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ती. आबांना

या पु तकातील लेखकाची मते, घटना, वणने ही या लेखकाची असून या याशी
काशक सहमत असतीलच असे नाही.

आज मी हे गाव सोडू न जात आहे. ा गावात आता माझं असं काहीच उरलं नाही.
तरीही गाव सोडू न जात असताना कसली तरी र र मनाला वाटत आहे. डोळे अकारण
भ न येत आहेत. कु ठं तरी आत... मनात वाटतं क , हे गाव सोडू न कधी जाऊच नये. ा
भावनेला आता फारसा अथ उरलेला नाही, हेही जाणवतं. हे सारं समजतं. तरीही मागं
पाहायचं नाही, असं कतीही वेळा ठरवलं, तरी मागं पाहतोच आहे.
बैलगाडी या चाकांमुळं उडणा या तांब ा माती या बु यातून मंद पावलांनी दूर
जाणारं हे माझं गाव दसत आहे. अ ताला जाणा या सूयाची करणं मा या गावाला
लपेटून जाणा या ता पण या धवल वाहावर पडली आहेत. यामुळं नदीचा सोनेरी प ा
नजरे त भरतो आहे. या सोनेरी करणांत उ या असले या गावात या कौला घरां याही
वर उं च गेलेली दोन पंपण ची झाडं अजूनही प दसत आहेत. यांना पा न मन कसं
बेचैन झालं आहे.
या पंपण या झाडांशेजारी रामाचं देऊळ आहे. बालपणातील बरीचशी वष या
रामा या पोळीवर मी खेळ यात घालिवली आहेत. रामा या देवळाचा जो र ता आहे, तो
गाव दुभंगत जातो. या र यानं जरा खाली गेलं क , ितथं माझा वाडा उभा आहे.
रमंजीचा तांबडा रं ग दलेला याचा भ दर दरवाजा अ ािप नजरे समोर दसत आहे.
रा ी जे हा तो दरवाजा बंद के ला जाई, ते हा याची करकर सा या वाडाभर ऐकू जाई.
अडणा सरकवताना होणारा आवाज वाडाभर घुमे. या दरवा यातून आत गेलं क , पिहला
चौक लागतो. या चौका या पूवला भला मोठा गोठा आहे. पि मेला तबेला आहे. या
तबे याला लागून असले या धुमीत सदैव चार-दोन बाभळीचे ग े जळत असायचेच. या
तबे याला लागून दुभ या जनावरांचा गोठा आहे. सकाळी चराईसाठी जनावरं सोडताना
व सं याकाळी जनावरं परतताना ा चौकात धनगरांची धावपळ उडायची. गाईहसरां या हंबरानं आिण बैलां या उधळ यानं एकच ग धळ उडायचा.
हा पिहला चौक ओलांडून मु य वा ाकडं जाताना चौघडा-सोपा लागतो. ल मी हे
आमचं कु लदैवत. वा ात महादेवाचं देऊळ अस यानं दर सोमवारी व शु वारी पहाटेला
व सांजेला ितथं चौघडा-सनई वाजवली जाई. चौघडा - सोपा ओलांडून आत वेश के ला
क , उज ा हाताला सदर व सोनारसोपा आहे. ा सदरे या क
ावर आबा बसलेले
असायचे. तेथून येणारी आबांची हाक आजही मला ऐकू येत आहे. ती हाक कानांत घुमत
आहे. ा क
ा या समोरच सोनारसोपा व कचेरी आहे. सोनारसो याचा दरवाजा
ओलांडून आत गेलं क , दुसरा मोठा चौक लागतो. ा चौका या म यभागी उभं असलेलं
महादेवाचं मं दर नजरे त भरतं. पूवजांनी हा वाडा बांधताना ितथं िमळाले या पंडीची
थापना ा मं दरात के ली आहे. दस याला रामाची पालखी सीमो लंघना न आली क ,
नीट वा ात येते. वषातून एक दवस राम व तीला आम या वा ात येतात.
ा दुस या चौकात मं दरासमोर कोठारघर आहे. कोठारघराला लागूनच असले या
पूवकडील सो यात विहन ची खोली आहे. या खोलीत बाळपणाची सारी वष विहनी या

मायेखाली मी काढली आहेत. ा वा ा या आठवण बरोबर याचं रं ग प सारं
डो यांसमोर उभं राहत आहे. मन कसं बेचैन झालं आहे. तो जामदारखाना, देवघर, सारं
कसं अगदी प आठवतं, आिण या या पाठोपाठ सारी माणसं आठवतात. सारे संग
जसे या तसे उभे राहतात. गावात अचानक िशरले या च वादळात असं य वाळलेली
पानं आकाशात दूरवर िभरिभरली जावीत आिण वादळ शमताच ती पानं च ं घेत खाली
यावीत, तशा मा या या मृती गावावर नजर टाकताच उफाळू न वर आ या आहेत. या
मृती अशाच िगर या घेत-घेत कु ठं जातील, कु ठं पडतील, कु णास ठाऊक! या मृती मला
मागं खेचताहेत. तेव ाच काय या आता मा याबरोबर रािहले या आहेत... आयु यभर
सोबत दे यासाठी!
या मा या पंधरा वषा या

ा िव कळीत मृती!....

१
थंडीचे दवस. भ या पहाटेची वेळ होती. फका चं ि ितजावर अ ापही दसत
होता. पूवला फक काश कनार दसू लागली होती. या अंधूक काशात पायवाटेव न
झरझर पावलं टाक त ता यांची िपवळीधमक, सडपातळ अंगय ीची, बंडीधोतर प रधान
के लेली मूत चालत होती. यां या डो यावर घेरा होता. मानेवर शडी ळत होती.
हातात या काठीला अडकवलेलं बोचकं पावलां या तालावर हेलकावे घेत होतं.
कु णी ता यांना जवळू न पािहलं असतं, तर अशा थंडीचाही यां या कपाळी फु टलेला
घाम व पायांतले धुळीनं माखलेले जोडे पा न ते खूप वाटचाल क न आले आहेत, हे सहज
ओळखलं असतं.
ता या ड गरमा यावर आले, यांनी समोर नजर टाकली. चोह बाजूंनी ड गरांनी
बं द त झालेला तो मधला मुलूख यांनी याहाळला. िवरळ धु यानं तो पार आ छादून
गेला होता. धुकं हळू हळू ड गरा या कडेनं दाट बनत होतं. या धु यातून यांनी िनरखून
पािहलं. एक अ प पांढुरका प ा यां या नजरे त भरला. नदी या अ प दशनानं
ता यांचे पाय णभर घोटाळले. याच नदी या काठावर यांचं गाव होतं.
ता या तो सारा मुलूख याहाळीत काही ण ड गरमा यावर उभे रािहले आिण पु हा
झरझर पावलं टाक त टापू उत लागले.
ड गर उत न आ यावर ता यांनी समोर नजर टाकली.
सारा िशवार भाता या िपव या धमक ल यांनी आ छादून गेला होता. पहाटे या
गार वा यानं सा या िशवारावर लाटा उठत हो या. कापणीला आले या भातांचा
घमघमाट दरवळत होता. थोडंसं उं चव ावर आलं, आिण नजर टाकली, क भाता या
उं चीत सारे बांध लप यानं नजर पोहोचेपयत िपवळे धमक गािलचे अंथर यासारखं िशवार
दसे. िशवारात िचत दसणारी का या िजर याची शेतं लाव यवती ी या गो या
गालावर एखादा तीळ उठू न दसावा, तशी भासत होती. वाटेलगत या शेतातून उडणा या
असं य टोळांची तडतड ऐकू न घाटमा यावर पाऊलठे व याची जाणीव कु णालाही हावी.
भगाटायला लागलं. झाडाझुडपांव न प यांचे थवे उगवणा या दवसाची नांदी देत
चारी दशांना जागवीत जात होते. दवसाचा देव वर ये याचा ण अगदी नजीक आला
होता, आिण अशा वेळी ता या ता पण या ऐल तीरावर येऊन उभे रािहले. पलीकड या
काठावर यांचं गाव उभं होतं. आसुरले या नजरे नं ता या ते गाव टपून घेत होते.
पाणव ावर बायकांची गडबड सु होती. यां या घागरी उजळ या जात असताना
या भां ांचा खसखसणारा आवाज कानांवर पडत होता. पा यात िशरलेली पोरं पाणी
ढवळीत होती. यांचा एकच गलका झाला होता. पा या या लाटांमुळं पा यावर धरलेलं
धुकं वर फे कलं जात होतं; आिण जे हा सूय बंब अध फु ट रीतीनं ि ितजावर उगवलं, या
वेळी सारी सृ ी लगबगीनं जागी झाली. या जा या होणा या सृ ीचा सं म मोठा मोहक
होता. एखा ा नव कशोरीला जाग यावी आिण ितनं मंदि मत करीत जांभई देत अंगावरचं

ावरण बाजूला करावं, तशी ध र ी आप या अंगावरचं धु याचं व बाजूला करीत
होती.
सूया या या पिह या करणांत ता पण उजळू न िनघाली.
ता यांनी आपले हातपाय ता पण या पा यात धुतले, पाणी डो यांना लावलं आिण
ि ितजावर आले या सूयाकडं पा न आपले हात जोडले. ण, दोन ण यां या ओठांची
हालचाल झाली. यांनी उपरणं ग याशी लपेटलं. धोतर कं िचत सावरलं; आिण आपली
काठी व जोडे हातात घेऊन ते पा यात िशरले. पा या या या उबदार पशानं यांचं मन
उचंबळू न आलं. गावाकडं पाहत ढोपरभर पा यातून ते पाणवठा ओलांडून पैलतीराला
आले.
पा यातून येणा या या नव या माणसाला पा न पाणव ावर या बायकांची
कन या आवाजातील बोलणी थांबली. घागरीवरचे हात थांबले. पदर ओढू न घेऊन, पाठ
फरवून या उ या रािह या.
बैलांचा कासरा सैल सोडू न बैलांना पाणी दाखवणारा एक इसम मा पाणवठा
ओलांडून येणा या
कडं पाहत उभा रािहला.
ता या या इसमाजवळ गेल,े आिण यांनी िवचारलं,
‘अ णू भटजीचं घर कु ठं आहे?’
‘कु नाचं हनाला?’
‘अ णू भटजीचं.’
‘आऽ ू भटजीचं घऽरऽऽ’ असं पुटपुटत यानं आठव याचा य के ला. पण शेवटी
नकाराथ मान हालवीत तो हणाला, ‘नाय, बा! मलाठावं नाय!’
‘तुला ठाऊक नाही? तू कोण या गावचा?’
‘ ाच गावचा क ! कं िचत रागानं तो हणाला, ‘ हाई, ा गावात अ ू भटजीचं घरच
हाई! मलाठावं हाय!’
‘लहान आहेस अजून...’ असं हणत ता या रागानं पुढं गेले.
यांनी गावाकडं पािहलं.
पंपळा या क
ावर दोन-चार हातारे कांब यात अंग झाकू न बसले होते. ता या
ितकडं वळले. पायांतून फडफडत गेले या क ब ांकडंही यांचं ल गेलं नाही.
पंपळा या क
ावर बसलेले हातारे ता यांकडं बघत होते. ते आप याच रोखानं
येताहेत, हे पाहताच ते हातारे साव न बसले.
ता या ितथं जाताच एका हाता यानं हातातली िचलीम दुस या या हातात देत
िवचारलं,
‘अरं , ते वा ावर या भटांचं घर असंल...’ दुसरा हणाला.
‘हो हो, हाय खरं . पण िन ं घरच हाय. मानसं हाईत. अगदी वसाड हाय, बगा!’
‘भरे ल, बाबा, ते ही भरे ल...’ सु कारा टाकत ता या हणाले.
‘क या गावचं?’

‘ ाच!’ ता या तुटकपणे हणाले.
‘आँ!’ यांत या एकानं टाळा पसरला.
‘अ णू भटजीचं घर कु ठं आहे?’
‘अ णा भटजी?’ या हाता यानं दुस याकडं पािहलं.
अ णू भटजीचं घर नाही? घरची माणसं परागंदा झाली, यांना गाव िवसरलं, हेठीक.
पण गावात उ या असले या वा तूची देखील दखल नसावी, ाचं ता यांना वाईट वाटलं.
यांनी एक मोठा िन: ास टाकला.
ते हातारे पु हा िचलीम ओढ यात गक झाले.
ता यांनी परत िवचारलं,
‘बरं , गुंडू सुताराचं घर?’
त डातला धूर सोडतठसकत या हाता यानं बोट दाखवलं,
‘ते काय, या ख
ा या वर हाय, तेच घर. चाकं पड यात, हवं का?’
ता यांनी पािहलं.
ते एक बसकं घर होतं. घरासमोर दोन- चार गाडीची चाकं उभी होती. एक-दोन मोठे
बाभळीचे ग े आडवे पडले होते. यांत या एका ग
ावर बसून एक नागवं पोरं ऊस
सोलत होतं.
ता या ितकडं वळले. घरासमोर जाऊन ता यांनी िवचारलं,
‘गुंडू आहे घरात?’
या पोरानं एकवार ता यांना िनरखलं आिण एकदम उडी टाकू न, ‘बाबा गाऽऽ’ हणत
ते पोर आत धावलं. या पाठोपाठ आतून आवाज आला,
‘कोन ये?’
गुंडूनं बाहेर येऊन पािहलं.
ता यांना पाहताच याचा चेहरा पालटला. काही ण तो नुसता ता यांकडं पाहत उभा
रािहला. शेवटी याला वाचा फु टली,
‘कोन? ता या! कवा आलासा?’
‘आ ा हेच आलो, गुंडू.’
‘दोन दसांनी येनार, हनून सांगावा हता. आनी गाडीिबडी कु ठं दसत हाई ती?’
‘येणार होतो दोन दवसांनी. पण हटलं, बसून तरी काय करणार? हणून, आलो,
झालं.’
‘आनी एकटेच आलासा?’
‘ते का? मंडळ नाही आणलंय्.’
गुंडून
ं ं पाणो ाकडं गाडी दसते का, हणून नजर टाकली आिण ता यांना िवचारलं,
‘कु ठं हाईत?’
‘परवा या दवशी होसूरला आलो. ितथंच पा याकडं मंडळ ना सोडलं आिण मी पुढं
आलो. िवचार के ला, घरदार पाहावं आिण मग मंडळ ना घेऊन जावं.’

‘तेच येस.’ गुंडू हणाला.
ता या उभे आहेत, हे थमच गुंडू या ल ात आलं. गडबडीनं यानं कांबळं बाहेर
आणलं, आिण एका बाभळी या ग
ावर ते तो पस लागला.
ते पाहताच ता या एकदम हणाले,
‘हे बघ, गुंडू, आता वेळ नको. चल बघू लौकर.’
‘पण, ता या.....’
‘नको, गुंडू, फार वेळ झाला. अजून माझी ानसं या, सारं हायचं आहे. आधी आपण
घराकडं जाऊ. चल, दाखव वाट.’
‘आलोच...’ हणत परत गुंडू आत गेला आिण मुंडासं डो याला गुंडाळत तो बाहेर
आला.
तो पुढं आिण ता या मागून जात होते. वाटेनं ता या आजूबाजूला सारखे पाहत होते.
गुंडूला म ये म ये िवचारत होते,
‘गुंडू, गे या वीस वषात गाव के वढं, रे , बदललं!’
‘ हय, जी.’
‘हा मठ ना, रे ?’
‘ हय, जी.’
चार पावलं गे यावर सावकारांचा वाडा लागला. ितकडं बोट दाखवीत ता यांनी
िवचारलं,
‘हा सावकाराचा वाडा आहे ना, रे ?’
‘ हय, जी.’
‘लहानपणी आ ही या वा ात धुडगूस घालायचे, सावकार आहेत का, रे , घरात?’
‘ हाई, जी. ते दोन वसामागंच गेले....’
‘अरे रे!’ णभर ता यांची नजर सावकारा या वा ावर ि थरावली. ‘मग कोण आहे
वा ात आता?’
‘ यांची मुलं असतात, जी.’
ता या आप या मृतीतले सारे क पे मोकळे करीत होते. येक गो ीबरोबर शेकडो
आठवणी ते आठवत होते.
शेवटी गुंडू थांबला.
ता या आप या घरासमोर उभे होते. यांची नजर आजूबाजूला िभरिभरत होती.
ता यांनी पािहलं, समोर भली मोठी भंत दसत होती. बराच वेळ ता यांची नजर या उं च
भंतीवर िखळू न रािहली. या भंती या िखडक जवळ या तुतू या झाडाकडं नजर जाताच
ता यां या मनात िवचारांचं का र माजलं. ते कसंबसं हणाले,
‘अरे , तोच ना, रे , वाडा?’
‘ हय, जी.’
‘आ पासाहेब...?’

‘हाईत, जी!’
मग ता यांची दृ ी आप या घराकडं वळली. घरावर खूप गवत वाढलं होतं.
घरासमोर या सो यात दोन कु ी खळ याची ऊब ध न बसली होती. सो याची एक मेढी
कु ठं दसत न हती. कडे कोसळले होते. पण ता यां या चेह यावर याचा िवषाद दसत
न हता. उलट, घर पा न यांना आनंद वाटत होता, समाधान वाटत होतं. वीस वषामागं
पािहले या घराची आठवण जरी पुसट होती, तरी ते घर पाहताच पूव या आठवणी
साकार होत हो या...
घरा या चौकटीवर के लेलं न ीकाम सारं जसं या तसं होतं. ते पा न ता यांचे डोळे
पाणावले. एकवार या घरावर नजर टाकू न ते पुढं झाले. उखडले या पायरीला हात लावून
ते जोता चढले. गुंडूनं यां या हातात क ली दली. या क लीनं गंजलेलं कु लूप काढायचा
य क लागले. कु लूप उघडताच दो ही दारं पुढं ओढू न घ बसवलेली कडी यांनी
काढली. ध ा बसताच दो ही दारं सताड उघडली.
समोरचं दृ य पा न ता या सु झाले.
आत छपराचे वासे आडवे-ितडवे उतरले होते. पाठीमागचं छ पर आत ढासळलं होतं.
पाठीमाग या भंतीला एवढं मोठं भगदाड पडलं होतं, क पुढ या दारातूनही पाठीमागचं
परसू व छ दसत होतं. समोर या दृ यावर ता यांचा िव ास बसत न हता. आप या
घराची ि थती अशी होईल, असं यांना व ातही वाटलं न हतं. पण णात भानावर
येऊन, एक दीघ िन: ास सोडू न ता या हणाले,
‘गुंडू, घर छानठे वलंस!’
गुंडूलाही काय बोलावं, ते सुचत न हतं. तो कसाबसा हणाला,
‘ता या, आवंदा याच पावसा यात ढासळली ही भंत. छपराचं मातूर मी बिघतलं
न हतं. हय, खोटं कशास बोला?’
‘ते रा दे; तुझा दोष नाही. व ती नसली, क असंच होतं. सोबतीिशवाय घरदेखील
उभं राहत नाही. झालं गेलं, होऊन गेलं. आता पुढं बघ. आता हे घर झटपट उभं कराय या
तयारीला लाग. पिह यांदा हा सोपा व छ क न घे. हणजे वयंपाकाला जागा होईल.
तोवर मी माझी ान-सं या आटोपून घेतो.’ एवढं बोलून ता यांनी बोच यातले कपडे
काढले आिण गुंडूकडं न पाहता ते बाहेर पडले.
गुंडू थोडा वेळ या ग लीतून जाणा या ता यांकडं पाहत तसाच उभा होता. नंतर यानं
सो यावर नजर टाकली. कु ी तशीच अंग चो न बसली होती. गुंडूचं ल वळताच
बस या जागेव नच यांनी शेपटी हालवावयास सु वात के ली. ितथंच पडलेला दगड
गुंडूनं रागानं उचलला आिण या कु यावर िभरकावला. ते कु ं बाहेर पळालं. दुसरं कु ं
के हाच पायांत शेपटी घालून दसेनासं झालं. गुंडूनं एक िशवी हासडू न उचललेला दुसरा
दगड खाली टाकला.
घरालगत असले या कु पातून यानं सगणीची चार िशरी काढली आिण यांचा जुडगा
क न लोटायला सु वात के ली. या या लोट याबरोबर धुळीचा बुकणा उडू लागला.
गुंडूठसकू लागला. तोच या या कानांवर घो ा या टापांचा आवाज आला. यानं चमकू न

पािहलं.
घो ावर बसलेले इनामदार या यासमोर उभे होते. घो ाजवळ उभा असलेला
िस ा महार धापा टाक त होता. अबलख घोडं फु रफु रत होतं. कै क वष बंद असलेला
घराचा दरवाजा उघडा पा न इनामदारांनी घोडं आवरलं होतं.
खराटा टाकू न, डो याचं मुंडासं सावरत गुंडू पुढं धावला आिण जिमनीपयत लवून
यानं मुजरा के ला.
इनामदारांनी िवचारलं,
‘काय, गुंडू, काय चाललंय्?’
‘काई हाई, जी. ता या आ यात.’
‘कोण, ता या?’
‘भटजीचं मुलगं. को हापुरास हते ते. इथंच हानार हाईत. आप या होरं आ ाच
गेलंत, जी, ते नदीला.’
आप या गलिम यांव न पालथी मूठ फरवीत ते हणाले,
‘बरं , बरं . यांना सांग वा ात यायला. चल, िस ा.’
‘ हय, जी.’ हणत गुंडू परत मुज यासाठी वाकला.
हातानं मुजरा घेऊन इनामदारांनी घो ाला टाच दली.
िस ा घो ापुढं धावू लागला.
ता या नदीव न ान-पूजा आटोपून येईपयत उ हं माळवदावर चढली होती.
ता या येताच गुंडू हणाला,
‘सरकार आले हते.’
‘कोण, आ पासाहेब?’
‘ हय! इचारत हते.’
‘काय हणाले?’
‘तुमां ी बोलव यात वा ात. सांजंला वा ात यायला सांग, हनले.’
‘आमची आठवण आहे, हणायची. अरे , आ ही लहानपणी एक खेळलो, वाढलो.
जाईन सं याकाळी.’
सो या या कडेला चांगली जागा बघून ता यांनी तीन दगडांची चूल मांडली आिण
उपर या या काठाला बांधलेले तांदळ
ू यांनी बाहेर काढले.
सारी पोटापा याची व था करीपयत सूय डो यावर आला.
घराची सारी व था यांनी गुंडूकडं सोपवून दली.
गुंडू िनघून जाताच मानं थकले या आप या शरीराला ता यांनी या क
ावर वाव
दला. जीण झाले या छपराकडं पाहता- पाहता यांचा डोळा लागला.
जे हा ते जागे झाले, ते हा उ हं बरीच कलली होती. कोप यातठे वले या बंदगीतील
पा यानं यांनी आपलं त ड धुतलं. या थंड पशानं यांना बरं वाटलं.
बराच वेळ ते क
ावर बसून रािहले. घर या ओढीनं वा ाकडं जाणारी दुभती

जनावरं ता यांनी पािहली आिण यांना इनामदारां या बोलाव याची आठवण झाली.
ता यांनी डो याला माल गुंडाळला आिण पायांत जोडा सरकवून ते बाहेर पडले व
वा ा या दशेनं चालू लागले.
बैलगाडी सरळ आत जाईल, एवढा ं द, भ दरवाजा सताड उघडा होता. यातून ते
आत जाताच यांची नजर आत या चौका या कडेला असले या गो ावर पडली. तो गोठा
पाह यात गक असतानाच यां या कानांवर श द पडले:
‘या, ता या! या.’
ता यांनी चमकू न वळू न पािहलं. तो आत या दरवा यात उभं रा न आ पासाहेबच
यांना हाक मारीत होते. ता यांनी के लेला नम कार घेऊन ते चार पावलं पुढं झाले.
या दुस या दरवा यातून आत जाताच उज ा हाताला असले या सोनारसो यात
लोड-त यांची बैठक मांडली होती. हं ा-झुंबरांनी या सो याचा छत शृंगारला होता.
आप या शेजारी ता यांना बसवून घेत आ पासाहेब हणाले,
‘काय, ता या, बाळपणाची आठवण आहे ना?’
‘हे काय, आ पासाहेब! ते दवस कसे िवसरतील?’
ावर आ पासाहेब काही ण त ध बसले. उसासा सोडू न ते हणाले,
‘गेले ते दवस! आप या विडलांचा आिण आम या आबासाहेबांचा फार िज हाळा
होता. जणू काय एकाच घरचे. पण म येच आपले वडील या ेला हणून गेले आिण ितथंच
तुम या घरा याचा संबंधही तुटला. आबांचाही काल झाला. सारं संपलं. नंतर समजलं क ,
तु ही को हापूरला घर के लं.’
‘तसं न हे, आ पासाहेब. विडलांबरोबर आ ही को हापूरला गेलो आिण दरबारीच
पुरोिहताची नोकरी यांना िमळाली. यां या इ छेिव
ितथं यांना राहावं लागलं.
आ हां दोघां भावांची ल ंही ितथंच झाली. दोन वषामागं आ णा वारले. माझा धाकटा
भाऊ वासुदव
े हणाला, ‘मी सारं ितथलं पाहतो.’ मग मी िवचार के ला आिणठरवलं क ,
िजथं आपलं घरदार आहे, शेतीवाडी आहे, िजथं आपले वाडवडील गेल,े ितथंच आपलं
उरलेलं आयु य घालवावं.’
‘छान के लंत, ता या! बरं , घरची मंडळी वगैरेऽ?’
‘तशी कु णी फारशी मंडळी नाहीतच. येऊन-जाऊन आहे, ती सौभा यवती...’
‘बेळगाव न चालत आला?’
‘हो; होसूरपयत. ितलाठे वलं ितथंच, मी आलो पुढं. हटलं, घराची जोडणी झाली क ,
आणावं ितला.’
‘का? काक ना वा ात जागा न हती?’
‘तसं न हे, आ पासाहेब. होसुरात नातेवाईक आहेत. यांनीच ितला आ ह क नठे वून
घेतलं. मी पुढं आलो, इतकं च.’
तोच ‘आबा, आबा’ हणत एक पाच वषाचा पोर ितथं धावत आला. ता यांना पाहताच
तो णभर घोटाळला.

याला जवळ बोलावीत आ पासाहेब हणाले, ‘ये, रे , आत ये...’ आिण ता यांकडं वळू न
ते हणाले, ‘हा आमचा जयवंत, धाकटा मुलगा. तीन वषामागंच ाला मा यावर सोपवून
ाची आई गेली...’
प ी या उ लेखानं ते अडखळले. पण दुस याच णी हसत ते हणाले,
‘जया, आप या ता यांना नम कार कर.’
जयवंतानं नम कार के ला आिण आ पासाहेबां या अंगावर रे लत तो हणाला,
‘आबा, दादा आला...’
‘के हा? कु ठं आहे?’
ए हांना जयवंताची भीड चेपली होती. त डाचा चंबू क न तो हणाला,
‘मी आिण विहन नी बिघतलं याला खडीव न येताना. लई मानसं हाईत बरोबर.’
‘बरं बरं .’ याला थोपवत आ पासाहेब हणाला, ‘माझा थोरला मुलगा रावबा.
आठवत असेलच तु हांला. िशकारीचा भारी नाद आहे याला. िशकारही चांगली करतो.
कालच गेला होता िशकारीला.’
‘मग, आ पासाहेब, काही नातवंड...’
‘नाही, ता या, अजून काही नाही. तेवढी एकच आशा आता िश लक रािहली आहे.’
आ पासाहेब उसासा सोडू न हणाले.
‘खरं आहे.’
तेव ात बाहेर या चौकातला गलबला यां या कानी पडला.
जयवंत पळतच बाहेर गेला.
आ पासाहेब अपे ेनं दरवा याकडं पाहत होते.
खाक ि चीस, बंद ग याचा कोट, हॅट घातलेला, नाक -डोळी रे खीव एक असा त ण
आत आला. आ पासाहेब बसले होते, ितथं तो गेला आिण पायाला हात लावून यानं
नम कार के ला. पाठोपाठ आलेला जयवंत हणाला,
‘आबा, दादांनी फार िशकार के लेय्. चला, बघू, या.’
‘हो तर! चल बघू...’ हणत आ पासाहेब उठले.
जयवंत रावबाचं बोट ध न यांना ओढीत होता.
बाहेर या चौकात येताच आ पासाहेबांनी िशकारीव न नजर फरवली. चौकात
जमले या लोकांनी मुजरे के ले आिण ते अदबीनं उभे रािहले.
या लोकां या म ये मोकळी जागा होती. या जागेत दोन भले जंगी डांगळ व
िचतळा या तीन मा ा पड या हो या. दोन-तीन माणसं यां या पायांना बांधलेले वासे
सोडत होती. वासे सोडू न होताच तेही बाजूला झाले.
आ पासाहेब या िचतळां या िन ाण देहांकडं पाहत होते. यांवर मा या घ गावत
हो या. आजूबाजू या लोकांची आशाळभूत नजर या देहांव न फरत होती. ते पा न
आ पासाहेब परतले. जयवंत ितथंच ते पाहत उभा रािहला. आ पासाहेबां या पाठोपाठ
रावबाही आत आला. आत येताच आ पासाहेब हणाले,

‘खाटीक आहेस बघ नुसता! हजारदा तुला बजावलं होतं, क मादीवर बार टाकू नको,
हणून. जा आत!’
रावबा काही न बोलता आत गेला.
पाठोपाठ रावबाचा िशपाई राम बंदक
ू घेऊन आत आला. आ पासाहेबांना पाहताच
बंदक
ू कोप यातठे वून तो पुढं झाला आिण आ पासाहेबांचे पाय िशवून तो उभा रािहला.
‘काय, रामजी, कशी काय िशकार?’
‘काय हवंच ते, सरकार. तुमचं नाव सरकार चालवनार. सवातनं उठलेला खांड अगदी
टपून काढला. रायफलीनं पाच बारांत पाच पडली. पन यापरीस ए कुलगा उठला, तवा
छाती फु टली माजी. लई जंगी ए कूल! बारा जनां ी उचलंना. तवा हाके क यां ी दला तो
सरकारांनी. अंगावर घेऊन मारला सरकारांनी.’
‘अंगावर घेऊन?’
‘तर काय, जी! अचानक जाळीतनं खसपसत भाहीर आला. समोर होऊन ा
एव ाशा अंतरावर टपला. िवतीचे सुळे हते.’
‘रामजी, बेतानं हात जावा. तुम यासारखे अनुभवी िशकारी बरोबर दलेत, ते काय
असं करायला? जा. बंदक
ू साफ क नठे व.’
‘ हय, जी.’ हणत रामू आत गेला.
ता यांकडं वळू न आ पासाहेब हणाले,
‘पािहलंत, कसलं वेडं धाडस करतंय् हे पोर!’ पण हे सांगत असताना यांना समाधान
वाटत होतं.
ता या उठू न हणाले,
‘येतो मी आता. ित हीसांज होत आली.’
‘थांबा.’ आ पासाहेब हणाले आिण यांनी हाक मारली, ‘गो वंद!’
टोपी सावरीत, बंडी-धोतर घातलेला गो वंद धावत पुढं आला.
आ पासाहेब या याकडं पाहत हणाले,
‘यांना िशधा पोहोचता करायची व था कर...’
ता या हणाले,
‘कशाला, आ पासाहेब?’
‘तसं न हे, ता या. आमचं कत आहे ते. ता या, काही लागलं सवरलं, तर संकोच क
नका. वाडा तुमचा आहे. आ हांला परकं मानू नका.’
‘नाही, आ पासाहेब. तसं वाटलं असतं, तर शेवटचं दवस घालवायला इथं आलो
नसतो. येतो, आ पासाहेब....’
‘बरं , या.’
ता यांनी नम कार के ला व ते वा ाबाहेर पडले.
घरा या समोर येऊन यांनी दृ ी टाकली.
गुंडू पणती पेटवीत होता.

‘गुंडू, के हा आलास?’
‘तुम या होरं च, जी!’
‘मग कामाला उ ापासून लागतोस ना?’
‘सारी जोडणी क नच आलोय्. आठ दसांनी काक ी डोळं झाकू न आना.’
काय आहे, नाही, हे पा न, रा ी सोबतीला येतो, हणून सांगून गुंडू िनघून गेला.
ता यांनी चूल पेटवली. याच वेळी यां या कानांवर हाक आली‘ता या!’
‘कोण ते?’
‘मी गो वंद, जी.’
‘का, रे ?’ ता या उठत हणाले.
‘सरकारांनी िशधा पाठवलाय्.’
‘अरे , पण येवढी गडबड काय होती?’
‘तु हांला न हती, तरी सरकारां ी होती.’
ता यांचे डोळे भ न आले.
गो वंदानं क
ांवर िशधा ठे वला. तांदळ
ू , डाळ, िमरची, को थंबीर-सारं काही या
िश यात होतं.
‘अरे , एवढा कसला िशधा? मी तर एकटा आहे. कु णी काढला, हा िशधा?’
‘सरकारांनी विहनीसाहेबां ी सांिगतलं होतं.’
ता यांना गिहवर आला. ते िश याकडं पाहतच उभे होते. मग भानावर येऊन ते
हणाले,
‘भारी ेमळ माणसं! आज घरी आ यासारखं वाटलं. जा तू.’
पण गो वंद ितथंच घुटमळला.
ता यांनी िवचारलं,
‘का, रे ?’
‘नाही. एक सांगायचं होतं.’
‘का, रे ?’
‘नाही, तु ही नवीन आहात. कदािचत तु हांला माहीत नसेल...’
पु हा गो वंदा णभर घुटमळला व हणाला,
‘आम या सरकारांना ‘सरकार’ हणून हाक मारली आिण लवून मुजरा के ला, तर
जा त आवडतो.’
णभर गो वंदाला याहाळू न ता या हणाले,
‘तु या सरकारची मज मला धरायची नाही. तसं काही कारणही नाही, समजलं?
आिण हा तु या सरकारांचा िनरोप असेल, तर यांना जाऊन सांग. स पा ा णाकडू न
पाया पडू न घे यापे ा या यापुढं जरा मान लववली, तर अिधक पु य पदरात पडेल,
हणावं. मा या न हे... यां या!’

गो वंदा णभर ता यां याकडं पाहतच रािहला. कारण नसताना यानं आपली टोपी
सारखी के ली आिण णभर ितथंच घोटाळू न तो कसाबसा हणाला,
‘येतो, ता या.’
- आिण ता यां याकडं न पाहता तो वा ाची वाट चालू लागला.
गो वंदाची पाठमोरी आकृ ती अंधारात िमसळे पयत ता या या याकडं पाहत होते.
क
ावर मांडलेली दगडांची चूल वा यानं फरफरत होती...

२
सकाळ या हरी आ पासाहेब सदरे वर येऊन बसले. नेहमी माणे बजाबा यां या
पायांव न हात फरवीत खाली बसला होता.
आ पासाहेबांनी िवचारलं,
‘बजाबा, काय हणते मळणी-सुगी?’
‘धाकलं धनी, काय ग रबाची मळणी घेऊन बसलासा! गावची सुगीबी सोपत आलीया.
आवंदा पीक-पानी झोकात आलंय्.’
‘अरे , रामाला काळजी.’
‘ हय, धाकलं धनी, खरं हाय.’ बजाबानं मान हालवली.
बजाबा नेहमी आ पासाहेबांना ‘धाकलं धनी’ हणूनच हाक मारायचा. बजाबाचं वय,
नाही हटलं, तरी साठी या घरातलं, आ पासाहेबां या विडलांना तो ‘थोरले धनी’ हणून
हाक मारायचा. आ पासाहेब या या अंगाखां ांवरच वाढलेल.े यांना तो ‘धाकले धनी’
हणायचा. ‘थोरले धनी’ गेले, ‘धाकले धनी’ ‘थोरले’ झाले, तरी ते ‘धाकले धनी’ च
रािहले. बजाबा या हातून काम होत न हतं, तरीही वा ाची पायरी याला सुटली
न हती. सकाळ-सं याकाळ िन य िनयमानं तो वा ात येई. आ पासाहेबां या पायांशी
बसे आिण आ पासाहेबांचे पाय रगडीत असे.
आ पासाहेब हणाले,
‘बजाबा, पीक-पानी बरं आहे. आवंदा रामनवमी झोकात करायची, बघ.’
‘ हय, सरकार, क या क .’
‘िवठोबा बरा आहे, न हे?’
‘ हय. का, जी?’
‘नाही, काल बरं नाही हणत होतास, हणून िवचारलं.’
‘तसं काय हाई, जी. वाईच अंग तापलं. कनकन मारतीया, ह ला. भात कापूस जात
हता उनातानात.’
थोडा वेळ दोघेही ग प बसले.
बजाबा हणाला,
‘जातू, सरकार.’
‘बस, रे .’
‘ हाई, सरकार, गाय घेऊन जाया होवं.’
‘आनी सून काय करतीय्?’
‘ड बल माजं. नावापरमानं हौशा हाय ती. घटकं त तोळा, तर घटकं त राळा! रांधतीया,
तेच लई. दसायला-बोलायला फटाकडी हाय. पोरगाबी ित याच तालातला. सरकार,
आपलाच दाम खोटा, तर दुस यास नावं कशास ठवा?’

‘खरं आहे. पण येईल ता यावर. दोन पोरं झाली, क वळणावर येतात आपोआप.
जातात कु ठं ?’
याच वेळी बाहेर हालचाल झाली.
आ पासाहेबांनी हाक दली,
‘कोण ते?’
उ र आलं नाही.
आ पासाहेबांनी पु हा जोरानं हाक दली,
‘अरे , कोण ते?’
या दुस या हाके बरोबर एक हातारा आत आला. जिमनीला डोकं टेकून पाया पडत तो
हणाला,
‘मी, भोगन, जी.’
याला पाहताच आ पासाहेब हणाले,
‘कोण, भोगण? का आलास, बाबा? वाट चुकलास, वाटतं?’
तो हातारा काहीही बोलला नाही.
आ पासाहेब जा तच भडकले,
‘का बोलत नाहीस? लाज नाही वाटत वा ाची पायरी चढायला? बजाबा, हे आमचे
जुने रयत. चार वष झाली खंड नाही, फाळा नाही. बोलावलं, तर सवड नाही.’
‘असं कसं क न भागंल, जी?’ बजाबा हणाला, ‘कु ठं जानार यो ही पायरी सोडू न?’
‘हा! हा!’ हात उठवीत आ पासाहेब उठू न उभे रािहले. ‘ वत: या पायानं आला नाही
हा! जे हा घरावर ज ी गेली, ते हा ाला वाडा आठवला.’ भोगणकडं वळू न ते हणाले,
‘का, रे , आता का आलास? इनामदार हणजे पायपोस वाटतो, नाही का? तीन-चार वष
खंड-फाळा देऊ नका. मरे ना इनामदार! तु हांला काय सोयरसुतक? हरामखोर लेकाचे.’
कचेरीकडं वळू न आ पासाहेबांनी हाक मारली,
‘गो वंद!’
या हाके पाठोपाठ गो वंदा लगबगीनं बाहेर आला. कोण या संगाला त ड ावं
लागणार, ाची जाणीव यालाही झाली होती. भोगण आधी आप याला भेटला नाही,
याचा संताप याला आला होता.
तो येताच आ पासाहेबांनी भोगणकडं बोट दाखवून िवचारलं,
‘ ा या घरावर ज ी गेली का?’
गो वंदानं आपली नजर भोगणवर टाकली.
याची ती लाचार, के िवलवाणी नजर पाहताच गो वंदाला काय बोलावं, तेच समजेना.
वा तिवक पाहता पाच-सहा दवसांपूव च ज ी बजावली जायची. पण भोगणानं के ले या
मनधरणीनं, पाय धर यानं याचं अंत:करण वलं होतं आिण आप या जोखमीवर
भोगणाला यानं चार दवसांची मुदत दली होती. जर भोगणानं तो वायदा मोडला
असेल, तर दोघांना बोल लागणार होता.

शेवटी मनाचा िह या क न श य तेव ा न आवाजात गो वंदा हणाला,
‘चार दवसांत सारं भागवतो, हणाला, हणून...’
‘ज ी नेली नाही, असंच, क नाही?’ आ पासाहेब खवळू न हणाले, ‘कोण सांगतो
तु हांला हा लांडा कारभार? आिण आता यानं पैसे आणले नसले, तर? कोण ते पैसे
भरणार? तू?’
आ ापयत आ पासाहेबां या ोधानं भांबावलेला भोगण आप या शेवात गुंडाळू न
आणलेली पैशाची गाठ समोरठे वीत धीर क न हणाला,
‘आण यात, जी.’
‘ कती? पाच पये? बाक चे सुगीवर, होय ना?’
‘ हाई, जी, समदं आन यात.’
‘समदं?’ आ पासाहेब णभर ग धळू न हणाले.
एका रकमेनं भोगण फाळा भागवणं श य न हतं. बाक फार वाढली होती.
गो वंदानं एक िन: ास सोडला. या या मनावरचं ओझं उतर यासारखं झालं. पण
याच वेळी आ पासाहेब उफाळले,
‘आ ा कु ठू न आणलेस, रे , पैस?े पाऊस पडला काय? घरावर ज ी ने यािशवाय फाळे
कसे भराल तु ही? इनामदार बुडाले पािहजेत. माजुरी लेकाचे! गो वंदा, ते पैसे मोजून घे.
एक पैही सूट देऊ नकोस हरामखोराला...’
शेवटी यांनी तुसडेपणानं िवचारलं,
‘काय, रे , पुरले होतेस, वाटतं?’
आ ापयत अवसानानं उ या असले या भोग याचं अवसान सुटलं. तो लटपटत खाली
बसला. या या डो यांतून अ ुधारा वा लाग या. कसाबसा तो हणाला,
‘सरकार! कु ठलं आ यात पु नठे वाय पैकं! बैलाची जोडी सावकाराकडंठेवली आिन
काढलं पैकं...’
आ पासाहेब भोगणाकडं पाहतच रािहले.
भोगण खाली मान घालून उभा होता,
आ पासाहेबांनी ितर कारानं मान उडवली आिण ते हणाले,
‘आम यापे ा सावकार जवळचा नाही, रे , तु हांला?’
‘तसं कसं ईल, सरकार?’
‘बोलू नकोस! हरामखोर लेकाचे. फार शेफारलात तु ही. जनावरं गहाण टाकू न खाणार
काय? पोरं कती?’
‘दोन, जी.’
‘मग ती नाहीठे वलीस सावकाराकडं? आता दहा गावांत ब बलत सुटशील मा या
नावानं. गो वंदा, घेऊ नकोस ते पैसे. यात वीस पये घाल आिण फे क या या त डावर. दे
वा ाबाहेर हाकलून!’
एकदम भोगणा या चेह यावरचा भाव पालटला. यानं पुढं पाऊल टाकलं. याच वेळी

तो काय करणार, हे ल ात येऊन आ पासाहेबांनी पाठ फरवली व ते हणाले,
‘काही नको पाया पडायला! सारं माहीत आहे मला. ते पैसे घे आिण हो चालता.
गो वंद...’
‘जी--’
‘उ ा सं याकाळ या आत जर ानं जनावरं सोडवून आणली नाहीत, तर चामडी
लोळवीन, हणावं, याला. शेती क न उपकार करताहेत आम यावर!’
इनामदारांची पाठ वळलेली पाहताच बजाबानं भोगणाला बाहेर जा याची खूण के ली
आिण भोगणा या पाठोपाठ बजाबा बाहेर पडला. पाठोपाठ गो वंदाही.
‘सरकारां या पुढं एकदम कशाला गेलास?’
‘काय क ? क
ावरच बसले हते.’
‘बरं , ते रा दे. आता असं कर, जोडी सोडवून उ ा वा ात घेऊन ये. सरकारांना
दाखव. यांचा राग जाईल. आिण मग जा परत गावाला. जेवून घे. मी सांगतो वा ात;
मग सरकारांनी सांिगतलेले वीस पये देतो, ते घेऊन जा.’
‘ हय, जी!’ हणत भोगण पागेकडं वळला.
गो वंदा कचेरीकडं गेला.
झाले या मन तापानं आ पासाहेब आत जा यासाठी वळले, तोच यां या कानांवर
बाहेरचे श द पडले.
‘आ पासाहेब आहेत का?’
‘हाईत, जी.’
‘कोण ते?’ आ पासाहेब आतूनच ओरडले आिण यांनी रागानं बाहेर पािहलं.
दरवा याजवळ ता या दसताच यांचा नूर पालटला व ते हणाले, ‘या, ता या, या गावात
आ यावर जे भेटलात, यावर आज पंधरा-वीस दवसांनी दसता आहात.’
‘तसं न हे, आ पासाहेब. आठ दवसांत आटोपणारं काम शेवटी काल रं गा पाला आलं.
पाठीवर उभं अस यािशवाय काम होत नाही लौकर.’
‘मग के हा आणणार मंडळ ना?’
‘तेच सांग यासाठी आलो होतो. उ ा आणावं, हणतो. आपली गाडी िमळाली, तर
उपकार होतील आपले.’
‘हे काय िवचारणं, ता या! वाडा तुमचाच आहे. एकदा आपली माणसं हटली, क
झालं. गाडी ज र घेऊन जावा, आिण मंडळी आली, क कळवा, हणजे सूनबाई बोलावणं
पाठवील यांना. आबासाहेबां या वेळची नाती आपली. ती आ हांला तोडायची नाहीत.’
‘बरं मग... येऊ तर?’
‘थांबा, हो, एवढी काय गडबड?’
‘तसं काही नाही, पण अजून पोटापा याची सोय हायची आहे. ा उतारवयात
वेळ या वेळी सारं झालं, तरच हे शरीर काम देतं.’
‘िशधा येतो ना वेळ या वेळी?’

‘ यात काही कमतरता नाही. सारं वि थत चाललं आहे आप या कृ पेनं.’
‘कसली कृ पा घेऊन बसलात, ता या! काळजीनं जीव पोखरतो आहे माझा. गडबड
नसली, तर बसू या थोडा वेळ.’
दोघंही सदरे त जाऊन बसले.
घसा खाक न आ पासाहेब हणाले,
‘ता या, देव थानाची मला फार काळजी वाटते आहे. आबां या वेळी आपले वडील
देव थान कसं चालवीत होते, ते आ ही बिघतलंय्. आता यात काही िबघडलंय् असं नाही.
पण समाधान वाटत नाही. आपले वडील जाताना यांनी यां या हाती हे सोपवलं,
या याकडंच स या हे देव थान आहे. आता तु ही आलाच आहात, तर तु ही ते
आप याकडं घेतलं, तर माझी काळजी दूर होईल...’
‘आ पासाहेब, मला आता ात गुंतवू नका. ती दगदग आता मला नाही झेपायची. मी
कोणी परका नाही. देवानं पोटापा याची चंता सोडवली आहे. पोटापुरता जमीनजुमला
आहे. गरज लागली, तर येतो आहेच क आप याकडं!’
‘पण, ता या, हे देव थान. इतक वष झाली, तरी रामनवमीची यादी ावीच लागते.’
‘ याची काळजी नको, आ पासाहेब. तसं माझं ल राहीलच.’
‘ते देव थान चालवीत असले, तरी आजपासून जबाबदारी तुमची.’
‘बेलाशक! बरं . जाऊ मी?’
दोघे उठू न बाहेर आले. आ पासाहेबांनी िस ाला हाक मारली. िस ा महार पुढं आला.
आ पासाहेब हणाले,
‘हे बघ, िस ा. उ ा येरवाळी िभ या-ल या जोडू न गाडी घे. सवारी आजच आवळू न
घे. होसूर न ता यांची मंडळी यायची आहेत. गाडीबरोबर तू जा. जपून घेऊन ये मंडळ ना.
ता या बरोबर येतीलच.’
‘ हय, जी.’ िस ा हणाला.
‘आिण हे बघ...’ आ पासाहेब हणाले, ‘बैठक घालूनच घेऊन जा.’
‘ हय, जी.’
आ पासाहेबांचा िनरोप घेऊन ता या घरी आले. भंतीचा िगलावा, जिमनी ओ या
अस यानं गारवा वाटत होता. परसात गुंडू गवत-गदाळा गोळा क न कोप यात रचीत
होता.
‘अरे , याला काही लाव...’ ता या हणाले, आिण परसात या तुळशीवंदाृ वनाकडं
जाऊन यांनी ते िनरखायला सु वात के ली. ते गुंडूला हणाले,
‘अरे , गुंडू, ा कुं डीत थोडी चांगली माती आणून घाल.’
याच वेळी बाहे न हाक आली,
‘ता या...’
‘कोण आहे?’ हणत ता या बाहेर गेले.
दारात दोघे उभे होते. ता या येताच यांनी ता यांना नम कार के ला. नम कार घेऊन

ता या हणाले,
‘मा याकडं आलात?’
‘हो!’
‘या, आत या; बसा ना.’
ते दोघे पायरी चढू न वर येताच क
ावर हात दाखवीत ता या हणाले,
‘नुकताच िगलावा झाला आहे. अजून ओलं आहे सगळं . आपण इथंच बसू. बसा ना.’
ते दोघे अंग चो न बसले. दोघेही त ण दसत होते. यांचा गोरा रं ग, कपाळावरचं
गंध, खां ावरचं उपरणं पा न ते ा ण आहेत, हे ता यांनी ओळखलं. यांतला एक जण
खाक न हणाला,
‘माझं नाव वामन.’ आिण दुस याकडं बोट दाखवून तो हणाला, ‘हा माझा धाकटा
भाऊ के शव. वासुदव
े राव आमचे वडील.’
‘असं का?’
‘गावचं देव थान आ हीच पाहतो.’
‘बरं .’
पु हा ते त ध झाले. ता यांनी िवचारलं,
‘आपलं मा याकडं काही काम होतं का?’
‘नाही. याचसाठी आलो होतो. आ ही असं ऐकलं आहे क , देव थान पु हा तुम याकडं
जाणार, हणून. ते हा िवचार के ला, क तु हांलाच िवचारावं.’
‘ याचं असं आहे,’ ता या हणाले, ‘देव थान इमानदारां याकडं आहे. यांना ते यांनी
चालवावं वाटेल, यांना ते देऊ शकतात.’
‘ते खरं . पण खरं सांगू आता? पूव सारखी प रि थती रािहली नाही. काम थोडं, पण
कच कच फार. वषाकाठी दोनशे पयेदख
े ील राहत नाहीत. खोटं कशाला सांग?ू ’
‘अ सं!’
‘तु ही नवीन; तु हांला हे माहीत नसणार... आिण तु हांला ा वयात ही दगदगदेखील
सोसणार नाही.’
‘मग तुमचं हणणं काय आहे?’
णभर ते दोघे घुटमळले. वामन हणाला,
‘ प च सांगायचं, हणजे आमची अशी इ छा आहे क , हे चाललं आहे, असंच, तु ही
आ हांला चालवू ावं. तुम या विडलक या ह ासाठी वषाकाठी तु हांला आ ही प ास
पये देऊ.’
आ ापयत शांत बसलेले ता या ताडकन् उठू न उभे रािहले.
यां या बदलले या चेह याकडं ते दोघे पाहतच रािहले.
वत:ला श य तेवढं आवर याचा य करीत ता या हणाले,
‘देव थान हणजे धंदा वाटतो होय तु हांला? आ पासाहेब हणाले, ते खोटं नाही.
मा या विडलांनी देव थानाचा धंदा के ला नाही, समजलं? कु लकण पण सोडू न देव थान

घेतलं, ते पैशासाठी न हे! पु याईसाठी! पु हा मला लाच दे याचा य क नका.
देव थान तुम याकडंच राहील. पण ल ात ठे वा, मी ल ठे वणार आहे!’
‘उपकार आहेत आपले...’ वामन चाचरत हणाला.
‘ते कधीही िवस नका. जा तु ही आता.’
नम कार क न ते दोघे तेथून सटकले.
िवचारां या का रात ता या ितथंच क
ावर बसून रािहले.

३
जयवंत अचानक जागा झाला. णभर आपण कु ठं आहोत, हे या या यानी आलं
नाही. यानं पािहलं, उमा या याकडं पा न हसत होती. पहाटेचा गारवा याला
जाणवला.
उमा याला हणाली,
‘उठा, बघू!’
एकवार जयवंतनं उमेकडं कल क या डो यांनी पािहलं.
जयवंतचं उं चावलेलं नाक पा न ितला खुदकन् हसू आलं.
‘मी नाही जा-’ हणत जयवंतनं पांघ ण डो यांपयत ओढू न घेतलं. या या कानांवर
विहनीचे श द आले,
‘असं काय करता, भाऊजी? बघा हं. आ ा हेच मामासाहेब तु हांला उठवायला सांगून
अंघोळीला गेलेत. एव ात येतील. तु ही उठला नाही आिण ते रागावले, तर मी
जबाबदार नाही. मग उठा, नाहीतर राहा.’
ती मा जयवंतला लागू पडली. ित या आवाजातला ितखटपणादेखील याला
जाणवला. चेह यावरचं पांघ ण दूर करीत, अंथ णावर बसत जयवंतनं िवचारलं,
‘कोण? आबा?’
‘वा, भाऊजी, िवसरलात, वाटतं! आज शु वार. जायचं नाही, वाटतं, देवाला?’
जयवंतचा चेहरा पु हा पडला. णभर याला काही सुचलं नाही. सारं आजव एक
क न तो हणाला,
‘विहनी! तू माझी ना, ग?’
विहनी पलंगा या काठावर बसली. जयवंतचा चेहरा िनरखीत, डावा हात या या
के सांव न फरवीत िमि कलपणे हसली आिण होकाराथ मान हलवीत ती हणाली,
‘हो ना! अगदी तुमचीच.’
‘मग सांग ना तू आबांना...’
‘नाही हं, भाऊजी. ही लाडीगोडी नाही चालायची आता. गे या खेपेला असंच चुकवलं
आिण तु हांला खोकला लागला, असं खोटंच सांगावं लागलं मला.’
अंथ णावर िहरमुस या चेह यानं बसले या जयवंतचा हात उमेनं पकडला. नकळत
जयवंत उठला. ितनं याला मोरीवर नेलं. थंड पा याचा हात या या त डाव न फरवीत
असता ितनं हाक मारली,
‘सारजा...’
‘जी, आलू!’ हणत सारजा आली.
सारजा उमे या बरोबरच पाठराखण हणून आलेली व ित याच माहेरी वाढलेली. पण
का, कु णास ठाऊक, ित या नव यानं ितला टाकली आिण विहनीबरोबरच ा वा ात

आली. विहनीइतकाच अिधकार ितचा या वा ात होता.
सारजा येताच ितनं िवचारलं,
‘काय, आ ासाब?’
‘थोर या सरकारांची अंघोळ झाली?’
‘जी! आ ा हेच देवघरात गेले.’
‘बाई, ग! अजून ांचे कपडे नाहीत! सारजा, ांची इरापी इजार काढ आिण घाल
यांना.’
‘मी नाही!’ जयवंत फु रं गटू न हणाला.
‘काय?’ उमा कं चाळली. पण ित या कं चाळ याला दाद न देता जयवंत हणाला,
‘तू घाल.’
‘सोडशीला बघा. घरात सासूचा जाच नको, हणून मा या बापानं मला ा घरात
दली. सासूची जागा तु ही भ न काढा, भाऊजी.’
सारजानं दलेली इरापी इजार ओढू न घेऊन ती जयवंतसमोर बसली. जयवंत ित या
खां ावर हातठे वून िन वकार नजरे नं ित याकडं पाहत होता. विहनीचा राग कु ठवर जाऊ
शकतो, हे तो पूण जाणून होता.
‘भारीच लाडावून ठे वलंय् तु ही यांना.’ सारजा हणाली.
‘मग करतेय् न हे मी? तुला का याचा ास!’ उमा अकारण सारजावर संतापली.
‘हे बघा, बाई!’ सारजा च कत होऊन हणाली, ‘करा ना! मी कशाला नको हणू?
तु हीच हणाला...’
‘बरं , बरं !’ ितला थांबवीत उमा हणाली, ‘ ांचं दूध घेऊन घे. धनगरानं धारा
काढ यात ना?’
‘काढ यात.’ हणत सारजा आत गेली.
उमेनं झटपट जयवंतचे कपडे बदलले. फणीनं के स वंचरले. पण हे सारं जयवंतकडं न
पाहता ती करीत होती.
जयवंत गोरामोरा झाला होता. भीत भीत यानं िवचारलं,
‘विहनी...’
‘आता आिण काय?’ उमा हणाली. ितचं ल जयवंत या चेह याकडं गेलं याचे डोळे
पाणावले होते. विहनीची नजर चुकवीत तो हणाला,
‘रागावलीस?’
उमाचा राग कु ठ या कु ठं गेला. याला छातीशी कवटाळीत ती हणाली,
‘नाही, रे , राजा! तु यावर कशाला रागावू?’
जयवंत खुदकन् हसला. फारच िचत ती याला एके री नावानं हाक मारीत असे.
विहनी खूश अस याची ती एक खूण होती. जयवंत चटकन् हणाला,
‘विहनी, सांग ना आबांना.’
उमा हसली. दुधाचा पेला घेऊन आली. तो पेला जयवंत या ओठाला लावीत ती

हणाली,
‘ते नाही हं चालायचं!’
उमा मु ाम जयवंतकडं पाहत न हती. या या चेह याकडं पािहलं, तर हसू फु टेल व
यामुळं जयवंत अिधकच िबथरे ल, ही भीती ितला होती.
जयवंतला पहाटे उट याचा कं टाळा न हता. याचं दु:ख िनराळं च होतं. दर शु वारी
आ पासाहेब ान क न गावाबाहेर असले या खडी या टेकावरील ल मी या दशनाला
जात. यांनी पाच-सहा मिह यांपूव च पंढरपुरा या बाजारातून जयवंतसाठी एक चांगलं
त टू आणवलं होतं. दर शु वारी देवदशनासाठी जात असता ते जयवंतलाही
आप याबरोबर नेत असत आिण जयवंताचं सारं दु:ख या त ावर बस यात होतं.
उमेनं परत फणीनं याचे के स सारखे के ल, आिण याचे कपडे ठीक करीत असतानाच
आ पासाहेबांची हाक कानांवर आली.
‘जया...’
‘अहो, आलो, हणा!’ विहनी हणाली, पण जयवंतनं हाके ला उ र दलं नाही.
विहनी जयवंतला घेऊन सो यापयत आली.
चौकात उभं रा न आ पासाहेब जयवंतची वाट पाहत होते.
सास याला दारात पाहताच विहनी एक पाऊल मागं सरली, आिण खाली वाकू न, पदर
हातात घेऊन ि वार पाया पडली.
आ पासाहेबांनी िवचारलं,
‘मुली, झाली का याची तयारी?’
‘हो!’ हणत विहनीनं जयवंतला पुढं सारला.
जयवंत क ानं पाय या उत लागला. आ पासाहेबांनी जयवंतला िवचारलं,
‘कु ठं आहे तुझा दादा?’
जयवंत काही बोलणार, तोच विहनी हणाली,
‘माशाला गेलेत.’
‘बरं , बरं !’ जवळ आले या जयवंतचं बोट ध न आ पासाहेब वळले.
वा ा या पिह या चौकात िस ा घोडी ध न उभा होता.
त ावर आवळलेलं जीन पाहताच आ पासाहेब हणाले,
‘सोड ते जीन. लहान नाही आता. चांगला बारा वषाचा घोडा झालाय्. रका या
पाठीवर बसायची सवय होऊ दे आता.’
जीन काढू न टाक यात आलं. िस ानं पायाखाली हात देऊन जयवंतला घो ावर
चढवलं. घो ाचा कणा जयवंतला तला. आ पासाहेब आप या घो ावर वार होताच
मो ा दरवा यातून ते बापलेक बाहेर पडले. पाठोपाठ िस ा धावला. जयवंतनं एकवार
िस ाकडं पािहलं. तो गालांत हसतो आहे, असं याला वाटलं. तणा या पाठीचा कणा
चुकव याचा य करीत, अंग चोरीत जयवंत चुळबुळ करीत होता. आ पासाहेब
आप याच िवचारात पुढं जात होते. यांचं जयवंतकडं मुळीच ल न हतं. तेवढंच

जयवंतला बरं वाटत होतं. मंदगतीनं दोघेही बापलेक खडी चढत होते. पण ते भा य
जयवंतला फार लाभलं नाही.
गावाबाहेर या खडी या टेकावर असले या ल मी या देवळाकडं घोडी थांबताच
दोघंही देवदशन घेऊन बाहेर आले. आ पासाहेब िस ाला हणाले,
‘िस ा, जा तु या धाक ा सरकारांना घेऊन आण जा रपेट क न. तोवर मी इथं
बसतो.’
काही बोलाय या आतच जयवंत त ावर चढवला गेला. िस ानं लगाम ध न
घो ाला चाल दली. मनात चडफडत तोल सावरत जयवंत घो ावर बसला होता.
खंडी या खाल या माळावर येताच िस ा हणाला,
‘हां, सरकार! मारा टाच. मी हाय संग.ं ’
‘िस ा!’
‘जी.’
‘सांग क तू आबांना, घोडं पळवलं, हणून.’
िस ा हसून हणाला,
‘सरकार, मागं बगा तरी...’
जयवंतनं मागं वळू न पािहलं.
टेकाडावर आ पासाहेब उभे होते.
जयवंतची शेवटची आशाही गेली.
िस ा हणाला,
‘सरकार, घाब नका. घोडं जोरात पळवू नगासा, हंजी झालं. हब याबरोबर उशी
या. मग तरास होत हाई.’
िस ानं घो ा या पाठीवर थाप मारली. त टू पळू लागलं. पाठोपाठ िस ा धावू
लागला. आ पासाहेब समाधानानं व न ती रपेट पाहत होते. शेवटी आ पासाहेबांनी
िस ाला वर ये यास खूण के ली.
वा ाजवळ येईपयत जयवंत एक श दही बोलला नाही. याचा चेहरा गोरामोरा
झाला होते. के हा एकदा वाडा येतो, असं याला झालं होतं. वा ात आ यावर िस ानं
याला उतरवून घेतला. घो ाव न उतरताच जयवंत आ पासाहेबांशी एक श दही न
बोलता तडक आत पळत सुटला.
विहनी या खोलीत जाताच यानं पािहलं, तो ितथं याची विहनी व रावबा बोलत
बसली होती. जयवंत दाराशीच थांबला. जयवंतला पाहताच उमा हसून हणाली,
‘हे पाहा, आमचे भाऊजी आलेच...’ आिण जयवंतला घे यासाठी ती पुढं सरकली.
ितचा हात झटक त जयवंत रागानं हणाला,
‘बोलू नकोस तू.’
‘उमा! तू फारच लाडावून ठे वलंस याला.’ रावबा हणाला.
‘इ श! नावानं कसली हाक मारता?’

दादा या बोल यानं जयवंत जा तच फु रं गटला.
उमेनं ओळखलं क , आज खूप रपेट झाली असणार. दूर कोप यात जाऊन उ या
रािहले या जयवंत या जवळ जाऊन ती हणाली,
‘असं काय, भाऊजी, तुम या विहनीनं काय के लंय् तुमचं?’
यानं णभर ित या हातातून सुट याचा य के ला आिण दुस याच णी ित या
ग यात पडू न तो रडू लागला.
या या पाठीव न हात फरवीत कातर आवाजात उमा हणाली,
‘भाऊजी, रडता काय? काय झालं?’
पण जयवंतचे द
ं के जा तच वाढले.
बोलता-बोलता ितनं याची ि चीस काढायला सु वात के ली. याबरोबर जयवंत
कळवळला.
उमेनं चमकू न पािहलं, तो इरापी िवजारीला पाठीमाग या बाजूला र लागलेलं ितला
दसलं. ते पाहताच ितचं हसू कु ठ या कु ठं गेलं. ती कळवळली व हणाली,
‘अहो, पािहलंत का?’
या दोघांकडं कौतुकानं पाहत बसलेला रावबा ते र पाहताच मो ानं हसला व
हणाला,
‘सु वातीला सवय होईपयत ही अशी सालटी जायचीच! आमचीसु दा अशीच सालटी
गेली होती. आयडीनचा बोळा फासून टाका. थांब, मीच लावतो.’
आयडीनचं नाव िनघताच जयवंत रडू लागला.
उमा याला समजावू लागली. तोवर रावबानं आयडीनचा बोळा तयार के ला देखील.
उमे या हातातून जयवंतला सोडवून घेत तो हणाला,
‘फारच लाडावून ठे वलंस याला.’
रावबानं धरलेला हात सोडवून घे याची खूप खटपट जयवंतनं के ली. पण रावबानं
जयवंत या दंगाम तीला, ओरड याला न जुमानता जयवंतला पलंगावर ओढलं व आप या
पायांवर पालथा घातला. जयवंत हवेत पाय उडवीत होता. डा ा हातानं जयवंतला
आवळू न ध न रावबानं या या जखमेवर आयडीन फासलं. जयवंत ख चून ओरडला. या
ओरड याबरोबर उमेनं कानांवर हात घेतले. ितचे डोळे भ न आले. गडबडीनं ितनं
जयवंतला सोडवून घेतलं. तोच बाहे न आ पासाहेबांचा आवाज आला,
‘अरे , काय झालं याला कं चाळायला?’
गडबडीनं उठू न रावबा पुढं झाला व हणाला,
‘काही नाही, आबा, जयवंतला आयडीन लावलं.’
‘एवढंच ना?’ हणत आ पासाहेब परतले. यांनी वळू न िवचारलं, ‘मासा िमळाला?’
‘मासा?’ रावबा या ानं ग धळला.
‘सूनबाई हणाली, माशाला गेलात, हणून!’
‘मासा िमळालाच नाही. वारं सुटलं.’ रावबा हणाला.

‘ ा दवसांत मरळ उठतं होय?’ हणत आ पासाहेब कचेरीकडं चालू लागले.
खोलीत येताच रावबानं िवचारलं,
‘काय, ग?’ माशाला गेलो होतो, हणून सांिगतलंस आबांना?’
‘नाहीतर काय सांगू? रा भर इथं न हता, हणून सांगू?’
रावबाचा चेहरा एकदम गोरामोरा झाला. तो उठला आिण बाहेर जात हणाला,
‘कळतात आ हांला ही बोलणी!’
उमा सु होऊन, संतापानं बाहेर पडणा या रावबाकडं पाहत होती.
जयवंतचे द
ं के थांबले न हते. तो िखडक पाशी जाऊन उभा होता. याच वेळी
िखडक तून दसणा या ता यां या परसात याला हालचाल दसली.
एक पो बाई परसू झाडत होती.
जयवंत कु तूहलानं पाहत होता.
परसू झाडू न होताच ती बाई तुळशीवृंदावनाकडं गेली आिण हळु वार हातांनी ितनं
आणलेलं तुळशीचं रोपटं या वृंदावनात लावलं.
याबरोबर सारं दु:ख िवस न जयवंतनं हाक मारली,
‘विहनी, इकडं ये.’
‘काय, भाऊजी?’ या या पाठीमागं जाऊन उमा हणाली.
‘ती बघ, कोण नवी बाई!’
विहनीनं पािहलं व ती पुटपुटली,
‘ता या घेऊन आले, वाटतं, काक ना.’
‘विहनी, मी ितकडं जाऊ?’
‘जा ना, पण लौकर या दूध यायला.’
‘हो!’ हणत जयवंत पळत सुटला.
तो दाराशी पोहोचला असेल, नसेल, तोच उमेनं याला हाक मारली,
‘अहो भाऊजी!’
‘काय?’ हणत जयवंत पाठीमागं वळला.
‘इजार तरी घालाल, क नाही?’
जयवंत लाजला. उमेनं याला इजार घालताच धावतच बाहेर सुटला आिण ता यां या
परसा या नजीक जाऊन तो उभा रािहला.
काक तुळशीवृंदावनात या रोपाला पाणी घालत हो या. यांचं ल जयवंतकडं गेलं.
जयवंतला यांनी जवळ बोलावलं. जयवंत संकोचला. माग या मागं पळू न जावं, असं
याला णभर वाटलं. पण तसं कर याचं धैय याला झालं नाही. मुंगी या पावलांनी
कुं पण ओलांडून तो आत गेला. याला हाताशी ध न, काक याला आत घेऊन गे या.
जमीन ओली होती. चुलीला पोतेरा घालून चूल पेटवली होती. ता यांनी दोघांना पािहलं व
ते हणाले,
‘हा कु ठं सापडला तुला?’

‘मी तुळशीला पाणी घालीत होते. बाहेर उभा रा न मा याकडं पाहत होता.’
‘अग, पण हा कोण आहे, हे तुला माहीत आहे का?’
‘कोण?’
‘आपले आ पासाहेब आहेत ना? यांचा हा धाकटा मुलगा, जयवंत.’
जयवंतकडं वळू न ता यांनी िवचारलं,
‘िशकतोस, क नाही?’
जयवंतनं लाजून मान खाली घातली.
‘िशकशील मा याकडं?’
जयवंतनं होकाराथ मान हालवली.
ता या हणाले,
‘मी आ पासाहेबांना सांगेन.’
जयवंतला संकोच यासारखं झालं होतं.
काक याला जवळ घेऊन या या अंगाव न हात फरवीत हणा या,
‘भारी गोड आहे, हो, पोरगा.’
जयवंत धीर क न बाजूला झाला आिण ‘जातो मी’ हणत परवानगीची वाट न पाहता
पळतच सुटला.
धापा टाकत तो विहनीजवळ आला.
विहन नी िवचारलं,
‘कु ठं होतात, भाऊजी?’
विहनी या खां ावर हात ठे वून जयवंत हणाला,
‘विहनी, ते ितथं कोण राहतात ना, यां याकडं गेलो होतो. मघाशी दाखिवले या
बाईनं, तू मला जवळ घेतेस ना, तसं जवळ घेतलं.’
यावर हसून विहनी हणाली,
‘भाऊजी, मग यात काय झालं इतकं घाबरायला? पु हा कधी गेलात, तर ते बाबा
आहेत ना, यांना ता या हणायचं, अन् या बाई आहेत ना, यांना काक हणायचं.’
‘मला ता या िशकवणार आहेत. तेच हणाले.’
‘बरं झालं, भाऊजी. खूप िशका. पण, भाऊजी, खरं सांगा, तु हांला मी आवडते, का या
काक ?’
‘मी नाही जा!’ हणत जयवंत बाहेर पळत गेला.
सं याकाळी आ पासाहेबांनी जयवंतला हाक मारली. तो सदरे त गेला, ते हा ता या
ितथं बसले होते.
जयवंतला आ पासाहेबांनी िवचारलं,
‘तू िशकणार आहेस, हणे, ता यां याकडं?’
‘हो!’ जयवंत हणाला.
‘मग उ ापासून िशकायला सु वात कर. ता या, या पोराची जबाबदारी आता

तुम यावर.’
‘तु ही िन ंत असा, आ पासाहेब. जयवंत फार चांगला मुलगा आहे. िशके ल तो,
आ पासाहेब, मी आजच मु त शोधूनठे वला आहे.’ जयवंतकडं वळू न ता या हणाले,
‘जयवंत, उ ा सकाळी लवकर ान क न रामा या, आ पासाहेबां या पाया पडू न,
पाटीद र काय असेल, ते घेऊन मा याकडं यायचं.’
जयवंतनं मान डोलावली.
- आिण दुस या दवसापासून जयवंत ता यां याकडं िशकू लागला.

४
गावात आ यापासून ता या आिण काक गावाला नवखी रािहली नाहीत. सु वातीला
एक ा आ पासाहेबांचीच काय ती ओळख होती; पण हळू हळू सारा गाव यां याकडं
ओढला जात होता. कधी कु णी मु त पाह यासाठी ता यांना गळ घाली, तर कधी कु णी
ता यांकडं स यासाठी येई. आजारी हटलं, क ता या ितथं जात. एखादी मा ा देत.
आजाराबाबत यांनी कधी महार-मांग हटलं नाही. ते बेलाशक महारा या घरात िशरत.
औषध-पाणी देत. काक चीदेखील कु रकु र चालत नसे. अशा वेळी काक पा यानं भरलेली
घागर दारातठे वून व थ बसत. घरात ये याआधी ता या ती घागर अंगावर ओतून घेत
आिण कप ांसिहत सव अंग िभज याची खा ी क न घरात पाऊलठे वीत. यां याकरवी
गावची पूजाअचा, यांना हे आवडत नसे. ते ता यांकडं ाबाबत नापसंती दशवीत.
ता या यांना हणत,
‘अरे ! हे सारं जमणार नाही, हणूनच मी ती जोखीम प करली नाही. पोटाला ना मूल,
ना बाळ. मग कशासाठी ही धडपड सारी? हीच आपली माणसं समजतो आिण करतो सेवा
यांची.’
असं उ र िमळालं, क िवचारणारे ग प बसत. पण गावची ा ण मंडळी ता यांना
घरी बोलाव याचं टाळीत.
ता या हणत,
‘छान झालं. तेवढीच उपाधी कमी!’
ता यां या वागणुक मुळं गावच न हे, तर सारी कयात ता यां या प रचयाची झाली
होती. अनेक वेळा रा ी क अपरा ी ता या कं दला या उजेडात वाट चालत असताना
दसायचे. आजारी हटला, क ता यां या िहशेबी दवसरा नसे.
सारे लोकही ता यांचं घर पर परा भरायचे. कु णी भाजी आणून देई, तर कु णी के ळीचा
घड. सुगी आली, क भाताची पोती पडत. असं काही ना काहीतरी ता यां या घरी येऊन
पडे.
ता या हणायचे,
‘अरे , खुळे का काय? कशाला आणता हे?’
‘ हाई, ता या. आवंदा पीक झोकात आलं, बघा... पेरा तु ही सांिगतलासा... तु ही
हतासा, हणून पोर वाचलं..’
असं हे नेहमीच चालायचं.
एक दवस ता या ानसं या, पूजा, वगैरे आटोपून औषध कु टीत बसले होते. काक
दाराशी उ या हो या. ता यांनी खलब ा थांबिवला व ते हणाले,
‘अग, अजून जया कसा आला नाही?’
‘मी पण तेच हणत होते.’

‘एक दवस आला नाही, तर चुक यासारखं वाटतं, बघ. दोन वषात भारीच जीव
लावला पोरानं.’
दारात उ या असले या काक नी बाहेर पािहलं व या हणा या,
‘शंभर वष आयु य आहे पोराला.’
जयवंत आत आला. तो सतरं जी या एका कोप यावर बसला. ता यांनी िवचारलं,
‘काय, रे , उशीर बरा आज?’
‘डोकं दुखत होतं.’
गडबडीनं उठू न ता यांनी या या कपाळाला हात लावून पािहला व ते पुटपुटले,
‘ताप नाही.’
काक या चेह यावर समाधानाची छटा उमटली. ता या हणाले,
‘कालचं िल न आणलंस?’
‘होय!’ हणत जयवंतनं िपशवीतून पोथी काढू न ता यांसमोर ठे वली; आिण या वहीत
पोथी उतरली होती, ती वहीही ता यां यासमोर ठे वून जयवंत ग प बसून रािहला.
ता यांनी ती वही पािहली आिण ते हणाले,
‘सगळी पोथी उतरलीस दोन दवसांत?’
‘होय!’
‘रा ी जागलास, वाटतं?’
जयवंत काही बोलला नाही.
‘मग डोकं दुखेल, नाही तर काय होईल!’ ता यांनी आत या खोलीकडं पाहत हाक
मारली. ‘अग ए...’
‘काय?’ हणत काक बाहेर आ या. ता या हणाले, ‘जरा दूध घेऊन ये, बघू!’
काक जाताच ता या हणाले,
‘जयवंत, आज काही नको. तुला औषध देतो, तेवढं घे आिण जाऊन झोपून राहा,
हणजे बरं वाटेल तुला.’
काक नं पंचपा ातून दूध आणलं. ता यांनी आप या बट ातून एक गोळी काढली
आिण जयवंता या हाती दली.
जयवंतनं ती गोळी घेतली आिण दुधाबरोबर िगळली.
याच वेळी घरापुढं पायताण करकर या. ितकडं पाहत ता यांनी िवचारलं,
‘कोण ते?’
‘मी काळू बेरड जी...’ बाहे न आवाज आला.
ता या उठू न बाहेर गेले. पाठोपाठ जयवंतही बाहेर गेला. जयवंत दसताच काळू पुढं
होऊन या या पाया पडला. उं चपु या देहा या, का या घोटीव शरीरा या, गुंजे या
डो यां या काळू ला िनरखीत जयवंत उभा होता.
‘धनी, तुमां ी वळख गावायची नाही. माग यांदा आलू हतो, तवा लई हान हतासा
तुमी. थोरलं धनी वळख यात मला. वा ाकडनंच इकडं आलू मी.’

‘का, रे ?’ ता यांनी िवचारलं.
‘तुमां ी ने यापायी.’
‘कु ठं , रे ?’
‘बेरडवाडीला.’
‘कशाला?’
‘ हाई हनू नगासा, धनी! माजं एकु लतं एक वार लई सीक हाय. द ीचा वशीद
देनारा आनला हता, पन तेचं बी काय चाललं हाई. यो हनला, ता या बामनानंच
उठवलं, तर उठं ल पोर. हनून तसाच आलू धावत.’
‘अरे , पण झालंय् काय तु या पोराला?’
‘काय हायलं हाई बगा, गेलं दोन हैने झालं, जमीन ध न पडलंय्; सारखं डोळे
फरवतंय्. दातखीळ बसली, हंजे घटकाभर उघडतच हाई. सारं च इपरीत...’ बोलताबोलता काळू थांबला.
ता यांनी काळू कडं पािहलं.
याचे डोळे पा यानं डबडबलेले होते. या यासार या िध पाड इसमानं डो यांत
पाणी आणलेलं पा न ता यांचा जीव कळवळला.
‘अरे , कु ठं आहे तुझी बेरडवाडी?’
‘लई तर पाच कोस ईल बगा...’
‘पाच कोस?’
‘ हय, जी.’
‘ हणजे कमीत कमी दहा मैल...’ ता या िवचारात पडले.
काळू यां या त डाकडं आशेनं बघत होता.
दाराशी काक येऊन उभी रािहलीय्, ाची जाणीव ता यांना होती. काळू ची नजर
चुकवीत ता या िवचार करीत होते.
‘अरे , दहा मैल जायचं आिण यायचं कसं जमणार ता यांना? िनदान बैलगाडी तरी
आणायची होतीस.’ जयवंत हणाला.
‘गाडी जात हाई, सरकार. जंगलातली गावं आमची!’
ता या हणाले,
‘असं कर, काळू . मी तुला औषध देतो. बघ, गुण पडतो काय, आिण मग मला सांगायला
ये.’
‘असं क नका, ता या.’ काळू जिमनीवर डोकं टेकवीत हणाला. या या डो यांतून
अ ुधारा वाहत हो या. तो हणाला, ‘ता या, माजं एकु लतं एक पोर हाय. आजवर ा
काळू नं कु णापुढं पदर पसरला हाई. सा या बेरडवाडीवर माजी कमत हाय. खंडोबाची
आन घेऊन सांगतो. जातीचा बेरड या तुमची आठवण इसरणार हाई. म यानीचं हाक
मारा. असंन ितथनं धावून यीन मी. हवं तर थोर या सरकारां ी इचारा. हाई हनू
नगासा.’

‘रडू नकोस, काळू . जे हायचं, ते सारे ई रकृ पेनंच! सूय कलला, क आपण िनघूच.
बस ितथं. जयवंत, मी बेरडवाडीला गेलो, हणून सांग आ पासाहेबांना...’
ता या घरात वळले. आत जाताच काक कडाड या,
‘येईल या याबरोबर जा हवं ितकडं. बेरड हणू नका, मांग हणू नका. जातपात सारी
गुंडाळलीत! मुलखावेगळा धंदा तुमचा!’
ता या कं िचत हसून हणाले,
‘अग, वै ाला जातपात नसते! आजा यांशीच याचं नातं असतं.’
‘गळा कापला कोणी तुमचा, तरी भोपळा कापला हणणार तु ही. कु णी वाद घालावा
तुम याबरोबर! जेवण थंड हायला लागलंय्. पानावर बसून या.’
अंगरखा काढीत ता या हणाले,
‘आिण काळू ?’
‘कु णी आजवर दाराशी येऊन उपाशी हायलंय्, ते आज मला सांगताय्?’
काक चा राग पाहताच ता या काही बोलले नाहीत. चूपचाप ते पानावर बसले. काळू चं
पान वाढू न होताच काक नी ते काळू समोर नेऊन ठे वलं आिण या ता यांना वाढू लाग या.
एक अ रही न बोलता ता या जेवत होते.
जेवण होताच ता यांनी आपला बटवा घेतला. डो याला माल बांधून, बंडी घालून
यांनी जायची तयारी के ली. तेव ात काक नी यांना हाक मारली. आत येऊन यांनी
िवचारलं,
‘काय?’
‘थो ा दश या-पोहे बांधूनठे वलेत, तेवढे बरोबर या.’
‘बरं !’
‘के हा येणं होईल?’
‘ब तेक आज व तीच पडेल. उ ा दोन हरी न येईन. काळजी क नकोस. हवंतर
रा ी जयवंतला बोलावून घे सोबतीला. येतो मी.’
ता या बाहेर येताच काळू उठू न उभा रािहला. ता यांची तयारी पा न तो हणाला,
‘ता या, तरास ईल तुमां ी. उनं कलू देत. दस मावळाय या अगोदर जानं ईल.’
‘नको, काळू . मघाशी मी तुला तसं हणालो, पण ितथं सारी आप या वाटेकडं डोळे
लावून बसली असतील. चल, जाऊ या आपण.’
काळू या चेह यावर समाधान झळकलं. यानं बट ासाठी हात पुढं के ला; पण
ता यांनी बटवा अथवा गाठोडं दलं नाही. ते नुसतं हणाले,
‘चल.’
रा ी जयवंत ता यां या घरी आला. आ पासाहेबांनीच याला पाठवला होता. जयवंत
येताच काक ना बरं वाटलं. पुढ या सो यात व थपणे बसलेली काक पाहताच जयवंतनं
िवचारलं,

‘काक , जेवण करणार नाही?’
‘भूकच नाही, बाबा.’
‘मग उपाशीच राहणार तु ही?’
‘खुळा आहेस. तुला ते आ ाच समजायचं नाही. समजेल के हातरी.’
जयवंतला काय बोलावं, हेच सुचेना. तो तसाच बसला. काक चा वभाव याला पुरा
ठाऊक होता. जे हा जे हा ता या असं खेडोपाडी जात, ते हा ते हा काक अशाच ग प
बसून राहत. ता या घरात आ यािशवाय या त डात अ ाचा कण देखील घालीत नसत.
‘जया, िनदान तू तरी सांग यांना, कु णीही बोलावलं, क हे िनघाले. दवस हणायचा
नाही, क रा हणायची नाही. ा वयात हे सारं कसं जमायचं? पण कोण ऐकतंय् तु या
काक चं? ते दसेपयत माझं इकडं काय होत असेल, हे कु णालाच समजत नाही. यापे ा
को हापूर बरं होतं, बाबा. िनदान ही तरी िजवाला काळजी न हती.’
‘को हापूर चांगलं असेल, नाही? माझे एक मामा आहेत ितथं.’
‘मामा?’
‘होय!’
‘कोण मामा?’
‘विहनी आहे ना? ितचे वडील को हापूरला असतात.’
‘तू पािहलंस यांना?’
‘छा:! ते कधी आलेच नाहीत इकडं. पण, काक , सांगा ना, को हापूर कसं आहे, ते?
चांगलं असेल, नाही?’
‘हं! चांगलं आिण वाईट!’ काक नी एक सु कारा सोडला, ‘सारीच िविच कथा आहे,
बाबा. तुला ांचा वभाव माहीत नाही. अगदी ग याशी आ यािशवाय ांचे डोळे
उघडायचे नाहीत.’
‘काक ! तु हांला ता या रागावत होते का?’
या ानं डो यांत पाणी येईपयत काक हस या. पुढं येऊन जयवंतला जवळ ओढू न
घेऊन हणा या,
‘मारायचं तेवढं िश लक ठे वलंय् यांनी. ां या घरात जे हा मी आले, ते हा भारी
तापट होते हे. पण मामंजी फार चांगले होते. सुनांना सांभाळावं, तर मा या मामंज नीच!
पुढं ते गेले आिण यानंतरची दोन वष कशी काढली, ते माझं मलाचठाऊक!’ काक , जयवंत
ऐकतो आहे, क नाही, याला समजलं, क नाही, ाचा काही एक िवचार न करता बोलत
हो या.
‘आम या धाक ा दरांनी आिण यां या बायकोनं आ हांला ािह भगवान क न
सोडलं. मो ा मायेनं ांनी देव थानची नोकरी सोपवून दली यां याकडं आिण आपण
दहा घरं फ न गावची पूजा करायला लागले. धाकटा भाऊ एवढं टाकू न बोलायचा, पण
याला थोरले भाऊ असून सु दा एक अ रही हे उलट बोलले नाहीत. सणावाराला
सकाळपासून रा पडेपयत उपाशी पोटी गावात घरं फरायची. मा याब ल मला कधीच
काही वाटलं नाही, पण ां याकडं पा न जीव तुटायचा. काय सांग,ू बाबा? शेवटी

भाऊज नीच आम याकडं पािहलं. एक दवस यांनी सरळ आप या भावाला सांिगतलं,
दुसरं घर बघा, हणून. हाताशी पै नाही. भाऊजी हणाले, ‘दादा, मला खच झेपत नाही,
तु ही दुसरीकडं सोय पाहा. आजवर मी पोसलं तु हांला. ापुढं ते मला जमायचं नाही.’
डो यांत पाणी आणून हे हणाले, ‘अरे वासुदव
े , ा वयात आता कु ठं जाऊ मी?’ ‘जे हवं,
ते करा. पण तु ही दुसरीकडं सोय बघावी, हे बरं . उगाच खादीला कहार आिण धरणीला
भार...’ धाकटे दीर हणाले.’
‘आिण मग?’ जयवंत हणाला.
‘काय सांगू तो दवस! रा भर आम या डो यांतलं पाणी तुटलं नाही. सकाळी िन य
क न ते हणाले, ‘आपण जाऊ या आता.’
‘मी िवचारलं, ‘कु ठं ?’
‘परमे राला काळजी आहे. आप या गावाला जाऊ या आपण. घर आहे, थोडी जमीन
आहे. काढू ितथंच दवस.’
‘मा या अंगावरचे जे थोडे दािगने होते, ते मी ां या हाती दले. यांची वाट लावून हे
घर उभं के लं, आिण इथं आलो. फार सोसलंय् यांनी. यांची माया आहे तु यावर. ती
अशीच टकव. वाया जायची नाही ती. झोप आता तू.’
दुस या दवशी उ हं कलली, तरी ता यांचा प ा न हता. दारापयत फे या मा न
काक या पायांत गोळे उठले. जयवंतशी बोल यात यांचं मन रमत न हतं. अ ा या
गारगो ा झा या. काक या िजवाची घालमेल उडाली होती. णा णाला यांची
अ व थता वाढत होती. जयवंतलाही काळजी वाटत होती. काहीतरी बोलायचं, हणून
काक हणा या,
‘जयवंत, अजून, रे , कसे हे आले नाहीत?’
‘ता या येतील तेव ात. चालत यायला वेळ लागणारच. थांबा, मी िशवारात जाऊन
येतो.’
जयवंत जाऊन थोडा वेळ झाला असेल, नसेल, तोच परसदारानं उमा आत आली.
मागोमाग सारजाही होती. ितला पाहताच काक हणाली,
‘बस, मुली! तू का ास घेतलास यायचा?’
‘ हटलं, तु ही एक ा असाल, ते हा...’
‘पण सरकार काय हणतील!’
‘तेच हणाले, जाऊन भेटून ये, हणून.’
‘जयवंत असतोच ना इथं! तो आहे, हणून बरं आहे, बघा.’
उमेनं इकडं ितकडं पािहलं. पण जयवंत कु ठं च दसला नाही. ती काही बोलणार, तोच
काक हणा या, ‘आ ा हेच गेलाय् तो बाहेर. कु ठं दसतात का, बघून येतो, हणाला.’
करकरीत ित ही सांजेला जयवंत परत आला. काक नी िवचारलं,
‘काय, रे ?’

‘काक , ता या कु ठं च दसत नाहीत.’
काक काही बोलली नाही. एकदम खाली मान घालून ितनं डो याला पदर लावला.
कु णालाच, काय बोलावं, ते सुचत न हतं.
जयवंत काक कडं नुसता पाहत रािहला.
जवळच बसले या उमेनं काक ला सावरलं आिण ती काक ला धीर दे याचा य क
लागली...
‘काक ! येतील येव ात ता या. काळू बरोबर आहे यां या. मी ओळखते काळू ला..’
पुढं काय बोलावं, उमेला सुचलं नाही.
णभर काक काही बोलली नाही. नंतर ती वत:ला सावरत, उसासा सोडू न हणाली,
‘होय, मुली! जा तू आता. वेळ होईल तुला.’
थो ाच वेळात जयवंत विहनीला पोहोचवायला वा ात गेला. तो परत आला, ते हा
काक भंतीला टेकून ग प बसली होती. काक कडं पाहत जयवंत हणाला,
‘काक ! आबा आलेत.’
‘कु ठं ?’ पदर साव न घेत काक गडबडीनं उठली.
‘दारात आहेत.’
आ पासाहेब आजवर कधी ता यां या घरी आले न हते. काक दारा या आत उ या
रािह या. या ग धळू न गे या.
तोच आ पासाहेबां या खाकर याचा आवाज आला.... आ पासाहेबांचे श द काक या
कानांवर पडत होते...
‘काक , काळजी क नका. काळू मा या िव ासातला आहे. ता या या याजवळ
सुख प आहेत. िस ाला मशाल घेऊन मी पाठवलाय्. जया!’
‘काय, आबा?’
‘ता या येईपयत इथंच राहा तू. ते आले, क कळव मला. येतो मी.’
आ पासाहेबांची पावलं वाजली. काक भानावर आली. ितनं पािहलं, तो सारजा
दारात उभी होती.
‘कोण? सारजा?’ काक नी सारजाकडं पाहत िवचारलं.
‘ हय, काक . आ ासाहेबांनी सोबतीला राहायला सांिगतलंय.् ’
‘अग, सोबतीला कतीजण?’
‘तेवढाच िवरं गुळा वाटतो िजवाला. ता या आले, का धाक ा ध ांसंग जाईन मी.’
जयवंत उं ब यावर बसून होता. आज सारजा काक बरोबर बोलत होती. काक नुस या
क
ं ारत हो या.
काक उठू न बाहेर आ या, ते हा जयवंत उं ब यावरच बसला होता. या या डो यांवर
झोप येत होती.
काक हणाली,
‘जया! तू झोप आता.’

‘थांबा, काक , मशाल दसते का, पाहतो.’ हणत जयवंत क
ावर उभा रािहला.
िशवारातून येणारा एक उजेडाचा ठपका दसत होता.
तो ओरडला,
‘काक , दवा दसतोय्.’
‘कु ठं , रे ?’ हणत काक जयवंतजवळ उभी रा न पा लागली.
दूर िशवारात उजेडाचा ठपका लुकलुकताना दसला होता. म येच तो दसेनासा होई.
अचानक पु हा दसू लागे. अधी या मनानं काक व जयवंत या ठप याला िनरखत होती.
येक ण युगासारखा वाटत होता.
ग ली या टोकाला मशाल दसताच जयवंत ओरडला,
‘काक ! ता या आले...’
‘येऊ दे, नाही तर रा देत.’ हणत काक आत िनघून आली.
जयवंत मा ितथंच थांबला. ता या, िस ा, काळू झरझर पावलं टाक त घराकडं येत
होते. घराजवळ येताच ता यांनी क
ावर उ या असले या जयवंतला िनरखलं व हाक
दली.
‘कोण, जयवंत?’
‘होय, ता या.’ जयवंत हणाला.
‘अजून झोपला नाहीस तू?’
जयवंत काही बोलला नाही.
िस ा दाराजवळ कं दील घेऊन उभा होता. जयवंतला मुजरा क न तो हणाला,
‘जातो, ता या.’
‘थांब, मी पण येतो.’ जयवंत हणाला.
‘का, रे ?’ ता यांनी िवचारलं.
‘आबा वाट पाहत असतील, विहनीही काळजी करीत असेल. जाऊन सांगतो, तु ही
आला, हणून.’
जयवंत व िस ा िनघून गेल.े
काही न बोलता काक नी क
ावर पा यानं भरलेली घागर आणून ठे वली.
ता या पाय या उत न खाली गेल,े आिण पायरीवर उभं रा न यांनी आप या
डो यावर ती घागर रकामी के ली. अंग ओलं झा याची खा ी क न ते घरात िशरले.
अंग पुसून, कपडे क न ता या आत चुलीपाशी गेले. काक चूल पेटवीत होती. ती एक
श द देखील बोलली नाही. ता यांनी सारा रागरं ग ओळखला. ते हणाले,
‘काळू आहे.’
‘हं.’
ता या बाहेर येऊन बसले. ते काळू ला हणाले,
‘काळू , तुला आ ाच औषध देतो. मी सांगेन, तसं यायचं, समजलं? काळजी करायचं
काम नाही.’

काळू स दत होऊन हणाला,
‘ता या, तु ही आलासा, हनून माजं पोर वाचलं. ा जलमात हाई इसरणार मी
तुमचं उपकार. कवाबी हाक मारा, मी तुमचा हाय आजपासनं.’
‘अरे , मी कोण वाचवणार तु या पोराला? देवानं पोर दलं, हण. के हाही आलास, तर
घर तुझंच आहे. येत जा असाच कधीतरी. सकाळी औषध घे आिण मग लाग वाटेला.’
‘ हय, जी.’
आतून काक चा आवाज आला,
‘पानं वाढलीत.’
‘हो, आलो.’ हणत ता या उठले.
काक न बोलता वाढत होती. ता या जेवत होते...
शेवटी ता या हणाले,
‘रागावलीस?’
‘मी कशाला रागावू?’ काक हणाली.
‘काय करणार? मी गेलो, ते हा पोर घटका मोजीत होतं. िव णुसह नामाचा जप
करीत औषध दलं. सारी रा बसून काढली. देवानंच पािहलं. पोर हाती पडलं. उ हं
कलती क न िनघालो.’
‘तुमचं ठीक आहे. िजकडं पुढा, ितकडं मुलूख थोडा तु हांला. माग यांचा जरातरी
िवचार करावा माणसानं. भर या कपाळानं मला मरण येऊ दे, यापे ा माझी काही सु ा
इ छा नाही.’
ता यां या हातातला घास तसाच रािहला. कं दला या उजेडात काक या डो यांतलं
पाणी चकाकत होतं. ता यांचा चेहराही गंभीर झाला. ते हणाले,
‘ऐक! आजवर अनेकदा सांिगतलं तुला, पण तुझा िव ास बसत नाही. आज ा
अ ावर हात मा न मी तुला सांगतो क , तु या आधी मी जाणार नाही. ावर अिव ास
क नकोस.’
ता याचा चेहरा पा न काक ला काय बोलावं, ते सुचलं नाही. ती हणाली,
‘मला एकटीलाच न हे, तर सा यांनाच कती ास होतो, ते पाहा. तु ही गेलात आिण
जयवंता तु ही येईपयत येथून हालला नाही. तुम यापुढंच सूनबाई वा ात गेली.
इनामदार सांगून गेल.े िवनाकारण यांना ास. ते हणाले, ‘काक , काळजी क नका.’
के वढा धीर वाटला मला. यांनीच िस ाला पाठवलं. दाराशी येऊन ते उभे रािहले, पण
यांना या हणायचंही मला सुचलं नाही. कधी न हे ते दाराशी आले आिण यांना दूध या
हणायचं मला झालं नाही.’
मं मु ध झा यासारखे ता या ऐकत होते. बघता-बघता यां या डो यांतून अ ुधारा
वा लाग या. शेवानं डोळे टपीत नाक ओढीत ते हणाले,
‘उपकार कसले आलेत? कु ठ यातरी ज माचे देणेकरी ते! याखेरीज का अशी माणसं
िमळतात? ही नाती ा ज माची न हेत, बरं ! नाहीतर जे य भावाला बोलता आलं
नाही, ते आ पासाहेब बोलले नसते...’

पुढचे श द ता यां या ओठांतच रािहले. ते तसेच ताटाव न उठले. यांना बसा
हणायचं धैय काक ना झालं नाही. ते आचवून बाहेर आले.
काळू जेवण क न बाहेर झोपला. ता या पडवीत झोपले.
सा या वाटचालीचा शीण असूनही ता यांना झोप येत न हती. रा न-रा न ता यां या
डो यांत पाणी येत होतं. गालांव न अ ू ओघळत होते...!

५
िजभे या दारा या पाय या जयवंत उतरला आिण धावत सुटला. ता यां या घराजवळ
येताच तो सावकाश चालू लागला. यानं वर मान क न ता यां या घराकडं पािहलं. काक
परसदारात सडा घालीत हो या. जयवंत जवळ जाताच काक नी या याकडं एकवार
पािहलं आिण या हसून हणा या,
‘काय, रे , जयवंत, लौकर आलास आज?’
‘होय!’ जयवंत हणाला, ‘ता या कु ठं आहेत?’
‘आहेत आत. जा.’
‘पूजेला बसलेत.’
‘होय. आटोपली असेल, जा.’
जयवंत आत िशरला.
ता या दे हा याजवळ वाकले होते.
पाठीमागं चा ल लागताच ता यांनी वळू न पािहलं. जयवंतला इत या लौकर आलेलं
पाहताच ता यांना आ य वाटलं. ते हणाले,
‘ये, जयवंत.’
‘ता या!’ जयवंत बोलला.
‘काय, रे ?’
‘आबांनी तु हांला बोलावलंय.् ’
‘आबांनी?’
‘होय!’
‘इत या लौकर काय, रे , आज?’
‘ज ेला जाणार आहोत आ ही.’
‘ज ेला?’
‘होय!’
‘मोहोन याला?’
‘होय!’
‘आलोच...’ हणत ता या पाठीमागं वळले.
थो ाच वेळात जयवंतबरोबर ता या वा ाजवळ आले. दरवा यासमोर तीन गा ा
सवारी बांधून तयार हो या. पांढ याशु बैलजो ा गा ांना शोभत हो या. कोव या
शंगां या, पाखरले या कानां या, उं यापु या जो ां या पाठ वर झुली उठू न दसत
हो या. बैलां या शंगां या िन या श या कोव या उ हात चकाकत हो या.
ता यांनी बैल याहाळले.
भगवा पटका बांधून ीपती उभा होता. ता यांनी याला िवचारलं,

‘के हा िनघणार सरकार?’
‘आता िनघणारच हवं! मगाच कू म झाला बैल जोडायचा.’
ता यांनी गाडीत पािहलं, आत पंजर, यावर पालप ी दो ही बाजूंना त ये-सारी
तयारी होती. ते पा न ता या वा ात िशरले. वा ात धावपळ चालली होती.
गडीमाणसं आतून सामान आणून गाडीकडं धावत होती. पिह या चौकात येताच िस ा
समोर आला. यानं के लेला नम कार वीकारीत ता या हसले.
‘काय, िस ा? तूही जाणार?’
‘जी.’ िस ा हणाला.
ता या आत गेल.े
सदरे वर आ पासाहेब उभे होते.
ता या आत जाताच आ पासाहेब हणाले,
‘या, ता या!’
ता या नुसतं हसले.
आ पासाहेबांनी ता यांना शेजारी बसवून घेत िवचारलं,
‘ता या, तु हांला का बोलावणं के लं, हे समजलं असेलच!’
‘हो! आपण ज ेला जाणार आहात.’
‘होय!’ आ पासाहेब मो ानं हसून हणाले, ‘फ आ हीच न हे.’
‘घरची सवजण?’
‘हो! तु हीसु ा!’
‘मी?’
‘फ तु हीच न हे, काक पण!’
‘छे! छे!’ ता या एकदम हणाले, ‘आ हांला नाही जमणार ते.’
‘का नाही जमणार? सूनबाई आहे. जयवंत येणार आहे. रावबा आहे... सारीच जाणार
आहोत आ ही.’
‘बरं झालं.’
‘काक ना घेऊन तु ही यायलाच पािहजे. कधी पािहली नाही ना ज ा तु ही?’
‘नाही, आिण ज ा पाहावी, असं मनही मानत नाही.’
‘ हणजे?’
‘आ पासाहेब, खरं सांगू का? ज ेतले हे ते कार मला पाहवणार नाहीत. तु ही उगीच
भीड घालू नका.’
‘कु ठले कार?’
‘हेच क ! बकरी...’ ता या थांबले.
णभर आ पासाहेब व थ बसले. ता या उठत हणाले,
‘बरं , येऊ मी?’
‘तु ही बरोबर असावं, असं मा या मनात फार होतं. आ हांला जायला पािहजे. पिहलं

बकरं आमचंच पडतं.’
‘हो ना! ज र जा. देवीला माझा नम कार सांगा.’
‘ज र!’ आ पासाहेब हणाले.
ता या वळले.
आ पासाहेब उठू न आत गेले. रावबा समोर आला. आ पासाहेब हणाले,
‘रावबा, झालं, क नाही? उ ह होतंय् मग!’
‘आटोपलंय् सगळं , आबा.’
‘सूनबाई तयार झाली, क नाही?’ आ पासाहेब उमे या खोलीकडं पाहत हणाले.
तो आवाज ऐकू न उमा बाहेर आली. डोईवरचा पदर सावरीत ती दोन पावलं पुढं आली
आिण खाली वाकू न ि वार पाया पडली.
‘मुली, झाली ना तयारी?’
‘हो!’ उमा खाल या मानेनं हणाली.
‘जयवंत कु ठं आहे?’
‘काक कडं जाऊन येतो, हणून गेलेत. येतील एव ात.’
थो ाच वेळात सारे बाहेर पडले. जयवंत उमेबरोबर होता. एका गाडीत उमा
जयवंतला घेऊन बसली. दुस या गाडीत आ पासाहेब आिण रावबा बसले. सामानाची
गाडी पुढं झाली. पाठोपाठ दो ही गा ा जाऊ लाग या. िस ा हातातला टोणा सावरीत
गाडीबरोबर चालत होता.
गा ा कासेवाडी या ड गरावर आ या,ते हा सूय डो यावर आला होता. ितथून ज ा
दसत होती. नदीकाठचा सारा भाग माणसांनी गजबजला होता. बैलगा ांची वदळ
वाढली होती. िजकडं पाहावं, ितकडं ठे वणीतले कपडे घातलेले लोक दसत होते. अंतर
जसजसं कमी होत होतं, तसतसा ज ेचा आवाज कानांवर पडत होता.
गा ा नदीतून वर चढ या. िस ा पुढं झाला.
दरवष माणे गा ा आं या या झाडाजवळ येऊन उ या रािह या. रावबा आिण
आ पासाहेब खाली उतरले. आं या या झाडा या बुं यात छोटासा तंबू मारला होता.
गा ा सोड या. उमा उतरली आिण तंबूत गेली. आ पासाहेबांनी चूळ भरली आिण
गो वंदानं दले या पंचानं त ड पुसता-पुसता यांनी ज ेवर नजर टाकली. तोच यांचं ल
समो न येणा या इसमांकडं गेल.ं पाटलांना आ पासाहेबांनी ते हाच ओळखलं. जवळ
येताच पाटलांनी नम कार के ला.
‘पाटील, कशी काय आवंदाची ज ा?’
‘काय न हंच ये! आवंदासारखी ज ा मी दहा वषात बघटली हाई! लोक मावंनात
ज ंत. दूरदूरनं आ यात.’
‘येऊ देत! येऊ देत! देवीची मायाच आहे.’
पाटील नुसतं हसले.
आ पासाहेब ज ेकडं पा लागले.

बराच वेळ पाटीलही काही बोलले नाहीत.
शेवटी न राहवून पाटील हणाले,
‘सरकार!’
‘बोला, पाटील.’ आ पासाहेब पाटलांकडं पाहत हणाले.
‘आज एक मागनं हाय तुम याकडं!’
‘मा याकडं?’
‘ हय.’
‘काय?’
‘आवंदा ग रबा या घरी येऊस पायजे.’
‘ हणजे?’
‘आवंदा मा या घरला सगळी व था के लेय् या.’
‘कसली, हो?’
‘तुमची!’ हसत पाटील हणाले, ‘वषाला येता आिण झाडाखाली उतरता. आम या
मनाला बरं हाई वाटत ते.
’आ पासाहेब मो ानं हसले आिण हणाले,
‘अहो! लागलं सवरलं, तर तु ही बघता आहातच क ! गडीमाणसं आहेत. हा तंबू आहे.
ऐसपैस जागा आहे. गाव ज ेनं भरलं असेल. गद त राह यापे ा हे फार चांगलं. कसं,
रावबा?’
‘होय, आबा! गावात माणसाला माणूस िचकटलंय्.’
‘आिण आ ही असं कती दवस राहणार आहो? उ ा बकरी पडली, क िनघालोच
आ ही.’
‘पण वैनीसाब हाईत...’
‘हे बघा, पाटील. खरं सांगू का? वा ात बसून-बसून कं टाळा आलेला असतो. असे दोन
दवस मोक यावर काढले, क मनाला थोडं बरं वाटतं. उगीच तु ही मनाला लावून घेऊ
नका. दशनाची तेवढी व था करा, हणजे झालं.’
‘तेची काळजी नको, सरकार. मी संगंच असतोय् तुम या.’
देवीचं दशन घेऊन सवजण आले. उमा तंबूत होती. आ पासाहेब झोपले होते. रावबा
झाडा या बुं याला टेकून बसला होता. याचं ल ज ेवर िखळलं होतं. याच वेळी
कोणीतरी खाकरलं. बस या जागेव न यानं आपली नजर वळवली. बाजूला उभा
असले या देवजीला पा न रावबा चटकन उठला. देवजीनं याला खुणावलं. रावबा उठला.
यानं तंबूत एकवार पािहलं आिण तो देवजी या रोखानं चालू लागला.
देवजी आिण रावबा एकाच वयाचे. देवजीवर रावबाची फार मज . रावबां या
कु ठ याही भानगडी या कामात देवजीचा हात असे.
जवळ जाताच रावबानं िवचारलं,
‘काय, रे , के हा आलास?’

‘सकाळ च! येळ के लासा?’
‘अरे , घरची माणसं बरोबर. लौकर बाहेर पडायला होतंय् होय?’
‘सरकार झोपलं जनू?’ देवजी तंबूकडं पाहत हणाला.
‘होय.’
‘मंग तुमीबी झोपनार?’
‘ हातारा झालो नाही मी.’ रावबा हसून हणाला.
‘मग चला क ... जयंत च र टाकू न येऊ.’
‘चल क !’ हणत रावबा पाठीमागं वळला आिण देवजीला हणाला, ‘आलोच हां.’
देवजी तंबूत िशरणा या रावबाकडं पाहत रािहला. रावबा बाहेर आला, ते हा यानं
पटका बांधला होता. अंगात नुसता कळीचा अंगरखा व इरापी इजार होती.
िस ा पुढं झाला आिण यानं िवचारलं,
‘मी येऊ, जी?’
‘कशाला! देवजी आहे बरोबर. हा तू इथं.’
‘ हय, जी!’ िस ा हणाला. देवजीबरोबर गद त िमसळणा या रावबाकडं बराच वेळ
तो पाहत होता...
बराच वेळ दोघेही मुकाट चालत होते. मधून मधून देवजी रावबाकडं बघून हसत
होता.
शेवटी न रा न रावबा हणाला,
‘देवजी, फार हसतो स आज?’
‘काय हाई, जी.’ डोळे िमचकावत देवजी हणाला.
‘काय, रे ?’ हणत रावबानं आजूबाजूला पािहलं.
रावबा या त डाकडं एकवार पा न देवजी हणाला,
‘सरकार....’
‘काय?’
‘पाटलांची....’
‘कु ठं आहे?’
‘असंल कु ठं तरी भटकत! मगाशी मला भेटली हती. पाळना बगत भी हती! काय
हवंच ितचा नवरा...’
‘देवीला जाऊन आलास?’
‘जाईन उ ा.’
‘मग हे धंदे करतोस होय?’
देवजी फदी फदी हसला.
रावबानं या या पाठीवर थाप मारली आिण दोघेही मो ानं हसले.
दोघंही ज ेत फरत होते. यांचं ल आजूबाजूला पाह यात गुंतलं होतं. अचानक

देवजीनं रावबाला खुणावलं. रावबा ितकडं पा लागला. णभर याला ओळखीचं
कोणीच दसलं नाही. यानं पु हा ाथक नजरे नं देवजीकडं पािहलं. देवजी कु जबुजला,
‘बजाबाची सून, जी.’
‘कु ठं आहे?’
‘ती काय, जी. तांबडं लुगडं नेसलीया....’
‘हां... हां....’ हणत रावबा पुढं सरकला.
रावबाची नजर हौशाव न फरत होती. गद तले ध े चुकवीत अंग चो न हौशा पुढं
सरकत होती. ती नऊवारी तांबडं लुगडं नेसली होती, वारं वार सरकू न खां ावर पडणारा
पदर ती डोईवर घेत होती. तसं करताना ितची िहरवी, फाटक चोळी उघ ावर दसत
होती. गद त ती अगदी उकडू न िनघत होती. म येच घाम टपीत होती. आजूबाजूला पाहत
होती आिण पुढं जात होती. ित याबरोबर घरातलं कोणीच दसत न हतं.
पाठीमागून येणारा देवजी हणाला,
‘येकटीच आलीया काय क ...’
रावबा वत:शीच हसला. र या या दुतफा मांडले या दुकानांतून फोन चे आवाज
कानांवर पडत होते. कोणी ओळखीचं दसलंच, तर याचा रामराम वीकारीत, हौशावर
नजर ठे वीत दोघं पुढं सरकत होते.
अचानक रावबानं देवजीला थांबवलं. देवजीनं िवचारलं.
‘काय, जी?’
‘अशानं जाईल न हं पार होऊन!’
‘रोज जाईल! लई बिगट यात यां.’
‘रावबानं आपले िखसे चाचपले. एक आणेली बाहेर काढू न र याकडेला शगदाणे
िवकत बसले या माणसाकडू न शगदाणे घेतले. देवजी या हातावर शगदाणे ठे वीत रावबा
हणाला,
‘चल आता.’
देवजीची नजर ज ेत या माणसांव न फरत होती. पण हौशा याला दसत न हती.
कावराबावरा होऊन देवजी हणाला,
‘सरकार! कु ठं सापडंना क !’
‘कोन? तू, का हौशा?’
‘हौशा, जी.’
‘अरे , ती बघ ितकडं.’
देवजीनं या बाजूला नजर टाकली. एका कासारासमोर हौशा बसली होती. समोर
मांडले या काकणां या ढगा यातून काकणं िनवडीत होती.
नकळत रावबा व देवजी ित यामागं जाऊन उभे रािहले.
हौशा िवचारीत होती.
‘सांग, गा, एक काय तरी!’

‘ हाई, बाई, िघसिपस हाई, परवडलं, तर घे.’
‘मंग िच ं या पाना या िपश ा शीव पैसं ठवायला.’ हणत हौशा चटकन उठली.
ित या पाठीमागं उ या असले या देवजीला ितचा ध ा लागला. ितनं रागानं
देवजीकडं पािहलं.
ित या कपाळावर पडलेली आठी रायबाला दसली. णात याची नजर ित या
भरदार ठग या देहाव न फरली. तोच ितचीही नजर रावबावर िखळली. रावबाला
पाहताच ितची गडबड उडाली. राबवा हणाला,
‘कोन, हौशा?’
‘ हय, जी.’ पदर सावरीत हौशा हणाली.
‘इकडं कु ठं ?’
‘ज ंला, जी!’
‘आिण बजाबा कु ठं दसत नाही? एकटीच आलीस काय?’
‘ हाई, मानसं हाईत क .’
‘कु ठं ?’
‘गाडीकडं.’
‘ हंजे, फरायला बाहेर पडलीस, हन क .’
हौशेची नजर वारं वार रावबा या नजरे शी िमळत होती. खाली जात होती. रावबा
देवजीकडं वळू न हणाला,
‘देवजी!’
‘जी?’
जरी या कशातून पाचाची नोट देवजी या हाती देत रावबानं सांिगतलं,
‘िहला काकणं... काय पायजे ते घेऊन दे...’
‘मला काय नको, जी...’ हौशा गडबडू न हणाली.
‘अरे ा!’ देवजी हणाला, ‘सरकार यवडं आ ुवाईनं दे यात अन् तुला नको हनायला
काय झालंय?् घे क ! मालकच हाईत ते गावचे.’
रावबा हणाला,
‘देवजी, मी वर या रानाकडं जातो. तू ये मागोमाग.’
रावबानं देवजीला डोळा घातला.
देवजीनं मान उडवली आिण रावबा ज ेत िमसळला.
ज ेबाहेर येताच रावबा टेकडी या रोखानं चालू लागला. ज ेचा गजबजाट मागं पडत
होता. टेकडी या ग यातून रावबा िवचारतं ीत पावलं उचलीत होता. लांबवर
आ यानंतर रावबा थांबला. आजूबाजूला कोणीच दसत न हतं... थो ाच अंतरावर
ऐनाचं झाड दसत होतं. रावबा ितकडं वळला. झाडा या सावलीत तो बसला. ऐना या
मोहराचा सडा झाडाखाली पडलेला होता. सूय ि ितजाकडं झुकला, तरी रावबा या
दृ ीस कोणी पडत न हतं. तो बेचैन झाला होता. वारं वार याची नजर खाली पसरले या

ज ेव न फरत होती. मधाचं मोहोळ उठावं, तसा ज ेचा अखंड नाद कानांवर पडत
होता. िजकडं पाहावं, ितकडं माणसांचा समुदाय नजरे त भरत होता. ज ेवर वर-खाली
जाणारी पाळ याची च ं ल वेधून घेत होती. फोन चा अ प आवाज कानांवर येत
होता. गाडीतळावर सोडले या गा ा, जनावरं जंगलउताराव न दसत होती. गावा या
म यभागी असले या देवळा या आवारात तर माणसांची गद अखंड सळसळत होती. या
चौकात या दीपमाळे वरील पेट या पलो याचा धूर आकाशात चढत होता.
रावबा हे सारं िनरखत होता. अ व थपणे पाहत होता.
अचानक याची नजर टेकडीची चढण चढत असले या देवजीकडं गेली. देवजी एकटाच
चढण चढत होता. याला एकटं पा न रावबाचं मन ख टू झालं. पण याच णी
देवजी या पाठीमागं काही अंतराव न येणारी बाई या या नजरे त आली. रावबाची
छाती अकारण धडधडली. कारण नसता यानं ओठाव न जीभ फरवली आिण बुं याला
पाठ टेकली. गवताची काडी चघळत तो चढण चढू न येणा या हौशाकडं एकटक पाहत
रािहला.
जवळ येताच देवजी खाकरला,
‘सरकार!’
‘काय, रे ?’
‘काय हाई, जी.’ हणत यानं मान उडवली आिण मागं वळू न पािहलं. हौशा बाजूला
अंग चो न उभी होती.
देवजी हणाला,
‘अग, बस क हकडं.’
‘नगं. बसतू हतंच.’ हणत हौशा ितथंच बसली.
बराच वेळ कोणी काही बोललं नाही. हौशा या हातां या हालचाल बरोबर ित या
काकणांचा आवाज तेवढा होई.
‘देवजी...’
‘जी.’
‘हौशाला काकणंच तेवढी दलीस, वाटतं?’
देवजी हौशाकडं पाहत हणाला,
‘लई लाजवट. घे हनीन, ते नगं.... घे हनीन, ते नगं. ‘मला कशास पायजे!’
रावबानं हौशाकडं पािहलं.
हौशा खाली पाहत पुटपुटली.
‘ हाई, जी.’
‘मग काय ो खोटं सांगतोय्?’
‘सांगो देत क ! लईच आ व के ला, हणून ही काकणं तेवढी लेवली. ती बी लेवायची
मनात हवतीच. लुगडं घेयाला गेलो, तर ही पाठीमागं. मी एकटा कसा जानार दुकानात?
चोळी घे हटलो, तर ह ली, नवरा इचारं ल.’

‘मग काय खोटं हाय काय, जी?’
‘अग, सांगायचं जरा बनवून! गावाकडची मानसं भेटली, हनायला काय गेलं असतं?’
‘बरं हवं, जी, ते! आनी हेनं काय थोडं फरव यान् का काय? पायांत गोळं आलं
मा या. भूक नसतानं लाडू -भजं खावव यान्. धड चालाय यीना...’
रावबा आिण देवजी मो ानं हसले.
हौशा हणाली,
‘आनी येवढंच क न थांबाय हाई... पाळ यात बसव यान् मला. अजून सगळं
फर यासारखं वाटतंय.् ..’
रावबानं देवजीकडं पािहलं.
देवजी हसून हणाला,
‘येवढं मातूर खरं बगा, जी.’
रावबा हणाला,
‘कोन भेटलं होतं?’
‘ हाई, जी?’
‘सरकार!’देवजी हणाला.
‘काय, रे ?’
‘जरा जाऊन येतो...’
‘कु ठं ?’
‘ हातारी वाट बगत असंल माजी. दवस बुडायला आला. नदीचं पानी तेवढं आनून
देऊन येतो.’
‘घटकाभरात येतो, जी.’ हणत तो वळला आिण बघता-बघता टेकडी उतरला. बराच
वेळपयत रावबा या या पाठमो या आकृ तीकडं पाहत होता.
तो दसेनासा होताच रावबानं आपली नजर हौशावर वळवली.
हौशानं लाजून खाली पािहलं.
रावबानं िवचारलं,
‘घरची सगळ आलासा तु ही?’
‘ हय, जी.’
‘आनी घराकडं कोन? गुरं हाइत, हवं?’
‘ हय, जी.’
‘मग यां ी गवतकाडी?’
‘आता गेलं अस याल, जी.’
‘कोन?’
‘तेनी, जी.’
रावबा हसला. ओ या गवताची काडी गालावर फरवीत तो णभर ग प बसला.

हौशा पदराशी चाल करीत होती. म येच हातांत भरले या रं गीबेरंगी बांग ा खालीवर करीत होती.
‘हौशा!’
‘काय, जी?’
‘तू कामाला जातीस काय?’
‘कु नी तरी बलवलं, तर जातू क , वो.’
‘मग म यात का येत नाहीस?’
‘आमास कोन बलवतंय् ग रबां ी?’
‘अग, यायचं...’
‘ हय, जी! खरं , बलव यािशवाय कसं येयाचं आमी?’
‘का?’
‘तुमची मानसं ठरलेली असतात. यांत आमी आनी कशास येयाचं?’
‘तसं न हे. मला ठाऊक न हतं. येत जा आता कामाला.’
‘ हय, जी.’
‘ज ेत काय काय घेतलंस?’
‘काय हाई, जी!’
‘काय हाई?’
‘जी!’
‘नव यानं दलं हाई काय घेऊन?’
‘जी.’
‘उ ा परत गावाकडनं आला, हंजे दील क -’
‘ हय, जी, मागाय या अदुगरच देतोय् मला. आजपातूर लई दलंय् मला तेन.ं तेची
याद इसरायची हाई मी...’ हणत हौशानं आपला उजवा हात पुढं के ला. डा ा हाताची
बोटं ितनं उज ा दंडावर ठे वली आिण हणाली, ‘हे बगा-’
रावबा चटकन उठला आिण हौशाजवळ गेला.
भाज याचा वण प दसत होता. या वणाव न हात फरवीत रावबा हणाला,
‘हौशा...’
ितनं आपली मान खाली घातली.
रावबा दोन पावलं पाठीमागं सरकला आिण ितथं बसला...
याची नजर आजूबाजूला फरत होती. या या दृ ीत कोणीच दसत न हतं. सुकले या
ओठांव न तो म येच जीभ फरवत होता. हौशा या काकणां या आवाजानं तो भानावर
आला.
... हौशानं मांडीवर कोपर टेकलं होतं आिण हाताची मूठ गालावर टेकून एकटक ती
रावबाकडं पाहत होती.
टेकडीची सावली दूरवर पसरली होती... दूरवर ज ोला जमले या माणसांचा दबलेला

आवाज ऐकू येत होता. गार वा या या झुळके नं मोहाचा मोहोर गळू न पडत होता.
नदीकाठचा गारवा जाणवत होता. तंबूत गार वा या या झुळके नं कं दील थरथरत
होता. रावबा तंबूत िशरला. समोरच उमा बसली होती. पु ात पु तक उघडं पडलं होतं.
रावबानं िवचारलं,
‘आबा झोपले?’
‘हो!’
‘जया?’
उमेनं जयवंतकडं नजर टाकली.
जयवंत गाढ झोपला होता. या या अंगावर रग न हता. उमा गडबडीनं उठली, आिण
जयवंत या अंगावर रग घालून ती माघारी वळली.
पटका काढू न रावबानं िवचारलं,
‘तू झोपली नाहीस?’
‘झोप आली नाही.’
‘सकाळपासनं झोप नाही. फ न फ न अंग जडावलंय् बघ.’ जांभई देत अंथ णाकडं
जात रावबा हणाला.
उमेनं कं दील उचलला आिण हणाली,
‘चला.’
‘कु ठं ?’
‘जेवत नाही?’
‘नको. भूकच मोडलीय्. अिजबात भूक नाही मला.’ हणत रावबा अंथ णावर पडला.
उमेनं काही न बोलता कं दील कमी क न कोप यात ठे वला आिण ती आप या
अंथ णावर जाऊन पडली.
ज ोची जाग कानांवर येत होती. येणा या-जाणा या गा ांचा लखलखाट होत होता.
ते सारं ऐकत उमा बराच वेळ जागी होती...
दुस या दवशी सकाळी आ पासाहेब बाहेर उ हात बसले होते. जवळच जयवंत होता.
खाल या बाजूला चाललेली लोकांची धावपळ पाहत आ पासाहेब बराच वेळ बसून होते.
अचानक पाठीमागून यां या कानांवर श द आले.
‘रामराम, जी.’
आ पासाहेबांनी पाठीमागं वळू न पािहलं.
पाटील उभे होते.
आ पासाहेब हणाले,
‘या, पाटील.’
‘सगळी व था झालेय् जी.’ पाटील बसत हणाले. ‘
कसली?’

‘बक याची. एकदा तुमचं बकरं पडलं, हंजे मग सग या लोकां ी िनरोप झाला.
उगीच लोक खोळं बून बस यात.’
‘बरं ! बरं !’ हणत आ पासाहेबांनी रावबाला हाक मारली.
रावबा बाहेर येताच याला आ पासाहेबांनी िवचारलं,
‘झाली ना तुझी तयारी?’
‘हो.’
‘सारजा, आटपा लौकर तुमचं.’ तंबूकडं पाहत आ पासाहेबांनी सांिगतलं.
‘ हय, जी.’ हणत सारजा तंबू या त डापयत धावत आली.
थो ाच वेळात सारे बाहेर पडले. जयवंत उमेबरोबर चालत होता. िस ा टोणा घेऊन
पुढं झाला होता. पाटलांनी सन ाला पुढं पाठिवलं.
देवळासमोरची जागा माणसांनी नुसती भरली होती. मढरांचा के िवलवाणा आवाज
माणसां या गजबजाटातून बाहेर येत होता. देवळासमोरची ख याएवढी जागा मोकळी
होती. या मोक या जागेत सनदी एका मढराला ध न उभा होता.
पाटलां या पाठोपाठ आ पासाहेब देवळात िशरले. यां या मागून उमा, जयवंत,
रावबा वगैरे सवजण गेले. देवीचं दशन घेऊन ते बाहेर आले आिण देवळासमोर उभे
रािहले. पुजारी गा हाणं हणत होता. गा हाणं संपताच गो वंदानं िस ाला खूण के ली.
िस ा पुढं झाला. सन ानं बकरं घ ध न ठे वलं. हातात धारदार तरवार घेऊन िस ा पुढं
आला. या या हातातील तरवार उ हात चकाकत होती. सवा या नजरा तरवारीवर
िखळ या हो या. िस ा एक एक पाऊल टाक त पुढं येत होता. णभर तो उभा रािहला.
याचं ल देवीकडं होतं. तो वाकला. यानं देवीला लोटांगण घातलं. तो जे हा उठला,
ते हा तरवारीवरची मूठ आवळली होती. तो तसाच दोन पावलं पुढं आला. णात या या
हातातील तरवार णभर उ हात चकाकली आिण दुस याच णी खाली आली. ‘ख च् ...’
असा आवाज झाला. बक याचं िशर धडावेगळं झालं होतं. आजूबाजूला र ा या
िचळकां ा उडा या. असहायपणानं ते बकरं जाग या जागी तडफडत होतं. दात-ओठ
आवळू न सन ानं याला धरलं होतं. खालची जमीन र ानं तांबडी झाली होती... जयवंत
हे सारं िव फा रत ने ांनी पाहत होता.
बकरं तळमळायचं थांबताच पुजारी पुढं आला. यानं र ाची थाळी उचलली आिण तो
देवीसमोर उभा रािहला. र ात बोट बुडवून यानं या ता या र ाचा टळा देवी या
कपाळावर ठे वला. सा यांनी वाकू न देवीला नम कार के ला. लोकांची एकच धावपळ
उडाली. बघता-बघता माणसां या गजबटातून बक यांचं ओरडणं, क ब ांचं के काटणं
उठलं. सा या वातावरणात एकच आवाज भ न रािहला. म येच एखादं िशररिहत क बडं
वर उडत होतं आिण ज ोवर र शंपीत होतं.
बघता-बघता देवळासमोरची जागा मुंड यांनी भरत होती. णा णाला मुंड यांची
रास वाढत होती...
आ पासाहेब हे सारं बघत होते. आयु यात थमच यांना सारं वेगळं भासत होतं.
त णी यांना ता यांची आठवण झाली.

‘ता या ज ोला आले नाहीत, तेच ठीक झालं,’ असं यांना वाटलं. देवीला बकरं देऊन
सारे परतले.
तंबू या पाठीमागं तीन दगडां या चुली मांडून यांवर ग ांनी भांडी चढवली होती.
आ पासाहेब पाटलां या बरोबर बोलत बसले होते. नदीकाठावर धुराचा जाड प ा उठला
होता. िजथं जागा िमळे ल, ितथं चुली धगधगत हो या. भांडी चढत होती. उतरत होती.
मा न आणलेली बकरी चुलीशेजारी िव या-कु हाड नी तोडली जात होती. याचा प
आवाज उठत होता. ज ो या दुकानांतून आणले या मसा या या पु ा सोडू न तो
वाट यात बाया गुंत या हो या.
बोलता-बोलता आ पासाहेब सारं पाहत होते.
अचानक यांचं ल समो न येणा या बजाबाकडं गेल.ं
बजाबा जवळ आला.
‘पाया पडतो, जी..’ हणत तो वाकला.
‘ये, बजाबा.’ आ पासाहेब हणाले.
‘ हय, जी.’ बजाबा हणाला आिण तो आ पासाहेबां या पायांशी बसला.
‘काय, बजाबा, हातारपणीदेखील तुला ज ा सुटत नाही, न हे?’
‘तसं काय हाई, जी.’ बजाबा हसत हणाला, ‘काय ज ंला ये याची हाऊस हाय काय
ई, जी, आमास?’
‘मग?’
‘माग या वसाला मागून घेटलं हतं.’
‘कु णी, तू?’
‘ हवं, जी! आतं मी, जी, कशास मागून घेनार? आतं काय हायलंय् मा यात?
पोरीसाठी मागून घेटलं हतं.’
‘असं, असं.’ आ पासाहेब हसत हणाले, ‘आता ा वयात लौकर नातवंडांची त डं
बघावीशी वाटतात, एवढं खरं ...’
‘ हय जी!’ बजाबा हणाला, ‘खरं , पन सून नांदली, तर हवं?’
‘ हंजे?’
‘तेच मागून घेटलं हतं मी.’
‘काय?’
‘सून चकोटपणानं नांदावी, हनून.’
आ पासाहेब काही बोलले नाहीत.
बराच वेळ पाटील आ पासाहेबां या चेह याकडं पाहत होते.
‘सरकार, जातू आतं.’
‘का, हो?’
‘येळ हईत आला. जातू आतं. वाट बगत अस याल घराकडं...’
‘सांगून पाठवा घराकडं.’

‘कशाला मीच जातू, जी.’
‘छे! छे! आज इथंच तुमचं जेवण. सोडणार नाही आज तु हांला.’ बजाबाकडं वळू न
आ पासाहेब हणाले, ‘आिण, बजाबा, तूही राहा इथंच जेवायला.’
तंबू या पाठीमागं उमा जातीनं वयंपाकाचं पाहत होती. चुलीत िशरणा या वा यानं
चुली फरफरत हो या. धूर उठत होता. चुलीवर ठे वले या र शाला तांबडा तवंग चढत
होता. उमेपाठोपाठ सारजाची धावपळ चालली होती.
याच वेळी जयवंत ितथं आला. उमेचा पदर पकडीत तो हणाला,
‘विहनी!’
‘काय, हो?’
‘मी पाळ यात बसणार.’
‘मग बसा क !’
‘तू आबांना सांग.’
‘छान! आिण तु ही सांिगतलं, तर?’
‘मग गो वंदाकडू न पैसे घेऊ?’
‘नाही हं! मी ही जबाबदारी घेणार नाही.’ विहनीनं बजावलं.
जयवंत संतापला. या या फु रं गटले या चेह याकडं पाहताच उमा गालांत हसली.
सारजा हणाली,
‘आता लहान का आहात?’
‘तुला काय करायचंय्?’ जयवंत उफाळला. ‘सारजा ऽऽ सारजाऽऽ’
‘हां, भाऊजी!’ उमेनं दटावलं.
जयवंत एकदम ग प बसला.
‘मग सांग ना, विहनी...’
‘सांगते बरं , पण आ ा नाही. एव ात पानं वाढली जातील. जेवून मग, हो!’
जयवंतनं मान डोलावली.
‘आिण हे बघा, जेवण होईपयत इकडं यायचं नाही हं!’
जयवंत हसून पळाला.
उमा कपाळावरचा घाम टपीत पु हा वयंपाकाकडं वळली.
थो ाच वेळात गो वंदा टोपी सारखी करीत आला आिण आ पासाहेबां याकडं पाहत
हणाला,
‘पानं वाढायची, जी?’
‘वाढा.’
पंगत बसली.
आ पासाहेब पाटलांना आ ह करीत होते. रावबा मुकाट जेवत होता.
पाटील हणाले,

‘धाकलं सरकार का बोलंनात?’
आ पासाहेबांनी रावबाकडं पािहलं. रावबानं वर मान के ली. या या िवचारी नजरे चा
अंदाज घेत आ पासाहेब हणाले,
‘कु ठं तरी डो यात हरणा-डु कराची िशकार घोळत असेल!’
‘सरकार, नाव काढनार, बगा, धाकलं सरकार! आम या गावचं लोक गेले होते
जंगलात. ते सांगत होते.’
‘काय?’ आ पासाहेबांनी उ सुकतेनं िवचारलं.
‘काय हवंच ते.’ पाटील णभर थांबले, त डातला घास यांनी िगळला आिण हणाले,
‘ हैना झाला असंल, बगा, ा गो टीला. आम यांतलं दोघं गावा ं येत हते... येताना
वाटेत ऊन झालं, न झाडाखाली बसले. बसले, ते बसले, ग प बसायचं का हाई?
जवळचे दगड, कु ठं मातीचं ढकू ळ घेऊन झाडावर मार, घुसपात हान, असं करीत न हते.
तर तचं नशीब बगा. जवळ या घुसपात एक दगड मार यानं एक ानं... आनी या
घुसपात ग प बसलेला काळा नाग खसपसत भाहीर आला. जे दोघं उठले, ते ठो ब बलत
सुटले. एक एक कडं, तर एक एक कडं. जो वर पठाराकडं पळत सुटला हता, तेनं जवा का
मागं वळू न बिगटलं, तवा पाठीमागं यो नाग--’
‘आिण मग?’
‘मग काय, जी, सरकार! तेवढं बिगत यावर ग ाचं अवसान कशास हातंय्? जेवडं
बळ हतं, तेवडं ख चून ब बलला आिण पळत सुटला गडी! हे सरकार जवळच हते काय
क ... यो आवाज ऐकू न पळत आले. पग यात, तर काय, यो गडी फु डं आनी पाटीमागनं
नाग वा यासारखा पळत सुटलेला... जवा काय या ग ानं ा सरकारां ी बिगटलं. तवा
पु हा एकदा जोरानं ब बलला... तवर हंजे सगळं अवसान तेचं सोपलं हतं... गडी
धाडकन खाली कोसळला. तवर नाग बी पोचलेला. येव ाशा जागंवर फना काडू न बा.
हे सरकार तसंच फु डं आलं हनी आिण या ग ा या संबूर बे रा ाले. नागबी लई
चवताळला हता, ‘फु स् ... फु स् ...’ करत तो सरकारां या अंगावर धावला... ह या
हातात काटीबी हाई... पण धीराचे सरकार, हनून झालं सगळं . पायात या बुटानं हानलं
तेला...’
आ पासाहेबांनी रावबाकडं पािहलं.
रावबा वर न बघता जेवत होता.
पाटील सांगत होते,
‘ यो गडी आमास येऊन सांगत हता... नु तं सांगताना चाळ् चाळ् कापत हता.
काळीज फाटलं ग ाचं. पन सरकारांचं काळीज लई घट.’
आ पासाहेब समाधानानं हसले.
जेवणं संपली.
पानं खाता-खाता पाटील िवचारीत होते,
‘छोटं सरकार काय हं यात?’

‘िशकतोय् तो. खूप खूप िशकवणार आहे मी याला. वक ल करणार आहे...’
रावबां या डो यांवर झोप येत होती. तो उठला आिण बाजू या झाडाखाली जाऊन
आडवा झाला.
पाटील िनघून गेले. आ पासाहेब उठले. गो वंदानं आणून दले या पा यानं यांनी चूळ
भरली आिण ते झोप यासाठी मागं वळले, तोच यांचं ल बाजूला अंगचो न उ या
असले या देवजीकडं गेलं.
आ पासाहेबांनी याला एकवार िनरखलं आिण हणाले,
‘काय, रे , देवजी?’
‘पाया पडतो, जी.’ हणत देवजी पुढं आला.
‘काय, रे ?’
‘काय हाई, जी. धाकलं सरकार कु ठं हाईत?’
‘का?’
‘का हाई, जी. कु या हाईत. सरकारांनी काल सांिगटलं हतं. ये यात काय, इचारलं
असतं...’
‘िवचार जा क .’
‘कु ठं हाईत, जी?’
‘तो काय झाडाखाली!’
‘ हय, जी.’ हणत देवजी पाया पडला आिण वळला.
जवळ जाताच देवजीनं हाक मारली,
‘सरकार...’
‘कोण?’ हणत रावबानं डोळे कल कले के ले.
देवजीला पाहताच रावबानं िवचारलं,
‘काय, देवजी?’
‘जी!’
‘काय हणते ज ा?’
‘बरी हाय, जी!’ हणत देवजीr हसला. ‘येनार हवं?’
‘कु ठं , रे ?’
‘कु या हाईत, जी!’
‘जरा झोपावं, हणत होतो.’
‘एक दसात हातारं झा याशी काय, जी?’
‘चालायचंच!’ हणत रावबा गालांत हसला आिण उठला.
कपडे क न रावबा देवजीबरोबर बाहेर पडला.
तंबूपासून दूर येताच देवजीनं िवचारलं,
‘काय हंतीया, जी, हौशा?’

रावबानं डोळा िमचकावला आिण हणाला,
‘काय हणू दे?’
‘काय हाई, जी.’
‘काल येतो हणून आला नाहीस काय?’
‘आनी आलू असतो, लाथ घाटली असतासा; असंच हवं?’
रावबा मो ानं हसला आिण यानं देवजी या पाठीवर थाप मारली.
लोकांची रीघ पलीकड या मैदानाकडं लागली होती. मैदानात हलगी घुमत होती.
तालमीची पोरं हातांत ला ा घेऊन आजूबाजूला फरत होती. लोकांना शांत बसव याचा
य करीत होती. सा या मैदानात लोकांची झुंबड उडाली होती. आजूबाजू या
झाडांव न सु दा लोक बसले होते. देवजी, रावबा गद तून वाट वाढीत पुढं सरकत होते.
लहान लहान कु या लाग या हो या. मधेच आरोड उठत होता. कु या रं गत न ह या.
अचानक महारानं टमक वाजवली आिण क ाखालची कु ती जाहीर के ली. सा यां या
नजरा जमावाव न फरत हो या.
बराच वेळ क ा या कु तीसाठी कु णीच उठत न हतं.
तोच वाट काढीत भै पैलवान पुढं आला. यानं एकवार जमावावर नजर टाकली.
याची तालमी या मातीत रं गलेली सावळी कातडी उ हानं तकाकत होती. हसत-हसत पुढं
आला आिण मुजरा क न तो क ाखाली बसला. भै कयातीत नावाजलेला पैलवान.
सतत चार वष तो वाजत, गाजत कडं नेत होता. याला तोड देणारं या भागात कोणीच
न हतं. यामुळं सवा याच नजरा याला सलामी दे यासाठी कोण उठतं, याकडं रािह या
हो या.
या सवा या नजरा आप याकडं वळवून घेत दुस या बाजूनं एक
उठली.
सडसडीत बां याची आिण रे खीव अवयवांची. धीमी पावलं टाक त ती
पुढं पुढं
सरकत होती.
देवजीनं रावबाला खुणावलं. रावबानं िवठू ला के हाच ओळखलं होतं. िवठू भै ला
सलामी दे यासाठी उठे ल, याची कोणालाच क पना न हती.
रावबा या बाजूला कु णी तरी कु जबुजत होतं...
‘का उठलाय् ो?’
‘कु णास ठावं. हाडं गोल क न घेयाची अस याल.’
‘सलामीला टकला, तर लई झालं...’ ितसरा कु जबुजला.
‘पन उठला का हाई?’
‘ हय! एवढं मातूर खरं !’
िवठू पुढं आला. क ाजवळ येताच तो णभर थांबला. काठी या टोकाला बांधलेला
भगवा फे टा वा यानं फडफडत होता. या फे ा या टोकाला बांधलेलं चांदीचं कडं
हेलकावे घेत होतं. उ हानं चकाकत होतं. या क ावर िवठू ची नजर णभर ि थरावली.
दुस याच णी तो भै कडं वळला. भै उठला. िवठू नं याला सलामी दली.

जे हा इतर कु या संप या, ते हा भै हलत-डु लत फडात उतरला. रता यासारखं
मांस या या अंगावर थपथपलं होतं. दुस या बाजूनं फडात उतरणारा िवठू सवा या
नजरे तून उतरला होता. भै या समोर तो कतीतरी करकोळ दसत होता. मा या या
कांबीसार या ताठ अंगय ीवर सवाचं ल िखळलं होतं. याचा येक ायून् ायू प
आिण रे खीव दसत होता. याची भरदार छाती सवा या नजरे त भरत होती.
दोघेही समोरासमोर येताच लोकांनी एकच िग ला के ला. टा या िपट या.
सलामी देऊन िवठू भै या अंगाला िभडला. भै दमानं खेळ याचा य करीत होता,
पण अचानक, काय होतंय्, हे ल ात याय या आत िवठू भै या पोटाखाली िशरला आिण
दुस याच णी भै उताणा आपटला.
इत या लौकर कु ती होईल आिण अशा त हेनं िवठू जंकेल, असं कु णालाच वाटलं
न हतं. भै पडला, हे अजूनही लोकांना खरं वाटत न हतं. ते पाहत होते. भै खाली मान
घालून जात होता, पण तरीही आप या डो यांवर िव ास ठे वायला लोक तयार न हते.
लोक ओरडत उठले. हवेत फे टे उडाले. िवठू मुजरे करीत येत होता.
रावबा आिण देवजी पुढं झाले. रावबाला बघताच िवठू एकदम पुढं आला आिण वाकू न
यानं रावबाचे पाय िशवले. रावबानं याला उठवलं. या या पाठीवर थोपवत रावबा
हणाला.
‘िवठू , नाव राखलंस गावाचं.’
िवठू नुसता हसला.
रावबानं त णी आप या डोईचा फे टा काढला आिण िवठू या डोक ला बांधला.
पु हा एकदा रावबाला नम कार क न िवठू पुढं सरकला.
‘चला, देवजी.’ रावबा हणाला.
गद बाहेर येताच देवजी हणाला,
‘नु ती कु तीच करा, हनावं. घरात...’
‘का, दे ा... लई त ड सुटलं? गावचं नाव दहा लोकां या त डांत बसलं आज. चार वस
रडत होतास. कु णाची हंमत तरी हती काय सलामीला उठायची?’
देवजी हणाला,
‘ हय, जी, ते खरं हाय.’
रावबा काही बोलला नाही.
बराच वेळ ते दोघेही न बोलता चालत होते.
देवजी हणाला,
‘सरकार, जाऊन येतो. सांजंला भेटाया येतो. उ ा कवा जानार तुमी?’
‘बगू या...’
‘सांजला येतो मी.’ हणत देवजी वळला.
रावबा या याकडं णभर पाहत उभा रािहला आिण तोही मागं वळू न तंबूकडं चालू
लागला.

या रा ी ब याच वेळानं रावबा झोपला.
सकाळी जे हा तो जागा झाला, ते हा गा ांतून सामान भर याची धावपळ सु झाली
होती. तो उठला आिण तंबूबाहेर उभा असले या बजाबाला पा न याला थोडं आ य
वाटलं. बजाबा पुढं आला आिण रावबा या पाया पडला. रावबा हणाला,
‘काय, बजाबा, येरवाळी आलास?’
‘ हय, जी.’
‘कोण ते?’ आ पासाहेब आतून हणाले.
‘बजाबा आलाय्.’ रावबानं सांिगतलं.
आ पासाहेब बाहेर आले. यानं के लेला नम कार वीका न ते हणाले,
‘काय, बजाबा?’
‘देवळाकडं िनघालू हतो, जी.’
‘अ सं अ सं, पोरानं नावं के लं तु या .’
‘ हय्, जी...’ बजाबा नकळत बोलला.
‘कु ठं हाय पोरगा?’
‘आतं ईल, जी. येतच हता मागनं.’
थो ाच वेळात िवठू आिण हौशा तंबूकडं येताना दसली.
तंबूजवळ येताच हौशा दूर उभी रािहली. िवठू पुढं आला. यानं आ पासाहेबां या
पायांवर डोकं ठे वलं. आ पासाहेब याला उठवीत हणाले,
‘पोरा, गावचं पाणी दाखवलंस बघ. बजाबा, गावात गे याबरोबर िमरवणूक काढा.
वाजत गाजत िशरला पािहजे पोरगा आत. मी सांगतो गो वंदाला.’
‘ हय, जी.’ बजाबा हणाला, ‘धाकलं धनी बी लई रपी. डोईचा फे टा काढू न ततंच
बांधला हे या डोईला. यातच आलं सगळं !’
‘अरे , चालायचंच. कर या माणसास करायचं नाही, तर करणार कु णाला?’
आ पासाहेब हणाले.
- पण ा यां या बोल याकडं रावबाचं िबलकू ल ल न हतं. तो दूर उ या असले या
हौशाकडं अधूनमधून पाहत होता.
रावबाकडं पा न तीही गालांत हसत होती.
आ पासाहेब िवचारीत होते,
‘के हा परतणार?’
‘ऊन कमी क न, जी! आतं स तर टोचून घेऊन येतो पोरीला. ितकडंच िनघालू
हतो...’
‘कु ठं हाय सून तुझी?’
‘ती काय, जी, बी हाय.’
‘ितकडं का? बोलव क इकडं! िमळू नच जाऊ आपण; आ हीपण दशनाला येणारच
आहोत ितकडं.’

‘ हय, जी.’
आ पासाहेबांनी सारजेला हाक मारली.
थो ाच वेळात सवजण देवळाकडं िनघाले. आ पासाहेबां या बोटाला ध न जयवंत
जात होता. तो आ पासाहेबांना हणाला,
‘आबा, स तर हंजे काय, हो?’
‘देवाजवळ मागणं मागून यायचं असतंय् ते. अमुक एक गो बरी होऊ दे, हणून
मागून घेतलं, हंजे तीन वष येऊन टोचून यावं लागतं.’
‘टोचतात?’
‘छे! अरे , नु तं नावाला टोचायचं. हे पुजारी असतात, क नाही....’
‘होय.’
‘आता दाखवतोच तुला चल.’ आ पासाहेब हणाले.
जयवंताला कसं समजावून सांगावं, हेच यांना कळे नासं झालं होतं.
देवळाजवळ गद झाली होती. पोरापासून थोरांपयत सव कारचे लोक दसत होते.
िनरोगी होते, रोगी होते. बायामाणसं आप या ता ा पोरांना घेऊन गद त उभी होती.
समोर दोन-तीन पुजारी हातात दाभणासार या तां यां या तारा घेऊन उभे होते. जशी
पाळी िमळे ल, तसे लोक यां या पु ात सरकत होते, ते पुजारी आप या हातातील
तां या या सळीचं टोक समोर आले या माणसां या दंडावर, कु णा या पोटावर टेकवत
आिण त डानं ‘पी ऽऽऽ’ असा आवाज काढीत. याला पुढं ढकलीत याची जागा दुसरा घेई.
हळू हळू गद कमी होत होती.
आ पासाहेब हे सारं जयवंताला दाखवीत होते. उमा उभी रा न ऐकत होती.
अचानक आ पासाहेब उमेकडं वळू न हणाले,
‘मुली, पुढ या वषाला तुलाही स तर टोचून यावं लागणार!’
उमेला या वा याचा अथ समजला नाही. ती ाथक नजरे नं आप या सास याकडं
पाहत होती.
आ पासाहेब हणाले,
‘मी मागून घेतलंय.् ’
बाजूला असलेला रावबा हे सारं ऐकू न आ पासाहेबां याकडं पाहत होता.
सारजेनं उमेकडं पािहलं. पण कु णालाच याचा अथ समजला नाही.
जे हा उमेनं मान वर के ली, ते हा आ पासाहेब हणाले,
‘मुली! हाता याचं मागणं आता दुसरं काय असणार? .... नातवंडाचं त ड बिघतलं,
हंजे...’
उमा गोरीमोरी झाली. लाजून ितनं खाली मान घातली.
आ पासाहेब मो ानं हसले.
जवळच उ या असले या एका बाई या काखेतील आठ-दहा मिह यांचं पोर मजेनं हसत
होतं.

उमा या पाठीमागं उभा असले या रावबाकडं कु णाचं ल नाही, असं पा न उमेला
िडवचलं आिण ितचं ल वळताच यानं या पोराकडं पािहलं.

६
शु वारचा दवस होता. सूय मावळला होता, तरी अ ाप अंधूक काश रगाळत होता.
थंडी हळू हळू उतरत होती. रावबा ल मी या देवळा या पाय यांवर बसला होता. गुराखी
पोरं जनावरं घेऊन के हाच परतली होती. खडीचा बोडका माळ दूरवर दसत होता.
गावातून उठणारी एखादी हाक अ प पणे कानांवर येत होती. ढवसं वारं अंगाला झ बत
होतं. टेका या टोकाला उभा असलेला बु ज नजरे त भरत होता. कु ठं ही आसपास
माणसांची जाग लागत न हती. जसजसा अंधार वाढू लागला, तसतसा रावबा बेचैन होत
होता. तो तसाच उठला आिण यानं दोन पावलं टाकली असतील, नसतील, तोच
देवळा या पाठीमागून येणारी
रावबा या नजरे त आली, हौशाला रावबानं चटकन
ओळखलं. ितला पाहताच रावबाला समाधान वाटलं. सकाळी म यात तो हौशाला
बोलला होता. पण ती येईलच, असा भरवसा रावबाला वाटला नाही, हौशा जवळ येताच
रावबा हणाला,
‘वेळ के लीस?’
‘तर का, जी? दसाउजेडी कोन येनार?’
‘आनी इकडू न कु ठनं आलीस?’
‘खडी या मागनं आलू, जी.’
‘का?’
‘का काय, जी? कु नी बिगतलं िबिगटलं, तर?’
‘मग बगंनात? खा यात का काय मला?’
‘तुमां ी कशास खातील, जी? मला खातील हवं?’
रावबा हसला आिण णात ग प झाला.
हौशानं वर पािहलं.
रावबाची नजर पाहताच ितचा ऊर धडाडला. ित या गो या चेह यावर डव न घाम
उठला.
रावबा पुढं झाला आिण यानं ितचं मनगट धरलं. तो हणाला,
‘हौशा!
गडबडीनं हात सोडवून घेत हौशा हणाली,
‘असं काय, जी? कोन तरी बगंल, हवं?
दबले या घोग या आवाजात रावबा हणाला,
‘कोन येतंय् इथं मरायला, ा वेळेला?’
पण याला उ र न देता हौशा गडबडीनं देवळा या पाय या चढली आिण गाभा यात
िशरली. गाभा यात लावले या पणती या अंधूक उजेडात दाराची फ चौकट अंधूक
दसत होती. रावबानं णभर ती चौकट याहाळली. आजूबाजूला नजर फे कली आिण तो
भरभर पाय या चढला.

गाभा यात जाताच यानं आजूबाजूला पािहलं. थम या या नजरे त हौशा आलीच
नाही. गाभा यात पणती जळत होती. ित या िमणिमण या काशात यानं सभोवार दृ ी
फरवली. एका कोप यात हौशा उभी होती. या मंद काशात उजळू न िनघणारी हौशा
रावबा याहाळत होता.
हौशाचा गोरापान चेहरा घामानं डवरला होता. घामा या धारा ित या
कानिशलांव न ओघळत हो या. ितची पु , भरदार छाती ासो वासाबरोबर वरखाली होत होती. ित या गिह या बावरले या डो यांत आ हान होतं.
‘हौशा! ‘ हणत रावबा पुढं झाला आिण यानं एकदम हौशाला िमठीत घेतली.
रावबा या खां ावर मान िवसावत असता हौशाचं ल चौथ यावर या ल मी या
दगडाकडं गेल.ं लालभडक शदूर फासलेला तो दगड िमणिमण या पणती या उजेडात
भयाण वाटत होता. भीतीनं ितचं शरीर एकदम थरारलं. गडबडीनं रावबा या िमठीतून
आपला हात सोडवून घेत ितनं तो हात पणतीवर मारला. णात काळोख पसरला आिण
रावबाचं हसणं तेवढं गाभा यात उठलं...
जे हा रावबा देवळाबाहेर आला, ते हा या या चेह यावर समाधान होतं. काळोख
दाट होत होता. आपले िव कटलेले के स पदराखाली खोचीत हौशा बाहेर आली. रावबाला
ती हणाली,
‘जातू, जी.’
‘का! थांब क - रावबा हणाला.
‘ हाई. लई येळ झाला.’
‘पण उ ा येनार न हं म यात?’
‘ हय, जी.
याच वेळी यां या कानांवर खाकर याचा आवाज आला.
दोघांनीही दचकू न पािहलं, तो एक
देवळा या दशेनं गडबडीनं येत होती.
रावबानं गडबडीनं हौशा या हाताला ध न ितला बाजूला ओढलं. ित या हातांतील
काकणांचा आवाज रावबाला कतीतरी मोठा वाटला. या
ला बगल देऊन ती दोघं
पुढं सटकली. थोडं अंतर जाताच रावबा पुटपुटला,
‘थेर ानं पािहलं नसलं, हंजे िमळवली!
रावबानं ता यांना ओळखलं होतं.
ता या डा ा हातात तेलाची वाटी घेऊन लगबगीनं येत होते. देवळापाशी येताच
यांची मान वर झाली. ते िनरखून बघत होते.
यांनी देवळाकडं पािहलं. देवळात अंधार पसरला होता. दर शु वारी ता या जे हा
देवळात येत, ते हा िमणिमणती पणती यांना उजेड दाखवी. ता या पेट या पणतीत तेल
ओतीत, देवीचं दशन घेत आिण परतत.
ता या पाय या चढू न वर गेल.े यांनी गाभा यातील पणती पेटवली. देवीला नम कार
के ला. आप या वाटीतलं तेल ठाव यात ओतलं. यांचा चेहरा त दसत होता. ते तसेच
बाहेर पडले.

करकरीत ित हीसांजे या वेळी ता यांना वा ात िशरताना पा न िस ाला थोडं
आ य वाटलं; पण यां या या चाल यानं याला यापे ाही आ य वाटलं. नेहमी ता या
कसे सावकाश चालत यायचे.
‘कोण तो चटकन पुढं झाला, िस ा?’
‘ हय, जी.’
‘आ पासाहेब कु ठं आहेत?’
‘हाईत, जी, सदरं त.’
‘कोण आहे? आतून आ पासाहेबांची हाक कानांवर आली. िस ा पुढं झाला आिण
हणाला,
‘ता या आ यात, जी.’
‘कोण? ता या? हणत आ पासाहेब सदरे व न उठले. िस ापाठोपाठ येणा या
ता यांना पा न ते हणाले, ‘या, ता या.’
ता यांनी आ पासाहेबांकडं पािहलं. दुस याच णी यांचं ल क
ावर बसले या
बजाबाकडं गेल.ं
आ पासाहेबांनी िवचारलं,
‘ता या, ा वेळचं बरं येणं के लंत?’
‘तुम याकडंच काम होतं.’
‘मा याकडं? मग सांगा ना!
‘खाजगी आहे जरा...’
‘खाजगी? हणत आ पासाहेबांनी एकवार बजाबाकडं पािहलं आिण ते ता यांना
हणाले, ‘मग चला ना आत.’
‘मी जातू, जी. बजाबा उठत हणाला.
‘का? बस क . आलोच मी!’
‘ हाई, जी. घरात कोन बी हाई. पोरगा गेला असंल तालमीत.
‘बरं बरं ! आ पासाहेब हणाले.
ता यांनी एकवार बजाबाकडं वळू न पािहलं आिण ते तरातरा आत गेल.े पाठीमागून
आ पासाहेब ता यां या या वाग याचा अथ लाव याचा य करीत जात होते.
दवाणखा यात जाताच ता यांनी दरवाजा पुढं के ला; या कृ तीनं आ पासाहेब शंकातुर
झाले. यांनी िवचारलं,
‘काय, ता या? एवढं कसलं खाजगी काम?’
‘आ पासाहेब, रावबा आला?’
‘आला असेल ना!’
‘मला आ ा तो ल मी या देवळाजवळ भेटला.’
राबवाचं नाव िनघा यामुळं आ पासाहेब बेचैन झाले होते. कं िचत त होऊन
आ पासाहेब हणाले,

‘हो, गेला असेल कदािचत. आज शु वार ना? देवी या दशनाला गेला असेल तो.’
‘होय! देवी या दशनाला गेला होता तो! पण देवळात या न हे!!’
‘ता या!’
‘ओरडू नका, आ पासाहेब. मी य मा या डो यांनी पािह यात ा गो ी,
बजाबाची सून हौशा आिण रावबा देवळातून बाहेर पडत होती..’
‘मग यात काय झालं?’
‘काय झालं? आ यच कत होऊन ता या हणाले.
‘हो! काय झालं! त ण पोरं आहेत... चालायचंच!’
‘काय चालायचंच? ता या उसळले, ‘आ पासाहेब, ल मी तुमचं कु लदैवत आहे.
िवसरलात काय? आप या पूवजांनी चारी सीमांवर चार देव थानं उभी के ली, ती गावची
र णक
हणून; इनामदारा या पोरांसाठी आडोशा या जागा हणून न हे!’
‘ता या!... आ पासाहेब खवळले.
...पण यांना पुढं बोलू न देता ता या हणाले,
‘ब स करा, आ पासाहेब! नुसतं ऐकू न बोलायची सवय नाही मला. आजवरब याच
गो ी ऐक यात मी रावबाब ल. मला यांब ल काही हणायचं नाही. पण देवळा या
मयादा राख या गे या नाहीत, तर मा घराणं धुळीला िमळा याखेरीज राहणार नाही, हे
ल ात ठे वा!’
बैठक वर बसलेले आ पासाहेब ताडकन उठू न हणाले,
‘तु हांला नको याची काळजी. तु हांला काय कराय या आहेत नस या उठाठे वी?
पा न घेईन मी. तु हांला जवळ के लं, तेच चुकलं माझं. हणतात ना... भटाला दली...’
‘हां! आ पासाहेब, त ड आवरा! ता या थरथर कापत हणाले,
आ पासाहेब असा अपमान करायला धजतील, असं यांना व ात देखील वाटलं
न हतं.
‘कु णाला बोलताहा तु ही? मला? कस या बाबतीत मंधा आहे मी तुमचा? मा यावर
डोळा वटार यापे ा आप या मुलावर डोळे वटारलेत, तर क याण होईल तुम या मुलाचं.
घरा याचं होईल...’
‘चालते हा! आ पासाहेब रागा या भरात बोलून गेले.
डो यावर एखादी वीज कोसळावी, तसं ता यांना झालं. काय बोलावं आिण काय बोलू
नये, हेदख
े ील यांना सुचत न हतं.
रागा या भरात बोलून गेले या श दांची जाणीव आ पासाहेबांना झाली होती. यांची
मान खाली झाली होती.
‘जातो! मला तरी कु ठं गरज पडली आहे तुम या दारात यायची? पु हा तुम या
वा ाची पायरी, ाण गेला, तरी चढणार नाही! पण, आ पासाहेब, माणुसक हणून
पु हा एकदा सांगावंसं वाटतं... बोलता-बोलता ता यांचा आवाज घोगरा झाला होता. ‘...
माणुसक त जोडलेले संबंध एक वेळ तोडता येतात, पण मनानं जोडलेले संबंध जोडतो,

हणून जोडले जात नाहीत, तोडतो, हणून तोडले जात नाही, मी तुमचा कु णी न हे ...
तु ही माझे कु णी न हत... माणुसक हणून चार गो ी सांगा ा लागतात के हा के हा... ते
माणसाचं कत आहे... मी ते सांग याचा य के ला... पोर तुमचं आहे... वाडा तुमचा
आहे.... गाव तुमचं आहे... तु ही वाटेल ते क शकता... तो तुमचा ह आहे...’
... आिण बोलता-बोलता ता या धाडकन दार उघडू न बाहेर आले.
याले या नजरे नं गो वंदा ितथं उभा होता. या यावर एकवार दृ ी टाकू न ते काही
एक न बोलता वा ाबाहेर आले.
काक चुलीपुढं वयंपाकात म होती. ितनं जे हा वर पािहलं, ते हा दाराशी ता या
उभे होते. भंतीला टेकून ठे वलेला पाट यांनी उचलला आिण जिमनीवर आपटला. यांनी
पाटावर बसकण मारली. पती या या त मु क
े डं पाहत काक नी िवचारलं,
‘वा ात गेला होता?’
‘नाव घेऊ नकोस वा ाचं! बोलून चालून शू ाची जात ती!घरा याची सारी पु याई
दो ही हातांनी उधळायला बसलेत नुसते. ाण गेला, तरी पु हा वा ाची पायरी चढणार
नाही. मोठे असले, तर ते आप या घरचे!
आप या पतीचा अवतार बघून काक ला काही बोलणं सुचलं नाही. ती तशीच
खाल या मानेनं भाकरी थापटू लागली.
ता या चंची काढू न सुपारी कात लागले.
बराच वेळ गेला, तरी कु णी काही बोललं नाही.
अचानक परसदारातून जयवंत धावत आत आला. धावत आ यामुळं याला धाप
लागली होती. याचा चेहरा भयभीत झाला होता.
या याकडं पािहलं, न पािहलं, असं क न ता यांनी याला िवचारलं,
‘काय, रे ?’
‘ता या, चला लौकर वा ात.’
‘वा ात? कशाला?’
‘वैनीनं बोलावलंय् तु हांला.’
‘मला?’
‘होय?’
‘कशाला?’
‘दादाला मारायला लागलेत आबा!’
‘मारता त?
‘होय! दादा खोलीत बसला होता. आबांनी हाक मारली, ते हा तो चौकात गेला.
देवळासमोर आबा उभे होते. यां या हातातील चाबूक दादाला दसलाच नाही. काही
बोलाय या आधीच मारायला सु के लं आबांनी. तसं वैनीनं मला तुम याकडं धाडलं.
चला लौकर.’
‘डोकं फरलं का काय तु या बापाचं?’

काक कडं वळू न ते हणाले,
‘येतो मी एव ात... हणत ते अनवाणी पायांनीच बाहेर पडले.
जयवंत ता यां या पाठोपाठ पळत होता. वा ाचा मोठा दरवाजा बंद होता. ता यांनी
दरवाजा जोरानं ठोठावला. थो ाच वेळात ‘कोन ये? हणत दंडी दरवाजा उघडला
आिण िस ाचा चेहरा बाहेर डोकावला.
‘मी... हणत ता या पुढं सरकले.
अिजजी या सुरात िस ा हणाला,
‘ता या, सरकारांनी, कु नाला आत सोडू नगं, हनून कू म सोडलाय्.’
रावबाचं ओरडणं कानांवर पडलं.
ता या िस ाला न जुमानता पुढं झाले.
‘अरे , जा, चल हो मागं. िशवशील मला.’
नकळत िस ा मागं सरकला, आिण बघत-बघता ता या आिण जयवंत आत िशरले.
आत या चौका या दारात जाताच ता यांचे पाय थबकले.
समोर चौकाम ये आ पासाहेब उभे होते. णा णाला यांचा हात वर जात होता.
पायांशी रावबा गडबडा लोळत होता, कं चाळत होता. आिण या कं चाळ या या
आवाजाबरोबर बेभान होऊन आ पासाहेब रावबा या अंगावर चाबूक ओढत होते. त डानं
ओरडत होते...
‘गावं आिण िशवारं ओस पडली, हणून देवळं सुचतात होय, रे ?’
ता या पळत सुटले. आ पासाहेबांचा वर गेलेला हात ता यांनी पकडला. बेभान
झाले या आ पासाहेबांनी कु णी पकडलं, हे पाह यासाठी मान फरवली.
‘सोडा, ता या! असली पोरं पोटाला अस यापे ा नसलेली परवडली... आ पासाहेब
उफाळू न हणाले,
‘पुरे, आ पासाहेब, मुलांना सुधार याची ही वेळ न हे. लहानपणीच जर...’
‘आिण आता काय उपडी पडू न शेण खातात का काय? हा बाजूला. कु णी सोडलं
तु हांला आत? नादान पोरं ! असं हणत यांनी पु हा चाबूक उगारला.
याबरोबर ता या हणाले,
‘हात आवरा, आ पासाहेब! शपथ आहे तु हांला जगदंबेची. पोरं अंगाखां ावर
वाढले याची जाणीव तु हांला नसेल, पण घरात मुलगी आहे, ाचा िवसर पडू देऊ नका.’
या शेवट या वा यासरशी आ पासाहेबां या हातातला चाबूक गळू न पडला.
िम ासारखं यांनी ता याकडं पािहलं. जिमनीवर पडले या रावबावर एकवार नजर
टाकली आिण दुस याच णी यांची नजर उमे या खोलीकडं वळली. गरकन ते वळले
आिण पाठीमागं एकदाही न वळता आप या खोलीकडं तडक िनघून गेल.े
आ पासाहेब जाताच ता या खाली वाकले. रावबा अंग मोडीत कसाबसा उठला. एकदा
यानं ता या याकडं पािहलं आिण ता यांचा हात िझडकारीत तो हणाला,
‘समजलं मला... एवढं बोलून तो आप या खोलीकडं वळला.

एक दीघ उसासा सोडू न ता यांनी तेथूनच वा ात या महादेवाला हात जोडले.
सोनारसो यात येताच यांचं ल आ पासाहेबां या खोलीकडं गेल.ं दरवा याला आतून
कडी घात याचा आवाज झाला.
बाहेर या सो यात िस ा उभा होता.
ता या हणाले,
‘दरवाजा लावून घे.’
वा ाबाहेर येताच यांनी पािहलं.
सा या ग लीत सामसूम होती. चं नुकताच ि ितजावर आला होता आिण ि ितजावर
धरले या मोडामुळं तो भयाण वाटत होता...

७
कामावरची माणसं सुटली. थंडीचं ऊन अंगाला चटके देत होतं.
रावबा झोपडीत िशरला आिण तसाच माघारी वळला. बाहेर येताच सहज यानं
नदीकडं दृ ी टाकली.
याला चुक याचुक यासारखं वाटतं होतं. हौशा आज कामावर आली न हती.ती का
आली नाही, हे रावबाला अ ािपही समजत न हतं. पाच -सहा मिह यांत हौशा अशी कधी
रािहली न हती.
ज े न परत आ यानंतर रावबाचं ल वा ातून उडालं होतं. सकाळी लौकर उठू न तो
शेतावर जाई. ितथं कामावर या माणसांवर देखरे ख करी. रा ी उिशरा वा ात परते.
आ पासाहेबांना थम हे थोडं िविच वाटतं होतं. एक-दोन वेळ यांनी रावबाला तसं
हटलं देखील.
‘रावबा, असं रा ी-अपरा ी घरी परतणं बरं न हे. फार फार तर दवेलागणीला
वा ात हजर हायला पािहजे.’
यावर रावबा हणाला,
‘आबा, य मालक पाठीवर अस यािशवाय कामं चांगली होत नाहीत. तु हांला खरं
वाटत नसेल, तर, आबा, एक दवस येऊन बघा, हवं तर. एक दवस जा यावर नसलं, तर
बसून काढतात माणसं.’
‘ते खरं , रावबा,पाठीमागं घरदार आहे, हेही िवस न चालत नाही माणसानं.’
‘होय, आबा. मला ते का समजत नाही? मी यातूनही लौकर ये याचा य करतो.
पण वेळ के हा जातो, हे देखील समजत नाही.’
यावर आ पासाहेब काहीही बोलले नाहीत. रावबाचं यांना कौतुक वाटलं.
पावसाळा आला आिण गेला. नदीचा पूर ओसरला, तशी रावबाची वा ाकडची
पळापळ थांबली. दुपारचं जेवण तो म यातच घेऊ लागला. रा ी, अपरा ी तो वा ाकडं
परतू लागला. आ पासाहेब याला लौकर ये यास सांगत. यावर रावबा हसून हणे,
‘आबा, आता मी सारं जातीनं पाहतो आहे. सारं िजथ या ितथं रा ालं, हणजे बरं
असतं. दवस काही असेच राहणार नाहीत पुढं.’
रावबा या या श दांनी आ पासाहेबांना समाधान वाटे. ते पुढं काही बोलत नसत.
उमेची मा कु चंबणा चालली होती. पण ही सारी कु चंबणा ती सहन करी. रावबा
ित याशी फार बोलत नसे. ती आपण न काही बोलली, तरी रावबा मोजकं च उ र देई
आिण डोळे िमटू न व थ पडे.
दवसानु दवस गावात रावबाब ल बोलबाला चालला होता. रावबाला याची
य कं िचतही कदर न हती. आ पासाहेबां या कानांवर या गो ी जात, पण यांचा यांवर
िव ास बसत नसे. यांना वाटे क , आपला मुलगा शेती करतो, हे यांना सहन होत नाही.

ता या वा ात िचत येत. आपलं काम आटोपत आिण िनघून जात.
रावबाला हे सारं डो यांसमोर दसत होतं. देवजी या या कानांवर घालीत होता.
देवजी सांगू लागला, हणजे रावबा हसत राही. याला काही सुचत नसे. हौशाला यायला
थोडा जरी वेळ झाला, तरी मनात अ व थ होई. अ व थ िच ानं तो इकडू न ितकडं फे या
घाली आिण हौशा दसली, हणजे समाधानानं हसे. या याकडं पा न हौशा गालांत
हसली, क रावबा खूश होई.
हीच हौशा आज माणसं जेवायला गेली, तरी देखील आली न हती. यामुळं तो िचडला
होता. हौशावर िचडला होता. अकारण सग या माणसांवर रागावला होता.
सूय चढला होता. ढवसं वारं सुटलं होतं. नदीवर लाटा उठ या हो या. या लाटांकडं
पाहत तो तसाच पुढं आला, आिण यानं गावभर नजर टाकली. सारं गाव शांत होतं.
नदीकाठावर अचानक पाणक बडी ओरडली. रावबाचं नकळत ितकडं ल वळलं.
सकाळी लावलेले गळ अ ािप एकदाही उचलून पािहले न हते. तो ितकडं वळणार, तोच
पाठीमागून आवाज झाला‘सरकार!’
रावबानं मागं वळू न पािहलं.
देवजीला बघताच रावबा थांबला.
देवजी पुढं येताच रावबा हणाला,
‘काय, रे , देवजी?’
‘काय हाई, जी.’
‘गावाकडनं आलास?’
‘ हाई, जी.’
‘मग?’
‘सलामवाडीला जरा गेलो हतो.’
‘बरं बरं ! चल, गळ बघू या.’
‘ हय, जी. चला.’ हणत देवजी रावबापाठोपाठ चालू लागला.
दोघेही नदीकाठाला उतरले. लावलेले आठ-दहा ‘खूटगळ’ तसेच होते. सावकाश एक
एक गळ ते बघत होते. उचलले या चार गळांना काही देखील लागलं न हतं.
जरा नाराजीनंच रावबानं पाच ा गळाला हात घातला.
हे करीत असताना काकणांचा आवाज रावबा या कानांवर आला. यानं मागं वळू न
पािहलं.
पाठीमागून हौशा येत होती.
ितचे के स िव कटलेले होते. डोळे लाल झाले होते. चेहरा गोरामोरा झाला होता.
णभर रावबानं ितला िनरखलं. रावबाला बघताच हौशा मटकन खाली बसली आिण
द
ं के देऊन रडू लागली. ते बघताच रावबा मनात एकदम चरकला. तो पुढं आला आिण
बसले या हौशाचे खांदे पकडू न तो ितला उठवीत हणाला,

‘काय झालं, हौशा?’
पण हौशा काही न बोलता द
ं के देत होती. डोळे टपीत होती.
रावबाला ते अस ा झालं. तो ओरडला,
‘काय झालं, हौशा?’
तरीही हौशा काहीही बोलली नाही. रावबाकडं पाठ क न ती ढसढसा रडत होती.
बराच वेळ गेला, तरी हौशा काही सांगत न हती.
रावबा रागानं हणाला,
‘अग, काय झालं, सांगशील, का नाही?’
हौशा गरकन वळली. देवजी ितथं आहे, ाचंही ितला भान रािहलं नाही. हात
पाठमोरे घेऊन ितनं चोळी एकदम वर के ली. ित या पाठीवर बोट बोट जाडीचे काळसर
वळ गो या कातडीवर उठू न दसत होते.
ते पाहताच रावबानं िवचारलं,
‘मारलं तुला?’
हौशा कशीबशी हणाली,
‘ हसरासारखं बडवलं मला.’
‘कु णी?’
‘नव यानं!’
‘का?’
द
ं के देत हौशा हणाली,
‘राती उिशरा गेलू, हनून यो मला खोदून खोदून इचारत हता.’
‘मग?’
‘ यां सांिगटलं, काम हतं, हनून.’
‘मग?’
‘ येनं तुमचा संशोव घेट यान्.’
‘मग घेईना!’
हौशा तसेच द
ं के देत रािहली. रावबालाही काय बोलावं, ते सुचत न हतं. तो तसाच
उभा होता. हौशा डोळे टपीत हणाली,
‘कु णी चाडी के ली, कु नास ठावं, सारी रात यानं मला बडवली.’
रावबा खवळला. तो पाठीमागं वळू न हणाला,
‘देवजी!’
‘जी.’ हणत देवजी जवळ आला.
‘सांग जा या िवठू ला, बायकोला चांगलेपणानं वागवून यायचं असलं, तर राहा,
हणावं, गावात.’
‘सरकार...’ हौशा हणाली, ‘ येनं मला भाहीर काड यान्.’

‘कु ठनं?’
घरातनं. तुमी माजं काय करनार, सांगा. या घरची पायरी चढनार हाई मी
आजपासनं. आनी तुमीबी हाई हटलासा, तर ही नदी हाय...’
‘अग, खरं ! पण िवचार कर जरा. गाव पेटेल न हे?’
हौशानं रावबा या नजरे ला नजर दली.
ित या डो यांतील चमक बघताच रावबा णभर गांगरला.
‘सरकार, हेचा इचार मागंच करायचा हतासा. काळजी क नगासा. मला बी
िजवाचा कटाळा आलाय्...’ हणत हौशा वर या क डीकडं धावत सुटली.
देवजी म ये आडवा आला. ितला थांबवत तो हणाला,
‘काय तरी येडाचार क नगस. अग, सरकार हाईत क घ . तू का िभतीस? जरी इचार
क न दे क त ी बी? ो काय खेळ हाय, हय?’
रावबा काही बोलत न हता. तो िवचार करीत होता. पण याला काही सुचत न हतं.
देवजीकडं पाहत तो हणाला,
‘कसं, देवजी?’
‘ यात काय? जी?' देवजी हणाला.
‘काय हटलंस?’ रावबानं िवचारलं.
‘सरकार! आतं िह या नव यानं टाक यान्, हंजी तुमीबी टाकनार िहला? येवडं मोटं
गाव हाय. यात एक मानूस मावत हाई, का काय?’
‘तसं न हे, देवजी. इ तीचा
आहे हा.’
‘तेच, जी! सगळा इचार क नच क स पायजेत ा गो ी.’
‘ते क हणतोस? आबा काय हणतील?’
‘राम याचं घर हाय, का हाई? एकटाच हाय यो बी घरात. पाठीमागं मोप रकामं
घर हाय क ! आनी ितथं रा ली, हंजी हौशा येतीच क कामाला. पोटापा याची ितला,
जी, काय काळजी?’
‘कसं, हौशा?’
‘तुमी काय करिशला, ते खरं , जी. रामजी मला घरात घील, हवं?’
‘ येचा बा घील. घर सरकारांचं हाय, हनावं.’
‘तसंच क या, देवजी. आता जा तू गावाकडं आिण राम याला सांगून ये. सं याकाळी
हौशा ितथं रा लाच जाईल. जाशील ना, हौशा?’
‘ हय, जी.’ हौशा हणाली.
‘मी असेपयत तू तुझी काळजी क नकोस.’
हौशा खुदकन् हसली.
रावबानं देवजीकडं पािहलं, देवजी वळला. तो दसेनासा होताच रावबा झोपडीकडं
वळला. या या पाठोपाठ काकणांचा आवाज जात होता.
बजाबा आप या घरात उगीचच आत-बाहेर करीत होता. याला काही सुचत न हतं.

येता-जाता मध या आखणात पडू न रािहले या िवठू कडं तो पाहत होता.
गेले चार दवस ाच त हेनं दवस जात होते. हौशा गावचा एकच चचचा िवषय
होऊन बसली होती. बजाबा-िवठू ला गावात त ड काढायला जागा न हती. हाता याचा
एकु लता एक आधार िवठू - याचा संसार मोडलेला पा न बजाबाची छाती फु टली होती.
एर ही जर ही गो घडली असती, तर बजाबानं के हाच दसेल या मागानं पोराचा
संसार ता यावर आणला असता. पण रावबानं हे के लं अस याचं समजताच बजाबाला
काही सुचेनासं झालं होतं. तो गुदमरला होता.
बजाबाची िपढी ध न तीन िप ा वा ा या छायेत वाढ या. बजाबाला वा ाचा
मोठा आधार वाटे. तोच आधाराचा वटवृ या या झोपडीवर कोसळू न या याखाली
याचं छोटं घरकु ल पार धुळीला िमळालं होतं!
िह या क न बजाबा पोराला हणाला,
‘िवठू ! ऊठ आता, बाबा! असं लोळू न आनी दा िपऊन जलम जायचा हाई.’
‘काय हनलास?’ हणत िवठू उठू न बसला. याचे डोळे तांबडे लाल झाले होते.
‘अरं , डो यात राख घालून काय होतंया? जरा दमानं घेऊस पायजे! सारं सुरळीत पार
पडंल!’
‘ हय! पडंल तर. तेच करनार हाय यां.’
‘काय?’
‘तुला लाज नसली, तर मला हाय. हाई या रावबाचा मुडदा पाडला, तर नाव
सांगनार हाई!’
‘िवठू , पायरीनं वागावं माणसानं...’
‘कसली पायरी?’
‘अरं , पंडीवर या वंचवाला मारायला गेल,ं तर पंडीला ध ा लागंल हवं?
‘लागंना! इनामदाराचं कौतुक तुला असंल. मला हाई!’
बजाबा तरारा पुढं गेला आिण यानं बसले या िवठू या पाठीवर लाथ घातली.
‘हरामखोरा! या या अ ावर वाढलास, येला बोलतोस! एक बायको गेली, हनून?
कु ट फे डशील?’
िवठू रागानं बापाकडं पाहत होता. तो थरथरत कसाबसा उभा रािहला. या या मुठी
वळ या गे या.
बजाबाचे डोळे भ न आले. तो हणाला,
‘िव ा! तुला आईची शपथ हाय. मार मला. आनी हवं ते कर. मार.’
बघता-बघता बजाबानं िवठू ला िमठी मारली आिण तो रडू लागला.
िवठू चे हात बजाबा या पाठीव न फरत होते.
वत:ला साव न बजाबा दूर झाला आिण हणाला,
‘येव ात येतो, पोरा.’
‘कु टं िनघालास?’

‘िभऊ नगंस, वा ात जाऊन येतो.’
‘का? सून भेटते काय, बघायला?’
‘बोलू नगंस, पोरा. एकदा धाक या ध यां ी इचा न येतो. मग तु या वाटंत येनार
हाई मी.’
‘ हाता या...’
‘गुमान पडू न हा मी येइ तंवर...’ हणत बजाबानं कोप यातली काठी उचलली आिण
तो तडक घराबाहेर पडला.
खाली मान घालून तो तसाच ठे चाळत जात होता.
वा ाजवळ येताच तो थबकला. यानं नाक ओढलं. मनाचा िह या क न तो
वा ाची पायरी चढला.
चौकात येताच िस ा पुढं आला. पण िस ाकडं एकदाही न पाहता तो तसाच आत
िशरला.
सदरे त येताच नेहमी या सवयीनं यानं थोर या सरकारां या फोटोला नकळत हात
जोडले. या फोटोकडं पाह याचंही धैय याला होत न हतं. यानं डोळे टपले. आिण तो
दवाणखा यात िशरला.
आ पासाहेब एकटेच दवाणखा यात बसले होते. बजाबा ितथं जाताच मान वर क न
यांनी पािहलं.
याचे डबडबलेले डोळे बघताच आ पासाहेबांनी िहशेबा या व ा बाजूला सार या
आिण ते हणाले,
‘बस, बजाबा.’
‘धाकलं धनी...’ हणत असताना बजाबाचा गळ दाटू न आला. या या ओठांतून श द
फु टेना. तो मटकन खाली बसला.
बराच वेळ तो तसाच बसून रािहला. मूकपणानं तो गालांवर ओघळलेले अ ू टपीत
होता. आ पासाहेबांनाही काय बोलावं, कळत न हतं. भारावले या नजरे नं ते या याकडं
नुसते बघत होते.
‘धाकलं धनी, तुमां ी कळलं?’
आ पासाहेब या याकडे पाहत हणाले,
‘काय?’
‘माजी सून...’
‘घर सोडलं तु या सुनेन,ं हणे.’
‘ हय, धाकलं धनी...’
‘पटलं नाही नव याशी?’
‘धाकलं धनी, सारी अ ू गेली...’
‘मलाही वाटलं न हतं, असं होईल, हणून. फार वाईट गो झाली. पण, बजाबा,
जाईल कु ठं ती?’

‘धनी!’ आ पासाहेबां या बोल याकडं ल न देता बजाबा हणाला, ‘मला मा या
घरा या या आ ूची कं मत हाई. पन तुम या सा या घरा याची आ ू...’
आ पासाहेब या वा यानं चपापले.
‘बजाबा...’ ते ओरडले.
‘ हय, धनी. ध यांनी माजी आ ू घेतली. तुमची घालवली ...’
असेल, नसेल, ते बळ एकवटू न आ पासाहेब ओरडले...
‘बजाबा-’
‘धाकलं धनी, ध यांनीच घराबाहेर काडली आनी रामजी या घरात ठे वली.’
आ पासाहेब ताडकन उठले. यांचे ओठ थरथरले.
‘बजाबा, तुला तुझी सून सांभाळता येत नाही. िवठू ला आपली बायको सांभाळता येत
नाही. आिण दुस याला पोरं सांभाळायची िशकवता? कशाला ल के लं होतं, बायको
सांभाळता येत नाही, तर?’
आ पासाहेब ताडताड बोलत होते. जरी ते बोलू नये, ते बोलत होते, तरी यांचं मन
यांना आतून खात होतं. ा या बुडाशी स यता आहे, हे यांना पटत होतं. आजवर
रावबाब ल अनेक गो ी यां या कानांवर आ या हो या. पण आज खु बजाबा यानं
आ पासाहेबांना अंगाखां ावर खेळवलं- जो आजपयत आ पासाहेबांशी इमाने-इतबारे
वागला, तोच बजाबा आज सांगत होता, वत: या सुनेब ल, आप या घरा याब ल,
रावबा या इ तीब ल!
आ पासाहेबांचं बोलणं थांबताच बजाबा हणाला,
‘धनी, तुमां ी ा खां ावर खेळवलं यां. आज थोरलं धनी असतं, तर .. धनी, सांगतू,
ऐका, माजंबी वार िहरवट डो याचं हाय. चार दीस डो यात राख घाटिलया तेन.ं दा
िपऊन गाळी दीत बसतंया ये. रागा या भरात कायतरी क न बसलं, तर बोल लागंल.
ा हाता याला बोल लागंल. ा पायरीवर अ ूनं दीस काढलं या. येला डाग लागंल.’
‘मला धमक देतोस?’ थरथरत आ पासाहेब ओरडले, ‘ यानं सून पळवली असेल,
यानंही िवचार के ला असेल. वत:ला सांभाळायला रावबा समथ आहे. याला तुझा
आशीवाद नको.’
‘पन, सरकार-’
‘जा, चालता हो!’ आ पासाहेब खवळू न ओरडले.
बजाबा वळला आिण दोन पावलं गेला. नेहमी माणे यानं ‘जातू, धनी’ हटलं नाही.
जे हा यानं मागं वळू न पािहलं, ते हा आ पासाहेबांना या या डो यांतून ओघळणारे अ ू
दसले. जड पावलांनी तो बाहेर पडला. या या पावलांचा आवाज नाहीसा होताच
आ पासाहेब ितथूनच ओरडले...
‘िस ा...’
‘जी!’ हणत िस ा धावला.
‘आ ा या आ ा जा आिण याला पुढं घालून घेऊन ये.’

‘जी!’ हणत िस ा ितथंच घुटमळला.
जे हा आ पासाहेबांचं ल या याकडं वळलं, ते हा आ पासाहेब ओरडले,
‘जा हणतो, न हे?’
‘जी, कु नाला आनू?’
‘राम याला हणून सांिगतलं, न हे? कान बंद हायला लागलेत ह ली तुमचे सवाचे!’
पुढचं ऐकायला िस ा थांबलाच नाही.
तो जाताच आ पासाहेबांनी कचेरीचा दरवाजा धाडकन बंद के ला, आिण ते
सोनारसो यावर आले. सोनारसो यात आत या चौकटीवर बसवले या आबां या फोटोकडं
ल जाताच ते चपापले. सोपा आप याकडं पा न हसतो आहे, असं यांना वाटू लागलं.
अ व थ िच ानं ते फे या घालू लागले.
जे हा पावलं वाजली, ते हा यांनी मागं वळू न पािहलं.
दरवा यात गो वंदा उभा होता.
‘काय?’
‘काय नाही, जी. राम या आलाय्.’
‘कु ठं आहे तो?’
‘आहे बाहेर.’
‘पाठवून दे याला घरात.’
‘ हय, जी.’
रामजी सोनारसो याची पायरी चढला. ते हा आ पासाहेब या याकडंच पाहत होते.
रामजीनं आ पासाहेबां याकडं पािहलं. आ पासाहेबां या डो यांतील आग बघताच
रामजीची छाती धडाडली. तोच आ पासाहेब ओरडले,
‘इकडं ये.’
‘जी.’ हणत रामजी पाय या चढू न वर गेला. नम कार कर यासाठी तो वाकला. जे हा
यानं मान वर के ली, ते हा आ पासाहेब नजीक आले होते. काय होतंय,् हे ल ात याय या
आतच आ पासाहेबां या उज ा हाताची पाचही बोटं रामजी या कानिशलावर
कडाडली!
‘हरामखोर!’ आ पासाहेब कडाडले. ‘दुस यांची घरं मोडू न यां या बायका घरात
बाळगतोस?’
रामजी चळचळ कापत होता. काय बोलावं, हेच याला समजेनासं झालं होतं. तो
कसाबसा हणाला,
‘ हाई, जी...’
‘ हाई, जी, काय? बजाबाची सून तु या घरात नाही?’
‘पन, सरकार....’
‘ती घर सोडू न आली नाही? गावात या गावात हे धंदे करता? मा यासमोर? कोण
तुझी ती? का घेतलंस ितला घरात?’

रामजीची भीतीही थोडी कमी झाली होती. तो हणाला,
‘पन, सरकार, माजी ात काय बी चुक हाई.’
‘मग काय, माझी चुक आहे? हरामखोर लेकाचे! गावची अ ू घालवायचं ठरवलं आहे
तु ही?’
‘मी हाई हनत हतो, जी...’
‘मग का घेतलंस! का लाथा घालून बाहेर घातलं नाहीस ितला?’
‘सरकार! थोर या सरकारांनी सांिगतलं. मी काय करनार, सरकार? ध यांनी आनून
ठे वली. मी कोन नगं हननार? घर तुमचं...’
पण याचं वा य पूण हाय या आतच आ पासाहेबांची बोटं पु हा एकदा या या
गालावर िभजले या वादीसारखी कडाडली.
‘माजोरी लेकाचे! जा, चालता हो!’
रामजी जाताच आ पासाहेब णभर तसेच उभे रािहले. यांनी धोतरा या सो यानं
डोळे टपले.
याच वेळी यां या कानांवर काकणांचा आवाज पडला. यांनी चमकू न पािहलं.
दरवा यात जयवंत उभा होता.
‘काय, रे ?’
‘विहनी आलीय्.’
‘मुली-’ आ पासाहेबांची पावलं आपोआप ितकडं वळली. दरवाजा ओलांडून ते आत
गेले. उमा ितथंच उभी होती. काय बोलावं, हे आ पासाहेबांना समजलं नाही. कसंबसं
यांनी िवचारलं,
‘तू ऐकलंस, वाटतं?’
उमा काही बोलली नाही. खाली मान घालून ती तशीच उभी होती. जयवंत ित या
हाताला िबलगला होता.
‘तुला हे माहीत होतं?’
उमेनं काहीच उ र दलं नाही.
‘हं! आिण तरी तू मला बोलली नाहीस. तुला मािहती आहे, उमा, रावबात आिण
तु यात मला काही फरक वाटत नाही. सून हणून मी तु याकडं कधी पािहलं नाही....
आिण तरीही तुला मला सांगता आलं नाही. तुझा बाप असता, तर?’ एक उसासा सोडू न
आ पासाहेब हणाले, ‘जाऊ दे! पोट या पोराला जो िव ास वाटला नाही, तो तू तरी
कसा धरावास....?’
आ पासाहेब बोलत होते. उमा मान खाली घालून ग प उभी होती.
‘... हे सारं तुला माहीत असताना देखील तू हे सारं सहन करीत होतीस. अगदी
एकटी... कु णाला न सांगता. मुली, तु या पानं ल मी ा घरात िशरली आिण माझं सारं
घर आनंदानं भरलं. पण, मुली, या ल मीलाच सुखी पाहायचं मा या निशबी नाही. तु या
निशबी काय आहे, कु णास ठाऊक! मला हे सारं समजतं, पोरी. पण मी काही क शकत

नाही. रावबा माझा मुलगा आहे. बाप या ना यानं मी याला क ात ठे वू शकतो. माझा
मुलगा ा ना यानं मी याला वागवू शकतो. पण, मुली, तो संसारात रमणं, न रमणं ही
गो मा या हातांत नाही. ती तुझी आहे. तुझा तो पती आहे, हे िवसरता कामा नये. तू
कशात कसूर करीत नाहीस, हे मला दसतं. पण, मुली, देव तुला यात यश देत नाही. ती
गो मा या हातांतली नाही आिण तु याही नाही. मला हे तुझं दु:ख पाहवत नाही...’
‘नाही, तसं काही नाही. मला ा घरात काही कमी नाही.’ उमा एकदम बोलून गेली...
आिण तशीच ग प झाली.
आ पासाहेब ित याकडं च कत होऊन बघत होते. यांना वाटत होतं क , उमेला
पोटाशी धरावं. ित या मा याव न हात फरवावा. पण यांचे पाय जागेव न हलत
न हते. यांचे डोळे भ न आले होते. ते हणाले,
‘हं! पोरी, तू सुखी! मा यावरचे के स िपकले मा या. काय सुख तुला ा घरात
िमळालंय आिण िमळतंय् हे मी पािहलं आहे आिण पाहतो आहे. तुझं ल होऊन तू ा
घरात आलीस, ती सास या, बापा या भांडणात. तू माहेराला पारखी झालीस. आज बारा
वष झाली, पण तू कधी माहेरचं नाव काढलं नाहीस. एक दवसही तसं दाखवलं नाहीस. तू
ा घरात आलीस आिण घराची अवकळा सावरलीस. घराचा आनंद के लास. जयवंता एक
पोरकं पोर, पण याला कधी पोरके पणाची झळ लागू दली नाहीस. घरादाराची
जबाबदारी वय नसताना तू उचललीस आिण पार पाडलीस. ा घरात आ यापासून तू
वत:ला अनेक बंधनांत जखडू न घेतलंस. घरादाराला आपलंसं क न घेतलंस. जबाबदा या
वीकार यास, पण या वीकारीत असताना ह ा या माणसाला जखडू न ठे वायचं मा
या धांदलीत संपूण िवसरलीस!’
आ पासाहेब अखंडपणे बोलत होते.
उमा मान खाली घालून ऐकत होती. ितला आ पासाहेबां याकडं पाह याचा धीरही
होत न हता.
बोलता-बोलता आ पासाहेब अचानक थांबले होते. ती शांतता उमेला अस होत
होती.
जयवंत ते सारं ऐकत होता. पण याला यातलं काहीच समजत न हतं. तो उमेला
हणाला,
‘विहनी, चल ना, ग!’
‘कु ठं ? ‘आ पासाहेबांनी जयवंतकडं पाहत िवचारलं.
‘मला भूक लागलीय्.’ जयवंत त ारी या वरात हणाला.
‘मग सारजा नाही?’
‘आहे क !’
‘जा, ितला वाढायला सांग, जा.’
पण जयवंतनं उमेचा पदर सोडला नाही. तो उमे या त डाकडं पाहत हणाला,
‘चल ना, ग, विहनी....’
‘सांिगतलं ना?’ आ पासाहेब आवाज चढवून हणाले,

आ पासाहेबांचा तो आवाज ऐकताच जयवंतनं उमेचा पदर सोडला. पण तो जागेव न
हालला नाही.
बराच वेळ गेला, तरी कोणीच काही बोललं नाही. उमेची मान वर होत न हती.
जयवंत फु रं गटू न उभा होता. आ पासाहेब या दोघांकडं पाहत होते.
‘पािहलंस, मुली, हे आणखीन् एक बंधन, या बंधनातून तू, सुटेन हटलंस, तरी तुला
आता सुटता येणार नाही. जा, याला वाढ, तसा तो ऐकायचा नाही.’
उमा वळली. बाजूला जयवंत उभा होता. ितनं याचा हात धरला आिण या या
के सांव न हात फरवला. आप या दो ही हातांचा िवळखा उमे या हाताला घालून
जयवंत चालू लागला.
आ पासाहेब यां या पाठमो या आकृ तीकडं पाहत होते.
ती दोघं दसेनाशी होताच आ पासाहेबांनी एक दीघ उसासा सोडला. यांनी
डो यां या कडा टप या आिण ते आप या खोलीकडं चालू लागले.
वा ा या पाठीमागं कु ी कु णावर तरी भुंकत होती. यांचा कोलाहल णा णाला
वाढत होता.
आ पासाहेबांनी दवाणखा यातून बाहेर येत हाक दली,
‘कोण आहे, रे , बाहेर?’
‘जी!’ हणत िस ा आला.
‘उगीच कु यांनी ओरडा चालवलाय्. चार ध डे फे क यां यावर!’
‘जी.’ हणत िस ा धावला.
आ पासाहेब मा भुंकणं थांबेपयत ितथंच उभे होते....

८
नवरा जसं जवळ येत चाललं, तसं वा ाचं व प पालटलं होतं. सारा वाडा
सारवला गेला. दररोज गाव या पाच-सहा सुवािसनी बायका यासाठी राबत हो या.
ग ांची धावपळ चालली होती. वा ा या िविहरीला अखंड उपसा सु होता.
वा ा या भंत ची पडझड दु त होत होती. गाव या कुं भारानं आणलेली चु याची
पोती िभजत टाकली होती. चुना गाळू न तयार झाला होता. भंत ना िश ा लावून
मोळा या साळु यांनी भंत ना चुना लागला. गो वंदा यावर रमंजाचे तांबडे प े ओढीत
होता.
उमेची नुसती धावपळ उडाली होती. नवरा ाचं सामान गो वंदाकडू न आणवून, कोठी
भ न घे यात ती म होती.
एके दवशी आ पासाहेब क
ावर बसले असता गो वंदा ितथं आला. आपली चाळशी
सावरीत यानं एक यादी आ पासाहेबां या हाती दली. आ पासाहेबांनी िवचारलं,
‘काय आहे?’
‘नवरा ा या सामानाची यादी!’
‘मग मा याकडं का?’
‘विहनीसाहेबांकडू न आलीय्.’
‘मग?’
‘नाही, मी दरवष या िशरर या माणं यादी क न आत पाठिवली होती. नेहमीपे ा
यात चालू वष वाढ झालेली आहे.’
‘कु णी के ली?’
‘विहनीसाहेबांनी.’
आ पासाहेबांनी गो वंदाला आपादम तक याहाळलं व िवचारलं,
‘गो वंदराव, कती वष तु ही नोकरी करता?’
‘सरकार, तीस वष झाली असतील.’
‘हं!’
‘पण, सरकार....’
‘गो वंदराव, तु ही कारभारी आहात. कारभार चालवायचा तु ही. भलती उसाभर
करायची नाही, समजलं?’
‘पण, सरकार...’
‘ या यादी माणे सामान आणवून या आिण चालू मिह याला दोन पये दंडादाखल
हणून तुम या पगारातून कमी क न या.’
‘पण, सरकार....’
‘गो वंदराव!’ आ पासाहेब आवाज चढवून हणाले, ‘विहनीसाहेब घर या मालक ण

आहेत. समजलं? यांनी काय आणायचं आिण काय नको, हे तु ही ठरवायचं नाही. पु हा
असं घडलं, तर मला तुमचीही गरज लागणार नाही.’
गो वंदाला घाम फु टला होता. आपली टोपी सावरीत आ पासाहेबांनी फे कलेली िचठी
उचलून तो गडबडीत कचेरीत गेला.
दोन हरपयत सा या देवांचं तेल वाटू न झालं. आ पासाहेब सदरे त बसले असता
जयवंत ितथं धावत आला. आ पासाहेबां या जवळ जात तो हणाला,
‘आबा, ताटं के लीत.’
‘आलोच, चल.’
आ पासाहेब जे हा सो यात आले, ते हा ितथं दोनच ताटं मांडलेली होती. आ पासाहेब
आिण जयवंत पाटावर बसले.
उमा येताच आ पासाहेबांनी िवचारलं,
‘मुली, रावबा आला?’
उमा काही बोलली नाही. ितनं जयवंतकडं पािहलं.
जयवंत हणाला,
‘दादा म यात आहे.’
‘हं!’
आ पासाहेब खाली मान घालून जेवत होते.
थोडा वेळ गेला आिण उमा काहीतरी आण यासाठी आत गेली. या वेळी
आ पासाहेबांनी िवचारलं,
‘जया, काय चाललंय्, रे , म यात?’
‘भांगलण चाललेय, आबा. काल गेलो होतो मी.’
तेव ात उमा आली.
आ पासाहेब पु हा जेवू लागले.
काही वेळानं यांनी िवचारलं,
‘रावबाचं जेवण पाठवलं, क नाही?’
‘पाठवलं.’ उमा हणाली.
‘सग या देवांचे िशधे दलेस?’
‘ दले.’
‘कोठीचं सगळं सामान भ न या. देव बसले, क काही आणता येणार नाही.’
‘ब तेक सगळं आहेच, जा त आणलं नाही, तरी चालेल.’ पदर सारखा करीत उमा
हणाली, ‘एकदम दवाळी या वेळी ास नको, हणून यादीत वाढ के ली होती.’
आ पासाहेबां या हातातला घास तसाच रािहला.
‘मुली, देवानं भरपूर दलंय,् ते हात आवर यासाठी न हे. आम या कारभा याचं बोलणं
तु या कानांवर आलेलं दसतंय.् ते तुला समजलं असेल, तर कारभा याला मी काय

सांिगतलं, तेही समजून घे.’ आ पासाहेब उठताना हणाले.
नोकर पाणी घेऊन धावला.
पं याला हात पुसता-पुसता यांनी आत पाहत हाक दली,
‘जयवंत...’
‘काय, आबा?’ जयवंत आतून हणाला.
‘तुझा दादा आला, हणजे याला मा याकडं पाठवून दे.’
‘हो, आबा.’ जयवंत हणाला.
जयवंत जेवत होता. विहनी याला वाढीत होती.
‘विहनी, र सा चांगला नाही झाला.’
‘का? मामंजी गे यावर आवाज वाढला, वाटतं?’
‘आिण चपा या पण तुटत नाहीत.’ जयवंत हसू दाबीत हणाला.
‘तुटतील हां! तुमचं ल झालं क , बघू ती नवी सुगरण चपा या कशी करते, ती.
’ ‘विहनी, बघ हां!’ जयवंत हणाला.
‘आता जेवा, भाऊजी, लौकर. मला भूक लागलीय्.’
‘विहनी, तू माझं ऐकशील का?’ जयवंत गंभीर होऊन हणाला.
‘माहीत आहे. काही सांगू नका.’
‘का?’
‘सकाळी तुमचं ऐकलं. यादी के ली आिण अ ल पदरात आली.’
‘मग काय झालं? आबा काय हणाले?’
‘अहो, शहा याला श दाचा आिण...’
‘आिण काय?’
‘तु हांला छडीचा!’ एवढं बोलून उमा हसू लागली.
जयवंत गोरामोरा झाला.
‘थांब, सांगतो आबांना.’ तो हणाला.
उमा एकदम घाबरी झाली आिण हणाली,
‘बघा, हं, भाऊजी! नसता फाजीलपणा क नका.’
‘आ ा कशी यायली?’ जयवंत हसून हणाला.
‘उठा आता, नाहीतर, मी जाते, बघा.’
जयवंत हसत बाहेर गेला.
उमा बाहेर वळली, तोच सारजा आत आली आिण हणाली,
‘आ ासाब, ता यांकडं िशधा पाठवायचा?’
‘ज ळी मेली माझी आठवण! िशधा सकाळीच जायला हवा होता. चल बघू
कोठीकडं!’
‘मग जेवून काढू या क .’

‘नाही, बाई. ते द यािशवाय जेवण गोड लागायचं नाही मला. तो िशधा कु णाला तरी
घेऊन पोहोचता क न ये आिण काक ना सांग क , काही कमी पडलं, तर कळवा, हणावं.’
‘जी! मग चला तर लवकर.’
उमेनं क यांचा जुडगा घेतला आिण ती सारजा या पाठोपाठ चालू लागली.
सं याकाळी रावबा आला, ते हा आ पासाहेबांनी याला हाक मारली. रावबा ितथं
जाताच आ पासाहेब याला हणाले,
‘कु णाला तरी कं दील आणायला सांग.’
रावबानं पािहलं, अ ाप चांगला दवस होता, तरीही आबा कं दील आणायला
सांगताहेत, याचा याला उलगडा होईना. पण तसं िवचारायचं धा र रावबाला होत
न हतं. यानं कं दील आणायला सांिगतलं.
कं दील येताच आ पासाहेब उठले. यांनी आप या खोलीतून क यांचा जुडगा आणला
व ते हणाले,
‘कं दील घे आिण चल.’
दोघेही देवघर सो याजवळ असले या जामदारखा याजवळ पोहोचले.
जामदारखा याचं मोहोरबंद कु लूप यांनी मोकळं के लं आिण दरवाजा ढकलला. करकरत
दरवाजा उघडला. आ पासाहेबांनी कं दील घेतला आिण ते आत िशरले. रावबा पाठोपाठ
आत गेला.
आजवर रावबा कधीच जामदारखा यात गेला न हता. या अंधा या खोलीत थम
याला काहीच दसलं नाही. थोडा दृ ीला सराव होताच कं दला या उजेडात याला थोडं
दसू लागलं. या मो ा अंधे या खोलीत मोठमो ा लाकडी संदक
ु ा, पे ा ओळीनं
लावले या हो या.
‘हे पािहलंस?’ हणत आ पासाहेब एक एक संदक
ू उघडीत होते. या संदक
ु ा जरी या
कप ांनी, कागदप ांनी, सो या-चांदी या दािग यांनी, भां ांनी भर या हो या. या
सग यांकडं बोट दाखवून आ पासाहेब हणाले,
‘हे पािहलंस? हे सारं तुझं आहे. एक ना एक दवस हे सारं तु या हातांत सोपवलं
जाईल.’
पण रावबाचं ितकडं ल च न हतं.
जामदारखा यात एका कोप यात एक चौरं ग ठे वलेला होता. यावर एक छोटी पण
अ यंत सुबक अशी संदक
ू होती. ितकडं बोट दाखवीत रावबा हणाला,
‘आबा, ते काय?’
‘ती सवात मोलाची व तू. कं दील उचल.’
कं दील उं चावला गेला. आ पासाहेबांनी ती संदक
ू उघडली. या संदक
ु त जरी या
बासनात गुंडाळलेली काहीतरी व तू होती. ती आ पासाहेबांनी उचलली. आिण म तक
लावून ते जरतारी व सोडलं. रावबा ितकडं पाहत होता. या व तूवरील कपडा दूर
के यावर एक सुरळी के लेला तां याचा पातळ प रावबा या नजरे ला पडला.

‘रावबा, एक वेळ हा सारा जामदारखाना मोकळा झाला, तरी मला यांची खंत
वाटणार नाही. पण हे जर गमावलं, तर सारं संपलं, असं मला वाटेल. हा साधा प नाही.
आप या घरा याचा ता पट आहे. आप या पूवजांनी चोरी क न, दरोडे घालून, लोकांना
लुबाडू न ही संप ी िमळिवली नाही. अनाचारानं ही दौलत कमावली नाही, ाचा हा
पुरावा आहे. आप या पूवजांनी आप या छातीची ढाल क न, आप या ाणांचं मोल देऊन
थोर या महाराजांचा जीव वाचवला होता. याची ही िनशाणी आहे. मा या विडलांनी
असंच एक दवस मला हे दाखवलं. हा ता पट यांनी मा या वाधीन के ला होता. तसाच
दवस परत यावा, हणून मी आजवर वाट पािहली. पण तो दवस उगवेल, असं मला
वाटत नाही. रावबा, तू हवं ते कर, पण घरा याला कलंक लागेल, असं काही क नकोस.
तसं जर तु या हातून घडलं, तर तुझा बापही तुला यातून वाचवू शकणार नाही. ाची
अ ू जतन करणं हे आता तु या हातात आहे.’ आिण बोलता-बोलता आ पासाहेबांनी तो
ता पट पूववत जरी या व ात गुंडाळला आिण संदक
ु त सुरि त ठे वला.
जामदारखा यातून नवरा ात लागणारी चांदीची भांडी, देवपूजेचं सामान, देवाचे
मुखवटे, व ं यांनी यादी माणे काढली आिण ते बाहेर आले.
नवरा ात ता या िनयमानं येत. गु च र वाच याचं काम आ पासाहेबांनी ता यावर
सोपवलं होतं. उमेचे उपवास होते. ती िन यिनयमानं पोथी ऐकावयास बसे. दररोज नैवे ,
देव थानची व था पाह यात ितचा सारा वेळ खच होई. यातून ितला मोकळा वेळ फार
थोडा िमळे .
दरवष खंडन
े वमीचा सण मो ा थाटानं वा ात साजरा के ला जात असे याला
दुसरं ही एक तसंच कारण होतं. खंडन
े वमी हा जयवंतचा वाढ दवस.
सकाळपासूनच उमा जयवंतचं ान, याची आरती, यांचे कपडे कर यात गुंतली
होती. आ पासाहेब कचेरीत आप या देखरे खीखाली श ांची साफसूफ करवून घेत होते.
बंदक
ु ा, तलवारी, भाले, सारी श ं चकाकत होती. गो वंदा द रं गुंडाळू न देवघरी
सो यावर नेत होता. द रं , श ा ं ितथं अंथरले या बैठक वर ठे वली होती. चारी बाजूंना
ऊस लावले होते. जयवंत हे सारं पाहत उभा होता. या वेळी ता या ितथं आले. जयवंत पुढं
झाला आिण यां या पाया पडला.
‘आयु यमान् भव!’ ता यांनी याला आशीवाद दला व पूजले या द र-श ा ांकडं
पाहत ते हणाले,
‘अरे , जयवंत, तुझं द र कु ठं दसत नाही?’
जयवंत ग धळला. सकाळपासून ते या या यानीही न हतं! तो तसाच धावत गेला.
विहनी खोलीतच होती. द र काखेत मा न जयवंत परतणार, तोच उमा हणाली,
‘अहो, भाऊजी, कु ठं ?’
‘वा! माझं द र पूजायचं नाही, वाटतं? का नाही पाठवलंस?’
‘वा! द र तुमचं आिण पाठवणार मी? उगीच वाढ दवशी भांडू नका
मा याबरोबर!’
‘भांडू कशाला? पण ता या हणाले.’

‘ता या आले?’
‘हो!’
‘कु ठं आहेत?’
‘देवघर-सो यावर.’
पुढचं ऐकायला उमा थांबलीच नाही. जयवंतला ितथंच सोडू न ती िनघून गेली. जयवंत
ित याकडं पाहत रािहला. भानावर येताच तो ित यामागून पळत सुटला.
सो याजवळ येताच उमेनं पदरसारखा के ला आिण ि वार ता यां या पाया पडली.
यांनी आशीवाद दला व ते हणाले,
‘सूनबाई, आज जयवंतचा वाढ दवस ना?’
‘हो!’
‘हे या या काक नी पाठवलंय.् ’ हणत ता यांनी एक िपतळी डबा जिमनीवर ठे वला.
उमेनं जयवंतकडं पािहलं. तो डबा उचलून जयवंतनं उमे या हाती दला. ता या
हणाले,
‘येतो मी; आ पासाहेब वाट बघत असतील.’ असं हणून ता या वळले.
अकरा या सुमारास नदीव न जनावरं वा ात आली. बैलांची शंगं तांब ा रं गानं
रं गवली होती. यां या पाठ वर या झुली वा यानं सळसळत हो या. ग यात रं गीबेरंगी
माळा शोभत हो या. आत या चौकात जनावरं येताच, उमा डोक वरचा पदर कं िचत पुढं
ओढू न, हातात आरती घेऊन उभी होती. एक एक जोडी पुढं आणली जात होती. उमा
यांना ओवाळीत होती. शेजारी उभा असलेला जयवंत यांना पुरणपो या खाऊ घालीत
होता.
आ पासाहेब हे सारं पाहत होते. उमेकडं पाहता-पाहता यांचे डोळे पाणावले. सुनेला
पा न यांना आप या प ीची आठवण झाली. तीदेखील अशीच आरती ओवाळीत असे.
पहाटेला आ पासाहेब वा ात या गडबडीनं जागे झाले. ते बाहेर आले, ते हा चांदणं
अंधूक दसत होतं. मधून मधून रावबाचा आवाज कानांवर येत होता. रावबाला यांनी
हाक मारली. रावबा येताच यांनी िवचारलं,
‘काय, रावबा, काय गडबड?’
‘काही नाही आबा, िशकारीला जाऊन येतो.’
‘येणार के हा?’
‘हा याची माणसं सांिगतलीत. एक वेळ हाका काढू न, िशकार क न येतो.’
‘पण सं याकाळी सोनं लुटायला जायचं आहे. िवसरशील.’
‘नाही, आबा, लौकर येतो.’
थो ाच वेळात रावबा देवजी-रामजीसह बंदक
ु घेऊन बाहेर पडला.
सं याकाळी ता या वा ात आले. जयवंत फे टा बांधून तयार झाला होता. पुढ या
चौकात दो ही घो ांवर िजनं आवळली होती. वा ात सारे जमले होते. राबवाची वाट
पाहत होते. िस ा चार वेळा ल मी टेकावर जाऊन आला होता. पण रावबाचा कु ठं च प ा

न हता.
ता यांना पाहताच आ पासाहेब हणाले,
‘पािहलंत, ता या! अ ाप रावबाचा प ा नाही. सकाळीच मी याला बजावलं होतं.
भारीच िशकारीचं ना द पोर, िशकार िमळाली नाही, हणून बसला असेल. भटकत!
िशकार घेत याखेरीज यायचा नाही तो.’
ता या हणाले,
‘तसंच असेल. चालायचंच, तरणं र आहे. पण आता फार वेळ क न भागायचं नाही.
तु ही सोनं लुट याखेरीज गाव नाही सोनं लुटायचं. रामाची पालखी दवस मावळायला
वा ात येईल. जरा गडबड के ली पािहजे.’
‘पण रावबा तरी यायला हवा ना?’
‘मग, आबा, मी जाऊ? ‘जयवंतनं एकदम िवचारलं.
‘काय हटलंस? पु हा बोल!’ आबासाहेब एकदम भडकले.
जयवंतनं चमकू न यां याकडं पािहलं.
आ पासाहेबां या नजरे तील रागाची छटा पाहताच जयवंत गोरामोरा झाला. यानं
मान खाली घातली.
‘सोनं लुटायचा मान थोर याचा, हे कधी िवस नकोस.’ ता यांकडं वळू न आ पासाहेब
हणाले, ‘चला, ता या, मी येतो.’
आ पासाहेब देवघरात गेले. पाठोपाठ जयवंत होता. देवां या पाया पडू न
आ पासाहेबांनी जवळची तलवार उचलली. घटाजवळ उगवलेले क ब उपसून घेतले आिण
यांचा तुरा पट यात खोवला. जयवंतकडं पा न यांनी पु हा क ब घेतले आिण या या
पट यात खोचीत ते हणाले,
‘असं बोलू नये हं!’
जयवंतनं होकाराथ नुसती मान हलवली.
आ पासाहेब बाहेर आले. भटजी पूजेचं सािह य घेऊन उभे होते.
आ पासाहेब बाहेर आलेले पाहताच िस ानं घो ांची त डं फरवली, घो ाकडं पाहत
आ पासाहेब िस ाला हणाले,
‘िस ा, हे त टू तबे यात बांध. घोडं घे, आिण दौड, जंगलाकडं सूट. ब धा रावबा
वाटेतच भेटेल. याला घोडं दे आिण पुढं पाठव. िनदान गावचं सोनं यायला तरी येऊ दे.
गो वंद...’
‘जी.’ हणत गो वंद धावला.
‘तु ही आज वा ातच राहा. जर एव ात रावबा आला, तर पाठवून ा.’
‘जी.’
‘चला.’ ता यांकडं वळू न आ पासाहेब हणाले.
ता या-आ पासाहेबां या पाठोपाठ सारे चालू लागले.
आ पासाहेबांनी तक के ला, तो बरोबर होता. सकाळपासून रावबा हाका काढीत होता.

एकापाठोपाठ दुसरी सव घेत होता. एक भेकर उठलं होतं. पण यावर काढलेला बार
चुकला होता. यामुळंच तो संतापला होता. जेवणाची देखील रावबाला शु द रािहली
न हती. िशकार के याखेरीज आजवर तो कधी घरी परतला न हता. यामुळंच रावबा
ह ाला पेटला होता. दोन-तीन वेळ रामजीनं रावबाला आ पासाहेबां या ता कदीची
आठवण क न दली होती. तरीही रावबानं ितकडं ल दलं न हतं. पण जे हा सूय
ड गरावर टेकला, ते हा तो भानावर आला. यानं मोजक च माणसं बरोबर घेतली आिण
िशकारीचा नाद सोडू न तो जंगल उत लागला.
जंगलाबाहेर तो आला, ते हा सूय मावळला होता. रावबा झपझप पावलं टाक त होता.
याच वेळी घो ा या टापांचा आवाज कानी पडला. रावबानं पािहलं, तो िस ा भरधाव
वेगानं येत होता. जवळ येताच िस ा घो ाव न उतरला. यानं रावबाला मुजरा के ला.
रावबानं िवचारलं,
‘काय, रे , िस ा?’
‘चकोट! मलाच इचारा.’ िस ा हणाला, ‘येवडा येळ के लासा. सरकार लई
रागव यात. वाट बगून सोनं लुटाय् गे यात.’
‘आिण, रे ?’
‘आनी काय? मला हनले, ‘घोडं घेऊन जा’ आनी तुमां ी लौकर पाटवून देऊस
सांिगट यात. गावचं सोनं घेऊन येऊस पायजे, ह ले सरकार.’
‘हाि या! आ ा जातो, बघ.’
‘पन, सरकार, दवा हाई.’
‘ दवा कशाला? चांदणं आहे क . तु ही या मागनं. जातो मी पुढं.’ िस ा या हातात
बंदक
ू देत रावबा हणाला.
रावबा घो ावर वार झाला. घोडं वळलं. घो ाला टाच मारताच घोडं भरधाव
वेगानं धावत सुटलं. टापांचा आवाज घुमवीत घोडं धावत होतं. पाठोपाठ िस ा धावत
होता.
खाचा-खळ यांची पवा न करता रावबा घो ाला िपटाळीत होता. चं आकाशात
चढत होता. हळू हळू चांदणं वाढत होतं. खडी या टापूवर येईपयत घोडं घामानं थबथबून
गेलं होतं. दगडध ांत घोडं ठे चाळत होतं. पण रावबाचं ल ितकडं न हतं. घो ाचा
वेग मंदावला होता.
रावबा टापूवर आला, ते हा खडीवर टपूर चांदणं पसरलं होतं. या चांद यात चु यानं
रं गवलेलं ल मीचं देऊळ जवळ येऊ लागलं, तसतसा रावबा बेचैन होत होता. याची मांड
नकळत आवळली जात होती. ती
ही देऊळ नजरे त भरत होते. या देवळाकडं
रावबाचं ल होतं. देवळासमोर कु णीतरी उभं होतं घोडं भरघाव न हतं. याची पावलं
एकसारखी पडत होती. जसजसं देऊळ सोडू न पायवाटेकडं येत होती. रावबानं िवचारलं,
‘कोण ते?’
पण ती
काही बोलली नाही. ित या हातात काहीतरी चकाकलं. रावबानं
िनरख याचा य के ला. िवठू सारखा यास भास झाला. तशा थंडीचाही रावबाला घाम

फु टला.
यानं परत हाक दली,
‘अरे , कोण ते?’
‘तुझा बाप!’ पाठोपाठ ती
मो ानं हसली.
रावबानं िवठू ला ओळखलं. झोकां ा खात, समोर येणा या घो ाकडं तो येऊ
लागला. राबवा या िजवाचं पाणी पाणी झालं. यानं जोरानं घो ाला टाच दली.
एकदम घोडं उधळलं. समोर येणा या िवठू ला बगल देऊन जायचा रावबाचा िवचार होता,
पण याच वेळी िवठू नं आपला मोहरा बदलला आिण तो एकदम र यावर आडवा आला.
समो न येणारं घोडं पाहत असतानाही तो हलला नाही. रावबाला वाटलं क , घोडं जवळ
येताच तो बाजू काढील. भरधाव वेगानं येणारं घोडं जवळ येताच घो ाचा लगाम
पकड यासाठी िवठू नं हात उं चावला. याबरोबर नकळत रावबानं जोरानं लगाम खेचला.
णात घो ाचे पुढचे पाय उचलले गेल.े घोडं पडणार, असं वाटू न रावबा याला
आवर याचा य करीत असताना दोन पायांवर उ या रािहले या घो ाकडं भीतीनं
पाहणा या िवठू कडं रावबाचं ल गेल.ं याच वेळी रावबाचं दो ही पाय िवठू या
छाताडावर उतरताना रावबाला दसले. एक आत कं काळी उठली. या िबथरले या
घो ाला आवर यासाठी रावबानं लगाम पुरी खेचून ठे वली होती. घोडं खंकाळत होतं.
ितथंच थयथयाट करीत होतं. या या टापांखाली िवठू तुडवला जात होता.
घोडं थोडं शांत होताच रावबानं पािहलं. चांद या या उजेडात िवठोबा पडला होता.
याची हालचाल होत न हती. या या शेजारीच याची फरशी पडली होती. चांद यात ती
चकाकत होती. घो ाव न उतर याचा धीर रावबाला झाला नाही. यानं घो ाला
तशीच टाच दली.
वा ा या उघ ा दरवा यातून तो आत िशरला. तबे यात घो ाला बांधून तो
सदरे त आला. समोरच आ पासाहेब क
ावर आले. सदरे त बैठक पसरली होती. सव
आप ाचा पाला पडला होता. छताला लावले या हं ांत या मेणब या िवझत आ या
हो या.
रावबाला पाहताच आ पासाहेब हणाले,
‘अरे , कती वेळ हा? सारी सोनं देऊन गेलीसु दा! कती वाट बघायची तुझी? िशकार
झाली?’
‘नाही.’
रावबाचा घामानं डबडबलेला चेहरा पा न आ पासाहेब हणाले,
‘जा आत.’
सारजा गडबडीनं आत िशरली.
जयवंत झोपला होता.
उमा िखडक तून चांदणं पाहत होती. ितनं िवचारलं,
‘काय, ग?’
‘सरकार आले.’

उमा गडबडीनं वळली आिण दाराशी येऊन उभी रािहली. सारजेनं दलेली आरती ितनं
हातात घेतली. रावबा येत होता. तो पायरीजवळ येताच सारजेनं या या पायांवर पाणी
घातलं. डो यांना पाणी लावलं. उमा पायरी उतरली आिण ितनं रावबाला टळा लावला.
रावबा या हाती िवडा देऊन उमेनं याला ओवाळलं. पण ओवाळणं पूण हाय या आ च
रावबानं िवडा आरतीत ठे वला आिण उमेला बगल देऊन तो खोलीत गेला.
सारजा हणाली,
‘आ ासाब, ताटं करायची?’
‘हो, कर.’ हणत रावबापाठोपाठ आत गेली.
रावबा पटका काढीत होता. पटका काढू न तो तसाच पलंगावर पडला. उमेनं पटका
काढू न खुंटीला लावीत िवचारलं,
‘िशकार झाली?’
‘नाही, हणून सांिगतलं ना?’ रावबा िचडू न हणाला.
‘मला के हा सांिगतलं?’ उमा शांतपणे हणाली. ‘चला, ताटं करायला सांिगतलीत.
फार वेळ झाला.’
‘मला नको. जेव जा तू.’
‘का?’
‘माझं डोकं दुखतंय्.’
‘सणावाराचं उपाशी झोपू नये.’
‘सांिगतलं ना, जेवणार नाही, हणून!’ रावबा ित यावर नजर रोखीत हणाला,
‘एकदा सांगून समजत नाही?’
‘बरं ! जेवू नका. पण सणावाराचं िनदान वाईट तरी बोलू नका.’ हणत आपले अ ू
लपव यासाठी ती गडबडीनं खोलीबाहेर पडली.
दारातच सारजा भेटली. ती हणाली,
‘आ ासाब, ताटं के यात.’
‘एकच कर आिण थोर या सरकारांना कळवायला सांग.’
आ पासाहेब आले, ते हा ितथं एकच ताट मांडलेलं पा न यांनी िवचारलं,
‘जयवंत कु ठं आहे?’
‘झोपले ते!’
‘न जेवताच?’
‘हो!’
‘ याला वाढू न ायचं होतंस अगोदर, एवढी रा कसा जागणार तो? आिण रावबा
जेवत नाही?’
‘डोकं दुखतंय,् हणे.’
‘दुखेल, नाहीतर काय होईल! उ हाता हातून उपाशी हंडायचं. याला दूध तरी दे.’
‘जी.’

आ पासाहेब जेवून गेले.
उमेनं नोकरांना वाढायला सांिगतलं.
सारजा हणाली,
‘आनी, आ ासाब, तुमी जेवत हाईसा?’
‘मला भूक नाही. या वाढू न तु ही.’
सारजा आत गेली. थो ाच वेळात ितनं वयंपाकघरातून हाक मारली,
‘आ ासाब’
‘काय?’
‘जरा इकडं या.’
उमा आत गेली. ितनं पािहलं, तो, वयंपाकघरात पाट मांडला होता. ताट के लं होतं.ते
पाहताच कं िचत ासून उगा हणाली,
‘खरं च मला भूक नाही.’
‘हा, मला माहीत हाय; बसा बगू पानावर!’
‘नाही, सारजा, मला जाणार नाही.’
‘आ ासाब, तुमची पाठराखन हणून मी ा घरात आलू. माझा शबूद मोडू नगा.
दस याचा दवस. घरात राम आ यात. घर या ल मीनं उपाशी हाऊ न हं. खावा थोडं.’
उमा बसली, ितनं समोरचा भात कालवला. एक घास त डात घेतला आिण दुस याच
घासाला ितला द
ं का फु टला. गडबडीनं ितनं पा याचा पेला उचलला आिण ती
वयंपाकघराबाहेर पडली.
वा ात हळू हळू सामसूम होत होती, देवडीवर तासाला तास पडत होते. अशा वेळी
िस ा थोर या दरवा यानं आला, तो सरळ गो ात गेला. गो ात घोडं उभं होतं. जीन
तसंच आवळलेलं होतं. घो ाचा घाम पुरता िजरला न हता. घो ा या जवळ या
क
ावर णभर िस ा बसला. णात तो उठला आिण वा ाबाहेर गेला. थो ात
वेळात तो गो वंदासह परत आला.
पागेत येताच िस ा घो ाकडं बोट दाखवीत हणाला,
‘बगा.’
‘काय, घोडं बिघतलं नाही का काय कधी?’
‘ते हवं! घो ाचं पाय बगा.’ हणत कोना ातील िचमणी िस ानं उचलली आिण
खाली धरली. ते बघताच गो वंदा हणाला,
‘िशकार झाली काय क .’
‘जनावराची हवं.’
‘मग?’
‘मानसाची!’
‘काय?’ गो वंदानं चमकू न िवचारलं.
‘ हय, सरकार एकटेच पुढं आले. या मागनं आलू, खडीवर देवळाजवळ काय पडलंय्,

हणून बगायला गेलू, तर बजाबाचा इठू .’
‘िवठू ?’
‘ हय; सपला हता!’
‘काय सांगतोस?’
‘देवा यान्!’
गो वंदा मटकन खाली बसला. थो ा वेळात तो हणाला,
‘िस ा!’
‘काय?’
‘जा, ता यां ी लौकर बोलावून आण. जा.’
िस ा धावतच बाहेर पडला.
थो ाच वेळात ता या आले. यांनी घो ाकडं पािहलं. घो ाचे चारी खूर र ानं
माखले होते. काही ठकाणी तर फ यावरही र ाचे शंतोडे उडले होते. ता यांनी िवचारलं,
‘कु ठं झालं हे?’
‘खडीवर! ल मी या देवळाजवळ. वाटेवरच.’
‘कोण होता तो?’
‘िवठू . बजाबाचा.’
‘ता या, कसं करायचं?’ गो वंदानं िवचारलं.
‘काही करायचं नाही.’ ता या हणाले, ‘िस ा डोईचं मुंडासं काढ आिण पा यात
िभजवून घो ाची सारी गेळं पुसून काढ, घो ा या अंगाखालचा चगाळा बदल. कु ठं
िनशाणी राहता उपयोगी नाही. समजलं?’
‘जी!’ िस ा हणाला.
‘आिण, सरकार...’ गो वंदानं बोल याचा य के ला.
‘जे हा समजेल, ते हा समजू दे. गो वंदा, मी आता जातो. िस ा, तू दार लावून घे. हे
सगळं झा याखेरीज वा ात कु णालाही घेऊ नकोस.’
ता यांनी दोन पावलं टाकली आिण ते परत वळले.
‘ते पोर खरं च...’
यांनी िवचारलं.
‘ हय, ता या. या परत डो यांनी बिघतलं.’
‘िवस न जा.’
‘काय?’
‘िवस न जा.’ ता या परत वळले आिण चालू लागले.
िस ानं आपलं मुंडासं काढलं. पा यानं भरलेली बादली उचलली आिण बादलीत मुंडासं
भजवून घो ाचा एक-एक खूर तो व छ क लागला. धुनीतली राख काढू न, ती खुरावर
घासून तो साफ क लागला.
चारी खूर व छ होताच यानं या ओ या मुंडाशानं घो ाचं अंग पुसून काढलं.

िचमणी या उजेडात पु हा एकदा यानं घोडं बारकाईनं िनरखलं. समाधान होताच तो
वळला. धुनी पेटली होती. लाकडं हलवून यानं ती धुनी चेतवली. संशयाला जागा नको,
हणून यानं घो ाजवळचा गदाळा गोळा के ला आिण धुनीत फे कला. दुसरा गदाळा
आणून घो ा या पायांत टाकला. पु हा एकदा सव बघून, मुंडाशाचा बोळा बादलीत
िपळू न, जवळच पेटले या धुनीत फे कला. चरचर आवाज करीत लाकडं िवझू लागली, तसा
यानं भरडीचा क डा भरीला घातला. थोडा धूर होऊन भपकन जाळ पेटला. यानं परत
एक-दोन लाकडं धुनीत भरीला सरकवली.
िस ा उठला आिण पुढ या दरवा याकडं गेला. दंडी दरवाजा उघडू न तो बाहेर गेला.
गाव टपूर चांद यात उभं होतं. ग लीत कोणीही दसत न हतं. समाधानाचा सु कारा
सोडू न िस ा वळला, तोच पावलांचा आवाज या या कानांवर पडला. चमकू न िस ानं
पािहलं.
चांद यातून कु णीतरी धावत येत होतं.
जवळ येताच िस ानं याला ओळखलं.
‘कोन, रामजी?’
‘ हय!’ धापा टाक त तो हातारा हणाला, ‘सरकार कु ठं हाईत?’
‘का!’
‘घात झाला. बजाबाचं पोरगं मेलं. लोक लई भडक यात. वा ाकडं यायला
लाग यात!’
‘खरं च?’
‘तर काय? वेशीतनंच आलू हवं?’
गडबडीनं िस ा व रामजी दंडी दरवा यानं आत िशरले. िस ानं दरवाजा लावून
घेतला. िस ा धावत सुटला. क
ावर झोपले या गो वंदाला हलवीत तो हणाला,
‘गो वंदा, ऊठ! मानसं आली!’
गो वंदा ताडकन उठत हणाला,
‘कु ठं आहेत? कोन हणतं?’
‘ ो आलाय् हवं का?’
गो वंदानं रामजीला एकवार याहाळलं. तो हणाला,’
‘िस ा, बघतोस काय? अडणा घाला दरवा याला. बरं झालं, तू आलास, ते. रामजी, तू
चल मा याबरोबर. मी तुला बंदक
ू देतो.
याच वेळी माणसांचा आवाज यां या कानांवर आला. या नीरव शांततेत ग लीतून
उतरणा या माणसांची पावलं प आवाज देत होती. गो वंदा थरथर कापत होता.
पिहली धडक दरवा यावर पडली आिण गो वंदा भानावर आला.
रामजी हणाला,
‘बंदक
ू देता हवं? जोवर रामजी हाय, तोवर एक मानूस वा ाची पायरी चढू न आत
येयाचा हाई.’

घोग या आवाजात गो वंदा हणाला,
‘चल.’
दरवाजा उघडू न ते कचेरीत गेल.े यानं बंदक
ू आिण काडतुसाचा प ा रामजी या हाती
दला. याच वेळी आ पासाहेबां या खोली या दरवा या या आवाज झाला. दोघेही
दचकले. यांनी िव फा रत ने ांनी ितकडं पािहलं. आ पासाहेबां या खोलीचा दरवाजा
उघडला होता. बॅटरी या झोतात दोघेही उजळू न िनघाले. आ पासाहेब ओरडले,
‘कोण ते?’
‘मी गो वंदा, जी.’ गो वंदानं थरथरत उ र दलं.
‘आिण कोण आहे?’
‘मी रामजी, जी!’
आ पासाहेब पुढं आले. रामजी या हातात या बंदक
ु कडं नजर जाताच ते चपापले.
बाहेर या दरवा यावर ध े पडत होते. ते कानांवर पडताच आ पासाहेबांनी गो वंदाकडं
पािहलं,
‘अरे , काय चाललंय्? कोण आहे बाहेर?’
‘सरकार, लई मानसं हाईत. पुढं जाऊ नगा.’
‘कु ठली माणसं? दरोडा आला?’
‘ हाई गावचीच.’
‘गावचीच माणसं आिण वा ावर ध े देतात? बोल!’
‘सरकार!....’
आ पासाहेबांनी खाडकन गो वंदा या थोबाडीत मारली.
गाल चोळीत गो वंदा हणाला,
‘बजाबाचा पोरगा मेला.’
‘मेला?’
‘होय! कु नी मारलं याला...’
‘कु ठं ?’
‘खडीवर सापडला, हनं.’
‘मग वा ावर ध े का? चल बाहेर.’
‘पन... सरकार...’
‘काय, खातात का काय मला?’
गडबडीनं गो वंदानं कं दील उचलला. रामजी बंदक
ू घेऊन मागं होता. आ पासाहेब
पुढ या चौकात आले. दरवा याजवळ जाताच यांनी पािहलं, तो िस ा दरवा याला पाठ
देऊन उभा होता. याचा काळा चेहरा घामानं िनथळला होता. हातात फरशी चकाकत
होती. दरवा यावर बसणा या येक ध याबरोबर तो हदकाळत होता.
आ पासाहेबांना पाहताच तो हणाला,
‘धनी, मागं जावा!’

चल, हट बाजूला. उघड तो दरवाजा...’
िस ा बाजूला झाला. पण अडणा सरकवायचा धीर याला होईना.
‘सरकार!’
‘उघड तो दरवाजा!’ आ पासाहेब गरजले.
बाहेर एकदम सामसूम झाली.
िस ानं खाडकन् अडणा सरकवला.
‘उघड दरवाजा!’
दरवाजा करकरत उघडला गेला. दहा-पंधरा पलोते पेटले होते. शंभर-स वाशे माणसं
दरवा यात गोळा झाली होती. येका या हातात काही ना काही श होतं.
आ पासाहेबांनी पाऊल पुढं टाकताच पायरीपयत आलेले लोक दोन पावलं मागं हटले.
दगडी उं ब यावर उभं रा न आ पासाहेबांनी सवाव न नजर फरवली आिण िवचारलं,
‘काय आहे?’
पुढ या माणसांना बाजूला सारीत, वाट काढीत बजाबा पुढं आला. याचे पाय थरथरत
होते.
बजाबाला पाहताच आ पासाहेबांचा जीव कासावीस झाला. बजाबाकडं पाहत
आ पासाहेबांनी िवचारलं,
‘काय, बजाबा, काय आहे हे?’
‘माजं सोनं लुटलं, धनी...’ हणत बजाबा एकदम रडू लागला.
पाच-सहा माणसांनी िवठू चं र बंबाळ ेत आणलं. ितकडं पाहत डोळं पुशीत बजाबा
हणाला,
‘धनी, माजा बा ाच वा ा या पायरीवर गेला. माजी सारी वस तुमां ी
अंगाखां ावर खेळव यात या घालवली. येवढं पोर ा पायांपासून दूर जात हतं, येला
ा पायरीवर आनलंया.’
आ पासाहेब सु झाले होते. ते कसेबसे हणाले,
‘बजाबा, कु णी के लं हे?’
‘धनी, दुसरं घोडं कु नाचं हाय गावात?’
‘बजाबा!’
‘धनी, माजं पोर घो ां या पायांखाली घालून मारलं तुम या पोरानं. सरळ दोन हात
के लं असतं... ह ीलाही भारी हतं माजं पोर. हणून टाचंखाली घालून मारलं येला.’
‘बजाबा! काय बोलतो स, ाची शु आहे काय तुला?’ आ पासाहेब ओरडले.
‘अजून गेली हाई, धनी.... बोलवा तुम या पोराला आनी इचारा येला.’
‘िस ा!’ आ पासाहेब ओरडले.
‘जी.’
‘रावबाला हाक मार.’
‘सरकार...’

‘हाक मार रावबाला!’
िस ा माग या मागं पळाला. थो ाच वेळात कं दील घेऊन िस ा आला. पाठोपाठ
मलमली शट, िवजार घातलेला रावबा आला. याचं सारं अंग थरथरत होतं. तो जवळ
येताच पायरीवर ठे वले या ेताकडं बोट दाखवून आ पासाहेबांनी िवचारलं,
‘रावबा, तू के लंस हे?’
रावबानं एकवार या ेताव न नजर टाकली आिण नकाराथ मान हलवली.
‘बोल! तू के लंस?’
‘नाही, आबा...’ रावबा कसाबसा हणाला.
‘ याऽयला, खोटं बोलतोस....!’ हणत बजाबा एक पाऊल पुढं आला.
‘हा, बजाबा...’ आ पासाहेब गरजले.
पण बजाबाला भान रािहलं न हतं. तो हणाला,
‘खांडोळी हाई के ली, तर...’
‘बजाबा!’ आ पासाहेब ओरडले. यांचा चेहरा उ झाला होता. नाकपु ा फु लत
हो या. ‘काय, समजतोस वत:ला? कु णाची खांडोळी करतोस? रावबाची? िवसरतोस,
काय कु णापुढं बोलतोस, ते? पु हा बोललास, तर जीभ हासडू न हातात देईन! पोटाला दोन
पोरं असतील मा या. पण मा या मागं रावबाच दौलत चालवणार आहे, हे िवस नको.
थोरला आहे तो. या या के साला तरी ध ा लागू दे...’ सा या लोकांव न नजर फरवीत ते
हणाले, ‘गावात एक घर राहणार नाही. नाहीतर जातीचं नाव सांगणार नाही!’
तोच वाट काढीत ता या पुढं आले. यांनी एकवार सव पािहलं आिण ते बजाबाला
हणाले,
‘बजाबा, शोभत नाही तुला हे!’
‘ता या, माजं पोर मारलं आनी ग प बसू हंतासा?’ छातीवर हात मा न बजाबा
हणाला, ‘ ा याईत सगळं जळतंय्.’
‘बजाबा, तुझं दु:ख मी जाणतो; पण हणून कु णावरही आळ घेणं बरं न हे.’
‘ता या, बघा या पोराकडं-कु णाचं घोडं हाय गावात दुसरं ?’
‘पण ाच घो ा या पायांखाली तुझा पोरगा...’
‘ हय, ता या, हय...’
‘बजाबा....’ ता या बजाबाकडं पाहत हणाले, ‘तुझा जर ाच घो ावर संशय
असेल, तर चार माणसं घे आिण आत जाऊन घोडं बघ...’
‘ता या!’ आ पासाहेब सु होऊन हणाले.
‘जा, बजाबा. कोणी अडवणार नाही तुला.’
बजाबा पुढं झाला. पाठोपाठ दोन मशाली घेऊन चार-पाच माणसं आत िशरली.
ता यांनी पाऊल उचललं, पण णात ते ितथंच पायरीवर थांबले.
बजाबा हणाला,
‘चला, ता या.’

‘जा तू, बजाबा, तूच बघून ये आिण सांग मला.’
बजाबा गेला. आ पासाहेब बजाबाकडं पाहत होते. ता या असं काही तरी बोलतील,
असं यांना व ातही वाटलं न हतं.
थो ाच वेळात बजाबा आला. तो ग धळला होता.
‘काय, बजाबा?’ ता यांनी िवचारलं.
बजाबा काही बोलला नाही. या या पाठीवर हात फरवीत ता या हणाले,
‘बजाबा, िवचार के यािशवाय बोलू नये माणसानं.’
‘पण मी ग प राहणार नाही, ता या.’ बजाबा हणाला.
‘कोण हणतं, राहा, हणून? पण पुरा ािशवाय माणसा या श दाला कं मत नसते.
जा तु ही आता.’
हळू हळू सारे परतले.
लोकांनी िवठू ला उचलून नेल.ं
रावबा आत के हा गेला, हे कु णालाच समजलं नाही.
ता यांनी आ पासाहेबां याकडं पािहलं. यां या कपाळावर आ ा दसत हो या.
ता यांशी एक श दही न बोलता ते परत फरले.
िस ा, रामजी, गो वंद पायरीवर िखळू न उ या असले या ता यांकडं पाहत होते.
ता यांनी मान वर के ली. ते िस ाला हणाले,
‘िस ा, मालकाला फास लावायचा िवचार आहे?’
िस ा ग धळला. गो वंदाकडं वळू न ता या हणाले,
‘आिण तुमची अ ल कु ठं होती?’
‘काय झालं, ता या?’
‘काय झालं? कं दील खाली कर.’
कं दील खाली करताच ता यांनी आपला जोडा सरकवला. पायरीवर र ाचा नाल
उठला होता. िस ाला ते हणाले,
‘िस ा, उजाडाय या आत वा ा या र यापयत कु ठं काही रािहलं असेल, तर पुसलं
गेलं पािहजे. समजलं? दरवाजा लावून या.’
‘जी!’ हणून िस ा आत पळाला.
गो वंदा पायरीवर उभा होता.
ता या वळले.
ग लीतले सारे दरवाजे बंद झाले होते. चांदणं पडलं होतं. या चांद यातून खाली मान
घालून पाय ओढीत ता या घरची वाट चालत होते... एकटे...

९
दस याला राम सीमो लंघनाला जात आिण सीमो लंघनानंतर परत देवळात न जाता
एक रा वा ात व तीला येत. सकाळी ते पालखीतून बाहेर पडू न गावात या येक
घरासमोर जात. तेथली आरती वीका न सं याकाळी देवळात पोहोचत.
वा ात पालखी होती. एर ही सकाळपासून कोण गडबड उडायची! पालखीला उशीर
होऊ नये, हणून आ पासाहेब नेहमीच जाग क असत. ह दार आले, क नाही; वाजं ी
आले, क नाही, मशालजी कु ठं आहे, अशा अनेक गो ी यांना पाहा ा लागत. पण ती
गडबड आज न हती. सव शुकशुकाट वाटत होता. ह दार पाठीमाग या दाराला येऊन
बसले होते. वाजं ीवाले आले होते. पण सनईचा आवाज उठत न हता. चौकातून एखादा
नोकर जाताना दसे-पण तोही चुपचाप!
सारजा खोलीजवळ आली आिण ितनं हाक मारली,
‘आ ासाब!’
‘आले हं!’ हणत उमा बाहेर आली.
‘पालखीला उशीर होतो.’
‘आले, चल.’ उमा बाहेर आली.
देवघरात गािल यावर पालखी ठे वली होती. उमा येताच ह दार बाहेर गेल.े दो ही
बाजूंना समया तेवत हो या. ितनं आरती उचलली आिण ओवाळली. आरती होताच ितनं
देवापुढं डोकं टेकलं.
ितनं जे हा मान वर के ली, ते हा ितचे डोळे पाणावले होते. ितनं डोळे टपले आिण
सारजाला िवचारलं,
‘सरकार कु ठं आहेत?’
‘सोनारसो यात. रावजी दूध घेऊन गेला हता. अजून भाहीर आले हाईत.’
‘बरं , जयाला हाक मार.’
जयवंत येताच या याकरवी उमेनं देवाला हळदकुं कू वाहायला लावलं. सारजाकडं
वळू न ती हणाली,
‘ह दारांना ां याकडू न क न या, हणावं.’
तळी उचलून होताच पालखी उचलली गेली. वाजं ी वाजू लागली.
जयवंत आिण उमा क
ाव न पाहत होती. दरवष उमा वाटेवर सतरं जी अंथरायला
लावून जयवंतला यावर झोपवी; आिण मग या या अंगाव न रामाची पालखी जाई. पण
ा वष कु णीच काही जयवंतला बोललं नाही. वा ा या मो ा दरवा याकडं पालखी
जात असता सोनारसो या या िखडक मागं हात जोडू न उ या असले या
आ पासाहेबांकडंही कु णाचं ल गेलं नाही.
ता या वा

ात गेले नाहीत, तरीही यांना वा

ात या बात या कळत हो या. ता या,

काक या बात या ऐकू न अ व थ होत होती. समोर आलेलं अ यांना गोड लागत
न हतं. काक हणाली,
‘काय के लं हे रावबानं?’
उसासा सोडू न ता या हणाले,
‘काही हण, पण मला हे खरं वाटत नाही. रावबा असं करणारा मुलगा न हे. ात
काहीतरी गफलत आहे.’
‘जयाही आला नाही कु ठं ?’
‘कसा येणार? या पोरीजवळ कोण आहे?’
‘ता या!’ बाहे न हाक आली.
‘कोण आहे?’
‘मी गो वंदा.’
ता या उठले व बाहेर गेल.े गो वंदा आिण रामजी उभे होते.
‘ये, गो वंदा, बस.’
गो वंदा आिण रामजी बसले. ता यांनी आपली चंची काढली आिण ते हणाले,
‘काय काढलंय् काम?’
‘काय हाई, उगीच आलू हतो.’ रामजी हणाला.
‘रामजी! माणसानं पटकन आप या मनातलं सांगावं आिण मोकळं हावं. नाहीतर वेळ
लागेल, तसं माणूस बोलायला कु चमतं.’
रामजीनं गो वंदाकडं पािहलं. गो वंदा खाकरला आिण सांगू लागला,
‘काय सांग,ू ता या! कती के लं, तरी आ ही नोकर मानसं. आ हांला काय बोलता येत
नाही. आज सकाळी पाटील आले होते.’
‘कोण, रं गराव?’
‘होय.’
‘का?’
‘येईल, हाईतर काय करं ल? बजाबानं पंचनामा करा, हणून ह धरला. याचं काम
यानं के लंच पािहजे.’
‘खरं आहे. मग तो आ पासाहेबांना भेटला?’
‘तेच सांगत हतो. तो काय क , हनून िवचारायला आला होता. सरकार हणाले,
सरकारी कामात ढवळाढवळ करायची नाही मला. पाटील, जे यो य आिण बरोबर असेल,
तसं करा तु ही. काही िभऊ नका. गु हेगार असेल, याला िश ा झालीच पािहजे.’
‘असं हणाले?’
‘ हय, ता या. आमी काय सांगनार? हनून आलू आमी.’
‘िवठू ला अ ी दला?’
‘ हाई! बेळगावास घेऊन जायचं, हं यात.’
‘गो वंदा! ऊठ. पाटलांना सांग, पंचनामा करा, हणून. पण काही क न ेताला अ ी

ायला लावा, हणावं. तू भेट जा पाटलांना. ते होय-नाही हणाले, तर कळव मला.’
रामजी व गो वंदा बाहेर जाताच ता या उठले. यांनी कपडे के ले.
काक हणाली,
‘अ ाप ान नाही.’
‘िवठू चं ेत अ ाप गावात आहे. मी वा ात जाऊन येतो.’
वा ा या दारात िस ा उभा होता. ता यांना पाहताच तो पुढं आला.
‘सरकार कु ठं आहेत, रे ?’
‘सोनारसो या या खोलीत हाईत, जी.’
‘रावजीला हाक मार आिण कळव, मी आलोय्, हणून.’
‘जी.’ हणून िस ा आत गेला.
ता या तबे यात गेले.
दो ही घोडी ितथं उभी होती. ता या थोर या घो ाकडं बघत उभे होते.
आतून िस ा आला आिण तो ता यांना हणाला,
‘ता या, सरकारांनी बोलवलंय्.’
‘कु ठं आहेत?’
‘खोलीत.’
‘चल.’ हणत ता या आत गेले.
सोनारसोपा ओलांडून ते खोलीजवळ गेल.े खोलीचं दार पुढं के लेलं होतं. रामजी परत
गेला. णभर ता या या बंद दारापाशी थांबले आिण यांनी दार ढकललं. दार उघडंच
होतं.
‘कोण?’ आतून आ पासाहेबांनी िवचारलं.
‘मी.’ ता या हणाले.
ता या आत गेल.े यांनी दरवाजा पुढं के ला. बैठक वर लोडाला टेकून आ पासाहेब
बसले होते. यांचे के स िव कटले होते.
आ पासाहेबांनी एकवार ता यांकडं पािहलं. ता यां या मनात चरर झालं. एका रा ीत
आ पासाहेबांचा चेहरा पार बदलून गेला होता. तो करारीपणा, बे फक रपणा कु ठ या कु ठं
गेला होता; आिण या जागी यां या वृ ीला सवागी िवसंगत असे असहायतेचे भाव
दसत होते. एखादा बहरलेला वृ दुस याच दवशी पणहीन, उघडाबोडका दसावा,
तसा!
ता या बसले. कु णी काही बोलत न हतं.
ता यांनी िवचारलं,
‘पालखी गेली?’
‘हो!’
‘आ पासाहेब, काय ठरवलंय् तु ही?’
‘काय करायचं? जे होईल, ते पाहायचं.’

‘हो! पण असं बसून कसं भागणार? रावबा, कती के लं, तरी अ ाप ड आहे....’
‘ याचं नाव घेऊ नका.’ आ पासाहेब उसळू न हणाले.
‘रािहलं. सूनबाई घरात आहे, हे तरी यानात या तु ही!’ ता या संथपणे हणाले.
‘ता या, ती पोर घरात आहे, हणूनच ठीक! नाहीतर रावबाचा गळा मी वत: या
हातानं आवळला असता!’
या वा यानं ता यां या मनात कालवाकालव झाली. ते हणाले,
‘आ पासाहेब, मला ते पटत नाही. रावबा हवं ते करील. पण....’
‘हं! काय करायचं िश लक ठे वलंय् यानं? ता या, मी याला चांगला ओळखतो.
आजवर तो मा या डो यांत धूळ फे क त आला आहे. या पोरासाठी मी काहीही करायचं
िश लक ठे वलं नाही. याची येक हौस मी भागवली. पण यानं मला कं मत दली नाही.
आजवर अनेक घरा यांतून घरा यांसाठी पोरांचे बळी गेलेत. आज तीच पाळी मा यावर
आहे. ता या, मी नुसता पोराचा बाप नाही. वतनदार आहे मी. गावचा मालक आहे.
पोरासाठी गाव पोरकं करायचं नाही मला.’
‘मलादेखील ते माहीत आहे. रावबाब ल मलाही तेवढंच वाटतं.’ ता या हणाले.
‘रावबाब ल आिण तु हांला वाटतं? ता या, मला माहीत आहे. थमपासून तु ही
रावबाचा ष
े करीत आलात. रावबा तु हांला खुपत होता. सलत होता..’
‘आ पासाहेब!’ ता या थ होऊन हणाले.
‘नाहीतर काल तु ही बजाबाला तबे यात जाऊ दलं नसतं...’
ता या सु झाले. ते कसेबसे उभे रािहले. काय बोलावं, हे यांना सुचेना. कसेबसे ते
हणाले,
‘येईल तोही दवस! तो दवस उजाडेल, या दवशी कळे ल तु हांला, बजाबा का
तबे यात गेला, होता ते....’ ते सरळ खोलीबाहेर आले.
सोनारसो यात येऊन ते काही वेळ उभे रािहले. यांनी एकवार चौका या कोप यात
दसणा या उमे या खोलीकडं नजर टाकली. सव सामसूम दसत होती. जयवंतचाही
आवाज येत न हता. नकळत ता या उमे या खोली या दशेनं चालू लागले. आज थमच ते
खोलीकडं जात होते. चौक संपवून ते क
ाची पायरी चढले आिण सो यावर गेले.
उमे या खोलीचा दरवाजा उघडा होता. आतून बोलणं ऐकू येत होतं.
ता या खोलीजवळ गेले. यां या कानांवर श द पडत होते :
‘रडतेस कशाला? मी मेलो नाही. िजवंत आहे अजून...’
तो आवाज रावबाचा होता.
ता या मो ानं खाकरले.
आतून रावबा ओरडला.
‘कोण आहे?’
‘मी.’ हणत ता या आत गेल.े
ता यांचा आवाज ऐकताच उमा गडबडीनं उठली आिण ितनं पदर पुढं घेतला.

रावबा पलंगावर बसला होता. ता यांना बघताच याला बस या जागेव न
उठ याचंही ाण रािहलं नाही. तो तसाच िव फा रत ने ांनी ता यांकडं पाहत होता.
जयवंत विहनी या पायांशी बसला होता. तो ता या- रावबांकडे आळीपाळीनं बघत
होता.
रावबा बस या जागेव नच ता यांकडं ासून पाहत होता. ता या हणाले,
‘ कती दवस िजवंत राहणार आहात?’
‘कोण, काय करणार आहे माझं?’ रावबा बेपवाईनं हणाला.
‘हां! बापाचा चेहरा बिघतला का सकाळपासून? नसला बिघतला, तर जाऊन बघून
या. पाहा, ओळख पटते का! एका रा ीत कती अवकळा आली, ती डोळे उघडू न पाहा....
नुसतं गाव तु यावर टपलं, तर मी पवा के ली नसती याची.’
‘मग काय पालखी पाठवली होती काय मी? कसंही क न याच हणून...! का आला?’
‘तुला वाचवायला!’ ता या शांतपणे हणाले.
‘कु णाची माय ालीय्....’
‘तुझीच, लेका, तुझीच! गावापासून वाचवशील, पण य बापा या हातून कोण
सोडवील तुला? बापा या नुस या नजरे समोर जरी गेलास, तरी िजवंत जाळील तुला तो
आप या नजरे नं.’
या वा यानं रावबाचं सारं अवसान सुटलं. बस या जागेला याला कापरा सुटला.
कोर ा पडले या ओठांव न जीभ फरवीत तो हणाला,
‘पण, ता या, मी काय के लं?’
‘तेच िवचार यासाठी मी आलोय्.’ ता या उमेकडं वळू न हणाले, ‘मुली, तू जरा
जयवंतला घेऊन बाहेर जातेस का?’
उमेनं जयवंतचा हात पकडला आिण ती खोलीबाहेर पडली.
दरवा यापयत ता या आले.
उमा बाहेर जाताच यांनी दाराला आतून कडी घातली आिण रावबासमोर जात
हणाले,
‘रावबा, शपथ आहे तुला. खरं सांग. मला सारं समजलं पािहजे, काय खरं आहे, ते. मग
ते के वढंही भयंकर असो. तु यासाठी, घरासाठी, मी काहीतरी यातून माग काढीन. पण तू
जर का खोटं सांिगतलंस, तर मा तुझं नशीब आिण तू...’ ‘नाही, ता या, शपथ घेऊन
सांगतो, मी न िवठू ला मारलं नाही.... मी घो ाव न येत होतो....’
रावबा सांगत होता. थांबत होता. डोळे टपीत होता.
काही न बोलता ता या ऐकत होते. रावबानं सव हक कत सांिगत यावर ता या
हणाले,
‘रावबा, तूझी चूक नाही. ही तु या कमाची फळं आहेत. ते असू दे. पण मी सांगेपयत
आ पासाहेबां या पु ात तू जाऊ नको. मी यांचं मन वळवतो. तसं काही झालं, तरी
वाडा सोडू नको. समजलं?’

रावबानं नकाराथ मान हलवली. ता या उठले आिण दोन पावलं टाकू न ते थांबले.
रावबाकडं न पाहता हणाले,
‘आिण हे बघ... सूनबाईला दुखवू नकोस. ितचं मन तुला कळायचं नाही. ते कळायला
सु ा आकाशाएवढं मन हवं.’
ता या सोनारसो यात आले. एकवार आ पासाहेबांना भेटावं, असं यांना वाटलं. पण
यांनी िवचार बदलला. ते तसेच बाहेर गेले. गो वंदा ितथं उभा होता.
‘गो वंदा!’
‘काय, ता या?’
‘कु ठ याही माणसाला पुरी चौकशी के याखेरीज वा ात सोडू नका.... समजलं?’
‘जी!’ ता या वा ाबाहेर पडले.
सं याकाळी चार या सुमारास िवठू ला अगनी द याचं ता यांना समजलं. ते काक ला
हणाले,
‘मला ानाला पाणी िमळे ल का?’
‘हो! आणवून ठे वलंय्. माझंही अंगधुणं हायचं आहे. मी अंग धुऊन घेत,े मग तु ही
ान करा. हणजे मग तुमजी पूजा होइपयत मी वयंपाकाचं पाहीन...’
‘बरं .’
ता या उठले आिण पुढ या क
ावर आले.
रामजी आला आिण क
ावर बसला.
‘काय, रे , रामजी!’
‘गेलो हतो मातीला.’
‘लोक आले होते काय, रे ?’
‘लोक? ‘रामजी ता यांकडं पाहत हणाला, ‘पुरं गाव लोटलं होतं, ता या. काय हवंच
ते! कसलं तरणं- ताठं पोर आिण काय झालं हे?’
‘दैव हणायचं!’
‘कु ठलं आलं दैव! या रांडप
ं ायीच झालं हे सगळं . काय पायजे ते द
ं त
े . आ ं जाऊन
पेकाटात लाथ घालतो आिण हाकलतो भाईर...’
‘रामजी, तसं काही क नकोस. गावात आग पेटली आहे, तेवढी पुरे. आणखीन वाढवू
नकोस.’
‘मग काय क , ता या? सारं गाव थुकतंय् मला. हातारा झालो यां. आजवर
कु नाकडनं फट् हनून घेटलं हाई... आिण या रांडप
ं ायी....’
‘कळतंय् मला. पण, रामजी, जर दमानं घे.’
दाराशी येऊन काक हणाली,
‘पाणी ठे वलंय.् ’
‘आलो हं!’ हणत ता या उठले. ‘रामजी, जातो मी. अजून ान हायचं आहे. तू
जेवलास, क नाही?

‘कु ठलं जेवन, ता या? सारं , गावात चूल पेटली नाही. आतं हे या होरं बगायचं. येतो,
ता या.’
रामजी उठला आिण चालू लागला.
हातांत पंचा घेऊन ता या तसेच उभे होते.
दुस या दवशी सकाळी जयवंत आला. गेले दोन दवस तो ता यां याकडं आलाच
न हता. वा ात या वातावरणानं तो कं टाळला होता. परसदारातून तो आत िशरला.
काक चुलीपुढं बसली होती. तो हळू च मागून गेला आिण यानं काक चे डोळे झाकले.
काक यासमोर िपठाची परत होती. तोल सावरता-सावरता ितचे हात िपठात गेले.
तोल साव न ितनं हात वर के ले. जयवंत या गालांना ित या हाताचा पश झाला. ती
हसली व हणाली,
‘कोण, जया?’
जयवंतनं हात काढले. काक नं मागं वळू न पािहलं. जयवंत या गालांना पीठ लागलं
होतं.
‘आता िशवलास ना?’
‘मग तुला िशवायचं नाही?’ जयवंतनं िवचारलं.
काक डो यांत पाणी येईपयत हसली; आिण ती बस या जागेव न हणाली,
‘अहो, ऐकलंत का?’
‘काय?’ हणत ता या आत आले.
‘हा मला िशवला, बघा.’
‘मग?’
‘तु हांला चालेल?’
‘तुला चालतं, तर मलाही चालेल.’
‘ऐकलंस, बाबा! मोठा भा यवान आहेत तू. हे भा य आजवर कु णालाही लाभलं न हतं.’
जयवंतला ते काही समजत न हतं.
ता या पाट घेऊन ितथंच बसले. यांनी िवचारलं,
‘जया, आ पासाहेब काय करताहेत, रे ?’
‘सोनारसो या या खोलीत आहेत.’
‘आिण रावबा?’
‘विहनी या खोलीत... आिण... काक , विहनी सारखी रडतेय,् बघा.’
‘रडेल, नाहीतर काय करील पोर!’ काक उसासा सोडू न हणाली, ‘दहा वेळा वाटलं,
जावं, हणून. पण पोरीसमोर जायचा धीरच होत नाही.’
‘मी वा ात जाऊन येतो.’ ता या हणाले.
‘बरं .’
‘जया, उ ापासून िशकायला येत जा.’

जयवंतनं मान हलवली.
ता या उठले आिण पायांत जोडा सरकवून बाहेर पडले.
ता या सरळ वा ात िशरले. आ पासाहेबां या खोलीचा दरवाजा बंद होता. ता यांनी
हाक मारली...
‘आ पासाहेब...’
‘कोण?’
‘मी... ता या.’
दरवाजा उघडला गेला. ता या आत गेले. यांनी दरवाजा पुढं के ला. आ पासाहेबां या
नजरे ला नजर देत ते हणाले,
‘आ पासाहेब, असं कती दवस खोलीत बसून राहणार तु ही?’
‘मग काय क , ता या?’
‘काय क ? आ पासाहेब, ा प नाची अपे ा तुम याकडू न न हती मला. घरात
संगाला सापडलेला मुलगा आहे...’
‘कशाला फ न फ न नाव घेता याचं?’
‘का? याचं नाव न घे यासारखं काय के लंय् यानं?’ ता यांनी िवचारलं.
‘काय के लंय्?’
‘हो, काय के लंय?् आ पासाहेब, संपूण िनद षी आहे तो. िवठू या ह येचा आिण याचा
काही संबंध नाही.’
‘कोण हणतंय्?’
‘मी!’
‘ता या, एवढा बरा पुळका आला रावबाचा?’
‘आ पासाहेब, आजवर मी कधी अस याची कास धरली नाही; आिण ापुढंही धरणार
नाही. रावबा पूण िनद ष आहे.’
‘ता या, ा ण आहात तु ही. मला बरं वाटावं, हणून खोटं बोलायची गरज नाही
तु हांला.’
‘आ पासाहेब, मी खोटं बोलत नाही.’ ता या संथपणानं एक एक श द उ ारीत
हणाले.
चपापून आ पासाहेबांची ता यांकडे पािहलं. ते हणाले,
‘ता या....’
‘होय, आ पासाहेब, जरा िवचार करा. रावबा एकटा घो ाव न येत होता. हातात
ना बंदक
ू , ना दुसरं श . िवठू संतापा या भरात फरशी घेऊन आडवा आला. रावबानं
बगल ायचा य के ला. िवठू तरीही पळत आडवा आला. घोडं भर वेगात. एकदम िवठू
आलेला पाहताच रावबानं लगाम खेचला. घो ाचे दो ही पाय वर गेले. पाय उतरले, ते
सरळ िवठू या छातीवर. तरी वेळ बरी, नाहीतर रावबाचं काय झालं असतं?’
‘कु णी सांिगतलं हे?’

‘रावबानं.’
‘हं! आिण तु ही िव ास ठे वलात.’
‘आ पासाहेब! रावबा नादान असेल, भेकड असेल, पण तो मनानं एवढा नीच खास
नाही. तु हांला याची ओळख नसली, तरी मला आहे. रावबा तुमचा मुलगा आहे. याची
जबाबदारी पेलणं तुम या हातांत आहे. जर रावबावर हा कलंक आलाच, तर तो तुम या
ा डो याला हात लावून बस यानं आला, असंच खेदानं हणावं लागेल. घरा यावर
शंतोडा उडालाच, तर याला जबाबदार रावबा राहणार नाही, तु हीच! एवढंच
सांगायला मी आलो होतो. जातो मी.’ हणत ता या उठले. आिण ते वळले.
तोच आ पासाहेबांनी हाक मारली,
‘ता या!’
‘काय?’ हणत ता या वळले. यांनी पािहलं, आ पासाहेबां या डो यांतून अ ू
ओघळत होते. ते भर या आवाजात हणाले,
‘ता या, काल मी बोललो. पण नंतर मला िस ानं सांिगतलं, िवस न जा ते.’
‘ते िवसरलो नसतो, तर आज इथं आलो नसतो. पण, आ पासाहेब, तुम या डो यांत
पाणी का?’
‘ता या, काय क मी? मला काही सुचत नाही.’
ता यांचे डोळे बघता-बघता भ न आले. ते आ पासाहेबां या शेजारी बसले, आिण
यां या पाठीवर हात ठे वीत हणाले,
‘आ पासाहेब! तुम या डो यांत पाणी! हे कधी मा या वपनातही आलं न हतं. तु ही
डो यांत पाणी आणलंत, तर घर यांनी काय करायचं? रावबानं कु णाकडं पाहायचं?
मुलीनं कु ठं आसरा शोधायचा? संकटं आली, हणून िभऊन कसं चालेल? ती खोलीत बसून
टळत नाहीत. य दशरथावरही
ह येचं पातक आलं होतं. िवस नका. पुसा ते
डोळे .’
ता यांनी आपले डोळे टपले आिण ते बाहेर पडले.
आ पासाहेबां या मनावरचं ओझं उतरलं होतं. ता यां या या श दांनी यांची सारी
उमेद, सारी ई या पु हा जागी झाली होती. यांनी खाडकन दरवाजा उघडला आिण हाक
मारली,
‘गो वंद...’
‘जी.’ हणत गो वंदा धावला.
‘गो वंद, रं गराव पाटलांना बोलावणं करा आिण उ ा सकाळ या आत मला िशलक
रकमेचा आकडा आिण घर या धा याचा जादा साठा सांगा.’
‘जी.’
‘जा तु ही.’ हणत आ पासाहेब वा ा या आत या चौकात उतरले.
थो ाच वेळात मं दरातली घाट घणघणू लागली.
चार दवस उलटले आिण एके दवशी सं याकाळी रामजी ता यां या घराची पायरी

चढला.
‘कोण? रामजी?’ हणत ता या बाहेर आले.
‘होय, ता या.’
‘का आलास?’
‘ता या, गाव लई िबथरलंय्, इटू चा तेरावा हाय या आत धाक या ध याचं बरं -वाईट
करायचं हं यात.’
‘कोण?’
‘तालमीची सारी पोरं एक झा यात, गावचं बी लोक हाईत. धनी भाहीर पडलं हाई,
तर वा ात घुसायचं हं यात.’
‘हे वा ात सांिगतलंस?’
‘ हाई.’
‘मग कु ठं बोलू नकोस. मी भेटतो आ पासाहेबांना.’
आ पासाहेब कचेरीत होते, ता या ितथं गेले आिण आ पासाहेबांना हणाले,
‘आ पासाहेब, जरा काम होतं.’
‘चला ना!’ हणत आ पासाहेब ता यांना घेऊन आप या खोलीत गेले. खोलीत जाताच
आ पासाहेबांनी िवचारलं,
‘काय आहे, ता या?’
‘आ पासाहेब! मला आ ा हेच समजलं क , गाव थोडं िबथरलं आहे.’
‘गाव?’
‘होय! ते हा रावबा अथवा तु ही वाडा सोडू न बाहेर पडू नका.’
आ पासाहेब हसले व हणाले,
‘ता या, गाव माझा आहे. मी गावाला ओळखतो.’
‘ते पूव चं गाव रािहलेलं नाही. लोकां या भावना चेतव या गे या आहेत.’
‘आिण हणून वा ात दडू न बसू, हणता?’
‘काही दवस तसं के लं नाही, तर तो अिवचार ठरे ल.’
‘आिण बजाबा?’
‘तो बेळगावला गेला होता. ब तेक यानं फयाद दाखल के ली असावी.’
‘मा यािव ?’
‘नाही. रावबािव !’
‘तेच ते.’ आ पासाहेब संतापानं हणाले.
‘मी उ ा काळू ला िनरोप पाठिवतो.’
‘कशाला?’
‘चार दवस सोबतीला माणसं रा देत.’
‘ता या, काय बोलता?’

‘ प च सांगायचं झालं, तर िवठू चा तेरावा घालाय या आधी रावबाचं बरं -वाईट
करायचा चंग बांधला आहे गावानं, मग यासाठी ते वा ातही घुसतील.’
‘आिण हणून बेरड बोलावू? गावाचे लोक मारायला? ता या, िवसरता तु ही. गावचा
इनामदार आहे मी. मारे करी नाही. ते मा या हातून के हाही हायचं नाही. येऊ देत लोक.
पाहतो, कु णाची हंमत आहे, ती!’
‘मला माहीत होतं, तु ही ऐकणार नाही, ते. रािहलं. पण िनदान खबरदारीनं तरी
राहा. ऐका एवढं; िनदान तेवढं वचन तरी ा.’
‘ठीक आहे, ता या. मी न कु ठं जाणार नाही.’
घरबस या अनेक बात या ता यांना समजत हो या.
एके रा ी वा ावर दगड पडले. आ पासाहेब पंज यात क डले या वाघा माणे
संतापले होते. गावही िबथरलं होतं. के हा भडका उडेल, हे काही सांगता येत न हतं.
रा ीची वेळ होती. ता या नुकतेच जेवून बसले होते. काक भां ांची आवराआवर
करीत होती. याच वेळी पाठीमाग या दारवर थाप पडली. ता या हणाले,
‘कोण?’
‘मी.’ जयवंतचा आवाज आला.
‘कोण, जया?’ हणत ता यांनी दवा उचलला आिण कडी काढली. ‘का, रे , जया?’
‘ता या, विहनी आलीय्.’
‘इथं?’
याच वेळी उमा पुढे आली आिण ितनं उं ब यावर पाऊल ठे वलं.
ता या मागं सरकले.
उमा आत आली. आत येताच ती चटकन् वाकली आिण ितनं ता यांचे पाय धरले.
ता या ग धळले. ते हणाले,
‘मुली, तू! अशा वेळी? वेळीअवेळी माणसानं बाहेर पडू नये. सौभा यवती हो. ऊठ.’
पण उमा उठली नाही. ितचे कढत अ ू ता यां या पायांवर पडले.
ता यांनी पाय मागं घेतले आिण ते हणाले,
‘अहो, पोरीला समजवा. उठवा.’
काक पुढं आली आिण ितनं उमेला बळं च उभं के लं. उमा काक ला िबलगली आिण
द
ं के देऊ लागली. काक ित या पाठीवर थोपवीत होती. पुटपुटत होती,
‘गप, पोरी, गप...
ता या सु पणे हे सारं बघत होते.
‘पोरी, रडू नको. काही सांगू नको. मी सारं समजलो. तू जा. एव ात मी येतो
वा ात. रावबाची काळजी क नको. जोवर मी आहे, तोवर रावबाची काळजी तू
मनातून काढू न टाक. हा माझा श द आहे. जा, तू फार वेळ थांबू नको इथं.’
उमेनं परत नम कार के ला आिण ती वळली.

याच वेळी काक हणाली,
‘थांब, पोरी, कातरवेळी आलीस, कुं कू लावून जा.’ उमे या पाठीव न हात फरवीत ती
हणाली. ‘जा तू, पोरी. हे येतील एव ात.’
उमा गेली.
ता या काक ला हणाले,
‘एक-दोन लुगडी घे बांधून. अंगावरची शाल घे आिण तयारीत राहा. कु ठं जायचं, हे
िवचा नको.’
ता यांनी वा ाचा दरवाजा ठोठावला. ता यांची ओळख लागताच िस ानं दरवाजा
उघडला. ता या आत जाताच पु हा अडणा सरकव यात आला.
‘गो वंदा कु ठं आहे?’
‘आत हाईत, जी.’
ता या आत वळले. गो वंदा ता यांचा आवाज ऐकू न बाहेर आला.
‘काय, ता या?’
‘गो वंदा, मे याची माणसं गोळा करायला कती वेळ लागेल?’
‘येव ात हतील गोळा. का?’
‘जा ती
िवचा नको. िनवडक, िव ासातली माणसं गोळा कर. अ या तासात
सारं झालं पािहजे.’
‘कु णाला बरं नाही?’
‘होय! मंडळ ना बेळगावला घेऊन जाणार आहे. जा, कामाला लाग.’
‘पन, सरकार......’
‘जा हटलं ना?’ हणत ता या आत वळले.
ता यां या पायांचा आवाज ऐकू न आ पासाहेबांनी हाक दली,
‘कोण ते?’
‘मी; ता या.’
आ पासाहेब गडबडीनं सोनारसो यावर आले.
‘काय आहे, ता या?’
ता या सहजपणे हणाले,
‘काही नाही, रावबाला घेऊन जातो बेळगावला.’
‘आ ा?’
‘हो.’
‘कशातनं?’
‘मे यातून.’
‘ता या...’
‘आ पासाहेब, काही बोलू नका. ही वेळ न हे. मा यावर िव ास ठे वा. तुम या हाती

न हता, एवढा रावबा मा या हाती सुरि त आहे.’
‘पण, ता या, ही जबाबदारी...’
‘न पेलणा या जबाबदा या आजवर मी कधी घेत या नाहीत. जोवर ता या िजवंत
आहे, तोवर रावबा सुरि त आहे.’
‘मला यात शंका नाही. मी पण येतो बरोबर.’
‘नाही, मी एकटाच जाणार. तु हांला नेलं, तर संशय येईल. मी रावबाला बेळगावला
पोहोचवून येतो. मग तु ही जा. घरात सून आहे. जया आहे. यां याकडं पाहा.’
आ पासाहेब मटकन खाली क
ावर बसले. स दत होऊन हणाले,
‘ता या, का एवढं करतोस मा यासाठी? मी कोण तुझा?’
‘आ पासाहेब, काही नाती जोडू न जोडली जात नाहीत. कै क ज मांचा तो ऋणानुबंध
असतो. ा रे शमा या गाठी आहेत. सोडतो, हणून सुटत नाहीत.... आ पासाहेब, आता
बोलायला वेळ नाही. येतो मी.’ असं हणून ता या रावबा या खोलीकडं वळले.
रावबा बसला होता. ता यांना पाहताच तो उभा रािहला.
उमेकडं पाहत ता या हणाले,
‘मुली, रावबाला मी आता मे यातून बेळगावला घेऊन जातो. तू मरा ाची पोर
आहेस. काही रडारड होता उपयोगी नाही. तु या कूं कवाची काळजी मी घेईन. मी तुला
वचन देतो. रावबा, तयार राहा. िजभे या दरवा याला मेणा येताच चटकन आत बस. वेळ
लावू नको. मे यात तुझी काक असेल.’
‘मी मे यातून येणार नाही.’
खाडकन् ता यांनी रावबा या मु काटात ठे वून दली! श य तो वत:ला सावरीत ते
हणाले,
‘तुझं बोलणं ऐकायला मला सवड नाही. सांिगतलं, तसं कर. नाहीतर िजवंत राहणार
नाहीस!’
एवढं बोलून ता या बाहेर पडले.
घरी येताच ते काक ला हणाले,
‘एव ात मेणा येईल. मेणा आला, क यात बसायचं.’
‘मला कशाला मेणा?’
‘वरात काढायची आहे. ल ात िनघाली न हती ना?’ वत:ला सावरीत ता या हणाले,
‘रावबा येणार आहे.’
काक सारं उमजली.
गावावर रा चढत होती. चांदणं फाकलं होतं.
अचानक माग या दारी पावलं वाजली.
दारावर थाप पडली. दार उघडताच गो वंदा हणाला,
‘ता या, मेणा आला.’
‘मग तू कशाला आलास? जा परत.’

गो वंदा गेला.
ता या देवघरात गेले.
समई तेवत होती. गणपतीची िपतळी मूत या मंद काशात उजळली होती.
जिमनीला डोकं टेक त ते हणाले,
‘गजानना, आता तुलाच माझी लाज!’
ता यांनी डोळे टपले आिण काक सह ते बाहेर पडले.
भोई उभे होते. मेणा खाली ठे वला होता. काक आत बसताच पडदे सारखे के ले. ता या
हणाले,
‘िजभे या दाराला फ एकदाच मेणा खाली ठे वायचा आिण उचलायचा. गाव
सोडीपयत थांबायचं नाही, क पावलं कमी करायची नाहीत.’
मेणा उचलला गेला. ता या पुढं चालत होते. सा या ग लीत शुकशुकाट होता. िजभे या
दाराजवळ मेणा खाली ठे वला. पण िजभेचा दरवाजा उघडला नाही. ता यांना घाम
फु टला. ते अगदी अ व थ झाले. पण दुस याच णी दरवाजा करकरला. रावबा बाहेर
आला. झरझर पाय या उत न तो णात मे यात बसला. िजभेचं दार लावलं गेल.ं
ता यांनी िन: ास सोडला. मेणा उचलला गेला.
मेणा गावातून जात होता. ता या पुढं चालले होते. गाव या वेशीत मेणा आला आिण
एका भोयानं ता यांना खुणावलं. ता यांनी पािहलं, तो पाणव ावर पाच-पंचवीस माणसं
उभी होती. ता या हणाले,
‘चला. तु ही थांबू नका.’
मेणा पाणव ावर आला आिण मे याभोवती माणसांचा गराडा पडला. मेणा थांबला.
ता यांनी िवचारलं,
‘काय आहे?’
बजाबा, रामू पुढं झाले. रामू या हातात फरशी होती. इतरां या हातात िवळे -का ा
दसत हो या. बजाबा हणाला,
‘ता या, कोन हाय मे यात?’
‘मंडळी.’
‘कोन? काक ?’
‘होय.’
‘कु ठं चाललाय् मेना?’
‘बेळगावला.’
‘का?’
‘मंडळ ना बरं नाही. छातीत कळ आहे.’
‘गाडी बरं नाही के ला?’ रामूनं िवचारलं,
‘गाडीचे हादरे सहन होणार नाहीत, हणून मेणा के ला.’
‘ता या, आ हांला मेना बघायचा आहे.’ हणत रामू पुढं झाला.

‘रामू!’ ता या ओरडले, ‘दुस यां या बायका बघायची के हापासून सवय लागली
तु हांला?’
रामू मागं सरला. कु णालाच काय बोलावं, ते सुचत न हतं.
बजाबा ग धळला. तो पुढं झाला.
‘ता या, खरं च काक हाईत आत?’
‘नाहीतर कोण आहे?’
मे यातून काकणांचा आवाज आला. पाठोपाठ काक चं क हणं ऐकू आलं.
‘बजाबा, झालं समाधान?’ ता या ािसकपणानं हणाले... ‘चला, रे .’
‘थांबा,’ बजाबा हणाला, ‘ता या, मेणा सोडतो, पन एका अटीवर...’
‘काय?’
‘शपथ करा जानवं हातात घेऊन क , मे यात फ काक च हाईत, हनून.’
ता यांनी शांतपणानं जानवं बाहेर ओढलं. जान ाची गाठ हाती ध न ते मो ानं
हणाले,
‘देवाशपथ खरं सांगतो क , मे यात फ माझी प ी आहे. दुसरं कोणी नाही..’
‘जाऊ दे, रे , मेना!’ बजाबा हणाला.
‘पन, बजाबा...’ रामजी हणाला.
‘गप, रामू. मी तु यापरीस ता यांना ओळखतो. ते खोटं बोलायचे हाईत. जाऊ दे
मेना...’
सा यांनी वाट दली. मेणा पाणव ावर या पा यात िशरला. ता यांनी चूळ भरली
आिण पाणवठा ओलांडून ते थांबले. आकाशाकडं पा न ते पुटपुटले,
‘परमे रा! मा कर! आयु यात थमच खोटं बोललो....

१०
ता या मळे करणी या ओढयाजवळ आले, ते हा सूय डो यावर आला होता. ता यांचे
पाय भ न आले होते. तरीही ते भराभर पावलं उचल याचा य करीत होते. अधूनमधून
यांची नजर गावाव न फरत होती. सारं गाव शांत होतं. कु ठं च काही हालचाल दसत
न हती. नदीजवळचा उतार उत न ते नदीकाठावर आले. पायांतला जोडा काठावर ठे वून
ते नदीत उतरले. गुडघाभर पा यात जाऊन यांनी खळखळा दोन चुळा भर या. गार
पा या या पशानं सारा शीण कु ठ या कु ठं गेला. काही वेळ ते तसेच पा यात उभे रािहले.
अचानक यांची नजर पेठेतून खाली उतरत असले या दोन इसमांवर गेली. ता यांनी
बजाबा-रामूला ते हाच ओळखलं. ते काठावर आले. काठावर ठे वलेला जोडा घेऊन ते पु हा
नदीत िशरले. अलीकड या काठावर येताच यांनी जोडा पायांत सरकवला आिण पं यानं
त ड पुशीत ते चालू लागले.
बजाबा आिण रामू खालीच येत होते. यांना चुकवणं श य न हतं. खाली मान घालून
ता या तसेच पुढं चालू लागले. बजाबा आिण रामू जवळ येताच ता या थांबले. यांचं ल
बजाबाकडं गेल.ं बजाबा पुरा ढासळला होता. या या डो यां या खोब यांतून
लुकलुकणारी बुबुळं या या एकं दर भकास चेह याची भयाणता अिधकच वाढवीत होती.
पांढरे के स अ ता त वाढले होते. या याकडं पाहताच ता यांना काय बोलावं, ते
समजेना. पु हा एकवार यांनी बजाबाकडं पािहलं आिण दुस याच णी आपली मान
खाली घालून ते उभे रािहले.
तोच रामू हणाला,
‘ता या....’
ता यांनी वर पािहलं.
‘तुमची मंडळी सुख प पोहोचली?’
‘होय.’ ता यांनी रामूकडं पाहत हटलं.
रामू या नजरे त ितर काराची छटा उमटू न गेली. तो हणाला,
‘ता या, रावबा गावातून गेला, असं समजलं....’
ता या ग प उभे रािहले.
‘ हय, ता या....’ बजाबा हणाला, ‘असा शेळीसारखा पळू न जाईल, असं वाटलं न हतं
आमां ी!’
‘आनी शेळीला पळवणारा असला असंल, असं बी वाटलं हवतं!’ ता यांकडं पाहत
रामूनं साथ दली.
‘रामू ...!’ ता या ओरडले.
या या ओरड याकडं ल न देता रामू बजाबाला हणाला,
‘ हाता या, लई इ वास वाटत हता, हवं?’
ता यांना काही सुचत न हतं. ते आळीपाळीनं या दोघांकडे पाहत होते.

‘ता या, जान ाची शपथ घेतलीस, न हं?’ बजाबानं िवचारलं.
‘मग?’ ता या नकळत हणाले.
‘ हाई. आमास आ ा समजलं, बामनंबी हातात जानवं घेऊन खोटी शपथ घे यात.’
‘रामू!’ ता यांचा आवाज चढला.
‘ता या....’ बजाबा हणाला, ‘आता तुम या वरड याला काय दम उरला हाई. आतं
गाव अगोदरचं हाई. गावात इनामदाराचा मान आिण तुमचा मान सारखाच हाय. ता या,
वाटलं न हतं मला. येव ा दसाचा िव वास....’ बोलता-बोलता याचा गल भ न आला.
‘खोटी शपथ घेतलीस तू....’ पण णात तो वत:ला साव न हणाला. ‘पन, ता या,
रावबा असा वाचनार हाई!’
तोच ितथं भै आला. भै नं एकवार ता यांना आपादम तक याहाळलं आिण
ता यां या नजरे ला नजर देत तो हणाला,
‘काय, ता या..’
ता यांना ते सारं अस ा
झालं होतं.
‘काय िमललं?’
‘कसलं?’ ता या न समजून हणाले.
‘ब ीस!’ भै हणाला.
‘ब ीस?’
‘तर काय फु काट कोन कु नाचं काम करतंय् हय? इनामदारानं दलं असंल क हजार
पाचशे... एवढा पोरगा वाचवलासा िजवानं रान क न. हातात जानवं ध न गावा होरं
खरं बोललासा हवं?’
‘भै !’ ता या आवेगानं बोलले. आिण कं िचत थांबून ते हणाले, ‘रावबाला मी का
बाहेर काढलं, हे तु हांला आज नाही समजायचं-’
‘समजंल क ....’ बजाबा हणाला.
‘ हय!’ रामू हणाला, ‘ या येळेस इनामदार तुम या घराचा बंगला करं ल, या येळेस
आमी सग यांना सांगू पायजे तर...’
‘मा या घराचा बंगला करायचा असला, तर काय मला जड नाही, रामू! तो
इनामदारांनीच बांधून दला पािहजे, असं नाही. रावबाला वाचवून, तु हांला फसवून
बंग यात राह यापे ा एक झोपडी मी पसंत करीन.... इनामदार काही माझे कोण बांधले
नाहीत अथवा मी यांचा बांधला नाही. आजवर सचोटीनं वागलो, दुस याचं बरं हावं,
हणून जगलो, ते ा हातारपणी कु णाची गुलामिगरी पाळ यासाठी न हे..’
‘येवढा आमचा पुळका तुमास हता, तर का दडवलास रावबास?’
‘तुम यासाठी!’
‘आम यासाठी?’
‘होय! के वळ तुम यासाठी!’

‘तर तर!’ बजाबाचा खोल गेले या डो यांतून ष
े ाची छटा उमटू न गेली.
‘जे यावर आ ही टपलो होतो, तेला दडवून क यान के लं, हना क .’
‘बजाबा! जरा िवचार करा. रावबा तुम या हाती आला असता, तर तु ही काय के लं
असतं?’
‘हेच क !’ बजाबा आपली मुंडी हालवून हणाला, ‘ ा हाता या या हाडांत अजून
जीव आहे, हे दाखिवलं असतं; नुस या हातानं फाडला असता याला.’
‘हो.’ ता या शांतपणे हणाले, ‘तेच हणतोय् मी. तसं के लं असतंस, तर सा या
गावाला फास लागला असता. रावबाचा मुडदा पडला असता, तर सारं गाव गुंतलं असतं.’
‘मग गुंतना हतं!’ रामू पचकन थुंकत हणाला.
‘बोलायला सोपं असतंय.् तू होतासच ते हा. तु या चार का ा पड या अस या आिण
फौजदारानं चौकशीला तुझी चामडी लोळवायला सु वात के ली असती, तर तु या आईला
काय वाटलं असतं? काय के लं असतं ितनं? तू काय के लं असतंस? रावबानं तुझं काय वाकडं
के लं?’
‘गाव िबघडवलं यानं. एका घराचा िव कोट के ला.’
‘तू सांगतोस मला?’ ता या या या डो याला डोल देत हणाले, ‘िझरगी या
वगळाला कशासाठी चपलाचा मार खा लास तू? ते हा तुझा खून पडला असता, तर!’
रामू चपापला.
ता या हणाले,
‘अरे , चुका सग यां या हातनं होतात. नाही कु णा या हातून होत? हणून डो यात
राख घालून चुका वाढवू नयेत. माणसानं.’
बजाबा हणाला,
‘ता या, माझं पोर मेलं, ते बरं झालं, हना क .....’
‘तसं कसं हणेन, बजाबा?’ ता यांचे डोळे एकदम पाणावले. ‘तसं हणेन, तर नरकात
पडेन मी. पण, बजाबा, मी िवचारतो, राबवा या हातात घोडं नसतं, जर िवठू नं फरशी
चालिवली असती आिण रावबा मेला असता, तर चाललं असतं तुला?’
बजाबा घोटाळला. तो हणाला,
‘ते सरकारांनी पोटात घातलं असतं!’
‘कोण हणतं? पण जर तसं घडलंच असतं, तर तुला वाचवायला मी आलो असतो.
ख या यायाचा िनवाडा परमे र करील. माणसा या यायासाठी कोट आहेत. फार तर
ितकडं धाव यावी. पण माणसानं आप या हातांत कायदा घेतला, तर माणसंही दोषी
ठरतात आिण देवा या दरबारातही खरं ठरे लच, हेही सांगता येत नाही.’
‘तेच ठरवलंय् आमी.’ बजाबा हणाला.
‘काय?’
‘कोटात जानार आमी. उं ा फौजदार येईल.’
‘येऊ दे! पण, बजाबा, मी तुला एवढंच सांगतो क , आ पासाहेब ात नाहीत.

रावबा या हातून काही घडलंच असलं, तर ते नकळत घडलं. एक ना एक दवस पटेल
तुला.’
ता यांनी एकवार सवाव न नजर फरवली आिण ते गडबडीनं हणाले,
‘चला. अजून माझी सं या हायचीय्!’
आिण एवढं बोलून ता या चालू लागले. पेठ ओलांडप
े यत यांनी एकदाही मागं वळू न
बिघतलं नाही. वळणाव न वळताच ते झपझप पावल उचलू लागले.
यांनी घराचा दरवाजा उघडला आिण ते आत िशरले. उगाचच यांनी इकडं ितकडं
पािहलं. यांचे डोकं सु झालं होतं. काय करावं, ते सुचत न हतं. वासाचा सारा शीण
असूनही यांना बसावंसं वाटलं न हतं. ते तसेच माघारी वळले. दरवाजा ओढू न घेतला
आिण वा ा या रोखानं चालू लागले.
मो ा दरवा यातून आत येताच यांनी आजूबाजूला नजर फे कली. सारा वाडा
सामसूम होता. कशाचा काही आवाज होत न हता. ता यांनी हाक मारली,
‘िस ा!’
पागेत झोपलेला िस ा गडबडू न उठला आिण ‘जी.’ हणत डो यावरचा माल
सावरीत धावला. ता यांना पाहताच तो ग धळला. वत:ला सावरीत तो हणाला,
‘ता या, कवा आलासा?’
‘आ ाच!’
जवळ येत हळु वार आवाजात तो हणाला,
‘सरकार सुख प पोचलं?’
‘होय! आ पासाहेब कु ठं आहेत?’
‘हाईत क ....’
‘कु ठं ?’
‘बगतो...’ हणत िस ा आत िशरला.
या या पाठोपाठ ता या आत िशरले.
सदरे त येताच ता यांनी पािहलं. आ पासाहेब लोडाला टेकून पडले होते. यांनी
ता यांकडं पािहलं, ता यांनी िस ाला डो यांनीच खूण के ली. िस ा हळु वार पावलांनी
मागं सरला. ता यांनी एकवार आ पासाहेबां याकडं पािहलं, आिण तेही वळले. दोन
पावलं जातात, न जातात, तोच आ पासाहेबांनी दचकू न डोळे उघडले.
‘कोण ते?’
ता यांना बघताच आ पासाहेब सरळ बसत हणाले,
‘कोण? ता या?’ ता या आत गेल.े
‘बसा, ता या.’
ता या आ पासाहेबां याजवळ बसले.
णभर कोणी काही बोललं नाही.
ती शांतता अस ा होऊन ता या हणाले,

‘जया कु ठं आहे?’
‘असेल आत.’
‘हं!’
पु हा कोणी काही बोललं नाही. बराच वेळ गेला.
आ पासाहेब डोळे िमटू न व थ पडले होते. ता या हणाले,
‘आ पासाहेब, रावबा सुख प पोहोचला.’
‘बरं झालं! याची मला चंता न हती...’ आ पासाहेब सु कारा सोडू न हणाले.
‘आ पासाहेब, आता व थ बसून चालायचं नाही.’
आ पासाहेबांनी कल क या डो यांनी ता यां याकडं पािहलं आिण पु हा डोळे िमटू न
घेत ते हणाले,
‘मग काय क , ता या?’
‘आता नदीवर बजाबा आिण रामू भेटले मला.’
‘हं!’
‘पोिलसात के स दाखल के ली, हणे.’
‘क दे!’
‘क दे?’ ता यांनी एकदम िवचारलं.
‘मग काय क , ता या? जे होईल, ते उघ ा डो यांनी बघायचं. मा या निशबी
असेल, तर ते कसं चुकणार? ापे ा माझे डोळे िमटले असते, तरी फार बरं झालं असतं.’
आ पासाहेबांचा गल दाटू न आला. यांना बोलवेना. काही ण ते तसेच बसून रािहले.
ते हणाले,
‘ता या, आज बारा वष झाली. ही गेली, मी दुसरं लगन के लं नाही, ते ा
पोरां यासाठी. तळहाता या फोडासारखी ही पोरं जपली. लहानाची मोठी के ली. हा
रावबा... याचे कोणतेही लाड मी पुरवायचे ठे वले नाहीत. हा घरा याचा मालक, हणून
मी सु ा याला मान देत आलो. मी दला, हणजे लोक देतील! पण सा यावर पाणी पडलं.
ता या, आजवर हे घराणं कलंका या सावलीशेजारीदेखील फरकलं न हतं. माना या
उ हात नुसतं झगमगत होतं. वाडविडलांचे आ मे ा घरात हसत, खेळत वावरत होते.
हणून घरात आनंद होता. आता बघा, मसणवटीची शांतता पसरलीय् घरावर. या
पूवजांचं भा य घरावर होतं. यांचा वावर होता, ते कं टाळले. ते भा य संपलं आता.’
‘पण, आ पासाहेब....’
‘नाही, ता या, नाही.... ते तु हांला समजायचं नाही. मला जनाची कं मत नाही, ते
कतीही ब बलले, तरीही मी खचणार नाही. मला भीती वाटते, ती पूवजांची, यांना मी
कोण या त डानं सांगू क , माझा मुलगा खुनी आहे!सा या घरा याला ब ा लावणारा
कलंक पोरगा तू िनपजू तरी का दलास? या या अनेक गो ी समजून देखील तू याला
छेडलं का नाहीस? तू तु या हातानं या या ग याला नख का लावलं नाही? ता या, ा
ांना मी त ड वर क न कसं उ र देऊ? कोण या त डानं यां यासमोर जाऊन उभा

रा ?..... ही कु ळी चालवणारा पोरगा कु ळी चालव यास अपा आहे, असं अनेक वेळा
यांनी माणसां या त डू न वदवलं, तरीही मी याकडं दुल के लं. ता या, तू देखील मला
अनेक वेळा जागवलंस. ल या देवळातून येऊन तू मला हणाला होतास... ‘घराणं
धुळीस िमळे ल.’ पण मी याला तेवढी कं मत दली नाही. मला वाटलं, पोरगा त ण आहे.
इनामदाराचा आहे. येईल ता यावर. पण आता समजून काय उपयोग? फार वेळ झाला.
ता या, आता मला हे सारं समजतं, पण वेळ गेली...!’
आ पासाहेबांनी डोळे टपले. नकळत आ पासाहेब ता यांचा उ लेख एके री नावानं
करीत होते. ता या यानं भारावले गेल.े ते आ पासाहेबां या जवळ सरकले, आिण
आवेगानं आ पासाहेबांचा हात ध न ते हणाले,
‘अशा संकटा या वेळी धीर खचू न देणं हेच शहाणपणाचं. आ पासाहेब, पूवजांची
पु याई हणता, ती अजून संपली नाही... घरा याचा िन कलंक वंश असाच पुढं
चालिवणारा पु ष खुनी नाही, हे िस कर यासाठी तु ही पाय घ के ले पािहजेत. ते
डळमळता उपयोगी नाहीत.... तु हांला कसं सांगू क , रावबा िनद ष आहे, हणून? कु ठला
पुरावा असा याला काय ातनं धरणार आहे? कु ठ या पुरा ानं तु ही रावबाकडं बोट
दाखवता?’
आप या छातीवर हात मारीत आ पासाहेब हणाले,
‘ता या, पुरावा इथं असतो. कोटात या पुरा ाला दाबून टाकाल. पण इथ या
पुरा ाला कसं दाबणार?.....’ आ पासाहेब कावरे बावरे झाले. भंतीवर या तसिबरीकडे
पाहत हणाले, ‘ता या, आता उगाच मला धीर दे याचा य क नका. जे काय हायचं,
ते सारं मी समजलो आहे. जे होणार आहे, ते सारं ठरलेलं आहे..... तु हांला मनातून वाटतं,
पण मला ते पटू न चुकलं आहे.... पूवजांचंही तेच मत आहे. आज ा घरा याची ित ा
संपली. घरा यावर कलंकानं कालेखी धरली.....ता या, रा ी आबा आले होते वपनात.
यांचे डोळे अजूनही मा या नजरे समो न हालत नाहीत, अजूनही ते मा याकडं रोखानं
पाहत आहेत... पु या आयु यात मी कधी आबां या डो यातं पाणी बिघतलं न हतं.....
यांचा असा कठोर चेहरा उ या आयु यात झाला न हता. पण हातारपणी ते पाह याचं
दुदव मा या निशबी आलं....’
आ पासाहेब मुसमुसून रडू लागले.
‘काय हे, आ पासाहेब? असं तु ही के लंत, तर या पोरांनी काय करावं? मनीचे िवचार
व ात येतात. तु ही जे व च उराशी ध न बसलात आिण जर का खरं च ा घरा यावर
कलंकाचा शंतोडा उडाला, तर, आ पासाहेब, याची िन मी जबाबदारी तुमची राहील.
मी हणतो, कलंक लागला नाही कु णाला? जे चं ाला करता आलं नाही, जे इं ाला जमलं
नाही, जे युिधि राला श य झालं नाही, तेच रावबा या हातून घडलं, हणून याला तरी
दोष कसा ावा? िवचारायचंच झालं, तर तुमचे पूवज हेच िवचारतील क , घरा यावरचा
कलंक धुऊन काढ यासाठी तू काय के लंस? या वेळी सांगाल?’ आ पासाहेबां या
डो याला डोल िभडवीत ता या हणाले, ‘--- हेच ना, क मी भेकडासारखा दूर पळालो,
हणून? बोला!’

आ पासाहेब काही बोलले नाहीत.
ता या हणाले,
‘असं ग प बसू देणार नाही मी तु हांला. आ पासाहेब. हा कलंक धुऊन काढला नाहीत,
तर ा पूवजां या भीतीनं सुखानं मरायला देखील यायचं नाही तु हांला. मेलो, तर
यां यासमोर कोण या त डानं जायचं, हे भेडसावील तु हांला... िवसरता, आ पा! गावात
जरी एक घोडं असलं, तरी दुिनयेत लाख घोडी आहेत. मनोळी या इनामदाराचं आहे.
का ानी या पाटलाचं आहे. गावात खून झाला, तो घो ा या टाचेखाली झाला... आिण
गावात एकच घोडं आहे, हणून काही तो या या मालकानं के ला, अशातला भाग नाही...
ते िस करायला य
देव यायला हवा! तबे यात गेले या लोकांचा पुरावा काढला,
तर तेही सांगतील क , घो ा या टाचा र ानं माख या न ह या. एवढंच काय. पण
यावर साधा र ाचा शंतोडा देखील उडाला न हता...... हे सग या लोकांनी जरी
सांिगतलं आिण यावर जरी सरकारचा िव ास बसला नाही, तरी बजाबाकडं बोट
दाखवून िवचारता येईल! बजाबा काही दुसरं ितसरं सांगणार नाही.. तोही तेच सांगेल.. जे
लोकांनी सांिगतलं,तेच.’
ता या आवेशानं बोलत होते. आ पासाहेब भारावून ऐकत होते. यांना काही कळे नासं
झालं होतं.
तोच गो वंदा ितथं िहशेबा या व ा घेऊन आला. पुढं होऊन यानं िहशेबा या व ा
आ पासाहेबां या समोर ठे व या आिण तो उभा रािहला.
ता या, उठले आिण हणाले,
‘येतो मी, अजून अंघोळ नाही..... आिण एक िवसरलो, आ पासाहेब..... रावबा ितथं
एकटा आहे. धीर देणारं याला ितथं कु णीच नाही. ते हा....’
‘पण, ता या, ते कसं श य आहे? कोण जाणार ितथं? जावं, तर मीच.... पण वा ात
आता कोण आहे? एकटी पोर आिण जयवंत...’
‘ याची काळजी क नका, आ पासाहेब! मी आहे.... पोरीची काक आहे....
झोपायलाच येत जाऊ आ ही इकडं... उ ा चला तु ही.’ ता या बाहेर पडले.
ते गेले या दरवा याकडं बराच वेळ आ पासाहेब भारावले या नजरे नं पाहत रािहले.
जे हा ते भानावर आले, ते हा यांनी समोर उ या असले या गो वंदाकडं पािहलं आिण
पु ात या िहशेबा या व ा ओढ या आिण गो वंदाला हणाले,
‘बसा, गो वंदराव.’
गो वंदा बसला.
आ पासाहेबांनी िवचारलं,
‘गो वंदराव, कती आहे िश लक?’
‘हजार... स वा हजार असेल ना!’
‘ब स?’
‘जी! िस ा आज आठवडाभर फरतो आहे सारखा, पण कोणी यायलाही तयार नाहीत
इकडं. जिमनी देऊन उपकार के लेत ना यां यावर? माजोरी लेकाचे!’

‘ते असू दे! आता काय करणार, बोला!’
‘काय, जी, आता काय करणार ा वेळी?’
‘तु ही आज या आज द ीला जा.’
‘जी!’
‘सावकाराला माझा िनरोप सांगा. पण ल ात ठे वा. जिमनी िवकाय या नाहीत.
वर या वाटीच गहाणप िल न ा आिण आज या आज दीड-दोन हजार पये आणा.’
‘जी.’
गो वंदा ितथंच घुटमळला.
आ पासाहेबांनी या याकडं पािहलं.
‘व ा रा देत, जी?’
‘कशाला? गोल करा आिण ठे वा कपाटात.’
‘जी.’
सं याकाली िस ा घाबराघुबरा होऊन वा ात िशरला.
कचेरीत गो वंदा बसला होता. िखडक जवळ जाऊन िस ानं याला हाक मारली,
‘गो वंदा!’
‘काय, रे ?’ हणत गो वंदानं मान वर के ली.
‘जरा भाहीर ये.’
‘कशाला?’
गो वंदानं या या चेह याकडं एकवार पािहलं आिण तो तसाच बाहेर आला.
‘काय, रे ?’
‘पोिलस-!’
‘पोिलस-?’
‘ हय.’
‘कु ठं ?’
‘येऊ लाग यात!’
‘कु णीकडं?’
‘िहकडंच.’
‘पळ...’ गो वंदा एकदम हणाला.
िस ा गो वंदा या त डाकडं पाहत रािहला. ते पाहताच तो खेकसला,
‘अरे , जा हणतो, न हे?’
‘कु ठं ?’
‘ता यांना बोलावून आण, जा.’
िस ा जाताच गो वंदा गडबडीनं आत गेला.
आ पासाहेबांची खोली बंद होती. आतून पोथी वाच याचा अ प आवाज बाहेर येत

होता. गो वंदानं घाबरत-घाबरत दरवाजा आत लोटला आिण हाक मारली...
‘सरकार!’
आ पासाहेबांचं वाचन थांबलं. यांनी वर मान क न िवचारलं,
‘कोण?’
‘मी, जी.’
‘काय?’
‘जी.’
‘काय पािहजे?’
‘सरकार....’
‘अरे , बोल क .’
‘पोिलस!’
‘पोिलस?, आ पासाहेब दचकू न एकदम उठले.
‘कु ठं आहेत?’
‘आता िस ा सांगत आला.’
‘कु ठं आहे तो?’
‘ता यांना बोलवायला गेलाय्.’
‘हं!’ हणत आ पासाहेब उठले.
गो वंदा ितथंच घुटमळत उभा रािहला.
आ पासाहेब अ व थ िच ानं बाहेर आले.
जे हा ते सदरे त आले, ते हा ता या आत िशरले. आ पासाहेबांनी िवचारलं,
‘ता या, कसं आता?’
‘बघायचं!’
तोच िस ा वद घेऊन आला,
‘फौजदारसाहेब भाहीर उभे हाईत.’
ता या आिण आ पा बाहेर गेल.े
फौजदारांना पाहताच आ पासाहेब हणाले,
‘या, फौजदारसाहेब.’
रं गराव पाटील संकोचानं उभे होते. यांनी िबचकत मुजरा के ला.
आ पासाहेब हणाले,
‘पाटील, लाजू नका. तुमचा काही दोष नाही, चला आत.’
ता यांनी फौजदारांना नम कार के ला. सारे जण आत गेल.े सदरे वर येताच आ पांनी
बैठक कडं बोट दाखवून हटलं,
‘बसा.’
फौजदार बसले. णभर थांबून फौजदारांनी ये याचं कारण थोड यात सांिगतलं,

यासरशी आ पासाहेब उसळले.
‘मा या रावबानं खून के ला?’
‘तसं हणत नाही मी, इनामदार.’ फौजदार हणाले, ‘बजाबानं संशियतां या यादीत
यांचं नाव घेतलं आहे. आमचं कत आ हांला के लं पािहजे. एव ा दवसांची ओळख
आपली. मी येणार न हतो, पण खरं काय आहे, हे पाहावं, हणून मी आलो. जमलं, तर
काही मदत करावी, असा माझा हेतू होता.’
‘मग?’
‘आिण बजाबानं असंही सांिगतलं आहे, क खून क न रावबा फरारी आहे ....’
‘फरारी?’
‘होय.’
‘माझा रावबा हणजे काय तु हांला भेकड वाटला, होय? दोन दवस पा ह याकडं
गेला, हणजे काय फरारी होतो, होय?’
‘हे पाहा, फौजदारसाहेब.’ ता या हणाले, ‘कत तु हांला करायलाच हवं. तु ही
चला बेळगावला. आ ही हजर करतो रावबाला उ ा.’
‘ठीक... तेच बरं .’
बराच वेळ फौजदार, ता या आिण आ पासाहेब बोलत होते.
दुस या दवशी फौजदाराबरोबर आ पासाहेबांनी जायचं ठरवलं....
ता या उठत हणाले,
‘येतो मी.’
फौजदारांना नम कार क न ता या बाहेर पडले.
आ पासाहेब उठले आिण आत गेले. सोनारसो यावर येताच यांनी सारजाला हाक
मारली.
‘जी.’ हणत सारजा आली.
ती येताच आ पासाहेब हणाले,
‘सूनबाई कु ठं आहे?’
‘देवघरात!’
‘ठीक आहे. ितला हणावं, मी उ ा बेळगावला जातो.’
तोच उमा देवघरातून बाहेर आली. डोक वरचा पदर सावरीत ती पुढं आली आिण
आ पासाहेबां या पाया पडली.
आ पासाहेब हणाले,
‘मी उ ा बेळगावला जातो. इथं ता या, काक आहेत. ती येतील. मी पण एक-दोन
दवसांआड येत जाईन. का तू येणार बेळगावला?’
‘घरी कोणी नाही! देव! हे सारं .....’
‘तेही खरं च, पोरी, पण मा यावर िव ास टाकू न िनधा त राहा. तु यासाठी एवढंही
गालबोट मी रावबाला लागू देणार नाही. आजवर मी कु णाचं वाईट के लं नाही. परमे र

मा या उतारवयात मला टाकणार नाही. पूस ते डोळे .’
उमेनं डोळे पुसले. आ पासाहेब माघारी वळले.
दुस या दवशी आ पासाहेब बेळगावला िनघून गेले. वा ात फ जयवंत आिण
उमाच रािहली. काक चा मु ाम वा ातच पडला. जेवणासाठी फ ती घरी जाई. ता या
परगावी जायचं कटा ानं टाळू लागले. गेलेच, तरी दवसा. रावबा जािमनावर सुट याची
बातमी ता यांना समजली. एक वेळ बेळगावला जाऊन यावं, असं ता यांना वाटत होतं.
पण ते जाऊ शकत न हते. कोटात मुदत पडली होती. आ पासाहेबांनी वक ल दला होता.
सारं काही सुरळीत चाललं अस याचं आ पासाहेबांनी कळवलं होतं.
एक दवस जयवंत अचानक जागा झाला. यानं आजूबाजूला पािहलं. खोलीत सारा
गडद कालेख पसरला होता. या या नजरे समो न अजून ते व हालत न हतं. तो तसाच
उठला. याचं अंग शहारलं होतं. तो तसाच थरथरत उठू न उभा रािहला आिण यानं हाक
मारली,
‘वैनीऽऽऽ!’
तरीही उमेचा आवाज कु ठं च आला नाही. तो हळु वार पावलांनी चाचपडत-चाचपडत
कोप यात गेला. या या सवागाला घाम फु टला होता.
‘वैनीऽऽऽ!’
तो आवाज ऐकताच बाहेर या सो यात झोपलेले ता या दचकू न जागे झाले, आिण
गडबडीनं उठले.
‘जया!’ यांनी हाक मारली.
जयवंत बाहेर गेला, तोच ितथं सारजा आली. सारजेकडं पाहत जयवंतनं िवचारलं,
‘वैनी कु ठं आहे?’
‘देवघरात.’
जयवंत धावत देवघराकडं गेला.
देवासमोर समई तेवत होती. ित या मंद काशात उमा डोळे िमटू न हात जोडू न बसली
होती. जयवंतनं णभर पािहलं आिण तो दुस याच णी ओरडला,
‘वैनीऽऽ’
उमेनं पाठीमागं वळू न पािहलं. जयवंतला पाहताच ती गडबडीनं उठली आिण
हणाली,
‘भाऊजी, तु ही?’
जयवंत काही बोलला नाही. एकदम यानं उमे या कमरे ला िवळखा घातला.
‘एव ा लवकर उठलात?’
‘वैनी, मला व पडलं!’
‘ व ? कसलं?’उमेनं या या पाठीव न हात फरवीत िवचारलं.
‘तो सदरे वर आजोबांचा फोटो आहे, क नाही?’

‘हं.’
‘ते तलवार घेऊन आले होते.’
‘मग?’ उमे या अंगावर शहारे आले.
‘ यांनी ती आबांना मारली. आबां या छातीवर र गळत होतं.’
उमेनं जयवंतला एकदम आप या बा पाशात घेतलं. द
ं का दला.
उं बर ाबाहेर हे सारं सारजा आिण ता या ऐकत उभी होती. सारजा चटकन पुढं
झाली आिण ितनं उमे या हाताला धरलं. जयवंतला बाहेर सा न ितनं उमेला बाहेर
आणलं.
जयवंतला काही कळे नासं झालं होतं. तो कावराबावरा होऊन हे सारं पाहत होता.
ता या याला हणाले,
‘जया, तुला र दसलं?’
‘होय!’ जयवंत हणाला.
‘छान!’ उमेकडं पाहत ता या हणाले, ‘काही काळजी क नको, मुली! सारं काही
वि थत होईल. वपनात र दसणं फार चांगलं ल ण आहे..... पाणी दसणं...... कु णी
तरी मो ानं हसणं ा गो ी वाईट आहत.... जा, झोपव जा जयवंतला.’
उमा जयवंतला खोलीत घेऊन गेली. ितनं जयवंत या अंगावर पांघ ण घातलं.
जयवंत हणाला,
‘वैनी, तू पण झोप...... मला भीती वाटते.’
उमा ितथंच कलंडली आिण जयवंत या के सांव न हात फरवू लागली. थो ाच
वेळात जयवंत झोपी गेला.
उमा हळु वारपणे उठली आिण बाहेर पडली. देवघरात जाताच ितनं समईची वात मोठी
के ली. ितनं हात जोडले. समोर या ल या मूत कडं ती एकटक पाहत होती आिण पाहत
असता समई या या अंधूक काशात ित या डो यांतील अ ू चमकत होते.....
ता यांनी नुकतंच ान आटोपलं होतं आिण ते देवघरात जाणार, तोच गो वंद
गडबडीनं आला. या या मु क
े डं पाहत ता यांनी िवचारलं,
‘काय, गो वंदा?’
‘बेळगावा ं सरकारांनी िचठी दलीय्.’
‘कु ठं आहे?’
हातातली िचठी ता यांना देत तो हणाला,
‘बाहेर तो माणूस थांबलाय्. याला मी काय सांग?ू ’
‘थांब, हणावं, जेवून जा.’
‘बरं .’ हणत गो वंदा वळला.
ता यांनी िचठी उलगडली आिण वाचली.
‘.... िचठी पोचताच िनघून या. फार अडचणीत सापडलो आहे. वेळ लावू नका.. परवा
दवशी मुदत आहे.’

या मजकु रानं ता या ग धलत पडळे . यांना काहीच अथबोध होईना. ते तसेच बाहेर
गेले आिण िचठी घेऊन आले या माणसास यांनी िवचारलं,
‘काय हणाले सरकार?’
‘येवढी िचठी दे आिण तुमां ी बलावून घेऊन ये, हनून सांिगट यानीत.’
‘ठीक. थांब तू. एव ात िनघू या.’ ता या घरी गेले आिण काक ला हणाले,‘मी
बेळगावला जाऊन येतो.’
‘जेवण क न जाणार, न हे?’
‘हो. पण लवकर आटपा.’
ते तसेच वा ाकडं वळले. वा ात येताच यांनी जयवंतला हाक मारली.
‘जया...’
जयवंत पळत आला.
‘सूनबाईला हणावं, मी बेळगावला जाऊन येतो.’
जयवंत आत पळाला.
ता या सोनारसो यावर उभे रािहले.
थो ाच वेळात जयवंत आला.
‘काय हणाली सूनबाई?’
‘वैनी, इकडंच येत,े हणाली.’
तोच उमा आली. ितनं ता यांना नम कार के ला. ता या हणाले,
‘अखंड सौभा यवती भव. मुली, आताच तु या सास याचं प आलंय्. मला यांनी
बोलावलंय्. जाऊन येतो मी.’
‘काय िलिहलंय् प ात?’
ता यांनी ते प उमे या हातात दलं व हणाले,
‘ब तेक पैशांचीच अडचण असावी.’
ता या बेळगावला पोहोचले, ते हा दवस मावळला होता. ते झपाझप चालत होते,
मागोमाग चालणा या या माणसाची धावपळ चालली होती. मधेच ता या वळू न मागं
पाहत. तो इसम मागं रािहला, हे यां या ल ात येई, तोच तो धावत येऊन ता यांनी गाठी
आिण ता या पु हा झपा ानं चालू लागत.
बंग यात येताच ता यांनी आ पासाहेबांना िनरोप पाठवला. आ पासाहेब बाहेर आले.
ता यांना पाहताच आ पासाहेब हस याचा य करीत हणाले,
‘या, ता या.’
आ पासाहेबां या पाठोपाठ ता या आत गेल.े
‘रावबा कु ठं आहे?’
‘आहे आत.’
‘बरं आहे ना सगळं ?’

‘आहे, ता या!’ दीघ उसासा सोडू न आ पासाहेब हणाले.
यां या या वा यानं ता यांचं अंग शहारलं.
आ पासाहेब बैठक कडं बोट दाखवीत हणाले,
‘बसा.’
ता या बसले. यांना काय बोलावं, तेच समजत न हतं.
‘परवा मुदत आहे?’
‘हो!’
‘वक ल काय हणाले?’
‘ हणाले पु कळ!’
‘ हणजे?’
‘ता या, वक ल सु ा घाब न गेलेत. ते हणतात. आजवर कधी के स हरले नाही. पण
ही के स काही वेगळीच आहे.’
‘ हणजे आहे तरी काय हे?’
‘फार मोठा धोका आहे, ता या. आिण तो सारा म हारीनं िनमाण के ला आहे.’
‘कोण म हारी?’
‘आप या गाव ाचा.’
‘ हणजे?’
‘सीमो लंघना दवशी, हणे, म हारी उिशरा येत होता शेतावरनं. ल मी या
देवळा या खाल या वाटेनं तो येत होता, हणे, या वेळेला या या कानांवर कं काळी
पडली. यानं दचकू न वर या बाजूला बिघतलं, ते हा एक पांढरा घोडा चांद यात
गावाकडं दौडत होता.’
‘मग?’
‘व कलांनी मला िवचारलं, ‘आजूबाजू या गावात एखादा पांढरा घोडा आहे का?’ मी
नाही हणालो, तर व कलानं एवढं त ड के लं आिण हणाला, ‘सरकार, एवढा सा ीदार
फरवला पािहजे.’
‘असं हणाले वक ल?’
‘हो!’
‘ हणजे यातून काहीच माग नाही हणतात ते?’
‘आहे. पण भलतंच सांगतात ते.’
‘काय हणतात?’
‘तो सा ीदार फरला नाही, तर मला ा खट याचं न काय ते सांगता येत नाही.’
‘आता आहेत का वक ल घरी?’
‘असतील ब धा.’
‘चला, आपण जाऊन येऊ या यां याकडं.’
‘चला.’

वक ल घरीच होते. आ पासाहेब आिण ता या आत जाऊन बसले. व कलांनी समोरचं
पु तक िमटलं आिण िवचारलं,
‘बोला, सरकार! काय हणतात ता यासाहेब?’
आ पासाहेबांनी ता यां याकडं पािहलं.
‘आमचं कसलं िवचारता, वक लसाहेब?’ ता या हणाले.
‘मग काय ठरवलं, सरकार?’
‘वक लसाहेब, म हारीचं त ड देखील दसत नाही. याला बजाबा आिण रामूनं कु ठं
लपून ठे वलंय,् कु णास ठाऊक!’
‘बघा! मी खूप िवचार के लाय् यावर. रावबा ब धा सुटेल, असं वाटतं. पण तो िनद ष
सुटेल, असं वाटत नाही. पुरा ाअभावी याला तसंच सोडू न दे यात येईल, पण तो एक
कारचा ठपकाच राहील घरा यावर! जर या म हारीला भेटून दोन श द तु ही सांगू
शकला, तर रावबा सुट याचा संभव आहे. याला तु ही एवढंच सांगायला सांगा, ‘मी दूर
होतो. मला घो ा या टापा ऐकू आ या.’ घो ाचा रं ग िवचारला, तर दूर अस यामुळं
दसू शकला नाही रं ग... एवढं जरी यानं सांिगतलं, तरी पुढचं मी पा न घेईन...’
वक ल सांगत होते. आ पासाहेब आिण ता या ऐकत होते. आ पासाहेब खाली मान
घालून ऐकत होते.
बाहेर येताच आ पासाहेब ता यांना हणाले,
‘पािहलंत, ता या! काय करायचं आता?’
‘पा !’ ता या हणाले.
बंग यावर येताच आ पासाहेबांनी िवचारलं,
‘ता या, जेवण?’
‘नाही, शिनवार आज. सकाळी जेवलो.’
सा यांची जेवणं झा यावर ता यांनी देवजीला एका बाजूला बोलावलं आिण हणाले,
‘जा आिण म हारीचा प ा काढू न ये. सारं बेळगाव पालथं घाल. पण अ या तासासाठी
तरी याला मला भेटव.’
देवजी बाहेर पडला.
बंग यात सारी शांतता पसरली. हळू हळू बाहेरचा गलबलाट बंद होऊ लागला. नाही
हणायला म येच एखादी मोटार र याव न िनघून जाई. आिण ितचा आवाज बंग यात
घुमे. रा चढत होती. ता या णा णाला अ व थ होत होते. बाहेरची चा ल
ऐक यासाठी यांचे कान टवकारले होते. पण कु ठं च काही हालचाल ऐकू येत न हती.
अचानक ता यांना जाग आली. यांनी आजूबाजूला पािहलं. एक अ प आकृ ती
ता यांना दसली.
‘कोण?’ ता यांनी िवचारलं.
‘मी देवजी.’
‘कोण, देवजी?’

देवजी पुढं आला. ता या उठू न बसले. देवजी हळु वार आवाजात हणाला,
‘म हारी आलाय्, जी!’
‘कु ठं आहे?’ श य तेव ा हल या आवाजात ता यांनी िवचारलं.
‘खाली.’
‘चल.’
ता या उठू न देवजीबरोबर चालू लागले. खाली येताच ता यांनी पािहलं.
एका खांबाला टेकून म हारी उभा होता.
ता या हणाले,
‘बैस, म हारी.’
ता या बसले. यां यासमोर म हारी उभा रािहला.ता यांनी देवजीकडं पािहलं. देवजी
वळला आिण आत िनघून गेला.
ता या हणाले,
‘म हारी, आता वेळ नाही. उ ाला तुझी कोटात सा आहे.’
‘ हय.’ म हारी हणाला.
‘तू काय सांगणार आहेस?’
‘ या काय सांगणार? जे डो यांनी बिघटलं, तेच सांगणार. दुसरं काय या सांग,ू
ता या?’
‘पण दसलं तरी काय तुला?’
‘हेच क या शेताव न येत हतो..... ल ुमीजवळनं कं काळी ऐकली. वर बघतोय्,
तर एक पांढरं घोडं पळत हतं गावाकडं.’
‘हं’ ता या हणाले, ‘पांढरं घोडं?’
‘ हय.’
‘कु ठं होतास तू?’
‘खाल या वाटंला.’
‘मग ती कं काळी ऐकू न तू का आला नाहीस वर?....’
‘मला वाटलं, असंल काय तरी.’
‘काय तरी, हणजे?’
‘काय तरी हंजे...’ म हारी अडखळला.
ता या हणाले,
‘अरे , उ ा कोटात घो ाचा रं ग सांगणार तू! चांद या रा ी तुला रं ग दसला? एवढा
लांब तू! ... हजार
िवचारतील वक ल!’
‘पण, ता या, खरं च बिघटलं या!’
‘अरे , दोन डो यांना दसतं, ते सारं च खरं नसतं!’
‘आं?’

‘तुझी सा उ ा खोटी पडली, तर? रावबा तु या सा ीवर फाशीवर जाईल, असं
वाटतं तुला?’
‘छा:! तसं कसं हनंन या?’
‘मग तुला काय िमळे ल? उ ा वा ात थारा िमळे ल का?’
‘मंग काय खोटं सांग?ू ’
‘छे! खोटं कशाला सांग, हणू मी? तसं सांिगतलं, तर नरकसु ा मला जागा देणार
नाही. पण, म हारी, रावबानं काय के लं, इकडं बघू नको. थोर या सरकारां याकडं बघ.
पंडीवरचा वंचू मारायला गेलं, तरी पंडीला ध ा लागतोच ना!’
‘मग क तरी काय, हनतासा?’
‘तू काही क नको. बिघतलं, तेवढंच सांग, सांग, शेतावरनं येत होतो. कं काळी ऐकली.
ितकडं मी बिघतलं. एक घोडं पळत गेलं. घो ाचा रं ग िवचारला, तर सांग, नीट दसला
नाही.’
‘पन गाव काय हनंल?’
‘गावानं सांिगतलं तुला?’
‘पन वक ल?’
‘वक ल कोण तुझा, बाबा? अरे , गावाचे आिण इनामदाराचे संबंध आहेत, ते काही
वक ल जोडायला आला न हता आिण आताही येणार नाही. गावाला काही कमी पडलं,
तर ते काही वक ल ायला येणार नाही. मला फ एवढंच हणायचं आहे, तू जे काही
सांगणार आहेस यानं तुझं काय भलं होणार आहे..... गावाचं काय भलं होणार आहे, याचा
अव य िवचार करायला हवा तू.’
‘ हय.’म हारी हणाला.
‘आिण एक गो ल ात ठे व. तू जर सरकार या मागं उभा रािहलास, तर सरकार
तु यामागं राहतील. तुझं क याण होईल. अथात मी जे सांगतोय्, ते काही लाच हणून
न हे. इनामदाराची अ ू आिण गावची अ ू काही दोन नाहीत. एकाचीगेली, क दुस याची
गेलीच. तु ही ती वाचवता आली, तर वाचवावी. इनामदारांनी तुझं वाकडं के लं असेल, तर
तू यां या मानाला हात घालू शकतोस, हेही तुला मी सांगतो.’
‘छे, ता या, सरकारांनी आजवर कु नाचं वाईट के लं हाई. उलट, यांचे ड गरायेवढं
उपकार गावावर हाईत. यचं अ खा लंय् या, ता या. खोटं बोलून ते काय मा या संगं
येणार?’
‘मग?’ ता या हणाले, ‘िवचार कर जरा.’
‘मी तरी हनतच हतो, ता या.. पण या रामूनं भरीला घातलं मला.’
‘रामू! हं! सारा गाव िबघडवला यानं! काय करायचं िश लक ठे वलंय् यानं?
कलाग या रामू उगीच हणत नाहीत याला.’
‘ता या, देवा यान् मी हाई हनत हतो.’
‘काही हरकत नाही. तू सा ा दे. पण सांगताना बेतानं सांग. वक ल असतोच आमचा.’

‘बरं . येतो, ता या. यां ी प या लागला, तर खा याल मला.’
‘मग सांगशील न हे?’
‘सांगतो, ता या, वाटलं, तर शपथ करतो.’
‘नको, म हारी, माझा िव ास आहे तु यावर. दुस याकडू न शपथ यायचा अिधकार
नाही माझा. तुला ते समजायचं नाही, जा तू.’
म हारी गेला. ता या समाधानानं परतले.
िज यावर पाय ठे वताच िज यावर कोणी तरी उभं असलेलं ता यांना दसलं. ता यांनी
िवचारलं,
‘कोण?’
‘मी.’ आ पासाहेबांचा आवाज आला.
‘कोण... आ पासाहेब?’
‘हं!’ आ पासाहेबांनी एक दीघ उसासा सोडला.
‘झोपला नाही अजून?’
‘झोप आली नाही, ता या.’
‘आ पासाहेब? काळजी क न काही
सुटत नाहीत. िनवांतपणानं झोपा तु ही. जे
काय होईल, ते बघू आपण. जगदंबेची मज असली, तर सा या गो ी सुरळीत होतील.
चला!’
‘नाही, पण ता या, तो सांगेल ना?’
‘ याची काळजी क नका. मी म हारीला ओळखतो. याचं ेम आहे तुम यावर.’
‘होय! आिण याचा फायदा असा यायचा!’ आ पासाहेबांनी मोठा सु कारा सोडला
आिण ते ता यांशी न बोलता िजना चढू लागले.
आ पासाहेब अ व थ िच ानं घरात बसून होते. यां या डो यांवरची झोप अिजबात
उडाली होती. सूय कलला. कौलांतून येणारे कवडसे पूवकड या भंतीवर चढू लागले, तसे
आ पासाहेब अिधकच अ व थ झाले. ते णात बसत तर णात उठत. इकडं ितकडं
पाठीमागं हात घेऊन फरत. म येच लोडाला टेकून आडवे होत आिण पु हा एकदम उठू न
चालू लागत.
अचानक खाली ता यांचा आवाज आला. ते गडबडीनं खाली आले. ता या, रावबा,
वक ल हसत-िखदळत येत होते. रावबाचा चेहरा आनंदानं फु लला होता, आ पासाहेब
एकदम पुढं झाले. रावबा पुढं सरकला आिण आ पासाहेबां या पायांना हात लावून तो
पाया पडला.
ता या हणाले,
‘गाडी नीट र याला लागली.’
‘सरकार!’ वक ल हणाले, ‘आता सारं वि थत जमलं. रावसाहेब िनद ष सुटले,
असंच समजा तु ही! काही काळजी क नका. आता बाक चे सा ीदार आहेत आिण मी
आहे. पा न घेतो. तु ही आता िन ंत असा.’

आ पासाहेब हसले. आज कतीतरी दवसांत ता यांना यांचं असं हसणं पाहायला
िमललं न हतं!!
रा ी ता या, आ पा आिण रावबा बोलत बसले होते.
ता या हणाले,
‘आ पासाहेब, आता उगाच मनाला वाळली रखरख लावून घेऊ नका. सारं वि थत
होईल, याची खा ी बाळगा. मी उ ा सकाळी चलतो. ितकडं िबचा या पोरीचा जीव अधा
झाला असेल. तु ही िलिहलेलं प ही तसंच अधवट! साराच घोटाल...’
‘काय करणार, ता या? मी या वेळी शु ीतच न हतो. मी काय िलिहलं, ते माझं
मलाच माहीत नाही!’
‘झोपा आता. काल दवसभरचा ास... रा ी झोप नाही. डोळे आपोआप झाकताहेत
आता!’
रावबा उठला आिण आत गेला.
आ पासाहेब उठले आिण ता यां याजवळ येऊन बसले. यांचे हात हातांत घेऊन
आ पासाहेब हणाले,
‘ता या, तुम या उपकारांचं ओझं वाढता-वाढता एवढं झालं आहे क , ते कधी
आयु यात फटेल, असं वाटत नाही!’
‘कसले उपकार, आ पासाहेब! काय के लंय् मी?’
‘काय िश लक रािहलंय् आणखी?’
‘आ पासाहेब, तसं काही समजू नका. माणसानं माणसासाठी िझजायचं नाही, तर
कु णासाठी िझजायचं?’
‘नाही, ता या, ही झीज साधी नाही, मा या घरा याची अ ू आज तुम यामुळं वाचली.
तु ही एवढं के लंत, पण मी काही दलं नाही. या हटलं नाही आिण तु हीही संकोचानं
कधी िवचारलं नाही.’ आ पासाहेब उठले. यांनी कपाट उघडलं, आिण एक बटवा
ता यां या हातात दला.
‘काय हे?’
‘काही नाही, ता या, फु ल ना फु लाची पाकळी, हणून...’
‘काय आहे?’
‘हजारांचा तोडा आहे.’
‘हजार पये ऽऽ’ ता या ताडकन उठत हणाले.
णात यां या अंगाला कापरं भरलं. ते उसळले‘तुम या जातीला कधी उ या आयु यात अ ल येणार नाहीच का? हजार पयांत
तुमची, माझी, गावची अ ू आली, असं समजता? कसली कं मत के लीत ही, आ पासाहेब?
काय के लंत हे? आयु यात वाटलं न हतं क , तु ही हाही मुखपणा कराल, हणून!’
ता यां या डो यांत बोलता-बोलता पाणी उभं रािहलं.
आ पासाहेब िव मयच कत होऊन पाहत होते. कसं सावरावं, हे यांना कळत न हतं.

यांचा चेहरा के िवलवाणा झाला. ते गयावया करीत हणाले,
‘ता या, तुमचा अपमान करायचा माझा हेतू न हता. काय क मी? मला काही सुचत
नाही. तु ही ते नाही हणू नका. मला लाजवू नका.’
‘नाही, आ पासाहेब! माझी ती कधीच भावना न हती. जाऊ दे, माझा तुम यावर राग
नाही. तु ही पडलात इनामदार. सा याच गो ी पैशानं खरे दी करायची सवय तु हांला. पण
तु हांला कळायला हवं होतं क , सारं च पैशानं खरे दी होत नाही. म हारी कशावर कबूल
झाला? पैशावर? कती दलेत? के वढा ीमंत आहे तो?’
आ पासाहेब भारावून ऐकत होते. ता यांचा येक श द यां या दयाला िभडत होते‘आ पासाहेब! ठे वा हे पैसे. माझा वभाव वाटतो, तसा िभड त नाही, हे तु हांला
समजायला हवं होतं. ा णा या जातीला िभड तपणा मानवतच नाही. ा ता यावर
तसा काही संग आलाच, तर हजार काय, पण लाख पये लागले, तरी तुम याकडं येईन
मी; कारण मला दुसरी जागाच नाही. मग या वेळी माझी नड भागव यासाठी तु हांला
तुमचं घरदार िवकावं लागलं, तरी ा ता याचे डोळे ओले होणार नाहीत. ठे वा ते पैसे.
अजून पुषकळ दवस जायचेत. सारं संपलं, असं समजू नका.’
आ पासाहेबांनी थरथर या हातांनी ती िपशवी ता यां या हातांतून घेतली आिण
कपाटात नेऊन ठे वली.
सकाळी गाडी जुंपली, ते हा आ पासाहेब रावबाला हणाले,
‘रावबा, मी पण जाऊन येतो. मुलीलाही भेट यासारखं होईल. उ ा येतो परत.’
गाडी जुंपली. ता या आिण आ पासाहेब गाडीत बसले. गाडीचे बैल पळू लागले.
बैलां या ग यांतील घुंगरांचा आवाज बराच वेळ रावबा या कानांवर पडत होता.
दुस या दवशी आ पासाहेब परतले. यां या ये यानं उमेला बराच धीर आला होता.
दवस उलटत होते. कोटा या तारखा पडत हो या. वक ल खा ी देत होते. आता
सवाचे डोळे िनकालाकडं लागून रािहले होते. उमा रा ं दवस देवघरात बसून राही.
जयवंतला सारं िविच वाटत होतं. आ पासाहेब अधूनमधून येत आिण दुस या दवशी
परत जात.
एक दवस आ पासाहेब गावी आले. दोन दवस झाले तरी ते परत जा याचं िच हं
दसेना. यांचं नेहमीचं बोलणंही कु ठ या कु ठं गेलं. ते पा न ता या यांना हणाले,
‘आ पासाहेब! तु ही जा ना! पोर एकटा आहे.’
‘ता या, परवा दवशी िनकाल आहे कोटाचा. मला ितथं राहावंसारखं वाटलं नाही.
बारा तास तोच िवचार कर यापे ा इथं दोन तास मोकळे पणानं तरी काढता येतात.’
‘ठीक आहे. पण, आ पासाहेब, िनकाल घेऊन कोण येणार आहे?’
‘बघू.’
‘ हणजे?’
‘गो वंदाला पाठवावं, हणतो, उ ा. आिण िस ाही घोडं घेऊन जाइल.’

‘बघा, तु हांला कसं वाटतं, ते. तु ही ितथं रािहला असता, हणजे फार बरं झालं असतं.
पोराला धीर देणारं कोण आहे ितथं?’
‘ते खरं , ता या. पण माझी अव थाच अशी िविच झाली आहे क . मा यामुळं पोराला
धीर ये याऐवजी खचून जाईल याचा धीर.’
दुस या दवशी गो वंदा आिण िस ा बेळगावला गेले.
कु णालाही जेवण सुचत न हतं. वा ात एवढी माणसं असूनही सारी अबोल होती. ती
िवल ण शांतता सवानाच अस होत होती. पण कु णीच काही बोलत न हतं.
आज सकाळपासून उमा देवघरातून बाहेर पडली न हती. जयवंत या देवघरात फे या
होत हो या. तो विहनीला बोलावीत होता, उमा हालत न हती. आ पासाहेब सदरे वर
पडू न होते.
दवस कलू लागला. आ पासाहेबांना वाटू लागलं क , आपण बेळगावलाच रािहलो
असतो, तर---! ए हाना आपणांस िनकाल समजला असतो. ता या सांगत होते, ते काही
खोटं न हतं. यां याशी बोलायला आज ता याही न हते. कालच ते ज नह ीला गेले होते.
के हा परत येतील, याचा भरवसा न हता.
अचानक पुढ या चौकात घोडं खंकाळलं. आ पासाहेब ताडकन उठले आिण धावतधावत, बाहेर आले. िस ा घो ाला तसाच सोडू न आत धावत येत होता. आ पासाहेबांना
पाहताच यानं मुजरा के ला. या मुज याचा अधवट वीकार करीत आ पासाहेब पुढं झाले.
िस ानं कनवटीचं प काढलं आिण हसत-हसत आ पासाहेबां या हाती दलं.
आ पासाहेबांनी भरभर ते प वाचलं. यात या ‘िनद ष’ ा श दावरच यांचं ल
बराच वेळ िखळू न रािहलं. बराच वेळपयत तो श द पाहत होते. यांना कशाचंही भान
न हतं. समोर िस ा उभा आहे, याचाही यांना िवसर पडला होता. एकदम ते मो ानं
हसले आिण समोर असले या िस ाकडं पाहत हणाले,
‘िस ा, तुझे थोरले सरकार सुटले--- िनद ष!’
‘ हय, जी!’ िस ा हणाला.
आ पासाहेबांनी आप या बोटाकडं पािहलं. बोटात काही न हतं. यांनी ग यात हात
घातला. ग यात सो याची साखळी होती. फासा काढाय या भरीला न पडता यांनी
िहसका दला. साखली हातात आली. िस ा या अंगावर फे कू न ते या या बोल याकडं
ल न देता हसत-हसत आत वळले आिण यांनी मो ानं हाक मारली...
‘जया...’
ती हाक ऐकताच खोलीत असलेला जयवंत बाहेर आला...
तो जवळ येताच आ पासाहेबांनी एकदम याला उचललं आिण हणाले,
‘जया, तुझा दादा सुटला! जा, सांगून ये जा ता या-काक ना...’
‘ता या नाहीत.’
‘काक ना सांगून ये जा.’
‘हं...’ हणत जयवंत पळत सुटला, तोच आ पासाहेब ओरडले, ‘थांब... जयाऽऽ’

जयवंत माघारी वळला.
‘अगोदर विहनीला सांग तु या.’
‘ितकडंच िनघालो होतो अगोदर!’ हणत जयवंत पु हा गरकन् वळला, आिण णात
आत दसेनासा झाला.
आ पासाहेब बराच वेळ ते प हातात घेऊन जयवंत गेले या वाटेकडं पाहत होते.
जे हा ते भानावर आले, ते हा रामा या मं दरातली घंटा वाजत होती. या घंटेच
पडसाद सा या गावावर उठत होते.

११
तळीमाळावर येताच ता यां या मागून चालणा या इसमानं हाक मारली,
‘ता या!’
ता यांनी मागं वळू न पािहलं.
‘काय?’
‘ता या, उ ा येतो. बायकोजवळ कु नी हाई.’
‘ये! मा उ ा यायला हयगय क नकोस. मी औषध तयार क न ठे वतो. आिण जमलं,
तर सांग कु णाकडू न तरी सं याकाळपयत! हणजे मलाही उ ा औषध ायला बरं पडेल.’
‘ हय, लोक ये यात. सांगतो मी य याकडनं. येतो मग.’ हणत यानं ता यांना
नम कार के ला आिण तो माघारी वळला.
ता या गाव या दशेनं चालू लागले. आतापयत ता यांचे क डलेले िवचार गाव
दसताच मोकाट सुटले. काल सव काम होईल, असं ता यांना वाटत होतं. पण ता या काल
परतू शकले नाहीत. काल रावबाचा िनकाल लागला असेल. रावबा िनद ष सुटला, तर
आ पासाहेब अगदी खुशीत असतील. सारा वाडा आनंदात असेल. पण जर का रावबा
संशियत हणून सुटला असेल, तर आ पासाहेब शंगात कडे पडले या बैलासारखे
तळमळत असतील....
िवचारा या तं ीत ता या वेशीतील चंचे या झाडाजवळ आले, ते हा यां या
कानांवर सनईचा आवाज पडला. यांची पावलं नकळत झपझप पडू लागली. रामा या
देवळा या समोर येऊन यांनी खाली वा ाकडं नजर टाकली. वा ा या दरवा यात
के ळी बांध या हो या. वा ातून सनईचे वर बाहेर येत होते. ता या काय समजायचं, ते
समजले. एक वेळ यांना वाटलं, असंच वा ात जावं. पण पोटात रा ीपासून काही गेलं
न हतं. अजून अंघोळ हायची होती.
पु हा एक वेळ वा ा या दरवा यात बांधले या के ळी पा न ता यांनी पाय उचलले.
काही न बोलता ता या पायरीवर जाऊन उभे रािहले. क
ावर बसलेली काक उठू न
आत गेली आिण थो ाच वेळात ितनं पा यानं भरलेली घागर आणून पायरीजवळ ठे वली.
ता यांनी काक कडं पािहलं.
काक आत वळली.
ता यांनी काक या पाठमो या आकृ तीकडं एकवार बिघतलं. जवळची भरलेली घागर
उचलली आिण डो यावर रती के ली. ओ या अंगानं यांनी उं बर ा या आत पाय ठे वला.
काक नं यां यासमोर पंचा धरला. यांनी पंचानं अंग पुसलं आिण ते मध या सो यात गेले.
थो ाच वेळात काक मध या सो याकडं पा न वयंपाकघरातूनच हणाली,
‘पान वाढलंय.् ’
‘हो... आलोच.’ ता या हणाले.
पाटावर बसताच ता यांनी िवचारलं,

‘आज वा ात काय वाजतंय्?’
‘माहीत नाही तु हांला?’
‘काही क पना नाही. सरळ जावं, हणत होतो, पण हटलं, अजून अंघोळ हायची
आहे. तू वाट बघत असशील, हणून तसाच आलो.’
‘तर...’ काक हणाली, ‘फार काळजी तु हांला!’
‘रावबा सुटला ना?’
‘हो!’
‘िनद ष ना?’
‘हो!’
‘बरं झालं! आ पासाहेब एका मो ा काळजीतून मु झाले. िबचारी पोर! रा
हणाली नाही, क दवस हणाली नाही, सारा वेळ देवावर अिभषेक कर यात गेला
ितचा. ितची पु याई, हणून रावबा सुटला.’
काक हणाली,
‘पोरी या पानं जगदंबेचा अवतारच झालाय् घरात या!’
ता या खाली वाकू न जेवू लागले.
बराच वेळ कोणी बोललं नाही.
ता या जेवत होते. काक यां याकडं पाहत होती.
वा ातून सनईचा आवाज येत होता. ता या जेवता-जेवता ऐकत होते.
ब याच वेळानं ता या हणाले,
‘आ पासाहेबांना कोण आनंद झाला असेल, नाही?’
‘तर! पिह यांदा यांनी जयाला मा याकडं पाठवलं.’
‘हं!’
‘आज येणार आहे रावबा.’
‘के हा? आज?’ ता यांनी िवचारलं.
‘बरं झालं.’ ता या हणाले.
‘हो! गाडी गेली सकाळी.’
‘वाजत गाजत आणणार आहेत, हणे!’
‘काय? वाजत-गाजत?’ ता यांनी आप या हातातला घास तसाच ठे वून िवचारलं.
‘तर काय तसाच येऊ देत? जाताना गुपचूप यायला दलं आ पासाहेबांनी, हणून का
येताना त ड लपवून येऊ दे?’
‘कोण हणतंय्, त ड लपवा, हणून?’ हणत ता या उठले. यांनी चूळ भरली आिण
बाहेर ते आले. णभर यांनी िवचार के ला आिण यांनी पायांत जोडा चढिवला आिण ते
काक ना हणाले,
‘मी जरा जाऊन येतो वा ात.’

वा ा या दरवा यात येताच ता यांनी पािहलं. दो ही बाजूंना के ळी या कमानी
लावले या हो या. कागद कात न फरफरे लावले होते.
ते सारं पाहत ता या आत िशरले. पिह या चौकात येताच यांचं ल पागेकडं गेल.ं
घोडं शांतपणे उभं होतं. या घो ाकडं पाहत ता या आत िशरले. सदरे त कोणी न हतं.
कचेरीचा दरवाजा बंद होता. ता या सोनारसो या या रोखानं चालू लागले. मं दरासमोर
येताच यांनी हात जोडले.
सोनारसो यालाही के ळीची कमान होती. ऊस बांधले होते.
ते सारं बघत ता या बराच वेळ उभे होते.
‘ता या...’ एकदम जयवंतचा आवाज आला.
ता यांनी पािहलं.
जयवंत धावत आला आिण ता यां या जवळ येत हणाला,
‘ता या, के हा आला तु ही?’
‘आ ाच.’
‘तु हांला समजलं?’
‘हो!’
‘काल आबांनी आठवण काढली तुमची.’
‘कु ठं आहेत आ पासाहेब?’
‘खोलीत झोपलेत.’
‘चल, हाक मार यांना.’
जयवंत पळाला. पाठोपाठ ता या चालू लागले.
जयवंतनं दरवा यावर धडक मारली.
‘आबाऽऽ’
‘कोण?’ आतून आ पासाहेबांचा आवाज आला.
‘ता या आलेत.’
‘ता या!’ हणत आ पासाहेब उठले आिण यांनी दरवाजा उघडला. तोपयत ता या
ितथं येऊन पोहोचले.
आ पासाहेब एकदम पुढं झाले आिण यांनी ता यांना िमठी मारली.
‘ता या, के याचं साथक झालं. सारं ेय तु हांला आहे.’
‘छे! छे! आ पासाहेब! कसलं ेय घेऊन बसला आहात? सारी जगदंबेची कृ पा आहे
ही!’
‘होय, ता या.’
‘आज रावबा येणार आहे, असं ऐकलं.’
‘हो! कती दवस ठे वायचं याला दूर? कती के लं, तरी तो गावचा मालक आहे.’
‘हं!’ ता या थंडपणानं हणाले.
‘गावात वाजत-गाजत आणायचं ठरवलंय् याला.’ आ पासाहेब अिभमानानं हणाले.

‘कु णी ठरवलं?’
‘गावकरी लोकांनी!’
‘गावकरी लोकांनी?’
‘हो!’
‘कोण िस ा, गो वंदा हेच ना गावकरी?’
‘ता या!’ आ पासाहेब एकदम ओरडले.
‘आ पासाहेब, ओरडू नका! असा कोणता परा म के ला तुम या पोरानं, हणून दारात
वाजप लावलात? नुकतंच गाव कु ठं शांत हायला लागलंय.् जखमेवर खपली ध लागलीय्
आिण ती जखम ताजी क न मीठ चोळणार तु ही? ांचा प रणाम चांगला हाय या
ऐवजी उलट होईल, हे तु हांला पु हा सांगावंसं वाटतं.’
‘हो! समजतं सारं आ हांला.’
‘... आिण हणूनच हे सारं चालवलंत वाटतं? कशासाठी करता हे सारं ? कु णासाठी?
काय पदरात पडणार तुम या?’
‘का? ता या, गावाला समजू दे, माझा पोरगा िनद ष आहे, ते! माझं घराणं व छ आहे,
ते!’
‘-- तर ते लोकांना सांगा. चला मा याबरोबर. िशवा रामाची पायरी; आिण हणा,
माझा पोरगा िनद ष आहे, हणून! मी वत: वेशीत रावबाचं वागत करीन. आ पासाहेब,
मी तुम या जागी असतो, तर हे चालू दलं नसतं. पटलं, तर पाहा. नाही पटलं, तर सोडू न
ा. मला राहावलं नाही, हणून आलो मी. जातो.’
समजाय या आत ता या दरवा याबाहेर गेल.े आ पासाहेबांना यांना थांबा
हणायचंही भान रािहलं नाही!
ता या तडक घरी आले. काक नं िवचारलं,
‘काय हणतात आ पासाहेब?’
ता या काही बोलले नाहीत. काक चं ल यां या चेह याकडे गेल.ं ते हा काक काही
न िवचारता आत वळली. ता या ितथंच चटईवर पडले.
अचानक कस यातरी आवाजानं ता यांना जाग आली. यांनी कान दला, पण तो
आवाज यांना ऐकू आला नाही. ते तसेच पडू न रािहले. बराच वेळ झाला, तरी यांना
कसलाच आवाज ऐकू येत न हता. ते उठले आिण बाहेर आले. ग लीत यांना कोणीच
दसत न हतं. ता यांनी पायांत जोडा सरकिवला आिण ते बाहेर पडले. देवळा या समोर
येताच ते णभर थबकले. एकदा यांना वाटलं, वा ात जावं आिण आ पासाहेबांना
बोलावून फरायला जावं. पण यांचे पाय ितकडं वळत न हते. ते चालू लागले. हळू हळू
चंचेचं झाड मागं पडलं. ता या बु जाची वाट चालू लागले.
बु जावर येताच खाली गावावर यांनी नजर टाकली. सारा गाव शांत होता. कोठे च
कसली हालचाल दसत न हती. ता यांची नजर नळकत वा ावर िखळली. तेथून
सोनारसो याचा दरवाजा दसत होता. दरवा यावरची के ळीची कमान तशीच उभी होती.
वर लावलेले फरफरे वा यानं हलत होते.

बघता-बघता ता यांचं ल ग लीतून वर येणा या एका गाडीवर िखळलं. गाडीवर
सवारी बांधली होती. पुढं िस ा हातात टोणा घेऊन चालला होता. गाडी या बाजूनं
गो वंदा येत होता. वाजं याचा कु ठं च प ा न हता. बघता-बघता गाडी रामा या
देवळासमोर या वळणावर वळली आिण उतरणीला लागली आिण णात दृि आड
झाली.
ता या उठले. अंधार पडायला सु वात झाली होती. ता या बु ज उत लागले.
पायांतले दगड चुकवीत ता या येत होते. घरी येताच काक नी िवचारलं,
‘वा ात गेला होता?’
‘नाही.’
‘अजून रावबा आला नाही, वाटतं?’
‘आला!’
‘आला?’
‘हो!’
‘कु ठं च काही आवाज ऐकू आला नाही क ! वाजं ी वगैरे लावून आणणार, असं जया
सांगत होता. आ पासाहेब हणत होते, हणे.’
‘हं!’
‘कदािचत आला नसेल तो.’
‘नाही, आला. गाडी आलेली मी बिघतली.’
‘आला?’ काक नं आ यानं िवचारलं.
ता या हसून हणाले,
‘हो! अजून वा ाची पु याई संपली नाही!’
‘ हणजे?’
‘तुला नाही समजायचं!’

१२
ता या आिण आ पासाहेब नुकतेच बाहे न आले होते. सदरे वर येताच आ पासाहेब
ता यांना हणाले,
‘बसा, ता या.’
ता या बसले, तोच जयवंत हातात एक प घेऊन आला आिण ते आ पासाहेबां या
समोर धरीत हणाला,
‘आबा, प आलंय.् ’
‘कु ठनं, रे ?’
‘काय माहीत नाही.’
‘वाचलं नाहीस?’
‘वैनीला दाखवलं, तर ती हणाली, आबांचं प आहे.’
‘तुझी वैनी एक शहाणी आिण तू सात शहाणा! अरे , मला कसली प ं येणार? चटकन
वाचलं असतं, तर काय िबघडलं असतं?’
‘मी हणालो वैनीला.’
‘काय हटलंस?’
‘वाचून बघ, हणून.’
‘मग?’
‘तर हणाली, दुस याची प ं वाचू नयेत!’
‘हं!’ हणत आ पासाहेब हसले आिण ते प वाचू लागले. प वाचून संपताच ते
जयवंत या हातात देत हणाले, ‘वाच, बघू.’
‘कोण मी?’
‘हो, तूच! का, वाचता येत नाही?’
जयवंत घुटमळला.
ता या हणाले,
‘अरे , वाच क !’
जयवंतनं आ पासाहेबा या हातातून प घेतलं आिण तो एक एक अ र अडखळत
वाचू लागला.
या याकडं पाहत ता या हणाले,
‘जयवंत, अलीकडं तू वाचीत नाहीस, वाटतं?’
जयवंत खाली मान घालून उभा रािहला.
‘काय, जया? वाचतोस, क नाही?’ ता यांनी पु हा िवचारलं.
‘नाही.’ जयवंत खाल या मानेनंच हणाला.
‘पािहलंत, आ पासाहेब! मुलां यावरचं थोडं जरी ल उडालं, तरी हे कसं होतं, ते?

मा याजवळ कसा घडाघडा वाचीत असे. पण आज पाहा! कु ठलंही असंच आहे, हणा.
दररोज या सवयीिशवाय कु ठलीही गो होत नाही, हेच खरं !’
‘बरोबर आहे, ता या.’ आ पासाहेब हणाले, ‘मलाही ा यावर ल ठे वायला जमलं
नाही. म यंतरी या काळात अशा काही अकि पत गो ी घडू न आ या क , कु णाचा ताळ
कु णाला रािहला नाही. हा तरी काय करील?’
‘तर! जया, उ ापासून येत जा िनयिमत.’
‘हं!’ हणत जयवंत ते प आ पासाहेबां या जवळ ठे वून बाहेर पळाला.
प ाकडं पाहत ता या हणाले,
‘आ पासाहेब, आप या गावी सग या सुखसोयी आहेत; पण एकच गो खटकते आहे.
‘आ पासाहेबांनी ता यांकडं पािहलं.
‘कोणती?’
‘हीच क ! शाळे ची!’
‘शाळे ची?’
‘होय. ा गावी चौथीपयत एक शाळा काढायचा िवचार आहे माझा.’
‘तु ही आपलं एक घेतलं, तर तेच घेऊन बसता! काय करायचं आहे िशकू न आ हांस?
कु ठं नोकरी करायला जायचं आहे का काय?’
‘आ पासाहेब, िनदान तु ही तरी हे बोलायला नको होतं. िश ण यायचं असतं, ते
काही नोकरी कर यासाठीच न हे. पोटं भरत नाहीत, हणून िशकणं िनराळं , आ पासाहेब!
समाजात ित ा हणून एक काहीतरी असते. समाजात मानानं जगता यावं, हणून
िशकायचं! गावात एखादं प आलं क , सारे कामधंदे सोडू न प घेऊन हंडतात. कोणी
िमळत नाही वाचणारा. मग ता या, नाही तर गो वंदराव वाचतात आपले. एक दवस
तेही गेल,े हणजे पळा मग गाव गाव!’
‘ते खरं आहे, ता या-’ आ पासाहेब हणाले.
‘आ पासाहेब, िवचार करा. तुम या गावची चार पोरं िशकू न मोठी झाली, तर काय
तु हांला याचं वाईट वाटेल?’
‘छे, छे!’
‘उलट, आ पासाहेब, मो ा अिभमानानं तु ही चार लोकांत सांगाल, तो ना! मा याच
गावचा!’
‘ते खरं , ता या. पण शाळा काढायची, हणजे काही एकदम होत नाही. याला
कतीतरी गो ची आव यकता आहे. मा तर पािहजे....' इमारत पािहजे...’ आ पासाहेब
बोटं मोजीत हणाले.
‘आ पासाहेब, जोवर गावात तु ही आहात, तोपयत गावाला अथवा कु ठ या गो ीची
कमतरता भासेल, असं वाटत नाही मला. तु ही मनावर या नुसतं. चार दवसांत हां हां
हणता शाळा भ न जाईल. सा या गो ी चुटक सरशी होतील. चौथीपयत होऊन जाऊ दे
शाळा.’

‘ याची कशाला काळजी करता? मी घालतो प को हापूरला. येतील मा तर प
पोहोचताच.’
‘ठीक आहे, ता या. होऊन जाऊ दे तुम या मनाजोगं.’
दुस या दवशी ता यांनी को हापूरला प िलिहलं.
एक दवस जयवंत ता यां या घरी गेला असताना ता या कु णाशी तरी बोलत बसले
होते.
जयवंतचं ल या इसमाकडं गेलं. पण याला कु ठं बिघत याचं मरे ना.
तो या इसमाला िनरखत असतानाच ता यांनी याला हाक मारली.
‘ये, जया.’
जयवंत आत गेला. ता या हणाले,
‘हे पाहा, नाईक, हे इनामदारांचे िचरं जीव. जयवंत हणत होतो, तोच हा. जया, हे
मा तर, को हापूर न आलेत. उ ापासून शाळे त जायचं.’
जयवंत उठला आिण यानं मा तरांना नम कार के ला. मा तर हसून हणाले,
‘िशकणार ना?’
‘हो!’
‘सु करायचा वग उ ापासून?’
‘हो!’
‘छान!’
‘ता या, येतो मी.’ हणत जयवंत बाहेर पडला आिण दरवा यात येताच पळत सुटला.
ही बातमी आपण के हा एकदा वैनीला जाऊन सांगतोय्, असं याला झालं होतं.
उमा सोनारसो यात पाटावर बसून तांदळ
ू िनवडीत होती. जयवंत एकदम जाऊन
ित या पाठीवर पडला आिण हणाला.
‘वैनी ...’
‘काय?’ हणत उमेनं आपले दो ही हात पाठीमागं घेऊन जयवंतला पकडलं आिण
याला समोर बसवीत हणाली, ‘बोला.’
‘तुला एक सांगू?’
‘सांगा क !’
‘खरं च सांगू?’
‘बरं , नका सांग.ू ...’
‘तसं न हे, वैनी. उ ापासून...’ जयवंत थांबला.
उमेनं िचमटीतला खडा बाजूला ठे वीत या याकडं पािहलं.
‘शाळा सु होणार आहे!’
‘के हा?’
‘उ ापासून.’

‘उ ापासून?’
‘हो!’
‘मा तर आले?’
‘हो! आ ा हेच बघून आलो. ता यां या घरी आहेत.’
‘खरं च?’
‘तर काय खोटं सांगतोय् मी?’
‘मग िशकनार हना क उ ापा !ं ’ जवळच बसलेली सारजा हणाली.
‘हो, िशकणारच क !’
‘इथं िशक यावर पुढं कु ठं जानार िशकायला?’
‘जाणार आहे दूर! तुला कशाला पायजेत पंचायती?’
‘हो, िशका! पण आ हांला िवस नका, हणजे झालं.’ उमा एकदम हणाली.
‘वैनीऽऽ’ जयवंत एकदम अडखळला.
उमेनं या याकडं पािहलं आिण ती गालांत हसली.
जयवंत हणाला,
‘मी जाणार नाही शाळे ला.’
‘छान! हणजे मला मामंज कडू न तेव ा िश ा तरी िमळतील खचाला...’ हसू दाबीत
उमा हणाली.
‘मी सांगतो आबांना!’
‘काय? मी सांिगतलं, हणून?’
‘नाही! मी िशकणार नाही, हणून!’
‘मग काय गुरं राखणार?’
जयवंत एकदम िचडू न हणाला,
‘होय, चार हशी घेणार आहे. तू शेण काढणार न हे?’
‘वैनीसाबच कशास पायजेत शेन काढायला? तु हां ीच एक बायको क या क !’
‘तू ग प बस, सारजा ऽ ऽ खारजा ऽ ऽ ऽ कु ठली!’ हणत जयवंत पाय आपटीत बाहेर
पळाला.
सं याकाळी ता या मा तरांना घेऊन वा ात आले.
दुस या दवसापासून शाळा सु करायची ठरली. ता यांनी दवस पािहला होता.
शाळे साठी रामाची धमशाळा िनवडली. मा तरांना राह यासाठी एक घर दलं.
आ पासाहेब मा तरांना हणाले,
‘हे पाहा, मा तर, काही लागलं-सवरलं, तर संकोच ध नका. घर आपलंच आहे, असं
समजा. ता या आहेतच. यांना जरी सांिगतलं, तरी ते आ हांला कळ यासारखंच आहे.
कसं?’
मा तरांनी मान हलवली.

दुस या दवशी सकाळपासून जयवंताची धावपळ उडाली होती. पलंगाखाली पडलेलं
द र यानं काढलं आिण देवजीला हाक मारली.
देवजी येताच जयवंत हणाला.
‘माझी पाटी व छ धुऊन आण.’
‘ हय, जी.’ देवजी हणाला.
‘आिण हे बघ. नुसतीच धुऊन आणशील! कोळशानं घास आिण मग धू.’
‘ हय, जी.’
देवजी जाताच जयवंत पळत-पळत वयंपाकघरात गेला आिण उमेला हणाला,
‘वैनी, मी शाळे ला जाणार आहे.’
‘हो! जा ना.’
‘आबांनी सांिगतलंय्, द राला कुं कू वगैरे लावून पूजा कर, हणून.’
‘मग करा ना!’
‘तू कर.’
‘कोण मी?’
‘हो!’
‘मी नाही जाणार शाळे ला, भाऊजी!’
‘तू करणार क , नाही?’ जयवंत गाल फु गवून हणाला.
‘बरं बरं !’ उमा हणाली. जयवंत हसून बाहेर पळाला.
खां ाला द र अडकवून जयवंत उमे या खोलीत आला. उमे या पाया पडला.
उमा हणाली,
‘देवा या पाया पडलात?’
‘जातो मी आ ा-’
‘पडला नाही ना?’
‘नाही.’
‘मग अगोदर मा या पाया पडायला आलात, होय? आबां या पाया पडू न आलात?
नाही ना? चला बघू अगोदर मं दरात!’
‘चल.’
‘मी कशाला? तु ही जा. अगोदर देवा या पाया पडा, आबां या पाया पडू न मग या.’
जयवंतनं द र ठे वलं आिण मं दरात िशरला.
जे हा तो परत आला, ते हा उमेनं याचं द र घेतलं आिण यां या खां ाला अडकवलं.
जयवंतनं उमेकडं पािहलं आिण तो हसला. उमाही हसली. जयवंत देवजीबरोबर चालू
लागला. तो थोडा गेला असेल, नसेल, तोच उमेनं हाक मारली,
‘भाऊजी...’
‘काय, विहनी?’ हणत जयवंत वळला.

‘इकडं या.’
जयवंत जवळ गेला. उमेनं िवचारलं,
‘ता यांकडं जाऊन आलात?’
‘नाही.’
‘का?’
‘सं याकाळी जातो. आता वेळ होतोय्.’
‘तर! एकदमच मोठे झालात, क नाही! ठे वा ते द र आिण अगोदर ता यांना नम कार
क न या. सग या गो ी सांगायला ह ात, वाटतं, तु हांला?’
सं याकाळी तो जे हा शाळे न परत आला, ते हा आ पासाहेबांनी याला बोलावलं.
‘काय, रे , जया, काय हणते शाळा?’
‘आबा! मी एकटाच होतो शाळे त.’
‘मग?’
‘कोणीसु ा मुलं आली नाहीत.’
‘अरे वे ा, तु यासाठीच आहे ती शाळा. काय िशकवलं आज तुला?’
‘काही नाही.’
‘काही नाही?’
‘अं हं! मा तर हणाले, आज सु वातीचा दवस. मुलं आली नाहीत. उ ापासून क या
सु .’
तोच िस ा आला आिण हणाला,
‘सरकार, मा तर आ यात, जी.’
‘कु ठं ?’
‘भाहीर आहेत.’
‘पाठव क आत यांना!’
‘ हय, जी.’
िस ा मा तरांना आत पाठिव यासाठी बाहेर जाताच जयवंत उठला आिण आत
पळाला. मा तर येताच आ पासाहेब हणाले,
‘या, मा तर.’
मा तरांचा नम कार वीकारीत आ पासाहेब हणाले,
‘बसा.’
मा तर बसले.
‘काय हणतोय् आमचा जया?’
‘हे बघा, सरकार, आज कोणी मुलं आली नाहीत. फ जयवंतराव तेवढेच होते.’
‘मग आणखी कोण यायला हवं?’
‘तसं नाही, सरकार. शाळा चालवायची, हणजे मुलं हवीतच! आिण एकटे जयवंतराव

तरी कसे िशकणार? सोबत असली, हणजे मुलं हसत-खेळत िशकतात. यां यावर ताण
पडत नाही.’
‘थांबा, ता यांना बोलावतो, हणजे सांगतील काय ते. कोण आहे, रे , बाहेर?’
‘जी!’ हणत िस ा आला.
‘ता यांना जरा बोलावून आण जा.’
‘जी.’ हणून िस ा गेला.
थो ाच वेळात ता या आले.
आ पासाहेब हणाले,
‘मा तर, काय हणतात बघा, ता या.’
‘काय?’ ता यांनी हसून मा तरां याकडं पािहलं.
‘ हणजे, मुलां याब ल हणत होतो मी.’
‘बोला.’ ता या हणाले.
‘आज एकटेच आले होते जयवंतराव.’
‘एकटेच?’
‘हो!’
‘बाक कोणी मुलं आली नाहीत?’
‘नाही.’
आ पासाहेब हणाले,
‘अहो, कोण पाठवणार मुलं? गुरं घेऊन जा, कु ठं शेतावर भाकरी घेऊन जा, यातच
मुलांचा सारा वेळ जातोय्. आिण शाळे ला के हा येणार ती?’
‘ हणजे एकटा जयाच तेवढा शाळे त, हणा क !’ ता यांनी िवचारलं.
‘मग कोण तर?’ आ पासाहेब हणाले.
‘हे बघा, आ पासाहेब, शाळा सु झाली, ती काही एक ा जयासाठी न हे. मुलं
नाहीत, तर काय करायची ती शाळे ची जागा? ितथं धमशाळे त कशाला जायला हवा
जया? मग इथं येता येत नाही मा तरांना?’
‘मग इथं येऊ देत क !’
‘आ पासाहेब, अजूनही तु हांला पटलेलं दसत नाही.’
‘पण मुलं कोण पाठवणार ही घातीची कामं सोडू न?’
‘तर तर! मुलांिशवाय अडतंच, क नाही, सगळं ! तु ही सांिगत यावर पाठवणार
नाहीत लोक मुलांना?’
‘पाठवतील क !’
‘मग काय तर? सं याकाळी येऊ देत लोक वा ावर.’
‘हो, येऊ देत क .’
सं याकाळी हळू हळू गावकरी वा

ात जमू लागले.

सगळे जमताच आ पासाहेब हणाले,
‘आजपासून गावात शाळा सु झाली आहे, हे तु हांला माहीतच आहे. ते हा यां या
घरी सात-आठ व टांची पोरं आहेत, यांनी यांची इथं मा तरांकडं नावं ा.’
‘पन, सरकार...’ सतबा हणाला, ‘कशाला पायजेल साळा?’
‘अरे , कशाला, हणजे? पोरं िशकवायची.’ आ पासाहेब हणाले.
‘ हय! पोरं िशकवायची आिण गावातनं भाहीर घालायची!’
‘अरे , बाहेर काय हणून जातात? िशक यावर बाहेर जातात होय मुलं?’
‘तर काय? सरकार, कामेवाडी या मसणूचा पोरगा बघा. दोन व टं गेलाय् नोकरीवर,
हनं, दूर या मुलकात. कं दीतरी चुकून बघतोय् वांड घराचं? एक पैसाबी पाठवला हाई
घराकडं.’
‘अरे , कोण यांना घालतंय् नोकरीला?’
‘जा यात आपनच.’
‘काय?’ आ पासाहेबांनी ितकडं रोखून पािहलं. ‘कु णाची टाप लागलीय् मा या
नजरे समो न गाव सोडू न जायची?’
‘बगा.’ सतबा हणाला.
‘आमचा जया िशकणार आहे, हणे. याला सोबत पािहजेच क !’
‘सोबत हय?’ बाळा पा हणाला, ‘मग काय, जी, पोरां ी तोटा? वाटेल तेवढी
भरतील.’
‘छान!’ आ पासाहेब हणाले, ‘उ ा अकरा वाजता पाठवा मुलं शाळे ला.’
‘कु ठं भरनार साळा?’
‘रामा या धमशाळे त.’
‘हां! हां!’ सवानी माना डोलाव या.
दुस या दवशी साडेदहा या सुमारास धमशाळे तून पोरांनी माजवलेला ग धळ सा या
गावाला ऐकू जात होता. आ पासाहेब चौकात उभे रा न तो ग धळ ऐकत होते. अचानक
सारा ग धळ थांबला आिण थो ाच वेळात मा तरांनी हटलेली ाथना आ पासाहेबांना
ऐकू आली. पाठोपाठ मुलांचा आवाज आला. आ पासाहेब हसले आिण आप या खोलीकडं
वळले.
सं याकाळी आ पासाहेब आिण ता या सदरे त बसले होते. याच वेळी खां ाला द र
अडकवून जयवंत पळत आला. ता यांनी याला हाक मारली.
‘जया!’
जयवंत थांबला.
‘काय िशकवलं, रे , आज?’ आ पांनी िवचारलं.
‘ ी.’
‘ ी?’

‘हो! मी मा तरांना हटलं, मला येतीय् काढायला ी., तरी यांनी पु हा पु हा तेच
सांिगतलं िगरवायला.’
ता या हसून हणाले,
‘जया, आज तुला नाही ते समजायचं. सतरा वेडीवाकडी वळणं घेत याखेरीज ‘ ी’
हातात सापडत नाही, बाबा. पुढं समजेल तुला.’
ता या, आ पासाहेब मो ानं हसले. ते का हसतात, हे जयवंतला कळत न हतं.
तो आळीपाळीनं ता या आिण आ पासाहेबां याकडं पाहत होता.
आ पासाहेब हणाले,
‘जया, भूक लागली असेल तुला. दूध पी जा.’
सकाळ या वेळी उमा आप या खोलीकडं जात होती. ितचं ल िजभे या दारातून
चौकाकडं भरधाव सुटले या जयवंतकडं गेलं. ितनं हाक मारली,
‘अहो!’
जयवंतनं चमकू न पािहलं.
उमेकडं ल जाताच तो धावत गेला आिण हणाला,
‘काय, ग, वैनी?’
‘कु ठं गेली होती वारी?’ उमा खोलीकडं पावलं टाक त हणाली.
ित या पाठोपाठ जात जयवंत हणाला,
‘ता यां याकडं.’
‘एवढा वेळ?’
‘काक बस हणाली.’
‘हं!’
विहनीला जयवंतचा तो नूर काही ठीक वाटला नाही.
उमेपाठोपाठ तो खोलीकडं गेला. काकु ळतीला येऊन तो हणाला,
‘काय, ग, वैनी?’
‘मलाच िवचारा काय, ग, हणून!’ गरकन वळू न उमा हणाली, ‘शाळे ला जाणार
नाही?’
‘शाळा?’
जयवंतानं टाळा पसरला.
‘हो! शाळा!’
जयवंत हसू आवरीत हणाला,
‘अं हं!’
‘काय?’ उमेनं िवचारलं. ‘काय हणालात?’
‘मी शाळे त जाणार नाही.’
उमेचा िव ास बसेना. णभर काय बोलावं, हे ितला सुचेना. ती ओरडलीच,

‘काय हणालात? पु हा एकदा बोला!’
‘मी शाळे ला जाणार नाही!’ जयवंत म खपणे हणाला!
‘सांगू मामंज ना?’
‘सांग!’ जयवंत हणाला.
आता मा टाळा पसरायची पाळी उमेवर आली.
जयवंतलाही हसू आवरता येईना. तो हसू लागला. टाळी वाजवून तो हणाला,
‘कशी फसलीस!’
‘कसला चावटपणा हा, भाऊजी? सांगा ना, का जाणार नाही शाळे ला?’
‘अग, आज रिववार!’
उमा एकदम ओशाळली.
‘खरं च क , भाऊजी! मा या ल ातच नाही. तरी बरं , मी रागानं मारलं नाही कु ठं !’
‘मग मार ना!’ जयवंत पुढं सरकू न हणाला, ‘खरं च, वैनी, तू एकदासु दा मारलं
नाहीस मला.’
‘मारीन बरं ! मारीन!’
‘कोण, तू?’
‘हसू नका. खरं च मारीन!’ आपली नजर जयवंतवर रोखीत उमा हणाली.
‘तूला सांगायचं िवसरलोच, बघ, वैनी. आज ठाकरांनी पु कळ मासे पकडले होते. पण
गोजळा न हताच, नुसते ठगूर आिण खव या.’
‘तु हांला काय माहीत?’
‘मी ता यां या घरातून बाहेर पडलो, ते हा ठाकर जात होते; मी अडवून बिघत या
यां या टोप या.’
‘तु ही?’
‘हो! का?’
‘तु ही बघाय या नसतात, भाऊजी. काय हणाले असतील ठाकर? फार तर िस ाला
सांगायचं होतं...’
उमा िवचारात पडली. सांगावं, क न सांगावं, ाचा िवचार ती करीत होती. शेवटी
ती हणाली,
‘भाऊजी, आता खेकडी िमळतात का, हो?’
‘ यात काय? न िमळायला काय झालं? तुला पािहजेत?’
‘नाही, हो! फार दवस झाले खेकडी खाऊन, हणून िवचारलं.’
‘मी आबांना िवचारतो.’
‘नको नको.’
‘का? मी िवचारणार!’
‘माझी शपथ आहे, भाऊजी, मामंज ना िवचाराल, तर-’
‘सुटली, हण.’ जयवंत उमेजवळ सरकत हणाला.

‘सुटली. जाते मी. अजून सगळा वयंपाक हायचा आहे. तुम याबरोबर बोल यात, मी
कशाला आले होते, तेही िवस न गेल.े ’
उमा खोलीबाहेर पडली.
जयवंत काही ण ितथंच बसून रािहला. नंतर तोही कं टाळला आिण बाहेर पडला.
चौक ओलांडून तो सोनारसो यावर गेला. यानं कानोसा घेतला. कचेरीतून आ पासाहेब व
गो वंदा यांचं बोलणं ऐकू येत होतं. जयवंत तसाच पुढं गेला. पुढ या चौकात जाताच यानं
सगळीकडं नजर फरवली. गोठा रकामा होता. तबे यात घोडी होती. िस ा पाठमोरा
बसून िचलीम ओढीत होता.
जयवंत गालांत हसला आिण यानं हाक दली,
‘िस ा...’
गडबडीनं िचलीम फे कू न िस ा उभा रािहला. याचा चेहरा शर मंदा झाला होता.
जयवंत खोऽ खोऽ हसत होता. तो हणाला,
‘काय, िस ा? धूर कसला?’
िस ा धीर क न बळे च हसला व हणाला,
‘धूर? धुमीचा असंल, जी!’
‘तर तर! धुमीचा काय? िचलीम ओढीत होतास, क नाही? ती बघ िचलीम.’
नजीक या िचलमीकडं बोट दाखवीत जयवंत हणाला.
िस ानं िचलीम गडबडीनं उचलली आिण िवझवून िखशात घातली.
याची ती धावपळ जयवंत गमतीनं पाहत होता. तो हणाला,
‘सांगू आबांना?’
‘नका, सरकार! चुक झाली. परत हाई वढनार!’
जयवंत क
ावर बसला आिण हणाला,
‘नाही सांगणार! पण एक काम करशील काय?’
‘काय, जी?’
‘खेकडी िमळतील काय?’
‘ करवी, जी?’
‘होय.’
‘आता कु ठली िमळनार, जी? नदीला पानी आलं, हंजे वाटंल तेवढी िमळ याल. अजून
हैना तरी पायजे, जी.’
‘वैनी हणत होती, रे ! आज िमळाली असती, तर...’
डोकं खाजवीत िस ा हणाला,
‘आतं भाव याला िवचारलं, तर तो धरं ल भ शा करवी.’
‘धरील?’
‘तेला सारं सादतंया. उगाच उनाड भाव या हनत हाईत तेला!’
‘पन धरनार कसं? गळानं?’

‘छ:! गंजानीची काडी घेऊन ती िबळात घालायची आनी हलवायचं. असलं करवट,
तर रागानं भाहीर येतंय.् ’
‘मग बघ क .’ जयवंत आजवानं हणाला.
‘आतं असंल, का हाई, कु नास ठाऊक, घरात!’
‘मग आबांना सांगू?’
‘काय, जी?’
‘तू िचलीम ओढतोस, ते!’
‘मी आनतू डकू न भाव याला.’
जयवंत आनंदन
ू हणाला,
‘मी जेवून तयारीत राहतो. आबा झोपले, क जाऊ आपण.’
‘ हंजे सरकारां ी सांगायचं हाई काय, जी?’
‘तू सांगून ओढलीस िचलीम?’
‘बघतो, जातो, हाय काय भावकू ...’ हताश िस ा हणाला.
जयवंत आत आनंदानं पळाला.
जेवण झा यावर आ पासाहेब झोपायला गेले. उमाही आप या खोलीत गेली. जया
पागेकडं गेला. िस ा बसला होता.
‘िस ा!’
‘जी!’
‘जायचं न हे?’
‘ हय पन भावकू आला तर पायजे. यील येव ात.’
जयवंत ितथंच क
ावर बसून रािहला. तो हणाला,
‘िस ा, करवी सापडतील न हे?’
‘न सापडायला काय झालं? भाव या असला, क हाई काळजी, जी.’
‘आिण दोघे जण घेऊ या, काय?’
‘ यो काय हाका काढायचा हाय काय, जी? यो काय भावकू आला.’
जयवंतनं मान वळवली.
मो ा दरवा यातून भावकू येत होता. शेलाटा, काळा, डोळे आत गेलेला. मुंडासं,
पैरण, धोतर नेसलेला. जयवंतजवळ येऊन पाया पडला व हणाला,
‘आज धाकलं धनी िशकार करनार, तर!’
‘ हय. पन या पायी सरकारांनी आमची िशकार हाई के ली, हंजे िमळवली! कसं,
धनी?’
‘चल, रे ! जाऊ या न हे?’
‘ हयं, जाऊ या क , पर संगं चील घेऊस पायजेत.’
‘ते कशाला?’ जयवंत न समजून हणाला.

‘मग करवी कशी आनायची?’
िस ा गेला आिण येताना एक पोतं घेऊन आला.
‘चला.’
िस ानं टोणा घेतला. जयवंतनं च पल चढवली. आिण ितघं वा

ाबाहेर पडले.

वैशाखातलं ऊन तापत होतं. आकाशात काळे ढग फरत होते. पि मेचा वारा सु
झाला असूनही उकाडा वाढत होता. नुकताच पेरलेला पेरा िशवारात कोम न वर आला
होता.
िस ाचा हात ध न जयवंत जाऊ लागला.
िस ा हणाला,
‘वैनीसाबां ी तरी सांिगतलंसा हवं?’
‘अं हं!’ मान हलवत जयवंत हणाला.
‘तर सांजंला हाय आमची....’
‘चला, रे , आबा काही हणाले, तर मी सांगीन.’
म ये भावकू हणाला,
‘सरकार, थांबा. मी यव ात गंजान या का ा आनतो.’
भावकू बांधांव न उ ा टाक त िनघून गेला.
जयवंतनं िवचारलं,
‘काय, रे , िस ा, गंजान हणजे काय?’
‘मग करवी कशी सापडनार? हे बघा, सरकार, गंजान हंजीच रानगवत. या या
काडीला तुरा असतूया. या का ा आनायला गेलाय् यो.’
‘मग यानं काय होतंय्?’
‘आता बघाच क !’
दोघे उ हात बांधावर बसून होते. उ ह तापत होतं. जयवंत बोडकाच आला होता.
‘सरकार, डो याला काय घाटलं हाईसा?’ िस ानं िवचारलं.
‘नसंना! उ ह नाही लागत.’
तोवर लांबून भाव या येताना दसला. या या हातात गवता या का ांचा बंडा
होता. या का ांचे तांदळ
ू -ग डे जयवंत कौतुकानं पाहत होता. या का ा पाहताच प
आला.
सारे नदीकाठाला आले. नदीचं पा जवळ जवळ कोरडंच पडलं होतं. वळवा या
पावसानं आता पा ात थोडं थोडं पाणी वा लागलं होतं. ते तांबडं लाल पाणी व व
पा ाचा उघडा भाग याहाळीत िस ा-भावकू काही वेळ तसेच नदीकाठा या ढगशीवर
उभे रािहले.
भाव या हणाला,
‘िस ा, आज लाईन हाय बघ. ब शा गावनार करवी.’

िस ा जयवंतकडं वळू न हणाला,
‘सरकार, तुमी बसा या बाभळी या झाडाखाली. आमी जातो खाली. उगीच
िचखलाराडीत येऊ नगासा, ऊनबी चढलंय्.’
‘नाही. मी येणार!’ जयवंत ह ानं हणाला.
‘नगा, सरकार, ऐका माझं.’ िस ा हणाला.
‘नाही. येणार मी.’
‘पन िचखल लागंल!’
‘लागू दे.’
‘ऊन लागंल.’
‘लागू दे.’
‘बगा हां!’ िस ा नजर रोखीत हणाला, ‘आम याबरोबर आलासा, तर करवी
पकडाया होवीत.’
‘पकडीन क !’ जयवंत हणाला.
‘ए िस ा...’ भाव या हणाला, ‘ऐकायचं हाईत ते. येऊ दे यां ी. दाखवू या ध यां ी
िशकार.’
‘मंग च पल काडा तर.’
जयवंतनं गडबडीनं चपला काढ या. िस ा-भावकूं नी धोतरं सावरली. ितघं नदी या
पा ात उतरले.
पायाला डस यासारखा िचखल न हता. भावकू बेतानं पुढं जात होता. पा ा या
कडेला दसणारी भोकं पाहत होता. एका भोकापाशी तो थांबला. यानं ते याहाळलं
आिण हातातील एक काडी काढू न बाक या बंडा िस ा या हातात दला. ग ा या
बाजूनं ती काडी भाव यानं िबळात खोचरली आिण तो ती काडी गडबडीनं वरखाली क
लागला.
हळू हळू काडी वर येऊ लागली. अधीरतेनं जयवंतनं िवचारलं,
‘आहे?’
‘हो! येतंय् बघा यव ात वर.’
भावकू काडी खेळवत होता. जयवंत टक लावून िबळाकडं पाहत होता.
काही वेळ असाच गेला आिण भावकू हणाला,
‘बगा.’
जयवंतनं पािहलं, तो खेक ा या नां या िबळाबाहेर आले या दसत हो या. काडीचा
ग डा हळू हळू वर येत होता. खेकडाही याबरोबर वर येत होता. वाकले या भावकू नं
उज ा हातानं काडी खेळवीत आपला डावा हात पसरला. खेक ानजीक ग डा येताच
खेकडा रागानं बेभान होऊन तो ग डा धर याचा य क लागला. भाव यानं डा ा
हातानं एकदम झडप घातली.
‘हैयो ऽ ऽ’ जयवंत ओरडला.

जयवंत धावला. भावकू नं खेकडा समोर धरला. खेक ा या पाठीला भावकू नं अलगत
धरलं होतं. काळभोर भला मोठा खेकडा नां या फासटत होता. याचे डोळे णात वर येत
होते, तर णात आत जात होते.
िस ा हणाला,
‘चला. बोनी तर चांगली झाली.’
जयवंतलाही प चढला होता.
तासाभरात आठ-दहा खेकडे पकडले होते. पो यात पडणा या खेक ांकडं जयवंत
वारं वार पाहत होता. मोजीत होता. याचे पाय िचखलानं माखले होते, तरी याला पवा
न हती.
जयवंतानं िवचारलं,
‘भावकू , तुला कसं समजतं, रे , िबळात खेकडा आहे, हणून?’
‘ यात काय? िबळा या त डाला ताजा उ र झालेला दसला, क समजतंय.्
उ हा यात हे खेकडं लई खाली िबळात अस यात. िचखलातनं बीळ बुजवून घे यात आन्
आत बस यात.’
‘मग मरत नाहीत?’
‘छ:! मंग आतं वळवाचा पाऊस सु झाला आिण पेरा झाला क , माती पोकरत वर
ये यात. त डाला ताजी माती आली क , न खेकडा!’
‘मग गवताला कसं वर येतात?’
‘उपाशी अस यात ते. यां ी वाटतं, बेडक , हाईतर काय तरी हाय. ये यात झालं वर.
पन आत या खेक ां ी चव कमीच. पदाबी लई नसतो. पुढं खाऊन िपऊन तयार झालं
क , मग बगावं. लई चव.’
भावकू िबळाजवळ थांबला आिण हणाला,
‘आता बघा, सरकार, हाय का हाई खेकडा.’
भाव यानं काडी खुपसली. थो ाच वेळात खेकडा वर आला. भावकू नं जयवंतकडं
पाहत िवचारलं,
‘धरनार काय, जी?’
‘धरतो क !’ जयवंत पुढं झाला.
‘मग मा या बाजूला येवा.’ भाव या हणाला.
‘नको, रे ! उगीच फोडंल कु ठं तरी.’ िस ा हणाला.
‘आदमासा हाय, रे . िशकू ात क .’ भावकू हणाला.
‘मी धरतो, रे . िभतो का काय?’ हणत जयवंत भावकू या बाजूला गेला. भावकू
हणाला,
‘नीट यानात धरा, िबळा या भाहीर पाठ आली क , ग पकन हात मारा.तसाच दाबून
उचला. जर का सैल सोडला, तर बोट गेलंच, हनून समजा!’
जयवंत िबळाकडं वाकू न पाहत होता. खेकडा वर येत होता. या या फासटले या

नां या आिण मो यासारखे डोळे पाहताच जयवंतला कापरं भरलं. भाव या हणाला,
‘धरा-!’
पण जयवंत ध धजला नाही. खेकडा आत गेला. याला परत काडीनं वर आणलं.
जयवंतला घाम फु टला. ताठरले या डो यांनी तो खेक ाकडं पाहत होता. मनाचा िह या
क न यानं खेक ावर हात मारला.
‘शा बास, सरकार, सोडू नका.’ भावकू ओरडला.
याच वेळी जयवंत कं चाळला,
‘आई, गऽऽ’
दुस याच णी जयवंत नाचू लागला. या या डा ा हाता या बोटाला खेकडा झ बू
लागला.
जयवंत हात झाडीत होता.
िस ा धावला.
‘सरकार! झाडू नका हात.’ हणत यानं हात धरला. बळं च यानं जयवंतला खाली
बसवलं. जयवंत या डो यांतून अ ू ओघळत होते. तो पुरा कापत होता.
िस ा हणाला,
‘हात हालवलासा, तर बोट फोडंल यो. तसंच बसा.’
जिमनीवर यानं तसाच अलगत हात ठे वला. जयवंत भरले या डो यांनी खेक ाचा
नां यांतलं बोट बघत होता. अस ा कळ उठत होती. काही णांत खेक ानं बोट सोडलं
आिण तो धावू लागला. भावकू नं झेप घालून याला पकडलं.
‘सा या, तुला क ा खातो!’ हणत यानं नां या मोड या आिण पो यात खेकडा
फे कला!
जयवंत या बोटातून भळभळ र वाहत होतं. जयवंत ओरडत न हता, तरी
डो यांतलं पाणी तो आव शकत न हता.
िस ानं गडबडीन जळीतून पाणी आणून बोट धुतलं, आप या मुंडाशाची चंधी
फाडली आिण पा यात िभजवून बोटाला बांधली.
‘तरी या सांगत तो, ो खेळ नको, हनून.’
‘ याला काय हतंय्?’ भावकू हणाला, ‘ हय, का हाई, सरकार?’
जयवंतनं उज ा हातानं डोळे पुसले, नाक ओढलं आिण तो खुदकन हसला.
‘पुरे, आतं जाऊ या वा ाकडं, म त झाली िशकार!’ िस ा हणाला.
‘नाही. अजून खूप पायजेत.’ जयवंत हणाला.
‘काय पायजे ते करा.’ हणत िस ा उठला.
भावकू पुढं चालू लागला.
दोन अडीच तासांत भावकू नं भरपूर खेकडे पकडले. ितघे वा
वा ाजवळ येताच भावकू परभारे च िनरोप घेऊन गेला.
िस ा हणाला,

ात परतले.

‘सरकार! आता पाटीला तेल लावूस पायजेत.’
‘चल, रे ! अजून आबा उठले नसतील.’
‘तर! तुम यासाठी झोप यात ते अजून!’
वा ा या आत जाताच िस ा हणाला,
‘कु णाला तरी पाठवा, सरकार, पोतं नेऊस!’
‘मी नेतो. दे.’
िस ा या हातून जयवंतनं पोतं घेतलं. पाय न वाजवता तो पाय या चढला.
यानं दरवा यातून डोकावून पािहलं.
सोनारसो यात अगदी सामसूम होतं. एक िन: ास सोडू न यानं पाऊल उचललं. याच
वेळी सोनारसो याचं दार उघडलं. जयवंत पळणार, तोच हाक आली :
‘जया-’
जयवंत थांबला. यानं पोतं पाठीशी दडवलं. खेकडे वळवळत होते.
‘कु ठं गेला होतास?’ आ पासाहेब बाहेर येत हणाले.
‘कु ठं नाही, आबा!’
‘ता यां याकडं गेला होतास?’
‘नाही, आबा, होयऽऽ होयऽऽ... नाहीऽऽ’
‘होय-नाही काय? आिण हा नाद के हापासून लागला तुला?’
‘कसला, आबा?’
‘खेक ाचा!’
‘खे ऽऽऽ!’ जयवंतनं आ ोयानं बिघतलं.
‘बघ क पायांत!’
जयवंतनं खाली पािहलं.
पायांतून भला मोठा खेकडा पुढं सरकत होता!
जयवंतनं टणकन उडी मारली. पो यातून एक एक खेकडा बाहेर पडत होता.
आ पासाहेबांनी हाक मारली,
‘िस ाऽऽ’
‘जी!’ हणत िस ा धावत आला. यानं सारं पािहलं.
आ पासाहेब ओरडले,
‘ते भर पो यात.’
िस ानं भराभरा ते पो यात भरले.
आ पासाहेबांनी िवचारलं,
‘कोण कोण गेला होता?’
‘भाव या, िस ा आन्ऽऽ’
‘तरीच! कती सापडले?’

जयवंतला धीर आला. तो हणाला,
‘शेहच
े ाळीस.’
‘अरे , वा! पण, जया, तुला कसा हा नाद लागला?’
‘वैनी सकाळी हणाली, खेकडे िमळतात का? मी हणालो, िमळतील क !’
‘समजलो!’ आ पासाहेब हणाले, ‘िस ा! अरे , पोरा या हातात पो याचं त ड तरी
बांधून ायचंस!’
याच वेळी यांचं ल जयवंत या बोटाकडं गेलं.
बोटाला चंधी बांधली होती.
जयवंतनं हात लपवला.
‘काय झालं? खेक ानं धरलं?’
जयवंतनं खाली मान घातली.
‘मग सोडलास खेकडा?’
‘नाही.’ जयवंत मान वर क न हणाला.
‘शा बास! मग रडलास, क नाही?’
जयवंतनं परत मान खाली घातली.
आ पासाहेब परत मो ानं हसले.
िस ाला धीर आला.
आ पासाहेबांनी िवचारलं,
‘भावकू ला काय दलंस?’
जयवंतनं नकाराथ मान हलवली.
‘िस ा!’
‘जी!’
‘गो वंदाकडू न एक पया घे आिण भावकू ला दे. समजलं?’
‘जी!’
‘जया, घेऊन जा ते आत आिण बोटाला औषध लावून घे.’
जयवंतानं पोतं उचललं आिण तो आत पळाला.
दारात पोतं ठे वून तो आत गेला.
उमा िशधा काढीत बसली होती.
जयवंतला पाहताच ितनं िवचारलं.
‘कु ठं होता?’
‘डोळे मीट.’
‘कु ठं होता, हणून िवचारलं ना? दूध यायचं नाही? कती डकायचं? सारजा
ता यां याकडं, देवळात फ न आली. सारं गाव धुंडाळलं ितनं.’
‘डोळे मीट तरी!’

उमेनं डोळे िमटले.
जयवंत बाहेर गेला. तो गठलं घेऊन आत आला, आिण उमेपुढं ठे वीत तो हणाला,
‘बघ.’
उमेनं डोळे उघडले.
‘काय हे?’
‘खेकडं!’
‘अगबाई! उ हात गेला होता ना?’ बोलता-बोलता ितचं ल जयवंत या बोटाकडं गेलं.
ती घाब न हणाली, ‘हे काय?’
‘काही नाही, ग! खेकडा पकडला मी... सोडला नाही मी.’
‘पण का गेला होतात?’
‘तूच हणाली होतीस ना?’ जयवंत फु रं गटू न हणाला, ‘तु यासाठीच मी गेलो, तर...’
उमेनं चटकन जयवंतला जवळ ओढलं आिण याला कवटाळीत ती हणाली,
‘नाही, राजा, तू जाणार नाहीस, तर कोण जाणार?’
ता या दरवा यात येऊन थांबले. यांनी एकवार या बंद दरवा याकडं पािहलं.
आजवर ता यां या घराचा दरवाजा अशा सकाळी कधीही बंद रािहला न हता. पुढं सरकू न
यांनी दरवाजा ढकलला. पण दरवाजा आतून बंद के लेला होता. ता यांनी दरवाजा
ठोठावला; पण बराच वेळ झाला, तरी आतून कसलीच हालचाल ऐकू आली नाही. ता या
मागं वळले आिण बाजू या बोळातून ते परसदारात गेले. परसदाराला कडी होती. या
दरवा याकडं पाहत ता या पुटपुटले,
‘कु ठं गेली ही एव ा सकाळी!’
ता या तसेच माघारी वळले आिण नदी या रोखानं चालू लागले. नदीत ान क न ते
ओ या व ानंच घरी आले. पण अजूनही दरवाजा बंदच होता. ता यांनी परसदाराचा
दरवाजा उघडला आिण ते घरात िशरले. वयंपाकघरातील घागर यांनी हातात घेतली,
ती अध घागर यांनी हं ात ओतली आिण खां ावर पंचा टाकू न ते समोर या
दरवा यानं बाहेर पडले. नदीतून घागर भ न आणून यांनी ता या पा यानं सारे देव
धुतले.
पूजा आटोपून ता या बाहेर या सो यावर आले आिण बसले. पण काक चा कु ठं च प ा
न हता! अशा वेळी काक कु ठं गेली असेल, याचा तकही ता या क शकत न हते. ते बाहेर
आले आिण ग लीतून खाली-वर उगाचच नजर फरवू लागले, तोच परसदारातून
काकणांचा आवाज आला. ता यांनी वळू न पािहलं.
काक लगबगीनं येत होती.
ती येताच ता या हणाले,
‘ कती वेळ?’
‘जरा वा ात गेले होते.’
‘वा ात? एव ा लवकर बरं ?’

‘अंघोळ झाली तुमची?’
‘हो! देवपूजा सु ा आटोपली, तरी तुझा प ा नाही!’
‘बरं , ते असू दे, जरा पंचांग या बघू!’
‘पंचांग?’
‘होय!’
‘कशाला? काय बघायचंय?् ’
‘आधी या तर!’
ता यांनी पंचांग उघडलं.
‘ दवस कसा आहे, बघा, आजचा!’
ता यांनी पंचांग पा न हटलं,
‘छान आहे.’
‘आताची वेळ, बघा, कशी आहे?’
ता यांनी पु हा पंचांगात पािहलं, डोळे िमटले, बोटं मोडली आिण ते हणाले,
‘बरी आहे.’
‘नुसतीच बरी?’
‘अग, अमृतिस ी योग आहे. िवचारणा याचं भा य पािहजे!’
‘खरं ?’
‘मग काय, खोटं सांगतोय् काय?’
काक तशीच लगबगीनं आत गेली.
ता या ग धळू न ित या पाठमो या आकृ तीकडं पाहत होते. काक ची आत धावपळ
चालली होती.
ता या ते सारं बघत होते. पण यांना काहीच समजत न हतं.
थो ाच वेळात काक हातात पेला, वाटी घेऊन बाहेर आली अिण या वाटीतलं गूळखोबरं ता यांना देत हणाली,
‘ या.’
‘काय हे?’
‘ या तर खरं ! अगोदर त ड गोड करा, हणजे सांगते.’
ता यांनी गूळ-खोबरं घेतलं आिण त डात टाकलं.
काक हसत हणाली,
‘समजलं...? कसलं हे?’
‘छे! मघापासून तेच िवचारतोय् मी!’
‘आ पासाहेब आजोबा होणार आहेत!’
‘काय?’
‘होय!’

‘अग, सांगतेस तरी काय तू?’
‘खरं च सांगते मी! अशा सकाळ या वेळी खोटं कशाला बोलू? आता हेच वा ातून
आले मी. सकाळी सारजा घाब न आली होती मा याकडं आिण हणाली, ‘आ ासाब
कसं या कसं कराया लाग यात!’ मी गडबडीनं गेल.े जाऊन बघते, तर काय, वां या होत
हो या पोरीला.’
‘मग?’
‘मग काय? या सारजाला काय माहीत?’
‘मग तुला तरी कसं समजलं?’
‘न समजायला काय झालं? को हापूरला यातच दवस गेलेत माझे!...’
‘पण हे खरं का?’
‘पु हा तुमचं तेच!’
‘आ पासाहेबांना समजलं?’
‘नाही अजून.’
‘थांब तर.’ हणत ता या एकदम उठले आिण दरवा यात गेल.े
काक पाठीमागून ओरडली.
‘अहो-’
‘अंगात काही घालाल, क नाही? आिण ही वाटी या. आ पासाहेबाचं त डही गोड
करा.’
ता या मागं वळले. हसत-हसत यांनी अंगात बंडी घातली आिण हातात वाटी घेऊन ते
र यावर आले. पायाला जसे खडे बोचले, तसे यांना पायांत जोडा नस याचं समजलं. पण
आता पाठीमागं परतायचं नाही, असा िनधार क न ते तसेच चालू लागले.
वा ात येताच यांनी सदरे त पािहलं ; पण सदरे त आ पासाहेब न हते. यांनी
देवजीला हाक मारली. देवजी येताच ता यांनी िवचारलं,
‘आ पासाहेब कु ठं आहेत, रे ?’
‘हाईत खोलीत.’
‘काय करताहेत?’
‘आताच अंघोळ क न बस यात. ब धा पोथी....’
ता या पुढचं ऐकायला थांबलेच नाहीत. पुढं के लेला दरवाजा धाडकन उघडू न ता या
आत िशरले. दरवा या या आवाजाबरोबर आवाज आला.
‘अरे , कोण?’
‘मी...’ हणून ता या आ पासाहेबां या समोर उभे रािहले.
ता यां या चेह याकडं पाहत आ पासाहेब हणाले,
‘के हा आलात?’
‘आ पासाहेब! हे या.’ यां या ाकडं दुल करीत ता यांनी वाटीतलं गूळ-खोबरं
पुढं के लं.

‘काय हे?’
‘तु ही खा अगोदर. सांगतो मग.’
‘अहो, पण सांगाल, क नाही?’
‘खा हणतो ना मी?’
आ पासाहेबांनी गूळ-खोबरं खा लं आिण िवचारलं,
‘आता तरी सांगाल, क नाही?’
‘हो, सांग यासाठीच आलोय्, आ पासाहेब! जगदंबेची कृ पा झाली आप यावर.’
‘ हणजे?’
‘आ पासाहेब, तु ही आजोबा होणार!’
आ पासाहेब धडपडू न उठले.
‘काय सांगता!’
‘होय, आ पासाहेब, खोटं नाही सांगत तु हांला! आ ा हेच आमची ही वा ातून घरी
गेली. मलासु ा खरं वाटलं नाही पिह यांदा, पण नंतर सव सांिगतलं ितनं...
‘थांबा, ता या, आलोच मी.’ हणत आ पासाहेब खोलीबाहेर आले.
उमे या खोलीशेजारी येताच यांनी कानोसा घेतला, तोच ितथं सारजा आली.
आ पासाहेबांनी सारजाकडं पाहत िवचारलं,
‘कु ठं आहे सूनबाई?’
‘झोप यात, जी.’
‘बरं बरं ! झोपू दे.’ हणत आ पासाहेब सोनारसो या या पाय या उत न खाली आले
आिण पाठीमागं वळले.
‘सारजा...’
‘जी.’
‘काक हणा या, ते खरं ?’
‘जी.’
‘जगदंबेची कृ पा!’
‘जी.’
‘जी जी काय? घर माझं, दार माझं आिण मा या आधीच गावात सारं कळतं!’
आ पासाहेब वळले आिण वत:शीच पुटपुटले, ‘आज पोरीची सासू असायला हवी होती.
कोण पुरवणार लाड िबचारीचे! कु णाला सांगणार ती?’
आ पासाहेब मं दरात िशरले.
देवाला नम कार क न ते बाहेर आले, ते हा ता या खोलीबाहेर आले होते.
‘येतो मी, आ पासाहेब.’
‘हो!’ आ पासाहेब एकदम हणाले.
ता या िनघाले, तसे आ पासाहेब हणाले,

‘थांबा ना, ता या, बसू या जरा.’
‘नाही. येतो मी थो ाच वेळात.’
‘बरं .’
आ पा सदरे त आले. ते हा चौघडासो यावर सनईवाला येऊन बसला होता.
आ पासाहेबाचं ल ितकडं वळलं. आ पासाहेबांनी िवचारलं,
‘काय, रामचं ?’
‘जी-’ हणत रामचं उठला आिण मुजरा करीत हणाला, ‘काय नाही, जी, थोडं काम
होतं गो वंदाकडं!’
‘काय, रे ?’
‘भाताचं जरा इचारायचं हतं, जी. घरात काय नाही.’
‘बरं बरं . आता बोलाव तुम या सा या मंडळ ना. जा लौकर. रकामे येऊ नका,
हणावं, वाजवायचं आहे.’
‘जी.’
आ पासाहेब आत वळले. कचेरी या दरवा यातून यांनी गो वंदाला हाक मारली,
‘गो वंदराव!’
‘जी.’ हणत गो वंदा धावला.
‘आता वाजं ीवाले येतील. यांना, ते मागतील, तेवढं भात दे.’
‘जी.’
‘आिण हे बघ, कचेरी जरा बंद कर आिण चल मा याबरोबर. ल मी, राम, मा तीदशन क या.’
‘आ ा?’ नकळत गो वंदा बोलून गेला.
‘अहो, आ ही आजोबा होणार, हे आ ा समजलं आ हांला. चला, रावबा कु ठं आहे?’
‘म यात गेलेत, जी.’
‘मग यालाही बोलावणं करा.’
‘जी.’
आ पासाहेब गो वंदासह बाहेर पडले. अशा वेळी आ पासाहेबांना ल मीचं टेक
चढताना बघून बु जावर खेळणारी पोरं पटापट चारी दशांना फाकली.
देवदशन आटोपून आ पासाहेब वा ात आले. याच वेळी रावबा वा ात िशरला.
यानं िवचारलं,
‘का बोलवलंत, आबा?’
‘का, सांग बघू?’ गालांत हसत आ पासाहेब हणाले.
रावबानं डोकं खाजवलं. तो हणाला,
‘िशकारीची वद आली?’
‘जे हा ते हा तुझी िशकार! अरे , तू बाप होणार! मी आजोबा होणार!!’
रावबा खाली पाहत हणाला,

‘मला माहीत आहे.’
‘माहीत आहे? के हा कळलं?’
‘सकाळी म यात जाताना काक नी सांिगतलं.’
‘सग यांना माहीत आहे! फ मलाच नाही! मीच तेवढा...’ असं पुटपुटत आ पासाहेब
आप या खोलीत गेले..
वा ासमोर सनई वाजत होती.

१३
एि ल मिह या या उ हा या तावात सारा िशवार तापत होता. िशवारात औताची
झोड उठली होती. शेताची दुरवणी आता संपली होती. हडोरा मा न झाला होता.
कु ळवटी सु हो या. शेतातून उठलेली ढेकळं फु टत होती. आढो या पावसात िवरघळत
होती. जिमनी या क ाबरोबर ितचं रं ग प बदलत होतं. गावात दवसभर हातारी
कोतारी माणसं, बाया आिण नेणती पोरं सोडली, तर डकू न माणूस सापडत न हतं.
गावची नदी नावाची ‘नदी’ रािहली होती. ठक ठकाणी पा ात डब यासार या क डी
तयार झा या हो या. पाणवठा चकचक त उघडा पडला होता. पाणी आणायला सु ा
दूरवर नदीला जावं लागत होतं. नदी या पा ात मारले या ख
ा या झ यांतून पाणी
काढावं लागत होतं. एक घागर पाणी िमळवायला नदीवर अधा तास मोडत होता.
गावात हाता यांना दवसभर चैन नसे. दुपार या उ हात यांना धाप लागे. हातातली
पेटती िचलीम सु ा त डाजवळ यायला धीर होत नसे. सं याकाळ के हा होते आिण गार
वारं के हा सुटतं, इकडं सा याचं गावाचं ल वेधून राही. तोवर िजवात जीव नसे. दवस
मावळायला िशवारातनं औतं आिण चराईची जनावरं एक वेळेला गावात िशरत.
दवसभर उ हात िनपचीत पडू न रािहलेलं गाव एकदम गजबजून जाई. जागं होई. कु यांचं
भुकणं, जनावरांचा हंबार, गावावर उठणा या हाका आिण पोरांचा ग गाट ांनी गाव
भ न जाई. बापाला दवसा या क ाची हक कत सांगत, पान खात, घामेजलेली,
धुर यानं माखलेली पोरं क
ावर दसत. ब याच रा ीपयत गाव जागं राही. भ या
पहाटेला जा यां या घरघराटानं गाव परत जागं होई. उघडणा या दारांची करकर
गावावर साद घाली. भगाटायला औत परत घराबाहेर पडत.
एक दवस आ पासाहेब सदरे त बसले असताना रामजी आला. मुजरा क न तो बसला.
तेव ात ता या आले.
‘चला, रामजी, फरायला जाऊ.’
नेहमी माणे ता या, रामजी, आ पासाहेब टेकाकडं वळले. ल मीचं दशन घेऊन ते
बु जावर गेले. बु जाव न सारं गाव, आसमंताचा भाग दसत होता. आ पासाहेब
हणाले,
‘काय जागा आहे, नाही, ता या?’ इथं आलं, क कसं स वाटतं. पाठीशी देऊळ,
समोर गाव-सारं इथून दसतं.’
‘आ पासाहेब, पूवजांनी बु ज बांधले, ते एव ासाठीच! इथून सारं दसतं; कु ठं ही
काही हालचाल झाली, तरी कळते.’
‘ ा बु जानं काय काय बिघतलं असेल, नाही? कती वषाचं बांधकाम आहे, कु णास
ठाऊक! पण अ ाप जसा या तसा आहे. मा या बाळपणापासून पाहतो आहे. हा बु ज
आहे तसाच आहे अगदी!’
‘पूव ची बांधकामं अशीच. एकदा बांधलं, क िप ान् िप ांची ददात िमटली.’

आ पासाहेब गाव बघत होते. गावचे र ते अगदी खडखडीत दसत होते. नदी या
क डीव न घागरी घेऊन येणा या ि या दसत हो या. पाणवठा मोकळा दसत होता. हे
पाहत असता गाव या मशानातून उठणारा धूर यांना दसताच ते हणाले,
‘रामू, कोण गेलं, रे ?’
‘कु ठं ?’
‘मग तो धूर कसला?’
‘ यो हय? फाट या क ा गेला, जी.’
‘काय झालं, रे , याला आिण?’
‘ वाट िबघडलं हतं, वाटतं. पाव याकडं गेला हता. काल आला. जुलाब सु झाले.
दोपारी सोपला.’
आ पासाहेबांनी हात जोडले व हणाले,
‘पा ह याकडं हवं तसं खा लं असेल. िचकार याला असणार.’
ता या- रामजी हसले.
सूय मावळला. सारे परतले.
दुसरे दवशी सकाळी भावकू वा ात आला. आ पासाहेबांनी िवचारलं,
‘काय, रे , भाव या?’
‘सरकार, जोती तेली गेला.’
‘गेला? कु ठं गेला?’
भावकू नं आकाशाकडं पािहलं.
आ पासाहेब हणाले,
‘अरे , काय सांगतोस? कालच तर मला भेटला होता तो!’
‘काय हवंच, जी, ये. काल राती तो चकोट बोलला. हसला. राती एकाएळानं जुलाब
लागलं, ते दवस उगवायला सोपलाच गडी!’
‘जुलाब?’
‘ हय, जी. काल क ा गेला. आज... आज जोती तेली गेला. सारं गाव हादरलंय्!’
‘जा, रे ! काय तरी डो यात घेऊ नका. बोला फु लाला गाठ पडायची.’
थोडा वेळ बसून भावकू गेला.
आ पासाहेबांनी िस ाला हाक मारली. िस ा येताच आ पासाहेब हणाले,
‘जा, ता यांना बोलाव जरा.’
थो ाच वेळात ता या आले. आ पासाहेबांनी िवचारलं,
‘ता या, तु हांला समजलं?’
‘काय?’
‘जोती तेली गेला, ते?’
‘खरं ? कशानं?’

‘जुलाब लागले, हणे.’
‘काय माणसं आहेत! मला बोलावलं देखील नाही!’
‘ता या, ही पटक तरी नसेल?’
‘छे! हो, नदीचं पाणी खराब झालंय;् पण......’
‘पण आता करायचं तरी काय?’
‘ थम सा यांना पाणी तापवून यायला सांगा. को हापुरात पटक ची साथ आली,
ते हा हेच के लं लोकांनी. यायचं पाणी तां या या भां ात रा दे. बघू पुढं.’
पण दुस याच दवशी दोन लागण झाली. ता या ितथं गेल.े यांनी आपली सारी औषधं
देऊन पािहली. पण दो ही रोगी गेल.े दवस-रा य क नही यश न घेता ता या घरी
परत आले आिण ान आटोपून वा ात गेले.
आ पासाहेबांना बातमी समजली होती. ता या काही न बोलता बसले.
आ पासाहेब हणाले,
‘ता या, पटक च ही! एव ा झटपट माणसं जाताना मी पािहली न हती.’
‘मग?’
‘आ ा या आ ा तु ही सारी मंडळी या आिण बेळगावला जा.’
‘आिण तु ही?’
‘आ पासाहेब, मी जाऊन कसं भागेल? उपयोग होवो अथवा न होवो, पण शेवटी
जवळ या माणसां या समाधानासाठी तरी मा
ायला पािहजे.’
‘तेच हणतो मी! गावात जोपयत एक माणूस िश लक आहे, तोपयत मलाही जाता
येणार नाही. गावचा इनामदार पळू न गेला, तर गावची छाती फु टेल.’
‘पण, आ पासाहेब ....!’
‘ता या, जे तु हांला पटत नाही, ते मला सांगू नका.’
‘पण िनदान मुलं, सूनबाई तरी-’
‘छे! यांना ठे वून घेऊन कसं जमेल? मी यांची आजच रवानगी करतो. काक नाही
सांगा. सगळे िमळू नच जातील.’
‘िहची काही काळजी नाही. तशी काळजी....’
‘ता या, सांगतो, तेवढं करा. जे खेळ करायचे, ते आप या िजवाशी क . सारी व था
होईल बेळगावला. काही काळजी क नका.
ता या काही न बोलता वा ाबाहेर गेल.े आ पासाहेबांनी गो वंदाला बोलावलं
हणाले,
‘रावबाला बोलवा.’
‘पन ते म यात गे यात, जी.’
‘ते तु ही सांगायला नको. वा ात असता, तर मी हाक मारली असती. वा ा या
चारी कोप यांत जा याइतका आवाज आहे माझा. हणे, म यात गेलेत! जा, बोलावणं
पाठव याला.’

गो वंदा गेला. आ पासाहेब आत गेले. उमे या खोलीसमोर जाताच यांनी हाक
मारली,
‘मुली!’
उमा गडबडीनं बाहेर आली.
‘हे बघ. आ ा या आ ा सामानाची बांधाबांध करा आिण बेळगावला जा. रावबा,
जया, सारजा, तू. आणखीन् कोणी घेणार असशील, ते घे. आिण हो, बरोबर काक सु दा
येणार आहेत. गावात दोन माणसं गेली. पटक हणतात. उगीच ख ख नको िजवाला.
साथ कमी झाली क , कळवीन; मग या.’
‘आपण येणार नाही?’
‘नाही, पोरी. मला येऊन कसं जमेल? गाव काय हणेल?’
‘मग आपण सारीच रािहलो...’
‘नको, पोरी. या हाता याची काळजी क नको. ता या आहेत सोबतीला. आमचे
दवस संपले. आमची काळजी कसली आता?’
उमा काही बोलली नाही.
गाडी दारात येऊन उभी रािहली. रावबा आतून सामानाची बांधाबांध क न आला.
या या हातात शंभर पयांची हमेली देत आ पासाहेब हणाले,
‘रावबा, ही घे. नीट कमरे ला बांध. उ ा बंग यावर िशधा पाठवीन. खच करा. पण
बेतानं. पु हा लागेल, तर कळवा.’
‘आबा, तु ही रा न काय करणार? मला काही कळत नाही.’
‘तेच खरं ! आता लौकर आटप.’
उमा पाया पड यासाठी आली, ते हा आ पासाहेब हणाले,
‘पोरी, अशा रोगानं आिण बेअ ूनं मर यासाठी मी ज माला आलो नाही.’
जया पाया पडला.
आ पासाहेब हणाले,
‘जया, तुझी शाळा, रे ?’
जया घुटमळला.
‘अरे , उगीच हटलं. मी सांगतो मा तरांना.’
उमा, जया, सारजा गाडीत बसले. गाडीशेजारी उ या असले या आ पासाहेबांना
पा न काक मागं सरक या. आ पासाहेब जरा दूर गेले. काक गाडी चढ या. ता या
गाडीजवळ आले. आ पासाहेब गाडीजवळ येत हणाले,
‘काक , काळजी क नका. मी आहे ता यां या बरोबर. जुंप, रे , बैल.’
जू उचललं गेलं. बैल जुंपले, गाडी सु झाली. गाडीबरोबर रामजी, देवजी, होते.
गाडी दसेनाशी होताच आ पासाहेब वा ात आले. वा ात एकदम शुकशुकाट वाटत
होता. आ पासाहेबांनी गो वंदाला हाक मारली. गो वंदा आला.
‘गो वंदराव, वा ातील सव नोकरांना सांगा. हणावं, यांना जायचं असेल, तर माझी

ना नाही. जा, हणावं. आिण तु हांलाही जायचं असलं, तर तु हीही जा. सग यांत जीव
मोलाचा! िशर सलामत, तो पगडी पचास!’
गो वंदा वा ात जाऊन परत आला व हणाला,
‘सरकार, कु णी जात नाही. सारे , राहतो, हणतात.’
‘रा देत. आिण तु ही?’
‘मी पण राहणार, सरकार!’
‘आिण मेलास, तर?’ हसून आ पासाहेबांनी िवचारलं.
‘राहणार कोण आहे?’ यानंही थमच हसून िवचारलं.
‘पण माग यांची काळजी?’
‘मेलो, तरी तु ही टाकणार नाही यांना.’
‘एवढी खा ी असेल, तर बेलाशक राहा.’
ता यांनी िवचारलं,
‘आता पुढं काय?’
‘ता या, आता उ ापासून सग या देवांना अिभषोक सु करा. सांगा तसं पुजा यांना.
ते नीट करतात, क नाही, ते पाहा.’
‘हो.’
‘ याची नको काळजी. आिण, ता या, तु ही इथंच या व तीला. पण तुम या जेवणाचं
मा ...’
‘मी सकाळी जेवण करीन घरी जाऊन. भात-िपठलं तेवढं करायचं. याला कतीसा वेळ
लागणार असा?’
‘आिण सं याकाळी?’
‘जेवायचं नाही, दूध यायचं.’
‘छे, ता या. उगीच उपवास.....’
‘नाही, आ पासाहेब, अशा दवसांत कमी जेवलेलंच बरं . आिण आठ-पंधरा दवसांत
अशा उपवासानं कोणी मरत नाही.’
‘हे छान! मीही तसंच करतो.’
या दवसापासून ता या रा ी-अपरा ी कं दील घेऊन ग लोग ली फरताना दसू
लागले. दररोज दोन-तीन जात होते. गावातलं पाच-प ास माणूस गाव सोडू न गेलं होतं.
आ पासाहेब दररोज सकाळ-सं याकाळ गावची देव थानं फरत होते. देवापुढं नाक
घाशीत होते. भेटेल, याला धीर देत होते.
आठ दवस झाले, पण मृ यूचं माण वाढतच रािहलं. आठ दवसांत बावीस गेले!
ता यांना एक वेळही जेव यात उसंत िमळे ना. ते अगदी थकले भागलेले, त दसू लागले.
आ पासाहेबांनी िवचारलं,
‘काय, ता या?’
‘आ पासाहेब, पु याई संपली माझी! एवढंही यश येतं नाही ा हाताला!’

‘असं हणू नका, ता या. हा हातगुणाचा भाग नाही. हा दैवाचा कोप आहे. दुसरं काय?’
‘कसला कोप आिण कसलं काय! लागण झाली, हणून जावं, तर औषधपाणी
ठरवायला उसंत िमळत नाही. आिण गावात तर अना था हणजे िवचा नका. ा गावात
मरणं हणजे सु दा पाप झालंय् नुसतं!’
‘ हणजे?’
‘काय सांगायचं, आ पासाहेब! आज सकाळी खाटका या हातारीला औषध दलं आिण
दुस या रो याकडं गेलो. हातारी िनपचीत पडलेली पािहली आिण खांदक
े यांनी बांधली
ितला ितरडीला. मशानात ख ा तयार न हता, हणून ठीक! नाही तर पु नही मोकळे
झाले असते!’
‘ हणजे काय?’
‘ हणजे काय? ितरडी ठे वून ख ा खणू लागले. ख ा होताच सा यांनी वळू न पािहलं,
तर हातारी उठू न बसलेली! झाली मग धावपळ! तशीच उचलून आणली ितला आिण
ख
ात क बडं पु न मोकळे झाले.’
आ पासाहेब हसले.
‘हसता काय, आ पासाहेब! लोकांची दुदशा फार. रोगी हणून मेलं, तर कोणी
ाणा या भीतीनं जवळ जात नाही. कोण जवळ येत नाही. घरात कोणी रडत नाही.
सकाळपासून िभकू म न पडलाय्. पण कोणी यायला तयार नाही. अजून ेत घरात आहे!’
‘काय सांगता?’
‘हो! खरं .’
‘थांबा, ता या, मी आलोच.’
आ पासाहेब उठले.
बाहेर िस ा उभा होता.
‘िस ा, चल.’
पायांत चपला अडकवून आ पासाहेब बाहेर पडले. जाता-जाता ते हणाले,
‘िस ा, यायला माणसं िमळत नाहीत होय, रे ?’
‘कु ठलं माणूस, जी! याला याला जीव मोटा वाटतुया.’
सुतारशाळे या क
ावर पंधरा-वीस जण बसून होते. अचानक समोर
आ पासाहेबांना येताना पा न सारे उठू न उभे रािहले. वाकू न सा यांनी नम कार के ला.
समोर जाताच आ पासाहेब हणाले,
‘काय, रे , का बसलात?’
‘मग काय करायचं, जी?’
‘ितथं तुमचा बाप मेलाय्. पडू न आहे अजून घाणीत, आिण सुतारशाळे त ग पा मारता!
गाव सोडू न का गेला नाही? मी जातोय् िभकू कडं, कु णी येणार असाल, तर या.’
पाठीमागं वळू न न पाहता आ पासाहेब चालत होते. िभकू या घरासमोर हातारी
बसली होती. घरात नीरव शांतता होती. दारात जाताच ते हणाले,

‘कु ठं आहे िभकू ?’
‘आत पडलाय्. आता आलासा, बाबांनो? सकाळधरनं दातां या क या के या पण आला
हाईसा.’ िभकू ची हातारी बस या जागेव न हणाली.
आ पासाहेबांनी पाठीमागं पािहलं.
सारे पाठीमागे उभे होते.
हातारी उठली. ितनं आ पासाहेबांना ओळखलं. पुढं होऊन ती पाया पडली आिण
हणाली,
‘धनी, तु ही आलासा? ग रबा या घरी? पण माजं पोर गेल,ं जी!’
‘ग प, हातारे ! सा यांनाच आता एक दवस जायचं आहे. कोण पुढं जातो, कोण मागनं
जातो.’
बघता-बघता सारी तयारी झाली. िभकू घराबाहेर पडला. आ पासाहेबांनी सा यांना
वा ात यायची ताक द दली. िभकू ला माती देऊन सारे वा ात गेले. आ पासाहेबांनी
िवचारलं,
‘गाव कोण कोण सोडणार? सोडायचं असेल, तर आताच सोडा. पुढंमागं खांदा ायला
कोणी िमळायचं नाही.’
सारे चुपचाप उभे होते.
‘शा बास! अरे , अशा संगी छाती फोडू न घेऊन कसं जमणार?’ आ पासाहेबांनी
पंधरा-वीस पोरांची िनवड के ली. ते हणाले,
‘हे बघा, पोरांनो, िभऊ नका. गावात कोण गेल,ं तर याला कु जत पाडायचं नाही. सारं
करायचं. मानानं पोचवायचं याला. मी आहे तुम या मागं. जगलात, तर सो याचं कडं
घालीन हातात. मेलात, तर तुमचं घर माझं समजेन! आहे कबूल?’
‘येवढं सांिगटलंसा, सरकार! मग कशाला हटावं आ ही?’
‘उ ा पीप भ न दा आणून घेतो. घेत जावा थोडी थोडी, छाती फोडू न घेऊ नका.’
सारे तावानं बाहेर पडले. पण रोगालाही तेवढाच ताव होता. एक माणूस पोहोचवून
आलं नाही, तोवर दुसरं ! ख े मा न आतडी ग यात आली महारां या. आ पासाहेब
जातीनं फरत होते गावात. सवाना णाचीही उसंत न हती. रखरख या उ हातून,
म या हरा ी या काळोखातून ठे चाळत ता या गावात घरोघरी फरत होते. या दवशी
गावात बावीस माणसं गेली, ते हा मा पु या गावचा थारा उडाला. वा ात सारे आले.
म हारी रडत हणाला,
‘सरकार, गाव बुडालं आज, हे आवरनार हवं? पंधरा दसांत एवढी मानसं गेली. देव
कोपला आमांवर!’
‘देव कोपत नसतो, म हारी.’ ता या हणाले, ‘परी ा घेत असतो.’
‘ड बलाची परी ा! गावची येचून मानसं गेली.’
आ पासाहेब सु होऊन बसले होते. ते एकदम हणाले,
‘चला, उठा रामा या देवळात गा हाणं घालू या.’

‘आ ा?’ ता यांनी िवचारलं.
‘होय, ता या, देव झोपला असला, तर उठवू या याला.’
सारे देवळात गेल.े रामा या समोर उभे रािहले. देवाचा गुरव आला. देवासमोर आरती
झाली. देवळासमोर उ या रािहले या लोकां या मागं महार उभा रािहला. गुरवानं हात
जोडले. सा यांनी याचं अनुकरण के लं. तो गा हाणं सांगू लागला,
‘भीमदेवा, चांगदेवा, गावडा, य लामा.....’
‘ हय हराजा.’ महारानं साथ दली.
‘ज ाई, जखवाई, मसणाई, गौळदेवा....’
‘ हय हाराजा.’
‘या पांढरीपुढं चोर चांडाळां ी मा न बाळगोपाळां ी आनंद कर....’
‘ हय हाराजा.’
‘देवा!’ आ पासाहेब बोलू लागले, ‘आम यावर संकट आलंय्, तू बघतोसच. गावची दृ
लाग यासारखी तरणी पोरं , बायका, गुणानं, मानानं जगलेली माणसं डो यांदख
े त
जातात. ाला काय हणावं? तु या दारात यायचं, ते संकटा या वेळी! आमचं चुकलं
असेल. आम या हातून काही पाप घडलं असेल, तर ते तू पोटात यायला पािहजेस! तू
कती के लं, तरी देव. आ ही माणसं ती माणसं. आ ही के ले या चुका तू पोटात याय या
नाहीस, तर कु णी याय या? आता राग सोड आिण ा संकटातनं पार कर, नाहीतर तु या
देवळात दवा लावायला देखील कोणी उरणार नाही!’
‘ हय हाराजा...’ महारानं होकार भरला.
सा यांनी जिमनीला डोकं टेकलं. सारे परतले.
आ पासाहेब नुकतेच गावातून परत आले.
क
ावर बसून ते बोलत होते. तोच रामजी आत आला. पाठोपाठ ता याही आत
िशरले.
‘काय, रामजी?’
‘जी! हौशा गावली, जी.’
‘कशात?’
‘जुलाब सु झा यात ितला.’
‘अरे रे! ता या, जा तु ही.’
‘मी?’ ता या हणाले.
‘मी पण येतो, चला.’
‘कशाला, आ पासाहेब? मी जातो.’
‘ता या, रावबाची चूक, ती माझी चूक. तो इथं नाही. याची रखेली असेना! पण ती
मरतेय् ; हणजे मला गेलंच पािहजे. चला.’
ितघेही गेल.े
आ पासाहेब चौकटीत उभे रा न हणाले,

‘हौशा, काळजी क नको. ता या आलेत. मी आहे. रामजी आहे. रामजी...’
‘जी.’
‘रामजी, तू हातारा गडी. बाईमाणूस हणून तू लाज ध नको. ितचं सारं कर, बाबा.
लागलं सवरलं, तर बघ. ता या, तु ही औषध ा ितला. हौशा, सं याकाळी येईन मी.’
पण सं याकाळी जायची गरज लागली नाही. हौशा मेली.
हळू हळू मृ यूचं माण खाली येत होतं. शेवटी शेवटी एक-दोनवर आलं. ता या हणाले,
‘आ पासाहेब, ब तेक रोग संपला.’
दोन दवस गेले आिण काही घडलं नाही.
आ पासाहेबां या चेह यावर समाधान पसरलं.
‘चला, ता या, ल मीचं दशन घेऊन येऊ या.’
‘अशा दुपारी?’
‘चला ना! देवदशनाला कसली वेळ!’
दोघे िस ाला घेऊन बाहेर पडले.
मे मिह याचं ऊन तापत होतं. आकाशात कु ठं तरी पांढरा ढग कापूस पंजताना दसत
होता. पूवकडील ि ितजावर पांढ या ढगांनी वाडे बांधले होते. वा याचा कु ठं च प ा
न हता. टेकडी चढू न जाताना आ पासाहेबांना घाम फु टला. देवीचं दशन घेऊन
आ पासाहेब पायरीवर बसले. सारा मुलूख नजरे त येत होता. काळाभोर, उघडा बोडका!
कु ठं तरी बांधाकडेनं असलेलं िहरवं झाड मलूलपणे उभं असलेलं दसत होतं.
‘ता या, पाऊस येईल काय?’
‘गदमदतंय् खरं ! काय करील, कु णास ठाऊक!’
‘दररोजच चाललंय् हे.’
‘जाऊ, आ पासाहेब, चला.’
‘कशाला? कोण आहे वा ात?’
‘आता आणावीत मंडळी.’
‘जाऊ देत चार दवस, मग बघू.’
अचानक वारं सुटलं. जेवढा वाळला पालापाचोळा होता, तेवढा यानं आकाशात
उडवून दला. घ घावणा या उषण वा यानं ास घेता येईना. आ पासाहेब, ता या पाठ
क न बसले. देवीची घाट वा यानं हलत होती. मधून मधून कण कणत होती. वारा
घ घावत होता. बघता-बघता िशवारात च वादळ उठलं आिण ताल, लय िवस न,
बेभान होऊन नृ य करणा या क थका माणं ते िशवारात फ लागलं. तो तांब ा
धुळीचा लोट आकाशाला िभडला आिण हळू हळू िवरला. आकाशात ढगांची उलथापालथ
होत होती. जुने वाडे ढासळत होते. नवे गगनचुंबी बांधले जात होते. सा या पूवि ितजावर
महाभारतात या यु द संगी उ या असले या सै या या फळी माणे का या ढगांनी फळी
धरली होती. ती फळी णा णाला उं चावता-उं चावता आकाशा या म यावर चढली

आिण वारं थांबलं.
के वढी शांतता! णापूव चं वादळ आठवतही न हतं. कु ठं तरी ढगावर टपरी घुमली.
चंड नगारे घुमावेत, तसे ढग घुमू लागले. या तालावर आकाशात सूय असता िवजा नृ य
क लाग या.
ता या ओरडले,
‘आ पासाहेब, पाऊस आला!’
कानठ या बसवणारी वीज कडाडत िशवारात उतरली. ित या लखलखाटानं डोळे
दपून गेले आिण पूवि ितज दसेनासं झालं. काळाभोर पावसाचा पडदा पुढं सरकू
लागला. िस ाला आडोसा न हता. फटंग टेकडीवर तो देवळाशेजारी उभा होता.
आ पासाहेब ओरडले,
‘अरे , पळ, गाव गाठ. आ ही बसतोय् इथं-’
िस ा पळत सुटला. खडीवर या टेकावर चराईला गेलेली जनावरं उधळत होती.
पावसाचा गार वारा थम अंगाला पशून गेला. पाठोपाठ टपोरे थब उत लागले. यांचा
आवाज वाढता-वाढता अखंड सरी कोसळू लाग या. ता या-आ पा गडबडीनं गाभा यात
पळाले.
ितरका पाऊस झोडपीत होता. तापले या ध र ीला शांत करीत होता. तृषणेनं
न ाकू ळ झालेली धरणी पडेल तो थब पोटात घेत होती. मेघ गजत, बेभान होऊन
हातांतले कुं भ ध र ीवर रते करीत होते. िवजा आप या लाव यानं आसमंत दपवून
टाक त हो या. िशवारातली ढेकळं िवरघळत होती.
हळू हळू पाणी जिमनीव न ओघळू लागलं. चारी दशांनी धावू लागलं.
पावसा या सर चा जोम मंदावला. बघता-बघता पाऊस थांबला. ता या, आ पा बाहेर
आले. िवजा अ ापही होतच हो या. मेघ गजना करीत होते. सारी ध र ी सुगंधानं, तृ ीनं
नखिशखा त मोह न गेली होती.
ता या हणाले,
‘गावचं संकट टळलं. आता िन ंत हा.’
आ पासाहेबांनी मेघांना हात जोडले. देवीपुढं डोकं टेकलं आिण ते गावची वाट चालू
लागले.
ता या हणाले,
‘ते पाहा!’
पूवि ितजावर मेघांना भेदन
ू इं धनुषय उमटलं होतं!

१४
गावाला उसंत न हती. रोगा या साथीम ये शेतीचे क अ यावरच पडले होते. ये
मिहना िन मा गेला. त डाशी पाऊस. एव ा थो ा मुदतीत सारं होणार कसं? गावाचं
धाबं दणाणलं होतं. पहाटेपासून तो काळोख पडेपयत औतं राबत होती. उ या उ हाची
पवा न करता धुर याचा बुकणा उडवीत शेतात फळी फरत होती. सारं गाव कामा या
आिण उ हा या कारात तापत होतं.
खराशीचा पाऊस पडू न गे यामुळं िशवाराला िनराळाच रं ग चढला होता. जमीन
लो यासारखी मऊ होत होती. घोटा बुडावा, एवढा रदा शेतात झाला होता. जिमनीचे क
संपले, तशा खता या गा ा गावातून खडखडू लाग या. शेतांतून खत पसरताना शेतांवर
राखोटा उडू लागला. गाव आता पेरा करायला सजलं होतं.
एके दवशी सकाळपासून ऊन तापलं. वारं बंद झालं. गाव घामानं िनथळत होतं.
चराईला गेलेली जनावरं नदी या पा ात उतरली होती. पूव या कडेला मोठमोठे ढग
गुरगुरत उठले होते. हळू हळू यांची फळी धरीत होती. आकाशात वर चढत होती. तो
काळाभोर वर चढणारा प ा िन या आकाशाला िभडला. भर दुपार या उजेडात वीज
घुमू लागली. एक चंड कडकडाट करीत वीज धरणीवर उतरली आिण पावसाचा पडदा
झरझरत पुढं येऊ लागला. बोराएवढे थब गावा या खाप यांवर उतरले, खाप या तडतडू
लाग या. बघता-बघता धारा लाग या. या कोसळणा या सर त सारं गाव िभजू लागलं.
माती या वासानं वातावरण भ न गेलं. पाऊस पडत रािहला. सा या गावाला पावसानं
हसू फोडलं.
आ पासाहेब सदरे तून चौकात पडणा या पावसाकडं पाहत होते. रामजी जवळ उभा
होता. रामजी हणाला,
‘सरकार, झोकात झालं काम. आता हंगाम बघून पेरा करायचा, आन् मोकळं हायचं.’
‘खरं आहे. ावं, तर देवानंच. माणसानं देऊन काय पुरणार?’
चार दवस गाव थांबलं. रोिहणी त डावर आली. दि णे या बाजूनं ढग मावळतीला
चढू लागले. ते पा न हातारी माणसं पोरांना सांगू लागली,
‘पोरांनो, आता हयगय नको. पाऊस येणार, हो!’
गाव या सुतारांना जेवायची उसंत िमळे ना. सुतारशाळे त रा ं दवस कु रीचा खच पडू
लागला. कु यांची मोडतोड दु त करीपयत यांचा जीव मेटाकु टीला आला.
-आिण वारं बदललं. मावळतीव न वारं सु झालं. यात गारवा होता. थंडावा होता.
एकानं धीर क न कु री पुजली, पाठोपाठ पे यासाठी गाव िशवारात घुसला.
िजकडं िजकडं पाहावं, ितकडं शेतात कु या फरताना दसू लाग या. माणसं कु रीचा
पुढचा दांडा छातीला लावून हाता या बळानं कु री ओढीत होती. जमीन भेगाळत कु रीची
टोकं जिमनीत दाणे टाक त जात होती. कु री ओढू न हातांत गोळे येत आिण छातीला रग
लागत होती. पाठीमागून बाई कु रीत भात सोडीत होती. भातानं भरलेली ओटी जिमनीत

जात होती.
पेरा झाला आिण गाव मोकळं झालं. धूळ-ओप पुरी झाली. आता िशवार बांधां या रे
षोत; काळाभोर बु याचा मांड भ न उभा होता. कु णाची तरी चुकून एखादी कु री
िशवारात कु ठं तरी दसत होती. सारं गाव आता घरात बसून पावसाची वाट पाहत होतं.
एके दवशी रा ी सारं गाव झोपी गेलं असता रोिहणी आली. ित या सरीनं गाव जागं
झालं. पड या सरीचा आवाज ऐकत गाव समाधानात पडू न रािहलं. रा भर छपरात
पाऊस ओतीत रािहला.
रोिहणीचा पाऊस मनाजोगा झाला. सात-आठ दवस गेले आिण दबले या जिमनीतून
ढकळं फोडू न भाताचे क बरे वर दसू लागले. पुढ या काही दवसांत चार पानांवर भातं
उभी रािहली. िशवारांतून फकट िहर ा सरी दसू लाग या.
मृग न
आलं. मनाजोगं पडू न गेलं. आ ा घ गावणा या वा याबरोबर आ या आिण
पावसाची पिहली झड यांनी धरली. सा या िशवारात ओल क न टाकली.पावसाची झड
संपली. हातारे -कोतारे सु दा काठी टेक त शेत बघायला बाहेर पडले. सजलेला पेरा बघून
यांचं भान हरपलं. ते हणाले,
‘छा:! असा चकोट पेरा ज मात बिघतला न हता.’
नदीचं पाणी पा ातच होतं. ितचा रं ग बदलत होता. तांबडं पाणी अिधक दाट बनत
होतं. गाव या पाणव ाव न पलीकडं जायचं हटलं, तरी लंगोट िभजायला लागला
होता, गावचे ठाकर डांबर लावून ठे वले या डोणाकडं पाहत होते. गावकरी हणत होते:
‘आता कवा डोन घालणार? मानसं बुड यावर?’
ठाकर हणे,
‘छे, गा! तयार हाय डोन, उ ा नारळ फोडू न डोन घालतांव.’
डोण पा यात पडले. गाव िचखल टाची तयारी करीत होतं. पेरा काळपट िहरवा रं ग
धरीत होता. काकरी भ न भाताचे प े उभे होते. िवतीवर भात आलं होतं.
आ ानं पे याचं बळ वाढवलं.
मग पु य आला.
सारं आकाश कुं दावलं. सूय दसेनासा झाला. पावसाची धार गावावर लागली. उसंत न
घेता पाऊस बडवीत होता. नदीचं पाणी भराभर चढत होतं. चार दवसांत तासाबरोबर
पाणी आलं. तरी पाऊस थांबला नाही.
नदी तास फोडू न िशवारात पसरली. िजकडं पाहावं, ितकडं पाणीच पाणी झालं. पाऊस
थांबला क , गावची तरणी पोरं नदीकाठावर गोळा होत. हातारे वेशीत उभे रा न
पसरलेलं पाणी डो यावर आडवा हात ध न बघत. पिह या पुराबरोबर वाहत येणारी
लाकडं तालमीची पोरं ध न ठे वीत होती. डोणकरी वेशीत या पंपळ क
ाला डोण
बांधून बसून होते. पाणी चढतच होतं. पाणी चावडीला येऊन लागलं. एवढा पूर कु णी
आजवर पािहला न हता. हातारे लोक हणाले,
‘लई मोठा पूर! आता पूर गेला क , हयगय क न उपयोग हाई. जेवढा हईल तेवढा

िचखल- ट मारा. बगा मळके या बळावर काय पीक येताय्, ते.’
सा या िशवारात पसरलेलं नदीचं पाणी परत पा ात जायचं िच ह दसेना.
चार दवस गेल.े हाता यां या कपाळावर आ ा पड या. ता या, आ पा दररोज
टेकावर जात, पुराचं चौफे र पसरलेलं पाणी पाहत. िजकडं पाहावं, ितकडं पसरलेलं तांबडं
पाणी पा न ता या हणाले,
‘परमे राचं के वढं रौ प हे!’
‘पण धारण का करावं यानं, ता या? मला काळजी वाटते आहे. नुकतंच गावानं
रोगातून डोकं काढलं.’
‘छे हो! उतरे ल पाणी; ते काय असंच राहतंय्?’
वेशीत गाव गोल होत होता. पुराकडं पाहत होता. पण आता पूव चा आनंद न हता.
मुलांचा ग गाट न हता. पुरात पोहणा यांचं कौतुक न हतं. नुसता पूर बघत सारे उभे
राहायचे. काळजीनं भा न जायचे आिण पोट यांतून पेटके आले, क माघारी वळायचे.
दहा दवस झाले, पण चावडीची पायरी सोडू न पाणी हटलं नाही. गाव या त डचं
पाणी पळालं.
गावचे पाच-प ास जाणकरी हातारे एक दवस वा ात आले. आ पासाहेबांना
हणाले,
‘सरकार, काय करायचं?’
उसासा सोडू न आ पासाहेब हणाले,
‘काय करायचं? राजानं मारलं आिण पावसानं झोडलं, कु णाला सांगायचं?’
एक हातारा हणाला,
‘सरकार, आमी उ ा नदीची ओटी भरावी, हंतो.’
‘पण पो या पुनवेला ओटी भरतात ना?’
‘ते झालं वसाचं. पन, अवं, पानी बसलं, तर काय करायचं? गावकरी हं यात, ओटी
भ या.’
‘भ या! उ ा पाठवतो नदीची ओटी.’
दुसरे दवशी वाजत-गाजत गाव या बाया नदीवर गे या. सारजा वा ातली ओटी
घेऊन आली होती. खणा-नारळानं नदीची ओटी भरली. पाच-प ास नारळ नदी या
फे साळणा या लाटांवर खेळत दसेनासे झाले.
पूर हटला नाही. ता या पंचांग उघडू न कं टाळले. गावक यांनी सारे उपाय के ले. शेवटी
एक पोर उघडं क न या याकरवी पायातून नदीत िव तव फे कायला लावला!
चौदा ा दवशी पाणी चावडीची पायरी उतरलं. सारं गावं पाणी बघायला धावलं.
पाणी उतरत होतं. एखा ा म िवव
पग वतेनं घाईघाईनं पायांशी पडलेलं व नेसू
लागावं, तशी नदी आपलं पसरलेलं तांबडं व सावरीत होती. याला िन या पडत हो या.
अंगाभोवती लपेट या जात हो या. िशवार झरझर मोकळापडत होता आिण बघता-बघता
आपलं तांबडं पाणी अंगाशी कवटाळू न नदी पा ात ि थर झाली.

सारा िशवार िचखलानं माखला होता. पडले या दाट मळके या खाली भात आ छादून
गेलं होतं. गावकरी आशेनं िशवारात धावले. यांनी िचखलात हात घातले. कु जलेली
भाताची पानं हातात आली. गावक यांचे हात मागं आले. िजवाणूचा पश होताच अंग जसं
काढलं जावं, तसं.
चौदा दवसांपूव िहर ा िशवाराकडं, सजले या पे याकडं पा न हषानं बेभान
झालेला गाव आता िचखला-मातीनं बरबटलेला िशवार पा न उ या पावसात करपून
गेला. घरात या गमावले या माणसांचंही दु:ख न मानता के लेले क एका णात वाया
गेले. पूर आिण ढगातून पडणा या सरी गाव या डो यांतलं पाणी थोपवू शक या नाहीत.
सारं गाव गारठू न गेलं. आता पुढं काय?
पु हा पेरा करतो हणायला तरी िबयाणाला भात कु ठू न आणायचं? वषअखेरीचे दवस.
ा दवसांत भात कु ठलं? यांची यांची भातं िश लक होती, यांनी भात िभजवले.
वा ात लोक गोळा झाले-रडत.
आ पासाहेब हणाले,
‘अरे , रडता काय? देवानं दलं, देवानं नेलं, याची मज . ही परी ा बघतोय् देव, ात
हरलो, तर काय रािहलं? आपण पु हा पेरा क या.’
‘धनी, घरात भात खायला हाई आिण पेरा कु ठनं करायचा?’
‘ते बघू पुढं; पेरा क न या. गो वंदा!’
‘जी.’ हणत गो वंदा आला.
‘पे यासाठी जेवढं भात लागेल, तेवढं सा यांना ा. जसं तुमचं पीक गेलं, तसंच माझंही
गेलं. आता बसू नका. कं बर कसा.’
लोकांनी वा ातून भात नेलं, ही बातमी दहा गावांत पोहोचली. दहा गावचे रयत
वा ात गोळा झाले. आ पासाहेबांनी सा यांना पे याचं भात दलं. गावानं भात िभजवलं.
यांना क ब फु टले. उ या पावसात पाऊस-वा याची, तमा न बाळगता गावानं िशवारात
िचखल ढवळला आिण क बले या भाताची शंपडण िशवारात के ली.
सं याकाळी आ पासाहेब, ता या सदरे त उभे होते. या वेळी रावबा आत आला. रावबा
िभजला होता. पाय िचखलानं माखलेले होते. यांनी रावबाला िवचारलं.
‘काय, रे , पावसात कु ठं गेला होतास?’
‘भाताचं पाणी बांधलंय् का, बघून आलो. आबा, नदीचा िशवार तेवढा आपला गेला.
पण वरचा िशवार चांगला आहे. नदीकाठचाही िशवार उभा राहील.’
‘रावबा! गावचं गेलं आिण आपलं रािहलं, ात चांगलं आिण वाईट काय? जा, पाय धू.
कपडे बदल.’
‘जी.’ हणत रावबा आत गेला.
या या पाठमो या आकृ तीकडं पाहत आ पासाहेब हणाले,
‘ ाचा शेतीचा नाद तेवढी एकच गो मा या मनाला येते बघा, ता या.’
‘तेवढी एकच का? सारे गुण चांगले आहेत. याचं वय आहे; या वयाचाही दोष

असतोच ना?’
मिह याभरात परत िशवार िहरवा दसू लागला. िशवार, कसा का होईना, पण सजला,
याचं समाधान गाव मानू लागलं. पण सा यात सुगी दोन मिहने पुढं ढकलली, याचीही
जाणीव गावाला होतीच.
ओ या दु काळाची िच हं दसत होती. दुस या गावची तरणीताठी पोरं कामासाठी
शहराला जात होती. गावातून ती जाताना यांना बघून गावाला धडक भरे . घरातलं भात
संपत आलेलं. अजून दोन-तीन मिहने तरी काढायला हवेत. ते काढावे कशा या जोरावर?
एक दवस रामजी वा ात आला. बोलता-बोलता तो हणाला,
‘सरकार, सोमवारी गावची पोरं जानार, जी.’
‘कु ठं ?’
‘मुंबईला.’
‘का, रे ?’
‘काय करनार, जी? पोटं कशी भरणार? गे यािबगार िनवा हाई यां ी.’
आ पासाहेबां या िजवाला ते श द लागले. ते असताना गावची पोरं अ ासाठी बाहेर
जाणार, हे यांना पटेना. ते हणाले,
‘रामजी, खरं आहे?’
‘श पत, जी!’
‘रामजी, गावात जा आिण सा यां ी सं याकाळी वा ात गोळा कर.’
सं याकाळी वा ात मंडळी गोळा होत होती. आतला चौक भरत होता. आ पासाहेब
सदरे त उभे रा न सा याची िवचारपूस करीत होते. रावबा, जया शेजारी उभे होते.
हळू हळू आतला चौक भरला. आकाश ढगाळलं होतं, तरी पाऊस न हता. ओ या जिमनीवर
गार ात सारे बसून होते. आ पासाहेब समोर या देवळा या क
ावर बसले होते. सगळं
शांत झालं.
आ पासाहेबांनी िवचारलं,
‘मी ऐकलं क , आप या गावची मुलं बाहेर जाणार आहेत. खरं ते?’
कु णी काही बोललं नाही. कु जबूज सु झाली.
‘हं! कोण कोण जाणार आहे?’
‘सारं गावच!’
‘कोण कोण जाणार आहे, ते उभे राहा!’ आ पासाहेबांचा आवाज चढला.
एक एक जण उभे रािहले. या भर या चौकात पंधरा-वीस त ण अंग चो न उभे
रािहले आिण आ पासाहेब उभे रािहले. ते लोकांतून फरत होते.
‘कोण, िवठू , स या, रामू, तूही जाणार? म हारी तूही....?’
आ पासाहेब चौफे र फरले. देवा या पायरीवर येऊन ते गरकन वळले व ओरडले,
‘कु णाची अ ल ही?’ सारा वाडा दणाणला. ‘मला प ा नसता गाव सोडू न जाणार

होता? कु णी िशकवलं? रामू, तू?’
‘ हाई, जी!’
हातारा िवठू माने उभा रािहला. तो हणाला,
‘सरकार, मंग काय करावं? पोटं कशी भरायची? घरात दाना सुदीक हाई.’
‘के हा सांिगतलंस मला? आला होतात वा ात? रोगात येवढी माणसं गेली, तरी
घरचं पुरवठा येईना, काय के लंस?’
‘काय करनार, धनी? होतं, ते िबयाला गेलं. तेलाबी पुरवठा आलं हाई, हनून
वा ातनं नेलं, तवा िशवार सजला. इचारा गावाला, कती जनां या घरात दोन येळा
चूल पेटतीया, ती?’
‘ हणून गाव सोडू न जाणार? इनामदार मेला काय, रे , ा ओ या दु काळात? गावची
तरणी पोरं बाहेर िभके ला गेली, तर जग शेण घालील त डात; तुम या न हे, मा या!’
‘मग काय करावं, जी?’
‘काय करायचं? गो वंदा-’
गो वंदा आला.
‘उ ापासून कोठीतलं धा य काढ आिण ांना दे. लागेल, तसं भात घेऊन जा!’
सारं गाव ऐकत होतं. कानांवर िव ास बसत न हता.
रामू धीर क न हणाला,
‘पन, सरकार, यंदा या सुगीला परत कसं करनार? खंड आन् हे हंजे....’
‘भोसिड या! लाथ घालीन, बोलशील, तर!’ आ पासाहेब रागानं थरथरत होते.
चौघांनी रामूला बसवलं.
आ पासाहेब गरजले,
‘कधी मािगतलं होतं, रे , तुम याकडं? कोठीत एवढं भ न ठे वलंय्, ते मी उराव न
घेऊन जाणार काय? आधी जगा, मग फे डा. रामू, यानात ठे व! देवा या पायरीवर उभा
रा न सांगतो मी, तु यासकट कोणी गावाबाहेर पोटासाठी गेल,ं तर याला गाव मुकलं,
असं समजा कायमचं!’
िवठू माने पुढं झाला. तो थरथर या आवाजात हणाला,
‘धनी, तुम याकडं आलो हाई. चुक झाली. पे या या येळंला येवढं के लंसा. परत कसं
दारात जावं, हनून रािहलो. पोटची पोरं पाठवायला बळ हाय हय? तुमी पाठीवर
असतानी कशाला जातील पोरं भाहीर?’
सारे आ पासाहेबां या पाया पडू न भारावलेले बाहेर पडले. दुस या दवशी सकाळी
गो वंदासह आ पासाहेब कोठीत िशरले. कोठीत लंपण लावलेली ओलीनं उभी असलेली
त
ांची रांग दसत होती.
‘गो वंदा, थम यांना हात घाल. हे पुरवठा येईल, असं वाटतं. हे नाहीच पुरलं, तर
अंबारीला हात घाल.’
‘जी.’ गो वंदा हणाला.

वा ावर माणसं येत होती. येकाला भात दलं जात होतं. दोन पायली, चार
पायली, कु णी जा त मागू लागलं, तर आ पासाहेब हणत,
‘अरे , परत घेऊन जा! सग यांना पुरवठा यायला हवं.’
गो वंदाचा िहशेब वाढत होता. वा ात भात िमळतं, ही बातमी गावात रािहली
नाही. दहा गावचे इनामदारांचे रयत वा ात येऊ लागले. वा ात आलेला येक इसम
भात घेऊन बाहेर जाताना दसत होता.
रकामे होणारे त े पा न रायबा जळफळत होता. कु रकु रत होता.
‘आप या करं गळीवर मुतायची नाहीत ही आिण आबा कोठी लुटायला लागलेत
ां यासाठी! काय घेणार ाचं? एक दवस डोळे उघडतील, िभके ची झोळी हातात
आली, हणजे!’
उमा हे ऐकू न घेई, पण ती काही बोलत नसे. एक दवस ितला अस ा झालं. ती
हणाली,
‘तसं झालंच, तर यात लाज वाटायचं कारण नाही. एका श दानं मी मामंज ना दोष
देणार नाही.’
‘तर तर! कसा देशील? तू यांचीच कड घेणार. देवमाणूस ना ते? असंच पढवून ठे वायचं
आिण लुटायचं. लहानाचा मोठा ाच घरात झालो.’
ता या आ पासाहेबांना एक दवस हणाले,
‘आ पासाहेब! दवस दु काळाचे. माणसानं उदार असावं, पण उधळू नये.’
‘ हणजे?’
‘रा ं दवस अशी माणसांची रीघ लागली, तर कसं पुरवठा येईल? आपण काही
परमे र न हे, ते हजार हातांनी वाटायचं! दोन हातांनी रे टेल, एवढंच दान करावं.’
‘दान? ता या, कु णाला दान करायचं? िप ान् िप ांचं ऋण हे; ते फे डतोय् मी.
तु हांला हे कळायचं नाही. याला इनामदाराच हायला हवं.’
ता या ग प बसले.
ता यांनी
के लेली शंका खरी आहे, हे लौकरच आ पां या ल ात आलं. त े संपले.
आ पासाहेबांनी दोन मिह यांचा अंदाज कु ठ या कु ठं गेला! एका मिह यात त े संपले.
गो वंदा हणाला,
‘उ ापासनं भात ायचं बंद क ?’
‘बंद क ? भर दु काळात? छे, गो वंदा, याचा िवचार माणसानं जबाबदारी पेलाय या
आधी करायचा होता. आ ा नाही. अंबारीला हात घाल.’
भात चालू रािहलं. अंबारी दवस दवस िविहरीसारखी खाली उत लागली. पंधरा
दवसांत अंबारीनं तळ गाठला. आ पासाहेब वैतागले.
‘ता या, काय क ?’
‘आ पासाहेब, ह ाला पेटू नका, आणखी पंधरा-वीस दवसांत सुगी सु होईल. गाव
काढील तेवढे दवस.’

‘नाही, ता या, दहा गावांत माझी बेअ ू होईल. त ड काढायला मला जागा राहणार
नाही!’
‘मग काय करणार?’
‘बघू, काय देव बु ी देतो, ते!’
आ पासाहेबांनी तारणीकर इनामदारांना प िलिहलं आिण गो वंदाबरोबर ते
पाठवलं. सात मैलांवरचं गाव, आ पासाहेबांनी प ात असेल तेवढं भात मािगतलं होतं.
मागेल या दरानं सुगीवर पैसे दे याचं कबूल के लं होतं.
सकाळी गेलेला गो वंदा टाकोटाक सं याकाळी परत आला.
आ पासाहेबांनी िवचारलं,
‘भात आलं?’
गो वंदानं नकाराथ मान हलवली आिण प पुढं के लं. आ पासाहेबांनी प उघडलं,
यांत तारणीकरांनी भात अस याचं कबूल के लं होतं. पण दवस दु काळाचे होते. ते
िव ास टाकायला तयार न हते. यांना रोखीनं कं मत हवी होती.
ते प वाचताच आ पासाहेबां या अंगाची लाही-लाही झाली. ते संतापानं हणाले,
‘कोण समजतात मला? ही हंमत? यांना हणावं, दु काळात िपकं बदलतात, माणसं
नाहीत. द र ी लेकाचे! पैसा पािहजे काय? ठीक आहे. पैसा या, हणावं. गो वंदा, दवा
पेटवून आण!’
आ पासाहेब पाय आपटीत आप या खोलीत गेल.े यांनी जामदारखा याची क ली
घेतली. जामदारखाना उघडला गेला. यांनी एक संदक
ू उघडली. तीत चांदीची भांडी
रचलेली होती. एकापाठोपाठ ते ती भांडी काढीत होते. तांब,े पेले, वा ा, पा याची
झारी, चांदीचा चौरं ग, पाट, देवाची धूपारती, आरती देखील यांनी बाहेर काढली!
देवा या चांदीचा चव या, भालदार काठीही उचलली. काढलेली भांडी जामदारखा या या
बाहेर गो वंदा नेऊन ठे वीत होता.
आ पासाहेब जामदारखा याबाहेर आले. यांनी कु लूप लावलं. गो वंदा यां याकडं
िव फा रत ने ांनी बघत होता. आ पासाहेबांची पावलं जामदारखा यासमोर असले या
देवघराकडं वळली. तांबडा तेलरं ग दलेला देवघराचा दरवाजा यांनी खाडकन् उघडला.
आत या समयां या योती थरथर या. आ पासाहेबांची पावलं ितथंच िखळली. ते समोर
पाहत होते. समयां या उजेडात चांदीचा दे हारा तळपत होता. दे हा यात फु ट-स वा फु ट
उं चीची ल मीची चांदीची मूत उभी होती. मंदि मत करीत उभी असलेली ती ल मीची
मूत पा न आ पासाहेबांचे ओठ थरथरले. हाताला कापरं भरलं. दे हा याचे चांदीसो याचे
टाक पाहत ते णभर उभे रािहले. एकदम ते आत िशरले आिण ओरडले,
‘गो वंद!’
गो वंद दारात आला.
‘आत ये.’
गो वंदा आत गेला. आजवर घर या कं वा पूजे या ा णाखेरीज कोणी आत गेलं

न हतं. दे हा या या एका बाजूला उभं रा न ते हणाले,
‘बघतोस काय? उचल दे हारा!’
‘सरकार!’ गो वंदा मागं सरकत हणाला.
‘आता पुढं होतोस, क घालू लाथ?’
गो वंद पुढं झाला. सारं बळ एकवटू न दोघांनी दे हारा उचलला आिण बाहेर आणला.
आ पासाहेब परत आत गेल.े िपतळे चे देव सोडू न सारे चांदी-सो याचे टाक गोळा के ले.
शेवटी काप या हातांनी यांनी जगदंबेला सु ा उचलली! आिण ते बाहेर आले. यांचं सारं
अंग घामानं िनथळत होतं.
दाराशी पावलं वाजली. आ पासाहेबांनी वर पािहलं.
‘काय आहे?’ आ पासाहेबांनी िवचारलं.
‘आबा, िवकणार हे?’
‘हं!’
‘खरं ?’
‘मग तुम या वडलांचं काय गेल?ं ’
रावबाही िचडला. तो हणाला,
‘मा या बापाचंच जातंय.् आबा, सारी कोठी मोकळी के लीत, आता जामदारखाना!
देवसु ा ठे वले नाहीत दे हा यात! भीक मागायची काय आ ही?’
राबवा या डो याला डोळा देऊन आ पासाहेब उभे रािहले. काही ण ते नुसते पाहत
होते. रावबाला िनरखीत होते. एकदम ते मो ानं हसू लागले. या हस यानं खोली
दणाणली. हस यानं डो यांत गोळा झालेलं पाणी टपीत ते हणाले,
‘नाही, लेका! तुला िभके ला लावीत नाही मी. अ ाला लावतोय्! तेव ाचसाठी
चाललंय.् समजेल एक दवस तुला.’
‘आबा....’
‘जा! चालता हो! आता काही बोलू नकोस. सांगून ठे वतो. जा हणतो ना?’
‘हवं ते करा-’ हणत रावबा फरला.
‘करीन! करीन! तेच करतोय्-’ हणत ते गो वंदाकडं वळले व हणाले,
‘गो वंदा, ांची यादी करा. बैलगाडी जुपा. आठ-दहा माणसं या आिण तारणीला
घेऊन जा. फे का या या त डावर आिण भात घेऊन या. आता भात नाही आलं, तर वाडा
लुटीन, हणून सांगा याला! जया ऽऽ जया ऽऽ...’
जया भीत-भीत आला. याला आ पासाहेब हणाले,
‘तु या वैनीकडं जा आिण ितला सांग, दािग याची पेटी दे, हणून.’
जयवंत गेला. गो वंदा यादी करीत होता. थो ाच वेळात जयवंत आला. या या
हातात छोटी िशसवीची पेटी होती. आत येऊन यानं ती आ पासाहेबां या समोर ठे वली.
आ पासाहेबांनी ती पेटी उघडली.
पेटीत िह या-मो यांचे दािगने चमकत होते. वरतीच त मणीचं िह याचं खोड चमकत

होतं. ते पाहताच यांना आप या प ीची आठवण झाली. ित या ग यात यांनी कै क वेळा
ते पािहलं होतं. आ पासाहेबां या ल ात यां या आईनं ते दािगने यां या प ी या हाती
दले होते. तसेच रावबा या ल ानंतर उमे या अंगावर ते यां या प ीनं हातांनी चढवले
होते. असे कती िप ा ते दािगने चालत आले होते, कोण जाणे?
आ पासाहेबांनी झटकन ते झाकण िमटलं व ते जयवंतला हणाले,
‘काय हणाली तुझी वैनी?’
‘काही नाही, आबा, वैनी रडत होती.’
‘रडत होती?’ खाली ठे वलेली पेटी उचलीत आ पासाहेब हणाले, ‘चल.’
उमा या खोलीबाहेर येताच यांनी हाक मारली.
‘मुली-’
उमा बाहेर आली. ित या हाती पेट देत ते हणाले,
‘ठे व ही पेटी. हा हणाला, तू रडतेस. एवढे मोलाचे दािगने असतील, तर रा देत ते.
तु या नव यानं मला मूखात काढलं. तु याकडू न पेटी काढू न यायची इ छा नाही. पण,
पोरी, ऐक. सांगावंसं वाटतं, ते ऐक. ा खो ा दािग यां या मोहात पडू न परीस टाकू
नको. खरा परीस बाहेर आहे. तो टाकू न हे सोनं उराशी कवटाळलंस, तर ते पुरवठा यायचं
नाही, हे िवस नकोस.’ हणून आ पासाहेब वळले. यां या कानांवर हाक आली.
‘थोडं थांबावं.’
आ पासाहेब वळले. पेटी पुढं ठे वीत उमा हणाली,
‘हे यावं. मला याचं मोल नाही. मी यासाठी रडले नाही.’
‘मग कशासाठी?’ ‘आपला दे हारा, देव...’ उमेला द
ं का फु टला.
आ पासाहेबांचेही डोळे भ न आले. तारणीचं प आ यापासून ते भारावले होते. ते
थम भानावर आले. ते हणाले,
‘हां, याचं वाईट वाटतं खरं , पण, पोरी, याला फारसा अथ नाही. देव चांदी या
दे हा यात, चांदी या मूत तच राहतो, असं नाही. तो हौसेचा भाग होता, हणून पूवजांनी
ते के लं.
च
े ा तो भाग न हता. चांदीचा दे हारा नाही, चांदीची मूत नाही, हणून
ल मी सणार नाही.... या या मोहात पडू न माणुसक िवसरणार नाही मी. आिण, उमा,
हेही सांगतो, हा दे हारा दोनशे वष आप या देवघरात आहे. तो असा जा यासाठी इतक
वष टकला नाही.’
आ पासाहेब वळले. चार पावलं गेले नाहीत, तोच जयवंत दािग यांची पेटी घेऊन
आला.
‘आबा-’
‘काय?’
‘वैनीनं हे दलंय.् ती हणाली, घेतले नाहीत, तर शपथ आहे माझी!’
‘असं हणाली ती?’
‘हो.’

‘घेतो, हणावं. घेतो. घर या ल मीनं दलेलं नाका कसं?’
-गाडीत सामान रचलं गेल.ं बरोबर गो वंद व आठ-दहा माणसं होती. पालप ीनं सारी
गाडी झाकली होती. गाडी जाताना आ पासाहेबांनी गाडीला हात जोडले.
या रा ी झोपायला जाताना देवघरात जाऊन देवा या पाया पडायचा धीर उमेला
झाला नाही.
रा ी कोणी जेवलं नाही. कु णाला कु णी जेव हटलं नाही.
दुसरे दवशी सकाळी बारा या सुमारास गो वंद आला. तो हसत होता.
आ पासाहेबांनी िवचारलं,
‘िमळालं भात?’
‘जी.’
‘ कती आणलंय?् ’
‘दोनशे पोती.’
‘बास, येवढंच?’
‘लागलं, तर आणखीन पाठवीन हणाले- आिण गाडीही आली.’ प देत गो वंद
हणाला.
‘गाडी?’
‘होय! दे हा याची.’
प वाचताच आ पासाहेब हसून हणाले,
‘काय हणाले इनामदार?’
‘काय हणतात, जी! याला गडी दे हारा-देव बघून! मला हणाले, ‘बाबा, रे , हे
सांभाळू न घेऊन जा परत आिण जाताच सगळं पोच याचं कळव. जेवढं लागेल, तेवढं भात
घेऊन जा. सुगीवर पैसे ा. इनामदारांना रागावू नका, हणावं.’
‘रागावू कशाला? यानं वहार के ला. माणुसक लाही जागला. सामान आत घे.’
पु हा जामदारखा यात भांडी ठे वली गेली. दे हारा देवघरात बसवला. आ पासाहेबांनी
उमेला हाक मारली. ते हणाले,
‘मुली, एवढी ल मीची मूत दे हा यात ठे व, बघू! मा या हातानं काढली; ितला आता
तु या हातानं बसू दे.’
उमा देवघरात देव ठे वून आली. आ पासाहेब हणाले,
‘पोरी, पटलं हाता याचं बोलणं?’ उमा हसली. सारा वाडा आनंदानं भ न गेला.
वा ात या ख यावर पो यांची थ पी चढत होती. वा ासमोर बैलगा ा उ या
राहत हो या अन् रका या होऊन पुढं सरकत हो या.
सुगी आली. िशवारात भातं कापून पडली. हळू हळू एक एक पोतं िशवारात जुंपलं जाऊ
लागलं. िशवारात रा ी-अपरा ी दवे लुकलुकताना दसू लागले. दवसा भाताला वारे
देताना दृ ीस पडू लागलं. भाताची पडलेली रास गाडीनं घरची वाट चालू लागली.

वा

ात या ख यात खंडा या भाताची पोती पडत होती. खंड संपला जात होता.
आ पासाहेबांनी गो वंदाला बोलावलं व ते हणाले,
‘गो वंद, जेवढं येईल, तेवढंच भात यायचं. यंदा िपकानं मार खा लाय्, कमी-अिधक
झालं, तर सगळं यायचं.’
‘आिण नेले या भाताची बाक ?’
‘तु ही घरी कती नेलंत, भात?’
गो वंद झटपटला. तो हणाला,
‘सहा-सात पोती तरी हावी.’
‘तुम याकडं शेत आहे ना आमचं?’
‘जी.’
‘ कती खंड घालता?’
‘सहा कु डव.’
‘मग चालू वष बारा कडव घालणार तु ही?’
‘ते कसं जमणार, जी?’
‘तु ही आमचे कारभारी. जे तु हांस जमत नाही, ते रयताला कसं जमावं? तुमचे िहशेब
आहेत, ते रा देत. बाक चं पुढं पा .’
‘जी.’
गो वंद येईल तो खंड, देतील तो फाळा वीका लागला.
सुगी संपली. सारं गाव संकटातून पार पडलं. आ पासाहेबांना सारं िमळा याचा आनंद
झाला.
मिहने उलटत होते. पावसाळा गेला. थंडी आली आिण उ हाळा पण सु झाला. अन्
एके दवशी अचानक दोन हरी तारणीकर वा ात आले.
दवाणखा यात तारणीकर आिण आ पासाहेब बसले होते.
तारणीकर हणाले,
‘सरकार, सु वातीला नाही हणालो, याचा राग नाही ना?’
‘छे, हो! राग कसला? उलट, तु ही अ ू राखलीत आमची. तुमचेच उपकार मानायचे.’
‘उपकार कसले मानायचे यात! एकमेकां या अडीअडचणीला उपयोगी पडायचं, हा
धमच आहे, हणूनच आलो.’
‘ हणजे?’
‘पैसे हवेत.’
आ पासाहेब चपापले. ते हणाले,
‘के हा?’
‘आज दलेत, तरी बरं होईल. मी अ यंत अडचणीत आहे, हणूनच आलो.’
‘ते खरं , पण माझीही तीच प रि थती आहे. तु हांला माहीतच आहे, दु काळ आला,

तो. चालू वषाचा खंडही पुरा वसूल झाला नाही. मी तुमचे पैसे बुडवणार नाही.
ाजासिहत सारी र म पुरी करीन, पण एक वषाची मुदत ा.’
‘तेवढी िनकड नसती, तर आलो नसतो आपणांकडं सरकार. मला पैसे हवेत.’
आ पासाहेब सु झाले. काय बोलावं, हे यांना सुचेना. ते हताश होऊन हणाले,
‘ कती होते आपली र म?’
‘सांगतो-’ हणत यांनी िखशातून टपण काढलं व हणाले, ‘पाच हजार तीनशे
बावीस पये. आता पाच हजार ा, वरचे नंतर दलेत, तरी चालेल.’
‘पाच हजार? काय दर धरलात?’
‘तीन.’
‘तीन?’ आ पासाहेब उ ारले, ‘चे ा करता काय? अहो, तीन दर के हा कु णी के ला
होता का?’
तारणीकर एकदम गंभीर झाले. ते हणाले,
‘हे पाहा, सरकार, तेव ासाठी मी सु वातीला नाही हणालो. पण तुमचे देव-दैवत
बघून, तुमची भांडी-कुं डी िवकत यावी, असं वाटलं नाही मला. आठवतं? या वेळी तु ही
प पाठवलं होतं, यात िलिहलं होतं, जो दर असेल, तो मा य आहे; पण भात पाठवा.
दु काळाचे दवस सुगी झा याबरोबर िवसरला काय?’
त डावर एवढा अपमान करायला आजवर कोणी धजावलं न हतं. बस या बैठक ला
आ पासाहेबां या मुठी वळ या. ते श य तेवढा संयम राखून हणाले,
‘मी िवसरलो नाही, तारणीकर. अजून ती बु ी देवानं दली नाही मला. मला चार
दवसांची मुदत ा. आजपासून चव या दवशी पुरी र म िमळे ल आप याला!’
‘ठीक! सरकार, तु ही पैसे बुडवणार नाही, ाची खा ी आहे मला. यात मला शंका
नाही, पण आजपासून चव या दवशी रा ीपयत जर पैसे आले नाहीत, तर मी समजेन क ,
तु ही श दाचे स े नाही. पु हा यावं लागलं, तर पैसे घेत याखेरीज मी इथून जाणार
नाही.’
‘ती पाळी येणार नाही.’
पुढं आ पासाहेब बोलू शकले नाहीत. चहा सांगायला हणून ते उठू न बाहेर गेल.े
सारी रा आ पासाहेबांना चैन पडलं नाही. सकाळी पूजा वगैरे आटोपली आिण ते
आप या खोलीत गेल.े यांनी गो वंदाला द र घेऊन बोलावलं, गो वंद द र घेऊन आला.
तो बसताच आ पासाहेब हणाले,
‘गो वंदा, तू उ ा सकाळी द ीला जा.’
‘जी.’
‘सावकारांना भेट. यांना सांग, पाच हजार पये पािहजेत.’
‘जी.’
‘जिमनीचे उतारे घेऊन जा. जी हवी, या जिमनीवर वहार कर, पण येताना पाच
हजार पये घेऊन ये.’

‘गहाणखत करायचं?’
गो वंदाची नजर चुकवीत आ पासाहेब हणाले,
‘नाही. गहाण हणून एवढी र म ायचे नाहीत ते. मागं आपण रावबा या वेळी
जिमनी गहाण टाक यात यां याकडं. सरळ िवकू न टाक, हणतील या कमतीला. काल
तारणीकर आले होते. यांना पुरी र म हवी.’
‘पाच हजार पये कशाला?’
‘तीनाचा दर धरला.’
‘तीन?’
‘हो, याब ल आता
त घाल यात अथ नाही. पण, गो वंद, वाईट इतकं च वाटं य,
क जमीन िवकावी लागते. आबांनी मला सांिगतलं होतं, आ पा, हवं ते कर. कज कर, पण
जमीन िवकू नको. जमीन रािहली, तर कज फे डशील, पण जमीन िवकलीस, तर उपाशी
मरशील. आईला िवकू न दूध कु ठलं िपशील तू?’ आजवर सारं के लं. एवढं पाळलं होतं, पण
परमे रानं अंत पाहायचा ठरवलंय्, ितथं माणसानं कती वेळ टकाव धरायचा? कु णाकडं
धाव यायची?’
आ पासाहेबांना पुढं बोलवेना. यांनी हातानंच गो वंदाला बाहेर जा याची खूण के ली.
गो वंद जड पावलांनी बाहेर गेला, याचेही डोळे पाणावले होते.
सं याकाळी ता या वा ात आले. ते आ पासाहेबांना हणाले,
‘आ पासाहेब, फरायला जायचं ना?’
‘नको, ता या.’
‘का?’
‘आज बरं नाही वाटत.’
ता या हसले. ते हणाले,
‘काय होतंय्?’
‘काही तसं िवशेष नाही.’
‘ठीक! मग बसू ग पा मारीत.’
ता या-आ पा बोलत बसले. पण आ पासाहेबांचं मन बोल यात लागत न हतं. ते बेचैन
होते.
िवठू माने आला. याला पाहताच आ पासाहेब हणाले,
‘ये, िवठू , का आलास?’
‘काय नाही, उगीच, जी!’
या या पाठोपाठ माणसं येत रािहली. दवेलागण होईपयत सोनारसो यावरची कचेरी
सारी माणसांनी भ न गेली.
आ पासाहेब ग धळात पडले होते. सा यां या चेह यांवर हसू होतं. ता या पण हसत
होते. याला आ पासाहेब िवचारीत होते, तो तो सांगत होता,
‘उगीच, जी!’

‘सहज, जी!’
‘भेटूस आलावत.’
आ पासाहेबांना राहवेना. ते हणाले,
‘अरे , का आलात सगळे ? काय झालं?’
िवठू उभा रािहला. तो हात जोडू न हणाला,
‘धनी, तुमी जमीन इकनार, हनून समजलं. खरं ते?’
आ पासाहेबांनी चमकू न िवठू कडं पािहलं. यांनी िवचारलं,
‘कु णी सांिगतलं?’
‘खरं हाय तर!’ िवठू हणाला.
‘होय, खरं आहे. खोटं कशाला बोलू? पण कु णी सांिगतलं?’
‘सांगाया कशाला पायजे? वा ात खुट् झालं, तर गावात धाडकन् आवाज हतोय्
याचा!’ िवठू हणाला.
‘मग?’
‘धनी, आमापायी जमीन इकनार तुमी, आनी आमी गप कसं बसावं?’
‘अरे , तुमचा काय संबंध या जिमनीशी? माझं देणं मी फे डतोय्!’
‘ठावं हाय आमाला, धनी. गावापायी वाडा लुटलासा तुमी. तेव ानं भागलं हाई,
हनून देनं के लासा आनी गाव वाचवलासा!’
‘अरे , ते माझं कामच होतं!’
‘ हय! आनी आमी फ बघत बसायचं, हे आमचं काम हय? आमी जमीन जाऊ देनार
हाई!’
‘काय सांगतोस, िवठू ? अरे , मग करणार काय?’
‘काय, करनार? सरकार, जीव ठवून नड भागावू ही. पन सावकारां या घशात जमीन
जाऊ देनार हाई. जग थुंकंल आम या त डावर, तसं झालं, तर! बघू कोनता माकु लवंत
जमीन याय येतोया, यो!’
‘असं बोलू नको, िवठू ! अरे , गावचा इनामदार मी. तु ही पोरासारखे मला. तुमचं घेऊ
मी? छे! तेवढं सांगू नको.’
‘असं हनू नका, धनी! गाव आनी तुमी येगळं नाईसा. तुम या अ ूला ध ा, यो
गावलाबी. गावाला वलांडून पुढं गेला हाईसा, आता जाऊ नगा.’
‘मग काय क हणतोस?’
िवठू उ या जागेव न वाट काढीत पुढं गेला आिण आ पासाहेबां या समोर जाऊन
यानं कनवटीची दहाची नोट काढली. आ पासाहेबां या पुढं ती ठे वून तो पाया पडला
आिण माघारी वळला. पाठोपाठ एकएक जण उठत होता. पैसे ठे वीत होता. पाच, दहा,
कोणी, वीस-पंचवीस. आ पासाहेबां या समोर पैशांचा, नोटांचा ढीग जमत होता.
आ पासाहेबांना डो यांतून अ ू वाहत होते. एवढे लोक बघत असूनही ते पुसायचा
य करीत न हते. समोर या वाढ या राशीकडं ते पाहत होते.

सारे आप याला जागी बसले.
आ पासाहेब भर या आवाजात हणाले,
‘िवठू !’
‘काही बोलू नका, सरकार! ते हाई हनू नका. पुसा डोळं . आमी असताना पानी आनू
नका डो यांत.’
‘नाही, िवठू , आनंदाचं पाणी आहे हे! हे मी घेतो. पण एका अटीवर. हे परत करीन मी.
चालेल?’
‘करा हनंसा सावकास! पण आज, धनी, आमचा मान करा.’
‘तुमचा करायचा नाही, तर कु णाचा करायचा! सारं पोचलं मला. सारं पोचलं!’
सारे जे हा िनरोप घेऊन गेल,े ते हा सोनारसो यात ता या, रावबा, जया एवढेच उभे
होते. गो वंदा या हवाली पैसे क न आ पासाहेब रावबाला हणाले,
‘काय, रे ? िभके ला लावणार होतो ना तुला?’
रावबा लाजला.
ता यांकडं वळू न आ पासाहेब अिभमानानं हणाले,
‘ता या, तु हीही मला दोष दला होता ना?’
‘होय, दला होता. आ पासाहेब, कती झालं, तरी मी ा ण, सारा ज म पो यापुराणं
आिण पूजा-अजा कर यात घालवला. पुराणात अनेक संगी देवांनी आकाशातून पु पवृ ी
के याचे दाखले आहेत. आज याच तोडीचा संग पािह याचं समाधान वाटत आहे.
जीवनाचं साथक झा यासारखं वाटतं. येतो मी, फार वेळ झाला.’
-आिण एवढं बोलून ता या वा ाबाहेर पडले.
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वा ाबाहेर ठाकर उभे होते. आ पासाहेब आिण जया ितथं जाताच ठाकरांनी यांना
मुजरा के ला. तो घेत आ पासाहेबांनी िवचारलं,
‘काय, रे , मासे घावले काय?’
‘जी.’
‘दाखव, बघू!’
ठाकरानं टोपली जवळ आणली आिण पुडकं बाजूला के लं. आठ-दहा गोजळा तीत
दसत हो या. पांढ या पोटा या, पाठीवर काळपट शीर असले या या गोजळांकडं,
यां या डो यांकडं जयवंत बघत होता.
या गोजळा पाहताच आ पासाहेब हणाले,
‘एव ाच काय, रे ? आिण काल मासा सापडला नाही?’
‘ हाई, जी, सरकार! सारी क ड खालीवर के ली, पन मासा गावूस नाय.... गोजळाबी
येव ाच गाव या.’
‘जे हा सांगावं, ते हा तुमची हीच रड. सोमवार, गु वार, सोडू न इतर दवशी मासे
गावले, तर वा ात आणून ायचे, समजलं?’
‘जी.’
‘गो वंदराव!’ आ पासाहेबांनी हाक मारली.
गो वंदा येताच ते हणाले,
‘ ाला एक पया दे.’
‘जी.’
‘जया, आत जा... आिण देवजीला भांडं घेऊन पाठव आिण तु या विहनीला ा
गोजळा दे.’
‘काय करायला सांग?ू ’
‘ितला आवडेल, ते करील ती. जा तू.’
जयवंत आत पळाला.
ठाकर जाताच आ पासाहेब िस ाला हणाले,
‘िस ा, मासा कु ठं उठत नाही काय, रे ?’
‘िश ाळी या क डीला उठतोय्, हनं... कालच समजलं. पन लई लांब क ड, जी...
हनून वद दली हाई.’
‘शहाणाच आहेस! फार दवस झाले िशकार क न. उ ा अगदी पहाटंच जाऊ या.
सकाळी घोडं तयार ठे व. रावबाला यायला अजून दोन दवस तरी लागतील. कले टरचा
दरबार आहे. यासाठी पाठवला याला बेळगावला. आज येईल, असं वाटलं होतं. पण
िनरोपच आला, दोन दवसांनी येईन, हणून.’

‘जी.’
‘आबा, मी येऊ बरोबर?’
आ पासाहेबांनी मागं वळू न पािहलं. जयवंत पाठीमागं होता. आ पासाहेब हणाले,
‘जया, नेलं असतं तुला. पण वा ात कु णीतरी पािहजे.’
जयवंत िहरमुसला झाला. पण काही बोलला नाही.
दोन हरी उमा जेवायला वाढीत होती. ितला सहा मिहने गेले होते. ित याकडं पाहत
आ पासाहेब हणाले,
‘मुली, आता सारजाला वाढायला सांगत जा. तू नुसती उभी राहा. आता जपायला हवं
तुला.’
उमा लाजली. गडबडीनं वाढू न ती आत गेली. बराच वेळ ती आलीच नाही.
आ पासाहेबांनी हाक मारली,
‘मुली!’
उमा आली.
जयवंत हणाला,
‘मला ताक पािहजे...’
‘काय, जया? कती वेळा तुला सांिगतलं, माशावर ताक िपऊ नये, हणून?’
जयवंत एकदम ग प झाला.
उमा कं िचत हसली.
आ पासाहेब हणाले,
‘काय हणत होतो मी? हां! उ ा हा मा याबरोबर िशकारीला येतो, हणतोय्. घेऊन
जाऊ? सं याकाळी येईल परत. मासा उठतोय्, हणे. आवडतो ना तुला?’
उमा काही बोलली नाही.
‘मग नेऊ जयाला?’
जयवंतनं उमेकडं पािहलं.
उमा या याचकडं पाहत होती.
जयवंत या डो यांतील आजव पा न हसू दाबीत ती हणाली,
‘जाऊ देत क .’
‘ठीक! जया, अगदी पहाटेला िनघायला हवंह!ं आिण, मुली, आमचं जेवण पाठवून दे.
हा आहे. याहरी पण दे बरोबर.’
‘जी.’
भ या पहाटेला उमेनं जयवंतला उठवलं.
‘उं !ं ’ हणत जयवंत परत वळला.
उमेनं िवचारलं,
‘उठत नाही ना?’

‘उं !ं ’ जयवंत हणाला.
‘नाहीतर झोपा. मामासाहेबांची अंघोळ देखील झाली. सांगते यांना... तु ही
िशकारीला येत नाही, हणून...
उमा वळली. झटकन जयवंत पलंगावर उठू न बसला. तो हणाला,
‘थांब, विहनी.’
उमा हसली.
जयवंत उठला. डोळे चोळीत तो हणाला,
‘माझे कपडे?’
‘आहे बघा तुम या पलंगाखाली ंक.’
‘तू काढू न दे.’
‘आता लहान का आहात, भाऊज ? या ना तु हीच!’
‘अंह.ं ..’
‘जावा, त ड धुऊन या, तोवर कपडे काढू न ठे वते.’ हणत उमा बसली आिण ितनं
पलंगाखालची ंक ओढली.
काळोख असतानाच आ पासाहेब व जयवंत बाहेर पडले. रामजी व िस ा बरोबर होते.
रामजीबरोबर बोलत आ पासाहेब जात होते. िस ा पुढं चालत होता. रामजी या हातात
ट फनचा डबा हदकाळत होता. दुस या हातात रावबाची रायफल होती. पाठीला यानं
आपली एक नळीची बंदक
ू अडकवली होती.
पहाटेला सारे िश ाळी या डोहाजवळ पोहोचले. िस ानं घोडी बांधली. रामजी
नदीकडं गेला होता. भगाटायला लागलं होतं. पा यातून वाफा िनघत हो या. पाणी अगदी
शांत होतं. नदीकाठची ब याची झाडं िनरखीत रामजी फरत होता. क ड मोठी होती.
आ पासाहेबांनी क डीव न नजर फरवली व ते रामजीला हणाले,
‘रामजी!’
‘जी.’
‘तुझी बंदक
ू घेऊन तू पलीकडं जा. आ ही अलीकडं राहतो. मासा ितकडं उठला, तर
मार.’
‘जी-’ हणत रामजीनं कपडे उतरले, आिण एका हातात बंदक
ू उं च ध न तो पा यात
िशरला. पलीकडं जाऊन यानं एक ब याचं झाड हेरलं आिण यावर तो चढू न बसला.
आ पासाहेबांनी एक झाड पसंत के लं आिण ते हणाले,
‘जया, चढ वर.’
‘मी खालनचं बघतो, आबा.’
‘मग आलास कशाला? चढ वर!’
जयवंत बेताबेतानं आड ा फासाचा आधार घेत वर चढत होता. वर या फांदी या
बेच यात बस यावर याचा जीव खाली आला. आ पासाहेबांनी एकदा हसून या याकडं
पािहलं. जयवंतही व न हसला.

‘हसतोस काय, लेका? साधं झाडावर चढता येत नाही तुला! सर ासारखं पोट घसरत
चढतोस!’ िस ाकडं वळू न ते हणाले, ‘िस ा, कपडे उत न तू डेगशीवर बस. मासा
उठतोय् न हे?’
‘ हय, जी.’
‘बार झाला, क मार उडी.’
‘जी.’
आ पासाहेब झाडावर चढले. पा याकडं झुकले या फांदीवर यांनी जागा िनवडली.
िस ानं रायफल घेतली. रायफलीत काडतुसं भ न आ पासाहेबांनी सा या डोहावर नजर
टाकली. पाणी शांत होतं. कु ठं च काही हालचाल दसत न हती. आ पासाहेबांनी एकदा
रामजीकडं नजर टाकली व ते जयाला हणाले,
‘जया, बोलायचं; पण हलायचं नाही.’
‘हो! आबा, बोललं, तर माशाला ऐकू जात नाही?’
‘नाही, पण जरा हललं, तरी मासा जातो.’
जयवंत पा याकडं पाहत होता. चांगलं दसू लागलं होतं. आकाशातून प यांचे थवे
जात होते. पा यातून एखादा बारीक मासा पा यावर येत होता व त ड काढीत होता.
तेव ाच हालचालीनं बारीक बारीक लाटा उटत हो या. जयवंत ितकडं ल देऊन पाहत
होता. पा यावर मोठं मोठं होत जाणारं वतुळ तो पाहत होता. न हलता बस यामुळं याचं
अंग अवघडलं होतं.
वेळ हळू हळू जात होता.
अचानक डोहा या म यभागा न पाणी कापीत पुढं येणारी रे घ जयवंतला दसली तो
हणाला,
‘आबा, बघा!’
‘अरे , मासा न हे तो. पाणोळा साप आहे तो. िवरोळा हणतात, तो तोच. बघ आता
येतोय्.’
िवरोळा यां याच दशेनं येत होता. समोर आ यावर जयवंतला प दसू लागला.
अगदी शांतपणे पाणी कापत डोहा या म यभागातून तो वर चढत होता. बघता-बघता तो
पुढं जात दसेनासा झाला.
जयवंत पु हा कं टाळला. आजूबाजूचं िशवार बघत तो तसाच बसून रािहला.
सहज जयवंतची नजर वर गेली. झाडा या श ावर एक कव ाची जोडी बसली
होती. तो हणाला,
‘आबा.’
‘काय, रे ?’
‘वर कव ाची जोडी आहे.’
‘मग!’
‘काही नाही.’

‘जया, एका िशकारीला आ यावर याच िशकारीवर यान ठे वावं.’
जयानं काही उ र दलं नाही. यानं िस ाकडं नजर वळिवली. तो कपडे उत न
डेगशीवर बसला होता. यांचं काळं तुकतुक त अंग कोव या उ हात चकाकत होतं.
याच वेळी पलीकडू न रामजीचा आवाज आला.
‘सरकार! मासा!’
‘कु ठं ?’ मान न वळवता आ पासाहेबांनी िवचारलं.
‘तुम या उज ा अंगाला हाय! लई मोठा हाय! आताच जाब दला तेनं.’
‘असू दे.’ हणत आ पासाहेबांनी मान वळवली.
‘भडवा खेळंल परत.’ रामजीचा आवाज आला.
‘जया, हलू नकोस. बघ गंमत.’
जयवंत बघत होता.
एकदम म यभागी मासा उठला. शांत पा यात तो वरच पोहत होता. जयवंत ि थर
डो यांनी याचं खेळणं पाहत होता. हळू हळू तो पुढं सरकत होता.
आ पासाहेबांनी बंदक
ू उचलली. नेम धरला. सा या शांततेचा भंग करीत गोळी
कडाडली. माशाची शेपटी णभर दसली आिण मासा दसेनासा झाला.
‘आबा, मासा गेला!’
‘दररोज जाईल.’ आ पासाहेब हणाले.
िस ानं पा यात उडी टाकली. आ पासाहेबांनी िजथं मासा मारला होता, ती जागा
दाखवली. या जागेला जाऊन िस ानं बुडी मारली. काही णांतच तो वर आला. काही न
बोलता यानं ास घेतला आिण परत बुडी मारली.
िस ा जे हा वर आला, ते हा या या के सांतून पाणी ओघळत होतं. तो जयवंतकडं
पाहत हसून हणाला,
‘सरकार, मासा हाई.’
‘गेला, वाटतं!’ जया ख टू होऊन हणाला.
िस ा कडेला येत होता. पलीकडू न रामजीपण पा यात पड याचा आवाज झाला.
आ पासाहेबांनी जयवंतकडं पािहलं व हणाले,
‘खोटं सांगतोय, रे , तो. िस ा, मासा दाखव.’
िस ानं पा याबाहेर हात काढला. माशाचं त ड वर दसलं.
आ पासाहेब झाडाव न उतरले व ते हणाले,
‘उतर.’
‘तु ही धरा.’
‘थू! अरे , झाडावर चढायला येतं आिण उतरायला येत नाही? उतर, बघू!’
जयवंत बेताबेतानं खाली उतरला.
िस ानं मासा गवतावर टाकला होता. का याभोर रं गाचा, तीन हात लांबीचा,
मांडीएव ा जाडीचा तो मासा जयवंत बघत होता!

रामजी हणाला,
‘झोकात झाली िशकार!’
आ पासाहेब हणाले,
‘खा ी न हती, रामजी, फार वष झाली िशकार क न.’
‘ हय, धनी. पन बसलेला हात कु ठं जातुया हय?’
िश ाळीचे पाटील व चार-पाच मंडळी ितथं आली. आ पासाहेबांना मुजरा क न ते
उभे रािहले.
‘काय, पाटील, बरं आहे?’
‘हाय, जी! सरकार, वद तरी देयाची!’
‘कु ठलं! काल ठरलं आिण आज आलो.’
‘झाली िशकार?’
‘होय.’
‘मोठा हाय, जी, मासा!’
‘होय!’
‘आता गावाकडं चलायचं, सरकार, सांज यापारी जािशला, हनं.’
‘नको, पाटील, पु हा के हा तरी येईन. वा ात कोणी नाही. तु ही मनाला लावून घेऊ
नका. येईन मी परत.’
िस ा ब याचा पाला काढू न मासा बांधीत होता.
जया ते सारं पाहत होता. आ पासाहेबांनी हाक दली,
‘जया, चला, हणावं, लौकर!’
जयवंत जवळ येत हणाला,
‘पण, आबा, जेवण येणार आहे, न हे?’
‘नको, जया, घरात तुझी विहनी एकटीच आहे. जेवाय या वेळेपयत पोहोचू आ ही.
तुला याहरी क न यायची असेल, तर क न घे.’
‘नको, भूक नाही मला.’
‘मग चला तर.’
दोघं दो ही घो ांवर बसले. िस ानं मासा घेतला. रामजी बंदक
ु ा सावरीत होता. बारा
वाजता सारे घरी परत आले.
‘जया, मासा घेऊन आत जा. तोवर मी आलोच.’
आ पासाहेब जे हा आत गेल,े ते हा वयंपाकघरात मासा ठे वला होता. सारजा, उमा
तो मासा बघत उभी होती. जया हणाला,
‘-आिण जे हा का आबांनी बार काढला ...’
‘...ते हा जयवंतराव दचकू न झाडाव न पा यात पडले....!’ हणत आ पासाहेबांनी
आत पाऊल टाकलं.
आत येणा या आ पासाहेबांना पाहताच उमेनं पदर नीट के ला. सारजा मागं सरली.

उमेकडं वळत ते हणाले,
‘तुला मासा आवडतो ना?’
उमेनं होकाराथ मान हालवली.
जयवंत हणाला,
‘मला पण आवडतो.’
‘असं का? मग तुला दवस गेल,े क मा मासा!’
सारे हसले.
जयवंत लाजला.
आ पासाहेबांनी िवचारलं,
‘मुली, जेवण झालंय् ना? याहरी नाही, ते भूक लागली, बघ.’
‘झालंय् सारं .’
‘मग ताटं कर तर.’
दोन हरी उमा माशाची वळकांडी तळत बसली होती. ितचा चेहरा धगीनं घामेजला
होता. सारजा मसाला काढीत होती. माशाचा आंबूस, खमंग वास सव दरवळत होता.
जयवंत ताटात ठे वलेलं वळकांडं खात होता. उमा हणाली,
‘भाऊजी, थाटी तरी या.’
‘कशाला? असं खाता येणार नाही?’
‘तु ही ऐकाल, तर खरं ना?’
जयवंत उठला. यानं थाटी घेतली आिण वळकांडं घेत तो हणाला,
‘झालं? रागावू नको, विहनी-’
उमा हसली. हणाली,
‘तर, मा या रागाला तु ही िभणारच, क नाही?’
सारजा हणाली,
‘आ ाच काय लाड क न यायचे, ते या.’
‘का?’ जयवंतनं िवचारलं.
‘काका झालात, क समजेल!’
‘सारजा!’ उमा हणाली, ‘असली थ ा मला नाही खपत. येईल, ते पोर आ ा येईल.
पण ांना अकरा वष झालीत, हे िवस नकोस. मा या पोटी आला नाही, एवढाच फरक!’
सारजानं मान खाली घातली.
जयवंत हणाला,
‘झालं समाधान?’
‘झालं हं!’ सारजा हणाली, ‘िव तू जात नाही आम यांतनं.’’
उमा डो यांत पाणी येईपयत हसली.
सं याकाळी जे हा ता या आले, ते हा आ पासाहेब हणाले,

‘चला, ता या, फरायला जाऊ.’
‘जाऊ या.’ ता यांनी साथ दली.
िस ाला घेऊन ता या, आ पासाहेब बाहेर पडले. नेहमी ते ल मी या बाजूला जात.
पण वा ावर येताच आ पासाहेब हणाले,
‘आज म यात जाऊ.’
‘चला.’ ता या हणाले.
वाटेत माणसांचे नम कार घेत आ पासाहेब जात होते. पुढं िस ा चालत होता. या या
हातात िपतळे ची इडी बसवलेला, घुंगूर लावलेला टोणा होता.
गाव सोडू न दोघे जे हा िशवारात िशरले, ते हा ता या हणाले,
‘सकाळी मी आलो होतो, आपण िशकारीला गेला होता.’
‘कु ठली िशकार? मी के हाच िशकार सोडली! पण घरात मुलगी आहे ना? दवस गेलेत.
ित यासाठी हणून गेलो.’
‘चालायचंच! तु ही डोहाळे पुरवायचे नाहीत, तर कु णी पुरवायचे डोहाळे ितचे?’
‘कसले डोहाळे पुरवणार, ता या! आज ितची सासू असती, तर घरात दररोज उ सव
सु झाले असते. िबचारी या निशबी तेही सुख नाही.’
‘असं हणू नका, आ पासाहेब! तुम यापे ा मी ितला चांगली ओळखतो! अशी मुलगी
िमळायची नाही. सा त ल मी आहे ती. तु ही जेवढं करता, तेवढं ितचे वडील क शकले
असते, क नाही, ाची मला शंका आहे.’
म या या बांधावर बसत आ पासाहेब हणाले,
‘ता या, खरं सांगू? ित या जबाबदारीखाली माझा जीव तुटतो. आई-विडलांपासून
दुरावलेली ती पोर! आज इतक वष झाली, पण ितनं माहेरचं नावदेखील काढलं नाही. ती
नसती, तर मा या घराला काय अवकळा आली असती, तीही क पना करवत नाही! कै क
वेळा या पोरीव न जीव ओवाळू न टाकावा, असं वाटतं!’
‘खरं आहे, आ पासाहेब!’
‘ ातून कसा पार पडतोय्, ाची मला रा ं दवस काळजी लागून रािहली आहे,
ता या.’
‘ याची कसली काळजी करायची, आ पासाहेब! मी वेळ पािहली. सारं चांगलं आहे.
सव सुख पपणे पार पडेल! मा या श दावर िव ास ठे वा.’
‘ब स, ता या! तेवढं झालं, तरी सारं िमळालं मला. आता सातवा लागेल! मग हालता
येणार नाही ितला; ते हा हणतो, आधीच बेळगावला घेऊन गेलेलं बरं .’
‘बेळगावला?’
‘नाहीतर काय इथं? छे, ता या, या पोरीची सारी जबाबदारी मा यावर टाकू न
यशवंत मोकळा झालाय्. इथं काय क मी? बेळगावला सोय आहे. डॉ टर आहेत, सुईणी
आहेत....’
‘आज विहनीसाहेब अस या, तर यांनी हे मानलं नसतं. माझं मत िवचाराल, तर

सूनबाईचं बाळं तपण इथंच हावं.’
‘आं?’
‘आ पासाहेब! तुमचा ज म इथं झाला ना? ाच वा तूवर रावबा, जया ज मले;
तुम या िप ा वाढ या. ही पु य वा तू आहे. सा या पूवजां या वावराचं पु य असतं
वा तूला. ा वा तूवर सूनबाई जेवढी सुरि त आहे, तेवढी कु ठं ही नाही, हे ल ात ठे वा!’
‘मग?’
‘मग काय? काही काळजी क नका. फार झालं, तर आधी एखादा मिहना चांगुली
सुईण आणवा. पैसे दले, क होतं सारं .’
‘असं हणता?’
‘तु हांला पटलं, तर पाहा. िहचादेखील तोच िवचार आहे.’
‘मग ठरलं तर. आता धीर आला, बघा. आता गे याबरोबर मुलीला िवचारतो. तीही
हेच हणणार-माहीत आहे मला.’
वा ात आ पासाहेबांना पोहोचवून ता या माघारी वळले.
आ पासाहेबांनी हातपाय धुतले. मं दरात जाऊन देवाला नम कार के ला आिण जयाला
हाक मारली,
‘जया!’
जयवंत धावत आला. याला आ पासाहेबांनी िवचारलं,
‘तुझी वैनी कु ठं आहे, रे ?’
‘खोलीत आहे.’
‘जा, ितला सांग जा, मी येतोय्, हणून.’
जयवंत पुढं गेला. पाठीमागून आ पासाहेब खोलीत गेल.े
उमेनं वाकू न नम कार के ला. जयाला आ पासाहेब हणाले,
‘जया, कचेरीत जा. पुढं कोणी नाही. कोणी आलंच, तर कळव मला.’
जया िनघून जाताच आ पासाहेबांनी उमेकडं नजर वळवली व ते हणाले,
‘मुली, मी का आलो, हे समजलं?’ घसा खाक न ते हणाले,
‘वा तिवक पाहता हे तु या सासूचं काम! पण आता ा घरात सारं मीच समज!.... तर
काय सांगत होतो? आता तुला सातवा मिहना लागेल.... यानंतर तुला कु ठं हालता येणार
नाही. तुझं हे पिहलं बाळं तपण. हे माहेरी हावं, हे अिधक चांगलं. आई-विडलांचा आधार
फार मोठा असतो. तू को हापूरला आप या घरी जा.’
शेवट या वा यानं उमेनं वर पािहलं. ती आ यच कत झाली होती.
आ पासाहेब हणाले,
‘खरं च सांगतोय् मी! राबवाला बरोबर देऊन पाठवणार नाही मी तुला. मी वत:
तु याबरोबर येईन.... मग तर झालं?’
‘मी इथंच राहते....’ उमा खाल या मानेनं हणाली.
‘मी समजलो. आम या भांडणामुळं तुला अवघड वाटतं ना? पोरी, ते मनावर घेऊ

नकोस. मो ां या भांडणात तु ही मुलांनी पडू नये. मोठे हवं तर ते िमटवतील, नाहीतर
वाढवतील. यशवंत कती के लं, तरी माझा दो त आहे. जशी आ ही दो ती के ली, तसंच
भांडण! तो आमचा ह आहे. ते तू मनावर घेऊ नकोस, तु या घरी जायचं मी तुला कसं
अडवू?’
आ पासाहेबांनी दोनदा आप या बोल यात ‘तुझं घर’ असा उ लेख के ला, ते हा उमेला
राहवलं नाही.
ती मान वर न करता हणाली,
‘ या दवशी ा घरात मी आले, याच दवशी हे घर माझं झालं. मला दुसरं घर
नाही.’
आ पासाहेब चपापले. ते गडबडीनं हणाले,
‘पोरी, अथाचा अनथ क न घेऊ नकोस! या अथानं मी तुला हणालो नाही. पण इथं
तुझी कु चंबणा होतेय.् तुला पिह यांदा दवस गेलेत. आज तुझी सासू हयात असती, तर
ितनं तुझे येक डोहाळे पुरवले असते. तु या कौतुकाला सीमा रािह या नस या. तू तु या
आई-विडलांकडं गेलीस, तर ते सुख तुला अिधक िमळे ल, मी इथं फार तर डॉ टर आणीन,
सुईण ठे वीन. पण......’
‘मी इथंच राहणार.....’ उमा हणाली.
आ पासाहेबांनी उसासा सोडला. ते हणाले,
‘िनदान आपण बेळगावला तरी जाऊ या.’
‘नको!’
‘अगदी बापा या वळणावर गेली आहेस, बघ!’ आ पासाहेब हणाले, ‘ठीक आहे. पण
िनदान एवढं तरी कर, काही लागलं सवरलं, तर िनदान कळवीत तरी जा -’
उमा हसली.
‘हसतेस काय? तुला गंमत वाटते. पण मला काय होतंय्, ते माझं मलाच माहीत.’
आ पासाहेब वळत हणाले.
दवस उलटत होते. आ पासाहेब काक कडू न उमेला िवचारायला लावीत. सारजाला
िवचा न भंडावीत. ती एक दवस उमेला हणाली,
‘आ ासाब! यापरीस आमी को हापुराला गेलो असतो, तर येस झालं असतं.’
‘का, ग?’
‘काय सांगू? थोर या सरकारांनी भंडावलं मला, रोज तुमां ी काय काय आवडतं, काय
काय जेवला... एक ना हजार! बाई, यां न हता असला सासरा बिगटला! शंबर जलम
यावं आनी अशा घरात संसाराला यावं!’
‘पुरं, सारजा! पायाला काय लागलं, बघ!’
‘कु ठं ?’ खाली वाकू न पायाकडं पाहत सारजा हणाली. पण चटकन ित या ल त आलं.
आ पासाहेबांना काही सुचत न हतं. ते रावबाला िनरिनरा या िशकारी करायला
पाठवीत. कधी ससा, कधी मासा, कधी िचतळ... िच र अशा नाना कार या िशकारी

वा ात येत. उमा कु ठं कस या तरी कामात दसली, तर गडीमाणसांचा उ ार होई.
सारजाही यातून सुटत नसे.
सात ा मिह यातच उमेचं ओटीभरण झालं. उमेसाठी दािगने, शालू आणले गेले.
वाजं ीवा यापयत येकाला खुशाली झाली. यात आ पासाहेबांनी हजार पयांचा
च ाचूर के ला. को हापूरला कळवलं. पण नुसता अहेर आला. कोणीच आलं नाही.
आ पासाहेब हणाले,
‘कशाला येईल? मी आहे ना?’
उमेला आठवा मिहना लागला, तसे आ पासाहेब बेळगावला गेले. चार दवसांनी
आ पासाहेब बेळगाव न आले, ते हा यां याबरोबरच एक सुईण आली. ित यासाठी
उमे या खोलीशेजारची खोली रकामी क न दे यात आली. जे हा ितनं उमेबाबत काही
काळजी कर याचं कारण नाही, असं सांिगतलं, ते हा आ पासाहेबांना हायसं वाटलं.
मुंबईचे ग हनर बेळगावला आले होते. साहेबां यासाठी दरबार बोलावला होता.
आ पासाहेबांनाही आमं ण होतं. आजवर आ पासाहेबांनी आमं ण कधी चुकवलं न हतं.
उमा तर दवसांत होती. देवांना गु वार-सोमवार अिभषेक चालू होता.
एक दवस ता यांनी िवचारलं,
‘काय करणार, आ पासाहेब?’
‘छे! अशा वेळी कसं जाणार?’
‘पण साहेबांचा रोष होईल ना? कले टर हणतील, मु ाम दरबार चुकवला!’
‘ हणेनात! काय करणार आहेत ते?’
शु वारचा दवस होता. सं याकाळी ता या, आ पासाहेब फरायला गेले होते. ल मीचं
दशन घेऊन ते बु जावर गेले. दवस मावळत होता. ता या, आ पा बु जाव न दसणारं
गाव बघत होते.
हळू हळू सूय मावळला. ता या, आ पा उठले आिण वा ाकडं आले. वा ा या दारात
ता यांनी िनरोप घेतला. आ पासाहेब वा ात िशरले.
जया धावत बाहेर येत होता. आ पासाहेबांनी िवचारलं,
‘अरे , का पळतोस?’
‘तुम याकडंच येत होतो.’
‘का रे ?’
‘विहनी या पोटात दुखतंय-् ’
‘आँ!’
‘होय.’
आ पासाहेब गडबडले. रावबा पण तोवर बाहेर आला.
आ पासाहेब जयवंतला हणाले,
‘जया, पळ! काक ला पाठवून दे, आिण ता यांना, या, हणावं.’

‘काही के हाच आलीय्.’
‘मग ता यांना सांग जा.’
जयवंत पळाला.
थो ाच वेळात तो आिण ता या लगबगीनं वा ात िशरले.
आ पासाहेब सो यावर येरझा या घालीत होते. रावबा कचेरीत जाऊन बसला होता.
एक-दोनदा ता या, आ पा उमे या खोलीपयत जाऊन आले. उमेचं क हणं बाहेर ऐकू येत
होतं. ते आ पासाहेबांना ऐकवेना. ते माघारी वळले.
रा वाढत होती. आ पासाहेब-ता या दवाणखा यात बसले होते. ता या काहीतरी
िवषाय काढीत होते. पण आ पासाहेबांचं ल ितकडं लागत न हतं. जयवंत ितथंच
मुरचडू न झोपला होता.
आ पासाहेबांना येक ण तासासारखा वाटत होता. ते हणाले,
‘ता या, हे सहन होत नाही मला. एवढा का उशीर?’
ता या हसले,
‘आ पासाहेब, तु हीही असं काय मुलासारखं करता? तु हांलाही दोन मुलं आहेत. ही
आहे ितथं. ितला सारं काही ठाऊक आहे. को हापूरला असताना अनेक बाळं तपणं के लीत
ितनं. यािशवाय सारजा आहे, सुईण आहे चांगली. तु ही िनवांत राहा. देवाचा जप करा.’
पहाट हायला आली, तरी बातमी नाही.
दर दहा िमिनटाला आ पासाहेब चौकशी करीत होते. देवजी दाराशी उभा होता.
उजाडलं. सूय ि ितजावर डोकावला, आिण याच वेळी देवजी पळत आला‘सरकार, मुलगा!’
‘खरं ?’
‘ हय, सरकार!’
‘जगदंबेची कृ पा!’ ता यांनी हात जोडले.
आ पासाहेबांनीही हात जोडले. ते हणाले,
‘ता या, मी आजोबा झालो. आपण आजोबा झालात!’
‘होय, आ पासाहेब, आपण आजोबा झालो!’
देवजी उभा होता. आ पासाहेबांनी आप या बोटातली अंगठी काढली आिण देवजीकडं
फे क त ते हणाले,
‘देवजी, रावबा कु ठं आहे?’
‘कचेरीत झोपलेत, जी!’
‘झोपलाय्? जा, उठव जा! बाप झालाय् आिण झोपतोय्!’
ता या-आ पासाहेब उठले. ता यांनी वेळ पािहली व िवचारलं,
‘आत घ ाळ होतं ना?’
‘तर! रा ीच दलं होतं!’

ता या-आ पा बाहेर आले, ते हा रावबा डोळे चोळीत बाहेर येत होता. यानं
आ पासाहेबां या चेह याकडं पािहलं.
यां या चेह यावर हसू होतं.
‘तुला मुलगा झाला आिण झोपलास तू?’
‘नुकताच डोळा लागला, आबा!’
‘शहाणा आहेस! बंदक
ू घे आिण चार-पाच बार उडव. समजू दे गावाला, आ ही
आजोबा झालो, ते!’
- आिण थो ाच वेळात वा ातून पाठोपा ग पाच बार उठले. सा या गावाला ते ऐकू
गेले.....

१६
आ पासाहेबांना आजोबा झा याचा आनंद झाला. जीवनाचं साथक झा याचं यांना
वाटत होतं. उमेचं ल होऊन जवळ जवळ अकरा वष लोटली होती. नातवाचं सुख
यायला आ पासाहेबांचं मन अधीर होतं. सारं घर भरलं असूनही, यांना ती उणीव भासत
होती. ता यांनी वत: वेळ पािहली होती. वेळ चांगली होती. सारी शुभ ल णं होती.
आ पासाहेबांना आता उसंत न हती. बारशाचा मु त यांनी काढला होता. मुलगा
झा याची वाता यांनी तातडीनं माणसं पाठवून को हापूराला कळवली होती. पेढे वाटले.
तीन-चार दवस झाले, तरी को हापूर न कोणी आलं नाही. उमे या माहेरचं कोणी ना
कोणी येईल, ही आ पासाहेबांना खा ी वाटत होती. चार दवस लोटले, तरी कोणी आलं
नाही, हे पा न ते िनराश झाले. ते भडकले.
‘माजारी लेकाचे! नाही येऊ दे. यां यािवना मा या नातवाचं बारसं अडणार नाही,
हणावं! बापाचं काळीज नाही, मांगांचं काळीज दलंय् देवानं!’
बारशाची तयारी जोरदार सु होती. पा णे गोळा होत होते. वाडा भरत होता.
बेळगाव न खासे वयंपाक आणवले. वा ाची रं गरं गोटी जोरात सु झाली.
आ पासाहेब जातीनं हे सारं पाहत होते. बेळगाव न सोनार आले. कपडेकरी आले. जयाचे
पाय आत-बाहेर क न थकत होते. ता या एक दवस हणाले,
‘आ पासाहेब, के वढा खच हा!’
‘खच! ता या, मा या आयु यातला शेवटचा खच हा! जयाचं ल पाहावयास जगेन,
असं वाटत नाही.
‘येव ानं हातारे झालात?’
‘ता या, प ाशी ओलांडली क , भरवसा ध नये माणसानं! ता या, बघा तरी, बारसं
कसं करतो, ते! असा धडाका उडवतो! को हापूरपयत पोचला पािहजे.’
दररोज गावागावाचं पाणी वाजत गाजत वा ा या पायरीवर येत होतं. येक
घागरीत पया टाकला जात होता. पाणी घेऊन येणा या माणसा-बायांना गूळखोबरं दलं
जात होतं.
एक दवस आ पासाहेबांनी गो वंदाला हाक मारली. गो वंदाला यांनी प ं
िलहावयाचा चांगला कागद व दौत-टाक घेऊन यायला सांिगतलं.
आ पासाहेब आप या खोलीत लोडाला टेकून बसले होते. गो वंदा समोर कागद व
दौत-टाक घऊन बसला होता.
आ पासाहेबांनी िवचारलं,
‘टाक चांगला आहे ना?’
‘जी.’
‘िलहा तर. अ ार चांगलं काढा. को हापूरला प जायचं आहे. िलहा.’ आ पासाहेब

सांगू लागले.
‘ ीमत राजमा य राजे ी यशवंतराव ऊफ बाबासाहेब दौलतराव मोिहते,
आंदव
े ाडीकर इनामदार यांना ी. घालून पू य आ पासाहेब भाऊसाहेब भोसले, इनामदार
देवगाव, यांचा कृ .सा.न.िव.िव.’
आ पासाहेब घोटाळले, ते हणाले,
‘दुसरा कागद या. घेतला?’
‘जी.’
‘िलहा. ी. यशवंतराव मोिहते यांना..... पण तो मा यापे ा लहान ना?’
आ पासाहेब िवचार क लागले.
गो वंदा िलहीत होता.
‘काय िलिहलंस?’
‘तो मा यापे ा लहान ना?’ गो वंदानं वाचलं.
कपाळावर हात मारीत आ पासाहेब हणाले,
‘काय अ ल तुमची! दुसरा कागद घे.’
‘जी.’
‘जी काय? िलही नीट. ी घालून शू य िच घालून शू य. यशवंतराव यांसी अनेक
आशीवाद िव.िव. खाली िलहा, आज प स कारण क , िच. अखंड सौभा यवती उमादेवी
यांना पु र झालेचे आपणांस कळिवले होतेच. पण आपण आला नाही. िच. बाळाचे
बारसे माघ व चतुथ ला कर याचे िनि त के ले आहे. तरी सदर संगी आपण सहकु टुंब
अग यपूवक ये याचे करावे. खाली िलहा‘तु ही आमचे जुने ेही. आप यामधील गैरसमज, अपराध यानी न घेता ा आनंदाचे
संगी ती पूव ची मै ी पुढे चालवावी, ही इ छा. झाले तेवढे रे ट झाले. आता अिधक ताणू
नये, ही िवनंती.
‘आ ही तुमची वाट पाहत आहोत. खाली िलही‘घरी थोरांना दंडवत, लहानांना आशीवाद. ीजगदंबेकृपेक न इकडील सव ेम आहे.
ितकडील सव ेम कळवावे.
कळावे, हा पूण आशीवाद, आपला,’
प पुरं झालं. लवकर पोहोचावं, हणून बेळगावला पो टात टाक यासाठी रवाना
झालं. आ पासाहेब उमेला हणाले,
‘बघ आता येतोय् क नाही! तुझा बाप मोठा माजोरी. मी हार मान याखेरीज येणार
नाही तो.’
पण तरीही यशवंतराव आले नाहीत!
बारशा या आद या दवशी आहेर घेऊन को हापूर न मनु य आला. आ पासाहेबां या
पुढं आहेराचं ताट ठे वून ता उभा रािहला.
आ पासाहेब िव फा रत नजरे नं तो आहेर बघत होते. श यतो संयम राखून

आ पासाहेबांनी िवचारलं,
‘काय, रे , बरी आहेत सारी?’
‘जी.’
‘मग का आले नाहीत तुमचे सरकार?’
तो नोकर काही बोलला नाही.
आ पासाहेबांचा आवाज चढला,
‘आ ही िभकारी वाटलो होय, रे , तु या सरकारला? आहेर पाठवतोय्! आहेरासाठी
आमं ण पाठवलं होतं का?’
‘कशाला घेता तो आहेर, आबा! ा फे कू न! असले छ प आहेर पाठवलेत मी-’ हणत
रावबा पुढं आला.
‘रावबा, मागं हो-’
रावबा थांबला.
आ पासाहेब हणाले,
‘मी बोललो, तर चालेल. पण तू हे कधीही िवस नकोस, आज तुझा तो सासरा नसता,
तर याला काका हणावं लागलं असतं. तू ात त ड घालू नको.’ या नोकराकडं वळू न ते
हणाले, ‘काय, रे , काही प दलंय् का?’
‘ हाई जी.’
‘बस? येवढा आहेरच?’
‘ हय, जी.’
‘तुम या आ ासाहेबांनाही प नाही?
‘ हाई, जी.’
आ पासाहेब रावजीला हणाले,
‘रावजी, पा णे आलेत. यांची व था तु याकडं ...’ नोकराकडं वळू न ते हणाले,
‘जा तु ही या याबरोबर. काही लागलं, तर सांगा याला.’
‘जी.’ हणत तो नोकर गेला.
जयवंत ितथंच उभा होता.
आ पासाहेबांनी या आहेराकडं बोट दाखिवलं व ते हणाले,
‘जया, एवढं ताट तु या विहनीकडं दे आिण सांग, को हापूर न आलं आहे, हणून....’
जयवंत ते ताट घेऊन आत गेला.
आ पासाहेब आप या खोलीत गेले आिण यांनी खोलीचं दार लावून घेतलं.
उमे या खोलीत क दटलेला वारा दरवळत होता. दुपार असूनही खोलीत दवा होता.
सा या िखड या बंद हो या. जयवंत जाताच ि या ितथून उठू न गे या. जयवंतनं ते ताट
खाली ठे वलं.
उमा हणाली,
‘काय, भावजी, कालपासून सवड नाही तु हांला?’

‘तर! जे हा बघावं, ते हा तु याजवळ बायका! कसं यायचं?’
‘अग बाई! मोठे झालात, तर! काय ते?’
‘को हापूर न आहेर आला आहे. तो ायला आबांनी सांिगतलाय्.’
‘कोण आलंय?् ’
‘कोणतरी नोकर आहे, वैनी!’
‘नोकर?’
‘हो.’
उमा काही बोलली नाही.
जयवंत हणाला,
‘दादा फार िचडला होता. आहेर परत करणार होता. आबांनी आडवलं. आबा
हणाले-’
‘जयवंतचं उमेकडं ल गेल.ं ती रडत होती. याचे श द ितथंच थांबले. तो जवळ गेला
व हणाला,
‘रडतेस तू,वैनी?’
‘नाही!’ उमा डोळे टपीत हसायचा य करत हणाली, ‘रडू कशाला, भावजी?’
‘मी सांग?ू को हापूर न मामा आले नाहीत, हणून रडतेस ना तू?’
‘नाही, भावजी, इथं काय मी एकटी आहे? तुम यासारखे दीर आहेत.
मामासाहेबां यासारखे सासरे आहेत. काय कमी आहे मला?’ ‘
आिण आमचे िचरं जीव कु ठं , आहेत?’
उमा खुदकन हसली....
‘झोपलाय्.’
‘जे हा येतो, ते हा झोपतो-’ उमे या अंगावार रे लून ित या शेजारी झोपले या
मुलाकडं पाहत जयवंत हणाला,
‘रडतो का, ग, तो?’
‘आता रडला, क बोलावीन!’
‘रडवू नको याला.’
‘अरे , वा! येव ात काळजी वाटायला लागली?’ सारजा आत येत हणाली.
‘जातो मी, वैनी...’ हणत जयवंत वळला.
उमा हणाली,
‘भाऊजी. तो माणूस कसा आहे?’
‘को हापूरचा?’
‘हो.’
‘ हातारा आहे.’
‘नाव काय यांचं?’

‘माहीत नाही.’
‘माझं एक काम करा, भाऊजी. याला नाव िवचा न या. पण कु णाला सांगू नका.’
‘छे! एव ात येतो, बघ.’
जयवंत गेला. उमा हणाली,
‘महादू आला असावा.’
‘मला पण तसंच वाटतं.’
जयवंत आला. तो येताच हणाला,
‘महादू! जातो, वैनी!’
‘भाऊजी, याला बोलवा.’
‘इथं?’
‘हो.’
महादू आला. उमेला मुजरा क न तो उभा रािहला.
उमा हणाली,
‘महादूमामा, बरा आहेस ना?’
‘ हय, आ ासाब.’
‘आबा कसे आहेत? आई कशी आहे?’
‘बरी हाईत, जी!’
‘महादूमामा ओळख िवसरला आमची?’
‘ हाई, आ ासाब, सा यांनी सरकारां ी सांिगतलं, पन ऐकलं हाई तेनी. आहेर देताना
डोळं भरलं हतं येच.ं तुमची आठवण काढली हाई, असा दवस गेला हाई घरात.
देवा यान् खोटं कशाला बोलू? सुटली, हना.’
‘सुटली.’
‘तुमां ी मुलगा झाला, ऐकू न लई आनंद झाला यां ी. अंबाबाईला पेढं ठवायला
सवता गेलं हतं. आवंदा जोतीबाला सासनकाठी चढवनार हाईत सरकार!’
‘का, रे !’
‘मागून घेतलं हतं, हनं!’
सारजा आत आली व हणाली,
‘सरकार, थोरलं सरकार हाक मार यात.’
जयवंत पळत बाहेर गेला.
आ पासाहेब सोनारसो यात उभे होते. यांचे डोळे तांबूस दसत होते. ते जयवंतला
हणाले,
‘ दलंस ताट?’
‘ दलं.’
‘काय हणाली?’

‘काही नाही. मी सांिगतलं, तसं रडायला लागली.’
‘रडतेय् ती? काय झालं रडायला? कोण आहे ितथं?’
‘महादू!’
‘कोण महादू?’
‘को हापूरचा माणूस.’ जीभ चावीत जयवंत हणाला.
‘चल.’ आ पासाहेब हणाले.
जयवंतबरोबरच ते उमे या खोलीत िशरले. आ पासाहेबांना पाहताच महादू उठला.
आ पासाहेब हणाले,
‘चहा घेतला?’
‘जी.’
‘भेट या आ ासाहेब तुम या?’
‘जी.’
‘इथं घर यासारखं राहा. समजलं?’
‘जी.’
महादू बाहेर गेला. पाठोपाठ सारजा गेली. उमा उभी होती. आ पासाहेब हणाले,
‘जया हणाला, तू रडतेस, हणून. पोरी, तू मनाला लावून घेऊ नको. नाही आले, तर
नाही येऊ देत. यांची मज . पण जोवर मी आहे, तोवर काळजी क नको. मनात झु
नको. मान सा यांना असतो. पण माणुसक असली, तर याला शोभा. एवढा ह ही बरा
न हे. तो तसा येणार नाही. मी मेलो, हणजे येईल धावत. आ ही दोघे कतीही भांडलो,
तरी कु णाचं बरं -वाईट झालं, तर दुस या या डो यांत पाणी आ यािशवाय राहायचं
नाही. नंतर पावलोपावली आठवेल याला. मी याची िमजास सोसतो ना? हणून
चाललीय् ही घमड!’
आ पासाहेबांनी उमेकडं पाहताच श द आवरले. ती मान खाली घालून उभी होती. ते
गडबडीनं हणाले,
‘जातो मी. जा त वेळ उभी रा नको. काय हणतो आमचा नातू?’
‘झोपलाय्.’
‘झोपू दे! आिण हे बघ, मी बाहेरचं सारं पाहतो. तू आतले आहेर तेवढे बघ. काल बासनं
पाठवलीत ना?’
‘जी.’
‘ती ठे वून घे. सग यांना आहेर कर. चांगले कर. मग राहतील, ती लुगडीखण परत
क .’
‘जी.’
‘उ ा बारसं. डो यांत पाणी आणू नको. शपथ आहे तुला. समजलं?’
‘जी.’
सं याकाळी दोन बैलगा

ा वा

ासमोर थांब या. बेळगाव न आ पासाहेबांनी

मागिवलेला बँड आला होता. बँडवाले आले. ग लीची पोरं गोळा झाली. रा ी वा ातली
हं ा-झुंबरं पेटली. पा णे मंडळ बरोबर आ पासाहेब ग पा मारीत बसले.
दुसरे दवशी पहाटे सनई-चौघडा वाजू लागला, आिण वाडा जागा झाला. गडबड,
धावपळ सु झाली. बेळगाव न आणवले या फु लां या माळा टांगून पाळणा सजवला
जात होता. बँडचा आवाज गावावर उठत होता. सारं गाव वा ात गोळा झालं होतं.
दहा गावचे रयत, ओळखीचे लोक जमले होते. देवदशन क न मंडळी वा ात आली.
ता या हणाले,
‘आ पासाहेब, लोक फार आले, नाही?’
‘येऊ देत, ता या. आणखीन येऊ देत. मला यात आनंद आहे.’
दोन हरी सारं गाव वा ात जेवलं. बाहेर या चौकात बँड वाजत होता. सो यावर
सनई-चौघडा वाजत होता. आत बायकांची रीघ लागली होती.
सं याकाळी आ पासाहेब सदरे त उभे असता जयवंत पळत आला व यानं िवचारलं,
‘आबा, वैनीनं बाळाचं नाव काय ठे वायचं, हणून िवचारलंय्.’
आ पासाहेबांनी रावबाकडं पािहलं व ते हणाले,
‘अरे , मला काय िवचारतोस? तु या दादाला िवचार! तो बाप आहे ना?’ सारे हसले.
रावबा लाजला.
‘लाजतोस काय? सांग ना! खरं , क नाही, ता या?’
‘हो. खरं आहे.’
राबवा कचेरीकडं पळाला. आ पासाहेब हसले. ते हणाले,
‘तू सांग ना! तु या वैनीला हणावं, तुला आवडेल, ते ठे व.’
परत जया आला.
‘का, रे ?’ आ पासाहेबांनी िवचारलं.
‘वैनी हणते, तुमचं नाव ठे वू का?’
‘माझं?’
‘आजोबांचं नाव ठे वणं हेच यो य.’ ता या हणाले.
‘ठे व, हणावं, ितला आवडत असेल, तर-’ आ पासाहेब हणाले.
जया वळला. तो थोडा अंतर गेला असेल, नसेल, तोच आ पासाहेबांनी हाक मारली‘जया, इकडं ये.’
जयवंत जवळ आला.
आ पासाहेब हणाले,
‘जया, तु या वैनीला सांग, हणावं, बाळाचं नाव ‘यशवंत’ ठे वा. दररोज उठू न िश ा
ायला मला बरं पडेल! आजोबांचंच नाव आहे ते, हणावं.’
सारे मो ानं हसले. जया पळत गेला.
बाळाचं नाव यशवंत ठे व यात आलं. बँड या, सनई या सुरात वा ावर बंदक
ु चे बार

झाले आिण गावाला बारसं झा याचं कळलं.
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यशवंत झा यापासून आ पासाहेबांना एक नवीनच उ ोग िमळाला होता. ते
यशवंतला बाहेर आणवीत, घेत आिण याला खेळवीत बसत. आले या लोकांना याची
गंमत वाटे. जयवंत कं वा आ पासाहेबांकडंच यशवंत जा त वेळ असे. जयवंत, शाळे ची
वेळ सोडली, तर ब तेक वेळ यशवंतला खेळव यात घालवी.
एके दवशी सं याकाळी जयवंत शाळे तून आला, तो थेट विहनी या खोलीत गेला.
जयवंतला पाहताच छोटा यशवंत रांगत पुढं आला. याला कडेवर घेऊन याचा मुका घेत
जयवंत हणाला,
‘बघ, विहनी, ओळखतोय् मला तो!’
‘ओळखील तर! वाथ माणसाला उपजतच कळतो, भावजी!’
आपलं पाटी-द तर पलंगावर फे कू न जयवंत बसला.
यशवंत या या त डाकडं पाहत होता.
उमा हणाली,
‘पुरे झाले लाड, दूध या जा.’
‘तू आणून दे.’ जयवंत हणाला.
‘भावजी, आता लहान नाहीत तु ही! तुमचं द र या. खोलीत ठे वा. हातपाय धुवा
आिण वयंपाकघरात सारजा असेल, ित याकडू न दूध घेऊन मग या.’
‘ यापे ा जा हणून सांग ना!’ जयवंत हणाला. ‘मला माहीत आहे, हा झा यापासून
तुला नुसतं मा यावर रागवायलाच येत!ं ’
यशवंताला जयवंतनं खाली ठे वलं आिण तो चालू लागला. दरवा यात याला हाक ऐकू
आली,
‘भाऊजी-’
णभर जयवंतचं पाऊल अडखळलं. दुस याच णी यानं हाक न ऐकलंसं क न
पाऊल बाहेर टाकलं.
‘भाऊजी, मागं फरा. शपथ आहे बाहेर पाऊल टाकाल, तर!’
जयवंत माघारी वळला. उमा िजथं बसली होती, ितथंच होती. मान वर के ली, ितचे
डोळे भ न आले होते. यांत संताप दडला होता. ती हणाली,
‘काय हणालात तु ही?’
‘मग काय खोटं सांिगतलंय्? खरं च आहे ते!’
‘अलीकडं शाळा सु झा यापासून जीभ फार बोलतेय् तुमची! शाळा िशकू न शहाणे
हा. देवानं ब ीस दात आिण एकच जीभ माणसाला दलीय्. िनदान ब ीस वेळा िवचार
क न एकदा बोलत चला. समजलं?’
‘हो.’ जयवंतलाही राग अनावर झाला होता. तो तसाच माघारी वळला आिण सरळ

ता यां याकडं गेला.
ता या आ पासाहेबां याबरोबर फरायला गेले होते. एकटी काक गवारी या शगा
मोडीत बसली होती.
‘ये, जया.’
जयवंत काक शेजारी बसला.
‘अरे , पाट घे.’
‘रा दे.’
‘जया, तुझी विहनी काय करतेय् रे ?’
‘आहे खोलीत.’
‘यशवंत?’
‘ितथंच आहे.’
‘शाळा सुटली?’
‘हो.’
‘शाळा चुकवू नको हां!’
‘नाही.’
‘आज बोलेनास बरा! नाहीतर दररोज वटावटा करणारा तू! काय झालं?’
‘काही नाही-’ जयवंत शगा मोडीत हणाला.
‘दादा रागावला?’
‘नाही, म यात गेलाय् तो.’
‘मग उमा रागावली?’
जयवंत काही बोलला नाही.
काक हसली. ती हणाली,
‘अरे , चालायचंच! ितचा ह च आहे रागवायचा! आिण उगीच रागावणार नाही ती-’
‘तर तर! उगीचच रागावली.’ जयवंत हणाला.
‘तू काहीतरी के लं असशील!’
‘तू पण ितचीच बाजू घेणार! मला माहीत आहे.’
‘नाही, रे राजा! ितची कड कशाला घेऊ? सांग बघू, काय झालं, ते!’
‘काही नाही, काक , मी शाळे तनं आलो. ती हणाली, दूध िपऊन या. मी हणालो, तू
आणून दे. ब स. तेव ाव न काय पायजे ते बोलली!’
‘काय पािहजे ते बोलली? काय हणाली?’ हसू दाबीत काक हणाली.
‘उलट बोलतोस? हणाली.’ काक कडं न पाहता शगा मोडीत जयवंत हणाला.
काक हणाली,
‘अरे , िशरा काढू न शगा मोड. असं हणाली तुला? मी रागावते ितला, मग तर झालं?’
हसत जयवंत हणाला,

‘खरं ?’
‘खरं .’
सं याकाळी जयवंत आप या वा ात आला, पण उमे या खोलीकडं गेला नाही. रा ी
उमा वाढीत असता जयवंतकडं पाहत होती. तो ितची नजर चुकवीत होता.
सकाळी तो जागा झाला. याचा राग गेला होता. तो उमे या खोलीत गेला.
यशवंतबरोबर खेळला, पण उमा या याशी बोलली नाही. जयवंत ित याशी बोलला, पण
ितनं तुटकपणे उ रं दली. जयवंतला ते जाणवलं. या दवशी शाळे त याचं मन रमलं
नाही.
सं याकाळी तो शाळे तून आला, तो उमे या खोलीत गेला. उमा जयवंतला पाहताच
बाहेर जाऊ लागली. जयवंत जोरानं हणाला,
‘मला दूध हवंय!् ’
उमा काही न बोलता बाहेर गेली.
यशवंत जयवंताकडं धावला. याला घेऊन जयवंत बसला. याला ितथं थांबू नये, असं
वाटत होतं, पण यशवंत एकटा होता. याला सोडू न जयवंतला जाववेना.
उमा खोलीत आली. ितनं दुधाचा पेला समोर ठे वला. जयवंत दूध याला आिण द र
घेऊन बाहेर गेला...
दुस या दवशी जयवंत शाळे तनं लवकर आला आिण खोलीत जाऊन झोपला.
सं याकाळी उमा दूध घेऊन आली.
जयवंत उठला नाही. उमा हणाली,
‘उठा!’
जयवंत उठला. उमेनं िवचारलं,
‘शाळा लवकर सुटली?’
‘डोकं दुखतंय.् ’
उमेचा चेहरा घाबरा झाला. ती गडबडीनं पुढं आली आिण ितनं जयवंत या कपाळाला
हात लावला. तो हात िझडकारीत जयवंत हणाला,
‘काही नको.’
‘असं काय करता, भावजी!’
‘तू बोलणार न हतीस ना मा याशी?’ जयानं िवचारलं.
‘कोण हणतं?’
‘मला माहीत आहे.’
‘मलाही माहीत आहे, तु ही काक ना सांिगतलं आहे, ते.’
जयवंत चपापला. चमकू न यानं उमेकडं पािहलं.
‘भावजी, तु हांला आवडत नाही, तर कशाला बोलू मी?’
‘काक नं खोटं सांिगतलं तुला.’

‘हो, भाऊजी, मला खोटं ठरवलंत, आता काक ना खोटं ठरवू नका!’
‘मग का हणालीस तसं?’
‘पु हा नाही हणणार!’
‘खरं ? माझी शपथ?’
‘हो, तुमची शपथ!’ उमा हसून हणाली.
‘वैनी! खरं सांगू?’ जयवंत ित याकडं बघत हणाला, ‘तू मला मार, पण सू नकोस, ग,
मा यावर!’ जयवंतचे डोळे पाणावले.
उमा झटकन पुढं झाली आिण जयवंतला पुढं घेत हणाली,
‘नाही, राजा, तु यावर कशाला सू?’
‘मग पाज तर दूध!’
‘हसतील, कु णी बिघतलं, तर!’
‘हसू देत!’
‘आला का मूळपदावर?’ हणत उमेनं पेला उचलला आिण जयवंत या त डाला
लावला. जयवंत दूध याला.
उमा हणाली,
‘आता यशवंतला या आिण देवळात जा. दररोज फरायला यायची सवय लावलीत.
काल यानं जीव खा ला माझा.’
‘मग कशाला भांडलीस?’ हणत जयवंत दारापयत गेला.
उमा हसून हणाली,
‘डोकं दुखत होतं, नाही, तुमचं?’
चपापून जयवंतनं मागं पािहलं. उमा हसत होती. ती हणाली,
‘आता परत शाळा चुकवू नका!’
हसत जयवंत बाहेर पळाला.
यशवंत या बोब ा बोलांना आता धार येत होती. आ पासाहेबां याकडं तर या या
त ारी वाढत हो या. ‘आईनं माललं, काका असं हनाला, दादा बंदक
ू देत नाही.’ अनेक
त ारी. या सा या आ पासाहेबांना ख या वाटत. ते उमेला रागावत. उमा जयवंतला
हणे,
‘भाऊजी, आता हे शहाणे झाले. आता आणखी यां यामुळं िश ा खाय या. काटा जीव
खायला आलाय्!’
‘का!’ डोळे िव फा न यशवंत हणायचा, ‘कालटा हनतीस? सांगू आ योबांना?’
‘नको, ग, बाई!’ उमा हसत हणायची आिण यशवंत हसायचा....
जयवंत ितसरी य ा पास झाला. चौथीत गेला.
एक दवस नाईक मा तर वा ात आले. आ पासाहेब, ता या बसले होते.
आ पासाहेबांनी िवचारलं,

‘काय, मा तर, काय हणतोय् आमचा जया?’
‘चांगला अ यास आहे याचा.’
‘माझा मुलगा, हणून सांगता, वाटतं?’
‘नाही, सरकार, तसं कशाला सांग?ू आजवर एकदाही बोट लावून घेतलं नाही यांनी.
चालू वष बोडाची परी ा आहे. बघा, मी सांगतोय. ते खरं , क नाही!’
‘ही ता यांची कृ पा!’
‘माझी कसली?’ ता या हणाले.
‘तु हीच याला िशकवलंत! तु ही हणालात, हणून, नाहीतर मी काही शाळे त
घातला नसता याला. देवानं दलंय,् काय कमी आहे? िशकू न तरी नोकरी करणार
थोडाच?’
‘ हणजे आता परी ा पास झाला क , घरात बसवून ठे वणार, क काय?’ ता यांनी
िवचारलं.
‘मग काय करणार तो?’
‘छे! आ पासाहेब, हे पटायचं नाही आप याला. येवढा िशकतोय्, तर याला इं जी
शाळे त घालायचा, बी. ए. करायचा, िनदान मॅ क तरी.’
‘काय, रे , जया, िशकणार काय?’
जयवंतनं होकाराथ मान हलवली.
‘शीक, याला काय!’
चौथीचं वष अस यानं उमेचं ल जयवंतवर सारखं असायचं. ती याला पहाटे उठवी.
नेहमी मा तरांना िनरोप पाठवून या या अ यासाची चौकशी करी.
एके दवशी रावबा हणाला,
‘उमा, तू िशकली का नाहीस?’
‘िशकवलं नाही, हणून!’
‘कु ठवर िशकलीस?’
‘घरी मा तर ठे वला होता लहानपणी. यानं िलहायला-वाचायला िशकवलं, तेच याचे
मोठे उपकार!’
‘मग िशकायचं होतंस!’
‘के हा िशकणार! चौदा ा वष तर तुम या घरी आले.’
‘बरं झालं, आलीस, ते. नाहीतर माझं काय झालं असतं?’ रावबा हसून हणाला.
‘काही िबघडलं नसतं. दुस या दहा मुली आ या अस या घरी.’
रावबा मो ानं हसला,
‘खरं आहे बघ! पण तुझी सर आली नसती यांना.’
‘पुरे झालं. कु णीतरी ऐके ल, हटलं!’
जयवंतची परी ा जवळ आली. नाईक मा तर दररोज सकाळी येत होते. जयवंत

जोरात अ यास करीत होता. तो परी ोला बेळगावला जाणार होता. परी ो या आधी
रावबा जयवंतला घेऊन परी ोसाठी बेळगावला गेला. जाताना तो उमे या पाया
पड यासाठी आला, ते हा ती हणाली,
‘भाऊजी, काळजी क नका. िभऊ नका. पास हाल तु ही.’
‘तुझा आशीवाद अस यावर िभऊ कशाला?’ हणत, हसत जयवंत बाहेर गेला.
चार दवस उमेला चैन पडलं नाही.
जयवंत जे हा परत आला, ते हा उमेनं िवचारलं,
‘काय, भाऊजी, कशी झाली परी ा?’
‘ यात काय? सोपं होतं सगळं !’ जयवंत हणाला, ‘उगीचच मा तरांनी भा ड पाठ
क न घेतलं!’
‘जा आता, मा तरांना भेटून या. िबचा यांनी फार मेहनत घेतली.’
जयवंत मा तरां या पाया पडला. मा तरांना पि ाका दाखव या. मा तर या
पा न आनंदले. ते हणाले,
‘तु ही पास होणार!’
जयवंतचा िनकाल लागला. या दवशी उमेनं आ पासाहेबांना सांगून मु ाम
बेळगावला माणूस पाठवला होता. तो जयवंत पास झा याची बातमी घेऊन सं याकाळी
आला. जयवंत आ पासाहेबां या पाया पडला. आ पासाहेबांनी ेमानं या या पाठीव न
हात फरवला. तो सरळ उमेकडं गेला. उमा वयंपाकघरात चुलीपुढं बसली होती. यशवंत
ित या पाठीवर रे लला होता. जयवंतला पाहताच तो ओरडला,
‘जयाकाका!’
ितकडं ल न देता ता सरळ विहनीजवळ गेला आिण ित या पाया पडला.
‘काय, भावजी?’
‘वैनी, मी पास झालो!’
‘खरं ? देव पावला!’ उमेनं हात जोडले.
‘आिण पेढे, हो?’ सारजानं िवचारलं.
‘पेढे?’ जया हणाला.
उमा हसली.
याच वेळी आ पासाहेब आत आले व हणाले,
‘उमा, हे घे तू सांिगतलेले पेढे. तु या दरानं परा म गाजवला. तू थोडंच ऐकणार?’
उमा डो यावर पदर घेऊन उभी होती. जयवंत यशवंतचं बोट ध न उभा होता.
आ पासाहेब जाताच यशवंत िपशवीकडं धावला. हणाला,
‘मला पेला!’
‘हां!’ उमानं दटावलं. ‘आ ा नाही. उ ा देवाला दाखव यावर, भावजी ता यांना,
काक ना, मा तरांना भेटून या. िबचारे काळजीत असतील. बाक चे पास झाले काय, हो?’

‘चौघे पास झाले. दोघे नापास झाले.’
‘िबचारे !’
उमे या खोलीत उमा, रावबा बसली होती.
जयवंत आला.
तो येताच उमेनं िवचारलं,
‘भेटले ता या-काक ?’
‘हो.’
‘आिण मा तर?’
‘हो.’
‘आता सकाळी सग यांना पेढे ा.’
जयवंत पुढं झाला आािण तो रावबा या पाया पडला. रावबा हणाला,
‘छान, जया, आता थांबायचं नाही. आ ही अडाणी रािहलो, ते ठीक, पण तू
बी.ए. हायला पािहजेस.’
‘अहो, बी.ए. नंतर! आता ते पास झालेत, यांना काही तरी ा.’
‘माग, माग, जया! िभतो काय? हवं ते माग.’
‘ या, हो, भाऊजी, मागून!’
जयवंत हसला. डोकं खाजवीत तो एकदम हणाला,
‘मला शी पये दे, दादा!’
‘ शी पये? ते, रे , कशाला?’ रावबानं िवचारलं.
उमा ग धळात पडली.
जयवंत एक वेळ झोपले या यशवंताकडं पा न खाली मान घालून हणाला,
‘तीन चाक सायकल बघून आलोय् मी!’
‘आता लहान का आहेस तीन चाकां या सायकलवर बसायला? हवी, तर मोठी घे.’
‘मला नको! यशवंतला!’ जयवंत हणाला.
-आिण या वा याबरोबर उमे या डो यां या कडा अकारण पाणाव याचा भास
झाला. दुस याच णी ितचं हसू रावबा या हा यात िमसळलं.

१८
आ पासाहेब व जयवंत देवाला जाऊन परत आले. आत या चौकात येताच
आ पासाहेबांनी पु ातील छो ा यशवंतला समो न आले या देवजी या हातांत दलं.
घो ाव न उतरताना आ पासाहेब हणाले,
‘जयवंत, आता घोडं लहान होत नाही? हे घोडं आता यशवंतला ायचं; काय,
यशवंत?’
देवजीचा हात सोडवून घेत तो आ पासाहेबां या जवळ आला आिण हणाला,
‘मी बसनाल घो ावल!’
‘तर तर! हणे, घो ावर बसनाल.’ जयवंत हणाला, ‘तुला गाढव घेऊ या!’
आ पासाहेब मो ानं हसले.
यशवंत जयवंतला मारायला धावला. जयवंत पळाला. या या पाठोपाठ यशवंत पळू
लागला.
आ पासाहेब ओरडले,
‘अरे , घोडं लाथ मारील!’
यशवंत थबकला. एकदम यानं मो ानं रडायला सु वात के ली.
आ पासाहेब हणाले,
‘जया, दवसातून कती वेळा रडवतोस याला?’ हणत यांनी यशवंतला कडेवर
घेतलं आिण ते समजावू लागले. पण यशवंत थांबेना. आ पासाहेब हणाले,
‘खुळा आहे काका! याला मा या?’
‘हो!’ यशवंत एकदम हणाला.
दूर उ या असले या जयवंतला आ पासाहेबांनी हाक मारली,
‘जयवंत, इकडं ये बघू. तुला मार देऊ या.’
जयवंत हसत जवळ आला.
आ पासाहेब हणाले,
‘पाठ कर.’
जयवंत पाठ क न उभा रािहला.
आ पासाहेबांनी पाठीवर थापा मार या व यशवंतला िवचारलं,
‘पुरे?’
‘पुले.’ यशवंतनं मान डोलावली.
‘तू मालनाल?’
‘मालनाल.’
‘बघ हां, येशा...’ जयवंत हणाला.
‘आजोबा!’

‘मार तू, मी आहे.’ हणून आ पासाहेब वाकले.
जयवंत या पाठीवर यशवंतनं दोन बु या मार या.
आ पासाहेब हणाले,
‘जया, ाला घेऊन जा आिण ा या आईकडं दे.’
जयवंतनं यशवंतला पाठीवर घेतलं आिण तो उमे या खोलीकडं पळत सुटला.
उमा खोलीत के स वंचरीत होती. यशवंत ित या पाठीला िबलगत हणाला,
‘काकाला माल दला.’
‘कु णी?’ याचा मुका घेत उमेनं िवचारलं.
‘मी आिण आजोबा-’
‘का, रे ?’
‘मला गालव हनाला.’
‘होय, हो? गाढव हणालात यशवंतला?’
‘नाही, वैनी, मी हणालो, तुला बसायला गाढव आणू या!’
‘गालव हनाला.’
‘येशा-’ जयवंतनं हाक मारली, ‘इकडं ये.’
‘काय?’ यशवंत याला िबलगत हणाला.
‘तू मोठा का, मी?’
‘मी!’ आप या छातीवर हात ठे वून यशवंत हणाला.
‘तुझे कान मोठे , का माझे?’
‘माजे.’
‘मग झालं तर, तू गाढव!’
‘आई, बग, ग-’
‘आता जाता भाऊजी, का देऊ दोघांनाही मार?’
जयवंत पळत बाहेर गेला. बाहेर जाताच याची नजर सदरे त गेली. सदरे त रं गराव
पाटील, रामजी उभे होते. जयवंत ितकडं धावला. तो जवळ जाताच रामजीनं िवचारलं,
‘सरकार कु ठं हाईत?’
‘कोण, दादा? आंघोळ करतोय्.’
‘ हवं, थोरलं सरकार.’
‘पूजा करताहेत.’
मं दरातून आ पासाहेब बाहेर आलं यांना पाहताच रं गराव, रामजी यांनी मुजरा के ला.
आ पासाहेब हणाले,
‘वा, पाटील! कती दवसांनी येणं के लंत? गावात असून आठ-आठ दवस भेटत नाही?’
‘तसं नाही, सरकार ही शेतीची कामं... गावक ची कामं...’
‘आ पासाहेब जाऊन बैठक वर बसले. रामजी, रं गराव उभे होते.

आ पासाहेब हणाले,
‘बसा, पाटील.’
दोघेही बसले.
‘आज सकाळीच येणं के लंत?’
‘सरकार, काल बािगल यावर दरोडा पडला.’
‘खरं ?’
‘ हय, सरकार, गावात एक ढोर रािहलं हाई!’
‘गावचे लोक काय करीत होते?’
‘गाव के वढं? लई लई तर शंभर उं बरा असंल गावात. दरोडा आला, तशी सोडू न
पळाली सगळी मानसं आन् सकाळी िशरली गावात.’
‘अरे रे! जनावरं गेली? काय करावं िबचा यांनी!! चार दवसांमागं असंच क याणपूर
गेलं, न हे?’
‘ हय, सरकार, यापायीच आलू हतो.’
‘ हणजे?’
‘हे दरोडेखोर इथले हाईत, सरकार, देशावरचे रामोशी हाईत, हनं, भारी बंदोब तात
ये यात, हनं. टोळीबी लई मोठी हाय. कोन हंतय् पाचशे, तर कोन हंतय् हजार!’
‘हं! ग पा आहेत सग या. हजार यायला मोगलाई लागलेय् का काय?’
‘काय करायचं, सरकार?’
‘काय करणार? रपोट के ला न हे?’
‘ हय! या गावा या पाटलांनी रपोट के लाय्.’
‘मग झालं तर.’
‘पन आपलं गाव-’
‘पाटील, वेड लागलं काय? येवढं मोठं गाव. ावर चालून आले, तर दात पाडू
एके काचे. बारक गावं होती, हणून झालं हे!’
‘ हय. तेबी खरं च.’ रामजी हणाला, ‘ब शा इकडं येनार हाईत ते.’
आतून रावबा आला. आ पासाहेबां या पाया पडत तो हणाला,
‘आबा, आज पाटील कु णीकडनं उगवले?’
‘रावबा, दरो ाची बातमी घेऊन आलेत हे.’
‘कु ठं पडला?’
‘बािगल याला. सारी जनावरं नेली, हणे! आिण आम या गावावरही दरोडा येणार
आहे, हणतात, हे.’
रावबा हसला आिण हणाला,
‘मग गावानं काकणं भरलीत, का काय? येऊ देत! एकटा झोपवतो सा यां ी! बघा
तरी-’
‘शा बास! काय, पाटील?’ आ पासाहेब अिभमानानं हणाले.

‘मग आ हांला तरी कसली काळजी!’ पाटील उठताना हणाले, ‘येतो तर, जी.’
‘बसा, हो; जाल, हणे.’
पाटील बसले.
रावबा हणाला,
‘आबा, म यात जातो.’
‘हं! जेवायला येणार, न हे?’
‘नाही, आबा; पावनेर के लाय्. औतं सांिगत यात.’
‘ कती?’
‘चाळीस.’
‘मग बक याची जोडणी?’
‘के लीय् क ! िस ा गेलाय् पुढं.’
‘बरं , मग जा तर! उगीच वेळ नको.’
रावबा िनघून गेला.
आ पासाहेब पाटलां याबरोबर बराच वेळ बोलत बसले. जे हा पाटील आिण रामजी
आ पासाहेबांचा िनरोप घेऊन गेले, ते हा आ पासाहेब एकटेच सदरे त कतीतरी वेळ बसले
होते. दरो ा या बातमीला यांनी उडवून लावलं होतं खरं ; पण यां या मनाला ती एक
काळजी लागून रािहली होती. नकळत ते दरो ाब लिवचार करीत बसले होते. तोच
आतून जयवंत आला आिण तो आ पासाहेबां या शेजारी बसला. या याकडं पाहत
आ पासाहेब हणाले,
‘जया, ता या आहेत का, बघ! असले, तर तातडीनं या, हणावं.’
जयवंत पळाला. जे हा तो ता यां या घरी पोहोचला, ते हा ता या क
ावर उभे
होते. जयवंतला पळत येताना यांनी पािहलं. तो जवळ येताच यांनी िवचारलं,
‘काय, रे , जया?’
‘आबांनी बोलावलंय्?’
‘का रे ? कोण आलंय्?’
‘रं गराव पाटील आिण रामजी आले होते. गेले ते मघाशीच. आबा एकटेच आहेत.’
‘थांब हां, आलो.’
ता या आत गेल.े यांनी बंडी चढवली आिण ते जयवंतबरोबर वा ा या रोखानं चालू
लागले. वाटेवर येताच जयवंत अचानक थांबला आिण तो ता यांना हणाला,
‘ता या, काक ना भेटून येतो.’
‘ये.’ ता या हणाले.
जयवंत पळत माघारी गेला.
सदरे वर ता या आले. यांनी पािहलं. आ पासाहेब लोडाला टेकून बसले होते. ता यांकडं
नजर वळताच आ पासाहेब हणाले,
‘या, ता या, बसा.’

‘आज सकाळीच बरं बोलवणं के लंत!’ ता यांनी बसत िवचारलं.
‘काक चं कसं आहे?’
‘आहे तसंच आहे. ताप आहे. जाईल तो. बरं , का बोलावलं होतंत?’
‘पाटील आ ा हेच येऊन गेले. गे या चार दवसांत बािगलगं, क याणपूर लुटलं
दरोडेखोरांनी. गावचं गाव रकामं के लं.’
‘हो, मीही ऐकलं.’
‘तेच हणतो, ता या. दरोडेखोर देशावरचे रामोशी आहेत, हणे. आपणही िवचार
करायला हवा.’
‘छे, हो, आ पासाहेब! आपलं गाव के वढं मोठं ! अस या गावावर यायचा नाही दरोडा.’
‘मलाही तसंच वाटतं. ही नसती काळजी लागलीय्, बघा.’
‘काळजी क न काही
सुटत नाहीत! येईल, ते हा बघू. आज हवेत लाथा मा न
काय करायचं?’
‘ते खरं , ता या. पण चैन पडेना बघा समज यापासून-’
‘मलाही कळतंय् ते. पण काळजी कर यासारखं यात काय आहे? हे मला नाही खरं
वाटत. दोन गावांवर दरोडे पडलेत, हणजे सरकारही बंदोब त करील.’
पण तो अंदाज खरा ठरला नाही. चार-दोन दवसांनी एक एक गाव लुट याची बातमी
येई. एके दवशी पाच-पंचवीस माणसं वा ात गोळा झाली. पाटीलही बरोबर होते.
आ पासाहेबांना उठव यात आलं. नुकतचं उजाडायला लागलं होतं. आ पासाहेबांना
पाहताच पाटील पुढे आले. दरवा यातून येणा या ता यांनाही वाट क न दे यात आली.
आ पासाहेबांनी िवचारलं.
‘काय आहे, पाटील?’
‘सरकार, हे बघा!’ हणत पाटील पुढं आले. यां या हातात शदूर फासलेला एक गोल
दगड होता.
‘काय हे?’ आ पासाहेबांनी िवचारलं.
ता यांनी तो दगड पािहला.
सारे त ध उभे होते. येका या चेह यावर काळजी उमटली होती.
ता या हणाले,
‘आ पासाहेब, ालाच आरगल हणतात.’
‘आरगल?’
‘होय! पाटील हणाले, ‘सरकार, ही ताक द आहे.’
‘कु णाची?’
‘रामो यांची! आता आमचं गाव धरलंय् यांनी.’
‘मग आजच दरोडा येईल, हणता?’
‘ब शा अजून चार-पाच दवस तरी जातील.’ रामजी हणाला.
‘कशाव न?’

‘धनी, आज ो ध डा गावला, हवं? तसं नेमानं गावाय पायजेत. गावाला धडक
भरायपायी असचं कर यात. गाव हादरलं क , मग ये याल, बगा.’
आ पासाहेबांनी सवाकडं पािहलं.
‘ठीक आहे. पा काय होतंय,् ते!’
‘सं याकाळी सारं गावं गोळा करा वा ात.’
सारे परतले.
आ पासाहेब ता यांना हणाले.
‘माझं एक ऐकाल का?’
‘काय?’ ता यांनी िवचारलं.
‘आज या आज रावबा, जया आिण घेऊन तु ही बेळगावला जा. काक नाही बरोबर
या.’
‘आिण तु ही.’
‘मला गाव कसं सोडता येईल, ता या? मीच जर गाव सोडू न गेलो, तर फावलंच
दरोडेखोरांचं! गाव िबचारं काय. ऐवज लपवून ठे वील. दरोडेखोर आले क , रानात पळू न
जाईल. जनावरं लुटली जातील. शेतक यांची जनावरं गेली, क जीव राहील का? ता या,
मरण चुकत नाही कु णाला! रोगराईत टाचा घासून मर यापे ा गावासाठी जीव गेला, तर
फार चांगलं मरण येईल ते!’
‘खरं आहे.’
‘मग जाता ना आज?’
‘कोण, मी!’ ता या दचकू न हणाले, ‘नाही, आ पासाहेब, गाव जसं तुमचं आहे, तसंच
ते माझंही आहे. मला तरी कसं जाता येईल? जे हायचं असेल, ते आप या दोघांचं होईल.’
आ पासाहेबांनी दीघ उसासा सोडला. आपली नजर फरवीत ते हणाले,
‘ता या, कु ठ यातरी ज मीचं फार मोठं देणं रािहलंय् तुझ.ं यािशवाय का तू हे
बोलतोस? िजतेपणाची सोबत िमळायची कठीण, ितथं मरणाची सोबत कोण देणार,
बाबा!’ गडबडीनं आपले डोळे पुशीत आ पासाहेब हणाले, ‘ठीक आहे. काक ना आता बरं
वाटतं ना?’
‘ताप अ ाप नाही. मुदतीवर नाही गेला, तर िमळवली.’
‘ता या, जर थांबा. मी आजच मुलांना आिण सूनबाईला बेळगावला पाठवतो. काक ना
पण मे यातून पाठवू या.’
‘नको, आ पासाहेब! ितला ते सहन होणार नाही. सूनबाईला आिण यशवंत, जयवंतला
आज पाठवाच! रावबाला बरोबर ा. ब तेक एक-दोन दवसांत गावाबाहेर कु णाला
सोडलं जाणार नाही.’
‘मी करतो व था.’
आ पासाहेब गडबडीनं आत गेल.े यांनी हाक मारली,
‘गो वंदा!’

‘जी...’ हणत गो वंद आला.
‘िस ाला सांगून गाडी तयार करायला सांगा.’
‘जी!’
‘रावबा, जया, मुलगी, सा यांना बेळगावला पाठवतो आहे.’
रावबा बाहेर आला. याला आ पासाहेब हणाले,
‘रावबा! मुलीला घेऊन तू बेळगावला जा. आज या आज परत यायला पािहजे.’
‘जी! पण का, आबा?
‘गावात आज दरो ाची सूचना आलीय.’
‘आिण मी एकटा जाऊ?’
‘बरोबर जया, यशवंत आहेत क !’
‘आिण तु ही?’
‘गाव सोडू न गेलो, तर लोक शेण घालतील क त डात!’
‘मग मी जाऊ सोडू न? मीही जाणार नाही!’ रावबा हणाला.
‘शा बास! तेच हणत होतो मी. तू मुलीला पोहोचवून टाकोटाक परत ये. बघू या, काय
दरोडेखोर आहेत, ते!’
‘पण, सरकार!’ गो वंदा हणाला, ‘गाडी जायची, तर दहा-पाच माणसं तरी बरोबर
रा देत.’
‘का?’
‘कदािचत गाडी अडवली जाईल.’
‘मग बंदक
ू शोभेची आहे का?’ रावबानं िवचारलं.
‘रावबा, तू रहा. मी पोहोचवून येतो मुलीला. गो वंदा, चार माणसं जा त सांग.
िश लक र म असेल, ती दे बरोबर.’
‘जी.’ हणत गो वंद वळला.
गाडी तयार कर याची गडबड सु होती. आ पासाहेब माणसांना सूचना करत होते. ते
जयवंतला हणाले,
‘जया, तु या विहनीकडं जा आिण ितला हणावं, ‘लवकर तयारी कर. फार काही घेऊ
नको. काही िवसरलंच, तर नंतर पाठवता येईल. तसंच, तु या दादाची बंदक
ू आिण
काडतुसांचा प ा घेऊन ये.’
थो ाच वेळात जयवंत परत आला आिण तसाच उभा रािहला.
‘काय, रे , बंदक
ू कु ठं आहे?’
‘दादा या खोलीत आहे.’
‘मग का आणली नाहीस? आिण तु या विहनीची तयारी झाली का?’
‘नाही.’
‘का, रे ?’
‘ती हणाली ’

‘काय हणाली?’
‘ती हणाली, सांगा, हणावं, क , मी जाणार नाही! ...’
आ पासाहेबांनी तो िनरोप ऐकू न मान डोलावली आिण दुस याच णी यां या यानी
आलं. ते कं चाळले,
‘असं हणाली ती?’
तोच रावबा ितथं आला.
ते रावबाला हणाले,
‘काय, रे , काय हणते सूनबाई? काय सांगतोय् हा?’
‘खरं आहे, आबा; ती जाणार नाही, हणते.’
‘अरे , पण तू सांगायचं का नाही?’
‘ऐकणार नाही ती.’
‘लाज नाही वाटत, बायको ऐकणार नाही, हणून चारचौघांत सांगायला? ती नाही,
ितचा बाप ऐके ल!’
उमे या बापाचा उ लेख होताच आ पासाहेबांनी श द आवरले. ते जयाला हणाले,
‘चल, रे , जया.’
उमे या खोलीसमोर येताच आ पासाहेब खाकरले आिण यांनी खोलीत पाऊल टाकलं.
जया पुढंच होता.
आ पासाहेबांना आत येताना पाहताच उमा पदर साव न उभी रािहली आिण वाकू न
ती आ पासाहेबां या पाया पडली.
ितला पाहताच आ पासाहेबांचा राग कु ठ या कु ठं गेला. ते हणाले,
‘मुली, तुझी त येत ठीक आहे ना!’
‘जी.’
‘हा जया सांगत आला क , तू जाणार नाहीस, हणून! खरं ?’
उमा काही बोलली नाही. ओठ आवळू न ती उभी रािहली.
‘बोल ना!’
‘जी!’
‘तू जाणार नाहीस?’
‘जी.’
‘जी जी काय?’ एकदम आवाज चढवून आ पासाहेब हणाले, ‘तू असं हणशील, अशी
अपे ा न हती. हवं, तर रावबाला पाठवून देतो, बरोबर.’
‘नाही. मी जाणार नाही.’
उमेनं थमच मान वर के ली होती..
ित या डो यांकडं पाहत आ पासाहेब हणाले,
‘का? आता कशात घोडं अडकलं? नवरा येतोय् ना तु याबरोबर!’ उमे या डो यांत
पाणी तरळ याचा भास झाला. शांतपणे ती हणाली,

‘मी जाणार नाही.’
‘तर तर! मािहती आहे मो ा काळजीची तू!’ हात उडवीत आ पासाहेब हणाले, ‘मग
कॉल या या वेळी कशी गेलीस? ते हा न हती वाटतं काळजी? ब या बोलानं गाडीत
जाऊन बस, नाही तर...’
उमे या डो यांतून थोपवले या धारा सुट या. ती मान उं चावून आ पासाहेबां याकडं
पाहत होती. ित या पाणावले या डो यांत िनराळं तेज होतं. संतापानं ितचे ओठ थरथरत
होते.
‘जाते मी! मला कु णाब ल काहीच वाटत नाही. दोन वेळा पोटापा याची सोय झाली
क , माणसं जगतात मानानं. सारे घरचे मालक आहेत. मी मा कोणीच नाही!’
आ पासाहेब तंिभत होऊन उभे होते. यां या कानांवर िव ास बसत न हता. आजवर
पाहत आलेली सून आिण ितचं व प ा दोह म ये जमीन-अ मानाचा फरक होता.
आ पासाहेब ओरडले,
‘उमा! कोणाला बोलतीस हे?’
आज इत या वषाम ये थमच आ पासाहेब उमेला या एके री नावानं हाक
मारीत होते.
उमेनं चमकू न आ पासाहेबां याकडं पािहलं. ती शांतपणे हणाली,
‘आजवर मी काही मािगतलं नाही तुम याकडं. ायचं झालंच, तर एवढं ा. पु हा
काही मागणार नाही.’
आ पासाहेब उमेकडं पाहत होते. णात यांचा गळा दाटू न आला. पाणावले या
डो यांनी ते हणाले,
‘ठीक आहे, मुली! जाऊ नको, पण हेही ल ात ठे व; जसे आ ही घरचे मालक आहोत,
तशी तूही घरची ल मी आहेस....आ ही ितघं आहो, पण तू मा एकटीच या घरची शोभा.
आज बोललीस, ते ठीक. पण पु हा असं बोलू नकोस. मी गाडी सोडायला सांगतो, एका
अथ अशा संगी आपण एक असावं, हे ठीक. पूस ते डोळे .’ एवढं बोलेपयत
आ पासाहेबां या डो यां या कडाही पाणाव या हो या. या पुशीत ते वळले. याच वेळी
यां या कानांवर श द पडले,
‘जरा थांबावं-’
आ पासाहेब फरले, उमा चटकन पुढं आली आिण ितनं आ पासाहेबां या पायांवर
डोकं टेकलं. गडबडीनं आ पासाहेबांनी ितचे खांदे ध न ितला उभी के ली. ित या
पाठीव न हात फरवीत ते हणाले,
‘पाया पडायची ज री न हती, पोरी! काही चुकलं नाही तुझ.ं आज तुला पाहायला
तुझी सासू हवी होती. मीठ- मोह यांनी तुझी ितनं दृ काढली असती...’
आ पासाहेब झटकन वळले आिण खोलीबाहेर पडले.
जया विहनीकडं पाहत होता. तो हणाला,
‘आहे, बुवा!’

‘काय?’ उमेनं रागानं िवचारलं.
‘सारजाला बोलावू?’
‘कशाला?’
‘तुझी मीठ-िमर यांनी दृ काढायला!’
‘आता जाता, का ब या बोलानं-’
उमा खुदकन हसत हणाली,
‘अकरा वषात पिह यांदा मामंज नी माझी दृ काढली, तर एव ा िमर या झ ब या.
पण गेली अकरा वष दररोज तुमची दृ काढीत आले. ते नाही कु ठं आठवलं?’
उमेजवळ येऊन जयवंतनं िवचारलं,
‘रागावलीस?’
‘नाही, भाऊजी, तुम यावर मला रागावताच येत नाही!’
‘का?’
‘तुमची आई असती, तर तु हांला सांिगतलं असतं ितनं.’
‘मग तूच सांग क !’
‘आता जाता, क सरकारांना हाक मा ?’
‘मार!’
उमेनं डोळे मोठे के ले. हात उगारला आिण ितचे ओठ पुटपुटले, याबरोबर टा या
वाजवीत जयवंत हणाला,
‘रागावलीस, क नाही?’
उमेनं पुढं टाकलेलं पाऊल पाहताच तो खोलीबाहेर पळाला.
आ पासाहेब कचेरीत येताच गो वंदानं सांिगतलं, गाडी तयार आहे.’
‘मग वाजं ी सांगा आिण गाडीत बसून जा तु ही! हणे, गाडी तयार आहे! शहा याचं
चाकर हावं; पण तुमचे धनी होऊ नये, हणतात, ते येव ासाठीच! येवढं ल ात येत
नाही तुम या? जा, सोडायला सांगा गाडी.’
‘मग कोणी जाणार नाही?’
आ पासाहेब नुसते गो वंदाकडं पाहत रािहले! गो वंदा झटकन वळाला आिण
दरवा याबाहेर पडला.
सं याकाळी सारं गाव वा ा या चौकात गोळा झालं. आ पासाहेब, ता या क
होते. सारे जण जमताच आ पासाहेबांनी वाचा फोडली. ते हणाले,
‘मग काय करायचं?’
कोणी काही बोललं नाही.
ता या हणाले,
‘अरे , बोला क ! काहीतरी एक गावानं ठरवायला पािहजे!’
‘ हय, हय.’ सा यांनी माना डोलाव या.

ावर

‘अरे , पण काय ते?’
कृ णा मंतरे गावचा हातारा गडी. तो बस या जागेव न हणाला,
‘सरकार, काय करायचं? बाक या गावांनी जे के लं, तेच क स पायजेत.’
‘ हणजे दरोडा आला, क गाव सोडायचा?’
‘ हय, जी.’
‘आिण जनावरं ?’
जनावरांचं नाव काढताच चुळबूळ उडाली. आपापसांत बोलाचाली सु झाली.
येकाला आपली जनावरं डो यांसमोर दसत होती. ती गेली, तर.... खरं च, ती गेली, तर
करायचं काय? खायचं काय? कशी करायची शेती?
ध डीबा उठला. तो हणाला,
‘सरकार! काय बी द
ं त
े . गाव सोडायचं हाई!’
‘शा बास, रे , वाघा!’ आ पासाहेब ओरडले, ‘मी तेच हणतोय्. होऊन जाऊ देत दोन
हात. आपण पळू न गेलो, तर बाक ची गावं हां हां हणता जातील.’
आ पासाहेबां या या श दांनी एक नवीनच प चढला. सारे अवसानानं बोलू
लागले.
ध डीबा हणाला,
‘पन, सरकार, ते तयारीनं येनार .... आप यापाशी काय?’
‘ याची काळजी क नका. सकाळी कु णी िशवारात जाऊ नका. सा यांनी इथं या.’
‘जी.’ हणत माणसं उठली.
सारे गेले.
रं गराव, रामजी व ता या एवढेच मागं रािहले. आ पासाहेब हणाले,
‘उ ापयत समजेल आप याला! कदािचत कु णी चे ाही के ली असेल. ता या, मा या
मनात एक आहे.’
‘काय?’
‘आपण काळू ला िनरोप धाडू या.’
‘होय, आ पासाहेब! तो असला, तर बरं च होईल.’
‘कु णाला पाठवू या?’ आ पासाहेबांनी िवचारलं.
‘रामजी, जाशील तू?’
‘जातो क .’
‘नको.’ आ पासाहेब हणाले, ‘रामजी इथं पािहजे. िनशाणबाज जेवढे आहेत, तेवढे
पाठवायचे नाहीत बाहेर. पाटील, तु हीच कु णाला तरी काढा आिण माझा िनरोप देऊन
पाठवा. हणावं, असतील, तेवढी माणसं घेऊन ये.’
ता या हणाले,
‘उ ा पोिलस पाट ही मागवावी..’
‘हो! उ ा कु णाला तरी पाठवून देऊ.’ आ पासाहेब हणाले.

दुस या दवशी दोन आरगल सापडले! दरोडा येणार, हे िनि त झालं. बोलवाय या
आधी सारा गाव वा ात गोळा झाला. कालचं अवसान कु ठं च न हतं. सा यां या डो यांत
भीती होती. आ पासाहेबही चंतातुर होते. गावकरी गोळा होताच आ पासाहेब हणाले,
‘जेवढी तरणी पोरं आहेत, यांनी पुढं या.’
शे-प ास पोरं उमेदीनं उठली. उरले या गावक यांकडं पाहत आ पासाहेब हणाले,
‘बंदक
ू वाले कोणकोण आहेत?’
पाज-सहाजण उठले. यां याकडं पाहत आ पासाहेब, ‘थांबा’ हणून उठले आिण
रावबासह आत गेले. यांनी जामदारखाना उघडला. द ा या उजेडात जामदारखाना
याहाळीत आ पासाहेबांनी एक पेटी उघडायला लावली. ती लाकडी पेटी जवळ जवळ
तीन हात ं द व सहा हात लांब अशी होती. या पेटीचं जाडझाकण रावबा व
आ पासाहेबांनी उघडलं. आतून भराभरा बंदक
ु ा, तलवारी आ पासाहेब बाहेर काढू लागले.
भाले, फर या बाहेर आ या. रावबा ते सव जामदारखा याबाहेर नेऊन ठे वीत होता. पेटी
रकामी झा यावर आ पासाहेबांनी ते झाकण पूववत बंद के लं. देवजी, रामजीला बोलावून
ती ह यारं यांनी चौकात नेली. या फर या, भा यांची पाती, लांबसडक माचाय या
बंदक
ु ा, तलवारी पाहताच गावकरी गोळा झाले. आ पासाहेबांनी हाक मारली,
‘रामजी.’
‘जी.’
‘गो वंदाला हाक मार.’
‘गो वंदा येताच आ पासाहेब हणाले,
‘गो वंदराव, ांची यादी करा.’
‘जी.’
जमले या लोकांवर नजर फरवीत आ पासाहेब हणाले,
‘जेवढी त ण पोरं आहेत, यांनी दररोज सं याकाळी वा ात यायचं आिण तलवारी
घेऊन जायचं. सकाळी परत आणून ठे वाय या. ा फर या, भाले आिण बर या घेऊन
चला. पाटील...’
‘जी.’
‘आजपासून ग त सु करा. भराय या बंदक
ु ा, दा सामान इथं राहील. जे हा वेळ
येईल, ते हा काढू . गावातनं कु णी बाहेर जायचं नाही. गावात कु णी परका माणूस दसला,
तर याला आडवू नका. पण मािहतीिशवाय कु णाला घरात घेऊ नका. बु जावर रा ं दवस
पहारा ठे वा. चावडीतला तास सु करा. कु णी यायचं नाही. समजलं?’
‘तुमी अस यावर कशास यायचं, जी?’ ध डीबा हणाला.
‘काय, रे , पोरांनो!’ आ पासाहेब हणाले.
‘एवढं झा यावर कु णाची माय ालीय् गावावर यायला?’
‘शा बास, पोरांनो! ल ात या, दवसभर ा फर या, कु हाडी वेशीत, घरा या
दारात, चाळी बसायचं. बाहेरचा कोण आला, तर या या नजरे ला सारं पडावं. पाटील...’
‘जी.’

‘पोिलस पाट साठी माणूस गेला का?’
‘जी! दो ह कडं माणसं पाठवलीत.’
‘छान!’
सारी मंडळी िनरोप घेत होती. ह यारं घेत होती. गो वंदा नावं िल न ह यारं वाधीन
करीत होता. तोच भै गडबडीनं आत आला. यानं सग या यांकडं नजर टाकली. पाटील
पुढं झाले. ते भै शी काहीतरी बोलले. सा यां या नजरा भै कडं वळ या.
आ पासाहेबांनी िवचारलं,
‘काय ते, पाटील?’
‘हा भै , जी! पोिलसपाट आणायला बेळगावला धाडला होता याला.’
‘मग?’
‘सांग, रे , भै .’
भै नं आ पासाहेबांना मुजरा के ला व हणाला,
‘सरकार, सोडू स हाईता, जी!’
‘कु णी?’
‘वाक ा ह यालगतच दोघंजन भेटले. तेनी आडवलं. आिण हनालं, सांग, गावात
आमी येऊन जाईपातूर गाव या बाहेर पडायचं हाई. गाव या सा या वाटा रामो यांनी
बद यात, जी.’
‘तु याबरोबर दलेलं प ?’ ता यांनी िवचारलं.
कनवटीला खोवलेलं प काढू न ता यां या हातात ते देत तो हणाला,
‘लई खोदून खोदून इचारलं तेनी मला. पन देऊस नाय यां.’
‘छान के लंस! पाटील, काळू चा मनु य तरी गेला असेल ना?’ ता यांनी िवचारलं.
‘पार पडला यो. हाईतर ये हाना परत आला असता यो.’
या दवशी पु या गावचं वातावरण बदललं. तालमी या पोरांत एक नवीनच प
संचारला. बु जावर रा ं दवस माणूस उभा असे. रा भर ग यांतून पोरांची िमरवणूक
सु झाली. गावचे हातारे काळजीत होते, तर त ण पोरां या उ साहाला भरती आली
होती. आ पासाहेब रा ीतून एक-दोन वेळा गावातून चकरा मारीत. ग त घालणारांना
उ साह देत. एवढी ग त असूनही गावात आरगलांची सं या दुस या दवशी एकानं वाढली.
गाव या वेशीवर, घरा या क
ावर दवसभर कोणी ना कोणी ह यारं उजळीत
बसलेलं दसे. शिनवारचा बाजार असूनही गावात कोणी परगावचं आलं नाही. बाजार या
दवशी गावात शुकशुकाट होता. या दवशी मा गाव पु हा पुरं अ व थ झालं.
दोन हरी ता या काक जवळ बसले होते. काक चा ताप वाढत होता. ितची कािहली
होत होती. ता यांनी कसलं तरी भ म आणलं आिण पा याचं पंचपा ा हातात ध न ते
हणाले,
‘त ड उघड.’

‘नको, कं टाळा आलाय् मला.’
‘सा या तापाला कोणी कं टाळतात काय?’
‘उगीच फसवू नका मला. मला माहीत आहे. आता कु ठली आशा रािहली नाही. भर या
कपाळानं गेल,े तर सुटेन मी.’
‘हे बघ, ज ममरण कधी कु णाला चुकत नाही. पण जोवर हे शरीर आहे, तोवर याचे
धम पाळलेच पािहजेत. उघड पा त ड!’
काक नी त ड उघडलं. ता यांनी पुडी टाकली आिण पाणी सोडलं.
काक नी त ड पुसलं. ती हणाली,
‘सकाळी जया आला होता. तो हणत होता. दरोडा येणार, हणून- खरं काय ते?’
‘हो! असं वाटतं खरं .’
‘मग?’
‘काळजी कसली करतेस? अग, आ पासाहेब आहेत. सारं गाव उभं के लंय् यांनी.’
‘ता या-’ बाहे न हाक आली.’
‘कोण?’ हणत ता या उठले.
बाहेर घामाघूम झालेला एकजण उभा होता. ता यांना नम कार करत तो हणाला,
‘ता या, माझी आई लई जेर हाय. तुमी येऊस पायजे.’
‘अरे , पण कु ठं ?’ ता या या अनोळखी माणसाकडं पाहत हणाले.
‘होसूरला. रामा हं यात मला.’
‘काय होतंय् आईला?’
‘दोन दीस तापानं फनफनलीया. कलापासनं िनपचीत पडू न हाय. चला, ता या, तु ही.’
‘खुळा आहेस का? अरे , गाव अडवलंय्. एक माणूस बाहेर जात नाही. तू असं कर. मी
औषध देतो, ते घेऊन जा. ही भानगड संपली, क मग येईन.’
तो चटकन पुढं आला. ता यांचे पाय धरीत तो हणाला,
‘असं हनू नगासा, ता या. तुमां ी हातगुन हाय. तुमीच येऊस पायजेत. हाईतर
माझी हातारी टकत हाई, बगा.’
या या डो यांतील पाणी पाहताच ता यांचा जीव कालवला. ते हणाले,
‘अरे , पण सोडील कोण? कसं जायचं?’
‘तेची काळजी नगं. या वाट काडलीया. प या हाई ते नेतो आन् आनून सोडतो. ती
िज मेदारी माजी.’
‘अरे , पण मा या घरात आजारी माणूस आहे....!’
‘ता या, सांजपातूर आनून सोडतो तुमां ी. काय मागशीला, ते देतो.’
‘बरं बरं , थांब जरा.’
ता या आत गेल.े काक नं सारं ऐकलं होतं. ती हणाली,
‘जाऊ नये आपण! वाटेत कु णी आडवलं, तर...’
‘येईन परत. पण तु याजवळ कोण?’

काक नी उसासा सोडला. ितला सारं माहीत होतं. ती हणाली,
‘वा ात कळवून जावा. सारजा येईल.’
वा ात येताच ता यांनी हाक मारली,
‘आ पासाहेब!’
ती हाक ऐकू न गो वंदा बाहेर आला.
‘गो वंदा, सरकार कु ठं आहेत?’
‘झोपलेत, जी.’
‘मग उठव, जा, सांग, मी आलोय्, हणून.’
गो वंदा गेला. यानं दार ठोठावलं व ता या आ याचं सांिगतलं. दरवाजा उघडू न
आ पासाहेब बाहेर आले. ता यांना पाहताच यांनी िवचारलं,
‘काय, ता या?’
‘आ पासाहेब, मी जरा होसूरला जाऊन येतो.’
‘होसूरला?’
‘हो.’
‘पण जाणार कसे?’
‘एक इसम आलाय्. याची आई आजारी आहे, हणे. नेतो हणतोय् तो. कु णी आडवलं,
तर परत येईन.’
‘काक चं आता बरं आहे ना?’
‘ताप आहेच! तेव ासाठीच आलो होतो. घरी कोणी नाही.’
‘ याची काळजी क नका. आता सारजा आिण जयाला पाठवतो पण दवस
मावळाय या आत या. नाहीतर आणखीन् एक काळजी लावून ठे वाल!’
‘छे! छे! येतो मी.’
ता या वळले आिण बघता-बघता वा ाबाहेर पडले. यां या जो ांची फरशीवर
चटपट ऐकू येत होती....
ता या या माणसाबरोबर वाट चालत होते. रामा माग दाखवत होता.िशवारातून
आड ा वाटेनं तो ता यांना नेत होता. ता या झरझर पावलं टाक त या या मागून काही
न बोलता चालले होते. शेवटी एका पांदीत ते उतरले. आिण पांदीतून ओ ाकडेनं जाऊ
लागले. येक पावलाला ते तोल सावरीत जात होते. ता यांनी िवचारलं,
‘ही, रे , कु ठली वाट?’
ाच वाटेनं आलो मी. पुढचं मुगळ गेलं, क सपय वाट हाय.’
पुढ या वळणावर ते वळले असतील, नसतील, तोच यां या कानांवर खाकर याचा
आवाज आला. रामा एकदम थांबला. पायांत पा न चालणारे ता या थबकले. रामा
भयभीत होऊन समोर बघत होता. वळणावर या दगडावर एक माणूस उभा होता.
काळे ला, शेलाटा, उं चापुरा, आप या िम यांव न पालथी मूठ फरवीत तो दोघां याकडं
पाहत होता. या या उज ा हातात फरशी होती. तो िमि कलपणे हसत होता. दोघांना

थांबलेलं पाहताच तो गुरगुरला,
‘का, ये क पुढं!’ रामाकडं नजर फे क त तो हणाला, ‘लई शाना समजतोस स ताला,
हाई? रामोशी हं यात मला. सारं बगत तो- गेलास कु टनं, आलास कु टनं! तुमचीच वाट
बघत तो.’
रामानं हात जोडले आिण तो हणाला,
‘ठावं हाय मला; पन माजी आई मराय टेकलीया. ितला वशीद देऊ साटनं ां ी घेऊन
चाललूया. दुसरं काय हाई.’
‘आ या वाटंनं मागं वळा. आनी जीव पायजे असल, तर घरात गुमान बसा. जावा
परत.’
‘असं नगा क ! पाया पडतू तुम या.’ रामा डो यांत पाणी आणून हणाला, ‘माजी
आई मरं ल, वो! लई जेर हाय ती.’
‘मरं ना!’ पचकन थुंकत रामोशी हणाला.
ता या झटकन् पुढं झाले. या या डो याला डोळा देत ते हणाले,
‘मरं ना? कोण मरं ना? तू काय बेडक सारखा आभाळातनं पडलास, होय, रे ? तुला कोणी
आईबहीण आहेत, क नाहीत? तुझी आई कधी आजारी पडणार नाही? या वेळेला काय
देणार ितला? दरो ांचे पैसे? उठे ल यानं? हणे, मरं ना!’
ता या आवेगानं बोलत होते. रामोशी ता यांकडं ताठरले या डो यांनी पाहत होता.
भानावर येऊन तो हणाला,
‘काय, बामना, जीव नको झालाय् हय तुला? आता जातोस माघारी, का...’
रामोशी एक पाऊल पुढं आला.
या या नजरे ला नजर देत ता या हणाले,
‘जातो परत. पण असा नाही. रामू, माझा बटवा दे इकडं.’
रामूनं बटवा ता यां या हातात दला. ता यांनी तो बटवा रामो या या अंगावर
फे कला. तो यानं पटकन झेलला.
‘उघड तो बटवा.’
रामो यानं बटवा उघडला. आत मा -भ मा या बाट या हो या. ता या हणाले,
‘ यातली लांबडी पुडी आहे ना? ती ा या आईला दे.’
‘मी?’
‘हो! तू! गाई या दुधातनं बरोबर तीन वेळा उगाळू न ायची. घाम थांबला, तर ठीक!
नाहीतर परत तासाभरात ायची, समजलं?’
‘काय?’ रामोशी कं चाळला. तो ग धळला होता.
‘रामू, जा या याबरोबर मी इथंच थांबतो.’
‘आं!’
‘मी इथं थांबतो.’ रामो या या डो याला डोळा देत ता या हणाले, ‘तू येईपयत मी
इथं राहतो. वचन देतो क , तू औषध देऊन येईपयत कु णाला आत सोडणार नाही, क

कु णाला बाहेर जाऊ देणार नाही. जा, रामू, वेळ होतोय्...’
‘मी हाई जानार! तू कोन सांगनार?’ रामोशी उफाळला.
‘आण तो बटवा.’ हणत ता यांनी तो बटवा या या हातून घेतला. ‘रामू, चल पुढं,
याला मारायचं असेल, तर मा दे. उचल पाऊल.’
रामूनं पटकन रामो याला ओलांडलं. ता या रामो या या देखत पुढं गेले.
रामोशी ओरडला,
‘थांबा-’
ता या थांबले. रामोशी जवळ गेला. यानं िवचारलं,
‘खरं च याची आई आजारी हाय?’
‘मग खोटं सांगतोय् काय?’
‘बरं तर, जा, पण लौकर माघारी ये. हाईतर नाइक कवडं काढंल माजी.’
‘ याची काळजी क नकोस तू. इथंच राहा तू. येताना ाच वाटेनं परत येईन मी.’
.... आिण खरोखरच ता या सं याकाळी याच वाटेनं परतले. रामोशी ितथंच उभा
होता. ता यांना तो हणाला,
‘बरी झाली आई?’
‘कु ठली बरी, बाबा? या या सांग याव न जी औषधं नेली, ती उपयोगाची न हती.
सारं च वाया गेलं.’
‘मग आतं, वं? मेली?
‘नाही, पण औषध नाही लागू पडलं, तर मा मरे ल. याचसाठी परतलोय्.’
‘ हंज?े ’
‘ हणजे काय, औषध घेणार आिण परत जाणार?’
‘आ ा? मग यो बरा हाई आला?’ रामो यानं संशयानं िवचारलं. ता या गडबडले.
वत:ला सावरीत ते हणाले,
‘ याची आई घटका मोजत आहे आिण याला चल कसं हणू? तो येतो हणाला, पण
मीच बस हणालो, जातो गावाला.’ ता यांनी पावलं उचलली.
‘अवो!’
‘काय?’
डोकं खाजवीत तो हणाला,
‘आज दोन वस झाली असतील, बगा... हाऊन हाऊन पोटात कळ हाय. उठली, क ठो
ब ब उठतीया.’ पोटावरची जागा दाखवीत तो हणाला.
‘ कती दवसांनी येते कळ?’
‘माग दीचं दोन-चार है यांतनं एकदा यायची. आता पंधरव ाला ठे व यागत हाय.’
‘असं कर. मी देतो, चल, औषध.’
‘कु ठं ?’

‘गावात!’
‘छा:! जागा सोडली, तर जीव जाईल माजा.’
‘मग असं कर. मीच आता येताना औषध घेऊन येतो. दररोज एक गोळी यायची.
मिहनाभर. न चुकता औषध घे. बरा होशील.’
‘खरं ?’
‘आजवर मी कधी खोटी औषधं दली नाहीत.’
‘देव पावला, हनायचा!’
‘जाऊन येतो.’ हणत ता या या याकडं न पाहता चालू लागले.
गावात िशरताच घरी न जाता ते सरळ वा ात गेल.े
आ पासाहेब तालमी या पोरांना तलवारी देत होते. ता यांनी यांना बाजूला घेतलं.
‘काय, ता या?’
‘मी आता बेळगावला जाऊन येतो.’
‘का?’
‘मला ल ण ठीक दसत नाही. पोिलसपाट घेऊन उ ा सकाळी येतो.’
‘पण, ता या, जाणार कसं?’
‘वाट काढलीय्.’
‘मग बरोबर कु णाला तरी घेऊन जा.’
‘कु णाला बरोबर नेता येणार नाही. मला एक ालाच गेलं पािहजे.’
‘माझं नाव सांगा. पाट चटकन िमळे ल.’
‘हो! घरी ल ठे वा.’
‘ याची काळजी क नका, ता या. जया, सारजा ितकडंच आहेत. आ ा हेच सूनबाई
तेथून आली.’
‘ठीक! येतो तर.’
‘या! पण, ता या, सांभाळू न.’
ता या गडबडीनं घरी गेले. यांनी काक ला सव सांिगतलं, ितचा ताप पािहला.
सारजाला औषधं सांिगतली आिण बटवा भ न घेऊन बाहेर पडले.
देवघर सो यावर आ पासाहेब, रावबा, जया जेवायला बसले होते. उमा वाढीत होती.
आ पासाहेबांनी िवचारलं,
‘रावबा, तुझी िशकारीची बॅटरी चांगली आहे ना?’
‘आहे, आबा.’
‘मला या दरो ांचं काही समजेनासं झालं आहे. चार दवस गेल.े एकदा काय तो
सो मो लागला, हणजे बरं .’
‘कु ठले येताहेत, आबा! यांनी गावची तयारी बिघतली असेल. यांना कळ यािशवाय
राहतंय् होय?’

‘असेल! तसंही असेल. तसं झालं, तर बरं च हणायचं.’
रावबा हणाला,
‘चपाती.’
‘मला पण.’ जयवंत हणाला.
चपाती वाढीत रावबा हणाला,
‘फार भूक लागलीय्, कशानं कु णास ठाऊक! कती खा लं, तरी पोटच भरत नाही
आज!’
‘माझंही तसंच झालंय.् ’ जयवंतनं साथ दली.
उमा हणाली,
‘उठा बघू!’
जयवंत बघतच रािहला.
उमा पु हा हणाली,
‘उठा बघू!’
जयवंत उठला.
आ पासाहेब हणाले,
‘अग, जेवू दे याला! याला का उठवलंस? ‘
‘बसा आता. जेवा.’ उमा हणाली.
जयवंत ग धळला. या या ताटात चपाती वाढू न उमा आत गेली.
सा यांची जेवणं होऊन गे यानंतर उमा सारजेला हणाली,
‘सारजा, मला हे काही बरं दसत नाही.’
‘काय?’
‘ ांची आिण भाऊज ची भूक.’
‘ हणजे?’
‘अशी भूक लागू नये, हणतात, बाई.’
‘कायतरीच तुमचं! चला, जेवा, चला.’
‘मला भूक नाही, ग!’
‘आ ासाब...’
‘हां, सारजा, शपथ िबपत घालायची नाहीहं! खरं च मला भूक नाही. दूध दे आणून.’
‘आज िश कूरवार, तुमचा उपवास. सकाळधरनं पोटात काय हाई. उपास सोडा तरी-’
‘तुला हाई समजायचं. मा या खोलीत दूध पाठवून दे.’
रा ी चावडीत एकाचा तास पडू न काही वेळ झाला आिण ध डीबा धावत आला.
आ पासाहेब गडबडीनं उठले. पाठोपाठ रामजी आला.
‘सरकार, आले ते.’ रामजी हणाला.
‘कोण?’

‘रामोशी!’
‘कु ठं ?’
‘मी आज खडीवर गेलो हतो. जरा संशोय आला, हणून चढलो खडीवर. खडी या
टेकावर गोळा हाया लाग यात.’
‘ कती आहेत?’
‘रातीचं काय दसनार? डो यात बोट घाटलं, तरी दसत हाई. पन मायंदाळ
असतील, जी...’
‘असू देत. आधी खबर आणलीस, ते ठीक झालं. रामजी, तू राहा. गावात घरपती
जाऊन सांगा, वा ात गोळा हायला. ग तक यांनाही बोलवा. बंदक
ू वालेही येऊ देत. मी
तोवर तयार होतो.’
ध डीबा पळाला. रावबाला उठव यात आलं. काही वेळातच रावबा तयार होऊन
आला. कमरे ला काडतुसांचा प ा होता. हातात रायफल होती. काखेत अडकवलेली बॅटरी
या या चाल याबरोबर मागं-पुढं होती.
आ पासाहेब हणाले,
‘रावबा, माचाय या बंदक
ु ा भ न ठे व यात, या खा ी या माणसांना दे. दा ,
गो या सारं सामान कचेरीत आहे. ते या. मी बारा नंबर घेतो. तू रायफल घे.’
तोवर सं याकाळची जनावरं च न यावीत आिण घरात एकदम घुसावीत, तशी माणसं
वा ात भरली. ग तकरी पोरांतली िनवडक पाच-दहा पोरं आ पांनी िनवडली आिण
बाक यांना ते हणाले,
‘काही झालं, तरी आपाप या ग या सोडू नका. परका इसम दसला, तर सरळ ह यार
चालवा. तु ही गावातली ग त चालू ठे वा. सुगावा लाग याचं रामो यांना समजता कामा
नये. जा तु ही....’
आ पासाहेबां या पाया पडू न ग तकरी गेल.े ते जाताच िनवडले या आठ-दहा पोरांना
ते हणाले,
‘तु ही वा ा या पिह या चौकात फ बसून राहायचं... हलायचं नाही... येका या
हातात तलवारी आहेतच...’
रावबा बंदक
ू वा यांना बंदक
ु ा देत होता. जमले या येका या हातात काही ना काही
श दसत होतं.
आ पासाहेब हणाले,
‘ल ात ठे वा! उगीच पुढं जायचं नाही. कु णी हकनाक दगावलं, तर मला खपायचं
नाही. कु ठनं येणार, हे न झालं क , मग उठायचं इथनं. तोवर देवाला गा हाणं घालून
घेऊ या.’
सारे उभे रािहले. गुरवानं गा हाणं घातलं. रावबानं दले या बंदक
ु ा पाहत बंदक
ू वाले
उभे होते. यांना आ पासाहेब हणाले,
‘चांगला नेम ध न मारा. गडबड क नका. बार उडाला, क पडलाच पािहजे!
रामजी-’

‘जी.’
‘तू ा बंदक
ू वा याबरोबर राहायचं. तुझी बंदक
ू आहे, क नाही?’
‘ हय, जी-’ बंदक
ू दाखवीत रामजी हणाला.
‘रावबा, ाला गोळीची काडतुसं दे.’
‘जी.’
‘ल ात ठे वा. मी सांिगत याखेरीज कु णी बार काढायचा नाही. समजलं?’
‘जी.’
आ पासाहेबांनी आपला काडतुसांचा प ा तपासला. िखशात काडतुसं घातली आिण ते
हणाले,
‘रावबा, चल, देवा या पाया पडू न येऊ.’
देवघरात जाताच आ पासाहेबांचे पाय थबकले. दे हा या या दो ही बाजूंना समया
तेवत हो या. या काशात चांदीचा दे हारा उजळू न िनघाला. दे हा यात या ल मीची
चांदीची मूत डो यांत भरत होती. ते हा यासमोर उमा गुडघे टेकून, हात जोडू न बसली
होती. आ पासाहेब, रावबा ते पा न जाग या जागी िखळू न उभे रािहले. उमा उठू न
बाजूला उभी रािहली. आ पासाहेब, रावबा आत आले. यांनी देवापुढं डोकं टेकलं. ते
दोघेही उठू न उभे रािहले आिण परतणार, तोच हाक मारली,
‘थोडं थांबावं.’
दोघे वळले. उमेनं आरती पेटवली. दोघां या कपाळी कुं कू लावलं, हातात िवडे दले
आिण आरती ओवाळली. उमे या डो यांतून अ ू ओघळत होते. िवडे परत आरतीत ठे वले
गेले. आ पासाहेबांनी आप या करं गळीकडं पािहलं. ते हसले. आप या करं गळीतील अंगठी
यांनी बाहेर काढली आिण आरतीत घालीत ते हणाले,
‘ही तु या सासूची अंगठी. ठे व तु याजवळ.’
उमेनं आरती खाली ठे वली. दोघां याही हातांवर दही घातलं. सास यां या पायांवर
म तक ठे वलं. गडबडीनं ितला उठवीत आ पासाहेब हणाले,
‘मुली! मरा ाची पोर तू. अशा संगी डो यांत पाणी आणू नये, रावबाची काळजी
क नको. पूस ते डोळे .’
उमेनं गडबडीनं डोळे पुसले. ित या पाठीवर हात फरवीत आ पासाहेब हणाले,
‘जया कु ठं आहे?’
‘झोपलेत!’
‘झोपू दे.’
याच वेळी रामजी आत आला व हणाला,
‘सरकार, ते आले!-’
‘चला,’ हणत गडबडीनं आ पासाहेब बाहेर पडले. चालता-चालता यांनी िवचारलं,
‘कु ठू न येताहेत?’
‘गंजीखा याकडनं, खडीवरनं उतरताहेत. वाजत येताहेत!’

‘येऊ देत.’
चौकात जाताच ते हणाले,
‘चला, रे ! या देवाचं नाव! पण मो ानं नको. मी आहेच बरोबर...’ सा यांनी हात
जोडले आिण वा ाबाहेर पडले.
गावात कु ं देखील भुंकत न हतं. सारे उ रे ला असले या ल मी टेकाकडं जात होते.
वर या वेशीत जाताच आ पासाहेब हणाले,
‘भालेवाले आिण बच वाले मागे राहा! तलवारवा यांनी वरपासून खालपयत आडोसा
ध न राहा. मशाली तयार आहेत, न हे?’
‘ हय, जी.’
‘सगळे बंदक
ू वाले पुढं चला.’
रावबा, आ पासाहेब, रामजी वगैरे आठ-दहा बंदक
ू वाले पुढं सरकले.
गाव संपलं आिण िशवारात यांनी पाऊल टाकलं. खडीवर हलगी वाजत होती.
‘चांगभलं-’ चा अ प आवाज येत होता.
आ पासाहेब हणाले,
‘बांधाकडेनं जागा या. रामजी, बंदक
ू वा यांजवळच राहा. माझा बार झा याखेरीज
कु णी बार काढायला नाही. जवळ येऊ देत, मग बघू. मशालवाले टपून काढा. घाई क
नका. चला...’
रावबा-आ पासाहेब बांधाकडेला डोकं वर काढू न बघत होते. णा णाला मशाली
जवळजवळ येत हो या. ‘चांगभलं’ चा आवाज उठत होता. ‘ टि टम् टमाक’ हलगीचा
आवाज या काळो या शांततेत भयाण वाटत होता. पलोते प दसू लागले, तसे
आ पासाहेब घोग या आवाजात हणाले,
‘रावबा, तयार राहा.’
दोघांनीही बंदक
ू ा उचल या. आ पासाहेबांनी नेम धरला. णात एक गोळी काळोख
भेदीत सणाणली. एक मशाल िवझली. या शांततेचा भंग करत एक कं काळी उठली.
आ पासाहेब ओरडले,
‘ठोका!’
रावबा या रायफलीतून गो या सुटू लाग या. मशाली िवझत हो या. बंदक
ू वालेही
साथ क लागले. रामो यांम ये एकच ग धळ उडाला. मशाली िवझ या. टमक बंद
पडली. णात सारीकडं शांतता पसरली.
‘ यायला! लपले भडवे...’ रावबा हणाला. आिण यानं बॅटरीचा झोत टाकला
आ पासाहेब गडबडीनं जवळ गेल.े तोच एक गोळी रावबा-आ पासाहेबां या मधून
गेली. दोघेही जिमनीवर पडले. रावबा धापा टाक त होता. बॅटरी िवझली होती.
‘मूखा, मरायचं काय?’
काही वेळ गेला. सगळीकडं भयानक शांतता पसरली होती. आ पासाहेब जरा दूर गेले
आिण रावबाला बांधावर नुसता हात काढू न बॅटरी पेटवायला सांिगतली. आ पासाहेबांनी

नेम धरला. एकदम काशझोत दूरवर फै लावला. या उजेडात गवताची चंड गंजी
उजळू न िनघाली. एक रामोशी पळत जात होता. आ पासाहेबांनी बार काढला. याच वेळी
पाच-सहा बार व न आले. बॅटरी िवझली. व न अधून मधून बार होत होते. आ पासाहेब
त होते. एकदा का रामो यांना सुगावा लागला, तर ते पुढं यायला कचरणार नाहीत, हे
आ पासाहेबांना माहीत होतं.
याच वेळी रं गराव पाटील ितथं आले. ते हणाले,
‘सरकार, रामोशी खाल या बाजूला उतराय लाग यात.’
‘पळा, रामजीला पाठवा.’
थो ाच वेळात ितथं रामजी आला.
‘कोण ते?’
‘मी रामजी.’
‘रामजी, बरोबर कोण आहे?’
‘मी.’ पाटलांनी उ र दलं.
‘रामजी, तुझी एक नळीची बंदक
ु कु णाला तरी दे आिण ये. येताना पलोता आण.’
‘जी.’
थो ाच वेळात रामजी पलोता घेऊन आला. तो पलोता आ पासाहेबांनी आप या
हातात घेतला. रावबा नजीक आला. बांधाला टेकून रामजी, आ पासाहेब, रावबा आिण
रं गराव बसले. रं गराव हणाले,
‘काय करायचं, जी?’
‘सांगतो- रामजी, तू माझी बंदक
ू घे.’ आ पासाहेबांनी बंदक
ू आिण काडतुसांचा प ा
रामजी या हातात दला आिण हणाले, ‘रावबा, तू आिण रामजी आम या भागातले
नेमबाज! आज तुमचं कसब बघू. एकापाठोपाठ माणसं टपा. रं गराव, तु ही आिण रामजी
रावबाला सोडू नका.’
‘आबा, तु ही?’
‘ग प बस, सांगतो, तेवढं कर. जावा, जागा या आपाप या. रावबा, शपथ आहे तुला
जगदंबेची- जीव धो यात घालशील, तर.’
‘आबा...’
‘जा हणतो ना?’
सा यांनी जागा घेत या. रामजी बंदक
ू वा यांना िनरोप देऊन आला. आ पासाहेबांनी
का ाची पेटी काढली आिण मशाल पेटवली. ते काय करणार, हे यानात याय या आत
आ पासाहेबांनी बांधाव न उडी घेतली आिण ते वेगानं धावत सुटले. यां या हातातील
मशाल फरारत होती. बघता-बघता ते गंजीजवळ जाऊन िभडले. एका पाठोपाठ यांनी
ित ही गंज ना आग लावली.
रावबा, रामजी, ास राखून हे सारं बघत होते...
.... गं या णात धडाडू लाग या! सा या खडीचा उतार काशात हाऊन िनघाला.

रामोशी सैरावैरा पळताना दसत होते. ते पाहताच रावबा सारं िवसरला. तो ओरडला,
‘बघता काय? ठोका!’
रावबा या हातातील पाचबारी रायफल कडाडत होती. रामजी, रं गराव रामोशी
टपीत होते. गंज नी पुरा पेट घेतला होता. या या वाला आकाशाला िभडत हो या.
सूय काश पडावा, तसा उजेड फाकला होता. धुराचे लोट वालांना सोबत करीत वर चढत
होते. सारं गाव हे सारं भारावले या नजरे नं पाहत होतं. आ पासाहेबांनी आसरा
शोध यासाठी पळत असले या रामो यांकडं एकवार पािहलं आिण यांनी हातातील
पलोता फे कू न ते परत धावत सुटले. आ पासाहेब बांधापासून थो ा अंतरावर आले
असतील, नसतील, तोच एक गोळी सणसणत आली. आ पासाहेबांचा तोल गेला. पाचसहा कोलां ा खात ते ि थर झाले.
रावबा ओरडला‘आबाऽऽ’
- आिण तो धावत सुटला. पाठोपाठ रामजी, रं गराव होते. आ पासाहेबां या जवळ
जाताच रावबा खाली वाकला.
‘आबाऽऽ’
आ पासाहेबांनी रावबाकडं पािहलं. पण णात ते उसळले,
‘काही झालं नाही मला. गोळी लागून कु णी मरत नाही. आधी या चोरांकडं बघा...
जा..’
रावबानं वेषानं बंदक
ू उचलली. गावाकडं पा न यानं आरोळी ठोकली.
‘बोला िशवाजीमहाराज क जय - हरहर महादेव-’
‘जय ऽ ऽ ऽ!’ गगनभेदी आरोळी उठली. अंतराला चढणा या वालांपे ाही थोर!
बांधाव न सारं गाव पुढं सरकत होतं. रामोशी टपले जात होते. खडी या चढतीला ते
धावत सुटले होते. एखादा बार यां याकडू न होता होता. अचानक खडीव न बार झाला.
पळणारे रामोशी थबकले. व न पाच-प ास माणसं उतरत होती. रामो यांनी एकदम
दुसरी बगल दली. आिण बघता-बघता यांनी टेक पार के लं. या या पाठोपाठ वर
दसलेले लोकही दसेनासे झाले. रावबा ग धळला होता. रामजी हणाला,
‘सरकार, ते बघा!’
टेकाव न एकच माणूस परत येत होता.
तो जवळ येताच रावबानं ओळखलं.
रावबा धापा टाक त हणाला,
‘सरकार, रामोशी परतले!’
‘कोण आलं?’
‘काळू आला, जी. मी तेलाच सांगणं कराय गेलो हतो.’
‘कु ठं आहे काळू ?’
‘रामो यां या मागं गेलाय्. ईल येव ात.’

रावबानं मागं पािहलं.
सारं गाव गोळा झालं होतं.
रावबा धापा टाक त सुटला. गद तून वाट काढीत तो आत गेला. आ पासाहेब पडले
होते. कु णीतरी उशासाठी मुंडासं दलं होतं. यांचा माखलेला शट पाहताच रावबा
कं चाळला.
‘आबा ऽऽऽ’
आ पासाहेब हसले.
‘गेला दरोडा?’
‘हो!’
‘बार कु णी काढले?’
‘काळू आला, आबा!’
‘वेळेवर आला.’
रामजी पुढं झाला. यानं आ पासाहेबांचा शट वर के ला.
सा या पोटावर र ाचं थारोळं झालं होतं. रामजीनं झट यात पटका काढला, आिण
मधोमध फाडू न यानं आ पासाहेबां या पोटाला लपेटायला सु वात के ली. पोट बांधून
होत असता हाक आली,
‘धनीऽऽ’
काळू समोर दसताच आ पासाहेब हसले,
‘ये, काळू , वेळेवर आलास, बघ.’
‘धनी, कसलं येळेवर? काय के लंसा हे? कु ठं पळत हते हय रामोशी?’
या या खां ावर हात ठे वीत आ पासाहेब हणाले,
‘आता लौकर घरी घेऊन चला मला. फार वेळ नाही आता-’
रामजी, रं गराव, काळू , रावबा पुढं झाले, यांनी आ पासाहेबांना हातावर घेतलं. याच
वेळी कु णीतरी हणालं.
‘पडले या रामो यांचं काय?’
‘खाऊ देत िगधाडं-’ पाटील हणाले,
‘थांबा!’ आ पासाहेब हणाले.
सारे थबकले.
‘पाटील, कु णी जखमी झालंय् का, बघा. िजवंत असला, तर औषधपाणी करा.
बाक यांना पंचनामा क न मूठमाती ा-’
‘जी.’
‘आप यापैक कु णी-’
‘ हाईत, जी. फ दादू या मांडीला गोळी चाटू न गेली.. तेवढा एकच...’
‘चला.’
सारे वा ाकडं चालत होते. काश कमी कमी होत होता. गं या िवझू लाग या हो या.

या चंड गं या आता मूठभर आकार घेत हो या. या िवझू लागले या गं यां या काशात
सारं गाव ठे चाळत चाललं होतं... िवजय िमळवूनही समाधान न हतं.... आनंद न हता.
आ पासाहेबांना आणून सोनारसो यात झोपवलं होतं. आ पासाहेबांचा पोटावरचा शट
र ानं भरला होता.... पण आ पासाहेब क हत न हते. सग यांकडं ते नजर टाक त होते.
रावबानं उशी आणून मानेखाली दली. मान उं चावताना यां या चेह यावर वेदनेची छटा
णभर पसरली. रावबा, जयवंत, रामजी, गो वंदा-सारे भोवती जमले होते. गावकरी
दसेल या जागी उभे होते. सा यांचे चेहरे भांबावले होते.
आ पासाहेबांनी एकवार रावबाकडं पािहलं व हाक मारली,
‘रावबा!’
रावबा जवळ सरकला. याचे डोळे डबडबले होते. आ पासाहेब हणाले,
‘रडू नको. वेळ थोडा आहे,’ रावबावर आपली नजर रोखून, या या खां ावर थोपटत
आ पासाहेब हणाले, ‘चुका सा यां याच हातून होतात. पण या वेळीच सुधार या, तर
ठीक; नाहीतर... जाऊ दे. वेळ थोडा आहे. आता जबाबदारी तु यावरच आहे-’
याच वेळी सोनारसो यातला दरवाजा खाडकन उघडला गेला. एकदम उमा आत
िशरली. ितचा पदर ित या डो यावर न हता. ितचं ल आ पासाहेबां याकडं गेल.ं णात
ितचे हात त डावर गेले. डोळे िव फारले गेले. ‘आबाऽ’ हणून ितनं जोरानं टाहो फोडला
आिण जयवंतला बाजूला ढकलून ती आ पासाहेबां या छातीवर पडली. आ पासाहेबां या
डो यांत या हाके नं पाणी तरळलं. यांची कापरी बोटं उमा या के सांतून फरत होती.
आयु यात उमेनं ‘आबा’ हणून हाक मारली होती. उमा द
ं के देत होती. आ पासाहेब
हणाले,
‘गप, पोरी, रडू नकोस. काही वाईट झालं नाही. झाडाव न िपकलं पान होऊन
पड यापे ा हे मरण कतीतरी चांगलं... गप, पोरी, गप...’
‘असं बोलू नका...’ उमा पुटपुटली.
‘िभऊ नको. सारं काही बिघतलं, नातू बिघतला,... पोरी, यशवंत कु ठं आहे?’
‘झोपलाय्!’ उमा मान उचलीत, ‘आणू?’
‘झोपू दे. जप याला... रावबा...’
रावबा पुढं झाला. छातीवर द
ं के देत पडले या उमे या कपाळावर थोपटीत ते
हणाले,
‘वाईट वाटतं, ते ा पोरीपायी... माझा जीव ित यात गुंतलाय्, ितला सांभाळ....
घरची ल मी आहे...’
‘आबा, जा त बोलू नका, मेणा आणवतो...’
‘खुळा आहेस! फार वेळ रािहला नाही. आता मला बोलू दे. जया....’
जयवंत पुढं आला.
या या डो यांत पाणी पा न आ पासाहेबांनी या या हनुवटीला हात लावला व ते
हणाले,
‘पोरा, एक काम करशील?’

जयवंतनं मान हलवली.
‘काक चं कसं आहे?’
‘बरं आहे.’ नाक ओढीत जयवंत हणाला.
‘... ता या भेटला नाही. याला हणावं, न भेटता गेलो, हणून रागावू नकोस ... मुली,
तु या बापाला तार क न बोलाव.... हणावं, आला नाहीस, तर मा या पंडाला कावळा
िशवणार नाही. तो येईल. याला सारं समजेल; उमा, आत जा...’
सारजा व एक-दोन बाया आत हो या. यांनी उमेला बळं च उभी के ली आिण आत नेली.
आ पांनी एकवार सवा याकडं पािहलं. िस ा फरशीवर उभा होता. याला ते मो ानं
हणाले,
‘िस ा, येतो, रे ’
ते ऐकताच िस ा बाहेर पळाला.
‘मंडळी येतो... काही चुकलं असलं, तर िवस न जा... रामराम ऽ रा ऽ मऽऽऽ...’
थरथर या हातांनी आ पासाहेबांनी हात जोडले. नकळत सा यांचे हात जोडले गेले.
अनेक द
ं के फु टले.
रामजी कं चाळला.
‘धनीऽऽऽ’
याच वेळी आ पासाहेबां या ओठां या कोप यातून र ाची गुळणी बाहेर ओघळली.
हात खाली आले. मान कलंडली.
-आिण वा ात एकच आकांत उसळला!

१९
पोिलसांची बैलगाडी म येच सोडू न ता या कानवाटेनं पुढं आले होते. सूयकासराभर वर
आला, आिण ता या ता पण या काठावर आले. यांनी मान वर क न वेशीकडं पािहलं.
वेशीत सारा शुकशुकाट होता. एकही पोर दसत न हतं. दवसाउजेडी गावावर एवढी
नीरव शांतता आजवर कधी पसरली न हती. ता या गडबडीनं पाणवठा ओलांडून वेशीत
आले. तरी कोणीही दसत न हतं. सारी दुकानं बंद होती. कानोसा घेऊनही आवाज येत
न हता. आवाज येत होता, तो जनावरांचा -घरात बांधले या. अ ाप जनावरं चरायला
गेली न हती. याच वेळी गावाचा तराळ ग लीतून आडवा जाताना दसला. ता यांनी
हाक मारली‘मा ती!’
मा तीनं वळू न पािहलं. ता यांना पाहताच यानं खाली मान घातली आिण तो
सावकाश पावलं उचलीत पुढं आला. जवळ येताच खाल या मानेनचं यानं िवचारलं,
‘कवा आलासा?’
‘आ ा हेच.’
‘पोिलस आलं?’
‘होय! पाट घेऊनच आलो.’
मा ती काही बोलला नाही. या याकडं पाहत ता यांनी िवचारलं,
‘आज गाव एवढं शांत का?’
पण यां या ाकडं दुल क न मा ती हणाला,
‘लई उशीर के लासा, ता या.’
‘का, रे ?’
‘काल राती याला दरोडा पडला.’
‘काय सांगतोस!’
‘ हय, ता या.’
‘आिण-’
‘गावानं दरोडा परतवला, पन...’
‘पण काय?’
‘घात...’ मा तीचे ओठ थरारले. या या ओठांतून श द बाहेर पडले नाहीत. डो यांत
खळकन पाणी गोळा झालं. थरथर या पाया या अंग ानं तो जिमनीची माती कोरीत
होता.
‘अरे , बोल क ... सांग क , काय झालं, ते?’ ता या कासावीस होऊन थरथरत हणाले.
‘घात झाला, ता या... गाव लुटलं गेलं....’ हणत मा तीनं धोतराचा बोळा त डात
क बला.

‘मग रड...सांग अगोदर, काय झालं, ते.’ ता यांनी याचे खांदे पकडू न िवचारलं.
‘थोरलं धनी...’
‘कोण रावबा?’
‘ हाई- सरकार... यां ी गोळी....’
ता यांनी मा तीला ढकललं आिण ते वा ा या दशेनं पळत सुटले. वाडा दसताच
यां या पायांतलं सारं अवसान गळालं. यांनी भर या डो यांनी वा ाकडं पािहलं.
दारात िस ा खांबाला िमठी घालून रडत होता. ता यांना पाहताच तो उ या उ या
खांबाबरोबर सरकत खाली बसला आिण रडू लागला.
ता या पायरीजवळ थांबले. यांनी िस ाकडं एक वेळ पािहलं आिण आत नजर फे कली.
सारी माणसं खाली माना घालून बसली होती. ता या तसेच पुढं सरकले. यांना पाहताच
लोकांनी वाट क न दली. खाली मान घालून ता या एकएक पाऊल उचलीत होते. जे हा
यांनी मान वर के ली, ते हा आत या चौकात जयवंत दारात उभा असलेला यांना दसला.
ता यांना पाहताच तो धावला आिण चौकातच ता यां या पायाला यानं िमठी घातली
आिण हंबरडा फोडला.
या या डो याव न हात फरवीत ता या हणाले,
‘आ पा गेला! रडतोस तू? तुझा बाप गेला, हणून दु:ख करतोस तू?.....’ ता यां या
डो यांतून घळाघळा धारा वाहत हो या. ते अ ू जयवंत या म तकावर ओघळत होते....
‘अरे , गावचा आधार गेला.... छाया गेली..... गाव पोरकं झालं, ितथं तुझे डोळे कोण
पुसणार, बाबा.... रडू नकोस, ग प...’
जयवंतला घेऊन ता या सोनारसो यावर आले. आ पासाहेबांना ितथं बसवलं होतं.
यां या अंगात रे शमी शट होता. डोईला जरीचा पटका होता. चेहरा अगदी शांत होता.
कु णालाही वाटावं क , त याला टेकून शांत झोपले आहे. इतका शांत... ते पाहत असताना
ता यांचं भान हरपलं. कपाळावर हात मारीत ते ओरडले...
‘आ पा, कु ठं गेलास, रे , बाबा...? जायचंच होतं, तर मला भेटून जायचं होतंस...
फसवलंस ना मला...?’
ता या पुढं धावले आिण आ पासाहेबां या शेजारी मटकन बसले, यांचा मालसुटला
होता. रामजीनं यां या पाठीवर हात ठे वला. जयवंत जवळ गेला... सोनारसो या या
खोलीतून आ ोश उठला….
‘..... ता या! आबा गेले, हो....’
- आिण कु णाचा ठाव कु णास रािहला नाही.
थोडा वेळ गेला, जरा शांतता पसरली.
जयवंत हणाला,
‘ता या, आबांनी सांिगतलं क , ता यांना हणावं, न भेटता गेलो, हणून रागावू नको!’
‘आता कु णावर रागवायचं, बाबा? आता कोण रागावून घेईल?...’ ता यांनी दीघ
उसासा सोडला.
रामजी हणाला,

‘ता या, तु हीच असं के लंसा तर, ा पोरां ी कोन समजावंल? उठा, काक ीबी बरं
हाई....’
याच वेळी सा यां या नजरा फर या. ता यांनी पािहलं... बजाबा येत होता. बोडका.
पांढरे के स िव कटलेल,े डोळे तांबरलेले... थरथर या पावलांनी तो पुढं आला.
आ पासाहेबां या चेह याकडं यानं टक लावून पािहलं. ितथंच तो आ पासाहेबां या
पायांशी बसला, आिण चेह याकडं पाहत हणतात,
‘धाकलं धनी, हे बरं हाई के लंसा.... बरं हाई के लंसाऽऽ’ आिण तो नाक ओढू लागला.
डोळे टपू लागला.
ता यांनी या या पाठीवर हात ठे वला व एक उसासा सोडू न हणाले,
‘ग प, बजाबा, रडतोस कशाला? वाटोळं झालं, ते आमचं.. यांनी आप या आयु याचं
सोनं क न घेतलं. यां यासाठी रडायचं नाही, बाबा... आप यासाठी रडायचं...’
‘खरं हाय...’ बजाबा पुटपुटला आिण आ पासाहेबां या पायांव न नकळत हात
फरवू लागला.
ता यांना ते अस झालं. ते उठले.
घरात िशरताच यांना काक चा खोकला ऐकू आला. ते गडबडीनं आत गेले. परसदार
मोकळं च होतं. पध या सो यात काक अंथ णावर पडली होती. क हत होती. ता यांचा
सपळ लागताच ितनं िवचारलं,
‘कोण ते?’
‘मी.’
‘के हा येणं झालं?’
काक जवळ बसत ता या हणाले,
‘आ ा हेच आलो.’
‘काय झालं हे? हणत काक रडू लागली.
‘गप.’ ता या नकळत हणाले, ‘रडू नको, ऋणानुबंध होता... तुटला... गजाननाची
मज ! तु याजवळ कोणी नाही?’
‘ते का? सारी होती. सारजा, जया, रामजी दवसभर बसून होते... असं झा यावर कोण
राहील?’
‘कसं वाटतंय् आता?’
‘आता काय वाटायचं? आहे भोग हणून तडफडायचं!’
ता यांनी काक या कपाळाला हात लावून पािहलं. अंग फणफणून तापलं होतं.
ता यांनी नाडी बिघतली आिण ते हणाले,
‘थांब, मा देतो.’
‘नको, वा ात जा तु ही. रावबा, जया लहान आहेत. काय क ? मी अशी पडले! या
पोरीकडं पाहायला कोणीही नाही.’
‘तुला मा देतो आिण जातो.’ हणत ता या गडबडीनं उठले आिण मा काढू न ती

सहाणेवर उगाळू लागले.

२०
आ पासाहेबांचा आज ितसरा दवस. यांची उरली सुरली राखही ता पण त िमसळू न
गेली. सारा गाव मशानात लोटला होता. आ पासाहेब आप याला टाकू न एकटेच गेले, हे
अ ापही गावाला खरं वाटतं न हतं. पटत न हतं.
नदी न परत आ यानंतर ता या रावबा-जयवंतला वा ाजवळ सोडू न माघारी वळले.
जयवंत रावबाबरोबर आत गेला. पाठोपाठ जमलेले पा णे आत िशरले. कोणीच काही
बोलत न हतं. सारा वाडा गपचीप उभा होता. भयानक अवकळा वा ावर पसरली होती.
सोनारसो या या खोलीत उमा बसली होती. जयवंत पुढं झाला आिण खोलीत िशरला.
याला पाहताच उमेला एकदम द
ं का फु टला.
अ ू ढाळीत जयवंत उमे या समोर बसला. सारजा उमेला सावर याचा य करीत
होती.
‘आ ासाब! गपा, आता गपा...’
-आिण ित याही डो यांतून घळाघळा अ ू ओघळत होते...
सदरे त रावबा बसला होता. जयवंतही ितथंच होता, गावातली मंडळी येत होती. पण
कोणी काही बोलत न हतं. सगळीकडं शुकशुकाट पसरला होता. न राहवून रामजी
रावबाला हणाला,
‘सरकार असतानी काय गडबड असायची वा ात? हालायचा नुसता वाडा. एक
मानूस गेलं आिण काय कल आली वा ाला!’
‘आबा गेले, यां याबरोबरच संपलं सगळं .’
‘असं हनू नका, सरकार.’ रामजी हणाला, ‘आता तुमीच गावाला... गाव कु ठं
बघंल?’
तोच देवजी दाराशी आला आिण हणाला,
‘को हापूरचं सरकार आ यात, जी.’
‘कोण यशवंतरावमामा?’
‘ हय, जी!’
‘बरोबर आहे,’ ता या हणाले, ‘परवा दवशी तार िमळाली असेल यांना.’
रावबानं िवचारलं,
‘कु णी सांिगतलं?’
‘िस ा आलाय्, जी! येशीतनं गाडी बिघटली यानं.’
रावबा गडबडीनं उठला. ता या हणाले,
‘बस तू. मी जाऊन घेऊन येतो यांना.’
रावबा परत बसला. ता या उठले आिण बाहेर आले, मो ा दरवा याजवळ ते उभे
रािहले. वारं वार ते र याकडं पाहत होते. िस ा येताना दसला, तसे ता या पायरी

उतरले. िस ापाठोपाठ सवारी बांधलेली गाडी येत होती. गाडी वा ासमोर येऊन
थांबली. गो वंदा पुढं झाला. यशवंतराव गाडीतून खाली उतरले.
उं च, िछडिछडीत देहय ी, लंबसडक नाक, बारीक िजवणीचा लांबट चेहरा नजरे त
भरत होता. डोईला पांढरा साधा पटका यांनी बांधला होता. अंगात साधाच शट होता.
खाली मान घालून यशवंतराव दोन पावलं पुढं झाले. काही ण ते तसेच उभे रािहले
आिण नंतर वर मान के ली. गो वंदानं गडबडीनं मुजरा के ला. यशवंतरावांनी गो वंदाव न
नजर काढली आिण यांनी ता यांकडं पािहलं. ता या हणाले,
‘मी जोशी; सारे मला ता या हणतात. दैवानं आ पासाहेबांचा ेह लाभला होता.
चलावं.’
यशवंतरावांनी दरवा याकडं एक वेळ पािहलं. णभर ते ितथंच घोटाळले. एक दीघ
िन: ास सोडू न ते पायरी चढले. जणू वत:शी बोलावं, तसं ते बोलत होते,
‘तार िमळाली! खरं सु दा वाटलं नाही. असं काही होईल, याची क पना तरी कशी
यावी?’
‘मी सु दा न हतो. माझीही भेट झाली नाही. मी पोिलसांना आणायला बेळगावला
गेलो होतो.’
‘वेळ हणायची! ता या, काय सांगू! आज अकरा वषानी मी या घरात येतो आहे!
आमची अ यंत दो ती. ा घरात मी येत असे, ते हा आ पाला भान राहत नसे. िशकार
काय! मेजवा या काय! काय न हेच ते! आपली मै ी टकावी हणून ा घरात पोर दली
आिण खु या रागापायी आज अकरा वष संबंध तोडू न बसलो! आता जोडायचं हटलं, तरी
कु ठं ?’
बाहेरचा चौक ओलांडून ते आत या चौकात आले. यशवंतरावांनी सोनारसो याकडं
पािहलं. यांचे डोळे भ न आले. ते हणाले.
‘हा सोनारसोपा, न हे?’
‘हं!’
‘ता या, इथंच ल ा या या ा झा या. आ पा हणाला होता. आता सुखानं मेलो, तरी
चालेल. आता आपली दो ती फु टणार नाही.’
यशवंतरावांनी पायांवर पाणी घेतलं. ता यां या पाठोपाठ ते सोनारसो यात आले.
सोनारसो याचा दरवाजा मोकळाच होता. यशवंतरावांनी आत पाऊलटाकलं.
रावबानं बस या जागेव नच मान वर के ली, परत मान खाली घातली, आिण तो
मुसमुसून रडू लागला.
यशवंतराव मटकन खाली बसले. बस या जागेलाच यांना द
ं का फु टला.
काही ण असेच गेल.े
ता या हणाले,
‘असं क न कसं चालेल, सरकार? आता ा पोरांना तु हीच आ पासाहेबां या जागी!
तु हीच यांचे डोळे पुसा.’
‘नाही, ता या. ती माझी यो यता नाही. तो अिधकार मी न गमावला.’

काही वेळ कु णीच बोललं नाही.
यशवंतरावांनी डोळे पुसले. ते हणाले,
‘रावसाहेब, झा या गो ीला इलाज नाही. आता सव जबाबदारी तुम यावर. तु ही
मनावर दगड ठे वून आता उठलं पािहजे.’
‘आमीबी तेच सांगतुया!’ रामजी हणाला.
ता या हणाले,
‘चलावं, सरकार.’
यशवंतरावांनी ाथक मु न
े ं पािहलं.
‘आत जाऊन मुलीला भेटून या.’
‘कोण या त डानं ित यासमोर जाऊ? जो बाप क येक वषात ितला भेटला नाही,
यानं काय समजवायचं?.... चला.’
‘जया, सरकारांना आत घेऊन चल....’
जयवंत नाक ओढीत उठला. यशवंतराव पाठोपाठ चालत होते. जयवंत पुढं गेला.
यशवंतराव उमे या खोली या पोहोचवाय या आधीच खोलीत या ि या बाहेर पड या.
दरवा याजवळच जयवंत उभा रािहला. यशवंतरावांनी आत पाऊल भर या आवाजात
हाक दली‘पा ऽऽ’
उमा भंतीला टेकून बसली होती. या हाके नं ती भानावर आली.
उमे या अंगाव न सरा न काटा गेला. कती वषानी, कती अचानक ती ते माहेरचं
नाव ऐकत होती. उ या जागेलाच ित या मनाचे बांध फु टले. दो ही हातांनी त ड झाकू न
ती द
ं के देऊ लागली.
यशवंतराव पुढं धावले. दाराशी उ या असले या उमाला यांनी आप याकडं ओढलं
आिण आप या िमठीत घेतलं. यांना पु कळ बोलावंसं वाटत होतं. पण जीव गुदमरत
होता. त डू न श द फु टत न हता. कसेबसे ते हणाले,
‘गप,- ग ऽ प.’
उमा मुसमुसून बापा या िमठीत रडत होती. बापा या िमठीचं सुख आज क येक
वषानी ती अनुभवीत असता आ पासाहेबांची आठवण जागी होत होती. या िमठीत
बापा या भेटीचं सुख होतं. सास या या िवयोगाचं दु:ख होतं.
वत:ला सावरीत यशवंतराव हणाले,
‘पा , रडू नकोस, गप. का रडतेस तू? सासरा गेला, हणून? तुला इत या वषाचा
सहवास िमळाला, हे काय थोडं झालं? तू अशी रडतेस, तर मी काय करावं?’
यशवंतरावांनी मालानं नाक शंकरलं, आिण उमे या पाठीवर हात फरवीत ते
हणाले,
‘... या या आयु याचं सोनं झालं. यानं नातू बिघतला. मानाचं मरण िमळवलं. मुली,
आ ही दोघे िम . आमची मै ी कायम राहावी, दो ही घराणी र ा या ना यानं जखडली

जावी, हणून तुला ा घरात दली. पण ल ा या वेळी गोळा झाले या आ वक यांनी
आग पेटवली आिण आ ही दोघं बळी पडलो. कै क वषाची मै ी एका णात िवसरली.
आिण भावने या भरात आयु यात त ड पाहायचं नाही, अशी शपथ घेतली. आ पानं
बारशाला प पाठवलं. यानं मान िगळला. पण मला तेवढं मोठं मन न हतं. िनदान या
वेळी जरी आलो असतो, तर आज प ा ाप करायची पाळी आली नसती. आता मा
मागायची हटली, तरी जागा नाही!’
उमेनं डोळे पुसले.
यशवंतराव हणाले,
‘कु ठं आहे आमचा नातू?’
‘येईल येव ात.’
‘बरी आहेस ना?’
उमेनं होकाराथ मान हलवली.
एक उसासा सोडू न यशवंतराव हणाले,
‘पोरी, हे िवचारताना देखील लाज वाटते. इत या वषात सा या प ानं देखील मी
तुझी चौकशी के ली नाही. तुला वाटलं असेल क , मी तुला िवसरलो. पण, पोरी, ते. खरं
नाही. बाप एक वेळ आप या मुलाला िवस शकतो, पण मुलीची आठवण तो िवस
शकत नाही. तू ी आहेस, ते तुला कळायचं नाही.’
नाक ओढीत उमा हणाली,
‘पण मी तसं हटलं नाही.’
‘तू कशाला हणायला हवंस? तुझी आठवण मला सदैव होत होती. पण, पोरी,
याचबरोबर मी बे फक रही होतो. हणूनच माझा हा अिभमान, ही माझी ई या टकू न
रािहली. नाहीतर के हाच मी तु याकडं धावत आलो असतो.’
उमेनं यशवंतरावां याकडं पािहलं.
ित या नजरे ला नजर देत ते हणाले,
‘खरं आहे. ा घरात इतर सव गो ची एकवार तुला उणीव भासली असती, पण तुला
बापा या ेमाची उणीव एक णभरही जाणवली नसती, याची मला पुरेपूर खा ी होती.
आ पाची आिण माझी काही दोन दवसांची ओळख न हती...’
याच वेळी सारजा आतून आली. कडेवर या यशवंतला खाली ठे वीत ती गडबडीनं
यशवंतरावां या पाया पडली व हणाली,
‘पाया पडते, जी, दादासाब.’
‘सारजा-’
‘जी.’
‘औ वंत हो, बरी आहेस ना?’
‘जी.’
यशवंतराव छो ा यशवंताकडं टक लावून पाहत होते. पुढं वाकू न हात पुढं करीत ते

हणाले,
‘अरे , मी तुझा आजोबा! ये.’
यशवंतरावांनी पुढं के लेले हात पाहताच छोटा यशवंत िबचकला आिण आईला
िबलगला. उमा हणाली,
‘अरे , जा ना आजोबांकडं!’
‘रा दे! येईल तो. नाव काय याचं?’
‘तुमचंच नाव ठे वलंय् मामंज नी.’
यशवंतरावां या डो यांत पु हा एकदा चटकन पाणी आलं. ते गिहव न हणाले,
‘मुली, आयु यात पातक के लं नाही. पण एवढं एकच पातक हातून घडलं क , याब ल
परमे रही मला मा करणार नाही.’
छोटा यशवंत जयवंतला िबलगला होता.
सारजा आत आली. ती हणाली,
‘आ ासाब, पाणी काढलंया.’
‘जा, पा , आंघोळ क न घे.’ यशवंतराव डोळे टपीत हणाले, ‘ कतीही रडलं, तरी
आता याचा उपयोग नाही.’ आिण जयवंतकडं वळू न ते हणाले,
‘चला.’
सोनारसो यात या खोलीत येताच ता या उठू न उभे रािहले.
यशवंतराव हणाले,
‘बसा, बसा.’
रावबा हणाला,
‘हे ता या. आबांचे िजवाभावाचे दो त, आबांचा भारी िव ास होता यां यावर.
ता यां यािशवाय काही चालायचं नाही.’
‘आ पाला जी पारख होती, ती मला न हती.’
‘असं हणू नका.’ ता या हणाले, ‘सा याच गो ी आप या हाती नसतात. तु ही
एकमेकांना भेटला नाहीत, तरी तुम याम ये अंतर न हतं, हे आ हांला नेहमी जाणवायचं.
आ पासाहेब असता आपली ओळख झाली असती, तर दुधात साखर पडली असती.’
‘योग हवा ना?’ िख पणे यशवंतराव हणाले,
‘योगायोगा याच गो ी असतात ा. बरं झालं, तु ही आलात, ते. सारीच भांबावून
गेलीत. एकच कता पु ष असला आिण तो अचानक गेला, तर भारी अवघड होऊन चातं.
सूनबाईला तर धीर ायला कोणी नाही. आ पांचा भारी लळा होता पोरीवर... बरं , येतो
मी.’
‘बसा ना, ता या, थोडा वेळ.’ रावबा हणाला.
‘नको. सकाळपासून इथंच आहे. घरी ित याकडं पाहायला कोणी नाही.’
‘काक चं कसं आहे?’ रावबानं िवचारलं.
‘कसलं आिण काय....’ उसासा सोडू न ता या हणाले, ‘वय झालंय.् काहीतरी िनिम

ते लागतंच. ताप हटत नाही. काय होईल, ते खरं .’
यशवंतरावांनी िवचारलं,
‘ता यांची मंडळी आजारी आहेत?’
‘जी.’ रावबा हणाला, ‘काक ना ताप येतो. जया, तू गेला होतास का, रे ?’
जयवंतनं होकाराथ मान हलवली.
छोटा यशवंत यां या मांडीवर बसला होता. आळीपाळीनं तो सा यांचे चेहरे िनरखीत
होता.
‘येतो तर.’ ता या हणाले, ‘ याला कु ठलं चैन पडायला? सारीच गुंतवण झालीय्.’
सारजा आत आली. यशवंतरावां या पाया पडू न ती उभी रािहली.
‘का, पोरी, का आलीस?’ यशवंतरावांनी िवचारलं.
‘दादासाब, चार दवसांत आ ासाबांनी त डात काय घाटलं हाई. तुमी तरी सांगा.’
यशवंतरावांनी रावबाकडं पािहलं.
रावबा हणाला,
‘मी सांगून पािहलं; पण ऐकत नाही ती. मा यापे ाही आबांचा ित यावर जीव होता.’
‘खरं आहे ते, ‘ता या हणाले, ‘आता तु हीच ितला समजावायला हवं. मला तर या
पोरीकडं पाहायचाही धीर होत नाही. आता तो अिधकार तुमचा आहे.’
‘माझा?’ यशवंतराव चमकू न हणाले. पाहता-पाहता यांचे डोळे भ न आले. यांना
द
ं का फु टला. वत:ला सावरीत ते हणाले, ‘ता या, आज आ पा असता आिण कोण याही
कारणानं मला ा घरात अिधकार गाजवावा लागला असता, तर याचा आ पाला के वढा
आनंद झाला असता! तो अिधकार मी न गमावला. या घरात आ पा नाही, या घरात
कु ठला अिधकार आलाय्! नाही, ता या, ते मला जमायचं नाही. ते मा या हातनं हायचं
नाही...’ आिण एवढं बोलून यशवंतराव मुसमुसून रडू लागले.
ता यांनी डो याला उपरणं लावलं.
रावबानं मान वर के ली. याचे डोळे भ न आले होते; तो हणाला,
‘सारजा, जयाला घेऊन जा. जया, जा! तु यािशवाय ती आता कोणाला ऐकायची
नाही.’
डोळे पुसून जयवंत उठला. छो ा यशवंतला यानं रावबाकडं दला आिण
सारजापाठोपाठ तो जाऊ लागला.
जे हा जयवंत परत सोनारसो यात आला, ते हा रावबानं िवचारलं,
‘काय, जया...?’
‘हो, दादा! वैनी जेवली.’
दोन दवसांत छो ा यशवंताची यशवंतरावांबरोबर खूप दो ती जमली. तो सदैव
यां याबरोबर असे. हळू हळू घरचे पा णे कमी होत होते.
एक दवस सारजा हणाली,
‘आ ासाब!’

‘काय, ग?’ उमेनं िवचारलं.
‘काक ना धाप लागलीय्.’
‘धाप?’
‘ हय.’
‘काय नशीब, बघ! गावन् गाव ता यांचं औषध घेऊन बरं होतंय् आिण काक ला तेवढा
गुण येत नाही.’ उमा उसासा सोडू न हणाली.
जयवंत आत आला. काही न बोलता तो पलंगावर बसला. या या चेह याकडं पाहताच
उमा अ व थ झाली.
‘काय, भाऊजी?’
जयवंतनं मान वर के ली. या या डो यांत पाणी होतं. तो भर या आवाजात हणाला,
‘वैनी, काक चं जा त आहे. ता या िनराळं च बोलतात.’
उमा जयवंतजवळ गेली आिण हणाली,
‘गप बसा, भाऊजी, बरं वाटेल काक ला.’
दोन हरी वा ात िनरोप आला. जयवंतला ता यांनी बोलावलं होतं. जयवंत पळत
सुटला. उमा सु होऊन उभी होती. आज सकाळपासून ती िखडक त बसून ता यांचं घर
पाहत होती.
सारजा धावत आली.
‘आ ासाब! काक टकं ल, असं सांगता येत हाई, लई झालंय.् ’
‘काय सांगतेस?’ उमेनं िवचारलं.
‘ हय. ितथनंच आलू. ता या बसून हाईत, सरकारबी ितथंच हाईत.’
उमेनं डोळे पुसले. ती हणाली,
‘कसं क , सारजा? काक चं दशनसु ा िमळणार नाही, असं दसतंय्. हे सुतक नसतं,
तर...’
‘गप बसा, आ ासाब!’ हणत सारजा पुढं आली, आिण दोघी एकमेक ना िमठी मा न
फुं दून रडू लाग या.
जयवंत ता यां या घरी गेला, ते हा घरासमोर राबवा, रामजी आिण गावकरी लोक
खाली माना घालून उभे होते. परसदारात ि यांचा घोळका जमला होता. ता या अ व थ
होते. यांचे डोळे तांबरले होते. पण पण या डो यांत पाणी न हतं. काक या उशाशी ते
बसून होते.
काक डोळे िमटू न पडली होती. ित या कपाळावर सारखा घाम उठत होता. ता या तो
टपीत होते.
जयवंत आत गेला. काक दभश येवर झोपली होती.
ता यांनी एकवार पािहलं आिण हणाले,
‘ये, जयवंत, तुझी काक तुला बोलावते आहे.’
जयवंत पुढं धावला. सकाळी तो जे हा ता यां या घरी आला होता, ते हा काक

या याबरोबर बोलली होती. ितनं सवाची चौकशी के ली होती. तीच काक आता
िनपचीत पडू न होती.
जयवंत काक जवळ बसत हणाला,
‘काक , मी आलोय्.’
काक नी डोळे उघडले नाहीत. जयवंतनं पु हा हाक मारली.
‘काक , मी जया!’
काक या पाप यांची उघडझाप झाली. ितनं डोळे उघडले. णभर ित या चेह यावर
य कं िचतही बदल झाला नाही. पण दुस याच णी ती कं िचत हसली. ितचा हात
उं चावला गेला. जयवंतनं आपलं त ड खाली के लं. ितनं जयवंत या गालाला पश के ला.
जयवंतनं तो हात आप या गालाशी धरला. याचे अ ू काक या छातीवर पडत होते.
एकटक लावून ती जयवंतकडं पाहत होती. ता यांकडं वळू न जया हणाला,
‘ता या, काहीच का औषध नाही?’
ता यांनी बाजूला ठे वले या सहाणेकडं पा न हटलं,
‘जेवढं होतं, तेवढं के लं, बाबा. शेवटची वेळ आहे. अिधक ास देऊ नये, हणतात.’
काक एकटक जयवंतकडं पाहत होती.
ता या हणाले,
‘जया, तु या काक ला मांडी दे. आ हांला पोर ना बाळ. तुलाच ितनं मुलगा मानला. दे
मांडी.’
काक नं ते ऐकलं. ती थोडी हसली आिण सारं बळ एकवटू न मान वर के ली. गडबडीनं
जयवंतनं मांडी दली. काक या कपाळावरचा घाम टपला. ता यांनी काक या
समाधानी चेह याकडं पािहलं आिण दे हा यातून तुळशीप व गंगोदकाचा चंबू आणला.
काक जवळ बसत ते हणाले,
‘त ड उघड.’
काक नं त ड उघडलं. ता यांनी तुळशीप काक या िजभेवर ठे वलं.
‘गंगोदक घे-’ हणत ता यांनी या चंबूचं त ड मोकळं के लं आिण चार थब काक या
त डात सोडले.
‘देवाचं नाव घे. राऽ मऽऽ’
काक चे ओठ हलले. ितनं एकवार ता यांकडं व जयवंतकडं पािहलं आिण डोळे
फरिवले.
जयवंत ओरडला,
‘ता याऽऽऽ’
ता यांनी पािहलं. ते पुढं वाकले. नाडी पािहली. नाकापुढं सूत धरलं, आिण हात सोडीत
ते हणाले,
‘जया, काक गेली तुझी!’
‘काक ऽऽ’ जया रडू लागला.

‘रडू नको, जया, भर या कपाळानं गेली ती! मी श दातून मोकळा झालो. सांिगतलं
होतं. तु या काक ला क , तु या आधी मी जाणार नाही. जया, ऊठ.’
ता यांनी दो ही हातांनी काक चं म तक अलगद वर उचललं व जया बाजूला सरकताच
ते अलगद खाली ठे वलं. ता या काक शेजारी बसले. काक या के सांव न हात फरवीत
िन ल नजरे नं काक चा चेहरा पाहत ते बसून रािहले. काही वेळानं यांनी मधेच मान वर
के ली. जमले या लोकांव न एकवार नजर फरवली आिण जयवंतला ते हणाले,
‘जया, गावात जा. आमची घरं आहेत, यांना कळव. ते सव व था करतील, तोवर
मी जरा पडतो.’ हणत ता या कोप यात ठे वले या झोपा याकडं वळले. परसदारी आिण
पुढ या दारी गद वाढत होती.
जयवंत गडबडीनं बाहेर गेला. रामजीला यानं कसंबसं सांिगतलं आिण तो क
ावर
मान खाली घालून बसला.
रावबा या याजवळ उभा होता.
हळू हळू सारं गाव गोळा होत होतं. पण घरात कु णी जात न हतं. कोणी रडत न हतं.
सारं कसं शांत होतं, ऐकू येत होती, ती माणसांची कु जबूज.
सूय झरझर ि ितजाकडं सरकत होता. रामजी गावात जाऊन बराच वेळ झाला. होता.
कोणीच काही बोलत न हतं. घरासमोर म तकाचं सामान आणून टाकलं होतं.
इत यात रामजी आला. या याबरोबर गावातले सारे ा ण आले होते.
रावबा हणाला.
‘जया, आत जा आिण ता यांना सांग, सारी मंडळी आलीत, हणून.’
जयानं मान वर के ली. ा ण मंडळी दरवा यात गोळा झाली होती. जयवंत उठला
आिण आत गेला. काक ला पांढ या कांब यावर झोपवली होती. ित या ग यापयत
पासोडी घातली होती. काक कडे पाहताच याचे पाय थबकले. काक या उशाजवळ
सारजा बसून होती. एक-दोन बाया पाठीमागं उ या हो या.
जयवंतनं ता यांकडं नजर टाकली.
ता या भंतीकडं त ड क न मानेखाली हात घेऊन झोपले होते.
जयवंत जवळ गेला आिण यानं हाक मारली,
‘ता या-’
पण ता या जागे झाले नाहीत. जयवंतनं यांना हलवून जागं कर यासाठी हणून हात
लावला. यांना हालवीत यानं परत हाक मारली,
‘ता या!’
ता यांची मान हाताव न िनसटली आिण खाली मुरचडली.
जयवंतचे डोळे िव फारले गेले, तो ख चून ओरडला,
‘दादा ऽऽऽ’
रावबा-रामजी या हाके सरशी आत धावले. जयवंत भंतीला टेकून िव फा रत ने ांनी
ता यांकडं पाहत होता. रावबानं िवचारलं,

‘काय, रे ?’
जयवंतनं ता यांकडं बोट दाखवलं, पण तो काही बोलला नाही.
रावबानं एकवार ता यांकडं पािहलं. पण याला काहीच समजलं नाही. यानं
याले या जयवंतचे खांदे धरले व िवचारलं,
‘काय, रे , काय झालं?’
जयवंतला एकदम द
ं का फु टला, रावबाला िमठी मारत तो हणाला,
‘दादा, ता या उठत नाहीत!’
रावबाचं अंग एकदम शहारलं. यानं जयवंतला दूर सारलं आिण तो ता यां याकडं
धावला. ता यांना रावबानं हाका मार या,
‘ता या ऽ ता याऽ’
- पण ता या हलले नाहीत. रावबा पुढं झाला. ता यांना पश करताच याचा हात मागं
आला. ता यांचं अंग का यासारखं गार पडलं होतं. रामजी पुढं झाला. यानं ता यांना
हालवलं. ता या एकदम उताणे झाले. यांचा चेहरा दसताच रामजी एकदम आ यच कत
झाला! ता यांचं त ड उघडं होतं. डोळे िमटलेले होते. रामजी हणाला,
‘सोपले कारभार!’
आँ!’ रावबा हणाला,
‘ हय, सरकार! ता या गेले. काक या मागं हानार हवता यो. ल मी नारायणाचा
जोडा हता!’
जयवंत सरकत-सरकत दारापयत आला. पुढ या दारात िच ार माणूस जमा झालं
होतं. सारी ग ली माणसांनी भ न गेली होती. जयवंतला लोकांनी वाट क न दली.
खाली मान घालून जयवंतनं कसाबसा वाडा गाठला. वा ा या दारात येताच तो तडक
पळत सुटला. विहनी या खोलीत तो आला. विहनी िखडक त बसली होती. ित याकडं
एकवार जयवंतनं पािहलं आिण उ या उ या पलंगावर अंग टाकू न तो मुसमुसून रडू
लागला.
उमा उठली. पलंगा या काठावर बसून ती जयवंत या पाठीव न हात फरवीत होती.
जयवंत या माये या पशानं जा तच रडत होता.
उमा हणाली,
‘रडू नका, भाऊजी. रडू न काय येणार आहे? िबचारे ता या...’
जयवंतला एकदम द
ं का फु टला. उमा दचकली.
‘भाऊजी, काक गेली, हणून रडता ना?’
जयवंतनं नकाराथ मान हलवली.
‘मग?’ उमेनं िवचारलं.
णभर जयवंतनं मान उं चावली व तो हणाला,
‘विहनी, नुसती काक गेली नाही; ता याही...!’
उमा जाग या जागी िखळली. जे ऐकलं, याचा अथही ितला कळे नासा झाला होता!

ितनं जयवंतला बळच बसवून िवचारलं,
‘खरं हे?’
‘हो!’ जयवंत हणाला.
‘काय झालं?’
‘काक गेली. ता यांनी माणसं बोलवायला सांिगतली आिण झोपतो, हणाले. माणसं
आली. मी उठवायला गेलो, तर ता याही...’
उमे या डो यांतून अ ू ओघळत होते. पण ती द
ं के देत न हती.
याच वेळी रावबा आत आला. उमेकडं व जयवंतकडं नजर टाकू न तो हणाला,
‘सारं च अजब! असला चम कार मी पािहला न हता!’
‘चम कार? कसला चम कार?’ उमेनं िवचारलं.
‘चम कार नाही तर काय? अशी कधी माणसं जातात काय?’
‘जातात बरं , जातात! तु हांला ा आयु यात ते कळायचं नाही....’
एवढं बोलून उमा उठली आिण तडक खोलीबाहेर पडली. तंिभत होऊन रावबा ती
गेले या दरवा याकडं पाहत होता. जयवंतही डोळे पुसून उभा रािहला. यानं िवचारलं,
‘दादा, विहनी कु ठं गेली?’
या ानं रावबा भानावर आला. तो नकळत िखडक पाशी गेला. ता यांचं परडं
बायांनी ठे चून भरलं होतं. रावबा गडबडीनं जयवंतकडं वळू न हणाला,
‘जया, पळ! तुझी विहनी ता यां या घरी गेली. मी पण येतोच पाठोपाठ. सारजाऽऽ
सारजा ऽऽ’
‘ती पण ितकडंच आहे.’
‘आिण यशवंत?’
‘मामां याकडं आहे.’
‘जा पळ. आलोच मी....’
जयवंत पुढ या दारानं पळत सुटला. थोर या दरवा यात तो गेला आिण थांबला.
सारी ग ली खालपासून वरपयत ग भरली होती. येवढी माणसं असूनही सारं कसं
चुपचाप होतं. जयवंतला पाहताच लोक बाजूला सरकले. ता यां या घरासमोर दोन
ितर ा बांध या जात हो या. जयवंत आत गेला. मध या पडवीत ता याकाक ना ान
घालून बसवलं होतं. नवं धोतर व उपरणं घातलेला ता यांचा देह पाहताच जयवंतला
भडभडू न आलं. काक चा मळवट भरला होता. खणा-नारळानं सारं गाव ओटी भरीत होतं.
ता या या कपाळावर आडवं गंध होतं. काक चा कुं कवाचा मळवट वाढत होता.
उदब यांचा घमघमाट पसरला होता. उमा नाक ओढीत एका बाजूला उभी होती.
सारी तयारी होताच ता या-काक चे देह उचल यासाठी मंडळी पुढं सरसावली. उमा
झटकन् पुढं झाली. ितनं पु हा ता या काक या पायांवर डोकं टेकलं. रावबा तोपयत
दाराशी आला होता. तो आिण जयवंत पुढं झाले. यांनी म तक नमवून ता यांना नम कार
के ला. जयवंतला रावबानं िमठीत घेतलं आिण ता या, काक चे देह महाया ेसाठी बाहेर

पडले.
कशी, कु णास ठाऊक, पण ता या-काक समोर दंडी उभी रािहली. गुलालउधळला
गेला. कु णीतरी भजनाला सु वात के ली‘आ ही जातो आमु या गावा,
आमुचा रामराम यावा!’
भजनाचे चरण उचलले गेल.े टाळक यांची पावलं मागं-पुढं पडू लागली. पखवाज घुमू
लागला. सूय अ ताला जात होता. पण कु णाला याची फक र न हती. मुंगी या पावलानं
जमाव पुढं सरकत होता. टाळां या कण कणाटात सूर उठत होते....
‘आता असो ावी दया,
तुम या लागतसे पायाऽऽ’
सारा गाव या अभंगा या पिव सुरांनी भ न गेला होता. मृदग
ं ा या बोलांना धार
येत होती. टाळांना हात साथ देत होते. टाळक यां या त डांतून शेकड या मुखांवर चरण
खेळत होते. सारं दु:ख, संग िवस न, बेभान होऊन गाव ता याकाक ना िनरोप ायला
जमला होता....

२१
आ पासाहेबां या तेरा ा दवशीच ता या-काक चा ितसरा दवस येत होता. हाही
एक योगायोगच. वाडा पा यांनी भरला होता. सारे आ वक य गोळा झाले होते.
रावबानं बेळगाव न आचारी आणवले. जेवणाची िस ता झाली.
पंडा या वेळी रावबाला यशवंतरावांनी दुखव ाचा आहेर के ला. पंडदानानंतर
यशवंतरावांनी ते जरीचं व रावबा या म तक गुंडाळलं. सा यां याच डो यांत पाणी
उभं रािहलं. यशवंतराव हणाले,
‘रावसाहेब! आता रडायचं नाही. हे दु:ख सा यांनीच िवसरायचं. या यासाठीच हा
आहेर आहे. तुमचं माणूस गेलं, असं समजू नका. तु हांला श य झालं, तर आ पासाहेबां या
ठकाणी मी आहे... असं बेलाशक समजा-’
दोन-चार दवस उलट यानंतर रावबा या सांग याव न यशवंतरावांनी
गो वंदरावां याकडू न िहशेब घेतले. िहशेब तपासून होताच यशवंतराव हणाले,
‘आ पासाहेबांनी सारं कसं व छ क न ठे वलं आहे. तशी फारशी िश लक नाही. पण
सारं वहार कसे अगदी चोख आहेत. कज नाही. तु ही जर हे असंच चालवलंत, तर
तु हांला काही काळजीच करायचं कारण उरणार नाही.’
ता या गे यापासून जयवंतला करमत न हतं. उठ या सुट या ता यांकडं जायचं,
काक बरोबर बोलायचं, ातच याचा सारा वेळ जात असे. एखादे दवशी कारण
नसताना तो ता यां या घरासमोर जाई. पण या घराला लागलेलं कु लूप पा न अ व थ
होई. हे सारं उमेला कळत होतं.
एक दवस ती हणाली,
‘भाऊजी...’
‘काय?’
‘तु ही िशकार का करत नाही? छोटी बंदक
ू आहे; िस ाला घेऊन जात जा ना!’
‘नाही, विहनी, मला िशकार आवडत नाही.’
‘होय! ता यांना ते आवडत नसे. ते हणत- ‘जया, अरे , हे जंगलाचे रिहवासी.
परमे रानं िनमाण के लेल.े माणसांनी यां या रा यात िश न यांना मारायचा काय
अिधकार? अकारण काय हणून यांचा जीव यायचा?’
उमा काही बोलली नाही.
दोन हरी देवघरसो यावर पानं मांडली होती. छोटा यशवंत यशवंतरावां या मांडीवर
बसला होता. एका बाजूला रावबा होता. दुस या बाजूला जयवंत बसला होता. उमा
वाढीत होती. उमेनं र सा के ला होता. तो वाढीत असताना छोटा यशवंत हणाला,
‘मला बाऊ पायजे.’
‘अरे गुलामा! तुलाही एव ात मटणाची चव लागली, होय? थांब देतो!’ उमा पुढं

झाली आिण हणाली,
‘तो तसा जेवू ायचा नाही. ा याला इकडं. चल, रे , जेवू दे आजोबांना.’
‘नाही या.’ आप या खरक ा हातांनी आजोबांना िबलगत यशवंत हणाला.
सारे हसले. यशवंतराव हणाले,
‘रा दे, पा , गुणी पोर आहे!’
‘होय तर; जीव खातोय् माझा. सारखा वटवटत असतो. एवढं ऐकत नाही. हवं ते
बोलतो.’ डोळे वटा न यशवंतकडे पाहत उमा हणाली,
यशवंत उमेकडं बघत होता. गाल फु गवून हात उं चावत तो हणाला,
‘मालीन बग ऽ ऽ’
सारे परत हसले. जयवंत हणाला.
‘हा! यशवंत, आई ना तुझी ती?’
यशवंत चपापला. यानं आपला हात खाली घेतला. उमा हसली व हणाली,
‘का, आता मा लागू पडली, वाटतं?’
‘काकाला िभतो, वाटतं?’ यशवंतरावांनी जयवंतकडं पाहत िवचारलं.
‘तर! मला िभतोय्! दररोज भील.’ जयवंत हणाला.
‘नाहीच भीत.’ यशवंत पटकन हणाला.
‘ऐका...’ जयवंत हणाला.
सारे परत हसले.
यशवंतराव जयवंतकडे पाहत हणाले,
‘तुमची शाळा कु ठवर झाली?’
‘चौथी.’ जयवंतनं खाली मान घालून उ र दलं.
‘आता पुढं िशकणार, क नाही?’
‘इथं चौथीपयत शाळा आहे.’ रावबा हणाला, ‘आबा हणत होते, बेळगावला पाठवू,
हणून- इं जी शाळे त. पण गे या वष जमलंच नाही आिण यंदा हे असं झालं.’
यशवंतराव हणाले,
‘रावसाहेब, तुमचं ठीक आहे. ते दवसही िनराळे होते. पण ांचं तसं नाही. आता
मुलांनी िशकलं पािहजे. शहाणं झालं पािहजे. तु ही यांना िशकवा.’
‘जी.’
‘ यापे ा असं का करीत नाही तु ही? मा याबरोबर ांना को हापूरलाच पाठवा.
माझीही मुलं िशकताहेत. हेही िशकतील. माझंही ल राहील.’
उमा वाढीत होती. ते ऐकताच हात थबकला. ितनं एकवार आप या विडलांकडं
पािहलं.
रावबानं जयवंतकडं पािहलं व िवचारलं,
‘काय, जया, िशकणार काय?’
‘हो!’ जया खाल या मानेनंच हणाला. उमेनं गडबडीनं ताटात भात वाढला आिण ती

िनघून गेली.
‘मग काय ठरलं?’ यशवंतरावांनी िवचारलं, ‘तु ही संकोच क नका. ांची फ वगैरे
सव तु ही करा, हवं तर. माझी याला ना नाही.’
‘घेऊन जा ना!’ राबवा हसून हणाला, ‘पण या या विहनीची मा परवानगी पािहजे
हं! आम यापे ा यांचाच अिधकार आहे ा यावर.’
‘पा ऽ?’
उमा आली नाही.
‘पा ऽ ऽ’
उमा आली. ित याकडं पाहत यशवंतराव हणाले,
‘घेऊन जाऊ का जयवंतरावांना?’
उमेनं उ र दलं नाही.
‘सांग ना! नको हणालीस, तर रागावणार नाही मी!’
‘तसं नाही, आबा.’ उमा गडबडीनं हणाली, ‘मी कशाला नको हणू? येत असतील,
तर घेऊन जा तु ही.’
सं याकाळपयत जयवंत उमे या खोलीत गेलाच नाही.
सं याकाळी जे हा तो उमे या खोलीत गेला, ते हा रावबा आिण उमा बोलत बसली
होती.
जयवंत ितथं जाताच रावबा हणाला,
‘हा बघ आलाच. िवचा न घे याला. मी मामांना घेऊन म यात जाऊन येतो.’
रावबा उठला आिण बाहेर गेला. जयवंत उमेजवळ येऊन बसला.
उमेनं हाक मारली‘सारजा-’
‘बोलावून आणू?’
‘ितला तुमचं दूध आणायला सांगा. तेवढं सांगून या.’
जयवंत पळत बाहेर गेला. थो ाच वेळात तो परत आला, उमेनं िवचारलं,
‘सांिगतलंत?’
‘हो.’
‘भाऊजी, खरं सांगा. तु ही जाणार का?’
‘कु ठं ?’
‘को हापूरला!’
जयवंत काही बोलला नाही. याला आता बरं चसं कळत होतं.
‘सांगा ना, भाऊजी!’
‘तू जा हणालीस, तर-’
‘भाऊजी, तु हांला मी नको कशी हणेन? कती के लं, तरी तु ही माझे दीर.

जाणा याला कु णी अडवलंय् का?’
तेव ात सारजा ितथं आली. जयवंत या पु ात दुधाचा पेला ठे वीत ती हणाली,
‘ या.’
जयवंतचा चेहरा गोरामोरा झाला होता. तो ताडकन उठला आिण पे याला लाथ
मा न तो बाहेर पडला. दूध उसळलं.
उमा ओरडली‘भाऊजी ऽऽ’
पण जयवंतची दूर जाणारी पावलं तेवढी ितला ऐकू आली.
सारजा हणाली,
‘काय झालं, आ ासाब?’
एक उसासा सोडू न उमा हणाली,
‘माझंच चुकलं. हे दूध पुसून घे.’
जयवंत जाणार, ा क पनेनं उमा अ व थ झाली होती. गेला दवस ती पुरी बेचैन
होती. जे हा ती ल होऊन ा घरात आली, ते हा जयवंत अवघा पाच वषाचा होता.
आ पासाहेब हणाले होते,
‘मुली, हे आईिवना पोरकं पोर तु या हातांत देतो आहे. तू लहान आहेस, पण ही
जबाबदारी तू उचललीस पािहजेस. ाला लळा लावलास. तर ाला पोरके पणाचं दु:ख
जाणवणार नाही....’
उमेनं अ रश: ती जबाबदारी उचलली. जेवढं य आईला करता येणार नाही, तेवढं
ितनं के लं. अकरा वषात एकही दवस जयवंतनं आपलं काम दुस याकडू न करवून घेतलं
नाही. ा घरात आ यापासून आ पासाहेबां या सुखाबरोबरच उमेनं जर काही िमळवलं
असेल, तर ते तेवढं एकच सुख होतं. आिण आता ती दो ही सुखांना पारखी होणार होती.
दैव तरी के वढं िविच ! अकरा वषापूव ितचे वडील ितला घेऊन ा घरात आले. ल ात
झाले या अपमाना या रागात ितला एकटीला ा नव या, अनोळखी घरात सोडू न गेले
होते, ते आज अकरा वषानंतर पु हा येत होते! आिण जाताना अकरा वषात उमेनं तो दुवा
जोडला, तेवढाच नेमका उचलून जात होते. पु हा उमा एकटी-अगदी एकटीच राहणार
होती!
जेव यानंतर नेहमी जयवंत विहनीला सांगून झोपायला जाई. पण जयवंत
यशवंतरावां या बरोबर जो गेला, तो उमेला दुस या दवशी सकाळी भेटला.
उमेनं िवचारलं,
‘रागावलात, भाऊजी?’
‘अंह!ं ’ जयवंत हणाला.
उमा जयवंतसमोर जात हणाली,
‘भाऊजी, काल चुकलं माझं. आता जाणार तु ही. जाताना राग क नका विहनीवर.’
येवढं बोलेपयत उमेचे डोळे भरले होते.

ते पाहताच जयवंतचा राग कु ठ या कु ठं गेला.
‘नाही, विहनी, रागावलो नाही मी.’
उमा खुदकन हसली. जयवंतला जवळ बसवून येत हणाली,
‘हे बघा, भाऊजी, सांग ये, ते ल ात ठे वा. को हापूरला नीट राहा. ितथं माझे भाऊ
आहेत. एक धाकटी बहीणही आहे. ितला मी अ ाप पािहली नाही. या सवा यासमोर
चांगलं वागा. तुम या विहनीला प ा ाप वाटेल, असं काही क नका...’
‘हं!’
‘कराल ना?’
‘हो, करीन.’
‘माझी शपथ?’
‘हो, तुझी शपथ.’
‘मला माहीत आहे, भाऊजी, तु ही के वढेही लहान असलात, तरी माझी शपथ तु ही
मोडणार नाही. ितची आठवण सारखी तुम या मनात राहील...’
छो ा यशवंतला घेऊन याच वेळी यशवंतराव आत आले.
उमा गडबडीनं उठली.
यशवंतराव हणाले,
‘दीर-भावजय या ग पा चाल यात, होय? आ हांला सारं रावसाहेबांनी सांिगतलं.
पा , तू येत असलीस, तर चार दवस घेऊन जा, हणून सांिगतलंय जावईबापूंनी. मी
जा त दवस ठे वून घेणार नाही. जयवंतरावांनाही थोडं बरं वाटेल.’
माहेर या आठवणीबरोबर सारं बालपण उमे या नजरे समोर उभं रािहलं.
तो बंगला... ती बाग... नोकर-चाकर... भाऊ... बहीण... कशी दसत असेल ती...?
भाऊ ओळखतील का आप याला?
हे सारं आठवत असताना ित या नजरे समोर आ पासाहेबांची मूत दसत होती.
वतला साव न ती कशीबशी हणाली...
‘नको, आबा. थोडे दवस जाऊ देत. घरात कोणी नाही.’
‘खरं आहे... आता तु यावर आणखीन जा त जबाबदारी आहे.’ िवषय बदलीत ते
हणाले, ‘मग काय, ठरलं ना ांचं? काय, येणार ना, जयवंतराव?’
‘जी.’ जयवंत कसाबसा हणाला.
‘पा , उ ा पहाटेच आ ही िनघतो. हणजे वेळीच बेळगावला पोहोचता येईल. पुढची
गाडीही िमळे ल.’
धाक ा यशवंतला खाली ठे वीत ते हणाले,
‘घे याला! बघ काही भुकेची आठवण येते का?’
‘आता उ ा तु ही गेलात, क माझा जीव भंडावून सोडील हे पोर....’
यशवंतराव हसले आिण माघारी फरले.
यशवंतराव जाताच छोटा यशवंत जयाला िबलगला. तो हणाला,

‘जयाकाका, गो शांग क -’
‘आ ा नको. जेव तू. नाहीतर सारजा रागावेल.’
‘माल दीन-’ यशवंत हणाला.
‘कु नाला ‘माल’ देनार?’ हणत सारजा एकदम आत आली.
ितला पाहताच यशवंत एकदम ग धळला आिण यानं जयवंतला िमठी मारली.
सारजा उमेकडं जात हणाली.
‘आ ासाब, धाकलं सरकार उ ा जानार?’
‘हो!’
जयवंतकडं पाहत डोळे िमचकावीत सारजा हणाली,
‘चैन आहे, बुवा! बघा, आमचं को हापूर कसं आहे!’
‘खरं ?’ जयवंत एकदम हणाला.
‘तर काय! घो ा या गा ा, मोटरी सार या र यावरनं पळ यात...’
‘सारजा, ाचं वाढू न आण, बघू...’
‘आनते, आ ासाब! आनी आम या को हापूरला-’ सारजेचं ल उमेकडं जाताच ती
एकदम थांबली आिण आत गेली.
यशवंत उठला आिण जयवंत या गालांना हात लावून हणाला,
‘काका, तू जानाल?’
‘होय.’
‘मी पन येनाल!’
‘पण तुझी आई येणार नाही.’
‘ हाई ईना, मी येणार!’
उमा चटकन उठली आिण हणाली,
‘सांिगतलेलं एक काम होईल, तर शपथ! सगळे जा. मी आहे इथं. सारजा, तू पण
जाणार असशील, तर जा.’ आिण बोलता-बोलता ती खोलीबाहेर पडली.
जयवंतला काय झालं, ते समजलं नाही. विहनी रागाव याचं बघताच तो शरमला. पण
आपलं काय चुकलं, हे मा याला कळलं नाही. सारजाचीही ि थती तीच झाली. जयवंतनं
यशवंतला सारजेकडं दलं आिण तो बाहेर पडला.
यानंतर उमा जयवंतला भेटलीच नाही. जेवताना वाढायला आली, ते हाच ती
जयवंतला दसली. नंतर तो ित या खोलीवर दोन-तीन वेळा गेला. सारजाला िवचारलं,
ते हा ती सांग-े
‘कोठीत हाईत- वयंपाकघरात हाईत.’
रा ी जेवणं झाली. यशवंतरावां या जयवंत झोपायला गेला.
सकाळी जे हा तो उठला, ते हा सामानाची बांधाबांध झाली होती.
रावबा हणाला,
‘आता उठला, असं को हापूरला उठू नका. जा आत. त ड धू आिण सामान बांधलं, क

नाही, बघा जा.’
जयवंत गडबडीनं आत गेला. त ड न धुताच तो वयंपाकघरात गेला.
सारजा चुलीपुढं ताट टाकू न बसली होती. अंडी तळ याचा खमंग वास सा या
वयंपाकघरात पसरला होता.
उमेनं एकदा जयवंतकडं पािहलं आिण ती परत सारजेकडं पा लागली.
जयवंतनं जोरात िवचारलं,
‘दादा हणतो, माझं सामान बांधलं का?’
‘बांधलं, हणावं.’
‘कु ठं आहे?’
‘खोलीत पलंगाखाली.’
‘दे चल.’
‘हे पाहा, मला आता वेळ नाही. याहारीची तयारी अ ाप झाली नाही.’
‘माझं दूध?’
जयवंतकडं न पाहता उमा सारजेला हणाली,
‘भाऊजीचं त ड धुऊन झालं, हणजे यानं दूध दे- आिण यांचं सामानही गाडीत
ठे वायला सांग.’
पाय आपटीत जयवंत बाहेर पडला.
त ड धुऊन जयवंत बाहेर या उं ब यावर बसला. पण उमा बाहेर आली नाही. सारजा
दुधाचा पेला घेऊन आली.
जयवंतनं िवचारलं,
‘आिण वैनी कु ठं आहे?’
‘ या कामात आहेत.’
‘मला नको दूध.’
सारजा हणाली,
‘हे बगा, सरकार, आता उगीच वाडवू नका. रातभर डो यातलं पानी खळलं हाई
तुम या वैनी या. गप दूध या न् बाहेर जावा.’
जयवंत थंडपणे सांगणा या या सारजेकडं पाहत होता. याला जा त िवचारायचा धीर
झाला नाही. दुधाचा पेला यानं चटकन रकामा के ला आिण तो बाहेर पडला.
पुढ या दरवा यात सवारीची गाडी उभी होती. जयवंतची ंक आिण वळकटी इतर
सामानाबरोबर गाडीत ठे वली. सामान तळाशी लावून होतच िस ानं गाडीत पंजर
भरायला सु वात के ली.वर बैठक अंथरली. त ये ठे वले. गाडी तयार झाली.
सूय वर येत होता. रावबा हणाला,
‘जयवंत, ऊन होतंय.् तु या विहनीला हणावं, आटपा लौकर. देवा या, ित या पाया
पडू न ये.’
जयवंत आत पळाला. वयंपाकघरात तो गेला. ितथं विहनीनं भरलेला ट फन कॅ रीअर

तेवढा दसत होता. तसाच तो देवघरात गेला. यानं देवाला नम कार के ला.
विहनी या खोलीजवळ याचे पाय घोटाळले. विहनी पलंगावर बसली होती.
जयवंतला आत येताना पाहताच ती उठू न उभी रािहली.
जयवंत हळू हळू पावलं टाक त आत गेला आिण उमे या पायांना हात लावून पाया
पडत तो हणाला,
‘येतो, वैनी... तू पण कं टाळलीस ऽ ऽ...’ पुढचं याला बोलता आलं नाही. खाली मान
घालून तो नाक ओढीत उभा होता...
उमा एकदम धावली आिण ितनं जयवंतला िमठीत घेतलं. उमा बेसुमार रडत होती.
जयवंत उमे या िमठीत द
ं के देत होता. कोणी काही बोलत न हतं. सारजा हे सारं
पाणाव या डो यांनी पाहत होती.
याच वेळी यशवंतराव ितथं आले. पाठोपाठ रावबा आत आला. यशवंतराव, रावबा हे
सारं पाहत होते. रावबा हणाला,
‘मामा, हे होणार, हे मला माहीत होतं, जया, तू काय लहान आहेस आता रडतोस तो
बायकांसारखा! अहो, फार वेळ होतोय्... ऊन होईल अशानं.’
जयवंतनं उमेची िमठी सोडली. उमेनं पटकन या या कपाळाचा मुका घेतला.
यशवंतराव हणाले,
‘पा , काळजी क नकोस. तुझी ही अमानत आहे, हे मला ठाऊक आहे. ाणापलीकडं
जपेन मी ितला....’
उमेनं डोळे टपले. ती विडलां या पाया पडली. नाक ओढीत ितनं िवचारलं,
‘धाकटा कु ठं आहे?’
‘गाडीजवळ आहे.’
उमेनं द ाची वाटी घेतली आिण जयवंत-यशवंतरावां या हातावर दही घातलं.
‘चला, जयवंतराव.’ यशवंतराव हणाले.
जयवंतनं एक वेळ उमेकडं पािहलं आिण तो दरवा याबाहेर पडला. पण उमा
दारापयतही आली नाही. वा ाचा दरवाजा ओलांडीपयत जयवंत मागं वळू न पाहत
होता. पण उमा याला कु ठं च दसत न हती!
वेशीपयत सारे चालतच िनघाले. ता यां या घराजवळ जयवंतचे पाय अडखळले,
रामा या देवळाजवळ यानं हात जोडले. पाणव ावर तो रावबा या पाया पडला.
छो ा यशवंतला यानं जवळ घेतलं. याचे पटापट मुके घेतले आिण रावबा या हाती
परत देत तो यशवंतरावां या पाठोपाठ गाडीत बसला. गाडी चालू लागली...

२२
आज मी हे माझं गाव सोडू न जात आहे. आता या गावात माझं असं कोणीच उरलेलं
नाही. तरीही गाव सोडू न जात असताना कसलीतरी िवल ण र र मनाला वाटत आहे.
या जािणवेनं मन बेचैन झालं आहे. डोळे भ न येताहेत. वाटतं, क हे गाव सोडू न जाऊच
नये. मागं वळू न पाहायचं नाही, असं कतीही ठरवलं, तरी मागं वळू न पाहतोच आहे.
बैलगाडी या चाकांमुळं उडणार्या तांब ा माती या बु यातून मंद पावलांनी दूर
जाणारं ते माझं गाव दसत आहे. चढ या सूया या करणांनी गावाला लपेटून जाणारा
ता पण चा प ा उजळू न िनघाला आहे. या तळप या उ हात गाव अ प दसत असलं,
तरी गावावर उ या असले या पंपण चे शडे प दसत आहेत. ती झाडं नजरे त येताच
मन कसं बेचैन झालं आहे.
या झाडां याजवळ रामाचं देऊळ आहे. नजीक वाडा आहे. ता या, काक , आिण
आ पां या आठवणी आहेत. या मनात उ या रािह यानं मन अगदी ग धळू न गेलं आहे.
ता या, आ पा, काक सारखी माणसं कोण या ना यानं एक आली आिण अचानक
एकापाठोपाठ िनघून गेली, हे कोडं मला अ ाप उकलत नाही! ते कधी सुटेल, असंही वाटत
नाही. ता या, आ पा, काक सारखी माणसं गे यानंतर या गावात राह याचं मला धाडस
नाही. पण ता या, काक , आ पांची आठवण जोवर गावावर रगाळते आहे, तोवर गावाला
काही कमी पडेल, असं मला वाटत नाही.
जीव ओढतो, तो एकाच माणसासाठी. ती मा आता एकटी आहे. पण ितला माहीत
आहे, क , कु ठं ही असलो, तरी ित यासाठी असेन ितथून धावून येईन.
दसत होतं, ते गावही आता दसेनासं झालं आहे. समोर वळण घेत गेलेला तांबडा
र ता दसतो आहे. तो कु ठं नेणार आहे, हे मला माहीत नाही. जाणून यायचीही इ छा
नाही...

