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<p>रमाबाय पणजे शाराांत वाडिल्ली. मात शाराांचें वातावरण ततजेर पररणाम करांक पावलें नाशशल्लें. ताच ां
कारणाांय उण नाशशल्लीां. राज्य गोऱयाांचें. तातांत आन राजधानयेचें शार. जळा मळा पाखले भोंवतात ते दिसताले.
पशु लशेंत पाखले, शमलतारीांत पाखले, रे पाततसाांवाांन , वचत थांय पाखले दिसताले. द ि
ां ल्यो चलयो सट्ट करन भायर
वचनाशशल्ल्यो. एकोड्यो तर नाच. मराठी चार पस्
ु तकाां जातकच एकतर घरा बसन शशवण सत करप वा घर

सांवसार शशकप. व् े ल्ल्या घरा त्रास जावचे न् य म् ण तेन्नाच्यो आवयो आपल्या चलयाांक घर सांवसाराच ां
कामाां मद्द
ु ाम शशकयताल्यो. क्वचचतच कोणय चली फुिलें शशक्षण घेताली. रमाबायच्या वेळार तर तेरा

चविा

वसाां जालीां म् णटकच लग्नाचे तयारे क लागताले. िे खन चलयाांक शशक्षणाच सांि सापच उण मेळटाली.</p>
<p>रमाबायचें लग्न भरु गेपणाांतच जाल्लें . आताांच्या मानान

ी पपराय

ाांसन खेळन शशक्षण घेवपाच . खांयचेय

जापसालिारकेपवणें इश्ट इश्श्टण वाांगिा मजा करपाच . ततगेलें कुळार म् णल्यार एक सुपुल्लें कुटां ब. िोन भाव

आन िोन अपुरबायेच्यो भयण आन आवय. भुरगेपणाांतच बापय ताांकाां सोिन गेल्लो. पण भावाांन भयण ांक
अथत अपरबायेन वाियल्लें . सांवसाराचें चिशें वजें ताांण जाणटे जावन आपल्याच भुजाांचरे घेततल्लें .</p>

<p>लग्न जातकच रमाबायचें व् िें भुरगेपणाांतच अकस्मात न् ां यांतल्यान ियातत पापवल्लेभशेन जालें . एकत्र

कुटां ब. माांय माांव, त न िे र, िोन नणिो, घोव आन त . णव जाणाांचो सांवसार. िे वळालाग ां घर जाल्ल्यान येतो-

वतो आशशल्लोच. तेभायर मानाय. घराांतले सगळे च लोक गांभ र प्रवत्ृ त चे. कुळारा आवय कामाां करताली. फकत
आलायत ां कामाां ततजेर पिटालीां. घोवाघरा माांय आशशल्ली खरी. ततजेवाांगिा आपणें काम करपाक जाय

म् णपाचो समज ततका आशशल्लो. कामाचें ततका व् िलें दिसनाशशल्लें पण जें ककतें करचें पिटालें तें माांयच्या
चेपणाखालाच करचें पिटालें .</p>
<p>आन एके बाबत त
ां ततच कुचमण जाताली. पणजे सगळ्याच घराांन आधन
ु क सांिास जरी नाशशल्ले तरी
घरा कणकण ां एक कुमाांव आसतालो जो िक
ु र येवन तनवळ करताले. आसावले घराां व् िलीां व् िलीां बाांिताले
पण िे पवध करतलो जाल्यार वयर िोंगरार वचचें पिटालें . गाांवचे लोक भ ि मुरवत िवररनासतना दिसा

उजवािे ताांबयो घेवन िोंगरार वताले. पण नव नव आसतना रमाबायक तें ककतें शेंच दिसतालें . तेखात र ततणें
सक्काळ ां झिळशमळट्यार उठप आन

िीस जावचे पयलीांच आन लोकाांच यो वच सुर जावचे पयलीांच

आपलो सैमपवध उलगवप . पयलीां पयलीां ततका त्रास जाताले, माग र तें ततजे सवांयेचरे पडिल्लें .</p>
<p>तो

ािाचो कलाकार आशशल्लो. आपले कलेचरे आिारन ताजे बारीक मोठे उद्देग चालच आशशल्ले. तरे तरे च

शेि च मात

ािन वेगळे वेगळे रां ग तयार करप, उजवात तयार करप, खि करप. असल्या करतुपाांक लागन

अनापा केन्ना सावन आसावलीांत चचेचो पवशय जाल्लो. भाटकार जावन शेताांत मानायपण करता म् ण
भौसाांतय ताज तोखणाय जाताली. कोमन
ु िािीचें शेत पावणेर

ाि त पासन शेताच उस्तवारी करपाांत अनापा

बरोच रशमल्लो. अनापा शेताांत काम करतालो खरो पण ताजे तकलेंत नवें नवें पवचार धम
ु शणाां काांिटाले.

गाांध पवचाराांच्या तत्वाांक अनस
ु रन श्जतलें करपाक जाता तततलें आपण करतालों असो ताजो पवचार अशशल्लो.

आन तेचखात र ताणें जल्मभर ब्रम् चारी रावपाचो तनश ्चय केल्लो. लग्न जावपाच पपराय ताणें बरीच फाटीां
उियल्ली. पण जालें वेगळें च.</p>

<p>रां ग, उजवात , खि करपाखात र तारी पोतार अनापान एक लाांबचे लाांब कि बाांदिल्ली. थांय

तो दिसभर काम

करतालो. कामाचो व्याप वािटकच आिाराक म् ण शेजारच्या एका भुरग्याक दिसवड्या कोंतार िवररल्लें . ताजें
नाांव यमुनें. उिक

ािप, उजवात चो मसालो कालोवन दिवप, रां गाच मात , शेि गाळन दिवप, खि करपाांत

पालव दिवप ब कामाां तें करतालें . इल्लें इल्लें स्वतांत्रपणान काम साांबाळपाइतलें अनापाच्या कामाांत तें तयार
जाल्लें. फुिें फुिें अनापा ताचेकिल्यान राांिन घेवपाक लागलो.
जात भायल्या लोकाांच ्या

रव ां तो काळ म् णल्यार कमतठ लोकाांचो काळ.

ातचें जेवप -खावप म् णल्यार भश्टकार मानपाचो तो काळ. पण अनापा गाांध वािी.

जात भायल्या भरु ग्याकिल्यान राांिन घेवपाक ताका काांय दिसनाशशल्लें . ताका सोवळें भश्टें अशें काांय लाग
नाशशल्लें . अनापाच्या शेताांत जाय तेन्ना कामेऱयाां

ािप, केन्ना ककतलीां कामेऱयाां जाय केन्ना ककतले मानाय ें

यमन
ु ेंच पळयतालें . तें शेतार वा रां ग उजवात करपाच्या कामार जशें काांय मक
ु ािमच जाल्लें . िोगाांयचो स वास
वािलो. आपलेपण आयलें .

ालीां ालीां मनाांत नासतना परत परत ताजेर आपली निर ककत्याक वता

ाजें

अनापाक अजाप जातालें . अशें करप समा न् य ें तो श्जतलें आपल्या मनाक समजायतालो तततली ताज
निर यमुन्या चेर वताली. ें यमुन्याचेय निरें तल्यान सुटां क नाशशल्लें .</p>
<p>“म् जेकिेन एक कािां बरी आसा. त तां मुद्दाम वाच आां !”</p>
<p>“कसली त ? नाांव ककतें ?”</p>

<p>“श्यामच आई. बरी आसा. भुरग्याांन वाचपाच .”</p>
<p>“वाचली आई ाांवें त .”</p>
<p>“केन्ना रे ?”</p>
<p>“तुज्या काशोिाांत आसा त मगे? ाांवें वाचलीां त .”</p>

<p>“ ु शार मरे तां! असोच वाच त राव. वाचनाच गोि लागतली.”</p>
<p>“पण आई ाांव पवचारतालों एक, तुवें ततसरें च साांगलें .”</p>
<p>“ककतें पवचारतालों तर त?ां ”</p>

<p>“म् जें फुिें शशकप कशें जातलें काय म् ण.”</p>
<p>“पळय पवनोि, ो

ु स्को तुकाच न् य, म् ाकाय आसा. तुजो बाबा तर सिाांच तुमच्या शशक्षणाच च चचांता
करता . भुरग्याांचें शशकप जातलें कशें ह्या प्रश ्नाच जाप आमकाां मेळचना. करतलीां ककतें ? मागतच मेळना. पण
पवनोि, तुज्या शशक्षणाच वेवस्था जाय मेरेन तां अशें

ककत्याक कररना?”</p>

<p>“ककतें तें आई?”</p>

<p>“शाळा बांि पिल्या न् य? तां तुजे परस ल् ान भुरग्याांक जमोवन ताांकाां ककत्याक शशकयना?”</p>

<p>“पण आई मामाांक ककत्याक पवचारना त?ां पणजे इश्कोलाां खब आसात.” आवयचे सुचोवणेचो पवनोिाचेर
व् िलोसो पररणाम जाल्लो दिसलोना.</p>

<p>“आसात रे पण मामाांन आपोवांक जाय न् य तक
ु ा. ाांव व् िल्या मामाचेर श ण काडिना. आमचेवरी ताच य
पररश्स्थत . गाांवाांत शशक्षणाच सोय आसतना ताका आपल्याच भरु ग्याांक शशकोवपाच ताांक ना.”</p>
<p>“धाकल्या मामाक ककत्याक पवचारना त?ां ”</p>

<p>“धाकलो मामा आमचेपरस इतल्या वेल्या पावांड्यार आसा क ां ताका पवचारपाचें धािस म् ाका जायना. ताणें
जावन पवचाररल्लें जाल्यार गजाल वेगळ

जातली आशशल्लीां. बरें , तज
एकल्याच सोय जाली म् ण जाता?
ु

वामन आसा, माग र शलना आसा,चांिा आसा !”</p>

<p>खरें च, ें कुटां ब म् णल्यार जापो नाशशल्लें साबार प्रश्नाांचें पोळें . एकार एक प्रश्न उबे रावतात. आन

माग र

ताांच्यो जापो सोितासर आन क नवे प्रश्न सतायतात. शेवटीां सगळे च प्रश्न अनुत्तरीत. एकार एक प्रश्न
एकामेकाांशभतर इतकें घुस्पल्ले आसतात क ां घोसाळ्या काथो तरी बरो.</p>
<p>“भुरग ां? खाता जेवतात बरीां तर!”</p>

<p>“तुगेलें खातात? ककतें म् णलें तुवें ताांकाां!”</p>

<p> े रव ां घरकान्न किेन उलयतासताना मोव पिप रां गप्पा आज बरोच किक जाल्लो. पवटाबायनय चचांतलें , परबे
दिसा ओग च वाि नाका. ततणें मोव उतराांन म् णलें,</p>
<p>“ ाांवे ककतें म् णलाां?”</p>
<p>“तज
ु ें तोंि तें . व् ाांवलेबगर रावतलें?”</p>

<p>“ ाांवे ककतें म् णलाां? चि फोव खातलीां जाल्यार पणजे चलात म् झणल्लें.”</p>
<p>“पणजे, पणजे शें ककत्याक?”</p>
<p>“भरपर फोव करप आवय पणजे आसा न् य.”</p>
<p>“चि फोव वािटाां म् णल्यार घात जातलो आशशल्लो ? आवयचो राग तां भुरग्याांचरे ककत्याक कािटा?”</p>
<p>“इल्ले शें चचणकल तें चांिा. ते साांगता खब फोव खातलें म् ण.”</p>

<p>“तें केिें ? तां केिी? इल्लेशा भुरग्याकिेन तां अक्कल घाण िवरता? श !”</p>
<p> े वटे न चांिाचो राग ल् व ल् व तनवळलो. ताणे प्रभाक म् णलें ;</p>
<p>“पबाताई, तां म् ाका
<p>“ य गो शाण्या.

ाांिील धलन व् लता?”</p>

ाांि र धरताां तुका आां.”</p>

<p>अशे तरे न प्रश्न सुटलो आन

सगळ ां भाांविाां फोव खावपाक गेलीां.</p>

<p>मजगत ां पवष्ण पणजे वचन आयलो. िर आठ धा दिसाांन िोतोर येवन वतालो म् ण ताका कळ्ळें .
रमाबायच भलायक आताां सुधारता म् णपाचें आयकन ताका बरें दिसलें . आपले म् ण काांयच ततज्या

ातार

िवरांक मेळना म् ण ताजो ज व खांत जातालो. माग र लेग त ताका काांयच धािक
ां मेळ्ळें ना. घराांत ताज्या
व् िल्या मेवण्यालें चली प्रभा भुरग्याांक राांिन वािटालें . ताज य पपराय तश राांिन वािपाच न् य पण तें आन
े भुरगे खेळन मेळन काम करताले. त्रासाांचे, कठीण पररश्स्थत चे िीस आशशल्ले खरे तरी

म् यने कशे गेले ते भुरग्याांक कळ्ळें च ना. रमाबायक यशमामान टॅ क्स करन आन

ाांसन खेळन स

वाांगिा म् यनेभरयाक

पावसारखो ताांिळ गोटो दिवन आसावले धािली.</p>

<p>रागाक िोळे नासतात म् णटात तें खरें . त्या धाांवाांत शशरकल्ले गायेक बुजे अक्षरशा
गाय आकाांतान आड्िक
ां लागली. श्जतलो त

धोिावपाक लागली.

भायर सरपाचो यत्न करताली तततली त ते खाांच ांत घट्ट

जाताली. वयर सरपाच्या प्रयत्नाांत तनमाणे ततचे चारय पाांय

वें तच उरले. उिकाांत पें वतलो मन स

मारता तेभशेन त पाांय मारपाक लागली. तरीय बज
ु ेक िया माया आयली ना . मारन मारन ततजे
िख
ु पाक लागले. तरीपण ततणें पपिो सोिलो ना. जशें काय धा

ात पाांय
ात

तयाांचें बळ ततच्या आांगाांत सांचाररल्लें .

तनमाणें गायेन िोळे वरशे केले आन नाकाच्या पड्
ां लागली. पवनोि आड्ितालो पण
ु याांतल्यान फेंस कािक
ततका काांयच आयकां क येनासले. तो परत परत साांगतालो,</p>

<p>“नाका गे, नाका गे, मरतली मगे त ,” तनमाणे तो ततका पाांय पिलो.</p>
<p>“मेल्यार मरां. सट
ु का जातली म् ज .”</p>

<p>शेवटाक बज
े खरस मारली. धापेवांक लागली त . रक्तान माझखल्लो पपरािो कुश क उियलो आन
ु क

जमन र

बसन रिपाक लागली. ु िक्या ु िक्याांन रिपाक लागली. ाताचे तळवे रगतान ताांबिे जाल्ले. पपराड्याच्यो धारो
लागन तळव्याांतल्यान रगत व् ाांवतालें. आन त्याच तळव्याांन ततणें आपल्या तोंिा वयलो घाम पस
ु लो. रगत

सगल्या तोंिाक लागन त पवचचत्र दिसपाक लागली, भयाांकृत दिसताली. पवनोि आकाांताचो शभयेलो. माांस

खावप राक्षशशण च्यो काणयो िाि साांगतालो ताच ताका याि आयली. आपलेमुखार राक्षशशणच बसल्या अशें
ताका दिसलें . तो अदिकच आकाांतान रिक
ां लागलो आन

बोवाळ मारीत धाांवत घरा गेलो.</p>

<p>“ये रामबाब, बरी सांि मेळटा आमकाां .”</p>
<p> “केन्ना त ?”</p>
<p>“आरे , सोमारा िीसा, म् णल्यार पराां. म् ज्या बापायचें श्राद्ध आसा. ाांव शशरीिािाक ब्राह्मणाक आपयताां.
तेन्नाच पवशय कािुय
ां ा. सवकासायेन उलोवांक मेळटलें .”</p>

<p>“ यवय, तागेल्या घराकिेन सगळ च गिबि जाता. कोण ककतें उलयता काांय कळना.”</p>
<p>“मख्
ु य पवशय किेकच उरता.”</p>

<p>“जाले, थारलें ? श्राद्धदिसा उलय तां ताजेकिेन.”</p>
<p>“तां जाय म् ाका,” सोमनाथबाबान म् णलें .</p>
<p>पण

ाांव कसो येतलों? मद्द
ु म केल्लेभशेन जातलें तें !”</p>

<p>“तांय यो. िस
ु रो ब्राह्मण तां. ”</p>

<p>“...............” रामबाब चचांतपाक पिलो.</p>
<p>“येता मरे ?”</p>
<p>“बरें ! येताां!”</p>
<p>“बरें तर, थारलें !”</p>

<p>श्राद्ध जालें. जेवण जालें आन आशशवाति जालो. भट घरा वचपाक गेलो. सोमनाथबाबान पवशय कािलो पण
िािलें ना तें ना.</p>
<p>“ ाांव ताका एक पै लेग त दिवपाचों ना,” िािन आपलो तनणतय साांगलो.</p>
<p>“आम तक
ु ा पवष्णक िी म् ण साांगांकच ना. ताच्या चल्याच्या शशक्षणाखात र आिार कर.” सोमनाथान
आपली बाज माांिली.</p>

<p>“ताका येराांस जाय, येराांस.”</p>
<p>“ े पळय शशरीिाि, ताणें येराांस मागांक ना. त्या दिसा ताणें चल्याच्या शशक्षणाक पयशे दिता जाल्यार
आपल्याक प्रोपटीचो इल्लो लेग त वाांटो नाका म् ण बरोवन दिताां म् ण साांचगल्ले.”</p>
<p>“तोंिाच ां बाताां त ां सगळ ां. अतयल्ल्या दिसा ताच भाटाां बेसाां खात र पपरप र.”</p>
<p>“तां ताचो अथत तसो लायता. ताचें म् णणें म् णटा तशें न् य,” सोमनाथ.</p>
<p>“पवष्णलें म् णणें अशें; शेताां भाटाचें उत्पन्न घेता रां गनाथ. वयल्यान तो म् णटा, आपण
खचत करताां. घराक इतलो खचत करता , िे व िे वसपणाचो खचत आपल्याक

सांवसाराक इतलो

करचो पिटा, भयण ांगेर वजें

धािपाचो खचत आपल्याक करचो पिटा,” रामबाबान साांगलें . ताचे मुखार आन क स्पश्टीकरण करन
साांगलें ,</p>

<p>“भाटाांबेसाांच येणावळ ककतली आन सांवसाराचो खचत ककतलो जाता ें पयलीां कळपाक जाय न् य.”</p>
<p>“ताचें म् णणें सामकेंच चक ना.” सोमनाथ.</p>
<p>“ताचो अांतस्त
<p>“अांतस्त

े त तम
ु काां खबर ना. ते खात र तम
ु काां ताजें म् णणें खरें दिसता.”</p>

े त आन

ककतें आसा तातत
ां ?” रामबाब.</p>

<p>“वाांटण जाय ताका वाांटण .”</p>
<p>एक िीस इांिआकालो उमाकाांत आयलो. तो रमाबायक आपले भयण च्या फुलाांक म् ण आपोवपाक
आतयल्लो.</p>

<p>“तुका आपोवपाक म् ण आयलाां ाांव माम .”</p>
<p>“ककत्याक रे ?”</p>

<p>“आईन आपयल्या तुका माम .”</p>
<p>“आजच?”</p>

<p>“ य साांजवेळाां. वाांगिा घेवनच यो म् णलाां. आयतारा ताईच ां फुलाां आसात. खाणाां ब
आपयल्या.”</p>

करपाक तक
ु ा आिीांच

<p>“शालीक सातवो म् यनो लागलो? ककतले बेग न रे ! म् यने म् ण अश्शे धाांवतात.”</p>
<p>“येता मगे?”</p>
<p>“येतले आशशल्लें . पण भरु ग ां आसात न् य?”</p>

<p>“सगळ च येयात गे माम . आईनच साांगलाां सगल्याांक आपय म् ण. फुलाां तनशमत्तान चार

िीस

रावपाकच यो म् णला.”</p>

<p>“आरे ना. बोवाळाांत बोवाळ जावचोना ?”</p>
<p>“जातलें गे कशेंय.”</p>
<p>“पवनोि, तां येता रे ? रमाबायन पवनोिालें मन जाणन घेवपाखात र पवचारलें . पवनोि आवय सरीां रावपाक
म् ण घरा आयला आन

ताका घरा िवरन वचप रमाबायक बरें दिसलेंना.”</p>

<p>“येताां आई, इांिआकागेर पावल्यारय खब िीस जाले.”</p>
<p>“बरें .”</p>
<p>इांिआकालें सािें सरळ घराणें . तें सािें आन तनश्कपट सभावाचें . भुरग ांय ब ताचेभशेन मायेस्त आन

ओिलायण ां. ताांकाां आपल्यागेर लोक आतयल्लो गेल्लो जाय आशशल्लो. ककतें आसा तातांतलें िस
ु ऱयाक दिवन
आपलेंशें करप . रावपाचो आग्रो तर इतलो करतलीां, ताांगेर येतल्याक ताांचें मन मोिन वचपाक ध रच

जायनाशशल्लो. कोणाकय वचपाकच जाय म् णल्यारलेग त ताचें जोतें शलपोवन िवरप, खोम स शलपोवन िवरप
नाजाल्यार सोपत घालप असलीां करतुपाां भुरगे करतालेच. चगरे स्त सोयरे आन बारीक सोयरे असो भेि
केन्नाच दिसनासलो ताांगेर.</p>

<p>“पवनोि पळय तां जाण्टो जालो. तुजे पवचार वािले म् ण आपणाक िे वापरस व् िलो समजां नाका,”
रमाबायन पुताक समजायलें .</p>

<p>“ य गे आई! बाबा आन तां इतल्या सरळ मागातन चल्ल्याांत. सांकश्टाच्या वेळार ताका
ोरायला. आम
ताणें ?”</p>

तुम ककतलो

ाल कािल्यात आन कािटात. खांय गेलो िे व तुमचो? काय बऱया लोकाांक पावपाचें सोिलें

<p>पवनोिाच ां अशें तरे च ां मताां जावपाक एक कारण आशशल्लें . इश्कोलाांत शशकता आसतना शशवाज सराच्या
मताांचो ताजेर जाल्लो पररणाम. फ्र पपरे िाांत तो असल्यो खबरी करतालो.</p>
<p>“िे वाकच िश
ु ण दिवपाइतलो सुधारलो तां?”</p>

<p>“ना आई, पण काांय िब
ु ाव जे मनाांत आसात ताांच जाप मेळपाक जाय न् य? समजन घेनासतना कुड्िो
पवस्वास िवरचे परस ताका ना मातनल्लो बरो.”</p>

<p>“ ाांव समजायताां तक
ु ाां, तां िे व ना म् णटा मरे ?”</p>

<p>“ना आई, ाांव तशें म् णना. पण दिसपाक लागलाां. ‘िे व ब काांय ना, तो आशशल्लो जाल्यार ल् ान -व् ि
गरीब -चगरे स्त सगळ्याांक सारखो न्याय दितलो आशशल्लो.”</p>
<p>“पळय पवनोि, िे व आसा काय ना ह्या वािाांत म् ाका पिपाचें ना. आमच्या सारख्या

सांवसार घेवन

बशशल्ल्या बायलाांचें काम न् य ते. िे व िे वसपण जें जाणटे ल्याांन साांगलाां ताचेफाटल्यान एक

े त आसा.

मन स पारपोळ जावचो न् य, व् ाांवचो न् य, खांयतरी ताका एक
दिल्लें िायज आन सांस्कार

ाांचे शशमें त रावन खश

बांधन उरचें , आन

जाण्टे ल्याांन घालन

जावचें .”</p>

<p>“पण आई, ातांत आत्मतुश्टीच चि येवच ना?”</p>

<p>“ते िर एकल्याचेर तनबन आसता. पण तुका एक साांगताां, आपलेपरस एक व् ि शक्त आसा. आन त च
शक्त

ो सांवसार चलयता, ी सश्ृ ट चलयता, त

आमकाां सिाांच बरें करांक साांगता, आन

वायट केलें

जाल्यार ते शक्त क वायट दिसतलें . ो पवस्वास जर तुवें मनाांत बाळचगलो, जाल्यार तुज्या
वायट काांयच घिचें ना . केिें य व् िलें दिव्य करांक तां
खांयचे खांय व् ाांवचोना.</p>

ाताांतल्यान

शकतलो. तज्
ु याांत नम्रता येतली. श्जव ताच्या मागातर तां

<p>“आताां मात असत्याच श म ु पली ह्या लोकाांन . ककतलीां बिनाम
म् णटा न् य त,ां ाांवें ताचे किेन तारण िवररल्लें . पयशे दिवन तें तम
ु

करप रे

ी? इांिलें रीण फारीक केलें

ािलें ? ािलें जाल्यार खांय आसा? काय

तें तम
ु घेवन खालें? मळकणेकारालें लेत्र तम
ु फारीक केलें जाल्यार ताचेकिल्यान ु ां ि ािली तम
ु ? ािली
जाल्यार आसा खांय त ? म् जेकिेन दिवपाच न् य त ? िािकिल्यान आणो सट
ु पाक कठीण. ो म् जें रीण
फारीक करतलो ?”</p>

<p>“तां तकली तापोवन घेता ककत्याक? अनापान ताका शाांत करपाचो यत्न केलो.”</p>
<p>“तकली न् य, पपशें लायतात

े . आरे ,

ाांव मुांबय गेल्लों तेन्ना म् ज्या पसऱयावयलो बरो बरो म् ाल

म् ज्या बापायन पवकलो आन पयशे खाले. म् ज सगली उधारी
खांय गेलो

ाणें कॉब्रार केली. पयशे

ो पयसो? आरे , शभकेक लायला मरे ह्या लोकाांन म् ाका. ककतें गुन्याांव केला म् ण

ािन म् ाका दिले?
ाांवें?

प्रामाझणकपणान जगपाचो यत्न केलो म् ण? रीण फारीक केलें खांय! ककत्याखात र? म् ज ां भाटाां बेसाां पावणेर
वतालीां म् ण ? काय घरार जप्त आतयल्ली म् ण? आसा ककतें रे म् ज्या नाांवार?”</p>
<p>“आताां मातशे ओग रावात. जाचें पातक ताका,” रमाबायन च्याचे पेले िोगाांयच्या

ाताांत दिवन

साांगलें .”</p>
<p>“आजमेरेन द का लागन ओग रावलाां

ाांव. घराांत मातसो बोवाळ जालो,

ी आबोलार जाता, खासाव स

जाता. फ ट येवन पिटा. द कालागन भोंगां तें दिसता.”</p>
<p>“ककत्याखात र तुम

इतलें उलयतात. मन स मेलेउपराांत ताज

नालस्त करच न् य,” रमाबायन

साांगलें .</p>

<p>“ ी नालस्त न् य. खरें तें उलयताां

ाांव. तो गेलो पण ताज करण आन उतराां पवसरपाक जावच ां ना.

तोपतात त ां काळजाक. रां गान तर म् जें नाांव पपड्ड्यार करपाच एक सांि सोिक
ां ना. ककत्याक? ककतें घेवन
खालाां

ाांवें ताचें ?”</p>

<p>“गाळ -फस्त आन स्राप!” रमाबायन जाप दिली.</p>
<p>“जाणा अनांत? म् ज्याच बापायन म् ाका ‘भोगतलो त’ां म् ण स्राप दिला. खांयचोच बापय आपल्या पुताक
असो स्राप िीत? स्रापाबगर िािन केन्ना ककतें दिलाां आमकाां?”</p>

<p>इतलें मजगत ां सध
ु ाच सोयरीक जाली. चलो गोंयचोच. पण मांब
ु य रावतालो. श्जतले बेग न
तततलेच बेग न साखरपड्
ु याच

तारीख आन

सव
ु ात थारली. सध
ु ाक आन

ताच्या

लग्न थारलें

कुटुांबाक मांब
ु य वचचें

पिलें. इश्श्टण चे सोयररकेच श्जतली खोस शभ
ु िाक जाली तततलीच ताका आपली श्जवाभावाच इश्टीण पयस
वता म् ण खांतय जाली. पवनोिाच्या श्जपवताांत तर एक
िख्
ु ख्याच्या काळाांत तर सध
ु ा आन
मेळत आसतात आन

प्रकारच पोकळ च तनमातण जाली. अिचण च्या आन

शभ
ु िाचो ताका खब आिार मेशळल्लो. ककतें करतलो? श्जपवताांत साांगात

काळाच्या व् ाांवत्या प्रवा ाांत व् ाांवन पयस वचत आसतात. ताांच्या उगिासाचोच साांगात

परु ो आसता. मांब
ु य पावल्याउपराांत साखरपड्
ु याक आमांत्रण दिवपाक सध
ु ा वामनागेर पावलें . चांिान सध
ु ा किेन

आवयच खबर घेतली. रमाबायच अवस्था आयकन वामन आन चांिाक खब वायट दिसलें . वामनान
म् णलें ,</p>
<p>“आईक ें फावो नासलें गो. त्रास खब कािल्यात गो ततणें . कश्टाचें िीस आताांच सोंपत आतयल्लें . ाांव
आन पवनोि आताांच मातशे थ र जाताले. आम थारायल्लें बाबाक आन
िीस आताां सोंपता अशें दिसतासर बाबा उठन गेलो. आताां

आईच

आईक कश्ट पिक
ां दिवप ना. कश्टाचे

ी अवस्था. कसलोय तरी स्राप आसा

गो आमच्या घराब्याचेर.”</p>
<p>“पवनोिाच तरी काकुळट पळोवपाक जाता? आपणाक लागन बाबा गेलो म् णटा तो. ताणें सामकें मनाक
लावन घेतलाां तें .”</p>

<p>“आपणाक लागन म् णजे ककतें ? वामनान पवचारलें .”</p>
<p>“ताका दिसता, आपल्या लग्नाचें आमांत्रण दिवपाक तो मांब
ु य आयलो म् ण तकालस जाली िे खन ताका
एटॅ क आयलो.”</p>

<p>“ताच्या मनाक लागपाचें न् य. आपणागेर येवन तो गेलो म् ण वामनाक ककतलें वायट
मुखार ें घिलाां. ह्या िोळ्याांन

दिसलाां! म् ज्या

ाांवें पळयलाां बाबाचो प्राण वता तो. िीसभर तें च दृश्य येता गो म् ज्या

िोळ्याां मुखार,” चांिाच्या िोळ्याांतल्यान िख
ु ाां आयलीां.</p>
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