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<p>‘आपल्याक, ककतें तरी जाता म्हूण सकयल बसलो. आर्.पी.आय. सायबान फुरसद पळयली ना. रोखडीच सरकारी
गाडी करून आस्पत्रेंत व्हे लो.’</p>

<p>सीता खीणभर ओगी रावली. ततणें मनाांत म्हळें , दे वा, बरो उल्ल्यार परु ो एक फावट!</p>
<p>‘जजवाक बरें ऽऽना म्हणटालो, व ्हदळ...’</p>

<p>ददपकान म्हळें , ‘आई, हाांव वचांू गे हॉजस्पटलाांत?’</p>
<p> हाांवय
ू येताां... या आमी.’</p>

<p>‘तम
ु ी वचची गरज ना. दोन पुलीस आनी स्वता सायबा वाांगडा गेल्यात. दोतोर ककतें साांगता तें पळोवन,

दवरून घेता जाल्यार, रोखडोच फोन करून कळयताां म्हळाां सायबान. म्हाका अशें साांग म्हणणल्लें . बेठेंच तम
ु काां
धाडूां नाका म्हळाां.’</p>

<p>हाचेर ततका ककतें उलोंवचें म्हूण कळ्ळें ना. ती ओगी रावली . दे वीआवो पाव गे, बरो जावन येयल्यार पुरो. हूट
घेवन तुज्या दाराांत येता ! ततणें मनाांत साांगून घेयलें .</p>
<p>‘बरें ! भभयेनाकात...!’ गणेसान ददपकाल्या खाांदार थापटीत म्हळें . आनी ‘येतात आमी’ म्हणत तो आनी
पुांडलीक भायर सरले.</p>

<p>सीता बेगोबेगीन भभतर गेली. मदले कुडीांत दे वाल्या दे वाऱ्यामुखार बसली. थांयचो कुकमा करां ड उगडलो.

दे वाऱ्याांत ग्रामदे वी आनी कुलदे वाले फोटे लातयल्ले. ताांचरे कुकूम फाांफुडलो . म्हळें , ‘दे वा, म्हगेलो कुकूम राख.’</p>

<p>ददपकान कपडयाांक इस्त्री करूांक घेततल्ली. मागीर केल्यार जाली इस्त्री अशें येवजून ताणें ती इस्त्री डडस्कनेक्ट
केली आनी मेजापोंदा दवरली. मेजार अदद कुटी इस्त्री करून दवररल्ली पॅं ट तशीच पथन
ूद सरयेर उडयली.</p>

<p>शीला फाटले लायनीत इश्टीण सातनयागेर गेल्लें . ताका थांय कळ्ळें आसुांये. तें धाांवत रडतच येयलें . ‘ददपू,
बाबा बरो ना जालो खांय मुरे...’</p>

<p>सीता भभतरल्यान भायर येयली. ततणें चेडवाक खाकोळाांत घेयलें . म्हळें , ‘भभयेनाका, पपशें खांयचें . बाबा बरो
जावन येतलो.’</p>
<p>बाबा बेसुद्द आभशल्लो खांय गे व्हरतना...</p>
<p>सीतेक हडडयाांत धस्स ् जालें .</p>

<p>गणेस हवलदारान बेसुद्द जाल्लो म्हण साांगूांक नासलें . उरफाटें ‘बरो आसा’ म्हणणल्लें . भभयेत बीन म्हूण साांगगल्लें
काय? अरे दे वा !</p>

<p>रमा आनी उमा शेजाऱ्यागेर वचन
ू बभशल्लीां. कळनाफुडें ततवूय दोगाांय धाांवत येयलीां. व्हडले भयणीक रडचें पळोवन
ततांवय
ां लागलीां. अभशकुशीचे शेजारीय भरु द रद करून आयले.</p>
ू रडूक
<p>कुश्टान त्यो सगळ्यो पत
ु ल
ू े राशीर घाल्यो.’</p>

<p>‘उररल्ल्यो सगळ्यो वस्ती - ती तनसण्ण, तो कसो, तो शेवगो, ती शेमळ, तें गोडफळें , तो मडगो, बडवण्यो
आनी ताट आनी तो तनवळो राशीर दवर. जाांकाां ताचो उपेग, ताणें ती वस्त व्हरून पथन
ूद हाडून ददवची.’</p>

<p>‘आताां ह्यो राशीवेल्यो वस्ती दवरच्यो कोणागेर?’ म्हाद ू मदीांच उलयलो.</p>
<p>राशीवेल्यो सगळ्यो वस्ती मेळून ककतल्यो जातात पळय त्यो...’</p>
<p>कुश्टान मेजून साांगलें , ‘पुराय चवदा.’</p>
<p>‘सात हे वटे न...सात तेवटे न कर...</p>

<p>कुश्टान तनसण्ण, काांडण, शेमळ, शेवगो, कुडव, गगरटी आनी बडवण्यो काडून सीतेले राशीर दवरल्यो.
उररल्ल्यो पुराय वस्ती पुतक
ू ददल्यो.</p>

<p>‘जालें मू परु ाय वस्ती वाांटून...?</p>

<p>दे वकीन म्हळें , ‘गोठ्यान म्हसराांक नीस-उदक घालचे दोन कोटां बे आनी तळ्याांतलें उदक काडच्यो दोन धोणी
उरल्यात.’</p>
<p>‘दोगय
ू एकेक वाांटून घेयात.’</p>

<p>दोनय
ू वाटे नी ‘हाां’ म्हूण तकली हालयली.</p>
<p>‘आताां जमनीचे वाांटे करां या... तम
ु ी ररकाडाद उतारे हाडल्यात?</p>

<p>‘हय.’ म्हण पुतू घराांत गेलो. व्हां वरें त वचन
ू ताणें ट्रां क उगडलो. तातत
ुां ल्यान ररकाडाद उतारे काडले. ट्रां क पथन
ूद
धाकलें आनी ते उतारे घेवन भायर येयलो. ‘हें घे...’ म्हूण. ताणें ते यशवांतबाबाकडेन ददले.</p>
<p>यशवांतबाबान उतारे उगडून पळयलें .</p>
<p>सुनांदालो घोव, असनोटकार हाांगा यो रे ...</p>
<p>सुनांदालो घोव गणपती मुखार येयलो.</p>

<p>‘हे घे. तूां चय,... म्हाका नदर बरी ददसना...’</p>
<p>गणपतीन उताऱ्यावेल्यान नदर घुांवडायली.</p>

<p>यशवांतबाबान म्हळें , ‘हाांव जाणाां. ताांकाां पुराय स खाांडयेची जमीन, दोन भाटाां,आनी हे घराांबाग सगळीांच सात
सवे नांबराां. एक खाांडयेची वायांगणाां जमीण, एक खाांडयेचें शेळीांशत
े , दोन खाांडयेचें मुशीकडेन शेत, आनी दोन
खाांडयेचें गुळटीत.’</p>

<p>म्हादल
ु ें आनी नायकाांवाडयावेल्या ददगांबरालें फाटीां गुळटीत मेरेकडेन तांटें जाल्लें. तांटें मारामारीर पापवल्लें . रजेर
येतयल्लो भशवराम वयले वटें च्या शेताांत जवड बरगगतालो. तो धाांवत येताां मेरेन म्हादन
ू ददगांबराक खोऱ्याचो पाश

घाल्लो . ददगांबराचें भूज सुदटल्लें . पुलीस - केश जाल्ली. केश कोटाांत गेल्ली. भशवराम साक्षिदार आभशल्लो. म्हाद ू
भशवरामालागीां येवन म्हणूांक लागलो खांय,</p>

<p>‘भशवरामबाब, तूां बगलाांट साि दी. आपूण पळयलेंच ना म्हूण साांग.’</p>

<p>पुणून भशवरामान तें मानलेंच ना. आपूण बगलाांट साि ददवपी न्ही म्हळें , आनी कोटाांत खरें आभशल्लें
साांगलें .</p>

<p>म्हादक
ू दां ड आनी सजा जाल्ली.</p>

<p>म्हाद ू ती ततडक काळजाांत घट्ट धरून आभशल्लो.</p>

<p>म्हाद ू तसो वागतालो म्हूण पत
ु न
ू तशें वागप ददपकाक मात्तूय मानवलें ना. तो तडक पत
ु ल्
ू या घरा येयलो.</p>
<p>पत
ु ू पवडी फुसकीत वासरे र बभशल्लो.</p>
<p>‘काका, बाांद कोणें फोडलो रे ?’</p>
<p>‘बाांद? म्हाका ककतें खबर?’</p>
<p>‘तव
ु ें फोडलो मु रे ?’</p>

<p>ताची ती पवचारपाची तरा पळोवन पत
ु क
ू ततडक मारली. पवडये पोंत जमनीर गचडडीत ताणें म्हळें ,</p>
<p>‘सारखो आसा मरु े ? तांू ? कोणाक पवचारता तां?ू </p>

<p>‘तुका पवचरताां ! हाांव जाणाां, तूां आमचेर ककतलीां कुसडीपणाां करता तीां! तूां ककतें समजला? आमकाां

पळयल्यार तुज्या पोटाांत जाळ पडटात हें आमी नकळ? इतले दीस हाांव रगताचें नातें जाणून ओगी रावलों. हाचे
उपराांत ओगी रावचोंना. तव
ु ें आनी म्हादन
ू मेळून बाांद आमगेलो फोडलो मुरे?’</p>

<p>दे वकी मदले कुडीांत आसली. हें आयकून ती बेगोबेगीन भायर येयली. म्हणूांक लागली,</p>
<p>‘अरे , तूां हें ककतें पवचारता, आनी कोणाक पवचारता हें जाणा मुरे?’</p>
<p>‘हाांव सगळें बेस बरें जाणाां! तुगेल्या घोवाक वळखताां हाांव !’</p>

<p>इतल्यान फाटल्यान सीता आनी शीला येयलीां. दे वकेन सीतेक पळोवन म्हळें ,</p>
<p>वासरे र सगळीां ओग्गी बभशल्लीां. परु ाय वातावरण गप्प-गप्प !</p>

<p>सीता पोल्यार हात घेवन गचांतताली. दे वा, कसो लागलो काय उजो घड
ु याांक? कोणीय रामपाराांर उठून

हळभशकेक वतना येतना चक
ु ू न कुशीक म्हूण उडतयल्ली पवडी पडून पेटली ना म?ू शे !ﻛतशें आसल्यार. अशे तरे न

जळनाभशल्ली! हीां पळयल्यार, मज
ु रत कोणें तरी उजो लावन गेल्लेवरी वाांगडाच मळ
ु ाांतल्यान वयर जळत येतयल्लीां!
आनी तसो, कोणय
ू पवडी - काडी ह्या ददसाांनी कसोय खांयय
ू उडोवांचो ना ! हाांगा सगळे शेतकारच! हे ददसाडेन

वावुरतना जण एकलो तसो हाांगा तणाचें आनी कणाचें भान पवसरून वावुरचो ना ! कोणें तरी मज
ु रत पेटयलीां तीां!
सकाळीां उदठल्लें तेन्ना, पुतू ताकततकेन घराांत भभतर सरतना पळतयल्लो. घडये तो तेन्ना घुडयाांक उजो लावनच
येयलो नासलो मू?</p>

<p>पुणून हें भुरग्याांक कळूांक फावना!भुरगीां खब
ु ळटलीां! आनी ताणेंच म्हणूांक, आमचेलागीां तसो परु ावो खांय आसा?
ते परस, तोंड धाांपून ओग्गी रापवल्लें ककतें वायट?</p>

<p>‘हूां !’ करून सुस्कारत ती ददमयेर हात दवरून उठली आनी राांदचे कुडीांत गेली.</p>
<p>ददपकय बभशल्ले कडच्यान उठलो. वासरे वेल्यान भायर आांगणात येयलो. आकाडो बलाांटून ब्रह्म्याबागाांत
येयलो.</p>

<p>थांय खळार सातय घुडयाां गोबराां राशी जावन पडडल्ली आनी तातुांतल्यान धव
ुां र वयर सरतालो... तो दोळे ताणून

ताणून त्या गोबरा राशीांक पळयत रावलो. ताका ददसलें, पळय न्ही ! ह्यो राशी काांय णखणाां आदीां धानाां घुडयाां म्हूण
उबीां आभशल्लीां आनी आताां खांयचे कडेन काांय ना !</p>

<p>कोणें तरी मुजरत लायला उजो ! पुतून, नातर म्हादन
ू ! नातर दोगाांयनी मेळून कारस्थान करून ! बाांद फोडलो,
तेच तरे न हो उजो लायला... !</p>

<p>ककत्याक म्हूण सतायतात हे आमकाां?</p>
<p>आमी हाांगा येवन रावल्यात म्हूण पुतूक इतली नसाय? म्हगेलो बापूय ताचो सवतीभाव हें च ताचें कारण मू ?

म्हगेलो बापूय जल्माकूच येनाभशल्लो जाल्यार, घडये हें पुराय बांदीक ताकाच मेळटाभशल्लें , ह्याच मुळाव्या कारणाक
लागून म.ू ..? दे खन
ू मू हो दस्
ु वास?</p>

<p>‘आताांचीां पोराां एकोणीस आनी वीस वसाांमेरेन लग्न जवाचेलीांच उरतात. आमच्या तें पार बायलाां हे पपरायेर तीग
तीग भुरग्याांल्यो आवयो जाताल्यो!</p>

<p>‘तो तें प आताां उरूांक ना, आज्जे! आताां अठरा वसाां आदीां चेडवाचें लग्न केल्यार सरकार बेडी घालन
ू व्हरतलो !’शीला.</p>

<p>‘आताां जमानोच बदल्ला !’- शेंवतआ
ू ज्जी.</p>

<p>‘एकोणीस जालीां म्हणटकीर, कायद्यानय
ू लग्नाची पपराय जाली म्हूण जाली. करूांक हरकत ना !’ मीरा.</p>
<p>‘आनी भशकूनय जाता तागेलें अांदां !ू न्ही गो?’- शेवत.ांू </p>
<p>‘हूां !’ शीलान तकली हालयली.</p>

<p>‘दे खन
ु ूच म्हळें हाांवें! अांद ू शीलालें लग्न जावां म्हूण साांगून घेयात म्हूण!’ तुळशीन आांगण चाचोवचें थाांबोवन,
उबें रावन म्हळें .</p>
<p>‘म्हणटकीर, ह्या आांगणाांत आमकाां शीलालो भुरू मेळटलो तर!’ म्हणत मीरा बीन आांगण चाचोवचें सोडून उबी
रावली.</p>

<p>शीलाक ददसलें, ह्या आांगणाांत आनीक समीरा वाांगडा म्हगेलें लग्न? शक्य आसा तें ? आनी हट्टान केलेंच अशें
जाल्यार, हे मी सगळीां येतलीां लग्नाक? इतल्या व्हड मनाचो जाला आमगेलो समाज? दोन धमाांमदलीां लग्नाां
आांगणाांत अशे तरे न जावांक अजन
ू शांबर वसाां तरी वयतलीां... !</p>
<p>‘म्हगेलें लग ्न ह्या आांगणाांत केन्नाच जावचें ना !’</p>
<p>‘ककत्याक म्हणटा गो?’ शेंवतआ
ू ज्जेन पवचारलें .</p>
<p>मीरान मदीांच तोंड घालत म्हळें ,</p>

<p>‘ककत्याक म्हळ्यार? आताां आांगणातां कोण लग्नाां करतात? आांगणाांत लग्न करचेलो तें प फाटीां सरलो. फाटीां
करतालीां तीां! व्हडलें आांगण करप... पाांच दीस आसतना व्हड माटव घालप आनी त्या माटवाांत गडगड घालीत
लग्नाां करप... आताां लग्नाां हॉलाांत जातात !’</p>
<p>‘...पुणून दे वकायादची, हळदीम्हुतादचीां कामाां आांगणाांतल्या माटवाांतच करतात मु गो? तीां कायाां म्हळ्यार
लग्नाचेच वाांटे न्ही?’ शेंवतआ
ू ज्जेन मदीांच काम थाांबेवन पवचारलें .</p>

<p>अचकीत शेळाव मारूांक लागलो. ल्हवू ल्हवू घुत्याांवेल्या सुरीझाडाांचे शेंडे हालक
ूां लागले. वाऱ्यान नेट धरलो.
काांय णखणाांतच मळब कुपाांनी भरलें . पुरायच काळोख घालून येयलो.</p>

<p>ददपकाक ददसलें , आताां पावस पडटलो. काम थाांबोवन घरा गेल्लें बरें !</p>
<p>इतल्याांत ‘झग्ग’ जालें . णखणाांतच मळब तुटून पडडल्लेवरी ‘तट्तटायांच ्’ असो आवाज जालो. खोरें खाांदार घेवन
ददपक मुशीांकडले कुणगें तल्यान बाांदार येयलो.</p>

<p>जोगलाां चडूच झगझगूांक लागगल्लीां. ‘गुडगुडूम ्’, ‘गुडगुडूम ्’... मळबाांत आकाांताचें ताांडव सुरू जालें . टप ् टप ्

करून दोन थेंब ददपकाच्या आांगार पडले. ताणें मागीर फुरसद पळयली ना. पावस पडूक
ां लागल्यार आपूण बेठोच
भभजतलों, अशें येवजून, तो नेटान पावलाां मारूांक लागलो.</p>

<p>आताां झाडमोडयाचो वारो सुरू जाल्लो. वाडयावेलीां झाडाां-माडाां वाऱ्याां नेटार धोलूांक लागगल्लीां. पावसाचो ‘टप ्
टप ्’ सुरू जाल्लो. सटसटीत पावलाां मारत तो येयलो. घराफाटलो आकाांडो बलाांटून भभतर येतना तागेली नदर

भभतोडेंतल्या बानावळी नाल्लाच्या माडार पडली. तो वयर वयर मळबाांत गेल्लो माड आकाांताचो धोलतालो. अशे
तरे न धोलतालो, ददसतालें , हो खांयच्याय णखणाांत घो ﻛकरून मोडून घरार पडत आनी घरापाांखें मोडून
उडयत !</p>

<p>मागीलदाराकडेन येवन, खाांदावेलें खोरें पोवळें त दवरून ददपक न्हाणयेंत गेलो. हात-पाांय, तोंड धव
ु न घराांत
येयलो. तागेली तकली मातशी भभजजल्ली.</p>

<p>सीता राांदचे कुडीांत रान्नी मुखार बभशल्ली. ‘येयलो पुता?’ ततणें पवचारलें .</p>

<p>‘हूां...’</p>
<p>ददपकान राांदचे कुडीांत सरयेर घाल्लो तव
ु ालो ओडून घेयलो आनी तो आपली तकली दपटून पस
ु ोवांक
लागलो.</p>

<p>‘भभजलो रे ?’</p>
<p>‘हूां...’</p>
<p>‘आांग ओलें जाल्यार ते कपडे बदलीय.’</p>
<p>‘ना. कपडे चड भभजांक
ू ना.’</p>

<p>‘च्या इली पपता, पुता?’</p>
<p>‘आसा?’</p>
<p>‘अगो पापणी ! वच, तोंडाांतलें थक
ुां ू न उडय !</p>

<p>रे शमा बेगोबेगीन उठलें , मोरयेंत वचन
ू ताणें तोंडाांतलें पान थक
ुां ू न उडयलें .</p>

<p>‘अगो, इलें उदक पी आनी इलें दोनूय कानाांत घालून घे !’ बभशल्लेकडच्यानच शेंवतूआज्जेन साांगलें .</p>
<p>‘आां? कानाांत उदक घालप?’ रे श्मान येवन पवचारलें .</p>

<p>‘हय, इलें कानाांत उदक घाल. कानाांत उदक घालन
ू उडयल्यार घांव
ु ळ वयता म्हणटात. इलें उदक पी ! बरें
जातलें !’</p>

<p>रे श्मान बेगोबेगीन वचन
ू कत्रेलाांतल्यान पेलो घेयलो. उदका पपांपाांत बड
ु ोवन उदक घेवन पपलें . मागीर इलें हाताांत
घेवन कानाांत घायलें , उडयलें . दस
ु ऱ्या कानाांत घायले, उडयलें . मागीर पेलो तसोच थांयच दवरून भायर येयलें .</p>
<p>‘बरें ददसता गो, आताां?’</p>

<p>‘हूां...’ म्हणत रे श्मान तकली हालयली आनी आज्जेमख
ु ार येवन बसलें. ‘नाका गो बाये हें पान...!’ ताणें
म्हळें .</p>
<p>‘म्हणच तुका खावांनाका म्हणणल्लें हाांवें! खायना जाल ्ल्यान खायल्यार सुरवेक अशेंच जाता !’</p>
<p>मागीर ल्हवूच आज्जेन कपलार हात धरीत म्हळें ,</p>

<p>‘म्हाकाय लवांड माररल्लेभशेन जाता. हाांथरु णें घाल तूां !’</p>
<p>‘तुकाय पान लागलें ? ’</p>

<p>शी !ﻛम्हाका पान ककत्याक लागतलें ? सदाांच खातल्याांक लागना तें ! म्हाका न्हीद येयली असता !</p>
<p>‘न्हीद? इतले बेगीनच? साडेआठाां वयर जावांक ना असता !’ तें उठलें . ताणें आपलें मनगटा बाांदचेलें घडयाळ
कत्रेलाांत दवररल्लें. तें ताणें पळयलें . आठ वराां जावन वीस भमनटाां जाल्लीां.</p>
<p>रे श्मान दोनूय हाांथरणा कवळे हाडून मदले कुडीांत सोडयले. हाांथरूण सारकें केलें . ‘न्हीद गे !’ ताणें म्हळें .</p>
<p>शेंवतूआज्जी जन्हदया म्हूण उठूांक लागली आनी ततका घुांपवल्लेवरी, लकण माररल्लेवरी जाली. दोळ्याांमुखार
काळोखसो येयलो. जीव पुरायच हगूर हगूर जाल्ले भाशेन जालो. आनी णखणाांतच ओकांू क येतयल्लेवरी जालें .

शेंवतूआज्जेक आपल्याक घुांवळ येता, काय ओकांू क येता, काय आनीक ककतें जाता, काांयच कळना जालें . ती उठूांक
गेल्ली पथन
ूद थांयच बसली.</p>

<p>ददपक राांदचे कुडीांत येयलो. थांयचो बबांदलो घेतलो. तो भररल्लो आभशल्लो. तो हाडून घराफाटल्या कवथ्यार

उमथो केलो. न्हाणये खोंपीांत वचन
ू इल्लो सोण्णा काथो घेयलो. अदद मदद झररल्लो आांगाक लावचो साबण आसलो तो
घेयलो, आनी आांगणाांत येयलो.</p>

<p>बबांदल्याक गुळकी घालून बबांदलो ‘घर घर घर घर’ करीत बाांयत सोडलो, भरून भायर काडलो, आनी हाडून

बाबूले तकलेर रकयलो. तकलेर बबांदलोभर उदक रकयतकीर, बाबून हात-पाांय कुक्कुटोन घेयले. आनीक दोन बबदां ले
रकयतकीर तर तो भभजजल्लें कुकड असो ददसूांक लागलो.</p>

<p>‘हो घे, काथो!’ बरें  ﻛकरून आांग घश्टीय.’ ददपकान ताका काथो ददलो.</p>
<p>बाबन
ू काथ्यान आांग बरें  ﻛघश्टून घेयलें . ददपकान पथन
ूद दोन बबांदले ताचे तकलवेल्यान घायले आनी ‘हो घे,
आताां साबण लावन घे!’ म्हूण साबण काडून ददलो.</p>

<p>बाबू साबण लावन घेतना, ताच्या तोंडार हाांसो फुभलल्लो. घडये खब
ू ददसाांनी तो आांगाक साबण लायतालो.

बाबल
ू ी ताळी जरी तक
ु तक
ु ीत आसली, तरी ताका आांगभर केंस आसले. आांगाक घसघशीत साबण लावन घेतकीर तो
आांगाक कापस
ू लातयल्लेवरी गमतीचो ददसतालो.</p>

<p>ददपकान ताचे तकलेर पथन
ूद दोन तीन बबांदले रकयले. मागीर घराांत वचन
ू एक पोन्नोसो तुवालो हाडलो आनी
ताका दीत म्हळें ,</p>

<p>‘हो घे ! हाचेन आांग पुसोवन घे आनी तो तुजेकडेनूच आसूां! हाांव तुका कपडयाांक लावचो साबण हाडून ददताां.
ताचेन आांगावेले कपडे उां बळून घाल. तुका हाांव आनीक एक चेडडी आनी एक शटद ददता तो घाल.’</p>
<p>बाबून तकली हालयली.</p>

<p>‘आनी आयक. हो साबण आनी आताां हाडून ददतलो तो साबणाां कुडको तुजे लागीांच दवरचो. आनी सदाांच हाांगा
येवन न्हावन, कपडे धय
ु न घालचे. सदाांच तनवळ रावचें . कळ्ळें ?’</p>

<p>बाबन
ू ‘हाां’ म्हूण तकली हालयली.</p>
<p>ददपकान मनाांत म्हळें , फाल्याां व्हरून हाचे केंस आनी खाड कापन
ू हाडची पडली. आनी तो घराांत भभतर येयलो.
व्हां वरें त वचन
ू ट्रां क उकते केले. ट्रां केंत बापायल्यो पी.टी. करतना घालच्यो चार - पाांच खाकी चेडडयो आसल्यो.
तातांत
ु ली एक काडली. ट्रां क धाांपली. भायर येवन खट
ु येक लावन दवररल्लो तागेलो एक भज
ु ार पपतनल्लोसो शटद
आसलो, तो घेयलो. आनी भायर येवन ‘हें घे!’ म्हूण बाबक
ू ददले.</p>
<p>‘म्हाका आईल्या हातचें ककतें य खायन ददभशल्लें रे !’</p>

<p>‘ततकाय हाांवें हे लाडू तुका व्हरून ददवचे अशें ददसतालें आसुांये ! पुणून साांगतली कशी? तुजेर पपकार न्ही ती !...’
आपलेशीांच गणतयल्लेभाशेन म्हणूांक लागली.</p>

<p>शीलाक घाटण्याां लाडू खब
ू आवडटात. उरल्यार ल्हें वट्याभाशेन खाता आभशल्लें . आताां उररल्ले कोण खातलें
ते?</p>

<p>शीलाल्या दोळ्याांत पट्कन दक
ु ाां उबीां जालीां आनी टप ् करून गालार गळ्ळीां. मागीर ताणें ल्हवूच म्हळें .</p>
<p>‘रमा, उमाक येवांक मेळना खांय हाांगा?’</p>
<p>‘आताां कामाचो धडमार न्ही गो?</p>
<p>‘बीां हुांवूांक लागलें रे ?</p>
<p>‘हय !’</p>
<p>‘आमगेलें जालें रे ?’</p>
<p>‘शेळी शेताांत, वायांगणाांत घायलें . मुशीकडेन घालचें आसा !’</p>
<p>‘बाबूदाद बरो मदत करता ?’</p>
<p>‘करता !’</p>
<p>‘रमा, उमालो ररझल्ट केन्ना खांय?’</p>
<p>‘हाांव नकळों.’</p>
<p>मागीर ददपकान सातनयाक पवचारलें , ‘आमगेलो केन्ना खांय गो?’</p>
<p>‘कफक्र मत करो. येतलो. तुका डडजस्टां क्शन आसाच !’</p>

<p>‘शे  !ﻛशे  !ﻛकसोच ना ! तुका जाल्यार मेळटलें ! म्हगेलो मनासारको अभ्यास जावांक नासलो गो ! तेभायर
पररिेच्या तें पार नेट धरतलो म्हळ्यार, ऐन वेळार तकली पपकार जाली!’</p>

<p>‘हाां! तग
ु ेलें तें हें ...!’ सातनयाक रोखडेंच लिाांत येयलें . ‘साांगगल्लें तग
ु ेले भयणीन म्हाका !’ मागीर ताणें ल्हवच
ू
पवचारलें, ‘तांू गेल्लो रे शादीक?’</p>
<p>‘ना !</p>
<p>‘वचक
ांू जाय आसलो !</p>

<p>‘घराांत भभतर शेळाांव मारतालो. भायर वाऱ्यान सामको नेट धररल्लो. सुरी झाडाांच,े माडाांचे शेंडे धोलताले.

पळयल्यार घडयेक आताां हे मुळासकट हुमटून बीन पडचे ना मू, अशें ददसतालें . मळबाांत जोगलाां मारतालीां आनी
मागीर गुडगुडूम ् जातालें . पावस आताां पडटलो हातूांत दब
ु ाव नासलो.</p>

<p>शाळें त वचक
ूां म्हूण उमा साडी न्हे सतालें . ताका घुांवळ येतयल्लेवरी जाली. म्हणटा म्हणसर पोटाांतल्यान
भभतरल्यान मुचमुचत गळ्यालागीां येयलें . पुरायच धवभळल्लेवरी जावन, आत्ताां वचन
ू उलटी करचें अशे ददसूांक

लागलें . ताणें बेगोबेगीन साडी गुठलायली. तें तशेंच पडवेचे फाटले वटे न धाांवलें . माडा आळ्याांत बसून ओांकारी काडूक
ां
लागलें . व्हदळ पपल्ली च्या आनी भाकरी बकबकीत ओांकून भायर उडयली. ओांकून भायर उडयतकीर आताां मातशें
ताका समादान जाल्लें .</p>

<p>हें अशें ककत्याक जालें म्हाका?</p>
<p>अरे दे वा ! तश्यान बीन न्ही मू...? हय, तश्यानच तें ! म्हयन्या म्हयन्याक वेवजस्थत भायर जावपी तें, आताां

ह्या म्हयन्याक जावांक नासलें. सम
ु ार दीस मख
ु ार गेल्ले. हरशीांय तें दीस मेजत आसलें . एकेक दीस मख
ु ार वयता तसो
ताचो जीव गळ्यालागीां येवक
ां लागगल्लो. आनी आयज हें अशे तरे न जातालें . तें वाचन
ू आयकून सगळें जाणा
आसलें .</p>

<p>तें बेगोबेगीन पडवेंत येयलें. पडवेचें दार धाांपून ओग्गी उबें रावलें . आताां ताका हडडयाांत धडडडूक
ां लागगल्लें . तें
पुरायच काांचवेल्लें . आांगभर हूम सुदटल्ली. हात पाांय थरथरूांक लागगल्ले.</p>

<p>दे वा, ककतें ककतें म्हूण तूां म्हगेल्या नभशबाांत हाडटलो? आताां ककतें करप हाांवें? कोणाक साांगप? आनी साांगलें
म्हणय ककतें जावचेलें आसा? लोक फाटलें फुडलें गचांतना आसतना, फकत एक आांकवार चेडूां गुरवार म्हूण फो फो
करतले! तोंडाांत शेण घालतले आनी काांयच करचे नात !</p>

<p>आईक वचन
ू साांगूां? ती हें आयकनाफुडें थांयच मरून पडटली. आदीांच शीलाल्या लग्नान ती अदद मेल्या ! हाांव मेलें
म्हूण कळ्ळ्यार सुदीक ततका जजतलें दख्
ु ख जावचें ना, तततलें दख्
ु ख ततका हें आयकून जातलें !</p>
<p>ददपकाक कळ्ळ्यार तर ददपक ह्या घराचो एक फातर लेगीत जाग्यार दवरचो ना! म्हज्या पाांयान सगळ्याांलीच
धळ
ु धाण जातली.</p>

<p>ककतें करूां? रमाक साांगून, कोणाकूच खबर ददनासतना दोतोरा म्हऱ्याांत वचन
ू पोट कोसळोन घेवूां? कशें वचप तें ?
आनी खांयचें तोंड घेवन वचप? शे !ﻛजजणेंच नाका जालाां रे दे वा !</p>
<p>तें तकलेर हात घेवन थांयच बसलें , आनी रडूक
ां च लागलें .</p>

<p>त्या शाांतूक एक चेडो आसलो. मुांबयांत एके फॅक्टरीांत आसलो. तागेलें सीतेगेर केन्नाय यो -वच आसलें . आनी
कारवारा आसतनाय ताांगेले बरे सांबांध आसले. दे खन
ू तो ददपकालो एक इश्टच जावन आसलो. तो रजेर येतयल्लो

तेन्ना अचकीत एक दीस ददपकाक मेळ्ळो. ‘अांदां ू लग्न बीन जाता रे ?’ म्हळ्यार ‘हय!’ म्हणूांक लागलो. ताणे रमाक
पळतयल्लें , म्हणटकीर ददपकान ताका म्हळें ,</p>

<p>‘आमी अांदां ू रमाक करूांक सोदतात, म्हूण पवचारलें !’</p>

<p>तो सामको फुल्लो. रमा भोव सोबीत, कोणेंय मागून व्हरपा सारकें! घडये ताणे रमाखातीर तशें केन्नाय
गचांततल्लेंय आसांय
ु े ! तो रोखडोच म्हणांक
ू लागलो, ‘तम
ु ी आईक पवचारा!’</p>
<p>‘तक
ु ा पसांत आसा रे रमा?’</p>

<p>‘हें आनीक ककतें पवचारता त?ांू ’</p>

<p>पण
द
ु न
ू शाांतन
ू मात, पवचारूांक गेल्लें तेन्ना, ‘नाका गो !’ म्हूण, स्पश्टच साांगलें . कसलीच भीड -मव
ू त

दवररनासतना ततणें म्हळें , ‘सीते, तग
ु ेलें चेडूां रपान, सभावान सगळें बरें , हें हाांव जाणाां ! तग
ु ेलें चेडूां म्हगेल्या चेडयाक
हाडूक
ां म्हाका खोस आभशल्ली. पण
ू , तक
ु ा स्पश्ट साांगताां म्हूण रागार जायनाका. तग
ु ेल्या त्या व्हडल्या चेडवान

जातीभायर केल्लें लग्न म्हाकामानवलें ना ! त्या मेल्ल्या चेडवाबद्दल लोक ककतें य म्हण.ूां ..! तें दोळ्याांआड मसण पाड!
पूण हें दोळ्याांक ददसता ! लोक म्हणटलें , शाांतूक कोणें चेडूां ददवांकना गो, हें हाडलें ?’</p>
<p>एकेका अणभवान तकली कणकणटाली.</p>

<p>मांगळी व्हडाव्हडान व्हाांकेताली. मांगळीक पपडा जाताली आसुांये ! म्हशीलें व्हीत कशें करप, हें ददपक नकळो, आनी
सीताय बरी नकळो आसली. दे खन
ू हाडूबाबाक मुजरत वचन
ू आपतयल्लें .</p>

<p>सुतेचो गाांच फुलून, वासराले मुखावेले दोनूच दोंके आनी तोंड भायर ददश्टी पडटालें .</p>
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