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अनु म
बु ाची गो
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अनाथ
ितमा

बु ाची गो
‘‘हं, छान, पुढं’’
‘‘िजकडं ितकडं िम काळोख, अं हं, चुकलं मा तर काळाकु काळोख पडला होता.
घ ाळात बाराचे ठोके पडले.’’
‘‘बु ा या वेळी घ ाळं न हती, बाळासाहेब!’’ मा तर आपले हसू आवरीत मृद ू
वरात समजावून सांगू लागले, ‘‘उ ा अशी गो सांिगतलीत, तर सारे लोक हसतील
तु हाला.’’
‘‘मग आ ही गो सांगणारच नाही मुळी.’’
‘‘छे, छे, छे, असं क न कसं चालेल? उ ा अनाथा मात या समारं भात तु हीच
मुलांना बु ाची गो सांगायला हवी. विहनीसाहेब मघाशी बजावून गे या आहेत तसं
मला. उ ा तु ही गो संिगतलीत क , परवा या दवशी वतमानपा त फोटो छापून येइल
तुमचा.’’
‘‘खरं ? माझा फोटो छापून येईल? मग सांगीन गो मी. पण ही नको मा तर.’
‘‘मग कु ठली?’’
‘‘चल रे भोप या टु णुक टु णुक! ती हातारी कशी भोप यात बसून... अं हं... ती नको,
तु ं गात पडले या परीला शूर राजपु सोडिवतो ना? ती.’’
‘‘छे, छे, छे, असं कसं होईल बाळासाहेब? उ ा बु जयंती आहे. ते हा तु हाला...’’
‘‘जयंती हणजे काय, मा तर?’’
‘‘जयंती हणजे ज म दवस. उ ा बु ाला ज मून पंचवीसशे वष होतात, हणून
आ मात या मुलांना बु ाचीच गो सांगायला हवी तु ही. नाही तर विहनीसाहेब
रागावतील. या आ मा या अ य आहेत.’’
‘‘ममी काय आहे हणालात?’’
‘‘अ य .’’
‘‘अ य हणजे काय मा तर?’’
‘‘ हणजे... हणजे... ते मग सांगतो बाळासाहेब. विहनीसाहेब आ ा परत येतील.
ते हा– हं, चला. मी सांगतो ते झटपट पाठ करा.’’
‘‘पण मा तर, मला एक शंका आहे या गो ीत.’’
‘‘कु ठली?’’
‘‘बु काळोखात कसा...’’

‘‘ याला बु हणायचं नाही पिह यांदा. तो पुढं बु झाला. हं हणा– राजपु
िस ाथ
‘‘बरं , राजपु िस ाथ म यरा ी भयंकर काळोखात राजवा ातून बाहेर पाडला.’’
‘‘छान, छान अशीच सांगा सारी पुढची गो
‘‘पण मा तर–’’
‘‘काय बाळासाहेब?’’
‘‘या िस ाथाला काळोखाचं भय कसं हो वाटलं नाही? मला फार भीती वाटते
अंधाराची.’’
‘‘तु ही लहान आहात अजून बाळासाहेब. राजपु िस ाथ मोठा होता.’’
‘‘पण आमची ममी मोठी आहे क ! मग ती का िभते काळोखाला? िन मा तर, िस ाथ
पुढं रानात गेला ना?’’
‘‘रानात नाही हणायचं बाळासाहेब, तो काही गुरं चारायला गेला न हता ितथं.’’
‘‘मग काय हणायचं?’’
‘‘िस ाथ अर यात गेला.’’
‘‘असं का हणायचं मा तर? तो राजपु होता हणून?’’
‘‘अं हं.’’
‘‘मग?’’
‘‘असं हटलं क ते चांगलं दसतं हणून. जे चांगलं दसतं, ते जगात माणसानं नेहमी
करावं.’’
‘‘बरं , तसं हणतो मी.’’
‘‘राजवा ातून बाहेर पडू न राजपु िस ाथ अर यात गेला.’’
‘‘छान.’’
‘‘पण मा तर–’’
‘‘बाळासाहेब, सारी गो एकदा नीट पाठ होऊ दे तुमची. मग शंका िवचारा.
विहनीसाहेब बाजारातून हांहां हणता परत येतील. तुमची गो अजून पाठ झाली नाही
असं कळलं, तर या...’’
‘‘आता एकच शंका िवचारतो हं मा तर, िन मग सारी गो तु हाला पाठ हणून
दाखवतो.’’
‘‘हं, िवचारा.’’
‘‘अर यात वाघ- संह असतात ना?’’
‘‘हो, खूप असतात.’’
‘‘मग िस ाथ यांना याला कसा नाही? बरोबर बंदक
ू घेऊन गेला होता तो?’’
‘‘ या वेळी घ ाळं , बंदक
ु ा, काही-काही न हतं बाळासाहेब; पण
िस ाथतुम यासारखा लहान न हता, हणून तो याला नाही. तो मोठा होता. खूप मोठा

होता.’’
‘‘मा या न मोठा?’’
‘‘छे, फार तर वीस वषाचा असेल तो.’’
‘‘आमची ममी आहे तीस वषाची. पण ती अजून झुरळाला िभते. परवा काय झालं
मा तर...’’
दुधाला उकळी फु टावी, तसे एक िविच बालहा य–
एकदम मोटारीचे हान वाजले. बाळचे हसणे थबकले. आत या आत थबकले. तो
िखडक कडे धावत गेला. लगेच आनंदाने टा या िपटीत तो उ ारला, ‘‘ममी आली परत
मा तर, ममी आली. ती पाहा, ती पाहा ितनं काहीतरी छान छान आणलंय बाजारातून!
महादू या हातात दलंय ितनं ते. गुलाबी कागदात गुंडाळलेलं काही तरी आहे. थांबा हं
जरा, मी...’’
‘‘पण बाळासाहेब, आपली गो अध च... आता विहनीसाहेब–’’
खडकाव न खळाळत जाणा या झ या या वाटेनं पालापाचोळा यावा आिण या या
शु
वाहात तो कु ठे तरी दूर-दूर फे कला जावा, तशी मा तरां या श दांची ि थती झाली.
‘‘ममी, ममी काय, काय आहे ग ते?’’ एखा ा सशा या िप ला माणे उ ा मारीत
बंग या या पायरीवर बाळाने आईला गाठले आिण
के ला. याचे हे श द या या
त डू न प उमटेलसु ा नाहीत. फार जोराने धाव यामुळे याला धाप लागली होती.
इं िजनाने वाफ सोडता-सोडता िश ी ावी, तसे याचे ते बोणे वाटे अलकादेव ना. यांनी
कपाळाला एक अगदी बारीक अशी आठी घातली. इ ी के ले या पातळाला चुकून
पडले या नाजूक सुरकु ती माणे कले टरा या बायकोने आपला राग कट के ला पािहजे,
असे यांचे मत होते.
या आठीचा बाळला पूण प रचय होता. ित यावडे न देता याने पु हा अधीरपणाने
के ला, ‘‘काय आणलंहस
े ममी तू बाजारातून?’’
अगदी वर या पायरीवर अकादेवी एखा ा पुतळी माणे उ या रािह या आिण
बाळला हणा या, ‘‘ते मग सांगते. आधी तुझी गो पाठ हणून दाखव मला.’’
ती पाठ झाली आहे अशी थाप मारावी आिण आप या उ सुकतेचे समाधान क न
यावे, अशी ती इ छा बाळ या मनात िनमाण झाली, पण आपली आई अस या थापेने
फसणार नाही हे याला पूण पणे ठाऊक होते. तो खाली मान घालून उभा रािहला.
वर कं िचत उं चावून अलकादेव नी हाक मारली. ‘‘मा तर!’’
मा तर बाळा या खोली या दारात उभे होतेच. ते लगबगीने आिण लाचार मु न
े े पुढे
आले.
अलकादेवी कं िचत कठोर वराने यांना हणा या, ‘‘मा तर बाळची गो अजून पाठ
कशी झाली नाही?’’
मा तर त-त-प-प क लागले. ते पा न देव ना हसू लोटले. यांना कु ठलासा िच पट
आठवला. यात भगवानने तोत या माणसाचे काम मोठे गमतीदार के ले होते. लगेच यांनी
आपले हसू आवरले आिण कौतुकाने बाळकडे पाहात या मा तरांना हणा या, ‘‘तु ही

तरी काय करणार, आमचं हे र च भारी अवखळ आहे. पण बाळला पुढं फार फार मोठं
हायचंय, याची तयारी आ ापासून करायला नको का? हणून तु हाला इतका ास
देतेय मी. उ ाचा समारं भ या दृ ीनं फार मह वाचा आहे.
बु ा या ज माला पंचवीसशे वा होणं िन या समारं भात लहानपणी बोलायला िमळणं ही
के वढी भा याची गो आहे! नाही?’’
मा तरांनी ठरावीक ि मत करीत मान हलिवली.
अलकादेवी बाळ या के सांव न हात फरवीत हणा या, ‘‘कळलं का बाळासाहेब?
बाजारातून मी काय आणलंय ते पाहायचंय ना तु हाला? मग आधी गो पाठ करा नीट.
उ ा गो अशी सुंदर सांगायला हवी, क ...’’
बाळ धावतच आप या खोलीत गेला. श य ितत या लवकर गो पाठ क न
टाकायची, असा याने मनात िनणय के ला होता. यािशवाय या गुलाबी कागदात काय
गुंडाळले आहे ते कसे कळणार? चाकलेटलासु ा असा रं गीबेरंगी कागद असतो, पण
चाकलेट एवढे मोठे कसे असेल? चांदी या भां ांनासु ा असा कागद असतो. पण एवढे
पाणी यायचे चांदीचे, वेडवाकडे हणा– रा सालाच असले भ ड लागत असेल. काय बरे
आणले असेल आइने या कागदात गुंडाळू न?
घर या ओढीने धाव घेणा या टां या या घो ासारखे बाळचे मन पुनःपु हा या
गुलाबी कागदातील व तूचा िवचार क लागले. शेवटी याने संतापून या घो ा या
पाठीवर सपासप चाबकाचे फटकारे ओढले, ते हा कु ठे ते उ ा या गो ी या वाटेने टपटप
करीत नीट धावू लागले. पण या वाटेवरसु ा म ये ते एकदा थबकलेच. गो ीत या बु ाने
आपले के स कापले; मा तरांना पाठ हणून दाखिवताना बाळ या मनात आले,
‘कु णासारखे बरं के स कापले असतील यानं? बाबां यासारखे क आइसारखे?’
ही शंका मा तरांना िवचारावी, असे बाळाला फार फार वाटले. श द या या िजभेवर
आले, पण याच णी तो गुलाबी कागद या या डो यांपुढे फडफडू लागला. बाळने
मो ा क ाने आपले मन आवरले. तो मुका ाने पुढली गो पाठ क लागला.
एकदा, दोनदा, तीनदा पुनःपु हा मा तरांनी ती पंधरा-वीस वा यांची गो
या याकडू न हणवून घेतली. शेवटी कु ठे ही न अडखळता याने ती हटली, ते हा मा तर
याची पाठ थोपटीत हणाले, ‘‘शा बास बाळासाहेब! तु ही पुढं मोठे होणार, असं
विहनीसाहेब मघाशी हणा या हो या ना? अगदी खरं आहे ते.’’
बाळ धावत-धावत आई या खोलीत गेला. अलकादेवी कप ांचे कपाट उघडू न उ ा या
समारं भा या वेळी कोणकोणती व े प रधान करावीत आिण या सवाची रं गसंगती कशी
साधावी, या िवचारात िनम हो या. बाळने हळू च मागून येऊन यांना िमठी मारली. या
एकदम दचक या. लगेच बाळकडे वळू न रागाने या हणा या, ‘‘इं ज मुलं कधी अशी
वागत नाहीत हं बाळासाहेब!’’
पण बाळाचे आई या या बोल याकडे ल च न हते. तो भराभर गो सांगू लागला. हां

हां हणता याने ती संपिवली. लगेच अलकादेवी दरवाजात उ या असले या मा तरांकडे
वळू न हणा या, ‘‘शेवटी काही तरी चांगलं, खूप प रणामकारक असं सांगायला हवं,
मा तर. ‘ येकानं सा या जगावर ेम के लं पािहजे, असं बु देवांनी िशकवलं. आपण सारी
मुलं तशी रा या. आपण एकमेकांशी भावाबिहण माणे वागू या’ असं काही–’’
‘‘वा! असा शेवट मोठा सुंदर होईल.’’ मा तर ठरावीक ि मत करीत उ ारले.
‘‘ही वा यं आ ा या आ ा पाठ क न या बाळासाहेबांकडू न.’’
आपण शयत जंकली, या क पनेने बाळ मो ा खुशीत आला होता. गुलाबी कागदात
गुंडाळले या आिण टेबलावर ठे वले या या रह यपूण व तूवर याचे डोळे िखळू न रािहले
होते. आता पुढ या णी ती व तू आप याला पाहायला िमळे ल असे याला वाटत होते;
पण म येच ही याद आली. ही नवी वा ये पाठ करायची हणजे...
मो ा नाखुशीने मा तरां या मागून जाता-जाता तो आईला हणाला, ‘‘आणखी काही
पाठ करायचं असलं, तर ते आ ाच सांग, ममी.’’
या याजवळ जाऊन याला कु रवाळीत अलकादेवी हणा या, ‘‘आता काही नाही हं!
एवढं छान पाठ कर हणजे झालं. माझं गुणाचं बाळ ते!’’
मा तर बाळकडू न पिह यापासून गो पाठ हणवून घेऊ लागले.
तसे के ले नाही, तर या शेवट या सुंदर वा यांना रं ग चढणार नाही असे यांना वाटत
होते.
बाळची गाडी कु ठलाही अडथळा न येता वेगाने चालू लागली. पण मा तरच म ये
अडले. संसाराचा याग क न िस ाथ अर यात गेला तो दवस कोणता होता? काही
के या हे कोडे सुटेना. बु ा या च र ात पौिणमेला फार मह व आहे, एवढे यांना आठवत
होते. या दवशी पौिणमाच असली तर? बाळ तर पुनःपु हा गो ी या पूवाधात हणत
होता, ‘राजपु िस ाथ म यरा ी भयंकर काळोखात राजवा ातून बाहेर पडला.’
गे या सहा मिह यांत पािहलेले दोन-तीन िच पट मा तरां या डो यांपुढे उभे रािहले.
काळोखातच िस ाथने राजवा ाबाहेर पडणे कथे या दृ ीने यो य आहे अशी यांची
खातरी झाली. या- या िच पटात या नायकनाियकांनी तसेच के ले होते. ते मो ा
उ साहाने शेवटची वा ये आप या िशयाला पढवू लागले.
बाळाने हां हां हणता ती वा ये पाठ के ली. मग मा याला एक शंका िवचारायची
लहर आली. तो हळू च हणाला, ‘‘मा तर, येकानं सा या जगावर ेम करावं असं बु ानं
िशकवलंय ना?’’ ‘‘हो. फार थोर, फार चांगली िशकवणूक आहे ती.’’
‘‘मग–’’
‘‘मग काय?’’
‘‘मग अ यास के ला नाही हणून वगात तु ही मुलांना मारता का?’ िश यो मा या या
शंकेचे िनवारण कसे करावे या िवचारात मा तर पडले. इत यात पलीकड या खोलीतून
अलकादेव ची हाक आली, ‘‘बाळ, अरे बाळ, झालं क नाही तुझं पाठ अजून?’’
मो ा ठस याने सारी गो सांगत बाळाने ितचा समारोप के ला.
‘‘ येकाने सा या जगावर ेम के लं पािहजे, असं बु देवांनी आप याला िशकवलं आहे.

फार थोर, फार चांगली िशकवणूक आहे ही. आपण सारी मुलं यांनी सांिगतलं आहे तशी
रा या. एकमेकांशी भावा-बिहणी माणं वागू या.’’
अलकादेवी अिभमानाने बाळकडे पाहत हणा या, ‘‘थांब जरा, वयंपाक णबाइना
तुझी दृ ं काढायला सांगते.’’
बाळ फणका याने उ रला, ‘‘मी नाही या न ा बाईकडू न दृ ं काढू न घेणार!
रमामावशी अस या, तर घेतली असती.’’
‘‘अरे वे ा, रमामावशी आजारी पड या, हणून या आपलं घर सोडू न गे या. या
कु ठू न येणार आता तुझी दृ ं काढायला?’’
एका वेलीव न भुरकन उडू न फु लपाखराने दुस या वेलीवर जाऊन बसावे, तसा बाळने
झटकन िवषय बदलला. तो आईला हणाला, ‘‘गो पाठ हणून दाखिवली मी तुला. आता
तू काय आणलं आहेस ते दाखव मला.’’
अलकादेव नी टेबलावर ठे वले या व तूभोवतालचा गुलाबी कागद हल या हाताने दूर
के ला. यातून बाहेर पडलेली बु ाची सुंदर मूत पा न बाळ हषा भ रत झाला. आईला
लािडकपणाने िमठी मा न तो हणाला, ‘‘ही मूत माझी. मा या खोलीत ठे वू या ती.’’
‘‘तु यासाठीच आणली आहे ती. पण उ ा गो सांगताना अडखळलास, तर मा ही
मूत तुला िमळणार नाही हं!’’

एखादा िवजयी पिहलवान ब ीस िमळालेली चांदीची गदा मो ा ऐटीने घेऊन
र याव न िमरवत जातो ना? तशी ती बु ाची मूत घेऊन बाळ आप या खोलीत गेला.
मो ा भ ने याने ती आप या टेबलावर ठे वली. ित याकडे कती वेळ टक लावून
पािहले, तरी याची तृ ी होईना. म येच मागे वळू न याने मा तरांना िवचारले,
‘‘जगातली दुःखं पा न बु ाला फार वाईट वाटलं होतं ना मा तर?’’

‘‘हो.’’
‘‘मग ती मूत हसतेय का?’’
‘‘पुढं जगातलं सारं दुःख दूर कर याचा उपाय बु ाला सापडला. याला मोठा आनंद
झाला. तो आनंद या मूत या मु व
े र दसतोय.’’
‘‘जगातलं सारं दुःख नाहीसं करता येत?ं ’’
‘‘हो.’’
‘‘कसं?’’
‘‘जगावर ेम क न.’’
बाळ बु ा या मूत या अगदी जवळ गेला, ित यापुढे हात जोडू न उभा रािहला. याने
या मूत पाशी काय मािगतले ते मा तरांना कळले नाही, पण या या या बालसुलभ
च
े ा आिण भावपूण वृ ीचा यांना णभर हेवा वाटला.
थो ा वेळाने पाठ फरवून बाळने मा तरांना िवचारले, ‘‘तुम या घरी असली मूत
आहे मा तर?’’
‘‘नाही.’’
‘‘का नाही?’’
‘‘अस या मूत ीमंतां याच घरी शोभून दसतात.’’
‘‘पण बु कु ठं ीमंत होता? तो तर राजवाडा सोडू न...’’
‘‘पु हा गो पाठ हणून घेऊ तुमची?’’
‘‘अं हं. तु ही अगदी काळजी क नका मा तर, मी रा भर ती गो हणून दाखिवणार
आहे.’’
‘‘कु णाला?’’
‘‘या मूत ला...’’ णभर थांबून बाळनं
के ला, ‘‘पण मा तर, मी कु ठं चुकलो तर?
ही मूत तुम यासारखी मा याशी बोलेल? माझी चूक दाखवील?’’
‘‘अं हं.’’
‘‘मग माणसं मूत ची पूजा कशासाठी करतात?’’
एका हाताने चौकात या गांध या पुत याला हार घालता-घालता दुस या हाताने
मोठी माणसे ग रबांवर गोळीबार करतात, हे मा तरांना माहीत होते. कु ठ या तरी मो ा
देवळात िवनोबांसारखा साधुपु ष ह रजनांना देवदशनासाठी घेऊन गेला, हणून यां या
अंगावर हात टाक यापयत पुजा याची मजल गेली होती, असे यांनी के हा तरी वाचले
होते. पण सारे बाळला सांगावे असे यांना वाटेना. या या भावनेचा रं गीत फु गा या
टाचणीने फोड यात काय फायदा होता?
आपले िवचार कसेबसे सावरीत मा तर हणाले, ‘‘मूत माणसाशी बोलत नाहीत,
बाळासाहेब. पण यां याकडे पािहलं क , या- या माणसां या गुणांची आप याला
आठवण होते. आपण यां यासारखं हावं असं वाटू लागतं.’’
मेजावर या मूत कडे एका दृ ीने पाहात बाळने मा तरांना िवचारले, ‘‘मी

बु ासारखा होई न मा तर?’’
‘‘हो. न हायला काय झालं? तु ही खूप खूप मोठं हावं, अशीच विहनीसाहेबांची
इ छा आहे.’’
बाळने मूत कडे पाहात हात जोडले. डोळे िमटले. या याकडे पाहाता-पाहाता पाच ा
पु तकातले ुवाचे िच मा तरां या डो यांपुढे तरळू लागले.
रा ी जेवताना बाळचे ल कु ठे तरी दुसरीकडेच आहे असे या या विडलांना वाटले. ते
हसत हणाले, ‘‘काय बाळ, आज भूक कु ठं पळाली आहे तुझी?’’
बाळ लाजला. भराभर जेवीत अस याचे स ग क लागला. सं याकाळी पाठ के ले या
गो ीतली दोन वा ये आपणाला एकदम आठवेनाशी झाली आहेत हे पपांना कसं
सांगायचं? िन तेही ममीसमोर? मग ममी रागावेल. छे, आपला हा कमीपणा दुस या
कु णाला कसा सांगता येईल? आपण रा ी या बु ा या मूत पुढे हात जोडू न बसू, मग
आपोआप ती वा ये आठवतील. मा तरांनीच सांिगतलेली वा येसु ा सुचतील. बु
मा तरांपे ा खूप खूप मोठा मनु य होता, पपांपे ा सु ा मोठा.
ती वा ये आप याशी लपंडाव खेळत आहेत हे बाळला कळत होते. आता जेवताना
यां याशी खेळत बसायचे नाही, असे याने ठरिवले. पण याचे मन लपले या
सवंग ाला शोधून काढणा या मुलासारखे पुनःपु हा धडपडत होते. यामुळे ममी पपांशी
काय बोलत आहे हे या या नीट ल ात आले नाही. पण उ ा सकाळी आ मात जाय या
आधी ममीला कु ठ या तरी महारो यांपुढे भाषण करायचं आहे आिण यासाठी
सकाळपासून गाडी आप याला हवी आहे, असं ती पपांना सांगत आहे, एवढी जाणीव
बाळला झाली. उ ा ममीबरोबर आप यालाही महारोगी पाहायला िमळतील या क पनेने
याला मोठा आनंद झाला. या या वगातला मोहन आप या मावशीबरोबर नुकताच
ताजमहाल पा न आला होता. वगात या दुस या कु णाही मुलाने तो पािहला नस यामुळे
तो येकाला ताजमहाल पािह याची ऐट दाखवीत होता. बाळ या मनात आले, आता
शाळे त आपण मोहनला हणू, ‘तुझा ताजमहाल रा दे बाजूला, महारोगी कसा असतो ते
सांग मला. नाही ना ठाऊक? मग मी सांगतो ऐक.’
दुस या दवशी सकाळी ठीक साडेसात वाजता महादू मोटारीत आप या जागेवर येऊन
बसला. इ ी के लेले खादीचे कपडे घालून बाळ आप या खोलीतून लगेच बाहेर आला.
अजून आई या खोलीचे दार उघडलेले नाही हे पा न याला ितचा राग आला. आ मात
सांगायची गो खोलीत या बु ा या मूत ला तो नुकतीच पाठ हणून दाखवून आला
होता. एखा ा गरीब ीला वासात आपला दािगना हरव याची उगाचच भीती वाटत
असते, तसे बाळचे झाले होते. आधी आईची तयारी संपली पािहजे– मग ते महारोगी िन
शेवटी आ म. एवढे सारे होईपयत गो ीतले आपण काही िवसरलो तर? रा न-रा न ही
भीती याला बेचैन क न सोडीत होती.
मा अलकादेवी गाडीत बसायला आ या, ते हा बाळचा आईवरला सारा राग कु ठ या
कु ठे नाहीसा झाला. या या मनात आले, उ ा या मोहनची फटफिजती क आपण.
महारोगी काय असतो हे तर याला सांगता येणार नाहीच. पण आपण आणखी एका

गो ीतही याला हरवू. आपण याला हणू, ‘माझी आई पािहली आहेस का तू? तुझी आई
आहे का इतक सुंदर?’
अलकादेव नी महादूला गांधी चौकात गाडी थांबवायला सांिगतले. आता हा आणखी
उशीर. बाळ अितशय अ व थ झाला. आईचे इथे काय काम आहे ते याला कळे ना. आज
बु जयंती हणून एक हार िवकत घेऊन ती तो इथ या गांधी पुत याला घालणार असेल,
असा याने तक के ला. हो, गांधीसु ा बु ासारखेच न हते का? सा या जगावर ेम करा
असेच यांनीही आप याला िशकिवले आहे.
फु लांचा दुकानदार गाडीकडे धावत आला. अलकादेव नी याला एक सुंदर वेणी आणायला
सांिगतली. ती आणायला तो लगबगीने गेला. इत यात एक िभकारीण पोटाशी ता हे पोर
ध न गाडीपाशी आली. ितचे लुगडे ठक ठकाणी फाटले होते. चेहरा काळपट दसत होता.
के स पंजारले होते. ‘पोरा या दुधाला पैसा ा बाई !’ असे हणत ितने अलकादेव पुढे
हात पसरला.
ित याकडे पाहता-पाहता बाळाला बु ाची सारी गो आठवली. या वेळी बु या
गाडीत असता, तर याने या बाईला आप याजवळचे सारे पैसे देऊन टाकले असते असे
याला वाटले. पण याला िचकटू न बसलेली याची ममी आपली पस उघडायलासु ा
तयार न हती. ित याकडू न एक आणा मागून यावा आिण तो या बाईला ावा असे
या या मनात आले. इत यात फु लांचा दुकानदार वेणी घेऊन आला. अलकादेव नी पस
उघडू न याला सहा आणे दले. ‘‘ममी–’’ अशी हाक मा न बाळने या िभकारणीकडे बोट
दाखिवले. िभकारीण आशाळभूत नजरे ने गाडीत या बाईसाहेबांकडे पा लागली.
अलकादेवी कं िचत ती वराने हणा या, ‘‘महादू चल लवकर. आधीच उशीर झालाय.’’
गाडी सु झाली. बाळ स या वरात आईला हणाला, ‘‘ममी, या बाई या मुलाला
दूध हवं होतं, हणून ती पैसे मागत होती.’’
‘‘अरे वे ा, अशा लाखो बाया आिण यांची लाखो मुलं जगात आहेत. या सवाना
आपण कु ठू न पैसा देणार?’’
‘‘पण ते पोर रडत होतं, ममी.’’
‘‘भूक लागली क पोरं च काय, पण मोठी माणसंसु ा रडतात.’’
‘‘ या मुलाला दूध पाजायला नको का?’’
‘‘हवं ना.’’
‘‘कु णी?’’
‘‘ या या आईनं.’’
‘‘ित यापाशी तर पैसासु ा न हता. असं का होतं गं? तु या पस म ये कती पैसे आहेत
िन ित यापाशी–’’
‘‘ती गरीब आहे हणून ित यापाशी पैसा न हता.’’
‘‘पण ती गरीब का झाली? ितला गरीब कु णी के ली?’’
अलकादेवी िचड या वराने उ र या, ‘‘हे बघ बाळ, रा ी पपांना िवचार तुझे हे सारे

. आता आ मात जाईपयत फ एकच गो कर. मनात या मनात गो नीट आठवते
क नाही हे पुनःपु हा पाहा. माणसानं नेहमी आप या कामाकडं ल
ावं, बाक या
गो ीत लुडबुड करीत बसू नये.’’
बाळला आईचा मन वी राग आला. याला वाटले, ममी या हातातली पसपस खसकन
िहसकावून यावी. ती घेऊन लगेच धाव या मोटारीतून खाली उडी टाकावी िन धावतधावत गांधी चौकात जाऊन पस मधले सारे पैसे या िभकारणीला ावेत.
अस या गो ी िच पटात याने पािह या हो या. पण या या हातून मा यातले
काही होणे श य न हते. तो आईवर रागावला, वतःवर िचडला आिण अ व थपणे
जाग या जागी चडफडत बसला.
महारो यां या वसाहतीत याने आईबरोबर पाऊल टाकले, ते हा तर या या मनाची
ही अ व थता अिधकच वाढली. ह ी हा जसा सशा न फार मोठा ाणी, या माणे
महारोग हा पडसे-खोक या न फार मोठा रोग असला पािहजे अशी काहीतरी याची
क पना होती. पण आता तो डो यांनी जे पाहात होता, ते अगदीच िनराळे , फार भयंकर
होते. ही सारी आजारी माणसे मोठी िविच दसत होती. यात या काह चा िव प
ु पणा
तर बघवत न हता. यांनी हातापायांना गुंडाळले या चं या आिण यांचे के िवलवाणे
चेहरे —
खाली मान घालून आईबरोबर चालता-चालता बाळला वाटले, ‘महारोगी कसा असतो
ते तुला कु ठं ठाऊक आहे, असे मोहनला िहणव यात काय अथ आहे? महारो यात
पाहा यासारखं काय आहे?’
आईचे बोट सोडू न पळू न जावे आिण मुका ाने डोळे िमटू न गाडीत बसावे असे याला
वाटले. पण ते णभरच. दुस याच णी याला बु ाची गो आठवली. अशा कु ठ या तरी
रो याचे दुःख पा नच ते नाहीसे कर याक रता िस ाथ राजवाडा सोडू न अर यात गेला
होता.
मध या पटांगणात सारे महारोगी येऊन बसले. एक कडे पु ष दुसरीकडे बायका.
अलकादेवी यांना उ ेशून भाषण क लाग या. ममी आप या गो ीत यासारखेच काही
तरी बोलत आहे असे बाळला वाटले; पण याचे ल फार वेळ आई या बोल यात रमले
नाही. समोर या बायकांत अगदी मागे एक हातारी बाई बसली होती. ती खाली मान
घालून भाषण ऐकत होती. यामुळे बाळला पिह यांदा ितचे करडे के सच तेवढे दसत होते.
पण म येच ितने एकदम वर पािहले. ती बाई आप या ओळखीची आहे असा बाळला भास
झाला. ती कोण असावी हणून तो िनरखून पा लागला. इत यात या हाता या बाई ने
आपली मान खाली घातली. ममीचे भाषण संपेपयत– ‘बु देवांनी आप याला सा या
जगावर ेम करायला िशकवलं आहे. ती िशकवण आपण नेहमी डो यापुढं ठे वू या–’ या
ित या शेवट या वा यापयत या हाता या बाई ने काही आपली मान वर के ली नाही.
भाषण संप यावर सभे या चालकांनी अलकादेव ना रो यांना फळे दे याची िवनंती के ली.
जवळ ठे वले या टोपलीतले एके क फळ या महारो याला देऊ लाग या. एक मनु य पुढे
येई, अलकादेवी हळू च या या हातात फळ टाक त. तो यांना नम कार करी, याही
याला वाकू न नम कार करीत. मग दुसरा मनु य पुढे येई ...

पण बाळचे ल या गो ीकडे न हते. तो या खाली मान घालून बसले या बाईकडेच
बघत होता. फळे यायला थम सारे पु ष येऊन गेले. मग बायका येऊ लाग या. अगदी
शेवटी ती हातारी बाई खाली बघतच आली. फळे घेत यावर नम कार करताना मा
ितनं आपली मान वर के ली. अलकादेवी ितला पा न दचक या. बाळ ‘‘रमामावशी’’
हणून एकदम ओरडला आिण या बाईला िमठी मार याक रता पुढे धावला. याला
पोटाशी धर याक रता या वृ न
े े णभर आपले बा पसरले. पण लगेच ते मागे घेऊन ती
अंग चो न खाली पाहात उभी रािहली. बाळला खसकन मागे ओढीत ‘‘काय रमामावशी,
बरं आहे ना?’’ असे घोगरे श द अलकादेव नी उ ारले आिण या व थापकांना
हणा या, ‘‘अनाथा मात आ ा जायचंय मला. बाळासाहेब गो सांगणार आहेत
ितथ या मुलांना. हे काम नसतं, तर आणखी काही वेळ मी पु हा सवा या गोड
सहवासाचा लाभ घेतला असता.’’
गाडी आ मात येईपयत बाळ आईशी एक चकार श दसु ा बोलला नाही. तो मनात
आपली गो पाठ हणून पाहात असेल, असे अलकादेव ना वाटले. पण तो िवचार करीत
होता रमामावश चा. याला कळू लाग यापासून रमामावशी यां या घरी वयंपाक
करीत हो या. यांची या यावर फार माया होती. याला ताप आला, क रा भर याच
या या उशाशी बसत. ममी खुशाल झोपायला जाई. याला काय आवडते िन काय
आवडत नाही हे ममीपे ा रमामावश नाच ठाऊक होते. पण या आजारी पडू न गे यावर
याच गावात राहात आहेत, हे ममीने आप याला का सांगू नये? बाळला या गो ीचा मोठा
राग आला होता. ‘आता आपण रमामावशीला िमठी मारणार होतो, पण ममीने एकदम
आप याला मागे ओढले. झाला असेल रमामावशीला महारोग पण ती आपली नाही का?
ितला काय वाटले असेल? कती दुःख झाले असेल! उ ा आप याला महारोग झाला तर?
मग काय ममी आप याला अशीच दूर लोटील! क ...’
आ मात या मुलांना गो सांगायला बाळ उभा रािहला, ते हासु ा या या मनाची
ही
ु धता कमी झाली न हती. तो अलकादेव या खुच जवळू न थोडा पुढे आला आिण
टेबलावर डा ा हातासमोर बसले या लोकांकडे पा लागला. या या पु ात
आ मातली लहान-मोठी तीस-चाळीस मुले होती. या मुलां या पिह याच रांगेत
या याच वयाची एक गोड, हसतमुख, िन या डो यांची मुलगी होती. ती या याकडे
टक लावून पाहत होती. ती मुलगी याला फार आवडली.
पण या मुलीव न आपली दृ ी याने इतर मुलांकडे वळिवली, ते हा याची छाती
धडधडू लागली. ती पोरं आपापसात कु जबुजत होती. ‘हा कसली गो सांगणार आहे?’
अशी ती मुलं आपली थ ा करीत आहेत, असा बाळला भास झाला. तो घाबरला. याने
मुलां या मागे पािहले. ितथे मोठी माणसे बसली होती. यात मा तर होते. गावातले
पु कळ ी-पु ष मु ाम या समारं भाला आले होते. ती सव माणसे आप याकडे रोखून
पाहात आहेत असे याला वाटले. याचा धीर सुटला. याला दरद न घाम आला. तो
बोल याचा य क लागला. पण या या िजभेला कोरड पडली.
अलकादेवी मागून हळू च, ‘‘सु कर, लवकर सु कर,’’ असे हणत याला िडवचत
हो या. ते श द याला ऐकू येत होते. यांचा पश याला जाणवत होता, पण या या

त डातून काही के या श द उमटेना. आता आपली फिजती होणार, ती क न घे यापे ा
काही न बोलता इथून पळू न जावे, धूम ठोकू न घर गाठावे आिण खोलीला आतून कडी
लावून घेऊन उशीत डोके खुपसून रडत बसावे, असे काहीतरी या या मनात आले.
इत यात याचे ल या िन या डो यां या मुलीकडे गेल.े आता ती मघासारखी
हसतमुख न हती. ितचा चेहरा रडवेला झाला होता. ती हाताने याला ‘बोल, बोल’ अशा
काही तरी खुणा करत होती. आता आपली फिजती होणार हणून या मुलीला इतके दुःख
होत असावे, हे या या ल ात आले. मुळीच ओळख नसतानासु ा आप यावर अशी माया
करणा या मुलीला िबलकू ल दुःख होऊ ायचे नाही असा याने मनाशी िनणय के ला.
काळोख पडू लागताच इकडे-ितकडे चरत असलेली मढरे धनगराने एकि त क न
घाईघाईने हाकायला सु वात करावी, तसे याने आप या मनातले सारे िवचार गोळा
कर याचा य के ला, पण काही के या याला गो ीची सु वात आठवेना, एकदम ितचा
शेवटच आठवला. तो भरभर बोलू लागला...
‘‘ येकाने सा या जगावर ेम के लं पािहजे असं बु देवाने आप याला िशकवलं आहे.
आपण सारी मुलं तशी रा या, आपण एकमेकांशी भावा-बिहणी माणे वागू या.’’
याचे पिहले वा य ऐकताच अलकादेवी घाबर या. हा तर गो ीचा शेवट होता.
काहीतरी चांगली, प रणाम करणारी अशी वा ये गो ी या शेवटी असावीत हणून
आपणच हा शेवट मा तरांना सांिगतला होता. ही शेवटची वा ये पिह यांदा हणून पुढे
बाळ काय करणार? पुढे काही सुचत नाही हणून मटकन खाली बसला तर?
पण बाळाची ही वा ये या िन या डो यां या मुलीला फार आवडली. ती संपताच
ितने टाळी वाजिवली. ितची टाळी ऐकताच बाक ची मुले टा या वाजवू लागली.
या टा यांनी बाळला धीर आला. आता याला आपली चूक उमगली. बु ाची सारी
गो सांगून, मग शेवटी ही वा ये बोलायला हवीत, हे या या ल ात आले. शांतपणाने तो
पिह यापासून गो सांगू लागला. तो कु ठे ग धळला नाही क अडखळला नाही.
अलकादेवी मो ा अिभमानाने ो यांकडे पा लाग या.
गो संपिवताना बाळ हणाला, ‘‘बु देवांचं च र असं आहे. यांची िशकवण फार
थोर आहे, अितशय चांगली आहे. येकानं सा या जगावर ेम के लं पािहजे असं
बु देवांनी आप याला िशकवलं आहे. आपण सारी मुले तशी रा या. आपण एकमेकांशी
भावा-बिहणी माणे वागू या.’’
हा शेवट अगदी सहज सुचला अशा रतीने याने के ला. सवाना तो आवडला. याची गो
संपताच सारी मुले या याभोवती गोळा झाली. ती िन या डो यांची मुलगीही यात
होती. ती िधटु कली पोर झटकन पुढे झाली. याचे दो ही हात घ दाबीत ती याला
हणाली, ‘‘ कती कती छान गो सांिगतलीस तू!’’
सकाळी घरातून िनघा यापासून बाळचे मन कोमेजून गे यासारखे झाले होते. ित या
श दांनी आिण यापे ाही ित या या भावपूण पशाने ते णाधात फु ि लत झाले.
अलकादेवी ौढ ो यांकडू न होणारी बाळची तुती ऐक यात आिण चहापान करता-

करता प रिचत लोकांशी ग पागो ी कर यात दंग झा या. आ मातली मंडळी पा यांची
उठबस कर यात गुंतली. आ मातली मुले इकडे-ितकडे खेळू लागली पण ती िन या
डो यांची मुलगी या खेळणा या मुलामुल त िमसळत न हती. ती बाळजवळ आली आिण
हळू च हणाली, ‘‘हे, तू माझा भाऊ ना?’’
बाळ ग धळू न ित याकडे पा लागला, ते हा िम क लपणाने हसत ती उ ारली,
‘‘आपण एकमेकांशी भावा-बिहणी माणे वागू या, असं तूच नाही का आ ा सांिगतलंस!’’
ित या या बोल याचे बाळला मोठे कौतुक वाटले. तो हसत हणाला, ‘‘बरं झालं, मला
बहीण िमळाली आज. भाऊबीजे या दवशी मला फार फार वाईट वाटतं, आप याला
ओवाळायला कु णी नाही हणून. आता दवाळीत मी आईला सांगेन क , आ मात माझी
एक बहीण आहे. ितला आपण भाऊबीजेसाठी घरी आणू या.’’
याचा हात हातात ध न ितने घ दाबला आिण या पशातून आपली कृ त ता
के ली. मग ती याला हणाली, ‘‘माझी खोली पाहायला येतोस?’’
बाळने मान हलिवली. दोघे चालू लागली. चालता-चालता ती हणाली, ‘‘ कती वेडी
आहे रे मी! तुझं नावसु ा िवचारलं नाही मी अजून.’’
‘‘माझं नाव आहे सुभाष. पण माझी आई िन बाबा मला बाळ हणतात.’’
‘‘मी तुझी बहीण आहे. ते हा मी तुला बाळच हणणार.’’
‘‘पण मा या बिहणीचं नाव कु ठं ठाऊक आहे मला?’’
‘‘माझं नाव पु पा.’’
‘‘तुझे आई िन बाबा तुला काय हणतात?’’
‘‘मला आई नाही.’’
‘‘तुला आई नाही?’’
‘‘अं हं. िन बाबाही नाहीत.’’
‘‘ हणजे?’’
बाळ पुढे काहीतरी बोलणार होता, पण पु पाचे भ न आलेले डोळे पाहताच तो ग प
बसला. पु पा अगदी लहान असताना ितचे आई-बाबा देवाघरी गेले असावेत, अशी याने
आप या मनाची समजूत क न घेतली.
पु पा दुसरीकडे बघत होती, पण आप या हातातला याचा हात ती पुनःपु हा दाबत
होती. ित या या मूक भाषेतून ितचे दुःख, ितची आपुलक , ितला हवी असलेली माया–
सारे सारे काही बाळला कळत होते. थो ा वेळाने ितला बरे वाटावे हणून तो हणाला,
‘‘पु पा, तुला आई नसी हणून काय झालं? तू माझी बहीण, मी तुझा भाऊ, होय ना? मग
माझी आई, तीच तुझी आई नाही का?’’
हे बोलता-बोलता बाळचा ऊर अिभमानानं भ न आला. सकाळी गांधी चौकात या
िभकारणीशी आपण बु ा माणे वागलो नाही पण आता पु पा या बाबतीत मा आपण
बु ासारखे वागायचेच असे याने ठरिवले.
पु पाने बाळला आपली सारी खोली दाखिवली. चार मुल ची खोलीहोती ती. उरले या
ितघी जणी पु पापे ा मो ा हो या पण असे असूनही पु पाला पु कळदा भीती वाटे, हे

ऐकू न बाळला मोठे आ य वाटले. तो ितला हणाला, ‘‘मा या खोलीत एकटाच झोपतो
मी पण कधी भीती वाटत नाही कु णाची. तूच िभ ी भागूबाई असशील.’’
‘‘नाही रे !’’ पु पा याचा हात पु हा हातात घेऊन तो घ दाबीत हणाली.
‘‘मग तुला भय कशाचं वाटतं इतकं ? भुतांच?ं अगं, आपण हळू च राम, राम हणावं,
हणजे भुतं पळू न जातात; अगदी खरं आहे हे. आम या महादू डाय हरनं सांिगतलंय हे
मला.’’
पु पा या या ग यात दो ही हात टाकू न हणाली, ‘‘मला भुतांचं भय वाटत नाही रे
बाळ,
‘‘दुसरं कसलं?’’
‘‘मधून-मधून एक व पडतं मला.’’
‘‘काय दसतं या व ात?’’
‘‘मी अगदी लहान होते ना, ते हा कु णीतरी मला या आ मा या पायरीवर आणून
ठे वलं हणे. मा या व ात मला तसंच काहीतरी दसतं. कु णीतरी मला ड गरा या
क ावर नेऊन ठे वलं आहे– कु णी तरी मला संहा या गुहत
े नेऊन ठे वलं आहे– कु णी तरी
मला आग लागले या घरात नेऊन ठे वलं आहे. असं काही तरी भयंकर मला व ात दसतं.
मग मी झोपेतच ओरडते. दचकू न जागी होते. अंथ णात उठू न बसते, या वेळी कु णीतरी
मला जवळ यावं, मा यापाशी बसावं, मला पोटाशी धरावं असं मला फार वाटतं पण या
ितघीतली एकसु ा कधी उठत नाही रे .’’
बोलता-बोलता पु पा रडू लागली. ितची आसवे पुशीत बाळ हणाला, ‘‘मी येऊन
बसेन तु यापाशी.’’
‘‘रा ी?’’
‘‘हो, रा ी. अगदी म यरा ी या काळोखातसु ा येईन मी.’’ बोलता-बोलता बाळ या
डो यापुढे राजवाडा सोडू न िनघालेला िस ाथ आिण तु ं गातून परीला सोडिवणारा
राजपु हे दोघेही नाचू लागले.
पु पा िवचारीत होती, ‘‘खरं च येशील तू रा ी? मग मी िभणार नाही, ओरडणार नाही.
अगदी ग याशपथ येशील?’’
बाळने ित या ग यावर हात ठे वून उ र दले, ‘‘तु या ग याशपथ!’’
घरी आ यावर बाळ दवसभर पु पाचाच िवचार करीत होता. कळू लाग यापासून
आप याला बहीण असावी, असे याला फार वाटे. रमामावशी घरात हो या, ते हा कु ठला
उपास के याने बहीण होते, हे याने पु कळदा यांना िवचारले होते. आता याला बहीण
िमळाली होती, पण ती होती दूर– आ मात. पु पाला भीती वाटेल, ते हा ित यापाशी
जाऊन बस याचे वचन याने ितला दले होते पण ते वचन आपण पार कसे पाडणार हे
याला कळे ना. ‘पु पाला ते भयंकर व रा ी पडणार, ती दचकू न जागी झा यावर
आप याला हाक मारणार. पण अनाथा मातील ती हाक गावाबाहेर या कले टर या
बंग यात ऐकू येईल का? पु पा खूप मो ाने ओरडली, तर कदािचत ती ऐकू येईल.

कदािचत ितथ या मो

ा बाइची झोपमोड के याब ल ितला चोप िमळे ल.’

‘ यापे ा पु पालाच आप या घरी आणून ठे वले तर? मग ितची हाक आप याला के हाही
सहज ऐकू येईल. पण ममी ितला घरी आणायला तयार होईल का?’
रा ी जेवतानासु ा पु पाचाच िवचार याला बेचैन क न सोडीत होता. याचे
जेवणावर नाही असे पा न अलकादेवी हसत हणा या, ‘‘बाळ, काल तुझं जेवणावर ल
न हतं. आपली गो कशी काय होईल ही काळजी होती तुला. आज सकाळी वाघाची
िशकार के ली आहेस तू! आता नीट जेव िन व थ झोप.’’
बेचैन मनाने बाळने टेबलावर या बु ा या मूत ला नम कार के ला. मग तो
अंथ णावर जाऊन पडला. उशालगत या द ाचे बटन वर क न याने अंधार के ला. पण
कतीतरी वेळ याला झोप येईना. म येच ती िभकारीण याला दसे, म येच रमामावशी
या या डो यांपुढे उभी राही, म येच िन या डो यांची पु पा आपला हात घ दाबीत
आहे असा याला भास होई. आपला डोळा के हा लागला हे याचे यालासु ा कळले नाही.
तो दचकू न जागा झाला ‘बाळ, बाळ!’ या हाकांनी. या हाका... तो पु पाचाच आवाज
होता.
याच वेळी हालमध या घ ाळात रा ी बाराचे ठोके पडले. बाळने ते कान टवका न
ऐकले. बारा वाजले होते. म यरा झाली होती. होय, पु पाला ते भयंकर व पडले होते.
ती घामाघूम होऊन अंथ णात उठू न बसली होती. ‘बाळ, बाळ!’ अशा हाका मारीत होती.
कती आशेने ती आप याकडे डोळे लावून बसली असेल! आपण आ ा गेलो नाही तर... तर
पु पाला फसिव यासारखे होईल. ित या ग याची शपथ घेऊन आपण...
बाळ ताडकन उठला. िखडक पाशी जाऊन उभा रािहला. बाहेर कती तरी कु ी भुंकत
होती. यांचा तो कलकलाट कानठ या बसवीत होता. दवसा एखा ा लहान मुलासारखा
हसतखेळत राहणारा र ता रमामावशीसारखा मुका झाला होता, भेसूर दसत होता.
झाडीत खाली मान घालून बसला होता.
आगगाडीची ककश िश ी ऐकू येऊ लागली. एखा ा वे ा बाई माणे ती थांबून
कं चाळत होती. तो आवाज ऐकू न बाळ या अंगावर काटा उभा रािहला. बाहेर जायची
याला भीती वाटू लागली.
पण... पण पु पा आ मात आपली वाट पाहात असेल... बाळ आ ा बु ाची गो
येईल, बाळ आ ा येईल, असे मनात घोक त असेल. आपण गेलो नाही तर...
बाळची दृ ी टेबलाकडे गेली. र यावर या द ा या ितर या काशातबु ाची मूत
हसत होती. या हसणा या मूत कडे पा न याला धीर आला. ती मूत बरोबर घेतली, तर
र यात आप याला कशाचीही भीती वाटणार नाही असे या या मनात आले.
ती मूत डा ा हाताने पोटाशी ध न उज ा हाताने याने आप या खोलीचे दार
उघडले. तो आवाज ऐकताच कु णीतरी ओडले,
‘‘कोण आहे ते?’’ तो पपांचा आवाज होता. तो कानावर पडताच बाळ घाब न गेला.

याने पोटाशी धरले या मूत वरली याची पकड सुटली. ती दणकन खाली पडली. ितचे
तुकडे खोलीत सगळीकडे उडाले.
पपां या खोलीचे दार जोराने उघडले. पपा बाहेर आले. काशात यांनी इकडे-ितकडे
पािहले. बाळ दृ ीला पडताच ते हसून हणाले,
‘‘अगं, हा घरातलाच चोर आहे. या बाळला काय हवंय बघ!’’ ते लगेच खोलीत परत
गेले.
अलकादेवी तावातावाने बाहेर आ या. बाळ या खोली या दारातला दवा यांनी
लावला. िजकडे-ितकडे उडालेले बु ा या मूत चे तुकडे यांना दसले. बाळचा खांदा
जोराने हलवीत या हणा या,
‘‘हे रे काय? कु ठे चालला होतास झोपेत? आिण बरोबर ही मूत कशाला घेतली
होतीस?’’
‘‘पु पाकडे चाललो होतो मी, ममी.’’
‘‘पु पा? कु ठली पु पा?’’
ती आ मातली... ती िन या डो यांची मुलगी. फार भीती वाटते ितला रा ी. ती
मला हाक मारीत होती मघाशी...’’
याला जवळ घेऊन याचे म तक थोपटीत अलकादेवी हणा या, ‘‘वेडा कु ठला!
व ात ऐक या असशील ित या हाका तू. व अशी माणसाला पु कळ पडतात. हणून
ती काय कोण खरी मानतं?’’
‘‘पण... पण ममी, बु गेला होता ना रा ी राजवाडा सोडू न? तसा मी जाणार आता,
पु पाला धीर ायला.’’
अलकादेव ना हसू आवरे ना. या हसतच मो ाने हणा या, ‘‘ऐकलं का? आपले
िचरं जीव बु हायला िनघाले आहेत.’’ याची हनुवटी वर क न वा स याने पाहात या
उ ार या, ‘‘अगदी मुलखावेगळा आहे माझा राजा. हे बघ बाळ, ती बु ाची गो
सांगायला िन ऐकायला फार फार चांगली पण–’’
‘‘ हणजे? ती गो खरी आहे?’’
‘‘ती खरी आहे रे , पण असा बु या जगात एकच झाला. गे या पंचवीसशे वषात दुसरा
बु झाला नाही. आिण पुढ या पंचवीसशे वषात होणार नाही. चल, झोप अंथ णावर.
पपा फार दमलेत आज. बु जयंतीचे कती तरी काय म होते गावात, येक ठकाणी
जावं लागलं यांना. यांची झोपमोड होईल असं काही करायचं नाही हं आता. माझा राजा
शहाणा आहे. होय ना? जा व थ झोप जा.’’
आईचे समाधान हावे हणून बाळ अंथ णावर जाऊन पडला. याने डोळे िमटू न
घेतले. अलकादेव नी या या खोली या दारातला दवा मालवला. मग दार ओढू न घेऊन
या आत िनघून गे या.
पण बाळला काही के या झोप येईना. चैन पडेना. ती ण श ा माणे आईचे ते वा य
या या मनाला ठक ठकाणी टोचत होते. येक ठकाणी याला भोके पाडीत होते.
‘गे या पंचवीसशे वषात दुसरा बु झाला नाही आिण पुढ या पंचवीसशे वषात होणार

नाही!’ हणजे ती िभकारीण तशीच पंचवीसशे वष भीक मागत राहणार, रमामावशी
तशीच पंचवीसशे वष खाली मान घालून महारोगाने िझजत जाणार आिण पु पा तशीच
पंचवीसशे वष रा ी िभऊन घामाघूम होऊन थरथर कापत अंथ णावर एकटीच बसणार.
हे असेच चालणार, नेहमी असेच चालणार.
मग...मग आपण ती बु ाची गो इतक मन लावून कशाला पाठ के ली? ती
आ मात या मुलांना इतक रं गवून कशासाठी सांिगतली? एखा ा वंचवाने पुनःपु हा
िनरिनरा या जागी माणसाला नांगी मारावी आिण या येक जागी वेदना होत असूनही
माणसाला या वंचवापासून दूर होता येऊ नये तशी बाळ या मनाची ि थती झाली.
एकच
नाना कारची पे धारण क न याला भेडसावीत होता. ती गो आपण
कशासाठी सांिगतली?
शेवटी तापले या तेलाने भरले या कढईत आप याला कु णीतरी फे कू न दले आहे असे
याला वाटू लागले. काही के या याची तगमग थांबेना.
तो मो ा क ाने उठला. पंख कापले या पलयाने खुडलत जावे, तसा एक-एक पाऊल
टाक त िखडक कडे जाऊ लागला. म येच या या पायाला दोन-तीन तुकडे लागले. ते
बु ा या मूत चे तुकडे आहेत हे लगेच या या ल ात आले. आपला पाय या तुक ांना
लागला या क पनेने तो अिधकच अ व थ झाला. खाली वाकू न तो ते तुकडे उचलू लागला.
पण ते उचलताना याला वाटले, आप या दया या एका नाजूक, सुंदर, प र भागांचे
असेच तुकडे झाले आहेत. काहीतरी फार मोलाचे, फार मह वाचे आपण हरवून बसलो
आहोत. या जािणवेसरशी या या डो यांतून हातात या मूत या तुक ावर आसवे
ठबकू लागली.

सूया त
सुिनताने घ ाळाकडे पािहले. दोन वाजून पाच िमिनटे.
तीन वाजून गेले असावेत असे ितला एकसारखे वाटत होते.
घा ाळ बंद तर पडले नाही ना? नानांना प ावर सही करायला लावणे हे द होते
मोठे . या गडबडीत काल रा ी घ ाळाकडे क ली ायला आपण िवसरलो असलो तर?
ितने झटकन डावा हात वर उचलला, तो कानापाशी नेला. रानात सुतारप ी
एकसारखा टकटक करीत असतो ना? तशी घ ाळाची टकटक चालू होती. स ाहात या
भजनासारखी.
मघाशी दोन वाजायला पाच िमिनटे होती. आता दोन वाजून पाच िमिनटे झाली. घरी
वेळ मेला कसा तो वा ाला येत नाही. शयती या घो ासारखा धावत असतो तो. पण
इथे तो कसा रगाळत चालला आहे, ओझे लादले या वडा या या गाढवासारखा. आपण
दहाला आलो. मं यांची गाठ बाराला पडेल असे यां या िचटिणसांनी सांिगतले. पण–
सुिनता जांभई देऊ लागली. ती देता-देता म येच आवरली ितने. काय नेम सांगावा?
आपण जांभई देत असतानाच मंि महाशय एकदम खोलीत आले तर?
त डाजवळ येऊन एक माशी ितला सारखा ास देत होती, िभकारणी या पोराने
ित या अंगाशी झ बावे तशी. ितने मांडीवरचे प उचलले. ते फडफडावून या माशीला
िपटाळू न लावले. मग हाताला काहीतरी चाळा हवा हणून ितने या उघ ा पा कटातले
प काढले. या प ातला मजकू र ितनेच िलिहला होता; पण उगीच ते उघडू न या
मजकु राव न ितने नजर फरिवली. खालची नानांची डा ा हाताने के लेली वेडीवाकडी
सही पाहताच ितला गुदमर यासारखे झाले. नानांचे अ र कसे मो यासारखे होते.
यांनीच ितला पिहली ‘ ी’ काढू न दली होती. देवळा या गाभा या या न ीदार
वेश ारासारखी दसणारी ती ‘ ी’ आिण ही सही. मो यांचेसु ा कधीकधी पाणी होते
हणतात. अधागाने अंथ णावर िखळ यापासून नानांचे सुंदर अ र न हे, तर यांचा
वभावच जणू काही यांना सोडू न गेला होता. कती कती िचडखोर झाले आहेत ते
ह ली! एवढेसे काही मनािव
झाले क , वसकन अंगावर येतात, उगीच भुंकत
राहणा या कु यासारखे.
सुिनताचे अंग शहारले. नानांचे बोलणे अलीअलीकडे आप याला अगदी अस ा झाले
आहे हे खरे पण काही झाले, तरी ते आपले वडील आहेत. यां यािवषयी असे वेडव
े ाकडे
मनात येणे–

आप या बाळपणीचे नाना आिण आताचे नाना... सकाळी आपण िनघालो, ते हा ऊन
कसे ल ख पडले होते. आता सारे आभाळ अंधारले आहे. नानांचेही तसेच झाले आहे.
ितस या चळवळीत ं क चूं न करता यांनी लाठीमार सोसला होता. वतः अधपोटी
रा न वषानुवष ह रजनां या मुलांना िश ण दे याची िशक त के ली होती. आज या
नानांकडे पािहलेक हे कु णास खरे सु ा वाटणार नाही. रोजचे वतमानप यांना
वाचायला देणे हणजे के वढे संकट वाटते. एखा ा पुढा याचे भाषण, मं याचा फोटो, नाही
तर कसली तरी बातमी पाहतात िन ते तास-तास घासत बसतात. बोलताना ास होतो.
मधूनच एखादा लुबडा श द येतो. रागाने चेहरा उ दसू लागतो, कपाळावर चांग या
दोन-तीन आ ा पडतात; तरी आपली यांची टीका सु च असते. हणे वातं य आलंय!
आलं असेल, पण ते मं यां या आिण मूठभर लोकां या बंग यापयत. ग रबां या
झोपडीपयत ते पोहोचलंय का? काही के या यांची समजूत पटत नाही. ‘ वतः या
डो यांनी पािह यािशवाय माझी खातरी हायची नाही,’ हे काय ते यांचे पालुपद.
पाच वष झाली यां या आजाराला. गे या वष अधागवायूचा तो दुसरा झटका
आ यापासून तर घरातली ती पि मेकडची खोली हेच नानांचे जग होऊन बसले आहे.
त याला टेकून ते अंथ णावर बसतात िन िखडक तून तासन् तास बाहेर बघत राहतात.
तीच धूळ, तीच घाण, तीच उं चसखल वाट, तीच मळकट कपडे घातलेली माणसे िन तीच
लाचार ग रबी यांना दसते. अजून आप या देशात काही बदल झाला नाही असं यांना
वाटतं. मग ते िचडतात, करवादतात. या या या यावर राग काढतात. असलाच काही
तरी िवचार करीत रा -रा भर जागत पडतात. यांची खाट पुनःपु हा कु रकु रते. आपण
आळस झाडू न मु ाम उठू न जवळ जाऊन ‘काय हवंय, नाना?’ हणून िवचारले, तर ‘काही
नको थोडं िवष आणून दे पोरी,’ असे वेडव
े ाकडे उ र ते देतात.
परवा रा ी ते असेच काही तरी बडबडत रािहले – ‘पोरी, तू माग या ज मीची वैरीण
आहेस माझी. बापाचे हालहाल झालेले बघवतात तरी कसे तुला? नुसता लोळागोळा
होऊन पडलोय. मी मेलो हणजे तू सुटशील; ल करायला मोकळी होशील.’
यांचे हे दुःख दूर कसे करायचे? काल एकसारखा आपण हाच िवचार करीत होतो.
इत यात वतमानप आले. उ ापासून मं यांचा दौरा या भागात सु होत आहे हे आपण
वाचले. तीस या िमठा या कायदेभंगात हेच मं ी नानांना भेटायला आले, तर यांना
िततके च बरे वाटेल. कु ठू न तरी यां या मनात
प िनमाण करायला हवा. एखा ा ह ी
मुलाची समजूत घालावी, तशी रा ी आपण नानांची समजूत घातली िन मो ा क ाने
प ावर यांची सही घेतली.
या सहीवर या मजकु राकडे सुिनताचे डोळे नकळत वळले– ‘अनेक वषात आपली गाठ
पडली नाही. मी अधागामुळे पंगू झालो आहे. सवडीत सवड काढू न आपण मा याकडे येऊ
शक यास मला बरं वाटेल.’
सुिनता या मनात आले, मुलीचे भुंडे कान वाईट दसतात ना, तसे हे प वाटतेय. यात
थोडा अिधक गोडवा, थोडा अिधक लाघवीपणा असायला हवा होता. पण आपण तसे प
िलिहले असते, तर नानांनी या याखाली सहीच के ली नसती.
दारात कु णाचे तरी पाऊल वाजले. मं ीच आले असतील हणून सुिनता गडबडली. ती

खुच तून अधवट उठली, लगेच खाली बसली. कु णीतरी कारकू न होता तो. ‘साहेब
इत यात येतील’ हे सांगायला तो आला होता. तो उगीचच दारात उभा रािहलेला पा न
सुिनता ग धळ यासारखी झाली. दोन गा ांची ट र हावी तशा दोघां या नजरा
णभर िमळा या, लगेच दूर फे क या गे या.
या त ण कारकु नाने
के ला, ‘‘आपण सुिनताबाई राजहंस?’’
‘‘हो.’’
‘‘ हणजे बालगंधवा या...’’
‘‘बालगंधवाची कु णी नाही मी. मी नाना राजहंसांची मुलगी. कायदेभंगा या
चळवळीत...’’
‘असेल कु णी तरी!’ असा भाव चेह यावर दाखवीत तो कारकू न िनघून गेला. या या
आिवभावाचे सुिनताला िवशेष काही वाटले नाही पण मं ी खोलीत आले, आप या
परीटघडी या पांढ याशु खादी या वेशाला शोभेल असे ि मत यांनी के ले आिण डा ा
मनगटावर या उं ची घ ाळात कती वाजले आहेत ते पाहात यांनी जे हा ितला
‘संगीता या िश यवृ ीसंबंधी काही आहे का तुमचं?’ असा
के ला, ते हा मा ती
हतबु झाली. पण लगेच आपले मन ि थर क न ती हणाली, ‘‘साळगाव हणून इथून
प ास मैलांवर एक खेडं आहे. ितथे मा तरीण आहे मी. मी नाना राजहंसांची मुलगी.’’
‘‘नाना राजहंस?’’ के हा तरी कु ठे तरी हे नाव कानाव न गेले असावे अशी मं यांनी
मु ा के ली.
‘‘तीस साल या चळवळीत आप या बरोबर होते ते.’’
‘‘अरे हो! दोन तपं होऊन गेली या चळवळीला, यामुळं... नानांसारखे िपताजी
तु हाला िमळाले, फार भा यवान आहात तु ही. मोठा शूर देशभ ! राजकारणात रािहले
असते, तर आज मा या जागी मं ी झाले असते. पण तु ं गातून सुट यावर यांनी जी
राजकारणाकडे पाठ फरिवली...’’
‘‘ह रजनांची सेवा यांना अिधक मह वाची वाटली.’’
‘‘तशी ती आहेच हणा; पण पुढं ते कामही यांनी सोडू न दलं हणे.’’
‘‘ यांनी सोडलं नाही, यांना सोडावं लागलं...’’
‘‘ते का?’’
‘‘ यांना अधागवायू झाला.’’
‘‘अरे रे! बाक यांचा वभाव थोडासा संतापी होताच हणा.’’
सुिनता हसत हणाली, ‘‘थोडासा नाही, फार संतापी आहे. लहानपणी खूप खाऊ खा लाय
मी यां या हातचा!’’
मं ीही हसले.
प
ायला ही संधी बरी आहे असे सुिनताला वाटले. ितने हातातले प हळू च पुढे
के ले. मं यांनी ते झटकन वाचले. लगेच चेह यावर असहायतेचा भाव आणून ते हणाले,
‘‘हे पाहा, नानांची भेट घे यात फार आनंद वाटला असता मला. तु ं गात या अनेक

आठवण ची उजळणी झाली असती; पण हे मं याचं काम हणजे... या या डो यावर
मुकुट असतो, याचं म तक नेहमी अ व थ असतं, असं कु णीतरी हटलं आहे ना...?’’
सुिनता चाचरत हणाली, ‘‘पण आपण इतके जवळ आला आहात. नानांना फार फार
बरं वाटेल आपण भेटला तर.’’ बोलता-बोलता ित या वरात कातरता आली. ‘नाना
िजवाला कं टाळले आहेत. यांना कसं सांभाळायचं हे मला कळत नाही. यांना जगात
मा यािशवाय कु णी कु णी नाही. के ळे खाऊन याची साल फे कू न ावी, तशी यांची
ि थती झाली आहे. अधागवायू झा यापासून ते खे ात कु जत पडले आहेत. यांना कु णी
भेटायला येत नाही. यांची कु णी िवचारपूस करीत नाही,’ कती कती गो ी सुिनता या
ओठापयत आ या हो या. पण ितने या ितथेच थांबव या. दुःखाचे दशन के याने का
कु णी याचा भागीदार होतो? ते वाटू न घेणारां या अंगी िज हाळाच हवा. मं यां या
मनात नानांिवषयी खराखुरा ेहभाव असेल, तरच या सा या गो ी यांना सांग यात अथ
आहे. नाही तर–
मं यांनी वाजिवलेली घंटा ितला ऐकू आली. यांचे िचटणीस आत आले. मं ी यांना
हणाले, ‘‘आज सं याकाळी तीस या चळवळीचं मारक हणून ऐतव ाला एका
जय तंभाचं उ ाटन आहे ना?’’
‘‘हो.’’
‘‘ या भाषणात नाना राजहंस यांचं नाव घालून ठे वा. मोठा शूर देशभ !’’ लगेच
सुिनताकडे पा न सुंदर मखमली ि मत करीत ते हणाले, ‘‘सुिनताबाई, पुढ या दौ यात
साळगावसाठी एक दवस मी राखून ठे वणार आहे असं नानांना सांगा. आजच मला यायला
िमळालं असतं, तर फार फार बरं झालं असतं; पण ही कामं पािहलीत ना? एक िमया िन
पचास िबबी!’’
साळगाव या मोटारीचे उता के हाच गाडीत गद क न बसले होते. सुिनता एका
कोप यात िवमन कपणे बरोबर आणले या मािसकाचा अंक चाळीत होती. ितने घ ाळ
पािहले. तीन वाजून गेले होते. आता घरी पोहोचायला सहा होणार हे उघड होते. नाना
उगीचच आपली काळजी करीत बसतील. शेजार या माणसांना जीव नकोसा क न
सोडतील. िशवाय आपण घरी गे यावर ते थोडीच शांत होणार आहेत? ते नको नको
हणत असताना आपण ते प िलिहले. या यावर यांची सही घेतली. या सा या
खटाटोपांचे फळ...?
ितला या हातात या मािसकाचा राग आला. यातला ‘माणसाचे मन’ हा लेख वाचून
ितला या सा या बेताची क पना सुचली होती. ते मािसक उघडू न तो मजकू र ती पु हा वाचू
लागली–
‘ हातारी माणसे िचडखोर होतात, पावलोपावली डो यात राग घालून घेतात– याचे
कारण एकच आहे. यांचा अहंकार सदैव अतृ राहात असतो. लहान मुलांचे आपोआपच
लाड होतात, त ण मंडळ नी नुसते आरशात पािहले, तरी यांचे समाधान होते. पैसा
आिण क त यां या धुंदीत ौढ माणसे जगतात पण हाता या माणसांचे सारे च अशु िन

अवघड असते. यांचे लाड कोण पुरवणार? आरशात पाहायची यांना छातीच होत नाही.
पैसा आिण क त यां यामागं धावायला लागणारी रग यां या अंगी उरलेली नसते. यांना
कु णी िवचारीत नाही, यांना कु णावर स ा गाजिवता येत नाही, आपण काहीतरी अद्भुत
करीत आहोत हे समाधान यांना िमळत नाही. हणून ती सारखी िचडतात, जळजळतात,
बडबडतात. यांचा अतृ अहंकार हाच जगात या अनेक दुःखां या मुळाशी असतो.’
हा मजकू र पिह यांदा वाचताना सुिनताला िवल ण आनंद झाला होता. तेव ासाठी
ितने तो अंक जपून ठे वला होता. पुनःपु हा वाचून तो मजकू र ितने अ रशः मुखो त के ला
होता. अगदी ित या वगात या मुली किवता हणत तसा. माणसा या मनावर काश
पाडणारे हे पान हणजे पु न ठे वले या मोहोरां या हं ाला खणता-खणता लागलेली
कु दळ होती. या कु दळी या ‘ख ण’ या आवाजाने ितचे शरीर रोमांिचत के ले होते. आता
कु दळ उलटू न डो यात बस यासारखी ती ाकू ळ झाली होती. या पानाचे... अंऽहं... या
मािसकाचे तुकडे- तुकडे क न ते बाहेर फे कू न ावेत असे ितला वाटू लागले.
या मािसकामुळेच मं यांची गाठ घेऊन नानांचे प यांना ायची क पना ितला
सुचली होती. अधागाने अंथ णाला िखळाय या आधी नाना कधी दुमुखलेले नसत.
डो यांत या खारट पा यात िजभेवरली साखर घालून ते गोड कर याची कला यांना
चांगली साधली होती. छो ा सुिनताचे आिण ित या आईचे कै क वेळा नानांनी असे
समाधान के ले होते. मािसकातला तो मानसशा ाचा मजकू र वाचताना या सा या गो ी
सुिनताला आठव या हो या. आता नानांचा पूव चा वभाव पार बदलून गेला. ते घुमे
आिण कु ढे झाले. यांनी सुखी हावे हणून आपण इतक धडपड करीत असताना, ‘थोडं
िवष दे मला!’ असले अभ उ ार ते काढू लागले. जे काही बोलावे कं वा वाचून दाखवावे,
याची िवदारणा कर यापलीकडे यांना दुसरे काही सुचेनासे झाले. याचे कारण ितला
नीटसे कळत न हते. ते या मािसका या या पानात ितला िमळाले होते.
पण कै री पाड याक रता पोराने मारलेला ध डा या याच डो यात येऊन बसावा,
तशी ितची ि थती झाली. मागची मै ी आठवून मं ी यायला तयार होतील, वतःची
गाडी अस यामुळे यांचे फार तर तीन-चार तास मोडतील; पण ते येऊन पाच िमिनटे
नानांशी बोलून गेले, तरी तेव ावर नानांचे मन पु कळ दवस स ठे वता येईल, अशी
मोठी सुंदर इमारत ितने मनात उभारली होती पण ती सारीच वाळू तली ठरली होती.
आता परत गे यावर नानांना काय सांगायचे? यांचा वभाव मूळचाच तापट. भलता
अिभमानी. यात या आजाराने ते असे िचडिचडे झालेले. रागावले हणजे खाल या
ओठांवर दात घ रोवून एखा ा दगडी पुत यासारखे बघत राहतात. यांना पु हा
अधागाचा झटका येतोय क काय असे वाटू लागते. हा झटका ितसरा, हणजे शेवटचाच.
स वातीन होऊन गेल,े पण गाडी सुट याची गडबड कु ठे च दसत न हती. णभर
सुिनताला वाटले, ही गाडी लवकर िनघूच नये. ितला खूप खूप उशीर हावा. हणजे
आप याला पोहोचायला रा होईल. वाटेत खूप पाऊस पडावा, हणजे आपण ओ या चंब
होऊन घरी जाऊ. तसे झाले हणजे आप या काळजीत बाक या गो ी नाना िवस न
जातील.
ितने बाहेर पािहले. आकाश का याकु झाले या त ासारखे दसत होते. म येच

कु ठे तरी बारीक वीज चमकत होती. आकाशातली हातारी तो तवा घासायला बसली आहे
आिण मधूनच तो कु ठे तरी उजळ होत आहे असे ितला वाटले. ती क पना मनात येताच ती
वतःशीच हसली.
मं यांचा नकार आिण नानांचा घुमा, िचडिचडा झालेला वभाव यांचा िवसर पडावा
हणून ती भ न आले या आभाळाकडे टक लावून पा लागली. म येच वीज कडाडली.
अनेक मोठे काळे ढग इकडू न ितकडे गडगडत जाऊ लागले. सु ं ग उडावा आिण खाणीम ये
लहान मोठे काळे िभ दगड वर उडू न बाजूला जाऊन पडावेत असे ितला वाटले.
ाय हरने मोटारीचा हान वाजिवला, ते हा ती तं ीतून जागी झाली. हातातले मािसक
ितने िपशवीत घातले आिण कोप यात या आप या जागेवर ती नीट साव न बसली.
इत यात गाडीत दोन माणसे िशरली. सुिनताने सहज यां याकडे पािहले,
आभाळातले दोन काळे ढगच गाडीत आले आहेत असा ितला णभर भास झाला. काळीपांढरी दाढी वाढलेला आिण मळकट पैरण घातलेला यातला माणूस चाळीस-पंचेचाळीस
वषाचा असावा. या या चेह याकडे नजर जाताच याला कु ठे तरी पािहले आहे असे
सुिनताला वाटले, पण कु ठे ते काही ित या ल ात येईना. तो मनु य आत चढ यावर अंग
चो न उभा रािहला. या या मागे सोळा-सतरा वषाचा एक मुलगा होता. ‘‘पुढं सरक ना
बाबा’’ असे तो दोन-तीनदा हणाला, पण तो बाप काही पुढे होईना. गाडीत गद तर
होतीच. िशवाय वेषाव न आिण रं ग पाव न ही माणसे द र ी आिण अडाणी आहेत हे
उघड होत होते. मग आपली अडचण क न यांना कोण कशासाठी जागा देणार?
सुिनता सु पणे हे बघत होती.
क र बाहेर ओरडला, ‘‘बसून या, बसून या.’’
कु ठे आिण कसे बसायचे ते या दोघांना कळे ना. धाकटा चडफडत गडबड करीत होता.
पण थोरला एखा ा दगडासारखा त ध होता.
गाडी एकदम हलली. तो थोरला मनु य तोल जाऊन एका बाई या अंगावर पडला.
पडता-पडता याने वतःला सावरले, तरी ती याला िश ा देऊ लागली. तो अिजजीने
हणत होता, ‘‘बाई, आमीबी ितक ट काढलंया.’’ धाकटा काही तरी गुरगुरला, पण सु
होणा या गाडी या आवाजानं सुिनताला ते ऐकू आले नाही.
थोर या या पायांशी दादरा बांधले या बरणीसारखे काहीतरी दसत होते. सुिनता या
समोर बसलेली हातारी नाक फदारीत आप या नातवाला हणाली, ‘‘अरे गाढवा, ते
लोणचं इकडं घे जरा, याला िशवाशीव चालत नाही.’’
गाडीत चढलेली ही दो ही माणसे ह रजन आहेत हे आ ा कु ठे सुिनता या नीट ल ात
आले. ित यातले नानांचे र एकदम उसळू न वर आले. आप या वर या माणसांना ितने
थोडे रे टले, कोप यात बूड टेक यापुरती जागा के ली आिण ती या बापलेकांना हणाली,
‘‘या, बसा इथे.’’
आभाळात पुनःपु हा सु ं गाचा फोट होत होता. का या दगडां या राशी या राशी
सगळीकडे पसरत हो या. चार वाजाय या आधीच ित हीसांजा झा याचा भास होत

होता. सारे कसे उदास, अंधूक दसत होते. सुिनताचे मनही तसेच झाले होते. नानांना
सांगायचे काय याचा ती एकसारखा िवचार करीत होती. यांना बरे वाटावे एवढीच ितची
इ छा होती. पण आपण करायला गेलो एक आिण झाले भलतेच, ही ख ख सारखी
ित या मनाला लागली होती. लहानसहान गो ीचा संताप डो याला चढू न अधागाचा
शेवटचा झटका आले या माणसां या अनेक गो ी ितने ऐक या हो या. या सा या इ छा
नसताना ितला आठवत हो या, बेचैन क न सोडीत हो या.
गाडी म येच थांबत होती, पु हा सु होत होती. पावसा या सरी ताशा वाजवावा,
तशा थाड-थाड गाडी या दो ही बाजूंवर आपटत हो या. म येच कु ठ या तरी
ख
ाखळ यातून गाडी जाई. पचकन ितथले पाणी उडे. पगणा या उता ं ची डोक
एकमेकांवर आपटत. ते डोळे उघडू न एकमेकांकडे रागाने पाहात.
जड डो यांनी आिण यापे ाही जड झाले या मनाने सुिनता हे सारे पाहात होती.
साळगाव लवकर यावे असे ितला एका णी वाटे; दुस या णी गाडी पं चर होऊन
साळगावला पोहोचायला खूपखूप उशीर हावा असेही ित या मनात येई. अपरा ी
कौलारावर गुरगुरणा या बो यां माणे ित या दोन मनांचे हे भांडण सारखे चालले होते.
काही के या ते ितला िमटिवता येत न हते. पगुळले या पण मुसमुस या बालकासारखी
ित या मनाची ि थती झाली होती.
बरोबर सहाला गाडी साळगावात िशरली. उता ं ची गडबड सु झाली. बाहेर
पावसाचा जोर ओसरला होता. पण र यातून खळखळ करीत पाणी वाहात होते. मुले
कागदा या हो ा क न या हो ा पा यात सोडीत होती.
सुिनता लगबगीने उतरली. घरात पाऊल टाकताच ितनं खाल या यमुताइना िवचारले,
‘‘नानांनी काही ास दला नाही ना?’’
‘‘ते बोलायलाच तयार नाहीत मा याशी.’’
‘‘ हणजे?’’
‘‘तीन वाजता यांना चहा दला. मग जयरामनं यांना िखडक पाशी त याला टेकून
बसिवलं. चारला वर जाऊन िवचारलं, ‘तु ही पडणार का आता?’ मा याकडे नुसतं
टकमक बिघतलं यांनी िन पु हा आपले बाहेर बघायला लागले. पाचला वर गेले, तरी
आपले त से बसलेल.े काय झालंय यांना...’’
इत यात आतून मोक या वरात गाणा या जयरामची ‘काले काले बादल आये’ ही
ओळ सुिनता या कानावर पडली. ती तशीच िवचार करीत िजना चढू न वर गेली. ती
हळू च नानां या खोली या दारात जाऊन उभी रािहली. नाना त याला टेकून बसले होते
आिण िखडक तून टक लावून बाहेर पाहात होते. जवळ जाऊन ती हणाली, ‘‘नाना, चहा
घेणार ना तु ही थोडा?’’
‘‘घेतो बापडा.’’
‘‘यमुनाताई हणत हो या, क तीन वाज यापासून तु ही सारखे बसून रािहला आहात.
काय बघताय एवढं बाहेर?’’
‘‘काय बघायचं? आभाळात भराभर काळे ढग गोळा होत होते. मा या मनात तशाच

जु या आठवणी साठत हो या. संसारात या, तु ं गात या, ह रजनांसाठी के ले या
धडपडीत या. गो वंदा हणून एक मुलगा होता बघ. वभावानं फार चांगला. याला
िशकवायची फार इ छा होती माझी; पण असाच एके दवशी पावसात पळू न गेला घरी.
मा या हाताला यश येत नाही हेच खरं .’’
णभर ग प बसून यांनी िवचारले, ‘‘मं ी भेटले का?’’
सुिनताने मानेने हो हटले.
‘‘काय हणाले?’’ हे श द उ ारताना नानां या आवाजात आलेला ककशपणा
सुिनताला जाणवला. काही तरी खोटे सांगावे आिण यांना

शांत करावे असे ित या मनात आले, पण काय सांगावे हेच ितला सुचेना.
ितने नानांकडे पािहले. यांची मु ा एकदम बदलली होती. खाल या ओठावर यांनी
दात घ रोवले होते. यां या कपाळावर या आ ा प दसत हो या. यांचा डावा हात
कापत होता क काय देव जाणे.
सुिनताकडे पाहात ते हणाले, ‘‘पोरी, मा या जखमेत जाणूनबुजून मीठ भरायला
गेलीस तू. कु णी सांिगतली होती ही लुडबुड करायला तुला? आता का दातिखळी बसली
तुझी? बोल, मं ी काय हणाले ते तरी ऐकू दे. नाना राजहंस यांना आठवतसु ा नसेल.
कसा आठवेल? मार खायला नाना हवा होता. िमठाई खायला...’’
काय बोलावे आिण नानांना कसे थांबवावे हे सुिनताला कळे ना.
नाना म येच बोलायचे थांबले खरे , पण यांचा चेहरा अिधकच उ दसू लागला. ते

बोलायचा य करताहेत, पण यांना बोलता येत नाही, असे सुिनताला वाटले. ती
अिधकच घाब न गेली. नाना असेच रागाने आप याकडे कती वेळ बघत राहणार आहेत
हे ितला कळे ना.
इत यात नाना पु हा बोलू लागले. यांचा आवाज िवल ण कापरा वाटत होता. श द
कं िचत लुबडा येत होता. ते हणत होते– ‘‘तू-तू हा अपमान के लास माझा. काय नडलं
होतं तुझं? कु णी सांिगतलं होतं तुला ितथं-ितथं-ितथं-’’
या श दापाशी नाना एकदम अडखळले. ते पा न सुिनताचा उरलासुरला धीर सुटला.
आता काही तरी िविच – जे नको, ते घडणार या भीतीने ती शहारली, जखमी
पाखरासारखी ाकू ळ होऊन गेली.
िजना चढू न वर आले या या माणसांकडे सुिनताने पािहले. मघाशी मोटारीत ितने
यांना जागा क न दली होती, तेच दोघे होते ते. यात या बापाची नजर दारातूनच
नानां या खाटेकडे गेली. तो धावत पुढे झाला आिण नानां या पायावर डोके ठे वून
हणाला, ‘‘नाना, बरं नाही िजवाला? मी गो वंदा आलोय समाचाराला.’’
‘‘कु ठला गो वंदा?’’
‘‘तुम या शाळे तून पळू न गेला होता, तो गो वंदा. वीस वष झाली याला.’’
‘‘ह ली काय करतोस?’’
‘‘शेती.’’
‘‘पोट भरतं?’’
‘‘कधी भरतं, कधी नाही.’’
‘‘ या वेळी िशकला असतास, तर–’’
‘‘तीच भरपाई कराया आलोय आज. हा माझा थोरला लेक नारायण. कािलजात
जायाला िनघालाय. सरकार सारा खच करणार आहे याचा.’’
‘‘सरकार?’’ नानांनी म येच िवचारले. गो वंदाने मान हलिवताच ते पुटपुटले,
‘‘ वरा य तु या झोपडीपयत येऊन पोहोचलं हणायचं. फार चांगली गो आहे.’’
गो वंदा पुढे सांगू लागला, ‘‘हा पोरगा वं जी िशकायला लागला, ते हापासून मी
एकच गो घोळत होतो. मी नाहीतर नाही, पण मा या पोरानं तरी खूप खूप िशकावं.
नानांची इ छा यानं पुरी करावी. वतमानप ातला तुमचा एक जुना फोटो कापून, डकवून
लावला मी आम या भंतीवर. उठ यावर हे पोरगं या फोटोपुढं दंडवत घालतं िन मग बुकं
वाचायला लागतं. आवंदा मै क पास झालं ते. डागदार होणार हणतंय. तुम या पायावर
घालावं िन मग कािलजात पाठवावं हणून घेऊन आलोय. तुमचा प याच गवसना
पिह यांदा. परवा तो गवसला...’’
बोलता-बोलता तो थांबला आिण नारायणकडे वळला. नारायण झटकन पुढे झाला
आिण याने नानां या पायावर डोके ठे वले.
सुिनताने नानांकडे पािहले. यांची मु ा कती सौ य दसत होती आज. एखा ा
बालकासारखी. ते वतःशीच हसत असावेत. कती कती दवसांनी- दवसांनी कसले,

वषानी- नानां या मु व
े र असा आनंद ितला दसत होता.
गो वंदा या मुलाला आशीवाद दे याक रता नानांनी आपला डावा हात वर उचलला.
पण लगेच यांनी तो मागे घेतला आिण ते हणाले, ‘‘अंऽहं, आशीवाद उज ा हातानंच
ायला हवा. पोरी, माझा उजवा हात जरा उचल बघू.’’
सुिनताने उचललेला आपला उजवा हात यांनी नारायणा या म तकावर ठे वला आिण
स दत वराने हणाले, ‘‘डॉ टर हो बेटा. मोठा डॉ टर हो. रो यांचं दुःख दूर कर. मा
कतीही मोठा डॉ टर झालास, तरी आप या गावाला िवस नकोस, गोर-ग रबांना िवस
नकोस.’’
लगेच सुिनताकडे वळू न ते हसत-हसत हणाले, ‘‘पोरी, आता मला सात-आठ वष तरी
जगायलाच हवं. हा पोरगा डॉ टर झालेला डो यांनी पाहीन, ते हाच माझा जीव...’’
सुिनताने आपला हात यां या त डावर ठे वून यांना पुढचा श द उ ा दला नाही.
ितचे मन भ न आले होते. ते कदािचत डो यांत उभे राहील या भीतीनं काही न बोलता
ितने मान फरिवली. िखडक तून पि मेकडचे दृ य कती रमणीय दसत होते, पाऊस
कोसळू न गेला असला, तरी अजून आकाशात ढगांची गद होतीच. पण या का या
ढगांआडू न मावळणा या सूयाचे सोनेरी हा य सा या पृ वीला पुल कत करीत ितचा िनरोप
घेत होते.

अनाथ
ते अनाथ पोर भीक मागत-मागत एका गावात आले. समोरासमोर असले या दोन
टोलेजंग वा ांकडे याचे पाय आपोआप वळले. यात या एका ना एका वा ात
आप याला पोटभर जेवायला िमळे ल या क पनेने या या त डाला पाणी सुटले.
पिहला वाडा एखा ा भ देवालयासारखा दसत होता. या या ारावर एक
िध पाड पहारे करी उभा होता. पोर याला हणाले, ‘‘िशपाईदादा, मला मालकांना
भेटायचं आहे.’’
पहारे करी गुरगुरला, ‘‘मालक देवपूजेला बसले आहेत.’’
‘‘पूजा के हा संपेल?’’
‘‘चार घटकांनी.’’
पोरा या पोटाला चार घटका चार युगांसार या वाटत हो या. पण नेट ध न ते या
वा ा या दाराशी ित त उभे रािहले. मग याला मालकाचे दशन घडले.
मालका या कानात या िभगबाळीचे मोती कती सुंदर दसत होते! पोर वे ासारखे
ती िभगबाळी पाहात उभे रािहले.
मालक हसत हणाले, ‘‘अरे बाबा, ही सारी देवाची कृ पा आहे हं! बोल, तुझं काय काम
आहे?’’
‘‘मी दोन दवस उपाशी आहे महाराज. मला काही तरी खायला...’’
‘‘तुझा देवावर िव ास आहे ना?’’
‘‘आहे.’’
‘‘मग अशी भीक मागत का फरतोस? अरे वे ा, या अनंत कोटी
ांडनायकाची
लीला अगाध आहे. पाखरा या िपलाला काही नुसती चोचच देत नाही तो. तो
या यासाठी चाराही िनमाण करतो. तु या पोटाची व था यानं कु ठं ना कु ठं के ली
आहेच. देवावर
ा ठे वून वाट पाहात राहा.’’
जपाला बस याक रता मालक िनघून गेल.े
पोर खाली मान घालून वा ाबाहेर पडले. एखादे ेत उठू न चालू लागावे, तसे ते
दसत होते.
समोरच दुसरा वाडा एखा ा मदो म ह ीसारखा उभा होता. ह ीने पाणी घेऊन
उं च के ले या स डेसारखा ा वा ाचा वरचा बु ज दसत होता. ितथे मोठमो ा
आवाजात पु कळ माणसे काही तरी बोलत होती. खवळले या समु ाचा भास होत होता ते

ऐकू न.
भीत भीत पोर वा ा या पाय या चलू लागले. दारावर एक गलेल पहारे करी उभा
होता. तो खेकसून हणाला, ‘‘ए कार ा, कु ठं चाललास? चोरीिबरी करायचा बेत आहे
वाटतं?’’
पोर गयावया करीत उ रले, ‘‘मालकांना भेटायचंय मला.’’
‘‘मालक पंिडतांशी वादिववाद कर यात गुंतले आहेत.’’
‘‘के हा भेटतील?’’
‘‘चार घटकांनी.’’
येक पळ युगासारखे वाटत होते. पण पोटासारखे लाचार जगात दुसरे कु णीच नाही.
ते पोर मुका ाने वा ा या दारात ित त उभे रािहले.
चार घटकांनी वरचा वादिववाद थांबला. कती तरी पंिडत काखेत जा ा-जा ा
पो या घेऊन हळू हळू वा ाबाहेर पडले.
पोराला मालकाचे दशन झाले.
मालकांनी
के ला, ‘‘काय काम आहे रे तुझं?’’
‘‘दोन दवस उपाशी आहे मी महाराज, काही तरी खायला...’’
‘‘देवावर िव ास आहे तुझा?’’
मघाशी आहे हणून सांिगतले होते. पण याचा काही काही उपयोग झाला न हता,
आता नाही हणून सांगावे असा पोराने िवचार के ला. ते ताडकन उ रले, ‘‘नाही.’’
आप या उं च भरजरी बैठक व न उत न मालक पुढे आले. पोराची पाठ थोपटीत ते
हणाले, ‘‘वा वा! इत या लहान वयात इतकं ान मी कु ठं च पािहलं न हतं.’’
‘‘मला काही तरी खायला...’’ पोर मो ा आशेने म येच हणाले.
‘‘खायला? अरे वे ा, या जगात देव नाही हे तुला ठाऊक आहे ना? मग तुला खायला
कोण देणार? ते याचं यानंच िमळवायला हवं. दोन गो ी ल ात ठे व. पृ वी िवशाल आहे
आिण य हाच माणसाचा परमे र आहे. तुझं पोट कु ठं ही भरे ल.’’
खाली मान घालून पोर या वा ातूनही बाहेर पडले. गावात या इतर घरांकडे
पाह याचा याला धीरच होईना. एखा ा भुतासारखे ते मुका ाने चालू लागले.
अधमे या सशावर िगधाडाने पु हा-पु हा टोचा मारीत राहावे, या माणे भूक या या
पोटातली आतडी कु रतडत होती.
ते पोर कसेबसे गावाबाहेर पडले, पण आता पोटात वणवा पेटला होता. तो कसा
िवझवायचा हे याला कळे ना.

एका झाडाखाली प ाळीवर पसरलेले भाकरीचे तुकडे चघळीत बसलेली एक हातारी
याला दसली. याचे डोळे आशाळभूतपणाने या प ावळीकडे पा लागले. याचे पाऊल
पुढे पडेना.
खाता-खाता या हातारीने सहज आजूबाजूला पािहले. ते पोर ितला दसले. या या
डो यांत आ ोश करीत उभी असलेली भूक ित या दयाला जाणवली. ितने खुणेने याला
आप याकडे बोलावले. धडधडणारे काळीज हातांनी दाबून धरीत तो पुढे गेला. याचा हात
ध न हातारीने याला आप याजवळ बसिवले. या प ावळीवरला एक घास घेऊन तो
ितने या या त डात घातला. काही तरी बोलायची ितची इ छा होती. पण ित या त डू न
श दच फु टेना. ित या डो यांत पाणी मा तरळले. या पा याचा एक थब या पोरा या
गालावर पडला.
आप या पोटातला वणवा िवझला, आपली सारी तगमग थांबली, जग माऊली
आप याला भेटली असे या पोराला वाटले. ते हसू लागले.
चार घास पोटात गे यावर पोराने िवचारले, ‘‘आजी, जगात देव आहे काय ग?’’
िविच हातवारे करीत ती उ रली, ‘‘कु णास ठाऊक. मी एक वेडी हातारी आहे
बाबा.’’

ितमा
युगे या युगे परमे र योग करीत होता, गंभीरपणे आप या योगाकडे पाहात होता.
याला आपली ितमा िनमाण करायची होती. चंड पवत, िवशाल सागर, तेज वी वीज,
िचमुक या चांद या, स रं गी इं धनु य, हे सारे सुंदर होते; पण यात कु ठे ही याला
आप या आ याचे ित बंब दसेना.
संह, ह ी, मोर, ग ड, देवमासा नाना कारचे लहानमोठे ाणी याने िनमाण के ले.
पण याचे काही समाधान झाले नाही. याची श
या ा यांना िमळाली होती. याचे
काही लहान-सहान गुणही यां या अंगी उतरले होते. पण आपला आ मा काही
परमे राला ितथे दसेना.
तो थकला. हे िन फळ योग थांबवावेत असे याला वाटू लागले. इत यात...
यानीमनी नसताना वेल या पानांतून एखा ा कळीने हसत-हसत बाहेर यावे, तसा
एक मनु य या यापुढे उभा रािहला.
परमे राने आशच कत होऊन याला िवचारले, ‘‘कोण आहेस तू?’’
मनु य परमे राकडे पाहात उ ारला, ‘‘तू कोण आहेस?’’ लगेच तो हसला आिण
वतःशी हणाला, ‘काय वेडा आहे मी. वतः या ित बंबाला तू कोण आहेस? असे मी
िवचारीत आहे.’ परमे राचा हात हातात घेऊन मनु य हणाला, ‘‘असा घाब नकोस, तू
आिण मी काही िभ नाही.’’
‘‘जा, िचरकाल पृ वीवर रा य कर.’’ एवढेच श द परमे रा या त डू न बाहेर पडले.
युगायुगां या योगांनी तो अगदी िशणून गेला होता. दीघकाल िव ांती घे याक रता तो
िनघून गेला.
परमे र िन त
े ून जागा झाला.
अजून याची झोप पुरी झाली न हती. सारा शीण गेला न हता. आप याला जाग का
यावी हे णभर याचे याला कळे ना. लगेच या या ल ात आले, कु णा या तरी
आ ं दनाने याचा िन ाभंग झाला होता.
कोण रडत आहे हे पाह याक रता तो उठला. चांद या पूव सार याच हसत हो या.
समु पूव सारखाच नाचत होता.
याने दु नच पृ वीकडे पािहले. ितला वगाचे व प ा झाले होते. ासादांचे
सोनेरी कळस सूय करणांत चमकत होते. नंदनवनाला लाजिवणारी उ ाने सव हसत
होती. जणू नाजूक रे शमी व ावर काढलेली सुंदर फु लेच. या उ ानात िवहार करणा या

त णी अ सरां नही मोहक भासत हो या.
आप याला ऐकू आलेले रडणे पृ वीवरले नसावे असे याला वाटले. तो ग धळला.
कती तरी वेळ एखा ा पुत या माणे तो उभा होता. िजवाचे कान क न तो
पृ वीव न येणारा संिम आवाज ऐकत होता. जयघोषांपासून णयगीतांपयत नाना
कारचे वर यात िमसळले होते. पण या सव वरांत ते िविच , अ फु ट आ ं दनही होते.
परमे र पृ वीवर येऊन या आ ं दनाचा शोध क लागला. ते ऐकू येत होते, पण ते
कु ठू न ऐकू येत आहे ते मा याला कळत न हते.
नवे अ व शोधून का णा या शा
ा या योगशाळे त तो िशरला. या या अंगावर
खेकसून तो शा
हणाला, ‘‘कोण आहेस तू? माझं एके क िमनीट लाखो िह यां न
अिधक मोलाचं आहे. सा या जगाचा िव वंस कसा करता येईल याचा शोध...’’
‘‘ यापे ा या पृ वीवर एकसारखं कोण रडत आहे हे शोधून काढलंत तर...’’
‘‘अिधक बोललास, तर पोिलसां या ता यात देईन. हॅलो?’’
परमे र एका स दयस ा ी या मं दरात िशरला. ितची के शभूषा आज मनासारखी
झाली न हती. आरशासमोर उभी रा न येक के स न् के स सुंदर कसा दसेल हे ती पाहात
होती. कु णाची तरी चा ल लागताच ितने

वळू न पािहले. ‘‘ए थेर ा, कोण आहेस तू?’’ गुरगुरत ितने
के ला.
‘‘या पृ वीवर कु ठं कोण रडतंय याचा शोध करतोय मी.’’
‘‘मसणात जा. ितथं तो शोध तुला लागेल!’’ ती उपहासाने उ ारली. ‘‘माझे हे के स

पु हा िव कटले. ते काय तुझा बाप सारखे करणार आहे? चल चालता हो इथनं.’’
परमे र सुंदर देवळात गेला, भ दुकानात गेला, तो रमणीय उ ानात गेला, उजाड
मशानात गेला, तो कवी या घरी गेला, त व ां या घरी गेला; पण याला ते रडणे
एकसारखे ऐकू येतच होते. मा ते कु ठू न येत आहे हे याला काही कळत न हते.
तो िनराश झाला आिण र या या कडेला एका दगडावर बसून गुड यात मान घालून
रडू लागला.
कु णा या तरी कोमल पशाने याने मान वर क न पािहले. पाच-सहा वषाचे
िभका याचे पोर होते ते. फाटके कपडे, धुळीने भरलेले के स, हातात एक फु टके भांडे
एवढीच या पोराची संप ी होती. पण पुनःपु हा मृद ू वराने ते हणत होते, ‘‘आजोबा,
असे रडू नका. काय होतंय तु हाला?’’
या पोराला काय सांगायचे? जे दुःख शा
ांना, पंिडतांना, कव ना आिण त व ांना
समजत नाही, ते या िचमुक या िजवाला काय समजणार?
परमे र काही बोलला नाही. तो बोलत नाही असे पाहाताच या पोराने या या
ग याला िमठी मारली आिण तो घळाघळा रडू लागला.
परमे र कान देऊन ऐकू लागला. इतका वेळ याची पाठ पुरिवणारे आ ं दन आता
कु ठे च ऐकू येत न हते. याने या मुलाकडे िनरखून पािहले. आपली खरीखुरी ितमा आज
िनमाण झाली असे वाटू न परमे र हसला.

