! ते हा या णी तरी या अस या
वीकाराला काहीच अथ नाही. या िद यातून मी सु टलो नाही तर िचं ताच नाही आिण
भिव यकाली जर सम्राट झालो तर माझी िनवड पूवीच झाली आहे .’’
‘‘परं तु िवजयराज, एक िवशे ष यानात असू ा. अ हे रले या त्रीसारखी भीषण
वै रश ती कोणती नाही. ित या बाबतीत ितचे िनिशगं ध पु पासारखे ओठ त कमु ख
होतात. कमलतं तस
ू ारखे बाहू खड्ग होतात आिण अश् सारखे कोमल प्रणया त्र
सवनाशी नारायणा त्रासारखं होत असतं . कुमार, आप या एका श दानं तु हां ला
मृ यू या मु खात पाठव याची सं धी ती घालवणार नाही, याचा तु ही िव वास बाळगा.
कारण वै रपूती या आनं दासारखा तृ त हष दुसरा कोणता नसतो. ते हा तीन अं क असले लं
प्रवे श ार तु ही पूणपणे बं दच ठे वलं पािहजे .’’
‘‘मग मी ध् वशीले या सूचने नुसार दुस या ारानं प्रवे श क का?’’
िवजयराजने अधीरपणे िवचारले .
ू क शांतपणे हणाला, ‘‘या जगात
‘‘ही इतकी अधीरता नको,’’ िवदष
ानप्रा तीचं आणखी एक प य असतं . ानाचं िविवध िच हांकडे सू म यान असावं हे
तर असावं च; पण आप या मागात स य हे अं शाअं शानं प्रकट होत असतं , याची
िव मृ ती होता कामा नये . सं पण
ू स य पाह याचं भा य मानवा या दोन ने तर् ांना कधीही
लाभणार नाही; परं तु याला िविवध अं श एकित्रत करता ये तील, िविवध खं ड बु ी या
साहा यानं सां धता ये तील आिण एका खं डापे ा दोन सािधत खं ड जा त स य असतात.
ध् वशीले ची सूचना चं चले या दु ट सूचने पे ा जा त िनः वाथी आहे , हे मा य आहे ;
पण आप यापु ढं आणखी एक स यां श अस यामु ळं ती दे खील आ हां ला वीकारणीय

नाही. िव तृ त स याचा लाभ झाला की सं कुिचत स याचा याग करावाच लागतो. कारण
हे सं कुिचत स य या िव तृ त स यात सामावले लं तरी असतं िकंवा या याशी िवसं गत
तरी असतं . आपण िनःसं शयपणे पिह या ारातून प्रवे श करावा.’’
‘‘पिह या ारातून?’’ अिव वासाने िवजयराजने िवचारले , ‘‘पण याच िशखरतं भावर तर िगधाड उतरलं . िगधाडासारखा अशु भ प ी नाही!’’
ू क हणाला, ‘‘कुमार,
‘‘ते िगधाड मा या िनरी णातून सु टलं नाही,’’ िवदष
िगधाड मृ यु थळी मांसखं ड तरी तोडत असतं िकंवा जर ते वाट पाहत असे ल तर ते
ने हमी या थळापासून काही अं तरावर बसतं , याच थळी कधी नाही हे आप या
नजरे स आलं असे लच. आता हे िगधाड पिह या िशखर- तं भावर आहे खरं ; पण याची
दृ टी मात्र दुस या िवभागावर आहे .’’
िवजयराजची मु दर् ा आ मिव वासाने उजळली. तो िन चयी पावलांनी िनघाला व
ू क काही काळ वास रोखून त ध उभा
याने पिह या ारातून प्रवे श केला. िवदष
रािहला. एकेक ण अित मं द गतीने सरकू लागला. या या मनावरचा िचं तेचा भार
अस होऊ लागला व याने डोळे िमटू न घे तले . थोड ा वे ळाने मागील बाजूने
जयजयकाराचे अ प ट श द ऐकू ये ताच याने डोळे उघडले , ते हा याला िवजयराज
ू काला दृढािलं गन िदले व हषाने हटले , ‘‘िवदष
ू क,
धावत ये ताना िदसला. याने िवदष
आप या बु ीनं आपण माझा प्राण वाचवलात!’’
ू क काही बोलला नाही; पण हे तु तीचे श द आप या या य अिधकाराचे च
िवदष
आहे त, अशात हे चा भाव या या मु दर् े वर िदसला. ते परतले ते हा यांना ध् वशीला
अथवा चं चला कोणीच िदसले नाही. यांनी पर परांकडे अथपूण दृ टीने पािहले व
धमगु ं ना अिभवादन केले .
अभयराजचा चे हरा मात्र नै रा याने िवष ण झाला. वज्राचायांनी या या
बाजूने दुसरे िद य सां ग यास सु वात केली ते हा पु हा त धता पसरली. खालील
े तर् ा या दुस या भागात दोन रथ उभे केले होते . ितकडे वज्राचायांनी अं गुिलिनदश
केला. ते हणाले , ‘‘या दोन रथां या अ वसमूहांपैकी एकास अ यं त अमली द्र यं
भ णाथ िदली आहे त आिण यास प्रतोद पश होताच ते वायु वे गानं धावू लागतील. मग
यांना रोख यास मृ यूखेरीज इतर श ती या जगात नाहीत. दुस या रथाचे अ व
सामा य आहे त. पण िवजयराज, रथात पदापण कर यापूवी िवचार करा. कारण या
िद याची िवशे ष प्रित ा अशी, की एकदा पद पश झाला की रथातून मागं ये ता ये णार
नाही.’’
ू काची
िवजयराज या चाल यात आता आ मिव वास आला होता; पण िवदष
मु दर् ा मात्र जा तच िचं ताक् रांत झाली होती. तो िवजयराजसह जा यास िनघाला, या
वे ळी धमगु ं नी इत ततः पािहले व िकंिचत रोषाने िवचारले , ‘‘ध् वशीला कुठं आहे ?’’
भोवताल या यु वितवगात थोडी हालचाल झाली व चं चला पु ढे आली; परं तु
ध् वशीला कुठे िदसली नाही. ितचा शोध कर यासाठी धमगु ं नी त काळ एका
प्रितहारीस पाठवले व ती ये ईपयं त यांनी चं चले ला खूण केली.
चं चला पु हा एकदा िवजयराजसमोर आली; परं तु ित या सं थ मु दर् े वर कस याच
भावने ची छटा न हती. ितने काही चं पकपु पे या या ओंजळीत टाकली व उज या
ू क धमगु ं स सामोरे गे ले व यांनी
गालावर केशराचे बोट ओढले . िवजयराज आिण िवदष

अिभवादन क न यांचा आशीवाद घे तला. ते परत वळू न पाय यांजवळ ये तात-न ये तात
तोच ध् वशीला प्रितहारीसह या थळी आली. वे गाने आ यामु ळे ि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.
ू क रथांजवळ आले व यांनी दो ही रथां या घोड ांचे सू म
िवजयराज व िवदष
िनरी ण केले . आठही घोडे का याकिभ न पहाडातून कोर याप्रमाणे साम यशाली,
ू काने
िन चल होते . दो ही रथां या रचने त ितळाचा दे खील फरक न हता. िवदष
प्र नाथक मु दर् े ने िवजयराजकडे पाहताच तो उ साहाने हणाला, ‘‘या क् रमात तरी
मला कसलीच साशं कता नाही. ध् वशीला व चं चला उभयतांनी उज या बाजू याच
रथाची िनवड कर यास सु चवलं आहे . ते हा आता िनणयास कालावधी नको.’’
ू क िकंिचत हसला व हणाला, ‘‘राजकुमार, इतकी अधीरता नको. या
िवदष
मूढा या धा टयाची मा असावी. सू म िवचार कर याचे पिरश्रम वाचावे त हणून
मानव, श य तर प्रथमदशनी सूचनांमधूनच आपले समाधान होईल असा आशय शोधून
काढत असतो. ध् वशीले नं आता डो यांखाली काजळरे षा रे ख या आहे त, ित या
नखाग्रां वर र तरं गी नवं प्रसाधन झालं आहे , हे आपण पािहलं त? मृ गये या समयी
याध सदै वच सारा दे ह ताणून सावध असतो हे स य आहे ; पण शरसं धाना या णी
सा या दे हातील प्राण शराग्रावर एकिबं द ू होतात. मृ गये तील हा खरा अं गार ण!
िवजयराज, तीन िच हां िवषयी मानवानं सदै व जागृ त असावं – त्री-ने तर् ांतील काजळ,
पवतिशखरावरील र तवणी अि निज हा आिण कृ णनागा या मु खावरील शु भर् फेनरे षा!
त्री या डो यांत काजळ िदसलं की ओळखावं , हा ित या अित सु खाचा ण आहे अथवा अित वै राचा! प्रथम ितनं अ यं त िनः वाथीपणानं िदले ला, पण अ प ानावर
आधारले ला आदे श आपण मानला नाही. आपण एक यःकि चत दासीक या हणून
आपली अवहे लना झाली, या भावने नं ित या दयात आता वलं त े ष उफाळले ला
आहे . यासाठी आपणास कठोर प्रायि च दे यासाठी ितनं ही सूचना केली नसे ल
हणून 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 सहजते नं प्रा त होत नाही. स य िदसतं
ते अं शाअं शानं च न हे , तर ते अने कदा सू म, सूचक िच हं धारण क न ये तं आिण याचा
अथ लावणं हे बु ीचं कत य आहे . उलट असं पाहा, आप या िनः वाथी सूचने कडे दुल
क नही तु ही सु रि त रािहलात खरे ; पण ते िन वळ दै वयोगानं ; परं तु आता मात्र तु मचं
प्राणर ण करणं हे आपलं कत य आहे , हणून ध् वशीले नं ती सूचना केली नसे ल का?
आप या गालावर रे षा काढताना ितनं माने नं होय असा काही िव े प केला नाही; परं तु
कृ णाग चा कृ णवण हा अशु भ, िनषे धा मक आहे . ते हा उजवा रथ नको, असा ितचा
आशय असणं अश य नाही.
‘‘ हणजे िवजयराज, ित या सूचने कडे दुल नको; पण ती पूण स यवाचक आहे
असाही भ्रम नको. आप या सु दैवानं आणखी स यां शाचा लाभ आपणाला होत आहे .
कुमार, आता घोड ांकडे न पाहता यां या से वकांकडे पाहा. एक से वक अ यं त शांत,
िन चल आहे आिण हातात चमर जू घे ऊन अनु भवी से वकाप्रमाणं उभा आहे ; तर दुसरा

से वक र जू एका हातातून दुस या हातात नाचवत आहे व याचा चे हरा अ यं त अ व थ
व भयभीत आहे . कुमार, उग्र अमली द्र यं भि ले या उ म अ वांचे र जू हातात
असता कोणता से वक िनभयपणे , शांत उभा राहील?’’
ू काकडे कृत ते ने पाहत
िवजयराजचा चे हरा िव मयाने उजळला व याने िवदष
हटले , ‘‘आपली बु द्िधम ा अमयाद आहे . मी त काळ दुस या से वका या रथात पाऊल
ू काने या या हाताला पश करत यास थांबवले व हटले , ‘‘स य
टाकतो.’’ परं तु िवदष
अं शाअं शानं प्रकट होतं , ते प्रसं गी िच हयु त असतं एवढं च नाही, काही प्रसं गी ते
प टपणे न ये ता मायावी प धारण करतं . आ ाच पाहा, हे सारे अ व अगदी समान
िदसत आहे त. रथांची रचना दे खील अि वनीकुमारांसारखी आहे . िवरोध आहे तो
से वकांम ये ! आिण तोही एखा ा प्रितहारीलासु ा जाणवे ल इतका उघड, प ट आहे .
वज्राचाय आप या िद याची मांडणी इत या सहजपणे करतील हे सं भवत नाही.
प्रितप ाला िनदान आप याइतकी बु द्िधम ा आहे असं समजणं हे ानाचं एक अं ग
आहे . हा से वकांमधला उघडा िदसणारा िवरोध आप या दृ टीस मु ाम पडावा असाच
यांचा यूह आहे . िवजयराज, हे मायाजाल आहे आिण आपण यात सापडू असा यांचा
िव वास आहे . स य जे हा अगदी उघड याचकाप्रमाणं समोर ये तं, या वे ळी राजकुमार,
आपण अ यं त सावध राह याचा ण असतो. ते हा आपण िनःसं देह या भयभीत
से वका या रथातच प्रवे श करावा.’’
िवजयराज या चे ह यावरील आदर द्िवगु िणत झाला व याने अिभवादन करत
रथात उडी घे तली आिण आसूडाचा प्रहार केला. तो प्रहार ऐकताच जणू काही वीज
पािह याप्रमाणे दुस या रथाचे घोडे घोर वादळाप्रमाणे उधळले आिण असावध
असले या से वकास ओढत धावत िनघाले . थोड ाच णांत ते े तर् मयादे बाहे र गे ले
आिण पलीकडील दरीत रथ शतशः िवदीण करत नाहीसे झाले . एवढयात िवजयराजचा
रथ र ता ी या मं िदरास प्रदि णा क न समोर आला होता. याने रथातून उडी टाकू न
ू काला पु हा आिलं गन िदले व गद्गिदत वरात हटले , ‘‘तु ही माझे िमत्र होता,
िवदष
आता आपण माझे गु झालात!’’
राजसभे तन
ू पु हा जयजयकार झाला; परं तु अभयराजची मु दर् ा वर झाली नाही.
वज्राचायांनी िवषादाने कपाळावरील भ य ित्रपु ं ड्र पु सला व हातातील दं ड मोडून
फेकू न िदला.
‘‘आता क् रम िवजयराजचा आहे आिण पूवतयारीसाठी यांना एक प्रहराचा
अवधी िदला आहे ,’’ धमगु ं नी घोषणा केली, ‘‘आिण या अवधीत सभे या
मनरं जनासाठी नृ यसं गीताचा उ सव होईल.’’
यांचे श द सं पताच र ता ी या मं िदरातून वा सं गीताचे वर-झं कार आले व
यामागोमाग जणू ते वरच सु व प, रं गशोिभत आकार घे ऊन प्रकट झा याप्रमाणे
कलावतींची माला दोन रे षे त बाहे र आली आिण मं डपा या शु भर् िशला तरावर ितची
नृ यवलये लयब सं गीता या लहरींवर िफ लागली. प्रहराचा काल सु कुमार
पावलां या गतीने सं गीत प होऊन नाहीसा झाला आिण राजसभे वर पु हा त धता
ू काने अगदी समान िदसणारे तीन
पसरली. धमगु ं या वे िदकेसमोर एका चौरं गावर िवदष
वे तर् -करं डक आणून ठे वले . यां याशे जारी एका ं द भांड ात पाणी भ न याने यात
घिटकापात्र टाकले व याने िवजयराजला इशारा केला. िवजयराज उभा रािहला व या

सभे स उ े शन
याने हटले , ‘‘धमभूषण आिण सभाजन, या तीन करं डकांपैकी दोन
ू
करं डकांत अ यं त िवषपूण असे कृ णसप आहे त आिण या जलात घिटकापात्र आहे .
अभयराजनी एका करं डकात हात घालून तो घिटकापात्र भरे पयं त करं डकात ठे वावा.’’
अभयराजची मु दर् ा िवष ण भयाने िकंिचत थरथरली व याने वज्राचायां या वृ
हातांना पश केला. वज्राचायांनी तीनही करं डकांचे िनरी ण केले व अभयराजना मं द
वरात सूचना केली. याच वे ळी कलावतीं या समूहामधून कृ णकमला या कळीसारखी
िदसणारी यामा पु ढे आली आिण ितने अभयराज या ओंजळीत सदाफुलीची फुले आिण
आम्रमोहोर टाकला. ित या मागून ये ऊन उप-अमा यां या क ये ने या या ओंजळीत
मदीची कोवळी पाने आिण तु ळशी या मं िज 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 ,’’
ू क हल या वरात िवजयराजला हणाला.
िवदष
अभयराजची मु दर् ा अ ाप िवषादपूण होती; परं तु तो िन चयाने पु ढे झाला व
मध या करं डकावरील व त्र बाजूला करत याने आत हात घातला. आत हातास थं ड
वे टोळी लागताच याला िवल ण आघात झा यासारखे वाटले . याचा चे हरा िन ते ज
झाला आिण करं डकातील सप जणू या ह तमागाने वर चढून मु दर् े वर उमट याप्रमाणे
या या कपाळावरील शीर ताठ झाली. घिटकापात्रात णा णाने पाणी िश लागले
आिण थोड ाच अवधीत ते तळाशी गे ले. अभयराजने झट याने हात बाहे र काढला व
आता हषाने फुलले या वज्राचायां या चरणां वर म तक ठे वले .
ू काने नम्रपणे हटले . याने
‘‘हा दास अभयराजचं अिभनं दन करतो!’’ िवदष
आप या से वकास त काळ तीनही करं डक ने यास सां िगतले व तो िवजयराजसह िकंिचत
अं तरावर गे ला.
ू क, याही िद यातून अभयराज मु त झाला, तर मला पु हा दोन िद यं
‘‘िवदष
भोगावी लागतील! आम यापै की एकच उर याखे रीज ग यं तर नाही. मग आता आपली
काय योजना आहे ?’’ िवजयराजने सिचं त होऊन िवचारले .
ू काने हटले व दुस या
‘‘ याची आपणास िचं ता नको!’’ गूढपणे हसत िवदष
से वकास खूण केली.
याने चौरं गावर भरजरी व त्राने आ छािदत एक सु वणपात्र ठे वले .
िवजयराजने व त्र बाजूला केले . पात्रात दोन अ यं त रसरशीत आकषक फळे ठे वली
होती. याने अभयराजला हटले , ‘‘आम या दे शात िनमाण होणारी ही अमृ तफळं आहे त;
परं तु यांतील एक पूण िवषमय आहे . आपण यांतील एक भ ण करावं .’’
ती यामा पु हा स मु ख आली व ितने या या ओंजळीत गोकणाची फुले व
तृ णांकुर टाकले . उप-अमा यक ये ने नत दृ टीने केशरपु पाचा बालकंद आिण नागलते चे
कोवळे पान या या ओंजळीत टाकले व वतःला िमटू न घे त याप्रमाणे ती नारीजनांत
िमसळू न गे ली.
अभयराजसह वज्राचाय पु ढे आले व यांनी त धपणे या कांचनवणी प व
फलांचे िनरी ण केले . अभयराज या मु दर् े वर आता आ मिव वास ओसं डत होता.
वज्राचायांनी एक श द उ चारताच अभयराजने एक फळ उचलले व यात दात रोवले .
तो फलां श कंठाखाली उतरला असे ल-नसे ल, तोच या या हातातील फळ गळू न

पडले आिण का यािन या भीषण चे ह याचा अभयराज खाली कोसळला. याचे
िमत्रगण आवे गाने या याभोवती जमा झाले . चौरं गावरील सु वणपात्र ने यास
ू काने से वकास आ ा केली आिण से वक िनघून गे यावर तो िवजयराजकडे वळला.
िवदष
वतः या यशात दे खील िवजयराजला फार िवष णता वाटली व तो काही अं तरावर
ू क आला; पण याचे िवजयराज या मु दर् े कडे
जाऊन एकाकी उभा रािहला. मागून िवदष
अवधान न हते .
‘‘आता राजमु कुट आिण आपण यांत फ त एका पायरीचं च अं तर आहे !’’ तो
सं तोषाने हणाला, ‘‘करं डका या िद यातून अभयराज मु त झाले यात आ चय नाही;
कारण मी कोण याच करं डकात सप ठे वला न हता. सग याच करं डकांत मी कमळाची दे ठं
ू काचा उ साह वाढला.
ठे वली होती!’’ िवजयराजने या याकडे आ चयाने पाहताच िवदष
तो पु ढे हणाला, ‘‘ यानं यातून 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. परं तु फळां या बाबतीत त
ू खे ळ याची माझी
इ छा न हती. िवजयराज, कदािचत तु म या दृ टीस तो िवशे ष आला नसे ल; पण मला
वज्राचायां या बु ीची परी ा पाहायची होती. फळ िवषपूण कर याआधी मी या
फळाचा अगदी सू म असा एक अं श काढला होता व बाजूला दातां या खु णा उमटव या
हो या. इत या उघड िच हांकडे पाहताच वज्राचायांनी सावध हायला हवं होतं ; परं तु
आपण जो प्रमाद टाळला, तोच ने मका यां या हातून घडला. अभयराजने ते च फळ
उचललं ; पण प्रमाद काय, स कम काय – पिरणाम एकच होणार होता. कुमार, मी दो ही
फळं पूण िवषमय क न ठे वली होती!’’
ू क! काय हे पापकम!
िवजयराज अिव वासाने या याकडे पाहत रािहला. ‘‘िवदष
हा अधम आहे . उदारमन प्रित प याप्रमाणं आपण याला वीरोिचत अवकाश ायला
हवा होता!’’ तो हणाला.
ू काने िनिवकारपणे मान हलवली व हटले , ‘‘राजकुमार, भिव यकाळात
िवदष
आपण सम्राट होणार आहात, या वे ळी आपणाला या यःकि चता या श दांचं मू य
समजे ल! सव िनयमांचं पालन क न यु कर याची इ छा धरणा यानं यु भूमीवर
पाऊल टाकू नये . असलं रमणीय यु हातात खड्ग धर याचा कधी प्रसं ग न आले या
श दनट कवी या ले खनातच शोभतं ! िवजयराज, आपला गौड प्राकृत भाषे शी पिरचय
आहे ? - जाऊ दे , ते फारसं मह वाचं नाही. याला इं दर् ाणी िमळवायची आहे , यानं
पाितव्र या या क पना मानू नये त; याला राजस ा हवी आहे यानं धमकमांची ि ती
ठे वू नये !’’
ू काकडे यग्र नजरे ने पाहत रािहला. सपाप्रमाणे भासणारी
िवजयराज िवदष
ू काचे हे नवे
र जू खरोखरच सप िनघा याप्रमाणे तो भयाने ि तिमत झाला होता. िवदष
दशन याला एखा ा खड्गा या िन ठाहीन, िनिवकार ती णते पर् माणे भासू लागले
आिण या या मनात अक मात एक िवचार ये ऊन गे ला : खड्गा याच त परते ने हा
ू क आप या यशोमागावरील िवरोध न ट करत चालला आहे खरा; परं तु उ ा आपण
िवदष
सम्राट 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
प्रितप ाला िमळाला, तर या िनिवकार सहजते ने याने अभयराजचा मृ यू घडवून

आणला, याच सहजते ने आपलाही नाश घडव यास यास िकंिचतही सं कोच वाटणार
नाही. अशात हे या य ती िमत्र हणून शं का पद असतात; पण शत् हणून भयं कर
ठरतात! – या िवचाराने िवजयराज या मनात क लोळ उडाला आिण िशलाव थे चे
एकामागोमाग तर चढत गे याप्रमाणे या या मनाचा एक कोपरा पूण कठोर होऊन
गे ला.
ू कव
याच णी धमगु ं या से वकाने ये ऊन धमगु ं ची आ ा सां िगतली. िवदष
िवजयराज समोर ये ताच यांना थानाप न हो याची अनु ा िमळाली. धमगु
हणाले ,
‘‘िवजयराज, धमपीठा या प ी आ ही आप या शु भे छा प्रकट करतो. आता
आप याला प्रित पधी उरला नाही; पण सु वण झालं तरी ते त त शु
हावं लागतं .
महामं गल मु कुटाचा आप या म तकास पश हो यापूवी आप याला अं य िद यातून
मु त हावं लागे ल. राजपदाचा अनिभिष त याचक आिण मु कुटधारी सम्राट यां यात
एका त ताव थे चं अं तर आहे . आता आप याला िवश्रांतीसाठी अवकाश नाही. ितथीचा
अं त हो यापूवी सम्राटाची पूण िनवड होणं अिनवाय आहे .’’
‘‘धमभूषण, या अं य िद यासाठी मी या णी स ज आहे ,’’ िवजयराज हणाला.
या या श दां वर धमगु ं नी सं तोषाने मान हलवली. ते हणाले , ‘‘या िद याचं
व प असं आहे : र ता ी मं िदरा या पिरसरात दोन प्राचीन उपमं िदरं आहे त. यांत
आता पूण अं धार असून ती प्रजाजनांना कधी मु त नसतात. या मं िदरांत हे अं ितम
िद य घडे ल. िवजयराज, अवधानानं आमचे श द ग्रहण करा : एका मं िदरात आप याला
अ यं त िप्रय अशा य तीला ब क न ठे व यात ये ईल. ितला कोण याही त हे या
यातना होणार नाहीत; परं तु बाहे र श्रवणी पडे ल असा श द वा वर ितला िनमाण करता
ये णार नाही. एका मं िदरात वे िदकेवर र नदीपा या मं द प्रकाशात राजमु कुट शोभत
राहील आिण दुस या मं िदरात रा यपदापे ाही श्रे ठ असं प्रा य प्रा त होईल.
िवजयराज, एका मं िदरात प्रवे श के यास आप याला सवांत अिधक िप्रय य ती या
र तानं लां िछत झाले ला मु कुट हातात ये ईल; परं तु दुस या मं िदरातील प्रवे शानं
राजमु कुटािधक श्रेयाची प्रा ती होईल. आ ही आणखी एका िवशे षाचा िनदश करतो.
मं िदरात भूमीवर कू माकृती आिण कमलाकृती आहे त. यांतील एका आकृतीला आपला
पद पश झाला, तर मं िदरात सूयप्रकाशाचा प्रवे श होईल; परं तु दुस या आकृती या
पशानं वतः आपला िशर छे द होईल.
‘‘या दोन मं िदरांपैकी एकात आप याला प्रवे श करायचा आहे . राजकुमार, हे
अं ितम िद य घोर आहे . यात आप याला सवांत िप्रय य तीची ह या, वतःचा
िशर छे द यांची श यता आहे . अ ापही आप याला अवधी आहे , आपण या
िद यापासून िनवृ हो याची इ छा धरत आहात का?’’
िवजयराजची मु दर् ा कठोर झाली व या या वरात ती णता आली. तो हणाला,
‘‘धमते ज, मी आप यापु ढं प ट बोलत आहे याची मा असावी. कदािचत तसं
बोल यास मला पु हा अवकाशही प्रा त होणार नाही. मला मा या प्राणाची ि ती
नाही. पु य लोक िदवं गत सम्राटांनी मा या िप या या रा याचा िव वं स केला; माझे
सारे आ तइ ट धारातीथी पतन पावले . मा या िप यानं कारावासात यमयातना सहन
करत प्राण याग केला; माझी माता, मा या भिगनी यांनी अि नका ठ भ ण केलं . मी
या वे ळी अ ान बालक होतो; परं तु ानी झा यावर मी पिहली प्रित ा केली, की माझं

रा य तर पु हा प्रा त क न घे ईनच, इतकंच नाही तर भिव यात या साम्रा याचा मी
अिधपती होईन आिण िजथं मा या िप याचा अवमािनत मृ यू घडला, याच
पट् टनगरीत यां या नावे पिवत्र पु यिदन मी सु करीन! याच प्रित े चं कंकण बां धन
ू
मी इथं आलो आहे . ित याच साम यावर मी इतकी सारी िद यं िनभयपणे िजं कली आहे त
आिण यानं तर अं ितम िद या या वे ळी मी िनवृ होईन अशी ितळमात्र तरी श यता
आहे का? जर या िद यात मी यश वी झालो, तर प्रित ापूतीचं समाधान िमळे ल, नच
झालो तर मा या कुलातील हे अं य म तक दे खील याच नगरीत नाश पावे ल. धमर न
मी तयार आहे !’’
सभाजन तट थ होऊन ऐकत रािहले , धमगु ं नी शांतपणे मान डोलावली व
हटले , ‘‘मग आप याला सवांत िप्रय अशा य तीचा उ ले ख करावा. माझा िश यो म
ितला मं िदरात ने ऊन ब करील. यानं तर घं टानाद श्रवणी पडला की आप यासह सारी
सभा या िदशे नं जाईल. ते हा कालाप यय न करता आपण आप या िप्रयतम य तीचा
िनदश करावा.’’
िवजयराजची मु दर् ा िवचारग्र त झाली. याची नजर सभे व न िफरत
ू कावर ि थर झाली. याचा चे हरा एकदम
नारीजनां वर णभर रगाळली व अखे र िवदष
उजळला व यावर ि मत िदसले . ‘‘शु धम, याचा िनणय घे यास मला िकंिचतही
कालावधी नको. अने क आप ींतन
ू आप या बु द्िधसाम यानं मला मु त क न यानं
ू कापे ा मला या णी अिधक कोणीही िप्रय
मला िचरं तन ऋणी केलं आहे , या िवदष
नाही –’’
या या या श दांनी सारी सभा िवल ण िव मयाने त ध झाली; परं तु
ू काचा चे हरा मात्र िवषादाने काळवं डला.
धमगु ं या मु दर् े वर समाधान िदसले . िवदष
याने िवजयराज या नजरे ला नजर िभडवली खरी; पण मृ यू या छाये ने याचे मन द ध
झा यासारखे झाले होते . तोच धमगु ं चा िश यो म या याजवळ आला व याने
ू क भयाने दचकला;
या या हातास पश केला. जणू मृ यूचाच पश झा याप्रमाणे िवदष
परं तु याने वतःला सावरले व तो खाल या माने ने या या मागोमाग िनघून गे ला.
थोड ा अवधीत घं टानादा या लहरी ऐकू ये ऊ लाग या आिण सं गमरवरी
भूमीला दे खील जाणवले ला कंप पावलांना पशू लागला. धमगु ं या दो ही बाजूंना
चालत राजसभा र ता ी मं िदरा या मागील बाजूला आली आिण उ कंठे ने समोर पाहू
लागली.
धमगु ं नी अनु ा दे ताच िवजयराज समोर िनघाला; पण या वे ळी चं चला व
ध् वशीला कोणाचीही हालचाल िदसली नाही. जलपात्रात ठे वले या वज्रम याप्रमाणे
भासणा या ि थर िनिवकार डो यांनी या िश पाकृतीसार या उ या हो या. िवजयराज
या जोडमं िदरासमोर आला आिण एकाकी त ध उभा रािहला; परं तु आता या यात
भीतीची छाया न हती. जीवनात प्र ये कास कधीना कधी कसलातरी िचरं तन व पाचा
िनणय यावा लागतो आिण अशा णी प्र ये क य ती सदै व एकाकीच असते , हा नवा
प्र यय याला जाणवला होता. तो मं िदरासि नध ये ताच ते थील प्रितहारींनी तु तारीचा
नाद केला व यास प्रणाम क न दोहो बाजूंनी र त वे त पु पांची वृ टी केली.
पण भिव या या ि थर ने तर् ात पाहत अस याप्रमाणे िवचारम न झाले या
राजकुमाराला याचे भान न हते . आता याचे सारे िव व या दोन मं िदरांत सामावले

होते . यांतील एकात, अगदी बा यापासून रात्रंिदवस, एखा ा अ त नसले या ते ज वी
ता याप्रमाणे डो यांसमोर झळाळणारा राजमु कुट होता आिण जळजळीत वे दने पर् माणे
जीवनात बाळगले ली प्रित ा आता यात सफलपणे िवसिजत होणार होती. दुस यात
राजमु कुटािधक फल होते ! राजकुमाराला वाटले , राजमु कुटापे ा जगात काय श्रे ठ वा
अिधक असू शकेल? िव ा? पण ते काही एका णात प्रा त होणारे फळ न हे . िशवाय
िव े ला कसले थान आले आहे ? ती मा य कर यासही जनांत िव े चा अं श असावा
लागतो आिण सामा यजन हे मूढमती असतात. यामु ळे कोण याही कालखं डात अथवा
दे शात िव ान हा अिनवायपणे िनधन आिण स ाहीनच राहील. सं प ी? ती तर
राजमु कुटा या मागे बु भु ि त वानासारखी ये ईल. मग एखादी ित्रभु वनसुं दरी? ितचे
आप याला काय आकषण आहे ? आप यास ह या असले या त्रीइतके ित्रभु वनात
कोणीच सुं दर नसते . मग? मग?... िवजयराजने तु छते ने तो िवचारच मनातून काढून
टाकला व मं िदरांचे िनरी ण केले .
मं िदरांचे िश प िबं ब-प्रितिबं बाप्रमाणे समान होते . एका रात्री जर रा सह ते
यांची थाने पर पर बदलली असती, तर ते पिरवतन कोणा या यानातही आले नसते ;
परं तु यांचे काही िवशे ष िवजयराज या आता सं कािरत दृ टीतून सु टले नाहीत :
मं िदरां या मागे उ च थानी एक कृित्रम जलाशय होता व यातून प्रवाह ये यासाठी
एक िवशाल निलकामाग असून याने दो ही मं िदरांना समान असले या मध या िभं तीत
प्रवे श केला होता. एका मं िदरा या तोरणावरील कीितमु ख सहस्रर मी सूयाचे होते , तर
दुस यावर वालु कायं तर् ाची प्रितमा होती. एका प्रितहारी या ग याभोवती ताम्रतारे त
याघ्रदं त होता, तर दुस या या ग याभोवताल या तारे त मानवी कपालाकृती होती.
यां या वा ां या अग्रभागी एकावर आयाळाने सु शोिभत अशी िसं हाची मु खाकृती
होती, तर दुस यावर नागफणा होता.
िवजयराज थोडा वे ळ तं िभत झाला. स य हे अं शाअं शाने प्रकट होते ; दोन
अं शांचा सं धी एका अं शापे ा जा त स य असतो... स य हे सू म सूचक िच हे धारण
करत प्रकट होते ... परं तु काही वे ळा ते अ यं त मायावी असते ... या या मनात श दांचे
प्रित वनी सारखे घु मू लागले .
नागफणा, कपालाकृती, वालु कायं तर् ! एवढ ा दे दी यमान साम्रा याचा मु कुट
अस या अशु भ िच ह-मागाने कधी प्रा त होईल का? उलट, दुस या मागावर प्रतापी
सूय, वनराजाकृती, याघ्रदं त अशी प ट राजिच हे आहे त. पण या या मनात पु हा
प्रित वनी उमटला : स य अगदी सहज प ट असते , या वे ळी, राजकुमार,
सावधानते चा ण असतो; हे मायाजाल आहे – मायाजाल आहे ...
या आं तिरक अ व थते ने 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 मं िदरांना मं द गतीने प्रदि णा सु केली. एका थानी तर याची
मं दगती दे खील थांबली. परं तु याने प्रदि णा सं पवली व तो पु हा मं िदरांस स मु ख
झाला. आता याचा िनणय झाला होता. इत या उघड मायाजालात सापड याइतका तो
सं कारहीन रािहला न हता. याने ते थन
ू च राजसभे ला अिभवादन केले व धै याने पावले
टाकत याने वालु कायं तर् ाचे कीितमु ख असले या मं िदरात प्रवे श केला.
प्रितहारींनी पु हा केले ला नाद हवे त िवरला असे ल-नसे ल तोच मं िदरा या

आतील पाय यां व न िवजयराजचे िशर गडगडत खाली आले आिण यामागोमाग
दो ही हातांनी र तलां िछत मु कुट धरले ले, याचे िशर छे द झाले ले शरीर कोसळत ये ऊन
मं िदरा या ारिपं डीवर ि थर झाले .
सारे च श द न ट झा याप्रमाणे सम त सभा या आघाताने मूक झाली.
धमगु ही णभर िशलाकृतीप्रमाणे भासले ; पण काही अवधीनं तर यांनी सं ा केली.
यांचा िश यो म दुस या मं िदराकडे गे ला व मागील दाराने प्रवे श क न याने
ू काला बं धमु त केले . परं तु या अ पकाळात जणू यमयात्रा के याप्रमाणे याचा
िवदष
चे हरा र तहीन झाला होता व पायांतील बळ ओसरले होते . याने िवजयराज या
अवशे षांकडे िवष ण दृ टी टाकली व आपले काळे -पांढरे व त्र सावरत, तो अवे ळी
सं चारत असले या िपशाचाप्रमाणे चालू लागला आिण थोड ाच बाजूला िव तार
पसरले या, एखा ा भ य पण पाळीव िसं हाप्रमाणे वाटणा या वनकुंजात तो िदसे नासा
झाला.
आता मं िदरासमोरील िवशाल लोह ारे पु हा िमटली. धमगु
हणाले ,
‘‘िविधिलिखतापु ढं मानव असहाय आहे . आज चं दर् ोदयापासून साम्रा याचं शासन
धमगु ं या नावे चाले ल. आ हां ला राजतृ णा नाही, स ालोभ नाही; परं तु कत याची
धु रा वीकार याचा ण ये ताच ती नम्रपणे वीकारणे हा धम आहे . भिव यकालातील
ित्रसं व सरानं तर जर सम्राटांची िनवड झाली, तर हा िव वासिनधी यांना दे यास
आम याइतका हष कोणासच होणार नाही; पण या काळापयं त आपले कत य आ हां ला
िनिर छपणे पार पाडले पािहजे . प्रधानअमा य, यापु ढील योजनांचे मागदशन आपले
कत य आहे .’’
सभा मु त झा यावर सारे जन बाधा झा याप्रमाणे शू यपणे िवखु रले .
प्रजाजनांचा समूह खाल या वरात बोलत नाहीसा झाला आिण र ता ी
मं िदराभोवतालचे िव तीण े तर् वादळ अनु भवून व छ झाले या आभाळासारखे
भासले .
ू क अं तयामी शतशः िवि छ न झा याप्रमाणे
वनकुंजात एका वृ ाखाली िवदष
बसला होता; परं तु भोवतालची िनःश दता पावलांखाली दुमडत अस या या वराने तो
भानावर आला व याने मागे वळू न पािहले . अं गावर उ रीयही न घे तले ली,
अमा यक या असूनही अनवाणी असले ली चं चला ये त होती. आता ित या केसांतील
शु भर् फुले मावळू न गे ली होती. ित या गतीतील मं द नूपुरझं कार िवरला होता आिण
मे खले खेरीज ती अनलं कृत होती. ितने आर त वणाचे व त्र पिरधान केले होते व
यावरील ितचे शांत मु ख िकंिचत उघडले या िशं प यातील मौि तकाप्रमाणे िदसत
ू कासमोर एका वृ ाला टे कू न उभी राहत ितने या याकडे शू य
होते . ती आली व िवदष
दृ टीने पािहले .
‘‘तु मचे सारे प्रय न कालांतरानं िन फल होऊन िविधिलिखताप्रमाणं सारं घडून
आलं !’’ ती हणाली.
ू काने ित याकडे िवष णते ने पािहले व हटले , ‘‘अमा यक ये , कालांतरानं
िवदष
का होईना, तु या प्रय नांना फळ आलं ! तु झी वै रभावना आता तरी तृ त झाली ना?’’
‘‘माझी वै रभावना? हणजे आपण काय हणता, पं िडत िव णु शमा?’’ ितने
िव मयाने िवचारले .

ू क उभा
पण िव णु शमा हे नाव ऐकताच अक मात प्रहार झा याप्रमाणे िवदष
रािहला व याचे हात थरथर कापू लागले . ‘‘िव णु शमा? कोणाला उ े शन
ू तू सं बोधते स?’’
िन ते ज मु दर् े ने याने िवचारले .
‘‘पं िडतराज, मला तो सारा वृ ांत पूण पिरिचत आहे ,’’ चं चला हणाली, ‘‘ ानषी
मं गलनारायणांचे सु पुत्र! ादशवष अ ययन झा यावर तु ही श्रीशै लेश मं िदरात
आप या बु द्िधते जानं सभा िजं कलीत; पण आपण वीरवमा राजाकडे राजपं िडता या
व त्रांची सूचना करताच तु मची भरसभे त अवहे लना झाली. याच वे ळी आप या प नीनं
एका ु दर् से वका या सं गतीत केले ला द्रोह आप याला ात झाला. मग उ े गानं
दे श याग क न पिरयात्रा करत कािलं दी या पै लतीरावरील किन क दे शात आलात. मग
एका िनजनसमयी तु ही तीरावर आपली व त्रं ठे वलीत व नदी या पा यात प्रवे श
ू काची व त्रं धारण केलीत. आपण प्रथमतः
क न या साम्रा यात ये ऊन ही िवदष
ू काचा वे ष पिरधान केलात, यास मी सा होते .’’
िवदष
ू काचे डोळे िव फािरत झाले . याने िवचारले , ‘‘पण अमा यक ये , हा सारा
िवदष
वृ ांत तु ला कसा ात झाला?’’
‘‘मी या िदवशी पवते वरा या उ सवासाठी प्रातःपूजनाला गे ले होते . कािलं दी
ू काची व त्रं घालणारे जन प्रितिदनी सहस्रांनी िदसतात असं
ओलांडून ये ऊन ये थे िवदष
नाही. मग मी एका मातु यतु य, वृ आजीवकाला सारा वृ ांत शोध याची प्राथना
केली.’’
ू क खाली बसला. ‘‘ हणजे तु यासह आणखी
सारा आवे ग ओसर याप्रमाणे िवदष
एका य तीला ही माझी भूतकथा ात आहे तर! आिण कथा ितघांना ात असली की
सा या पृ वीवर ित या शाखा पसरत जातात.’’
‘‘ याबाबत तु ही िनि चं त राहा. ती य ती चार मिह यांतच वाध यानं कालवश
झाली. आता या णी चं चले खेरीज इतरांना हा वृ ांत अ ात आहे . पण पं िडत, मा या
वै रभावने चा आपण िनदश केलात याचा हे तू काय?’’
ू काने पािहले . ित या हताश
ती छद्मीपणाने बोलत आहे की काय हे िवदष
डो यांत िवषाद होता; परं तु यं याचा ितर कार न हता. ‘‘चं चले , उ ानातील भे टीत
ू क सां गू लागताच चं चले ची मु दर् ा
िवजयराजनी तु या प्रेमाचा अ हे र केला –’’ िवदष
ू क कटू पणे हसला.
वे दने ने आर त झाली व ती दचकली. िवदष
‘‘– तु ला जसे वृ ांत समजतात तसे मलाही समजतात! – याच वे ळी तु या
मनात वै राचा वडवानल जागृ त झाला. अ हे रले ली त्री त कासमान असते . आप या
एका मायावी श दानं िवजयराजना मृ यु मु खात बळी दे याची सं धी तू दवडणार नाहीस,
असा माझा िनःसं शय िव वास होता. पण ध् वशीला काही झालं तरी दासीक या आहे .
िववाहाचा पिवत्र अिधकार आपणाला कधी प्रा त होणार नाही याची ितला पूण
जाणीव आहे . हणून तू ितस या प्रवे श ाराची सूचना करताच मी ती प्रथमच व य
केली. िनवड होती पिह या आिण दुस या ारांत! परं तु मानवा या जीवनात सं पण
ू सय
ृ
कधी दशन दे त नाही. ते अं शाअं शानं , सू म ल णांनी द यमान होतं . ते पाह याची
प्रखर बु ी मात्र हवी. याच वे ळी एक िगधाड पिह या िशखर- तं भावर ि थर झालं .
िगधाडं मृ यु थलापासून काही अं तरावर प्रती ा करत असतात. हणून मी
िवजयराजना पिहलं प्रवे श ार सां िगतलं . तु झी कुिटल योजना असफल झाली आिण या

यःकि चता या बु ीमु ळे िवजयराज या िद यातून पार पडले .’’
वे गवान प्रपाताकडे भयभीत पण आकृ ट होऊन अिनिमष पाहत राहावे
ू काकडे पाहत रािहली.
याप्रमाणे अमा यक या िवदष
ू क उ े िजत वरात हणाला, ‘‘तू पु हा
‘‘तीच कथा दुस या िद याची,’’ िवदष
प्रय न केलास व उजवीकड या रथाची सूचना िदलीस. तु यामागून आले या
ध् वशीले नं तीच सूचना केली. कारण आता ती आपण िन वळ दासीक या हणून
आप या िनरपे साहा याची अवहे लना झाले ली सं त त त्री होती. पण स य काही
वे ळा फार मायावी व पात प्रकट होते . सारं सूयप्रकाशासारखं व छ वाटतं , याच
वे ळी चं चले , सावध राह याचा ण असतो. रथाचा र जू धरले ला एक से वक अ यं त
अ व थ, भयभीत होता, तर दुसरा शांत होता. िन वळ बा तं तर् ानं पाहणा यानं दुस या
रथाची िनवड केली असती; परं तु हे मायाजाल मी जाणलं व पिह याच रथाची मी िनवड
केली. िवजयराजना मी मा या बु ीनं वाचवलं , इतकंच नाही, तर प्रितप ाला पराभूत
कर यातही मी मा या बु ीचा उपयोग केला. तीनही करं डकांत मी एक सप ठे वला नाही.
एका फळाचा अ पां श काढून मी या िठकाणी दातां या खु णा उमटव या. मा या
साहा यामु ळे िवजयराजनी जो प्रमाद टाळला, तोच ने मका अभयराजनं केला. खु णा
असले लं फळ ने मकं यानं उचललं व याचा मृ यू ओढवला.
‘‘परं तु िवजयराज या अं तःकरणाचा एक भाग कुिटलकृ ण होता हे ान मला
नं तर झालं . पिह या दोन उ वल यशांनंतर यां या मनात कृत नता िनमाण झाली
आिण अ यं त िप्रय य ती हणून छद्मीपणानं यांनी माझा िनदश केला. हे यांनी
िन पापपणे , सरळ केलं असतं तर मला ध य वाटलं असतं . मला मा या िवषयु त
पूवायु याचा िवसर पडला असता. परं तु माझी उपयु तता सं प याचा भास होऊन जणू
माझा याग कर याचा एक ु दर् माग, हणून यांनी माझा नामो ले ख केला. चं चले ,
या त्रीसाठी यांनी तु झा अ हे र केला, ती या प्रसं गी यां यासमवे त या नगरीत
आली नसे ल असं का तु ला वाटतं ? यानं नारीजनां वर नजर िफरवली, या वे ळी एका णी
यां या डो यांत ओळखीची चमक िदसली, हा िवषय इतरांना अ ात रािहला तरी तो
मा या िनरी णातून सु टला नाही; पण स य ानाचे सारे माग आप याला ह तगत
झाले , असा याला भ्रम झाला व यानं वतः या अ प ानावर अमयाद िव वास
ठे वला. परं तु चं चले , एक गो ट यानात ठे व. अ यं त िनरपे गु नं आपली सारी िव ा
जरी िश यास िदली, तरी एक ानिवशे ष मात्र तो कधी दे ऊ शकत नाही. िश याला
िव ादान करत असतानाच तो जो अनु भव असतो, याचं ान मात्र िश याला कधी
िमळत नाही. आता िवजयराजला आप या कृत नते चं पूण प्रायि च िमळालं . मी
या या शे जारी असतो, तर मी मा या ते ज वी बु द्िधम े नं याला राजमु कुट प्रा त
क न िदला असता. एका बाजूला प्रतापी सूय, िसं हमु ख, याघ्रदं त आहे ; तर दुस या
बाजूस वालु कायं तर् , सपमु ख, कपालाकृती अशी अशु भ िच हे आहे त. यानं दुस या
मं िदरात प्रवे श केला, याचं कारण याचा रथिद याचा अनु भव! ते हाचं माझं मागदशन
आठवून याला हे सारं मायाजाल वाटलं ; पण स यशोधनात असे िनि चत िनयम,
सूतर् कुंिचका नसतात. न या सूयाकडे पाहावं , त त प्र ये क न या अनु भवाकडे तो
असामा य अस याप्रमाणं पाहावं लागतं . स य खं डशः दृ यमान होतं , ते अने कदा
मायावी असतं हे खरं ; परं तु मायावी दशन दे ऊन मानवाला वं िचत के यावर ते अने कदा

सरल, दे दी यमान व पात प्रकट होतं . पण वं िचत झाले ला मानव यालाही आभास
समजून नाशाकडे , अस याकडे वळतो. आभास व स य यांतील िवरोध ओळखणं हा खरा
ानमाग आहे . या िठकाणी स य सरल प ट होते ; परं तु िवजयराजची बु ी िनयमिव
चक् रांकातून गे ली आिण याचा िशर छे द झाला. तु ला याचा िशर छे द हवा होता; पण
तो तु या प्रय नानं घडला नाही, मा या बु द्िधम े नं थांबला नाही; तो िवजयराजनीच
वतः या कृत न मं दबु ीनं घडवून आणला!’’
एकाग्रते ने सारे ऐकत असता चं चले ची त मयता भं ग पावली; पण एखा ा
अक मात मु त झाले या जलप्रवाहाप्रमाणे खळखळत ती डोळे िव फािरत करत
ू काची िवष ण मु दर् ा िकंिचत सं त त झाली व याने कठोरपणे
हसत रािहली. िवदष
िवचारले , ‘‘अमा यक ये , तु ला भ्रम झाला आहे , की तू मा या बु द्िधसाम याचा
अिध े प करत आहे स?’’
चं चला तशीच हसत रािहली; परं तु नं तर एखा ा ते ज वी वज्रम यावरील तलम
आवरणे मागोमाग नाहीशी होऊन याचा प्राण असले ली कठोर, ि थर, वज्रकिलका
ू का या पायाशी
प ट हावी, याप्रमाणे ती शांत, सं यत झाली आिण नम्रपणे िवदष
बसली.
‘‘पं िडतराज, एका अ क ये या औ याची मा असावी,’’ ती सां गू लागली,
‘‘मी ाना या उपासने त शरीर िझजवलं नाही, की त व ाना या कािठ याचा अनु भव
घे तला नाही. स य हे खं डशः ये त राहतं , की ते माया व पात िदसतं , की एखा ा िद य
दशनाप्रमाणं सरळ प्रकट होतं याची मला काहीच क पना नाही. मी वतमाना या
िणक िनरं तर लहरीवर जगणारी एक यःकि चत यु वती आहे . भिव यकालाचे िविवध,
तलम तरं ग मा यामधून सं क्रांत होतात आिण भूतकालात िमळू न जातात आिण मग
मला माझं स य या भूतकालात िदसतं , भिव यकालात न हे . चालत असता पावलांची
खूण उमटू न यात पाणी साचावं आिण मागं वळू न पाहताना यात चं दर् ाचं िकंिचत
प्रितिबं ब िदसावं , तसं मला स य िदसतं . ते स य माझं च, मा यापु रतं च असतं , कारण
यावर मा या जीवनाची र तमु दर् ा असते . याचं दान करता ये त नाही, की इतरांकडून
याचा वीकार करता ये त नाही. प्र ये कानं आपापलं स य वतः या र ता या
पं दनावर पारखून यावं लागतं . या स यांची दे वाणघे वाण होऊ शकते िकंवा यांबाबत
िविवध प्रकृतीं या जनांचं एकमत होतं , ती स यं ु दर् मोलाची असतात िकंवा अप्र तु त
िनजीव घिटते तरी असतात. वारा वाहतो, वृ ांना पानं ये तात, िशलाखं ड पा यात
बु डतात ही िन वळ घिटते आहे त. यां यावर मा या भोगांची, हषाची मु दर् ा नाही.
हणून ती घिटते हणजे माझी स यं न हे त, हे एवढे च अ ाप माहीत असले ली मी एक
अ आहे . हणून पं िडतराज, सं त त होऊ नका. मी तु म या िनवे दनाचं प ट प
सां गणार आहे ; पण एक आधी सां गा, ते खं डशः प्रकट होणारं स य, मायावी स य
इ यादींिवषयी ान दे णारी जी बु ी, ितलाच मागदशन करणारी आपली कोणती श ती
आहे ?’’
‘‘अमा यक ये , हा प्र नच अथहीन आहे . जी दुस याला मागदशन करते ितला
कोण मागदशन करणार? िज या प्रकाशात स य आढळते ितला परप्रकाश कशाला? ती
ू क हणाला.
अिवनाशी, साम यशाली, अ खिलत आहे ,’’ िवदष
‘‘वाच पती, पु हा औ याची
मा असावी,’’ चं चला हणाली, ‘‘ितचं

अ खिलत व प आपण पारखून घे ऊ. तु ही मा या वै रभावने चा िनदश केलात.
िव णु शमा, जर ती सारी िद यं मी क न िवजयराजना साम्रा य िमळालं असतं , तर मी
कोण याही िद यास िववाहवे दीवर चढ या या आनं दानं सं मती िदली असती,
उगारले या खड्गाखाली मी प्राणापण केलं असतं - या िवजयराज या नाशासाठी मी
प्रय न करीन? पािरजातक आप या दारी लागला नाही हणून मी या यावर
कुठारप्रहार करणार नाही, की याची प्रभा आप या ने तर् ांत साठवता ये त नाही हणून
मी र नदीप फुंकणार नाही. उलट ध् वशीले या बाबतीत आपलं मापन असं च सदोष
झालं . र ता ी मं िदरात गु तपणे ितचा अभयराजशी गां धविववाह झाला होता ही घटना
आप याला ात िदसत नाही!’’
ू क हणाला, ‘‘दासीक ये ला
‘‘अश य! केवळ अश य!’’ अ व थपणे िवदष
ि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 यामु ळेच वतः या वतं तर् वै यि तक वाथासाठी तो वीकारायला उभयतांनाही
िकंिचतही ि ती वाटली नाही! पण ते वढ ासाठी ितनं िवजयराजचा मृ यू घडव यासाठी
दुस या प्रवे श ाराची सूचना केली होती.’’
‘‘पण चं चले , तू वतः ितस या प्रवे श ाराची सूचना केली होतीस. मी मा या
प्रखर बु ीनं िवजयराजना पिह या ारातून प्रवे श कर यास सां िगतलं व यांचं
प्राणर ण केलं .’’
‘‘पं िडतराज, वज्राचायांनी कारागृ हाला चक् र यूहाचं व प िदलं होतं . ितस या
प्रवे श ाराचा माग पिह या क े त जातो व ते थन
ू िनभयपणे बाहे र पडता ये तं. दुस या
प्रवे श ाराचा माग ितस या क े त आहे आिण या िठकाणी मृ यूचा जलाशय आहे
आिण पिह या ाराचा माग दुस या क े त आहे व ते थे सं त त, उग्र िसं ह मु ताव थे त
आहे .’’
‘‘ते सव वी अश य आहे . या पिह या ारातूनच आत जाऊन िवजयराज
ू काने िन चयाने हटले .
सु रि त बाहे र आले ,’’ िवदष
‘‘ते स य आहे ; परं तु आज सकाळी मांसा न ने णा या से वकाला मी नवर नयु त
सु वणमु िद्रका िदली व या अ नात मादक द्र यं िमसळली. तो िसं ह आता अ टप्रहर
तरी िन चे ट होऊन रािहला आहे .’’
ू काचा चे हरा कळाहीन झाला व याची दृ टी खाली वळली. ‘‘पण चं चले ,
िवदष
जर यानं दुस या प्रवे श ारानं प्रवे श केला असता, तर तु झी काय योजना होती?’’ याने
िवचारले .
‘‘काहीही न हती. जी घटना अं य िद या या समयी घडली, ती याच वे ळी
घडून गे ली असती,’’ चं चला शांतपणे हणाली, ‘‘मी दोनच हातांची, अ प साम याची
त्री आहे . मानवा या जीवनातील अनं त यम ारे र ण कर याचं साम य सहस्रभूजा
र ता ीम ये असे ल, मा यात नाही. आणखी एक िवशे ष हणजे जीवनाशी त
ू
खे ळताना अने कदा िनयती दे खील गु तपणे अ दान टाकत असते च, याची पूण जाणीव
अस याखे रीज जीवन सु स होणारच नाही!’’
‘‘पण चं चले , ते अशु भ िगधाड – याला मी प्रकट केले ला काहीच अथ न हता

ू काने ग धळत िवचारले .
का?’’ िवदष
‘‘पं िडत, तु म या सू तासू तात ते िलिहले लं नसे ल, हणून ते तु हां ला माहीत
नसे ल,’’ चं चला िकंिचत ु ध होऊन हणाली, ‘‘पण जगातील सारे पशु प ी तु म या
क पनांचा शकुनपट पाहत आप या हालचाली करत असतात, अशी का तु मची समजूत
आहे ? ते िगधाड उडत असता श्रांत झालं असे ल आिण िशखर- तं भावर उतरलं असे ल.
या वे ळी या थानी मं िदर, िववाहमं डप िकंवा मशानातील वृ असता, तरी ते उतरलं
असतं च! आिण पं िडतराज, िगधाड हे अशु भ आहे हे प्रथम ठरवलं तरी कोणी? आिण
प्रथम यास अशु भ ठरवून नं तर याचं आगमन वा अि त व अिर टसूचक ठरवणं , हे
कोणतं तकशा त्र आहे ? िशवाय, ईशा ये कडील रा यात भ य गृ धर् राज-मं िदरं आहे त
याची तु हां ला क पना आहे ? आिण ते थील गृ धर् राजा या मूती आपण इथं या मूतीचं
पूजन करतो यापे ा अिधक पटीनं भ य आहे त याची आप याला पु सटही जाणीव
नसे ल! आप यासार या िव ानांनी असले मूढ िवचार जवळ करावे त ही अ यं त
िवषादाची गो ट आहे . तरी बरं , माझं नाव चं चला, हणून मी अि थर मनाची आिण ितचं
नाव ध् वशीला, हणून ती ध् वासार या अढळ शीलाची, अशी क पना तु ही क न
घे तली नाहीत –’’
ू का या मु दर् े वर लालसर छटा िदसली व याला
चं चले या ती ण श दांनी िवदष
मान वर कर याचे धै य होईना; परं तु याची अि मता यिथत झाली होती व ती वे दना
याला मूक राहू दे ईना. तो हणाला, ‘‘परं तु रथिद या या समयी तर माझी बु द्िधम ा
प ट झाली ना? या से वकां या बा
व पा या मायाजालात मा या बु द्िधम े मुळेच
िवजयराज ब झाला नाही!’’
‘‘आप या जीवनात िनयतीची गु त क् रीडा असते , असं मी हटलं ते ने मकं याच
कारणासाठी,’’ चं चला हणाली, ‘‘उज या बाजूचा रथच पूण सु रि त होता; पण
अिभवादनासाठी तु ही धमगु ं या साि न यात वळलात, या वे ळी दुस या रथा या
से वकानं आप या रथाचं थान अकारण बदलून तो या बाजूला घे तला. मा या मागून
आले या ध् वशीले ला हा बदल पाहता आला व हणून ितचाही सं केत उज या रथाचाच
झाला.’’
ू क मूढासारखा पाहत रािहला; पण याने अट् टाहासाने हटले , ‘‘परं तु तरी
िवदष
मी या से वका या बा व पा या जा यात सापडलो नाही, याचा तरी तु ला आदर
वाटत नाही? मा या बु ीचं मागदशन नसतं , तर िवजयराज या शांत िनभय
से वका याच रथात चढले असते .’’
चं चले या ओठां वर नाजूक ि मताची रे षा िदसली-न िदसली. ती हणाली,
‘‘रथानं जागा बदलली याच वे ळी से वकांनी दे खील आपलं पर पर थान बदललं . िवशे ष
हणजे या दो ही से वकांना या अ वसमूहां िवषयी काहीच मािहती न हती. एक भयभीत,
अ व थ होता; कारण काही कालापूवीच एका घोड ानं यास जखमी केलं होतं . दुस यानं
सारी रात्र त
ू आिण म पान यांत घालवली होती व या या डो यां वर अ ाप
िनद्रेचा पश होता, इतकंच.’’
‘‘ हणजे एकंदरीनं चं चले , मी या बु द्िधम े चा गव वािहला, ती सारी दै वाची
ू क उ े गाने हणाला, ‘‘पण िनदान अं ितम िद यात मी
िणक क् रीडाच होती तर!’’ िवदष
िवजयराजना िनःसं शय र ण दे ऊ शकलो असतो. िसं हमु ख, याघ्रदं त, सहस्रर मी सूय

– ही प ट राजिच हं आहे त. हा स याचा आभास नसून सरळ व पाचं स य आहे हे
जाणून मी यांना दुस या मं िदरातच पाठवलं असतं . चं चले , धमगु ं नी दो ही मं िदरांत
एकेक राजमु कुट ठे वला होता आिण या मं िदरात िवजयराजना िप्रय य ती आिण मु कुट
यांची प्रा ती झाली असती.’’
‘‘िव णु शमा, मी तु मचा अखे रचा भ्रमिनरास करत आहे हणून तु ही माझा े ष
कराल. तु ही यांना राजिच हं समजता, ती राजिच हं शु भल णं नाहीतच. ती मु खाकृती
िसं हाची नाही, तर िसं हासु राची आहे . कािलं दी-तीरावर र ता ीनं सहस्रबाहं न
ू ी
िसं हासु राचा वध केला, हे तु हां ला मरत नाही? मं िदरात याचे कबं ध ित या
आसनाखाली आहे हे तु ही कधी पािहलं नाही? प्रितहारी या ग यातील याघ्रदं त
हणजे तर िदवाभीताची धातु ब चं चू आहे . तो से वक व यजनांतील आहे आिण यांना
िनशाचर पशु प ी पूजनीय आहे त. याप्रमाणं ती प्रितमा सहस्रर मी सिव याची नाही,
तर ते अघोरपं थीयांचं यमचक् र आहे आिण यातून िनघाले ले िकरण सपमु खी रे षा आहे त
– आिण अशा िच हां या मां ग याधारे तु ही िवजयराजना या मं िदरात पाठवणार होता!
उलट, दुसरी मािलका पाहा. वा ा या अग्रभागी असले ला नागफणा अभयसूचक
ह तमु दर् ा आहे , से वका या ग यातील कपालाकृती वा तिवक सु वणकदं ब वृ ाचं बीज
आहे आिण या वृ ाची पानं र ता ीला अितिप्रय आहे त. कीितमु खातील वालु कायं तर्
हणजे डम आहे . र ता ी या प्रमु ख ह त यात खड्ग व डम ही िच हे तु ही कधी
पािहली नाहीत? - ही सारी ल णं तु हां ला अ यं त अशु भ वाटली! पण िवचारप्रमादानं
का होईना, तु ही िवजयराजना दुस या मं िदराकडे पाठवलं असतं , तर या णी यांचे
प्राण तरी सु रि त रािहले असते .’’
ू क पराभूत झा याप्रमाणे िवगिलत झाला. याने िवष ण मु दर् े ने चं चले कडे
िवदष
पािहले व हटले , ‘‘अमा यक ये , या कालावधीत तू माझा सारा अहं भाव हरण केलास,
मा या बु ीचं मिलन जीण व त्र क न टाकलं स. मी मा या प्रखर बु द्िधम े चा जो
िवजय समजत होतो, ती सारी िनयतीची अग य भयलीला होती. माझं पां िड य तू ु दर्
क न टाकलं स!’’
‘‘आप या पां िड याचा असा अिध े प क नका. मा यासारखी एक अ यु वती
आप या पासं गाला दे खील पु रणार नाही. पां िड य अपु रं ठरतं हणून ते िन फळ ठरत
नाही. माझं ान तर केवळ उपे णीयच आहे ; मात्र स याची व पं आपण आधीच
वीकारले या िनणया या िनकषां याच लयीत गमनागमन करतात, असं मात्र मी कधीच
मानलं नाही, एवढं च मा या ानाचं अकरणा मक व प आहे . आता माझी एकच
प्राथना आहे , – तु ही िवजयराजना कृत न हटलं त, ते अित अ यायाचं नाही का?’’
ू क िन चयी वरात हणाला, ‘‘चं चले , मी मं िदरात
‘‘नाही, पूणपणे नाही!’’ िवदष
ब असता मला श द वा वर िनमाण करता ये णं अश य होतं ; परं तु मा या र तानं
लां िछत झाले ला मु कुट िवजयराज वीकारणार नाहीत अशी अ ापही मला िकंिचत
आशा होती. हणून मी कोण या मं िदरात आहे हे दशिव यासाठी मी प्रबल उ छ्वास
टाक यास आरं भ केला. िवजयराज प्रदि णा करत असता यांनी तो वनी िनःसं शय
ऐकला; कारण या णी यांची गती खं िडत झाली; पण हा माझा अ य प्रमाद घडला.
का की, यांनी हे तुपूवक याच मं िदरात प्रवे श केला. ‘िप्रय य ती या र तानं लां िछत’
हे श द यांना आठवले , मी या मं िदरात आहे , याच मं िदरात मु कुट आहे असा यांनी

िन कष काढला व मा या बिलदानाची तमा न बाळगता, न हे , याचसाठी या मं िदरात
यांनी प्रवे श केला.’’
‘‘पण पं िडतराज, हा िवचार तर मला अित िवसं गत वाटतो,’’ चं चला हणाली,
‘‘आपण असले या मं िदरात यांनी प्रवे श केलाच नाही. प्रितप ी, तु ही या मं िदरात
आहात हे ात झा यावर राजमु कुटाचाही लोभ सोडून, तु मचे प्राण वाचिव यासाठी
यांनी दुस या मं िदरात प्रवे श केला. मृ यूपव
ू ीचं यांचं हे अ यं त उदा आिण िनः वाथी
कृ य; परं तु या यामु ळं आपण यां यावर कृत नते चा दोष लादत आहात, हे एक दु ट
आ चयच आहे !’’
ू क णभर त ध झाला व याने चं चले कडे िनरखून पािहले . मन प्र ु ध
िवदष
झाले ; परं तु नं तर याची मु दर् ा िन चयी झाली आिण तो हणाला, ‘‘चं चले , मा या
भूतकाळाचं िवषमय स य अं तःकरणात लपवत अ यं त क टानं मी आतापयं त जीवन
भोगत आलो. आता पु हा आणखी एका कटू स याचा भार वाह याचं साम य मा यात
उरलं नाही. हणूनच तु ला मी हे सां गत आहे . िवजयराज या उदा हे तन
ू ं या मं िदरात
गे ले नाहीत; मा या र तिसं चनानं का होईना, मु कुटप्रा ती हावी, असाच यांचा
एकमे व कृत न हे तू होता, असा माझा पूण िव वास आहे . अमा यक ये , या दोन
मं िदरांची रचना यानात घे . जलाशयातील प्रवाह मं िदरात यावा हणून एक िवशाल
निलका समान िभं तीजवळ आली आहे , हे तू दे खील पािहलं असशील; परं तु
अं तभागातील रचने ची तु ला क पना नसे ल. या निलकेला आडवी अशी आणखी एक
धातु निलका आहे . ित यातून सतत प्रवाह जाऊन दो ही मं िदरांतील अिभषे कपात्रांत
सतत जलसं चय राहावा, अशी ती कुशल योजना आहे . आता ती मं िदरं िनिष अस यानं
ती निलका पूण िनजल आहे . मला आत या िठकाणी ब कर यात आलं होतं , ितथे माझं
मु ख या निलके या एका ारापाशी ये त होतं , मी उ छ्वासांचा वनी केला; परं तु चं चले ,
यानात घे , तो प्रकट झाला तो मा या मं िदरात न हे – तर दुस या मं िदरात! ही
िवल ण ि थती पाहताच मी त ध झालो; पण िवजयराजनी तो वनी आधीच ऐकला
होता आिण िप्रय य ती या र तानं लां िछत का होईना, राजमु कुट याच मं िदरात आहे ,
या कृत न िव वासानं यांनी ितथे प्रवे श केला. अमा यक ये , मा या ललाटी
बु द्िधम ा असे ल; पण िन ठा हा एक श द मात्र िलहायचे क ट िवधा यानं घे तले
नाहीत! अ य त्रीकिरता िवजयराजनी तु झा अ हे र केला असे ल; परं तु यांची खरी
िप्रया एकच एक होती – रा यस ा!’’
चं चले ची मु दर् ा अित यिथत झाली व ितचा आवाज िन प्राण शु क झाला. ती
हणाली, ‘‘मी मा या श दांनी तु मचा बु द्िधगव न ट केला, तु ही आप या श दांनी
मा या मनातील प्रितमे चा भं ग केलात! हणजे एकंदरीनं तु ही काय, मी काय, जीवनात
िर त अं जलीचे च रािहलो.’’ परं तु ितचा आवाज एकदम खं िडत झाला व ितने बोटांनी
आपला चे हरा झाकू न घे तला.
ू क त ध होता. या या मनातील िवष ण
सं पण
ू पणे अप त झा याप्रमाणे िवदष
अ व थता मु दर् े वर जड होऊन रािहली होती; पण नं तर या या दृ टीत मं द चमक
िदसली व याची मु दर् ा िकंिचत उजळली. ‘‘चं चले , मी या मं िदरात ब झालो तरी, मला
मृ यूची िणकही भीती वाटली न हती,’’ तो हणाला.
परं तु मं िदरातून मु त झा यावर याची िशलाखं डाखाली क टानं ीण वाढले या

तृ णपणासारखी दुबल भयग्र त आकृती चं चले ला आठवली आिण आप या िवष णते तही
कटू ि मत लपव यास ितला फार प्रयास पडले . ितने िवचारले , ‘‘होय? पण ते कसं
घडलं ?’’
‘‘मा यावर मृ यूची छाया नाही, हे मी बु द्िधसाहा यानं च जाणलं . तु या दाहक
श दां या पशातही अद ध रािहले ला तो मा या बु ीचा अं ितम अवशे ष आहे ; परं तु तो
मात्र तु याकडून न ट होणार नाही. सतीचं ऐिहक वै भव न ट झा यावर दे खील
वज्राप्रमाणं अभं ग राहणा या ित या पाितव्र याप्रमाणं मा या बु ीचा तो ते जःकण
अमर आहे . चं चले , धमगु ं या श दरचने त अं ितम िद याचं खरं व प प ट होतं , हणून
तू ते पु हा आठव : ‘एका मं िदरात आप याला अ यं त िप्रय य तीला ब कर यात
ये ईल... एका मं िदरात प्रवे श के यास आप याला सवांत अिधक िप्रय य ती या
र तानं लां िछत असा राजमु कुट प्रा त होईल... दुस या मं िदरात रा यपदापे ाही श्रे ठ
असं प्रा त होईल...’ अमा यक ये , धमगु ं या श दांत सू म अथछटा यानात ये ताच
मी िव मयाने कंिपत झालो. िवजयराजनी जर ख या िप्रय य तीला मं िदरात ब
हो यासाठी पाठवलं असतं , तर या श दांचा स याथ मी यांना सां िगतला असता. मी
मं िदरा या थाप याचा िवशे ष अ यास केला असता, कोण या मं िदरात ती िप्रय य ती
ब आहे याचा शोध घे तला असता आिण याच मं िदरात िनःसं शय प्रवे श कर यास मी
िवजयराजना सां िगतलं असतं . ितथं यांना राजमु कुट, अ यं त िप्रय य ती, या णी एक
बु द्िधवान िमत्र आिण यां या सम्राटपदानं तर एक ते ज वी अमा य, या सा यांची
यांना प्रा ती झाली असती आिण धमगु ं याच श दांतील स याप्रमाणं केवळ
राजमु कुटापे ा – राजमु कुट, िप्रया आिण िमत्र अमा य, हे िनःसं शय अिधकच आहे त.
धमगु ं नी दो ही मं िदरांत राजमु कुट ठे वले होते , हे आता तु ला ात असे लच; परं तु यांनी
‘अ यं त िप्रय य ती’ हा श दसमूह दोन िनरिनरा या अथांनी वापरला हे मात्र तु ला
उमगलं नसे ल. ब झाले ली िप्रय य ती िनराळी, राजमु कुटावर र तिसं चन करणारी
िप्रय य ती िनराळी. पिह या वा यात लौिककसु लभ अथ आहे , तर दुस या वा यातील
अथाची छटा जा त सू म आहे ; परं तु िवजयराजना हाच सू म अथ समजला नाही.
कृत ता जाणवली नाही. मा या र तानं लां िछत होणा या राजमु कुटाकडे ते अमयाद
तृ णे नं गे ले आिण वतः याच र तानं माखले ला मु कुट घे तले लं यांचं िशरिवहीन शरीर
मं िदरा या ारिपं डीवर कोसळलं . अशािरतीनं धमगु ं चे श द मात्र सं पण
ू तया स य
ठरले . अमा यक ये , जीवनावरची सव मोहक व त्राभरणं बाजूला सारली की अखे र एकच
कठोर – न न स य राहतं ! प्र ये क मानवाला सवांत िप्रय वाटणारी य ती हणजे तो
वतःच! वतःपे ाही अिधक िप्रय अशी कोणी अ य य ती कधी असू शकेल का?’’
ू काकडे
चं चला उभी रािहली व अपार अनु कंपे ने मृ द ू झाले या दृ टीने ितने िवदष
पािहले . उद्रेक झा याप्रमाणे ती पु हा एकदम हसू लागली; परं तु ितचे हा य िवर यावर
इतका वे ळ घडत असले ली िशलाव था पूण झा याप्रमाणे ताठ झाली आिण ितचे डोळे
कठोर, िनिवकार झाले . ती हणाली, ‘‘पं िडत िव णु शमा, तु म या या प्र नाला मात्र
मा याजवळ श दाचं उ र नाही. सारं जीवन पणाला लावून सा या पृ वीत मला एकच
एक िप्रय हवं होतं ; ते हणजे िवजयराज, – आिण ने मकं ते च अप्रा य होऊन न ट झालं ;
इतकंच नाही, तर मनातील सु कुमार प्रितमा दे खील भं गन
ू गे ली. ही िनयतीची आणखी
एक लिलतक् रीडा होऊन गे ली. धनु याहन
ू शर सोडणं एवढं च आप या हातात असतं ;

परं तु एकदा याचा प्रवास सु झाला की या या ल यापयं त याला पोहोचव याचं
साम य मात्र आप याला लाभत नाही. यातही िनयती या अदृ य उ छ्वासांनी
याचा गितमागही अने कदा दु ट होऊन जातो. ही तर जीवनाची एक प्रित ाच आहे
आिण एकदा जीवनात पदापण के यानं तर याबाबत िवलाप कर यात अथ नाही. मला
ू क, एवढं च नाही तर ही
इतर कसली लालसा न हती. काहीही अिधक िप्रय न हतं . िवदष
मी, माझी मला दे खील ते वढी िप्रय वाटत नाही –’’
ू क सारे ऐकत होता व प्र य काय घडत आहे हे याला
द्िवधा मनाने िवदष
एकाग्रते ने जाणवले नाही. चं चले ने मे खले खाल या व त्रामधून झटकन कृपािणका
काढली. ितचे ते ज वी पाते यमिज हे पर् माणे झळकले आिण चं चले ने त काळ ते आप या
कंठमूलात तवले ! सं गमरवरी सुं दर मूतीत र तरे षा उमटावी याप्रमाणे र ताचा कोमल
प्रवाह वे गाने खाली उतरला व पणा छािदत वनभूमीवर ती अचे तन होऊन रािहली.
ू क ते थन
प्राणभयाने िवदष
ू अ ता य त धावला. वनकुंजातील वृ ांचे समूह
जा त गद होऊ लागले आिण धावताधावता या या अं गातील त्राण ओस लागला.
तो अं धपणे एके िठकाणी थांबला व याने एका वृ ा या आधारे वतःस सावरले . आता
सभोवार या वनकुंजाचा रं गगं धपूण असा रि त िवभाग होता; परं तु काही अं तरावर दोन
आकृती पाहन
ू याचे शरीर बिधर यासारखे िनजीव झाले आिण जीण तृ णपणाप्रमाणे तो
अं ग चो न उभा रािहला.
समोर एका वािटकेत मू यवान केशरी व त्रात धमगु होते व यां या ह त पश
अं तरावर ध् वशीला सिवलास अं गि थतीत उभी होती. ितने एक पु पमाला धमगु ं ना
िदली व हटले , ‘‘तीन वषां या कालापयं त साम्रा यवै भव आप याला प्रा त
झा यामु ळं दासी आपलं अिभनं दन करते .’’
धमगु ं नी ि मत क न पु पमाले चा गं ध अनु भवला व लािल याने यांनी ती
ध् वशीले या ग यात टाकली. ते हणाले , ‘‘तीन वषांचा कालावधी पु नरावृ करता
ये णं अश य नाही आिण या अवधीत पर ने , तु या वै भवाला मयादा नाही.
मह वाकां ा ही अशी एक मोहकता आहे , की जी कसलीही आद्रता नसतानाच
मु तपणे वृ दि् धं गत होते . या स े साठी मी िपतृ िन ठा मानली नाही, ती एका यःकि चत,
अिकंचन, रा यहीन, बलहीन, दलहीन राजकुमारा या बाबतीत मानीन हे केवळ अश य
आहे . यानं कोण याही मं िदरात प्रवे श केला असता तरी याचा िशर छे द झाला असता,
अशीच मी योजना केली होती. मात्र दुस या मं िदरात प्रवे श झाला तर या याबरोबर
ू क अमा याचाही िशर छे द झाला असता, इतकंच. मं िदरा या
या मूख, वाचाळ िवदष
भूमीवरील कू माकृती, कमलाकृती इ यादी सारं श दजाल होतं . ध् वशीले , ती मं िदरं अित
प्राचीन आहे त. भिव यकाली अने क शतकांनंतर या िठकाणी असं एखादं िद य घडणार,
हणून का दरू दृ टीनं यांनी आधीच मं िदरांची रचना क न ठे वली होती?’’
‘‘पण धमभूषण, हा अ याय न हे का?’’ मधु र वरात ध् वशीले ने िवचारले .
‘‘तु हा मृ गनयनांना हे समजायचं नाही. सारे नीितिनयम सं भाळू न यु कर याची
इ छा असणा यानं यु भूमीवर पदापण क नये !’’
‘‘धमर न, आता एकच प्र न. राजमु कुटापे ाही अिधक काहीतरी प्रा त होईल
असं आपण हणालात. राजस े पे ा अिधक काय असू शकतं ?’’
णभर िवचार करत अस याचे नाट क न धमगु हसले व हणाले , ‘‘िबं बाधरे ,

तू एक महान अितप्र न िवचारलास; परं तु मला तरी अ ाप याचं ान नाही. पण
राजमु कुटापे ाही काहीतरी अिधक असू शकतं ही भावनाच कदािचत राजमु कुटापे ा
जा त मू यवान असू शकेल. यौवनकिलके, मला आता जाणं प्रा त आहे ; परं तु
ू ाकडून आ ा कळवीन.’’
चं िद्रकेला राजपु पांचा गं ध ये ऊ लागला की मी दत
‘‘दासी आप या से वेस सदै व स ज आहे ,’’ अ यं त नम्रपणे ध् वशीला हणाली.
धमगु प्रम पणे िनघून जात असता ती यां याकडे पाहत रािहली व ते
दृ टीआड होताच ती वतःशीच हसली व िनघून गे ली.
ू क तं िभत झाला होता. याने
भयानक प्रित वनी ऐक याप्रमाणे िवदष
िपशाचबाधा झा याप्रमाणे केस िवसकटू न टाकले , ग याभोवतालची वरहीन घं टा व
प्रकाशहीन दीप बाजूला फेकू न िदली आिण द्िवरं गी व त्र ताणून िवदीण केले . याने
ओंजळभर माती उचलली व सा या चे ह यावर माखून घे तली.
बाजूला कोणीतरी ककश हस या या आवाजामु ळे तो दचकला व याने या
िदशे ने पािहले . एखा ा व य घनदाट छाये पर् माणे समोर ड ब उभा होता आिण आपले
वराहदं त दाखवत होता.
‘‘आपण काय चालवलं आहे हे ?’’ याने िवचारले .
ू क भ न वरात हणाला, ‘‘का की,
‘‘ड बा, ही माझी व त्रं घे ऊन जा,’’ िवदष
मला यांचा काही उपयोग नाही. ती व त्रं 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 भोगलं ही; पण या सा या कोलाहलात मी एक
सामा य ु दर् जं तच
ू रािहलो. यातून एखादं सु संगत आकारपूण व त्र िनमाण कर याचं
ान मला सदै व अ ातच रािहलं व मी ल तरांचे भार वाहत िनबु पणे जगणारा
भारवाहकच उरलो. ही व त्रं तू घे ऊन जा –’’
ू काची व त्रे उतरवली व ड बाकडे फेकली आिण तो
याने अं गावरील िवदष
पराभूत, अवमािनत, मूढगतीने िनघून गे ला.
तो वळू न जाईपयं त ड ब या याकडे पाहत रािहला. नं तर याने ती िवदीण
व त्रे उचलून बाजूला फेकू न िदली व एका वृ ाआड राहन
ू याने हल या वरात, पण
लोहतं तप
ू र् माणे रे खीव अशी शीळ घातली.
ती ऐकताच वािटकेजवळील अ ं द पथमागाव न अं गावर कृ णवणाचे उ रीय
व त्र घे तले ली एक यु वती धावत आली. ड बाजवळ ये ताच ितने अध अं गावरील
आवरण बाजूला केले व ती याला िभडली. विरत गतीने आ यामु ळे ित या ता यरे षा
कंिपत होत हो या. ित या व थलावर जणू वासना त त झा याप्रमाणे भासणारा
र तमणी होता आिण जणू याची दाहकता णभरच सु स अस याप्रमाणे प्रकाशकण
यास पश करताच परावितत होत होते . ध् वशीला समीप ये ताच ड बाने ितला आप या
बलवान, साव या हातांनी वे टाळले .
आिण मग ती दोघे वृ ां या िनिबड िहर या अं धारात िव न गे ली!

