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<p>
तिची सरबत्िी सू ह ई

- “िूम्ईी अशाच. िूम्ईी िरी काय करणार? पडला िूमचा रड! </p>

िूम्ईाला राण्या बनवून आयिं गिळायला आणलं का या घराि?”

<p>

द घींिन
ू धाकल्या सन
ू ेवर म्ईािारीची जरा मेईेरनजर असे. िी धाकटी ई िी ईे च कारण. जे </p>
लईान आईे ि, जयांना बळ नाईी त्यांना जि जरा माया दाखवविे. त्यामळ
ू े धाकटीचे अंि

धण
ू े, लेणे नेसणे, वेणीफणी, जेवणखाण ठीक ई िे की नाईी इकडे म्ईािारी सिि नजर

ठे वायची. थ रल्या सन
ू ेच्या िे ड ळ्याि ये . तिला वाटे , आपल्या प टी चार चार मल
ू े आईे ि.
आपले कौिूक व्ईावे. चार मूलांचे माित्ृ व! त्यामूळे तिला अस्मान ठें िणे वाटि असे. तिची

अपेक्षा अशी की, सासूने, सासऱ्याने, पिीने आपले क डकौिूक करावे, पूरवावे. म्ईािारी
धाकटीला ईाक मा हन जेव्ईा म्ईणे. “अिं, जरा इकडे येशील. ककिी िूंिा झाला आईे िूइया
केसांचा. केस सूटून नूसिे उडिाईे ि भू हभू ह. िीन ददवसांपासून माझा ईाि काईी लािला
नाईी. आण िेलाची वाटी.” िेव्ईा थ रली सून उचकणे दे न ब लायची “ई , अजून कूकूलं
बाळच िर आईे , स्विः इिकं लक्ष घालायला!”
<p>

त्यावर म्ईािारी उत्िर दे

- “का िं ए खंडायिाच्या प री! िूझं जसं मी काईी केलंच नसेल </p>

ना? आपल्या मनाला ववचार की जरा!”
<p>

“मी पडल्ये िररबाची मल
ू िी. काईी करायची िरज आईे कूणाला?” थ रली िणिणि आपले </p>
काम क ह लािे.

<p>

“अिबा ! पईा िर कशी दस्
ू वास करिे िी! िरी बरं , िी बबचारी घरी आली िेव्ईापासून </p>
धाकटी म्ईणूनईी मी कधी आजवर तिची ववचारपूस केली नाईी. केसांचा बूचडा झाला म्ईणून
जरा ईाि लावायचीईी उजािरी नाईी की काय मला? िू िर वाभाडेच काढायला धाविेस
नस
ू िी!”

<p>

िा हड्याचा शेपटीवर ईाि पडिाच जसा साप फणा उिारि िशी थ रली फूत्का ह लािे. - </p>
“म्ईणे धाकटी. सदा पईावं िर िी आपली धाकटीच! माझ्या ईारा आ ण स नापेक्षादई लईान

असेल िी नाईी का? कळिाि मला या ि ष्टी. मी कांईी बोंडल्यानं दध
ू पीि नाईी म्ईटलं.

माझी मूलं भूकभूक करिाि िेव्ईा मात्र कधी त्यांना घासभर भाि उकडून घालणं ई ि नाईी

कूणाच्यानं; येवढं सं िोंडीलावणंदई पूढे करीि नाईी त्यांच्या क णी? मीच मात्र सिळ्यांचं केलं
पादईजे. अडलंय माझं मी काईी करावं म्ईणन
ू !”
<p>

“अिे, धाकटी जा
तिला लािेल ना?”

<p>

ना िूझी िी? तिच्याशी का भांडिेस अशी? िू लावशील िेच वळण </p>

“अईाईा! वाटच पाईािाईे ि सिळे माइया शशकवण्याची. िम्
ू ईीच सांिा काय सांिायचं िे. </p>
आ ण मी ववचारिे िूमचं िरी ककिी ऐकलं आईे तिनं?”

<p>

सासू गचडून जाि असे. “िूला शशकवून झालं. िीच रादईली िेवढी आिा. मला काय, करा जे </p>
काय मनास ये ल िे. मी आपली वेिळीच बरी. भाजीचा मळा माझा बािेि आईे , शेवग्याचं
झाडईी आईे . माइयासाठीच ईे सिळं मी करिे असंच ना?”

<p>

जेवण ई िाच छकडी आपल्या झ पायच्या ख लीि िेला. दटचभर ख ली िी. त्यािूनईी अर्धयाा </p>

जािेि कूळीथाचे म ठम ठे रांजण ठे वलेले! तनजायला खाट नाईी; भू वर चट

अंथ हन वर

वाकळ टाकली की झाला बबछाना. शभंिीिील लईानशा क नाड्याि एरं डीची िेलवाि आईे ;
तिच्याखाली िेलाचे ककटण बसले आईे . धक
ू टून काळ्या झालेल्या आढ्याला धानाचे द न ईारे

ं ी टांिलेली
लटकि आईे ि. आजूबजूला धानांिले ककडे शमरवि आईे ि. जवळच द न शशक

असून त्यावर परळाने झाकलेल्या घािरी ठे वल्या आईे ि, एकीि आमसूल व आंब्याच्या खल
ू ा
आ ण दस
ू रीि जून ई न जाळी धरलेली म ईरी आईे . खाली एक बेलाची पेटी आईे .

क नाड्याशी एक आंब्याचा पेटारा आईे . पानाला चन
ू ा लावून ख क्याला ब टे पूसल्यामूळे
पेटाऱ्याला जाि जािी पांढरे पट्टे ओढलेले आईे ि.
<p>

शभंतिच्या क पऱ्याि क ळ्याने जाळे िाणून ददले आईे ; वर एकद न वटवाघळे बाईे  हन आि </p>
आ ण आिन
ू बाईे र फडफड करीि ककडे दटपि तघरट्या घालीि आईे ि; रांजणाच्या खाली

करा करा आवाज करीि उं दीर जमीन उरकि आईे ि. एकूण सारे घर जणू सामान ठे वण्यासाठी
व जनावरांसाठीच असन
ू त्यांनी म ठ्या मेईेरबानीने त्यािली चार ईाि जािा माणसांना

म कळी क हन ददली ई िी! म्ईािाऱ्याची व बरजूची झ पण्याची जािा िर छकडीच्या
जािेपेक्षाईी वा ट ई िी. छकडीच्या ख लीि राधाकृष्णाच्या एकद न िसबबरी टांिलेल्या

ददसिील; पण त्या द घांच्या ख लीच्या क पऱ्याि नूसिी उं दरांनी उकरलेली मािी व
वटवाघळांची शीट, यांचा ढीि! सकाळी उठल्याबर बर पदईले काम िे सिळे फेकून जािा
झाडण्याचे असे.
<p>

बबचाऱ्या छकडीच्या भाग्याने कसे घर शमळाले आईे पईा! जमाखचा सवा आईे बापाच्या आ ण </p>
म ठ्या भावाच्या ईािी! छकडीला क ण ववचारि ? एक चांिलासा कंदील ककंवा एखादी पेटी

आणि म्ईटले िरी उजािरी नाईी. म्ईािारा त्याचे सवा बेि धळ
ू ीला शमळवि . दस
ू रीकडे
जा न दस
ू ऱ्याची िूलामी करणे त्याला पटि नाईी.
<p>

भा दे खील कधी त्याची बाजू घेि नसे. त्यामूळे छकडी मनािल्या मनाि बापावर व भावावर </p>
जळि असे.

<p>

घरािले कामकाज आट पून कड्याि ड्याची छूमछूम करीि छकडीची बायक नेत्रमणी ख लीि </p>
आली.

तिने

छकडीकडे

पादईलेईी

नाईी

मिा

ब लणे

दरू च.

साडीचा

पदर

पस हन

दरवाजयाजवळ िी झ पन
ू रादईली. त्याव हन घराि आज धस
ू फूस झाली ईे छकडीने िाडले.
<p>

ईसून त्याने ववचारले. “का? आज काय झालं?” िदृ ईणीने उत्िर ददले नाईी. छकडीने तिचा </p>
ईाि ध हन तिची समजूि घालायचा प्रयत्न केला. पत्नीने त्याचा ईाि झडका हन म्ईटले “माझ्यासम र नक ईे अनूनयाचं नाटक! िे दाखवायला आईे ि िूमचे भा , भावजय, पूिणे,
पूिण्या! ढोंिी कूठले!”

<p>

ईे खरे ई िे. बरजन
ू े आठवन
ू पादईले िेव्ईा त्याला खरे च याचे प्रत्यंिर शमळाले न करी केली </p>
म्ईणजे माणस
ू की ईळूईळू नाईीशी ई ि जािे. चंद्राला राईू ग्रासन
ू टाकि िसाच माणसाच्या
हृदयािील असरू माणस
ू कीचा घास करि . िरीब, आपला घाम िाळून प ट भरणारी माणसे

दतू नयेि काईीच करीि नाईीि असे नाईी. जिाची सवााि म ठी िरज आईे अन्न आ ण वस्त्र!
ईी िरज क ण जिवविे? िरीबच ना? माणूस ईवेवाचन
ू जिू शकि नाईी पण आपल्याला

ईवा जािवविे ईे च ि सिि सरावाने ववसरि . िसेच जि दे खील िररबांचे श षण क हन
जििे पण त्याची जाणीव मात्र क णीच बाळिीि नाईी.

<p>

बरजन
ू े तनश्चय केला की परू े झाले ईे ! आपण न करी स डून द्यायची! त्याचा पीढीजाि धंदा </p>
मािी खणण्याचा! वाडवडडलांचा धंदा केला िर त्याि लाज कसली?

<p>

मईािाऱ्या पधानाचे भाकीि खरे ठरले. म्ईािारी म हन वषा ई िे न ई िे ि च त्याला यमाचे </p>
ब लावणे आले. त्याने दे वाघरची गचठ्ठी वाचली. ि

ईसला - “संपला रे बाबांन

आमचा

कारभार! आिा िूम्ईी जाणे आ ण िूमचं काम जाणे! एक ि ष्ट िेवढी सांिून जाि . शेिाि
धरू ा पडिा कामा नये; अंिणाि शभंि उभी राईिा कामा नये. एकीच्या द न चल
ू ी क ह नका.”
<p>

म ठ्या सूनेने मूलांना पढवून पाठवले. िी आज बांकडे जा न ववचा ह लािली - “आज बा, </p>
आज बा, आमच्यासाठी कूठं काय आईे िेवढं सांिून द्या.” म्ईािाऱ्याने एकदा ड ळे उघडले,

पून्ईा शमटले, पून्ईा उघडले. ड ळे उघडून ि टकाटका पाईू लािला! जणू काईी ि काईीिरी,
क णाला िरी श धि ई िा. पन्
ू ईा त्याच्या पापण्या शमटल्या. म ठी नाि ईारा ओरडून ववचा ह
लािली, “आज बा, आमच्यासाठी काय ठे वलं आईे ?” म्ईािाऱ्याने पन्
ू ईा ड ळे उघडले. टकाटका

पदईले. जणू िे ब ल कूठून िरी फार अंिराईून येि ई िे. छकडी जवळच म्ईािाऱ्याचे कपाळ
चेपीि ई िा. म्ईािाऱ्याला ईाराचा प्रश्न त्याने समजावून सांगििला. जिािली रीि अशी की,
अंिःकाळी पूत्रपौत्रांना दे ण्यासाठी म्ईािारे पैसे जमवून ठे विाि. म्ईािाऱ्याने काय ठे वले
आपल्या द न मूलांसाठी? आपल्या सूनांसाठी? आपल्या नािवंडांसाठी? म्ईािाऱ्याने ड ळे
उघडले. ि ईसला. वर ब ट दाखवीि ि येवढे च म्ईणाला - “धमा, धमा ठे वून जाि मी!”
<p>
<p>

ड ळ्यांची उघडझाप थांबली. िे शमटले. पन्
ू ईा उघडले नाईीि...!

</p>

सवा ईाईाःकार माजला. मूलं, सूना, नािवंडे आक्र श क ह लािली. बरजू वपत्याच्या शवापासून </p>
बाजूला झाला िेव्ईा त्याच्या ड ळ्यांि चारद न अश्रू साचले ई िे. त्याने िे उपरण्याने दटपले

व ि मतिाकाच्या ियारीला लािला. त्याने कूटूंबािल्या माणसाची समजूि घािली. “कशाला
रडिा? काय ई णार रडून? जिणे-मरणे ईा िर दतू नयेचा तनत्यक्रम आईे .”
<p>

जद ू दले

नात्याने भा

लािि बरजच
ू ा; शेजारच्या शेिाि ि िड
ू घे साव हन उठि . द घांि </p>

मधन
ू मधन
ू िप्पा स ह
ू आईे ि. इिर शेिकरीईी मधन
ू मधन
ू घरादाराच्या, शेिीवाडीच्या
ि ष्टी करीि आईे ि.
<p>

“बरजूदादा, सिळा नशशबाचा खेळ आईे बरं ! सालिूदस्ि चारद न बबघे

स चांिला वपकला </p>

ई िा. पण यंदा सिळी झाडं कशी सूकटून िेली आईे ि. पेरणीचा खचा िरी तनघि की नाईी
दे वजाणे!”
<p>

“ईी आपल्या स्वाधीनची ि ष्ट आईे का? ई िील िेवढे कष्ट क ह; कष्टावाचन
ू आपल्या ईािी </p>
आईे िरी काय?”

<p>

“खरं आईे बाबा, या ि ष्टी आपल्या ईािच्या नव्ईे ि! किााधिाा क णी असेल िर िे कमा! </p>
ि ह
ू -द्ि ह
ू सिळे प्राक्िनच! प्राक्िनाि नसेल िर दे ल क ण? मल
ू ाला आजार झाला,
दे वीदे विा, नवस सायास, मंिलामािेची उपासना सारं सारं केलं पण प्राक्िनाि नव्ईिं

म्ईणून सवा यत्न फूकट केले. सिळं व्यथा आईे . साथा असेल िे केवळ कमा! ि मूलिा
जजवंि असिा िर आज काळजी शमटली असिी! सईा मदईने कलकत्त्याला जा न असिा
िर जिू सू चे धान घेिले ई िे िे कजा कफटलं नसिं का? शमश्रजीचे रुपये कफटले नसिे?”
<p>

“माणस
ू जे ठरववि िेच झालं असिं िर...”

</p>

<p>

“ई दादा!” असंच आईे . माणसाची इच्छा म्ईणजे काईीच नव्ईे . नशीबच खरं ! ईे नशीबच </p>
स न्याची मािी अन मािीचं स नं बनवीि असिं.”

<p>

बरजू ईसला - “आपल्या ड ळ्यांसम रचं उदाईरण घ्याना! िे पईा ईरी शमश्राचं घर. त्याचं </p>
कमा ककिी चांिलं आईे , नाईी?”

<p>

“ई य ना. संसाराि धमा आईे ईे मि म्ईणायचं कशाला? धमा फक्ि िीिा, रामायणाि आईे . </p>
ईरी शमश्रासारखा ब्राह्मण दस
ू ऱ्याची घरं उजाडि , दस
ू ऱ्यांच्या नरडीवर नख दे ि िरीदे खील

त्यानं त्या ददवशी बंद बस्िाच्या अगधकाऱ्यासम र िंिाजल व िूळशीपत्र उचललं, शपथ
घेिली आ ण सिळी जमीन पंचांसम र घशाि घािली आपल्या. आि पचवून चालणारा
माणूस आईे ि ! पाईािाच आईा ना िूम्ईी. त्याला धनाजानाची कसलीच वाण नाईी. ईे
पादईलं की, दतू नयेि धमा आईे असं क ण म्ईणेल?”
<p>

“िी ऐकि नसेल िर द ष तिचा नाईी, िझ
ू ाच आईे . कारण, िइ
ू याकडे वडीलपणा आईे . </p>
द घीचं सि
ू बबनसलं िेईी िूझ्यामळ
ू े . कारण िू वडील आईे स. िल
ू ा अगधक कळिं, तिच्याईून
िूझ्याि अगधक समज आईे .”

<p>

“भावा-भावजयीकडूनच ब लणार िूम्ईी, माझी बाजू थ डीच घेणार! ” ईाराच्या आ च्या </p>
ड ळ्यांि पाणी आले - “मी क ण आईे िम
ू ची! मी परकी ना? अिदी साि वपढ्याची परकी.”

<p>

बरजूने तिला समजववण्याचा खप
ू प्रयत्न केला. िऱ्ईे िऱ्ईे ची उदाईरणे ददली; पूराणांच,े </p>
इतिईासाचे य ग्य दाखले ददले, पण सिळे व्यथा! तिला त्याचे काया! उमज पडेल िर शपथ!

<p>

आपल्या संसाराि आ ण स्विःमर्धये छकडी चांिलाच रममाण झाला आईे . आिा आपण </p>
स्विः आ ण आपली िदृ ईणी यापलीकडे त्याचे जि रादईले नाईी. भा , भावजय, त्यांची मूले
सिळी जणू त्याच्या लेखी दरू नघन
ू िेली आईे ि. त्याचा भा ! भावासम र कधी नीट वर

पाईाण्याची त्याची प्रज्ञा नव्ईिी; जया भावानं त्याला कधी ‘जा रे शेिाि आ ण कर कष्ट’

असे म्ईटले नाईी, ि ईी त्याच्या जमे परका झाला आईे . यात्रेि ककंवा मेळ्यांिून परि
येिाना पूवीसारखा छकडी मूलांसाठी खा , खेळणी आणेनासा झाला आईे . कारण, असे काईी
आणलेले नेत्रमणीला कळले िर िीन ददवस िी अब ला धरील. िथावप मूले जेव्ईा ि

आल्यावर त्याच्या भ विी ि ळा ई िाि आ ण ववचारिाि की काका, काय आणलं
आमच्यासाठी! िेव्ईा का क ण जाणे, त्याचे मन क्षणभर वविळिे, बेचन
ै ई िे; म्ईािारी ई िी
त्या वेळच्या आठवणी मनाि िदी करिाि आ ण त्याच्या मनाला क्लेश ई िाि. िेले, िे

ददवस िेले! अशी चट
ू पूट त्याच्या मनाला लाििे. मूलांसाठी काईी आणले नाईी, ररकामा ईाि
ईालवीि ि जत्रेिून परिला, िर त्याचे मन त्याला खा

लाििे. त्याला वाटिे, काईी नाईी

िर मल
ू ांना नस
ू िेच उचलन
ू कडेवर घ्यावे; त्यांची समजि
ू घालावी; प्रेमाने ईाि कफरवावा!
पण - ! बापरे ! नेत्रमणीची नजर इकडेच र खलेली आईे – आिा धडिि नाईी, िी काईी
जजवंि ठे वायची नाईी असे काईी केले िर!
<p>

बरजूला द न मूली – एक ईारा आ ण दस
ू री स ना. शेिकऱ्याच्या मूली, लग्नाचे वय झालेले. </p>
ककिी ददवस बापाच्या घरी राईणार?

<p>

“िसं नाईी काका, दादानं मला दईशेब ठे वायला तन खरे दी करायला सांगििलं ई िं पण मीच </p>
म्ईणाल की िे माइयानं जमायचं नाईी. दस
ू ऱ्या कूणाला सांिा म्ईणून िेव्ईा दादानं आपल्या
मेईूण्याजवळ ददले रुपये.”

<p>

लिेच टाळी दे ि शमश्राजी म्ईणाले, “ददले ना? दे णारच! आिा रादईल काय? आिा आला </p>
ककन

<p>

मानापमानाचा प्रश्न! भा

झाला परका आ ण मेईूणा झाला आपला!”

छकडीचे मि िसे मूळीच खंबीर नव्ईिे. शमश्रजींच्या ब लण्याने शेवटी िे चळले. घराि आ ण </p>
घराबाईे र आपल्याला काईी स्थान नाईी असे त्याला वाटले. ि म्ईणाला, “काका, एका घराि
रादईलं म्ईणजे असंच ई िं; वेिळं झालं म्ईणजे सवा सूरळीि ई िं; प्रत्येकाला आपलं किाव्य
करिा येिं.”

<p>
<p>

“पण वेिळं का व्ईायचं? िूझं नडिं कूठं ? प रास राला श भेल असं ब लणं.”

</p>

“नाईी नाईी, प रास रांसारखं ब लि नईी काका, यापूढं आमचा एकत्र तनभाव लािणं कठीण </p>
आईे . वरवर ददसायला िर आम्ईी एक ददसि . पण आिून मनाला िडा िेला आईे . करपली
भाजी, ना चव ना स्वाद.”

<p>

“वेड्यासारखं ब लि

आईे स झालं, अजून द घंईी प रसवदा आईाि. आत्िापासून वेिळे </p>

ई णार? आ ण िू िर अिदीच बच्चा आईे स. चांिलं खावं प्यावसं िूला वाटलं िर नवल
नाईी. चार जणाि उठावं, बसावं, चार ि ष्टी एकाव्या असं वाटणं साईजजक आईे िूला. ब ल,
ि ू नस
ू िा ई म्ईण. उद्याच िल
ू ा पंचायिीमर्धये घेि .”
<p>

“नाईी काका, वेिळं तनघाल्याशशवाय ित्यंिर नाईी. आधी वेिळाचार, मि सिळं .”

<p>

“िूझं आपलं िेच पूनः पूनः! अरे म्ईणिं क ण एकत्र रईा म्ईणून? आवडिं क ण िूला? पण </p>

</p>

िू लईान आईे स. वेिळं राईून प्रपंच िरी चालविा ये ल का?”
<p>

छकडी ईसून म्ईणाला, “का, बरं ? काका, िूमच्या दारी आल िर चिक र घालाल की नाईी </p>
प टाला?”

<p>

“भले! अरे ईे काय ब लणं झालं? आ ण िू का म्ईणून दस
ू ऱ्याच्या घरी जाशील? िूला काय </p>
कमी आईे ? नालायकीमूळे सवानाश ई ि ; नाईीिर शाम पधानाचा मल
ू िा असन
ू िू असं

ब लला असिास? राम राम, िू आ ण माझ्या दारी येशील? असल्या ि ष्टी? िू मला
मूलासारखाच आईे स. म्ईणशील िर उद्याच िीनशे रुपये दे ि . दक
ू ान थाट. चांिला व्यापार

कर. नफा िूझा िू घे तन माझं मूद्दल मला परि कर. अरे , शेरभर िूप दे वाच्या व्रिालाच
लािलं म्ईणेन. माझं धन शाम पधानाच्या मूलाच्याच कामी ये ल ना? कूणा परक्याच्या
िर नाईी? शाम पधान माणूस पण माणूस ई िा. दईापाचाि त्याची िणना ई . दईा ल क

त्याचा शब्द मानीि. त्याचा िू मल
ू िा आ ण असा दार दार भटकणार? आ ण ईे सवा मी
आपल्या ड ळ्यांदेखि घडू दे न? छे ः! अशक्य!”
<p>

ईाराच्या आ च्या िोंडून शब्द फूटला नाईी. िी नूसिी टकामका पाईिच रादईली. बरजूने </p>
ववचारले “काय ि! घराि ईी भांडाण अशीच चालणार का?”

<p>

“मि कशी शमटिील? िम्
ू ईीच सांिा. भांडण उक हन क ण काढिं? िी का मी?” बरजू भा - </p>
भावजयीचा प्रश्न घेि आ ण सवा द षांचे खापर आपल्या माथी दे ि ईे तिच्या मनाि सलि
ई िे.

<p>

“भांडण काढिं क ण ईे श धलं िरी िे बंद थ डेच ई णार?”

</p>

<p>

“बंद ई व ककंवा राई . मला मात्र या घराि राईणं अशक्य आईे .”

</p>

<p>

“आिा वेिळं तनघण्याशशवाय दस
ू रा उपायच नाईी म्ईणायचा?”

</p>

<p>

“वेिळं तनघा की एकत्र रईा, तिच्या धमक्या अन तिचे शशव्याशाप मला यापढ
ू े नाईी सईन </p>
ई णार आ ण तिच्यासारखं राईूईी शकणार नाईी मी.”

<p>

बरजू उमिला की या मातननीच्या – ईाराच्या आ च्या उरावर पईाडासारखे ओझे आईे आ ण </p>
िे दरू करणे स पे नाईी. वेिळे ई ण्याचे तिने पक्के ठरववलेल ददसि आईे . उघडपणे िी
ब लून दाखवीि नाईी येवढे च. बरजूसम र ब लण्याचे धाडस िी क ह शकि नाईी.

<p>

बरजू गचडून म्ईणाला, “मला ईे असं आड ब लणं नक आईे . स्पष्ट स्पष्ट काय िे...” </p>
बरजूचे ओठ थरथ ह लािले, त्याचे ड ळे िरारले.

<p>

ईे रौद्र हप पाईून ईाराच्या आ चे धाबे दणाणले. तिच्या नशशबी अशाच माणसाशी िाठ </p>
शलदईली ई िी! ईा आिा काय करील या आशंकेने तिच्या जजवाचे पाणी झाले.

<p>

ईाराची आ

भ्याली आ ण रडकंू डी ई न म्ईणाली - “नाईी त्या ि ष्टीसाठी ईे येवढं </p>

कशाला? मी घरािलं सवा कामधाम करावं, आला िेला सांभाळावा...”
<p>

बरजू संिापाने म्ईणाला, “वर पूनः ईे ख टं ब लिेस? घरािलं सारं काम िू करिेस? छ टी </p>
काईीच करीि नाईी?”

<p>

रडून ओरडून बरजूच्या मनाचा दिड ववरघळि नाईी ईे िी जाणून ई िी. त्यावर पूनः या </p>
ख ट्या ब लण्याने ि आणखी संिापला आईे . मािे या ख टे ब लण्याबद्दल ि अन्नाला

दे खील शशवला नव्ईिा. पण याला ख टे ब लणे म्ईणायचे का? ल क िर याईून ककिी पटीने
ख टे ब लिाि.
<p>

स्वर खाली क हन िी म्ईणाली - “मी भांडले, धाकदपटशा केला असं मानलं घडीभर, पण मी </p>
म्ईणिे माझ्या मूलांनी िर नाईीना काईी केलं? त्यांना का ब लावं तिनं वेडव
ं ाकडं?”

<p>

छ ट्या पधानपाड्याि र जच्या सारखी सायंकाळ झाली. िूरेवासरे घराकडे वळली. पाखरे </p>
घरट्याि परिली. शेिाि कूणीिरी ईाक ददली - “अरे नवीना इकडे ये.” शेिकऱ्याच्या सूनेने
वंद
ृ ावनी िेलवाि लाववली. घरांच्या छपरांवर रें िाळणारा धरू आकाशाि उं च पसरला.

<p>

आपल्या घराच्या दारासम रच छकडीने एक दक
ू ान थाटले आईे . ग्राईक येिाि. लिबिीने </p>
जजनसा घेिाि आ ण परििाि.

<p>

“पधान, माझे धान म जून घ्या बरं .”

</p>

<p>

“छकडी काका, ईे इकडे आईे ि बरं का माझे धान.”

</p>

<p>

“मला जरा ढबच
ू ी िंबाख.ू ..”

</p>

<p>

“छकडी, जरा आिपेटी िर दे .”

</p>

<p>

“मला जरा घा

</p>

<p>

“िूझं मूल रडिं की मरिं त्याला मी काय क ह?” या कावकावीने छकडी त्रासून जाि असे.

</p>

<p>

“वस्िू घ्यायला आले पण शमळे ल िेव्ईा ना? द्या, माझे धान िरी परि करा.”

</p>

<p>

“घे, घे न जा, टळ.”

</p>

<p>

“येवढं रािवायचं कशापायी? सौदा ि काय येवढासा, दे न टाका झालं.”

</p>

<p>

“ईी िंबाखू ककडकी आईे .”

</p>

<p>

“तछकडी, जरा चार ववड्याईी दे न टाक. बैलांचं चारापाणी अजन
ू व्ईायचं आईे .”

</p>

<p>

“ईाि िर द नच आईे ि ना मला? अन ् या ईूजजिी पायी घसा फूटायची वेळ आली आईे . </p>

आईे . लवकर द्या ना जजन्नस. मूल रडि आईे माझं.”

काय ि सतनयाची आ ? िल
ू ा काय ईवं?”
<p>

“मी िर कधीपासून िंबाखस
ू ाठी िाटकळले आईे .”

</p>

<p>

छकडी धानाची ट पली िशीच टाकून उभा रादईला - “जरा िूच क हन पईा ना ईे .”

</p>

<p>

ईी संधी चांिली आईे ईे शमश्रजीनी िाडले आ ण म्ईणाले, “बायक बद्दल िू म्ईणालास ना? </p>
अिदी खरं आईे िे! अरे स्त्री म्ईणजे घरची लक्ष्मी, दे विा! घराि काय चालिं िे आपल्याला

काय कळणार? आ ण कळलं एकपरी िरी मी म्ईणि आपल्याला समजणार काय त्याि?
आपण बाईे र राईणार, घर िर बायक च सांभाळणार ना? धरमूदासाचं काय मनावर घेि स?
बा लबद्ध
ू ी आईे लेकाचा. काय ई णार त्याच्या ब लण्यानं? आिा माझंच पईाना! वासच
ू ी आ

प्रथमपासून मला म्ईणायची की वेिळे व्ईा, वेिळे राईू आपण! पण म्ईटलं ककिी झालं िरी
बा

माणूस; कशाला लक्ष द्या. पण वेिळा झाल आ ण पाईाि स ि;ू संसार चाललाच आईे

ना आमचा दे वाच्या दयेनं? म ठ्या भावासारखं, आमच्या त्या केलासारखं – दस
ू ऱ्याच्या घरी
स्वयंपाकपाणी क हन भीक मािून दार दारी िर कफरि नाईी ना?”
<p>

केला ईा शमश्रजींचा धाकटा भा

आ ण शमश्रजी मधले भा

आईे ि.

<p>

“ईे काय काका, आम्ईी असिाना िूम्ईी भीक मािाल िर मि झालंच म्ईणायचं!”

<p>

“ह्यःऽ ह्यःऽ, अरे िू बच्चा आईे स छकडी! िू कशाला भीक मािशील? दईा एकर जमीन </p>

</p>
</p>

आईे िूझ्याजवळ नांिर-बैलज डी, साि वपढ्यांपासूनचं ईे घर – सिळं िर आईे . िूला कळि
नाईी म्ईणि मी िे याचसाठी. नादान आईे स ि!ू ”
<p>
<p>

“िूम्ईाला ठा क आईे ना काका, शेिीवाडीसंबंधी एक अक्षर मला सांिेल बरजू िर शपथ!”

</p>

खन्न ई न शमश्रजी म्ईणाले - “का सांिेल िे? िू काय दध
ू खळ
ू ा बच्चा आईे स िर त्यानं </p>

िल
ू ा सांिि बसावं?”
<p>

“बस्स, ठरलं काका! चंदरा शसअल म्ईणि ई िा िसंच आिा मी करणार. माझी द नशे रुपये </p>
आमदानीची शेिी वेिळीच ठे वणार मी. पूसाच्या मदईन्याि धान कापून खळं ईी वेिळं च

करीन चंदरा म्ईणाला मला की ‘अरे िूला ईे सांिांव क णी? जमीन िूझी, काम िूझ! न कर
राबि िूझ्या शेिीवर, ि िूझ्याच पैशावर ना? म्ईणे, भा

पाईि , राबि . एखाद दस
ू रं

काम केलं, येवढासा नांिर सरकावला िर िे काय काम झालं? भािीदारीमर्धयेसद्ध
ू ा िीनचार
एकराचं पीक ठे विाि वेिळं . शेि वाईि ि एकटाचे खाि असं थ डंच आईे . शेिीवाल्यालाईी

दे ि ना? ’ चंदरा जािीचा शसअल झाला म्ईणून काय त्याला अक्कल नाईी? घरवालीला
ववचारलं िर म्ईणाली - ‘याि ववचारायचं काय? आपल्या त्या खळ्याजवळच जमीन साफ
क हन दस
ू रं खळं करा ियार. आपले मूि तिथंच च ह
ू म्ईणजे झाले.”
<p>

“बरं िर, िू एक ि ष्ट कर. नेत्रमणीला भांडायला िू स्विःईून उत्िेजन दे नक स. िी </p>
भांडली, मल
ू ांना बेडवं वद्रं ब लली िरी िू उलट ब लू नक स. िू इिकी व्रिं करिेस,
उपासिापास करिेस; असं समज की, ईे मौनाचं व्रिच िू घेिलं आईे स. जमेल िूला?”

<p>

“का नाईी जमायचं?”

<p>

परं िू ईाराच्या आ ने अिदी मनापासून कबूल केले असं बरजूला वाटले नाईी. आ ण खरे च, </p>
द न ददवसांनी तिचे नेत्रमणीशी भांडण झाले. भांडण स ह
ू झाल्यानंिर मात्र तिची चक
ू तिला
कळून आली. लाजेने िी चरू ई न िेली. बरजन
ू े सांगििले िे रािाच्या भराि िी ववस हन

</p>

िेली.
<p>

“व्रिाचं पालन िर छानच चाललं आईे !”

</p>

<p>

“जळलं मेलं माझं लक्षण!”

</p>

<p>

“ईरकि नाईी. आिा पूनः मात्र ववस ह नक स. ववसरलीस अन ् भांडायला लािलीस िर यापूढे </p>
मला वाटे ल िे करायला मी म कळा आईे .”

<p>

ईाराच्या आ चा जीव उडाला. पूनः मािल्यासारखे झाले िर? िथावप नेत्रमणीने पद पदी </p>
तिच्यासम र तिच्या मूलांना वेडव
े ाकडे ब लावे आ ण तिने िोंड दाबून ईे सईन करावे, ब्र
दे खील काढू नये. कसे जमेल िे?

<p>

बरजू पूनः ववचार क ह लािला. घर स डून परािंदा झाल्यानेईी सूधारणार नाईी, घरी राईूनच </p>
काईीिरी करायला ईवं. यावेळी जर तिने तनयम म डला िर बरजू घराि ब लणेच बंद करील!

<p>

एक आठवडा असाच ल टला. नेत्रमणी घालून पाडून ब लायची पण तिला प्रत्यूत्िर शमळाले </p>
नाईी. अंिाची लाईी लाईी व्ईायची तिच्या. कारण ब लू नये िे नेत्रमणी ब लि असे - ‘आि
लाि , तनसंिान ई व , िळपट उड ’, काय वाटे ल िे! पण ईाराची आ

उलटून ब लायची

नाईी. बरजू घराि नसला िर एखाद दस
ू रा शब्द ब लण्याची अनावर इच्छा तिला ई
लिेच भीिी वाटे तिला की, कूठे आपण ब लायला जा

पण

आ ण तनशमत्िाला टे कलेल्या

नेत्रमणीचा आरडाओरडा बरजच्
ू या कानी पडेल! त्यापेक्षा न ब ललेलेच बरे ! त्यामळ
ू े बरजू
घराि ककंवा अविीभविी कूठे असला िर िी सिळे सईन करीि असे.
<p>

त्या ददवशी, कसा ि कूणास ठा क, बरजू नांिर घे न लवकरच घरी परिला. अंिणाि </p>
बैलांची धरू काढिानाच त्याला घरािून आवाज ऐकू आला. नेत्रमणी रािाने लाल ई न आि
ओकि ई िी; ववस्िवाि मधन
ू मधन
ू पाच ळा घालावा त्याप्रमाणे ईाराची आ

एखाददस
ू रा

जळिा शब्द ब लि ई िी. बरजू आल्याचे पाईिाच तिची ब बडी वळली. नेत्रमणीला
लाजसंक च नव्ईिाच. ईाराची आ

जीभ दािी दाबून दृष्टीआड झाली. नेत्रमणीचा स्वर

बरजूला पाईून जरा खालच्या पट्टीवर आला पण ब लणे चालूच रादईले तिचे!
</body></text>
</Doc>

