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पासेाअवक 
लआारीणी तया घरी बाळग्ीाळांचा  क कळी घराेच आ्ेा.  कत कुसंुब ी ेीचे 

ेे अदवस, सगळेच भाऊ  अण बअआणी. सखखे, चलुे,  ेे, मावस असले रातयाचे  रक 

सम्ायला ींिरा स्ळा वष� ्ाे. म्ठया काकारा व काक�ला बाबा व  ई मआणे व 

 ीलया  ई बाबारा काक� काका मआणे. सगळयांचे मरस्ो पेम, माया, लाड व 

पसंगी मारआी तया मलुांरा अमळे. 

 ीीर भाव कुणालाच अशवे रवआेा. सकाळी सवर मलुांरा ग्ल बसवरू खाऊ 

अदला ्ायचा. मठु मठु ी्आ ेव गुळाचा खडा पतयेकाला अमळे. किी मिी  ्डणीचे ी्आ े

अकंवा अदवाळीे लाडू अमळे. ेेवआा तयांरा माआीे ीडे क� सण  आ.े 

मलेुच  वढी क� आ�दंडणयाेच ्ासे ल  असे. भावंडांची वये दखेील वीस वषार 

ीासरू ेे काआी मअआनयांीयये ची. मग ेे वयापमाणे गीृ क र खेळे.  

अशी आी  कत कुसंुबं गेलया साठ वषारे आळू आळू अवभो आ्े गेली.  ेा ेर 

अगदीच  मआी व  मची मलेु  वढी  ्सी झाली.  

 का बा्लूा अशी माया ममेेरे भरलेली कुसंुबे ेर काआी वेरदार इरामदारांची 

ीराक्सीचया भाऊबंदक�रे  कमेकांचया ्ीवावर रठलेली कुसंुबे क्कणाे ीआायला 

अमळाली. वेरदारीचे पसर क्कणाे  ार. अशाच  का क्कणाेलया वेरदार 

इरामदारांचया घराे  कत कुसंुबाेरू गेलेलया  का केरवयअरव, पेमळ बाईची आी करा. 

अकतयेकांचया  युययाे  वड व वयावसाअयक ्ीवर याे खीू  रक असे्. 

ेसाच े् मलाआी अरभुवावा लागला. लआारीण डोगराेलया कडेकीारीे वसलेलया 

 का सुंदर ीण शाळा रसलेलया क्कणाेलया गावी अरुभवले. ेर मग अश णासाठी 

वेगवेगळया शआरांे अ रेारा अरेक ल्कांचा, तयांचया मारसाचा, ्ीवरशैलीचा अरभुव 

येे गेला. 



 

लेखर करणयाची लआारीणीची  वड अकतयेक वेळी मराे रसळी घेई ीण 

वयवसायाे गरु सलयामुळे वेळ अमळणे कठीण आ्ई. अरव�ृीचया वयाे ी्चल्  अण चंग 

बांिला क� अलखाण करायच.े काआी ग्�ी अलअआलया. माअसकाे पअस  झालया व 

चांगलाच पअेसाद अमळाला. असेच अलआीेारा क्कणाेले इरामदारी वैमरसय  ठवले. 

 क ग्� मराे ेयार आ्े गेली. कागदावर रेरे गेली  अण तयाेरू ‘इरामदारीण’ या 

कादबंरीचा ्नम झाला. 

 ् पेम, माया कुसंुब यांचया वयाखया बदललया, अगदीच सीअमे झालया. क्ेा 

सवारर रसलेली ेी कुसंुबे,  ीीर भावाअशवाय पेम करणारी ेी माणसे काळाचया यघाे 

राआीशी झाली. कदाअचे रवया अीढीला आी सरुस करा वासावी  वढी ीपरअसरेी बदलली 

 आ.े  मआी  अण  मची मलेु यावर  िारलेली कुसंुबे सगळीकडे अदसेाे. मग 

वयसक माेाअीतयांराआी तयांे सरार अमळे राआी. व ृाशम ब्काळू लागलेे. अशा 

ीा�रभमूीवर आी कादबंरी ्नुया पेमळ, केरवयद   कत कुसंुबाचे दशरर घडवील  वढेच 

दशरवायचे  आ.े 

कादबंरीे अरखळ पेमआी  आ े ेर ीराक्सीचे वैमरसयआी  आ.े ीण द्नआीेआी 

पामाअणकीणा  आ.े ेोड दखेले ग्ड ब्लूर गळा काीणयाची व�ृी अदसे राआी.  

 ्चया ग्डब्लया ्गाचा अरुभव घेेारा ाा ग्�ीेला पामाअणकीणा भावला 

व े् ेमुचया सम्र ठेवावा वासला. 

 ीणासआी  वडला का ेे कळवावे. 

 

अ�ण कुळकण�. 

बड्द े

kulkarni@technique-baroda.com 
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�िक्मण- 

माझे लगर झाले ेेवआा मी स्ळा वषायची आ्े.े मला चांगले इरामदारांचे घर अमळाले 

मआणरू मिला काका खषू झाला आ्ेा. खरं ेर लगर मआण्े म्ा  वढेच माआीे आ्े.े 

लगर ठरले ेेवआा मिला काका सगळयारा सांगे. “स्यरीक बरी झाली, ्ासे काआी 

मागीेले राआी. ५१ रारळ री मंगळसूत इेइयावरच भागले. लगर इरेच दणइयाे करणार 

बघा.” 

म्ठी  ेे  ली आ्ेी. ेी मआणायची “रक् इेका रड्या मा   ेा ीासरूच. �� 

लावील क्णेरी.” 

 मचे  कत कुसंुब आ्ेे. द्र  ््बा,  क  ्ी, ेीर काका,  क  ई व द्र 

काक�  अण  मआी रऊ बअआणी री साे भाऊ. घर कसे गद� क र आ्ेे.  मआी  वढी 

भावंडे ीण तयांचया  या वेगळया वेगळया. म्ठी, अेला सगळेच  ई मआणे, मग 

मिली काक� व  ्सी काक�. केवआा केवआा क्णीेरी सांगे क� मिली काक� ेी माझी 

माय. मला सम्े रसे असे का मआणेाे. आळू आळू म्ठी आ्े गेली मग सम्ले. म्ठे 

काका म्ठ्या  ््बांचे, ेर मिले  अण  ्से काका िाकलया  ््बाचंे. मग सगळी 

मलेु वेगवेगळया काकांची.  मआी सगळी मलेु मात  कत खेळू,  कत ्ेव ूखाऊ.  ई 

 अण काक� सगळया सारखयाच वासे. भावा भावाे  रकच राआी. ीण माझं लगर ठरलं 

 अण मिलया काक�ला सगळे मआण ू लागले “ेमुचया मलुीचे लगर ठरले. वरमाय 

अमरवणार ग े.ू”  

ेेवआा मला धयाराे  ले. मिला काका माझा बाबा  अण मिली काक� माझी 

माय. मााया द्र बअआणणची लगरे झाली आ्ेी. तया म्ठ्या काकांचया.  ई तयांची माय. 

तया  सगळया ख्ेांचया घराेच अदलया आ्तया. मीच ीअआली इरामदारांचया घरी ्ाणार 



 

आ्ेे.  ई र्डी अआरमसुली वासली. िाकसी काक� मिलीला मआणाली “ेाुया ी्रीला 

इरामदार अमळाला. म्ठीला ी्साे दखुेे काय गे? ेोड बघ कसे केलेर ेे.”  

माझी माय मआणाली “राआी गे, अेचयाकडे  ीले-दसुरयाचे असा अवचार राय गे.”  

ेेवढ्याे  ई  ली माझी माय अेला मआणाली “काय आ् र्रली ्ाऊबाय 

�इमीचया लगराचे ेमुआाला कसे वासे?े”  

“काय राय ेसे बरे  आ े गे, ीण इरामदारांचे ढंग  ार. मआणरू काळ्ी वासेे 

�इमीची.”  ई. 

“मला वासले ेमुआी े्लेाे क� काय, ेमुचया ख्ेांकडे अदलया, री आी ्ाेेय 

इरामदारांकडे.” िाकसी काक�.   

“अग् बाय!  मला सगळया मलुी सारखयाच ग.े ेझुी स ुा. अग् सगळया मलुी 

माायाच. सगळया सखुाे रआावयाे असे वासे.े शीमंेी काय करायची सखु रसेल ेर? 

म्ठी झाली असेीस ेर सम्ले असेे म्ठे वआायचे दुु ख. सगळयांचा अवचार क र 

वागावे लागेे गे.”  ई 

“खरं गे बाई, े ूखरी  आसे.” िाकसी काक�. 

“ मआी काय अशकल् राआी ेाुया सारखे, ीण वयवआाराे चुके राआी.”  ई. 

असे ेीघी ीण सरळसरळ ब्ले. मागचं ीढुचं काआी ठेवे रसे. मआणरू भांडणे 

रवआेी. द्नआी  ््बा  कमेकांवर ्ीव यवाळूर साक�े. ीण मिला काका मआण्े 

माझा बाबा ्रा  डवा  ासे.  ््बांरा घाबरे. ीण म्ठया काकारा सम्र र�रे दईे. 

ीण ेरीआी बायकांे ेे वाद ी्चे रसे.  ेा माझे लगर मआण्े  ो तयाचेच कायर 

अशा सेचाे ब्ले आ्ेा. सगळे  ीले घरचे कायर सम्ूर काम करणार आ्े.े ीण आा 

माायाच ी्रीचे कायर मआणरू सांगे अ रणार आ्ेा. 

 ई  कदा तयाला मआणाली दखेील “माझी मलुगी, माझी मलुगी काय लावलेे? 

मला  ई मआणेे ेी. सगळयांरा माायाच मलुण सारखे वाढवलेय मी.. ीरे  यकायला 

 ले ेर कनयादार मीच करीर. घराे माझे ेझुे करायचे स्डा.” 

मिला काका गपी बाआरे अरघरू गेला. आ े ब्लायची ेाकद  ो  ईेच आ्ेी. 

 ््बा स ुा अेला मारे. अेरेच घर  कत ठेवले आ ेतयांरा सम्े आ्े.े म्ठा काका व 

िाकसा काका किी ब्लेच रसे.  ््बा  आेे ,  ई  आेे  घरचे वयवआार, ख्ेीचे 

वयवआार ेेच चालवेाे. मग तयांे  ीण ढवळा ढवळ राआी करायची आा समं्स भाव.  



 

 कसा मिला काका, माझा बाबा, ेेवढा  डवे शेरे मारी. कुळारे खंड कमी अदला, आ े

झाड का े्डले? गाय अवकलीच का? रवी घेेलीच का? तयाीे ा मआसै राय ययायची? 

असले बडबडे. तयाचयाकडे मग सगळे दलुर  करीे.  

असे आ्ेे  मचे कुसंुब. क्कणाेलया मिलया ी ीे  लेलया अमठबांवचे ख्े. 

कुसंुबाेले सगळे खांब  अण वासे  कसंि व भइकम असलेले कुसंुब.  कच खांब 

मिलया काकाचया �ीारे डळमळणारा.  

घराचा खांब बदलेा ेरी येे्. आा कसा बदलणार. मला मात सगळे भाऊ बअआणी 

अपय आ्ेे. म्ठी अचता लगर आ्ऊर मसरुयाला गेली आ्ेी. माआरेीणाला  ली क� मला 

अगदी लाडारे वागवायची. माायावर ्ीव  ार. मला वषारची आ्ई ीयये अेरेच सांभाळले 

आ्ेे.  ्आी  ली क� मला गो्ारायची, वेणी  णी करायची, नआायला ीण घालायची.  

“अग! म्ठी झाली ग् ेी. काय लआार बाळा सारखी लाड करेेस?”  ई 

यरडायची. 

“चीू रआा गे, मीच वाढवलय अेला. माझी ीअआली मलुगी ग ेी. द्र अदवस  लेय ेे 

लाड क  द ेरा.” अचता यरडे. 

अशा  मआी बअआणी. मला ीण लआार बअआणी खेळवायला सांभाळायला अमळालया 

आ्तया. सगळयाे िाकसी समुी  ेा द्र वषायची आ्ईल. िाकस्या काक�ची, ीण झ्ीे े

माायाच कुशीे. सारखी मााया मागे मागे करेे.  णसाचे गरे मीच काढूर दायचे. 

ड्इयाला ेेल मीच लावायच.े ्ेवेारा भरवायला मीच. मलाआी अेचा  ार लळा. आ े

असंच चालायचं. म्ठ्यांरा कामं  ार, मग लआार मलुांरा सांभाळायला  मआी. 

 ेा माझे लगर आ्ईल. ीण माआरेवासाला येईर ेेवआा मलाआी वासेल सुमीचे लाड 

करावे, ्वळ ययावे, भरवावे. माया ेर असणारच रा. अकेी गो्ारलंय मी अेला गेलया 

द्र वषाये. माया काय अशीच कमी आ्णार? 

ीण िाकस्या काक�चया मलुी शाळेे ्ाे. अेरे आ च िरला आ्ेा. सगळी शाळेला 

कंसाळे ीण िाकसीकाक� क्णाचे ऐके रसे. बाक�चे भाऊ सगळे शाळेे ्ाे. ीण 

 मआी मलुी किी गेल्च रवआे्. मलुणरी काय अशकायचं! घरकाम, ्ेवण, 

ीाआ�णयारावळयांची रठबस आ े काय शाळेे अशकवेाे? मलुणरा संसार चांगला करेा 

 ला क� झालं. असा सम् असलेले अदवस ेे. 

मी अशकलीच राआी. शाळेे किी गेलेच राआी. म्ठे भाऊ बडबडे ेे ऐके. ेे वाचे 

ेेवआा मर लावरू ऐके. ीाढे मआणे ेे ऐके. अआश्ब सम्ायला लागले. ीण अलआीेा येे 



 

रसे. किी ीासी ीेनसील ीकडलीच राआी. भाऊ ीासी ीेनसालीला आाेच लाव ूदेे  रसे. 

 ््बा म्ठे काका कुळांबर्बर ब्ले ेेवआा मी ऐके असे. कुळांचे अआश्ब सम्े. 

तयांरा  ््बा अकतयेकदा मा � देे  तयाची कारणे सम्े. ीावसाे खूी्ण शेेीचया 

कामाला ब्लवीे. तयांरा ीैरेकरी मआणे. तयांची आ्ेरी लावायचे काम शाम करी. ेी 

ी े मला सम्ली ीण अलआायचे कसे. क्ण आ्र क्ण राआी आ ेदरर्् अलआीले ्ाई. 

मग मी  क योु� केली.  क अचवयाची काडी घेेली. पतयेक ीैरयाला  क यळख मआणरू 

अचत काढलं.  क ्ासवंदीच  ूल ेर दसुरयाला गलुाब, म्गरा, बैलाची अशंगे, बैलाचया 

घुंगरांची माळ, बैलगाडीचं चाक अशा अकेीेरी अचतांचया खणुा ेयार केलया. मग 

सगळया  ुलांचया व वेणयांचया खणुा मआण्े ीैरेकरी बाया, व पाणी, गाड्या वगैरे अचते 

मआण्े ी ुष असे ठरवले. दरर्् तयांचया रांवासम्र रभी रेघ मारायची मआण्े ेे आ्र. 

भ्ीळया सारखा ग्ल काढला मआण्े  लेला राआी. घराचया अभंे ी अगलावयाचया. 

बांबचूया काड्यारी  ार अचते काढली  अण सगळयांची आ्ेरी लाव ू लागली. मला 

तयाचा रादच लागला. संधयाकाळी ीैरेकरी घरी यायच.े ीावसाे अभ्लेलया, दमलेलयारा 

गरम गरम चआा देे  अस.ू तयाच वेळी शाम आ्ेरी मांडी. मी घराचया मागचया अभेणवर 

आ्ेरी लावरू यायची. क्ण राआी  ले  वढेच बअघेले क� आ्ेरी लागरू ्ायची. 

दर रअववारी ीैरेकरयांरा भाे अदले ्ायच.े आ्ेरी पमाणे भाे दायच्. तयावेळी शाम 

सांगे आ्ेरी. मी मागे ्ाऊर ीाआी सवर अदवस  ले ेे साे वाले. बाक� क्णाचे अकेी 

अदवस ेे ीसकर बघूर ययायचे. ेीर चर ्णांचेच कमी अदवस असे. ेे बर्बर ल ाे 

रआाे.  

 क अदवशी शाम अदवस सांगे आ्ेा व  मचा गडी भाे म््ूर घाले आ्ेा. शाम 

मिेच कुणाशी ेरी ब्लू लागला. गडी रांबला, ीैरेकरी ीण वास ीआाे रांबलया. मी 

ीसक र ब्लले. यांचे साे अदवस. मग काय मी सांगे व गडी भाे दईे. सगळयारा दऊेर 

झाले.  अण शामचे ल  गेले. मग े् गड्याला यरडला “अेचं ऐकूर कुठे भाे 

घाले्स? अेला अआश्ब येे् का?” 

मी ीसकर सांगीेले. मला येे् अआश्ब. घे राव, सांगेे तयांचे अदवस अकेी ेे. मग 

तयारे भाे र अदलेलया ीैरेकरयांची रावे  क  क क र घेेली व मी तयांचे अदवस बर्बर 

सांगीेले. े् बघेच बसला. मग मी तयाला माझी योु� दाखवली. अभंे ीवरचया रेघ्स्या 

व अचत बघरू े् गुंग झाला.  कसक माायाकडे बघे बसला. 



 

राती सगळी मलेु ्ेवेारा माझी योु� सगळयारा सांगूर मआणाला “�इमी  ार आ�शार 

 आ.े” वाढायला िाकसी काक�  ली आ्ेी. ेी ीसकर मआणाली “सांगेे ेर ऐके 

राआीे माझे. शाळेे ीाठवीे राआीे. बायकांरा आ�शारी असली ेरी रांिा-वाढा आचे 

रअशबाे.” 

“अग् ेुाया मलुीरा िाडेेस रा शाळेे? मग झाले ेर!  मचे खाेील मला 

�इमीला शाळेे िाडले ेर.” मिली काक� मआण्े माझी माय ब्लली. 

असे  कत राआाणारे ीण वेग वेगळे अवचारवाले असे घर आ्ेे  मचे. िाकसी काक� 

अशकलेली मआणरू िाकसे काका अेला मार दायच,े अेचे ऐकायचे. ीण दसुरया कुणाला ेे 

किी खसकले राआी. गणुयाग्अवंदारे सगळेच राआाे. 

आ् ीण मी माझी भावंडं, तयांची रांवं, क्ण कुणाचे आ ेकाआीच सांगीेले राआी.  ेा 

सांगेे. म्ठे काका तयांरा खीू मलेु. म्ठी अचता मग शकंुेला द्घांचे लगर झालेले. रंेर 

शाम, मिकुर, शारदा, अगरी्ा व सवाये लआार ेीर. 

मिलया काकांचे �अइमणी-मआण्े मी, ग�ुरार, सिुा, शालीरी, ्यंे, ग्अीका असे. 

 ्स्या काकांचे बाळकृयण, म्आर व माझी लाडक� समुेी. 

असं आ ेस्लेलं ग्कुळ आ्ें  मचं कुसंुब. किी क्ण कुणाचा आा भदेभाव झालाच 

राआी. सगळे भाऊ व सगळया बअआणी. वयाची अंेरे मग ीडणारच. ेशी म्ठी मलंु लआार 

भावंडारा सांभाळीे.  या काम करायला म्कळया राआाे. 

मिला काका मआण्े माझे बाबा ेेवढे माझं ेझुं करीे. ेे ऐकूर म्ठे  ््बा 

तासे. िाकसया  ््बांरा मआणे “असा कसा रे आा? ्रा दखेील समं्सीणा राआी. 

कसं आ्ईल रे  ीलयारंेर?” 

िाकसे  ््बा मआणे “काय काळ्ी क  रक्. म्ठी सरू अवचारी  आ ेरी खमक� 

 आ.े ेी घालील तयाला वेसण.” 

खरंच घर रसुें  कतच रवआ ेीण  क्पयारे असणयाचं कारण  ई. ेी किी भदेभाव 

करीे रसे क� आ्ऊ देे  रसे. मआणरूच  मआी सगळे भाऊ बआीणच झाल् आ्े्.               

मााया लगराची ेयारी आळू आळू चालू झाली. मिला काका सगळे  ीलया 

मरापमाणे करायला लागला मआणरू क्णी मिे ीडे रसे. मिला काका मआण्े माझा 

बाबा. तयाचया मलुांेले ीअआलेच लगर. ््राे  ला आ्ेा. ्रा म्ठयारा मार दवेरू 

सगळे केले असेेर ेर काय अबघडले असेे? ीण राआी, मरसवीीणारे वागायला तयाला 

 वडे. 



 

मांडवासाठी मेढी बरवायचया मआणरू खीू झाडे े्डूर  णलीर. िाकले  ््बा 

मआणाले “अरे कशाला आी झाडे े्डलीस? दरवष� मांडव घाले्च रा तयाच मेढी री वाशे 

वाीरले असेे.” 

“ अण काय! मग इरामदार ीावआणयांरा वासेल ख्े अभकारशेस  आेे . रगीच 

स्यरीक केली इरे.” मिला काका. 

“मी यळखे् ेुाया इरामदारांरा. अरे भाऊबंदक�रं भरलंय घर. सम्ेल ेलुा.. 

ी्रगी सखुी झाली क� अमळवली.”  िाकले  ््बा सांगे आ्ेे. मग मिला काका 

ेोडाेलया ेोडाे ीसुीसुे काआीेरी बडबडू लागला. वैेागला वासे आ्ेा. मग  ई 

 ली व मआणाली “भाय्ी,  राळाचे मी ठरव ूक� ेमुआी सांगणार? राय, �इमी  मची 

क्णी राय असे वागेाे मआणरू अवचारलं. काय मराे असेल ेे सगळे सवच  सांगा. 

 अण आ्  कसेच लगर करायला समरर असाल ेर सांगेे सगळयांरा, बाबांर् तयांरा व 

तयांचया बायक्ला क  द े लगर.  ीण क्णी मिे ीडायचं राआी. भले मी �इमीला 

माझीच ी्र मआणरू वाढवलंय, ेरी सआर करीर मी.” 

आा स्ला  वढा ्बरदसे बसला क� काका काळे अठइकर ीडले. मााया ी्साे ग्ळा 

 ला.  ईच सगळे वयवआार बघेे. मायला काय ्मणार? मायरे किी केलेच राआी. 

मायला सगळे सांगीेले ेर अेरे ीसक र मआसले “म्ठीच सगळं करणार ग्. े ू रक् 

काळ्ी क .  अण मी बरी आ् मआणीर तयांरा. सरळ सांगीर माायार राय आ्णार, म्ठी 

आवीच बर्बर. मग काय करेील? गी मार खाली क र मारावच लागेल रा?”  

माझे बाबाच  कसे ीडले आ्ेे. वासले का करेाे आ ेअसे. सगळयांबर्बर राआहर मार 

अमळवायचा स्डूर अीमार ीदरी घेे बसले आ्ेे. मला मात सम्े आ्ेे,  ई वागेे ेे 

बर्बर. कुणाला कसे शांेीणे र�र दायचे, पसंगाे ीकडायचे, पेम दखेील दायच,े ीण 

दराराआी ठेवायचा. घर  कसंि ठेवायचा मागर ेी सगळयांरा दाखवे आ्ेी. मला तया 

वयाे े् सम्े आ्ेा. 

लगराची ेयारी  ेा बाआ ेर सवयंीाकघराे अश  लागली. ेांदळाची ी्ेी येवरू 

ीडली. अखरीचया कणयांची ी्ेी ीण  ली. ेालुइयाआहर द्र म्ठी ी्ेी चणयाचं ीीठ 

 लं. ेेलाचे, ेीुाचे डबे व मसालयाचे ीदारर  ले, सीुारया, ेंबाख ू ीण  ले. मी 

बघेच बसले  वढे सगळे सामार द्र अदवसाचया लगराला? मी अवचारले ेर  ई 

गडगडास आसे मआणाली “ख्ेांचया घराे ्नमलीस ग् े.ू  अण  ेा इरामदारीण 

आ्णार. द्घांचाय  ब रक् राखायला. सगळयाे म्ठा मार राखायचा े् मिलयांचा. 



 

काय कमी ीडले ेर मआणेील,  ीलया मलुणरा र्वलेर झळझळीे. मााया मलुीला 

राय ेसे केलेर. मग काय र�र दऊे?” 

“काय ब्लेील? गी झालेे.  ीण  ीले सगळयांचे सारखेच क�या. अगदी 

समुीलाय अशीच र्वयुा.” माझी माय ब्लली. 

मगचया अदवसांे  कच गोिळ रडाला. भस्णकडची मंडळी येऊर बुंदी ीाडूर गेले. 

सगळया मलुांरी बुंदी  का म्ठ्या अींीाे भरलया. भसणी  लया. ींिरावीस रारळ खवरू 

तयाचया वड्या क र गेलया. वड्या रवया क्रया स्ीलीे भ र वर ीतावळी बांिरू 

अशंकाळयाला लसकवली. कारण काय ेर मुंगया लाग ूरयेे. मग अचवडा, शंकरीाळया, 

बेसर लाडू, रवयाचे लाडू सगळे अदवाळीचे ीदारर बर ू लागले. अदवाळीे घरचया ीरुेे 

बरे.  ेा दपुीस अेपीस बरे आ्ेे. सगळे ीदारर झाले क� दवेाला पसाद दाखवायचा व 

सगळी ी�ुष मंडळी बाआरे बसलेली असली क�  राळाचे ेास वाढूर दायचे. 

 क  क ीदारर चाखरू, बाआ ेर शेरा काय येे् अेकडे सगळया बायका कार लावरू 

बसे. मग  मआालाआी अमळे.  

िाकसे  ््बा मग मिलया काकाला स्ला आाणीे, “बघ रे बाबा, ेुाया ीसंेीला 

ीअआला मार. बरे झालेय रा सगळे?” 

म्ठे  ््बा ्रा सरळच. तयांरा ग्म सम्ायची राआी. ेे मआणाले “तयाला काय 

अवचारे्स? अरे म्ठ्या सरूबाईचा  राळ, ्राीण चव बदलणार राय. सगळेच  ार 

झालेय. ीावआणे खषू आ्ेील रे. ीण �इमीलाय करायला यायला ीअआ्े रे. ेर खरे.”  

 वढे मी ऐकले  अण वासले अरेरे, मी ीण काआीेरी केले ीाअआ्े आ्ेे.  ईला ेसे 

ब्लले ेर मआणाली “�इमे, सगळे येणार ग् ेलुा. सगळे मर लावरू बघीेलेस ेर खरे. 

करायला लागलीस क�  ठवेल सगळे. मला अव�ास  आ ेेझुा. ेाुया आाेाला माझीच 

चव येणार बघ.”  

मी  रंदले.  ई अकेी चांगले ब्लायची. सगळयाच मलुांरा ेी अशीच आ��ी 

दायची. 

मांडव झाला. ीेंगाचया कागदारी स्वला. कंदीलासाठी व ीेट्मोइससाठी  कडे 

लावले.  ंबयाची े्रणे बांिली.  अण मला ी्साे कसेसेच आ्ऊ लागले.  ईला 

स्डूर ्ायचे. माय दरू आ्णार. समुीला गो्ारायला राय अमळणार. शामला ीैरयांचा 

अआश्ब दाखवायला राय अमळणार. लगर ेर  ठ अदवसावर  ले. इरामदारांचया घरी 

क्ण क्ण  आेे ? लआार अकेी? म्ठी अकेी? मााया ््डीचे असणार क� राआीे? 



 

साससूासरे  आेे  क� राआीे? मराे प्ांचे भुंगे भणुभणुे आ्ेे. मग ी्साेआी गरुगरु 

वआायची.  ई बसूर काआी करीे असली क� मी आळूच अेचया बा्लूा  डवी वआायची. 

ड्कं अेचया मांडीवर घसुवायची. काआी ब्लायची राआी. मग  ई आाेाेले काम ठेवरू 

र्ीसूर मआणे “असेच आ्ेे ग् बाय. काय सुिरे राय शेवसचया अदवसांे. ड्इयाे अ रेे 

री ी्साे गरुगरुेे.” मी र सांगेाच  ईला सगळे सम्े. ्नमदाेी माय सम्रच असे. 

मग द्घणचे ड्ळे भ र येे. मााया  ठवणी सांगे तया अशुंरा वास क र देे . 

 वढ्याे  ्सी काक� येई. ेी दखेील ब्लायला लागे “समुीला सांभाळलर. आी गेली क� 

समुीय रडणार  ठवण काढूर. काय करायचं शेवसी ी्रीची ्ाे.” मग अेघणचेय 

मसुमसुणे व रडेा रडेा ब्लणे चालू आ्ई. आ े दुु ख राआी, अवरआाची बोच असे. मला 

अमळालेले मायेचे र्वे माी बघूर मलाआी आ�दंका  ुसे. मग  ई घ  कवेे घेई. द्र मकेु 

घेई. मग माय ब्लवी मआणे “माायाय कुशीे ये ग् बाय!” मी अेचयाकडे ्ाई. मग 

िाकली काक� ीण कुशीे घेई.  मआी बअआणी खरंच भागयवार. ेीर  यांचया पेमाचे 

माी भरीरू अमळालेले भागयवार ्ीव. 

 ेा मांडवाे अविी सु  झाले आ्ेे. ि्ेर, रीरण,े स्ीी घालूर मिला काका 

अमरवे आ्ेा. भस्ी सांगेील ेे करीे आ्ेा. माय मिेच काम स्डूर ्ाे आ्ेी. 

तयाचयाबर्बर ीू् ेला बसे आ्ेी. ्रा वेळ झाला ेर े् अेचयावर अचडे आ्ेा. ेी 

आसंरया ेोडारी तयाला अरवळे आ्ेी. मिेच  ई ब्लूर काकाला स्ला मारीे सरळ 

करीे आ्ेी. ीण सगळे  क काळ्ी घेे आ्ेे. काकाला ्ासे रखडवरू ेमाशा वआायला 

दायचा राआी. 

लगर द्र अदवसावर  ले. इरामदारांची वराे रदा येणार. तयांची वयवसरा गावचया 

सवयंभ ूमंदीराे केली आ्ेी. मी ्रा गोिळले आ्ेे बिीर झाले आ्े.े काआी सचुे रवआेे. 

ीरवा लगर आ्णार व मी या घ र ्ाणार आचे मराला ीसे रवआेे. मायेची सगळी माणसं 

इरेच राआाणार. मी मात  कसी ीडणार. तया घराे �ळेीयये ेरी.           

***** 
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शा्राव- 

�अइमणीचं लगर ठरलंय. इरामदारांचया घराे दणेार मआणेाआेे . साे गंवाे ्मीर 

 आ.े गळुगुळे इरामदार मआण्े बडे पसर. ीण  क गालब्स  आ ेकुसंुबाला. रतीनराचा 

ीरू येे् घराे. ीैसा अडका  ार येे्. इगं्ांचया काळाीासूर सरकाराे व्र. तयामुळे 

सगळेच  ार ्क�े राआाेाे. ीण द्र भावांचे ्मे राआी. इससेसीचे भाग झाले. 

आ्णारच.  

�इमीचा आ्णारा रवरा द�क घेेलेला. तयांचे वडील सवाये म्ठे. मग ेीर भाऊ. 

म्ठ्या अेघाराआी मलू रवआेे मआणूर म्ठयारी द�क घेेला. रंेर सवाये  ्स्याला मलुगा 

झाला. 

 ेा ींचाईे झाली. िाकसयाचे मआणणे, माझा मलुगा औरस गुळगुळे. मआणूर 

तयालाच सगळी इरामदारी अमळावी. ीण झाले रलसेच. म्ठ्या भावारे सांगीेले क� 

द�क असला ेरी मलुाला सखखया सारखे वाढवलेय. चार भाग आ्ेील. मिलया द्र 

भावारी ठरवावे तयांचा भाग तयांचया रंेर कुणाला दायचा े.े  अण तयारंेर कुसंुबाला 

भयंकर भाऊबंदक�चा शाी सआर करावा लागे्य. म्ठ्याचया द�क मलुाचे राव 

 बासाआबे. लआाराचया मलुाचे राव भाऊसाआबे. 

मिलया द्र काकारी ेरी अवचार करायचा. ीण तयांचे िाकलया भावाबर्बर ेेवढेसे 

बरे रवआेे. तयांरी  ीले अआससे  बासाआबेारा अदले व अदवंगे झाले. द�क ीतु 

 बासाआबेांचा अआससा ेीर भाग व भाऊसाआबेांचा अआससा  क भाग झाला. भाऊबंदक� 

 णखी गडद झाली. भाऊसाआबेांचया वअडलांरी बंदकुा काढलया, कुळावयाला  ीलया 

बा्लूा वळवले.  बासाआबेांचे वडील भाऊबंदक�ला बळी ीडले. क्णी मआणेे तयांचा 

खरू झाला, क्णी मआणेे ेे रदीे वआाे बडूुर गेले. इरामदारांचया चचस्ीी वाड्याचे 

 िीच द्र सारखे भाग झाले आ्ेे. 



 

भाऊसाआबेारी दडेंली क र ीढुचा भाग  ीण घेेला.  बासाआबे द�क तयामळेु 

्रा मवाळ तयांरी मागचा भाग मानय ठेवला. मग ्ाणया येणयाला रसेा अमळेरा. ीरे 

भांडणे सु . बंदकुा बाआरे अरघालया. चार भावाेले  कसे  ्से इरामदार आयाे आ्ेे.  क 

्ागी दडेंली यशसवी झालया बर्बर तयांरी ्अमरी बळकावायला स ुवाे केली. 

कुळावयाची तयांराच सार अमळाली. ेे खीू अरेरावी क  लागले.  बासाआबे आरैाण 

आ्े. क्सर कचेरया आा  कच मागर तयांचयासम्र आ्ेा. वय दखेील लआार. ीण  ्से 

इरामदार  क अदवशी झ्ीले ेे रठलेच राआीे. 

इरामदार वाड्याे ी्रवडा झाला. अठरा वषारचे  बासाआबे व १७ वषायचे 

भाऊसाआबे. ीण भाऊबंदक� काआी अमसली रवआेी. ्रा रंड ीडली आ्ेी  वढेच. 

 बासाआबेांशी �इमीची स्यरीक मिलया काकारे ्ळुवली. ीण मला ी्साे 

कालवले. कुठलया  ु ास्यांे ढकले्य �इमीला काका? ्रा अवचार ेरी करायचा. 

मी अशकायला चांगला, अआश्बाला आ�शार मआणूर  ््बारी मला खंड वसलुी व 

अआश्ब आवाली केला. मी तया साठी अ रे. इरामदारांचया साे गांवाीैक� ेीर गांवे 

 मचया ख्ेीचया गांवाला खेसूर आ्ेी. मआणरू मला इरामदारांची इथरंभूे  माअआेी 

कळली आ्ेी. 

केवआा केवआा वासे  ््बारा सवर सांगावे. इरामदारांचया घरी �इमी कसे अदवस 

काढील? किी वासे सरळ िाकलया काकालाच सगळे सांगावे, अवचारावे �इमीचे सखु 

म्ठे क� इरामदारी म्ठी. ीण मी लआार, �इमीीे ा ेीरच वषाररी म्ठा. मलाच ब्ल 

लागेल. ीण  ईला ेरी सांगयूा. अेची माया  ार  आ े�इमीवर. ेी करेल काआीेरी. 

 मआी सगळी भावंडे  कत खेळे भांडे म्ठे झाल्. द्र बआीणणची लगरे झाली मग 

बर्बरचे राअआले ेे मिकुर, ग ुरार व �अइमणी. �इमी ग्रीीार, रंच, रीळसर घारे ड्ळे 

 अण सवाये आ�शार. सवायशी ग्ड वागे. कुणालाआी मदेीला िांवे. लआार भावंडारा 

 ईचया मायेरे ीाआी. मआणरूच ेी  मची लाडक�, सवायची  वडेी बआीण आ्ेी. ेी 

आ्रीळू रये आी इच ा ््र िरे आ्ेी. ीण ब्लू शके रवआे्. 

मिला काका  कसाच े्रयांे वाग.े रगीच वाद रक्े मआणरू क्णी तयाचया वासेला 

्ाे रसे. मला वासे  ््बारी ेरी द्र शबद तयाला सरुवावेे. राआीेर रदा आाच 

कुसंुबाला घाेक ठरेल. ीण मी लआार. वासलं ेरी म्ठ्यांबदल ब्लायचं राआी.  ई मात 

खरच आ�शार. ेी  ार चांगलया ेरआरेे तयाला गपी करी. सगळया कुसंुबाला  कत ठेवे. 



 

द्नआी  ््बा मआणूरच अेला  ार मार देे . अेची क्णेीच ग्� डावलीे रसे. 

मआणरूच वासे अेला सांगावे. ेी काआीेरी मागर काढेल. 

ेसंच �इमीचआी आ्ें. खेळेारा भावंडांची भांडणे आ्े.  मआी सगळे खेळेारा 

र्डी ार लबाडी क च. मग भांडण स ु. �इमी मग अरकाल दईे. लबाडी बर्बर ीकडे. 

मग नयाय दखेील बर्बर अमळे. सगळे अेला मारे व खेळ ीुढे स ु आ्ई. 

 क अदवशी �इमीरी ीैरेकरयांचा अआश्ब ठेवलेला ीाआहर ेर मी   यारेच ीडल्. 

अेरे अभंे ीवर काढलेली अचतं, ीुढे मारलेलया रेघ्स्या व शनूये मला चक�े क र गेली. 

अवचार  ला आी शाळेे गेली असेी, अशकली असेी ेर? अेरे सवेुच  ीली अआश्ब 

ठेवणयाची ी े श्िली आ्ेी. अ्ाणेेीणी अशकणयाची  वड अेरे दाखवली आ्ेी. 

तयावेळी स ुा मी असाच ेळमळल् आ्े्.  ््बारा सांगावे,  ईला सांगावे 

अआला अशकवा, शाळेे घाला. ीण ि्ल्च राआी.  ्सी काक� अशकली आ्ेी साेवी 

ीास आ्ेी. मआण्े चांगलीच अशकली आ्ेी. अेलाच सांगयूा ठरवले. 

 क अदवस संिी बघरू  ्स्या काक�रा गाठले. मागचया अभंे ीवरचा �इमीचा पेाी 

दाखवला. सगळा पसंग वणरर केला. व मआणाल् “काक� ेमुआी ेरी सांगा म्ठ्यारा 

�इमीला शाळेे घालायला. आ�शार  आ ेेी.” 

“बाबारे मीच अचंेेे  आ,े मााया समुेीला ेरी अशकवायला येईल क� राय. मी 

सांगायला  गेले ेर मआणेील, सगळयांराच कुठे अशकवायला ्ाेेस? े ू ईलाच सांग 

रा, ेी बघेल काय ेे.”        

“ेचू सांग. रायेर  क कर. े ूअशकलीस रा. मग अेला अशकव े ूघराेच.” मी 

“अरे घरचीच कामे काय कमी असेाे. ेर आ े अशकवायचे झेगास लावरू घेव.ू वर 

सगळे ड्ळे काढूर बघेील माायाकडे. तयाचं काय?” काक� 

मला मराे वासले, �इमी काय अशकणार राय आ ेरइक�. काय करायचे आा अवचार काय 

मराेरू ्ाईरा.  ईला सांगरू बघयूा? 

ीरे ेसंच केलं.  ईलाआी �इमीची अभंे ीवरची करामे दाखवली. �इमीला 

अशकवायची अवरंेी केली. ेर  ईरे मलाच दम मारला. कुसंुबाेला मी सवाये म्ठा 

मलुगा आ ेखरे, ीण अ्रू म्ठे आयाे  आेे . आा पयतर मी केलाच, ेर  ीसांे वादारा 

ेोड  ुसेल. ेी कुसंुब  कत ठेवायचा पयतर करेेय तयाला स�ंुग लागेल. अेचया  का 

चकु�ची वास बघे मिला काका बसलाच  आ.े े् ेाबडे्ी ग्ब करील. तयाचीच 

मलुगी  आ ेरा ेी? 



 

ीअआलयांदाच मला  ईचया ब्लणयाेरू कुसंुबाचया  कतीणाचा ेडा अंिूक अदसला. 

 मआी ेर सगळे  ार गुणयाग्अवंदार् राआाे्.  ई व द्नआी काक� दखेील 

बअआणणसारखयाच राआाेाे. मग  ईला असं कां वासलं?  ीलं  कतीण  वढं 

कांचेसारखं  आ?े केवआाआी ेडा ्ाणारं?  म्ठ्यांचया अकतयेक ग्�ी  ीलयाला माआीे 

रसेाे आचे खरे. 

�इमी अशकावी आा माझा पयतर रइक� खुंसला आ े मला सम्ले.  ेा अेचया 

लगराबदल कसं क्णा कडे ब्लणार.  ई मआणेल मी म्ठा केार वआायला बघे्य. 

 ््बांकडे ब्लायची अआममे राआी. बाबा अकंवा मिला काका यांचयाकडे अवषय 

काढायचा मागर सांीडे रवआेा.  

रंेर �इमीला तास झाला असेा ेर कायम मराे खंे करीे बसल् असे्. 

काआीेरी करायला ेर ीाअआ्ेच. कमीे कमी म्ठ्यांचया कारावर ्ाईल  वढे ेर 

ीआायला ीाअआ्.े वेळ बघूर ब्लायचे ठरवले.  

 मआी मआण्े द्नआी  ््बा, बाबा, द्नआी काका, मी, ग�ुरार, मिकुर   वढे म्ठे 

मआणरू  काच ींो�े ्ेवायला बस.ू बाक� सवर लआार ेी  ंेलया ख्लीे दगंा करीे 

्ेवीे. मलुगा दआा बारा वषायचा झाला क� बाआरेचया ींो�े यायचा व मलुी तया वयाचया 

झालया क� म्ठ्या बायकां बर्बर बसे.  

अशीच  मची रातीची ींगे बसली आ्ेी. व मिला काका मआणाला “लगराची 

ेयारी करायला लागल्य मी. तयांरी काय मागीेले राय. इरामदार  आेे . लगर ्रा 

बरया ीैक� करावं लागेल.”  

म्ठे  ््बा मआणाले “ िीची द्नआी लगरे ख्ेांरा सा्ेशीच झाली. द्र अदवस 

गाव ्ेवणे झाली. इरामदारांरा सा्णारी ेी  णखी काय वेगळी असणार?” 

मग शांेेा ीसरली. बाबा ब्लला “े ू मलुाची चचकशी केलीस काय रे? राआी! 

इरामदार मआणरू अवचारलं. ीैशा बर्बर अवदसाय असेे तयांचया संगेीला.”  

“बअघेलंय ेर!  ेा द्र भाग झाले इरामदारीच.े ीण  बासायबारा ेीर भाग 

अमळाले, री चलुे भावाला  क भाग. द्र काकारी  ीलाय भाग  बासायबाला 

अदलाय. मआण्े मलुगा चांगला सम्ूे दार असणार.” मिला काका सांगे आ्ेा. मला 

आीच वेळ बरी वासली. 

“मी अ रे् रा खंड ग्ळा करायला ेेवआा मला खीू ग्�ी ऐकायला अमळेाे. 

म्ठ्यांरा चालेल ेर सांगे्.” आ ेऐकेाच  ््बा मआणाले “सांग रे बाबा! सांग! ेआूी 



 

म्ठा झालायस. े ूीण बघायचे कुसंुबाचे. काय बरे वाईस असेल ेे सगळे सांग. ी्रीला 

सखु आवे  वढेच.” 

मग मी सअवसेर सगळी माअआेी सांगीेली, भांडणे सांगीेली,  बासाआबेांचया मागे 

भाऊसाआबे कसे ीडलेे, दडेंली क र कसे सेवेाे सगळे वणरर केले. ीअआलयांदा 

रागावलेला मिला काका आळू आळू रंड आ्े गेला.  बासाआबे रंड  आेे  आ ेमी सांगेाच 

े् ब्लायला लागला      

 “बघा, मआण्े आ्णारा ्ावई ससय  आ.े भाऊ वांड मआणूर काय ी्रगी राय 

दायची?  अण ीढेु मागे  ीणआी  आ्े तयांचया ीाठी. मग काय करील े् भाऊ? 

लआार वय  आ.े सांभाळायला रक् ीावआणे मआसलयावर?”  

“बघ बाबा काय ेे. ी्रगी  ु ास्यांे रक् ीडायला.” िाकसे  ््बा ब्लले.         

“ अण  ीण ीावआणयांचया वयवआारांे ीडू रये. द्षच अमळे्. आ ेल ांे ठेव” म्ठे 

 ््बा 

मला सगळयांचया कारावर गेले ेे बरे वासले. र्डा सवेुचा अअभमार ीण वासला. 

ीण ेरी स ुा मिलया काकारे लगर ीइके केले. 

 ई  ंेरू सवर ऐके आ्ेी. मला ीरे सगळे अवचा र घेेलेर. मग ेी दरर्् ेास 

भर ेरी �इमीला काआी सांगे सम्ावे बसे. काय असेल याचा र्डा अंदा् मला 

यायचा. तया घरी काय आ्ईल, भांडण अरघाले ेर कसे आाेाळायचे असलेच काआीेरी 

असणार.  ई तयांे बरीच ेरबे् आ्ेी. मआणरूच मााया बअआणी जया घरी अदलया ेे 

सगळे रांवा्े. सगुरण घराे  ली मआणे. सगळी  ईची अकमया. 

दसुरया अदवशी यसीवर मी  कसाच अआश्ब अलआीे बसल् आ्े्. ेेवढ्याे मिला 

काका कुठूर ेरी  ला. मााया ्वळ बसे मआणाला “अआश्ब अलअआेा अलअआेा ेू 

माअआेीय बरी काढे्स रे! अ्रू  क माअआेी येईल काय रे काढायला ेलुा? 

भाऊसायबारी ्ावयांची अकेी ्मीर दडेंलीर आडी केलीर. मग करे् मी काय ेे.” 

बघे्, मआणूर मी गपी बसल्. 

“ीण काआीआी मआण आां. ेाुया माअआेीरे मी सवसर झाल्.  ेा लगर क र दायला 

कायच आरके राय.” काका. 

अमळके, इससेस, ीैसा आचे काकाचे सखुाबदलचे मे. मी मराे आसल्. आाच असा 

कसा झाला. �इमीला इससेस अमळेल, इरामदारीचा मार ीण अमळेल, ीण सखु अमळेल क� 

राआी? काय भांडणे अमसवणयाे ्नम घालवायचा अेरे? आा अेचे सखु बघेल क�  ो 



 

इससेस व मारमराेब? मला असेच अवचार का येे याचे कारण सम्े रवआेे. कशाव र 

ेी अशाच ीपरअसरेीे ्ाईल? कदाअचे  ार सखुाे राजय करेल. मी असा रलसाच 

अवचार का करे्? 

ीण अेची काळ्ी काआी कमी आ्े रवआेी. दवेाकडे सांकडे घाली. �इमी सखुी आ्ऊ 

द ेरे.  

मग  कदा ठरवले,  ईलाच सांगायचे, अवचारायचे. रागावली ेरी आरके राआी ीण 

ब्ललेच ीाअआ्.े मर शांे ेरी आ्ईल.  

मला सगळयाच भावंडाची माया  ार. ग�ुरार असयासाे कचचा मआणूर तयाला 

अशकव. बाआरे गावी गेल् क� शारदा, सिुा वगैरे बअआणणसाठी परबीरी, ीीरा, केसाचे 

 ंकडे  णी. म््रू सगळयारा सारख.े  ्सी काक� लगेचच ब्लूर दाखवी “म्ठ्या 

्ाऊबाई शाम अगदी ेमुचे गणु घेऊर  लाय.″ सगळयांवर सारखीच माया.” मग मला 

बरे वासे. सगळेच माायावर माया करीे. समुी सगळयाे लआार, अडीच ेीर वषारचीच. 

ब्बडे ब्ले मला अवचा  लागली, “दादा �मीेायचे लगीर आ्ेले. मग ेी रवरयाकडे 

्ाणार रा? मी ्ाऊ अेचया बर्बर? काक� सांगेे म्ठ्यांरा अवचार. सांग रा ्ाऊ?”  

 म्ठ्यांरा मआण्े वडीलिारयांरा आ े अेला सम्लेच रवआेे. माझी ीरवारगी 

अमळाली क�  ीण ्ायला म्कळे असे अेला वासले. कसे ेरी अेला सम्ावरू 

ीाठवली व अवचाराे ीडल्. �इमी गेली क� ीअआली समुी  कसी ीडणार. अेला राआी 

करमणार अेचया अशवाय. मग मी शारदा, सिुा व शालीरी यारा ब्लावरू सांगीेले क� 

तयांरी समुी बर्बर ्ासेीे ्ासे खेळायच.े �इमीीासूर दरू ठेवायच.े रदा �इमी लगर 

आ्ऊर गेली क� समुी खीू रडेल ेसे आ्ेा रये ेर ेमुआी अेला ेमुची सवय लावली 

ीाअआ्.े  

“ीण समुी ेर सारखी �इमी बर्बरच राआाेे.  मचया बर्बर येेच राय.” सिुा 

मी सिुाला सम्ावले. मायेरे ब्लवा,  ीलयाेला खाऊ दा, खेळाे अेला ्ासे 

खेळायला दा.  वढं केले ेर द्र अदवसांे ेी ेमुचयाे अमसळेल बघा. मग आळू आळू 

�इमी करेे ेी कामे सिुारे करायची. मआण्े समुीचे केस अवंचरणे, नआार माख ूघालणे. 

सिुा सम् ूआ्ेी. अेरे दसुरयाच अदवसाीासूर समुीला ेाबयाे घेेले.  अण खर्खरच 

समुी ीण सिुाेाय सिुाेाय करे अेला अबलग ूलागली. 

मला ीरे  कदा  ईचा अअभमार वासला. सगळया मलुारा अेरे ्बाबदारी काय ेे 

लआारीणीच अशकवले आ्ेे.  क मिला काका ेेवढा ्र वेगळा वासायचा. आलली 



 

ग�ुरार ीण मिरूच असे काआी ब्ले क� वासे आा दखेील बाीाचया वळणावर ्ाणार क� 

काय? 

�इमीला मााया सम्र मआणाला आ्ेा. “�इमी े ू इरामदारीण, खीू गांवाे ्मीर. 

सांभाळशील कशी? तया ीे ा े ू मला घेऊर चल ेाुया बर्बर. लांबची गावे मी 

सांभाळीर.” 

 “का रे बाबा! ेझुे वडीलिारी काय ेलुा वारयावर स्डणार? मी इरामदारांचया 

घराे ्ाणार, इरामदारी तयांची, क्णाला ठेवायचे आ े तयांचे काम, माझे रआी.” �इमी 

भावाचे वाभाडे काढे र�रली. मी मात सखुावल्. ीण ग�ुरारचया अवचारांची अदशा 

आळूच अदस ूलागली तयारे िासेावल्. 

 के अदवशी मी  अण  ई दवेळाे गेल्.  ईचा ीाय मुरगळला आ्ेा. बर्बर 

क्णी रवआेे. मग गाडी ्ुंीली व अरघाल्. दऊेळ मैल दीड मैल लांब. ्ाऊर ीरे 

येईीयये कमीे कमी दीड ेास ेरी लागला असेा.  ई बर्बर  कसेीणी ब्लायला आी 

संिी आ्ेी. आळू आळू करीे मी सगळया ग्�ी  ईला ्शा घडलया ेशा सांगीेलया. मग 

अवचारले “अशा पसंगी कसे आाेाळायचे अशा ल्कांरा  �ाीयये ेचू सांभाळेस 

वयवअसरे. कसे ्मवलेस सगळे?” 

“अरे! मी काय केलं? कायच राय.  ो म्ठ्यांचा मार राखला, क्णाला काय आवे 

रक् ेे वयवअसरे बअघेले, लआारांरा माया अदली. ्ेवआा केवआा म्ठ्यारं ब्लले ेेवआा 

मागाआहर पेमारे ्वळंय घेेले. ्ावांची मलेु, माझी मलेु असे मराेआी  णले राय. किी 

काय  वडले राय ेर गी राअआले. सम्रचयाला सम्ेे रे, ब्ले राय मआण्े ीसले 

राय. मग ेेच  ीलयाला सुिारेाे.  कदा अकेररकार सांगेारा ऐकलं, मचरं सवाररर 

सािकम,् खरं  आ े रे ेे. खीू रीय्गी ीडेे.  ेा ेचू बघ �इमीचे री ग ुचे ब्लणे 

मला सांगीेलेस, ीण े ूगी राअआलास रा? ेसाच रआा. भांडणं रक् रे कुसंुबाे.  अण 

सवेुआी वागायला शीक क्णा बदल मराे काय ीण गआ ि  रक्. काका री गु  

सारखेच आ े लंच रा ेुाया मराे? असेलआी राआीेर रसेलआी ेसे. सगळेच काय असेच 

राआील अशी  शा ि  रक्. ्े पारबिाे अलअआलेय ेे आ्णारच. मग राआी झालं 

मरासारखं ेर तास आ्े् रे.” 

मी आ ेअमृे  ीीे आ्े्. अकेी म्लाची अशकवण आ्ेी. अ्रू ेी ब्लावी असे वासे 

आ्ेे ीण ेी अवचाराे गरु सली. कुसंुबाचया पारबिाचाच अवचार करीे असणार. मी गपी 



 

राअआल्. कदाअचे मााया ब्लणयारे अेला भअवयय अदसे असेल व तयावरचा े्डगा ेी 

श्िे असेल असे वासले. 

घरी ी्चल् ेर मिलेकाका यसीवरच बसले आ्ेे. ीसक र ब्लले “अरे वा! शाम 

 ् शावण बाळ झालास रे.” ेे कु्के ब्लणे मला लागले. मी ब्लायचया  िीच 

 ई आसे  ब्लली “राआी व्  ् ग ुला  अण मिलुा ेमुआी लाकडं भरायला 

ीाठवले रा मांगराे. राआीेर मला ेेच रेेाे दवेळाे. ग ु राय ेर आाडे अखळअखळी 

झाली. शामला राय अेेक� गाडी आांकायला येे.” माायाकडे  क आसरी, अव्यी र्र 

साके  ई घराे अशरली. ख्ील, अर��र झालेलया काकांचा चेआरेा ीआाेारा मला 

 रंद झाला.  ईची समयसूचकेा   यरचअके क र गेली. मााया ीे ाआी अेरे 

ग ुचे गणुगार केले ीण अधया�ेाे अेरे काकांरा सवर मलेु अेला सारखीच आ ेदाखवले 

आ्ेे. ेे दखेील आसेमखु चेआरा ठेवरू. 

 का क्ीरयाे म्ठे  ््बा ्ी संीवरू बसले आ्ेे. ेे सवर ीआाे आ्ेे, ऐके आ्ेे. 

 ई घराे गेली ेसे मआणाले “म्लया! (मिलेकाका) अेचया ीदराे दवेारे ेीरच राय, 

साे शावण बाळ घाेलेे रे! दसुवास करायचा स्ड. दवेी सम् अेला. भले आ्ईल ेझुे. 

अेरेच घर बांिरू ठेवलेय  कत. समा्लास?”  

�इमी अशा  ईची ्री मलुगी रवआेी ेरी कुसंुबाेली अेची वागणूक ेंे्ेंे 

 ईशी ्ळुणारी आ्ेी. मरअमळाव,ू आसरी, पसंगी सडेे्ड, आ�शार, कामस,ू ग्रीीार, 

दखेणी, ल्भस, सवेु आ्ऊर मदेीला िांवणारी  अण कुसंुबाेलया सवायवर बेआद माया 

करणारी,  ीीर भाव र ्ीणारी. मआणरूच  ईची लाडक�. 

अशा �इमीचं लगर आ्ऊर ेी सखुीच वआावी आी इच ा आ्णार राआीेर काय. 

***** 
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आई (सिवताबाई)- 

मी सअवेाबाई, ्ामसंड्यांचया ख्ेांचया घराेरू अमठबांवकर ख्ेांचया घराे  ले. 

म्ठी सरू मआणरू. लगराचया वेळी वय असेल चचदा ींिरा वष�.  ्आी मला माझी  ई 

 ठवेे. मी अेची ेीसरी मलुगी. मला सखखाभाऊ रवआेा.  मआी सगळे  कत राआह. 

मआण्े बाबा, अदगकूाका, अवरकूाका आ े अेघे व तयांची मलेु बायका.  मआी सगळी दआा 

भावंडं. ्मीर खीू सगळे भाऊ  कत रआाे. 

माझी  ई सवाये म्ठी सरू. अेला मार सगळेच दायचे. द्नआी काकू दखेील  ार 

मारारे वागवीे. अेचया शबदाला ्बरे व्र आ्े.े याचे कारण  कच. अेरे सवाररा 

 ीलेीणारे वागवले. क्णी मआसले क� ेमुआाला मलुगा राआी ेर काकांचया मलुारा 

्वळ क र मआणे “मग आ े क्ण माझ.े दवेार मला चार ी्रगे अदलेे, अदसे राय 

ेमुआाला!” खरंच  ईरे सगळया मलुारा  ीलया मलुांसारखेच वाढअवले आ्े.े  

मााया  ईची  क ग्� मला लगराचया चार अदवस  िी सम्ली.  ई मााया 

बअआणणचे लगर झाले तयाचया चार अदवस  िी, लगर असेल अेला  ीलया बर्बर घेऊर 

झ्ीायची. मला वासायचे असे का. तयाचा रलगडा माझे लगर ठरले व चार अदवसावर 

 ले तयावेळी झाला.  

आ ेचार अदवस मी  ई बर्बर झ्ीायला गेले. ीअआलयाच अदवशी अेरे माझे लआारीण, 

मााया बअआणी, भाऊ, काका, काक� यांचयाबदल सअवसेर सांगीेलं. ेी आ ेका सांगेेय ेे 

मात मला ीअआलयांदा ल ाेच  लं रवआें. दसुरया अदवशी अेरे खरंच केवढं सम्ाऊर 

सांगीेलं. मी म्ठी सरू आ्णार आ्ेे. ख्ेांचया घरी सगळे  कत राआाेाे.  ीलयामळेु 

कुसंुब ेसुेा रये  वढंच राआी ेर ेे  कत ठेवायसाठी झसायचं कसं. आसे मखु रआायचं. 

रदा ्ावा येेील तयांरा  ईची रणीव वासू दायची राआी. सवर मलुारा  ीलीच 

सम्ायचे.  ीीर भावाला मराे राराच दायचा राआी. म्ठ्यांचा शबद पाणीणारे 

्ीायचा. काआी  वडले राआी, ेर तयावर रआाी्आ, चचार काआीच करायचे राआी. गपी 



 

राआायच.े  ीले सवेंत मायेरे भरलेले वयअोतव ेयार केले, क�  ीलया शबदाला मार 

अमळे्. मी म्ठी सरू आ्णार आ्ेे, मआणरू ्ासे ्बाबदारी आ्ेी. तयाचीच ेी ्ाणीव 

क र देे  आ्ेी. 

्ग वाईस ेेवआाच आ्ें, ्ेवआा  ीण वाईस वागे् अकंवा वाईसा सम्र द्र आाे 

करायला रभ े ठाके्. वाईस सम्र  लेच ेर तयाला वळसा घालूर, चकवा दायला 

अशकलं मआण्े झालं. तयाचा सुंदर मागर मआण्े अब्ल आ्ऊर अरषेि दाखवणं. केवआा 

केवआा  ीलयाला काआी सम्लेच राआी असे वेड ीांघ र ीेडगावला ्ाणं.  

 ई अकेीेरी सांगे आ्ेी मिेच कुरवाळीे आ्ेी.  क  क ब्ल मरावर क्रले 

्ाे आ्ेे.  मचेआी कुसंुब  कतच आ्ेे.  ईची वागणूक ड्ळयासम्र आ्ेी.  अण मी 

अमठबांवकर ख्ेांची सरू वआायला सज् आ्े आ्ेे. 

लगर आ्ऊर  ले. अमठबांवकरांचया घरची ीअआली सूर  ली. सासरे द्र, म्ठे व 

 ्से व सासबूाई  क िाकसी. द्र दीर व लगर झालेलया द्र रणंदा. रणंदा द्र अदवसांे 

वश झालया. सासरे ीण आळू आळू सम् ूलागले म्ठे अगदी सािे. वेळचया वेळी चआा 

अमळाला क� खषू. मी  लयारंेर कामे  क  क क र सम्े गेले. सगळे घराेले 

संभाळू लागली व सास ूबाईरा  राम अमळू लागला. तया खषू. िाकसे सासरे र्डे आ�षार. 

माणसे चसकर यळखे असावेे. म्ठ्या भावाला मआणेारा ऐकले. “ल�मी  णलीस 

रे बाबा! भले करील कुसंुबाचे. मला काळ्ी आ्ेी रे. कशी क्ण येईल री वेगळा संसार 

मागील. ीण राय रे गुणाची  आ ेसगळयांरा सांभाळील.”  

मअआनयाचया  े ेीर गड सर झाले. द्नआी सासरे व सासूबाई. आळू आळू असाच ्म 

बसे गेला. द्नआी दीरांचया स्यरीका करेारा मलुी ीसंे करायला मलाच ीढुाकार 

अमळाला. मी मिलया दीरारा ््खले आ्े.े मराे रइक� केले. रातयाेली क्णीआी ्ाऊ 

मआणरू  णायची राआी.  ीलयाच माणसारा  णेे आा द्ष ययायचा रवआेा.  कदा 

मााया  ईरे अवचारले, मामाचया िाकस्या मलुीसाठी शबद साक मिलया दीरांसाठी. मी 

कारण सांगीेलयावर  ई रागावली ेर राआीच, ीण आसंरू शाबास मआणाली. सगळा 

रीदशे चांगलाच �्वलास मआणरू ्वळ ीण घेेलेर. अेरे  णखी काआी अवचारले 

राआी. ीुढे ब्लणार े्च  ई मआणाली, मी ्ाेे कामे  आेे . मला  णखी सांगायची 

यढ वासे आ्ेी, आ े अेरे यळखले असे वासले व मला े्डले.  ईला वासले ीढुचे 

ीरुाण मी सांगणार. मााया सासरचया ग्�ी अेला अअ्बाे ऐकायचया रवआतया. बर्बरच 

 आ,े चांगलया बर्बर कागाळया  लया ेर? मआणरूच संभाषण े्डले अेरे.  



 

 ेा ्ाणीव आ्े आ्ेी  ईरे  ीलया वागणुक�रे दसुरयांचया मरावर कसा ेाबा 

केलाय. अेला आवे ेेच ेमुआी ब्लू शके आ्ेा. दसुरे काआी ब्ललाे ेर कारअीचइयाच 

बसलया असतया. मलास ुा आचे करावे लागणार याची खाती ीसली. तयासाठी 

ब्लणारयाचे ब्लणे खुंसवायची कला अवगे करायला ीाअआ्.े ्शी  �ा  ईरे 

केली. 

अमठबांवकर ख्ेीण गावाेलया बायकांे अपय झाली, ेशी घरचया मंडळीेआी. मी 

 ईचा रीदशे ेंे्ेंे ीाळीे आ्ेे. तयामळेु  द्नआी सासरे, सास ूीअआलेच वश झाले. मग 

िाकसे दीरआी मार दऊेर वाग ूलागले. द्घांचया बायकांची ीसंेी करेारा मााया मेाला 

व्र अदले गेले. ्ावारा आ े लगरा अग्दरच सम्ले. तयामळेु तयाआी  लया अदवसा 

ीासरूच मार दऊेर वाग ूलागलया. मी  कच केले आ्ेे. मलुी  कत कुसंुबाे वाढलेलया 

 आेे   वढेच ीाअआले. मााया लगरारंेर द्र वषाये मिले दीर व रंेरचया द्र वषाररी 

िाकले दीर लगरबंिाे बांिले गेले. अमठबांवकर ख्ेांचे घर ग्कुळ वआायला वेळ 

लागला राआी.  का माग्माग बाळंेीणीची ख्ली अडू लागली. र्ड्यांच अदवसांे 

अचता, शकंुेला, शाम, �इमीणी, गु�रार, मिुकर, सिुा, बाळकृयण, शारदा, शालीरी, 

्यंे, वैशाली, म्आर, गीरी्ा, ग्ीीका, ेीर, समुेी अशी मलेु  मआा ेीनआीरा आ्े 

गेली.  कत असलयामुळे पतयेक�चे ीअआले बाळंेीण स्डले ेर बाक� सवर घरीच आ्े 

गेली. कुणाची कसलीच  बाळ बाळंेीणांे झाली राआी क� मलेु म्ठी करणयांेआी 

काआी रडले राआी. मााया द्र मलुणची लगरे झाली.  ेा रंबर आ्ेा �इमीणीचा मिलया 

दीरांचया मलुीचा. पतयेक अरणरयाे  �ाीयये माझा अवचार घेेला ्ायचा. ीण मिलया 

दीरारी. ीरसीर स्यरीक केली. सासरे व माझा अवचार घेेला राआी. आ ेसवाररा खसकले. 

 ेा सासबूाई ्ाऊर द्र वष� आ्े  ली आ्ेी. द्नआी सासरे  कमेकारा सांभाळे, 

ब्ले वेळ काढीे.  मआी ेीनआी सरुा तयांचा शबद ीडू देे  रस.ू तयांरा आवे रक् ेे 

ीसकर अदले ्ाई. ेशी संवयच सगळया सरुारा आळूवारीणे घालणयाे मला यश अमळाले 

आ्ेे. मलुणची मदे आ्ेीच. ीण रतसाआारे करणारी �इमी.  ुलीाखरां सारखी घरभर 

अभरभीरे राआी. क्णतयाआी कामाला रा रसे.    

�इमीणीचे लगर ठरले  अण ीअआलयांदा मराे  ले. क्णीेरी अ ाआासारे सांगेेय 

आी मलुगी तयाची  आ,े माझी राआी. खरेेर ेी मला सवाये ्ासे ्वळची. अअेशय 

पेमळ, ग्ड ब्लणारी, कुठलीआी ग्� राआी ीसली ेर सडेे्ड ब्लणारी. सवाये म्ठी 

ग्� मआण्े अअेशय अरभरय. अेचया  ््बांशीआी गपीा मारणारी, तयांरा आवे रक् ेे 



 

ीआाणारी. वडील ल्कांचा शबद ीडू र दणेारी. वडीलिारयांची ीाठ चेीरू द,े ीाय चेीरू दे 

असली कामे  रंदारे करणारी. अ रेारा सगळया ग्�ी अचकू असीणारी. क्णाचीआी 

चकू अचकू यळखणारी व सडेे्डीणे दाखवरू दणेारी, सगळयांवर सारखीच माया 

करणारी. मआणूरच सगळयांची लाडक�. मलाआी माझीच मलुगी असलयासारखी. ीण 

 ेा का क्णी सांगेेय क� ेी माझी राआी. कुठेेरी �दयाे  क बारीक कळ, मराे 

चकुलया चुकलया सारखी आ�रआ�र लागलीय. ीण ेी कसली? �इमी माझी मलुगी राआी 

याची ्ाणीव अदलयाची? मी असा अवचार  ययुयाे किीच केला राआी. 

अमठबांवकर ख्ेांचे कुसंुब  कत राआील, गणुयाग्अवंदारे रांदले याेच मला  रंद 

आ्ेा. मग  का  ्स्या पसंगाव र मी  वढी का असवसर झाले? मग र�र अमळाले. 

काळ्ी!  ो काळ्ी वासे आ्ेी. घर बरे असेल रा? �इमी सखुी आ्ईल रा? मला ्रा 

घरचया ल्कारा भसेेा  ले असेे ेर ््खेा  ले ेरी असेे.  अण आीच �ख�ख 

मराे घर क र चेआरेयावर रमसे आ्ेी असावी. बआ�ेेक मााया चेआरेयावरचया रेषा 

बदललया आ्तया तया ीाआहर मिली ्ाऊ ब्लली “ ई! रक्  ार अवचार क े. 

सगळयांचे पारबि काय ेमुआी अलआीणार? ससवीरे ेे ीाचवया अदवशीच अलआीलेर. �इमी 

सवभावारे ेमुचयाच सारखी  आ.े अ्रे ्ाईल अेरे चांगलाच संसार करील. ाारा मआण ू

देे  माझी मलुगी. ीण माायाआीीे ा ेमुचीच मलुगी श्भेे आ्.” मग  क आ�दंका दऊेर 

्वळ बसली. मााया ेोडूर ीसकर अरघाले. बघ सगळीच मलेु  ीलीच  आेे , मी 

माझीच कशी मआणू?  ो �इमीचया रशीबाे सखुच यावं, असा अवचार करेे. े् 

सगळयारा का सम्े राआी? 

ेेवढ्याे शाम  ला. मला व ्ाऊबाईरा तया असरेीे बघरू ेसाच माघारी 

ीरेला. मग मला तयाचे ब्लणे  ठवले. अकेी सम्ूे दार झाला आ्ेा. �इमीची 

काळ्ी केवढी करीे आ्ेा. मी तयाला केरवय मआणूर दसावले आ्ेे. ीण तयारे मला 

सखुावले आ्ेे. ीढुचया ीीढीेला केार े्च आ्ेा.  अण तयाला कुसंुबाची काळ्ीआी 

आ्ेी. इरामदारांची माअआेी दखेील काढली आ्ेी. �इमीचा खरा र क भाऊ असलयाचा 

ीरुावा तयारे अदला आ्ेा. आ े  क समािार अमळे आ्ेे. खरं ेर माझे संसकार, मााया 

 ईचा अम्ल रीदशे यांचे दशरर मला सखुावे आ्ेे. व �इमीची काळ्ी सेवीे आ्ेी. 

लगराला  ठ अदवस असेील. मी सगळयारा सांगीेले. ्ाऊबाई शेवसचे चार 

अदवस �इमी माायाबर्बर झ्ीणार. ेमुआी ीाअआ्े ेर  �ाच कुशीे यया. ्ाऊबाईरी 

 ो भरलया ड्ळयारी मार आलवली. िाकसी ्ाऊ ीसकर मआणाली  ्ीासरू द्र 



 

अदवस �इमी माायाकडे.  का बा्ूला समुी री दसुरया बा्लूा �इमी. �इमीला समुीचा 

लळा  ार  आ.े  

मी ीआाे आ्ेे  ेा सिुा समुीला ्वळ क  लागली आ्ेी. सांभाळू लागली आ्ेी. 

 वढ्याशा ी्रीला कुठूर ्ाण  ली? �इमी ्ाणार ेर समुीला  ीण सांभाळायचे? 

मला अपीुच वासले. मराे  ले अआला ्ाऊबाईरी ेर राआीरा सांगीेले? मी ेसे 

अवचारेाच तया मआणालया “अआ् आ ेकरेूे  शामचे. दादा रा े् सगळयांचा. तयांरी आरेलेर 

ीढुचे री सुिाला आी ्बाबदारी स्ीवली. खरा दादा श्भे्.” 

 क ससुकारा समािाराचा अरघाला. शांेीणा, समािार अमळालं क� ्् ससुकारा 

अरघे् े् अकेी सखुावरू ्ाे् तयाची पअचेी येे आ्ेी. मराे  लं क�ांचं ची् आ्े 

 आ.े 

लगर घर द्र अदवसाे भ  लागेल. द्नआी रणंदा येणार तयांची अीलावळ येणार. तयांचे 

सवर वयवअसरे वआायला ीाअआ्े असेल ेर कामे  �ाच वासूर साकली ीाअआ्ेे. 

बायकांची कामे ीसक र वासली. ीण ी�ुषांचे आवे रक् बघायला  कसा शाम ीरुणार 

रवआेा. तयाला सारखे बाआरे ्ावे लागे आ्ेे. गाडी ्ुंीरू सामार  णूर साक�े आ्ेा. 

मग मदेीला ग ु अदला ेर? े् बाीाचाच रमरुा. बअआणीचे लगर मरावर घेेलेलेच अदसे 

रवआेे. बाी अरघाला क� आा आी बर्बर अरघे. मराे अव�ास वासे रवआेा. मग ग ुला 

ब्लवरू अवचारले. बाबा रे बअआणीचे लगीर  आ.े ीाआ�णयारा आवे रक् ेे ीआाण,े तयांरा 

ीरारी लावरू दणेे, ीार सुीारी चआा अमळे् ीआाणे आी कामे ेलुा करायला लागेील. मला 

तयाे आलग्�ीणा चालायचा राआी. ेझुे बाबा ेलुा सारखा बर्बर घेऊर अ रे्य. 

 �ाच सांग. मागरू गडबड रक्.  

मग े् ्े ब्लला ेे अ्बच आ्ेे. मआणाला “काकारे मला अग्दरच कामं सांगरू 

ठेवलीे. इरामदारांचे वआराड दवेळाे रेरणार. मी री काका अेरेच तयांचया अदमेीला, 

काय आवे रक् ेे बघायला ्ाणार. मिआूी म्ठा  आ े ेा. इरली कामं तयाला दा.” 

ीअआलयांदाच क्णीेरी मााया सम्र ब्लले. मला अमठबांवकर ख्ेांचे घर 

दभुगंणयाची ल णं अदसली या ब्लणयाेरू. मराे अवचार  ला �इमीची ीावलं 

ल�मीची, ेी गेली क� अमठबांवकरांचे सखु ेर राआी आरीणार? र्डीशी ररररले. अवचार 

 ला. मिलुा दीरां बर्बर दावे. गु ला इरेच रांबवावे. मग वासले, द्घेआी दखुावेील. 

�इमीचया लगरांे ेोडं रगीच वाकडी रक् वआायला. ीण राती सगळयारा ्मवले. कामे 

सांगीेली ेेवआा ब्लले.  



 

मिलयांरी गु ला घेऊर इरामदारांचया अदमेीला राआायचे ठरवले  आ.े मग 

 ीलयाकडे रेरणारया ीाआ�णयांरा बघायला मि ुअसेल. बर्बर  आ ेरा? आा प् सरळ 

सरळ सवारराच साकला. मला काय मआणायचे  आ ेेे िाकलया सासरयारी लगेच ेाडले. 

तयांचे मे द्घांची गर् काय? असे. मग ी�ुषांे र्डा वेळ चचार झाली. मी ऐके आ्ेे. 

मला खरेेर बाी लेकारा ््खायचे आ्ेे. तयांचया मराे कुसंुब म्ठे क� तयांचा सवारर 

म्ठा आ ेीआायचे आ्ेे.  

मग िाकस्या सासरयारी अरणरय अदला. ग ुरे घरी रआायचं व मिरेू मिलया दीरा ं

बर्बर ्ायचं. मिलयांचा चेआरा ीडला. मी ब्लले ेसे रक्. ग ुलाच ्ाऊ द ेबर्बर. 

मि ु इकडे काआी चकुला ेरी  ीलेच ल्क  आेे . ीाआ�णयांची रठबस वयवअसरे 

वआायला ीाअआ्.े  ेा तयांचा चेआरेा खलुला.  मचे व िाकसे दीर किीच कशाे ब्ले 

रसे. ेसे ेे गपीच आ्ेे. 

मी ससुकारा साकला. याे दडीण आ्ेे. अमठबांवकर ख्ेांचे कुसंुब म्डणार आ ेभअवयय 

आी ीरीअसरेी दाखवीे आ्ेी. रघड झाली रवआेी ीण केवआाआी स ्स आ्णयासारखी 

रइक�च झाली आ्ेी. मी ेरी अकेी अदवस कसरे करणार आ्ेे? 

कामाचे सवर काआी ठरले. सगळे झ्ीायला गेल्.  ् शेवसचा अदवस.  ् �इमी 

शेवसची मााया ्वळ झ्ीणार. कालीयये अेला सगळे मरा््गेे सम्ावेा  ले. 

अेरेआी अकतयेकदा मिेच रांबवरू शंका अवचारलया. ी्र खीूच सम्ूे दार आ्ेी, ब ुीमार 

ीण आ्ेी.  �ाीयये अेला खेळेा बागडेारा, मलुारा सांभाळेारा, लआारसआार कामं 

करेारा ीाअआलं आ्ें. ीण ेी अकेी आ�षार, सम्ुे दार  आ ेआ ेमात गेलया ेीर अदवसांे 

सम्ले. मला खाती ीसली क� इरामदारांचया घराे गेली ेरीआी ेी सगळे वयवअसरे 

सांभाळेल. 

 ् मात मलाच अरावर आ्ेंय. माझाच मराचा बांि  ुसेल असं वासेंय. अेला 

कुरवाळेारा आ�दंका  वरावाच लागेल. राआीेर ेीच डळमळेल.  

 वढ्यांे �इमी  लीच. मायेरे ्वळ घेे द्घी अंर�णावर ीडल्.  ेा चार 

अदवसारी ेी इरामदारीण आ्णार याच अवचारांे मी खीू वेळ अेला मायेरे कुरवाळे 

बसले.  

***** 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
४ 

�िक्मण- 

 ई चार अदवस मायेरे झ्ीवे आ्ेी. झ्ीायचया अग्दर खीू काआी सांगे आ्ेी. 

भांडण करायचे राआी, सगळयारा माया लावायची, म्ठ्यांचा मार ठेवायचा, तयांरा काय 

आवे रक् ेे  ार बघायचे. ्ेवण  ार करेा यायला ीाअआ्.े अकेीेरी ग्�ी सांगीेलया. 

मी मराे ेाडे आ्ेे. ेी सांगे आ्ेी ेशीच ेी वागे असे. ड्ळयासम्र  ईला 

 णायचे क�  ीले प् ससुणारच आ ेमराे ीइके गांठवले. ीण शेवसचया अदवशी  ई 

गो्ारेा गो्ारेा ब्ले आ्ेी. ब्लणया व र सम्े आ्े,े  ई रडेेय. मी ब्लले 

राआी. अेची माया वाआाे आ्ेी. रडेेस का मआणरू अवचा र तयाला बांि घालणं मााया 

्ीवावर  लं. आाेांेरू आ्णारा सीशर अेचया अमाी मायेच दार देे  आ्ें. मी अकेी 

साठवणार? ड्इयाीासूर ीायाीयये  ईचया मायेरे अचंब अभ्रू ्ाे आ्ेे. मला आी माया 

 ययुयभर ीुरणारी आ्ेी. 

 ई काआी माझी माय रवआेी. मी अेचया ी्सी ्नमले रवआे.े ीण सवाये ्ासे माया 

मला अेचयाच कडूर अमळे आ्ेी. 

मायकडेआी द्र अदवस झ्ीले आ्ेे. ीण अेचे सगळे प्च आ्ेे. माझी ीरी ा घेे 

आ्ेी. घराे ्ेवणाचे काम मायकडेच ्ासे क र असे. मग मला अरररीराळे ीदारर कसं 

करायचे ेे सांगे ेर किी मला प् अवचा र बर्बर येेे क� राआी ेे ीाआी. मला वासलं ेी 

र्डी िासेावली असावी. ी्रीचया आाेरू सवयंीाक रीस राआी झाला ेर अेला द्ष येईल 

आी िासेी. मग लआारीणचया ग्�ी सांगरू आसंवलेर. मायेर कुरवाळलेर. ीण कुठलाच 

रीदशे रवआेा. मिेच साड्या बरया वासलया का? दागीरे  वडले का? असले काआीेरी 

अवचारलेर. ीण  ई सारखी मायेरे यरंबली राआी. मी अेची मलुगी ीण  ईचा ्ीव 

माायावर ्ासे अदसला. 



 

िाकलया काक�कडे ेेच झाले. द्र अदवस,  का बा्लूा मी व दसुरया बा्लूा समुी 

असे झ्ीायच्. काक� ब्लू लागली क� समुी मिे मिे ब्बडे ब्लायची. आस ूयायचे. 

मी ्ाणार असे कारी ीडले क� यरडायची “रक् ्ाव े.ू” मग केवआा केवआा मआणायची 

“मी ीण ्ाईर �इमीेाय बल्बल.”  मआी द्घी आसायच्. 

द्र अदवसावर लगर  लं  अण द्नआी  तया, अचताेाई, शकुेाई सगळे ीावआणे 

ग्ेावळया सकस  ले. गाव लांब. मआणरू शामदादा बैलगाडी घेऊर अमठबांवचया 

बसवर सारखया  ेरया करीे आ्ेा. इेर वेळी गु च बैलगाडी चालवी. अगदी 

्ामसंड्या, दवेगड ीयये ्ाई. ीण  ेा े् मिलयाकाका बर्बर अमरवणयाे िनय मारे 

आ्ेा. माझा बाबा मआणरू मिलाकाका  कदाआी मायेचे द्र शबद ब्लला राआी, क� 

मागचा भाऊ मआणरू ग ुरे दखेील आवे रक् बघीेले राआी. ीण शामदादा दरर्् 

म्गरयाचे कळे राआीेर सरंुगीची  ुले घेऊर यायचा  अण सांगायचा “आार क र माळा 

ग् सगळया सवायणीरी,  अण �इमी े ू ेर ीयला आार घाल केसांे.” े् सकाळीच 

्ाऊर आ ेकाम केवआा क र यायचा ेे सम्ायचेच राआी. 

 ेा ेर ाा सगळया सवायणी ्मा झालया आ्तया. द्र  तया, अचताेाई, शकुेाई 

 अण घराेलया व मी अमळूर  ठ्णणसाठी  ुले ग्ळा करायची. केवढा वेळ लागे 

असेल? ीण शामदादाचे सकाळचे ीअआले काम मआण्े  ुले  णायची. मग बाक�ची 

कामे. केवढी माया आ्ेी ी्साे तयाचया. राआीेर ग ु. रसुेा बाबाबर्बर रंडरायला 

ेयार. मला राग यायचा. 

मांडव स्वेारा दखेील ेेच. शामरे मेढीरा लावायला ीेंगाचे रंगबीरंगी कागद 

 णले. ग ुला लावायला सांगीेले. ेर गु रे, देवळांे ेयारी बघायला ्ायचे कारण 

अदले. मग दीुारी ्ेवणे झालयावर शामदादारेच सवर लआारारा ग्ळा केले. मआणाला 

“चलारे सगळे! मांडव स्वायला या. �इमीेाईचा लगर  आ ेरा, सगळे अमळूर मांडव 

 ार स्वयूा.” सगळी वाररसेरा  कदम खषुीे  ली. कागद काीायला मि ुव शारदा 

बसली. कां्ी लावायचे काम सिुारे घेेले. बाक� सगळी काीलेले, कां्ी लावलेले 

कागद घेऊर शामदादाला दायला िावंे आ्ेे.  कच रतसव, दगंा यरडा चालला आ्ेा. 

मला  ो ीआायचीच ीरवारगी आ्ेी. लगर माझं, मी काम राआी करायचं असं सगळेच 

मआणे. मी यसीवर बसूर सगळे ीआाे आ्ेे. शामदादा अकेी कचेुकारे सगळे करीे 

आ्ेा. 



 

 वढ्याे  ई  ली. बाआरेचा गोिळ अेचया कारी ीडला आ्ेा. ेी सगळे गपी रभे 

राआहर ीाआह लागली. मी बा्लूाच बसले आ्ेे. अेचे ल   ्स्या समुीवर गेले. कागद 

ीकडूर ेी डुलूडुलू िावे आ्ेी. शामदादा कडे ्ाऊर अेचा ीअआला ययायला सांगे 

आ्ेी.  ई आसंली मआणाली “खरं लगीर घर गे बाय.  अण ेे द्घ्ण राय रा याे? 

 रंद कसा ययावा, रतसव कसा करावा कुठे माआीे यारा. रंडारेाये बाआरे.” मला 

खरंच ीसलं. अकेी खरी आ्ेी  ई. अचताेाई, शकुेाई  ीलया लआारगयारा सांभाळे 

मायला री  ्स्या काक�ला सवयंीाकाे,  राळाचे डबे भरणयाे, सामार वयवअसरे 

लावणयाे मदे करीे आ्तया. म्ठा काका ख्ीीे लाकडे शेणी भरायचया कामावर 

दखेरेख करीे आ्ेा.  ्सा काका मांडवाेच खासा लावरू ीाआ�णयांची बैठक, झ्ीणयाची 

वयवसरा करीे आ्ेा. े् स ुा आसरया चेआरेयारी मलुांचा मांडवाेला दगंा ीआाे आ्ेा.  

 का क्ीरयाेलया खासवर द्नआी  ््बा ीार सीुारीचे डबे भरे आ्ेे. सगळेच 

काआीरा काआी काम करीे आ्ेे. आ्र रवआेे ेे द्घच माझे सखखे बाबा  अण सखखा 

भाऊ. गेले द्र अदवस ेे दवेळाे ेयारी करायला ्ाे आ्ेे. 

मांडव ेयार झाला. संधयाकाळी भस येवरू मांडव मआुहेर करणार तयाची लगबग चालू 

झाली.  ुले, अ ेा, आळद, कंुकवाची राळी सारी ेयारी  ्सी काक� करीे आ्ेी. 

ीरसाेलीच  ुले े्डायला  ेा सगळया मलुारा अीसाळले आ्े.े  कस्या समुीला 

ीकडूर मी बसले आ्ेे. समुी ्ायसाठी वळवळे आ्ेी. ीण अेला मी घेेले  अण र्डी 

शांे झाली. 

माेीचया अलंीणारे आ्माची ्ागा ेयार केली व लगराची ल णे  मांडवाे  क  क 

क र अदसायला लागली.  ््बा  का क्ीरयाे बसरू काआीेरी ब्ले आ्ेे, 

माायाकडे ीआाे काआी ेरी ब्लले क� मला वासे मााया बदलच असावे.  वढयाे 

 ्स्या  ््बांरी खणू क र मला ब्लावले. मआणाले “�इमे, ेाुया बाीारे इरामदार 

श्िलार ीण भाऊबंदक�  आ ेग् घराे. े ूकाय भांडणाे ीडू रक् आां.  अण काय 

्ासेच भांडण झाले ेर  मआाला कळव. ्ीूर रआा ग् ी्री.”  

माया यरंबे आ्ेी. द्नआी  ््बा गपी झाले, ेरी ेी मला सम्े आ्ेी. “आ्” 

मआणे मी तयांचया शे्ारी बसले. ेसे मआणाले, “इरामदार खरे ीण घर भरलेले राय 

 मचया सारखे.  काची द्र घरे झाली. री द्रांे अचडीचीू राआाेाे असं ऐकलं. 

ी्रीला करमणार राय रे.” मी  क  क माअआेी साठवीे आ्ेे. 



 

भस्ी  ले. सगळी ेयारी बअघेली.  ई अदमेीला रभी राआीली, तयांरा सगळे 

सामार  दाखवरू काय आवे ेे अवचारे आ्ेी.  वढयाे शामदादा  ला. आळू आळू सगळे 

्मले,  ो रवआेे ेे मिले काका व ग�ु  ््बांचया ल ाे  ले. तयांरी अवचारलेच 

“पसंग स ु झालेे, आ ेद्घे्ण केवा येणार ” क्णीच काआी ब्लले राआी. 

अययार ेास झाला शामरे मांडवाला  ंबयाचे साळ बांिूर साकले आ्ेे. आ्माची 

लाकडे बारीक ेकुडे क र अदली आ्ेी. सगळया मलुारी  ुलांची रास बा्लूाच केली 

आ्ेी, 

शेवसी भस्ी मआणालाच “ीू् ा चालू क या, वेळ आ्े्य.”  ई ब्लली य्मारीण 

 आ ेय्मार राआीे. येेील  वढयाे र्डे रांबा. ेर भस्ी मआणाले “तयांची ्�र राआी 

मांडव मआुहेारला.” मग ीू् ा स ु झाली. ग�ु व मिलया काका अशवाय. 

 ््बारी अवचारले “मिलयाला सांगीेलं आ्ें रा ाा ीू् ेचं?”  

“आ्य ेर ेीरदा सांगीेलंय.” माय मआणाली. 

ीू् ा संीे  ली ेेवढ्याे मिला काका व ग�ु  ले.  लया  लया मिला 

काका यरडला “काय रे भसा, मााया अशवाय ीू् ा कशी केलीस? रांबायचे राआी? 

मााया ी्रीचं लगर री मीच राआी? ” 

“ेलुा  ो दादाअगरीच येेे रे. लवकर यायला काय झालं ेलुा. ेासभर वास बघरुच 

ीू् ा केली  मआी. रात ीडलीय बघ.  काळ्ख झाला. भस्ीला घरी ्ायला रशीर राय 

आ्णार?” िाकसे  ््बा  कदम भडकूर सवे:चया मलुाची खरडी ी काढू लागले.  

 ई बाआरे  ली. अेरे  ््बारा मआसले. “बघा ेमुआी रक् तास क र घेऊ. 

�इमीचं लगर सगळया घरचयांचेच  आ.े अगदी म्ठ्या ीासरू ेे ी्रां ीयये सगळे कामेच 

करीे आ्ेे घराे. य्वे गाव राआी अ रे आ्ेे. ीढुचया ीु् ेला क्ण आ्र रसला ेर 

ीू् ा रांबणार राय. िाकलया दीरारा व शांेेला बसवीर ीु् ेला. लगीर ीार ीडणं 

मआतवाचं. घराेलयांचेच मारीार काढायला वेळ राय  मचयाकडे.” . 

मिला काका गी खळयाचया ीायरीवर बसला. माय गु�ला बा्लूा घेऊर मआणाली. 

“रदाीासरू ेूंच ाारा वेळचया वेळी घेऊर ये. सम्लं? रायेर मीच सांगीर म्ठीला 

ेलुा वासें ेसं लगर कर, क्णासाठी रांब ूरक्, ला् येेे रे मला ेमुची.” आ ेेी असे 

काआी ब्ले आ्ेी क� मिलया काकालाआी ऐकायला ्ावे, 

ीु् ा संीली भस्ी गेला. मांडवाे मलुांचा दगंा स�ु झाला व  लेलया  तयांरी 

मिलया काकाला ेाबयांे घेेला. म्ठी  तया मआणाली “सकाळ ीासरू बघे्य रे 



 

 मआी, े ू री ग�ु गाव रंडरायला ्ाेा. वेळेवर यायला रक् ? काय चुकलं तयांचं ? 

शाणा असशील ेर सगळयांबर्बर रआा ” मग  ्सी  तया ब्लू लागली “दवेळांे चार 

अदवसाीासरू ेयारी करे्यस समा्लं. काय  रसे मआाल बांिे आ्ेास 

इरामदारांसाठी, गांवाे रंड र री गावकरांचया बर्बर अ  र लगर राय सांभाळलं 

्ाे.”                                                                                            

मिला काका गी गी झाला, मग  तयांरी ग�ुला ेाबयांे घेेला. मआणालया “रदा 

ीासरू रगीचच बाआरे गेलास ेर बघ. वरआाड येईल ेेवा ्ा. तयांची वयवसरा लावा. 

गरुवाला सांगा तयांरा काय आवे रक् ेे बघायला  अण घरी या सगळया बर्बर. सम्लं 

?” 

द्घे ्ण अगदी गरीब चेआरा क र मांडवाचया क्ीरयांे बसरू राअआले. मग  ईरी 

सांगीेले “रदा सकाळी कांकणे भरायला कासार येणार गे. री दीुार रंेर आळद लावयूा. 

वरआाड सकाळीच येणार. संधयाकाळी कांकणे भ र झाली, क� घरशांेी करायला भस्ी 

येणार. सगळे ्ण आ्र आवे दीुारी बारा वा्ेा.” मला वासले शेवसचे वाइय ग�ु व 

मिलया काकासाठी आ्ेे क� काय. 

मग ्ेवणे झाली, ्ेवेारा मलंु, बायका,  ््बा सगळयारीच आसे  ब्ले ्ेवण 

केले. खरंच सगळे  रंदाे सगळा पसंग करीे आ्ेे.  ो द्रच मारा खाली झालया 

आ्तया. मला सम्े आ्ेे असे वाग ू रये. असे वागलयामळेु तयांराच ब्लणी खावी 

लागली आ्ेी व  रंदाेआी सआभागी आ्ेा  ले रवआेे. 

दसुरया अदवशी सकाळी द्र  ््बा स्डले ेर सगळी ी�ुष मंडळी, अगदी ग ु, 

मि ुसकस सगळे ेयार आ्ऊर दवेळाकडे चाले अरघाले. शामरे बैलगाडी ््डली.  ई, 

माय  अण  कद्र  ्स्या बअआणी  राळाचे डबे घेऊर अरघालया. तयांरा शाम 

बैलगाडीेरू रेणार आ्ेा. मी सगळी लगबग ीआाे आ्ेे.  तया व िाकली काक� घराे 

आ्तया.  ेा मात मला ी्सांे कसेेरी आ्े आ्ेे. आ�रआ�र आ्ेी, क� ी्सांे गरुगरु वआायच,े 

मग रांबायचे असे चालले आ्ेे. अदवस वेगळाच वासे आ्ेा. आ ेग्कुळ स्डूर ्ायच,े या 

मााया पेमळ रातयांचा सआवास संीणार. अ्रे ्ाणार तया घराेलया ल्कांची काआीच 

माअआेी राआी. कुणाला ीाअआले अकंवा भसेलेआी राआी. घराे अकेी ल्क  आेे  ेेआी माआीे 

राआी. कसे आ्णार माझे? ्मेल सगळयारा सांभाळायला? आ ेअवचार येेाये  अण ी्सांे 

गरुगरुायला लागें. कुणाला सांग ू कां? लगर ेर रदावर  लेय. ेबयेे, मर सगळं 

ठणठणीे ठेवायला आवं. मग आ े असं कां आ्ेय?  ्सी काक�च  आ े घराे सांग ू का 



 

अेला? रक् बाबा, अेच अभती  आ.े रगीच  अण घाबरवरू स्डेल.  ेा  ई अशवाय 

ससुका राआी.  ईचीच वास ीआायची. ेी  ली क� अेलाच सांगायचं.  

समुी  ली खेळायला. ेरी मर रमे राआी. अदवसच वेगळा वासे्य. आ�रआ�र लागरू 

रआायलीय. समुीला खेळवणयांे ीण मर रमे राआी. समुी अवचारेेय “�इमीेाय ेलुा 

आळद लावणार?” 

“आ्” 

“े ूकाय भा्ी  आसे, आळद लावायला?” 

 “लगराे लावेाे ग् समुे.” माायाेोडूर ्रा तासलेलेच र�र गेले. मलाच रवल 

वासले. समुी बर्बर मी अशी किीच ब्लले रवआेे. समुीलाआी सम्ले. ेी  कसक 

माायाकडे ीआाे आ्ेी. मग ीसकर ब्लली,         

 “रडेेस? वाईस वासें मला स्डूर ्ाणार मआणूर? मग रक् ्ाऊ. मी सांगेे 

 येला.”  वढं ब्ले े्  वढासा ्ीव अेचया  ईकडे िावे ससुला.  अण माझ े

ड्ळे रकळे यलसर आ्ऊ लागले.  ाेीे गलबलू लागले. गळयांे  क म्ठा ग्ळा 

अडकलया सारखा वासू लागला. सआर आ्ईरा  अण मग  का आ�दंइया सरशी ड्ळयांेरू 

िारा स ु झालया. आ�दंके वाढले. अभंे ीला सेकूर मसुकळी क र आमसूर आमसरू रडू  ुसले. 

का रडे आ्ेे ेेच सम्े रवआेे ीण रडे आ्ेे. समुी  ्स्या काक�ला यढेच घेऊर 

 ली.  ्सी काक� शे्ारी बसली मला ्वळ खेचूर माझे ड्के मांडीवर घेेले व काआी 

र ब्लेा र्ीसू लागली. आळू आळू मायेचया सीषाररे माझे आ�दंके कमी आ्े गेले. ड्ळे ीण 

क्रडे आ्ऊ लागले. अकेीेरी वेळ मी  ्स्या काक�चया मांडीवरच ड्के ठेवरू ीडली 

आ्ेी. झ्ीायची वेळ रसेाराआी केवआा झ्ी लागली सम्लेच राआी.  

्ेवआा ्ाग  ली ेेवआा माझे ड्के मांडीवरच आ्ेे. वळूर ीाअआलं ेर ेी  ्सी काक� 

रवआेी,  ई आ्ेी.  ई ीरे  ली. अेला सगळे सम्ले असणार. समुी सम्रच बसली 

आ्ेी. अेचा चेआरेा रडवेला झाला आ्ेा. मला रठलेले बघरू  ई ब्लली. 

“असेच आ्ेे ग् बाय शेवसी शेवसी. काय सिुरे राआी, ी्सांे गुरगरुें,  अण रडू 

येें. माया ेसुेे क� काय मआणरू रडू येें ग्. ीण  क धयाराे ठेव.  मआी लांब असल् 

ेरी ेाुयावरची माया ्रा ीण यसरायची राय. ेझुी अडचण सम्ली क� िावणार 

ेाुयासाठी.  कसं वासूर घेव ूरक् ग् ी्रा.” मग अेरे मसुमसुे मला कवसाळले. अमठीेरू 

माया अझरीे आ्ेी  अण मला यलीअचंब करीे आ्ेी. अेचया शबदारी मला बराच िीर 

 ला. बरयाच वेळारे ब्लली “्ाऊ ग स्रे? कामे  आेे  ग्. रायेर कवसाळूरच 



 

बसले असेे ेलुा.” माय कामाेच आ्ेी.  ्सीरे गो्ा र झ्ीवलेर.  ईरे रठले ेर 

कवसाळूर मायेरे  ंघ्ळ घाेली. वर केवढं  िार वासेल असं ब्लली. मराेरू सगळं 

अरघरू गेलं. ी्स गरुगुरायचं रांबलं ीरे अगदी ीवू�सारखी झाले.  

 ईची आीच ्ाद ूसम्ायला कठीण. अकेी सआ् अेरे सांगीेले. मायेरे सांवरले. 

ीआाेच बसले.  ईे केवढी मायेची ेाकद भरलेली  आ.े ेी तयाचा अकेी सुंदर रीय्ग 

क र सगळयारा सावरेे. मला आ ेल ाे ठेवलेच ीाअआ्े. इरामदारांकडे रीय्गाला आचे 

्ासे ीडेल. 

दीुारी मला रऊवारी साडी रेसवली. रर, गळयांेले दागीरे, बांगड्या, ीासलया सगळे 

घाेले व ीासावर बसवले. गांवाेरू खीू बायका  लया आ्तया. तयांरी लगराचया यवया 

स ु केलया. मग मला सगळयारी आळद लावली. अीवळी अीवळी झाली आ्ेे. आळद 

दवेळांे इरामदारांकडे ीाठवायची गडबड सु  झाली.  ई मायला मआणाली. “द्र कामे 

 आेे .  क आळद ी्चवायची री दसुरे �इमीला नआायला घालायचे. ेलुा चांगले वासेल ेे 

े ूकर. दसुरे मी करीर.”  

माय मआणाली “ेमुआीच ठरवा. सांगाल ेे करीर” 

“ ेा े ूवरमाय गे. े ूसांगायचे  अण  मआी ऐकायचे.”  ई ब्लली. 

ेेवढ्याे मिला काका  ंे  ला मआणाला “आळद दायला ्ायला लागेल. ेयार 

 आ े रा आळद. चल लवकर मआणावं �इमीचया  ईला.” माय  ईकडे बघ ू लागली. 

 ईरे आसूर इशारा केला व माय अरघाली.  ईरे ेी ीरे येई ीयये मला  ंघ्ळच 

घाेली राआी. चांगली ेासाभरारे  ली ेेवआा मला बघूर मआणाली “अ्रू ेलुा नआायला 

राय घाेले ग्?” 

“ेाुया मराे काय आ्ेे कुठे सम्ले? बर्बर घेऊर गेले रा. मग मआसलं मलुीला 

नआायला घालायचं मराे असलं ेर? रक् ेझुी आचस मारायला. मी घाेलीय द्घांरा. 

घाल ेचू  ेा.”  ई दसुरयांचया मराचा अकेी अवचार करीे आ्ेी.  

माय मआणाली “ेमुआीय चला, द्घीय घालूया. राआीेरी �इमी ेमुचीच मलुगी श्भे.े 

मी ्नम अदलाय इेकच.”  

तया मला  ंघ्ळ घाले आ्तया.  अण माय आळद घेऊर गेली, अेरली सगळी 

माअआेी सांगे आ्ेी. इरामदारांचे वआराड काआी म्ठे रवआेे. रवरयामलुाचया अविवा काक� 

व  ई. द्र लगर झालेलया बअआणी, तयांची चार ीांच मलेु, क्णाची कुठली ेी काय 

माआीे राआी ीडली. तया द्घणचे य्मार व रवरदवेांचे अमत क� कुळावयांची ी्रं ेे 



 

सम्ले राआी असे ीांच साे ्ण. मग मआणाली “इरामदार खरे ीण माणसांचा दयुकाळ गे 

घराे.” यावर  ई काआीच ब्लली राआी. चेआरेयावर  क स�ूम अवषणणीणाची रेष  ली 

व अव र गेली. मी नयाआाळेेय आ ेअेरे ेाडले व आसे  मआणाली “अग, �इमी ्ाईल अेरे 

ग्कुळच आ्ईल बघ. माणसे ग्ळा करील. ग्ड सवभाव  आ ेग् �इमीचा.” 

मग इकडचे अेकडचे ब्लणे झाले. व  ंघ्ळ  सीली. ीरे दसुरी रऊवारी साडी 

मी रेसले. सगळे दागीरे घालूर स्ली.  ईरे सांगीेले  ेा लगर आ्ई ीयये बाआरे 

्ायचे राआी. मांडवाे गेलीस ेर चालेल ीण मांडवा बाआरे ीाय ठेवायचा राआी. मी मार 

आलवली. 

दसुरया अदवशी लगर. घराे राती रशीरा ीयये गडबड गोिळ चालला आ्ेा. भसणी 

 लया आ्तया. ्ेवण तयाच करणार आ्तया. तयांरा सांगेील ेसे सवर ेयार क र दायचे 

काम बायका करीे आ्तया. मधयरातीरंेर सगळे  व र बायका झ्ीायला गेलया. मी 

दखेील. 

 ् झ्ी येईचरा. ड्ळे सकसक�े रघडे आ्ेे. समुी वळवळली क� र्ीसे आ्ेे. 

ीआासे किीेरी ड्ळा लागला ेेवढ्याे माय आलवरू ्ागे क र गेली. अदवसभर काआीरा 

काआी चालूच आ्ेे. लगर संधयाकाळचे ीण दीुारचे ्ेवण दवेळाे वआराड्यारा ीाठवायचे 

आ्ेे. ्ेवरू झ्ीले ेी गाढ झ्ी लागली. कुणी रठवलेच राआी. चार वा्ेा ्ाग  ली 

ेर बाआरे लगबग चाललेली. सरई चचघडा वा्े आ्ेा. बआ�ेेक तयाच  वा्ारे ्ाग 

 ली असावी.  ीले लगर  अण अशी झ्ी कशी लागली? कुणी रठवले ीण राआी. 

कसेेरीच यशाळवाणे वासले. ेोडावर ीाणी मा र मी आळूच मा्घराे अशरले. अेरे 

सगळया्णी बसरू आसे म्ा करीे आ्तया.  तया, म्ठ्या बअआणी,  ई, माय, काक� 

सगळयाच आ्तया.  ईचं ल  माायाकडे गेलं. मआणाली “कशाला रठलीस इेइयाे? 

ेासभर झ्ीायला आवे आ्ेे ग्. रायेर राती वराेीे घ्ड्यावर झ्ीशील.”  

सगळया आसे आ्तया. मी तयांचयाे ्ाऊर बसले.  ई व मायचया मिे ्ागा आ्ेी 

अेरे घसुले. मग यवयारा, लगराचया गाणयारा ऊे चढला. क्णी मला राव ययायचे 

रखाणे अशकव ू लागलया. क्णीेरी आसे  अवचारले. “�इमे! इरामदारांचे, आ्णारया 

रवरयाचे राव ेरी ठावकू  आ ेकाय ग्?” मी मार आलवीे आ् मआसले ेर  ्स्या बअआणी 

सांग सांग मआणरू मागे लागलया. मी आळूच ीसुीसुले “ बासाआबे.” ेेवढेच ऐकले आ्ेे. 

म्ठे सगळे  कदम आसू लागले. का आसेाे सम्ले राआी.  ईरे सगळयारा चूी केले. 

मग आळूच मला मआणाली “ बासाआबे आ ेमआणायचे राव ग्. खरं राव शंकरराव. ल ाे 



 

ठेव. दवे शंकराव र ल ाे ठेवायच.े राव घेेारा बर्बर  ठवणार.” मी मार आलवली. 

असा वेळ चालला आ्ेा. संधयाकाळ आ्े  ली. मला  ई, माय,  तया सगळयारी 

ेाबयाे घेेले. ीरे  ंघ्ळ घालूर ्री काठाची अआरवी साडी रेसवली. केसाचा चक� 

 ंबाडा घाेला. तयाचयावर म्गरा,  ब्ली, यवळी सगळया  ुलांचया वेणया 

माळलया. अकेीेरी  ंकडे केसांे घसुवले. मला ड्के ्ड ्ड वासू लागले. घ  

बांिलेला  ंबाडा, वर माळलेलया वेणया,  कड्यामुळे ेाणले गेलेले केस यामुळे सगळे 

अवअचत ्ड वासे आ्ेे. राकाे रर, कारांे कुडी, दडंावर वाक� व दागीनयारी गळा 

भरलेला. काआी दाअगरे ेर गळयाला स्चे आ्ेे. मी  ईला मआसले दाअगरे स्चेाये, 

ड्कं ेाणलयासारखं वासें. अकेी वेळ सआर करायचं आ?े 

 ई आसे  मआणाली “ ययुयभर ग् ी्रा! दागीरे रेरवशील रदा ीरवा, केसआी 

स्डशील ीण संसार लागला रा ीाठी ेाुया, े् असाच स्चणार  ययुयभर. स्नयाची 

आचस,  ुलांची आचस ीण बर्बर संसाराचया कसकसी. मांडवाीासूरच सम्ायला आवयाे. 

मआणरूच स्वलं. सआर करायला शीक  �ाीासरूच.”  ई सगळं असलयाच 

ब्लणयाेरू अशकवायची. 

अदवस मावळायला झाला. मांडवाे भस्णरी केवआाच ीू् ा मंत चालू केले आ्ेे. माय 

व मिला काका ीू् ेला बसले आ्ेे. आ्माचा िरू घराे अशरे आ्ेा. ड्ळया राकांे अशरे 

आ्ेा. ड्ळे चमचमरू ीाणी यायचे. गदुमरलयासारखे झाले क� मा्घराचया मागचया 

अखडक�े ्ाऊर �ास ययायचा. असे चालले आ्ेे. ब्लावले क� मामा येवरू ब्आलयावर 

रेणार े् ीयये मांडवाकडे ड्कावायचे ीण राआी, असे  ई सांगे आ्ेी.  

लांबरू ेासे, ढ्ल, सरईचा  वा् येव ूलागला. ेसे वरदवे  ले करे सगळे बाआरे 

ीळाले. अगदी करवली झालेली शाअलरी ीण ीळूर गेली. मला मात ख्लीेच 

गचरीआाराची ीू् ा करीे बसवरू ठेवले आ्ेे. सगळे म्ा दगंा करीे आ्ेे. लगर माझे ीण मी 

घराे कैद आ्ेे. 

चांगला अिार ेास गेला व आळू आळू म्ठ्या बायका ेेवढ्या  े  लया. माझा 

्ामाअरमा ठीक  आ ेेीासूर मग मााया ड्इयाव र ीांढरे रीरणे झाकले. खांदाव र 

ेे यघळे खाली  ले.  ईरे द्र बा् ूीढेु घेऊर ीढेुआी झांकूर साकले. गळयाकडे 

द्नआी िारा घ  क र ीीर लावली. अआरवीसाडी गढुगयाीयये ीांढरया रीरणयारे ीरुी बंद 

झाली आ्ेी. आाे बाआरे काढेारा ेेवढी अदस ू शके आ्ेी. मी  ेा  कादा बाआ�ली 

सारखी अदसे आ्ेी.  



 

ेेवढ्याे मामा  ला. मला घेऊर मांडवाे ्ायचे आ्ेे. मला घेऊर अरघाला. मागे 

करवली मआणरू शाअलरी आ्ेी. मांडवाे मंगला�के स ु झाली आ्ेी. मांडवाे रेरेारा 

शेवसची ीायरी यलांडली व  क अशरअशरी सवायग बिीर करीे गेली. आार घालूर 

मंगला�के संीली ेरी ेी बिीरेा ेशीच राआीली. ड्ळयांेरू रकळे िारा केवआाच स ु 

झालया आ्तया. ीढुचे अविी ाा बिीरेेेच चालले आ्ेे. कळसतुी बाआ�लीसारखी भस्ी 

सांगेल ेे करे आ्ेे. गळयाे मंगळसतू घालायला सांगीेले व मी सम्ले मी या  णी 

इरामदारीण झालेय. 

अविी चालूच आ्ेे. राव बदलायचे  ले. �इमीची ीावरेी झाले. ीरुाणाेलया ग्�ी 

भअोभावारे ीाळणारे ल्क. शंकराची बायक् ीावरे ीच असली ीाअआ्.े �अइमणी कशी 

असेल! शेवसी सगळे अविी संीले ींो� बसलया. राव घेणयाच,े घांस भरवणयाचे अविी 

 सीले व वराे अरघाली. घ्डा सज् आ्ेाच. माझी ीाठवणी करेारा सगळयाच 

बायका रडे आ्तया. समुीरे कआर केला.″रक् ्ाव″ चा घ्ष काआी रांबे रवआेा. 

मधयरात रलसली ेरी ेी  वढीशी ी्र अेचया �इमीेायचया ीाठवणी साठी ्ागी आ्ेी. 

अेला  वरेारा सिुाची ेारांबळ रडे आ्ेी. ड्ळयाेले ीाणी ीसु,ू क� समुीला  व  

काआीच सम्े रवआेे सिुाला. 

मी  क  काची अमठी स्डवे आ्ेे. स्बे अमठबांवकर ख्ेांची इरामदारीण आ्े 

्ाे आ्ेे.  

***** 
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आई (सिवता बाई)- 

�इमीचं लगर ीार ीडलं.  ् सकाळीच वरआाड अरघालं. इरामदारारा ीाअआलं. 

 वढ्या लआार वयाे राबसच वासले. इरामदारीची शीमंेी कसलयाेरी राबसीणारे 

झांकळली आ्ेी असे वासले. असेल या वयाे भावांबर्बर चाललेलया भांडणांमळेु अकंवा 

वादांमळेु राबसीणा  ला असेल अशी मराची सम्ुे  काढली. 

घरी  ले ीण ्ीव आ�रआ�रे आ्ेा. मााया मलुणचया वेळेला  वढं रवआें वासलं. �इमी 

केवढी ्ीवाची आ्ेी आ े ् ्ाणवे आ्ें. मी ्रा गपीच झाले. मी गपी झाले  अण 

सगळे घर गपी झाले.  कसी समुी ेेवढी बडबडे आ्ेी. सुिाला �इमीेायकडे रे मआणरू 

सेवे आ्ेी. वयवआार चालले आ्ेे. ीण अर्�व असलयासारखे वासे आ्े.े दसुरया 

अदवशी मिलीरे भारावर  णले. ब्लली “�इमीवर ेमुचा  ार ्ीव आ्. ीण मआणरू 

काय अशाच राआाणार. ेमुआाला बघरू क्णाचय मर लागे राय. ीाच ीरेावराला 

लवकर ब्लवयूा आवेर.” 

मी भारावर  ले. ीअआलयांदाच मराेले सगळे चेआरेयावर अदसूर गेले. मग ब्लू चालू 

लागली.  ठदआा अदवस झाले असेील इरामदार, �इमी व शालू यारा  णायला मिले 

गेले. संधयाकाळी घेऊर  ले. तयांची सगळी ेयारी करणयाे अदवस भरभर गेला. 

संधयाकाळी सगळे  ले.  

शालूला मिलीरे अवचारले, कसं  आ े�इमीचं घर.  अण शालूरे  कदम सकळीच 

स ु केली. “म्ठा वाडा  आ.े ीढुचया बा्लूा गेला ेर चलुीकडूर काय ीण सम्े राय 

इेके लांब. माडी  आ े ीण वर क्णी ्ायचं राय.  ो इरामदारच ्ाेाे वर 

झ्ीायला. �इमीेाईर चआा, ्ेवण सगळं वर दायचं. झ्ीाळा आ्ेा, खेळायला 

आ�दंडायला आ ेम्ठं ीरस ू ीरडं ग,े ीण माणसंच राय तयांची.  ो ेीरच माणसं. बअआणी 



 

 लेलया तयाय गेलया अेसरया अदवशी. मग कंसाळाच गे. लवकर का राय ीाठवलंस गे? 

मी कंसाळली अेरे.” 

मी शालूला दामसले असे ब्लू रये सांगीेले खरे, ीण मलुांमाणसांे वाढलेली माझी 

�इमी कशी अरभावणार वासू लागले. �इमीरे मात काआीच सांगीेले राआी. मी अेचा चेआरा 

नयाआाळूर काआी रांगी�ा लागे् का ीआाे आ्ेे. ीण ेी अगदी सआ् वागे आ्ेी. 

अेीव  रंद राआी क� कसली स्चआी राआी. खर्खर अकेी ेयार झाली आ्ेी ेी. ीण 

अेची माय  अण  ्सी र्डीच गपी बसणार. तयांरी  क  क अवचारायला सरुवाे केली.  

“काय ग् कसं  आ ेअेरे. �ळलीस रा?”   

“बरं  आ.े”   

“माणसं  ार राआीे करमें ग्?”   

“कामाे खेळायला वेळ कुठे. माणसं र्डी मग काम रक् रचलायला.” 

“ अण ेझुे कसे  आेे ? ब्लेाे क� राय ेुाया बर्बर?” 

“माय! ेझुे अकेी ब्लेाे गे ेाुया बर्बर? अेेकेच ब्लेाे गे ेे ीण.” 

मला आस ू  ुसले. मिलीला मआसले, �इमी ेयार झाली. माआरेचे घरचयारा सांगणार 

राय व घरचे माआरेला  णणार राय. रगीच अवचारे बसरू भडंाव ूरक्स अेला. मग मर 

 कदम अबर  लागले. आी काआी सांगे राआी ेे माझे संसकार मआणूर क� काआी दडवेेय 

 मआाला तास रक् मआणरू? ेशी मलुांबर्बर ेी खेळायला ीण बाआरे रवआेी ीडली. 

 मआालाच मदे करीे बसली. अदवसाेरू चार वेळा चआा घेऊर बाआरे इरामदारारा दऊेर 

 ली. दीुारीच ीांचीरेावराचा घास आ्ेा. कोबड्याची सागुे ी वडे ठरले आ्ेे. �इमीरे 

सकाळीच  का ससाे दआी लावलेले मी ीाअआले आ्ेे. ीण मदुामच अवचारले राआी. सगळे 

्ेवायला बसणार ेर मिलीला मआणाली  क भाकरी राी. आ े ेळलेले कमी खाेाे. 

मागीेली ेर गरम वाढू. मला  ार बरे वासले. रवरयाचया  वडी अरवडी आरेलया आ्तया 

ी्रीरे. ्ेवेारा ीअआले वडे संीलयावर इरामदार मआणाले भाे  णा. वाढायला �इमीरेच 

घेेले आ्ेे. कुणाचआेी र ऐकेा अेरेच वाढायचे कारण  मआाला  ेा सम्े आ्ेे. 

�इमीरे तयांरा गरम भाकरी ीण  आ ेआ ेसांगीेले व इरामदार खषू झाले. ीअआली भाकरी 

वाढलया बर्बर मिली चलुी कडे िांवली. दसुरी ीाअआ्े मआणायचया अग्दर भाकरी 

ेयार असली ीाअआ्े. ीण  का भाकरी वरच भागले. मिले दीर मात तयांरा मआणालेच, 

“सागुे ी बर्बर वडे बरे लागेाे, भाकरी काय र््चीच.” 



 

ेे  ो आसंले. �इमीरे मग दआी वाढायला रेले. इरामदारारा ि्णभर दआी वाढूर ेी 

सगळयांसम्र अवचारे गेली. शामरे  ो घाल मआसले. �इमी शामकडे बघरू मंद आसली. 

शामरे श्भवरू रेले आ्ेे. क्णीच दआी घेेले रसेे ेर इरामदारारा कदाअचे यशाळे 

वासले असेे. शाम अरभवे्य आ े�इमीचया व मााया द्घांचया ल ाे  ले.  

 क रइक� झाले. �इमी रवरयाची ीरुी काळ्ी घेे आ्ेी.  वड ्ीे आ्ेी. 

संसारशा�  ार रचलले आ्ेे अेरे. काळ्ीचे कारण रवआेे. ेी इरामदारीण आ्ऊर 

सगळयारा सांभाळणार याची मर्मर खाती ीसली. अवचारा बर्बर  क ससुकारा अरघाला. 

गेलया काआी अदवसांचे दडीण तया सुसकारया बर्बर अरघूर गेले.  कदम आलके वासले. 

मराे  ले मरे ्ळुेाे ेी अशीच का? �इमी काआी ब्लली राआी क� मी काआी 

अवचारले राआी. ीण काळ्ी वासणारया प्ांची र�रे  ीसुकच अमळाली. माझा चेआरेा 

आसरा झाला असावा.  

“्ावबाय! आसेाय? काय झाले आ्?” मायरे अवचारले. ेशी माय िासेावली आ्ेी. 

अेला मिलयारी रातीच ब्लवरू सांगीेले आ्ेे. ्ावयांची बडदासे अेरेच बघायची. 

्ेवण  ार झाले ीाअआ्.े मिलयारा सगळेच घाबरे. मआणूर ेी िासेीरेच मला अवचारे 

आ्ेी. अेला वासले काआी चकुे ेर राआी. मी अेचया खांदावर र्ीसूर िीर अदला. 

ड्ळयारीच खणुावले, सवर वयवअसरे  आ.े मागाआहर ब्लू.  अण अेचा चेआरेा अरवळला. 

बा्लूाच �इमी सगळे ऐके आ्ेी. रवरयाची अेरे घेेलेली काळ्ी मला रम्लीय आ े

अेला सम्ले.  े गेल् ेर मआणाली “ ई! तयांरा भाकरी लागेे. मआणरू करायला 

सांगीेली. वडे राय खालले मआणरू आसेा काय ेमुआी?”  

“राय ग बाई! े ू तयांरा काय आवे रक् ेे ीढेु ीडूर बघे आ्ेीस रा, तयाची म्ा 

वासे आ्ेी. माझी मलुगी संसारी आ्ेारा बघरू आसायला राय येणार? समािाराचं आसू 

आ्ें ेे.” मी सांगे आ्ेे. अेची माय े�ृीरे संे्षे आ्ेी व �इमी ला्ेरे लाल आ्े, 

कचेकुारे अवघडे, खाली मार क र रभी आ्ेी.  

दसुरयाच अदवशी ्ावई व �इमी अरघरू गेले. घरी सास ू आ्ेी. �इमीची रणंद द्र 

अदवस तयांरा सांभाळायला  ली आ्ेी. अेला ीरे ्ायचे. सगळयाच अडचणी. केवळ 

मरयुय बळ राआी ेर केवढा वयाी वाढे्.  मआी सगळे  कत  आ्े मआणरू क्णीआी 

गर् ीडली ेर कुठेआी ्ाऊ शके आ्े्. �इमीला ेे सखु रवआेे. मआण्े अेला 

माआरेवाशीण मआणरू येणं ्मेल क� राआी या बाबे शंकाच आ्ेी. 

ीण  क ग्� ्ाणवली. �इमी इरामदारांचे घर सांभाळायला सज् झाली आ्ेी. 



 

द्र अदवस झाले रेआमीचीच कामे चालू आ्ेी. व मिले चार अदवसांसाठी बाआरेगावी 

्ाे् मआणाले. कुठे ्ाणार आ े कुणी अवचारले दखेील राआी. ेे गेलयारंेर सम्ले क� ेे 

�इमीकडे इरामदारांचया घरी गेलेे. मला मराे ख्से वासले. सासरयांरी, म्ठ्यांरी ेरी 

अवचारले ीाअआ्े आ्ेे. असं मलुीचया घरी ्ाणं बरं राआी आ ेसुरवायला ीाअआ्े आ्ें. ीण 

ब्लणार क्ण? चार अदवसारी  ले ेे सासरयारा सांग ू लागले. इरामदारांरा चलुे 

भावाचा  ार तास  आ.े वडील ्ायचया  िी तयांरी यांचया कुळावयांरा  ीलयाकडे 

खेचले व यांची ्मीर  ीली मआणूर ठरवली. ेी ग्म स्डवायला मआणे मिले गेले आ्ेे. 

मराे ीाल चकुचकुली. यारा कलागेी वाढवायची काय ् र. ीण याे मला काय 

ब्लणयासारखे रवआेे.  

म्ठे सासरे मआणालेच, असे ीावआणयांचया  ंदाे ीडू रये रे. ेे काय ेे अरीसेील. 

भांडणं वाढली ेर द्ष येईल  ीलयाला. ीण मिले ऐकेील ेर खरे. ्ावई लआार 

 आेे ,  ीण मागे राआी रभ ेराअआल् ेर तयांरा क्ण ेारील, वगेरे बडबडायला लागले. 

मग रठूर अरघरू गेले. म्ठे सासरे गपी आ्े.े लआारगे ीण अवचाराे आ्ेे. ीडवीचया िारेवर 

बसरू तयांचे संभाषण मला सी� ऐकू येे असे. लआार सासरे बरयाच वेळारे मआणाले  

“मिलयाची ल णे ठीक अदसे राआीे. आावरा  आ े रे. ्ावयांचेय अगळायला बघे्य 

वासेे रे.” मााया ी्साे ग्ळा  ला. माझे सासरे, द्घेआी सखखे भाऊ. ीण लआार भाऊ 

 ीलयाच म्ठ्या मलुाचे द्ष अगदी सी� क र दाखवे आ्ेा. ीण मला या ग्�ीे 

दखल देे ा येे रवआेी. ेे माझे सखखे दीर रवआेे. �इमी तयांची मलुगी आ्ेी. लगरीण 

तयांरीच ीरसीर ठरवलं आ्ें. कदाअचे इरामदारांची  कंदर ीरीअसरेी यांरा संिीच 

वासली असावी. तयांरा मदे करायचे ढोग करे  ीले रखळ ीांढरे क र ययायचे 

असावे. ीण याे संबंि अबघडले ेर, ेे �इमीला भ्गावे लागेील, याचाआी यारी अवचार 

केला रवआेा. खरेच असा अवचार असेल ेर केवढे सवार�  आेे  आ.े  

ीढेु ेर  मचया घरचा अवचार  ला. द्नआी सासरे गेले ेर  मची ख्ेी  कत 

रआाणं कठीण.  मचे काआी ब्ले राआीे,  ्से दीरआी ेसेच. मग सवेुचया सवारारसाठी 

द्र कुसंुबांची ीरवड ेर करणार राआीे?  ेा वडीलिारे असेारा क्णाला ्मुारे 

राआीे मग काय आ्ईल? मला आ े सुंदर कुसंुब दभुगंेारा अदसे आ्ेे. इला् रवआेा. 

वंशवेल वाढे गेली क� दभुगंे ्ाेे आचे खरे. ीण यावर मला काआीच ब्लेा येणार 

रवआेे. ्् ीअआले ब्लेल तयालाच कुसंुब म्डलयाचा द्ष  ला असेा.  



 

सासरयारा अंदा् दणंे ्�री वासे आ्ें.  कदम िइका रक् बसायला. द्नआी सासरे 

मआण्े पेमाचया मूे � आ्तया. द्घांे र्र लागेल असं सखय आ्ें.  काला अचमसा 

काढला ेर दसुरयाचया ड्ळयांे ीाणी यावं  वढं  कमेकांवर पेम. तयांरा अचारक 

िइका ीचवेा  ला रसेा. ीण सचुवायचं ेरी कसं?  मचे व  ्से दीर द्घेआी 

कामाचया बाबेीे वाघ. सगळया कामांचा  डशा ीाडणारे ीण कुसंुबाचया बाबेीे 

क्णतयाआी प्ांे ल  र घालणारे. म्ठे, वडील मआणेील ेी ीवूर. कदाअचे तयांरा सवारर 

मआण्े काय आचे माआीे रवआें.  

मग आ े रा्कु काम कसं करायचं?, क्णी करायचं? आचे मला सचुे रवआें. ीढुचे 

इलेश, भांडणं रांबवायची असेील ेर सासरयांचया आयाेीेच काआी मागर श्िावा 

लागेल. �इमीचया लगराे मिलयांचे वागणे सगळयांराच खसकले आ्ेे. क्णी रघड 

ब्ले रवआेे ीण मराे रइक�च काआीेरी  लेच असणार. असे प् दाबरू साकलयारे 

ससुणार रवआेे, रलस अचघळलेच असेे. ीण ब्लणे स ु करायला क्णेी ेरी संिी 

अमळायला आवी आ्ेी. 

मअआराभर झाला असेल, मिले सांग ू लागले. ग ुला इरामदारांचया मदेीला 

�इमीकडे ीाठवायच.े ेे ऐकूर म्ठे सासरे  कदम मआणाले “ीावआणयांकडे ठेवणे बरे 

अदसेे? इरे खायला पयायला अमळेे रा? क्णाचे रीकार कशाला ययायचे?”   

“ेसे राआी, ेे  कसे  आेे , भाऊबंदक�  ार,  कसे ीरेु राय ीडे. �इमीलाय स्बे 

आ्ईल.” मिले. 

“अरे ीण तयांरी ब्लावलंय? तयांचा काय अरर्ी राय काय राय मग  ीणच कसं 

ठरवायचं?  अण आ ेबघ घरचे अरणरय े ू ीरसीर ययायला बघे्स ेे काय बर्बर राय. 

 मआी म्ठे ल्क  आ्े अ्रू.” िाकसे सासरे  ेा  ीलया मलुावर घसरले आ्ेे.  

“मी काय चांगलं सांगीेलं ेर क्णालाच ीसे राय. सगळे तयांचया आाेूर गेले ेर 

�इमीचे काय आ्ईल? अवचार करा.  वढे सगळे सांभाळायला वआायला रक्  कस्याला?” 

मिले ब्लले. 

“क्णालाय इरूर ीाठवायचे राय.  अण ेूंआी सारखे सारखे ्ाे ्ाऊ रक् 

तयांचयाकडे” िाकसया सासरयारी अरणरय अदला.   

“काय ब्लूर रीय्ग राय. सगळे घालवरू बसले क� माआीे ीडेल. पतयेकारे 

 ीलया ्अमरी  अण इससेसी बर्बर सांभाळायला रक्े? काय ीण ऐकू रक्े माझ.े 

सम्ेल मग” असा तागा करीे मिले ेराेरा बाआरे अरघूर गेले. 



 

र्डा वेळ शांेेेे गेला. यसीचया ीाळीवर मी ेांदळू अरवडे बसले आ्ेे. तयाच 

वेळी िाकले सासरे मआणाले “काय करायचं रे ााचं? रदा कुसंुबाे कली राय  णलार 

मआण्े अमळवली.” 

म्ठ्या सासरयारी आ�कंार भरला व अवचाराे ीडले. मी अवचारले, मी ब्लू का? 

लगेचच िाकले सासरे ब्लले “अग े ूबसलीस मआणरूच ब्लल् मी.  ्ीयये े ूसगळं 

कुसंुब  कत ि र ठेवलंस. ााला कसा सांभाळशील,  यकेल ेझुं  मचयारंेर?” 

मी मराचा अआयया क र ब्ले गेले. बघा! शरीरांे र्ग अशरला ेर कडू्ार औषि 

ययायलाच लागेे. ेसंच औषि  ् ेमुआाला द्घांरा ययावं लागेल. झाड वाढे ्ाें 

मग  ांदा  ुसेाे. तयांचया अदशा वेगवेगळया असेाे. रड अकेी अदवस  कत करायला 

बघेल. तयारे  ो  ांदांरा पेमच दायचं असें. तयांचया अदशा ठरवेा येे राआीे. तया 

 ांदाच ठरवेाे. तयांरा ्ासे पकाश कुठूर अमळेल, वाढायला ्ागा कुठचया बा्लूा 

 आ,े आ े बघरूच तया अदशा ठरवेाे. रडारे मात सवाररा सारखे ी्सायला आ्ईल आ े

ीआायचे असेे. ेी ्बाबदारी रडावरच असेे. आा अरसगारचा, दवेाचा अरयम  आ.े 

तयाचया अव�   ीण वागल् ेर दुु ख  अण राशाला कारण आ्े्. ेमुआाला ेमुचया 

आयाेीेच सवायचया सारखया ी्षणाची अदशा ठरवायला लागेल. मग रंेर भांडण, 

अरेरावी बळकावणे यांरा ्ागा राआाणार राआी. ीआा ेमुआाला ीसेे का?       

“अग्! े ू मआाला सगळया वासणया करायला सांगेेस!  मआी आा अवचार ीण क  

राय शके. ीाी वासें गे.” म्ठे सासरे गदगदरू ब्लले. अरमरळ  तमा े्, तयाला  ार 

दुु ख, वेदरा आ्णार आ ेमला सम्े आ्ें. ीण कडू औषि ीा्ायला सरुवाे करायलाच 

ीाअआ्े आ्ेी. मी मआसलेच तयांरा क� आ ेकडू औषि  आ.े ीआा  �ाच पयालाे ेर ीढुची 

ीीढी  रंदाे व  कमेकारा  िार देे  राआील. राआीेर ीढेु भांडण ेंसे वाढेील व 

सगळेच दुु खी आ्ेील. असे सम् ूरका मी घर म्डायला ीआाेे  आ.े ीण आआेी खरे  आ े

क� ेमुआी  आाे मआणरू मी सांभाळू शकेेय. ेमुचया रंेर मला क्ण अकेी ऐकेल 

सांगेा येे राआी. �इमीचया लगराेले पसंग  ठवा.  ीसकू सम्ेल काय ीपरअसरेी 

आ्ईल ेे.  ्रंेर ीरे यावर मी ब्लणार राआी.  वढंच सांगेर सगळयारा  कसारखेच 

वाढवलेय. परा बा्लूा ठेवरू ेमुआी द्घारी सवायचा सारखाच अवचार करा.  

द्घे सासरे अरुशबद बसले आ्ेे. ेांदळू घेऊर मी घराे अरघरू गेले. 

ींिरा अदवस झाले असेील. ाा ींिरा अदवसांे मिले  ार ेसुक वागे आ्ेे. कामे 

करणयाचे स्डूर अदले आ्ेे. इकडे अेकडे गावभर अ रणयाे वेळ घालवीे आ्ेे. या 



 

सगळयामळेु मााया मआणणयाला  णखी मआतव  ले. सासरयारा माझे मआणणे ीसू 

लागलेले अदसले. द्घेच ब्ले बसे. अचंेाकांे अदसे. मग  क अदवशी मला ब्लावले. 

िकसे सासरे मआणाले “े ू ब्ललीस ेे ीसेे ग् बाय! ीण  मआाला खूी ी् ीडलेे 

अरकालच येे राय. ेेवा काय करायचे ेे ेलुाच अवचारायचे ठरवलेय. े ू क्णावरय 

अनयाय करणार राआीस. ऐक  मआी द्र भाऊ. द्र वासे केले ेर ेमुआाला अिार वांसा व 

तया द्घांरा ीाव ीाव वांसा आ्े्. म्ठ्या भावाला वासेे  मआी सगळयांरा सारखेच 

राखले. सरळ ेीर भाग करावे. ीण मी मआणे्य े ूसगळे सांभाळलेस, मलेु  ेमुआाला 

्ासे ेेवआा ेमुआाला ेमुचा अिार वासाच दावा.  ार ेर द्र घरे बांिूर लआार द्घांरा 

दावी री या मूळ घराे ेमुआी रआावं. े् मिला मग काय आवं ेे क  द.े ेमुआाला द्र 

घरांरा तास ेर राय. ्अमरी वासू  मआी अआससे ठरले काय. कसे?” 

 मआी सगळे सखयांसारखेच राअआल्े.  मआाला आांव राआी. माझे आ ेव मलेु काआी 

ब्लणार राआीे. ेीर भाग व घरे बांिरू दायची आ ेबर्बर. कुसंुब वेगळे झाले ेरी ग्डी 

राआील संबंि राआाेील व कुळावयाे  ब राआील. ीण ेमुआी आ ेसवाररा ब्लवरू सांगा. 

मगच अरणरय यया. मी माझा अरणरय सांगीेला. ाांरा अवचारले ीण राआी याची �ख�ख 

लागली. ीण कुसंुबाची राेी मला ्ासे मआतवाची वासली. 

 मचे ब्लणे चाललेले मिलीचया व  ्स्या ्ाऊबाईचंया ल ाे  लेले अदसले. 

तयांरी अवचारलेच. काय ब्लणी चाललीे मआणरू. मी ‘सम्ेल’  वढेच ब्लूर गपी 

बसले. 

चार  ठ अदवस गेले असेील. म्ठ्या  ््बांरी सवाररा सांगीेले. संधयाकाळी 

लवकर या. संधयाकाळी सवायराच तयांरी ब्लावले. तयांचे मलुगेच राआीे ेर सरुांरा ीण 

ब्लावले. सगळयाराच अवअचत वासे आ्ेे. िाकसे  ््बाच ब्लू लागले. 

“ेमुचे अेघांचेय भाग ीाडायचे  मआी ठरवलेय.  मचया मागे सगळे गणुया 

ग्अवंदारे रआावे मआणूर. कसं?” 

“वअडल्ीाअ्रे ख्ेी अेचे भाग कशाला?  मआी काय भांडणार? सगळे मायेरे ेर 

रआाे्य”  मचे मआणाले. 

“मलाय ेेच वासें.”  ्स्यांरी दु् ्रा अदला. मिले गपीच आ्ेे. 

“द्घ्ंण ब्लले, ेझुं काय मआणणं?” िाकलया सासरयारी मिलयाला अवचारले. 

“मी काय मआणू? अआशशे कसे ीाडणार, घर कसे वासणार तयावर सगळं  आ.े” मिले 

ब्लले  अण सगळे चीाीले.   याये ीडल् राआी ेे  मआी अेघेच. 



 

“ मआाला वासलेलं रवआें रे वासे करायचे  मचया रअशबाे येईल.  मचया 

ल ांे  ले ेझुे काय चाललेय ेे. खर ेर  मचयामागे भांडण रक् मआणरू करे्य.” 

म्ठे सासरे ब्लले. तयांरा ड्ळे ीसुेारा सगळयांरी ीाअआले. 

“बघा वासे केले ेरी  �ा कागदावरच राआाेील.  मचया रंेर ेमुआी वेगळे वआाल 

 अण  ी ीला वासा ययाल. े्ीयये  कतच राआायचे. घराचे भाग राय ीडणार. घर 

म्ठ्याकडेच रआाणार.” िाकले सासरे सांगेाराच मिलयारी ेोड रघडले “ अण  मआी 

काय भरडावर रआाणार बायका ी्रांरा घेऊर?”  

“अरे ीरेु ऐकूर ेर घे. द्र घरे बांिायची द्घांसाठी. ख्ेीचे ेीर सारखे भाग 

करणार. क्णाचा भाग कुठला ेे  मआीच ठरवणार. तयाचया भागाची ्ी ्मीर असेल 

तयाेच तयाचे घर बांिणार.  कत राअआला असेास ेर  रंद झाला असेा. ीण ेसा 

आ्णं दवेाचया मराे राय.”  ेा मिलयाकडे र्खरू बघे ीढेु मआणाले “ अण ेझुा ्ीव 

शांे वआावा मआणरू सांगे्य रे. कायदारे ख्ेीचा खर्ेर चचराच भाग ेलुा येे्. म्ठ्या 

वैरीचे  भार मार. ेीरेच ेीर अआशशे करायला सांगीेलेर. मर म्ठं ठेवायला शीक.” 

 क रसासा साकूर ेे गपी झाले.  मचया ाारी  कदा मंद आसे  मााया कडे ीाअआले. 

बसस! मला आवी ेी ीावेी अमळाली आ्ेी.  ीण द्नआी ्ावा सैरभरै झालया आ्तया. मिली 

ेर अगदीच वैेागली आ्ेी. सवेुशीच काआीेरी बडबडे आ्ेी. मी मदुामच ल  अदले 

राआी. द्र अदवसांरी दीुारी सगळे  व र ेी मा्घराचया क्ीरयाे गपी बसूर आ्ेी. 

बआ�दा रडे आ्ेी. मग मी ्वळ गेले. अवचारले काय झाले ेे. गदगदरू रडवेलया 

 वा्ाे ब्लली “ मआाला बा्लूा काढलंे! मी ीण रक्शी झालेय? मााया ेीर 

अ्रू लगराचया  आेे . ेमुचया अशवाय मला ्मणार कसे?”  

अेची सम्ूे  काढली. किीच अंेर दणेार राआी सांगीेले. बा्लूा वआायचे ेे चांगले 

संबंि ठेवरूच आ ेसम्ावले. भांडणे क र रंेर सबंि अबघडवणया ीे ा वडील ल्कांरी 

भाग क र अदलेले बरे. आ े सगळे ऐकूर  कच मआणाली “ मचयांचयामळेु झाले. ीण 

तयांरी मला इकडे यायला रक् मआसले ेर?” मग ीरे सम्ूे  काढली. ्बाबदारी ीडली 

क� सगळे ेयार आ्ेाे ेशी े ूदखेील आ्शील, असे ब्लेाच र्डी शांे झाली. 

द्र अदवसांे  रक अदसला. अेसरा भाग अमळाला मआणरू मिले ्रा खशुीे  ले. 

खरेेर अ्रू ्अमरणचे भाग करायचे बाक� आ्ेे. ीण अेसरा भाग अमळणार  वढ्यावरच 

ेे खषू झाले. तयांच ेारेे ेे  क अदवशी ्ावयाकडे, इरामदारांकडे ्ायला अरघाले. 

क्णीआी तयांरा  डकाठी केली राआी. खषुीे  आेे , असदूाे, ेेवढेच चार अदवस 



 

शांेीचे असा अवचार म्ठ्यारी केला. मला मात �इमीची खशुाली ्ाणायची आ्ेी. लाडू 

क र डबा अदला. गेले ेे द्र अदवसांरी  ले. �इमी चांगली  आ ेीण इरामदारांची  ई 

अंर ण ीकडूर असलयाचं सम्लं. �इमीची  ार िावीळ आ्ेे. मदेीला  क द्र बाया 

येेाे बाआरेचे सांभाळेाे. ीण घराे सगळे ्ेवण स्वळयांे करावे लागेे. तयामळेु 

अेची  ार गडबड आ्ेे. ीण सगळे करेे  आ.े िाकस्या सासबूाई रावा्े आ्तया.  

मराे बरे वासले. लआार असूरआी ्बाबदारी सांभाळे आ्ेी. मग �इमीचया 

 ठवणीे बडूुर गेले. वासले लगराला  ठ मअआरे आ्े  ले,  कादी चांगली बाेमी 

येईल. मग ीरे कामाला लागावे लागेल. अेचे ीअआले बाळंेीण  मआालाच करायचे. 

ीरे अेचा सआवास अमळेल. मर आळुवार आ्े गेले.                     

***** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
६ 

�िक्मण- 

लगर आ्ऊर इरामदारांचया घरी  ले. माय  अण बाबाचया भाषेे  मी इरामदारीण 

झाले. येतया अदवसांे रवीर  ययुयाचा लेख सम्र रलगडणार आ्ेा. राती घरी ी्चल् 

आ्े्. सकाळी बघीेले ेर आा म्ठा वाडा आ्ेा. चचस्ीी बरावस. ीवू�ला म्ठा अदडंी 

दरवा्ा आ्ेा ीण े् बंदच आ्ेा. दअ ण भाग सगळा चलुे दीराकडे व र�र भाग 

 मचा अशी वासणी झाली आ्ेी. ीअ मेला समाईकाेलया काआी ख्लया आ्तया. तयांे 

दवेघर, दवेघराीढुची  रेी, क�ेरर, गोिळ असलया र्वायचया पसंगासाठीची ख्ली. 

 मचया ऊ�रेचया भागाेच ्वळ ्वळ दआा बारा ख्लया असेील. चारी बा्लूा 

माडी काढलेली आ्ेी. माडीवर अकेी ख्लया आ्तया माआीे ीडले राआी. माडीवर  ो 

 बासाआबे इरामदारच ्ाे. तयांचयाकडे कामासाठी येणारी माणसे, खंडकरी वगैरेच वर 

्ाे.  मआा बायकांरा वर ्ाणेच रसे.  ो चआा, ्ेवण रेऊर दायचे व राती झ्ीायला 

्ायच.े 

 वढे म्ठे घर ीण माणसे मात मी ि र चारच. इरामदार तयांची  ई व  क काक�. 

लगरासाठी मआणरू द्र रणंदा मलुाबाळांसआ  लेलया. तया काय द्र अदवसांचया ीाआ�णया. 

सवयंीाक घर  का स्काला ेर माडीवर ्ायचा अ्रा दसुरया स्काला. मआण् े रक् 

मआणरू क्णतयाआी ख्लया बंद ठेवेा येे रवआतया. सगळयांचे केर काढणे, सारवण करणे 

कसे आ्े असेल याचा अवचार  ला.  का बाईला आ ेशइयच रवआे.े 

ेेवढयाे ेीर बायका  लया. काक� सासबूाईरी तयांरा लगराचे लाडू, अचवडा अदले 

व तया कामाला लागलया.  क�रे दिुाची चरवी रचलली व दिू काढायला गेली. दसुरीरे 

घर झाडायला सरुवाे केली. अेसरी सवयंीाकासाठी लाकडे  णरू साकू लागली. मी  क 

 क काम क्ण करेे, कसे करेे आ े बारकाईरे ीआाे आ्ेे.  क बापया  ला केरसणुी 

घेऊर माडीवर गेला. मआण्े माडीवरची सा स ाई गड्यारे करायची. खालची कामे 



 

बायारी करायची. आी रीे ीअआलयाच अदवशी आरेली. मग काक� सासबूाईबंर्बर सवयंीाक 

घराे ्ाऊ लागले ेर तयांरी रांबवले. पेमळीणे सांगीेले. सवयंीाक घर स्वळयाच.े 

दवेाचे रैवेद करायचे असेाे. े ूमदेीला येणार असशील ेर  ंघ्ळ कर, स्वळे रेस 

व मगच  े ये. तयांरी माायासाठी स्वळे काढूर अदले.  

रणंदा मलुांरा खाणे अीणे दणेयाे गुंेलया आ्तया.  का बा्चूयाच ख्लीे दसुरे 

सवयंीाक घर बरवले आ्ेे. अेरे ्ेवण खाण बरवायची स्य आ्ेी. अेरे स्वळे 

ीाळणयाची ्�र रवआेी. रणंदा मलुांसाठी अेरेच काआी बरवरू रेे आ्तया.  

मी  ंघ्ळ  स्ीरू स्वळयाेच सवयंीाक घराे गेले. बाीरे केवढे म्ठे आ्ेे ेे. 

चलुीच ्वळ ्वळ ीांच सआा आ्तया. काआी ाा भलया म्ठ्या ेर काआी लआार. ीाणयाची 

म्ठी म्ठी घंगाळे, आांडे, घागरी सगळे वयवअसरे रांगेे ठेवले आ्ेे. दसुरया बा्लूा 

घडवंचीवर खीू ेासे वास्या, ीेले लावरू ठेवले आ्ेे. सगळे अीेळेचे. चकचक�े क र 

लावलेली आी भांडी ीाआहर मी अचंबयाे ीडले. घराे माणसे चारच ीण भांडी गाव्ेवण 

करेा येईल  वढी.  

सवयंीाक घराे खीू  डेाळे आ्ेी. तयांे रांगेरे डबे लावलेले आ्ेे. ेेआी वयवअसरे. 

ीअआले  डेाळ ेांदळू अीठाचया डबयांचे दसुरयाे डाळी कडिानये, अेसरयांे अमरची 

मसाले, चचथयांे अचंच,  मसलु,  ंबाडे, ल्णची अशा  ंबस वसेुंचे. मी रइक आ्ऊर 

सगळे ीआाे आ्ेे. क्णतयाआी ग्�ीची वारवा रसलेले इरामदारांचे सवयंीाक घर रइक 

करणारेच आ्ेे. मला वासले, रदा आ े सगळे मला करायचे  ले ेर ीरुा अदवस याेच 

्ाईल. स्वळयाचे काम, बाआरेची बाई चालणार राआी. मग  कस्या बाईला कसे ्मणार 

आ?े  

१० वा्ेा  क बाई  लया. आाे ीाय िवुरू सरळ सवयंीाक घराे घसुलया व 

कामाला लागलया. ्ेवणाचे तयांरीच आाेी घेेले. काक� सासबूाईरी चलुी ीेसवरू, भाे व 

डाळीचे  िण ठेवले आ्ेे. मी भा्ी अरवडायला घेेली आ्ेी. सासबूाई अच र ठेवीे 

आ्तया. बाई चसीसीे अदसलया. सासबूाई मआणालया आी रेवेीबाई. भसीण  आ.े 

स्वळयाचे ्ेवण आीच करेे. अेचा कामाचा ररक  ार अदसला. दीड ेासांे ्ेवण ेयार 

क र तयांरी रैवेदाची द्र ेासे ेयार केली. सासबूाईरंी मला रैवेदाची ेासे घेऊर 

दवेघराे ्ायला सांगीेले. तयाच वेळी दवेघराेरू घंसा वा्ायला सरुवाे झाली. 

माग्माग  रेी मआसलयाचे ऐकू  ले. दवेघराे  मचे आ ेस्वळे रेसरू, ीू् ा  सीरू, 

 रेी करीे आ्ेे. दीुार रुकेीच सळे आ्ेी. मी ेासे ठेवरू रभी झाले.  रेी मीआी 



 

मआण ूलागले. मााया  वा्ाे  रेी स ु झाली.  अण इरामदार ड्ळे अमसूर ऐके 

राअआले. आाेाेली घंसा ेेवढी आलवे आ्ेे. द्र  रतया झालयावर मी रांबले ेसे 

इरामदाररी घालीर ल्सांगण सु  केले. मग िीू दाखवरू मंतीयुी चालू झाले. ेेआी मी 

मआण ू लागले.  रेी संीली ेर दवे घराे द्नआी रणंदा, द्नआी सासूबाई व ्ेवण 

करणारया बाई सगळेच माझी  रेी ऐकायला  लया आ्तया. 

म्ठ्या सासबूाई मआणालया “ बा! ीअआलाच अदवस रे!  ार सा्रा केलार सरेुरे. 

 रतया कशा  ार मआणेे. ग्ड  आ ेगळा.”  

चलुे इरामदारांचया घरचे ीण मी  रेी मआणेारा येवरू रभे राअआले आ्ेे. ीअआलाच 

अदवस इरामदारांचया घरी माझे सरार ेयार करीे आ्ेा. तया बर्बरच  क सम्ले आ्ेे. 

इरामदारांचया घरी सगळे वोशीर आ्े.े  रेी स ु आ्ेा आ्ेाच रैवेदाचे ेास ेयार 

असणे ्�री आ्ेे.   

रैवेदाचे  क ेास इरामदारारा ्ेवणासाठी अदले. तयांरा वाढायचे व आवे रक् ेे 

ीआायचे काम सासबूाईरी मला अदले. मग  मची ्ेवणे झाली. र्डा वेळ रसंे 

अमळाला. सगळेच गपीारा बसले. म्ठ्या रणंदबाई मआणालया तया दसुरया अदवशी 

अरघणार. घरी अडचण  आ.े म्ठ्या सासबूाईरंी  गआ केला. द्र अदवस रआा मआणालया. 

ीण तयांरी ्ायचेच ठरवले. िाकलया रणंदबाई मात आसे सांग ूलागलया तया माआरेीण 

ीरंु रीभ्गणार,  ठअदवस ेरी ्ाणार राआीे. ेसे सांगूरच  लयाे मआणे. मग 

गडगडास आसलया.  

म्ठ्या रणंद र्ड्या �बाब दाखवीे आ्तया क�  ढ्येा आ्ेी सम्ले राआी. ीण 

िाकलया मर म्कळया असलयासारखया अदसे आ्तया. ीअआलयाच अदवशी बरेच काआी 

माआीे ीडे आ्ेे.  

काआी अदवसाेच मला इरामदारांचया घरची सवर अदरचयार ीाठ झाली. म्ठ्या 

सासबूाईरा  ई मआणायचे व लआारारा काक� मआणायचे आ े म्ठ्या सासबूाईरी पेमारे 

सांगीेलं. गळा ग्ड  आ ेमआणालया. क�ेरर करेेस का अवचारले ेशा रणंदबाई आसे 

ससुलया. मआणालया “ ई ेलुा क�ेररकार बवुीण बरवणार गे. वैरी सावि रआा गे.” 

मलाआी आस ू ले. िाकलया रणंदाबईशंी घ  मैती ्मली. तया मरम्कळया आ्तया.  

इरामदार ्ेवायला, चआाला खाली येे. बाक�चा वेळ माडीवरच असे. लगर आ्ऊर 

ींिरा अदवसावर झाले आ्ेे. इरामदार कसे  आेे , ब्लेाे कसे काआीच सम्े रवआेे. 

 मआी  कमेकांशी अ्ूर ब्लल् रवआे्.  ईरे रवरा बायक् मआण्े काय ेे शेवसी 



 

्वळ झ्ीवरू सम्ावले आ्ेे. ीण इरे ेर भसे रवआेीच. भाे ीाअआ्,े भा्ी ीाअआ्े 

 वढेच ब्लणे ्ेवेारा चाले ेेच. मराे  ेा गोिळ रडू लागला आ्ेा. िाकलया 

रणंदबाईरा  क मलुगा आ्ेा. मराे  ले तयांरा अवचारावे. मग गपी राअआले ीण तया 

्ेवआा मआणालया  ठ अदवसा ऐव्ी ींिरा अदवस झाले.  ेा ्ायला ीाअआ्.े ेेवआा मात 

गडबडले. या गेलया ेर अवचारायचे कुणाला? 

मग मराचा अआयया क र अवचारलेच “ इकाबाई! आ ेकाआी ब्ले राआीे माायाशी. 

ीआाे दखेील राआीे माायाकडे. मराअव   लगर केलेे का?” 

ीरे म्ठ्यारे आसे  तया मआणालया “ कदम बर्बर! मरा अव� च केलय तयाचं 

लगीर. ेाुया बाबारी ेझुा  ्स् अदला तयाला ीसंेीला.  मआा द्नआी बअआणणरा येऊर 

अवचा  लागला, क  लगीर अआचयाशी? मग  मआी राीसंे केलं ेलुा  अण तयांरीय 

राीसंे केलर. मग काय सगळी ेयारी केली री राीसंे मलुीशी लगीर लावरू  ल्.” 

मग आस आस आसे  ससुली. र्डे आसरू झालयावर मआणाली “ेसा े् ब्ले् कमीच ीण 

ब्लवेल ेलुा माडीवर. गोिळ राालाय े् ीढुलया मअआनयाे आ्ईल मग ब्लवील. 

इरामदार ग् आ.े ाांचे अविीच खीू. सांगेे मी तयाला लवकर कर रे बाबा गोिळ. ेझुी 

बाईल रेावळी झालीय ेलुा भसेायला.” ीरे आसणे सु  मी मात िासेावले आी खरंच 

असलं काय ब्लली ेर.  

मग मात तयांचयाशी ब्लली ेे ऐकूर रणंदबाई अकेी आ�शार  आेे  ेे सम्ले. तया 

राती ्ेवेारा यांरा मआणालया “ बा! गोिळ केवआा ठरवे्यस. यसी घेऊर यायला 

लागेल रा.  ठ  क अदवसांे ठरव. ीढुचा मागरशीषर मआयरा  आ.े  कदा लागला ेर 

मआयराभर  रांबावे लागेल.” यांरी मार आलवलेली ीाअआली. मग मला, कुणाचेआी ल  

राआी असे ीाआहर ड्ळे अमचकावे अचडवरू दाखवले. इरामदारांची परा, गोिळाअशवाय 

लगरअविी ीरेु आ्णार रवआेे. 

 क अदवशी मिला काका मआण्े माझा बाबा  ला.  कदम  लेला ीाआहर मी 

गडबडले. सवर ठीक  आ े रा घरी, असा अवचार  ला. मग अवचारलयावर मआणाला 

खशुालीच ीआायला  ल्य. शे्ारचया गावी खंड वसलुीला  ला आ्ेा े् ीढेु 

 मचयाकडे  ला. मग यांचयाशी ब्ले बसला. ेमुआी लआार ेेवआा काआी काम असले 

ेर सांगे चला असे यारा सांगेारा ऐकले. आ ेकाआीच ब्लले राआीे मला मात बाबांचे 

वागणे अवअचत वासले. ब्लावलयाअशवाय, मदे मागीेलया अशवाय आा कशाला सचुवे्? 

दीुारी ्ेवरू मग गेला. मला ्रा यशाळेच वासले. खंड वसलुी शाम बघायचा. आा केवआा 



 

ीासरू या कामाला लागला? रसुेे सांगणया ीरुेे कारण ेर राआी? मी चांगलीच यळखे 

आ्ेे तयाला. 

मअआनयाभराे मी खीूशी कामे अंगावर घेेली व क  लागली. द्नआी सास ू खषू 

झालया. कामावरची दखेरेख, स्वळयाेले ्ेवण,  रेी मआणणे, र्करांकडूर वयवअसरे 

कामे करवरू घेणे चालले आ्ेे. शे्ारचया इरामदारांचे क्णीेरी मिेच ��ीला ीडे. मी 

आसरू ब्लणयाचा पयतर करी. ीण ेे मार अ रवरू अरघूर ्ाे. ीण तयांचया घरी ेीरच 

माणसे  वढे सम्ले. भाऊसाआबे  मचयांीे ा वषाररी लआार,  क म्ठी बआीण व तयांची 

 ई. द्नआी घराे ्रा दखेील ब्लणे चालणे राआी.  मआी ीू् ा रैवेद केला क� ेे येवरू 

तयांचा पसाद दवेाला दाखवे. दवे व दवेघर  कच. मग सासबूाई मआणालया “ेीर वष� 

ीू् ा री सणवार  ीलयाकडे  अण  क वरीस तयांचयाकडे.  ेा अेसरे वरीस चालू 

 आ.े ीढुचे वरीस तयांचे.” इरामदारीचया वांसणी बर्बर दवेाराआी वासूर घेेलेले. मला 

सम्ेरा दवे वासूर कसे घेेा येेील? मला मग अवचार  ला, काआीेरी कारणा व र 

तयांचयाशी ब्लणे स ु करायला बघायचे. संबंि चांगले करायला बघायचे. ीण  मचया 

घरी  वडेल का?  कमेकांसम्र बंदकूा घेऊर रभ े राअआलेली खारदारी दशुमरी आळवी 

करेा येईल का? मग ठरवले म्ठ्यांशी आळू आळू सूे ्वाच करायचे, तयांचे मर ्ाणायचे 

मगच ठरवायचे. 

दीुारी ्ेवणे झालयावर सगळेच अवशांेी घेे ीडे असे. मी सासबूाई ंबर्बर गपीा 

मारीे बसे. काआीेरी बैठे काम आाेी असेच. तया अदवशी दीुारी मी अवषय काढला. 

“ ई! शे्ारचे  ीलयाशी ब्ले, आसे  राआीे. चलुे असले ेरी  ीलेच 

 आेे  रा ेे?”                                     

“माणसां ीे ा इससेस म्ठी ग् या इरामदारांरा. गणुयाग्अवंदारे घर चाललं असें. ीण 

िाकस्या दीरारा सगळीच इससेस आवी झाली. मग भावबंदक�चा कली घसुला घराे. 

 मचयांराय तास दवे ू लागले. तयांचा भाग रांवावर क र दा सांग ू लागले. ाारी 

 यकले राय. ेुाया  बासाआबेाला द�क घेेला. ेे गुणी आ्ेे.  मचा िाकला दीरच 

भांडख्र. काय करशील? ेसा ेझुा रवरा यांचया बअआणीचाच मलुगा. क्ण भायरचे राय. 

ीण इससेसीची आांव. काय करणार.”  ईचंया ऐव्ी काक� सासबूाई सांगे आ्तया.  

“ीण  ेा ेे गेले. रवी ीीढी  आ े ेा.  ीण ब्ला चालायचा संबंि ेरी आ्े् 

काय बघायला आवे.” मी चांचीणी क  लागले.  



 

“अवचारय क  रक्. ेी रांड, ेाईबाय, संबंि ठेवायला ीण दणेार राय अ्वंे असे 

ीयये. मआा खा� ्ाव आ्ेी ग् ेी. ेशीच भारसायबाला ीण अशकवेे. काय कमर संबंि 

सिुारणार ेू?” काक�. 

 क माआीे ीडले. ्री काक� असे ब्ललया ेरी सबंि सिुारले ेर तयांरा 

 वडलेच असेे. द्ष तया ल्कांचाच काढे आ्तया. तयांे वै लय अदसे आ्ेे. वैमरसय 

अदसे रवआेे. मला  ेा  मचयांचे मर वाचायला लागणार आ्े.े द्नआणचे संबंि चांगले 

झाले असेे ेर? माझे माआरे भरलेले ग्कूळ आ्ेे. इरेआी ेसेच झाले ेर? 

गोिळ  स्ीला.  ेा यांचे ्ेवण घेऊर मी माडीवर ्ायचे आ ेकाक� सासबूाईरी 

सांगीेले. मी ीअआलयांदाच माडीवरची वयवसरा ीाअआली. अ्नयाला व र बंद करायचे दार 

आ्ेे. ेे बंद केले क� वरचया माडीची लाकडी ्मीर ीरुी वआायची. अ्रा कुठे ेे सम्ेच 

रसे. ीढेु कचेरी सारखी बैठक लावलेली. अआश्बाचया ेांबड्या वाा रचरू ठेवलेलया. 

बैठक�वर ीांढरया शुु  चादरी अंररलेलया. वर  ेाला कांचेचे झुंबर तयांे मेणबबया 

लावलेलया. बा्लूा द्र कांचेची कीासे. कागद, ीसुेके, लाल कीड्याची गाठ्डी यांरी 

भ र गेली आ्ेी. ीढेु  क ख्ली आ्ेी. तयांे म्ठा अशसवी ीलंग आ्ेा.  का क्ीरयाे 

अखडक� ्वळ  क सेबल ेीर चार खचुयार ठेवलया आ्तया. अभंे ीवर द्र ेलवारी अेरइया 

 कमेकांशी लढाई करेाे अशा लावलया आ्तया.  क बंदकू अभंे ीवरच लसकवली आ्ेी. 

ेसेच मेणब�ीचे झुंबर  ेाला मि्मि लसकावले आ्ेे.  कंदर इरामदारी ्ामाअरमा 

अदसे आ्ेा. ख्े व इरामदार याेला  रक मला सआ् सम्ूर गेला. 

मी ्ेवण घेऊर वर गेले ेेवआा इरामदार काआीेरी वाचे आ्ेे.  वा्ारे दखेील 

तयांरी माायाकडे ीाअआले राआी. ्ेवण कुठे लाव ूअवचारलयावर सेबला कडे ब्स दाखवले. 

्ेवण झाले व मी सगळे घेऊर अरघाले ेर  वा्  ला “कुठे अरघाला?  ्ीासरू 

 मआाला स्बे राआी करणार?” 

“्ेवण बाक�  आ ेमाझ.े  व र ीाणी घेऊर येेे.” मी कशीबशी ब्लले. अंगाे 

रररर अशरली आ्ेी.   

“अकेवी अशकलाय?” आ.े 

“राय! शाळेे गेलीच राय. अलआायला वाचायला येे राय.” माझा  वा् ररररे 

आ्ेा मला सम्े आ्ें. मग ेे गपी झाले मी सगळे खळवसूर खाली  ले. ेशा 

काक�सासबूाई मआणालया “्ेवरू घेऊया.  व�या लवकर लवकर. ेलुा माडीवर ्ायला 

रशीर रक्.” 



 

मी सगळे  व र वर गेले.  

सकाळी रठले े् माआीे ीडले.  ्  ीलया लगराची सांगेा झालीय.  ईरे सवर 

सम्ावले आ्ेेच.  ेा  ीलया रवया  ययुयाची सरुवाे झाली  आ.े 

ेीर मअआरे आ्े  ले. कामाला येणारया बायकांरा माायाअशवाय करमेरासे झाले. 

माझी “वैरीबाय” झाली आ्ेी. कामं मरा््गेी झाली क� मी काम करणारयाला 

काआीेरी अअिक दायची, पेमारे ब्लायची, घरची मलुाबाळांची चचकशी करायची. मग 

तयांरा ्वळीक वासू लागली. वैरीबाय इरामदारीण आळू आळू ्म बसवीे आ्ेी.  अण 

 क अदवशी शे्ारी आलकलल्ळ रडाला. सकाळीच म्ठम्ठ्यारे रडणे ऐकू  ले. 

तयांचयाकडे ्ायचा रसेा दवे घराेरूच आ्ेा. मी िांवले. द्नआी सासबूाई दवेघराचया 

दारांे रसया राअआलया. मी सरळ तयांचया घराे घसुले. भाऊसाआबे कीाळाला आाे लावरू 

बसले आ्ेे. तयांची बअआण िाय म्कलूर रडे आ्ेी. सम्रचया खासलयांे ेाईबाई 

झ्ीलया अवसरेे आ्तया. मला ीपरअसरेी झसकर ल ाे  ली. तया मुलीचया ्वळ 

बसरू मी ीाठीव र आाे अ रव ू लागली.  अण अेरे मला अमठी मा र ््राे साआ् 

 ्डला “ ई गेली व् माझी.” भाऊसाआबे गदगदे रडू लागले. र्डावेळ मी अेला 

्वळ घेऊरच बसली. ीाठीव र आाे अ रवे आ्ेी. मिरूच ेोडाेरू येई “ऊगी! ऊगी!” 

काय ब्लावे सम्े रवआेे. अिार ेास गेला असेल.  लेच आां मआणे मी रठले. घरी 

 ले. काक� सासबूाई,  ई व  मचे आ,े सगळेच दवेघराचया दाराे रबकले आ्ेे. मी 

तयांरा मआसले अशा पसंगी  ीण तयांचयाकडे ्ाणे य्गय वासेे. वैर बा्ूला ठेवरू तयांरा 

मदे केली ीाअआ्.े द्घ मलंुच राअआली  ेा. लगेचच काक� अरघालया.  ई यांरा 

मआणालया े ू ्ा, मी ल्कांरा ब्लवायचं बघेे. मग मला सम्र बसवरू तयांरी क्णा 

क्णाला ब्लवायच े ेे सम्ावले. गावाेलेच आ्ेे सगळे मआणरू कामवालया बायारा 

 लया  लया मी ल्कांरा ब्लावयला अीसाळले. ीरे शे्ारी गेले. आ े भाऊसाआबेां 

शे्ारी आाेभर लांब बसले आ्ेे. मी ीरे मलुीचया शे्ारी बसले. अेला ्वळ घेेली. 

ेसं बघीेलं ेर ेी माायाीे ा म्ठी आ्ेी. आळू आळू अेचा रडणयाचा ््र कमी झाला 

आ्ेा.  

अेचा आाे ीकडूर मी अेला मआसले “चल.” 

ेी रठली ीढुचया ख्लीे गेलयावर अवचारले ीणेी, ेेल कुठे  आ.े अदवा लावयूा. 

अेरे सवयंीाकघराे रेले. ीणेी, ेेल, माअचस अदले. मी  ्ारीण काय आ्ेे अवचारले 

ेर मआणाली “कायच राय गे. राती चांगली ्ेवरू झ्ीली. ्रा रशीर झालेला. द्र 



 

अदवसारी मला बघायला येणार आ्ेे. मआणरू  राळ बरवीे बसल्.  ेा काय करणार 

 मआी द्घच?” ीरे अेला ््रांे रमाळा  ला. मी र्डा वेळ ीाठी व र आाे अ रवे 

बसली. मग मआणाले “तयांचा ी�ा द.े कळवेे तयांरा काय ेे. काळ्ी रक् क . शेवसी 

ेआुी इरामदारांचीच. ेाुया मागे रभी राआीर मी.” ेी  ेा मााया ेोडाकडे ीआाेच 

बसली. ीरे ्ाऊर  मआी अदवा लावला. काक�रा अेचया शे्ारी बसवले.  ेा आळू 

आळू तयांचे यळखीचे, कुळे, वक�ल, डॉइसर  क  क ्मले  अण  मआी घरी  ल्. 

यारा भाऊसाआबेां बर्बर समशाराे ्ायला सांगीेले. 

्ेवण करणारया बाईरा द्र माणसांचे ्ासे करायला सांगीेले. पसाद करायचा 

रवआेाच. मरारे रसले ेरी परेरे  मचया घरचया इेरारा सुे क आ्ेेच. 

द्र अदवस तयांरा ्ेवण दायला गेली ेेवआा ब्लणे चालू क र बरीच माअआेी 

काढली.  बासाआबेांचे मआण्े माझे लगर झाले आ े ेाईबायरे मराला लावरू घेेले. 

तयांचया मलुीचे वआायचे असेारा  बासाआबेारी रांबायला ीाअआ्े आ्ेे असे तयांरा 

वासे आ्ेे.  ेा लवकर लगर राआी झाले ेर द्ष लागे राआील असेच वासे. तयांच 

अवचारारे तया असवसर आ्तया.  ेा ीआायला येणार ेर तयाच राअआलया राआीे.  

 क सवच  अदसू लागले. अव्याचा मआण्े यांचया तया बअआणीचा माायावर अव�ास 

बस ू लागला आ्ेा. अदवस कायर  सीली व मी अेला अदवसाेरू  कदा ेरी भसूेर 

ब्लणयाचा अरयम ठेवला. ेी खरंच मरम्कळं ब्लू लागली. इरामदारांचया वैराला स�ंुग 

लागला,  ेा ेे ीणूर रामशेष करे ीयये पयतर करायचा असेच मराे  ले.  ईची 

 ठवण झाली. पेमारे सगळे साधय करेा येेे आ ेअदसे आ्ेे. 

ीण लवकरच सम्ले. सवर काआी  वढे स्ीे राआी. ेाईबाय ्ाऊर मअआरा रलसला 

आ्ेा. राती यांरी मला सम्ावे सांगीेले. शे्ारचयांचया बाबेीे  ार ीढुाकार घेऊ 

रक्स. भाऊसाआबेारी भसूेर यारा सांगीेले आ्ेे.  मचया मदेीची ् र राआी मआणूर. 

मला वाईस वासले.  वढ्या लआार वयाेच तयांरी वैर ््ीासायला सरुवाे केली आ्ेी. 

माझी  ई घराेच सांभाळे आ्ेी. आ े घराेले रवआेे. मी यायचया अग्दरच द्र घरे 

झाली आ्ेी. ेाईबाय गेली ेे द्र अदवस िांवीळ माझीच झाली आ्ेी. ीण यांरा तयाचे 

काआीच राआी?  

दसुरया अदवशी दवेीू् े रंेर मी र्डी रांबले. अव्या कुठे अदसेे का ीआाे आ्ेे. 

 वढ्याे ेी  लीच. मी आसंले. चीाीरू अेरे मागे वळूर ीाअआले. मग ीढेु  लयावर 

आळूच मआणाली. “संधयाकाळी मागचया ीरसांे ये. ब्लूया.” मी बघेच राअआले.  वढ्याे 



 

क्णीेरी खांकरलयाचा  वा् शे्ारचया घराेूर  ला. मी सम्ले. ीाळे ठेवली 

्ाेेय.  

संधयाकाळी अव्या मागचया ीरसाे भसेली. मआणाली “इरामदारी वैर  आ े गे. 

सगळयाे वाकडे अदसेे यारा.  मची  क  तया आ्ेी. अेरे वैर अमसवायचा पयतर 

केला री संबंि कायमचे अबघडवलेर. द्रय घरांशी. े ू रक् ीडू याे. भा्शील.” मी 

काआी ब्लायचया  ंे ेी अरघरू ीण गेली. बघ ूीरे संिी येईल ेेवआा बघ ूअसा अवचार 

करे मी घराे ीरेले. 

घरी बघेे ेर शामदादा  लेला.  रंद झाला  अण िइकाआी बसला. सगळे ठीक 

असेल रा घरी? शाम आसला बैठक�ेरू आ े अरघूर माडीवर गेले.  ई व काक� खूी 

 ंेलया ख्लीे आ्तया. मग शाम ब्लला “�इमे! सासर मारावले ग् ेलुा. बरीच 

ेरेरीे झालीस.”   

“असेल. ीण काय रे, अचारक  लास?” मी अवचारले  अण शामचा चआेरेा 

अवचारांे गेला. बरयाच वेळारे मआणाला “ेलुा सांगणार रवआे्, ीण ेचू काय ेरी 

करशील मआणूर सांगे्य.  जयारी री  ईरे सगळयांरा वेगळे करायचे ठरवलेय ग्. 

द्र रवी घरे बांिणार. ्नुया मळुचया घराे  मी  अण रवया द्र घराे िाकले द्र 

काका. वासले रवआेे ीण  ईरेच  ््बांरा सांगरू करायला लावले. का ेे काय मला 

सम्ले राय.” 

“मिलया काकारे काय ेरी खसुीस काढले असणार रे. े्  कच असा  आ े

करायला लावणारा. माझा बाबा खरा, ीण गणु मआाईे  आेे  मला.” मी संेाीे ब्ले 

आ्ेे.  ईरे सांगीेले मआण्े रइक�च काआीेरी झाले असणार. आ ेकरणारा  ो माझा 

बाबाच आ्ेा कुसंुबाे. वासले द्र अदवसासाठी माआरेी ्ावे. सवर सम्रू बाबाची कार 

रघाडणी करावी. ीण इकडेआी काम आ्ेेच. शामदादा गेला ीण द्र अदवस मर काआी 

रारयावर येईरा. ीण कुणाला सम् ूअदले राआी. माआरेचया ग्�ी सासरी राआी सांगायचया 

व सासरचया माआरेी राआी. सारखे माआरेी यायचे राआी.  ीलया संसारांे मग रमायला  ार 

वेळ लागे्. आा  ईचा रीदशे  ठवला व शांे आ्े गेले. 

अ्रू  क मअआरा गेला असेल व अचारक देवघराचया ख्लीे अव्यारे गाठले. 

मआणाली “ ् मला बघायला येणार. े ू असेीस ेर बरे वासले असेे गे. मला 

 कसीला अभेी  वासेे. भाऊ गेलाय तयांरा  णायला द्र ेास ेरी येणार राय. येशील 

काय गे र्डी मदेीला?  राळाला काय क , ? चआा कसा क  मसालयाचा क� सािा? 



 

साडी ीण बर्बर रेसलीय क� राय क्ण सांगेल? माझी ेर िांदल रडालीय.  लीस ेर 

बरे आ्ईल. भाऊ यायचया  े ीरे ्ा.” मी घरी सांगरू येेे मआसले व घरी  ले. आ ेघरी 

रवआेेच. सगळे ब्लणे द्नआी सासबूाईरा सांगरू अवचारले काय क  ्ाऊ क� रक्. 

काक� ीसकर मआणालया “ीणुणयाचे काम ग्. ्ा, ् र ्ा. रायेरी माझीय ीुे णीच ग् 

ेी. ेलुा मारारे ब्लावलर आ ेकाय कमी? ्ा े,ू मी सम्ावीर  बासाआबेाला” 

मी ीसकर अरघाले. अव्याला अशरा, ी्आ ेक र अदले. साडी रेसलयावर सारखी केली. 

 ंबाडा घालूर अदला. वर  ार  ुलांची वेणी माळूर अदली. अव्या अदसायला सुंदर आ्ेी. 

ग्रीीार आ्ेी.  अण  ेा ेर  कदम अरखार चढला आ्ेा. मी ीसकर मआणाले “ ् 

ेलुा ीसंे करेीलच क� राय बघ. अकेी  ार अदसेेयस.” अव्याचया ड्ळयांे सचकर 

ीाणी  ले. मआणाली “ेाईबायर ीण  वढे केले रसेे. भाऊ मआणे् ेुमआाला सम्लं 

ेर ेमुआी लगराे म्डेा घालाल.” मला िइका बसला. कुठीयये ख्सा अवचार करेाे 

भाऊसाआबे.   यर वासले. 

 घरी  ले ीण ल  शे्ारीच आ्ेे. रात ीडली अदवे लावे सगळी कडे अ रे आ्ेे 

 वढ्याे अव्या िांवे  ली. मला घ  अमठी मा र मआणाली “ीसंे केलरी ग्. मग 

ब्लणी ीण केलीर भाऊरे. ीढुचया मआयनयाे लगीर घेेलेर. ेलुा मी किीच अवसरायची 

राय.” ीअआलयांदाच अव्यारे  मचया घराे ीाय ठेवला आ्ेा.  रंदाचया भराे ेी 

सरळ घसुली आ्ेी. अेला कुणाचीच अभेी  वासली रवआेी. ीरे  कदा वैराला स�ंुग 

लागला आ्ेा. 

अेला दवेाचया ीाया ीडायला लावले. आाे ीकडूर ीरे घेऊर  ले. सासबूाईकंडे 

घेऊर गेले. मआसले या ेाुया काक�,  शीवारद घे. ेी ीाया ीडली ेसे काक�रे अेला 

ी्साीाशी ीकडले. द्घणचेआी ड्ळे यले झाले आ्े.े ीरे  कदा वैराला स�ंुग लागला 

आ्ेा. 

“मी ्ाेे. भाऊ येईल.” असं मआणे ेी घरी ीळे ससुली. 

मला काकणरी ्वळ ब्लावले, ी्साशी िरले  अण मआणालया “ल�मी  आसे ग्. 

सगळं चांगलच करणार ेूं. ीणुयवार ग्.”  ईचंया ेोडूर ीण ससुकारा अरघाला. 

समािाराचाच वासला. दसुरया  णी मला भ्वळ येव ू लागली मसकर खाली बसले. 

काक� िांवलया मला ीकडूर मआणालया “काय झालं ग्?”  मी गरगरेेय मआसलयावर 

ब्ललया “काय खालल राय रा तयांचयाकडे? रांडेचे मारेील काय ेरी खायला घालूर.” 



 

मी आसले केवढा अअव�ास आ्ेा द्घारा  कमेकांबदल. कसा काढायचा आा? मग 

तयांरी मला झ्ीायची ्बरदसेी केली. र्डा  राम अमळाला व बरे वासू लागले. 

्ेवणाखाणाचे ीआायला रठले. सवयंीाक घराे ीाय ठेवला ेर वासारे ी्सांे डुचमळू 

लागले. मला काय झालेय तयाची ीणूर कलीरा  ली. ीरे काकण कडे गेले. ्वळ 

बसले. सांगायचा संक्च येे आ्ेा,  ईसारखी संवय अ्रू क्णाशीच झाली रवआेी. 

काक�री अवचारले कसे वासेेय मआणरू. मग मी स ु केले “मला कशाला क्ण काय 

खायला घालील. दवेारे  ीलं काम केलर. इरामदारांचा वंश ीढेु चालणार याची चाआहल 

लागलीय. मआणरू डुचमळें ी्साे.” 

 ईसासबूाई  अण काक� सासबुाई ्वळ ्वळ  रंदारे आरभ र गेलया. काक� 

सासबूाई ेर रठूर माझी कामे अंगावर ययायला अरघालया. मला मायेचा दम मा र 

 ईकडेच झ्ीूर  राम करायला सांगीेले. 

मी मर्मर आसली. अकेी सरळ मरे. यांचया मराे शंका दखेील ीसकर येे व दसुरया 

 णी अव र ्ाे. ीुे णीवर पेमाचा वषारवआी आ्ई  अण दसुरया  णी, अेरे करणी 

केलयाचा संशय येई. मला यांची म्ाच वासे आ्ेी.  ेा  ठवे आ्ेी ेी माझी  ई 

व माय. आ ेसम्लयावर  ईरे कुशीे घेऊर गो्ारले असेे व मायरे काय काय खायला 

घालायची रांगच लावली असेी.  ठवणीरे आस ू ले. 

ेीर मअआरे मआणे कुणालाआी सांगायचे राआी. काक�री दमच मारला आ्ेा. काय खावेसे 

वासेल ेे तयांराच सांगायचे. अव्याचे लगर घेेले आ्ेे मअआनया भरांे. तयांे रगाचच 

्ासे भाग ययायचा राआी. खीू सचूरा सारखया चाललया आ्तया.  

ीण मी सगळे काम अंगावर घेेच आ्ेे. ीेगळुलया सारखे वासले क� येवरू  ईबंर्बर 

ीडे असे. मिेच अव्या येई. लगराचया ेयारी बदल ब्ले. काक� अगदी आ्र असे. 

तया द्र ग्�णवर ीाळे ठेवीे असावयाे.  क ेर अव्या मला काआी खायला देे  राआी 

व मी अेला माायाबदल काआी बाेमी देे  राआी. तया मागचे पेम सम्े व अव्यावरचया 

अअव�ासाचे आस ूयेई. 

मअआराभर गेला. अव्याचे लगर द्र अदवसाीूव�  ार ीार ीडले. भाऊसाआबेांचा 

अवर्ि म्डूर अेरे मला लगराे खीू मआतव अदले. माझी माराची यसी भरायला लावली. 

 ई व काक�रा साडी दायला लावली. ीण  मचया यारा कुठलाच मारीार केला 

राआी. अेरे मात भाऊसाआबे ीरेु अडूर बसले.  ई व काक� रारा् आ्ेे. मी सम्ावले. 

भाऊबंदक� अरवळेेय आ ेका र्डे  आ.े तयांचे संबंि सिुरायला ीअआ्े असेील ेर वेळ 



 

दायला ीाअआ्.े द्घीराआी ीसले व शांे झालया. मला  ेा  क सम् ूलागले आ्ेे 

वयारे लआार असले ेरी मााया अवचारारा मारले ्ायच,े  ई, काक� व 

 बासाआबेांकडूरआी. 

 ेा बागेे अ रणयाची दांडगी इच ा झाली. सगळी  ुले ीआाे अ   लागली. 

शेवसी ीरसदाराचया अगदी मागचया भागाला  ले. दरूवर शेेी ीसरली आ्ेी. ीाऊस 

 ठदआा अदवसांीासरू ीडे आ्ेा. ीेरणी झाली आ्ेी. अआरवीगार शेेे ीआाेारा मराे 

 ले आी शेेी  ीली क� भाऊसाआबेांची? घरी  ले. रकूर गेले आ्ेे. र्डा  राम 

केला संधयाकाळ झाली आ्ेी. माडीवरचे अदवे लावायला वर गेले.  ंेलया ख्लीेला 

अदवा लावेारा र्र अभंे ी वरचया बंदकू�वर गेली. मी बंदकू आाेाे घेेली. अखडक�ेरू 

रेम िरला. मी काय करीे आ्ेे मलाच माआीे ीडे रवआेे. मी ेशीच रेम ि र रभी 

असेारा अआरवयागार शेेांे भाऊसाआबे अशरेाये व रासिूस करेाये असा भास 

झाला. चाी यढला गेला. मर पसनर झालयासारखे वासले. बंदकू रीकामीच आ्ेी. 

तयामळेु काआी आ्णयाचा प्च रवआेा.  

“वा! बंदकू चालवेाय. कुणावर राग काढायचा ठरवेाय?” मागरू यांचा  वा् 

 ला. मी गडबडूर गेले. बंदकू अभंे ीवर लसकवली. व लगबगीरे खाली अरघाले. अवचार 

 ला,  ् बंदकू का घेेली? का  वढी यढ वासली? येणारया मलुा मळेु ेर राआी. 

बाीरे! मग आा बंदकू भाऊसाआबेांवर र्खणार क� काय? रक् रे बाबा, आी इरामदारांची 

भाऊबंदक� मी संीवायला बघेेय. ेयू ेसाच आ् रे! रक् बंदकू�चा स्स रक् ि स. 

मराे असे राआी राआी ेे अवचार येे आ्ेे. िासेावलेच आ्ेे.  

दसुरया अदवशी शामदादा अचारक  ला. मी  ई ं् वळ  राम करीे आ्ेे. 

शामदादा  लेला बघरू मी चीाीले.  कदम कसा  ला? े् सम्रच बसला. काक� 

ीण  लया. शामदादा मआणाला “ ईर ीाठवलेर, मआयरा झाला. चैर राय ीडे 

मआणाली. ्ीवाला  क आ�रआ�र लागलीय मआणाली. मग काल मआणाली, असली आ�रआ�र 

�इमीच लावी. ्ाऊर खशुाली बघूर ये रे.”  

काक�  कदम मआणाली “केवढा ्ीव ी्रीवर, खरी  आ े रे आ�रआ�र.” मला वासले 

काक� ीढेु सांगेल, ीण ेी गपी बसली.  

“काय ग्! े ू अर्लीस कशी या वेळी,  अण अशी काय अदसेेस?  कदम लाल 

अदसेेस. काय बरं  आ े रा सगळं?” शामदादा अवचा  लागला. मला ेीर मअआरे आ्े 



 

 ले आ्ेे. चेआरेयावर अरखार चढे चालला आ्ेा. काक� सवेु काय काय क र 

खायला घालीे आ्तया. तयामुळे गभाररणीची सगळी ल णं रभा र  ली आ्ेी. 

काक� मआणालया “ ईरंा ्ाऊर सांगा ी्रगी  रंदाे  आ.े  अण ेुमआी मामा 

आ्णार. ीण आी बाेमी अ्रू क्णाला इेइयाे दवे ूरक्े. ेमुआी री  ई ंकडेच ठेवा.” 

शामदादाचा चेआरेा  कदम र्ळला. मला ्ी मआणरू सांगे ्ायला अरघाला. तयाला 

 गआारे काकणरी ्ेवायला रांबवले. ्ेवरू ्ाेारा ीरे ीरे सांगे आ्ेा ्ीरू रआा 

्ीरू रआा मआणूर. तयाची माया खर्खरच यरंबरू अदसे आ्ेी. े् मग अरघाला. मागरू 

ीआाे आ्ेे. चालणयाे वेग आ्ेा. रेावळा झाला असणार  ईला बाेमी दायला.   

काक� मआणालया चलुे भाऊ ीण माया बघ! राआीेर  मचयाकडे. ररावर बसेाे 

 कमेकांचया.  

मला  ेा बरे वासू लागले. मााया माआरेी मााया ्ीवाभावाचया  ईला आी बाेमी 

अमळणार याचा  रंद झाला. अेला आ�रआ�र लागली या व र अेचे माायावर केवढे पेम 

आ्ेे याचा अरवारळा अमळाला. मग माआरेचया अव�ांे ेरंगे गेले. 

******* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
७ 

आबासाहेब- 

माझे लगर ठरवणयांे काक�बाईरे ीढुाकार घेेला.  ई मआणे आ्ेी, अेकडे अव्या 

अ्रू लगराची  आ.े राआी मआसले ेरी चलुे बअआणच रा. मग अेचे झालया अशवाय कसे 

करायचे? रगीच तयाचयाव र  णखी ेंसे रक्े. ीण काक�बाई सडेे्ड ब्लणारी. 

अेचे मआणणे माझे लगर घेेले क� िावेील बघ अेचे ्ळुवायला. ेाईबायला अइकल 

कुठे  आ.े अ्रू लगराचे बघायला सुरवाे दखेील केली राआी. 

 ई मात काक�बाईचंे सगळे ऐकायची. माझे बाबा व भाऊसाआबेांचे बाबा यांचया 

मारामारीचा अेरे िसकाच खालला आ्ेा. अेचया मळेुच  मआाला घरचा मागचा भाग 

मानय करावा लागला. ्ाणया येणयाचया वासेव र काका असे ीयये  मचे वाद चालूच 

आ्ेे. काका गेले व सगळे रंड ीडले. ेाईबाय काआी वेळा खसुीसे काढी ीण मी ीरुा ीडे. 

लगर काक�री ीरसीर ठरवले. मलुगी ीआायला ीण गेल् राआी. ख्ेांची  आ,े  कत 

कुसंुबाे वाढली  आ,े चणुचणुीे  आ.े असे शे्ारचया गावी रआाणारया काकणचयाच 

राेेवाईकारे सांगीेले. द्र अदवसाे मलुीचे वडील भसेायला  ले व काकणरी लगर 

ठरवले.  ईरेआी दु् ्रा अदला. 

मी ्रा मराे रागावल्च आ्े्. मलुगी र बघेाच लगर कसे करायचे?  ई व 

काक�चे मआणणे बुा रक्. शे्ारचे म्डेा घालेील. मग मलाआी ीसले. 

लगराे अेला ीाअआली व गुंगच झाल्.  ई व काक�  लयाच रवआतया. राग ेर 

ीळूर गेलाच ीण काक�वरचा भर्सा अ्रू वाढला. मलुगी सुंदर ेर आ्ेीच ीण 

चेआरेयाव र चुणचणुीेीणा अदसे आ्ेा.  

लगर दखेील  ार क र अदले ख्ेारी. ख्ेांचे  कत कुसंुब, तयांचा  कमेकाेला 

अ्वआाळा बघूर अवसमय वासला. मलुीची माया सवेुचया  ईीे ाआी म्ठ्या काक�वर 

अदसली. म्ठी काक� दखेील अेेक�च पेम करेारा अदसे आ्ेी.  कदा मराे  ले आ े



 

सगळे  ीलया इरामदारारा दाखवावे. भांडणा अशवाय पेमारेआी कसे  कत राआाेा येेे 

सम्ेल सगळयारा. अेचया काक�ला ेी  ई मआणेारा अदसली ेर  ईला माय मआणूर 

मआणेारा ऐकले. म्ा वासली.  काच मलुीला द्र  यांचे पेम अमळेेय, अकेी 

भागयवार.  

अरिारसे झाल्. मााया  ईची व काक�बाईचंी  ार काळ्ी घेईल आ ेमर्मर ीसले. 

लगर क र ीरेीचया वासेवर र ब्लेाआी बरीच यळख ीसे गेली. ग्ड  वा्, 

भावकु पेमळ ड्ळे, वासेे, दीुार ढळलयावर, डबा रघडूर  राळाचे मला देे ारा ीदरारे 

झाकलेले ेोड. सगळे सांगे आ्ेे, अेचयाे  क अदब दाखवायची कला आ्ेी. वेळीच 

खाणयाअीणयाची काळ्ी घेणयाची सवय आ्ेी. वयाचया मारारे सम् चांगलीच आ्ेी. 

 वढ्याशया मलुीेला ी्ोीणा वाखाणणया सारखा आ्ेा. मााया बअआणी अकंवा अेचया 

मलुां अग्दर  राळाची बशी अेरे मााया सम्र केली आ्ेी.  ्स्या बअआणीरे ेेवढ्याे 

अचडवायचा पयतर करेाच सगळया मलुां सम्र बशा िरे अवचारले काय काय क्णाला 

 वडेे ेे. ेेच दणेार मआणाली. बशीे साकायचे राआी. मला  णखी  क ीैलू अदसला. 

बअआणीला र ब्लेा अेरे समीरक र�रआी अदले व अशसे  वडेे आआेी रकळे सम्ावले. 

आ�शार अदसेे.  

घरी ी्आ्चल्. म्ठी बआीण लगबगीरे घराे गेली.  मआाला बाआरेच रभे केले आ्ेे. 

ेी  रेी, भरलेले माीसे घेऊर  ली.  ई व काक� येवरू रसया आ्तयाच. तयांचया 

अरगराणीे  मचा गआृ पवेश झाला. मग ीअआली ेंबी काक� कडूर अमळाली. गोिळ 

आ्ईसे्वर माडीवर ब्लवायचे राआी. आ् मआणाल् ीण ख ह झाल्.  

रेआमीचे ्ीवर सु  झाले. दसुराच अदवस ीु् ा करायला घेेली.  रेी करेारा आी 

 ली. मााया बर्बर  रेी मआणू लागली. मं्ळु  वा्, सुंदर चाल तयाे माझा 

भसाडा  वा् श्भेरा मी  ो ऐके रभा राअआल्. गुंगरू गेल्. सआ् ल  अेचयावर 

गेले. अमसलेले ड्ळे, ीदर ीरुा मागे गेलेला. मला ीचण�मेचा चंि सम्र अदसे आ्ेा. द्र 

अमरीसे असरर र्रेरे ससदयर ीाआहर घेेले. शांे ग्रा चेआरेा, सरळ िारदार राक, गडद 

ेीक�री म्ठाले ड्ळे,  वा्ाेला ग्डवा. अेचया  रेी मआणणयारे दवेघराे  क सुंदर 

भअोमय वाेावरण ेयार झाले.  क असा ेाल आ्ेा क� मााया आाेाेली  रेी तयावर 

लयीे आलेकाव ूलागली.  ् खरी  रेी झाली आ्ेी. 

बरेच अदवसांरी मराला शांे वासावे असे घडे आ्ेे. राआीेर बाबांचया वेळी 

इरामदारीचया वासणया झालयाीासूर  क कायमची कसकस, भांडण,े िमइया यांराच ेोड 



 

देे  आ्े्. बाबा गेले व  ईरे िसका घेेला आ्ेा. काका माझा कासा काढेील व सवर 

इरामदारी बळकावेील. तयांरा चचरा अआससाच अमळालयामळेु ेे अीसाळले आ्ेे.  ई ्री 

सखखी रवआेी ेरी मला अेरे  ईचयाच मायेरे ्ीले. अेचा  कुलेा  क  िार मी 

आ्े्. तयाला काआी आ्ऊ रये मआणरू  ार ्ीायची.  मची काआी कुळे अ ेवरू काकारी 

 मचया ्अमरीवर ेाबा अमळवला. मदुामच खसुीस काढले आ्ेे. भांडण झालेच ेर 

कायमचा कासा काढायचा ठरवला आ्ेा. मी भांडण काढणया ऐव्ी कुळारा क्साये 

यायला भाग ीाडले. कुळे घाबरली. काकारी क्सर खचर तयांरा दणेयाचे मानय केले आ्ेे 

ीण मग अ रले. कुळे ीरे  मचयाकडे  ली मा � मागरू ीरे ीूव�सारखे चालू झाले. 

इरामदारीचया वासणीची कागदीते इेक� सवच  आ्ेी क� काकारा काआीच करेा येईरा. 

मी लआार असरूआी कागदीतांमळेु तयांचे काआीच चाले रवआेे. दरर््ची भांडण,े तयाचा 

दबाव वाढे गेला व  क अदवशी ेे वारले.  

ेाईबाय मााया काक�. तयांरी मराे गआ क र घेेला. मी करणी क र तयांरा 

मारले. भाऊसाआबे मााया ीे ा लआार. अव्याेाई म्ठी. तयांरी मलुारा  मचया अव   

खीू काआी सांगूर वैर ्ागेे ठेवले.  

 ेा लगर आ्ऊर आी  ली. ेाईबाय वारलया व आी तयांचया कडे िावली.  ई व 

काक� मला सांग ू लागलया. ेी रवीर  आ.े अेला काय माआीे राआी. अेला मा र 

साकेील ेे. ेी गेलीच का? े ू्ायला अदलेसच का?  

 वढ्याे आीच  ली व  मआाला मआणाली, पसंगाला रभ े रआायलाच ीाअआ्.े वैर 

अवसरा, काआी झालं ेरी ेे  ीलेच  आेे . अेचे खरे आ्ेे. भांडणे कमी झाली ेर आवीच 

आ्ेी.  

 अण खरेच काआी अदवस ल्सले व अव्याेाई  मचयाकडे  ली. काक�री अेला 

पेमारे ्वळ घेेली. मला शांे वासले. इरामदारारा सावरणारे क्णीेरी अआचया �ीारेच 

 मचया घरी  ले असे वासले. 

अदवसे अदवस  क  क गणु पकषाररे ्ाणवे गेले. अव्याेाईचे लगर  ार  ार 

सांभाळले. ेी ेर  क ्वळची मैतीण झाली. मला मााया बायक्चा अअभमार वासू 

लागला.  

भाऊसाआबे मात अ्ूर अढी ि र आ्ेे आ ेबाआ ेर सम्े. तयांरा अव्याची व अआची 

मैती मानय रवआेी. ेी लगर आ्ऊर गेली व मला भाऊसाआबेांचा अरर्ी अमळाला “सवर 



 

इरामदारी खरेेर  मचीच. े ू राग आ्ऊर बसलायस.  क अदवस मीच ठेचणार  आ े

ेलुा. संबंि सिुरवायचा पयतर स ुा क  रक्.” 

 ईला, काक�ला आ ेसांगावे असे वासे. ीण तयांरी  ो काळ्ी केली असेी. मग 

ब्लल्च राआी.  वढेच मआणाल् अआचे संबंि सिुरवायचे पय्ग भाऊसाआबेाला ीसंे 

राआीे. अेला सांगा ्रा  वर आ.े भाऊसाआबे काआी सिुरायचा राआी.  ीण खरी ग्� 

खीुशी दडवली. सबंि सिुरवणारी आीच आ्ेी. अेला सांगावे का आा अवचार खीू अदवस 

मराे घ्ळे राआीला. ीण ब्लल्च राआी. 

 ्  ईकडूर सम्ले, मी बाी आ्णार  रंद भरभ र दासला. गळयाेला 

 ंवढा अगळेाच येईरा. चारी बा्रेू सखुाचा, समािाराचा वषारव करीे आ्ेी आी. 

इरामदारांचया ड्ळयाे अशू अदसेा रयेे. मआणूर  क आ�कंार दऊेर माडीवर गेल्. 

शांेीणे ीडल्.  ेा ठरवले, िमइयांबाबे अेला काआीच सांगायचे राआी. या असरेीे 

अेला तास रक्. 

इरामदारीण मआणरू खरंच श्भणारी सआचापरणी अमळाली आ्ेी. मी खर्खरच 

रअशबवार. मी द�कीतारे इरामदार झालेल्. माझी  ई खरे ेर बाबांची बआीण अेचा 

सवाये लआार मलुगा मी. द�क पकरण भाऊबंदक� वाढवे गेले. बाबां रंेर मी इरामदार 

झाल्. व शे्ारचे िाकस्या काकारा भाऊसाआबे आा  कच मलुगा. मिलया द्र काकारा 

मलेुच रवआेी. तयांरी  ीला भाग मााया रावे केला. मग काय, शे्ारचे काका मााया 

आाे िवुरू मागे लागले. 

केवआा केवआा वासे, खरंच आी इरामदारी  ीली राआी. तयांचीच  आ.े मी यांचया ी्सी 

्नमल् राआी. ेे भांडेाे ेे काय ख्से? दसुरयाच  णी सम्े,  ई बाबांरी मला 

सवेुचया मलुा सारखेच वाढवले, पेम अदले. मग मी तयांचाच ठरे्. तयांचया इच ारा 

मला मार दायलाच ीाअआ्.े पचअले कायदारे याला ीणूर मानयेा  आ.े मग ेे बर्बरच 

 आ.े  

र्रेसम्र मआाभारे येई. वासे  ीलयाला मआाभारेच वांस्याला  लेय. ीण 

तयाचया सारखा संआार साळावाच लागेल.  वढे अदवस सम्े रवआेे काय केले ेर वैराला 

 ळा बसेल.  ेा  शा वासू लागली. अआचया �ीारे क्णीेरी  ले  आ,े आ े वैर 

म्डायला. कमीे कमी मआाभारे ेर रइक�च आ्ऊ दणेार राआी. 

या अवचारांे अदवस ्ाे आ्ेे.  क अदवशी संधयाकाळी बाआ ेर  ल्. रकल् आ्े्. 

सरळ माडीवर गेल्. सम्रचे �यय ीाआहर सेबि झाल्. आी बंदकू खांदाला लावरू 



 

अखडक�ेरू रेम लावरू रभी आ्ेी.  वढी अआममे कुठूर  ली? बंदकू कशी काय घेेली 

अआरे? क्णावर रेम लावे असेल? कुणावर राग ि र  आ ेआी? किीच कुणावर राग र 

करणारी बाई  ् सरळ सरळ बंदकू घेऊर रेम लावयला का बघेे? झरझर झरझर  का 

माग्माग  क असे प् मराे  ले. कचेकुआी वासले व चसकर ब्लूर गेल् “वा! बंदकू 

चालवेाय. कुणावर राग काढायचा ठरवेाय?” 

चमकूर अेरे बंदकू ठेवली. व लगबगीरे अरघरू गेली. काआीच ब्लली राआी. मी 

अवचाराे ीडल्. काय मराे आ्ेे सम्लेच रवआेे. राती ख्दरू अवचारले ेेवआा सम्ले. 

बाईसाआबेारा  ार अ रावेसे वासेे. खास क र  ीली ्मीर, शेेी, घर ीरस ू सगळे 

ीआावेसे वासेे. अशाच भसके ीरसाचया शेवसी गेलया. सम्रचया शेेीे भाऊसाआबे 

रासिसू करेाये असे भासले. मग घरी  लयावर अरावरीणे बंदकू घेऊर रेम िरायची 

इच ा झाली. बंदकु�सम्र  ो भाऊसाआबे अदसे आ्ेे. मग शांे आ्ऊर मआणाली, “या 

इरामदार घराणयाला भाऊबंदक�चा  ार म्ठा शाी  आ.े” मग  ार अवचाराे 

असलयासारखी अदसली. मी  ो ीआाे आ्ेे.  कादाचया मराेली खळबळ चेआरेयावर 

सी� अदसेे. ीण मराे काय चाललेय ेे सम्े राआी.  �ा ेेच चालले आ्ेे. किी 

अचंेेची सरुकुेी ेर किी करारीीणा. किी  कादा ससुकारा ेर किी यठ मडुीरू 

ीांघरेली शाल घ  ीकडलेली. बरयाच वेळारे अवचारले. कसली खळबळ चाललीय 

मराे ेे सम्ेल का? मला रलसा प्च  ला. ेमुआाला क्ण ीाअआ्े मलुगा क� 

मलुगी? मला क्णीआी चालेल, ेमुचे काय? मी पअेप् केला. मग ेी ब्लली अेचा 

 शय अवचार करायला लावणारा आ्ेा. 

मला यावेळी मलुगी आवी  आ.े वासे राआी आ्ईल असे.  ंबस खावेसे वासे राआी. 

रलस  ीली ्मीर, बंदकू, घर असलयाच ग्�ीे रस येे्. मी लगराीासूर शे्ारी संबंि 

सिुारायचे कसे तयांेच मगर आ्ेे ीण  ेा शेेीे रासिसू करणारे भाऊसाआबे, बंदकू� 

सम्र भाऊसाआबे असले अघ्री ड्आाळे. मलुगा झाला ेर काय आ्ईल याचीच अचंेा. 

मलुगी झाली ेर बरे. ्रा ेरी दमाे ठेवेा येईल. 

या व र रवीर ीैलू मला अदसे आ्ेा. इरामदारांची भाऊबंदक� संीवणयाची 

्बाबदारी  ो  ीलीच  आ ेअसे अेला का वासेे, सम्े रवआेे. ीण  मआी किी 

असा अवचार केलाआी रवआेा, आ ेअेेकेच सतय आ्ेे. मलुगा का रक् ेर भाऊबंदक� वाढू 

रये मआणरू. कुसंुबाचया भलयाची ्बाबदारी अआचीच असलयासारखी वागे आ्ेी. वयाचया 

मारारे खीू ी्ो अवचार करीे असे. 



 

माआरेी  कत कुसंुबाचा अ्वआाळा ््ीासलेली आ्ेी. सगळे संबंि मायेरे कसे ्ीायचे 

ेे अआचयाकडूर अशकावे.  वढा माआरेचा अ्वआाळा असरूआी किी माआरेी ्ाणयाची इच ा 

दाखवली राआी.  मचया घराची िुरा सावरायची आ ेकाम  ीले आ ेीइके ठरवले.  ई व 

काक� अरिारसे झालया. 

 ेा मी बाी आ्णार या ीे ाआी, ेी  ई आ्ऊर आ ेसगळे कसे सांभाळेल, आचे सारखे 

मराे येे आ्ेे. मलुाकडे ल  दायचे, घरची कामे ीआायची, आ ेकाआी स्ीे रवआेे. ीण 

कुठलेआी काम अगदी  वडीरे अंगावर ययायची सवय आ्ेी. दमे कशी राआी याचेच 

  यर वासे.  

मग  ईरे ब्लवरू सांगीेले. साेवा मअआरा लागला क� माआरेी ीाठवावे लागेल. 

ेशी ेयारी करावी लागेल. बाळंेीणारंेर कमीे कमी सववा ेे दीड मअआरा येणार राआी. 

मआण्े ्वळ ्वळ ेीर चार मअआरे असणार राआी. सगळे सांभाळायचे ीआावे लागेल. 

ी्रीरे सगळेच काम अंगावर घेऊर  मआाला  ळशी बरवलेय. मदेीला क्णीेरी 

लागेल. 

खरे आ्ेे काक�चे.  ई व काक� द्घांचेआी वय ्ासे मआणणयाीे ा भ्गलेलया 

तासारे तया लवकर अठसूळलया आ्तया.  

अदवस भरभर ीळे आ्ेे. अआला नयायला अेचे वडील व शाम  ले आ्ेे. 

मला मात  ययुयाे ीअआलयांदाच अवरआाची ्ाणीव झाली. काळ्ी ीण वासे आ्ेी. 

सगळे ्ण अरर्ी घेऊर अरघाले. मी माडीवर गेल्. ीरसाचया  ढ्याेरू दरू ्ाणारया 

अआची अवघडे ीडणारी ीावले नयाआाळे आ्े्. 

***** 
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आई (सिवता बाई)- 

 ् शामरे बाेमी  णली. �इमी गर्दर  आ.े मला  कदम  रंदाचे रिाण 

 ले. रवा काढला. सवेुच भा्ायला बसले. मआसले र्डा अशरा क�या व ग्डा 

बर्बरच सगळयारा बाेमी दऊेया. रातीचे सगळे ्ेवण मिलीरे केवआाच ेयार केले आ्ेे. 

ीरे अेला ब्लवरू सांगणयाीे ा  ीणच क  असा अवचार केला. शामला सांगीेले 

 वढ्याे क्णाला ब्लू रक्. ्ेवेारा ेोड ग्ड क रच बाेमी दऊेया. 

ेेवढ्याे मिली  ली. अवचा  लागली. काय करायचे राअआले काय? मआसले राआी ग 

बाय, ्ेवेारा ्रा ग्ड वाढायचे ठरवले. मग र्डा अशरा करायला घेेला. ीण ेी आ�शार 

आ्ेीच. लगेच मला अवचारले “शाम �इमीकडे गेलेला. अेकडूर बाेमी  णलीर काय 

व्? �इमी गरुवार  आ े वासे.े” मायच ेी. अेला सम्णारच. मी आसूर मार आलवे 

आ्कार अदला. ेशी मााया ्वळ येऊर बसली. आाेाे आाे घेऊर मआणाली “ ्ी 

आ्णार व् मी! अकेी बरं वासेंय. अदवस कसे ीळे गेले. ीण  ेा ्ाेा ्ायचे राय. 

बाळंेीण आ्ऊर राेवंडाचे ेोड अदसेसे्वर अदवस आळू आळू ्ाणार. ्ीव वर काढणार.”  

ीअआले म्ठ्यांरा ्ेवायला वाढले. ीाराे शीरा बघरू म्ठे सासरे अवचा  लागले, 

सण राआी, संक�ी ीण राआी.  ् काय मआणूर ग्डि्ड केले? सगळीच ी�ुष मंडळी 

्ेवायला बसली आ्ेी. रवआेे ेे मिले दीर व ग ु. द्र घरे बांिणे चालले आ्ेे 

तयाचयावर दखेरेखीला गेले आ्ेे. तयांरा केवआा  कदा भाग अमळूर वेगळे आ्े् असे झाले 

आ्ेे. मी मिलीला ब्लावले व मआसले े ूसांग सगळयारा. ेी गपीच राअआली. मग मलाच 

सांगा मआणरू गळ घालू लागली. 

मी मग ब्लले “मिली  ्ी आ्णार. �इमी येईल चार ीांच मआयनयाे 

बाळंेीणाला. शाम खुशाली काढूर  ला  ्च.” 



 

द्नआी सासरे खषू झाले. शामला �इमीची खशुाली अवचा  लागले.  वढ्याे मिले 

व ग ु  ले. र्ड्या वेळारे तयांरा सम्ले �इमीचा अवषय चाललाय. मग सासरयारी 

सांगीेले “ ््बा आ्णार रे े.ू”  

“मआण्े?” मिले. 

“अरे �इमी ी्सुशी  आ.े शाम गेलेला खशुाली काढायला” सासरे. 

मिलयांचा चेआरेा खलुला. ीण र्ड्याच वेळाे गआर अवचारांे गेला. मला सम्ले, 

तयांरा राग  ला असणार. शामला का ीाठवले? मलुगी माझी, मला का राआी सांगीेले? 

असलेच भदेी अवचार असणार दसुरे काय? सगळयां बर्बर  रंद घेणं माआीेच राआी. 

पतयेक बाबेीे माझे माझे आचे चाले.  ेा द्र घरे झालयावर वेगळे रआायचे मरसुबे 

चालले आ्ेे. पतयेक वेळी कुसंुबाीे ा  ीलाच अवचार चालला आ्ेा. 

शाम सांगे आ्ेा. �इमी म्ेे   आ.े द्नआी सास ू ार लाड करेाे, काळ्ी घेेाे. 

अगदी �ळली  आ ेतयांचया बर्बर.  ार ेबयेे झाली  आ.े गर्दर ीणांेली रवआाळी 

चढली  आ ेचेआरेयावर. सगळे ऐकेारा माझा व मिलीचा ऊर भ र येे आ्ेा. मिली 

ेर मिरूच ड्ळे ीुसे आ्ेी.  ेा  ्सी ब्लू लागली. मआणाली बाळंेीणीची ख्ली 

सा  करायला आवी, ग्िड्या, ीांघ�णे िवुायला काढायला आवीे.  

“अग् अ्रू चार मअआरे  आेे .  वढ्यांेच कसली घाई?” मी मआणाले. 

“अआ् ग्िड्या िुे लयावर सम्णार रा अवरेाे क� चांगलया  आेे  ेे. अवरलया ेर 

रवया रक् का करायला?”  ्सी. 

अेचे बर्बर आ्ेे. कीडे िणुे, घर वयवअसरे लावण.े मलुांरा नआाऊमाख ूघालणे. आ े

काम अेचे आ्ेे. पतयेक्ण  ीली ्बाबदारी  �ाीासरूच ेीासायला लागला आ्ेा. 

बाेमी अमळाली  अण रतसवाचे वाेावरण केवआा  ले ेे सम्ले राआी. समुी  ेा 

चार वषारची आ्े आ्ेी. �इमीेाई येणार ऐकूर घरभर िावे ससुली आ्ेी. दसुरया अदवशी 

ीासरू ेर भंडावरू स्डायला लागली.  कच घ्ष, अ्रू �इमीेाय कशी राय  ली? 

�इमी ेाईला बाळ आ्णार. तयाला ेीच खेळवणार, दसुरयारा घेऊच दणेार राआी. मराे 

 कच �इमी ेाई अेची मआणरू बाळ अेचयाकडे. लआारांचा आा रतसाआ बघरू मला बरे 

वासायच.े खरंेर सगळी मलेु अगदी सखखयांसारखी पेमारे राआाे.  

 कदा वासले �इमीकडे ्ाऊर भसूेर यावे. ीण मर  वरले. बरे अदसणार राआी. 

मलुीचया सासरी  ार ्ाऊ रये माआरेचयारी. मलुगी अेचया संसाराे �ळे राआी. राआीेरी 

 ठ मअआरे वर झालेे अेचया लगराला. चार ीांच मअआनयाे येणारच ेी. असणार ेीर 



 

मअआरे ेरी. अवचार मर ढवळे आ्ेे व शांेआी करे आ्ेे. म्ा वसे आ्ेी मराचया या 

द्नआी बा् ूनयाआळेारा. 

राती म्ठ्या सासरयारा ढांस स ु झाली. काआी केले ेरी रांबे रवआेी. दसुरया 

अदवशी शाम शआराेूर डॉइसरला घेऊर  ला. तयांरी यषिे अदली. मग यारा बा्लूा 

घेऊर काआीेरी ब्लला. यांचा चेआरेा  कदम अचंेाेरू झालेला बघरू मला रआावेरा. संिी 

अमळेाच अवचारले. तयांरी सांगीेलेले ऐकूर मला अचंेाच झाली. र्ड्या अदवसाचे ीाआ�णे 

 आेे  मआणाले डॉइसर. 

म्ठे सासरे किी  ्ारी ीडलेले अदसलेच राआीे. चांगले अ रे आ्ेे द्र 

अदवसाीवू� ीयये मग  कदम असे कसे? र्डीशी आवाळी लागायची अिूर मिरू, ीण ेी 

दखेील ीावसांे  ार रंड झाले क�. बाक� काआीच तास रवआेा. मग असे का मआणाले 

डॉइसर?  ेा �इमी ऐव्ी सासरयांचे अवचार रैमार घालू लागले. 

दसुरया अदवशी तयांची ेबयेे अ्रू खालावली. ढांस रांबावी मआणूर औषिांबर्बर 

गरम काढा,  ाेीला लेी लावणे चालू केले. मला राआहर राआहर वासू लागले, सवाररी घरीच 

राआावे. केवआा काय आ्ईल सांगेा येे राआी. मग ब्ललेच. क्णीआी र�र अदले राआी. ीण 

मिले ब्ललेच “तयांरा काय िाड भरलीय, ढांसच  आ ेरा आ्ईल बरी द्र अदवसांे.” 

मग बाआरे अरघरू गेले. शाम कामासाठी बाआरे ्ाणार आ्ेा. े् रांबला. िाकसे सासरे 

भावा शे्ारी बसरू आ्ेे. ड्ळे ीाणावे आ्ेे. मिेच मआणे “रक् ्ाऊ रे. मग मी 

क्णाशी ब्लू?” भावांचे पेम बघेारा माझेआी ड्ळे ीाणावे. द्र अदवस झाले व ेे 

अरीचीे ीडूर राआह लागले. ढांस ्वळ ्वळ राआी झाली. बरे वासले. मराे  ले 

आ्ेील बरे. ी्सांे काआीच रवआेे मआणरू ीे्ेचा अरवळ घेऊर गेले. मला आाेारी सांग ू

लागले. ्ाे्  ेा. मराे चरकले. िाकसे सासरे आडबडूर मआणाले “असं काय ग् 

करे्य आा. र्डी ीे् ीी बरं वासेल रे.” तयांचा  वा् रडवा झाला आ्ेा.  

�ासाचा  वा् बदलू लागला. घरघर  आ ेअसे वासले. मग सगळयांरा ब्लवले व 

तयांचया भ्वेी बसवले. आळूआळू घरघर वाढे गेली. िाकले सासरे अगदी ्वळ, 

तयांचया ड्इयाव र आाे अ रवे बसले आ्ेे.  कदा ड्ळे रघडूर तयांरी आसंरया 

चआेरेयारी सवायवर र्र अ रवली. ड्ळे अमसले व र्ड्यां  णांे घरघर बंद झाली. े े

कायमचे शांे झाले. िाकले सासरे लआार मलुासारखे रडू लागले. आ ेतयांरा  वरे आ्ेे.  

बरयाच वेळारी िाकले दीर रठले व माायाकडे येवरू अवचा  लागले. “ी्रणरा 

ब्लवणार? अरर्ी लवकर ीाठवावा लागेल.” मराे  ले मााया द्घीरा ब्लावले ेर 



 

�इमीला  कसीला का राआी. �इमी अवघडलेली  आ.े अेला तास रक्. मआणरू 

कुणालाच रक्. 

मी कुणालाच ब्लव ू रका मआणाले. रदा अरर्ी ीाठव.ू ीुढची ेयारी करा, गावाे 

कळवा.  

सगळे आळू आळू कामाला लागले. ींिरा अमरीसांे ्वळ ्वळ सगळे गाव ्मा 

झाले. तयांचे म्ठे ख्े गेले आ्ेे.  

यसीवर अदवा लावला. सगळे अविी बामआण ररके आ्ेा.  मचे आ े कच ीतु मआणूर 

सगळे करीे आ्ेे. िाकले सासरे अभंेीला सेकूर शनूयाे र्र लावरू बसले आ्ेे. मिरूच 

आमसरू आ�दंका यायचा. राम ल मुणासारखे राेे  ् ेसुले आ्ेे. ख्ेांचया घ र बरयाच 

वषाररी क्णीेरी कायमचा अरर्ी घेेला आ्ेा.  

चार ेासारी घराे शांेेेअशवाय काआीच राअआले रवआेे. मिरुच समुी काआीेरी 

अवचारी. ीण म्ठ्या बअआणी अेला दबइया  वा्ाे गपी करीे.  

काळ क्णासाठी रांबे राआी. चार सआा अदवसांे घर ीरे सारखे आ्ऊ लागले. 

िाकले सासरे मात अनरीाणयावरची इच ा गेलयासारखे करीे आ्े.े तयांरा सम्ावणारे 

क्णच रवआेे. मग मलाच ीढेु वआायला लागले. दीुारचे काम घेऊर तयांचयाशी ब्ले 

बस ूलागले. मअआरा रलसला. ेे बरेचसे सावरले आ्ेे. �इमीकडे ग ु ्ाऊर सांगरू  ला 

आ्ेा. मी तयाला सी�च सांगीेले आ्ेे. �इमी यायचे मआणाली ेर  ण ू रक्स. 

अवघडलेली  आ,े अेला तास रक्. राआीेरी र्ड्यांच अदवसांे येणारच  आ.े 

 बासाआबे इरामदार  ले. िाकलया सासरयांबर्बर र्डावेळ बसरू ब्लले व गेले.  

मला  ेा ीढुचे ीआायचे आ्ेे. ीाऊस यायचया अग्दर शेेीची ेयारी. 

ीावसाळयाे लागणारे सामार भरायचे आ्ेे. लाकूड ासा भरायचा आ्ेा. तयाचवेळी 

�इमीचया बाळंेीणाला लागणारे सामार भरायचे आ्े.े �इमी ीावसाळा संीेा संीेा 

बाळंे आ्ईल असा अंदा् आ्ेा. ीावसाचे काय! ीडायचा ेेवआा ीडे राआी  अण मग 

िमुाकूळ घाले्. ेयारीे असलेले बरे.  

ीेरणी  सीरू मअआरा झाला. लावणीसाठी ीाऊसाची वास बघे सगळेच बसले आ्ेे. 

गेले  ठ दआा अदवस ीावसारे गुंगारा अदला आ्ेा. मळभ असायचे ीण असीसूआी ीडायचा 

राआी.  णखी ींिरा अदवसारी �इमीला  णायला ्ायचे आ्ेे. तया अग्दर लावणी 

 सीली ीाअआ्े आ्ेी. 



 

राती ीावसाची िार स ु झाली. सकाळीयये येे आ्ेा. सकाळी लगबग सु  

झाली. लावणी करायला सगळे गाव िाव ूलागले. ीढुचे  ठ अदवस सखुदुु खाचा अवचार 

करायला वेळ रवआेा. आ्ें ेे  ो काम. तयाे िाकलया सासरयांचे रसासे व �इमीचया 

येणयाची  ठवण द्नआी अव र गेले. बाआरेची कामे ्री ी�ुष ीआाे आ्ेे ेरी ीैरेकरयांची 

नयाआरी, ्ेवण संधयाकाळी तयांरा दायचया कणया ेांदळू सगळे बघेा बघेा अदवस 

संीायचा. 

लावणी  सीली  अण  क अदवशी राती ्ेवेारा मिले मआण ूलागले.    

“द्नआी घरे ेयार झालीे, काीणीचया अग्दर वेगळे झाल् ेर जयाचे तयाचे ीीक 

जयाचया तयाचया घराे ्ाईल. मग क्णाचे अकेी यावर भांडण राआी वआायचे.” 

मी सनुर झाले. िाकले सासरे अ्रू आयाे आ्ेे. �इमीचे ीअआले बाळंेीण, ेे काय 

मिलीला ्मणार आ्ेे? कसलया ््रावर आ ेवासणया करायला बघे आ्ेे सम्े रवआेे. 

 ेा मात िाकले सासरे ब्लले. सगळयाे वडील ेेच आ्ेे. तयांरीच ब्लले 

ीाअआ्े आ्ेे.  

“आ ेबघ! मी ेझुा बाी. भाग ीाडलेस ेर मलाय नयावे लागेल ेलुा. मला काय ाा 

घरा अशवाय करमणार राय. घरे बांिेाराच सांगीेलेलं,  मआी द्घय गेलयावर काय तया 

वेगळया चलुी मांडा.  अण काय रे ेलुा घाई कसली लागलीय? ेजुया भागाचे बाक�चे 

खाेाे वासेे काय ेलुा?  अण  क ल ाे घे घरे े ू बांिलीयस, क्णाला कुठचे 

दायचे ेे मी ठरवीर. ेेच सगळयारी मानय ठेवायचे. माझा मलुगा मआणरू ेलुा र्वे 

बघीर आी  शा स्ड. ला् वासेे रे ेझुी मलुगा मआणायला.”  

मी ीुे ळया सारखी रभी आ्ेे. मागे मिली येऊर केवआा रभी राअआली ेे माआीेच 

ीडले राआी.  कदम ब्लली,     

“मी काय इेइयाे ्ाणार राय. �इमीचे सगळे काढायला मला राय आ्णार. ेाई 

असेल अेरेच मी रआाणार. ेमुआाला ्ायचंय ेर ्ा.” मग रडे घराे गेली. 

या बाईला कुठूर बळ  ले ेेच सम्ले राआी. ीअआलयांदाच रवरयाला सम्र 

ब्लली. ख्ेांचया रीेीला म्ठा ेडा गेला. े्च सासरे गर्ले,    

“क्णावरय ्बरदसेी चालणार राय. अेला बाईल मआणरू ्बरदसेी करशील ेर 

बघ. अइकल शीक अेचया कडूर. सगळयांरा घराची माया, े ू कसाच असा कसा रे?” 



 

काआीेरी ीसुीसुे मिले बाआरे ीडले. क्ीरयाे बसलेला ग ु ीाठ्ीाठ िावला. 

राती कुठे चालले मआणरू मला काळ्ी वासू लागली. ड्इयांे राख घालूर काआी केले 

राआी मआण्े अमळवले. 

अधयार ेासारे ग ु  ला. अवचारले ेर मआणाला शआराे गेलेे. सासरे  ेा 

माायावर यरडले, “ेलुा ग् सगळयांची काळ्ी. ी्साे चरुचरुले क� येईल घराे. क्ण 

्ेवायला घालणार द्र अदवसाीे ा? े ूअचंेा करायची स्ड असलया घरभेदांची.” 

बाी असरू मलुाबदल असे रदार तयांची मराेली वयरा दाखवीे आ्ेी. घराे  ले 

ेर मिली ीण मआणाली “काळ्ी रक् क े ेमुआी. राय  ले  ठ अदवस ेर घर ेरी 

शांे राआील.” 

 कादा माणसू सवाराररे  ीली अकंमे कशी कमी क र घेे् ेे सम्े आ्ेे. ीण 

घराेरू  कादारे रागावरू बाआरे ्ाण,े मला माझा म्ठा ीराभव वासे आ्ेा. मी सगळे घर 

 कत ठेवायला िडीडले. वेगळे वआायचा चांगला मागर ीण काढला, ेरी दखेील घराे 

वादळ यावे? कुठे चकुले? काय चकुले माझ.े रातभर  ढ्याकडे ड्ळे लावरू ीडले आ्ेे. 

झ्ीच रवआेी.  

चार अदवस झाले मिलयांचा ी�ा राआी. सगळे  ी ीलया कामाे मगर. मिलीकडे 

ब्लले ेर अेरेच मला सम्ावले. कुठे ्ाणार राआीे. काळ्ी रक्. बायक् असरू आी 

 वढी शांे कशी? ीाचवया अदवशी सकाळी लांबरूच मिले येेारा अदसले, ग ु तयांरा 

बघेाच िावे ससुला. मी सासरयारा मआणाले येेाये े.े  ेा काआी ब्लू रका, वाद 

रक्े. �इमी येणार अेचे बाळंेीण ीार ीडू द ेरीसीण.े  

आसे  सासरे मआणाले “मी काय सांगीेलं ेलुा? ग् ख्सा अशइका े् ीरेच येणार. 

घराे कामे ेरी करे् काय ग्? यव्े अ रे असे्. द्घे भाऊ मरेाे शेेीे आा गाव 

भसके्. े ू मआणेेस ेर रआाे् गी. ीण ्ासे रासकं क  लागला ेर तयाला 

अशकवायला लागेल ग्.” 

मी घराे अरघाले. मिलीला सांगीेले,  लेे े े्ा ीाणी द,े चआा ीाअआ्े काय बघ. 

अेरे सरळ शालीरीला सांगीेले “्ा ग् शाली, अवचा र ये बाीाला चा आवा काय. री 

्ाेारा ीाणी घेऊर ्ा.” शाअलरी गेली  अण मी मिली वर रसळले. “मलुांरा कशाला 

यढेेस याे. मलुारा रक् अशकवसू दसुवास करायला.  अण रवरयाबदल  दर ठेव 

्रा.” 



 

“आ्य ेर ींचारेी घेऊर ्ाेे यवाळायला, अदवे लावरू  लेे रा. माायासाठी रवे 

क्रे घर बांिलरी रा. ाा घराचा, म्ठ्यांचा अीमार क र बािलरी. अवस  सगळे? 

अेरे गेल् रा ेरी माझा ्ीव इरेच रआाणार. मला काय घास राय ग्ड लागणार.”  ेी 

ेाडेाड ब्ले ससुली. लगराला वीस वषायवर काळ रलसला आ्ेा. मग मलाच रमगले 

 मची लगरे  का ी�ुषाशी ्री झाली ेरी  मआी सवर कुसंुबाचया आ्े्. मिली स ुा 

कुसंुबाचे ीअआले बघणारी झाली आ्ेी. 

सगळेच गपी राअआले व आ ेवादळ अमसले. मिलयांरा सम्रू चकुले क� तयांचया खेरी् 

सगळे  क  आेे . ीढुचे अदवस शांेीणाेच गेले. ीण  ्से दीर किी काआी र ब्लणारे 

सासरयांरा मआणाले. “सगळी ्बाबदारी घेऊर किी राअआल्च राआी,  मआाला ्मेल 

वेगळे रआायला? इरे म्ठी वैरी सांभाळेे बर्बर. मााया बायक्ला ्मेलसे वासे राय. 

 मआाला वैरीचा  िार लागेल. कसं क�या?” 

सासरे गडगडे आसंले मआणाले “बघ ग् बाय आा काय ेलुा स्डूर ्ायला ेयार राय. 

काय करशील  ेा? सगळयांरा सांभाळे राअआलीस री लंगडे केलेस. अरभव कसे ेे.” 

मी आसे  ब्लले. ् र ीडली ेर र्् ्ाईर. सम्ावीर. अंगावर ीडले क� येईल 

सगळे. यायलाच ीाअआ्.े  मआी  आ्ेच रा, काय वारयावर स्डणार राआी.  

समािारारे  ्स्यांचा चेआरेा र्ळला. व ेे कामाला अरघाले. कसे आ्ेे  क  क 

्ण.  ्से दीर किी ब्ले रसे. वषाररवुष� ्ी कामे सम्र  ली ेी  ीली सम्रू 

करीे राअआले. कुसंुबावर अव�ास. सवारर किीच र अशवलेले.  ययुयभर ठराअवक कामे 

केलयामळेु वेगळा संसार करायला घाबरणारे. सरळमाग� आ्ेेच, ीण  ्स्याशा 

 �सरावर पचंड अव�ास ठेवणारे भाबडेीण तयांचयाे आ्े.े तयांरा वेगळे राअआले ेरी 

 मची गर् ीडणार आ्ेी. 

वादळे, शंका, रीाय सगळे सवच  झाले व घर मळूीदावर  ले.  ेा रलस  मआी 

्ावा दीुारी अवरंगळुयाचया वेळी, वेगळे झालयावर काय आ्ईल तयाचया गपीा मा  

लागल्. मिली अचडूरच ब्ले.  ्सी मआणे माझे काआी अडले ेर ेाईलाच घेऊर ्ाणार. 

मिली मआणे मला राआी रेेा येणार ीण मीच येणार ेाईकडे. मग सगळेच आस.ू  

अदवस ीसीस गेले. काीणीला अ्रू द्र ेीर  ठवडे आ्ेे. मिलयांरा मआसले 

�इमीला  णायला ्ायचे  आ,े ््ड्यारी ्ा. ेर यरडलेच मआणाले “काय ेे ेी री 

ेमुी ्ा राय ेर गु ला िाडा. मी काय ्ाणार राय.”  



 

मराेला अवखार बाआरे ीडे आ्ेा. अदवसे अदवस तयांचया मराेला दसुवास वाढे 

आ्ेा. मिली ीसकर मआणालीच “ेाई! ेमुआी री मी ्ाऊया? मलाय �इमीचे घर 

बघायला अमळेल.” 

अेचे खरेच आ्ेे. ी्रीला र्वरू  वढे अदवस झाले ेरी अेचया सासरचे दशररीण केले 

रवआेे.  ्सीवर सगळा भार साकूर  का अदवसासाठी  मआी द्घीरी ्ायचे ठरवले. 

चांगला अदवस बघरू अरघायचे व दसुरया अदवशी �इमीला  णायचे असे रइक� केले. 

अदवस ठरला ेसे ग ुला �इमी कडे सांगावा दऊेर ीाठवला. ग�ुवारी ्ायचे रइक� केले.  

्ायचया अदवशी स्बे शाम अरघाला. तयाचे वसलुीचे काम आ्ेेच ीण  मआालाआी 

स्बे आ्ईल असा अवचार तयारे केला. 

मिलीरे �इमीचया घरी दायला खीूसा  राळ क र बर्बर घेेला. ेी ीअआलयांदाच 

 ीले माआरे अकंवा सासर स्डूर दसुरीकडे चालली आ्ेी.  ार आरकूर गेली आ्ेी. मला 

दखेील रतकंठा वाढली आ्ेी.  

गरुवार ीयये सगळे घर �इमीसाठी ेयार करणयाे अदवस ीसक र गेले.  अण 

 मआी �इमीला  णायला अरघाल्.  

***** 
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�िक्मण- 

ीांचीरेावर झालयाीासूर माआरे ीाअआलेच राआी.  ेा द्र अदवसांे  ई व माय 

येणार मला नयायला. बाळंेीण अेकडेच करणार. मआण्े इकडे ीआाणारे क्णी राआी. 

सासबूाई ेर  ार रकलयाे. काम आ्े राआी तयांचयाकडूर. काक�सासूबाई ्ेवणखाण 

करेील ीण बाआरेचे काम क्ण सांभाळणार? ीावसाचे अदवस  आेे . शेेीची कामे 

््राे असणार. रारळांचे ीाडी  लेय रारळांचे म््माी क र वयाीारयांरा दायचे आ े

बघेील. ीण ीाडीाचया गड्यांचे चआाीाणी, ्ेवणखाण सगळे काआी काक�सासबूाईरा 

राआी ्मणार. कसे ्ाेील आ े अदवस.  मचे आ े इरामदार. शेेीे बागेे अ रके ीण 

राआीे. शे्ारचे सीलेेच र्करारा अ ेवायला. ीाडीाला र्र ठेवली ीाअआ्े 

रारळांवर. सगळयाच अचंेा  कदम ड्ळया सम्र येेाये. 

माआरेी ्ायला ीण ्ीव  ससुलाय. म्ठे  ््बा गेलेे. िाकले  ््बा  कसे 

झाले असणार. तयांचया बर्बर ब्ले बसायला आवे. राआीेरी  ई  अण माय कामाला 

आाे ीण लाव ूदणेार राआीे.  ््बांबर्बर ब्ले बसले क� द्घांचाआी वेळ ्ाईल. 

मााया बाबारे काय गोिळ घालूर ठेवलाय दवे ्ाण.े द्र रवी घरे बांिायला 

घेेलीे. वेगळे आ्णार. मग ेर माआरेच ेसेुल माझे. माय ीे ा  ईचा ल्भ ्ासे. माआरे 

मआणरू ्ायचे कुठे? माय कडे गेले ेरी मर  ईकडे यढणार.  ईकडे गेले ेर मायला 

वाईस वासणार. कसे आ्णार घर अवसकसले ेर?  

इरामदारांची सगळी कामे माायावरच ीडली आ्ेी. मी गेले ेर चारीांच मअआरे 

सांभाळणे अवघड ीडणार आ्ेे. कसे आ्ईल याचीच अचंेा  आ.े काक� सासबूाईकंडे 

ब्लले ीाअआ्े. 

दीुारची ्ेवणे झालयावर सासबुाईसं्बे  डवी झाले ेेवआा अवषय काढला. 

सअवसेर माझी काळ्ी सांगीेली. कसे सांभाळणार आी अचंेा दाखवली. सासबूाई 



 

मआणालया “ेाुया  िी चाललेलं ेसंच चालणार ग् बाय. काय घराे येईल ेे  ीलं. 

्ाईल ेे  ीलं राआी सम्ायचं.” 

काक�सासबूाई मआणालया “आ्ईल ेेवढे बघेर ग् मी. अीसाळीर  बासायबाला धयार 

दायला. े ूेलुा सांभाळ.  क वरीस र्डं कमी अमळेल रा? मग े ू आसेच. काय कमी 

ीडणार राय. ीण खरं गे ी्रीर ाा वयाे सगळे सांभाळलेर बर्बर. भाऊसायब ीण 

वासेला ्ाे राय.” 

“मआण्े?” मी अवचारले. 

“अग् काय सांगू ेलुा!  मचा  बासायब गी राआी. भाऊसायब भागेलयांरा 

अ ेवी री रारळ सीुारी ीरसीर ीळवी.  मचयाच बागेेली यांचया घराे ्ाई. ेझुी 

सास ू बासायबाला  वरी. मआणे खाऊ द ेतयांरा. दवे बघे्य. े ूरक् ्ाऊ. मारामारी 

करेल े्. मग काय आा गी घराे बसे. भागेलयांरा ब्लावरू दम मारी. भाग काढूर 

दसुरयाला रेमीर मआणूर सांगी. ीण तयारेय ीाणी ््खलरी ग्. मग े ू्ायला लागलीस, 

ीाडीाचे रारळ म््रू घराे येयला लागले. भागेलीय ेाुया ग्ड ब्लणयारे सरळ झाले. 

री भाऊसायब गी झाला.” काक� सासबूाई मला  वढ्या अदवसारी लगराअग्दरची 

ीरीअसरेी सांगे आ्तया.  

“ ेा भागेलीय राआी रभ ेकरणार भाऊसायबाला. ेलुा मार देे ाे, भीेाे ेे. ेेवा 

काय आ्ईल याची अचंेा रक् क . ीरे  लयावर अआश्ब घेणार मआणरू सांग भागेलयांरा. 

मग सरळ राआाेील बघ.” काक�सासूबाईरी ीुढचा सलला अदला. 

मला माआीे आ्ेे क� लगरा िी आ े लआार मआणूर सासबूाईच भागेलयांचा अआश्ब 

बघायचया, रारळ सीुारीचे ीाडी म््रू घरी  णायचया. ेीच कामं मी  लयावर माझी 

सम्ली. ीण माायासम्र भाऊसाआबे किीच रभ े राआी राअआले. अव्याेाईचंया लगरा 

रंेर ेर ेे मला घाब  लागले क� काय ेेच सम्ेरा.  

ीाडीारंेर भागेलयांचा भाग दवेरू वर मी तयांरा दआा वीस रारळ व अीशवीभर 

सीुारीचे बेडे दऊे लागली. तयामळेु असेल, तयांरी भाऊसाआबेांची दडेंली ठुकरावली. 

सगळे इमारदारीे अआश्ब देे . माडीवर कचेरीे कसे अआश्ब आ्े ेे काआी मला सम्े 

रसे. अशकलीच राय ेर काय वाचणार री सम्णार?  ेा वासले,  ीण  ीलया 

ी ेीरे अआश्ब ठेवला ीाअआ्े आ्ेा. मआण्े  ेा मी रसेारा अकेी रतीनर कमी झाले 

ेे सम्ले असेे.  बासाआबेारा याबाबे अवचारणयाची स्यच रवआेी. इरामदारांचा 



 

रीमदर ठरला असेा े्. ीण  ेा काक�सासबूाईरा अवचारायला काय? असे मराे 

 ले.  

मी मग ब्ललेच.  ईसासबूाई बघायचया ेी कामे रचलली. मला आ े माआीेच 

रवआेे. ीण काक� सासबूाई माायामुळे काय चूक झाली राआी रा. रतीनरांे घस ीडली 

राआी रा? आ े अवचारले ेशा द्नआी सासबूाई  कदम आसं ू लागलया. मग  ईसासबूाई 

मआणालया “घस काय ीडणार? रलस सगळे बर्बर घराे येेे मआणे आ्ेा  बासायब. े् 

अआश्ब ठेवे्. ीयलयाच वषारला मआणाला. असेच चालले ेर सगळे रतीनर बर्बर येईल 

घराे.” 

“ल�मीचया ीावलारे  लीस े.ू  ेा बाळंेीणाला ्ाेेस इरामदार घेऊर ये 

मआण्े ीावल् ग.” काक� सासबूाई आसे  ब्ललया. 

मी ्ायची ेयारी क  लागले. द्र अदवसारी  ई  अण माय येणार आ्ेे. 

संधयाकाळी भागेलयारा ब्लावणे ीाठवले. तयांरा सांगीेले, सगळी सीुारी व रारळ घरी 

 ले ीाअआ्ेे . मी देे े ेे रारळ व सीुारया ीण घरीच दायचे. मी  लयावर अआश्ब 

बघेर. ्े बर्बर अआश्ब देे ील तयांरा मी रेआमीीे ा दपुीस रारळ व सीुारया दईेर. सगळे 

मारा ड्लावे गेले. ्ेवण करणयारया भसणीला सासबूाईचंी काळ्ी ययायला सांगीेले. 

्ासे वेळ घरीच राआायला सांगीेले. मी तयांरा द्र  ार साड्या दईेर मआणरू वचर अदले. 

तयांरी सगळे मारले. बर्बर नयायचे असे काआीच रवआेे.  राळ घेेला असेा ेर  ई 

 अण माय यरडली असेी. ेरीीण समुीसाठी बेसराचे लाडू  अण अचवडा घेेला.  

 ई  अण माय  लया ेेवआा दीुार सळूर गेली आ्ेी. साे  ठ मलै चालूर 

चांगलयाच दमलया आ्तया. मिेच ीडलेलया ीावसारे अभ्वले आ्े.े मग रनआाे ेाीे 

 लया आ्तया. आाे ीाय िुवरू बसायला सांगीेले. ्ेवण ेयार आ्ेे ीण ्ेवायला 

राआीच मआणालया. र्ड्या वेळारे चआा घेऊ मआणालया. सासबूाईरंा भसेलया व तयांचया 

गपीा स ु झालया. मला डुलक�  ली व मी गाढ झ्ीूर गेली. मला कुणी रठवलेच राआी. 

कीबशीचा  वा्  ला  अण ्ागी झाले ेर भसीणबाईरी चआा क र  णला आ्ेा. 

मी घाईे रठले ेर  ई रागावली. आळू रठ मआणाली. अवघडलेली  आसे झ्ी येणारच 

मआणाली. 

राती ्ेवणे झाली  अण गपीारा रंग  ला. मायरे आ ारे ्ेवण केले. सगळयांरी 

वाखाणले. ेशी मआणाली “भागय माझं! इरामदार ्ावयांचया घराे तयांराय ्ेवण क र 

घालायला अमळाले.” राती दमलेलया तया गाढ झ्ीलया सकाळी लवकर रठूर अरघायचे 



 

ठरले आ्ेे. ग ु बैलगाडी घेऊर येणार आ्ेा. े्  ला क� लगेच अरघायचे ठरले. मी मात 

अिरवस ्ागी, अिरवस झ्ीलेली अशा अवसरेे आ्ेे. किी इरामदारांची काळ्ी ेर 

किी माआरेचया  ठवणी. किी  ््बांची  ठवण ेर किी ी्सांेलयाची लाराळी. 

मी सखु दुु खांचया झ्ीाळयावर झ्के घेे आ्ेी. कुस वळवे ीडले आ्ेे.  

ीआासेचा कोबडा  रवला  अण मी रभी झाले. दरर््ची संवयच ीडली आ्ेी. मी 

रठलेली बघरू शंभ ूरठायचा. गाई मआशैणची वैरण घालूर दिू काढायला बसायचा. मला 

रठायला रशीर झाला क� यालाआी रशीर वआायचा. मी तयाला मआसले मी रसणार 

रदाीासरू, लवकर रठे ्ा. मार आलवे े् दिू काढायला लागला. ीण मर्मर मला 

वासले, आा काआी रठणार राआी.  रामाे चालणार सगळे. 

चलू ीेसवरू चआा साकला व  ंघ्ळीला गेले.  ेा रठेील सगळे. ाांरा ीआासेच 

चआा लागे्. केवआाच रठले असेील.  ंघ्ळ  स्ीरू दवेाची से्ते चालू झाली 

असणार. र्ड्याच वेळाे चआा ी्चवला ीाअआ्.े वेळ आ्ेा रये. मी गेले क� कसे आ्णार 

आ ेसगळे? घराचया, संसाराचया अचंेा सगळया बाईलाच करायचया. मग अशा काआी पसंगी 

केवढी अडचण आ्ेे. कसा अमळेल चआा वेळीच? 

दरर््चया सगळया कामांची भुे े  ेर ि र मला अख्वे आ्ेी. माआरेीण सखुांे 

्ावे अशी तयांची मळुीच इच ा अदसे रवआेी. मी मात अचंेा वाढवे बसले आ्ेे. 

 ्चया अदवस ेरी सगळे वयवअसरे क  मआणरू मराचे समािार केले व चआा घेऊर 

अरघाले. 

माडीवर ी्चले ेर आ े चआाची वासच ीआाे आ्ेे. चआा ठेवला ेर कारावर ीडले 

“ ् माआरेी ्ाणार  आाे रा?”  

आ् मआणूर मार आलवली. ीढेु ऐकू  ले “ मचा सकाळचा चआा चकुणार. काक� 

काआी  वढ्या लवकर रठे राआीे.” 

“मग रक् ्ाऊ? बाळंेीण इरेच काढावे लागेल. क्ण करील?” अमशक�ल आसे  

मी अवचारले. 

“राआी! राआी! ेमुआी ्ाच. ेमुआी  वढे स्सणार  आाे, तयाीे ा  मचा चआा काआी 

म्ठा राआी. काढू कळ  मआी. ीण ेुमआी सांभाळूर रआा.”  

“ेमुआी दखेील सांभाळा. र्डी अडचण आ्ईल. सगळेच वेळचयावेळी वआायचे राआी 

कदाअचे. ीण सआर करा. मी येईर े्ीयये कळ स्सा. काक�सासबूाई आ्ेील ेेवढे 

करेीलच.”  वढे ब्लूर मी परकामा की रचलूर अरघाले. 



 

“ेमुआी सांभाळा व  मआाला लगेच कळवा काय झाले ेे.  मआी येऊ.” 

मी खाली  ले ेर माय,  ई, काक�सासबूाई व सासबूाई सगळेच रठले आ्ेे. माय 

व  ई घाई घाईरे  ंघ्ळी करायला गेलया. अधयार ेासारे सगळे ्मल् चआा झाला व 

 वरा  वर स ु झाली.  

अदवस र्ाडला ेसा  ईचा ्ीव वर खाली आ्ऊ लागला. अ्रू ग ु गाडी घेऊर 

ी्चला रवआेा. गाडी ेर यायलाच आवी. मला  वढे चाले ्ाणे शइय रवआेे. सूयर वर 

 ला ेांबडे  ुसूर पआर रलसला असेल  अण गाडी येेेय मआणूर सांगे गडी  ला.  

गाडी  ली. ीण ग ुऐव्ी शाम  ला आ्ेा.  ईरे अवचारले ेर मआणाला 

“सकाळी ीोचायचे ेर भलया ीआासे अरघायच.े ग ुला रठवले ेर रठेराच. मग  ््बाच 

मआणाले मला. मी  ल्” 

 ईरी सगळे सामार गड्याला अदले. शामरे व गड्यारे ेे लावे ीयये अरर्ीाचे 

चालले आ्ेे. आ े ीण खाली  ले आ्ेे. सासबूाईचंया ीाया ीडू लागली ेर द्घीआी रडू 

लागलया. काक�सासबूाईरी अमठीेच घेेले. अगदी मलुी सारखे कुरवाळे आ्तया. मग 

 मआी ््डपयारे  ई व मायचया ीाया ीडल्.  

मला वासले मी द्नआी घरी माझी माया लावली आ्ेी. लगर झाले ेेवआा  ई, माय व 

काक�च कशाला मााया सगळया बअआणी रडे आ्तया.  ेा माआरेी अरघाले ेर द्नआी 

सासबूाई रडे आ्तया. माया अशी कशी? अकेी अ्ाणेेीणी ीेरली ्ाेे कशी सुंदर 

�्ेे. ीाणावलेलया ड्ळयारी आळू गाडीे चढले. सामारा बर्बर घरचया अचंेांचे यझे 

ीण बर्बर  ले आ्ेे.  

गाडी माग� लागली व माझे ड्ळे ीाआहर माय मआणालीच “र्रली ्ाऊबाय! �इमी 

इरामदार झाली आ्. ड्ळयांेले ीाणी खरे राय घर स्डेारा.” 

“घरची माया लागायलाच आवी, ेरच सखुाचा संसार करायला येे्. ेलुा  ठवेे 

काय ग् माआरे? ेलुा मआयराभर ्ायचे  ले माआरेला ेर ्ाेारा ेयु रडशील  ेा. 

संसाराची, सासरचया माणसांची माया ग् ेी. ड्ळयाेूर ीाझरणारच.”  ई मआणाली. 

“खरं आ्! द्री सासवा री इरामदार माया करेारा अदसले �इमीवर. समािार वासें 

असं बअघेलयावर. ी्रगी सखुाला लागली.” माय. 

मी आ ेऐकेा ऐकेा बरीच अरवळले. ड्ळे भरायचे बंद झाले. अवचार  ला, खरंच 

 ीण अकेी भागयवार. माआरेारे रदंड माया अदली. सासरी मायाच राआी ीण मार दखेील 

अमळाला.  ीसकूच सगळे काम अंगावर  ले ेे ीेलले  अण बर्बर सवायरी स�ा व 



 

मार बआाल केला. काआी िडीड करावीच लागली राआी. माआरे व सासर याे  रक 

आ्ेाच. माआरेी कामे केली ेरी ्बाबदारी रवआेी. वयवआार बघणारे सगळे म्ठे आ्े.े 

 ््बा,  ई, माय,  ्सी काक�, शामदादा, सगळे काका असलयामळेु  मआी मलंु 

सांगकामेच आ्े्. लगरारंेर मात सगळेच काम ड्इयावर ीडले. अरणरय स ुा मीच 

ययायचे.  ईरे अदलेलया रीदशेापमाणे कुणालाआी किी राआी मआसले राआी क� कामाला 

घाबरले ीण राआी. ीपरणाम मात असा झाला क� माडीवरचे इरामदारी अआश्ब स्डूर 

सगळी ्बाबदारी माझी झाली. ेी मी सआ् ीेलली दखेील. 

माआरेी  क्पयारे राआाणारे  मआी. इरामदारांकडे क र भाऊबंदक�. आा  रक  ारच 

म्ठा आ्ेा. कसेआी क र आ ेभाऊबंदक�चे अवष इरामदार वाड्याेरू घालवायचे आ्ेे. 

मी गपी अवचाराे ीाआहर  ई मआणाली. “�इमी बरे वासेेय रा? िइके बसेाे तास 

राय रा आ्े?”  मी राय मआणे मार आलवली.  

“मग गी कां? ब्लावं ग्, मग साईम कसा लवकर ीळे्.”  ई. 

“काय राय गे. कामं कशी आ्ेील तयाची अचंेा. सगळं मीच सांभाळी.  कलया 

काक�सासबूाय कुठे कुठे बघणार. आ ेकाय बागेे, शेेाे ्ाे राये. अदवसय ीावसाच.े. 

कामाचे. र्करचाकर काय घरचया सारखी शेेी करणार? बाळंेीणय अगदी कामाचया 

वेळेवर  ले.” मी 

“्ाऊबाय, ी्र ्बाबदार झाली, इरामदारीण झाली. लवकरच झाली राय?” माय 

ब्लली. 

“वआायलाच ीाय्े, रायेर ेझुी..माझी ला् राअआली असेी? �इमी सगळयांचा ्ीव 

अदसला ेाुयावर. सासर सखुाचे वासले. कसं?”  ई अवचारे आ्ेी. मला   यर वासले. 

 ई किीच असला प् अवचारायची राआी असेच सम्ले आ्ेे. 

“इरामदारांचं सखुय म्ठं  अण दुु खय म्ठं.  अण दुु खा अशवाय सखु अळणीच गे. 

 ेा मला लगीर क र ीाठवले ेर सासरचे सखुय माझे री दुु खय माझे. सांगरू काय 

बदलणार?” मी ब्लले ेशी  ईचया चेआरेयावर  कदम समािार ीसरले. 

“असं कां ब्लेे ग्? काय दुु ख  आ ेेलुा? सांगरू साक मर आलके कर.” माय. 

“गे माय, सखु..दुु ख ेर सगळयांराच असें मआणेेय गे. मआण्े मला म्ठं दुु ख  आ े

असं सम् ूरक्.  अण असलं ेरी ेलुा सांगरू दुु खी कशाला क . ेू काय रीरवायला 

येणार?” मी. 



 

 ईचा आाे चसकर मााया ड्इयावर  ला. मायेरे केसाेूर अ   लागला. आसंरया 

चेआरेयारे माायाकडे ीआाे ब्लली, “�इमे, असाच अवचार ठेव ग्. ेलुा दुु ख  लं ेरी 

अभ्वणार राय  अण ेुायाीासरू क्ण दखुावणार राय. अकेी शाणी झाली माझी ी्र. 

सगळा रीदशे अंगाे रेरवलार ग् मिलेबाय.  ेा अकेीय अवचारलंस ेरी सासरची 

 कय कागाळी येणार राय ेुाया कारावर.”  

मला सम्ले  ईरे माझी ीरी ा घेेली आ्ेी. मग गाडीेच  डवी झाले. 

गाडीचया िइइयारी काआीच सखुकर वासे रवआेे. अडीच ेीर ेासाचा पवास आ्ेा. 

 �ा कुठे अिार ेास झाला आ्ेा.  डवी झाले ेर ीाच अमरीसांे रठूर बसले. ी्स 

आलले क� ्ीव घाबरा आ्ई. तयाीे ा बसलेले बरे वासे. बसले क� ीाय अभरअभरे, मुंगया 

 लयासारखे आ्ई. ्ीव अवघडे् मआण्े काय ेे सम्े आ्ेे.  ईचा आाे 

ड्इयाव र अ रे आ्ेा. माय ीाय दाबे च्ळे आ्ेी. मी रक् मआसले ेरी ऐके रवआेी. 

खरे सांग?ू मला अेीव सखु मआण्े काय ेे सम्े आ्ेे  अण गाडीचे िइके ससुा आ्े 

आ्ेे. मिेच गपीा, मिेच खाऊ अीऊ चालले आ्ेे.  

 ईरे मग शाम दादाला अवचारले “ग ु  ला राय े् काय �सवा  ुगवा राय झाला 

रा? क्ण काय ब्ललं राय रा?” 

“राय गे! ेस काय राय, �इमीला  णायचं ेर माझाच ड्ळा लागेरा रातभर. 

अरघायची वेळ झाली ेरी ग ु रठेरा. द्रदा रठवलं ेर माायावर यरडला. े ू ्ा, 

इेइया  ासीसी मी राय ्ाणार. दीुारी ी्चल् ेर काय झालं?” मग ब्रार मा र 

अर्ला. मी ््डली गाडी मग.” मााया मराे  ले अकेी  रक?  क सखखा भाऊ, 

दसुरा चलुे ीण माया ्ासे दसुरया भावाचीच. ्बाबदारीची ्ाणीव, कळकळ 

तयालाच. सखखा झ्ीे्य. बअआणीची,  ईची, मायची ्रा ीण कदर राआी. असा कसा 

 रक?  काच घराे वाढल्, तयाच माणसांे वावरल्, संसकार सगळे ेसेच झाले. ीण 

वागणकु�े केवढा  रक. ीुवर्नमीचे संसकार घेऊर ्नमेाे काआी माणसे आचे खरे. 

घुंगरांची खणखण  ेा लयीे चालली आ्ेी. बसलयाच डुलक� यायला लागली 

 अण  ईरे अलगद ड्के खांदावर घेेले. मी सखुारे अेचया खांदावर अवसावले. माय 

्ागा बदलूर ीढ्ुयाे बसली व माझे ीाय लांब करायला लावरू ेळवयारा आळूवार च्ळू 

लागली.  

असाच वेळ ीळाला. घर  ले. सगळे रेरले. मग  ईरे अगदी अलगद रचलूरच 

मला रेरवले. घरचया दाराे सगळेच रभ ेआ्ेे. समुी िांवे येेारा अदसली. दसुरया  णी 



 

अेरे ीायारा अमठी मारली व मी चालायची रांबले. अेचा आाे ीकडूर मी घरी अरघाले. 

अकेी ेरी प्ांचया  ैरी ेी माायावर स्डीे आ्ेी. मी र�रे देे  आ्ेी. दारांे ी्चले े्च 

 ्स्या काक�रे यवाळूर घराे घेेले. यसीवरच  ््बा बसले आ्ेे. सगळयांरा 

स्डूर मी ीअआली तयांचयाकडे गेले.  कदम आमसरू रडायची तयांरी सुरवाे केली. मला 

ीण  वरले राआी. मी तयांचया ीाठीवर आाे ठेवरू बसले आ्ेे. द्घांचयाआी ड्ळयाेूर 

िारा लागलया आ्तया. अरुशबद आ्ऊर द्घआी  कमेकांचे दुु ख वासीे आ्े्. तयांरा 

अमळालेला  कसेीणा व मी आरवलेले अंतयदशरर आी द्नआी  मआाला कायम दुु ख दणेार 

आ्ेी. अधयार ेासारे ेे आळू आळू शांे झाले व मी ीण. मग  ई  ली. व मला मआणाली 

“चल ग् ्रा आाेीाय िुवरू ्ेवरू घे री मग बस  ््बांकडे.”  

“्ा ग् बाय ्ा. दमली असशील. खाऊर अीऊर घे. ्नम मरण चालेच रआाणार 

ग्. ्ाणारे ्ाेाे. मागे रआाेाे ेे  ठवणी काढेाे. ्ा ्ेव री मग सावकाश ये.” 

 क रसासा देे   ््बा मआणाले.  

मी आळू रठूर  ईचया मागे अरघाले. म्ठे  ््बा गेलेले, मी रवयाला ्नम दायला 

 लेली. ्नम मतृयचुे चक सम्रच अदसे आ्े.े अवचारांेच चाले ्ेवायला ी्चले. 

 ्स्या काक�रे सुंदर बेे केला आ्ेा. मला  का बा्लूा ीार वाढले आ्ेे ेे बघूर समुी 

 ीले ीार सरकवे मााया शे्ारी  ली.  

“मी �इमीेायकडेच बसणार.” ््रांे  ुरंगसलया सारखया  वा्ाे अेरे सगळयारा 

दम मारला. मी अेला ्वळ घेे ब्लले “आ् ग् बाय. बस आा र््च बस.” मग कळी 

 कदम खलुली.  ई बा्लूा बसरू ीआाे आ्ेी.  ्सीकाक� चसीस करीे वाढे आ्ेी. 

खरंच सगळे ्ेवण चवदार झाले आ्ेे. मी ीसकर ब्लूर गेले “काक� ्ेवण  ार केलेस 

आ्.” 

“मग मला येें रा ्ेवण? मिलीर किी चलू अदलीच राय मााया आाेाे.” काक� 

माय आसे  ब्लली “मग असं कर, चलुीकडचे े ू बघ  ्ीासूर मी ेझुं काम 

करीर.” 

“रक् गे बाय िगीकडचे काम. माझ ंकाम बरं  आ.े” काक�र  ीला ीाय काढेा 

घेेला. 

 ई  अण माय आसे  आ्तया, सगळी मलंु  कमेकांशी बडबडे म्ा करीे ्ेवे 

आ्े्.  



 

बरेच अदवसारी मला ग्कुळाे ीरे  लयाचा भास आ्े आ्ेा. इरामदारांचया घरची 

शांेेा इरे रावाला दखेील रवआेी. या सगळया  वा्ाे मी बरयाच अदवसारी डंुबे 

आ्ेे. केवढे समािार वासे आ्ेे. लआारीणाीासरू या  वा्ाेच वाढले आ्ेे. असेच 

सगळे बडबडे  कमेकांचया कळी काढे ्ेवल् आ्े्.  कदम ल ाे  ले, शेवसचया 

स्लकढी भाेाला  मआी ््र््रांे भरुके मारायच्. कुणाचा भरुका म्ठ्या  वा्ाचा 

ेे बघायच्. स्लकढी भाे  ला ेसा मी ््रांे भरुका मारला. सगळयांकडे ीाअआले. 

तयांरा सम्ले  अण सगळेच ््रांे भरुके मा  लागले.  ईरी मला दम मारला “�इमे 

े ूरक् मा  भरुका, ी्सावर ््र येे्.” मी गी झाले ीण बाक�चयांचे चालूच आ्े.े 

्ेवण संीवरू ्रा  डवे झाल् तया वेळी माय ब्लली “र्रली ्ावबाय, शारदा री 

सिुा द्घांचयाय स्यरीक�  लया, वैशाखाे लगीर घेणार क� �इमी  आ ेसेवर क र 

घेवयूा सरायवर? राआील मआयराभर ्ासे.”          

“द्रय भयणणचं  कदम करणार? स्यरीक कुठची?” मी  कदम अवचारले   

“�इमे,  काच मांडवाे करावं लागणार.  काच घराे ्ाणार ग्. सिुा म्ठ्याला री 

शारदा लआाराला. सम् र मागणी घाेलीय.  ोड्या ्वळचया गावचे ख्े  आेे . 

द्रच भाऊ  आेे . राम ल�मणासारख.े  काच घराेूर बअआणी  लया ेर भांडण राय 

आ्णार भावांे. आा तयांचा अवचार. सिुा री शारदा रायेरी गळयाे गळे घालूरच 

असेाे.” माय भडाभडा सांगे ससुली. 

अकेी सुंदर! लगर झाले क�  कमेकांचया सआवासाे रआाणार. ेशी सिुा व शारदा 

अगदी सरळ, पेमळ बअआणी.  ार संसार करेील.  कमेकारा सांभाळेील.  ईची 

अशकवण असणारच द्घीरा. मग  कदम मराेच आसू  ले. अवचार  ला लगरा  िी 

 ई काय द्घाराआी  कदम घेऊर झ्ीणार? द्घीरा  कदमच लगराचा अरर 

सम्ावणार? ेेवढ्याे माय ीुढे ब्लली, 

“शामचंय लगीर मग  ठ अदवसारी करायचं. तयाचीय स्यरीक बघेाये. मग 

ीयली सरू येणार घराे.” 

मी सगळे ऐके आ्ेी. खरंच यारी बाळंेीणाला ््डूर लगर घेेलं ेर मला मअआरा 

दीड मअआरा ्ासे रआावे लागेल. अेकडे ेर सगळीच अडचण, मग  वढे राआायचे ेरी 

कसे? रंेर लगर घेेले ेर चार अदवसांसाठी ीरे येेा येईल. मराेलया या अवचारारी 

मलाच आस ू ले.  वढ्या कमी अदवसांे मी इरामदार झाले. लगराीवू� ेे संभाळे आ्ेे 



 

मग  ेाच का वासेे,  ीलया अशवाय कसे आ्ईल मआणूर? लगरारंेर सगळीच 

्बाबदारी अंगावर  ली.  

शामचे लगर झाले ेरी अेचयावर काआी अशी ्बाबदारी ीडणार राआी.  ई  आचे. 

घरे वेगळी झाली ेरी  ई सरुबाईला वयवअसरे काम सम्ावणार. ीण सगळी 

्बाबदारी  ईवरच राआाणार.  

समुी झ्ीे रवआेी. सारखी बडबडे आ्ेी. माझा दखेील ड्ळा लागेरा. मग समुीला 

घेऊर  ््बांकडे गेल्. समुी  ््बांचया मांडीे ्ाऊर बसली. तयांरा बरे वासले. मग 

मी बा्लूा बसरू तयांचयाशी गपीा मारायला सरुवाे केली.  ््बांशी ब्लूर तयांचे मर 

दसुरीकडे वळवायचा पयतर करीे आ्े.े राआीेर  कसे बसले क� म्ठ्या  ््बांचया 

 ठवणीे गढूर ्ायचे. मग र्डी अचडचीड करायचे. 

 “ ््बा,  ीलयाकडे रारळ सीुारीची झाडे कमीच. इरामदारांचया ेीर ेीर बागा 

 आेे  रारळ सीुारीचया.” 

“ग्,  ीण वरचया भागाेले, वलास ी ीेले. ीाणी कुठे  आ े रारळ सीुारीला. 

ीाणी अीणारी झाडं ेी. ेु् े इरामदार खलास ी ीेले. ेरीे ीाणी असें बाराय मआयरे.” 

 ््बा 

“खर  आ.े सगळया बागा ेरीचया कांठारेच  आेे . इरामदारांचा वाडा ीण चारी 

बा्रेू झाडारी घेरलेलाच  आ.े सगळीच झाडे  आेे .  ुल झाडे,  ळ झाडे, साग, ऐर, 

कंुभया, असली ्ंगली झाडे ीण  आेे . घराेरू अरघालं ेर ीाठचया  ासकाे ी्चायला 

द्र घसका लागेाे, इेके म्ठे ीरडे.” मी बडबड चालूच ठेवली. 

“इरामदारांरा मी यळखे् चांगलं. ेाुया रवरयाचे ेीर काका आ्े.े ीअआले अेघे 

अरीतुीक. िाकलयाला  कच मुलगा े् भाऊसाआबे. वाद अग्दरय आ्ेेच. 

 बासाआबेाला म्ठ्यारे द�क घेेला. द्र मिले काका री िाकले भांडे. मग काय 

िाकलया काकाला द�क मानय रवआेा. भांडणे स ु झाली.  बंदकु� काढलया ग् 

भावाभावांरी. मग क्साये केस गेली री िाकला आरला. द�क मानय झाले. मग भांडणे 

कायम आ्ऊ लागली. िाकलयारे सगळयाच भावांरा व ीुे णयाला दखुावले. मिले द्नआी 

काका अरीतुीकच. म्ठे वारले. मग काय ेुाया रवरयावर द्र काका काक� सगळयांरा 

सांभाळायचे  ले. तया द्घांरी  ीला भाग ीण ेाुया रवरयाला अदला. भाऊसाआबेाचा 

बाी चवेाळला. भांडण वाढेच गेले. ेाुया  बासाआबेाे व भाऊसाआबेाे आचे अवे�ु 

ग्.  मआी गेलेल् सम्ूे  काढायला. ्ाेवाले रा. ीण ्ुरी रोाे रेरलेली भाडणं 



 

काय सम्वणार तयांरा. मळुावर रठलेे  कमेकांचया. सांभाळूर रआा ग् े.ू ेाुया बाीारे 

स्यरीक केली ेेवआाीासरू म्ठा री मी ब्लू, कशाला इरामदारांचया  गीे ढकले्य 

ी्रीला. ीण इससेसीचा ल्भ ग् ेाुया बाीाला. ीण मला सांग, ेलुा काय तास राय रा? 

भांडण राय रा ेुाया बर्बर? संभाळूर रआा ग् ी्री.”  

सगळा इेीआास का सांगे आ्ेे तयाचा रलगडा झाला. माझी पेमाी्सीची काळ्ी. 

द्रद्रदा सांभाळूर रआायला सांगे आ्ेे.  मचे सगळेच असे  कमेकांवर माया करणारे. 

“मला काय तास राय. रलस अव्ूे ाईची, भाऊसाआबेांचया बअआणीशी माझी चांगली 

मैती झालीय. भाऊसाआबेांचा तास वासे राय. भागेलयांरा  ्डीे. ेे मी काम बघायला 

लागलयावर बंद केलरी.  ेा मी रसले क� कायेरी करेील र्डे, ीण भांडण राय 

आ्णार.” मी 

“बरं वासलं ग् ी्री. भांडण क च रक्. ्मलं ेर वाद संीव.”  ््बा. 

मला खीू बरे वासले. मााया मराेलेच ब्लले  ््बा. मला तयांचे  शीवारद 

 आेे  मग अभेी  कसली?      

मी रेमारे सकाळ संधयाकाळ अशा गपीा मा  लागले  अण ेे खीू अरवळले. माझे 

अदवस ीळे आ्ेे. दसरा झाला व सराईचया कामांची झुंबड रडाली. भाे काीणी स ु 

झाली. सगळे तयांेच गरु सले. मी,  ््बा  अण समुी  वढेच म्कळे आ्े्. 

 कमेकांचा वेळ गपीा मा र घालवे आ्े्. समुी सगळयाे लआार.  ््बा अेला 

शेडे ळ मआणायचे,  ार लाड करायच.े किीआी ीाअआले ेर  मआी अेघे यसीवर गपीा 

मारे बसलेले अदस.ू बाक� सगळे घर ीळा ीळ करीे कामे ररक�े आ्ेे.  ई मआणे  ठ 

दआा अदवस काढ ग् ी्री. काीणी संीरू भाे े ्यांे गेले क� मग बाळंे आ्. मग  मआी 

म्कळे असणार. 

चांगले दआा बारा अदवस गेले. कामे संीरू चार अदवस वर झाले आ्ेे  अण मला दीुारी 

ी्सांे कसेसेच वासू लागले. मिरूच कळ येव ू लागली.  ईला ब्ललया बर्बर 

िांवािांव सु  झाली. शामला ब्लवरू सईुणीला  णायला ीाठवले. मला 

बाळंअेणीचया ख्लीे रेऊर ीलंगावर झ्ीवले. बा्लूा ीाळणा ेयार क र क्ीरयांे 

सरकवला. बाळंेीण झालयावर लागणार आ्ेा.  ेा मिेच अडचण रक् मआणरू  ई 

बडबडे आ्ेी. सगळीच िावीळ सु  झाली.  

सईुणबाई  ली मआणाली, राती रशीरा बाळंे आ्ईल वेळ  आ ेअ्रू. चांगली ीआासे 

चार वा्ेा ससुका झाली. ्ीव कासावीस आ्ऊर गेला आ्ेा. गरम गरम अखरीरे ्रा ेा्े 



 

झालयासारखे वासले. मग  क  क ऐकू येव ूलागले. ी्रगी झाली, ग्री ग्री  आ,े राक 

बघा िारदार  आ,े ल�मी  ली.  

किी  ई, किी माय ेर किी  ्सी काक� ब्ले आ्तया व मला सम्े आ्े.े बाळ 

खणखणीे  वा्ाे रडे आ्ेे. द्र ेासारी बाळाला माायाकडे अदले ेेवआा ेे गपी 

झ्ीरू गेले आ्ेे. 

 ई व माय सबंि अदवस िाव िाव क र माझी बडदासे ठेवे आ्तया. काय काय 

खायला देे  आ्तया. पयायला देे  आ्तया. बाळाला ्वळ दऊेर अंगावर ययायला अशकवे 

आ्तया. मी  कदा मआसले “इरामदारांरा कळवा, सासबूाई वास बघे असणार.”             

“ �ा राय! ीांचवया अदवशी ससवीर ललास अलआीलेर मग ीाठव ू अरर्ी.”  ईरे 

संगीेले. 

ग ु सांगयला गेला ेर इरामदार तयाचयाबर्बरच  ले. मलुीला बघरू चेआरेा आसंरा 

झाला. मग आळूच मआणाले, “ ई  अण काकंूरा मलुगा ीाअआ्े आ्ेा. ीण  मआाला 

काआीआी चालणार आ्ेे. ेमुआी सुख ी  आाे, बाळ सखु ी  आ े आाच  रंद 

 मआाला” ्ेवरू द्र घसका बसरू ेे ीरे गेले दखेील. सगळे रआायला सांगे आ्ेे ीण 

 ई व काक�  कस्या रक् ीडायला रातीचया असे मआणरू अरघाले. 

मला बरे वासले. मलुगी झाली क� राकं मरुडायचे अदवस, ीण ाारा  रंद झालेला 

बघरू मी सखुावले. 

माआरेचे अदवस झरझर ीळाले. सववा मअआरा झाला. दवेळांे ्ाऊर  ल्  अण मी 

लकडा लावला  ेा ्ायला ीाअआ्े. राआीेरी लगर ेमुआी वैशाखांे घेेलीे ेेवआा 

येईर. ीण माय मआणाली ेाुया मदेीला क्णी राआी.  मआी ेाुयाकडे येऊर रआाणे शइय 

राआी. मग कामे बघशील क� मलुीला सांभाळशील? ीण मला घरची अचंेाच लागरू 

राअआली.  ई आसे  आसे  मआणाली “ी्र खरी संसाराे रमली गे. संभाळील ेी सगळं. 

्ाऊ द े अेला. सगळं सम्ावेे मी बाळाचे शीकीण यळखायला, कुठची औषिे 

कशावर ेे सांगेे बर्बर. मग ्ाऊद े अेला द्र चार अदवसांे चांगला अदवस बघरू 

ीाठवणी क�या.”  

सगळी बांिाबांि क र अदवस बघरू सकाळीच गाडीरे अरघाल्. मी, बाळ व 

वैशाली.  ईरे वैशालीला मदुामच बर्बर अदले. मआणाली “सासवा मआाेारया, तयांरा िांव 

िांव रक्. आाेिोडा मआणूर वैशालीला रे मआयराभर.” 



 

वैशालीला ेर  रंद झाला. सिुा व शारदाचे लगर आ्णार व शाअलरी कामासाठी 

लागणार, मआणरू वैशालीचा रंबर लागला. वैशाली खीू चणुचणुीे मलुगी आ्ेी. 

ब्लणयाे ीण लाघव, मआणूरच  ईरे अेला बर्बर अदले असणार. यावेळी ग ु 

ी्चवायला  ला. बैल तयाला  ार आाेाळेा येे. गाडी  ार चालवी. लवकरच 

ी्चल्. 

घरी सगळे वासच ीआाे आ्ेे. सवायण बाईरे यवाळूर घराे ययायची परा कशी 

सांभाळणार याची मला काळ्ी वासे आ्ेी. मग भसीण ्ेवण करायला यायची अेला 

सासबूाईरी सांगीेले.  मआी घराे गेल्. बाळ बघायला  कच गद� केली सगळयांरी. 

सासबूाई व काक�सासबूाई ेर सम्र मांडीेच घेऊर बसे आ्तया. कामवालया बाया ीण 

येवरू बघूर ्ाे आ्तया.  

र्ड्याच वेळाे अव्ूे ाई लगबगीरे  लया. बाळाला मांडीे घेऊर अररखे 

मआणालया “ग्ड, ग्रीीार  आ ेग् ेझुी ी्र. ेाुया सारखीच आ्ऊ द ेग्.” मला क्डे 

ीडले अव्ूे ाई इकडे कशा? मी अवचारेाच मआणालया “मआण्े ेलुा मआाईे राय? 

भाऊसायबारे लगीर केलेर. काल ीाच ीरेावराला गेलाय.  �ा येईलच. वैरीला ्रा 

काम सम्ावचे मआणरू मी रांबलेय  ठ िा अदवस. री ेलुाय मलुीबर्बर बघायचे आ्ेे. 

बघ ूभाऊसायब अ्रू  ठ िा अदवस ्ाऊ रक् मआणे्य. राआीर े् सांगेल ेेवढे.” 

मला  कदम िइका बसला. असे रकळे लगर कसे केले?  ीलया घ र क्णाला 

लगराला ब्लावले क� राआी? क्णी लगराला गेले क� राआी? अकतयेक प् मराे काआहर 

रठवायला लागले.  

अव्ूे ाई  ेा वैशालीशी ब्ले आ्तया. माझी बआीण मआणरू तया अगदी ्वळीक 

दाखवे ब्ललया व तयांचे  ार ्मले. र्ड्या वेळाेच अव्ूे ाई गेलया. मी 

काक�सासबूाईरा अवचारले,  ीलया घ र क्णी लगराला गेले क� राआी? 

“ माला ब्लावले राय. सगळं गीचीू केलर. बाआ ेर सम्े लगीर ठरवलेर ेे. 

ीण किी काय ेे मआाईे ीडायला राय अदलर.  मी काय म्डेा घालणार आ्े्?” 

काक�सासबूाई ब्ले आ्तया. ीढेु सांगीेले ेे ऐकूर मला   यर वासले. 

“अग् ेलुा मलुगा झाला ेर! मआणरू ्ळे आ्ेा, मलुगी झाललेली ऐकूर  साकडे 

 ्डलेर. अरे! ीयलीच मलुगी झाली मग काय मलुगा आ्णार राय? मरच मेलयाचे 

वशाड. ााचे भले कसे आ्ईल.” 



 

ी्सअेडक�रे ब्लणारया काक�सासूबाई रसासे गपी झालया. मी मात अवचाराे 

गढले. कसा असा दसुवास करेाे माणसे? काय अमळेे तयांरा दसुरयाचे वाईस अचंेरू? 

ीण माझे काआीच वाईस? झाले रवआेे. मलुगी झाली आ ेकाय वाईस. अव्याेाई आी तयांची 

म्ठी बआीणच आ्ेी रा? मग ीसकर ब्लले “अआ् ीण अव्याेाई तयांची म्ठी बआीणच 

रा? मग आ े्नमलेे.” 

“अेरेच े ग्म  आ,े अव्या ्नमली ेेवा  मचया घराे  साकडे  ्डलेले,  ेा 

भाऊसायबारे अदवाळी केलीर. इरामदारांची भाऊबंदक�  क सणच झालाय. दसुरं काय?” 

काक�सासबूाई. 

 ीण लगर आ्ऊर यायचया अग्दरचा अकेीेरी इअेआास मला माआीे रवआेा. आ्ेा 

े् सगळा दशुमरी वाढवणारा आ्ेा. मला ेी कमी करायची आ्ेी. कमी कशाला 

संीवायचीच आ्ेी. या ीुढे कुणाकडूरआी मागचा इअेआास ऐकायचा राआी.  ीलया मराे 

े् ऐकूर ऐकूर अढी बसली ेर आ ेकाम शइय राआी. गपी बसूर आ्ेे.  वढ्याे माली 

रठली. आ् मलुीचे राव यांरी माअलरी ठेवले आ्ेे. ्वळ घेऊर अेला शांे केली ेर 

वैशाली येऊर अेला घेऊर गेली.  

कामे ीआायला मी म्कळी झाले. 

असेच अदवस चालले आ्ेे. मिेच अव्याेाई येे, ब्ले. ीण ्ासे क र 

वैशालीशीच गपीा करीे. तयांची  ारच मैती ्मली आ्ेी. तया रेआमी वैशालीला मआणे 

मिरू तयांचया घरी ब्लवीे. वैशाली आ् सांगे, ीण ्ाे रसे. अवचारले क� तयांरा सांगे 

“येणार आ्ेे व्, ीण माली रडू लागली अेला अ रवे बसली.” मी ऐकूर सम्े आ्ेे. आी 

अशकवण  ईचीच असणार.  ईरे सांगीेले असणार. मला वैशालीचे कचेकु वासले. 

 ईची अशकवण ेी  ार ीाळे आ्ेी. ेी दखेील कुणालाआी र दखुवेा. मरी आस ू ले. 

 ई अकेी  ार ीेरणी करेे मराे. अेचया सांगणयाबाआरे  मआी बआीणी किीच वागे 

रस.ू बरे! ब्लणयांे िाक ्रा ीण रसे. ीण अेरे सांगीेलया अव�  वागणे कुणालाआी 

बर्बर वासे रसे. वैशाली ेर  ईचंी मलुगी, सगळे गणु  ईचंेच अदसे आ्ेे.  

 क अदवशी अव्याेाई  लया, ेीर  ठवडे झाले रदा अरघणार. अरर्ीाचेच 

सांगायला  लया आ्तया. वैशालीला मआणालया “ कदाय यायला राय रा े ूमाायाकडे! 

 ेा मी ीण राय यळख दाखवणार.” ीसकर वैशाली माायाकडे बघे अवचा  

लागली “�इमीेाय ीसकर ्ावरू येेे. बगशील मालीला? ेाईचंं खरं  आ ेतया दरर्् 

येयाे मी  कदाय राय ्ायला. बरं राय रा वासे असं. आी गेले री आी  ले बघ.” 



 

मी आसे  आ्काराची मार आलवली  अण द्घी अगदी आाेाे आाे घालूर अरघालया. 

 क लगर झालेली वीस बावीस वषारची ेर दसुरी दआा वषारची. ीण मैती केवढी गाढ 

झाली, ेी दखेील गेलया काआी अदवसांेच. वैशालीचे ब्लणे दखेील लाघवी. कामाला 

येणारया बाया ीण अेचयाशी द्र शबद ब्ललया खेरी् ्ाे रसे. वागणया ब्लणयारे 

माणसे कशी बांिली ्ाेाे आ े सुंदरीणे ीआाे आ्ेे. असेच ्र सगळे वागेील ेर 

कुसंुबाे केवढा  क्ीा राआील. भांडणेच वआायची राआीे. सवेुचयाच अवचाराे अकेी 

वेळ गुंगले आ्ेे दवे ्ाणे. वैशाली  अण अव्याेाई ीरे आसे  अखदळे आ्र झालया. 

“�इमीेाय! आ े बघ काय काय मला अदलेर अव्ूे ाईर. मी रक् रक् मआसलं ेरी 

अीशवीे घालूर अदलेर बघ.” वैशाली सांगे आ्ेी. 

“मग दणेारच रा! मला ग्ड िाकली बआीणच वासलीस ग् े.ू” अव्ूे ाई 

“ अण �इमीेाय! रवया वैरीलाय भेसवलर गे. चांगली आसंरी  आ.े ीण इरे यायला 

राय मआणाली मी ब्लवल ेर.” वैशाली. 

“ेी काय येणार! आ�कूम  आ ेरा शे्ारी संबंि ठेवायचा राय मआणरू. मी राय ्मुारे 

आ�कूम. सरळ सांगेे, मी म्ठी  आ,े े ूलआार. मी काय करायचं ेे े ूराय सांगायचं. गी 

रआाे् े्. ीण ेी ीडली याची बाईल. काय करील ऐकायलाच ीाआी्े.” अव्याेाई 

मग वैशालीरे सगळी अीशवी रलसी क र दाखवायला सरुवाे केली. चार ीांच 

रंगाचया परबीरणची रीळे, अररअरराळया रंगांचया बांगड्या, केसांचया अीरा  अण  क ीरकर 

ी्लइयाचे काीड अेरे अदले आ्ेे.     

“अव्ूे ाई काय आ् इेके कशाला अदलेे? सगळयांराच अडचण आ्ईल. सबंि कसे. 

ेमुआाला ब्ल लागेल.” मी ब्लले.    

“आ ेकायच राय. मला ्मले असेे ेर ेलुाय काय काय अदलं असें वैरी. ीण सबंि 

ेसे राय रा द्रय घरांचे. मला मआाईे  आ.े े ूेे सिुरवायला बघेेस. तयांे ेलुा यश 

अमळू देे  गे. मग बघ ेझुी ीू् ाच करीर मी.” अव्याेाई. 

अव्याेाईरे माझे मर बर्बर यळखले आ्ेे. आचे भाऊसाआबेारां वासले असेे ेर? 

अवचार मराे  ला र  ला े्च अव्या ेाई ब्ललया, “कसे आ्ईल देव ्ाणे, भाऊरे 

बायक्ला दम मारलाय, बा्वूालयांशी संबंि ठेवलास ेर ्ीव घेईर मआणरू. तयाला 

सम्लेय, े ूअेचयाशी मैेर करणार ेे. केवा दवे चांगली ब ुी दईेल तयाला? ीण वैरी 

चांगली  आ ेगे. गरीब  आ.े”  क ससुकारा साके अव्याेाई रठलया व गेलया. मााया 



 

मराे आ्ेेच. लवकरच शे्ारचया रवया ्ाऊबाईचंी मैती करायची. ीण ेे काम कसे 

अवघड  आ ेयाची कलीरा अव्ूे ाई दऊेर गेलया.  

अदवस मास मागे ीडले आ्ेे. माझी ीूव�ची कामे मी सांभाळली आ्ेी.  ेा ेी सवर 

माअलरीला सांभाळे करावी लागणार आ्ेी. द्र अदवसांे क्णीेरी येऊर वैशालीला 

घेऊर ्ाईल मग सगळेच करावे लागणार.  

ीण मिेच काआी ग्�ी ल ाे यायला लागलया आ्तया.  बासाआबे काआीेरी 

दडवेाे असे वासे. काक�सासूबाई ससुकारा साकूर मआणे “घराला क�ड लागायला वेळ 

लागे राय. बघ गे बाय कसं सांभाळशील ेे. इरामदारारा क्ण ब्ले राय ेर ेे वआावे 

्ाेाे असे.” मला याचा अरर सम्े रवआेा.  

सकाळी मी दिू काढण,े नआाणी ीेसवणे, सारवण असलया कामांवर दखेरेख करायला 

घरचया मागचया बा्लूाच असे. मग सगळे  सीरू  बासाआबेांचा चआा घेऊर ्ाे 

असे. आलली  कद्रदा  बासाआबेांचा चआाचा की ्साचया ेसाच आ्ेा, पयालेच 

रवआेे. अवचारले ेर चआा रक्च मआणाले. काम करीे बसलयामुळे मी ्ासे र ब्लेा 

की घेऊर अरघूर  ले आ्ेे.          

 क अदवशी सकाळी मागे र ्ाेा मी ीढुचया बा्लूा  ुले  णणयासाठी अरघाले. 

मांडवकर भागेलयाचा रखया आाेाे काआीेरी घेऊर माडीवर ्ाेारा अदसला. काय रेे 

आ्ेा सम्ले राआी. माझी रेआमीची कामे  सीरू मी चआा घेऊर वर गेले. आ े कामाे 

बसले आ्ेे. केवआा रठले आ्ेे सम्ले राआी. ीूव� ीे ा बदल झालाय ्ाणवे आ्ेे. ीण 

काय े् सम्े रवआेा.  

मी सआ् अवचारले, मांडवकरचया रखयाला ब्लावलेे? काय केलेय मांडवकररे? 

भागेलयांचे वयवआार मीच सांभाळे आ्ेे. प् अररररक रवआेा. इरामदार मात ््राे 

मआणाले “ ेा  मचया कचेरीे ीण ल  घालणार का? माझे  क काम असेे 

तयाचयाकडे, मआणरू े् येे्.  ीण ल  घालू रये.” 

ीअआलयांदाच मला असे ेसुक ब्लणे ऐकू  ले. ्रा िासेावले. खाली  ले व 

सासबूाईरा चआा देे ारा अेरेच बसले. सकाळी कामाची िांवीळ स्डूर मी बसले कशी, 

मआणरू काक�सासबूाई अवचा  लागलया. मी ब्लले “सकाळी मांडवकराचया रखयाला 

माडीवर ्ाेारा बघीेलं अवचारल ेर सरळ र�र राय अदलं. मांडवकराशी भागाव र 

काय झालंय काय?”   



 

“ेेच लवकर रांबव रखया येेा रये. मुे ायला बर्बर आ्े राय कारण ग्. ीाणी ीी 

मआणावं ग्लीभर. आ्ईल मुे ायला भसाभसा. ीण ेे मडके रक्. दरीि  णील घराे.” 

ी्स अेडक�रे काक�सासबूाई ब्ललया. मागरू सासबूाईचंा आ�दंका  ला. मला अंिकुीणे 

संकसाची चाआहल लागली. 

सगळी कामे अवचाराेच करे गेले. संधयाकाळी बाआरे ीडले. भागेलयांकडे ्ाेे 

मआणरू सांगीेले.  का ीैरेकरणीला बर्बर घेेले. मालीला कडेवर घेऊर ेी माायाबर्बर 

अरघाली.  

मांडवकरवर, ीअआलाच ीडाव घेेला. सीुारीचा ढीग खळयांे ीडला आ्ेा. मांडवकर 

मला बघरू चीाीला ीण सांवरे मआणाला “मी येणारच आ्े्. कालच ीाडाी संीवलय, 

ाा सीुारया घालायला येणार आ्े्. ेुमी का  लाे?” 

मांडवकरला मी यळखे आ्ेे.  मचा भागेली असरू दखेील भाऊसाआबेांची 

ेर दारी करणारयांचा े् मआ्रइया आ्ेा. मग मी वयवआार ीाआह लागलयावर सगळे भागेली 

सरळ झाले. आा सवाये शेवसी सरळ झाला.  क म्सम भागाचा अआश्ब तयाचया खळयावर 

केला ेसा अरमसूीणे सरळ अआश्ब दवे ूलागला. 

“रखयाला ब्लव, सीुारी म््  �ांच. लआार ी्राला घेऊर ीरे ीरे यायला राय 

आ्णार मला.” या वेळी माझा  वा् ्रा चढाच आ्ेा. रखयाेर मााया सम्र ययला 

ेयार आ्ईरा. मग मांडवकररे दम मारलयावर  ला. सीुारी म््रू भाग क  लागला व 

मी मिेच अवचारले. 

“रखया, सकाळी सकाळी काय घेऊर येे्स इरामदारांकडे?” 

रखयाची े े ी ी रडाली मग कसाबसा मआणाला “ मचे िरी ीाठवेाे 

इरामदारांकडे,  ेा्ी ेाडी असेे. बाक� काय राय.” 

मांडवकर  ेा रठूर ्ायचया मागारवर आ्ेा. मी आसकले “काय मांडवकर! काय 

मआणरू ेाडी ीाठवेां? ेाडीे भाग मागीेला किी इरामदारारी? बंद करा ेाबडे्ी.” 

मी गर्ले 

“ मी रये व् ेमुची. इरामदारारी मागवलारी, तास  आ े मआणरू.  माला 

 यकायला रक्? काय करणार ेमुीच सांगा?” मांडवकर कांगावा करीे ब्लला. 

“मी बघीर काय तास  आ े े्. रदा ीासरू मडके ीाठवायचे बंद करा.” मी ीरे 

इरामदारणीचया अअिकाराे आ�कूम स्डला.            

“इरामदारारी सांगावा ीाठवलारी ेर?  मी काय सांगायचं तयांरा?” मांडवकर 



 

“माझा राव ीढेु करा. सांगा मी सांगीेलय मआणरू.” मी 

मांडवकर  ेा गपी झाला. सीुारीचे वांसी कसेबसे ीरेु क र रखया घाम ीसुे 

ससकू लागला. 

“रखया संधयाकाळचया  ंे सुीारी वाड्यावर ीाठव. सकाळी किीच वाड्यावर 

अदसेा रये ेू” मी. 

माली कुरकुरे आ्ेी अेला घेेले व घरचा रसेा ीकडला. माझी वसलुी झाली आ्ेी. 

अवचाराे आ्ेे. मी किीच चढ्या  वा्ांे र ब्लणारी, मांडवकरला दम कसा काय 

मारला?  ईची  ठवण झाली. राआी ीसले ेर अब्ला िरायचा. ीण लागस ब्लायचे 

राआी. मग अशी कशी ब्लले मी? ीण अब्ला  ीलया माणसांवर चालेल. किीेरी 

भसेणारया राठाळ भागेलयांशी अब्ला काय कामाचा?      

“ेाई! बरं झालं. मांडवकराला झाडलाे ेे. गावची घाण  आ े े्. ेाडीच राय, 

दा ची भ ीय लावे् े्.” ीैरेकरीण सांग ूलागली. “ीयलयांदा  ुकस ीा्े्, मग ीैशे, 

रारळ, सुीारी, केळी सगळं घेऊर ्ाे्. अभकेला लावे् बघा  क काला.” 

मी आ�कंार भरे आ्ेे काय करायचे ेे मराे ठरवे आ्ेे. वासेे भागेली भसेे ेे 

रमसकार करीे. मी मार आलवे आ्ेे ीण ब्ले रवआेे. काआी ठाम अरणरय मराे ीइके 

आ्े आ्ेे. 

भाऊबंदक� अमसवणयाची लढाई व घरी  लेले संकसाचे सांवस द्नआी वर  कदम 

लढेारा  ार कठीण ीडले असेे. ीअआले घर ठीक करायचे. मगच भाऊबंदक�ची लढाई 

अ्ंकायची. मे बरे आ्ेे. काय करायचे याचा  राखडा ेयार आ्े आ्ेा. घरचे संकस 

सांभाळेारा कलआ आ्णार राआी याची काळ्ी ययायची आ्ेी. ीण ेरीआी कुसंुबासाठी 

चांगला मआणरू  ीला अ ाआास स्डायचा रवआेा. पसंगी  ईरे सांगीेलेला अब्ला 

वाीरायचा. पसंगी सम्ूे  काढणे वाीरायचे. केवआा  ीले मे रघडीणे मांडायचे. 

इरामदारांचे रीेीपरवा् ीसे रसेील ेर तयांरा सम् देे  सिुरवायच.े ख्स्या 

म्ठेीणाचे अवडंबर े्डूर काढायचे. मर  ेा र्डे शांे आ्े  आ.े अर य झाला क� 

अिार मागर सांीडे् मआणेाे. ेसेच झाले. अर य झाला  ेा कृेीे रेरवायचा. 

इरामदारारा ीअआले ्बाबदार गआृसर बरवायचे मगच भाऊबंदक� संीवेा येईल.  ीले 

राणे खणखणीे वा्णारे असले ेरच  ीलयाला बळ येणार. अवचाराेच घर गांठले. 

माली ीेगळुली आ्ेी अेला झ्ीवले व माडीवर अरघाले.  

***** 



 

 

 

 

 

 

 
१० 

आबासाहेब- 

 �ांच आी येवरू गेली. मआणाली मांडवकरकडे अआश्ब क र  ली. भागाचया 

सीुारया संधयाकाळ ीयये येेील. घरी अडचण रक्. द्र अदवसांे वयाीारयांरा दऊेर 

साकणयास सांगीेले. मराे  ले मी इरामदार क� आी? ीण अेचेआी खरेच आ्ेे. ्वळ 

्वळ सगळी सुीारी घराे  ली आ्ेी. अवकली ेर घराेील अडचण ्ाणार आ े आी 

खरेच. घर रीसरेसके सांभाळेे मआणरू काक� मआणे आ्तया. अेला सगळेच मार देे ाे. आ् 

ेी दखेील इरामदारीण  आ.े ीण मआणरू काय  मचयाआी वर इरामदारीण मआणरू राजय 

करणार?  

्ाेा ्ाेा काय मआणाली, रखया येणार राआी रदाीासरू काय आ्ेेय ेे सांगा. दसुरे 

खीू सािे रीचार  आेे . मग ब्लायला वाव र देे ाच अरघरू गेली. 

 मआी इरामदार  आ्े.  मआी काय  मचया म्�चे रीचार  मचयावर क  

शके राआी? सांगीेलेच ीाअआ्े राआीेर ड्इयावर बसेल.  

आ् ीण  ेा रखया राआी  ला ेर? आलली सकाळी ्रा ेाडाचे रीरीाणी ी्सांे 

गेलयाअशवाय चैर ीडे राआी. रखया राआी  ला ेर  ीण ्ाणे पशसे राआी. इरामदार 

भागेलयाबर्बर बागेे ेाडी पयायला ्ाेाे आ े गावाे सम्ले ेर अकेी कमीीणाचे? 

कसे सम्े राआी अआला? सम्ावलेच ीाअआ्.े  मआाला र अवचारेा रखयाला यायचे बंद 

कां केलेे असे खडसावरू अवचारलेच ीाअआ्े. 

्मेल अवचारायला?  वढ्या अदवसाे यळखणे ्मले राआी. काक� रेआमी गणु 

सांगे असेाे. सवायरा  ीलेसे केले  आ ेअेरे.  वढेच काय शे्ारचया अव्याला ीण 

मैतीण क र साकलेय. किी कुणाबर्बर वाद राआीे क� चढा  वा् ीण ऐकला राआी. 

सगळीच कामे कशी सआ्ीणे अंगावर घेेली  अण ीेलली दखेील. लगराअग्दर मला 

रवआेे ्मे. सम्े राआी अआला कसे ्मले. काआी ल्कांे आ ेगणु असेाेच वासेे.  



 

अेला अवचारायचे ठरवे्य खरे, ीण अवचारले ्ाईल काय?  ीले चुकले  आ.े 

वयसर वाईसच. ीण  काद े ्से वयसर असेेच  कादाला. तयाचा  वढा राग करायचा 

कशाला?  अण राआीेरी  मआी इरामदार  आ्े.  �ा ीयये इरामदारांवर आ�कूम 

गा्वायचा कुणी पयतर केलाय का? परा माआीे राआीे. सम्ावलया ीाअआ्ेे. 

 ीण  ्ीयये किी रागावल् राआी तयांचयावर.  ् आ्ईल रागवायला? काआीच 

ीइके आ्े राआी मराचा गोिळ आ्े्य. काय अशी अकमया  आ ेक�  ीण ब्लू क� 

राआी याबाबे साशंक  आ्े?  

ीू् ेचया वेळी  रेी केवढी सुंदर मआणेे.  वा् अकेी ग्ड  आ.े कामाला 

येणारया बाया दखेील शबद ीडायला देे  राआीे. क्णेेआी काम करायला ेयार असेाे. 

 ई  अण काकूचया वेळी असे रवआेे. अकेी अमरेवारया करावया लागे तयांरा. ीण आी 

 लयाीासरू अचतच बदलले. सगळे कसे  ीसकू काम क  लागले. इरामदारीण श्भ ू

लागली मआणरू  मआी खषू. ीण मआणरू काय  मचाआी ेाबा ययायचा? काआी राआी, 

 ् ब्ललेच ीाअआ्.े 

..... 

..... 

रात रलसली, ीआास केवआाच अरघरू गेली. चांगलेच र्ाडले. रखया  ला राआी 

 अण ्ागवले राआी. ीण रखया येणार रवआेा. बंदी घाेलीय इरामदापरणीरे.  

मग काल रातीचा पसंग ड्ळयासम्र झळकू लागला.  ो  वढेच अवचारले 

“रखयाला बंदी का?  मआाला र अवचारेा असा आ�कूम कसा अदलाे? इरामदार  मआी 

क�  ीण?” रंेर आसे  अेरे ्ी ग्� सांगीेली ेी ऐकूर  ीली चूक ेर रम्लीच 

ीण केवढे ख्ील झाल्. क्णेाआी मारभगं र करेा सणसणीे अं्र घाेले ड्ळयांे. 

 कच ग्�, लआार मलुाला सांगावी ेशी ग्� सांगीेली. अेचया  ईरे सांगीेलेली ग्�. 

 ेा ीण ीूणर  ठवेे  आ.े तयांेला रा्ा  ार चांगला आ्ेा ीण तयाला  क  ्से 

वयसर लागले. े् मद अीव ू लागला. मग दूे  खेळू लागला. राणीरे वेळीच अडवले 

असेे ेर राजय गेले रसेे. राजय गेले, रा्ाला राणी, रा्कुमार, रा्कुमारी सवायरा घेऊर 

ीळूर ्ावे लागले. खाणयाअीणयाचेआी आाल आ्ऊ लागले. मद ेर अवसरावेच लागले. मग 

रा्ाला सम्ले  ीलया चुक�रे राणी व मलुांवर रक् े् पसंग  ला. तयांची चूक 

रसेाराआी ेे भ्गे आ्ेे. राणीलाआी चकू कळली. रा्ाला वेळीच  वरले असेे ेर आी 



 

ीरीअसरेी  ली रसेी. ग्� संीवरू आलके आसे  मआणाली “राणीरे केलेली चकू मी 

करणार राआी.  वढेच मााया आाेाे  आ.े रा्ारे ठरवावे तयारे काय करायचे ेे.  

इरामदार ेमुआीच  आांे व ेमुआीच रआावेे मआणूर आा  साअीसा केला.” 

 कादाचया आ�शारीचे दशरर कसे  अण केवआा आ्ईल सांगेा येे राआी. ीणूर सनमार देे  

अेरे द्ष ीदराे साकला आ्ेा. 

ीण मी ेरी काय करणार! ेीर साडेेीर मअआरे आी बाळंेीणाला माआरेी ्ाऊर 

बसली.  वढ्या अदवसांची सवय ीडली आ्ेी. कंसाळाच येई. मग  क अदवशी मांडवकर 

 ला. तया अदवशी ्रा बरे रवआेे. तयाला ब्लल् ेर मआणाला “रदा रामीारी वशेद 

ीाठवे्, रखया बर्बर, सगळा अीवरू साका. र्डे अदवस घेेलाे काय सा  बरे वआाल. 

 अण खरं ेर र्् सकाळी घेेलाे ेर किीच शीक ीडणार राय.” 

मग दरर्् सकाळी मडके ीाठव ूलागला. बरे वासे घेेले क�. अआची  ठवण दखेील 

सआर क  लागल्. ीण मग दरर्् सकाळी पयायचा रादच लागला.  ् सम्ले 

बायका अकेी सम्ूे दार असेाे.  

 वढ्यांे दार रघडूर आी  े  ली. आाेांे म्ठा गडू व ीेला आ्ेा. मआणाली आ े

सगळे ीाणी पया औषि घाेले  आ.े चआा घेऊर येेे र्ड्या वेळांे. ीण औषि पया 

मआण्े तास आ्णार राआी. 

ीरे किीआी रखयाचया रादी लाग ूरये मआणरू आी काळ्ी. मी मर्मर सम्े आ्े्. 

 का बा्रेू ख्ील वासे आ्ेे ेर दसुरीकडे अआचा अअभमार वासे आ्ेा. मला अगदीच 

सामानय माणसू असलया सारखे वासू लागले.  अण ेी  कदम म्ठी वासू लागली. खरी 

खरुी लायक इरामदारीण.  

ीाणी पयाल् े्च चआा  ला.  

..... 

..... 

अदवस रलसे आ्ेे. आी सगळे सांभाळीे आ्ेी ीैरी, भागेली सगळे खषू आ्ेे. काक� 

ेर सरेूचे ग्डवे गाे ससुली आ्ेी. अेरे घर सांभाळले मआणूर, मला वयसर लाग ू अदले 

राआी मआणूर काक�  ार  रंदाे आ्ेी. 

 वढ्याे बाेमी अमळाली  मआी ीरे  णखी  का मलुाचे बाी आ्णार. मालीरी 

दीड वषारची झाली आ्ेी.  अण आी बाेमी अमळाली. सगळे गपी गपी राआह लागले. काआी 

झाले ेरी शे्ारी आी बाेमी लवकर सम्ेा रये याची सगळे काळ्ी घेे आ्ेे. लगराला 



 

वषर रलसले ेरी काआीच अचनआ राआी मआणरू भाऊसाआबे बायक्शी भांडे. ेे सवारराच 

माआीे ीडले आ्ेे.  

घरचयाच मंडळणरा अशी वागणकू ेर  ीलयाला कशी अमळेल, मआणरू तयांचे 

भागेली अबर  लागले आ्ेे.  मचे भागेली सांगे भाऊसाआबे दडेंली क र भागाचया 

अआश्बाे गडबड करेाे. मग ेे ीण रतीनर कमी दाखवेाे.  मचया भागेलयारा ेर 

रेआमीच सांगेाे,  क अदवस मीच ेमुचा मालक आ्णार. तयाला भाडंायची काय 

खमुखमुी ेेच सम्े राआी. 

अशा माणसाला घरचया बाेमया सम् ू दायचया रवआतया.  ेा ीरे आी माआरेी 

्ाईल बाळंेीणाला. मग ीरे ेेच  कसेीण, कामाची वाेाआाे. भागेलयांचा अआश्ब ीण 

बर्बर आ्णार राआी. काआी मआसले ेरी अेचयामळेु  मआी इरामदार  आ्े. रसली ेर 

सगळीच अडचण आ्ेे. बाआरेचे वयवआार व घरची कामे सगळे ेीच संभाळेे.  ीण 

 ् अेला अवचारलेच ीाअआ्े, आ ेसगळे कसे ्मेे अेला. 

काक� ेर रके चाललयाे,  ईरे किी वयवआाराे ल च घाेले राआी. बाबांची व 

िाकलया काकांची भांडणे ीाआहर ेी घाब र गेली आ्ेी. कायम दडीणा खाली 

असायची. बाआरे काआी भांडण झालयाचे कळले क� बाबा येई ीयये गपी अर्रू दायची. 

मिेच रठूर बाआरेदारी चइकर मा र यायची. बाबा घरी येई ीयये आचे चाले.  कदा घरी 

 ले क� आी ेरेरीे वआायची. काक� मग अवचारीे, बाबा सवर काआी काक�ला सांगे. 

 ई  ो ऐके.  

 ईरे ेशी किी  ार माया दाखवली राआी. ीण बाबा व काक� लाड करीे. ेी द्र 

बअआणणचेच लाड करी.  तया आ्ेी, ेी दखेील  ार कमी येई. 

काक�चया ब्लणया व र सम्ले, क� मााया बाबारी बअआणीला मलुीचया 

लगरासाठी ीैसे दायचे राकारले मआणरू संबंि अबघडले. क्ण मआणे, माझे  े्बा 

वयसरी, तयांरी बाबांकडूर बरयाच लआार लआार रकमा घेेलया व किीच ीरे केलया 

राआीे, मआणरू संबंि अबघडले.  वढे खरे क� बाबा गेले ेरी आ ेसंबंि ीरे ्ळुले राआीे. 

मला  ार वासे, केवआाेरी  तयाला भसूेर यावे. लगरा अग्दर ेसे सुे ्वाच करेाच 

काक� यरडू लागलया “साीाचया अबळांे ्ाे्स? ीरे यायचंय क� राय? अरे वर ेाुया 

बाीाला शांेी लाभले काय रे?”  

मी गेल्च राआी. मााया लगराचे  मंतण गावचया सरींचास्बे मारारे ीाठअवले. 

ेरी ेे लगराला  ले राआीे. मााया इरलयाच बअआणी लगराला  लया.  



 

इरामदारी आा मला ्लुमाचा राम राम वासे. पेमाचा यलावा रसलेले  युयय मााया 

वासेला  ले आ्ेे. शे्ारचे काका व भाऊ मला इससेसीचा म्ठा भाग अमळाला मआणूर 

अचडले आ्ेे. काक�  अण  ई इरामदारांचा वंशाचा अदवा मआणरू मला ्ीे. ीण 

मायेचा यलावा किी ्ाणवे रवआेा. 

खरेेर आी इरामदारी माझी रवआेीच. मी द�क  ल् आ्े्. े् वंश चालवणयासाठी 

माायावर इरामदारी लादली आ्ेी. मआणरूच मी किी भागेलयांवर दडेंली केली राआी. 

 कदा ेर भाऊसाआबेांबर्बर संिी करायचा पयतर केला. ींच व सरींच आ्ेेच.  ीण 

द्घांरी ठरवरू ीरे भाग वयवअसरे क . मग भांडण राआाणार राआी असा पसेाव अदला.   

“मी इरामदार  आ,े खरा इरामदार, मला कुणाची भीक रक्.” असे मआणे 

भाऊसाआबे अरघरू गेला. ल्कांरी तयाला  डमठुा ठरवला. ीण मला ख्सा इरामदाराचा 

 ार ख्ल यऱखडा रठऊर े् गेला. मी संुमाे ीडल्. मी इरामदार रइक�  आ ेका? 

वंशारे द�क, गणुांरी मवाळ इरामदारारा र श्भणारे मवाळीण. मग आी इरामदारी माझी 

आ्ेे का? खरे इरामदारांचे रो भाऊसाआबेाे  आ,े  ीलयाे राआी. ेरी ेीर भाग 

इरामदारी मला व  क भाग भाऊसाआबेाला. कुठेेरी ् र अनयाय  आ.े मआणरू 

भाऊसाआबेांचया दडेंलीला मी साम्रा ्ाे रवआे्? क� इरामदारी रोच रसलयारे अंगाे 

सळसळ रवआेी? ड्के भणभणे मग वासे कसेआी क र झ्ी लागावी.    

लगर झालं. अआरे सगळे अकेी सआ् सांभाळले. भागेली खषू, घरचे खषू, घरी कामाला 

येणारे खषू  वढेच काय भाऊसाआबेांची बआीण अव्या ीण मैतीण झाली.  मची 

काळ्ी, वेळचया वेळी चआा, ीू् ेची ेयारी, ्ेवण सगळे कसे  का ससंुगे वेळाीतकाे 

बांिले गेले. सवभाव ेर  वढा लाघवी, पेमळ क� चार अदवस दखेील अवरआ सआर आ्े 

रवआेा. काय असेे असे  कादा माणसांे क� ेे �दयाे घर क र रआाेाे.  

भाऊसाआबेाीढेु इरामदारी राआी दाखवली. अआचया सम्र दाखवायला अरघाल् आ्े्. 

अकेी सुंदर ेरआरेे कारअीचक� अदली. र दखुणारी ीण ड्ळयाे अं्र घालणारी.  अण 

 ेा ीरे काआी अदवस दरू ्ाणार. बाळांरा वेळ ्ासे अदला ्ाणार. मी वास ीआाे 

रआाणार. आ ेसआर करायची दखेील ेाकद राआी  ीलयाे.  ार अदवसांरी  ीलेीणाचे 

सखु अमळाले ेे अरससू रये मआणूर केवढी घालमेल चाललीय. 

अवचारारी शांे झाल् व डुलक� लागली. 

“काआी आ्ेे  आ े का? बरे राआी वासे?” काळ्ीरे यसंडणारया  वा्ाे आी 

अवचारे आ्ेी. 



 

ीलंगावर रठूर बसल्. अेचयावर र्र गेली. शांे करारी चेआरेयावर  क काळ्ीची 

 ्सी रेषा ठशठशीे ीणे अदसे आ्ेी.     

“काआी राआी, ेमुचाच अवचार करीे आ्े्. ड्ळा लागला  वढेच.” 

“कसला  वढा माझा अवचार?  ंघ्ळ करायची राआी? ीु् ेला वेळ झाला ेर ्ेवण 

ख्ळंबेल.  ंघ्ळी अग्दरचा चआा  णलाय.” 

“आ्  ल्च सवर  स्ीूर”  �ािारक मलुासारखे ीसकर शबद अरससले. 

ेी अरघूर गेली. असा वेळचया वेळी अमळणारा चआा बंद आ्णार. बायका  ीलयाला 

अकेी ीरावलंबी करेाे. सगळी कामे या करे ससुेाे व मिली ीु् ेसारखी कामे 

तयांचया वेळी करणयाे  ीली  र स करेाे.  

ीण काआी मआणा या बाईमळेु घर कसे  ार आ्ऊ लागले  आ.े  क अशसे सगळीकडे 

रांदेे  आ.े कवाईेीे रसया असलेलया मलुांसारखी कामे सकाळीच रांग ीकडेाे 

 अण ठरलेली माणसे ेी वेळचया वेळी करे ्ाेाे. अआरे आी अशसे अकेी सुंदर घालूर 

अदली. कुठेआी  रडायरड राआी, चढ्या  वा्ाे ब्लणे राआी क� कुणाचया कामाची 

ेकारआी राआी. सगळे र्कर चाकर बाईसाआबेारा खषू करायला िडीडे असेाे. ीवू� 

राआीेर काकणची  रडायरड चाललेली असे. र्करांवर ेाशेरे झाडे अ रे असे. 

 ेा मआणेाे काय सगळं  ार चालवेे मआणरू. 

 ् ीू् ा झाली व  रेी स ु झाली.  ारच  ार सरू लागला आ्ेा अआचा. तया 

ेालावर मााया आाेाेली  रेी सुंदर लयीे अ रे आ्ेी.  रेी संीली व पसाद 

सगळयांरा अदला. पसादाची राळी अआरे ीसकर माायाकडूर घेेली. काय करेे ेे 

ीआाणयासाठी वळल् ेर मागे भाऊसाआबेांचया ीतरी तयांचया दाराे रसया आ्तया. आी सरळ 

तयांचया ीयये ी्चली. व पसाद दऊे लागली. तया घाबरलया, संुमाे ीडलया. दवेाचा 

पसाद राआी मआणेा येे राआी व घेेला ेर भाऊसाआबे रागावेल.  

“दवेाचया पसादाला राआी मआणू रये. राग  ीलया ्ागी भो�  ीलया ्ागी 

ठेवावी” आी आसे  ब्लली. तयांरी आसे  पसाद घेेला व अरघूर गेलया.  

मैती करणयाची संिी,  कादाला बर्बर कचास्याे ीकडूर कशी सािेे याचे दशरर 

झाले आ्ेे. ीण  मचया घरी ्रा राीसंेीचा सरू अरघाला. 

“काय गर् आ्ेी सम् र ्ाऊर पसाद दायची? कशाला रेआमी आीच ीडेे घेेे?” 

काक� कडकडू लागलया.       



 

“अआ् मी पसाद अदलाय े् अेचयाेलया दवेाला.  ीलया सवाये देवाचा अंश 

असे्. आ ेमारीार माणसाच.े दवेाकडे रसेाे मारीार, देष, वैर असलं कायीण रसें. 

 ीण दसुरयाेला दवे बघायचा. मग सगळं बर्बर वासें.” अआचे आ े ेतव�ार ऐकूर 

काक� ेर गपी झाली ीण मी  कदम अवचाराे ीडल्. कुठलया माेीे �्लीय आी? 

अश णाचा गंि राआी ीण �ाराचा साठा भरीरू अदसे्य. बआ�ेेक आी भाऊसाआबेाचया 

बायक्ला  ीलया सवभावारे अ्ंकणार. 

 ेा रनआाळा  ार  आ.े द्र अदवसाे मगृाचया ीावसाची सरुवाे आ्ईल. शेेीचया 

कामांची गद� आ्ईल. मग तयांेच गुंेेल आी. यावेळी अेला ीावसाे ्ायला मरा करायचे. 

बघेल क्णीेरी. अवचार  ला  अण मलाच रवल वासले. ीअआलया वेळी काआीच 

काळ्ी रवआेी वासली.  ेा कसे अवचार येऊ लागले. सआवासारे बंि आळू आळू केवआा 

घ  केले सम्लेच राआी.  ार काळ्ी वासूर रआाेे आलली. मर सैरभरै आ्ेे. आ ेसगळे 

मराे चालले आ्ेे ीण सांग ूशकल्च राआी  

ीाऊस स ु झाला. ीाअआले ेर आी काआी शेेावर ्ाे रवआेी. सकाळीच र्करारा 

सांगे.  वढ्या क्ीरयाे ीेरणी झाली ीाअआ्े. ीेरणीचे बी ीण काढूर दायची. मग र्कर 

काय करणार, सांगीेलेले काम ीरेु वआायचे. भसीणबाई ्ेवण करायला येे तयांची 

बारा क वषारची मलुगी बर्बर येव ू लागली. मालीला सांभाळे.  ई, काक�रा काआी 

लागले ेर ीाआी. ीण द्र अदवसांे ेी अआचया मागे मागे राआह लागली. ेी सांगेल ेी कामे 

 रंदारे क  लागली. खरेेर बरयाच अदवसांरी अआला क्णी मैतीण अमळाली. वयाे खीू 

 रक ेरी मैती गाढ झाली. 

ीेरणी संीली. लावणी संीली, गणीेी  ला व गेला, काीणी आ्ऊर िानय घराे 

 लं  अण मग सवाररा सम्ले क�  मआी ीरे बाी आ्णार.  

तया राती भाऊसाआबेांचया घरी गदार्ळ रडाला. बायक्ला तयांरी गरुासारखे मारले. 

अेचया अकंचाळणयाचा  वा् ीअआलयांदाच  मचया घराे ी्चला. काक� रक् रक् 

मआणे असेारा आी ेडक भाऊसाआबेांकडे अरघाली. माग्माग काक� अरघाली. 

दवेघराचया आदीीयये ्ाऊर मी रभा झाल्.  

मग ्े काआी झाले ेे खर्खरच   यर करणया सारखे आ्े.े आी ्ाऊर ी्चली व अेरे 

भाऊसाआबेांचया बायक्ला कवसाळूर अमठी मारली. भाऊसाआबेारा असे आ्ईल वासलेच 

रवआेे. या अरीेअ े घसरेरे ेे भांबावले. आाेाेला दांडा साकूर ेे घराेूर बाआरे ीडले. 

अआरे तयांचया बायक्ला सावरे दवेघराकडे  णले. बसवरू मआणाली “क्णीेरी आळद 



 

चरुा  णा. बांिायला ्रुी साडी रायेर ींचा  णा. ड्इयाला ख्क ीडलीय, 

आाेालाय लागलेय.”  

सगळा रीचार क र अेचया व र आाे अ रवे मआणाली “स्सायचे  लेय गे ेाुया 

रशीबाे. े ूीण ेाठ आ्. आी भाऊबंदक� अमसली ेरच सखु येईल. सम्व रवरयाला.”  

 ेी  कसक अआचयाकडे बघे आ्ेी.  कदम अमठी मा र रडू लागली. मग ््र 

 व र मआणाली “मला  ईकडे ी्चवा. रीकार आ्ेील. आ ेइरे क्णाला यायला देे  

राय  अण मलाय माआरेला ीाठवीे राय.  ईला सम्ले ेर ेी ीाठवायचीच राय 

ीरे. मला मदे करा.”  

“आ ेबघ असं काय  मी केलं ेर दशुमरी अ्रू वाढेल. कुठचया गावची, क्णाची ेे 

सांग मग बघे् काय करायचं ेे.  अण ाा ीढेु मार खायची वेळ  ली ेर दवेघराचया 

ख्लीे ीळूर यायचं. दवेघराे द्घांचाय वावर  आ.े  मआाला यायला बरे मदेीला.” 

आी सांगे आ्ेी. 

ेी काआीच ब्ले रवआेी.  वढे मात खरे क� भाऊसाआबे अआला घाबरला आ्ेा. अेररू 

अरघरू गेला आ्ेा. घराे आ्ेा क� बाआरे गेला आ्ेा माआीे ीडे रवआेे. सगळी मलमी ी 

झालयावर अआरे अेचया ीाठीव र आाे अ रवायला सरुवाे केली. अेला ीरे रमाळा 

 ला व रडू लागली. मी आ ेअपीू बघरू सनुर झाल् आ्े्.  मचया इरामदार बाईरंा रक् 

ेे िाडस करायला क्णी सांगीेले आ्ेे.  कादा दांडा अआला बसला असेा ेर? ी्सुशी 

बाई, अशी किी भांडणाे मिे ीडेे काय? मी घरी ीरेल्. ीरेारा लवकर घरी या 

सांगीेले. ेशी काक� रठली.  

 ेा मााया मागे चालेारा काक�ची भणुभणु सु  झाली. कशाला तयांचया घरचया 

भांडणाे ीडायचे?  ीली अवसरा काय याचाआी अवचार राय. िावेे सगळयांचया 

मदेीला. असे बडबडे मागे मागे येे आ्ेी. मी सम्ल् आ ेसगळे ेी मदुाम ब्ले आ्ेी. 

मी अेला ्ाब कसा अवचारावा आ ेमराे भरवीे आ्ेी. 

 ईसासकूडे  ल् ेर  ई अगदी कासावीस झालेली अदसली. “सरू कशी  आ ेरे? 

कशाला तयांचया घरचया भांडणाे ीडेा? कसलं वैर अमसवायला िडीडेा?  क अदवस 

्ीव ्ाईल.”  ईला सरेुची,  मची काळ्ी. तयामळेु ेी असवसर. तया घरी गेलाे ेर 

ीरे िड याल क� राआी आी शंका. 

ेेवढ्याे आी  ली  अण सगळयांची सरब�ी स ु झाली. ेशी शांेीणे मआणाली. 

“अआ् कुणी  कादाला गरुा सारखे मारेारा ीआाे बसायचे?  ीलयाे माणसूक� रक्? 



 

 अण आ ेबघा, आ ेअसले ी�ुष खरे मदर रसेाे, अभते ीळीसेु असेाे. चांगलया सम्र 

असकाव राआी ि  शके ेे. ीळालेच रा? बायक्ला मारणयाे मदुरमक� कसली. गरीब 

गाय  आ ेेी. अेचयावर कसली दादाअगरी. बाआरे दाखवा मदुरमक�.”    

ीरे  कदा बाईसाआबेांचा रंग अदसे आ्ेा. मी गपी माडीवर अरघरू गेल्. र्ड्या 

वेळारे आी दखेील  ली. चेआरा शांे आ्ेा. मआणाली बाआरे गेलाे ेर तयांचयाशी वाद 

क  रका.  ्चया पसंगामळेु ेे ेमुचयाशी बाआरे भांडण काढेील. ीण ेसे काआी झाले 

राआी. 

ीढुचे अकतयेक अदवस शांेीणाेच गेले.  ो दवेघराे भाऊसाआबेांची बायक् अआला 

भसूेर गपीा मारेे आ ेकाक�रे सांगीेले. अेला व मला ्रा अभेी वासे असे. ीण  ेा 

इरामदारीण सवेुचा अअिकार अमळवरू बसली आ्ेी. भाऊसाआबे काआी करेारा अदसे 

रवआेा. तयाची बायक् अआचयाशी गपीा मारे.े भाऊसाआबेाला माआीे ीडले ेर? अेची 

अभेी  गेली कशी?  वढी िीस कशी झाली अआरेच काआीेरी बर्बर रीाय सचुवला ेर 

राआी?  मआाला   यर वासायच.े ीण अवचारायचे कसे? 

 ेा वासे आ्ेे अआचयाकडे काय असे  आ ेक� सगळया सवभावावर बर्बर रीाय 

श्िरू काढेे. अवचार करीे बसायच्.   यर वासे राआायच.े क्डे मात ससुे रसे. र�र 

काआी अमळे रसे. 

***** 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

११ 

�िक्मण- 

लवकरच बाळंेीणाला ीरे माआरेी ्ायच.े खरेेर इरेच करायची इच ा आ्ेी. ीण 

या घरी मरयुयबळच राआी. मआणरू  ईरेच अरर्ी िाडला. ीअआलया बाळंेीणा रंेर  ले 

ेी ्ाऊ शकले राआी. माली ीांच मअआनयांची आ्ेी. सद�रे आरैाण झाली आ्ेी. सासबूाई 

 ्ारी आ्तया. ्गेील क� राआी असे वासे आ्ेे. कशी ्ाणार लगराला? ीरे रखया 

पकरणामुळे मर रारयावर रवआे.े  ईला सांगावा ीाठवला. अडचणणचा डोगर  आ.े 

मला अरघायला आ्णार राआी. लगरे ररकूर यया. मग केवआाेरी येवरू ्ाईर. ीण मग रवया 

बाळाची चाआहल लागली. ्ाणे ्मलेच राआी. 

मग ीांचवा मअआरा लागला व  ईला कळअवले. शामदादा  ला आ्ेा तयाला 

सांगीेले. तयाचया बायक्ची रवया वअआरीची अवचारीसू केली. माअआेी काढली. मआणाला 

 ार आसंेे ््रांे खळखळूर आसंेे  वढेच. बाक� सवायशी चांगलेच ्मेे. समुी ेर 

अेलाच अचकसलीय.  ेा ेलुा अवसरलीय. मराे मआसले असेच असेे. सआवास संीे् 

अेरली राेी अवरायला लागेाे  अण अ्रे ्ाे् अेरे रवया ्ीवांशी राेी ्ळुेाे. 

बायकांचया  ययुयाे आचे असेे. माझा इरे केवढा ्ीव गुंेलाय. मराे  ले ेरी कुठे 

्ाेा येे राआी. 

 ई अवचारी. अेला  मचया घरची ीपरअसरेी माअआेी. लगेच अरर्ी  ला. 

बाळंेीणाला इकडेच ये.  मआी चचघी चचघी  आ्े, सआ् आ्ऊर ्ाईल. अेकडे 

सासबूाई रेारवयाचया तयांरा कसे ्मणार? इकडेच ये. झाले काक�सासबूाई मआणालयाच 

खरे  आ,े ेझुी सगळीच बाळंेीणे अेकडेच करावी लागणार.  मआी अ्रू मआाेारया 

आ्े ्ाणार  अण ीअआली मलेु सांभाळे बाळंेीण इकडे करणे ेलुा शइयच राआी. द्र 

मअआनयारी साेवा लागेल मग अरघावे लागणार. 

ीरे बाळंेीणारंेर रखयाचे येणे ्ाणे स ु राआी झाले मआण्े अमळवली. 



 

या सगळया अवचाराे बसली आ्ेी ्ेवणे रुकेीच  स्ीली आ्ेी  अण शे्ारी मार 

दणेया बर्बर भाऊसाआबेांचया बायक्चया अकंचाळया ऐकू  लया. ेशीच दवेघराकडे 

िांवली. माग्माग काक�सास ूीण  लया. भाऊसाआबेांचया अदवाणखानयाेूर  वा् येे 

आ्ेा. अेकडे िांवले. अेचया ड्इयाेरू रो येे आ्ेे. चेआरेा रोारे भरला आ्ेा. 

भाऊसाआबे दांड्यारे अेला बडवे आ्ेे. मी मिे ीडले. ीअआलीच र्रा र्र झाली आ्ेी. 

म्ठ्या अमशा, लाल ड्ळे  अण सरलू शरीराचे भाऊसाआबे  कादा मा्लेलया सांडा 

सारखे अदसले. ्री मी तयांचया बायक्ला कवसाळले आ्ेे ेरी र्र तयांचयावरच आ्ेी. 

्ळ्ळीे र्र बघरू भाऊसाआबे दांडा साकूर बाआरे अरघूर गेले. मी ीअव�यांे आ्ेे. दांडा 

मारायला रगारला असेा ेर रठूर ीकडायचा अआसकावरू ययायचा अर यच केला आ्ेा. 

े्आी कदाअचे तयांरी आरेला असेल. 

ेे गेले व मी तयांचया बायक्ला दवेघराे घेऊर  ले. मलमी ी क र रो 

रांबवले. मग ीआाे बसले. ेी अभेी रे ररररे आ्ेी. मग ब्लली माआरेी  ई कडे 

्ायचये. लगर झालयाीासरू ीाठवलेच राआी. काक�सासबूाई, आ े सगळे ्रा रारा्च 

अदसले. आळू आळू अरघरू गेले. मग मी अेला सम्ाऊ लागले.  

बाई  कदा घर स्डलेस क� ीरे कशी येशील? इरामदारांचे काय स्डअचठी दवेरू 

दसुरे लगर करेील. ेलुा माआरेी अदवस काढेारा कठीण ्ाईल. रवरयारे स्डलेलया 

बाईचे ्ीणे  ार कठीण. अकंमेच रसेे. अ्रे राआाशील अेरे र्करासारखे वागवेील. 

इररू ीाय काढू रक्स. ीण आा मार सआरीण क  रक्स. मला माआीे  आ ेेलुा का 

मारले ेे. सांग तयांरा मलु र आ्णयाचा द्ष तयांचा कशाव र राआी? ब्लायची अआममे 

कर. अग आ ेअसले ल्क सयाड असेाे. सम्र रभी झालीस क� ीळ काढेील क� राआी 

बघ. ीरे मारायला  ले ेर घाब  रक्स. ्ळ्ळीे र्रेरे तयांचया ड्ळयांे बघ. 

रगारलेला दांडा ीकडायची अआममे दाखव. वर सांग ्गाला यरडूर सांगेर “भाऊसाआबे 

इरामदारारा वारस आ्णं शइय राआी.” ेोड लीवरू ्गावे लागेल मआणावे.  

ेी अचंबा करीे मााया ेोडाकडे ीआाेच राअआली मग मआणाली “ दांडा ीकडीर, 

बघीरय खरी रागारे. ीण ी्र र आ्णयाचा  र्ी कसा आ् क ? रदा खरंच ी्र झालं ेर 

रलसी बोब मा र घरा भायर काढेील तयाचं काय?”  

 “केवढी अभेेस गे! असं काय क वआायचं राय.  क रंबरचा अभता  आ ेेझुा रवरा 

मआणरू असा वागे्.  कदा भांडणं रांबली, े् सरळ झाला, पेमारे ब्लू लागला क� 



 

आ्ईल बघ ी्र. पेमार ्वळ राय घेेलर ेर ी्र काय आ्णार?” मी सरुावले. अेला 

ीसलेले अदसले. 

घरी  ले ेर माायाबदल ब्लणे चालले आ्ेे. मी मिे का ीडले. खरेच आ्ेे तयांचे. 

 केर वैर वर मी ीांच मअआनयाची ी्सुशी. तयांची काळ्ी रासे आ्ेी. ीण असे क्णी 

बाईला गरुा सारखे मारे असेल ेर गपी ीआाे राआायचे? अेचया माराला मळू कारण 

दखेील मीच आ्ेे. मला १९ वे वषर चालू आ्ेे व दसुरयांदा  ई आ्णार आ्ेे. अेला लगर 

आ्ऊर दीड वषर आ्े  ले ेरी कूस र्वे रवआेी. इरामदारांचया शयरेीे भाऊसाआबेांरा 

ेी मागे ीाडे आ्ेी. ्ण ूकाआी सगळा द्ष अेचाच आ्ेा. मखुय मआण्े माायामळेु मार 

ीडे आ्ेा. मग रक् मिे ीडायला? माणसुक� मआणूर ेरी ीडायला आवे. 

खरे ेर याे माझा वैर अमसवायचा अवचारआी रवआेा. ेी  ेरू  लेली आांक ऐकूरच 

मी िावले आ्ेे. ीण सासबूाईरा वासले मााया संबंि सिुरवणयाचया पयतराचाच भाग 

 आ ेे्.  

मग मात शांेी रांद ूलागली. रजवलावैरी, भाऊसाआबेांची बायक् मग दवेघराे बसरू 

गपीा मा  लागली. भाऊसाआबे द्र अदवस रागाे राअआले आ्ेे. मग रागाेच ब्लले. 

शे्ारणीला भसेलेले तयांरा ीसंे राआी मआणाले. लवकरच मलु झाले राआी ेर दसुरीशी 

लगर करणार मआणाले. अआरे ्ळ्ळीे र्र साके अवचारले, अेलाआी मलू राआी झाले ेर 

काय अेसरी  णाल?  णा अकेी आवया अेेइया, ीण ल ाे ठेवा मी काआी घर स्डूर 

्ाणार राआी. मा र ीु र साकावे लागेल इरामदारांचया वाड्यांे. रजवलाचा अवेार 

बघरू भाऊसाआबे ीअआलयांदा बावचळले. मग ी�ुषी मदाररी दाखवायला दांडा रचलूर 

मारायला अरघाले. अआरे र्रेला र्र अभडवे ग्ररा केली. मार खाणार राआी. दांडा 

ीकडूर अआसकावला. े् अेचया आाेांे  ला. भाऊसाआबे िडीडले. आी दांडा घेऊर 

ीरसदारी गेली दांड्याचे ेकुडे क र साकले. मग घराे सगळी कडे अ  र इेर दांडे 

ग्ळा केले. तयांचेआी ेकुडे केले. सगळे ्ाळायला बसली. भाऊसाआबे ीरेु वरमले, 

्ळ ळू लागले काय करावे ेेच तयांरा सुचेरा. मग रात असरूआी ेराेरा बाआरे अरघूर 

गेले. 

घर शांे झाले.  

 ठवडा रलसला असेल अचारक रजवला वअआरणचे  ईवडील सकाळीच आ्र 

झाले. भाऊसाआबेांरीच ब्लावले असावेे. तयांरा भाऊसाआबेांरी रजवलाला घेऊर ्ा 

मआणरू सांगीेले. रजवलाची  ई आबकलीच रडू लागली. वडील अवचारांे ीडले. 



 

रजवला बाआरे येवरू मआणाली “मला क्ण घराेरू काढेे ेे बघेेच मी. र्् मार खाईर. 

मेले ेरी चालेल ीण आ े घर स्डूर ्ाणार राय. माझा गनुआा ीदराे घाला.  ई बाबा 

 आेे च. अआममे असेल ेर सांगा खरं काय ेे.” भाऊसाआबे रठूर बाआरे ीडले. रजवलारे 

 ई बाबारा सअवसेर काय झाले ेे सगळे सांगीेले.  

रजवलाचे वडील सरकार दरबारी व्र असलेले आ्ेे. भाऊसाआबे ्ेवायला  ले 

ेसा अवषय तयांरीच चालू केला. ्ावयाला दमाे घेेला. वर मआणाले ीरे मलुीवर आाे 

रचललाे ेर ्ावई मआणूर क� इरामदार मआणरू गय करणार राआी. े�ंुगाची आवा 

दाखवीर. ीरे  कदा भाऊसाआबे ेोडावर ीडले.  

मला आ े बर्बर वासले राआी. अशारे संसाराे रजवलाला कायम तास आ्ईल. 

याचयाेूर मागर काढायलाच ीाअआ्.े द्र अदवस अवचार केला  अण ठरवले. रजवलाला 

 ेा मरअमळावीूणारे सम्ूे  काढायला सांगायचे. ेसे ब्लले ेर गपीच बसली. 

ब्लेी करणयाचा पयतर केला ेर रडायला लागली. ीढेु ्े काआी ब्लली ेे  ारच 

भयंकर आ्ेे. 

लगर झाले ेेवआा इरामदार घराणे मआणरू घरचे सगळे खषू झाले आ्ेे. ेी घराे 

सगळयांची लाडक� आ्ेी. लगर क र  ली  अण ीअआलयाच अदवसी भयारक दम 

मारला भाऊसाआबेांरी. शे्ारी संबंि ठेवायचे राआीे, ेे घराे काय करेाे आ ेकुणालाआी 

सम्ेा रये. सवर इरामदारी ्र अमळवायची असेल ेर ेोड बंद ठेवायचे. शे्ारयारा 

अरवयश करायचा ीइका अरणरय तयांरी केला आ्ेा. घरी काआी ल्क येे. तयांचे बंद ख्लीे 

ब्लणे चाले. सम्े रसे काय ब्लेाे ेे. बाआरे ीडले अरर्ीाचया वेळी  क द्र वाइये 

कारी ीडे. ेे रेआमीच पतयेकाला मआणे “माझं काम कर, बर्बर केलंस ेर ीरुी 

इरामदारी माझी आ्ईल. मग बघ ेझुेय कसे भले करे् ेे.” याव र अंदा् येई काआीेरी 

कारसरारे चालू  आेे . बआ�ेेक ेी शे्ारयां अव�धद असणार. मी  कदा चकूुर अवचारले, 

कसली खलबे करेा मआणरू. चांगलया चार ीांच र्बाडीे अमळालया व वर अशवयांची 

लाख्ली. तया अदवशी  ईबाबांची  ार  ठवण  ली अेला. माआरेची यढ लागली. 

माआरेी ्ायचा अवषय काढला ेर ीरे मार ीडला. ेी रवरयाला घाब  लागली. तयाचया 

्वळ ्ायची अआममेच आ्े रवआेी.  कांेाे ्ेवआा द्घे भसेे ेेवआा दखेील 

घाबरलेलीच असे.  क स्ीसकार  स्ीलयासारखी ेी भाऊसाआबेांचया ख्लीेरू बाआरे 

ीडे व मा्घराे ीरारीवर ीडूर रशीबाला द्ष देे , ेळमळे राआी. अशा संबंिाे मलु 

आ्णयाची अेची  शा खुंसे आ्ेी. अकंवा अभेी  ी्सी ेी गर्दर रआाे रवआेी. 



 

मी सनुर आ्ऊर सगळे ऐकले. मग सम्ावले. “ेझुे  ई बाबा  आेे  ेाुया ीाठी. 

मीय येईर िाऊर मा  लागले ेर. ीण ेलुाय अआममे दाखवावी लागेल. बाआरे ीड, 

भागेलयांचा अआश्ब बघ, तयांरा मायेरे वागव. सगळया ग्�ी कारावर येेील. मगच 

भाऊसायबांरा सम्ावेा येईल. कायच मआाईे रसेल ेर काय करशील? बाआरे ीड. 

 अण घराे खलबेे करायला येेाे तया भागेलयांरा ीअआले ीकड.” 

“राय व् ेाई! मला घरा बाआरे ीडायलाच दणेार राय. अवचा रच सगळं करायचं. 

वेवआार तयांचया आाेाेच  आ.े लगीर राय झालं माझं, े�ंुगवासाे ीडलेय मी.” 

रजवला. 

“ब्लायचं स्डूर द.े गी रआाे ्ा. ्ेवायला खायला घाल  अण झ्ीरू देे  ्ा. 

अअ्बाे भीक घालू रक्. दसुरं लगीर करे् मआणाले ेर खशुाल करा मआणरू सांग. 

 अण घराबाआरे ीडू रक्. मआायेराला ्ायचा अवचार स्ड. येईल वठणीवर. ीण आ्ईसेवर 

माआरेचया ल्कांरा मिे यढू रक्.” मी  ईचा अब्ला श� अेला अशकवले. 

ेी माायाकडे बघेच बसली. मग मार ड्लवरू संमेी दाखवलीर. 

अदवस ीळे आ्ेे. शे्ारी शांेेा रांदे आ्ेी.  मचयाकडे सगळे सरुळीे चालू 

आ्ेे.  अण माआरेी ्ायचे द्र अदवसांवर येऊर ठेीले. मग अवचारारी अ्वाची ेगमग 

वाढली. सगळयाे म्ठे यझे आ्ेे  मचया ाांचे,  बासाआबे इरामदारांचे. मी ेीर चार 

मअआरे ेरी रसणार. मााया मागे ीरे रखया सारखे दसुरे काआी आ्णार राआी रा? कामे र्डी 

रखडेील ीण  ल् क� करेा येेील सगळी सरळ. सासूबाई व  ई रकलयाे तयांचे 

सवर बर्बर आ्ईल रा? अेकडे  ््बांची ेबयेे  ारशी बरी रसेे. मिलाकाका मआण्े 

माझा बाबा वेगळे वआायचा अवचार मिरू मिरू ब्लूर दाखवे्. मग घराे वाेावरण 

अबघडेे. सगळेच अवचार मराे  ेर िरेाे. 

इरामदार आ ेअगदी अरबरळ. ीसकर वआाे ्ाणारे. माझे रसणे तयांरा सआर आ्े राआी. 

मग ्ाेाे कशाचयाआी  आारी. मला इरामदार कसलयाेरी रवया रादी लागेील याचीच 

अभेी  वासे आ्ेी. मग तयांरा ब्लले. मी राआी चार मअआरे. रा्ाची ग्� ल ांे ठेवा. 

आसे  मआणाले, ठेवायलाच लागेल. अरअ ंेीणे ्ा व सखु ी या. मग अरिारसे झाले. ेरी 

दखेील काक� सासबूाईरा मआसलेच. माडीवर क्ण येेे ्ाेे यावर ल  ठेवा. तयाआी आसे  

मआणालया बर्बर राखण करेे या वेळेस. ीण यावेळी राे ू ण.  

द्र अदवसांरी माआरेी  ले.  ई, माय,  ्सीकाक� सगळी ब्लायला बसली. 

शामदादाची बायक् ीाणी घेऊर  ली. चांगली आसंरी आ्ेी.  ईची ीसंेी असणार आ े



 

बघेांच सम्ले. मग अेचयाशी ब्ले बसले. ेी मालीशी सूे  ्ळुवायला बघे आ्ेी. 

ीण माली ढीमम कुणाकडे ्ाईल ेर. आलली मालीचे गणु अदस ूलागले आ्ेे. मला वासे, 

्नमेुच माणसे काआी सवभाव घेऊर ्नमेाे. मालीचा रागीसीणा, कुणाेआी लवकर र 

अमसळणे आ ेसवभावगणु माझे रवआेे . ेे मालीे कसे  ले? समुी िांवे मालीकडे  ली 

ीण माली काआी अेचया बर्बर ्ाईरा. मआसले रवीर ्ागा, रवीर माणसे बु् े असेल. 

अमसळेल र्ड्या वेळाे. 

 ््बारा भसेायला गेले. बसले.  ््बा अगदी बारीक झाले आ्ेे. चालेारा 

काीे आ्ेे. मला बघूर  रंदले. खूी ब्लू लागले. ेशी  ई येऊर रागे भरली. ्ासे 

ब्लू रका आवाळी लागेल मग. मला सांग ूलागले,  ेा र्डेीण शम केले ेर आवाळी 

लागेे. �ास वर खाली आ्े्. वासेे भावारे ब्लवले वर. मी मराे चरकले.  

समुी म्ठी झाली आ्ेी. माझी सवय ससुली आ्ेी. मी अेला पेमारे ब्लवायची, ्वळ 

ययायची ीण ेी र्ड्याच वेळांे ीळूर ्ायची. शामदादा  ला आसरू ब्लला. लगराला 

राआी  लीस, मी रइक� येईर असे तयाला वासले आ्ेे. मी यशाळले. खरंच माझा खरा 

म्ठा भाऊ, ीण काय क ? मराेच अवचार क  लागले. ेर तयारे आसे वअआरीला 

भसेली का अवचारले. मग लगराचया म्ा सांगे आ्ेा.  

अदवस ीळे आ्ेे. दीड  क मअआरा झाला आ्ेा माआरेी येऊर. े्च  क अदवशी 

 बासाआबे  ले. सवायशी ब्ललयावर मला मआणाले “ ई  ार  ्ारी  आ.े काआी 

बरे वाईस झाले ेर िावािाव करीे येव ूरक्. ेबयेे सांभाळ.” 

माझी अचंेा अ्रू वाढली. कसे सांभाळेील काक�सास ू सगळे?  ई मआणाली 

“्नम मरण आ े  ेरे आ्ेच राआाणार.  ीण  ो बघणारे. दुु ख आ्ेे तयाचयावर वेळ 

औषि करे्. काळ्ी क र काआी आ्े राय. वरचयाची म्� असेल ेे आ्ईल.” 

 ठ दआा अदवस गेले.  ््बा  ार  ्ारी झाले. सारखा ््र््रांे �ास चाले 

आ्ेा. रात ीडायला  ली  अण मायाआी ी्सांे दखु ूलागले. सगळयांची िाव िाव स ु 

झाली.  ्सी काक� मााया अदमेीला  ली.  ई  ््बांरा काय आवे रक् ेे ीआाे 

आ्ेी. सईुण  ली, वैद बुवाआी  ले. राती ्ेवणे कशीेरी  सीली. रात संीूर चार 

घसका झालया असेील.  अण सगळे बाआरे िावले. ख्लीे मी व सईुणच आ्े्. बाआरे 

गडबड ऐकली. क्णीेरी ख्लीचे दार बंद क र घेेले. मााया कळा वाढलया. सईुण 

सेे िीर देे  आ्ेी. मधयरात रलसली असेल  अण मी बाळंे झाले. सईुणीरे मलुगा 

झालयाचे सांगीेले व माय ख्लीे  ली. मलुगा झालयाचे सम्ेाच मआणाली “कायाच 



 

बदललारी वासेे. बाआरे ेे गेले  अण इरे ्नमले इेकेच.” मला सम्ले,  ््बा 

गेलेे. मायला वासेेय ेेच माायाी्सी ्नमाला  लेे. 

मग बाआरे ्ाऊर अेरे सवायरा बआ�ेेक ेेच सांगीेले. सगळयांचा दुु खाचा  वेग 

खीू कमी झाला. सईुणीरे सगळे  स्ीलयावर सगळेच येऊर बाळाला बघरू गेले. 

सकाळी  ््बांचे शेवसचे दशरर मी द ुरच घेेले. घराे स्यर  अण सुे क  कदमच 

बसले.  ््बा गेले व मला मलुगा झाला आ ेद्नआी अरर्ी अमळेाच  बासाआबे  ले, 

सवाररा भसेले मला भसेले ेे मआणाले “सखु  अण दुु ख असे आाेाे आाे घालूर  लेले 

ीअआलयांदाच ीाअआले. सांभाळा.  अण लवकरच घरी या.” सासबूाई कशा  आेे  अवचारले 

ेर मआणाले “दीड द्र मअआनयाे े ू येशील े्ीयये राअआली ेर बघशीलच.  ार रकली 

 आ.े”  

यावेळी सगळेच कठीण झाले असे वासू लागले. ीण आआेी अदवस गेले. स्यर, सुे क 

द्नआी संीले ेसे मिला काका म्ठ्या काकाला मआणाला लवकरच घरे वेगळी केलेली 

बरी. बाबारी कुठे अलआहर ठेवलेय काय, कुठला अआससा कुणाचा ेे? म्ठया काकाला 

काआीच माआीे राआी मआणाला. मग  ई मआणाली “केवा घरं वेगळी करायची, क्णाचा 

अआससा कुठला सगळं मला द्घाआी भावारी सम्ावलय  अण अलआहरय अदलंय. वेळ 

 ली क� कागद काढीर बाआरे.”   मआी सगळे सनुर झाल् आ्े्. मााया बाबाला घर 

े्डायची घाई काय झालीय सम्े रवआेे. े् काय सगळे सांभाळणार आ्ेा?  अण 

मायला बाआरेचे सगळे सांभाळायला ्मणार आ्ेे?  

 ईला मी गेलयावर काय ेे भाग करा मआसले. अवचारले माआरेीणाला  ेा  मआी 

कुठे यायचे?  ई  ो आसली. आसणयाे दुु खाची रेषा मला अदसली.  

मी ीरे ्ायचा अदवस र्ाडला व माआीे ीडले सगळी कडे ्ाळी्ळ सु  झालीय. 

गांिी बाबारा क्णीेरी ग्ळी मारली. े् बारण आ्ेा. मआणरू सगळे भसांबर्बर  मची 

बामणांची घरे ीण ्ाळीे ससुले आ्ेे. माझे ्ाणे ीढेु ढकलले. चार अदवसारी 

 बासाआबे मला नयायला  ले. गाडी ््डूर ग ु घेऊर अरघाला.  बासाआबे बंदकू 

घेऊरच  ले आ्ेे. गाडीे कांबळया खाली बंदकू दडवरू ठेवली. ीण  मआी सखु ी 

घरी ी्चल्. वासेे काआीच झाले राआी. 

घर येेा येेा  बासाआबे मआणाले “ ई वारली. ेमुआी बाळंे झालाे, मुलगा झाला 

 वढे ऐकले दसुरया अदवशी समािारारे �ास स्डला. वासले राेवासाठीच रांबली 

आ्ेी.” 



 

यावेळी मलुगा झाला ेरी अरखळ सुख ीदरी येे रवआेे. 

काक�सास ूराेवाला बघायला  सुसलया आ्तया. सारखया मआणे द्र मअआरे काढले 

असेे ेर राेवाचे ेोड बअघेले असेेर. मग राेवाला घेऊर बसलया. यावेळी 

माायाबर्बर क्णी   ले रवआे.े मग ्ेवण करायला येणारया बाईरंा सांगीेले. मलुाला 

ीआायला ्रा बघा क्णी अमळाले ेर. लगेचच तयांरी  क मलुगी  णली  अण माझी 

कामे बघायला मी म्कळी झाले. 

मलुगा झालयाचे भाऊसाआबेारा सम्लेच असणार. ीण यावेळी शे्ारी कुठलाच 

 वा् ऐकू  ला रवआेा. रजजवला ीण अदसली रवआेी. चार अदवसारी दवेघराे 

भसेायला  ली. मआणाली मलुगा झालयाचे सम्ले ेसे आ े रदास झाले.  ेा गा�डी 

झालेे क� काय सम्े राआीे. ेीर चार अीवळे िममक राग साी  णलेे. तयांरा 

ीाळलेे. चामड्याचे म््े री ीयाे बसू बरवलेे सकाळी ेासंेास रागां बर्बर 

खेळेाे. मला सांगेाे राखणदार बरवेाये घर राखायला. वाकडी र्र क्णी केली 

ेर माझे राखणदार तयांचा  डशा ीाडेील. 

मला आस ू ले.  मआी काय यांचे वाईस बघे राआी.  अण राखणदार काय असे 

ेयार आ्ेाे? क्णीेरी ल्भी अे�ृ  तमा ्नम घेे् मआणे ीवूर्नमीची संी�ी 

राखायला. ीण रवया रादारे रजवलाचा तास बराच कमी झाला आ्ेा.      

अदवस भरभर ीळे आ्ेे माली व राघव म्ठे आ्े आ्ेे. मी भागेलयांची कामे ीआाे 

आ्ेे. घरची रेआमीची कामे सरुळीे चालली आ्ेी. शे्ारचया इरामदारांचा तास घराीयये 

ी्चे रवआेा. रजजवला मिरूच भसेे. अदवसे अदवस ्ासे दुु खी आ्ेे क� काय वासे. मला 

मााया मलुांचया व कामांचया गडबडीेरू वेळ कमी अमळे. तयामुळे अेला भसेणे ब्ले 

बसणे कठीण आ्ई.  क अदवशी असेच भसेल् ेेवआा मआणाली “ेाई! मलुां बर्बर 

रवरयालाआी सांभाळा.  मचे  ेा गरीमी कावा खेळेाये ेमुचया बर्बर.”  

“मआण्े ग? काय ेे सरळ सांग.” मी 

“काय ेे रीस माआीे राआी. ीण क्णीेरी सखाराम  ला आ्ेा. तयाला सांगे आ्ेे. 

बर्बर रादाला लाव  बाला. स्डू रक्. घराची वास लागली ीाअआ्.े मग बघे्  कसी 

काय करेे ेी? सगळे मला स्डूर ्ाेाे ेसा े ू्ाऊ रक्. काय खचर आ्ईल े् सांग. 

दाम दीुसीरे दईेर. ीण काम ीरेु झालेच ीाअआ्े राआीेर ेझुे घर बडुवीर. अशी िमक� 

अदली. मी चआा ीाणी अवचारायला मआणरू गेले ेर ख्लीे चाललेले आ े ब्लणे ऐकले. 

ेमुचया बदल  आ ेआ ेसम्ले. ीण रइक� काय ेे राआी माआीे ीडले.” 



 

मी अवचार कर कर केला. आलली घराे सवर काआी वयवअसरे आ्े.े सखाराम क्ण ेे 

धयाराे येईरा. आ े दखेील ीवू�पमाणेच सवर वयवआार करीे आ्े.े कुठेच काआी अवीरीे 

घडेेय अशी अचनआ ेअदसे रवआेी. मग काय असेल?  

काक� सासबूाईकंडे ब्लले. क्णी सखाराम माआीे  आ े का आी चचकशी क र 

बअघेली. मग सवर काआी सांगीेले ेर मआणालया “ी्री! सांभाळ ग्  बाला. काआीेरी 

करणी करायचया मागे असेल े् भाऊसाआबे.” 

ीण ीढेु द्र मअआरे झाले ेरी काआी अवशेष घडले राआी. मरयुय सवभावा पमाणे मी 

दखेील आ े अवस र गेले.  कच ग्� मात घडे आ्ेी. आ े क्सारचया कामाला मआणरू 

अ्लााचया गावी वारंवार ्ाऊ लागले. सवाें�य अमळाले, ्अमरणचे कायद ेबदलेाआेे . 

बागाइेी व अ्राईे ्अमरणची रोद बर्बर क र घेणे ् री  आ े मआणायचे. मआणूर 

अ्लााला ्ावे लागेे मआणायचे. या ग्�ी मला ्ासे सम्े रसे.  

अदवस भरभर चालले आ्ेे. मी ीरे गर्दर आ्ेे. माआरेी घरे वेगळी झाली आ्ेी. 

 कस्या मायला माझे बाळंेीण कसे ्मणार?  ईीण  कसी अेचयावर कसा भार 

साकायचा? मी माआरेी काआीच कळवले राआी. ठरवले घरीच सगळे करायचे.  अण माझ े

अेसरे बाळंेीण इरामदारांचया घरीच झाले. दसुरा मलुगा झाला. मअआनयाभराे ीरे सगळे 

आ्ेे ेसे चालू झाले. 

शामदादा  ई व मायला घेऊर  ला.  ई मआणाली “�इमे! अवसरलीस  मआाला? 

कसं सांभाळलंस ग  कसीरे?  ली असेीस ेर मी  ली असेे ेाुया मायला मदे 

करायला. वेगळे झाल् ेरी  मआी अेघी  कमेकारा ि र  आ्े. पसंगाला 

 कमेक�कडे मदेीला िावे्.” 

“ ई खरे मआणेेस े.ू ीण  ीला संसार  ीले घर दसुरयावर भार साकूर अकेी 

अदवस चालवायचे? या वेळी माझा  ार ेर मअआराच गेला. बाक� सगळे अदवस मी काम 

बघ ूशकले.” मी       

“अआ् ेमुची ी्र ल�मी आ्. सगळयारा मायेरे करे.े कामवालया बाया ीण माया 

करेाे अेचयावर. भागेलयांचया बायका ीण िावेाे मदेीला. सगळयारा मायेर 

बांिलेर अेरे.” काक� सासबूाई सांगे आ्तया व मायरे  कदम आ�दंका दवेरू रडायला 

सरुवाे केली.  ई अेचया ीाठीवर आाे अ रव ूलागलया. 

मराे  ले, ाा द्घी ींिरा स्ळा वषारचया आ्ईीयये  कमेकारा यळखे दखेील 

रवआतया.  ् अकेी  कमेकाे अमसळूर गेलयाे. सखखया बअआणणचया पेमाीे ाआी ्ासे 



 

पेम  आ े या अेघीेआी. आी सगळी  ईची करामे  आ,े अेचे कुसंुब  क ठेवायसाठी 

ीेरलेले व ््ीासलेले पेम  आ.े ी�ुषाे भाऊ असरू दखेील ेी ्वळीक रवआेी  ली. 

इरे ेर रोाचे राेे रसेारा �्वलेलया अीूवर पेमाचा सा ातकार अदसे आ्ेा. 

“माय रडेेस कशाला? मी येणार राआी असं राआी ीण खरं सांग ूमाआरेी कुठे ्ाऊ ेेच 

सम्े राआी. ेीर ेीर घरे झाली. ग्कुळासारखं  क घर आ्ें तयाचे ेीर भाग झाले. 

 क�कडे  ई, दसुरीकडे माय.  मची कुचंबणा आ्ेे ग कुणाकडे ीअआले ्ायचे? मी 

ेझुी ी्रगी ीण  ईरी घडवलं सगळयांरा. अेला पेम ीअआलं दावं वासें. मग ेलुा वाईस 

वासेल याची काळ्ी वासेे. कसं करायचं ग  मआी मलुीरी?” माझे मर असे झरझर 

वआाे आ्ेे. माआरेची  ाळणी ्ी मराे घर क र बसली आ्ेी अेला ीरू येवरू बाआरे ीडे 

आ्ेी.    

“ लीस ेर ीअआली  ईकडेच ये. मग माायाकडे. मला ्राीण वाईस राआी 

वासणार. मी दखेील  ठवड्याेरू  कदा ेरी ्ाेे तयांचयाकडे. ्ीव राआी रआाे गेलया 

अशवाय. मग ेलुा कसं सांग ूमाायाकडेच ये ीअआली?” माय मर रघडूर ब्लली. अगदी 

मराीासरू ब्ले आ्ेी. 

मग सगळे बाळाला घेणयाे खेळवणयाे गुंेले मी  राळाचे बघायला गेले. चआा 

 राळ घेऊर  ले व मलुांरा ब्लावले.  

 ्णरी ब्लवेाच राघव लुसूलुसू िावे  ला. माली  ली ीण अश�ा सारखी 

लांब बसली.  ईरे ब्लावले ेर मआणाली “मला राआी  वडे मांडीे बसायला. मी 

 ईचयाआी कुशीे झ्ीे राआी.” मी ऐकले व अेला यरडले. “माली! काय ब्लेेस? 

असे ब्लू रये म्ठ्यांरा. ेलुा भसेायला  लयाे तया.  जया  आेे  ेाुया.” मग ेी 

गशुयांे बसली ीण तयांचया ्वळ काआी गेली राआी. मला अेची काळ्ी वासे. केवढी 

आकेस आ्े आ्ेी. ब्लणयाे रमरस ीण आ्े आ्ेी. माझे ब्लणे मरावर घेेच रसे. अकतयेक 

वेळा वासे आी अशी कशी झाली. ी्रीचया ्ाेीला र श्भणारा ेाठा अेला ्नम्ाे 

 ला आ्ेा. राघव मात लाघवी व सम्ूे दार अदसे आ्ेा. क्ण ्ाणे म्ठा झालयावर 

कसा आ्ईल. 

 ई, माय तया अदवशी राअआलया व दसुरया अदवशी गेलया. ीण भसेलयाचे समािार 

वासले. माआरेची सगळी माअआेी अमळाली. 

मायचे घर  ार लांब आ्ेे.  ्सी काक� तया मारारे ्वळ आ्ेी.  ईचया मआण्े 

 मचया मळू घराीासूर ेासभर चालावे लागे ेेवआा मायचे घर येई.  ्सी काक� ींिरा 



 

अमरीसावर आ्ेी. दरर्् दीुारी ्ेवणे  सीली क�  ्सी काक� आ्र वआायची. मआणायची 

“कामच राआी ग.े इरे  वढ्या सगळयांचे काम करायची सवय, अेरे अधयार अदवसाे 

 सीेे सगळे. मग  ठवण येेे इकडची.” 

मग माय  ली क� अेघीय  कत वआायचया. े् खरा  रंद असायचा तयांचा. घरे 

वेगळी झाली ेरी मरे ््डलेलीच आ्ेी. पतयेकाची शेेी, भागेली वासले गेले आ्ेे. 

 ंबयाचया द्रच वाड्या आ्तया. तया  कत ठेवरू  ंबे रेरले क� वासी वआायचे. किी 

 ्से काका व माझे बाबा वासी करायचे ेर किी म्ठे काका व माझे बाबा करायचे. आ्र 

रसेल तयांचा वासा बर्बर अमळे्य आ ेबअघेले ्ाईल अशी आी वयवसरा आ्ेी. मिले 

काका मआण्े माझे बाबा मात कायम असायच.े  काचा ्री अअव�ास असला ेरी 

कुसंुबाे कशी ीपरअसरेी आ्ेे ेे अदसे आ्ेे. मायची मआेरे वाढली आ्ेी. शेेीचया 

कामाे ग ु व बाबा ्ासे ल  घाले रसे. मायच सगळे करवरू घेई. रकूर ्ाई 

अबचारी.  

 ईला सम्े. मग अेचया,  मचया मळू घराीासूर ्वळ असलेलया शेेीे  ई 

क्णाला ेरी मदेीला ीाठवे. वेगळे झाले ेरी  कमेकांचया अडचणीे सार देे  आ्ेे, 

राआीेर इकडे इरामदारांकडे रसुेे वैर. मर रेआमी दडीणाखाली असे. भांडण केवआा 

कुठूर स ु आ्ईल सम्े रसे. ीण आलली सगळे शांे वासे आ्ेे. ीण मराे वेगळेच येई. 

भाऊसाआबे काआी र सम्ेल असे करीे ेर राआीे? साी ीाळूर काय करणार आ्ेे? 

सखाराम क्ण काआीच सम्े रवआेे. मर्मरी वासे ीडदा ड काआीेरी चालू असणार. 

काय असेल? 

***** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
१२ 

आबासाहेब- 

अआला  ेा  मचया साठी वेळच रसे्. दर दीडद्र वषाररी बाळंेीण असेे मग 

चार सआा मअआरे तयांेच गुंेेे.  मआी अआश्बा अशवाय कशाे ल च राआी घाेले.  ेा 

रवे सरकार येणार. ईगं् गेले. रवे सरकार रवे कायद े करणार मआणे. रा्ांची राजये 

खालसा क र  कसंि रायट बरवे  आेे . ीढुचया वष� ीअआलया अरवडणकूा आ्ेील. 

मग रवे कायद े येेील. वेरे, ्आागीर, इरामे सगळे खालसा करणार असे मआणेाे. 

चांगला वक�ल गाठूर सलला घेेला ीाअआ्.े 

 ीली इरामदारी राआी ीण ्मीर, बागा ेरी वाचवलया ीाअआ्ेे . भागेलयांचे 

अआश्ब आीच सांभाळेे. अश ण रसले ेरी कसे अआश्ब सांभाळेे सम्े राआी. ीण आी 

सगळे कसे वयवअसरे व वेळचया वेळी करेे. 

अ्लााचया गावी चांगला वक�ल अमळालाय. र्ड्याच अदवसांे कसेल तयाची ्मीर 

आा कायदा येणार मआणाला. बागायेी ्ाणार राआीे ीण भाेशेेी व इेर अीकांचया 

्अमरी ्ाेील. ्रुी खंडकरी कुळे ्अमरीेरू काढा व रवयांरा ्अमरी दा. दरवष� 

अदला बदल करीे रआा मआणाला वक�ल. खंडकरी कुळांरा कसे सम्वायचे?  वढी वष� 

शेेी केलेली ्मीर स्डेील कसे? बरे कुळांचे वयवआार आीच ीआाेे. मग माझे कसे 

ऐकेील? सगळे प्  कदम ड्के अ रव ूलागले.  

आॉसेलाे चआा ीीे बसल् आ्े्. अवचार चालूच आ्ेे  वढ्यांे  क माणसू  ला 

मआणाला, “रामराम इरामदार” 

“ ीण? मी यळखलं राआी.” मी अवचारले 

“ मी इरामदारांचेच भागेली. ीयली ेमुची घरे  क आ्ेी.  ेा द्र वासे झाले. 

 मी दसुरयांचे भागेली ीण  माला  सवेा ेमुी अ्रू. मी सखाराम ीवार. 

अ्लााला कसे?” े्. 



 

मग े् खीू अघळ ीघळ ब्लू लागला. भाऊसाआबेांचा तास  ार,  मचे भागेली 

इरामदारीणबाईला मारेाे, ेे सगळे सखुी  आेे . भाऊसाआबेांची रये दुु खी  आ.े मी 

मिेच मआणाल् “आ ेबघा मला रसेी भारगड रक्. ेमुआी तयांचे भागेली. मला भसेलाे 

सम्ले ेर ेमुआालाआी तास  अण  मचयाेआी वाद स ु आ्ेील.” 

े्  कदम रागाे मआणाला “गेले ेे अदवस भाऊसायबांरा घाबरायचे. भागाचा अआश्ब 

अदला क�  मआी  मचया म्�चे मालक. भाऊसायबांशी  मचे अग्दरच वाद झालेे. 

ेे काय ब्लेील?  अण  ेा रवे कायद े येेाये. ्मीर  मची आ्णार मग 

भाऊसाआबेांरा क्ण अवचारे्.”   

मी िसकल् सगळया कुळांरा, भागेलयारा सम्ले असेल रवया कायदाचे ेर 

 ीले काम कठीण आ्णार. ेरी िीर क र मआसले “ेमुचयाकडे तयांची शेे ्मीर अकेी 

 अण बागाईे अकेी  आ?े शेे ्मीर अमळेल ीण बागाईे अमळेारा कठीण. कायदा 

काय येे् कुणाला ठाऊक.” 

“अआ् कायदा गरीबांचया बा्चूा येणार. रा्े गेले  ेा इरामदार, वेरदारय 

्ाणार.” े्. 

मी  णखी अवचाराे ीडल्. घरी यायला रात ीडली. अ्लााआहर रकुतयाच सव�स 

म्सारी स ु झालया आ्तया.  मचया गावाीासरू द्र मैलावर ससॉी आ्ेा. गाडीे चढल् 

ेर सखाराम ्ागा ीकडूर बसला आ्ेा. मला बघेाच ब्लावले. ससॉी वर रेरे ीयये 

े्च ब्ले आ्ेा. रेरायची वेळ  ली  अण ््राे ीाऊस स ु झाला. झाडाखाली 

रांबल् ेर सखारामरे अखशाेरू बासली काढली. मला मआणाला “ीावसाे अभ्लाे ेर 

शीक ीडाल. आ ेऔषि यया. रंडी, ीाऊस बािे राआी.”  

मी राआी मआणे आ्े् ेरी तयारे बासली मााया आाेाे ्बरदसेीरे अदली. दसुरी 

बासली काढूर सवेु अीव ूलागला. लआार चीसी बासली आ्ेी.  ंे अीवळसर ेीक�री 

सरबे भरलेले अदसे आ्ेे. मी ीअआलयाच घ्साला सम्ल् आी ई ंगलीश दा   आ.े 

अकतयेक अदवसाीासरू वासे  कदा इगंलीश दा  अीऊर ीआावे. मागे  कदा ईगं् ी्लीस 

गावाे  ला आ्ेा. द्र अदवस  मचयाकडे राअआला आ्ेा. मी सआा साे वषारचा आ्े् 

तयावेळी. संधयाकाळी े् असलीच ीण म्ठी बासली रघडे व माडीवर ीीे बसे.  क 

वेगळाच वास येई. सरबेा सारखे काआीेरी असावे असे वासले. मग ेे अीणयाची ्बर 

इच ा झाली.  ् अचारक सखारामरे बासली ीढेु केली. 

“अरे आ ेेर ईगं् अीेाे ेलुा कुठे अमळाली?” मी अवचारले. 



 

“अ्लााला दा  दकुार  आ ेअेरे अमळे.े मी ्ाे् ेेवआा  ठदआा बासलया  णे् 

ीावभाराचया. सआा सआा  णयाला अमळेाे. म्ठी ीरुी घेेली ेर �ीयाला ीडेे. बरी 

लागली रा? ीण ीरुी अीव ूरका. गरगरेल. अि�  ेा पया अि� रदा.” े् सांगे आ्ेा 

अि� बासली ी्साे गेली  अण  ार वासायला लागले. रंडी ीळाली. ीाऊस ीडे आ्ेा 

ेरी ेरेरी  ली आ्ेी व ीावले झीझी चाले आ्ेी. दकुाराचा ी�ा अवचारावा वासे 

असेारा सखाराम मआणाला “अ्लााला गेलाे क�  णरू ठेवा द्र चार बासलया 

रायेर मी गेल् ेर  णीर ेमुचया साठी. ीण माायाकडूर नयाल ेर, मी वाड्यावर 

ेमुचयाकडे येणार राआी. भाऊसाआबेाची क�रक�र कशाला  ुकस.” मी काआीच ब्लल् 

राआी.  

गाव  ले सखारामचा रसेा वेगळा झाला. मी घरी ी्चल्. रात केवआाच ीडली 

आ्ेी.  ंघ्ळ क र कीडे बदले ीयये आी ्ेवण घेऊर  ली. ्ेवरू झ्ील् ेर गाढ 

झ्ी लागली. 

सकाळी मात ड्के ीकडलया सारखे वासे आ्े.े आी चआा घेऊर  ली. मआणाली 

“काल  ार दमले आ्ेाे वासेे.  कदम गाढ झ्ीरू गेलाे.”        

“आ्!  अण ीावसारेआी चांगलेच अभ्वले. झ्ी लागली मग. मलेु ठीक  आेे  

रा?.”  बासाआबे. 

“मलेु ठीक  आेे  ीण काल भागेलयांकडे गेले आ्ेे. रारळ सुीारयांचे ीाडी झालेय. 

भाग बर्बर करेाे आ े बघायला गेले आ्ेे.” मी. 

 ेा केवआा अ्लााला ्ाऊ असे वासे आ्े.े यावेळी इगंलीश दा चया बासलया 

 णायचयाच असे ठरवले. ्ीव काआी रआाे रवआेा. कसेेरी चार अदवस काढले व 

कामाचे अरअम� क र अ्लााचया गावी गेल्. संधयाकाळ ीयये इकडे अेकडे भसेी घेऊर 

वेळ काढला. काकणसाठी व अआचयासाठी  क  क साडी खरीदली. चांगलया चार रंची 

बासलया खरीदलया. दकुारदारारे  ार ख्इयाे भ र बांिरू अदलया व घरी ीरेल्. बस 

मिरू रे र अरघाल् ेर आाेचे ख्के घेऊर माझा भार आलका करणारे भसेले. घरा ीयये 

ी्चवायला  ले. 

घरी ी्चल् व सरळ माडीवर ्ाऊर बासलया कीासाे ठेवलया. साड्या घेऊर खाली 

 ल्. काक�ला साडी अदली ेर मआणाली “अदवाळी राय, गणीेी राय मिेच साडी 

 णलीस?”. मराे  ले काक� व अआचे बासलयांचया ीासरलवर ल  ्ाऊ रये मआणरू 



 

साड्या घेेलया खरया ीण तयामुळे तयांरा संशय ेर येणार राआी? चार बासलया मअआनया 

भराे संीलया. गाढ झ्ी लागे.  

 कदा अआरे अवचारलेच “दरर्् राती तया बासलीेले काय अीेा ेे औषिच  आ ेरा? 

क� दसुरेच काआी?” 

 ेा ीयये औषि मआणरू सांगीेलेले सवारराच ीसले आ्ेे. मग भीड चेीली. रवीर 

बासलया येे आ्तया. मी  णलया क� सखाराम किीमिी घेऊर ्ाई. मग मला दखेील 

 णरू दईे.  मआी बाआरे दवेळाकडे भसूे. 

 के अदवशी काक� बडबडू लागलया “अरे ेझुी ल णं काय ठीक राये रे. औषद 

अीे्स मग िडीडे चाले्स. अरे सारखे औषि कशाला रे?  ेा बंद क र बघ र्डे 

अदवस. राय ेर तयाचाच राद लागेल. रायेरी इरामदार ेमुआी! ीसकर रादी आ्ेाे रे.” 

्रा बावचळल्. र�र सचुले राआी. माडीवर गेल्. अवचाराे बसल्. मलेु आीच 

सांभाळेे. माायाकडे मलेु यायला घाबरेाे. भागेलयांचे अआश्ब अआचयाचकडे. घराेला 

सगळा वयवआार कामे आीच ीाआी. ीैशांचा अआश्ब व क्सर कचेरी आी माझी कामे. मला 

दरर्् असे कामच रसे. वेळ ्ाणयाचे सािरच राआी. अआश्ब ठेवायला दवेळे आ्ेे. ेे 

सकाळी येऊर सगळे  सीरू दीुारी घरी ीरेे. आलली ेे कुरकुर करीे.  कदा ेर 

मआणाले दखेील. “साआबे ींिरा ींिरा अदवस ेमुआी अआश्ब ीआाे राआीे. ीआाे ्ा. मीआी 

माणसू  आ ेचकू आ्ऊ शकेे. वेळचया वेळी सिुरायला येईल. ीआाे ्ा ्रा.  अण ेी 

इगंलीश दा  ्ासे घेे ्ाऊ रका. ेबयेेीला वाईस ेी.” 

तयांचे शेवसचे वाइय ऐकूर मी गडबडल्. यारा माआीे आ्ेे ेर. घराे ब्लले ेर 

सगळेच रघडे ीडेल. ेे वअडलांचया वेळे ीासूरचे अआश्बरीस आ्ेे, वयसक आ्ेे, घराे 

मार आ्ेा. ीण वेळ मा र रेली. अीणे स्डायचा अवचार बर्बर वासे ीण  संधयाकाळ 

झाली क� आाे कीासाकडे ्ाे.  ेा ीरुी संवय लागली आ्ेी.  

 क अदवशी देवळेरी सांगीेले. वय झालयामळेु तयांरा ्बाबदारी ीेलवे राआी. दसुरा 

अआश्बरीस ीआाणयास सांगरू ेे अरघूर गेले. ीरे  लेच राआीे.  ेा दरर््चे अआश्ब 

अलआीणे रांबले. 

क्णाचे येणे केवढे ेे माआीेच ीडेरा. वयाीारी येवरू रारळ सीुारी घेऊर ्ाे. ीैसे 

द्र मअआनयांे आळू आळू देे . ीैशांचा अआश्ब अलआीलाच राआी ेर येणे सम्णार कसे? 

अलआायला बसल् क� कंसाळा येई. मग सकाळीच बासलीची  ठवण आ्ऊ लागली.  



 

मिेच अआचे बाळंेीण येई. मग  णखी  कसेीण.  ेा ेर बासलीच अपय झाली 

आ्ेी. घराे सवाररा माझे वयसर माआीे ीडले आ्े.े काकणचे बडबडणे. अआरे अदलेले सम् 

व्ा पवचर सगळे आळूआळू रांबे गेले. वष� ्ाे आ्ेी व बासलयांची संखया वाढे आ्ेी. 

राघव रंेर मािव ्नमला, तयारंेर द्र वषायेच  ्सी अमे ू ली. काक� मआणे घर 

ग्कुळा सारखे वासेे.  कच गालब्स  आ,े  बासाआबेांचे वयसर.  

मााया कारावर ीडे. र्डे शरमलयासारखे वासे. वासे अीणे बंद केलेच ीाअआ्े. ीण 

अवचारांचा ेाण वाढला क� कीास रघडूर बासली  ीसकूच बाआरे काढी. 

अमेचूया ्नमा रंेर चार  क मअआरे झाले असेील. आी  कदम वर  ली. मी माडीचे 

दार बंद करायला अवसरल् आ्े्. मला अीेारा ीाआहर चेआरेा रारा् झाला. 

“आ े ीआा!  ्काल मयारदा ससुे चालली  आ.े सकाळ ीासूरच अीणे चालू आ्ेे. 

चार मलेु  आेे   ीलयाला. तयांचे अश ण, संसकार याची ्बाबदारी  आ ेेमुचयावर. 

मी अशकलेली राआी. क्ण  आ ेतयांरा ीआायला?  अण  ीलया चेआरेयाकडे ीआा. अकेी 

काळवंडले  आाे. आलली वयाीारयांचे अआश्ब आ्े राआीे. वेळेवर ीैसे येे राआीे. घर 

चालवेारा कठीण ीडू लागले  आ.े मी  कसी अकेी अदवस सांभाळणार? मलुांसाठी, 

 मचयासाठी ेरी याेरू बाआरे ीडा. कामाे ल  घाला. वयसर  ी् ी कमी आ्ईल.” 

आी ब्ले आ्ेी. शरमेरे मला मेलया सारखे झाले आ्े.े आी अरघूर गेली. शरमेरे मार खाली 

घालूर बसल् आ्े्. ेी खरच ब्लली आ्ेी ीण मला काम करणे ्मेच रवआेे.  क 

ीेी मआणूर,  क बाी मआणरू मी रालायक ठरल् आ्े्. इरामदारी मआण्े  ार चक� आचे 

मी अस  करीे आ्े्. मी सगळयांरा तास देे  आ्े्. ग्कुळ झालेलया घराला मी शाी 

झाल् आ्े्. मी माणसू मआणरू  ार ख्सा ठरल् आ्े्. अवचार चारी बा्रूी  ेर ि र 

मला अख्वीे आ्ेे. 

शेवसी ड्के भणभण ूलागले. रठल् माडीचे दार बंद केले. बासली व गलास काढूर 

ीीे बसल्. आळू आळू भार आरीे आ्ेे. दुु ख अवसरे आ्े्. अीेा अीेा  डवा झाल्. 

रठल् ेर सम्ेरा अकेी वेळ झाला ेे. ीरे अरअयकयेेचे अवचार मराे भ  लागले. 

अवसरणेच चांगले वासू लागले. आाे  ी् ी बासलीकडे गेले. ीरे केवआा भार आरीले ेे 

माआीे ीडलेच राआी. चांगले चार ीांच वेळ असेच झाले. मग मात ी्सांे भकू लागलया 

सारखे वासू लागले. िडीडे ्ाऊर माडीचया दाराची कडी काढली व ीरे येवरू अंग 

ीलंगावर झ्कूर अदले. 



 

अकेी वेळ गेला कुणास ठावकू. रंड ीाणयाची घडी क्णीेरी कीाळावर ठेवीे  आ े

असे वासले व ्ाग  ली. सगळीकडे लखख पकाश आ्ेा. दीुार झाली आ्ेी. ड्इयाकडे 

क्ण  आ ेेे मार वर क र ीआायला लागल्. आी रभी आ्ेी. चेआरा अचंेाकांे अदसला. 

ड्ळे रडूर सु् लया सारखे अदसे आ्ेे. मी रठूर बसल्. ड्के चइकर खाे आ्ेे.  वढ्याे 

आी ब्लली, “्ेवणार? ्ेवण  णले  आ.े द्र अदवस झाले ी्साे काआी राआी. दाराला 

कडी लावरू झ्ीू रका.  मआाला काआीच करेा येे राआी मग.”  ेा अेचा  वा् 

काीरा झालेला ्ाणवे आ्ेा. 

मला  कदम िइकाच बसला. द्र अदवस र खाेा अीेा मी सवेुला कोडूर घेेले 

आ्ेे?  ो दा च ीीे बसल् आ्े्? इेका कसा अमारषु झाल्, अरदरय झाल्? काय 

अवसरा झाली असेल घरचयांची? मलुारा काय वासले असेल?  ेा काक� द्ष 

लावणार, अ्वआारी लागेल असे ब्लणार. तयांचया सम्र ्ाेाच रये. अकेी शरमेची 

वेरणकू  आ ेआी.  ीण बदललेच ीाअआ्े. 

आी लगबगीरे ्ेवण घेऊर  ली. ी्सांे  ार ्ळ्ळ आ्ेी, भकू ््राे लागलया 

सारखे वासे आ्ेे. ्ेवणावर ेसूुर ीडल्. आी खाली ्ाेारा मआणाली, “माडीचया दाराची 

 ेली कडी मी खेचरू काढली  आ.े ीरे किी कडी लावरू बस ूरका.” मला काआीच 

ब्लेा  ले राआी. सगळेच शरम्रक आ्ेे, काय ब्लणार? 

्ेवरू झालयावर खाली ्ायचा अवचार क र रभा झाल् ेर िडीडल्च. कसाबसा 

सावरल्. मग माडीवरच येरझारया घालू लागल्. आळू आळू चालणे सरळ आ्ऊ लागले. 

मग माडीवरचयाच मााया नआाणीघराे ड्इयावर रंड ीाणी घेे बसल्. मराे ठरवले 

याीढेु असे पयायचे राआी. 

ीढुचे काआी अदवस कीासाला अशवल्आी राआी. काकणचे  कांडेांडव, बडबडणे 

सगळे द्र अदवसाे  सीले आ्ेे. आी मात चेआरेयावर अचंेा घेऊरच अ रे आ्ेी ब्ले 

काआीच रवआेी. अदवस ्ाे आ्ेे  अण  क ल ाे येव ूलागले. आी  ीलया ीासूर दरू 

आ्ेेय, मलुांबर्बर ्ासे रआाेे.  

मग सगळाच  ढावा मराे सु  झाला. लगर आ्ई ीयये  ई व काकणचया 

सांगणयापमाणे वागे आ्े्. लगरा रेर सगळी इरामदारीची कामे आीच ीाआह लागली. ीाआह 

काय मआणू! रीेसर भागेलयांरा सरळ केलेर. रतीनर दामदीुसीरे घराे येव ूलागले. सगळे 

र्कर चाकर अे्राे मारे. अेचा शबद ीडू देे  रसे.  ीण भाऊसाआबेाला घाब र 

घराे बसूर आ्े्. आी तयाचयाच घराे अश र तयाचयासम्र रभी ठाकली आ्ेी. 



 

भाऊसाआबे ीळूर गेला आ्ेा. तयाची बआीण अआची खास मैतीण. अकेी अकमया करेे आी 

बाई? राआीेर मी इरामदारीचया पअेवेचया बरुखयामागे दडलेला  क शेळीस, सयाड 

माणसू. चार मलुांचा बाी आ्णयाचा ीराकम गा्वणारा  क सांड. मग या घराे इरामदार 

 आ ेक� इरामदारीण?  

मी  क भकेड, ीळीस्ुया माणसू ेर ेी दगु�चा अवेार.  ीण कसला ी�ुषारर 

दाखवणार अेचया सम्र. काक� ेर अेलाच मारेाे. भागेली अेचया कडेच सरळ अआश्ब 

करेाे, र्कर चाकर अेचाच आ�कूम मारेाे. शबद ्रा दखेील ीडू देे  राआीे. मग मी 

क्ण?  वढी  ीलया ी�ुषारारची राचइक� झालीय. इरामदार मआणरू ल्क ेोडावर 

ब्ले रसेील ीण मागे ब्लेच असेील. 

 ् अवचारांचे काआहर ्रा दखेील शमे राआी. ड्के भणभणरू गेले  आ.े  ् 

ीराभव ीचवणयाची ेाकद रसलयाचे ्ाणवेेय.  कच रीाय  आ.े बासली. भरीूर अीवरू 

सगळे अवस र ्ाऊ. रकळे ीाय कीासाकडे गेले. बासली, गलास, ीाणी सेबलावर 

मांडले. मग  ठवले, माडीचया दरवा्ाची कडी अआरे रचकसूर काढली  आ.े अआला 

अशकवलेच ीाअआ्े. दार बंद केले. सेबल ढकले रेवरू दाराला अडवरू ठेवले. बाआ ेर 

दार रघडणे  ेा शइयच रवआेे.  ेा मी अीणार सगळे अवसरणार. े्च या दुु खावरचा 

रीाय  आ.े 

शांेीणे गलासांे बासली ये ूलागल्. संधयाकाळ आ्े आ्ेी. द्र ेास ेरी क्णी 

माडीवर येणार रवआेे. आळू आळू गलास परकामा करीे बसल्. इरामदारीण बाई मााया 

पअेवेला िइका अदलाय ेमुआी. यया!  मआी ेमुआाला अश ा करे्य.  मची शांेी 

घालवलीे  मआी ेमुआालाआी शांेी लाभ ूदणेार राआी. इरामदारारा अीमार सआर आ्े 

राआीे माआीे राआी? 
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१३ 

�िक्मण- 

 ् चचरा अदवस. माडीचे दार रघडलेले राआी. काय ीपरअसरेी झाली असेल 

यांची? ी्साे बासलीेलया तया रशेचया ीाणयाअशवाय काआीच गेलेले राआी. बरे असेील 

रा? र्करांची मदे ययावी ेर सगळयांराच माआीे ीडेल. काक�री ेर रडूर गोिळ 

घाेला आ्ेा. तया  ेा िीर स्डे आ्तया. ेोडाची सकळी चाले आ्ेी. मग  कदम 

मआणालया “इरामदारारी वशाड माणसाला द�क घेेले. तयांचाच ी्र आा.  ्ा दा�ड्या, 

बाी दा�ड्या मग आा दखेील झाला ेर रवल काय? काय रीय्ग राय ग् ेुाया 

मेआरेेीचा. आा घालवणार सगळं. कंगाल करेल घराला. कशी वाचवणार  आसे ग् े ू

 ेा? चार चार ी्रांरा कशी सांभाळशील?” 

 ययुयांे ीअआलयांदा ीाया खालची ्मीर सरकेेय असे वासले. काकणचया 

ब्लणयाेरू ्ी अभेी अरघे आ्ेी ेी सरळ मााया काळ्ांे घुसरू घर करे आ्ेी. मग 

अर य केला पअेवेचा बागलुब्वा करणयाे अरर राआी. द्र गड्यांरा ब्लावले. माडीचया 

दाराला िइके मारे मारे दार अकलअकले केले  अण  ेरू कणआणयाचा  वा् ऐकू 

 ला. सेबल  ार सरके रवआेे मआणरू  क गडी म्ठा दांडा घेऊर  ला. दाराचया 

 सीेरू  ंे घालूर तयारे सेबलाला रलरवले.  ेा दार खीूसे रघडले आ्ेे. तयांेरू 

द्नआी र्कर  े गेले. सेबल बा्लूा क र तयांरी दार रघडे केले.  वढ्याे  क्ण 

औरडू लागला “बाईसायब  े येव रक्े. घाण झालीय सगलयाच कडे.  मी साी 

करे्व मंग येवा.”  

मी र ऐकेा  े गेले.  बासाआबे इरामदाररी सगळी कडे यकूर घाण क र 

ठेवली आ्ेी. ीलंगावर झ्ीणया ऐव्ी े े्अमरीवरच ीसरले आ्ेे. कीडे सगळे घाण 

झाले आ्ेे. ेीर बासलया परकामया आ्ऊर ीडलया आ्तया. मराेील राग, अकळस, अीमार, 

र्करांसम्र  लेली ला्, सगळे बा्लूा ठेवरू तयांरा रचलूर नआाणीघराे नयायला 



 

सांगीेले.  वढ्याे मागूर  वा्  ला. “वा! काय अदवस दाखवलाय मरेा मरेा.”  

मागे काक� दखुरया सांधयांची ीवार र करेा माडीवर  लया आ्तया. रागारे  ुलूर गेलया 

आ्तया. तयांरा मी खाली ्ायला अवरवणी केली ीण तया मळुीच आललया राआीे. 

रंडीाणयारे  बासाआबेारा कीड्यासकस िवुावे लागले. र्कर िूे  आ्ेे व मला 

ला्ीरवाणे आ्े आ्ेे. ेे नआाणीघराे दखेील िड बस ू शके रवआेे. रंड ीाणयाचया 

मारयारे र्डे सावि झालयासारखे वासले. काआीेरी बडबडू लागले आ्ेे. असंब  वासे 

आ्ेे. “इरामदार रआायल् राय, राजय दसुरयारी बळकावले,” असले काआीेरी ेे बडबडे 

आ्ेे. मला सम्े रवआेे कसले दुु ख आ्ेे ेे. सवर ेर वयवअसरे ीूव� सारखेच चालले 

आ्ेे मग यांची इरामदारी क्णी बळकावली?  

र्करांरी सवच  ीसुूर रवीर ि्ेर रेसवले. व खचु�े बसवले  वढ्याे खालूर 

अरर्ी  ला, अ्लााचया गांवाआहर क्णीेरी  बासाआबेारा भसेायला  ले  आ.े 

माग्माग  क माणसू माडीवर  लाच. वयवअसरे कीडे ीाआहर मला े् सरकार दरबारी 

वासला. मग  बासाआबेांची असरेी ीाआहर े् मआणाला “काय  ्ारी  आेे  काय? 

ब्लणयाचया असरेीे अदसे राआीे. आ ेख्के ीाठवले  आ.े ेे तयांरा दा. बरे वासले क� 

ीआाेील.”  

माझे अच� रारयावर रवआेे. ख्के  का बा्लूा ठेवायला सांगीेले व अवचारले 

“क्ण  ले आ्ेे मआणूर सांगू?”  

“मी अरर्ी  णला आ्ेा वअकलांचा. व तयांरीच आ ेख्के ीाठवले  आ.े माझे राव 

सखाराम ेे यळखेाे मला.” अरर्ी घेऊर े् माणसू अरघरू गेला. े् अरघरू गेला. 

चआाीाणी अवचारायचं राआहर गेलं. 

मी यांचयाकडे ल  दवे ूलागले. ्ेवण, खायला, कमीे कमी अलंबीूाणी, काआीेरी 

ी्साे ्ायला ीाअआ्े आ्ेे.  क�कडे मर राआी राआी े् अवचार करीे आ्ेे. काय कमी 

 आ ेयांरा. माझं माआरे ख्ेांचं, आ ेइरामदार, रतीनर  मचया अेपीस चचीस. घराे माणसे 

 मचया ीे ा चचथया भागा  वढीच ेरी दखेील दुु ख? का आ े वयसर? घर आळू आळू 

ग्कुळ बरेय. चार लआार मलेु घराे बागडेाये. मग  रंद करायचा क� ख्लीे 

कोडूर घेऊर ीीे बसायचे? सीुारी रारळाची द्र द्र ीाडीे ेरी आ्ेाे, ेांदळू द्रशे 

ेीरशे मणारी घराे येे्. अशवाय इमारेणचे भाडे रगद �ीयाे येेे ेे वेगळेच. मग दुु ख 

कसले? माझे काआी चकुेेय काय? मग सरळ ब्लूर दाखवावं, क� मराे कुढावं? काय 

केले मआण्े सम्ेल यांचे मर. 



 

कमी रतीनराे व ्ासे माणसांे  मआी कसे गणुया ग्अवंदारे रआाे आ्े्. इरे का 

राआी ेसे?  ईला अवचा  ेरी कशी? सासरचया ग्�ी केलेलया अेला चालणार राआीे. 

मग  ईरे काय केले असेे?  कदम पकाश ीडला.  ई अकतयेक ग्�ी  ््बांकडे 

ब्ले व मग काय करायचे ेे तयांचया मा र े करे. मला काक�च म्ठ्या तयांरा ीढेु करावे 

लागेल. 

आ े ेा आळू आळू श ुीवर येे आ्े.े काआीेरी ेोडाेच बरळे आ्ेे.  क वाइय सी� 

वासले “ मआी... कसले... इराम..दार....ी.ु.ी.ु.र..षारर....कुठे.....”  मग  ो आ ं

...आ.ं...असे बरळणे. सम्ेरा का व कुणाबदल ब्लेाे ेे. कसेेरी ीे्ेचा अरवळ 

र्करारे चमचयारे ीा्ला. मग तयांरा रचलूर  मआी खालीच घेऊर  ल्.  

 का ख्लीे ीलंगावर झ्ीवले व मुलांरा अेकडे ्ाऊ रका मआणूर ब्ावले. काक� 

तयांचया शे्ारीच बसरू रडे आ्तया, रअशबाला ब्ल लावे आ्तया. र्ड्या र्ड्या वेळारे 

अलंब ूीाणी, ीे् असले काआी रा काआी  मआी तयांरा भरवीे आ्े्. 

मी मिेच सगळी कामे बघूर येे आ्ेे. दीुार आ्े  ली आ्ेी. ्ेवण ेयार आ्े  ले 

आ्ेे. लवकर नआाऊर ीू् ा करायला गेले. दवेासम्र आाे ््डूर अवचारले “काय चकुले 

बाबा? ेी आी अश ा देे ्यस  मआाला?” रैवेद दाखवरू  रेी स ु केली.  वा् 

कांीरा येव ू लागला. ीू् ा  सीेच आ्ेी  वढ्यांे भाऊसाआबांचया घरी  साइयांची 

माळ लावलयाचा  वा् येव ूलागला. कसला सण र्वेाये देव ्ाणे.  मचया घरचे 

सवर सम्ले ेर रसेल? कसे सम्ेल? दसुरेच काआी असेल अशी मराची सम्ूे  

काढली. ीू् ा  सीरू घराे येे आ्ेे. रैवेदाचं ेास ययासला भसीणबाई ीढेु  लया. 

तयांचया र्रेे मााया बदल खीू सआारभूे ी व दया अदसली. मी लगेचच सावरले. मआसले 

“रैवेदाचे ेास राघवला ठेवा.”  वा् अचारक आ�कमी झाला आ्ेा. सआारभुूे ी मला 

किीच  वडे रवआेी. माणसाला  ार लंगडे करेे ेी.  ेा मला काआीच झाले राआी 

अशाच पकारे वागायला लागणार आ्ेे. 

दीुारी ्ेवरू झालयावर मलुारा झ्ीवले व काकणशी ब्लणे स ु केले.  

“काक�! याचा अंे  ेा ेमुआाला व मलाच  णायला आवा. मला ्रा काआी ग्�ी 

्ाणायचयाे ेमुचया कडूर. काय आ् यांरा काय दुु ख  आ?े ” मी काक�रा अवचारले            

“कसलं दुु ख री कसलं काय. क्ण ब्लणारे राय, मराचे मालक आ.े वर इरामदारीचा 

बइकळ ीैसा.  ्ा दा डा तयाचा ी्रगा द�क घेेला े् याचा बाबा े् दा डा. 

तयांचेच आ े अदवसे अचरं्ीव, दा डा आ्णारच ग् े्. कसलं दुु ख काय अवचारेेस? रलस 



 

सखुाचा  अण ीैशाचा यढा वआाे्य घराे मआणरू असली रेरं सचुेाे ग्. चार ी्रे 

 आेे , ल�मी सारखी सगळे सांभाळणारी ेू बायक्  आसे.  अण सुख काय ीाय्े? 

ीण तयाचंच अ्ीणर ग् आ.े” काक� रसासे ब्ललया.  

मी काआी ब्लणार ेेवढ्याे  बासाआबे अेरे  ले.  ेा चाले आ्ेे. िडीडे 

का आ्ईरा चाले  ले आ्ेे. मग काकणचा ीारा  अण चढला.         

“या!  रेी यवाळूया ेमुची. इरामदारांचे  ार चक करायला रक्े सा्रे? 

 मआाला मरेारा लाग ूद ेरा  बासाआबे ीरेु ीइके इरामदार झाले मआणूर. मआण्े सखुांे 

मरेर रे.” काक� 

“काक� रांबा! काआी आवंय कां ेमुआाला?” मी काक�रा मिेच े्डूर यारा अवचारले. 

“र्डं वरण भाे अकंवा काआी  आ ेका? ी्सांे  ार ्ळ्ळ  आ.े”                 

“्ेवण ठेवले आ्ेे ख्लीे.” मी. 

“ेे रंड झालेय.” 

“ णेे, गरम क र  णेे मी.” 

ीसकर रठूर ख्लीेरू ेास घेऊर  ले. सवयंीाक घराे ्ाऊ लागले. ीाअआले ेर 

काक� यांची कार रघाडणी करेारा अदसलया. ्ेवण गरम क र  णले. काकणचया 

ख्लीेच ्अमरीवर बसरू इरामदार ्ेव ू लागले. बरीच भकू लागलयावर माणसू ्सा 

्ेवे् ेशाच आावभावाे ्ेवे आ्ेे. इरामदार  णखी  क ीायरी खाली घसरलेले सी� 

अदसे आ्ेे. राआी आ ेआ्ेा रये. तयांचा मार,  ब, पअेवा सगळी ्ीलीच ीाअआ्.े काय 

केले ेर आी दा  तयांचया ीयये ी्चणार राआी.  का माग्माग  क अवचार येे आ्ेे.  

काक� ्े बडबडे आ्तया ेे इेका वेळ ऐकूच रवआेे  ले.  वढी अवचाराे गरु सले 

आ्ेे. यांरी ब्लायला स ु केले  अण ल  अेकडे गेले. आ ेसांगे आ्ेे.  

“काय क ? आी इमारदारी ब्चेे  मआाला. काआीच करे राआी. काआी काम राआी. 

 ईरे किी बाआरे ्ायला अदले राआी. भागेलयांचे भाग ीण किी सांभाळले राआीे. रेआमी 

दगा सका आ्ईल आी अभेी  घालूर घराेच बसअवलेे ेमुआी. मग दवेळयांचा अआश्ब 

ेीासणे  वढेच काम. वसलुी ेेच करायचे. घरकोबडे केलेे  मआाला. लगर क र 

अदलेे ेेआी  का अशा बाईशी क� अेरे सगळीच ्बाबदारी रचलली. दवेळे काम स्डूर 

गेले. मार म्डूर अआश्ब अलआीे बसणे ्मे राआी  मआाला. कंसाळा येे्. अ्लााचया 

गावी गेल् क� अवरंगुळा वासे्. साधया माणसाला कुठेआी ्ायला अमळे.े  मआाला ्ीवे 

मारेील आी अभेी घालूर घरचा ेु ंगवास. मग आ ेअीऊर सगळे अवसरे्  मआी. राआीेर 



 

इरामदारी ब्चे स्चे रआाेे. दसुरे ्े सआ्ीणे करेाे ेे  ीलयाला का ्मे राआी 

असे मराे येेे. सगळयाच बाबेीे रनराचा ीाढा  मचा.  मआाला अडव ूरका. अीणे 

आाच  क या दुु खावरचा रेारा  आ,े अवरंगुळा  आ.े समररीणे लढायला अशकवायचे 

स्डूर गो्ारे घराे बसवलेे. द्र आाे करायला अशकवले असेेे ेर मारारे ्गे्य 

असे वासले असेे.  ् वासेे सवयंभलूा स्डलेलया सांडाे व  ीलयाे  रक काय? 

 मआाला अडव ूरका. ी�ुष वयसरी असेाे. कमीे कमी अेरे ेरी ी�ुषारर दाखवे्.” 

मी ऐकेारा चकावे ्ाे आ्े.े अकेी वेगळीच  अण  तमघाेक� अवचारसरणी 

आ्ेी यांची. लगर झालयावर ब्लले असेे ेरी भागेलयांकडे बर्बर घेऊर गेले असेे. 

शेेीची कामे बघायला भाग ीाडले असेे. कामाे गुंेवले असेे. ीण माझा सम् आ्ेा 

इरामदार असली कामे बघेच राआीे. ेे सवायचे रा्े असेच वागेाे. मला संसार 

सावरायचा ेर सवर कामे ीआायलाच ीाअआ्े आ्ेी. मग  कदम सम्र  ली ेी  ई. 

ब्लू लागली.   

 “�इमे! यालाच भ्ग मआणेाे ग्! े ूसगळे सांवरलेस ेरी इरामदारांचया घरी भ्गच 

येणार ेुाया वास्याला असे वासायच.े ेे आ ेअसे. अ्रूआी  क कर. बासलया घराे यायला 

दवे ू रक्स. ीाअआ्े ेर बर्बर ्ा अ्लााचया गावी. सम्व शांेीण.े मराेली अभेी  

काढूर साक तयांचया.  ार कठीण  आ ेग्  ेा आ ेकरणे ीण पयतर स्डू रक्. मळू कुठे 

 आ,े कुणाचया रादारे आ ेवयसर अशकले ेे काढ श्िरू. असा क्णी अमळाला ेर स्डू 

रक् तयाला. मुळाीासरू र वसे कर. भागवेाचं क�ेरर ऐकलेस रा. शीकृयणाला  ठव. 

आी लढाई ेलुाच लढायची  आ.े केवआा पेमारे ेर केवा मदुरमक�रे. मला खाती  आ ेेू आी 

लढशील.  ेा रवरयारे द्ष अदला ेरी मलुांचा अवचार कर. ीढुचया अीढीे आ ेअवष, आी 

दबुळी ऐस, आा रसेा अआकंार येणार राआी आ ेबघ. मी रेआमीच ेुाया ीाठीशी  आ.े”  ई 

सम् र अरघरू गेली. 

काक� रडे अवरवणया करीे आ्तया “बघ रे बाबा चार मलुांचा बाी े.ू ेलुा काय 

झालं ेर तयांरी क्णाचया ेोडाकडे ीआायचं? शे्ारचा राग्बा बसलाय सगळे 

अगळायला. स्ड आ ेराद  अण कामांे ल  द.े ससेुल रे संवय.” 

“काक�, पतयेकाला सवेुचया केरवयाची ्ाण आवी.  ीण ल्कांरा अदलेली वचरं 

पाणीणारे ीाळायला यायला आवीे. ेरच े् माणसू ी�ुषाराररे भरलेला सम्ावा. कामं 

करायची संवय क्णी लावीे राआीे. सवेुेी रचलायची असेाे. केरवय सम्ूर 

मराीासरू करायची असेाे. पतयेक कुसंुबपमखु आा  क रा्ा असे्. चांगला रा्ा ्सं 



 

प्ेचं अआे बघे् ेसं, कुसंुब पमखुारे  ीलया कुसंुबाेील सवायचं कलयाण बघायचं 

असें. ेेच खरं केरवय आ् तयाचं. तयांे चकुला तयाला दवे किीच मा  करे राआी. कमर 

 ळ मआणूर मग संकसं मागे लागली क� माणसू रशीबाला द्ष देे ्, अकंवा दसुरयाला 

ब्ल लावे्.  ीली चूक, कमेरेा, द्ष माआीे क र ययायला तयाला  वडे 

राआीे. मला वयसर करणार राआी मआणरू सांगीेलेले  ठवा मआणेे मी. वेळ ्ाे रसेल 

ेर ्ावे भागेलयांकडे, ीआावा अआश्ब तयांचा, मला ेेवढाच घराे वेळ अमळेल. कुसंुबाचं 

सवर वयवअसरे चालावं आी माझी  कसीची ्बाबदारी राआी आ े दखेील धयारांे ययावे. 

असा पकार, अशी िणुया करणयाची ीपरअसरेी ीरे  ली ेर  मआी काआी करणार 

राआी. जयारे तयारे  ीले सा सुेरे वआायचे व खाली यायचे. मला वासले रवआेे  वढी 

ला्ीरवाणी वागणकू असेल अशकलेलया व इरामदार मआणवणारयांची. बायक् मआणरू ्ी 

केरवय  आेे  ेी करायला किीच रा राआी ीण माणसारे  ीली ीाेळी स्डली, 

अश�ाचार स्डले, ्रावरांसारखे वाग ूलागले ेर  मआाला ीणूरीणे इरामदारीण बरावे 

लागेल. सगळे अअिकार मग मायाकडे येेील. अगदी बासलया ययायचे ीैसे दखेील 

माायाकडे मागावे लागेील. अकेी अीमार वासेल ेेवआा याचा अवचार करा.  ्रंेर 

याबदल कुठलेच संभाषण आ्णार राआी. ्शी शे्ारयारा ठीक करायला बघेेय ेशीच 

घराेलयांराआी मी ठीक करीर. मला सगळयांचे कलयाण मआतवाचे. कुणाचया रंग ढंगांमुळे 

कुसंुबाला दुु ख सआर करावे लागणार असेल ेर ेे मी आ्ऊ दणेार राआी.  अण काक� 

रडूर अवरवणया करणे स्डा. ेाठर आ्ऊर असलया ग्�णचा सामरा ेमुआालाआी करावा 

लागेल. असलया संवयी अवरवणयारी ससुे राआीे.”  

मी शांे  वा्ाे  क  क वाइय आळू आळू ब्ले आ्ेे. रवरया सम्र रभी ठाकले 

आ्ेे. असे ीवू� किीच झाले रवआेे. ीण ्े ब्लले तयांे काआीआी वावगे वासे रवआेे. 

कुसंुब वाचवायचे असेल ेर वेळीच कणखर वआायला ीाअआ्े आ ेीणूर सम्ूरच मी ब्ले 

गेले. 

 बासाआबे रठले व अरघाले काळा अठइकर ीडलेलया चेआरेयावर  क अचंेेची रेषा 

सी� अदसे आ्ेी. खांद े खाली ीडले आ्ेे. तयांचया अवगणुांमळेु  ् तयांरा ब्ल 

लागला आ्ेा. े्आी बायक्कडूर. आा रीमदर ीचवणे क्णतयाआी ी ुषाला ्ड ्ाणार आ े

माआीे आ्ेे. मग ीरे बासलीचे सखय आ्णार आ े मी ेाडले. र्कराला ब्लावरू यारा 

खालीच ख्लीे रेऊर झ्ीवायला सांगीेले. ेे गेले ेशी मी माडीवर गेले. कीास, 

सेबलांचे खण, सगळे ेीासले. बासलया कुठेच रवआतया. शांे वासू लागले  वढ्यांे तया 



 

सकाळचया माणसारे  णलेलया ख्इयावर र्र ीडली. ख्के  ार ्ड आ्ेे. वक�लारे 

 वढे काय ीाठवले? ख्के रघडले ेर  ंे सआा बासलया अरघालया. काय ेयारी केली 

आ्ेी यारी!  ्च राती ीरे सुरवाे आ्णार आ्ेी ेर. र्कराला ब्लावरू ख्के घेऊर 

यायला सांगीेले. खाली मिलया अडगळीचया ख्लीे  का क्ीरयांे दडवले. 

मग अवचार क  लागले. सकाळी आ े ख्के  णणारा क्ण? राव काय तयाचे? 

ीअआलयांदा  ठवेराच मग  ठवले सखाराम. सखारामच मआणाला े्. 

मग रजवलाचे ब्लणेआी  ठवले. भाऊसाआबेारी क्णीेरी सखाराम रांवाचया 

माणसाला यांचया मागे लावलेय मआणाली आ्ेी ेी. े्च ेर रसेल? अकेीेरी वेळ अवचार 

चालला आ्ेा.  ेा आी  लढाई शे्ारचया घराचा संशय  णीे आ्ेी.  

रातीचे ्ेवण झाले व मी अवषय काढला. काक� सम्र आ्तयाच.     

“सकाळी वक�लांकडूर माणसू  ला आ्ेा. कसले काम आ्ेे मआणाला. काआी असेल 

ेर मी ्ाऊर येेे अ्लााला. कशाबदल काम  आ े सांगा. वक�लांचा ी�ा दा. ्र 

ेमुआाला चालेल ेर क र येईर मी.” मी सांगीेले 

र्डे अवचाराे ीडले. मग मआणाले “रक्, मी ्ाईर द्र चार अदवसारी. ीण क्ण 

 ले आ्ेे? वक�ल किी अरर्ी ीाठवीे राआीे.  ीलयालाच ेारीख ल ांे ठेवरू ्ावे 

लागेे.”  

“सखाराम मआणरू क्णी  ले आ्ेे.” मी र्खरू बघे सांगीेले. 

तयांरी चमकूर माायाकडे ीाअआले व मार वळवली.  कंदर आावाभावा व र मी काय 

सम्ायचे ेे सम्ले. अेररू अरघूर  ले. र्करारा ीकडूर सांगीेले क� तया सखारामरे 

 णलेलया ख्इया बदल तयांरा काआी ब्लायचे राआी. 

 ेा मलुांचया मागे कामे आ्ेी. अमेचुी अदवसभर  बाळच झाली आ्ेी. 

इरामदारांचया रंग ढंगाे मलुांची  बाळ क र चालणार रवआेे. इेर कामेआी ीडली 

आ्ेी. रात चढे आ्ेी. 

कामे  सीरू काकणचया शे्ारीच ीरारी लावली. मलेु अेरेच झ्ीली आ्ेी. मग 

काक� रसासे असलेले ऐकू  ले. रसासरू काय आ्णार कणखर राआहर मलुांरा य्गय 

वळण लावले असेे ेर? अभेी  ी्सी व  कच वंश् मआणूर लाड केले, कामाची संवयच 

राआी मग ऐदी आ्णार राआीेर काय आ्णार?      

“काय ग् ीारे, रवरयाला  वढे क्ण ब्लेे कां? केवढी ब्ललीस  बासायबाला. 

ड्इयांे राख घालूर अरघूर गेला ेर काय करशील? संभाळ ग् बाय.” काक� मला 



 

मआणालया.  ई आ्तया तया व काक�सासबूाई द्घीच मला ीावरे ी या सासरचया 

रांवाव र ीारे मआणरू ब्लायचया.  

मी काआीच ब्लले राआी. रगीच वाद कशाला. तयांची अवचाराची अदशाच वेगळी. 

पतयेक अठकाणी अभेी च वासे.  

चार सआा अदवस गेले. आ े ेा बाआरे अ रायला ्ाऊ लागले आ्ेे. घराे बासलयाच 

रसलयारे अीणे आ्े रवआेे आ ेमला चांगले माआीे आ्ेे. मी दडवलेलया बासलयांचा अ्रू 

ेरी तयांरा सगुावा रवआेा. 

 के अदवशी सकाळीच सखाराम आ्र झाले. सरळ माडीवर ्ाऊ लागले. मी दखेील 

माग्माग माडीवर ी्चले ीण दाराेरूच ऐकू लागले.. सखाराम सांगे आ्ेा “सआा 

बासलयांचा ख्काच अदला आ्ेा. ेीस �ीयांचा आ्ेा. ेमुआाला अदला कसा राआी?” 

 बासाआबे ब्लू लागले “ठीक  आ,े ठीक  आ,े आ ेघे ेीस �ीये. कुठे ब्लू रक्स. ्ा 

े ूलवकर” मी वर गेले. काआी ऐकलेच राआीचा बआाणा करीे मआणाले “वक�लांकडूर 

 लाे रा? काय झालेय कुठली केस चालू  आ?े” 

“राआी ेशी काआी केस राआी ीण मलाच माअआेी आवी आ्ेी. ेी सांगायला  ले आ्ेे 

आ.े चला सखाराम अरघा ेमुआी.  मआी ्ाऊ वक�लांकडे  कद्र अदवसांे”  बासाआबे 

्रा गडबडूर गेलेले अदसले. सखाराम अरघाले मी दखेील चआाचा ीेला घेऊर अरघाले. 

खाली  लया बर्बर  क  ठवले. रजजवलारे सांगीेले आ्ेे भाऊसाआबेारी सखाराम 

रांवाचया कुणाला ेरी यांचया मागे लावले  आ.े ेशीच वळले सखाराम वाड्याचया 

ीायरया रेरे आ्ेे. मी ््रांे मआणाले,         

“सखाराम, भाऊसाआबेारा ्ाऊर सांगा, आ ेिंद ेस्डा. मी ीरुी ी ुर ररेर तयांरा व 

ेमुआालाआी. ीरे इरे यायचे अवसराच ीण बाआरे कुठे भसेेा सम्ले ेरी ेमुआाला स्डणार 

राआी.” 

सखाराम काआीच र ब्लेा झीझी ीावले रचले दरू ्ाऊ लागला. माझा ेीर 

बर्बर लागला आ्ेा. आाच े् सखाराम, भाऊसाआबे तयाला गअरमीकावयारे वाीरे आ्े.े 

 बासाआबेारा वयसरी बरवरू घर रधवसे करणयाचा कावा तयांरी सािला आ्ेा. 

मी र्कराला ब्लावरू सखारामचया मागे अीसाळले. तयाचा ीुरा माग काढायला 

सांगीेले. कुठे रआाे्, क्णाला भसेे्, काय करे् सगळे श्ि मगच ीरे ये मआणरू 

सांगीेले. चार सआा अदवस लागले ेरी चालेील ीण माअआेी ीरुी काढ आ े मरावर 

ठसवले. 



 

 ेा मला सवर सवच  सम् ू लागले आ्ेे. भाऊसाआबे  मआाला रेसेराबदू 

करणयासाठी काआीआी क  शके आ्ेे. सावि राअआले ीाअआ्े. 

घरी बासलया येणे बंद झाले.  कदा अ्लयाचया गांवाआहर येेारा यारी चार बासलया 

 णलया. तया मी ेाबडे्ी  ्डूर साकलया. वर भाऊसाआबेांचया कसाला बळी ीडेाआेे  

याची ्ाणीव अदली. म््केच ब्लायचे बाक� अब्ला असेच वागणे चालू ठेवले. 

अचडचीड,  दळा ीस काआी अदवस चालली आ्ेी. भाऊसाआबेारी कसा डाव सािला ेे 

काक�रा मी सांगीेलेच आ्ेे. तया सु ा  बासाआबेांची कार रघाडणी करे. आळू आळू 

ीपरणाम आ्े गेला. ेीर चार मअआरे काआीच र अमळालयारे वयसर ससुायची  शा वासू 

लागली. ेरीआी मी ड्ळयांे ेेल घालूर असे. आ ेअ्लााला गेले क� येई ीयये असवसर 

असे. परकामया आाेारे  ले क� ्ीव भांड्याे ीडे. 

................ 

................ 

आळू अदवस ्ाे आ्ेे.  ेा िासेावलेला ्ीव ्रा शांे आ्े आ्ेा.  बासाआबे 

ीीे रवआेे. मलुांशी खेळू लागले आ्ेे. काक� आलली सारखया  ्ारी असे. तयांचया 

बर्बर बसे. गपीा करीे. 

 क अदवशी ग�ु व बाबा भसेायला  ले.  बासाआबेारी सांगावा ीाठवलाय मआणाले. 

मला रवल वासले. मला काआीच र ब्लेा मााया माआरेचया ल्कांरा का ब्लावले 

सम्ेरा. ेे सगळे माडीवर  बासाआबेांबर्बर ब्ले बसले आ्ेे. काक� मआणालया 

“ बासाआबेांचा अवचार  आ े ेाुया भावाला अआश्बाचे काम दायच.े मागे मआणे ेझु े

बाबा मआणाले आ्े.े ग�ुला मदेीला देे ् मआणरू.” मी ्रा दचकलेच. यारा कुठे ब्लावले 

मला अवचारायचे ेरी.  

सगळे खाली  ले.  राळ चआाीाणी क र ेे अरघणार े्च मी मआणाले मी यांरा 

स्डूर येेे. मग वासेे बाबाला ब्ाव ूलागले “बघ रातयांे संबंि अबघडेील. ेमुआी आ् 

मआणाला राआीे रा?” 

“्ावई ेे, वर इरामदार. तयांचा आ�कूम मारलाच ीाय्े ग्. ग ु येईल  ठ  क 

अदवसारी ेुायाकडेच  अण मी ीण येईर मिूर मिरू.” बाबा मारभावी ीणार ब्ले 

आ्ेा व माझा रागाचा ीारा चढे आ्ेा.          



 

“मग ग�ु बर्बर मायलाय ीाठव द्र अदवस. भसेायचं वासें रे.” माझं वाइय ऐकेाच 

बाबा सावि झाला, मआणाला, “अेला कशाला? घरची कामे क्ण करेल? ीाठवीर मग 

सवड काढूर” 

“काय राय रे ग�ु, ेचू सांग मायला मी ब्लावलेय मआणरू.  अण राय  णलंस ेर 

्ेवायला घालायची राय. मी ीण इरामदारीण  आ.े बरंय या  ेा.” असं ब्लूर मागे 

अ रले. 

घरी काक�रा िांी लागली आ्ेी. आलली केवआा िांी लागेल तयाचा रेम रसे. गरम 

ीाणी अदले, वासाचे ेेल राकाला लावले व वैद बवुारा ब्लावणे ीाठवले. चांगलया चार 

ीांच घसकांरी �ास कमी झाला. राती तयांचयाच बर्बर झ्ीले. सकाळची कामे  सीरू 

तयांरा चआा अदला व ब्ले बसले. सांग ूलागले, ग�ुला अआश्बाला ठेवलं ेे काय ीसले 

राआी. काय चकू झाली ेर  ुकस संबंि अबघडेील. तया मआणालया “मी ब्लले तयाला. 

ेलुा अवचार मगच ठरव. ीण मआणाला ेलुाआी स्बे आ्ईल व घरचा माणसू बरा 

अआश्बाला, े ू  वढी कामस ू ेसा भाऊ दखेील असणारच. ीण ेलुा सांगीेले ेर ेू 

राआीच मआणणार मआणाला. मला ीसले सगळे.” 

मी मराे मआसले यांरा काय माआीे. मला मााया अळवाची खा् चांगलीच माआीे 

 आ.े  

 ठ अदवसांरी ग�ु  ला. माय  ली राआी.  ई मआणे  ्ारी असेे अिरू मिरू. 

ीण द्र अदवसांेच  ई व शामदादा येवरू िडकले. मला  ार बरे वासले. ग�ु घराे 

रवआेा. यांरी वसलुीला ीाठवला आ्ेा.  ई ्रा खंगलेली वासली. मग ब्ले बसल्. 

 मआी अेघेच आ्े्. गु चा अवषय मीच काढला.  ईला मआणाले मला र अवचारेा 

ीरसीर ठरवले. मला ीसंे राआी, मााया माआरेचयांरी इरामदारांची र्करी करावी.  केर 

माआरेाला कमीीणा येे्  अण चकु� झाली ेर संबंिआी अबघडेाे. मायला सांगा व 

काआीेरी कारण सांगूर ग ुला ीरे ब्लवरू घे.  अण  ई मि ुयेईल कां ग? े्  ला 

ेर यांचाआी मार ठेवला असे आ्ईल. 

“अग्  ेा वेळ गेली. असं काय केलं ेर काका ेाुया मायला स्चरू स्चरू मारेल 

 अण  मचयाशी भांडण काढेल. ेुला माआीे  आ ेतयाचया मरासारखे आ्ेे  आ.े े् 

आी संिी ्ायला दणेार राआी.  ेा ेुलाच ल  दायला ीाअआ्.े”  ई. 

ेी मआणे आ्ेी ेे खरेच आ्ेे. घरे वेगळी झाली आ्ेी. पतयेकाचे अरणरय ्् े् घेे 

आ्ेा. मायचया घरचया अरणरयाे  ईचया घरचे कसे ीडेील?  कत कुसंुब रआायलेच 



 

रवआेे. मी मात ीवू� सारखाच अवचार करीे आ्े.े अवचार केला, सांभाळूया सगळे आ्ईल 

ेेवढे. 

मग काक�रा भसूेर  ई व शामदादा अरघरू गेले.  ेा बस सु  झाली आ्ेी. 

ेासाभराे घरी ी्चे आ्ेे. बैलगाडीचे अदवस संीले आ्ेे. 

संधयाकाळ आ्े  ली आ्ेी दवेा्वळ अदवा लावायला गेले ेर लगबगीरे रजवला 

 ली. मआणाली “अिार ेासच अमळेल ब्लायला लवकर या.” मी अदवा लावरू दवेघरा 

सम्रचया ख्लीे गेले. ेी वास ीआाेच आ्ेी. 

“वैरीेाई, सखाराम अमळाला रा ेावडीे ेमुचया? काल  ला आ्ेा यांचयाकडे. 

कामाचे ीैसे मागे आ्ेा. आ े किी क्णाला ीैसे देे ाे? ीारे ीसुली ेोडाला. ््राे 

भांडण केलेर वर िमक� अदलीर इरामदार असाल  ीलया गावचे,  मआी अ्लााचया 

गावचे  आ्े ल ाे ठेवा मआणाला. ्ाग््ागी अडवीर ेमुआाला, दामदीुसीरे ीैसे वसलू 

करीर मआणाला. े् ्ाे आ्ेा ेर यारी  क दगड क� काय तयाचया ीायाकडे अभरकावला 

व ेोडारे  वा् केला.  क राग साी सरसर करीे तयाचया मागे लागला. े् ीळूर गेला 

खरा. ीण मला आ ेकेवढे गा डी झालेे ेे सम्ले. सांभाळा आ्.” रजवला भरभर सगळे 

यक�े आ्ेी.  

मी अवचारांे गेले. भाऊसाआबेारे साी मााया ल्कांवर स्डले ेर कसे करायचे. मी 

अवचारले “अशा स्डलेलया साीाला ीरे कसे ब्लवेाे ेे?” 

“द्नआी वेळेला अशसीरेच काम करेाे ीण ीअआली अशसी आळू व लांब लचक असेे. 

मग दगडासारखे कायेरी साकेाे अेकडे साी  कदम ््राे ्ाे्. ीरे ब्लावेाे 

ेेवआा ेसुक ेसुक अशा अशस्या वा्वेाे मग े् सरळ  ीलया अीं्रयाे ्ाे्. ीअआले 

चार साी आ्ेे. द्र मेले.  ेा द्र  आेे .” मी रइक आ्ऊर रजवलाचे ऐके आ्ेे. आ े

सगळे करेारा तयांरी  ीलाआी ्ीव ि्इयांे घाेला आ्ेा. 

मी घरी  ले ेर काक� ्वळ आ ेबसले आ्ेे. ब्लणे बआ�ेेक माायाबदल असावे. मी 

्ाेाच आ ेगपी झाले.  

रजजवलारे सांगीेलयावर मी ीांच दाेांचे भाले बरवरू मागवले. पतयेक ख्लीे 

दारामागे  क  क भाला ठेवला. व र्करारा सांगरू ठेवले घराे साी अदसला ेर 

ेाबडे्ी मा र साकायचा. ेे   याररे माायाकडे बघे आ्ेे. ीण मी ्ासे काआी 

ब्लले राआी. तया अदवसाीासरू माझी र्र सगळीकडे अभरअभरे अ   लागली. 



 

घरची लढाई संीली आ्ेी.  ेा शे्ारची स ु आ्े आ्ेी. ीण मिलया अदवसांे 

भाऊसाआबेांरा  ीली श�े ेयार करायला ीरेुसा वेळ अमळाला आ्ेा. साीांचे ्ालीम 

श� तयांरी ेयार केले आ्ेे. कसे वाीरणार आ्ेे सम्े रवआेे. खीू अदवस गेले ीण 

काआीच झाले राआी. ्ीव शांे आ्ऊ लागला. 

घर  ेा सरुळीे झाले आ्ेे. गु  कामाला येई, चार अदवस  मचया कडे राआी मग 

घरी ्ाई. घरचे काम द्र ेीर अदवस ीाआहर मग ीरे येई. असे चालले आ्ेे. इरामदार 

तयाचयावर खषू आ्ेे. अआश्ब ेीासीे.  ार  ार अलआीे् मआणे. ीैर ् ीैचा अआश्ब 

अलआीे्. वसलुी बर्बर करे् असे सांगे मला आायसे वासले. गु  सुिरला ेर आवेच 

आ्ेे.  क अदवशी  कसाच सांीडला. े् मााया सम्र किी येेच रसे.  ् सांीडला. 

मआसले “ग ु रांब. े ू ार काम करे्स मआणे आ्ेे आ.े असाच करे रआा. रातयाे  आ.े 

द्ष लागेल असे काआी क  रक्.  अण काय रे ीगार अकेी घेे्स े ूमागीेला राआीस 

रा?  ीण र मागीेलेलाच बरा.” 

“मला माआीे  आ.े ेाुयाच कडे रआाे् ्ेवे् खाे्, बाआरे ्ाे् ेेवआाचा खचर 

सगळा मानय करेाे इरामदार. काआी खालले पयाले ेरी चालेल मआणालेे. मग ीगार 

काय मागायचा. ेे मआणे आ्ेे मअआरा द्रशे �ीये घेे ्ा ीण मीच राआी मआणाल्. द्रशे 

 ार झाले. सरकारी र्करीे ीण दीडशे �ीये अमळेाे कारकुराला. मग सांगीेले ीगार 

रक् अदवाळी अग्दर ेीर चारशे दा. कीडा ल�ा करीर घरचयारा. मला वषारचा ीगार 

अदला सम्ा. ेर आसं ूलागले.” 

मला बरे वासले शेवसी ग ु सिुारला. अआश्ब बर्बर आ्ऊ लागले, वसलुी आ्ऊ 

लागली  अण घराेलया अडचणी दरू ीळू लागलया. मी खीू शांे झाले.     

***** 

 

         

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

१४ 

गु�नाथ- 

�इमीेायचया घरी अआश्बाचे काम बघायला मला ठेवायचे मआणरू बाबारे सांगीेले 

 अण मााया ी्साे ग्ळाच  ला. कामासाठी राआी ीण �इमीेायला मी खीू 

घाबरायच्. मराेले अग्दरच यळखायची ेी. बारीक ल  असेे अेचे सगळीकडे. 

म्ठ्या  ई  अण �इमीेाय  कदम सारखया आ्तया. बाबाला घरचया वांसणया ीाय्े 

आ्तया.  ीण वासणया क र गीचुी म्ठा भाग घशाे घालायचा आ ेतयारे ठरवले आ्े.े 

म्ठा काका व लआार काका द्नआी काम करणारे ीण तयांरा ड्कंच राय मआणायचा बाबा. 

मला बाबा मआणरूच म्ठा वासायचा. मी तयाचयाच बर्बर रआायच्. ीण सगळयावर 

म्ठ्या  ईरे ीाणी अ रवले. अेरे बाबाला अग्दरच आरेले  अण  ््बांरा मिे घालूर 

भाग क र साकले. ीावअआशया ऐव्ी अेसरा भाग अमळाला याचयावरच खषुी मारावी 

लागली. या सगळयाे मी व बाबा  का बा्लूा व सगळे घर दसुरया बा्लूा असे झाले 

आ्ेे.  

ीण भाग झाले मळू घराीासरू लांबचे घर  मआाला अमळाले. बाबा खषू. शेेी शे्ारी 

म्ठी रदी आ्ेी. ीाणी भरीरू अमळणार मग काय तयाला  रंदच झाला. सगळेच अबरड्क 

मआणाला. ीण ेरी दखेील  कत रआाे आ्े्.  ््बा असे ीयये ेरी वेगळे वआायचे 

रवआेे. 

�इमीेायचे लगर बाबारे ीरसीर ठरवले. मला बाबाचा अअभमार वासला.  वढे म्ठे 

शीमंे घर कुणाला रक् आ्ईल? ीण राआी घरचे सगळे ेोड रेरवरू बसले आ्ेे. म्ठ्या 

 ईचाच वावर चालायचा.  ््बा ीण अेचयाच सांगणया पमाणे वागायच.े बाबा आ�शार 

आ्ेा ीण तयाला क्णी ऐकेच रसे. सगळे मआणे े् सवार�  आ.े मआण्े कसा े् मला 

सम्े रसे.  



 

�इमीेायचया लगरारंेर मला इरामदारांकडेच ठेवायचं मआणे आ्ेा. म्ठ्या 

माणसांबर्बर राालं क�  ीलयालाआी ीैसे कमवायची अइकल येेे मआणायचा. ख्े 

असरू द्नआी काका ढ्रांसारखे काम करेाे कसले ख्े असेच बडबडायचा. मला ेे 

ीसे. बाक� कुणालाच ीसे रसे. े् मआणायचा मी ख्े मी काम राय करणार, काम करवरू 

घेणार. भाग अमळाला क� बघा मआणावं कामं कशी करवरू ययायची ेी. 

मी अशके आ्े् मआणरू �इमीेाय कडे गेल् राय. मग भाग झाले.  मआी रवया घराे 

गेल्.  मची शेेी ीअआलया वष�  ारच कमी अीकली. बाबाला ीैरेकरीच अमळेराे 

कामाला. तयाला कामाची संवयच रवआेी. मायची घर चालवेारा ींचाईे आ्ऊ लागली. 

बाबा ब्लला, ीअआलंच वषर आ्ें मआणूर झालं, या वष� बघा कशी शेेी करे् ेे. ीण ीरे 

ीैरेकरी अमळेराे  काच गड्याचया ्ीवावर अकेी शेेी करणार? ीण यावेळी माय 

 ईकडे गेली.  ईरे चार ीैरेकरयारा ीाठवले. मायरे सगळी शेेी ीेरली ्ाेे आ े

बघीेले. बाबा  कादी  ेरी मा  लागला. द्नआी काकांची शेेी ््मांे वआायची. 

 मचीच कां राआी? मला वासे बाबाचे चकुेेय.  कदा अवचारले ेर मआणाला “ेलुाय 

र्ग लागला इेरां सारखा?  ीण ख्े वेरदार, काकांसारखा म्रुी करणारा आ्णार ेू? 

ीैरेकरयांे  अण ेाुया काकाे  रक काय. कामं करवरू ययायची रे. कामं  ीण 

करायची रसेाे.”  

मला ीसले. ीण बाबा ीैरेकरयांवर यरडे दमबा्ी करे. मआणूर तयाला माणसे अमळे 

रसे. माय मग  क काला सम्ावे व शेेी करवरू घेई.  ेा घराची घडी बसली आ्ेी. 

माय घर सांभाळेाराच शेेी ीण बघ ूलागली. बाबावर व माायावर वैेागे मआण े “द्र 

वेळ अगळायला बसेाे री गाव ऊंडरेाे बाी लेक कामं क्ण करणार? भाग क र काय 

झालं? माझं कंबरडं म्डायला  लं.” 

मायचं मला ीसे रसे.  मआी ख्े.  मआी कामं र्डीच करायची? असेच अदवस 

गेले व  क अदवशी बाबा मआणाला “ग ु, �इमीचया घ र इरामदारांचा सांगावा  लाय. 

े ू तयांचे अआश्बाचे व वसलुीचे काम बघशील?” मी आ् राय मआणायचया  ेच माय 

ऊसळली,      

“ ेा कुठे गेली ेमुची ख्ेी? ी्राला ीैरेकरयासारखे ्ावयाकडे र्कर मआणरू 

ीाठवेाय? घरी खायला पयायला अमळेेय रा? मग आ े अभकेचे ड्आाळे कशाला?  अण 

रातयांे आी भारगड कशाला?” 



 

“े ू गी रआा गे! ेलुा काय सम्ेंय र्कर मआणरू क्ण ीाठवे्य तयाला. 

इरामदाराबर्बर रआायला ेर चार ग्�ी अशकेल. ीगार राय मागणार. ्ावयांरा मदे 

मआणरू ्ायचे रे. ीगार दायला लागले ेर ययायचा राय. ेमुचयाकडूर ीगार कसा घेणार 

मआणायचे. अआश्ब वसलुी बर्बबर करायची. ीरुा अव�ास बसला ीाय्े. मग बघ कसा वर 

येशील े्.” बाबा मआणाला. 

मग मला घेऊर अरघाला �इमीेायकडे. वासेे सांगे आ्ेा, “ कदा अव�ास बसला 

क� बघ इरामदार सगळे ेाुयावरच स्ीवेील. ीगार राय ययायचा ीण चारीांच वषाये 

 क  ीली रारळ सीुारीची बाग करायची. कशी ेे मी सम्वेर ेलुा मग. अरे रारळ 

सीुारीे मेआरेे राय ीाडी झाले क� बइकळ ीैसा येे्. बघ े ू्मवशील सगळे. ीण आ ेेू 

�इमेकडे ब्लू रक् आां. ेी आ�शार  आ.े” 

�इमीेायला मी ीण घाबरायच्. म्ठ्या  ई सारखीच आ्ेी ेी. र्रेरेच सगळे 

असीायची. ीण अभेी  वासणयाचं कारण वेगळंच आ्ें. अेरे  कादी चकू ीकडली क� आसे  

आसे  अशी सम् दायची क� काआीच ब्लेा येे रसे. ेे मला  ार लागे. ेी माायावर 

लआारीणाीासरूच डूख ि र  आ ेअसे वासे. कामचुकार मआणूर सगळयांसम्र मआण.े 

मला राग येई. ीण खरेच असे. सगळी मलेु काम क  लागली क� मी गावाे रायेर 

्ंगलाे अरघरू ्ाई. 

 ेा अेचयाकडे रआायचे मआण्े अेचया  कसीचया ेावडीे साीडायचे राआी असे 

ठरवरूच रआाे आ्े्. घर मआण्े इरामदार वाडा खीू म्ठा, तयामळेु अेला भसेणे  ो 

्ेवेाराच आ्ई. ीण सगळेच असलयामळेु ेी काआी ब्ले रसे.  

मला काम ेसे स्ीे आ्ेे. कुठलया वयाीारयाला अकेी सीुारी घाेली, कुणी अकेी 

रारळ रेलेे ेे अलआायचे मग ठरलेला भाव इरामदारांरा अवचारायचा. तयापमाणे अकेी 

�ीये झाले ेे तयाचया खातयांे अलआायच.े वसलुीला ्ाेारा आी वआी बर्बर नयायची. 

तयांरी ीैसे अदले क� खातयांे ्मा करायचे. व्ाबाक� क र ीइके येणे अकेी रआायले ेे 

दरवेळी ीढुचया रकानयांे अलआायचे. मअआनयाेरू  कदा वआीव र सगळा अआश्ब  का 

म्ठया लाल बकुांे अलआायचा. 

ीअआलयांदा क्णाचे अकेी येणे आा अआश्बच रवआेा अलआीलेला. इरामदार मआणाले “ेे 

वयाीारयांरा अवचा रच अलआहया.” मग  का मागरू  क वयाीारयांरा ब्लावणे ीाठवले. 

तयांरी इरामदारारा अआश्ब सांगीेला. तयांरी सांगीेलेली बाक� रइकम मी तयांचया 

खातयांे अलआहर अआश्ब रवयारे ीढेु चालू केले. इरामदारांचे काम  ार म्ठे वासे रवआेे. 



 

 ठवड्याेलया द्र ेीर अदवसांे संीायच.े मग तयांरा मआसले. चार अदवस ेमुचयाकडे व 

द्र ेीर अदवस घरी ्ाईर मआणे्. अेकडे बाबालाय मदे आ्ईल. ेमुचे काम बाक� 

रआाणार राआी. इरामदार आसे  आसे  मआणाले “ेमुआी अआश्ब चांगले ठेवेाय. ्ाे ्ा 

घरी  मचे काआी मआणणे राआी. वसुली वयवअसरे झाली, अआश्ब झाला क� मग ेमुआी 

काआीआी करा. राआीेरी ेमुआी घरचेच  आांे.” 

इरामदारांचा अव�ास खीू लवकर बसला. मी घरी ्ाई ेेवआा बाबा सवर अवचारी. 

अकेी बागा  आेे . रारळाची झाडे अकेी, सीुारीची अकेी.  का ीाडीाे अकेी रारळ 

ऊेरे्, सीुारी अकेी, ऊेरेे, तयाचे वषरभराे अकेी ीैसे अमळेाे. 

मी सांगे ीाडी, सीुारीचा, रारळाचा भाग आ ेसगळं �इमीेाय बघेे. मी बागेे ्ाे 

राय. घरी सगळं  लं क� इरामदार वयाीारयारा भाव ठरवरू देे ाे. अेररू माझं काम 

स ु आ्ें. वसलुी व अआश्ब आ ेमाझं काम. भागेलयांचे अआश्ब �इमीेाय बघेे. 

बाबा खीू अवचारांे ीडला मग मआणाला “असं राय चालणार. भगेलयांचे भाग ेूच 

ग्ळा करायला घे. बागा बघ. झाडांची म््दाद कर. रारळ सुीारी अकेी येेे ेे बघ. 

रायेर काय ऊीय्ग राय ेलुा अेरे ठेवरू. आ ेसगळं ेलुा लवकर सम्लं ीाअआ्े.” 

“आाे्! मग स्ीं  आ ेआ ेबाबा. �इमीेायला अवचारलं क� ीसक र सम्ेल सगळं. 

ेी अआश्ब ठेवेच असणार सगळयाचा.” मी 

“�इमी काय अआश्ब ठेवणार अलआायला कुठे येें अेला?” बाबा            

“बाबा, माआीे राय ेलुा. ेी अचते काढेे व अआश्ब अलआीेे. इरे ीैरेकरयांचे ीण ेी 

ठेवायची. शामदादाचा  अण अेचा अआश्ब बर्बबर ्ळुायचा. ेी राय चकुायची 

अआश्बाे.” मी           

“मग ेर अेला मळुीच अवचारायचं राआी. वेळ बघ  अण सांग. भागेलयांकडे ेूच 

्ाशील. बाईमाणसाला कशाला ीाठवेा. असे ब्ल इरामदारांरा.” बाबा सांगे आ्ेा. 

मला सम्े रवआेे बाबाचया मराे रइक� काय  आ.े बाबा आ�शार आ्ेा कायेरी बडं 

काम इरामदारांचया मदेीरे करणार असे मला वासू लागले. 

काआी अदवस गेले  अण मला  य़ेी संिी अमळाली. ्ेवेारा �इमीेायच मआणाली 

“ीाडीे आ्ऊर द्र अदवस झालेे. काकणची ेबयेे बरी राआी. मला ्ायला अमळाले राआी. 

भागेलयांरा घरीच ब्लाव?ू” 



 

मी लगेच संिी ऊचलली मआणाल् “मी गेल् ेर चालेल �इमीेाय. कसा व अकेी 

भाग ेे सांगा मी क र येईर सगळे. भागेलयांची रांवे दा मग करे् मी आ ेकाम. दसुरे 

रारळ सुीारणचया बागांे ्ायला बरे वासेल मला.” 

�इमीेाय ीसकर मआणाली “तयांची आरके रसेल ेर मला चालेल. ऊलस मला बरेच 

आ्ईल” 

“अरे वा!  मआी कशाला राआी मआणू? ऊलस तयांचा अआश्ब भागेलयां सम्रच आ्ईल. 

बअआणीचे काम भाऊ आलके करणार  मआाला कां राआी  वडणार?”   

मग काय बाबाला ीाय्े आ्ेे ेे झाले.  ेा घरी गेल् क� बाबाला सांगेा येईल. 

ीढेु काय करायचे ेेआी अवचारेा येईल. 

ीढुचया अदवसांे �इमीेायरे भागेलयांची रांवे, तयांचे भाग करायची ी े, म्ठ्या 

बागा कुणाकडे, लआार बागा कुणाकडे आ े सगळ सम्ावले. लआार बागावालयांचे भाग 

झाले क�  ीलयाेले रारळ सीुारी ्रा ऊ्वया माीारे तयांरा दायची. म्ठ्या 

बागावालयांरा अीशवीभर सीुारी व दआाबारा रारळ दायचे सगळे सम्ावलेर. वर 

मआणाली ग्ड ब्लूर रआा सगळयांशी. माझा भाऊ मआणरू श्भला ीाय्ेस.  कस्या 

मांडवकराचा अआश्ब बर्बर बघ. े् ्रा राठाळ  आ.े तयाचया ्ासे रादी लागायचं 

राआी. ग्ड ब्लेल, मैती करेल व मग गळा काीेल असा माणूस  आ.े  

मग माझे वसलुीचे रवे काम स ु झाले. काआी भागेलयांकडे वेळच लागला राआी. 

तयांरी भागाचे द्र ढीग क रच ठेवले आ्ेे. मी सीुारीची ी्ेी व रारळ बैलगाडीे भ र 

घरी  ल्. पतयेक ी्तयावर भागेलयाचे राव अलआीले आ्ेे. मलाच सम्ायला स्ीे 

मआणरू पतयेकाचे खाेे ऊघडूर सुीारीचे व्र व रारळ अकेी ेे ्मा अलआीले.  ेा 

मालाची खाेी ेयार झाली. इरामदारारी ीवू� किीच अशी खाेी अलआीली रवआेी. 

मला सगळी माअआेी आळू आळू अमळे गेली. बागेचे राव, बाग क्णेा भागेली बघे्, 

बागेचे  ेत ळ अकेी. रारळ सीुारीची झाडे अकेी आ ेसगळे तया तया खातयाचया ीअआलया 

ीारावर अलआीले. आी वआी मात मी मााया कडेच ठेवली. इरामदारांरा राआीेरी आी माअआेी 

् रीची रवआेी. आी बाबाला ीाअआ्े आ्ेी.  

मग मला  ंद लागला. पतयेक भागेलयाचया बागेे ील रारळांची झाडादीठ सरासरी 

काय ीडेे. मीच   यर चक�े झाल्.  क रारळाचे झाड ्वळ ्वळ २०० ेे २२५ 

रारळ वषारला देे  असे. सीुारीचे झाड द्र ेे अडी् मण सीुारी देे  असे. इरामदारांरा 

खीूच रतीनर आ्ेे. बाबाला आ ेसम्ले ेर बाबा वेडा वेडा आ्ऊर ्ाईल. मलाच  ार 



 

वासे आ्ेे. मराे  ले  ीली स ुा अशीच ५० , ६० रारळांची व ६०, ७० सीुारीची 

झाडे असलेली बाग असेल ेर. बाबा मआणे् ेे खरेच  आ.े  कादी बाग अमळवलीच 

ीअआ्े. 

वसलुी  ार झाली. वयाीारी येऊर भाव क र सगळा माल घेऊर गेले. अआश्ब 

खातयावर चढला व इरामदारारी ेारी  केली. �इमीेाय खशू झाली.  ेा बाबाीण 

खशू आ्णार आ्ेा. ेेवढ्याे गांवाआहर माणसू  ला.  ई खीू  ्ारी  आ.े लवकर 

ब्लावलेय. 

�इमीेाय रडवेली झाली. ्ेवण करणारया बाईरंा ब्लावरू चार अदवस ्ाऊर येेे 

मआणाली. मी, ेी, मािव व अमे ुगावी अरघाल्. ेासाभराे गावी ी्चल्. �इमी मआणाली, 

″ ईकडेच ्ाऊया.″ ी्चल् ेर  ई कणआेारा ऐकू येे आ्ेे. काका मआणाला 

ीायाखालचे झालेय. कोकणांे  ुरशी खीू. क्णाला केवआा चावेल सम्णार राआी. 

असेच  काद े अेचया ीायाखाली  ले असणार.  ुरसे, साी असले काआी चावले क� 

‘ीायाखालचे झाले’ असे मआणायची परा  आ.े अवष चढे राआी मआणेाे. मग वैद 

मांअतक वगैरेरा ब्लावरू अवष ऊेारा केलाय मआणाले.  

�इमीेाय बाआरे येवरू मआणाली “ग ु, े ू्ा. मी येईर रंेर.  ईकडेच रआाेे ्रा. 

मायला ीाठवेा  ले ेर बघ अवचा र बाबाला.”  

चार अदवस �इमीेाय  ईकडेच आ्ेी. माय ्ाऊर  ली. मग  क अदवसासाठी 

 मचयाकडे  ली.  मआी ीरे अरघाल्. 

 ईची ेबयेे आळू आळू सिुरे आ्ेी. काळ्ी राआी मआसलयावर  मआी ीरेल्. 

दसुरया अदवशी मांडवकरकडे गेल्. ीाडी झाले आ्ेे. भाग ीआायचे आ्ेे. या वेळी 

मांडवकरचया खळयांे चार चार ढीग अदसे आ्ेे. मी अवचारले चार ढीग कसले. ेर 

मआणाला “ेमुचया  का बागेवर चाले राय. मआागाई केवढी झालीय. मग भाऊसाआबेांची 

 क बाग ठेवली भागारे. े् ढीग तयांचा.” मला मराे ीसले राआी. मआसले “मांडवकर, आ े

बर्बर राआी. ेलुा माआीेच  आेे   बासाआबे व भाऊसाआबेांचे संबंि. मग ीाडीांेच 

घ्ळ राआी आ ेकसं ठरवणार रे.  ेा काय ीाडीाला येवरू बागेे ऊभ ेरआायचे मी?”    

“ बासाआबे इरामदारारी ेमुआाला इरामदार केले काय? भागेलयारा ्ाब अवचारेाय 

््रांे? र्करारे  वा् चढव ू रये रगाच.” मागरू  वा्  ला. वळूर ीाअआले ेर 

स ेद ीेआरेावाे सेचांे रभी असलेला माणसू अदसला. मांडवकर िांवेच खचु� घेऊर 

 ला “बसा मालक, बसा मालक” मआणे तयांचया मागे मागे क  लागला. मला  ेा 



 

मआतव रवआे.े तयांचे भाग तयांरा दाखवले. चआाीाणी झाले व ेे अरघाले. ्ाेा ्ाेा मला 

मआणाले “खरे इरामदार  मआी  आ्े. अगळलेलया इससेसीेले  ठ दआा रारळ 

 मआाकडे  ले ेर राग मार ूरये.  ुकसचे अमळालेय ेेच ीआा.” 

मला संेाी  ला आ्ेा. भाग म््रू ेाबडे्ी गाडीे भरायला लावले. गाडी 

अरघाली मग मांडवकरला मआणाल् “वाड्यावर ये. इरामदारांचया ीढ्ुयाे काय ेे आ्ऊ द.े 

मला मग काम कसे सांभाळायचे ेे सम्ेल.” 

�इमीेायला सगळी आक�गे सांगीेली.  बासाआबेारा ीण कारावर घाेले. तयांरी 

�इमीेायलाच ीढेु केले. “भागेलयांचे सवर काआी ेीच बघेे. ेी ब्लेल मांडवकरशी.” 

मांडवकर सकाळी सकाळी  ला. �इमीेायरे तयाला आसे  आसे  अवचारले “काय 

इसाीअरेी अशकवे्स मला? द्घांचं भांडण री अेसरयाचा लाभ? बघ क्णाेरी 

 काचाच भागेली आ्शील े.ू भाऊसाआबेांचा आ्णार असशील ेर  मची बाग  �ा मी 

दसुरयाला देे े. राआीेर ेबडे्ी तयांची स्डूर द.े राआीेर असे कर तयांचीच बाग ठेव े.ू 

 मची बाग मी ीवारारा देे े. चांगले भाऊ  आेे  द्नआी.”  

“राय राय वैरीबाय, मी कायय ि्का राय करणार. मआागाय केवढी झालीय. ीरवडे 

राय. खचर ीाणी चालायला ीाय्े रा? मआणरू ठेवली बाग व्.  सं करा मला  णखी 

 क बाग दा. तयांची स्डे्.” मांडवकररे �इमीेायवर वार केला. 

“मााया सगळया बागा अदलयाे मी क्णाचीय ीरे मागणार राआी. सगळे इमारदारीे 

वागेाे माायाशी. ेझुीच कायेरी कारसरारं चालू असेाे. ेाुयासारखा भागेली गेला 

ेर मला शांेीच लाभले रे. रखया  ठवे् रा? ेसले काय ीरे आ्णार राय.  अण ेलुा 

ीयलया ीासूर ेे इरामदार ग्ड. आ् क� तयांचाच भागेली.  ् मी ीवारारा ीाठवेेय 

ेाबा ययायला. या वष� सआामअआरे े ू अरगा केलीस बागेची, तयाचा अआश्ब ीढुचया 

ीाडीाला दईेर. ीण े ूबाग गीचीू स्डलीस ेर. मला माआीे  आ,े ेुला चढवायला ेे 

इरामदार बसलेे. काय कसकस झाली ेर बागआी ्ाईल व भाग ीण ्ाईल.” �इमीेाय 

ीरुी आ�कमाे ब्ले आ्ेी. मग मला सेबावरचया ीवारारा ब्लवायला ीाठवले.  ेा 

मांडवकर गयावया करे बसला आ्ेा. 

मी ीवार भावारा घेऊर  ल्. �इमीेायरे मांडवकरचया ीढ्ुयाेच तयांरा सांगीेले 

“ेरीवरची मांडवकर बघे् ेी बाग ेमुआी बघे ्ा.  �ांच ्ाऊर ेाबा यया. तयाचे 

सामार काय असले ेर तयाला दा. भाग मी ेमुआाला देे े ेसाच दणेार. ेयार  आाे 

रा?” 



 

ीवार भाऊ गडबडूर गेले. द्घांचया ड्ळयांे ीाणी ेरळले. “वैरीबाय दवे भलं कर् 

ेमुचं. अवसरणार राय व् ेमुाला.” असे बडबडे मांडवकरा बर्बर अरघाले. मंडवकर 

काळा अठइकर ीडला आ्ेा. स्बे मला ्ायला सांगीेले. सवर वयवअसरे आ्ेे 

बघायसाठी माझी आ्ेरी लावली. 

मी मात �इमीेायला मारली. केवढी आ�शार आ्ेी.  का झसइयांे अेरे मांडवकरकडूर 

बाग काढूर घेेली. दसुरयाला दऊेरआी साकली. मला वासले आ्ेे मांडवकर सआ्ासआ्ी 

बाग दणेार राआी. तयारे सआ् कशी अदली सम्ेरा. ेाबा घेऊर झालयावर मी सआ् अवषय 

काढला ेर ीवार लगेच मआणाले, “मांडवकरची द्रच घरे.  मची ीवारांची सेरा घरे 

 आेे .  मचे ेरणे ेाठे ल्क मांडवकराचा खदुार करेील माआीे  आ े तयाला. गी 

ेाबा अदलयाअशवाय ्ाईल कुठे!  अण गावालाय मआाईे  आ ेमांडवकर अकेी ख्डीचा 

 आ े े्. वशाडी करणयाे  क रंबर. क्ण ऊभ ं राय रआाणार तयाचया बा्रू.  अण 

वैरीबाय ेर देवी सारखी  मआाला. अेचया सम्र क्ण  लं ेर गाव चालवरू राय 

घेणार.”  

सगळे गाव केवढा मार देे  आ्ेे �इमीेायला. �इमीेाय ीरुी इरामदारीण झाली 

आ्ेी.   
***** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

१५ 

�िक्मण- 

 ईकडे गेली ेी ्ीव मठुीे ि र. कसले  ्ारीण आ्ेे? कशी असेल आ्ार 

शंका मराे येे. माझा दवे मआण्े  ई. सरळ अेकडेच गेली. मायला काय वासेल, बाबा 

केवढा अचडेल कशाचा अवचार राय केला. चार अदवस रआायले. ऊेार ीडला व अरघाले. 

वयवआार मआणरू  क अदवस मायकडे गेले. मायरे र्वाची भा्ी केली आ्ेी. मला  ार 

 वडेे माआीे आ्ेे अेला. अेचं पेम चांगलं चुंगलं क र घालणयाेच अदसूर यायचं.  

राती शे्ारी ीडली ेर रडू लागली. मआणाली “ग ु अेकडे ेुायाकडे,  अण आ ेशेेीे 

कायीण बघे राये. माझा ्ीव दमे् ग. ्यंेची शाळा संीली. ीढेु अशके् मआणे 

आ्ेा ेर राआी मआणाले. े् बघे् शेेी. करे् मदे र्डी. ीण ऊदास असे्. अशकायची 

आचस ेर आ ेराय मआणेाे. शाम मआणाला अशकवा तयाला ेर आ ेऊलसेच शामला अशवया 

घालेाे. काय क  सांग?”        

“मी ब्लू बाबाशी?  अण ेमुआी गु ला कशाला ीाठवलाे  वढी अडचण क र. 

 मआी ठेवला असेा क्णीेरी.”  मी 

“ेे काय मला राय सम्लं. ीण  वढं खरं, ीयलयाीासरूच यांचया मराे ग ुला 

ेाुयाकडे ठेवायचं आ े आ्ें. मग इरामदारांचा अरर्ी  ला. गेले ेे ग ुला ेाुयाकडे 

ठेवरूच  ले. मला अवचारेाे काय किी? वयवआार  ार अशकेल मआणेाे.” माय 

“ क खरं ग माय. गु  काम चांगलं करे् मआणायचे आ.े मग मी भागेलयांचा अआश्बआी 

तयालाच सांगीेला. े्आी बर्बर करे् े्. चांगला ेयार झाला ेर राआील माायाच 

कडे. इरामदार देे ील मेवआणयाला ्मीर ्मुला. अशीच इच ा असणार बाबाची दसुरं 

काय?” मी. 

“ मची काय र्डी  आ?े दसुरयाचया इससेसीवर कशाला  शा ठेवायची?” माय. 



 

मग इकडचया अेकडचया गपीा क र ीेगुळल् व केवआा झ्ील् सम्लेच राआी. 

सकाळी रठूर अरघाल्. मायरे मलुांसाठी लाडू क र अदले. ीअआली गाडी ीकडूर घरी 

अरघाल्. वाड्यावर ी्चल् ेेवआा अदवस चांगलाच वर  ला आ्ेा.  

अदवस ्ाे आ्ेे. काक� अंर ण ीकडूर आ्तया.  अण ग ुरे मांडवकरची ेकार 

केली. भाऊसाआबेांची बाग ीण तयारे भागारे ठेवली. आ ेचालणार रवआेे. याला ्र असे 

क  अदले ेर दसुरे भागेली ीण दसुरयांचया बागा ठेवेील. मग कुणाचया बागेचे अकेी 

रतीनर काआीच सम्णार राआी. लबाडीला वाव अमळेल. मग मांडवकरला म्डूर 

काढलाच ीाअआ्.े तयाला बाग स्डायलाच लावायची. ीण े् सआ्ा सआ्ी स्डणार 

राय. मग धयाराे  ले ीवारांचे री मांडवकरांचे वाकडे. ीवारारा बाग दऊे. ेसे 

 ीलयाशी ीवार इमार ्ीेाे.  क बाग  ार ्ीेाे. ीण द्र भाऊ, तयांची बायका 

मलंु, ीरेु ीडे राआी रतीनर. लगेच ेयार आ्ेील  अण मांडवकराची कसकस कायमची 

अमसेल. भाऊसाआबेाला चांगलाच शआ बसेल.  

माझा आ्रा बर्बर ठरला. ीवारारा बाग अदली व मांडवकरची कसकसआी संीवली 

 अण भाऊसाआबेारा माझे ीाणीआी दाखवले. सम्ेल कसा काय वार लागलाय े्. 

चारच अदवस गेले  अण रजवला भसेली. अवचा  लागली “वैरीबाय काय केलेे आ् 

ेमुी? ेमुचया रावारे खीू अशवया शाी चालू असेाे. क्णेरी मांडवकर भागेली  आ े

े् येे्. सारखा सांगे्. तयाची चांगली बाग गेली. यांचयामळेु गेली.  ेा दसुरी दा 

मआणे्. आ ेसाळासाळ करेाये. काल ेर दम मा रच गेला. दसुरी बाग दा रायेर  क 

रारळ क� सीुारी दणेार राय भागाची. कुसंुबाचे ीरेु ीडले ीाअआ्े. ्र मग ऊरले ेर दईेर 

रआायलेले. काय व् काय केलंे ेमुआी?”   

“काआी राआी भाऊसाआबे  मचयावर डाव साकायला गेले. मी ीरुा ऊलसवला. 

मांडवकरला आाेाला ि र काय भले आ्णार? भाऊसाआबे ीुरे  सलेे तयांचयाच 

खेळांे.” मी.   

“सांभाळा आ्. मआणे आ्ेे. राखणदार ीरेु ेयार झालेे. स्डे्च  ेा तयांरा. 

संीवे् सगळयांरा. बघा आ्! काय ेरी घाे करेील ेमुचा रागाचया भरांे.” रजवला. 

“ीाआह! पारबिाे काय असेल ेे आ्ईल. मी सगळयांरा सांभाळायचा  स्कास पयतर 

करीर. बाक� ्े वआायचे ेे वरचयाचया म्�रेच. आ ेकाआी ीरमे�र राआीे  मचा अंे 

अलआायला.” मी. 



 

अदवस ्ाे आ्ेे. माली, राघव, मािव व अमे ु शाळेे ्ाे आ्ेी. माली ्रा 

 ढ्याेाख्रच वासे. राघव अअेशय पेमळ, लाघवी व असयासाे आ�शार आ्ेा. मािव 

 ार मसेीख्र व आसेमखु आ्ेा. भावा बआीणणचया कळी काढायला तयाला  ार  वडे. 

अमेलुा खीू सेवी. ेरी दखेील अमेचुे  अण तयाचे खीू ्मे. शाळेे ्ाेारा येेारा 

राघव मािव व अमेलुा सांभाळायचा, वयवअसरे ल  ठेवायचा. माली मात  ीलयाच 

अव�ांे असायची. भावंडाे अमसळेच रसे. अमे ुकिी ब्लायला खळेायला गेली ेर 

ीळवरू लावे. किी गाणी ऐके बस, किी कागदावर अचते काढे बस असले िंद ेकरी. 

राघव सकस सगळी भावंडे अेला घाबरे. आळू आळू क्णीआी अेचयाकडे ्ाईरा. मला 

वाईस वासे. खेळणया बागडणयाचया वयाे आी  कसेीण कां भ्गेेय? काय  रंद 

अमळे्य अेला? काआी ेरी क र अआला ब्लेी खेळेी केले ीाअआ्े. 

मग कामाे मदेीला ब्लाव ू लागले. द्र अदवस  ली मग सरळ सरळ मला 

स्कलेर. मआणाली “मला काय ीैरेकरीण सम्ेेस? मी राय असली कामे करणार. मी 

इरामदारांची मलुगी  आ.े मी तया पमाणेच रआाणार.” 

मी रइक झाले. अआला सम्वायचं कसं ेेच सम्ेरा. काकणचया कारावर आ ेब्लणे 

ीडले  अण तयाआी यरडलया “कशी ब्लेेय बघ ग्.  वर  �ाच अेला. बरे राय 

अदसे असले ी्रीचया ्ाेीला. लगीर बघेारा काय इरामदारच अमळणार काय अआला?” 

ेी रागाेच बाआरे गेली. तया अदवशी ीासरू अेरे काकणशी ब्लणेच स्डले. मग अेला 

व अमेलुा घेऊर मी राती अररअरराळया ग्�ी सांग ू लागले. शावणबाळ, राम सीेेचया, 

सतयवार साअवतीचया ग्�ी सांगे. मला अेचया मरावर ठसवायचे आ्े.े बाई ग सािी 

संसारी बाई आ्, इरामदारीण आ् क� रा्ाची राणी आ्. मरयुयाचे भ्ग काआी कमी आ्े 

राआीे. ्ेवढे म्ठेीण ्ासे ेेवढ्या याेराआी ्ासे. ीण ीरीणाम ीडेाळेा येे 

रवआेा. मालीरी  ार अब्ल झाली आ्ेी. 

काकणचे दखुणे आळू आळू वाढे आ्ेे. तया अंर ण ीकडूरच आ्तया. सगळे ्ागचया 

्ागी दावे लागे आ्ेे. ीण माअलरी किीच तयांरा काय ीाअआ्े रक् बघायला येे 

रवआेी. रागींचमीचा अदवस आ्ेा. काकणचे ्रा ्ासेच झाले आ्ेे.  बासाआबेांरी 

वैदबवुांरा ब्लावले. तयांरी कसलया कसलया माता ऊगाळूर ीा्ायला सांगीेलया. 

ीावसाची संेे िार चालू आ्ेी मआणरू मलुारा शाळेे ीाठवले राआी. दीुारी काक� 

अववआळू लागलया मी शे्ारी बसूर तयांरा शांे करीे आ्ेे.  वढ्याे मआणालया “ीावरेे, 

सगळयांरा सांभाळलेस ग्. ीण ेलुा ऊसंे राय अमळाली.  ्ीासरू माझा भार कमी 



 

आ्ईल ेाुयावरचा. ीण या इरामदारीचया भाऊबंदक�चा भार काय कमी आ्णार राय. े् 

भाऊसायबच राआी ीण दसुरेय ेलुा सेवणार ग्. साीासारखे मागे लागणार ेाुया. मी 

ीढेु सगळे आ्णारे आाल बघेेय ेझुे. सगळया साीारा ठेचरू काढ ग् बाई.  ार कठीण 

अदवस  आेे  ग् ेलुा.”  

मराे चररर झाले. काक� असं का ब्लेाये. िाी लागेेय ेरी ब्लेाये. मी आळू 

शांे करे मआणाले “काक�, शांे ीडा आ् ेमुआी. मााया पारबिाे  आ ेेे आ्णारच. शांे 

वआा.” 

“ ेा कायमची शांे आ्णार ग्. ीण ड्ळयासम्र क्णेरी येवरू सांगे्य ेुझं 

भअवयय. ेेच सांगेेय ेलुा.  ीले  अण ीरके द्नआी सीलेे ेलुा  ळायला. ्ीव 

ेसुे्य ग् ेाुयासाठी. बघ मी  ेा ्ाेेय ीण े ू बाला  अण मलुांरा ्ी ग्. ्ी 

.. ्ी ..” मग िाी लागली. मी माता चासवली. र्डे ीाणी ीा्ले. ीण  ेा �ास मंद 

आ्े्य वासले.  बासाआबेांरा भसेायला ब्लावले. ेे  ले ेसे काक�रे ड्ळे ऊघडूर 

आाे वर केला. �ासांे मिुरच घरघर येे आ्ेी. मााया ेोडूर मतृयुं्याचा ्ी चालू 

झाला ेसा तयांचया ेोडावर शांेीणा ीसरे गेला.  क मंद आसणं चेआरेयावर ीसरलं. 

 अण आळू आळू �ास मंद मंद आ्े गेला. घरघर रांबली. 

मााया  कसीचया ड्ळयाेूर ीाणी स ु झाले. अरीअुतकाला  काचे ेरी ड्ळयांेले 

ीाणी अमळे आ्ेे. काय अरर आ्ेा तयांचया  ययुयाला. कुठलया इच ेरे तया ्गे 

आ्तया? ्गणयासाठी काआीेरी कारण ्�री असेे रा? मग काकणरा असले कुठले कारण 

आ्ेे? सगळयांवर पेम माया वासे ्गलया.  ् ्ाेारा माझी केवढी काळ्ी करीे 

आ्तया? लगर आ्ऊर  ले ेेवआाीासरू तयांरी मला  कआी वाईस शबद ऐकवला रवआेा. 

केले ेे पेम  अण माया. काररघाडणी केली ेी यांची.  ्  क मायेचा वआाेा झरा 

मााया  युययाेूर कायमचा  सूर गेला. 

घर लवकरच असररसरावर झाले. ीण मी मात ऊदास आ्े.े सम्े रवआेे आी ऊदासी 

कां. मअआराभर ेरी सैरभरै अवचाराेच वावरे आ्ेे.  अण  के अदवशी बाबा आ्र झाला. 

मआणाला “�इमे इरामदार  मालाय  क बाग देे ील काय ग्? शेेी ीे ा बागाईे बरी. 

मआेरेे क र ीण काय अमळे राय शेेीे. ीैसे ठरवा. रतीनराेरू  अण ग ुचया 

ीगाराेरू  ेडू.  अण राय  ेडले ेर बाग ीरे यया.” 

मी   यारे  ीडले. आा काय मराे ठेवरू  लाय? ्ावयांकडे येवरू बाग मागे् 

कसा? ीअआलयांदा ग ुला ीाठवले, ीगार देे  आ्े् ेरी रक् मआणाला.  ेा बाग मागरू 



 

भीड घाले्य इरामदारारा. यांचया ीयये ्ायचया  िीच याला मलाच र�र दावे 

लागेल. मग ब्लले,                    

“बाबा! ेझुी शेेी कमी  आ ेकां? वेरदार  ीणआी  आ्े. ्ावयाकडे मलुाला 

र्करीला ठेवायचे इरेच ीअआली चूक केलीस.  ेा बाग मागे्स. मुलीचया संसाराे 

दखलगीरी क  रये रे. संबंि अबघडले ेर द्घाराआी तास आ्े्. कसे सम्े राआी ेलुा. 

इरामदारारा मी काआी असले सांगणार सचुवणार राआी. कमीीणा वासे् मला.  अण े ू

सांगेलेस ेरी मी रक् मआणायला लावेर इरामदारारा.” 

“अग् असं काय करेेस? वेरदारी  ेा कूळकायदाे ्ाेेय ग्. अि� ीण ्मीर 

राय रआाणार ग्. मग खायचे काय? कुळे ीण आळू आळू मा्ायला लागलीे. खंड राय 

घालीे बर्बर.  अण  मची रांगराखालची शेेी काय बाक� द्र भावांसारखी अीक 

ीाणयाची राय. मला बघूर राीीक शेे अदले ग्. डाव सािला म्ठीर.” बाबा 

 ईला द्ष देे ाच मी रसळले, “मला सांगे्स आ.े अरे रदी ्वळची सगळयाे 

चांगली शेेी ेलुा अमळाली. कामाची सवय राय ेलुा. दसुरयारे द्र द्र अीकं घेेली 

असेी. े ूबसलायस  ळस काढे. मला माआीे  आ.े माय क� करेे  अण े ूअसा 

अ रे बसे्स.  ईला ेर काय ब्लूच रक्स. ेी दवेी  आ े रे. अेला ब्लशील ेर 

दवेाचा क्ी आ्ईल कुसंुबावर. ेुाया बर्बर सगळयांराच भ्गायचे येईल.” 

“मग काय रायच मआणेेस? ीण बघ मग द्ष लाव ूरक्. भाऊसाआबे भसेलेले. ेे बाग 

देे ाये मला. ीण मआसले ीअआलयांदा  बासाआबेांचा शबद स्डवयूा. ्ावयाचया 

दशुमराची बाग कशी ठेवायची. ीण  ेा काय ेचू राय मआणेेस ेर ी्रांसाठी काय ेरी 

े्वी् केलीच ीाअआ्.े” बाबा मारभावी ीणारे ब्ले आ्ेा. मराे राग राग झाला 

आ्ेा. भाऊसाआबे सरळ शांे ्गायला देे  रवआेे.  अण माझाच बाबा तयांरा ्ाऊर 

अमळे आ्ेा. राग मराेच दाबे शांेीणे ब्लले,      

“बाबा रे ेलुा ीाय्े ेे कर. क्णाचीय बाग ठेवेरास. मला काय  रक राय ीडे. 

ीण  क ल ाे घे. ग ुला  �ाच बर्बर घेऊर ्ायचं.  अण ीरे किी माायाकडे 

ीाय ठेवायचा राआी. मी माआरेी  ले ेर ेी  ईकडे ेाुयाकडे राआी. ल ांे ठेव.” 

 ेा मात बाबाचा चेआरेा ीडला आ्ेा. काआी र ब्लेा ऊठला व ्ाऊ लागला. मी 

आसकले “ग ुला घेऊर ्ाे्यस रा? तयाला येऊ द ेमग द्घेआी ्ा.” 

“तयाला कशाला े् करील काम इरामदारांचं. मी काय बाग ठेवली राय अ्ूर.” 

बाबा          



 

“बाबा, मला अवषाची ीरी ा राय ययायची. े ू तयांची बाग ठेवणार?  अण ेझुा 

मलुगा माायाकडे अआश्ब बघणार? वेडे सम्े्स काय  मआाला े?ू घेऊर ्ा बर्बरच 

तयाला.” मी. 

 वढ्याे इरामदार  ले. अवचा  लागले. काय गडबड  आ.े  वा् वर ीयये येे 

आ्ेा. मी सवर सांगीेले व वर मआणाले “अआश्ब अलआायला दसुरा क्णीेरी ठेवा. गु ला 

्ाऊ द ेतयाचया घरी. तयाला इरे ठेवणयांे अरर राआी.”  

इरामदार ीरे माडीवर गेले. काआी �ीये ीाक�साे घालूर घेऊर  ले व मला देे  

मआणाले “आ ेेमुआीच दा भावाला. तयांरी घेेले राआीे ेरी मी बा्लूा ठेवे असे तयाचा 

ीगार. द्रशे �ीयारे म््लाय सांगा.  ीणास क्णाची मदे रक् असे असेल ेर. 

 अण ेमुआी मराला लावरू घेव ूरका याे ेमुचा द्ष राआी.” 

ग ु अममळ द्र घसकारी  ला. बाबा गपी अभंे ीला सेकूर बसला आ्ेा. ग ु येेाच 

तयाला मआणाला “ग ु चल. सामार घे ेझुं री चल घरी.” ग ुरे  कदा माायाकडे व 

 कदा बाबाकडे र्र केली.  अण अरघरू गेला. दआा अमरीसांे सगळे सामार ग्ळा क र 

 ला व द्घे अरघू लागले. मी गु ला मआसले “आ े ीाक�स यारी अदलेय. ेझुा  वढ्या 

अदवसांचा ीगार.” 

“ मआी ख्े रा ग्. मग ीैसे कसे घेणार?” बाबारे कु्का शेरा मारला ीण मााया 

आाेाेले ीाक�सआी घेेले व अरघाले. 

तयांचया ीाठम्रया  कृेणकडे ीआाे अवचार क  लागले. आ ेमाझ ेबाबा व भाऊ कसे 

वागेाे? आ े असे कसे? यांरा मायेीे ा सवारर ्ासे ्वळचा. बाग ठेवायला राआी 

मआणाले ेर भाऊसाआबेांचे राव घेे्.  मचया ्ीवावर ऊठललया  का भेकड माणसाला 

सार दणेार मआणे् बाबा  आ ेक� शत?ु  

ीण खरंच ्र भाऊसाआबेारी तयाला बाग अदली ेर  ीले माआरे कायम ेसुणार. माय 

व लआार भावंडे यांचा सआवास ेसुणार. काय करेा येईल?  ईरे काय केलं असें? 

अकेीेरी वेळ अवचार चालला आ्ेा. मग दीुार आ्े  ली मआणूर पसाद,  रेीचया 

ेयारीला लागले.  

दीुारी ्ेवंणे झालयावर यांचयाकडे अवषय काढला. भाऊसाआबेांरी ्र बाग बाबाला 

अदली ेर  ीला सबंि तयांचया बर्बर रआाणार राआी, ठेवायचाआी राआी मआणरू सांगीेले. 

ेे मआणाले “अआ् वडील  आेे  ेे ेुमचे. असे सबंि ेसुेील कसे?” 



 

“आ े ीआा, बाबा ्र  ीलया सम्र रभा झाला ेर काय सबंि ठेवणार?  ीलया 

कुसंुबाचं संर ण ्ासे मआतवाचं. बाबाला सवारर अदसे्.  ीले  अण भाऊसाआबंेचे 

संबंि अदसे राआीे?” 

चार सआा अदवस गेले व शामदादा  ला. मला मआणाला “ ईचा ्ीव राआीरा मआणूर 

भसेायला  ल्. मिलया काकांचे  अण ग ुचे भांडण झाले ग् ेमुचयाबर्बर? ग ु ीरे 

 ला. काका ेाुया रांवारे खडे  ्डे अ रे् गावभर. मलुगी मला मेली, रावीण घेणार 

राआी मआणे्. काय वेडे वांकडे केलेर ग् ग ुरे?” 

मग तयाला सगळी आक�गे सांगीेली व मआसले “मआण ूद ेतयाला मी तयाचयासाठी मेले 

मआणरू. मला ेमुआी  आांे क�. मायला सांग  ेा गावी  ले क�  ईकडे येणार 

अेकडेच भसेे ्ा. मी काआी बाबाचया घरी ्ाणार राआी.” 

शामदादा अवचाराे ीडला. मग इेर ग्�ी ब्लूर अरघरू गेला. 

अदवस ्ाे आ्ेे. अकतयेक मअआरे ऊलसले. बाबा काआी भाऊसाआबेांची बाग करायला 

 मचया गावी  ला राआी. काय चाललेय ेे सम्े रवआेे. रजवलाला मी अवचारे ीण 

अेलाआी काआी सम्े रसे. ेी  वढेच सांगे क� भाऊसाआबे साीांराच खेळवे असेाे. 

आलली ेे साीांरा राती ससेु स्डेाे.  ार अभेी वासेे घराे. राती कुठे ीायाे  ला 

 अण चावला ेर अशी िासेी वासे रआाेे. ीण भसेायला क्णी येे राआीे. मआण्े 

बाबारे  ुकस िमक� ेरी अदली असेल, अकंवा भाऊसाआबेांरा मााया बाबांरा ्वळ करणे 

ि्इयाचे वासले असेल, असे मला वासले. 

 ेा अदवस भरभर ीळे आ्ेे. मलेु म्ठी आ्े आ्ेी. अशकायसाठी माअलरी व राघव 

अ्लााचया गावी गेले आ्ेे.  अण  क द्र वषाये मािव व अमे ूीण ्ाणार आ्ेे. मग 

मात कसे आ्ईल याची काळ्ी मला लागली आ्ेी. 

आ ेमआणे राघवला वक�ल करायच.े घरचयाच ्अमरणचे ेंसे रवया कायदांमळेु वाढे 

आ्ेे. घरचा वक�ल असला ेर सवर बर्बर आ्ईल मआणायचे. माअलरी ेर माायाशी 

 सकूरच ब्ले. मी अशकलेली राआी मआणरू अेला माझी ला् वासेे. असे  कदा अेरे 

राघवला सांगीेले आ्ेे. मािव ख्ड्या करायचा, गाणी मआणे बसायचा, असयासाे मात 

मागेच असायचा. अमे ू  कदम आसंरी मर मरअमळाव ू अण सगळयांची  वडेी आ्े 

आ्ेी. असयासांे  ार ीढेु रवआेी ीण दआा बारावया रंबरवर ीास आ्े आ्ेी. 

आलली भाऊसाआबेांचा तास वासे रवआेा. कदाअचे मलुबाळ रसलयामळेु ेे 

अडचणीे  लयासारखे वासे आ्ेे.  आ ेेीच इससेस कुणाला दायची आा प् तयांरा 



 

सेवे असणार. ीण  क अदवशी रजवला रडे मआणाली. भाऊसाआबेांरी केवआाच दसुरा 

घर्बा केलाय. तयांरा  क मलुगा ीण  आ.े अेला आ ेद्र अदवसाीूव�च सम्ले. 

“अग् ीण लगरय गीुचीु केले काय? कुणालाच काआी माआीे राआी.” मी 

“लगर केले असेल ेर सम्ाणार? े् क्णी वाणी भागेली आ्ेा  का बागेवर. साी 

चावला तयाला  अण मेला. तयाची बायक् चांगली े ण  अण रीसस आ्ेी. मलु रवआेे 

अेला. बाग अेचया ेाबयांेच अदली  अण आ े्ायला लागले अेचयाकडे झाली असेील 

साे  ठ वष�. क्णाला काय सम्णार. सगळया गांवाला आळू आळू माआीे ीडले. 

ीरवाच मला सम्ले. मला संशय  आ.े यांरीच ीाळलेलया साीारे मारले असेल तया 

भागेलयाला. ीण  ेा माायावर  र्ी अस  करेील वांझीणाचा.” ऊजजवलाला 

 कदम आ�दंका  ुसला. अेचया ीाठीवर आाे अ रवे आ्ेे, शांे करे आ्ेे. ीण मर सैरभरै 

झाले आ्ेे. का  का  ययुयाची वास लावली या माणसारे. अकेी कूरीणा.  

मग  कदम अवचार  ला. आ ेसाी मा र साकले ेर. दसुरया  णी े् अवचार ीळवरू 

लावला. घराे  ले  अण ीरे अवचाराे गेले. साी वाी र कसे काय मारेील ेे 

 कादाला? साी  वढे आ�कमांे  णेा  ले असेील तयांरा? ीण मााया घराेलया 

क्णावर स्डायचे असेील ेर तयांरा  मचया घराे यावे लागेल ेे असे किीच 

करणार राआीे. काय य््ले असेल? माझी मलेु बाआरेगावी  आेे  तयांरा सांभाळायला 

सांगीेले ीाअआ्े. अेकडे ्ाऊर ेर आ ेकाआी करणार राआीे रा? ्ीवाचा ररकांी झाला.  

राती यांरा मआणाले “मलुांरा द्र अदवस ब्लवा. राआीेर  ीण भसूेर येऊ द्घेआी 

्ाऊया.” 

ाारी  ेा मला काआीआी अवचारायचे राआी असेच ठरवलेले अदसले. कां?  वढे काय 

काम अरघाले मलुांकडे? किी ्ायचे? काआीच अवचारले राआी. 

दसुरया अदवशी सकाळीच ेयार झाले व मआणाले चला. मी लवकर ेयारी क र 

अरघाले. मलेु भसेणार मआणूर बरे वासे आ्ेे. मािव व अमेलूाआी बर्बर घेेले. 

राघव व माअलरी सम्र अदसेाच ्ीव भांड्याे ीडला. मी तयांरा घेऊर बसले. राघव 

सगळयांरा ीाआहर खषू झाला आ्ेा. माअलरी मात ्से काआीच झाले राआी अशी वागेारा 

अदसली. र्ड्या गपीा  णलेला खाऊ अदलयावर चआा अीऊर आ ेबाआरे अरघाले. वअकलाला 

भसूेर येे् मआणाले.  

मी राघव व माअलरीला मआणाले “्रा सांभाळूर रआा. घराे बारीक ल  ठेवा.  कादा 

साी अदसला ेर घराेूर बाआरे ीडा व ल्कारा ग्ळा करा.” 



 

राघव अवचा  लागला “ ई असे काय ब्लेेस? आ ेशआर  आ.े ईरे  ्बूा्लूा 

झाडेच राआीे ईरे कशाला साी येईल?” 

“मी सांगीेले ेे ल ाे यया. सगळेच साी काआी राराेूरच येेाे असे राआी. काआी 

माणसे साी ीाळेाे व दसुरयांचया अंगावर स्डेाे. मी सांगेे ेे ऐका.  अण 

भाऊसाआबे किी चकूुर ��ीला ीडले ेर तयांरा कुठे रआाेा ेे सम् ूदऊे रका.” मी 

“ ई ेलुा काय वासेे? भाऊसाआबे तयांचे साी घेऊर  मआाला मारायला इरे 

येेील? इरामदार किी असे मागरू वार करीे राआीे. ेे साी ीाळेाे ेे शचक मआणरू. 

ल्कांरा मारायला राआी. असले शचक इरामदारच करेाे. बाक�चे राआीे.” माअलरी 

ीअआलयांदाच  वढी ब्लली. ीण ब्लणयांे इरामदारक�चा ख्सा अअभमार ठासरू भरला 

आ्ेा. अेला काय माआीे, इरामदारारा शचक करायची ससू अदली ेर काय आ्ेे ेे. मी 

स्सलेय  अण सिुारलेय अआचया बाबारा. ीण अआला ब्लेल क्ण. अेचयाकडे ीआाे मी 

 वढेच मआणाले “अ्रू लआार अआाे ेमुआी. ्गाचा अरभुव राआी ेमुआाला. मआणरू आ े

सांगायला  लेय इरवर. माले वेळ सांगरू येे राआी. ीण ्गाकडे ड्ळस र्रेरे 

बअघेले ेर माआीे ीडेे ग्. अंदा् बांिेा येे् काय आ्ईल तयाचा. मला काआी ग्�ी 

सरळ अदसेाये, मआणूर ेमुआाला सावि करायला िावे  लेय.” 

ेेवढ्याे तयांरा ्ेवणखाण क र घालायला ठेवलेलया ््डपयाेला माणसू 

मआणाला “मालक�णबाय रक् काळ्ी क . मी आाय इरे.  मआी बारीक धयार दऊे 

सगळयांवर. मला  अण बायलेला सवय आाय अकरडूवं, साी मारायची.  मी राेचयाला 

ीण अआेेच असेाव. काळ्ी रक् क .” 

 ेा मर र्डे शांे झाले. आ े््डीे अदवस रात इरेच असेे ेर?  बासाआबेांरी 

चांगली स्य केली आ्ेी मलुांची. मग राघव, मािव, अमे ुघरभर खेळू लागली.  वढ्याे 

आ ेीरे  ले मआणाले, “चला ीअआलयांदाच  लाे शआराे. काआी खरेदी करणार असाल 

ेर करा.” 

अरघाले खरी ीण  ययुयाे कुठलयाच दकुाराे र गेलेली मी काय खरेदी करणार 

आ्ेे?  वढ्या वषाय रंेर इरामदार मला ीअआलयांदाच खरेदीला दकुाराे रेे आ्ेे.  

शआराे दकुारांची गद� आ्ेी.  का रेषेे भांड्यांची दकुारं रंेर अकराणामालाची 

र्डी ार दकुारं. मग कसलेेरी ्ाळया, ीाईी, घमेली असलेली दकुारं, मग अमठाई 

 अण खाऊची अशा सगळया  ळया अ रे आ्े्. र्डी अमठाई घेेली, मग भा्ी 

बा्ारारंेर काीड दकुारांची  ळी सु  झाली.  का म्ठ्या दकुाराे आ े अशरले 



 

माग्माग मी ीण गेले. साड्यांचया भागाे  का गादीवर  मआाला बसवरू दकुरदारारे 

साडया दाखवायला सरुवाे केली. सुंदर साडया ीआाणयांे मी गुंग आ्ेे. ेेवढयाे यांचा 

 वा्  ला “चला! चला! अरघूया.  वडलयाे तया यया  अण अरघा.” मी वर ीाअआले 

े् भाऊसाआबे  का बाई  अण मलुा बर्बर दकुाराे अशरे आ्ेे. मी  णभर चमकले. 

मराे येेे ेे कां घडेे? आ ेइरे कसे?  अण ेेआी  ्च? माझे भाक�े खरे ेर ठरणार 

राआी? मााया मलुांचा माग काढे ेर  ले राआीे रा? आ्ार् प् मराे ऊभे राअआले. 

मग ेाठर झाले. मआणाले “ ीण का ीळूर ्ावं?  ीण ीअआलयांदा  ल्य. बसा ेमुआी 

काय करेाे ीाआह द ेमला.” 

सयाल् दाखवरू तयांचा अव�ास वाढवायचा कशाला? तयांरी  ीलयाला ीाअआलयावर 

काय करेाे ीाआह.  लया ीावली ीरे ्ाेाे क� अरलरज्ा सारखे सम्र येेाे ीाआह 

ेरी.  अण बर्बर  आ ेेी काआी रजजवला राआी, रवे अंगव� वासेेय. सम्ेल काय ेे. 

 अण आा मलुगा वासेे, रवा अरऔरस इरामदार. 

तयांचे ल   मचयावर गेले  अण ेे  कदम गडबडले असे वासले. तया बाईचया 

कारांे काआीेरी कु्बु् ले व सवेु दकुारदाराशी ब्लू लागले. ेी बाई  अण मलुगा 

 मचया सम्रच येवरू बसले. मी अेचयाकडे अररखरू बघे आ्ेे. ेी ब्ले आ्ेी ेी 

भाषा अगदीच गावची वासे आ्ेी. मुलगा आ  क र काय काय ययायला लावे आ्ेा. ेी 

तयाला यरडे आ्ेी. ीाठीे िीासेआी घाले आ्ेी.  कंदर सरळ वागणे वासे रवआेे. 

 ेा भाऊसाआबे दकुाराेरू गायब झाले आ्ेे. यांचे ल  माायावर असावे. मिेच 

मआणाले “साड्या ीआा, ्ाऊया लवकर.” मी मारेरेच रांबा मआणाले. तयांचया चेआरेयावर 

आस ूीसरले. बआ�ेेक ेे मााया मराेले यळख ूलागले असावेे. 

ेी बाई  मआाला यळखे रसावी. कारण ेी  मआाला ीाआहर ्राआी चमकली 

अकंवा यळखलयाचा भाव अदसला रवआेा. मला आी संिी बरी वासली. मी  ेा अेचया 

बा्लूा सरकायला लागले. द्र साड्या बा्लूा क र मी मलुणचया ाॉकची काीडे 

काढायला सांगीेली. व वेळ ीाआहर अेचयाशी ब्लायला सरुवाे केली. काीड केवढं 

मआाग झालंय मआणेाच ेी आसंरू ब्लू लागली व  बासाआबे सारखे दकुाराचया दाराकडे 

ीाआह लागले. मी ीढेु घ्डे दामसे तया मलुाला अवचारले “शाळेे ्ाे्स रे बाळा?”    

“आ् ्ाेंय ेे साळेे. यांरी घाेलाय गांवावरलया साळंे” अेरेच र�र अदले. 

“आ्!   ार!  राव काय रे ेझुं?” मी 

“ग्ारर” े्                                            



 

“बस ् वढंच? अरे सबंि राव सांगावं रे.” मी         

“ग्ारर शीकांे इरामदार.” े् ्रा घशुयांेच र�र देे  आ्ेा.  

शीकांे इरामदार मआण्े भाऊसाआबे इरामदार. मआण्े अरचरस मलुाला 

भाऊसाआबेांरी इरामदारी बआाल केली आ्ेी.  ेा तयाची  ई ब्लू लागली. “ मआी 

इरलेच भरैववाडीचे गुळगुळे व्. इरामदार आाईे आ.े ेमुआी कुठचया? गाव कुठचं?”  

“ मआीआी भरैववाडीचे गुळगळेु इरामदारच. आ ेमाझे ीेी  बासाआबे इरामदार.” मी 

 वढे ब्लेारा अेचा चेआरा बदले गेला. ेी ीरुी गडबडूर गेली. काय करावं आ ेकाआी 

अेला सम्े रवआेे असे वासले. अेरे र्र वळवरू  क द्र साड्या माणसाला 

बांिायला सांगीेलया. मलुाचे बख्स ीकडूर रभा केला व ेरा ेरा दकुाराेरू बाआरे 

ीडली. मला आस ू ले. मी शांेीणे माझी खरेदी संीवली.  वढ्यांे भाऊसाआबे दकुाराे 

अशरेारा अदसले. बआ�ेेक खरेदीचे ीैसे भागवरू सामार नयायलाच  ले आ्ेे. ेे अरघरू 

गेले व  मआी ऊठल्. चांगली ींिरा वीस अमरीसे लागली आ्श्ब क र सामार 

बांिायला. मला  वढा वेळ घालवायचाच आ्ेा. मग ्रावेळ भांड्यांचया दकुारांे व 

बा्ाराे ऊगीचच अ  र वेळ काढला. र्र सारखी ेी बाई अकंवा भाऊसाआबे अदसेाे 

कां यावरच आ्ेी. बराच वेळ क्णीच अदसले राआी. ेेवआा घरी ीरेल्.  

सारखा  कच अवचार येे आ्ेा. क्णी ्र वावगे वागला असेल ेर अकेी अभता 

बरे्. े् पसंगारा ेोड दणेयास कसा असमरर आ्े्. याचेच आ े ऊदाआरण आ्ेे. 

भाऊसाआबेारा कायम ीळ काढावा लागे आ्ेा.  

संधयाकाळी बस मिे बसलयावर आ े मआणालेच “ेमुआाला बरे सचुेे,  कादाला 

ीळवायचे कसे ेे. ेेआी  वा् र चढवेा. िनय  आ.े” 

“मी कुठे काय केले?  ो यळख अवचारली व  ीली अदली. मला खाती आ्ेी. 

 वढ्या साधया ग्�ीमळेु ेी भांबावणार अरघरू ्ाणार. ्गासम्र ऊ्ळ माथयारे ऊभे 

रआायला सवच  चाल असली ीाअआ्े. गणु ऊिळलेले ल्क राआी ऊभ े राआह शके 

सज्रांसम्र.” मला ऐकेारा यांचया चेआरेयावर कचेकु,   यर, असे अरेक भाव भ  

लागले.  

घरी ी्चल् तया राती बरेच अदवसारी रजजवलाचे मार खाण ेव रडणे ऐकू  ले. मी 

दवेघराचया यसरीकडे िांवले. सम्रचयाच ख्लीे भाऊसाआबे काठी घेऊर रजजवलाला 

मारीे आ्ेे वर अशवया घाले आ्ेे. मी अेकडे ्ाणार असे अदसेाच मला यरडूर मआणाले 

“ मचयामिे ीडू रका. ीपरणाम वाईस आ्ईल.” मी ऐकलेच राआी असे दाखवे सरळ 



 

तयांचयाकडे अरघाले. ख्लीचया दाराे ी्चले ेर ेे काठी अभरकावरू दऊेर ेराेरा अरघूर 

गेले. तयांरा मााया सम्र ऊभ ेराआाणे अकेी कठीण ्ाे आ्ेे? 

रजजवलाला ्वळ घेऊर अवचारले “ ेा काय झाले ग्.  अण ेलुा सागंीेलेय रा 

मार खायचा राआी मआणूर? मग?” 

“ेाई ेमुआाला ेे कुठे भसेले? तयाव रच ब्लायला लागले. मला काआी माआीे राआी 

मआणाले ेर मारायलाच लागले. सारखे बडबडे आ्ेे सगळे ेमुआाला सांगेे मआणरू. मला 

अ्रूआी काआी सम्लं राआी आ् कां मारे आ्ेे ेे.” रडेा रडेा रजवला सांगे आ्ेी. 

मला माआीे ीडले.  मची शआरांे ीडलेली गांठच याला कारणीभूे  आ्ेी. 

“काय ग् तयांची बाआरेची बाई  आ,े अेला मलुगा  आ ेअसं े ूमला ब्लली आ्ेीस. 

ेलुा आ ेमाआीे  आ ेआ ेतयांरा माआीे  आ ेकाय?” मी अवचारले.             

“रसेल. कसं माआीे असणार? ेसा अवषय किी  लाच राआी. मला ेी ग्�  का 

काम करणारया बाईरे सांगीेली. ीण तयाचे इरे काय?” रजजवला. 

“बाई काल  मआी अ्लााला गेल् आ्े्. अेरे  ले आ्ेे ेझुे अेला  अण मलुाला 

घेऊर.  मचयाशी ब्लली ेी. मलुगा ेर रीेसर भाऊसाआबेांचे राव लावे्.  मची 

यळख अदलयावर तया बाईरे ीळ काढला. मआणरू ेलुा  ् मार ीडला. आ ेबघ असलया 

संबंिांरा शो� रसेे. ेे खरया सम्र क्लमडेाे. काआी झालं ेरी या वाड्याे अेला 

 अण तया मलुाला रारा दवे ूरक्स.” मी अेला सगळे सांगरू साकले वर सलला अदला. 

घरी  ले ेर आ ेवासच ीआाे आ्ेे “कशाला तयांचया भांडणाे ीडायचे? ीाअआलेे रा 

कसलया लायक�चे  आेे  ेे.”  

“मला ेी बाई  अण अेचा मलुगा वाडयाे घसुायला रक्े.  ार ्ड ्ाईल 

 ीलयाला. तयांचा बंद्बसे करणार आ्ेे ीण  ्च अरायासे संिी  ली.” मी यांरा 

सम्ावले. 

 क ीाअआले आ्ेे भाऊसाआबे माायासमर किी  ले क� मग चार सआा मअआरे रंड 

ीडे. कशामुळे ेे सम्े रवआेे. कमीे कमी रंड ीडलेे असे वासे. मागरू काआी करीे 

असेील ेर माआीे रवआेे. ीण तास  रसायचा. 

मी  वढी वष� आळू आळू कां आ्ईरा ीण भाऊबदक� राआीशी कशी आ्ईल आ ेीआाे आ्ेे. 

मला भसेणारे सगळे र्डे ब्ललयावर मैती करीे. ीण भाऊसाआबे ्रा देखील रंड ीडे 

रवआेे. देवारेआी औरस ीतु र देे ा तयांरा अश ा केली आ्ेी. ीण ेे ्राआी रीवळे रवआेे. 

भाऊबंदक� ेे पाणीणारे ््ीासे आ्ेे. काय केले असेे मआण्े भाऊसाआबे रीवळले 



 

असेे याच अवचाराे रआायची मी. ाा बाईला गाठू का?ं अेला र्डी सआारुभूे ी दाखवली 

क� कदाअचे  ीले मआणणे मारील दखेील ेी. ीण अेची सगळी माअआेी काढायची 

कशी?  ीाआह येईल संिी ीरे. 

............. 

............. 

वष� रलसे आ्ेी. माआरेी  क काची लगरे, बाळेीणे चालली आ्ेी. मी चारीांचदा 

माआरेी ्ाऊर  ले.  ई  अण माय  ेा रके चाललया आ्तया.  ईचे घर मात ीरे 

ग्कुळ झाले आ्ेे. शामदादा, मिकुर यांचया बायका  ई बर्बर मदेीला आ्तया. 

शामदादाची ेीर मलेु  अण मिकुरची द्र अशी ीांच मलुांची भर कुसंुबाे ीडली आ्ेी. 

ीरे घर भ र गेले आ्ेे. माआरेी ्ायचे मआण्े  ईकडे, आाच अरयम केला आ्ेा. मायकडे 

मी  ो भसेायला ्ाे असे. माय मला कवसाळूर रडे. मआणे “घर म्डले ग् �इमे, माझी 

मलुगी ीण माायाकडे येे राय. केलं क्णी  अण भ्गें क्ण असं झालंय ग्.” 

मला  ार वाईस वासे. मी गेली क� बाबा  अण ग ु घरांेूर बाआरे ीडे. ग ुची 

बायक् अब्ल आ्ेी.  ईला मदे करी. ग ुला  कच मलुगी आ्ेी. चुणचणुीे आ्ेी. 

घराे माय, वअआरी, मलुगी व किीमिी ्यंे  वढेच असे. ्यंेरे शेेीे  ार ल  

घाेले आ्ेे. अशकलाआी चांगला आ्ेा. ीढेु अशकायचे व मुंबईला ्ायचे मआणायचा. 

ग्अीकाचेआी लगर झाले आ्ेे.  

्यंे  कदा भसेला. मी अवचारले ेर मआणाला “�इमीेाय ेलुा माआीेच  आ.े इरे 

रआायल् ेर आाेी िीुासणेच येणार.  ययुयभर यांचीच शेेी करावी लागणार. माझे असे 

कायच राआी. बाबाला  अण ग ुदादाला े ूयळखेेसच. मला ेे काय देे ील कां? मग 

भांडण.े तयाीे ा इरूर मबुईला गेल् ेर माझे काय ेरी बरे आ्ईल. भांडणआेी राआीे.” मला 

सगळे ीसले. खरंच तयाची ीरवड केली असेी या द्घारी. मायला मी सांगीेले, े् 

मआणे् ेे खरे  आ.े ीाठव तयाला मुंबईला. क  द ेसगळी शेेी बाबाला  अण ग ुला. 

मायला राइला्ारे ीसलेले अदसले. मआणालीच “े्  आ ेमआणरू शेेी घराे येेे. आ ेद्घे 

काय करणार राआीे.  मचा ्ीव वर येणार सगळे करेारा. ीण ्यंेला का म्रू 

बरवरू ठेऊ , ्ाऊ द ेतयाला. कामस ू आ.े काढील राव बाआरे गेला ेर.” 

माझी माअलरी व राघव  ेा क्लआाीरूला कॉले्मिे आ्ेे. सवाररी  कत असावं 

मआणरू मािव व अमेलूाीण अेरेच शाळेे घाेले आ्ेे. वाडयाे  ेा  मआी द्घेच 

आ्े्. मी व  बासाआबे इरामदार.  



 

अशी वष� ऊलसे आ्ेी. कुसंुबे बदले आ्ेी.  अण  क अदवशी माायावर कुरआाड 

क्सळली.  बासाआबे इरामदार अदवस वर  ला ेरी खाली ऊेरलेच रवआेे. मआणरू 

बघायला गेले ेर  बासाआबे अब ानयावर अवअचतीणे ीडले आ्े.े सगळे शरीर काळे अरळे 

ीडले आ्ेे. ेे अरवेरले आ्ेे. काय झाले कसे काय गेले काआीच सम्े रवआेे. मी 

सगळया र्करांरा ग्ळा केले. मलुांरा ब्लवायला ीाठवले.  ईकडे सांगावा िाडला. 

गावाे वैदाला  णायला ीाठवले.  अण मग ीायाेले ताण ्ाऊर खाली क्सळले. 

***** 

             

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

१६ 

आई (सिवताबाई) 

�इमीकडूर र्करगडी  ला आ्ेा. सांगावा  ारच भयारक आ्ेा.  बासाआबे 

इरामदार झ्ीेेच गेले आ्ेे.  ार भयारक बाेमी ऐकूर ्ीवाचा ररकांी झाला आ्ेा. 

�इमीची मलेु अशके आ्ेी. ेी क्लआाीरूला आ्ेी. अ्रू म्ठी वआायची आ्ेी.  ेा घरी 

�इमी  कसी झाली आ्ेी. ेाबडे्ी ्ायला ीाअआ्े आ्ेे. अेचया्वळ क्णीेरी असणे 

् री आ्ेे. 

बाेमी ऐकेाच शाम सायकलवर सवार आ्ऊर बाआरे ीडला आ्ेा. मी सम्ले े् 

मिलीला ब्लवायला गेला आ्ेा. मी अधयार ेासाे सगळी ्ाणयाची ेयारी केली. े्च 

िाय म्कले मिली  ली. ेी गळयाला अमठी मा र बसली. द्घीराआी रडू  वरे 

रवआेे. शाम मग मआणाला      

“चला अरघयुा लवकर. �इमी  कसीच  आ े अेकडे. काय करील ेी  कसी.” 

शेवसचया वाइया बर्बर तयाला आ�दंका  ुसला. बससाठी ी्चल् ेर अेरे मिले व ग ु 

 लेच आ्ेे. बस यायला चांगला अिार ेास आ्ेा. मग िाकले दीर व  ्सी ीण  ली. 

कुणाला रक् मआणणार? सगळे अरघाल्. 

�इमीचया घरी ेर आलकलल्ळ रडला आ्ेा. काम करणारया बाया िाय म्कलूर 

रडेआी आ्तया व �इमीला सांभाळेआी आ्तया.  मआी ी्चेाच मायरे साआ्  ्डे 

�इमीला अमठी मारली.  मआाला ीआाेाच �इमी ीरे बेश ु झाली. अेला श ुीवर 

 णे आ्े्. शाम व मिले वर ्ाऊर ीढुचया ेयारीला लागले आ्ेे. रंेरचया बसरे 

 मचे व  ्से आ्र झाले. काळे अरळे ीडलेलया  बासाआबेारा खाली  णले. मग 

मिले बडबडू लागले. काय ेरी ि्का वासे्. माणसू अ का ीांढरा ीडे्, असा काळा 

रीळा राय. शामरे मग सगळे  ीलया ेाबयाे घेेले.  मचयाकडे येऊर मआणाला “्रा 

बा्लूा या. बघा काका मआणेाये ि्का  आ.े मी तयांरा ीरेु ेीासले. कुठेच ्खम 



 

राआी. मआण्े क्णी चावलेले ीण अदसे राआी. ेे काळे रीळे ीडलेे मआण्े क्णीेरी 

अवष ीा्ले अकंवा ेे सवेु पयालेे. �इमीला अवचारा काल संधयाकाळी क्णी भसेायला 

 ले आ्ेे का. सगळे सम्लया अशवाय ेकार करायला ी्लीसाे गेल् ेर �इमीला 

तास आ्ईल. घराे ेे द्घेच असेाे गे. �इमीला ी्लीस आरैाण करेील. ेेवआा काय 

क�या?.”    

मी मिलयारा ब्लावले ीरीअसरेी सांगीेली. वर मआसले “ेमुआी सवेु ेीासरू खाती 

करा, काआी चावले ेर राआीरा याची. मगच ठरवा काय ेे. राआीेर  ुकसचा घ्ळ घालूर 

बस ूव �इमीला तास आ्ईल.”  

तयांरी र्डावेळ अवचार केला. मग गु   अण शामला घेऊर गेले. सगळया माणसारा 

बाआरे काढूर भाऊसाआबेांचे कीडे बदलेारा ीरे सवर ेीासले. मग येऊर मआणाले 

“गेलेला गेला गे े् काय ीरे येणार. ी्रीला तास रक्.  ेा मलुावंर स्डू. काय 

मआणेाे बघ.ू”     

मलुांरा  णायला  क भागेली ीरसीर गेला आ्ेा. मलेु दीुार सळलयावर बरेच 

घसकारी  ली. ीरे  कदा बोब रठली. �इमी सगळया मलुांरा कवसाळूर  ेा रडे 

आ्ेी. बरयाच वेळारे तयांरा शांे क र ीढुचया कामाला सगळे लागले. राघव, मािवला 

घेऊर सवायरी समशाराची वास िरली. र्ड्या वेळाे घराे समशार शांेेा ीसरली. 

मिरुच �इमी व अमेचुा आ�दंका अरघे आ्ेा. सगळेच दुु खाे बुडाल् आ्े्. अंमळ रात 

ीडू लागली  अण मंडळी घरी ीरेली. राघव व मािव �इमीकडे येवरू आ�दंकूर आ�दंकूर 

रडे आ्ेे. मिली ेर �इमीचया बा्लूा ्अमरीवरच झ्ीली आ्ेी. कुणाचयाआी आ�दंइया 

बर्बर गदगदरू आले आ्ेी.  वा्  ुसे रवआेा. 

 ेा मात रक् ेी ्बाबदारी माायावर ीडली आ्ेी. सवायचया ी्साे काआीेरी 

्ायला आवे आ्ेे.  वढी वष� इरामदारांकडे इमारे ्ेवण करणारया बाई आ्तयाच. डाळ 

ेांदळाची अखचडी अश्वायला सांगीेली. मग  क काला सम्ावे द्र द्र घास 

ी्साे ्ाेील आ ेीाअआले. ीण �इमीला क्ण भरवणार? कसे सम्वणार? ीायाे कांीरे 

भरले. शामला माझी अवसरा सम्ली आ्ेी. े् ीढेु  ला. अ्रू े्आी ्ेवला रवआेा. 

मााया आाेूर राळी घेे �इमी ्वळ ्ाऊर बसला. आळूवार ड्इयावर आाे अ रवे 

मआणाला “�इमीेाय, मी काय सम्ूे काढणार ग्? ीण ी्रांकडे बघ. तयांरा क्ण ग्? 

लआार  आेे  ग् ेी. मआणरू द्र घास खा.......चल मी भरवे्..........आ्य ग् ेझुं दुु ख 

काय क्ण घेणार  ीलयावर? ीण ी्रांसाठी रभी आ् ग् लवकर.  मआी  आ्े 



 

ेाुयामाग.े  का आांकेवर िावणार ग् ेाुयासाठी. चल द्र घास खा.” �इमीचा रडायचा 

कढ वाढला. शाम अेला र्ीसे शांे करीे आ्ेा. आळू आळू तयारे अेला भरवायला 

सरुवाे केली. 

भावा बअआणणचया पेमाचे सुंदर अचत मी बघे आ्ेे. शाम आ्ेा मआणरूच �इमीचया 

ी्साे द्र घास ्ाऊ शकले आ्ेे.  

राती आ�दंके  अण ससुकारे ऐके चालली आ्ेी. मधय रातीरंेर ्रा शांेेा ीसरली. 

र्डा वेळ ्ाे् र ्ाे् े्च ेी शांेेा चीरे  साके  ुसे असलयाचा  वा् येव ू

लागला. ीरे  कदा  क द्र आ�दंके व ससुकारे अरघाले. मग सगळेच शांे झाले. 

सकाळ र्ाडली ेी मात   यर घेऊरच. मी रठले ेेवआा �इमी रठूर बाआरे गेलेली 

अदसली. मी बाआरे  ले  अण ीआाेे ेर काय �इमी  ीलया र््चया कामाला 

लागलेली अदसली. ीदर ख्चरू ेी ग्ठ्याेलया गाई, मआशैणचे दिू काढायला र्कराला 

सांगेारा अदसली. मग सगळीकडे अ रे कामे कशी आ्ेाे आ े ीआाे अ रे आ्ेी. मी 

अकेीेरी वेळ आ ेीआाे मागचया दाराेच रभी आ्ेे. ेी ीरेली माायाकडे  ली ेेवआा 

ड्ळे डबडबले आ्ेे. मआणाली “इरामदारारा दुु ख दखेील करे बसायला वेळ रसे् गे. 

रातीचे  साके ऐकलेस रा े?ू भारावर  णले ग तया  वा्ारे. आी भाऊबंदक� मी 

मााया मलुांीयये ी्च ूदणेार राआी. ्ासे रडे बसले ेर  णखी  साके  ुसेील. आी 

सगळी भाऊबंदक� इरेच संीवायचीय मला.” 

आ े  ी, आ े ब्लणे  ेा मला घाबरवरू साक�े आ्ेे. ी्र  वढ्या वषारे  ब्लली 

रवआेी ीण खीू स्सले आ्ेे असणार. तयाेरूच आी अर यी भावरा  ली असणार. 

सासरचे माआरेी काआी सांगायचे राआी आी माझीच अशकवण.  ेा अवचा  ेरी कसे? ीइके 

माआीे आ्ेे ेी काआीच सांगायची राआी. 

 ेा मिली रठली आ्ेी. मााया मागेच येऊर रभी आ्ेी. अेचे ेोड   वासरू 

रघडे ीडले आ्ेे. मग आ�दंके मला ब्लली “बरी  आ ेरा आ् �इमी? वेडबीड राय रा?” 

अेची ी्सची माया वेडा अवचार करीे आ्ेी. मला �इमी अकेी कणखर झालीय ेे अदसे 

आ्ेे. 

आळू आळू सगळे रठले. मग सगळयांचे चआाीाणी �इमीच ीाआह लागली. र्कर बाया 

्ेवण करणारी अचंबयाे ीडलीच ीण अेचे आ�कूम सवर अगदी अलगद रचलू लागले. 

मिली आ ेबघरू अ्रू रडू लागली.        



 

“ऐर चाळीशीे रवरा गेला आ् अेचा.  अण आी अशी काय करेेय? अ्वआारी 

लागणारे आ ेदुु ख असं सआ् ीचवलं अआरे?” माय रडेा रडेा अवचारे आ्ेी.  

“इरामदार स्यरीक  ठवेे ेलुा? िाकले सासरे काय मआणाले आ्ेे  ठवेे ेलुा? 

अग्  वढ्या वषारे  िड माआरेी ीण राआी  ली. घरची भावा बअआणणची लगरे ीण 

लांबरूच ऐकली, ीाअआली ीण राआीे. तयावेळी अवचारलंस मराला असं का? भरीरू शीमंे 

इरामदार घर अमळालं ग ीण सखुाचे दरवा्े बंद असलेलं घर आ्ें असं वासें  ेा. खीू 

भ्गलं असणार. भ्गणार ीण  आ ेीुढे. आ ेअेला चांगलंच सम्लंय. मआणरू ीदर ख्चरू 

िीरारे रभी झालीय ेी. ेू  वर ेलुा. राआीेर अेला दबुळी करशील े.ू” मला आ े

ब्लेारा स ुा गळा भ र येे आ्ेा. 

खरंच लगर झालयावर अेची खरी बाेमी अमळेच रसे. ग ु अेरे आ्ेा ीण अवशेष 

काआी ल च अदले रसेल अकंवा  ो बाबालाच ब्लला असेल. शाम  ो  कदाच 

मआणाला आ्ेा.  बासाआबे इरामदार ्रा गैर मागारवर ्ाेाये का बघायला ीाअआ्ेे. 

�इमीला तास आ्ईल मग. काआी बाेमया अमळेाे गावांे वसलुीला ्ाे् ेेवआा. 

मी ्ासे ल  अदले रवआेे. मला �इमीची खाती आ्ेी.  ्स्या म्ठ्या ग्�ी ल ाे 

 लया क� ेी बर्बर सांभाळणार.  ेा सम्े आ्ेे. अेरे अकेी सांभाळले असेल 

 अण अकेी सआर केले असेल ेे.  

अदवसकायर आ्ई ीयये  रांबल् व दसुरया अदवशी ्ायचे  ले.  ेा �इमी घराे 

 कसी आ्णार मलेु ीण अशकायला ्ाणार. कसे आ्ईल अआचे? ााच अवचाराे आ्ेे.  अण 

मिले मआणाले “�इमे मागचं अवसर.  ेा ग ुला रआावद े ेाुया स्बेीला इरेच. 

क्णेरी आवे बर्बर.  अण अआश्ब अठश्ब बघायलाय आ्ईल.  ठवड्याेरू द्र अदवस 

येे ्ाईल घरी.” 

�इमीचया चेआरेयावर  क अवषणण रेघ रमसूर गेली. ीण मारेरे ठीक  वढेच दाखवले. 

मला मात मराे चरर झाले. �इमीला ीरे घराेरूच तास स ु आ्णार का? ग ु िडीणारे 

रआाणार का? शाम  ार माया ठेऊर  आ.े ीण े् घरी सगळे सांभाळायला लागलाय. 

तयाला कसे ्मणार? मराे दवेाचा िावा केला.  ेा ेरी अ्ूर तास रक् रे 

अबचारीला. 

घरी अरघूर  ल्. येेारा मिली माायाबर्बर आ्ेी. मिले दीर अग्दरच अरघरू गेले 

आ्ेे. गाडीे मिली मला मआणाली “मिरू मिरू मी  ले ेर चालेल काय व्. ग ु िड 

रआायला आवा रा? मआणरू मआणेे. ेी क्णाकडे मर रघडे करील  ेा?” अआला ीण 



 

 ीलया मलुाचा  िार वासे रवआेा. ीाआह ग ीढेु. येव ू द्घी भसेायला. �इमीलाच 

अवचार मग े.ू ेी अवचारी  आ ेसांगेल काय करायचे ेे. 

ससुकारा देे  ेी गपी झाली. शाम ीढ्ुयाेच बसला आ्ेा. मागे वळूर मआणाला “माय 

मी भसेे ्ाईर या बा्लूा  ल् क�. राआीेरी मअआनयाेरू  कदा ेरी येे्च इकडे मी.” 

मला बरे वासले. ेेवढीच खशुाली ेरी सम्ेल. ेी दुु ख काआी सांगणार राआी. 

इरामदारारा ्ाऊर मअआरा झाला आ्ेा.  अण ग ुरे मिलीला सांगीेले 

“ बासाआबेांरी दखेील क्णी  क बाई ठेवली आ्ेी.  क बाग अेला अदली आ्ेी. तया 

बाईरे मआणे �इमीला भसूेर सांगीेले क� र्डी शेेीीण द ेराआीेर ी्लीसाे ेकार करेर 

ेचू इरामदारारा मारलेस मआणूर.” 

मिली घाब र िावे माायाकडे  ली आ्ेी. आ े ऐकूर  मआी सगळे घाबरल्च. 

शाम शांेीणे मआणाला “ ीण रदाच अरघ.ू �इमीला अवचारलया अशवाय काआी कुणाला 

सांग ूरका. मला वासे राआी असे काआी असेल. मी ब्लेर तया बाईशी गर् ीडली ेर.” 

दसुरया अदवशी  मआी ी्चल् ेर �इमी ब्ललीच “माआीे आ्ेे मला ेमुआी िावे 

येणार ेे. अग असं काआी राआी.  बासाआबे असलयाेले रवआेे. आी बाई लगरा ीासरूच 

मला माआीे  आ.े काक�रीच सांगीेले आ्ेे. ेी बाई खरेेर  बासाआबेांची बआीणच 

मआणायची. मिलया काकारी ठेवलेलया बाईची मलुगी. ेे गेले, तया काक� ीण माग्माग 

वारलया. द्नआी काकांचे भाग  बासाआबेारा अमळाले आ्ेे. मााया लगरारंेर या दसुरया 

काक� रेआमी मआणायचया अरे इरामदारांची ीाीं  ेड रायेर रसकस लागेाे रे. मग 

 बासाआबेांरी ेी बाग अेचया रावावर क र अदली. मला सगळे माआीे आ्ेे. बागांची 

वसलुी मीच बघायची. ेी बाग रावावर करायचया अग्दर भागाेच आ्ेी. ीण काकणचया 

सांगणया व र मी किी वसलुीला गेलेच राआी. अेचयाशी कुठलाच सबंिआी रवआेा 

 मचया घराचा.  ेा अेला कुणीेरी चढवलेय असे वासेे. मी ब्ललेय अेचयाशी.” 

 मचा ्ीव खीू अवसावला. ेरी स ुा अेची िमक� सेवे आ्ेी. ी्लीसाे ेकार 

केली ेर रसेा तास �इमीला झाला असेा. मग शामरे अवचारले “�इमे, े ूब्ललीस 

खरी ीण अेरे मारले काय? राआीेर ीरे बसेल अडूर.” 

“शामदादा, खरा तास अेचयाकडूर राआी रे. क्णीेरी भरवलेय अेला. मी सरळ 

सांगीेले, अग् े ूयांची बआीण. ल्कारी ेझुा संबंि यांचयाशी लावलाय. ीसेे ेलुा आी 

बदरामी? अग् े ू मचयाच कुसंुबाेली. काकांची मलुगी े ूमआणरू ेलुा बाग अदली रा? 

मग मारारे ्ग. या घाणेरड्या कसाे कशाला ीडेेस? ेझुी बदरामी आ्ेे याे. 



 

 बासाआबे गेलेे  ेा तयांची ेर बदरामी ऐकायला राआीे ेे? वर माायाकडे 

बअ सीताचा कागद  आ.े तयांे अलआीलेय े ूकाकांची अरचरस मलुगी मआणूर ेाुया भरण 

ी्षणासाठी आी बाग ेलुा देे   आ्े मआणरू. मी आ ेकागद सगळयांसम्र ठेवले ेर ल्क 

ेाुयाच ेोडाे शेण घालेील ग्. क्ण सांगे् मआणरू रगीच भरीला ीडू रक्. बदराम 

आ्शील.  अण ेलुा ्र काय कमी ीडले ेर ये माायाकडे. माायारे आ्ईल ेेवढे करीर 

मी ेाुया साठी.” �इमीरे काय झाले ेे सअवसेर सांगीेले. 

“अग् ीण अेरे याेले काय मारले कां?” शामदादारे ीरे अवचारले. 

“शामदादा अेला सलला दणेारा माणसू आादरलाय रे. मांडवकर सलला देे  आ्ेा. मागे 

भाऊसाआबेांचे बळ आ्ेे. अआरे बअ स ीताचा म्कूर सांगीेलयावर गडबडले द्घेआी. ेरी 

रसरे अवसार  णूर भरीला घाले आ्ेे. मग मी अेला सांगीेले, अवचार ेाुया सलला 

दणेारयांरा क� ी्लीसारी अेलाच ीकडले ेर?  द्घांेले क्ण येणार स्डवायला ेे. 

द्घेआी गपी झाले. अेला बर्बर सम्ले. मला सांगरू गेली, ीरे राय रादी लागणार 

तयांचया.” �इमीचे ब्लणे ऐकूर मला ीरे  कदा वासले. कशी आ�शारीरे सगळे सांभाळेे 

आी.  कसीरे सगळे अमसवले आ्ेे.  मआी िावे  ल् खरे ीण अेरे सगळे अग्दरच 

अरकालाे काढले आ्ेे. 

मग मिलीला मआणाली “माय, ीण मला  क ढग ेाुयावर येेारा अदसे्य. ेी इरे 

यायची, अेची र्र ग ुवर ीडलीय. ग ु अेचयाकडे ्ाऊर  लाय  कदा. बाबारेच 

तयाला ठेवलाय इरे. काय झाले ेर मला द्ष लाव ूरक्े. तयाची बायक् अेकडे  अण 

आा इकडे अआचयाकडे ्ायला लागला ेर बघ काय आ्ईल ेे. मी तयाला ्ायला ेरी कशी 

सांग?ू बाबारेच ठेवलाय रा इरे.” 

 ेा अचतच ीालसले. मिली असवसर झाली. काआीेरी ीसुीसूु लागली. ेी 

असआायय आ्ेी. रवरयाशी ब्लायची अेची अआममे रवआेी. शाम माायाकडे बघे आ्ेा. 

मी काय करणार आ्ेे? घराचे भाग झालयाीासरू सगळे वयवआार वेगळेच झाले आ्े.े मी 

गपीच राअआले.  मआी मग  क अदवस रआायचे ठरवले. शाम  कसा ीरे गेला. संधयाकाळी 

ग ु  ला. मग मिली तयाचयाशी ब्लायला रेावळी आ्े आ्ेी. मी अेला र्खे आ्ेे.  

मग अवचार  ला. �इमीला सगळे माआीे आ्ेे मआणरू ठीक. राआीेर केवढ्या म्ठया 

मरुसेाीाला ेोड दावे लागले असेे अेला. ीवू�चया इरामदारांरी  ीले गणु रिळले 

आ्ेे  अण  बासाआबेांरा बदरामी  ली असेी. वर �इमीला ेाी झाला असेा.  



 

दसुरया अदवशी सकाळी ेी बाई अचारक आ्र झाली. �इमीरे अेला मायेरे  े 

ब्लावरू बसवले. मग ग्ड  वा्ाे चचकशी क र येणयाचे कारण अवचारले.     

“काल मांडवकर  ले आ्ेे. ींचाये ब्लवरू गावाेरू आाकलव ूमआणरू िमक� अदली 

मला.  ेा काय क  ेाई?” ेी रडकंुडीला येवरू अवचारे आ्ेी. 

“आ े बघ, े ू मचया संबंिाेली.  मआी ेीर भागाचे इरामदार.  मचे भागेली 

्ासे. घाब  रक्स ेशी वेळ  ली ेर मी ेाुया मागे  आ.े ीरे मांडवकर  ला ेर 

तयाला सांग. तया दसुरया इरामदारांचया अरचरस मलुाला यळखेे मआणरू. ेी बाईीण 

माआीे  आ े मआणावं. तयांरा अग्दर काढा बाआरे. मग मला ब्ला.  अण मआणावं ेू 

क्णाबर्र रआाे राय.  क अदवस लगर करणार े.ू  ईची स्ा ेलुा का? अवचार 

बेिडक. बघ सगळे शांे आ्ेाे क� राआी ेे. मी  आ ेठाम ेाुया माग.े  अण  क बघ ेू 

मााया बर्बर चांगली रआायलीस ेर मी ीण चांगली. राआीेर ेझुं रशीब. मााया 

घराेलयांकडे र्र राआी करायची. चांगला क्णेरी बघ  अण लगर कर.  वढी बागेची 

मालक�ण  आसे े ू ेा.” �इमीचे सम्ावणे मी ऐके आ्ेे. सगळयाच प्ांचा अेरे 

अरकाल लावला आ्ेा. कदाअचे मलाआी  वढं ्मलं रसें. 

ेी बाई �इमी ीे ा  ठ दआा वषाररी ेरी लआार आ्ेी. अ्रूआी काआी ेी ब्लली व 

चआा घेऊर अरघूर गेली. मिली मग कडकडे ब्लू लागली,   

“काय ग् आ े�इमी, चांगली आाेाे  ली आ्ेी. चांगला दम मारायला आवा आ्ेास. 

ग ुला भसेायचे राआी मआणूर सुरवायला ीाअआ्े आ्ेेस.” �इमी आसे बाआरे गेली. 

मी मिेच ब्लले “अग् सगळे प् भांडूर राय ससुे. �इमीर शांेीणार स्डवलार 

ग् ेझुा गुंेा.  ेा ग ुला राय रभ ेकरणार ेी. े ूऐके काय आ्ेीस ेर?” 

“मी सगळं ऐकलं. आ ेकिी सांगीेलं अेरे?  अण अेरे आ् मआसलं? मी राय ऐकलं.” 

मिली     

“सगळयाच ग्�ी सरळ रसेाे ब्ले क्णी. ेी बाई सम्ली काय ेे. ेुझी ी्रगी 

 कदम आ�शार  आ.े खरी इरामदारीण श्भेे बघ.” मी मिलीला ब्ले आ्ेे. �इमी 

ेेवढ्याे  ली. मआणाली “ ई, मलंु असली क� ींचाईे आ्ेे. असलं काआी ब्लेा 

येे राआी. मलंु म्ठी झालीे. ीण इरामदारांची लढाई गअरमीकावयाची गे. ्ीव रके् 

अवचार क र.”  

खरं आ्ें अेचं अकेी अवचार करीे असेल? शांेीणा कसा असकवे असेल? असलया 

ीपरअसरेीेरू ेी किीच गेली रवआेी. इरेच अशकली काय सगळं? इरामदारांचया घराे 



 

म्ठेीणासाठी अदली खरी अेचया बाबारे ीण अेचया रअशबी तयांचा रक�रडा रीसणेच 

 लेय. 

 मआी दीुार रंेर अरघाल् ीण मर मात �इमीकडेच घ्साळे आ्ेे. 

वासेे मिलीरे ्ीव खालला. सारखी मआणे आ्ेी, घरी गेलयावर यांरा सांगरू ग ुला 

कायमचा ब्लावरू घेणार. अवषाची ीरी ा रक्. काय बाय या ी�ुषांचा भर्साच राय. 

अवदसा  ठवेे यांरा. असे काय काय बडबडे आ्ेी. मग मी अेला चाीले. मआणाली, 

बघ �इमीरे सगळं सांभाळलंय वयवअसरे. े ू रगीच मिे ीडू रक्स. ेी बर्बर सरळ 

करील ग ुला. मग गी झाली. 

घरी ी्चरू द्र अदवस झाले ेर मिली दीुारला माायाकडे  ली. रडेच आ्ेी. सांगू 

लागली “आ े अचडूर भांडे आ्ेे. कलागेी लावायला �इमीचया घरी गेले आ्ेा काय 

अवचारे आ्ेे. गु रे येवरू काय ेरी सांगीेले तयांरा. �इमीलाय अशवया घाले आ्ेे.  क 

बाग मागीेली ेर  मआाला राय अदली  अण कुठलया क्ण बाईला  ुकस अदली.  मआी 

काय ीैसे दणेार रवआे्? असलं काय ेरी बडबडे माझा ्ीव खाेाये.  मची शेेी 

काय कमी  आ.े ेी िड करीे राआीे  अण दसुरयाचया इससेसीची आांव िरेाे. काय 

क  सांग? ्ीव कंसाळूर गेलाय कसकसीला.” 

मला सगळे ीसे आ्ेे. ीण मी काय सलला दणेार? तयांचया कुसंुबाेले भांडण मी 

काआी ब्लले ेरी  गीे ेेल घाेलयासारखे झाले असेे.  

े ूरक् ल  दऊे.  अण ीआा काय आ्ेे ेे. �इमीवर अव�ास ठेव. ेी काआी वावगं 

खीवरू घेणार राआी. मग ्रा शांे झाली. 

 ेा ग ु चार अदवस �इमीकडे व द्र ेीर अदवस इकडे अशा  ेरया करे आ्ेा. े् 

इकडे असला क� मिेच  कादा अदवस मिले �इमी कडे ्ाऊ लागले. ी्रीची माया 

ब्लणयाेरू दाखवीे मग गावभर भसके. मला मात ी्साे अभेी  वासे. आ े णखी 

काआी रलसे सलुसे ेर करणार राआीे अेरे? अशी शंका कायम येई. 

मी शामला सांगीेले, �इमीरे ब्लावले ेरच अेचयाकडे ्ायच.े ेझुे काका व गु  

बघेाे रा,  ेा  ीली लुडबडु रक्. े् आसला. मला सम्ले, तयालाआी याची 

कलीरा  ली आ्ेी. 

द्र ेीर वष� गेली  ेा मालीरी, राघव, मािव अश ण ीरेु झाले मआणरू ीरे  ले 

आ्ेे. अमे ूीढुचया वष� येणार आ्ेी.  अण मला �इमीचा सांगावा  ला. माअलरीसाठी 



 

चांगले सरळ श्ि. मी सखुावले. मााया मलुीरे माायावर केवढा अव�ास साकला आ्ेा. 

ीण आ ेमिलयांरा ीसेल  का अशी शंका मराे येवरू गेली. मी मग कामाला लागले.  

्ग झीास्यारे बदले आ्ें. मलुी अशकूर अवचारी झालया आ्तया. मालीरीला 

मुंबईचाच मलुगा ीाअआ्े आ्ेा. क्णीेरी सरकारी आ�देदार ीआावा असा सी� सांगावा 

घेऊर राघव  ला आ्ेा.  अण रशीबआी ््रावर आ्ेे. रांदगावचया ख्ेांचा मलुगा 

रवया सरकाराे आ�देदार आ्ेा. मुंबईे रकुेीच बदली आ्ऊर  ला आ्ेा. मी शबद 

साकला  अण लगेच चक अ   लागली. 

माअलरी अदसायला र्वी व ग्रीीार आ्ेी. कॉले् अशकूर ीरेु केले आ्ेे. झसीस 

लगर ठरले. माअलरी दखेील खषू झाली. मरासारखे सगळे अमळाले आ्ेे. ीण मिले ख ह 

झालेले सम्ले. �इमीशी वाद घालायला गेले. तयांची राे, तयांरा राआी अवचारले याचा 

राग  ला. �इमीरे सांगीेले मआणे “सरळ श्िणे  ईचेच काम ेी  ार ्मवेे. 

अेलाच क  द.े” मला आ े सगळे मिली येवरू सांगे. ्ीवाला समािार वासे. मलुांच े

 ीलयावरचे पेम, अव�ास ीाअआले क� समािार वासे. वयाबर्बर र्डा आळवेीणा मराे 

�् ूलागला आ्ेा. 

�इमीचया माअलरीचे लगर माायासाठी समािार दणेारी ग्� आ्ेी.   
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१७ 

�क्णमण- 

मलुांची अश णे ीरुी आ्े  लीे. राघव व मािव  ेा आाेाे येेील. तयांची 

इरामदारी ेे सांभाळेील. ग ुला  ेा तयाचया गावी ीाठवले ेरी चालणयासारखे  आ.े 

मिलया काळाे रतीनराेआी खीू घस झालीय. ग ु मआणे आ्ेा कूळ कायदा 

 लाय. भाेशेेीचे भागेली खंड देे  राआीे. रवया सरकाररे कायदा केलाय मआणे कसेल 

तयाची ्मीर. मग  मची ्मीर तयांची आ्णार. असं कसं?  ीलं सरकार  लं 

मआणेाे. ेेच सरकार असं अनयाय करणार? आ ेवअकलाकडे ्ायचे, काय वयवआार केलेे 

काआीच माआीे राआीे. कसं सांभाळायचं सगळं? इरामदारांचया इससेसीचया कसकसीच 

वाढे आ्तया. रतीनर घसे आ्ें. 

 ् ेी बाई  ली. मला र्करांकडूर कु्बू्   लीच आ्ेी. मांडवकर सगळीकडे 

 वई रठवे आ्ेा. “ बासाआबे गेले ीण तयांरी ठेवलेलया बाईचे काय?  क बाग 

अदलीय अेला रावावर क र. रगीच क्णी बाग देे ् का?” 

मला या बाई बदल माअआेी आ्ेीच.  बासाआबेांचया म्ठ्या काकांरी बाई ठेवली 

आ्ेी अेची आी मलुगी. िाकस्या काक�री मला सवर माअआेी अदलीच आ्ेी. व 

 बासाआबेांचया मागे लागरू अेला  क बाग दायला लावली आ्ेी. अेचया 

ीालरी्षणाची ्बाबदारी इरामदारांचीच आा ठाम सम् आ्ेा तयांचा. मलाआी े् 

ीसायचा.  

ेी बाई ्रा ेाठ्याेच  ली आ्ेी. मआणाली “माझे ीरेु ीडे राआी  का बागेवर. 

भाेशेेी राआी. सगळं अवके  णायचं. द्र  कर भाेशेेीची ्मीर दायला लागेल 

ेमुआाला.” 

मला आस ू ले. चार रारळाचयां झाडांवर चार माणसाचयां कुसंुबाचा संसार चाले 

गावाे. रारळी ी् ळीची झाडे रगदी रतीनराची.  अण आी  कसी बाई ेीस रारळाची 



 

झाडे  अण साठ स�र ी् ळी असलेलया बागेची मालक, ीरेु ीडे राआी मआणे 

माायाकडे भाेशेेी िमकावे मागे आ्ेी. क्णी चढवलया खेरी् आी रइक�च ब्लणार 

राआी. मांडवकर अआचया बदल  वई रठवे्. मांडवकररे  मची बाग स्डली  अण 

भाऊसाआबेांकडे गेला. मआण्े या मागे भाऊसाआबेआी असेील. सवर मरासम्र सवच  अदस ू

लागले. मग मी अेला मआणाले, 

“आ ेबघ, ेसं बघायला गेलं ेर े ूमाझी रणंदच. कशाला इरामदारांचया भाऊबंदक�े 

ीडेेस? े ूी्ळशील याे. ेलुा चढवणारे मांडवकर  अण तयाचे िरी म्ा बघेाये ग् 

ेलुा चढवरू, भांडण लावेाये ग्  ीलयाे.  ेा ेूच ठरव ेलुा या भांडणांे ीडूर 

आ्रीळायचय क�,  आसे ेशी सखुांे रआायचंय? मी काय िमकावलेस मआणरू ्मीर 

दईेर आी  शाच स्ड. े ू काआीच क  शकणार राआीस. ीण रदा मांडवकर ेलुाच 

गावाबाआरे काढायला बघेल, ेेवआा कुठे ्ाशील? सरळ रआायलीस ेर  मआी ीण  आ्े 

 िाराला ेलुा. ठरव ेचू काय ेे.” 

माझे सरळ शांे ब्लणे अेला ीसले आ्ेे. काय ब्लायला ्ागाच रवआेी. ेरी बसरू 

रआायली. मी चआा अदला व ीरे मआणाले “े ू मचया ्ासे ्वळची मआणूर सम्ावले. 

ीरे सम्ावणार राआी. भसेायला  लीस ेर दार रघडे  आ.े असली ्बरदसेीची 

मागणी घेऊर  लीस ेर ्वळ करणार राआी मी. मांडवकर रआाे् का माायासम्र 

रभा?  मची बाग स्डलीर तयारे, तयाची ीपरअसरेी सिुरली क� खालावली ेे बघ. मग 

सम्ेल ेलुा” 

र ब्लेा रठली मआणाली “येेे मी.” अेचया  वा्ारेच मला सांगीेले ीरे 

अ्ंकलीस ग् े.ू  

दसुरयाच अदवशी  ई, माय, शमदादा सगळे आ्र झाले. तयांरा ग ुरे रलसीच 

बाेमी ी्चवली आ्ेी. मी सअवसेर सम्ावले. ीण मला आआेी माआीे आ्ेे क� ग ुच 

अेचया बागेवर ्ाे्.  मचयाकडे येणारया वयाीारयारा अेचयाआी रारळ सीुारीचा सचदा 

करवरू देे ्. अेची वसलुी ीण बघे्. ीअआलयांदा सम् झाला क� यांरीच ीवू� सांगीेले 

असेल मआणरू ीआाे असेल सवर. ीण मग  क  क बाेमया येे आ्तया. गु चे लगर झाले 

आ्ेे. आा संबंि वाढेा रये आ ेीआायला आवे आ्ेे. 

 ई  अण मायचया ीढ्ुयाेच अेला बर्बर सम्ावेा  ले. माय ग ुला ीरे 

नयायचे ब्लू लागली. मी े्च सूर ीकडूर अेला मआणाले “द्र मअआनयांे मलेु ीरे 

येेाये. राघवला सगळा वयवआार गु  सम्ावेल मग घेऊरच ्ा. मलाीण मरावर यझे 



 

रक्. गर् लागलीच ेर राघवला ीाठवीर ग ुला अवचारायला.” माय शांे झाली.  ई 

मात र ब्लेा संे्षी चेआरेयारे बसली आ्ेी.  

असेच अदवस ्ाे आ्ेे. वष� रलसे आ्ेी. 

मलेु अशकूर सव र ीरे  ली  अण घर ीरे ग्कुळा सारखे झाले. अमे ु  कसी 

अ्रू अशके आ्ेी. ेी वषाररे येणार आ्ेी. 

मी राघवला ग ु बर्बर राआहर सगळे वयवआार ीआायला सांगीेले. े् लवकरच सगळे 

सम्े आ्ेा. सम् चांगली, अशकलेला व ्बाबदारीची ्ाणीव असलेला राघव खीू 

ग्ड ब्ले. 

माअलरी मात ्रा वेगळीच राआी. े्रयाेच ब्ले. मािव अेला  ार अचडवे असे. 

मािव मरमच्ी वासायचा. कामाे ्ासे ल  रसे. मैती खीू. भसकायला  ार  वडे. 

मी तयाला खीू सम्ावे. ीण तयाला काआी  रकच ीडे रसे.  

मराे येई माअलरीचे लगर घेेले ीाअआ्.े  क  क ्बाबदारीेूर आळू आळू मोु 

वआायला ीाआ्.े  अण ड्ळयासम्र  ई रभी रआायली.  ईलाच सांगूया का चांगले 

सरळ ीआायला? आ ेमराेले मी राघवकडे ब्लले. े् मआणाला अग्दर माअलरीला अवचार. 

अेला र अवचारेा काआी ठरवायला गेले ेर भडकेल ेी. माअलरीला मी अवचारेाच ेी 

े्रयाेच मआणाली “मला क्णा गावचया ख्ेा बीेाशी लगर राआी करायच.े इरामदार 

 आ्े  ीण. क्णीेरी चांगला सरकारी आ�देदार बघा. मुंबईकर असेल ेर ्ासे बरे.”  

मी आ े अचास ब्लणे ऐकूर भांबावलेच.  मआी किी म्ठ्यारा क्णाशी लगर आ े

अवचारलेच राआी. ेे  ीले चांगलेच ीआाणार आा अव�ास आ्ेा. ीण आी अशकली, ्ग 

अ  र  ली. काय अमळवायचे याचया ीइइया कलीरा  आेे  मराे. मग  वढा 

च्खंदळीणा ठेवला ेर ेसे सरळ दखेील अमळायला आवे. ीण  क आ्ेे. माअलरी 

ग्रीीार, अदसायला सुंदर आ्ेी. िारदार राकावरचा े्रा मात ठशठशीे ीणे ्ाणवायचा. 

 ेा ेर आ ेकाम  ईकडेच स्ीवयूा ेरच अरभाव लागेल वासले. राघवला सम्ावरू 

 ईकडे ीाठवला. मायकडेआी ्ाऊर भसूेर ये मआणरू सांगीेले. ीण अरर्ी  ो 

 ईलाच सांगायचा. मायचया घरी राआी. मी बाबा लुडबूड करणार राआी याची काळ्ी 

घेे आ्ेे.  ई बर्बर श्िूर काढणार याची खाती वासे आ्ेी.  अण झालेआी ेसेच 

 ठ दआा अदवसाेच  ईचा सांगावा  ला. “येतया मंगळवारी मलुगा मुंबईआहर  ठ 

अदवसा साठी येणार  आ े्वळचयाच गावचा  आ.े  ार अशकलेला  आ.े मुंबईे म्ठ्या 

सरकारी आ�दावर  आ.े र्करी बदली आ्णारी  आ.े माअलरीला चालेल का अवचार. आ् 



 

असेल ेर कळव मआण्े ीआाणयाचा कायरकम ठरवीर.” मी सगळे माअलरीला सांगीेले ेी 

ीआाेच बसली. मग अवचाराे ीडली. ्वळ ्वळ ेासाभरारे येऊर मआणाली आ्कार 

कळव. 

 ेा चक लवकर अ   लागली. मिला अदवस बघरू ीआाणयाचा कायरकम झाला. 

 ई  लीच आ्ेी.  

चआा ी्आ ेझाले ेसे मग माअलरी मआणाली, “ मआी र्डे ब्ले्, बागेे  ेर  सका 

मा र येे्.” मी ेर बावचळूर गेले. आ ेकाय ब्लेेय आी असा अवचार करेेय े्ीयये 

ीआायला  लेला मलुगाच मआणाला “आ् मी सचुवणारच आ्े् ीण अ्रू गावाकडे अशी 

रीे  लेली राआी मआणरू रांबल्.” मग मात मी र राआावरू मआणाले “आ् ्ा ेमुआी ीण 

मािवलाआी घेऊर ्ा बर्बर. बागेे  अकरडुवं  ार  आेे .”  

अकरडुवं कसली? मााया ी्साे  लेलया ग्ळयारे काआीेरी वदवले. माअलरी र्डी 

रागावली ीण मलुगा मआणाला “आ् ् र ीाठवा. मला काआीच आरके राआी.” चांगले 

अधयार ेासारे ेे अ  र  ले. मी ीाअआले े् माअलरी खषुीे अदसली. मलुाचा चेआरेा 

आसरा आ्ेा. मी ेाडले माअलरीचे लगर ्ळुणार.  

राती मािव सगळयांचया ीढ्ुयाे तयांचे संभाषण  मआा ऐकवीे आ्ेा ््र ््राे 

आसे आ्ेा माअलरीची रडवे आ्ेा. ीअआलयांदाच माअलरी आ ेऐकूरआी आसेारा ीआाे आ्ेे. 

मािव सांगे आ्ेा.  

“अग  ई ाा मालीेाईरेच तयाला प् अवचारले. सरकारी र्करी मआण्े कुठलया 

सरकाराे राजयाे क� केिाे? आ�दा काय? अबचारा सगळी र�रं शांेीणे देे  आ्ेा. आी 

काय तयाचयाशी लगर राय करीे, तयाचया आ�देदार र्करीवर करेेय.” मग ््राे आसला. 

ीरे सांगू लागला “े् मआणाला र्करीे बदली आ्े राआाणार. द्र वषाये ेर अदललीलाच 

्ावे लागेल असे  आ.े मग माआरेी यायला अमळायचे राआी द्र द्र वष�. चालेल? ेर आी 

मआणेे कशी गावढ्याे येऊर काय करायचेय? इरामदारांचे वैभव सरेारा बघरू मलाच 

तास आ्े्य. गावाीासूर दरूच बरे. मआण्े  ई, लगरा रंेर आी काआी येणार राआी बघ.” 

सगळे ऐकेारा  ईची  अण माझी  क द्रदा र्रा र्र झाली ीण अेचया 

ड्ळयाेले खीू प् मला सम्ले.  

चार अदवसांे अरर्ी  ला. मलुगी ीसंे  आ.े मअआनया भरारे काअेरकाे लगर ययावे. 

मागणया काआीच राआीे. लगर मलुीचया घरीच आ्ईल.  ठच अदवसांचया र्ेवर येणार 

ेेवआा सवर अविी ेेवढ्या अदवसाेच करा.  



 

मी गारठलेच आ ेकसले लगर? इकडे लगर ींिरा ींिरा अदवस चालेे.  ठ अदवसाे 

कसं बसवायचं? राघवरे माअआेी अदली  ेा शआराे लगर  का अदवसाेच आ्ेाे.  ठ 

अदवस खीू झाले. लगरा रंेर ेाबडे्ी ीरेावर घेेले मआण्े झाले. 

ेयारीला माय  ली. बाबा ठाण मांडूर आ्ेाच. बअआणी व  ई लगराचया  दलया 

अदवशी  लया.  ई  ार रकली आ्ेी. माायाकडूर गेली ेी ेाीारे  ्ारी झाली 

आ्ेी. 

 ई मआणाली “�इमे रदा ेाुया ी्रीचे लगीर ग्. सम्ावलेस रा अेला 

वयवअसरे?” 

मला सम्ले अेला काय मआणायचे े.े मी सांगीेले “ ई ब्लवले गे मी अेला 

बर्बर झ्ीायला  अण अवषय काढला ेर ेाडकर ्रठूर अरघूर गेली. ेणेणे मआणाली 

“ मआाला माआीे  आ ेलगराचा अरर.”  

 ईरे ससुकारा अदला. मआणाली “आ्य ग्! मायेचे बंि कमी आ्ेाये.  ययुयाचे 

अवचार अश ण  िीच ठरवेंय.  ीणच बदलायला ीाअआ्.े तयांचया कलारे ययायचं 

दसुरं काय!”     

लगर झाले. मारीार वयवअसरे केले. दरवेळी ्ावई राआी राआी मआणायचे. या परा 

बंद करा मआणायचे. मला सम्ायचेच राआी. लगराचया ीांचवया अदवशीच माअलरी 

रवरयाबर्बर मुंबईला अरघाली. ी्चवायला  मआी गेल् आ्े्. माअलरीला ्वळ ययावे 

वासे आ्ेे. ीण अेचया ड्ळयाे ्राआी ीाणी रवआेे. मी कढ दाबे आ्ेे. अेरे व 

्ावयांरी  कदम रमसकार केला. डबडबलेलया ड्ळयाेरू ीाणी मी अरकरारे ीरेवीे 

आ्ेे. रडूर माया वयो करणं  ेा इअेआासाे ्ाे आ्ें. माअलरी अगदी आसे आसे 

सवायचा अरर्ी घेे आ्ेी. ीाया ीडलयारंेर गळयाला अमठी मारली राआी ेे बरंच झालं. 

राआीेर माझे सगळे बांि  ुसूर ड्ळयाेरू िारा लागलया असतया.  

घरी ीरे  ल्. ग्ेावळा  क  क करीे कमी आ्े आ्ेा. द्र अदवसाे घरी 

 मचे  मआीच झाल्. ीरे आ्ेा ेसा राम रगाडा स ु झाला. 

 ठ  क अदवस गेले व राघव मला  कसे गाठूर मआणाला, “ ई! ेाुयाशी ब्लायचे 

 आ.े कुणाला सम्ेा रये अशी ग्�  आ.े लगर आ्ेे मआणरू ब्लल् राआी. सांगू?” 

तयाचा चेआरा बघूर मला चररर ् झाले. मी मार लववेाच े् मआणाला “ ई, ग ुमामा 

केवआा ीासूर अआश्ब बघे्य?” 

“ाांचया वेळीासरूच  आ ेे्. का रे? का रे काय झालं?” 



 

“ ई! े् ेझुा भाऊ  आ.े मी ब्लल् ेर वाईस राय रा वासायचं ेलुा?” 

“ब्ल े.ू मी सगळयांरा यळखे.े काय  आ ेेे सी�च ब्ल.” 

“मला अआश्बाे गडबड वासली मआणूर मी  क  क वषर मागे मागे ्ाे सगळे अआश्ब 

ेीासले. अगदी बाबा असेारा ीययेचे. मग काआी वयाीारयांकडूर  ीली खाेी अलआहर 

 णली. अगदी सवर वषायची. तयांे अदसले क� अकतयेक येणी अलआीेारा रंेर कमी केलीे 

व खर्खर  लेले ीैसे कमी क र दाखवलेे. वयाीारयांची खाेी व  ीली खाेी याे 

खीू े ावे  आ.े मग भागेलयांकडे े ूअकेी वसलुी केलीस ेे ीआायला गेल् ेर तयाचा 

ेाळमेळ लागेच राआी. मामाला कसं अवचारायचं सम्े राआी. ेलुाच ल  घालावे 

लागेल.” राघव        

“सगळा अमळूर अकेी घ्ळ घाेलाय तयारे ेे काढलेस काय? ेे सांग मग ब्लेे” 

“ ई ीण अशारे भांडणाला ेोड  ुसेल. मला द्ष दईेल मामा.  ीले संबंि 

अबघडेील. ेसे काआी आ्ऊ रये वासेे. सगळे अमळूर गेलया  ठ वषाये लाखाचया वर 

ीैसे कमी झालेे.” 

राघव कडूर रइकम ऐकली  अण ेोड रघडेच ीडले.  वढी रइकम मला 

माअलरीचया लगराला ीण लागली रवआेी. संेाी झाला. माझा सखखा भाऊ  मआाला 

लुसे आ्ेा. अगदी यांचया वेळीासरू. यांरी वयवअसरे ल  अदले असेे ेर असे झाले 

रसेे. अवचार क र काय रीय्ग. काकणचे ब्लणे  ठवले. घराे येईल ेे  ीले. गेले 

तयाचे दुु ख राआी करायच.े मग मराशी ठरवले. ग ुला मआसले, “ ेा घरी ्ाशील ेेवआा 

बाबाला ब्लावलेय सांग. राआीेर बर्बर घेऊरच ये. मला अरकडीचे काम  आ.े” 

द्र ेीर अदवस गेले व बाबा  अण गु   ले. चआाीाणी झालयावर अवषय काढला.       

“बाबा!  वढे अदवस ग ुरे खीू सांभाळले  मचे.  ेा राघव  लाय. चांगला 

अशकूर सव र  लाय. े् सांभाळील  ेा. तयालाआी सांभाळू द.े करील चकुा ीण 

सइके स्णीे खाऊरच अशकणार रा? अशवाय मायलाआी मदे आ्ईल ग ुची. रकेेय 

अबचारी अदवसे अदवस.” मी 

“अग्, अ्रू लआार  आ ेे्.  वढ्याे कशाला सगळेच अंगावर साकेेस ी्राचया. 

ग ु बघेल क� द्र चार वष� अ्ूर.” बाबा. 

मला ल्चसअगरी ीरुी सम्े आ्ेी. चीडीण येे आ्ेी. ेी दाबली व मआणाले “काय 

मदे लागली ेर ब्लवचू रे. ीण  ेा राघवलाच सांभाळू द.े े ू  ो सांग ग ुला 



 

अआश्बाचे अकेी दवे?ू आ ेअसेे ेर तयांरी केला असेा अआश्ब. राघव मआणे् मामाचा 

अआश्ब करायला ्ड ीडेय. मलाच बअघेलं ीाअआ्े रे.”  

 ेा तयांरा रइक� सम्ले क� मी काआी बिणार राआी. माझा सवर अरणरयी आ्ेाच 

ीण लागसआी रवआेा. बर्बर अडचणीे  ले आ्ेे. मला  ार वासे आ्ेे चांगली सम् 

दावी. ीण मग भांडणाला सरुवाे झाली असेी.    

“ेमुआालाच रक् ेर मग काय ्ाईल ीरे. अआश्ब सगळा घेेलाय रा बर्बर. आ् 

रायेर मागाआहर ठीका रक्  मचयावर. मलुगी मआणरू  िाराला  ल्  अण बदराम 

झाल्. असं रक् वआायला.” बाबा मारभावी ीणारे ब्लला. 

मग मी ीण ब्लले “अरे ेचू मआणालास रा लआार  आ ेराघव अ्ूर. काय सम्लं 

ेेवढं माआीे तयाला.  अण मआणालेच रा मी गर् ीडली ेर ब्लवचू. संबंि े्डायचे 

र्डेच?” मी.                            

“बरं ेर येे्  मआी.  ेा गु  काय यायचा राआी. मी येईर गर् ीडली ेर. तयाला 

अीमार वासणारच.  कदम राय मआणेेस तयाच.े” बाबा 

“अरे ीण वाईस वासायला े् काय र्करी करीे आ्ेा? े् ेर मदे करीे आ्ेा रा? 

मग  ेा माझा मलुगा बघेर मआणे्, अशकूर ेयार झालाय ेर तयाला ससेु रक् का 

करायला? याे अीमार काय करे्य रे? तयाला अकेी ीैसे दऊे ेे ेर सांग.” मी 

“ बासाआबे २०० �ीये मअआरा मआणाले आ्े.े  ेा सआा साे वषारचे अकेी आ्ेाे 

बघ.” बाबा 

“मिे काय अदलेच राआी काय रे? तयाचा अआश्ब ठेवलाय क� राआीस रे ग ु? े् सांग 

राघवला  अण मग ीुढचया  ठवड्यांे ये. दईेर सगळा अआश्ब  कदम.” मी 

बरंय मआणे द्घेआी अरघाले. लांब गेले ेसे राघव ब्लला “ ई, बरे सांवरलेस. 

काआी आरके राआी. २०० �ीयापमाणे साे वषारचे स्ळा आ्ार  ठशे आ्ेाे. दऊेर साक 

सगळे. गळेी रांबेल कायमची.  अण भांडण काढायला ्ागा ेरी राआाणार राआी.”  

मी अवचाराे ीडले.  ेा मायला काय वासेल. ेी गैरसम् क र गु ला काआी 

ब्लणार राआी रा? तयांचया घराे काआी ब्लाचाली ेर राआी रा आ्णार? चार  क 

अदवसारी माय ्यंेला घेऊर  ली. मला मआणाली “काय  झाले ग् �इमे? काआी गडबड 

ेर राआी रा केली गु रे?  कदम येव ू रक् मआणालीस? आ े ेर ेलुा अशवयाच घाले 

बसलेे. मला मआणाले ्ा ी्रीकडे  अण ग ुचे ्े काआी ीैसे दईेल ेे घेऊर ये. मआणूर 

 ले ग्.”  



 

“माय काआी झालेले राआी.  ेा राघव  लाय बघेल े् मआसले ेर चुकले का? 

 अण ग ुला काय कायम इरे ठेवणार काय?  वढे अदवस मदे केलीर ेेच खीू झाले.” 

मी मायला सम्ावले. मग शांे झाली. माय सरळ अवचार करणारी ीसकर अव�ास 

बसला. मग इकडचया अेकडचया गपीा झालया. मायीण र्डावली आ्ेी. सांिे दखुेाे 

मआणे आ्ेी. राती रआायली  अण दसुरया अदवशी गेली. ्ाेारा राघवरे ीैशाचे ीाक�स 

मायचया आाेी अदले. वर मआणाला  े अआश्ब अलआीलाय. मायरे ीाक�स बअघेले व 

मआणाली “ ीाक�स ्ाड्डू  आ.े  वढे कसले ीैसे? े् ेर ीगार मआणरू दर मअआनयाला 

द्रशे अअडचशे  णरू मला दायचा. बाबाला दायचा ेे वेगळेच मग  ेा  कदम 

 वढे कसले?” 

“ेमुआी दा मामाला. तयाला सम्ेल अआश्ब.  अण ेमुआी ेर  मचेच  आाे. 

ेमुआाला चार ीैसे ्ासे गेले ेर वाईस र्डेच वासणार  मआाला?” राघव आसे  ब्लला. 

मी इरामदारांचया घराे ीअआलयांदाच मराची शीमंेी असलेला इरामदार ीआाे आ्ेे. 

समािार ीावे आ्ेे.  

ीढुचया वषारेच खीू काआी सम् ूलागले.  केर सगळे रतीनर घराे  ले ेेच मळुी 

ग ुचया वेळेीे ा दीडीस आ्ेे. काआी भागेली आळू आळू ब्लू लागले आ्ेे. इरामदारांचा 

भाग काढला क� तयाचे चार भाग करायच.े ेीर भाग वाडयावर ीाठवायचे व  क भाग 

ग ुचे बाबा येवरू घेऊर ्ायच.े बाीलेक अमळूर  मआाला खाे आ्े.े मलाेर ्राआी 

ी�ा लागला रवआेा. मलुीचया घरीच डाका घाले आ्ेे. 

राघव  ेा सगळे वयवआार सुंदर सांभाळू लागला. मािवला े् वसुलीसाठी व 

भागेलयांकडे ीाठव ूलागला. मािवला मात सगळयाचा कंसाळा. मग राघव तयाला रागवे. 

मािव राघवला सांग.े दकुार काढे्, मला राय म्ा येे आा वयाी काढणयाे. मी खीू 

सम्ावे. ीण मािव शआराे दकुार काढायचयाच ग्�ी करी. 

भाऊसाआबे गा�डी ेर झालेच आ्ेे. ीण  ेा सरळ रआाे असावेे असे वासे आ्ेे. 

रजजवला किीेरीच भसेे.  ेा भसेली क� वासे आी ीवू� सारखी ब्ले राआी. काआीेरी 

दडवेे  आ.े  कदा मग मीच अवषय काढला. मआणाले “असे शांेीणे  ी ीला 

वयवआार सांभाळे राअआल् ेर केवढी शांेी. ेाुयाकडेआी आलली शांे असेे. बरे झाले 

भाऊसाआबे सिुारेाये.” 

“ेाई ुमाे राआह रका. ेे काय करेील याचा ेमुआाला अंदा् राआी. मागरू वार 

करेाे. ेमुआी बेसावि झालाे क� वार करणार.  ार ीाेाळयंती  आेे .  ेा ेर वार 



 

केलेला सम्रचयाला सम्ेआी राआी. ्ासे काआी ब्लले ेर  ्चा अदवस शेवसचा 

ठरेल माझा. मी मआणरूच आलली  ार येे राआी ब्लायला.  वढेच सांगेे ेमुआी सावि 

रआा, सांभाळा खास क र मलुारा सांभाळा. ेे ीुढचे इरामदार रा?” रजजवला  का दमाे 

ब्लली  अण अरघरू गेली. 

मला वासले अेला अ्रू बरेच काआी सांगायचे आ्ेे. ीण घाब र  वरेे 

घेेलयासारखे वासले. मलुांरा सांभाळा आ ेमात मला  ार काआी सांगूर गेले. मी अवचाराे 

ीडले. काय करेील मलुांरा? कुठे गाठेील?  

काआी अदवस गेले  अण मािव आसूर बसला. वयाीार करायचाय तयाला भांडवल 

लागणार ेे मागे आ्ेा. राघव तयाला सम्ावीे आ्ेा. अरभुव राआी,  ीण बागा 

सांभाळलया ेरी भरीरू  आ.े कशाला दगदग करे्स िंदा काढायची. ीण मािव ऐके 

रवआेा. क्लआाीरूला असेारा क्णी वगारेला अमत ेंबाखचूा वयाीारी आ्ेा. अशवाय 

तयाची ेंबाखचूी शेेीआी आ्ेी. 

मािवला गांवाीे ा शआराची यढ  ार. मआणूर शआराे दकुार साकायचा आ  िरला 

आ्ेा. राआीेरी इरामदारीची अधयारआहर अअिक ्मीर रवया सरकारी कायदा पमाणे 

कुळारा गेली आ्ेी. ्ी आाेी आ्ेी तयांे कामाला र्कर अमळायचे बंद झाले आ्ेे. मािव 

ेर शेेीे ल  घालेच रवआेा. राघव क्णाला ेरी ीकडूर र्डी  ार शेेी करे. ीण 

बरीच शेेी ीडीक आ्े चालली आ्ेी. शेवसी राघवरे ींचवीस आ्ार  ीये दऊेर 

मािवची दकुार काढायची इच ा ीुरी कली. मािव  ेा दरर््  ठ मैल सायकल 

चालवीे ेालुइयाला ्ाऊ लागला. दकुार राती  ठ वा्ेा बंद क र े् ीरे 

येईीयये दआा ेरी वा्े. मला मात े् राती घरी येईीयये चैर रसे. अभेी  वासे वासेे 

क्णी डाव सािला ेर? भाऊसाआबे बसलेेच वाईसावर. 

ीण वआायचे वेगळेच आ्ेे.  

द्र वष� झाली ेरी मािवचया दकुारारे काआी ्ीव िरला राआी. मग सारखे राघवकडे 

ेगाद ेलाव ूलागला. ीैसे खीू ्ाऊ लागले. राघव मायेरे सगळं करी. ीण मलाच वाईस 

वासे. तयाीे ा दकुार बंद क र मािवरे राघव बर्बर रआावे असं वासे. 

 ेा मााया माआरेी ीण �� लागली असावी. म्ठा काका गेला. मअआनयाे  ई 

गेली. मी द्नआी वेळा गेले. माय  ली आ्ेी ीण अेरआाईेासारखी वागे आ्ेी. सगळे 

काआी  ्सी काक� शामचया बायक्ला सम्ावे आ्ेी. मग मला सम्ले. मााया बाबारे 

सगळयांशी भांडण सु  केले आ्ेे. ्ंगल ्मीर समाईक�े आ्ेी ेरी तयारे कब्ा क र 



 

द्घा भावारा काआीआी रतीनर दायचे राकारले. बाबा बंदकू घेऊर  ला आ्ेा. 

सगळयारा बंदकू�ची िमक� दायचा.  

मी मायकडे ब्लायला गेले ेर अेला कढ  ला. मआणाली “सगळे संबंि संीवले ग् 

�इमे. असलया पसंगाे ीण यायची ला् वासे.े  लं क� गपी क्ीरयाे बसायचं. ्ीव 

ेसुे् ग्. ेलुा ीण अशवया घालेाे. े ूमळुीच येऊ रक्.  ुकसचे वाद रक्े, भाऊ 

गेला ीण  लेे का बघ. घर म्डले ग् यांरी.”  

मला सम्ले माझे माआरे ेसुले, संीले  ेा यायचे ेे वयवआारा ीरुेे. 

मअआरा राआी झाला े्  ई गेली. ीरे गेले. यावेळी मात माय आ�दंकूर आ�दंकूर रडली. 

अेची  ईवरची भो� रडू  णीे आ्ेी.  ्सी  अण मी अेची सम्ूे  काढीे आ्े्. मग 

मआणाली ेे ऐकूर रइक झाल्. ेी रडे बडबडे आ्ेी “मी दवेाला सांगेेय मला रे ेर 

राय ऐके. चांगलयारा कुठे रचले्य आा दवे. मला रचल ससेुर ेरी. करेील संसार तया 

रांडेबर्बर.” 

मला िइका बसला बाबाचे आ ेकाय रवीर. मग सम्ले. बाबारे क्णीेरी बाईशी 

संबंि ्ळुवले आ्ेे. ेी रारळ सुीारीची बागवाली आ्ेी. मलुबाळ रवआेे. बाबारे अेला 

 ीलयाे का गुे वले ेे सआ् सम्ले. अेचया मागे अेची बाग घशाे घालणार आ्ेा. 

बाबाची चीड मराे अ्रू वाढली. 

घरी  ले ेी माआरे संीलयाचया अवचाराेच. ीण शामदादा  अण वअआरीरे ्वळ 

बसवरू सांगीेले आ्ेे. “ मआी  आ्े. अंेर राआी दणेार. किी वासले क� येे ्ा.” ीण 

मलाच ला् वासली असेी. माझा बाबा यांचयाशी असा वागला, कुठलया ेोडारे ्ाऊ 

तयांचयाकडे? 

 ेा आळू आळू माणसांचा रबग येव ू लागला. लआारीणी ीाअआलेलं पेम,  क्ीा, 

 दर सगळं आळू आळू कमी झालं आ्ें. ्् े् सवारारचाच अवचार करे आ्ेा. पेमारे 

राआाे आ्े्, सगळे  कत आ्े् ेेवआा केवढी म्ा आ्ेी.  ेा सगळं अवसकसूर गेलं आ्ें. 

मर  णखी वैरागयाे ्ाे आ्ें. 

र््ची कामे  ेा  ंगवळणी ीडलया सारखी करीे आ्े.े तयांे ्ीव रवआेा. 

राघवचे लगर ीढुचया वष� करायचा अवचार मराे यायचा.  ेा  ई राआी.  ार मलुगी 

क्ण श्िणार असे वासायचे. किी किी अगदीच अररािार झालयासारखे वासायचे. 

 अण ीरे  कदा  मचया घरावर  भाळ क्सळले. राघव काम करीे रशीरा 

ीयये माडीवरच बसला आ्ेा.  मआी सगळे खालीच झ्ील् आ्े्. 



 

ीआासे ीआासे राघवची अकंचाळी ऐकलयाचा भास मला झाला. मािवला रठवले. द्घे 

माडीवर गेल्. ीआाे् ेर काय राघव काळा अरळा आ्ऊर ीडला आ्ेा. �ास ््राे 

चालला आ्ेा. �ास ययायला तयाला  ार ्ड ्ाे आ्े.े ेोडाेरू शबदीण  ुसे रवआेा. 

मी तयाला काय झाले अवचारे आ्े.े े् आाेारे खणू क र काआी सांगे आ्ेा. ीुढचया 

चारीांच अमरीसांे तयाचा �ास  णखी ्ड झाला.  अण े् करीे असलेली खणू मला 

धयाराे येऊ लागली. ीण काआी रीय्ग रवआेा. ीढुचया  णी राघव गेपाण आ्ऊर 

ीडला.  

मािव िांवे खाली गेला ीाणी  अण अमेलूा घेऊर वर  ला. ीाणी मा र 

राघवला ्ागं करायचा पयतर क  लागला. तयाला काय माआीे  मचा अआरा आरवला 

आ्ेा कायमसाठी.   

***** 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
१८ 

्ाधव- 

राघवचा अचारक मतृय,ु  ईची ीआासेचया शांेेेला चीरणारी अकंचाळी माझे 

काळी् आलवरू गेली. असा कसा पसंग  ला? राघवदादा वर का झ्ीला? े् आाे रभा 

ड्लवरू, राकाकडे खणू क र काय सांगे आ्ेा? अचारक असं काय झालं क� 

डॉइसरकडे नयायला ीण वेळ अमळाला राआी.  

 ई रडे आ्ेी. अेचया बर्बर अमेु ीण आ�दंके आ्ेी. मालीेाई लांब अदललीला 

आ्ेी काय क  मी? अगदी भांबावरू गेल् आ्े्. द्र र्करारा वैदबुवा व भस्ीरा 

ब्लवायला ीाठवले. वैदबुवा ेीासरू मआणाले “अवष पय्ग  आ.े क्णी चावलयाचे 

शरीरावर अदसे राआी. ीण  कंदर ल णे सीरदशंाचीच वासेाे. वडील असेच वारले आा 

आी ेसाच गेला. काआी ेरी ग्म  आ.े काय ेे श्िायला लागेल ेमुआाला.” 

मला राघवरे केलेली खणू  ठवली. आाे ड्लवरू े् साीाचीच खणू करीे असावा 

ीण मग राकाकडे का आाे दाखवे आ्ेा? सगळे शरीर ेीासले ेर कुठेआी चावलयाची 

खणू अदसे रवआेी. मग अवषबािा कशी झाली? बाबाआी असेच गेले आ्ेे. क्ण करीे 

असेल आ े सवर? मी  कदम रठल् तयाचया अरयपाण दआेाकडे गेल्. अगदी ्वळूर 

राकाकडे ीाआह लागल्. काआीच वेगळे वासे रवआेे. आळू आळू आाे राकाकडे रेणार 

ेेवढ्याे  ई मागूर  ली. ेी रडे आ्ेी. ीण  ीले दुु ख  व र माायाीयये 

ी्चली. मााया अगदी कारा्वळ मआणाली “गेलाय रे े्. कसा ेे सम्लेय मला. ेू 

बा्लूा आ्. याे ीडू रक्स.” 

मी मागे ीरेल् ीण अकतयेक प् मराे रभ ेझाले.  ईला काय माआीे ीडलेय? 

क्णी केलेय आ ेसगळे. मी बाआरेच असे् अदवसभर. काल क्णाबर्बर भांडण ेर झाले 

राआी रा?  



 

 ेा ल्क ्मायला लागलेे. मालीेाईला ेार ीाठवली  आ.े ीण अेचयासाठी 

रांबणे शइय राआी. अेला ी्चायलाच ेीर अदवस लागेील. शाममामा  ला, मग 

तयारेच सगळे ीआायला सरुवाे केली. ग ुमामा,  ््बा, माय ्ी क्णीच  ले 

रवआेे. ेासाभरारे  मआी अरघाल्. मलाच ीढुचे अविी करायचे आ्ेे. भडभडूर येे आ्ेे. 

सवर  सीूर घरी  ल् ेर  ई  का क्ीरयाे शनूयांे र्र लावरू बसली आ्ेी. 

शाममामा अेचया ्वळ गेला. मआणाला “�इमे, द्घेआी असे कसे गेले? काय  आ े

माडीवर ीआायला लागेल.” 

“काआी अमळणार राआी. गा�ड्याचा साी  आ े े्. द्घाराआी मारलेे गा�ड्यारे.” 

 ई बडबडू लागली. मला भrेी वासली.  ईवर ीरीणाम राआीरा झाला? कसला 

गा डी, क्ण गा डी? मामारे ीण ेेच अवचारले “गा डी? क्ण गा�डी? काय ब्लेेस 

े ूआ?े काय ेे सरळ सांग. क्ण असेल तयाला ीरुा िडा अशकवे्.” 

“ेमुआी काआीच क  शकणार राआी. ऐकलेे ेर मलाच वेड्याे काढाल. आी लढाई 

 ेा वेगळयाच ेरआरेे लढायची  आ,े मलाच लढावी लागणार.”  ई ीनुआा बडबडली. 

 ेा मात मामा गपी राअआला. ्ासे ब्लले ेर  ईची बडबड वाढेल मआणाला. 

र्डे अदवस गेले क� ीाआह मआणाला. मग मला घेऊर माडीवर गेला. सगळे बारकाईरे ेीासू 

लागला. ीण काआीच साीडले राआी. 

मला मआणाला “क्णी  ले आ्ेे का रे काल? राती क्णी गीचीु अशरले राआीरा 

घराे?” 

सगळे दरवा्े बंद आ्ेे, दादा काम करीे बसला आ्ेा वर.  मआी खाली झ्ील् 

आ्े्. ीआासे अकंचाळी ऐकू  ली मआणरू मी व  ई वर  ल् ेर दादा ब्लू शके 

रवआेा असा झाला आ्ेा. दआा अमरीसाे खेळ संीला रे.  ो आाे ड्लवे राकाकडे 

घेऊर काआीेरी खणुेरे सांगायचा पयतर करीे आ्ेा. मामा अवचाराे ीडला. मग ीाणयाची 

बासली, गलास, सगळयाचा वास घेे ससुला. े् काय श्िे आ्ेा देव ्ाण.े  

मग द्घेआी खाली  ल् ेर  ई  कदम मआणाली, “काआी साीडणार राआी रे 

शामदादा. म्ठा आ�शार गा�डी  आ ेे्.”     

मामारे अवचारले “�इमे, मग सांग रा क्ण कुठला गा�डी े्. दऊेया ी्लीसांकडे.”   

“आ्!  अण ीरुावा काय दणेार? आ े ार स्ीं राआी.  ेा मात मािवला ्ीायला 

आवे.”  ई. 



 

मी बचुकळयाे ीडल्. काय ब्लेाे ेे सम्े रवआेे. क्ण गा�डी? किी 

 लेला अदसला राआी े्? मग गपी बसल्.  ेा राघवदादाचे अवचार येे आ्ेे.  

राघवदादाचे अदवस कायर झाले व मला  ईरे दकुार बंद करायला सांगीेले. साे 

वा्लया रंेर घरीच रआा मआणाली. बआ�दा  ईला  ेा माझीच अचंेा लागली आ्ेी. मी 

ीण मराे मआसले,  ेा बागांचे वयवआार, अआश्ब सगळे मलाच ेर बघायचे, मग 

दकुारासाठी वेळ कुठूर अमळणार?  

अदवसकायार अग्दर मालीेाई  ली आ्ेी. या मालीेाईचे मला  ार   यर 

वासायच.े अवशेष ब्लायची राआी. रेआमी सरयाये च रआायची.  ेाआी  ली ेी गपी  ई 

बर्बर बसली. ड्ळयाेरू असीसू  ला रवआेा. मग दसुरया अदवशी  कदम मिेच 

मआणाली “इरामदारां सारखे वागे राआीे ेमुआी. क्णी ड्ळे म्ठे क र ीाअआले ेर 

 ्डायची अआममे बाळगा. ्ीवावर रठला ेर तयालाच संीवा. ेमुआाला ेर क्ण करेंय 

ेेआी माआीे ीडे राआी.” 

 ई  अण मी ीआाेच बसल्. कायर  सीलयावर मआणाली “मी अरघेे रदाच. 

मलुांरा ठेऊर  लेय. शाळा चालू  आेे  तयांचया. ाांरा अअ्बाे वेळ रसे्. सेकेसरी 

झालेे रेवआनेय ुखातयांे. ेमुची ्अमरीची काआी कामं रडली ेर कळवा. चसुक� सरशी 

करेील.” 

 ईरे  ो मार आलवली.  

ीरे  क म्ठेीणा अमरवायची रवीर लकब अेरे रचललेली अदसली. कुठेच 

 ीलेीणाचा यलावा, मायेची  ंुकर, अ्वआाळा काआीच ्ाणवलं राआी. राआीेर अमे.ू 

बाबा गेले ेेवआा व  ेा दादा गेला ेेवआा रडूर रडूर ड्ळे सु् वरू घेेले आ्ेे. द्र अदवस 

ेाी येे आ्ेा. इेर वेळी गडगडास आसणारी, सगळयां बर्बर खेळणारी, कामवालया 

बायकांबर्बर ीण दगंा करणारी अमे ू क स्क ेर म्ठी मालीेाई दसुरे स्क वासे.  

 ईचा चेआरेा अरगआी आ्े चालला आ्ेा. राती झ्ीे रवआेी.  क अदवशी माडीवरचे 

सगळे सामार ेीाशीे बसली आ्ेी. काय श्िे आ्ेी देव ्ाण.े मग बंदकू घेऊर खाली 

 ली. मला मआणाली “गं् लागे्य याला. र्डे ेेल ीाणी करेा येईल का रे ेलुा? 

 अण याचे ीरअमस ीण ेाुया रावावर क र ये.  अण याची दआा  क काडेसेु ीण  ण 

रे. किी ेरी वाीरली ेर चांगली राआील.”  

मी आ्कार भरला. ेी  ेा  क  क सगळा वयवआार ीाआह लागली. मला बरे वासले. 

अगदी े ण मलुाचया मरणाचे दुु ख आी कशी ीचवेल याचीच मला काळ्ी आ्ेी. ीण 



 

ेी लवकरच सांवरलेली अदसली.  रक  कच आ्ेा. ीवू� किीच र ीाअआलेली  क 

करारीीणाची रेषा अेचया चेआरेयावर कायम अदस ूलागली आ्ेी. 

 ठ ींिरा अदवस गेले अेरे सांगीेलेली सगळी कामे मी केली. बागांेआी ्ाऊ 

लागल्. बंदकू रावावर क र  ल्. ीनरास काडेसुांचा ख्काच घेऊर  ल्. बंदकू 

घेऊर राराे बार काढूर  ल्. बंदकू माडीवर अभंे ीला लसकवली व खाली  ल्.  

 ेा  ई राती ्ागीच असायची. घरभर येरझारया घाली. अवचारले ेर मआणे 

“ ेा मी ि्का राय खाणार. राती, ऐर ीआासे मारेकरी येे् तयाला ीकडणार मी.” 

 ठ  क अदवस गेले असेील. ीआासेला बंदकू�चे  का माग्माग द्र बार ऐकूर मी 

िडीडे रठल् व मिलया चचकाकडे िाव घेेली. तयाच वेळी शे्ारचया काकांचया 

घराे गडबड रडाली. तया काक�रे ््रांे यरड मारली आ्ेी.  

 ई बंदकू बा्लूा साकूर अभंे ीला सेकूर बसली आ्ेी.  वढेच मआणाली “द्घाराआी 

संीवले. गा�डी  अण तयाचा साी द्नआी संीले बर्बर भाऊबंदक� ीण.” 

मी भांबावरू गेल् आ्े्.  वढ्याे शे्ारचया काक� िांवे  लया. मआणालया 

“वैरीेाई सगळेच ससुल्. ीण ेमुआी ीकडले ्ाल. मला द्र काडेसेु दा. मी करेे 

ीढुचे काय ेे.  मचयाकडे  आ े बंदकू.”  ईरे बसली आ्ेी अेररूच मागरू ख्का 

काढला. काक� द्र काडेसेु घेऊर गेलया. मला काआीच ी�ा लागे रवआेा. या द्र 

बाया बंदकु� रडवरू कसली अदवाळी करेाये. 

अंमळशारे ीरे द्र बार ऐकू  ले ीण ेे काकांचया घराचया मागचया बा्लूा झाले 

आ्ेे. ीरे तयांचया घराे काआीेरी आालचाल अदसे आ्ेी.  ई अ्रूआी सेबि बसली 

आ्ेी. अरअवरकार चेआरेा क र बसली आ्ेी. 

सकाळ आ्े  ली  अण  क  क ग्� आळू आळू सम् ूलागली. मिलया चचकाे 

 क  ठ रर  ूसाचा अीवळा िममक राग म र ीडला आ्ेा. काकांचया घरी बरीच 

मंडळी  लेली सम्रचया अखडक�ेूर अदसे आ्ेी. तयांरी मग काकारा रचलेारा मी 

ीाअआले  अण सवर ल ाे  ले. काका गा�डी व े् साी द्घाराआी  ईरे मारले आ्ेे. 

माझे ीाय  ेा लसीसू लागले. ड्ळयां सम्र अररअरराळी अचते रभी राआह लागली. 

ी्लीस, े�ंुग, क्सर सगळे ड्ळया सम्र  ले.  ईला ीकडायला केवआाआी ी्लीस 

येणार असेच वासू लागले. मी बंदकू व काडेसूांचा ख्का रचलला. व माडीवर रेऊर 

्ागचया ्ागी ठेवले.  

 ईला मआणाल् “चल सकाळ झालीय. चआा क र देे ् ेलुा. बरे वासेल.” 



 

 ईरे आसरू ीाअआले. व काआी र ब्लेा अरघाली. अमे ू केवआाची ्ागी आ्ऊर सारे 

काआी ीआाे आ्ेी. ेी सवयंीाक घराकडे ीळाली चआा करायला घेेला. 

 ेा ्ेवण करणारया बाई, र्कर सगळे काकांचया घराीयये ्ा ये क  लागले. र 

अवचारेाआी  क क माअआेी  मआाला अमळे आ्ेी. दआा वा्ेा ी्लीस ीासील 

ी्लीसांरा घेऊर  लेला सम्ला  अण माझा ररकांी झाला. क्णतयाआी  णी  ेा 

 ईला ीकडायला ी्लीस येेील असे वासू लागले. मी असवसर आ्े येरझारया घालीे 

आ्े्. 

 वढ्याे  क र्कर सांगे  ला “तयांरीच ीाळलेला साी रलसला तयांचयावर. 

तयाला ग्ळी घाेली भाऊसाआबेारी ीण चवेाळलेला े् ीरे अंगावर िावला. 

भाऊसाआबे िडीडले. बंदकु�ेरू ग्ळी ससुली री तयांराच लागली. ी्लीसारी बंदकू 

परकामी काडेसंु सगळे ेाबयाे घेेलं. वैरीेाईरीच सगळं बगीेलं आ्ें ेे तयांरी 

सांगीेलं. मेलेला साी ीण अेरेच आ्ेा.”  

मी ऐकेच राअआल्. काक�री अशी कशी ्बारी अदली. अेरे  ईला वाचवले? 

तयांचा व  मचा कायम रभा दावा. मग असं कसं.  ई  अण तयांची मैती आ्ेी? ीण 

 वढी कशी असेल? तयांचया रवरयाला  ईरे मारले आ्े.े ेरी ेे तयांरी दडवले? का? 

ड्इयाे आ्ार् प् रैमार घालीे आ्े.े  ईकडे र्र गेली. अेचयाे काआीच  रक 

ीडला रवआेा.  

द्र अदवस गेले.  ई ब्लेच रवआेी सगळी कामे ीआाणे ीण स्डूर अदले आ्ेे. 

अवचाराे आ्ेी क� खंे करीे आ्ेी सम्े रवआेे. चेआरेा अरअवरकार आ्ेा. 

चार अदवस झाले.  ईे ्राआी  रक ीडे रवआेा. मग मीच मराचा अआयया क र 

अवचारले “ ई, तया काक�री असं कसं सांगीेले गे?” 

“पारबि!”  वढेच ब्लूर ेी गपी झाली. मी मात सगळे ्ाणायला अअिक रेावळा 

झाल्. कसे सम्ेल रइक� काय  आ ेेे. 

चार ीांच अदवसारी  क भागेली  ला. मांडवकर राव सांगरू  ईला भसेायचे 

मआणाला.  ईशी ब्लेारा अगदीच घाबरला आ्ेा       

“ मआी ीाीी! भाऊसाआबे इरामदार गेले. तया वैरी मआणेाे ी्र स्र राआी.  ेा 

इरामदार  ो ेमुचा मलुगा.  मचे अीराि ी्साे घाला. बाग काढूर घेऊ रकाे. 

सगळे म .” मग ढसाढसा रडू लागला. 



 

“ेझुे पारबि.”  ईची र्र वर  ेा कडे आ्ेी. ब्लणयांे  क वेगळीच  सा आ्ेी? 

मआाेारा मांडवकररे  ेा ्अमरीवर ल्ळण घेेली आ्ेी.  ईचया ीाया ीडूर गयावया 

करीे मआणाला “सगळी ीाीे रघडी झालीे.  मआी ीाीी. ीण  ेा शीे घेे्. 

 ्ीासरू सरळ वागेर. किी वाकडा वागल् ेर  मआाला ीण भाऊसाआबेां सारखेच 

वर ीाठवा.” आ े ऐकेाच मला िस् झाले. याला काय माआीे? अ्रू ि्का सळला 

राआीेर. आ ेबाआरे सम्ले ेर ीरे ी्लीस येेील. 

 ई काआीच ब्लली राआी. अेचयावर क्णेाच ीरीणाम झाला रवआेा.  

मी मग ब्लल्च “काय आ् काय बडबडेाय ेमुआी? काय मआणायचे ेमुआाला?” 

े् ब्लला ेे मात ड्के अ रवरू साकणारे आ्े.े े् सांगे आ्ेा “माायाकडे ब्लले 

आ्ेे भाऊसाआबे इरामदार. गेले तयाचया अग्दर संधयाकाळी  ले आ्े.े सांगे आ्ेे. 

 ् म्ठा घाव घालणार. बाईलाच संीवणार. ीण सारखे वासे आ्ेे तयांरा. घाव 

रलसणार ेर राआी? बाई आ�शार  आ.े दवेारे शो� अदलीय ेमुचया  ईला मआणाले. 

अ्ंकले ेर ेेच इरामदार आ्ेील. राआीेर े् अदवस तयांचा शेवसचा. खराच शेवसचा 

ठरला आ्. बाई दवेी  आेे  ीसलं  माला. घराे झ्ीलया असेारा ीण डाव 

रलसवला.”  

माझा ्ीव भांड्याे ीडला. मआण्े याला खरे काय ेे माआीे रवआेे. ेरी  ईचया 

चेआरेयावरची सरुकुेीआी आलली राआी. ेी  ीलयाच अवचाराे असलयासारखी राआी. मी 

ेर अेला ब्लेारा  कदा ऐकले ेेवढेच. ेी मचराेच आ्ेी.  ेा मला अभेी  वासे 

आ्ेी.  वढे अदवस झाले आी काआीच ब्ले राआी, ड्इयावर ीरीणाम ेर झाला राआी रा? 

रजजवलाकाक� अेचया भावाला घेऊर  लया. भाऊ सांगे आ्ेा “इरामदारीणेाई 

माझी बअआण ससुली कायमची. आी इरामदारी रक्य अेला. ेी मआणेे सवर ेुमआालाच दावं. 

राआीेरी अेचं खाणारं क्णीच राआी. ेी  मचयाकडेच येवरू राआायचं मआणेे. ाा शाीीे 

इससेसीचा संीकर  स ुा रक् मआणेेय. मला सम्लेय, ेे ेमुआालाच मारायला अरघाले आ्े.े 

ीण सवेुच गेले. सवेुचयाच आाेांरी. कसला अीघाे! दवे ेारे् आ् सगळयारा.” 

इरे  ईरे मार रचलूर काक�कडे ीाअआले. काक�री मार खाली घाेली. तयांचा भाऊ 

ीढेु ब्लेच आ्ेा “ेमुचया  बासाआबेांचा व म्ठ्या मलुाचा घाे तयांरीच केला आ े

दखेील अेला माआीे  आ.े ेी मआणे ेअशी ्ीव घेणारी इससेस रक्च. मग क  का ेसे 

कागद ीत? राआीेरी  ् रा रदा ेी ेमुचयाचकडे येणार. मग  �ाच केलेली काय 

वाईस.” 



 

 ईरे मार वर क र मआसले “रजजवला, मी काआी इससेसी साठी राआी मारले तयांरा मी 

माझे कुसंुब वाचवे आ्ेे. मी किीच इससेसीवर र्र ठेवली राआी.  मचयाआी इससेसीचा 

ल्भ मला राआी. ेमुआी क्णालाआी दा, दार करा राआीेर तयावर ीाणी स्डूर ेसेच ्ा. 

मी अकंवा माझी मलंु क्णीआी ेी अमळाली ेरी घेणार राआीे. ीाआी्े ेर  मचीआी 

इरामदारी दार करा राआीेरी ेी ेमुचीच  आ.े  मचे ल्क तयावर रागासारखे बसले 

आ्ेे. ” 

“वैरीेाई, ेमुआी मला वाचवलेे. मी का असा अवचार करेर. ीण दसुरया कुणाचया 

आाेी गेली ेर ीरे ेमुआाला तास. मआणरू आा मागर श्िला मी.” काक� ब्ले आ्तया. 

“े ूमला वाचवायचया  ंदाे ीडलीसच कशाला? मी मााया कमारची  ळं भ्गायला 

ेयार आ्ेे. इरामदारीच ्र ेमुची, ेर मी खरूच केलाय रा?”  ई ब्लली  अण 

काकणचा भाऊ काकणकडे चमकूर बघ ू लागला. मग मात काक� लगबगीरे रठलया. 

भावाला मआणालया चल. व ेे अरघरू गेले. मी  ई कडे ीआाेच बसल्. अेचया ड्ळयाे 

अवअचत भाव आ्े.े ेी असंब  बडबडेेय असे आळू आळू मला वासू लागले.   

 ई ्वळ बसरू मी  वढेच मआणाल् “ ई े ू मआाला आवी  आसे. दवेाची इच ा 

सम् े ूससुलीस. ीरे क्णाकडे असे ब्लू रक्स.” 

 ई मंद आसली  अण ीरे  ीलया मचराे गेली.       

***** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

१९ 

�िक्मण- 

 ई  ् ेझुी  ार  ठवण येेेय. े ूमाझे सवरसव आ्ेीस. माया करणे ेाुयाकडूर 

अशकले. अशसे े ू लावलीस. अवचारांची ठेवण ेाुयाकडूर  ली. ेारेमय वाीरणे 

ेाुयाकडूर अशकले. कुसंुबाची माया करायला े ू अशकवलीस. वयवआापरक वागणे ेाुया 

कडूर  ले. कुणालाआी ब्लूर दखुव ू रये, आ ेवळण ेचू लावलेस. ग्ड ब्लणे आा ेर 

ेझुा सवभाव माायाे रेरवलास. 

े ूमाझी ्नमदाेी रवआेीस ेरी मला मायेरे घडवलेस. े ूेर माझी गु , माेा, दवे, 

माझं सवरसवच आ्ेीस. मी ेझुे संसकार ्सेचया ेसे ीाळे आ्ेे. ीणूर श ा आ्ेी ग 

ेाुयावर. मग मााया आाेरू आा गनुआा कसा घडला? सवर घडूर गेले  अण  ठवलीस ेी 

े.ू ेझुा रीदशे  “ेलुा ्े ीरे देे ा येणार राआी ेे दसुरयाीासरू अआरावरू घेव ूरये. असे 

केले ेर ेी डाच  युययभर सआर करावी लागेे.  अण तयालाच ररक याेरेचे  ी येेे. 

्ीव खाऊर साकेे ग् ेी डाच.” अकेी खरे  आ ेआ.े मी सवेुला कशी मा  क ? मी 

्ीव घेेलाय गे, कसा ीरे करणार? कुणाचा ्ीव ीरे करेा येणार राआी आ े तयावेळी 

भाराे रवआेे मआणरू सम्लेच राआी गे.  ् वासेेय ेाुया कुशीे अशरावे. भरीरू रडावे. 

ीण ेचू राआीस. कुठे ्ाऊ? 

घाबरले आ्ेे क� अे्राे राग  ला आ्ेा मलाच माआीे राआी. आ ेगेले, राघव गेला 

 ेा मािवलाआी ेसेच झाले ेर? या  काच अवचारारे ी ाडले आ्ेे ग. राती केवआाआी 

घाला घालेील मआणरू झ्ीेच रवआे.े अव�ासच बसे रवआेा, क्णी साीारा  वढे कसे 

ेयार क  शकेल? मराला ीसे रवआेे ीण ीडेाळा ेर  ला आ्ेा. मी द्घांरा मकुले 

आ्ेे.  ेा मािवला ्र काआी झाले ेर? आ ेमी आ्ऊ दणेार राआी आाच अवचार करीे बसे.  



 

रजजवला मआणेे, “ेमुआी द्षी राआीे. ेमुआी  ो कारण झालाे. द�ु माणसाला 

अश ा करणयाे ीाी कसले? तयांरी ेुमचया घराेील द्घारा मारले. अगदी य््रू मारले. 

मग ेमुआी द्षी कशा? शीकृयणारे सांगीेले  आ े ीलया िमारे. ेमुआी िमर ीाळलाे.” 

ेी असा िमारचा  िार देे े. केवआा मर मारेे ीण दसुरया  णी े ू ठवेेस. ्े 

ी ाेाीारंेर ीरे करेा येे रसेल ेे कुणा कडूर अआराव ूरये, आ ेेझुे ब्ल  ठवेाे. 

कसा ीरे करणार मी तयांचा ्ीव? मी केले े े बर्बर क� चकू आचे सम्े राआी. े ू

असेीस ेर अवचारले असेे.   

रजजवलाला मी मदे केली ेी केरवय मआणरू. अेची सआारुभूे ी अमळवायसाठी 

किीच रवआेी. अेचा संसार काआी सरळ चालला रवआेा. मी अेला मदे केली ेी 

भाऊबंदक� कमी करायला. ीण ेी किीच कमी झाली राआी. किीेरी वासेे, मी ेर अवष 

ीेरले राआी रा तया द्घाे? भाऊबंदक�रे  ंिळया झालेलया भाऊसाआबेारा माझे अेचे 

सखय �चलेच रसेल. तयामळेुआी तयांचे वाद वाढले असेील. ीण मी ेर सगळे चांगलया 

मरारे केले गे, मग चकुली कुठे?  ई आ ेेाुया अशवाय क्ण सांगेल मला? 

अकेीक ग्�ी केलया मी. माआरेची ेझुी माया अवस र इरामदारांचे घर सांभाळे 

बसले. सगळी घडी रीस बसवली. काय काय ीआावे लागले. भागेली मार देे . र्कर शबद 

ीडू देे  रसे. काम करणारया बाया ्ीवाभावाचया झालया. “सगळीच माणसे ग्  ीण, 

मायेची भकेुली असे्. माया लावली क� सगळी कामे  ीसकू आ्ेाे. आाेाखालचयांरा 

ी्सभर अनर व खीू माया लावायची ग्.” मआणायचीस े.ू ेेच केले मी. मग मला का आ े

रशीबी  ले? का ससाराला �� लागली मााया? “भले राआल् ेर  ीलेआी भलेच 

करे् दवे.”   मआणयचीस े.ू मी ेर माझे वाईस करेाे मआणरू ्ीव घेेला गे 

भाऊसाआबेांचा. तयाची अश ा अग्दरच का अदली दवेारे? का माजया संसारावर अग्दरच 

घाला घाेला? 

 ््बा मआणायचे “इरामदारांचया  ु ास्यांे कशाला ल्सेाय �इमेला”. ेेवआा 

काय सम्लं रवआें. ेूआी रारा् आ्ेीस बाबावर, इरामदार श्िलार मआणरू. ीण खरं 

सांग ू कामाचं आाड गे माझं. इरामदारक� सांभाळेारा राआी रकले. रकले ेी  ेा, 

कुणाचा ेरी ्ीव घेेलाय गे मी. मी माायाशीच अब्ला िरायला बघेेय. ब्लायचीच 

बंद झालेय. ीण सवेुशी अब्ला मआण्े अवचार स ुा येेा रयेे. तयांचया ेर लासावर 

लासा क्सळेाये मराे. 



 

इरामदार सगळेच असे कसे. गडगं् संी�ीमळेु ेर अरकामी राआी रा झाले?  मचे 

ेर माडीवरच बसे. काय चाले अदवसभर दवे ्ाण.े कामाअशवाय वेळ कसा ्ाई. मी 

ीअआलयांदाच सम्ले. मलाच भार रचलायचाय. सगळे सांभाळले. ीण मराे खंे 

राआायची. इरामदार असले ेर काय झाले, सवेुची मालक� ्ीायला रक् तयांरी? 

इरामदार ीवू� वेळ  ली ेर लढे मआण.े  ो ऐकायची गे  क  क  खयाईका. ीण 

ेसला गणु किी अदसलाच राआी.  काआी भागेलयाला किी ्ाण दणेयाचे सािे वाइय 

यांचया ेोडाेरू बाआरे ीडलेले ऐकले राआी. ऐकले असेे ेर समािार ीावले असेे गे. 

ग ुचे अआश्बआी िड बअघेले राआीे. तयाला द्ष काय दायचा? चरायला कुरण सांीडले 

क� क्णीआी चरणार.  ीण अंकुश रक् ठेवायला. ेे काम ीण राआी केले. केली ेी 

वयसरे. मआेरेेीरी स्डवावी लागली मलाच. ्ीव मठुीे ि र ्गले तया अदवसाे. ेेवआा 

ल ाे  ले, इरामदारांचा  ु ासा मआण्े काय े.े 

सगळयारा  ुकाचे अअभमार. कसले अअभमार ््ीासले दवे ्ाण.े इरामदारी 

वारसारे राआीेर द�क ीतारे अमळालेली. तयांे केुरतव काय? अअभमार बाळगायला 

र्डेेरी काआी दाखवावे यारी.  कारे इरामदारी द�काे अमळाली ेी म्डक� े्डक� 

सांभाळली. दसुरयारे भयारक भाऊबंदक� ््ीासली. आ्रीळायला झाले मला.     

सगळेच इरामदार,  िीचे काय क� रंेरचे काय, बाआरे रद्ग क र ठेवायचेच. मी 

गांवाे वसलुीला ्ायची, सगळे यळखायचे मआणरू  मचे िड राअआले असेील. अकंवा 

माझी अभेी वासली असेल. ीण घराणयां बाई ठेवायची परा माराची वासे या इरामदारांरा. 

केरवयाेूर ी�ुषारर दाखवायचया ऐव्ी अशंदळक�ेूर दाखवायला  वडायचे यांरा. मला 

तयाचीआी अभेी  ी्साे असे. ेाुया सांगणयापमाणे मी तयांरा ीरुी ीडे आ्े.े ीण े ू

सम्वलेला संबंि राआी गे अरभुवला किी. 

 ्आी  ठवेे ेी रात ्ेवआा े ूमला घेऊर झ्ीली आ्ेीस लगराचा अरर सम्ावे 

आ्ेीस. तयाची ीअवतेा, रा्ुकेा, पेमाचा यघ. सगळं ऐकेारा अकेी समिार वासे 

आ्ेे. मला वासले आ्ेे लगरारंेर ीपरकरेचया ्गाेच ्ाणार गे मी. ीण अरभुवली ेी 

 के अकया. आीाीलेली,  ससुलेली, सवार�. ाा  ु ास्याेरू गेलेय मी. इरामदारीण 

मआणरू म्ठेीणा सगळयारी अदला. ीण मी मात अभकारीच आ्ेे. चार मलेु झालीे मआण्े 

�इमी सखुारे नआाेेय असे सगळयांराच वासायचे गे. ीण माझे मलाच माआीे, मी अकेी 

मरुसेाीाेरू ्ाे आ्ेे े.े  



 

 ई, े ूमाझी ग ु आ्ेीस. सासरचे माआरेला काआी ब्लायचे आी ेझुी अशकवण. कसे 

ब्लणार आ े रा्कु दुु ख? ेाुया अशवाय क्ण आ्ेे मला आ े अवचारायला? ाा  गीे 

कायम आ्रीळले ीण दुु ख किीच क्णाला दाखवले राआी. ेझुी ेशीच अशकवण. काय 

माआीे, े ूदखेील असे काआी सआर करीेच अदवस काढले असशील. मी आ ेसगळे ेलुा 

अवचारणार  आ.े मााया अंेा रंेर भेसूच रा  ीण? ेचू मआणायचीस “�इमे पेमाचे बंि 

्नम््नमीचे असेाे.  ो रवराच राआी अमळे ्नम््नमी. खरी माया  ीणालाआी 

 णेल  कत.” मी मग अवचारीरच ेलुा भसेलीस क�. मी ेाुयावर ्ेवढी भो� केली 

ेेवढी कुणावरच केली राआी गे. 

दवेावर भो� करायला अशकवलीस, ीण मागायचे काआीच राआी मआणालीस. दवे ्नम 

व मरणा अशवाय काआीच देे  राआी.  ीण  ीलया वागणयारे सवर अमळवायचे 

सांगीेलेस. मी काय अमळवले? इरामदारक�? खरुी इरामदारक�? कुणालाच माआीे राआी 

मी भाऊसाआबे इरामदारारा मारले. माआीे ेे  ो  मआा अेघांरा. मी, मािव व 

रजजवला. ेे द्घे किीच ब्लणार राआीे ीण मी क्णी अवचारले ेर मचर म्डूर ीण 

सांगेर मी ग्ळी घेली मआणूर. मी केलेय ेर मला मानय रक् करायला? मााया कुसंुबावर 

आलला करणारया माणसाला पेम दायचा पयतर केला. भाऊबंदक� अमसवायचा पयतर 

केला. ीण े् रेआमी वैराेच वागला. यांचा व मााया राघवचा बळी घेेला तयारे. मला 

रजजवला सांगे. गा�डी झालेे भाऊसाआबे. द्र साी ेयार केलेे. ेे तयांचे ऐकेाे. कसे 

करेाे ेे माआीे राआी. ीण द्र कु�यांवर स्डला  काला. तयारे  काचया राकावर 

््राे  ंुकले व ीरे सरसरे येवरू  ीलया अीं्रयाे अशरला. कुता अेरलया अेरे 

मेला. दसुरया कु�याकडे तयारे ीाअआले ीण राआी. भाऊसाआबे सांगेील तयालाच े् 

 ंुकायचा. माझा असलया भाकड करांवर अव�ास रवआेा. मला वासायचे या रडवलेलया 

करा  मआाला घाबरवायला  आेे . ीण यांचा मतृय ु सरळ वासला राआी. अवषपय्ग 

झाला असं वैदबवुा मआणाले. ीण घराे  मआी द्घेच आ्े्. मला ी्लीसांचा ससेमीरा 

रक् मआणूर सगळे  स्ीेे घेेले. 

 र्ी केला असेा ेरी काआीच अस  झाले रसे.े  ् ीअआलयांदा मला सम्े 

आ्ेे आी लढाई  ार अवघड  अण भयारक  आ.े क्णावर ीढुची ीाळी येणार आ ेल  

दऊेर ीाआावे लागणार. ीण आ ेसम्णे अवघड आ्ेे. साीाला बर्बर माणूस आ�डकेा कसा 

येईल? सगळेच अगमय आ्ेे. मला संशय आ्ेा. ेे माझा ्ीव घेेील व मााया मलुारा 



 

तास दणेे स ु करेील. अकंवा मलुांचया मागे लागेील.  ई! मी  ार संुमांे ीडले आ्ेे. 

कसे साव ? कसे वाचव ूमाझे कुसंुब? 

 क वासे आी इरामदारीच तयांरा दवेरू साकावी. मला कुठे म्आ आ्ेा. ीण ेशी तयांरी 

ेी घेेलीच रसेी. मागे े्च अरभुव  ला आ्ेा. तयांरा ेी  मआाला संीवरू 

अमळवायची आ्ेी. सांगे अ रे, मीच खरा इरामदार  आ ेमआणरू. मलाआी अकतयेक वेळी 

ीसे. यांरी ेर  ययुय माडीवरच घालवले.  ळशी, ऐदी ीणा अशवाय काआीच केले राआी. 

इससेस सांभाळणेआी राआी.  ई! े ूमआणाली आ्ेीस ीेी मआण्े सवरसव. म्ठे काका, ेझुे 

ीेी केवढे करायचे कुसंुबासाठी. सगळेच मार देे  तयांरा. ेलुाआी ेे समािार आ्ेे. इरे ेर 

सवर माायाच मारी. ेरी सवर सांभाळले.  रंदारे, सवायरा खषू करीे सांभाळले. 

भाऊबंदक� संीवणयाचा अस्कास पयतर केला. ीण संीवली ेी अशी. शेवसचया 

इरामदाराला संीवरू. आ् खरे ेर ेेच शेवसचे इरामदार.  मचयाशी ीरेु वैर. ीण ेे दखेील 

तयांरी इरामदारासारखे ्ागेे ठेवले. यांरी साम्ीचाराची भाषा करीे  ीले दबुळेीण 

लीवले. अनयाय आ्े आ्ेा ेर ेाीरू रठायला ीआी्े आ्ेे, खरया खुरया इरामदारा 

सारख.े माअलरी मआणायची ेे ीसले. इरामदारांसारखे वागा मआणायची. आ े ेर सवेुचा 

्ीव ीण वाचव ू शकले राआीे. मग अशा य्गाय्गारे झालेलया इरामदारांची बायक् 

मआणरू मी इरामदारीण कशी?  ो ग्ळी घालूर ्ीव घेेला मआणूर? 

मआाभारे ीरे ीरे घडेच असेे का ग? माझाआी राघव गेला. का? काय अमळवले 

इरामदारीण बरूर?  ेा मािवचा रंबर आ े अरअ े आ्ेे. मला इरामदारक� रसली ेरी 

चालली असेी. ीण मािव गेलेला चालला रसेा. रातीची झ्ीच रडाली आ्ेी. बंदकू 

घेऊर सेे ीआारा करीे बसे आ्ेे.  का राती भाऊसाआबे मिलया चचकाचया अखडक�े 

रभ ेअसलेले अदसले. र्ड्याच वेळाे  क साी तयाच अखडक�ेरू बाआरे येवरू  मचया 

अदशेरे येव ूलागला. तयाचा र्ख मााया अदशेरे आ्ेा. बंदकू आाेाेच आ्ेी. रचलूर रेम 

लावेारा झसकर अवचार  ला “साीाला कशाला? मालकालाच ीअआले संीवले ीाअआ्.े 

े्च मळू कारण  आ.े” अवचार  ला र  ला े्च बंदकू वर झाली.  अण ग्ळी 

ससुली.  क अकंचाळी मारे भाऊसाआबे क्सळेारा अदसले. साी  वा् ऐकूर घाबरला 

असावा. े् मागे अ रला अखडक�ीयये ी्चला. े्च ीरे बंदकु�चा रेम िरला गेला. 

दसुरया  वा्ाबर्बरच साी ल्ळा ग्ळा आ्ऊर अखडक� खालीच ीडला. मी दगडा 

सारखी आ्ऊर गेले आ्ेे. 



 

रजजवला  ली. द्र काडेसेु घेऊर गेली. का, कशाला काआीच अवचार  ला 

राआी. सेबि बसरू आ्ेे. क्णी अवचारले असेे ेर कबलू करायचे ठरवलेच आ्ेे. ीण 

काआीच क्णी अवचारले राआी. मािव ब्ले आ्ेा. ऐकलेले ी्चेच रवआेे. द्र 

अदवसारी आळू आळू सम्ले. रजजवलारे तयाला अीघाेाचे  ी दऊेर मला वाचवले आ्ेे. 

अेचया रवरयाला मी मारले ेरी अेरे मला वाचवले?  ई े ू मआणायचीस ीेी मआण्े 

ीरमे�र सम्ायचा. इरामदारांकडे द्रआी बा्लूा ीेीला ीरमे�रासमार मारेारा  मआी 

द्घेआी अदसे रवआे्. का?  मआी द्घेआी ीाीी  आ्े का ग? रजजवलाला माराेरू 

वाचवलयाची  वढी म्ठी ीरे ेड? मी ब्लायचेच स्डूर अदलेय. मला माझाच राग 

 लाय. माझंच वेरर मला राआी  वडलंय. मी माायाशीच ब्लणं बंद करायला 

बघेेय. ीण आ े अवचार कसे बंद क ? अवचार करणं मआण्े सवेुशीच ब्लणं. कसं 

रांबव?ू 

इरामदार संीले. मी संीवले.  ेा मी इरामदारीण राआी. ेरी बाया येेाे ेसाच 

मार देे ाे. भागेली येेाे ेेआी ेाईसाआबे इरामदारीण मआणेाे.  ई, कसली मी 

इरामदारीण.  

वासेंय ेुाया कुशीे अश र झ्ीावं अगदी ेसंच, ्शी अेसरया राती े ूझ्ीली 

आ्ेीस. मला मलुांरा संसकार कसे करावेे अशकवीे आ्ेीस. खीू काआी �्क मआणरू 

दाखवे आ्ेीस. केसाेरू आाे अ रवे मायेरे अभ्वे आ्ेीस. ीण अीुरे काय ीडले? मी 

असा कसा ्ीव घेेला कुणाचा? 

 ई, मी ेुाया सांगणया अव   वागले. मराचया  आारी गेले. राआी  व  शकले 

सवेुला. मआणरूच ेाुयाकडे यायचे  आ.े ेझुी  मा मागायची  आ.े ेाुया कुशीे 

अशरायचे  आ.े ीण कशी येऊ ेाुयाकडे?  

 ीलयाला काआी ीसले राआी, कुणाचे काआी �चले राआी, ेर वाद घालू रये. अब्ला 

िरावा. मी मााया बर्बरच कसा अब्ला ि ? ब्लणे स्डलेच  आ.े ीण ेे इेर 

सवायबर्बर. माायाबर्बरच अब्ला कसा िरेा येईल? आ ेअवचार ेर  का माग्माग  क 

येेच रआाेाे. तयांरा कसे बंद करायचे आ े राआी अशकवलेस. मर सैरभरै आ्ेेय. ेुाया 

कुशीे अशरावेसे वासेेय. 

अदवस ्ाे चाललेे. मािवरे खीू भणुभणु लावली  आ.े तयाला शआराचा शचक 

 ार. दकुार ीरे चालू करे् मआणे्य. मग भागेलयांचं क्ण बघणार? आसणारी खेळणारी 

अमे ू  ेा गपीच असेे. सगळया पसंगांरी अेला  ार घाबरवरू स्डलेय वासेे. 



 

वडीलांचा मतृय.ु ीाठ्ीाठ राघवदादाचा मतृय ुे्आी ेसाच. अेचा आसेा खळखळास बंदच 

झाला. इरामदारीचा आा  सका  ार दुु ख देे ् ग.े अमे ुमााया सारखीच अरमरळ आ्ेी. ेी 

क्मे्ेारा ीआावे राआी.     

अेचया लगरासाठी ्ीव यढाळे् गे माग.े मआणरू अब्ल ेर अब्ल ्गायला 

लागेेय गे. दसुरे मर ेुायाकडे िावेे. 

्गले ेर आ ेदुु ख घेऊरच ्गावे लागणार.  क मखुवसा ीांघरलेली. 

  “इरामदारीण.”  
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