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सुधा मूत�
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मेहता प������ग हाऊस



मनोगत

��य वाचक,

मराठ� भाषेतून ‘अ��त�व’ ही माझी प�ह�� कादंबरी �का��त होताना म�ा आनंद
होत आहे.

कना�टक आ�ण महारा� या दोन रा�यां�या सीमेवरी� धारवाड हे माझे गाव. �यामुळे
मराठ� भाषा म�ा अनोळखी नाही. ��वाय, आयु�याती� जडणघडणीची, �नणा�यक
दहा वष� मी महारा�ातच होते.

पुणे �हराब�� तर मा�या मनात �व�ेष नाजूक भावना आहेत; कारण नारायण मूत�
आ�ण मी येथेच एकमेकांना भेट�ो आ�ण जीवन-साथीदार झा�ो. म�ा पुणे फार
आवडते. �या काळ� आ�खे पुणे आ�ही �फर�ो आहोत. प�ह�ा �यार, प�ह�ा न�ा...
अ�ा त�ण वयाती� मधुर आठवणी पु�या�ी जोड�या गे�या आहेत. �हणूनच मी
पु�यावर मनापासून �ेम करते. तसेच, आम�या ‘इ�फो�सस’ या �वसायाची मु�त�मेढ
आ�ही पु�यातच रोव��. मराठ� भाषेचे भूषण अस�े�या पु�यात माझे प�ह�े मराठ�
पु�तक �नघत अस�याने माझे मन आनंदाने भ�न आ�े आहे.

माझी मातृभाषा क�ड आहे. �यामुळे मा�या कादंब�या क�ड भाषेत ��स�
झा�े�या आहेत. ‘अ��त�व’ची मूळ कादंबरी क�ड भाषेत ‘तुमु�ा’ या नावाने ��स�
झा��. �याची �रद��न मा��काही फार गाज��. ही छोट� कादंबरी ब�याच भाषांम�ये
वेगवेग�या नावांनी भाषांत�रत झा�� आहे. ते�गतू अ�वेषणा, �ह�द�त �ं�, त�मळ
भाषेत पू�ण�माई ईराटू इ�याद�.

धारवाड येथी� �ा. ए. आर. याद� यांनी या कादंबरीचा मराठ�त अनुवाद के�ा आहे.
‘अमेय’ �का�नचे �ी. उ�हास �ाटकर यांनी आनंदाने ही कादंबरी �थम �का��त
कर�याचे मा�य के�े. आता �याची �सरी आवृ�ी ‘मेहता प������ग हाऊस’चे �ी.
सुनी� मेहता �का��त करत आहेत. मी या �तघांचीही अ�यंत आभारी आहे.

एका कुटंुबात घड�े�� ही घटना भारतात�या कुठ�याही भागात घडू �कणारी आहे.
आपण भारतीय �ोक वेगवेग�या भाषा बो�तो, वेगळे वेगळे रीती�रवाज पाळतो; परंतु
कुटंुबाती� ���चे एकमेकां�ी अस�े�े नाते अ�यंत �ेमाचे, �ज�हा�याचे अस�याचे
सव�च �ठकाणी �दसून येते. �हणूनच, ही कादंबरी मराठ� माणसा�ा आप�� वाटे�
आ�ण ती वाच�याचा ते आनंद �मळवती�.
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वाचक चोखंदळपणे या कादंबरीचा �वीकार करती�, अ�ी म�ा आ�ा आहे.

सुधा मूत�
ब�गळु�



Contact :020-24476924 / 24460313

Website :

www.mehtapublishinghouse.com

info@mehtapublishinghouse.com

production@mehtapublishinghouse

.com

sales@mehtapublishinghouse.com

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system or

transmitted, in any form or by any means, without the prior written consent of the publisher and the

licence holder. please contact us at Mehta Publishing House, 1941, Madiwale Colony, Sadashiv Peth,

Pune 30.

या पु�तकाती� �ेखकाची मते, घटना, वण�ने ही �या �ेखकाची असून �या�या�ी �का�क सहमत
असती�च असे नाही.
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खरे �हणजे, फे�ुवारी�या �ेवट� �क�वा माच� म�ह�यात �के�ट�ग करणे ��यच नसते.
गारठून टाकणारी थंडी संपून, �हमवषा�व संप�े�ा असतो आ�ण �के�ट�गचे �दवस
संप�े�े असतात.

–पण या वष� तसे झा�े नाही. माच� म�हना अधा� उ�टून गे�ा, तरी �के�ट�ग अजून
चा�ूच होते.

मुके�ने �न�या नभात पा�ह�े आ�ण �या�ा हसू आ�े. आका�ी रंग हा �याचा
अगद� आवडता, �हणून तर तो वासंतीसाठ� नेहमी �न�या रंगाचे कपडे आणायचा. मग
तीही �चडून ते कपडे �या�या अंगावर �भरकावीत �हणायची, ‘मी काय आता �ाळकरी
मु�गी आहे का? �न�या रंगाचे �कती कपडे झा�ेत!’

मुके��ा �के�ट�ग काही नवीन न�हते. कॉ�ेज-जीवनातही �याने अनेकदा परदे�-

वा�या के�या हो�या. इं��ंड, ��व�झ��ड हे दे�ही �या�या ओळखीचे होते. गे�या चार
वषा�पासून तो �ंडनम�येच होता. तरीपण �या�ा �के�ट�ग येत न�हते. �के�ट�ग
��क�याब�� �याने प�ह�यापासूनच कधीही उ�साह दाख�व�ा नाही.

�याचे वडी� कृ�णराव हे रावसाहेब �हणूनच ��स�! रावसाहेबांनी आप�या मु�ा�ा
कोण�याही बाबतीत कधी आ�ह के�ा नाही.

–पण वासंतीचे तसे न�हते. ती मैसूरमध�या �ा�णव�तीत वाढ�े��. �तने कना�टक
सोड�े, ते �ा�ानंतरच. ती �हानाची मोठ� झा�� ते वातावरणच वेगळे. आचार-
�वचारां�या, सोवळेपणा�या साव��त ती �हानाची मोठ� झा��.

परकर-पो�के, पातळ, एकाद�ी, पौ�ण�मा, नवरा�, गढु�पाडवा या सग�या
वातावरणात ती वाढ��. �यामुळे �त�ा इं��ंडमध�या जीवन�ै��चे आ�य� वाट�े.

�वतं�पणे जगणे �त�ा ��य झा�यामुळे इं��ंडम�ये ती खूप आनंदात होती. �हान
मु�ाने खेळात�या सामानाकडे �व�फार�या डो�यांनी बघावे, त�ी ती इं��ंडमध�या
जीवन�ै��कडे �व�फार�या डो�यांनी बघत होती.

��व�झ��ड हे �के�ट�गसाठ� ��स� आहे. �यांना �के�ट�ग करता येत नाही,
�यां�यासाठ� काही खु�या� मांडून ठेव�े�या असतात. �तथे बसून बघत बसणा�यांपैक�
मुके� हाही एक होता.
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सभोवती, बफा�चा क�स एकमेकां�या अंगावर फेकून खेळ�याची �पधा� चा��� होती.
�हान मु�ांनी कानटो�या, जॅकेट, �वेटस� घात�े�� होती. सगळ� �हान मु�े ‘�हममानव’
कर�या�या धडपडीत होती. आनंदाने �क�चाळत होती.

समोरची टेकडी चांद�चा प�ा बस�व�यासारखी चमचमत होती. सूया��या �का�ात ती
चमचम अ�धकच वाढ��. �या टेकडी�या टोकावर एक �ठपका �दसत �दसत, मुके��या
डो�यांसमोर एक आकृती �प� �दसू �ाग��.

का�या रंगाचा �वेटर आ�ण कानटोपी घात�े��, जी�सची पँट चढ�व�े�� वासंती
समोरची टेकडी उतरत होती.

मुके� �त�याकडे कौतुकाने बघू �ाग�ा.

प�ह�यांदा �त�ा पा�ह�े, ते�हा ती क�ी होती? आता क�ी �दसते?

�त�ा पाह�यासाठ� घरात�े सगळेच मैसूर�ा गे�े होते.

आप�� मृ� पाव�े सावका� टाकत वासंती हॉ�म�ये आ��, ते�हा �त�या हातात
कॉफ�चा �े होता.

का�या सापासारखी सळसळणारी �तची वेणी. �या वेणीवर मैसूर-मोगरीची �ु�
माळ, �ा� रंगाचे मैसुरी रे�मी पातळ, जरीकाठाचा ��ाऊज, �ा� रंगाचा खडा
अस�े�� ग�यात�� सोनसाखळ�. वासंती �या वेळ� कुठ�याही �सनेतारकेपे�ा सुंदर
�दसत होती.

रावसाहेब, आई, नीरजा हे सगळेच थ�क झा�े होते. मुके��या पसंती�ा �या सवा�नी
दाद �द��.

मैसूरमध�या एका क�ा�पध�त मुके� परी�क �हणून गे�ा होता. �तथे ती �या�ा
प�ह�यांदा भेट��.

�तने �या�ा प�ह�याच नजरेत �ज�क�े होते. वासंती फार गणुी क�ाकार. �च�े
रंग�व�याचे �तचे कौ��य वाखाण�यासारखे होते. �या �दव�ी �त�ा ब�ीस �मळा�े क�
नाही, माहीत नाही; पण �तने मुके��ा �ज�क�े होते.

�पधा� संप�यापूव�च मुके�ने �त�याब��ची इ�थंभूत मा�हती �मळ�व�� होती. एखाद�
कादंबरी ���हता येई�, इतक� मा�हती �या�याकडे जमा झा��.
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अ�हारमधी� नर�स�हराव जो�ी यांची ती मु�गी. जो�ांना चार मु��. हीच सवा�त
�हान. क�ड घेऊन बी.ए. पूण� के�े�े होते. �वयंपाक उ�म करायची. जोडी�ा
वीणावादन आ�ण नृ�य याही क�ा �त�ा अवगत हो�या.

एवढे पुरे क�!

मुके� गावी परत�ा, ते�हा �याने ही हक�गत नीरजा�ा न सांगता प�ह�यांदा
व�ड�ांना सां�गत��.

वडी� �हणजे �याचे परम�म�!

‘माझा मु�गा मोठा झा�ाय. �यानं मु�गी पसंत के�� आहे �हणजे झा�ं.’ ते
�हणा�े.

वधुपरी�ेचे फ� नाटक झा�े.

जो�ांनी मु�ाची कंुड�� �वचार��, ते�हा व�ड�ांनी �चडून सां�गत�े, ‘हे बघा जो�ी,
माझा कंुड��वर �व�ास नाही. मी कुणाचीही कंुड�� कर�व�े�� नाही. मा�या मु���या
��ना�या वेळ�ही कंुड�� ब�घत�� नाही. माझा मु�गा तु�हा�ा, तुम�या मु��साठ� यो�य
वाटत असे�, तर तु�ही तुमची मु�गी �ा. नाहीतर नको.’

मुके� हा वर �हणून उ�मच होता. �ंडनम�ये बीबीसीत मो�ा ��य्ावर होता.
रावसाहेब ब�ग�ोरमध�े नामवंत �ापारी. ‘मुके� गारम�ट्स’ची परदे�ातही �नया�त होत
असे. एकु�ता एक मु�गा, �यांची मु�गी नीरजा �हचे ��न झा�े होते.

वासंतीबरोबर मुके�चे ��न झा�े. ते ��न मैसूरमध�या पारंप�रक प�तीने तीन
�दवस चा��े होते.

वासंती ��न होऊन रावसाहेबां�या घरी आ��, ती सून �हणून न�हे; तर मु�गी
�हणून.

सुमती�ा आनंदाचे उधाण आ�े.

��नानंतर वासंती खूप बद���. सुमतीने आप�या सुने�ा क�ा�ाही नको �हट�े
नाही.
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�ांबसडक काळ� वेणी जाऊन छो�ा छो�ा केसांचा बॉबकट आ�ा �न जरीची
पातळे जाऊन जी�स पँट आ��. आधी भीतभीतच, पण नंतर मुके��या �ो�साहनामुळे
�के�ट�ग, �ाय��हंग, पोहणे हे सगळे काही �तने ��कून घेत�े.

वासंती खूप �षार. ही �तची �के�ट�गची �तसरी खेप; पण अगद� तरबेज
अस�यासारखी �के�ट�ग करत होती.

घरात मा� सगळे �ु� क�ड सं�कार. �ावणात�या मंगळवार आ�ण �ु�वार�या
पूजा, �तथ�या �����या फु�ांनी साज�या करीत होती.

घरात छोटेसे देवघरही के�े होते.

‘‘काय हो, कुठ�या ���ाबा��केचं �व� बघत आहात?’’

वासंतीने हसत �वचार�े, ते�हा मुके� वा�तवात आ�ा.

�के�ट�ग संप�व�या�या गडबडीत �ोक �गबगीने उतरत होते.

‘‘तुझंच.’’

‘‘होऽऽय? तु�ही �हणता ते खरं, या�ा पुरावा काय?’’

‘‘मा�या मनात उत�न बघ.’’

‘‘ठ�क आहे. आता �या �व�ातून जरा बाहेर येऊन बघा.’’

�के�ट�ग �र�गजवळ फारच थोडे �ोक रा�ह�े होते. हॉटे�ात जाऊन सगळे सामान
बांधून घेऊन �यांना आप�या घरी पोहोचाय�ा अधा� �दवस �ागणार होता.

मुके� उठ�ा. वासंती �हणा��, ‘‘हे �ेवटचंच �के�ट�ग हं. आता नाही के�ं, तर मग
एकदम पुढ�या वष�च.’’

�तने जरा त�ारीचा सूर �ाव�ा.
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मुके� इतर पु�षांसारखा न�हता. �या�ा �के�ट�ग येत नस�ं, तरी बायको�या
�के�ट�गचा आनंद घेत होता, �तचा हेवा करत न�हता.

वासंती �नघून गे��.

हा एक ‘�ाँग वीकएडं’. �हणजे आठव�ात�े �ेवटचे तीन �दवस. सगळे ��डा�ेमी
�र�र�या गावातून इथे येत असत. �हणूनच वासंती आ�ण मुके� इथे आ�े होते. वासंती
�के�ट�ग करीत असे, ते�हा मुके� मा� �नळे आका�, �ा� कौ�ा� घरे, पांढरी�ु�
टेकडी बघत बस�े�ा असायचा �क�वा काहीतरी ��हीत असायचा. कंटाळ�ा क� मग
एक च�कर टाकून यायचा.

बीबीसीम�ये मुके� एका �वभागाचा अ�धकारी होता. भारतीय सं�कृती, क�ा
यां�या�ी संबं�धत अस�े�या �या �वभागात �या�ा खूप पैसे �मळत होते असे न�हे; पण
�या�ा हे काम खूप आवडायचे. तसे ब�घत�े, तर �या�ा नोकरीची गरजच न�हती.

रावसाहेबां�या उ�ोगात �या�ा रस न�हता; पण �याचा मे�णा सती� या�ा मा�
�यात रस होता. पे�ाने तो वक�� असूनसु�ा रावसाहेबां�या उ�ोगात �यांना तो मदत
करायचा.

�ा�ेय ���ण संप�यावर मुके� व�ड�ांना �हणा�ा, ‘‘बाबा, म�ा मुंबईत�या जे. जे.
�कू�म�ये ��कायचंय.’’

ते�हा रावसाहेब �हणा�े होते, ‘‘बाळ, तु�ा जे आवडतं ते कर.’’

सुमतीने मा� �गेच होकार �द�ा न�हता.

‘‘मु�ा, मुंबईसार�या �र�या �ठकाणी क�ा�ा जातोस? इथंच �ीक. व�ड�ांना मदत
कर.’’

‘‘सुमती, तसं �हणू नकोस. प�या�ा �व�छंदपणानं �वहार क� दे. घरटं आहे �हणून
�यानं घर�ातच राहणं चांग�ं न�हे.’’

रावसाहेबांनी असे �हणताच सुमती ग�प बस��.

‘�ाखांतून न�हे, को�वधी �ोकांत एखादेच वडी� असे असतात.’
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मुके�ने आप�या व�ड�ांना �मठ� मार��.

मुके� हसत मुंबई�ा �नघा�ा, ते�हा सुमतीने �या�या जा�याची तयारी के��. ते बघून
मुके� हसत �हणा�ा, ‘‘अ�मा, मी काही नवा संसार थाटाय�ा �नघा�ो नाही.’’

मुंबईत �या�यासाठ� एक ��ॅट, एक �वयंपाक� आ�ण एका कारची �व�था के��
गे��.

�तचे �ेमच तसे होते. ‘‘सुमतीचा सगळा जीव मुके�म�येच अडक�ाय’’ अ�ी चे�ा
रावसाहेब अधूनमधून करत होते.

सग�या जु�या आठवण�ना कवटाळून मुके� उठून उभा रा�ह�ा.

‘‘घरी जाऊन बाबांना फोन क�या. �यां�या�ी बो�ून चार �दवस झा�ेत.’’ मुके�
वासंती�ा �हणा�ा.

वासंती �याची चे�ा करत �हणा��, ‘‘आई-बाबां�ी रोजच बो�ाय�ा हवं का?’’

वासंती उतरताना �दस��; पण �त�या चा��यात�ा चुक�े�ा तो� टेकडी�या खा��
उ�या अस�े�या मुके��या ��ात आ�ा. �तचा वेग वाढ�ा, ती खा�� पडणार यात
�ंकाच न�हती. अवतीभवतीचे सगळे �वस�न मुके� जोराने ओरड�ा, ‘‘वासंती,
सांभाळ. पड�ी�.’’

कुजबुजत उभे अस�े�े गोरे या�या �क�चाळ�याने �चड�े. �या�याकडे पा�न
उपरोधाने हस�े. मुके�ने �यां�याकडे ���� के�े.

मुके�चा अंदाज खरा ठर�ा. वासंती झाडावर जाऊन आदळ��. वेदनांनी क��
�ाग��.

मदती�ा तयार अस�े�� माणसे �गेचच टेकडीवर चढ��. मुके� असहा�यपणे
खा�� उत�न बघू �ाग�ा. �या�ा वर चढता येत न�हते.

वासंती�ा खा�� आण�े. �तचे �ा� झा�े�े गा� �हणजे अ�ूं�या घसरगुं�ाच
झा�या हो�या.

ी ॉ� े े ी � � � े � �



‘‘तु�ही हॉ��पट�ात गे�े�ं बरं, आ�ही �ाथ�मक �च�क�सा तेवढ� क�.’’ �तथ�या
मॅनेजरने सां�गत�े.

मुके�ने कारचे दार उघड�े.

ब�तेक �नायू �खाव�ा गे�ा असावा.

पाय मुरगळ�ा असावा. कार अगद� सावका� जात होती, तरी वासंती जोरजोरात
क�हत होती.

काहीतरी बो�ावे �हणजे �तचे आप�या वेदनांकडे ���� होई� �हणून मुके� �त�ा
�हणा�ा, ‘‘वासंती, आता आठवडाभर तुझे ��ासेस चा�णार नाहीत.’’

वासंती �तथ�या क�यु�नट� हॉ�म�ये वीणावादन आ�ण संगीताचे ��ासेस घेत होती.

‘‘होय, पण म�ा असं काही झा�याचं बंग�ोर�ा कळवू नका. नाही तर तुमची
अ�मा, मु�ा�या जेवणाची गैरसोय होई� �हणून पळून इकडं यायची.’’

सुमतीचा �वभाव �त�ाही माहीत होता. वासंतीचे ��न झा�े ते�हा ‘मु�ा’ हे नाव
�त�ा �व�च� वाट�े होते. ते�हा सुमती �हणा��, ‘‘मु�ं �हान असताना आ�ही �द���त
होतो �हणून �या�ा मु�ा �हणतो. �याच नावाची सवय झा��य.’’

–पण नीरजा ‘मु�ी’ झा�� न�हती. ती ‘नी�’ झा�� होती.

वासंती�ा आप�या सास�यांची आठवण झा��. रावसाहेब जा�त बो�णारे न�हते,
क�ा�ाही घाबरणारे न�हते. एखा�ा समु�ासारखे �ांत आ�ण गंभीर असत.

हॉ��पट�म�ये गे�यावर �तथ�े डॉ�टर �हणा�े, ‘‘पाया�ा �खापत झा�� आहे. एक
आठवडाभर इथंच रा�ह�ं पा�हजे. पे�ंटनं स�या बाहेर जाता कामा नये.’’

‘‘वासंती, तु�ाही �व�ांती �मळे�. तू इथंच राहा. मी तु�या ��ास�या मंडळ�ना
कळवीन.’’ मुके� �हणा�ा.
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मुके� घरी पोहोच�ा ते�हा रा� झा�� होती. �दवसभरा�या �माने तो दम�ा होता.
टेब�ावर�या ‘आ�स�र�ग म�ीन’ने बीप् असा आवाज के�ा.

मुके��ा आठवडाभर एक�ानेच घरी राहाय�या क�पनेनेच कंटाळा आ�ा आ�ण हे
एकाक�पण परदे�ात अ�धकच जाणवत होते.

रोज�यासारखा �याने ‘बीप्’ आवाज बंद के�ा आ�ण ‘आ�स�र�ग म�ीन’ सु� क�न
तो कपडे बद�ू �ाग�ा. हे �याचे नेहमीचे होते.

डे��हडचा प�ह�ा �नरोप–

‘‘मॅक्, तु�ा दोन असाइनम�ट्स आहेत. �याब�� बो�ायचंय. आणखी दोन �दवसांनी
न�क� होई�.’’

मुके��ा �तथ�े सगळे �ोक ‘मॅक्’ �हणत होते. स�: प�र��थतीत हे चांग�ेच झा�े,

असे मुके��ा वाट�े.

�सरा �नरोप–

�या�या मो�ा ब�हणी�या रड�याचा आवाज. नीरजाचा आवाज मुके�ने �गेच
ओळख�ा.

‘‘मु�ा, बाबांना हाट� अ◌ॅटॅक. �गेच �नघून ये.’’

�णभर छातीचे ठोके बंद पड�यासारखे वाट�े �या�ा.

�तसरा �नरोप–

‘‘मु�ा, तू कुठं गे�ास? �गेच ये. बाबांची त�येत ठ�क नाही.’’

मुके�ने घ�ाळात पा�ह�े. र�ववार�या रा�ीचे आठ वाज�े होते. हा संदे� ��नवारी
आ�ा आहे. बाप रे! बाबा कसे आहेत, कुणास ठाऊक? मुके�ने फोन उच�ून �ॅ�ह�
एजंट�ा सां�गत�े, ‘‘भारतात जा�यासाठ� एक फ�ट���ासचे �तक�ट पा�हजे. ब�ग�ोर�ा
जायचं आहे.’’

मान�सक थक�ामुळे मुके� कोसळ�ा. ‘वासंती हॉ��पट�म�ये आहे. आणखी एक
म�ह�यात नवी असाइनम�ट सु� कराय�ा हवी, असं बॉस �हणतो. बाबांची �कृती गंभीर
आहे.’
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�याने �गेच कपडे चढ�व�े आ�ण तो वासंती अस�े�या हॉ��पट�कडे �नघा�ा.

मुके�चा पड�े�ा चेहरा बघून वासंती घाबर��.

‘‘वासंती, म�ा ताबडतोब ब�ग�ोर�ा जाय�ा हवं.’’ मुके�ने सगळे सां�गत�े.

वासंती�ा वाट�े, आपणही �या�याबरोबर जावे; पण ते ��य न�हते. पाय
�ोखंडासारखा जड वाटत होता.

‘‘तु�ही �तथं नसताना नी�ताई आ�ण अ�मा यांना खूप �ास होत असे�. बाबांचा
तुम�यावर खूप जीव.’’

‘‘तुझं काय? बरं वाट�यावर घरी जायचं �हणजे अजून वेळ आहे ना?’’

‘‘तु�ही कस��ही काळजी क� नका. म�ा काही मदत �ाग��च, तर वाटे� तेवढ�
ओळखीची माणसं आहेत. तु�ही जा आ�ण पोहोच�यावर स�व�तर हक�गत कळवा.’’

वासंतीचा �वभावच तसा. ती �गेच मदतीचा हात पुढे करायची. �स�यांचे �:ख �त�ा
फार �वकर समजायचे.

थो�ा�ा �ाज�या आ�ण एकांत��य मुके��ा तसे �म�ही मोजकेच होते; पण
बडब�ा वासंती�या ओळखी भरपूर हो�या. ‘दगडा�ाही बो�ाय�ा �ावणारी’ �हणून
�तचे कौतुक होत होते.

�वमानात भरपूर जागा होती. फ�ट���ास�ा तीनपट पैसे �ावे �ाग�े होते; पण
सग�या सु�वधाही हो�या.

एअरहो�टेसने मुके�कडे बघत मंद ��मत के�े. �याचा कोट काढून घेऊन ती �नघून
गे��.

‘‘सर, �याय�ा काहीतरी देऊ का?’’

‘‘फ� �यूस पुरे.’’
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रावसाहेब एवढे मोठे उ�ोगपती; पण म�पान आ�ण मांसाहारापासून चार हात �रच
रा�ह�े. कस��ही पाट� अस��, तरी �तथे जेवण न करताच घरी यायचे.

सुमतीने �यां�यासाठ� दोन परोठे क�न ठेव�े�े असायचे. घरात �वयंपाक�
असूनसु�ा �यांना सुमती�याच हातचे परोठे �ागत. रावसाहेबांनी कधीही
अनाव�यकरी�या पैसा खच� के�ा नाही.

मुके�चा �वभावसु�ा रावसाहेबां�यासारखाच. �ंडनम�ये असूनसु�ा �याने मांसाहार
आ�ण म�पान कधीच के�े न�हते.

‘‘अ�मा�या परो�ाची चव कुठ�याही फाइ�ह �टार हॉटे�म�ये येणार नाही.’’ �याने
अ�मा�या पाकक�ेचे वासंतीसमोर कौतुक के�े होते.

‘‘तुमची अ�मा �हणजे तु�हा�ा �ाणासारखी. �यामुळं �यांनी काही के�ं तरी ते
तु�हा�ा अमृतच क�. �ेम अस�ं क� असं होतं.’’

वासंती, �याची कधीकधी अ�ी चे�ा करीत असे. मुके��ा आप�या ब�ग�ोरमध�या
घराची आठवण येत होती.

सदा��वनगरम�ये मोठ� जागा होती. �यात मोठा बंग�ा, बगीचा आ�ण घरात चार
गा�ा हो�या, �वयंपाक� होते.

सग�यात मह�वाचे �हणजे अ�मा आ�ण बाबा �तथे होते. �यूस पीत मुके�
रावसाहेबांब�� �वचार करत होता.

माग�याच म�ह�यात रावसाहेब काही कामा�न�म� �ंडन�ा आ�े होते. नेहमीसारखे
हसतमुख �दसत होते. �यांची �कृतीही ठणठणीत होती.

जाताना �वमानतळावरच �यांनी दोन हजार प�ड रकमेचा चेक �द�ा होता.

‘‘हे क�ासाठ�, बाबा?’’

‘‘मु�ा, तु�या वाढ�दवसासाठ�.’’
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‘‘माझा वाढ�दवस एक जानेवारी�ा. तु�ही आधीच दोन हजार प�ड पाठ�व�े आहेत
ना?’’

‘‘मु�ा, ते माझे. हे दोन हजार प�ड तुझी आई बु�-पौ�ण�मे�ा तुझा वाढ�दवस साजरा
करते ना, �या�यासाठ� आगाऊ र�कम �हणून!’’

सग�यांचा एकच वाढ�दवस अस�ा, तरी मुके�चे दोन वाढ�दवस असायचे.

मुके� नववषा��या प�ह�या �दव�ी ज�म�ा होता.

बु�पौ�ण�मे�या �दव�ी अ�मा मुके�चा वाढ�दवस साजरा करायची. मुके� �हान
असताना एका मो�ा अपघातातून वाच�ा होता. �यामुळे मुके��ा रावसाहेबांकडून
आ�ण सुमतीकडून अ�ी दोनदा भेट �मळत होती.

रावसाहेब मो�ा मनाचे. आप�यासाठ� ते काहीही करत नसत. अगद� साधी राहणी;
पण असं�य �ाळा-कॉ�ेजांना, धा�म�क सं�थांना �यांनी मुके��या नावाने देण�या �द�या
हो�या.

‘‘मु�ा, या पु�याईमुळंच तुझं र�ण होतंय. मी नस�ो, तरी तू पु�यकम� सोडू
नकोस.’’

रावसाहेबां�या आठवण�नी �याचे डोळे पाणाव�े. ‘बाबांना काय झा�ं असे�?’ मुके�
काळजीत पड�ा.

आपण जाऊन पोहोचाय�या आधी काही बरं-वाईट झा�ं तर, या �वचारांनी तो
हादर�ा.

�याचे हात ग�यात�या जान�ाकडे आ�ण ग�यात�या साखळ�कडे अगद�
अभा�वतपणे गे�े.

सुमतीने �या�या �हानपणापासून �या�ा ��क�व�े होते, ‘‘मु�ा, भीती वाटत असे�
ते�हा ग�यात�� साखळ� आ�ण जानवं यांना �प�� कर. गाय�ीदेवी तुझं र�ण करी�.’’

यात कोण�याच �कारचा तक�  न�हता; पण आई�या ��ेमुळे �या�ा ती सवय
�ाग�� होती.

मुके��ा पु�हा रावसाहेबांची आठवण आ��. मनात�या मनात �याने राघव���वाम�ची
�ाथ�ना के��– ‘ग�ुदेव, व�ड�ांचं र�ण करा.’
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एअरहो�टेस आ�� आ�ण �तने सां�गत�े, ‘‘सर, ब�ग�ोर जवळ आ�ंय.’’

गतका�ा�या आठवण��या गद�तून बाहेर येत मुके�ने प�ा आवळ�ा.

�वमान सावका�पणे उत� �ाग�ं.

�वमानतळाबाहेर गाडीत �फ� मुके�ची वाट बघत होता.

�फ� हा मुके�चा �ाय�हर. गे�या दहा वषा�पासून तो �यां�याकडे कामा�ा होता.
घर�या माणसांपैक�च एक झा�ा होता.

रावसाहेबांची गाडी वेगळ�. �यांचा �ाय�हर �हणजे राम�ा�. तोसु�ा �यां�याकडे
खूप वषा�पासून होता. अगद� �द���त अस�यापासून तो होता.

�फ��ा बघताच मुके�ने काळजी�या सुरात �वचार�े, ‘‘�फ�, बाबा कसे आहेत?’’

�याने मान खा�� घात��; पण उ�र �द�े नाही. मुके��या हातात�े सामान घेऊन तो
पुढे �नघा�ा. मुके��ा �ंका आ��.

‘‘काय �फ�, बाबा कसे आहेत, सांगा ना!’’

‘‘रावसाहेब आज पहाटे चार वाजता...’’

‘‘�हणजे रावसाहेब आता नाहीत!...’’

मुके� �:खावेगाने गाडीत बस�ा. �या�ा क�पनाच करवेना.

आप�� कोणतीही सम�या आप�या व�ड�ां�या समोर ठेव�या��वाय मुके��ा चैन
पडत नसे. ती सम�या चांग�� असो, वाईट असो... वडी� �या�यावर कधीच रागाव�े
नाहीत. �या�याकडून काही चूक झा��च तर �हणायचे, ‘‘मु�ा, फ� माणूसच चूक
करतो. �यासाठ� एवढं वाईट वाटून घेऊ नये. चा�णारा ठेचकाळणारच.’’

–आ�ण मुके��ा धीर यायचा.

बाबा आता नाहीत. बाबां�या वटवृ�ा�या �ेमळ छायेत मुके�, �याची बहीण नी� ही
दोघे आरामात होती.
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आता तो वटवृ� कोसळ�ा होता.

मुके��ा भर �पार�या उ�हात उभे अस�यासारखे वाट�े. �:ख उफाळून आ�े.

�फ� सांगत होता, क� रावसाहेब कोमात गे�े होते. आधी �यांना आय.सी.यू.म�ये
ने�े होते. �ेवट� �ेवट� तर �यांनी मु�ाची खूप आठवण काढ�� होती.

–आ�ण पहाटे ते गे�े. रावसाहेबांची साठ� उ�ट�� होती; पण तरीही मु�ांबरोबर ते
नेहमीच �म�ासारखे वागायचे.

मुके��ा आईची आठवण आ��.

सुमती�ा मंगळागौरी हेच नाव अ�धक �ोभून �दसत होते. गोरा वण�, कुरळे केस,

पै�ाएवढे मोठे कंुकू, ग�यात का�या म�यांचे मंगळसू�, केसात मोगरीची माळ,

कानात �ह�या�या कु�ा, हातभर बांग�ा... ती नेहमी हसतमुख असायची.

आता ती क�ी �दसत असे�?

आईची आठवण येताच मुके�चे �:ख वाढ�े.

गाडी घरासमोर थांबताच मुके� उतर�ा.

गाडी थांब�व�यासाठ� जागा न�हती इत�या गा�ा उ�या हो�या. खूप �ोक आ�े
होते. �यात ��थतय�, नामवंत माणसेही होती.

मुके� आत येताच �तथ�� कुजबूज थांब��. रावसाहेबांचा देह हॉ��या म�यभागी
ठेव�ा होता.

मुके� सरळ व�ड�ां�या पाया�ी जाऊन बस�ा. तो �यां�या देहाकडे एकटक बघू
�ाग�ा.

रावसाहेब �न���तपणे झोप�यासारखे �दसत होते. यातनेचा कणही �यां�या चेह�यावर
�दसत न�हता. ‘खरंच बाबा गे�े?...’

मुके�ने पु�हा एकदा व�ड�ांचा चेहरा पा�न घेत�ा. पाठ�वर कुणीतरी हात
ठेव�यासारखे वाट�े. �याने मागे वळून पा�ह�े, तर नीरजा होती.

‘‘मु�ा!’’
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नीरजाने �या�ा �मठ� मार��. भावा�ा बघताच �त�ा रडू कोसळ�े. सुमती-रावसाहेब
यां�या जीवनात उम��े�� ही दोनच फु�े.

मुके� आप�या ब�हणीबरोबर आई�या खो��त आ�ा. सुमती खुच�वर बस�� होती.
भीत-भीतच मुके�ने वर ब�घत�े.

पांढरे पातळ नेस�े�या, केसात फु�ांची माळ नस�े�या, हातात बांग�ा नस�े�या
सुमती�ा बघताच �याने ‘अ�माऽ’ �हणून हंबरडा फोडत �त�या मांडीवर डोके टेक�े.

‘‘सकाळपासून अ�मा रड��च नाही. मु�ा, आता तू आ�यावर तरी...?’’

नी��या या बो��याने अ�मा�या डो�यांतून अ�ुधारा वा� �ाग�या. मुके��ा �च�ब
�भजवू �ाग�या.

अ�ावीसचा मुके� आ�ण �त�ीत�� नी�; पण दोघेही �हान मु�ासारखे आई�या
कु�ीत ���न रडू �ाग�े. पुढचे सगळे काय� यां��कपणे पार पड�े. रावसाहेबांचा
उ�रा�धकारी– एकु��या एक मु�ाने– मुके�ने सगळे काय� पार पाड�े.

या सा�या ��याकमा�वर मुके�चा �व�ास होता. भारतीय सं�कृती�वषयी �याने अनेक
�नयतका��कांतून �ेखनही के�े होते. �या�या बु��म�े�ा अनु�प अ�ीच नोकरी
�या�ा बीबीसीत �मळा�� होती.

मुके�ने सगळे काय� ��ेने के�े. सहा फुट उंची�या �या�या आवड�या रावसाहेबांची
आता, तीन मुठ�त मावे� एवढ� राख झा�� होती.

रावसाहेब गे�यावर बरीच मंडळ� भेटाय�ा आ��. मुके�ने सग�यांना हात जोडून
नम�कार के�ा; पण घरचा सगळा �वहार �यांचा जावई सती�च पाहत होता.

�वसायाने वक�� अस�े�ा सती� खूप बडब�ा. सास�यांबरोबर कामा�न�म�
�ह�डायचा. �यामुळे �या�या ओळखीही खूप हो�या.

–पण मुके�चे तसे न�हते. तो मुळातच �ाजरा. �या�ा एकाक� राहणे आवडत असे.
�यातून तो खूप �वचार करणारा मु�गा.

सती�ने रावसाहेबांचा फोटो मोठा क�न आण�ा. तेरा�ा �दवसा�या आमं�ण
प��कांवर तो प�े ��हीत बस�ा होता.
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मुके�चे मन �ाकुळ झा�े होते. सुमतीचा प�तीस वषा�चा साथीदार �त�ा सोडून
गे�ा होता.

आ��थ�वसज�ना�या �दव�ी मुके� एकटाच होई� �हणून सुमती सती��ा �हणा��
होती, ‘‘तु�हीसु�ा मुके�बरोबर �ीरंगप�ण येथी� कावेरी नद�त अ��थ�वसज�न क�न
या.’’

–पण ��ांत�ा बरे वाटत न�हते. ��ांत हा सती� आ�ण नीरजा यांचा एक वषा�चा
मु�गा. मुके�नेच �हट�े, ‘‘नको आई, सती�ना घरीच रा� दे.’’

�या �दव�ी सती� मुके�बरोबरोबर गे�ा असता, तर हे घड�ेच नसते.

न�ीब हे कोण�या �पात, कोण�या घटनेने बद�ते, ते सांगता येत नाही.

मुके� �ीरंगप�ण�ा जाय�ा �नघा�ा, ते�हा रावसाहेबांचे �म� जो�ी वक�� �तथे
आ�े.

जो�ी वक��सु�ा रावसाहेबांसारखे ग��प�, थ�ेखोर आ�ण �षार. रावसाहेबांचा
�यां�यावर फार �व�ास.

‘‘मु�ा, रावसाहेबांनी मृ�युप� ���ह�ंय. तू आ�ण नी� के�हा मोकळे आहात?’’

‘‘आणखी दोन �दवस सोडून.’’

‘‘मु�ा, तुम�या व�ड�ां�या या घरा�ी संबं�धत एक कागद हवाय, तो दे�ी�?’’

‘‘काका, मी आता �नघा�ोय. नी��ा �वचारा, ती देई� ना!’’

मुके��या जीवनात उठणारे वादळ तेच होते, याची कुणा�ाच क�पना आ�� नाही.

मुके� �ीरंगप�ण�ा आ�ा. आता �या�या �:खाचा आवेग ओसर�ा होता. �हणूनच
तर मोठ� माणसे ‘�म�ानवैरा�य’ �हणतात ना!

कावेरी नद��या �कना�यावर �या�यासाठ� खो�� तयार होती.

नद��या पा�ात व�ड�ां�या अ�थी सोड�यानंतर मुके� अंतमु�ख झा�ा.
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पा�यात पाय सोडून �ाटांबरोबर हे�कावत जाणा�या �या पानांकडे पाहत बस�ा.

कावेरी ही कना�टकाची गंगा. रावसाहेबांना कना�टकाब�� खूप अ�भमान. �यामुळेच
तर ते �द��� सोडून कना�टकात आ�े होते.

‘आपण आज आप�या व�ड�ां�या अ�थी �वस�ज�त के�या, रावसाहेबांनीही आप�या
व�ड�ां�या, �यांनी �यां�या व�ड�ां�या असे �प�ान् �प�ा या कावेरीत आ��थ�वसज�न
होत आ�े असे�...’ मुके��या मनात �वचार तरंगत होते.

रावसाहेब हे मूळचे कावेरी�या �कना�यावरी� गुंजाचे र�हवासी. नंतर ते कु�णग��ा
गे�े होते. गुंजा या �ठकाणी आता कुणीही न�हते. कु�णग�म�येही कुणी न�हते.

भारतीय सं�कृतीच मोठ� �व�च� आहे. वेगवेग�या भाषा, वेगवेगळे आचार-�वचार,
�व�भ� वेषभूषा; पण सग�यांचे मूळ एकच... चप�ा नाकाचे आसामी, गो�या रंगाचे
पंजाबी, का�या रंगाचे दा��णा�य, स�दया�साठ� ��स� अस�े�े का��मरी... एकमेकांचा
संबंध नाही; तरी पण ते भारतीयच!

वासंती�ा ही बातमी कळ�व�े�� होती. �त�या पायाचे �खणे कमी झा�े अस�े, तरी
ती येऊ �कत न�हती. �त�या व�ड�ांचे घर मैसूरम�ये असूनही मुके� �तकडे गे�ा
नाही.

वासंतीने मुके��ा सुमती�ा �ंडन�ा घेऊन ये�याब�� कळ�व�े होते. �त�ाही
थोडासा बद� होई�, असे वासंती�ा वाट�े असावे; पण सुमती तर इथेच राहायचे
�हणत होती.

मुके� �ीरंगप�ण�न परत�ा ते�हा �पार टळून गे�� होती.

अ�मा झोप�� असावी, असे समजून तो थेट माडीवर गे�ा.

जेवण झा�े�े न�हते, भूक तर �ाग�� होती. जो�ी व�क�ांची यायची वेळ झा��
होती. मुके�ने ब�हणी�ा हाक मार��, ‘‘ताई, ��ेटमधून दहीभात पाठव�ी� का? तूही
माडीवर ये. जो�ीकाका यायची वेळ झा�� ना?’’
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मुके��ा काय�ाचे �ान कमीच. हे मृ�युप� व�ड�ांनी का ���ह�े, कुणास ठाऊक?

सती� या बाबतीत �हाणा. तोही बरोबर असावा, असे मुके��ा वाट�े.

नीरजाने ��ेटमधून दहीभात आण�ा. �त�याकडे पाहताच मुके��ा आ�या�चा ध�का
बस�ा. �तचे सुज�े�े डोळे, �व�कट�े�े केस, झोप नस�यामुळे ओढ�े�ा चेहरा आ�ण
चुरगाळ�े�े पातळ.

नीरजा त�ी ���तीची. कोण�याही �संगी अ�ी �दस�� न�हती.

‘व�ड�ां�या मृ�यूमुळे �तची अ�ी अव�था झा�� काय? का आप�या�ाच तसा भास
होतोय?’– मुके� �वचार क� �ाग�ा.

नीरजाने �ीरंगप�ण��या �वासाब�� मुके��ा काहीच �वचार�े नाही. काहीही न
बो�ता ती �नघून गे��.

तेव�ात जो�ी वक�� माडीवर आ�े.

‘‘मु�ा, �वास कसा झा�ा? सगळं काय� �वा��थत पार पड�ं ना?’’

‘‘होय काका, सगळं ठ�क झा�ं. ताईनं तु�हा�ा तो कागद �द�ा ना?’’

‘‘�याची गरज न�हती. नंतर मी �त�ा फोन क�न कळव�ंसु�ा. मु�ा, रावसाहेब तसे
फार ���तीचे. सगळे कागद �यांनी �व��थत ठेव�े होते. मीच नीट ब�घत�े न�हते.’’

‘‘ताई, तू आ�ण सती� �वकर या.’’ मुके�ने ओरडून सां�गत�े.

‘‘मु�ा, �व�ेष काही नाही. फ� अ�या� तासाचं काम. मी मृ�युप� वाचून दाख�वतो.
तुमचं काहीही �हणणं असे� तर म�ा फोन क�न बो�वा. सती��ा तर �यात��
सगळ� मा�हती आहेच. माझी गरजच पडणार नाही.’’

पुढ�या अ�या� तासात �या�या आयु�यात उ�थापा�थ होई�, असे �या�ा वाट�े
न�हते.

नीरजा आ�ण सती� माडीवर आ�े. मुके� अजून दहीभात खात होता.
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जो�ी वक�� मृ�युप� वाचून दाखवीत होते. मुके��ा काय�ा�या भाषेचा अथ� कळत
न�हता.

‘‘काका, मु�य मु�े तेवढे सांगा.’’

‘‘मु�ा, रावसाहेबांनी असं ���ह�ंय बघ, बँकेत ठेव�े�या सग�या एफ.डी.मध�ा
अधा� वाटा नीरजा�ा �मळा�ा पा�हजे.’’

सती�ने �वचार�े, ‘‘उर�े�ा अधा�?’’

‘‘उर�े�ा अधा� वाटा, सगळ� आभरणं, आताचं राहतं घर सुमती�ा �मळाय�ा हवं.
पुढं ते कुणा�ा �मळाय�ा हवं, ते �त�या इ�छेवर अव�ंबून आहे.’’

मुके��ा काहीच कळा�े नाही. सती� साव�न बस�ा.

‘‘–आ�ण बाक�ची संप�ी?’’

‘‘–आ�ण बाक�चं सगळं मुके��या नावानं के�ं आहे. �हणजे हे मुके� गाम�ट्सचे
�ेअस�, कूग�मध�ा कॉफ�चा मळा, �द���त�ं घर, इथ�ं जयनगरमध�ं घर... सगळं
काही मु�ा�या नावावर �हाय�ा हवं. �यात�े पाच �ाख �पये राम�ा� �ाय�हर�ा
�ाय�ा हवेत.’’

सगळे ग�प बस�े होते.

�म�ान�ांतता पसर�� होती.

नी� आ�ण मुके� काहीच बो��े नाहीत.

सती�ने �या �ांततेचा भंग के�ा.

‘‘बँकेत �कती र�कम आहे?’’

‘‘जवळ जवळ प�ास �ाख.’’

‘‘�हणजे नी��ा फ� पंचवीस �ाख �मळणार क� काय?’’

‘‘होय, ��वाय रावसाहेबांनी असंही ���ह�ंय, क� �यांनी यात जे जे ���ह�ंय, तसंच
�या �या ����ा �मळा�ं पा�हजे.’’
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‘‘याचा अथ� काय?’’ सती�ने �वचार�े.

‘‘नी��ा �द�े�ं घर, सो�याची आभरणे, कार, वासंती�ा ��नात �द�े�ं सोनं,
सती��ा �ॅ��टससाठ� �हणून �द�े�े दहा �ाख �पये... हे सगळं �याचं �याचं!’’

सती� �हणा�ा, ‘‘हे बरोबर नाही.’’

�या�या आवाजात �नरा�ा डोकावत होती.

‘‘सती�, इथं बरोबर क� चूक याचा ��च नाही. सुमती�या वा�ाची संप�ी, �या
कुणा�याही नावे क� �कतात. तीच वा�े� तेवढ� आहे ना? सामा�यपणे आई आप�या
मु���या नावेच करत असते. मु�ा�ा खूप काही �द�ं अस�यानं सुमती नी��या
नावानंच करे�.’’

‘‘–पण सासूबा◌�इंनी ���न �द�ं, तरच ते ��य आहे.’’

‘‘होय.’’

हे सगळे अस� होऊन सती�ने �वचार�े,

‘‘उर�े�या संप�ीची �क�मत काय होई�?’’

जो�ी वक�� सावध झा�े.

‘‘सती�, तु�ा �वहार चांग�ा कळतो. �याची �क�मत तूच कर.’’

‘‘जवळजवळ वीस कोट� होई�. थोडी जा�तच होई�. उ�ोग तेजीत चा��ाय.’’

नीरजा काहीच बो��� नाही. �तने मुके�कडे ब�घत�े.

आतापय�त मुके� काहीच बो��ा न�हता. तो अ�व�थ झा�ा होता.

पै�ा�या बाबतीत नीरजा �क�वा मुके� यां�यापैक� कुणीच एवढे खो�ात जाऊन
बो��े न�हते. मुके�नेच �वचार�े, ‘‘काका, बाबांनी मा�या नावाने ���ह�े�या
संप�ीत�ा अधा� वाटा ताई�ा �मळे� काय?’’

‘‘तुझी इ�छा असे�, तर तसं ���न दे.’’

ी ी �



‘‘सती�, आता तरी सगळं ठ�क झा�ं ना?’’

जो�ी व�क�ांना प�र��थतीचे गांभीय� समज�े. ते �हणा�े,

‘‘तु�ही सगळे बसून �वचार करा. एक �पयासु�ा आई-�ेकांना वेगळं करतो
�हणतात. भावने�या आहारी न जाता सुमतीबरोबर बसून सगळा �वचार करा आ�ण मग
म�ा कळवा.’’

जो�ी वक�� जा�यासाठ� उठ�े.

आता �या खो��त ते �तघेच होते.

आई-व�ड�ां�या संप�ीब�� सती� समाधानी �दसत न�हता, नीरजा काहीच बो�त
न�हती.

‘रावसाहेबांनी असं का के�ं? खरं �हणजे अधा� वाटा मुके��ा आ�ण अधा� वाटा
नीरजा�ा �मळाय�ा हवा होता.’

मुके��ा वाईट वाट�े. सती� असमाधानी होता. �यामुळे तो आप�या ताई�ा काही
�ास देणार नाही ना, असे �या�ा वाटू �ाग�े.

‘‘ताई, बाबांनी असं का के�ं, ते म�ा माहीत नाही. तु�याजवळ काही बो��े होते
का?’’

नीरजाने मानेनेच नाही �हणून सां�गत�े. मुके�ने मृ�युप�ावरची तारीख पा�ह��.
रावसाहेबां�या मृ�यू�या फ� एक आठवडा आधी �यांनी मृ�युप� ���ह�े होते.

‘‘ताई, हे काय नवीन �करण? तु�ा काय पा�हजे, ते सरळ सांग. आपण दोघं एकाच
र�ाचे. �हानपणापासून एक� वाढ�ो, या संप�ीपायी भांडणं नकोत. मी तु�ा अधा�
वाटा देतो. आणखी पा�हजे असे� तर सांग; पण अ�ी अबो� होऊ नकोस. �:खी होऊ
नकोस.’’

नीरजा बो���च नाही. सुरा खुपसावा त�ा �वरात सती� �हणा�ा, ‘‘मु�ा, अधा�
वाटा ���न �ाय�ा तु�ा ह�क नाही; कारण तू या संप�ीचा वारस नाहीस.’’

‘‘�हणजे काय?’’

‘‘�हणजे तू स�खा मु�गा नाहीस. पाळ�े�ा मु�गा आहेस.... पाळ�े�ा.’’
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आका� कोसळ�े असते तरी मुके� एवढा घाबर�ा नसता; पण सती�चे बो�णे
ऐकून तो कोसळ�ा.

सती��या या अक��पत बो��याने तो पूण�पणे उ�मळून पड�ा.

‘‘तु�ा काय �हणायचंय?’’

‘‘तू रावसाहेबांचा मु�गा नाहीस. फ� नीरजा ही �यांची मु�गी आहे.’’

‘‘कोण �हणतंय तसं?’’

‘‘मा�याजवळ पुरावा आहे. �या�या��वाय मी असं बो��ो असतो काय?’’

‘‘कस�ा पुरावा?’’

मुके�चा आवाज थरथरत होता. एका �णात पायाखा�ची जमीन खचत अस�याचा
अनुभव आ�ा. एखा�ा झाडा�या फांद��ा ध�न झोके घेत असताना ती फांद�च
मोडावी, तसे झा�े �या�ा.

सती�ने मुके�समोर एक फोटो धर�ा.

तो नेहमीसारखा कृ�णधव� फोटो होता. मुके� आ�ण नीरजा यां�या �हानपणीचा
हा फोटो मुके��ा नवीन न�हता.

दो�ही अ�बम सुमतीने मु�ां�या ह�ाखातर के�े होते. �यात �या दोघां�या
�हानपणापासून ते आतापय�त�या वेगवेग�या �संगांचे फोटो होते.

मुके��या अ�बमम�ये हा फोटो होता. �याने हेच कपडे घात�े होते; पण �यात तो
एकटाच होता. तो �याचा जुना, पण प�ह�ा फोटो. जु�या काळात�या प�ती�माणे
�टु�डओत माग�या बाजू�ा पडदा होता, �स�हासन होते. �ेजारी कृ��म फु�ांचा ग�ुछ
होता.

‘‘�यात काय �व�ेष आहे?’’

‘‘तू �� देऊन बघ.’’
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अगद� अ�ाच �कारचा फोटो नीरजा�या अ�बमम�येही होता. छोट�, परकरात��
नीरजा �यात होती. �त�या चेह�यावर भीतीची छटा होती. ती एकट�च �स�हासनावर
बस�े�� होती. हा फोटो मुके��याही ��ात होता. सती�नेसु�ा हा अनेक वेळा
ब�घत�े�ा होता. �याने खूपदा चे�ाही के�� होती.

‘‘नी�, हा फोटो मी जर पा�ह�ा असता, तर मी न�क�च तु�या�ी ��न के�ं नसतं.
अगद�च खेडवळ �दसतेस. मुके�ही तसाच �दसतोय.’’

ते�हा सुमती �हणा��, ‘‘�याच �टु�डओत जाऊन अगद� त�ाच �कारचा फोटो नी�
�हान असताना एकदा आ�ण मुके� �हान असताना एकदा काढ�े�ा होता.’’

‘‘हा कस�ा पुरावा?’’

‘‘फोटो�या मागे पाहा.’’

�याने फोटो पु�हा एकदा पा�ह�ा. नीरजा आ�ण मुके� �ेजारी �ेजारी उभे होते.
दोघांचेही केस �ांब होते. दोघांचे केस वाढ�े�े होते. दोघेही �याच �स�हासनावर बस�े
होते.

फोटो�या मागे २.२.१९७० अ�ी तारीख होती. �प�चर पॅ�ेस, जा�ना, महारा� असा
प�ा ���ह�े�ा होता. सती� एखा�ा व�क�ासारखा मुके��ा �� �वचा� �ाग�ा,
‘‘मु�ा, नी�चा वाढ�दवस कधी आहे?’’

‘‘एकतीस �डस�बर.’’

‘‘होय, ६७ सा�चा �ेवटचा �दवस ना.’’

‘‘नी� तु�यापे�ा �कती मोठ� आहे?’’

‘‘दोन वष� एक �दवसाने.’’

‘‘न�ा वषा�चा प�ह�ा �दवस सग�यांना माहीत आहे ना. तु�हीच तर माझा आ�ण
मा�या ताईचा वाढ�दवस रा�ी बारा वाजेपय�त साजरा करत होता. आई मा� माझा
वाढ�दवस नेहमी बु�पौ�ण�मे�ाच साजरा करते. हा कुठ�ा तरी फोटो घेऊन म�ा का
असे अनाथ करताहात?’’ मुके�ने ��थत होऊन �वचार�े.

‘‘मु�ा, मी खरं तेच सांगतो. जे सांगतो, ते पुरा�ा�न�ी �स� करतो. नी�ची
ज�मतारीख ३१.१२.१९६७ व तुझी ज�मतारीख १.१.१९७०. तू �त�यापे�ा दोन वष� एक
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�दवसाने �हान आहेस, हे सग�यांना माहीत आहे. या फोटो�या पाठ�मागे २.२.१९७०
असे ���ह�े आहे. �हणजे हा फोटो काढ�ा, ते�हा तुझं वय फ� एक म�हना एक
�दवस एवढंच असे� ना?’’

सती��या बो��यात चोरा�ा पकड�याचा �वर होता. आपण �ज�क�याचा अ�भमान
होता.

सती��या तका�त त�ी कोणतीच चूक न�हती. मुके�ने फोटो पु�हा एकदा पा�ह�ा.

�यात दोघेही एकाच उंचीवर बस�े�े �दस�े. एक म�ह�या�या बाळाबरोबर दोन वष�
मोठ� अस�े�� ताई अस�याऐवजी समवय�क अ�ा दोन वषा��या मु�ांचा फोटो होता.

‘‘�हणजे तुझी �क�वा नीरजाची ज�मतारीख चुक�ची आहे. तु�ही दोघं जुळ� भावंडं
नाही आहात. नीरजाचा ज�मदाख�ा आहे, ती बंग�ोर�या वाणी�व�ासम�ये
ज�म�याचा. हॉ��पट�चा दाख�ा पण आहे; पण तुझा?’’

सुमती�या सांग�या�माणे मुके�चा ज�म �द���स असताना एका घरीच झा�ा,
तेवढेच माहीत होते.

काप�या आवाजात मुके�ने �वचार�े, ‘‘ताई, याआधी मी हा फोटो कधीच पा�ह�ा
न�हता. तु�ा कुठं �मळा�ा हा?’’

जो�ी व�क�ांनी �वचार�े�े कागद दे�यासाठ� मुके�नेच नीरजा�ा सां�गत�े होते.
नीरजाने व�ड�ांची �ोखंडी �तजोरी प�ह�यांदाच उघड�� होती.

रावसाहेब असताना या �तजोरी�ा कुणीच हात �ावीत न�हते आ�ण तसे कारणही
न�हते.

जु�या काळात��, �द����न आण�े�� �तजोरी होती ती. रावसाहेबांनी �ापारासाठ�
�हणून आण�े�� प�ह�� �तजोरी; पण भावुकतेपोट� �यांनी ती ठेवून घेत�� होती.

�तजोरी�या आत आणखी एक क�पा होता. आत छोटासा खण, �यात काही कागद
होते.

�ोधा�ोधीची कामे कर�याचा नीरजा�ा नेहमीच कंटाळा असायचा; परंतु हे काम
के�े नाही तर गावा�न आ�यावर मुके��ाच ते करावे �ागे�. �बचारा दमून येई�,
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आपणच तो कागद �ोधून �ावा �हणून �तने तो कागद �ोधाय�ा सु�वात के��. तो
कागद �ोधताना �त�ा पांढ�या रंगाचे एक क�हर सापड�े. खूप जुने होते ते. �यात
काहीतरी असे� �हणून �तने ते क�हर उघड�े.

�यात एक खूप जुना फोटो होता. �तने हा फोटो घरी कधीच पा�ह�ा न�हता. मु�ा
आ�ण नी� यां�या �हानपणी एक� काढ�े�ा हा एकच फोटो होता.

हा फोटो बघून �त�ा खूप आनंद झा�ा. ��म�ळ फोटो अस�यामुळे तो आई�ा
दाखवावा असे वाट�े, मु�ा आ�यावर �या�ा दाख�वता येई�, या �वचारात ती आप�या
हातात�े काम सोडून �तजोरीचा दरवाजा तसाच उघडा ठेवून खा�� उतरत होती.

तेव�ात सती� समोर आ�ा.

‘‘हे बघा, माझा आ�ण मु�ाचा खूप जुना फोटो आहे हा. अचानक �मळा�ा. �कती
गोड आहे ना?’’

सती�ने �त�या हातातून तो फोटो काढून घेत�ा. �या�या डो�यात कस�े तरी �वचार
डोकावू �ाग�े. �याने तो फोटो �फरवून मागे पा�ह�े.

नी��ा काहीच कळेना.

�णात सती� �हणा�ा, ‘‘नी�, तू तो कागद �ोध. हा फोटो मा�याकडं असू दे.
��ांत�ा बरं नाही, �या�याकडं जरा बघ.’’

नी� पु�हा माडीवर गे��.

सती�ने तो फोटो पु�हा एकदा पा�ह�ा.

मु�ा आ�ण नी� एकाच उंचीचे, एकमेकांना �मठ� मा�न उभे आहेत. �यां�या
चेह�यावर बा�सु�भ आनंद पसर�े�ा आहे. �यां�या सहज भावनांना कॅमे�याने नेमके
�टप�े�े आहे. सती�चे सू�म �नरी�ण चा��े होते.

सती��ा कस�� तरी �ंका आ��. फोटो�या मागे तारीख आ�ण �ठकाण यांची न�द
आहे.

सती�चे व�क�� डोके तसे फार त��ख. तो नी� आ�ण मु�ा यां�या ज�मतारखेचा
�ह�ेब क� �ाग�ा.
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यात काहीतरी रह�य दड�े�े आहे.

मु�े �हान असताना दोन वषा�मध�े आ�ण चार वषा�मध�े अंतर सहजपणे ��ात
येते. नंतर ती मोठ� झा��, क� अ�ावीस आ�ण �त�ी�या दर�यान काहीच फरक
जाणवत नाही.

�यामुळे मु�ा�या ज�मतारखेत काहीतरी रह�य दड�े�े आहे. सती� �वचार क�
�ाग�ा.

नी� आईसारखी �दसते. तोच गोरा रंग, कुरळे केस, �ांब नाक, ता��यात�या अ�मा
अ�ाच �दसत असा�ात आ�ण मु�ा?

मु�ा व�ड�ांसारखा उंच आहे. रंग साधारण; पण तोही व�ड�ां�या सारखाच. डोळे
मा� थोडे बारीक. नाक थोडे �ंद; पण तसा वेगळा �दसत नाही. काळे केस चमकतात.
रावसाहेबांना ट�क� पड�े�े. तरीही केवळ �पाव�न, हीच आईव�ड�ांची मु�े असे
सांगता येत नाही.

सती� �वत:ब�� �वचार क� �ाग�ा. �याचे आई-वडी� बुटके; पण सती� मा�
सहा फुट उंच. आई-वडी� �दसाय�ा तसे साधारणच; पण हा मा� अ�त�य देखणा.
वडी� बु��मान होते; पण हा मा� असाधारण बु��म�ेचा होता.

�यामुळे �पाची तु�ना करणे बरे न�हे. कुटंुबात�या आजी, आ�या, माव�ी यांपैक�
कुणा�ी तरी साध�य� असे�; पण �या�या ज�मतारखेचे काय?

हा �� सुमतीनेच सोड�व�ा पा�हजे. सती� नीरजा�ा घेऊन सुमती�या खो��त
आ�ा आ�ण �याने खो��चा दरवाजा �ावून घेत�ा.

सुमती आ�या�ने बघू �ाग��. ती जावयाबरोबर मोकळेपणाने कधीच वाग�� न�हती.
सती�ने सुमती�या टेब�ाकडे ब�घत�े.

�या टेब�ावर एका बाजू�ा मुके��या ��नात�ा फोटो होता. सुमती आ�ण रावसाहेब
ही दोघे मु�गा आ�ण सून �ां�याबरोबर आनंदाने हसत आहेत. �स�या बाजू�ा
नी��या ��नात�ा फोटो.

नी��ा काहीच कळेनासे झा�े.

सती�च पुढे आ�ा आ�ण �याने �वचार�े, ‘‘अ�मा, मु�ाची ज�मतारीख कोणती?’’
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‘‘हा �� आ�ा का आ�ा? �या�या �ाळे�या �माणप�ात आहे ना? ��वाय, गे��
पाच वष� तु�ही तुम�या मे�ह�याचा वाढ�दवस नवीन वषा��या प�ह�या �दव�ीच साजरा
करत आहात ना?’’

‘‘अ�मा, मी �या�यासाठ� �हणत नाही. �याची ज�मतारीख कोणती?’’

‘‘ती क�ासाठ� हवी?’’

‘‘हा फोटो बघा, नी� कागद �ोधत होती, ते�हा �त�ा �मळा�ा. जा��यात�या
�प�चर पॅ�ेसम�ये काढून घेत�े�ा आहे.’’

सती�ने फोटो पुढे के�ा.

तो फोटो बघताच सुमती साप चाव�यासारखी दचक��. �तचा चेहरा उतर�ा. �तची
वाचाच बंद झा��.

सती� �हणा�ा, ‘‘अ�मा, म�ा हे एक रह�य वाटतंय; पण हे नुसतंच रह�य नाही, तर
यात आ�हा सग�यांचं भ�व�य दड�े�ं आहे.’’

आता नी�सु�ा घाबर�े�� �दसत होती.

कुठ�ा जुना फोटो �मळा�ा �हणून नव�या�ा दाख�व�ा, तर तो ‘रह�य’, ‘भ�व�य’
असे काहीतरी बडबडू �ाग�ा होता.

‘‘अ�मा, खरं सांगा. तुमचं अप�य कोण? नीरजा क� मु�ा?’’

नीरजा�या मनात �णभर काळोख पसर�ा.

‘‘�हणजे आपण सुमतीची मु�गी नाही तर!’’

नी� सुमती�या पाया�ी बस��. �हणा��, ‘‘आई, मी तुझी मु�गी नाही का? तू म�ा
ज�म �द�ा नाहीस का?’’

नी� हमसून हमसून रडत होती.

सुमती ग�प होती.
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चाणा� अस�े�या सती�ने हे सगळे �टप�े. �याने याच �कार�या ��त��येची
अपे�ा के�� होती. आप�या सासूवर आणखी थोडा दबाव आण�ा, तर खरे काय ते
बाहेर पडे�, हेही �याने ओळख�े.

‘‘अ�मा, तु�ही खरं काय ते सां�गत�ं नाहीत, तर नी�चा संसार उद�्व�त होई�.’’

‘‘अ�मा, बाबांसाठ� तरी तू खरं काय ते सांग. �यांचा आ�मा अजून इथंच आहे.’’

पोटची मु�गी एक�कडे, दडवून ठेव�े�े रह�य �सरीकडे. रावसाहेब नेहमी �हणायचे,
ते सुमती�ा आठव�े.

‘‘सुमती, ख�या�ा एकच आई असते. खो�ा�ा अनेक आया असतात. खोटं जे
असतं, ते एक ना एक �दवस बाहेर पडाय�ाच हवं.’’

आता ते खोटे बाहेर पड�याची वेळ जवळ आ�� होती. रावसाहेबांसारखा सोबती
सोबत नसताना खरे काय ते सांगाय�ाच हवे, अ�ी प�र��थती �नमा�ण झा��.

�ांतपणाने, पण अ�यंत �:खाने, क�ाने सुमती एकेक ��द उ�चा� �ाग��. �तची
नजर ज�मनी�ी बो�त होती.

‘‘नी�, तू माझी मु�गी आहेस. मु�ा हा माझा मान�े�ा मु�गा आहे; पण मी
�या�यावर पोट�या पोरापे�ाही जा�त �ेम के�ंय.’’

नी� �द�मूढ झा��.

सती� मनात�या मनात हस�ा.

आप�या ज�मा�वषयी कळ�यानंतर मुके��ा काहीच सुचेनासे झा�े.

�या�या खो���या �खडक�तून सं�याकाळची उतरती उ�हे आत आ�� होती. बाहेरचा
�हरवागार मळा आ�ण �यात चरत अस�े�� गाय �दसत होती.

कुठेही काहीही बद��े�े न�हते; पण मुके��या जीवनात फार मोठ� उ�थापा�थ
झा�� होती.
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फ� पाच �म�नटांत �व�ास न ठेव�याजोगी घटना घडून गे��. पाच �म�नटांपूव� तो
सुमतीचा एकु�ता एक मु�गा होता; पण आता तो �तचा मान�े�ा मु�गा झा�ा होता.

�या�या मनात�े वादळ �या�या चेह�यावर जाणवत होते. पुढे काय करायचे, हे �या�ा
सुचेनासे झा�े. �या�या ज�माचे रह�य �यामुळे उ�गड�े, तो फोटो टेब�ावरच पड�ा
होता.

‘अरे देवा, हा फोटो �मळा�ा नसता, तर �कती बरे झा�े असते? हे स�य
कळ�यापे�ा �मात होतो, तेच चांग�े होते.’ मुके�चे मन �हणत होते.

‘‘अ�मा, ही गो� म�ा का सां�गत�� नाहीस?’’

‘‘मु�ा, आ�ही दोघं तु�यावर नी�पे�ा जा�त �ेम करत होतो. सांग�याचं काहीच
कारण न�हतं.’’

‘‘बाबा म�ा सगळं काही सांगत होते. चांग�या �म�ा�माणं वागत होते. �यांनीसु�ा
म�ा खोटं सां�गत�ं?’’

‘‘मु�ा, �यांनी तु�ा सांग�याचा खूप �य�न के�ा; पण मीच �यां�या आड आ�े.

कोमात जा�यापूव� �यांनी तुझी खूप आठवण काढ��. �या वेळ� �यांना खरं काय ते
सांगाय�ाच हवं, असं वाट�ं असे�.’’

‘‘अ�मा, तरी पण...’’

‘‘मु�ा, तु�ा खरी गो� कळ��, तर तू मोठा झा�यावर तु�ा ज�म �द�े�या आईकडं
जा�ी�, �हणून म�ा भीती वाटत होती. तु�यावर�या मा�या मोहामुळं असं झा�ं. तू
आ�हा�ा सोडून गे�ा असतास, तर मी न�क�च �जवंत रा�ह�े नसते. माझा जीव
तु�यात होता.’’

‘‘अ�मा, म�ा ज�मा�ा घात�े�� आई �जवंत आहे का गं?’’

‘‘आहे बाबा, आ�ही �वत:�न अनाथा�मातून तु�ा आण�े�ं नाही. तु�या आईनं
आप�या हातांनी तु�ा आम�याकडं सुपूद� के�ं.’’

‘‘आता ती कुठं आहे?’’

‘‘अमृतसरम�ये. �तचं नाव ��प�दर कौर.’’
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‘‘अ�मा, मी तुम�या घरी कसा आ�ो?’’

‘‘ती एक मोठ� कहाणी आहे.’’



४

रावसाहेब ते�हा अजून ‘रावसाहेब’ झा�े�े न�हते. रे�वे�या मा��वभागात कारकून
�हणून काम करीत होते. पगार फारच कमी होता.

कु�णग� हे �यांचे गाव. ���णही फारसे झा�े�े न�हते. फार फार तर मॅ��कपय�त
��क�े असती�; पण �यांची वृ�ी समाधानी होती.

आप�या ब�हणी�या ��नासाठ� �यांनी आप�� जमीन, घर �वकून टाक�े होते.
अंगभर कज� झा�े होते. �यात ही �हान पगाराची नोकरी. अ�ा मु�ा�ा मु�गी कोण
देई�?

�यां�यासार�याच गरीब घरा�यात वाढ�े��, ब�ग�ोरमध�या अ�क� पेठम�ये राहणारी
सुमती, �यांची बायको �हणून �यां�या घरी आ��.

सुमतीचा �वभाव अगद� नावा�माणेच होता. तीसु�ा मो�ा कुटंुबातून आ�� होती.

��न झा�े, ते�हा रावसाहेब �च�कबाणावर या गावात नोकरी�ा होते.

��नानंतर दोन वषा�नी नीरजा ज�म��.

सुमती�या गरीब भावंडांनी ‘कत��’ �हणून �तचे बाळंतपण कसेबसे पार पाड�े.

ब�ग�ोर�या वाणी�व�ास या सरकारी हॉ��पट�ात नीरजाचा ज�म झा�ा.

बाळंतपणात फार र��ाव झा�यामुळे गभा��य काढायची वेळ आ��. ��ीरोगत��
फार �षार असूनसु�ा �सरा इ�ाजच न�हता. डॉ. ���क�ा यांनी कृ�णरावांना
बो�ावून सां�गत�े, ‘‘यानंतर तु�हा�ा मु�ं होणार नाहीत. आता गभा��य काढ�े नाही,
तर आई�या �जवा�ा धोका आहे.’’

नाइ�ाज झा�याने कृ�णरावांनी सही के��; पण घरात कुणा�ाही सां�गत�े नाही.
कृ�णरावांची आई सुंदर�मा. मु�गी झा�याची बातमी ऐकताच �तने नाक मुरड�े.

‘‘प�ह�� मु�गीच का? सुमती�ा पुढ�या खेपे�ा मु�गाच �हाय�ाच पा�हजे.’’

�तने आप�या मु�ा�ा बजा�व�े.
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मु�गा-मु�गी होणे हे आई�या हातात नसते; पण कु�णग�मध�या �या �हातारी�ा
कसे कळणार?

घरात सग�या मु��च भर�या आहेत. अ����त अ�ा वातावरणात वाढ�े�यांना हे
समजायचे कसे?

सुमती हॉ��पट�मधून बाळा�ा घेऊन घरी आ��, ते�हा तर �त�ा उठता-बसता हेच
ऐकून �यावे �ाग�े. �यामुळे ती वैतागनू गे�� होती.

�या घरातून कधी एकदा बाहेर पडेन, असे �त�ा झा�े होते.

कृ�णरावांची बद�� महारा�ात�या जा�ना या गावी झा�� आ�ण �तचा �� सुट�ा.

सुमती नीरजा�ा घेऊन अगद� आनंदाने �नघा��.

आता परत कधी यायचे कुणास ठाऊक? ‘�वकर ये’ �हणून �ेमाने बो�ावणारे माहेर
न�हते. आ�� नाही �हणून वाईट वाटून घेणारे सासरपण न�हते.

�ह�द� �च�पट बघून मोडके-तोडके �ह�द� बो�ाय�ा ��क�े�या सुमतीने परदे�
�वासा�ा �नघा�यासारखी ज�यत तयारी के�� आ�ण ती जा��या�ा �नघा��.

जा�ना हे महारा�ात�े एक रे�वे जं��नचे गाव. सग�या �ठकाणी असते त�ी इथेही
�टे�न�या बाहेर रे�वे कॉ�नी होती.

कमी पगारावर काम करणारे कामगार ब�तेक या रे�वे कॉ��यांमधेच राहायचे. ती
एक छोट��ी चाळच होती, असे �हणाय�ा हरकत नाही. दोन खो�यांचे घर, �यात
छोटेसेच �वयंपाकघर.

सासू, नणंदा यांचा �ास नस�े�या �र�या गावी अस�यामुळे हे घर �हणजे सुमती�ा
राजवा�ासारखे वाटू �ाग�े.

घरात त�ा कोण�याच �कार�या सोयी न�ह�या. तरीसु�ा जा�ना हे गाव �त�ा खूप
आवड�े.

घरात पा�याचा नळ न�हता. आ��या चाळ�त �प�या�या पा�याचा एकच नळ.

�प�याचे पाणी �तथून भ�न आणावे �ागे. पाणी घरात साठवून ठेवावे �ागे.

�या दोघांना असे �कती पाणी �ागणार होते?
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दोन-तीन घागरी झा�या तरी खूप.

सग�यां�या आधी उठून सुमती पाणी भ�न �यायची.

�या रे�वे�या कॉ�नीत पु�कळ कुटंुबे होती; पण सुमतीची कुणा�ीच जा�त घसट
न�हती.

घरचे सगळे काम संपवून गाणी गणुगणुत, नीरजा�ी खेळ�यात �तचा वेळ �नघून
जायचा.

�यातूनही वेळ �मळा�ाच ते�हा �ह�द� वाचाय�ा-��हाय�ा ती ��कू �ाग��.
कॉ�नीत�� कुटंुबे वेगवेग�या रा�यांतून आ�े�� अस�� तरी �ह�द� हीच �या सग�यांची
भाषा होती.

कृ�णराव हे अ�यंत स�य आ�ण �व�ासू गहृ�थ. क�ाळू �वभावाचे. �यामुळे
कोण�याही कामासाठ� �यां�या साहेबांना कृ�णरावच हवे असत. �यामुळे कृ�णरावांचे
घरात असणे, तसे कमीच.

�या दोघांनी कधीच �ीमंतीची �व�े ब�घत�� नाहीत. अ�यंत समाधानाने ते आप�ा
संसार करीत होते.

नीरजा मोठ� होत होती. �तची प�ह�� पाव�े याच घरात पडू �ाग��. आता ती
वषा�ची झा�� होती. घरभर �ह�डत होती.

न�ीब हे ��येका�ा वेगवेग�या �पात भेटत असते.

सुमती�ा �तचे न�ीब भेट�े ते नळा�या �पात.

एक �दवस काही कारणांनी नळा�ा पाणी येईनासे झा�े. पा�यासाठ� सग�यांचा
ग�धळ सु� झा�ा.

रे�वे कॉ�नी�या माग�या बाजू�ा एका म�यमवग�य �ीमंतांचे घर होते. �यां�या
घरा�या अंगणात एक ‘हँड पंप’ अस�याचे सुमतीने ब�घत�े होते. नी��ा बरोबर घेऊन
बाजारात जाताना ती �या घरासमो�न जात होती.

सुमतीची �यां�या�ी ओळख न�हती; पण �या घरात भरपूर माणसे असावीत, असे
�दसत होते. �या घरात सरदारजीचे एक कुटंुब राहात होते.
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�यां�या घरात पाणी �वचारावे तरी कसे? �त�ा भीड वाटत अस�� तरी �तने एका
हातात घागर घेत�� आ�ण �स�या हाताने नी��ा चा�वत ती �यां�या घरी आ��.

�या घरा�या फाटकाबाहेर सुमती थांब��. फाटका�या आत�या बाजू�ा सुमतीपे�ा
चार-सहा वषा�नी मोठ�, एक देखणी बाई ‘हँड पंप’ने पाणी काढ�त होती.

सुमतीकडे पा�न ती हस��. सुमती आ�ण नी��ा रोज पाहत असावी.

�त�या हस�याने सुमती�ा थोडा धीर आ�ा.

‘‘म�ा एक घागर भ�न पाणी �ा� का? बाळा�ा �प�यासाठ� पाणी नाही. एक
घागर पुरे.’’ सुमतीने एका दमात �वचार�े.

‘‘�यात काय एवढं, या ना.’’ �हणत �तने �त�ा आत बो�ाव�े.

फाटक उघड�याचा आवाज ऐकू आ�याने गॅ�रीतून �हातारी डोकाव��.

‘‘कोण गं ते ��प�दर?’’ �तने �वचार�े.

‘‘�ेजार�या रे�वे कॉ�नीत�े आहेत. एक घागर पाणी पा�हजे �हणे.’’

�या �हातारीने पंजाबी भाषेत काय सां�गत�े, ते सुमती�ा कळा�े नाही.

पण ��प�दरने हसत हसतच सुमती�ा सां�गत�े, ‘‘के�हा पा�हजे ते�हा पाणी घेऊन
जा.’’

नीरजा पा�यात खेळत होती. �तने �त�याकडे बघत �वचार�े, ‘‘तुमची मु�गी काय?’’

‘‘होय, म�ा एकच मु�गी आहे. तु�हा�ा?’’

‘‘दो�ही मु�ंच आहेत.’’

��प�दर आ�ण सुमती यांची मै�ी जम��, ती अ�ी.

�पारचे जेवण झा�े, क� ��प�दर सुमती�या घरी येऊ �ाग��. �तची सासू गावात
नस��, क� नीरजा�ा घेऊन सुमती �त�या घरी जाऊ �ाग��.
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��प�दर�या घरी भरपूर माणसे होती. मु�ेही भरपूर होती. �तचा सबंध �दवस
�वयंपाकघरातच जात होता.

एक �दवस नीरजा आईचे बोट ध�न ��प�दर�या घरी आ��.

बाहेर�या क�ट्यावर बसून ती काहीतरी चघळत असताना आतून एक मू� आ�े
आ�ण ते �त�ा दाराआडून बघू �ाग�े.

नीरजा�ा बघताच �ाजेने का भीतीने माहीत नाही; पण बाहेर न येता �या मु�ाने
‘माँ’ अ�ी हाक मार��.

‘‘बेटा, बाहेर ये. ती तुझी बहीण आहे. �ाजू नकोस.’’ ��प�दर �या मु�ा�ा �हणा��.

सुमती बो�ता बो�ता थांब�� आ�ण �या मु�ाकडे बघू �ाग��.

‘‘हा माझा मोठा मु�गा. �हान मु�गा खूप छोटा आहे.’’ ��प�दरने सां�गत�े.

नीरजाने आप�या बरोबरी�या मु�ा�ा ब�घत�े आ�ण ती पुढे आ��. आप�ा
हातात�ा खाऊ �तने �या�ाही �द�ा.

सुमतीने �या मु�ा�ा नीरजाची ओळख क�न देताना �हट�े, ‘‘ही तुझी ताई.’’

मु�ाने ‘ताई’ �हणून हाक मार��.

��प�दरने �या मु�ाची ओळख क�न देताना �हट�े, ‘‘हा तुझा मु�ा.’’

नीरजाने �या�ा ‘मु�ा’ अ�ी हाक मार��.

सुमतीचे बो�णे मधेच थांबवीत मुके�ने �वचार�े, ‘‘अ�मा, तो मु�गा �हणजे मीच
ना?’’

‘‘होय, मु�ा.’’

‘�हणूनच अ�मा आप�या�ा मु�ा �हणते. �तनेच आप�या�ा ‘ताई’ हा ��द
��क�व�ा.’ मुके� मनात�या मनात �हणा�ा.
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�हान असताना नीरजाने आपण�न आप�या हातात�ा खाऊ �या�ा �द�ा होता.

‘आज संसारात�या संप�ीचा अधा� वाटा कमी झा�ा, असे सती� �हणतो. आ�हा
भावंडांचे �ेम, �याग, एकमेकांवरचे ऋण �या�ा काय माहीत असणार?’ नीरजा
आप�या मनात �हणत होती.

अ�ुभर�या डो�यांनी मु�ाकडे पाहत �तने मायेने आप�या भावाचा हात दाब�ा
आ�ण ‘मु�ा’ अ�ी हाक मार��.

नीरजा आ�ण मुके� यांचे भावबंध असे �नमा�ण झा�े. आता सुमती�ा ब�यापैक�
�ह�द� बो�ता येत होते. ती पंजाबी �ोकां�यासारखे परोठेपण कराय�ा ��क�� होती.
��प�दरबरोबर ती मोकळेपणाने बो�त होती.

रे�वे कॉ�नीत�� माणसे त�ी कुणा�ाच �व�ेष सामावून घेणारी न�हती. आता तर
अ�जबातच �ावून घेत न�हती. मु�ा अ�धका�धक वेळ सुमती�या घरीच खेळत
असायचा. तोही नी�सारखेच क�ड बो�ायचा. सुमती�ा ‘अ�मा’ आ�ण कृ�णरावांना
‘बाबा’ �हणून हाक मारायचा. हे �याचे बो�णे ऐकून सुमती�ा हसू यायचे; पण ��प�दर
मा� �वचारात पडायची.

��प�दरचा नवरा सु�र�दर हा अगद� खेडवळ. �याचे ���णही तसे कमी झा�े होते.
�या�ा �वचार कर�याची सवयच न�हती. �याची आई आता �हातारी झा�� अस��, तरी
�त�या नावावर थोडी जमीन होती. घरात सगळे �त�या �हण�या�माणेच चा�त असे.
सु�र�दरचा मोठा भाऊ पर�व�दर. �याची बायको �ीमंत घरा�याती� �हणून �त�ा फार
गव� होता. �या घरात ��प�दर�ा अगद� एखा�ा मो�करणीसारखे वाग�व�े जायचे.
�त�ा आप�े �:ख कुणाकडे मोकळे कर�याचीही सोय न�हती; पण �त�ा सुमतीसारखी
मै�ीण भेट�� आ�ण �तने �त�याकडे मन मोकळे कराय�ा सु�वात के��.

आधी ��प�दर आ�ण सु�र�दर ही दोघे अमे�रकेत राहणा�या एका गहृ�थां�या �ेतात
मजुरी करीत होते. �तथे �यांचा छोटा उ�ोगही होता. एका अनपे��त घटनेमुळे �यांना
�तथ�� सगळ� संप�ी गमवावी �ाग�� आ�ण ते जा��या�ा परत�े.

मु�ाचा ज�म अमे�रकेतच झा�ा. �या�या ज�मापासूनच �या�या तळपायावर तीळ
होता �हणे. अ�ी मु�े ही अव��णी. ही कुठेही गे�� तरी �तथे नुकसान करणारी
असतात, असे �त�या सासूचे �हणणे होते. �यामुळे ती मु�ाचा सारखा रागराग करी.
मु�ा�या ज�माआधी उ�म रीतीने चा��े�ा �वसाय �या�या ज�मानंतर अचानक बंद
पड�ा, या�ा अव��णी मु�ाच कारण आहे, असे �या पर�व�दरने सु�र�दर�या डो�यात
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भर�व�े. सु�र�दर कधीकधी दा� �पऊन घरात येई, ते�हा तो �या �हान�या पोरावर
�क�चाळत असे.

‘‘चांडाळा, तू क�ा�ा जग�ास? तु�यामुळं फार मोठं नुकसान झा�ं.’’

आप�� सगळ� हक�गत सांगनू ��प�दर रडत होती. नवरा न�ेत असताना ती
आप�या मु�ा�ा सुमती�या घरी आणून ठेवू �ाग��. ती सुमती�ा सांगत असे,
‘‘सुमती, मी मु�ा�ा बो�ावून घेऊन जाईपय�त �या�ा तु�याकडंच असू दे. आज �याचं
न�ीब चांग�ं नाही.’’

आ�ण ती �नघून जायची. सुमती�ा हे सगळे �व�च� वाटायचे. नीरजा ज�म�� ते�हा
कृ�णरावांना सायक��व�न पडून अपघात झा�ा होता. �या वेळ� कुणीतरी �हट�े,

‘‘पोरीचा पायगणुच तस�ा.’’

पण कृ�णराव �गेच �हणा�े होते, ‘‘ते सगळं खोटं. मीच बेजबाबदारपणे सायक�
चा��व��, तर �याचा दोष �स�यांवर क�ा�ा घा�ायचा? माझी मु�गी भा�यवान आहे.
माझा �ाण जा�याऐवजी मा�या पायावरच �नभाव�ं, ते �त�यामुळंच.’’

सुमतीने हे जे�हा ��प�दर�ा सां�गत�े, ते�हा ��प�दर अवाक् झा��.

एकदा जा��यात मोठ� ज�ा भर�� होती. घर सोडून बाहेर पडणे ��प�दर�ा ��य
न�हते. �यामुळे कृ�णराव, सुमती, नीरजा आ�ण मु�ा असे चौघेजण �मळून ज�े�ा गे�े.

मु�ा प�ह�यांदाच घराबाहेर पडत होता. नीरजा�या तु�नेत तो खूपच �ाजरा होता.
�या�ा घरची प�र��थतीही कारणीभूत असावी. आपण घराबाहेर पड�ो तर आजी,
काका, वडी� ओरडती� �क�वा �यांना ते कमीपणाचे वाटे�, असे वाटत अस�यामुळे
मु�ा अ�धकच �ाजरा झा�ा असावा.

�या �दव�ी कृ�णरावां�या बरोबर जाताना �या�ा खूप आनंद झा�ा होता. कृ�णराव
मु�ावरसु�ा नीरजाएवढेच �ेम करीत होते.

�तथे एक �टु�डओ होता. नीरजाचा एक फोटो काढून �यावा, असे सुमती�ा वाट�े.

कृ�णराव �हणा�े, ‘‘सुमती, मा�याजवळ पैसे थोडेच आहेत, फोटो क�ा�ा?’’

‘‘एक नीरजाचा, एक मु�ाचा आ�ण एक फोटो आप�या सग�यांचा �मळून काढून
घेऊया ना!’’
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‘‘तसं नको सुमती. एक नीरजाचा, एक मु�ाचा आणखी एक �या दोघांचा असू दे. ती
मोठ� झा��, क� कुठ�� एकमेकांना भेटाय�ा?’’

तीन फोटो काढायचे ठर�े. �टु�डओवा�याने �हट�े, ‘‘तासाभराने या, फोटो देतो.’’

�यांनी ज�े�या �ठकाणी फेरफटका मार�ा. मु�ांना कृ�णरावां�याकडेच सोडून सुमती
�टु�डओत आ��, ते�हा फोटो�ाफर �या फोटोमागे आप�या �टु�डओचा ���का मारत
होता. �या�यावर �याने तारीखही घात��. सुमती �हणा��, ‘‘अरे बाबा, फोटो �वकर दे,
जायची घाई आहे. ����याची गरज नाही.’’

नीरजा आ�ण मु�ा यां�या फोटोवर तारीख आ�ण ���का मा�न झा�े�ा होता.

पण हाच ���का मुके��या जीवनात एवढे वादळ उठवे�, असे कुणा�ाच वाट�े
न�हते.

एक �दवस सं�याकाळ� ��प�दर खूप उदास �दसत होती. रडून रडून �तचे डोळे
सुज�े होते. घरात�या अ�ा वातावरणात जगणे मोठे कठ�ण झा�े होते.

सुमतीने चटई अंथर�� आ�ण �त�ा बसाय�ा सां�गत�े.

‘‘सुमती, आ�ही आणखी पंधरा �दवसांत हे घर �वकून अमृतसर�ा जाणार आहोत.’’

‘‘का?’’

‘‘�तथं भागीदारीत धंदा करायचा �हणतात. पर�व�दर पण तयार आहेत.’’

‘‘तु�या सासूबाई काय �हणतात?’’

‘‘हे सगळं �या �हातारीचंच डोकं. आप�या वा�ाची सगळ� संप�ी �ाय�ा ती तयार
आहे. �तनं एक अट घात�� आहे.’’

‘‘कस�� अट?’’

‘‘अमृतसर�ा जाताना मु�ा�ा घेऊन जायचं नाही. �याचा पायगणु चांग�ा नाही. धंदा
बुडे� असं वाटतं �त�ा.’’

‘‘सु�र�दर काय �हणतो?’’
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‘‘आईचं �हणणं ऐकणारा मु�गा तो. तसंच करायचं �हणतोय.’’

‘‘�तथं कुठं राहणार तु�ही?’’

‘‘खा��या बाजू�ा �कान, माडीवर घर असं सगळं ठरवूनच टाक�ंय �यांनी.’’

��प�दर रडू �ाग��. सुमती �त�या खां�ावर हात ठेवीत �हणा��,

‘‘��प�दर, रडू नकोस. एक गाव सोडून �स�या गावा�ा जायचं �हणजे फार कठ�ण
असतं. या गावा�या सवयी अंगात �भन�े�या असतात. आमचं बघ, दर दोन वषा�नी
बद�या होतात.’’

‘‘सुमती, मी �या�यासाठ� रडत नाही गं, मु�ासाठ� रडतेय. कुणीच माझं ऐकत नाही.
मु�ाचं काय क�? �या�ा घेऊन यायचं असे�, तर तू येऊ नकोस, असं �हणतात.
�हान मु�गा �क�न �यांना चा�तो, पण मु�ा नाही.’’

सं�याकाळ गे��, रा� झा��.

जु�या रीती�रवाजात वाढ�े�या सुमतीने सं�याकाळ होताच देवासमोर �दवा �ाव�ा.

‘‘��प�दर, तु�या घरात�े �ोक फारच �व�च� �दसतात. एकदा कधीतरी �वसायात,
धं�ात खोट आ��, तोटा झा�ा. नफा-तोटा �हायचाच. �या�यासाठ� मु�ा�ा क�ा�ा
दोष �ायचा? आ�ण तेव�ा कारणासाठ� मु�ा�ा घरात ठेवून घेत नाही, असं �हणणं
चुक�चंच. मी तर अस�� माणसं ब�घत�� नाहीत बाई.’’

‘‘सुमती, तु�ही वेगळ� माणसं आहात. माझी सासू अंध��ाळू आहे. तुम�याकडं
ब�घत�ं, क� म�ा सारखं वाटतं, क� तुम�या घरात वाढणारी मु�ं फार भा�यवान
आहेत.’’

एक-दोन �दवस असेच गे�े. प�र��थती �बघडत चा��� होती. ��प�दर �दवस��दवस
उदास होत होती.

‘‘��प�दर, तू मु�ाचा काय �वचार के�ास?’’

‘‘मा�या हातात काही नाही. भ�ट�डाजवळ माझा मोठा भाऊ आहे. ज�मनीचा एक
तुकडा आहे. मु�ा�ा �या�याजवळ ठेवायचं �हणतात.’’

‘‘तु�ा काय वाटतं?’’
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‘‘म�ा तर ते अ�जबात पटत नाही. माझी भावजय फार कजाग आहे. भावा�ा सहा
मु�ं आहेत. मु�ा �यां�याबरोबर �हानाचा मोठा होई� आ�ण �ेतात मजुरी कर�याची
�या�यावर वेळ येई�.’’

‘‘तू कबू� झा�� नाहीस तर?’’

‘‘नाहीतर जा�ंधरजवळ एक अनाथा�म आहे �हणे. आप�या मु�ांना सांभाळणं
आईव�ड�ांना जमत नसे�, तर मु�ांना �तथं ठेवता येतं �हणे. माझी जाऊ सासूबा◌�इंना
आ�ण सु�र�दर�ा सांगत होती.’’

��प�दर जोरजोरात रडू �ाग��.

�त�ा माहेर न�हते, �त�याजवळ पैसा न�हता, ��� न�हती, अ�धकार न�हता,
नव�याचेही �ेम न�हते, फ� सुमतीचाच काय तो आधार होता.

–पण तेव�ाने काय सा�य झा�े असते?

फाट�या चटईवर मु�ा आ�ण नी� दोघे झोप�े होते. ��प�दरची घरी परतायची वेळ
झा��. ती मु�ा�ा उच�ून घेऊन जाऊ �ाग��.

सुमतीने �त�ा थांब�व�े. ती �हणा��, ‘‘असू दे गं, अजून �कती �दवस आम�या घरी
राहणार आहे तो? आज �या�ा नी�बरोबर इथंच झोपू दे.’’

��प�दर �नघून गे��.

रा�ी जेवण झा�यानंतर सुमतीने नव�याकडे मनात�ा �वषय काढ�ा.

ती �हणा��, ‘‘हे बघा, म�ा तरी यानंतर मू� होणार नाही. नी� एकट�च रा�ह�� तर
ती पुढे �वाथ� होई�.’’

‘‘�या�ा काय क� �कतो आपण? प�र��थतीच त�ी आहे.’’

‘‘एकच उपाय �हणजे आपण एक मु�गा �यायचा.’’

‘‘मु�ा�ा आ�ण तेही �स�यां�या मु�ा�ा �हानाचा मोठा करणं �हणजे सोपं आहे
का? आ�ण असा काय मोठा पगार आहे म�ा?’’
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‘‘हे बघा, ग�रबांना काय मु�ं होत नाहीत का? मनात असे� तर माग� �नघतोच.’’

‘‘ठ�क आहे; पण आता मु�गा कुठून आणायचा? मा�या मो�ा ब�हणी�या �हान
मु�ा�ा �वचारावं; पण �या�ा ते कबू� होतात क� नाही, माहीत नाही.’’

‘‘तुम�या ब�हणीचा मु�गा तर अ�जबात नको.’’

‘‘ठ�क आहे. तु�या माहेरी कुणाकडे चौक�ी कर�ी� का?’’

‘‘मा�या माहेरचं पण कुणी नको.’’

‘‘मग अनाथा�मातून आणावा �ागे�.’’ कृ�णरावांनी चे�ा के��.

याच संधीची वाट पाहत अस�े�या सुमतीने ��प�दरची सगळ� हक�गत, �तचे �:ख
कृ�णरावांना सां�गत�े. ती �हणा��, ‘‘तु�ही ठरव�ंत आ�ण ��प�दर कबू� झा��, तर
आपण मु�ाचा सांभाळ क�या का?’’

बायको�या खुळचट �वचारांनी कृ�णरावांना हसू आ�े.

‘‘हे बघ, ते तेवढं सोपं नसतं. तु�ा आज वाईट वाटत असे�; पण पुढंही तुझा
�वभाव असाच राही� याची खा�ी काय?’’

‘‘हे बघा, म�ा यानंतर मु�ं होणार नाहीत. ��वाय आप�या�ा एकच मू� आहे.
�हणूनच मी सांगते, क� मा�या �वभावात अ�जबात बद� होणार नाही.’’

‘‘ही जबाबदारी फार मोठ� असते. उ�ा �यां�या धं�ा�ा हातभार �ाव�यासाठ�
आणखी दोन हात पा�हजे झा�े, तर मु�ा मोठा झा�यावर ते न�क�च �या�ा बो�ावून
घेऊन जाती�.’’

‘‘तसं असतं तर ते मु�ा�ा सोडून �नघा�े नसते.’’

‘‘हे बघ, �ेवट� आईचं अंत:करण ते. आप�या मु�ा�ा बघावंसं वाटून ��प�दर सारखी
येऊ �ाग��, तर काय कर�ी�?’’

‘‘ती येणार नाही.’’

सुमती�या नकळत मु�ा �त�या मनात भ�न गे�ा होता. आप�या बोब�ा बो�ांनी
मु�ाने �त�ा वेड �ाव�े होते.
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कुठेतरी मजूर �हणून राब�यापे�ा आप�याच घरात �या मु�ाने मोठे �हावे �हणजे
�या�ा �ेम, आपु�क�ही �मळे�, असे सुमती�ा वाट�े.

उगाचच कुणा�या तरी मु�ा�ा उच�ून घेऊन ये�यापे�ा आप�या मा�हतीत�या, �ळा
�ाव�े�या �या मु�ा�ा ठेवून �यावे, असे �त�ा वाट�े.

�ीकृ�णाने देवक��या पोट� ज�म घेत�ा अस�ा, तरी तो नेहमी य�ोदेकडेच
असायचा. उ�ा आपण दोघेही नसताना नी��ा एक भाऊ तरी �मळे�, असाही �वचार
सुमती�या मनात आ�ा.

काहीही झा�े तरी मु�ा�ा घरी ठेवून �यायचेच, असे �तने ठर�व�े.

आप�या सासू�ा हे कळ�े तर? सोव�या-ओव�याचे वेड अस�े�या सासूबा◌�इंनी
मु�ा�या डो�यात काहीतरी भ�न �द�ं तर? सबंध रा� �वचार करत अस�े�� सुमती
अ�व�थ झा��.

पहाटे चार वाजताची ए���ेस धडाडत आ��. सुमती जागी झा��. �तची अ�व�थता,
बेचैनी बघून कृ�णराव उठ�े. �ेमाने सुमती�या खां�ावर हात ठेवीत ते �हणा�े,

‘‘��प�दर जर कबू� झा�� तर आपण मु�ा�ा घरी ठेवून घेऊ. मी तु�याबरोबर आहे.
काहीही झा�ं तरी आपण दोघं �या�ा सामोरे जाऊ.’’

सुमती�या डो�यांतून आनंदा�ू वा� �ाग�े; पण या गो�ी�ा ��प�दर तयार होई�
क� नाही, याब�� सुमती�या मनात �ंका होती.

�वषय कसा काढावा?

��प�दरची मान�सक बेचैनी वाढतच होती.

मु�ा आ�ण नी� �नरागसपणे अंगणात एकमेकां�या अंगावर पाणी ���पडत खेळत
होती.

‘‘सुमती, ये�या र�ववारी आ�ही जात आहोत.’’

‘‘मु�ाचं काय के�ंस?’’

‘‘जा�ंधरमध�या अनाथा�मात ठेवायचं �हणतात.’’
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कारण नसताना मु�ा�ा सोडून राहायचे �हणून �त�ा रडू आ�े.

‘‘��प�दर, तू गैरसमज क�न घेणार नस��स तर एक �वचारते. तुझा मु�ा म�ा
दे�ी� का?’’

��प�दरचा चेहरा सुपाएवढा झा�ा. डोळे चमक�े.

‘‘खरंच?’’

आ�य�-�:ख�म��त भावनेने �तने सुमतीचे हात धर�े.

‘‘पण...’’

‘‘पण... काय?’’

‘‘तू �क�वा सु�र�दरनं इथं येऊन पु�हा मु�गा मागायचा नाही.’’

‘‘अ�जबात मागणार नाही.’’

��प�दरने ठामपणाने सां�गत�े.

‘‘पण, मी तु�या सांग�यावर कसा �व�ास ठेवू?’’

‘‘सुमती, वाहे ग�ुची �पथ घेऊन सांगते, मी मु�गा परत मागणार नाही.’’

‘‘��प�दर, तु�ा मु�ाची आठवण झा�यानं तू वरचेवर याय�ा �ाग��स अन् �या�ा
सं�य आ�ा तर?’’

‘‘सुमती, अंत:करणावर दगड ठेवून मी सांगते, मा�या ये�यामुळं मु�ा�ा �ास होत
असे� तर मी खरंच येणार नाही.’’

‘‘��प�दर, तुम�या घरात�या सग�यांना एकदा �ेवटचं �वचा�न घे. �यांची कबु��
असे�, तर मी मा�या �ाणांपे�ा अ�धक मु�ाचा सांभाळ करेन.’’

‘‘सुमती, माझी एक अट आहे. तू कोण�याही कारणासाठ� �या�ा �खवता कामा नये.
�याची जात वेगळ�, भाषा वेगळ�, �यातून तु�ा पुढं मू� झा�ं तर...’’

‘‘ते ��य नाही. माझं गभा��य काढून टाक�ंय.’’
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‘‘सुमती, �या�ा भरपूर ��कव. �या�यावर चांग�े सं�कार कर. मी ��क�े�� असते
तर मु�ावर आज ही वेळ आ�� नसती. मी परदे�ात काम करीत असतानाही �या�ा
सांभाळ�ं; पण आता माझी प�र��थती बघ. मी मा�याच मु�ा�ा सांभाळू �कत नाही.’’

सुमतीने �त�या खां�ावर हात ठेव�ा. ��प�दर�या मनात�या वेदना �त�ा जाणवत
हो�या.

‘‘सुमती, तू कुठ�यातरी ज�मात�� माझी बहीण आहेस क� काय कुणास ठाऊक. तू
मा�या मु�ा�ा घेत�ंस. देवावर माझा �व�ास आहे. तु�या घरात तो न�क�च
सुखासमाधानानं राही�.’’

‘‘��प�दर, मा�या यजमानांनी येऊन सां�गत�ं पा�हजे काय?’’

‘‘नको बाई, या �ोकां�याबरोबर तर अ�जबात नको. तु�ा यां�या �वभावाची क�पना
नाही. ते �याचा वेगळाच अथ� �ावती�.’’

‘‘��प�दर, मी तु�ा पु�हा सांगते. मु�ा मा�या पोट� ज�मा�ा आ�ा नाही �हणून काय
झा�ं? कोणताही भेदभाव न करता �या�ाही नी�सारखीच सांभाळेन.’’

��प�दर ग�प होती. �त�या मनात आठवण�ची गद� झा�� होती.

‘‘तु�या नव�यानं संमती �द�� आहे ना?’’

‘‘�यांनी होकार �द�यावरच मी तु�ा �वचार�ं.’’

नेहमी�माणे झोप�े�या मु�ा�ा उच�ून घरी घेऊन जाताना ��प�दर �हणा��,

‘‘सुमती, तु�ही खूप चांग�� माणसं आहात. तो वाहे ग�ु तु�हा�ा आयुरारो�य, ऐ�य�
देऊ दे.’’

��प�दरचा जा�याचा �दवस आ�ा. ��प�दर आज �क�न�ा घरी सोडून मु�ा�ा घेऊन
आ�� होती.

मु�ा�ा नवीन कपडे घात�े होते. �या�या हातात खाऊचा पुडा आ�ण खेळणी होती.

मु�ा आई�या कडेव�न उत�न खेळू �ाग�ा.
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‘‘सुमती, माझी-तुझी ही भेट �ेवटचीच ना गं? �या ग�ु�ा सा� ठेवून मी मा�या
मु�ा�ा तु�या पदरात टाकते आहे. मी करीत आहे, ते बरोबर क� चूक, माहीत नाही.
�� सासू, वाईट नवरा, �बनडोक द�र आ�ण कुच�या �वभावाची जाऊ यां�या रा�यात
मु�ा�ा कस�ेच भ�वत� नाही. तु�या घरी तो सुखानं वाढू दे.’’

��प�दरने आप�या ग�यात�� साखळ� आ�ण पदक काढ�े आ�ण ते मु�ा�या
ग�यात घात�े.

‘‘सुमती, हे मा�या आईनं मरताना म�ा �द�ं होतं. इतक� वष� मी राब�े; पण ही
एवढ�च माझी कमाई, ती मी मु�ा�ा देते. �या�याबरोबर राह�याचं मा�या न��बात
नाही. साखळ��या �पात तरी मी �या�याबरोबर राहते.’’

‘‘��प�दर, मु�ाची ज�मतारीख �कती?’’

‘‘एक जानेवारी एकोणीस�े अडुस�; पण मी मा� बु�-पौ�ण�मे�ाच �याचा वाढ�दवस
साजरा करते. �या �दव�ी ग�ुनं �या�ा मो�ा अपघातातून वाचव�ं. सुमती, तू दर
बु�पौ�ण�मे�ा न �वसरता ग�रबांना काहीतरी दान कर. �याचा वाढ�दवस साजरा कर.’’

डोळे पुसत मागे वळून न पाहता ��प�दर �नघून गे��.

सुमतीचे सगळे सांगनू संप�े, ते�हा म�यरा� उ�टून गे�� होती. मनाने ती पंचवीस
वष� मागे गे�� होती.

सुमती एकदम थक�यासारखी �दसू �ाग��. �तने आतापय�त जपून ठेव�े�े ग�ुपत
उघडे पड�े होते.

‘‘मु�ा, देवाची �पथ घेऊन सांगते, आज मी सगळं खरं ते सां�गत�ंय. तु�यापासून
�पवून ठेव�यासारखं काहीही नाही.’’

मुके�ने आई�या मांडीवर डोके ठेव�े. आई खोटे बो��� असे�; पण ते खोटे
�त�यासाठ� न�हते. मु�गा गमाव�ा जाई�, या काळजीने बो��े�े खोटे आहे ते.
आई�ा– ��प�दर�ा– �तने ��द �द�ा, �या�माणे �तने आप�या �ाणांप��कडे
आप�या�ा जप�े, वाढ�व�े, �ेम �द�े. मुके� मनात�या मनात अ�माब�� कृत�ता
�� करीत होता.
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मुके��या इ�छे�माणेच �यांनी �या�ा वाढ�व�े. ���ण, ��न, नोकरी हे सगळे
�या�या इ�छे�माणेच झा�े. आई-व�ड�ांनी �या�या मना�व�� काहीही के�े नाही.

आप�या पोट�या पोरा�ा तरी आईवडी� इतके �ेम देत असती� क� नाही, कुणास
ठाऊक!

‘‘अ�मा, तू आ�ण बाबा �ेट हं. तु�ही नसता तर आज भ�ट��ात, मी एखा�ा
मजुरासारखं जीवन जगत रा�ह�ो असतो.’’

मुके� �हणा�ा, ‘‘अ�मा, मा�याब�� बाबांना काय वाटत होतं गं?’’

‘‘मु�ा, तू आम�या न��बाचा (भा�य) तारा आहेस.’’

‘‘�हणजे काय गं अ�मा?’’



५

��प�दर पंजाब�ा गे��. �या�या पुढ�या आठव�ातच कृ�णरावांची बद�� �द����ा
झा��. एका आठव�ातच ते �द����ा आ�े.

सु�वाती�ा ��प�दरची आठवण काढ�त मु�ा ‘माँ कुठे आहे’ �हणून �वचारायचा.
न�ा जागेत आ�यावर, सुमतीची सवय झा�यावर न�ा वातावरणा�ी �याने �वकरच
जमवून घेत�े.

�द��� हे मोठे �हर. �तथे कुणाचा कुणा�ा प�ा नसतो. यांना रे�वे कॉ�नीत घर
�मळा�े नाही; पण ऑ�फसपासून ब�याच �र अंतरावर एक घर �मळा�े.

कृ�णराव सायक��व�नच ये-जा करायचे. सकाळ� ऑ�फस�ा गे�े क� एकदम
रा�ीच यायचे.

वाढ�या �कमती, मोठे �हर, दोन �हान मु�े, �द���त�ा �यांचा संसार, �हान�ा
पगारात सगळे सांभाळणे �यांना कठ�ण जाऊ �ाग�े.

–पण सुमती डगमग�� नाही. ती समाधानात होती. मु�ा आ�ण नी� यांची ग��
जम�� होती. दोन वेळ जेवाय�ा �मळा�े, क� ती मु�े आपापसांत खेळत असायची.

कुणीही �यांना �वचार�े, ‘तु�हा�ा �कती मु�ं?’ तर ते सांगायचे, ‘दोन– एक मु�गा,
एक मु�गी.’

मु�ा हा आप�या कुटंुबाचा अ�धकृत सद�य �हावा, ही �तची इ�छा होती.

सुमती कृ�णरावांना �हणा��, ‘‘तु�ही घरी प� ��हा. सुमती�ा �तसरा म�हना चा�ू
आहे. �तचं बाळंतपण इथंच होई�. �तथं याय�ा होणार नाही, असं कळवा.’’

�त�ा घरी बो�ावणारंही कुणीच न�हतं.

कृ�णराव �हणा�े, ‘‘आणखी एकदा �वचार कर. आपण मु�ा�ा मान�े�ा मु�गा
�हणूनच वाढवूया. �यात काहीच गैर नाही.’’

‘‘मी तसं अ�जबात करणार नाही. सगळेजण मु�ा�या डो�यात काहीतरी भरवती�.

मग मी �कतीही चांग�� वाग�े, तरी मु�ा�ा �यात काहीतरी वेडंवाकडं �दसणारच.’’

� � ो � � े े े ई ी े े ी



कु�णग� �क�वा बंग�ोर�न �द����ा येणारे नातेवाईक कुणीच न�हते. �यामुळे सुमती
�नधा��त होती; पण हे खोटे सांगताना कृ�णराव अडखळ�े.

सुमती �हणा��, ‘‘तु�हा�ा तसं ���हणं जमत नसे�, तर मी ���हते आ�ण यानंतर
तीन-चार वष� आपण आप�या गावाकडं जायचं नाही.’’

�तने आप�े ठाम मत सां�गत�े.

‘‘तु�ा जसं वाटतं तसं कर.’’

सुमतीने तसेच के�े. �यानंतर सहा म�ह�यांनी �तने आप�या�ा मु�गा झा�याची
बातमी घरी कळ�व��.

कृ�णरावांची आई सुंदर�मा �हने खूप उ�साहाने कंुड�� ��हाय�ा �ाव��.
कु�णग��या �ी�नवास �ा��यांचा नातू, कृ�ण-सुमती यांचा मु�गा, नीरजाचा भाऊ
�हणून मु�ाचा पु�हा एकदा ज�म झा�ा!

�द����ा कुणीच आ�े नाही.

सुंदर�माचे अचानकपणे �नधन झा�े.

��याकमा�साठ� कृ�णरावांनाच जावे �ाग�े. मु�े �हान अस�यामुळे सुमती येऊ
�कणार नाही, याची सग�यांनाच क�पना होती. गावाकडे अस�े�े एक नाते �वरघळून
गे�े.

�ेमा�या, माये�या छायेत मु�ा हळूहळू वाढू �ाग�ा, मोठा होऊ �ाग�ा.

��न �हाय�या आधी, सुमती ��वणकाम क�न पैसे कमावीत होती; पण अ��कडे
ते काम �तने सोड�े होते; पण पु�हा ��वणकाम करावे असे �त�ा वाटू �ाग�े होते.

कृ�णरावां�या पगारात घर चा�ेनासे झा�े. मग ��वणयं� कुठून आणती�?

सुमती एक �दवस कृ�णरावांना �हणा��, ‘‘मा�या मंगळसू�ात�या वा�ा सोड�या,
तर म�ा कोणतेच अ�ंकार नाहीत; पण मु�ा�या ग�यात सोनसाखळ� आहे ना ती
गहाण ठेवून �या पै�ातून तु�ही ��वणयं� घेऊन या.’’
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‘‘हे बघ, ती मु�ा�या ह�काची आहे. आपण �या व�तू�ा हात �ावायचा नाही.’’

�कतीही वाईट प�रा��थती आ��, तरी कृ�णराव �स�यां�या व�तू�ा हात �ावीत
न�हते.

‘‘मी काही सोनसाखळ� �वकाय�ा सां�गत�ं नाही, गहाण ठेवा �हट�ं. मागा�न ती
सोडवून घेता येते.’’

‘‘ते जम�ं नाही तर?’’

‘‘का जमणार नाही? मी �दवसभर �म क�न पैसा �मळवेन. म�ा �व�ास आहे.’’

तसे ब�घत�े, तर सुमती कृ�णरावांपे�ा धीराची.

कृ�णरावांनी ती सोनसाखळ� ने��. ती साखळ� बघून �ेटज��या त�डा�ा पाणी
सुट�े. तो �हणा�ा,

‘‘हे जु�या काळचं सोनं आहे. दहा हजार देतो. �वकून टाका.’’

‘‘नाही �ेटजी, ही सोनसाखळ� वडी�धा�यांची आहे. तीन हजार �पयांना गहाण
ठेवून �या.’’

अ�ा प�तीने �यांनी आधी ��वणयं� खरेद� के�े. कृ�णराव आ�ण सुमती यांनी
मु�ाकडून पूजा कर�व��.

�दवस-रा� खपून सुमती कपडे ��वू �ाग��. कृ�णरावांनी वष�अखेर ती सोनसाखळ�
सोडवून आण��. �या वेळ� �त�ा जो आनंद झा�ा, तसा पु�हा �त�ा कधीच आनंद
झा�ा नाही.

सुमतीचे काम ���तीत असायचे. दोन वषा�त �त�याकडे आणखी एक म�ीन आ�े.

दोन-तीन वेळा ती सोनसाखळ� �ेटज�कडे गहाण पड�� आ�ण सुमती�या घरात
ए��ॉयडरीचेही म�ीन आ�े.

या दर�यान�या काळात सुमतीने घर बद��े. मु�ा आ�ण नी� आता मोठे झा�े होते.
आई�ा कोणताच �ास देत न�हते. सुमतीने घरात एक नोकरही ठेव�ा होता. मु�ा�या
सोनसाखळ�ने सुमती�या जीवनाची �द�ाच बद�ून टाक��.
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कठोर प�र�म करणा�यांना देवसु�ा मदत करतो �हणतात, ते खोटे नाही.

�ा खेपे�ा �तचे न�ीब पावसा�या �पात आ�े.

�या वष� �द���त खूप पाऊस झा�ा आ�ण सगळ� रे�वे�ाईन अ�ता��त झा��.

कृ�णरावही आता बढती �मळवून ‘कम���अ� गड्ुस ��ाक� ’ झा�े होते. �यामुळे
�यांची �ापा�यां�ी, द�ा�ां�ी जवळून ओळख झा�� होती.

�द���त�या �ाजपत नगरात अस�े�े ‘�वभावरी गाम�ट्स’ हे ��स� �कान.
�द����या आजूबाजूचे �ोक आपण तयार के�े�� व���ावरणे यां�याकडेच पाठवीत
असत. ‘�वभावरी गाम�ट’वा�े �या व���ावरणांवर आप�ा दर �ावून आप�या कंपनीचे
�ेब� �ावून �वकत असत. �यांची �वत:ची फॅ�टरीसु�ा न�हती.

�यांचा कारकून के�व�ा� हा फार �षार. कुठ�या झाडावरचे फळ कसे आ�ण के�हा
पाडायचे, हे �या�ा चांग�े माहीत होते.

कृ�णरावांचा बॉस ब�सी�ा� आ�ण के�व�ा� यांची घ�न� मै�ी होती. �यां�या
कंपनीचा मा� आ�ा, क� ब�सी�ा� आपण�न फोन करायचा. के�व�ा� येऊन तो
मा� घेऊन जाताना भरपूर मोबद�ाही देऊन जायचा.

कृ�णरावांनी या �काराकडे जाणूनबुजून ���� के�े होते.

�या �दव�ी भर पावसात �वभावरी गाम�ट्सचे कपडे आ�े होते. सग�या पे�ा
उतरवून झा�या हो�या. �या �दव�ी ब�सी�ा� गावात न�हता.

पावसाने थैमान घात�े होते. पावसाचे पाणी �टे�नम�ये वर चढू �ाग�े. सगळा मा�
वाया जा�याची �च�हे �दसत होती. एकच माग� होता–

सव� पे�ा उच�ून �तथून जवळ�या �ाळेत घेऊन जाय�या. साधारणत: एक �क.मी.
अंतर होते. �टे�नवर ना हमा� ना कोणी. अ�र�: �चटपाख� न�हते.

कृ�णरावांनी कोणताही �वचार न करता सव� १५�या १५ पे�ा एकेक करीत �ाळेत
नेऊन सुख�प ठेव�या.

कोणी के�े असते का असे?

काय आव�यकता होती �यांना एवढे चांग�े वागायची?
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–पण एखा�ा माणसाचे डो�यांसमोर होणारे नुकसान ते बघू �कत न�हते.
के�व�ा�ना कळ�यावर ते तर भारावूनच गे�े.

�यांनी कृ�णरावांची घरी भेट घेत��.

‘‘तुम�यामुळं मी �दवाळं �नघ�यापासून वाच�ो. ५० हजाराचा मा� तु�ही वाचव�ात.
एक �वनंती आहे. मी गाम�ट ए��पोट�चा धंदा सु� करतोय. तु�ही भागीदार �हणून या
उ�ा.’’

‘‘सांगतो.’’ कृ�णराव �हणा�े.

रा�भर �यां�या डो�यात �वचारांचे थैमान चा�ू होते.

�ेवट� न��बाची परी�ा पाहायचं �यांनी ठर�व�ं.

�यां�या नवीन आयु�या�ा सु�वात झा��.

सचोट�, अ�व�ांत क� कर�याची तयारी अन् ब�व�र न�ीब यामुळे कृ�णरावांचा
धंदा �चंड तेजीत चा�ू �ाग�ा. धं�ा�या या उभारणी�या काळात सुमती�या कपडे
��व�या�या उ�ोगाने मोठा हातभार �ाव�ा. सगळं कुटंुब या उ�ोगावरच तर�ं.

मुके��या सोनसाखळ�चाच पायगणु!

के�व�ा� यां�याच आ�हामुळे पुढे कृ�णरावांनी भागीदारी बंद क�न ‘मुके�
गाम�ट्स’ या नावाने �या�ा वेगळं �व�प �द�ं. कृ�णरावांचे रावसाहेब झा�े.

कृ�णरावसाहेबांचा धंदा आता अ�धकच तेजीत चा��ा होता. ते गाम�ट्सची �नया�त
तर करतच होते. तसेच ब�ग�ोरम�ये �यांनी एक फॅ�टरी काढ�े�� होती आ�ण ते
कना�टकातच �था�यक झा�े होते.

�द���त�ा धंदाही पूव�सारखाच चा��ा होता.

हीच मुके�ची जीवनकहाणी.
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मुके��ा व�ड�ां�या ‘मृ�युप�ा’चा अथ� आता समज�ा.

‘कोण�याही कारणामुळे सती� हा मु�ा�ा रावसाहेबांचा स�खा मु�गा मानाय�ा
तयार न�हता. द�क मु�गा पण नाही, हे �या�ा कळ�े असते, तर या संप�ीत�ा एक
पैसाही �या�ा �मळा�ा नसता.

‘�या मु�ा�या सोनसाखळ�मुळे आपण एवढ� संप�ी �मळ�व��, तो मु�गाच या
संप�ीचा वारसदार असाय�ा हवा. आपण राब�ो असू; पण सव� पै�ावर आप�ा ह�क
नाही. आप�या कठ�ण प�र�माचा मोबद�ा �हणून यात�ा थोडा पैसा �याय�ा हरकत
नाही; पण तोही सुमतीसाठ�च; कारण सुमती हीच या कंपनीची मा�क�ण आहे. �यामुळे
��ी ट�के मुके��ा, पंधरा ट�के सुमती�ा आ�ण रा�ह�े�े सगळे नीरजा आ�ण
दानधमा�साठ� �ावेत, असे रावसाहेबांनी ठर�व�े होते.

‘कोण�याही व�क�ाकडे रावसाहेबांसारखी �यायबु�� असणे ��य न�हते. �यांचे
���णही तसे फारसे झा�े न�हते; पण ���ण आ�ण �यायबु�� यांचा संबंध नसतो,
या�ा �यांचेच उदाहरण पुरेसे होते.

‘�यांनी ठर�व�े असते तर ही सगळ� संप�ी �यांनी नी��या नावाने ���न ठेव��
असती; पण �यांनी तसे के�े नाही. संप�ी�या बाबतीतही ते �वचारीपणाने वाग�े. �यांनी
आप�या मु�ावर खूप �ेम के�े होते.

‘कोणतेही वडी� आप�या मु�ा�ा देणार नाहीत, एवढे �ेम �यांनी आप�या मु�ा�ा
�द�े. मुके��ा मोठा करताना सुमती�या मनाचा मोठेपणा �ततकाच मह�वाचा होता.
�स�यां�या मु�ा�ा घरी आणून �या�या क�याणासाठ� ती झट��. �यात रावसाहेबांचा
वाटाही मोठा होता. एकदा �या�ा आप�ा मु�गा �हणून मान�यावर व�ड�ां�या जागी
रा�न �यांनी �या�याब��ची सगळ� कत��े आनंदाने पार पाड��. मुके��ा पोट�या
पोरासारखे सांभाळ�े.’

मुके� अंतमु�ख होऊन �वचार करीत होता. कसाही �वचार के�ा तरी �यांचे मोठेपण
कमी होत न�हते.

‘‘बाबा, तु�ही न�क�च �वगा�त असणार. तु�ही म�ा एवढं सगळं �द�ंत. मी तु�हा�ा
काय देऊ? कृत�तेचे अ�ू तेवढे मी तु�हा�ा देऊ �केन.’’

�या�या डो�यांसमोर अ�मा (आई) उभी रा�ह��. ‘�कती खोटं सां�गत�ं �तनं? पण
कुणासाठ�? फ� आप�यासाठ�, आप�या मान�सक आरो�यासाठ�. आम�या दे�ात
जात, पात, पंथ असा ग�धळ आहे. मान�े�या मु�ा�ा समाजात स�मान �मळत नाही,
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हे ओळखून अ�मानं तसं के�ं. आता �तचे राठ हात आठव�े क� �तनं आप�यासाठ�
काढ�े�या ख�ता आठवतात.

‘�तची पाठ �खत असताना, �तनं आप�या त�णपणात ��वणयं�ासमोर बसून
�दवसरा� राब�याचं आठवतं.

‘आप�या�ा कुणी ‘अनाथ’ �हणू नये, �हणून �तनं काय काय के�ं? यामुळे �त�ा
काहीच �ाभ झा�ा नाही. �ाभ झा�ा तो आप�या�ा.’

नी�ची आठवण उफाळून आ��. �हान असताना तो �त�या खो�ा काढायचा.
�त�ा �ास �ायचा, सुमती �या�ा �हणायची, ‘ताई �हण’, तर हा �त�ा ‘नी�’ �हणून
हाक मा�न �तची चे�ा करायचा.

�ाळे�ा जाताना अ�मा नीरजा�ा आ�ण मु�ा�ा वेगवेग�या ड�यांत खाऊ �ायची.
�या�ा गोड खूप आवडायचे. नी� आप�या वाटणीचे गोड �या�ाच देत असे.

�या भावंडांचे �ेम बघून वासंती एकदा �हणा��, ‘आ�ही ब�हणीभावंडं एव�ा �ेमानं
वागत नाही, बाई.’ ते�हा तर नी��ा �यां�या या �ेमाचे मह�व अ�धकच वाटू �ाग�े
होते.

मु�ा घरात नस�ा क� �त�ा खूप कंटाळा येई; पण ��नानंतर सती� नी��ा
बाणासारखा वाप� �ाग�ा. अगद� धूत�पणाने तो �त�यामाफ� त सगळ� कामे क�न
�यायचा.

मुके�चा हात सहजपणे �या�या ग�यात�या सोनसाखळ�कडे गे�ा. �या�ा एका
घटनेची आठवण झा��.

कॉ�ेजात असताना �याने आप�� सोनसाखळ� आप�या �म�ा�या घरी काढून ठेव��
होती, ती तो �वस�नच गे�ा होता.

कुठ�यातरी गरीब �ा�णां�या सामू�हक �ववाहा�या वेळ� सुमतीने पाच तोळे सोने
दे�याचे कबू� के�े होते. ती रावसाहेबांना तसे सांगत असताना मुके� मनात�या मनात
हस�ा.

‘‘अ�मा, सोनं क�ा�ा देतेस? �या�याऐवजी पैसेच �द�े तर चा�त नाही का?’’
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तेव�ात जेवणाची वेळ झा��. घरात �वयंपाक� अस�े तरी सुमती आप�या मु�ांना
�वत:च जेवाय�ा वाढत होती.

जेवाय�ा वाढत असताना �तचे �� मुके��या मोक�या ग�याकडे गे�े. ती
घाबर��. �तचा चेहरा पांढराफटक पड�ा.

खरे �हणजे सुमती त�ी घाबरट न�हती.

‘‘मु�ा, ग�यात�� सोनसाखळ� कुठंय?’’

‘‘राके��या घरी �वस�न आ�ो.’’

‘‘मु�ा, जेवण अ�या�वरच सोड आ�ण �या�या घरी च�. मीपण येते बरोबर. ती
साखळ� आ�ाच घेऊन येऊया.’’

‘‘अ�मा, �र�ॅ�स, तू असं काय करतेस? सोनसाखळ� कुठंही जात नाही. �यां�या
घरात�या टेब�ावर ठेव��य मी.’’

‘‘मु�ू, आधी ऊठ. कुणीतरी ने�� तर? ती सोनसाखळ� हरव�� तर?’’

‘‘अ�मा, तू इतक� का घाबरतेस? ती हरव��च तर मी कुणा�ा तरी दान के�� असं
समजेन.’’

‘‘मु�ा, ���ज तसं क� नकोस. आ�ा�या आ�ा राके��ा फोन कर आ�ण ती
काढून ठेवाय�ा सांग. आपण जाऊन घेऊन येऊ.’’

अ�मा�या या �व�च� वाग�याचे कोडे मु�ा�ा �या वेळ� उ�गड�े नाही.

अ�मा�या सांग�या�माणे �याने रातोरात राके��या घरी जाऊन ती सोनसाखळ�
आण��. घरी आ�यावर तो रागाने आई�ा �हणा�ा, ‘‘अ�मा, राके� म�ा बघून हस�ा.
‘रावसाहेबांचा मु�गा होऊन तू एका साखळ�साठ� एव�ा रा�ी आ�ास का?’ �हणा�ा.
ही साखळ� म�ा नको. तूच ठेवून घे.’’

‘‘मु�ा, तसं न�हे बाबा. हा देवाचा �साद आहे. तू ही साखळ� नेहमी घात�े�� बरी.’’
सुमतीने �याची समजूत काढ�त �या�ा सां�गत�े.

हे सगळे आता आठवू �ाग�े ते�हा �या�ा �या वेळ� अ�मा�ा तेवढा राग का आ�ा
होता, हे कळ�े. हजार तो�यांची सोनसाखळ� आ�ण आप�� सोनसाखळ� यात अंतर
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आहे. ही नुसती साखळ� नाही. ज�मदा�या आईने नाई�ाज झा�ा �हणून �स�यां�या
हातात आप�या�ा सोप�व�े, ते�हा �द�े�� ही भेट आहे. �या वेळ� काय सां�गत�े
होते?

‘‘मी या सोनसाखळ��या �पात �या�याजवळ असेन.’’

ही सोनसाखळ� �हणजे आप�� ज�मदा�ी आईच.

आप�या�ा �स�यां�या हातात सोप�वताना �त�ा केव�ा यातना झा�या असती�?

आई आप�या मु�ांना कोण�याही प�र��थतीत �वत:पासून टाकून जात नसते; पण
�ह�यावर त�ी प�र��थती का आ�� असावी?

मुके��ा माकडाची गो� आठव��. आपण मरणार असे वाटताच �या माकडा�या
आईने आप�या �प��ा�ा खा�� ठेवून �या�या डो�यावर बसणे पसंत के�े.

आप�े असेच झा�े असे� का? �या वेळ� �तने अ�मा�ा काय �वचार�े असे�?

अ�माजवळ काय मा�गत�े असे�?

‘‘मा�या मु�ा�ा भरपूर ��कव.’’
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मुके� पड�या पड�या �वचार करीत होता. ‘मा�यावर झा�े�या आघातामुळे म�ा
कुणा�ीच बो�ू नये असं वाटतं. मा�या अंत:करणात वादळ उठ�ंय. मा�या ज�माचं
रह�य असं उघडं पड�यामुळे मी काहीतरी गमाव�ंय असं वाटतंय.

‘मा�या मनात�ं वादळ अ�मा�ा कळ�ंय. �यामुळे ती म�ा एकांतातच रा� देते.

‘मी कोण? कुठ�यातरी कुटंुबात ज�मा�ा येऊन �या कुटंुबा�ा नकोसा होऊन यां�या
कुटंुबात आ�ो. यांनी माझा पोट�या पोरापे�ा जा�त सांभाळ के�ा, तरीही मी या
घरात�ा झा�ो नाही. मी परकाच रा�ह�ो. �स�यां�या दयेवर मी या घरात जग�ो.
मा�या ह�कानं मी जग�ो नाही.

‘ही भावना मा�या मनात �ज��य आ�ण म�ा सग�या गो��चा न�ाने अथ�
�ाग�ाय. हे घर, ही खो��, ही गाडी या सग�या गो�ी याआधी मा�या हो�या. मा�या
जग�यात सहजपणा होता. स�य कळ�ं आ�ण मी �द�ाहीन झा�ो. �नरा�ा,
असहायता, ��ही न करता ये�यासारखा राग. हे सगळं मी कुणासमोर सांग?ू’

मुके� �वचार करक�न थक�ा.

�या�ा �गेच वासंतीची आठवण झा��.

ती आप�� जीवनसाथी आहे ना? ही हक�गत �त�ा तर �गेच सां�गत�� पा�हजे. या
आघाता�ा ती क�ी सामोरी जाई�, माहीत नाही.

वासंती आता घरी परत�� होती. �त�ा �याने फोन �ाव�ा.

‘‘काय, कसे आहात? तुमची काहीच बातमी नाही.’’

‘‘कस�� बातमी सांगायची, बाई?’’ मुके� थांब�ा. ‘‘असाच आहे.’’

‘‘तु�हीच असे �नरा� झा�ात, तर नी� आ�ण अ�मांनी काय करायचं? घरात�ा कता�
मु�गा आहात, धीरानं �या.’’

कुठ�ं घर? कुणाचा मु�गा? वासंतीबरोबर फोनवर बो�ताना �त�ा सगळे सांग�याचे
धैय� �या�ा झा�े नाही. �याने फोन ठेव�ा.



नीरजा�ा ब�तेक ध�का बस�ा होता; पण मुके�एवढा नाही. काहीच झा�े
नस�यासारखे वागणे सती��ा मा� चांग�े जमत होते. मुके� नी�ब�� �वचार करीत
बस�ा होता.

नीरजाने बी.ए. संपवून एम.ए.साठ� �व�ापीठात �वे� घेत�ा, ते�हा व�ड�ांना खूप
आनंद झा�ा होता. �तने एम्.ए. करावे असे �यांना फार वाटे. �यांना जरी खूप ��कता
आ�े नाही, तरी �यां�या �ठकाणी �ावहा�रक �हाणपण होते.

सती� हा नीरजा�या �ा�यापकांचा मु�गा. �या �ा�यापकां�या घरी सग�यांचे येणे-
जाणे होते. नीरजाचे सती�वर मन जड�े.

�याचे ���म�व, आकष�क बो�णे, �प�व�ेपणा, बु��म�ा आ�ण �याचे देखणेपण
या गो�ी कोण�याही त�णी�ा आवडा�ात, अ�ाच हो�या.

सती�नेसु�ा नीरजा�ा पसंत के�े. ही बातमी नीरजाने प�ह�यांदा मुके��ा
सां�गत��. मुके�ने अ�मा आ�ण बाबां�या कानावर घात��.

रावसाहेब आ�ण सुमती या दोघांनाही हे आवड�े नाही. मुके�नेच पुढाकार घेऊन
सती��या आई-व�ड�ांना आप�या घरी बो�ा�व�े.

सौज�याखातर जेवढे बो�णे आव�यक होते, तेवढेच बो�णे आ�ण उपचार क�न
रावसाहेब आ�ण सुमती या दोघांनी �यांना �नरोप �द�ा.

मुके��ा आ�य� वाट�े.

‘‘बाबा, या गो�ीब�� तु�ही �न��साह का दाखव�ात? सती� नी�साठ� �कती
चांग�ा आहे, �षार आहे. आज नाही उ�ा, उ�म वक�� होई�.’’

‘‘मु�ा, �याब�� मी �हणत नाही. जग मीही पा�ह�ंय. एखाद� ��� मा�यासमोर
बस��, तर दहा �म�नटांत �याचं अंतरंग-ब�हर�ग म�ा समजू �कतं. गे�या वीस वषा�ती�
अनुभवांनी म�ा हे ��कव�ंय �हणून सती� म�ा आवड�ा नाही.’’

‘‘तु�ही असं कसं सांग ू�कता? तु�ही तर �या�ा प�ह�यांदाच भेटताहात. ��वाय,
नी�ने �या�ा पसंत के�ंय.’’
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‘‘ते ठ�क आहे; पण मु�ा, माझं मन या गो�ी�ा तयार होत नाही. तो तु�यासारखा
नाही; फार �वहारचतुर आहे.’’

‘‘बाबा, हे तर खूपच चांग�ं झा�ं. तुम�या उ�ोगात माझी काहीच मदत होत नाही
आ�ण �यात म�ा आवडही नाही. तु�हा�ा कुणाची तरी मदत पा�हजे. सती� हा जावई
झा�ा, तरी तो घरचाच आहे ना?’’

रावसाहेब ग�प बस�े.

नीरजा�ा या�याहीपे�ा चांग�ा वर �मळे�, असे सुमती�ाही वाटत होते; पण
नीरजाने ह�च धर�ा होता.

मुके�ने म�य�थी के��. �याने जो�ी व�क�ांना बो�ावून घेत�े.

‘‘बाबा, मी एव�ा मो�ा बंग�यात राहतो, चार गा�ांमधून �फरतो. मु�गा �हणून
सग�या संप�ीचा उपभोग घेतो; पण मा�याबरोबरीनं वाढ�े�या मा�या ताई�ा यात�ा
वाटा �ाय�ा पा�हजे.’’ मुके� �हणा�ा.

राजमह� �व�ासम�ये एक मोठा बंग�ा, एक गाडी आ�ण सती��ा व�क�� सु�
कर�यासाठ� दहा �ाख �पये असे मुके�ने रावसाहेबांकडून सती��ा �ाय�ा �ाव�े.

आता�या या घटना ब�घत�या, क� रावसाहेबां�या ���म�वावर वेगळाच �का�
पडतो. नीरजा�या ��नात �यांनी �त�ा काहीही �द�े असते, तरी मु�ाने ‘नको’ �हट�े
नसते. हा पैसा आप�ा नाही असे �हण�याएवढ� अ���तता �यां�या �ठकाणी होती.
�यामुळेच मु�ा�या पुढाकाराने ठर�े�� र�कम �यांनी सती��ा देऊन टाक��.

मु�ाने नको �हट�े असते, तर कदा�चत �यांनी पैसे �द�ेही नसते. आप�� मु�गी
ग�रबा�या घरी ��न क�न �द�� असती, तरी �यांनी आप�या मु�ा�या संप�ी�ा हात
�ाव�ा नसता.

एका बाजू�ा खोटे बो�ून, फसवून �स�यांची संप�ी �ुबाडणारा जावई, तर �स�या
बाजू�ा आपण कमाव�े�� संप�ी आप�या मु�ाची असे मानणारे वडी�, अ�ी �व�च�
प�रा��थती होती.

रावसाहेब संसारात असूनही �वर� होते.

व�ड�ां�या आठवण�नी मुके�चे डोळे भ�न आ�े.
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मुके�ने म�य�थी के��. �याने जो�ी व�क�ांना बो�ावून घेत�े.

�स�या �दव�ी जो�ी वक�� आ�े आ�ण �यांनी पुढ�या काय��माची तयारी सु�
के��.

‘‘मु�ा, उ�ा सकाळ� तू �वकर तयार राहा. म�ा उ�ा तीन �ठकाणी जायचंय.’’

जो�ी वक�� गे�यावर सती� सुमती�या खो��त आ�ा.

मुके��या �तथे अस�याकडे ���� क�न �याने �वचार�े, ‘‘अ�मा, उ�ा काय काय
करायचंय?’’

सुमती ग�पच होती. मुके� काय समजायचे ते समज�ा. सती� पुढे �हणा�ा,
‘‘जावई �हणजे मु�ासारखा. ��याकमा�ची सारी जबाबदारी म�ाच पार पाडावी
�ागणार.’’

‘तू या घरचा मु�गा नाहीस. मीच या घरचा मु�गा.’ सती��या बो��याचा मुके�ने
असा अथ� घेत�ा.

�हणजे यापुढे या घरात आप�या�ा काहीच �थान नाही... मुके��ा सगळे समज�े.

या घराचा आ�ण आप�ा कोणताच संबंध नाही. आपण एक पा�णे आहोत. ती मया�दा
ओ�ांडायची नाही. यानंतर या घरात होणा�या कोण�याही घटने�ी, �नण�या�ी आप�ा
काहीच संबंध असणार नाही.

हे सगळे मुके��या सहन���प��कडचे होते. व�ड�ांनी आप�या�ा पाळ�ं नाही
का? आप�� मुंज के�� नाही का? जीवनात�� सुख�:खं वाटून घेत�� नाहीत का?
नुसता मान�े�ा मु�गा �हणता�णीच सबंध आयु�यभरात�ं �ेम, आपु�क� अ�ी
उद�्व�त झा��? सती�ने या घटनांकडे एका �ावहा�रक ���कोनातून, काय�ा�या
चौकट�तून पाहाय�ा सु�वात के�� होती, तर मुके� याच घटनांकडे भावना�मकतेने
पाहत होता.

कुणा�ीही न बो�ता मुके� बाहेर �नघून गे�ा.

आप�ं घर आता आप�ं नाही. फ� एका फोटोनं आप�ं जीवन उद�्व�त क�न
टाक�ं.
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हा फोटो �मळा�ाच नसता तर हा घोटाळा झा�ा नसता.

या घरात�ा खरा उ�रा�धकारी कोण असे�? कायदा काहीही सांगत अस�ा, तरी
आईव�ड�ां�या छायेत वाढ�े�या आप�या�ा अ�जबातच भावना नाहीत क� काय?

या संप�ीसाठ� हा सगळा ग�धळ चा��ा आहे. संप�ी�याऐवजी या घरात कजा�चे
ड�गर उभे रा�ह�े असते तर ब�तेक सती� या घराचा उ�रा�धकारी झा�ा नसता.

सती�चा डोळा पै�ावर, तर मुके�चा डोळा आई-व�ड�ां�या अंत:करणावर!

मुके� �वचारात गढून गे�ा.

वडी� रे�वेत कारकून �हणून होते. पाठ�खी पाठ��ी �ागेतोपय�त आईने कपडे
��व�े. दोघांनी �मळून ही कंपनी उभी के��; पण एखा�ा ��ट��या ना�याने दोघांनी
जबाबदारी सांभाळ��. क�ासाठ�? �यांची नी�तम�ा �े� दजा�ची होती. आपण �यां�या
र�ाचे नसू; पण �यांची नी�तम�ा आपण घेत�े�� आहे. आपण �यांचे मानसपु�
आहोत.

बाबा नेहमी सांगायचे, ‘‘आप�या वाटणी�या नस�े�या �स�यां�या पै�ांची हाव धर��
तर �भका�या�याही प��कड�े ठरे�; कारण �भकारी भीक मागनू घेतात. �स�यांना
फसवत नाहीत.’’

मी �भकारी होऊ �कतो.

मा�या आयु�यात एवढ� मोठ� संप�ी मी कदा�चत �मळवू �कणार नाही; पण आज
या संप�ीमुळेच एवढा ग�धळ होत असे�, तर म�ा काहीही नको. काय�ा�या मदतीने
सती� काय वाटे� ते क� �के�; पण म�ा ही संप�ी नको. मी व�ड�ांचे ��याकम�
करतो. अगद� �ेमाने, �व�ासाने करतो; पण व�ड�ांची ही संप�ी नको. व�ड�ांसारखा
अ���त रा�न उ�म माणूस �हणून जगेन.

मुके��ा जेवाय�ा बो�ाव�यासाठ� सुमती माडीवर आ��. मुके� �ू�यात नजर
�ावून बस�ा होता.

‘‘बाळा, मी सती�बरोबर बो�ते. नी��ा आणखी थोडे पैसे देऊया. हवं तर मा�या
नावे अस�े�� संप�ी �त�या नावे ���न देते. तू सकाळपासून उपा�ी आहेस. मीही
जेव�े�� नाही. झा�ं ते सगळं �वस�न जा.’’

े ी � ी े



अ�मा�ा वाट�ं, मुके� संप�ीसाठ� �:खी झा�ा आहे.

तेव�ात मुके��या मनाने एक �नण�य घेत�ा–

‘‘अ�मा, तू काहीही काळजी क� नकोस. पाय �खत असताना तू माडीवर क�ा�ा
आ��स? मी आता खा�� येतो. मी कोणतंही काम के�ं, तरी �वग��थ व�ड�ांचं
समाधान होई� असंच करेन. तू खा�� जा.’’ मुके�ने आई�ा सां�गत�े.

सुमती नाइ�ाजाने खा�� गे��. मुके�ने �गेच वासंती�ा फोन �ाव�ा.

‘‘वासंती, मा�या खा�यावर �कती र�कम आहे?’’

‘‘हा कस�ा �� तु�ही असं कधीच �वचार�े�ं नाही. असती� दहा एक हजार प�ड.’’

‘‘वासंती, समजा इथं आप�� संप�ीच नसती, तर आपण आप�या पगारात सुखी-
समाधानी रा� �कू का?’’

‘‘का? धं�ात खोट वगैरे बस�� क� काय?’’

वासंती�ा काळजी वाटत होती, हे �त�या �वरातून जाणवत होते.

‘‘नाही, पण तसा �संग येई�.’’

‘‘हे बघा, सुख हे मना�या ��थतीवर अव�ंबून असतं. �यामुळे तु�ही जे �वचारताहात,
ते म�ा यो�य वाटत नाही. असू दे. आपण कुठंही अस�ो, तरी थो�ा पै�ातही सुखी-
समाधानी रा�.’’

‘‘वासंती, मी तुझा आभारी आहे.’’

‘‘आभार क�ा�ा?’’

‘‘काही नाही. मी पु�हा एकदा फोन करेन.’’

�त�ा बो��याची संधी न देताच मुके�ने फोन बंद के�ा.

आतापय�त �याचा जीवन�वाह एकाच �द�ेने चा��ा होता; पण आता �या�ा दोन
फाटे फुट�े होते. कोणता फाटा चांग�ा, हे �या�ा आता कळा�े होते. �हणूनच तो
�न���त झा�ा. आतापय�त �या�ा पै�ाचे मो�च कळा�े न�हते. तो �ट� खरेद� कराय�ा
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गे�ा, क� डझनभर �ट� घेऊन यायचा. सुमती �या�ा एकदा �हणा��, ‘‘मु�ा, �कती �ट�
घेतोस? तु�याकडं �ंभर �ट� आहेत ना? तु�या बाबां�याकडं बघ. �यां�याकडं फ�
पाचच �ट� आहेत.’’

ते�हा रावसाहेब �हणा�े होते, ‘‘असू दे गं. तो �ीमंताचा मु�गा, मी ग�रबाचा मु�गा.
मु�ा�ा वाट�ं तर घेऊ दे. उ�ा मा�यासारखं �या�ा ट�क� पड�ं, क� मग तोही
पाचच �ट� ठेवून घेई�.’’

यानंतर �ीमंतीची चैन परवड�यासारखी नाही आ�ण तसं राहणंही ��य नाही.
काटकसरीनं जगाय�ा ��क�ं पा�हजे.

आयु�यात अनुभव हाच सग�यांत �े� ग�ु असतो; पण �याची ग�ुद��णा फार
मोठ� असते.

नाटका�या �ेवट�या अंकाचा पडदा पड�ा होता. यानंतर कुठ�ेच नाटक करायचे
न�हते. मु�ा�ा आता आप�ा वेष बद�ाय�ा हवा होता.

�स�या �दव�ी मुके�चे मन �ांत झा�े होते. तो �हणा�ा, ‘‘अ�मा, म�ा ही संप�ी
नको. तो फोटो �मळा�ा नसता तर म�ा व�ड�ांचं ��याकम� करता आ�ं नसतं का?
म�ा कोणतीही संप�ी, पैसा नस�ा तरी म�ा व�ड�ांचं ��याकम� क� दे. मी के�ं
नाही तर व�ड�ांना बरं वाटे� का? तू म�ा ��याकम� कर�याचा अ�धकार दे.’’

अ�मा ग�ब���. �या�या बो��याचा अथ� �त�या ��ात आ�ा, ते�हा तर ती
रडाय�ाच �ाग��. या गो�ीवर सती�चा �व�ासच बस�ा नाही.

‘‘सती�, तु�ही एक वक�� आहात. मा�यापे�ा तु�हा�ा �वहार चांग�ा कळतो. मी
सग�या संप�ीवरचा ह�क सोडून देतो. ती सगळ� संप�ी नी�ताई�या नावाने करतो.’’
मुके� �हणा�ा.

नीरजा पुढे आ�� आ�ण �हणा��, ‘‘मु�ा, हे बरं न�हे.’’

‘‘नाही ताई, तेच बरोबर आहे. व�ड�ां�या संप�ीसाठ� �हणून आईनं माझा सांभाळ
के�ा नाही. ग�रबीत असतानाही �तनं माझा अगद� �ेमानं सांभाळ के�ा. तीच माझी
संप�ी आहे. आता म�ा कुणीही अडवू नका. आतापय�त म�ा काहीच माहीत
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नस�यामुळे मी बंधनात अडक�ो होतो; पण आता मी हे जे करतोय, ते अगद�
मोक�या मनानं करतोय.’’

‘‘बाळ, असा भाव�वव� होऊन कोणताही �नण�य घेऊ नकोस. तू वासंती�ा
�वचार�ंस का?’’

‘‘आई, यानंतर मी फ� तुझा मु�गा �हणूनच राहीन. मा�या मना�ा �खवू नये, असं
वाटत असे� तर तू म�ा अ�जबात अडवू नकोस.’’

‘‘बाळ, आणखी एकदा �वचार कर.’’

‘‘अ�मा, ही बातमी कळ�यापासून तोच �वचार करीत आहे.’’

‘‘बाळ, मा�या वाटणी�ा आ�े�� संप�ी मी तु�या नावावर ���ह�� आहे.’’ अ�मा�ा
अजूनही आ�ा वाटत होती. मुके� असा एकाएक� गरीब झा�याचे �त�ा बघवत न�हते.

‘‘अ�मा, �याची आव�यकता नाही.’’ मुके� �हणा�ा.

‘‘बाळ, ग�रबी �हणजे काय, हे तु�ा माहीत नाही; पण मी �याचा अनुभव घेत�ाय.
तु�ा ते झेपायचं नाही.’’

‘‘का झेपणार नाही? त�ाही प�रा��थतीत राह�याचं धैय� तू म�ा �द�ं आहेस. तू जर
मा�या जागी असतीस, तर मी जे के�ं असतं तेच तूही के�ं असतंस. होय क� नाही,
सांग अ�मा?’’

‘‘ग�रबीतही तु�हा दोघांनी संसार के�ाच ना? खरं सांग.’’

सुमती ग�पच रा�ह��.

पुढ�या कामासाठ� मुके� बाहेर �नघून गे�ा.

�ज�क�याचा आनंद सती��ा झा�ा; पण नी��ा मा� तसे वाट�े नाही. अ�मा तर
अंतमु�खच झा�� होती. आपण मु�ा�या जागी आहोत, या भावनेने मुके�ने व�ड�ांचे
��याकम� अगद� ��ेने के�े. सगळे नातेवाईक �नघून गे�े. सगळेजण बंग�ोर�या
आसपासच राहात अस�याने मु�कामासाठ� कुणीच आ�े�े न�हते. सगळ� मंडळ� �याच
�दव�ी �नघून गे��.
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आता घरात असणारे चौघेच होते. मुके�ने सती��ा बो�ावून सां�गत�े, ‘‘हे बघा,
जो�ी व�क�ांना बो�ावून मी सगळ� कागदप�ं तयार करव�� आहेत. तु�ही एकदा
नजरेखा�ून घा�ा.’’

‘‘हे बघ मु�ा, स�य हे के�हाही कटू असतं. मी खरं सां�गत�ं �हणून एवढा सगळा
ग�धळ झा�ा. सग�यां�या नजरेत मी एखा�ा ख�नायकासारखा ठर�ो आहे. नी�
बो�त नाही. तुमची संप�ी म�ा क�ा�ा पा�हजे? मी काही तु�हा�ा �ा �हणून
सां�गत�ं नाही. तू जाणे आ�ण तुझी ताई जाणे.’’

आता मुके��ा सती�चा �वभाव माहीत झा�ा होता. �याने आप�े �हणणे
प�त�ीरपणे मांड�े. आता �याचे मनही बद��े होते. देवाने आपण�न �द�े��
सुवण�संधी तो थोडाच गमावून बसणार होता?

‘‘असू �ा सती�, तु�ही काही �वचार�ं नाही. मी �वत:�नच नको �हट�ं. हे पाहा, मी
�वखु�ीनं सही करतो. अगद� समाधानानं ���न देतो. �वगा�त अस�े�े माझे वडी�
या�ा सा�ा आहेत.’’

व�ड�ांची आठवण काढत मुके�ने सगळ�कडे स�ा के�या.

सग�या कागदप�ांवर स�ा के�यावर मुके��ा एक �कारचे �वातं�य
�मळा�यासारखे झा�े. �या�या मना�या कोप�यात �या�ा कुठेतरी असे वाटत होते, क�
आपण वासंतीबरोबर चचा� क�न हा �नण�य घेत�ा असता, तर बरे झा�े असते; पण ते
��य न�हते.

वासंती जर या�ा कबू� झा�� नसती तर? �तने फ� पै�ांसाठ� ��न के�े होते क�
काय? ��वाय, ती या गो�ी�ा कबू� झा�� नसती, तरी ही संप�ी आपण �यायचीच
नाही, असेच मुके�ने ठर�व�े होते.

�नज�व अ�ा छाया�च�ाने �या�या जीवनाची �द�ाच बद�ून टाक�� होती.

तो एकटाच असे, ते�हा न ब�घत�े�या ��प�दरचे �च� डो�यांसमोर आणायचा �य�न
करीत असे. सुमती भेट��, क� आप�या ज�मदा�या आईचे वण�न क�न सांग�याचा
�त�ा तो आ�ह करीत असे.
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अ��कडे नीरजा आ�ण सुमती या दोघ�ना मुके�बरोबर बो�णे अवघड जात असे.
तो आप�याच खो��त बसून आ�ाकडे नजर �ावून कस�ातरी �वचार करीत बस�े�ा
असे.

�ंडन�ा परत�यापूव� �त�ा एकदा तरी ब�घत�ेच पा�हजे. ती �जवंत असे� तर...

‘तू असं का के�ंस?’ असे �वचारायचेच असे �या�या मनाने घेत�े.

आतापय�त संकु�चत �व�ात वावर�े�या मुके��ा जगाची ओळख क�न घेणे
आव�यक वाटू �ाग�े.

मुके� आता आणखी एका गो�ी�या मागे �ाग�ा. आई�ा �हणा�ा, ‘‘अ�मा, म�ा
��प�दर कौरचा प�ा पा�हजे.’’

अ�मा�या छातीत ध�स् झा�े. मुके� आप�या�ा �वस�न आप�या ज�मदा�या
आईकडे जाणार.

‘‘क�ा�ा रे?’’ �तने �वचार�े.

‘‘अ�मा, म�ा �या आईनं ज�म �द�ा, �त�ा मी मा�या डो�यांनी एकदा तरी बघेन
�हणतो.’’

�या�या ग�याती� सोनसाखळ�ने �या�ा आईची आठवण क�न �द��.

सुमती �तं�भत झा��. तरीपण �वत:�ा सावरीत �हणा��, ‘‘मु�ा, मी खरंच सांगते.
मा�याकडं �तचा प�ा नाही. आ�हा दोघ��यात प��वहारच झा�ा नाही. एकमेक�ना
बघून पंचवीस वष� झा��.’’

‘‘�तनं जाताना कुठ�यातरी �ठकाणाचा उ��ेख के�ा असे� ना?’’

‘‘अमृतसरमध�या �ा�चौकात कस�ं धा�याचं �कान अस�याचं सांगत होती. वर
�यांचं घर आ�ण खा�� �कान अस�याचं �तनं सां�गत�े�ं आठवतं. �त�या नव�याचं
नाव सु�र�दर. �दराचं नाव पर�व�दर. ते जा��या�न आ�े होते, एवढंच म�ा माहीत
आहे.’’

मुके�ने आप�या सामानाची बांधाबांध के��.
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सुमतीनं �या�या केसातून हात �फरवीत �हट�े, ‘‘मु�ा, ��प�दर�ा भेट�यावर म�ा
�वसरणार का रे? मा�यावर रागाव�ास? मु�ा, मी तु�ा मा�या पोटात नऊ म�हने
वाढव�ं नसेन; पण मी तुझी आईच आहे रे.’’

अगद� द�न होऊन सुमती रडू �ाग��. मुके�ने �ेमाने आप�या आईचा हात ध�न
सां�गत�े, ‘‘तू माझी आईच आहेस; पण एक कुतूह� �हणून म�ा मा�या ज�मदा�या
आईनं असं का के�ं? ती आता क�ी आहे? या ��ांची उ�रं �ोधायची आहेत.’’

‘‘मु�ा, घरची प�र��थतीच त�ी होती. नाहीतर �तनं असं का के�ं असतं? तु�ा
सोडून जाताना �त�ा खूप �:ख झा�ं. मी पा�ह�ंय ते.’’

मुके� काहीच बो��ा नाही. �या�या मनाने तो के�हाच पंजाब�ा पोहोच�ा होता.
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मुके� �वमानाने �द����ा �नघा�ा. तो प�ह�यांदाच ‘इकॉनॉमी ��ास’मधून �वास
करीत होता. इतके �दवस तो नेहमी फ�ट���ासनेच �वास करीत असे. ��प�दर काय
�हणे�? सु�र�दर�ा कसं भेटायचं? �या�या डो�यात ��ांचे का�र उठ�े होते.
�वमानतळावर �या�या कंपनीचा माणूस �याची वाटच बघत होता.

रावसाहेबांची कंपनी सु� झा��, ते�हापासून चं��ा� �यां�याबरोबर होता. तो अ�यंत
�वहारी, बु��मान आ�ण �ततकाच �व�ासू होता.

‘‘मॅडमनी फोन के�ा होता. तु�ही येणार अस�यानं गे�ट हाऊसवर सोय कर�यासाठ�
सां�गत�ंय. अमृतसरम�ये पण तुम�या राह�याची सोय कर�यासाठ� सां�गत�ंय.
�या�माणं सगळं तयार आहे.’’

मुके��ा वाट�े, अस�ा बडेजाव नको; पण चं��ा� पु�हा चौक�ी करणार. ‘नको’
�हट�ं तर अ�माचं मन �खाव�ं जाणार.

मुके� ग�प होता. सुमतीने ��प�दरचा प�ा �मळ�व�यासाठ� के�े�या सग�या
�य�नांमुळे �या�ा आप�या अ�माब�� अ�भमान वाटू �ाग�ा. सुमती ग�प रा� �क��
असती; पण ती त�ी न�हती.

�स�या �दव�ी सकाळ� �ता�द� ए���ेस �नघणार होती. �द���त ओळखीची घरे
खूप होती, तरीही तो कुणा�याही घरी गे�ा नाही.

उ�हा�याचे �दवस होते. �द���चे भाजून काढणारे ऊन आ�ण बंग�ोरचे ऊन यात
फरक असतो.

�यां�या कंपनीचे गे�ट हाऊस �डफे�स कॉ�नीत होते. ते अ�त�य ���त आ�ण
सुस�ज होते.

�या�ा आप�े बा�पण आठवू �ाग�े. ‘आपण इथेच ज�म�याचे खोटेच �माणप�
आईने इथेच ���ह�े. आपण मु�ा �स�गचा, ‘मु�ा के. राव’ झा�ो तेही इथेच. आप�े
आ�ण नीरजाचे �ा�ेय ���ण इथेच सु� झा�े. अ�माने ‘मुके� गाम�ट’ नावाची कंपनी
सु� के��, तीही इथेच.’ अ�ा अनेक आठवण�नी मुके��या मनात गद� के��.
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�द���त�या भाजून काढणा�या उ�हात आ�ण कापून काढणा�या थंडीत अ�मा आ�ण
बाबा यांनी कसे �दवस काढ�े असती�? आप�यासमोर �यांचाच आद�� आहे. �स�या
कुणाची गरज नाही. मुके� आप�याच �व�ात दंग होता.

अमृतसर�ा जाणारी �ता�द� पहाटे अस�यामुळे मुके��ा रा�भर झोप �ाग�� नाही.

‘आपण आप�या आई�ा भेट�यावर �त�या�ी काय बो�ायचे? व�ड�ांबरोबर काय
बो�ायचे? ती दोघे आता �जवंत असती� का? कधीकधी मनात �वचार येतो, �या
दोघांनी असे का के�े असे�? पण सुमतीने ‘प�र��थतीच त�ी होती’ असे या ��ाचे
उ�र �द�े होते; पण अस�� कस�� प�र��थती होती? ज�मदा�या आईने आप�या
पोट�या पोरा�ा सोडून दे�यासारखी कस�� प�रा��थती असावी?’ मुके� अ�व�थ होता.

�याचे मन �गेच �स�या �द�ेने धावत होते. ‘��प�दरने आप�या�ा चांग�या घरी
�द�े. देताना �तने ‘�या�ा भरपूर ��कव’ असे सां�गत�े. कदा�चत ती भेट��, तर ‘मु�ा,
तू माझा मु�गा आहेस, इथं ये.’ असे �हणे� काय? ��य नाही. केवळ ज�म �द�ा
�हणजे ��ी आई होत नसते. �तने मु�ा�ा ��क�व�े पा�हजे, �या�यावर सं�कार के�े
पा�हजेत, �या�ा �ेम �द�े पा�हजे. न कंटाळता मु�ाची घाण काढ�� पा�हजे. मु�ाने
चूक के��, तर �तने ���ा के�� पा�हजे. तरच ती आई �हणवून �याय�ा �ायक
असते.’

कसाही �वचार के�ा तरी सुमतीचा मोठेपणा उठून �दसत होता.

मुके� अमृतसर�ा पोहोच�ा, ते�हा उ�हे अजून उतर�े�� न�हती. तो सरळ हॉटे�वर
गे�ा. पंजाबात�ा उ�हाळाही कडक असतो. उ�हाळा नुकताच सु� झा�ा होता.
आंघोळ वगैरे आटोपून मुके�ने सुवण�मं�दर गाठ�े. �याने या आधी अमृतसर पा�ह�े�े
न�हते. �जथे बघे� �तथे उंचेपुरे सरदार �दसत होते. एकही �भकारी �दसत न�हता.
इतके समृ� �हर होते ते. तो याच रा�याचा. �या�ा ज�म �द�े�� आईसु�ा इथेच
होती. �या�ा आठव�े, ‘‘बाळा, धम� कुठ�ाही अस�ा तरी देव एकच असतो.’’ �याची
अ�मा �या�ा नेहमी सांगायची.

मुके�ने मो�ा ��ेने ग�ु�ा वंदन के�े. सुवण�मं�दराचा सो�याचा प� सूय��का�ात
झळाळत होता. �याची �व�छता राख�यासाठ� �ेकडो �ोक रा�ं�दवस सेवा करीत
असतात, असे �याने ऐक�े होते. �तथून �याने �र�ा घेत�� आ�ण तो थेट �ा�चौकात
आ�ा. एखा�ा बाजारात �दसते, त�ी �तथे माणसांची गद� �दसत होती. �यातून
सं�याकाळची वेळ. अ�ंद र�ते. �जकडे�तकडे �काने, माणसे. इथे आप�या व�ड�ांचे
�कान कसे �ोधायचे? मुके��ा �� पड�ा. सग�या �कानां�या वर�या बाजू�ा घरे
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आहेत. सग�या �कानांचे मा�क सरदारजीच आहेत. हे सगळे अ��बाबा�या गहुेसारखे
वाटते. घर आ�ण �कान कसे �ोधायचे, मुके��ा �� पड�ा.

मुके� ग�धळून गे�ा. एका धा�या�या �कानात एक �हातारा सरदारजी बस�ा होता.
वयोवृ�ांकडून जु�या ओळखी सापड�याची ��यता असते. माणसाचे वय वाढते, तसे
�या�ा बडबडाय�ा आवडते, असे �याचे वडी� �या�ा नेहमी �हणायचे. �या�ा ते
आठव�े. तो �कानाजवळ आ�ा.

�याने �वचार�े, ‘‘भाईसाब, इथं सु�र�दर, पर�व�दर यांचं धा�याचं �कान कुठं आहे?’’

‘‘बेटा, �कानाचं नाव काय?’’

‘‘म�ा माहीत नाही. ते पंचवीस वषा�पूव� जा��या�न इथं आ�े�े भाऊ-भाऊ आहेत.
एवढंच माहीत आहे.’’

�या �हाता�या�ा काहीतरी आठव�यासारखे झा�े. तो �हणा�ा, ‘‘बेटा, गे�या पाच-

दहा वषा�त बरीच �कानं बंद झा��. �या जागी नवी �कानं आ��. तू सांगतोस तेव�ा
मा�हतीव�न तु�ा पा�हजे अस�े�ं �कान कसं सापडणार? थांब, मा�या भावा�ा
�वचारतो.’’

�या �हाता�याने आप�या भावा�ा फोन क�न पंजाबीतच काही मा�हती �वचार��.

मुके� अ�व�थ होता. �या �हाता�या�या सांग�याव�न �या�ा आप�या आईची भेट
होणार होती! काय �व�च� प�र��थती!

‘‘बेटा, तु�यासमोरचं �कान �यांचं होतं �हणे. दहा वषा�पूव� �यांनी ते �वकून टाक�ं.’’

‘‘–पण �यांचं घर कुठं आहे?’’

‘‘�या �कानाचा मा�क आहे हर�ीत�स�ग. �या�ा माहीत असे�.’’

मुके� जड पाव�ांनी समोर�या �कानात गे�ा.

�या �कानात आता �वदे�ी म�ाची �व�� होत होती. त�हेत�हे�या म�ा�या बाट�या
�ग�हाइकांना आकषू�न घेती�, अ�ा प�तीने मांड�े�या हो�या.

त�ण �दसणारा हर�ीत ग��यावर बस�ा होता. �या�या वर�या �भ�तीवर ग�ु नानक
यांचा फोटो होता. �या�या बाजू�ा सुवण�मं�दराचा फोटो होता.
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सं�याकाळची वेळ होती. बाहेर सुवण�मं�दरावरी� �दवे चमकत होते.

अमृतसरमध�या याच �ठकाणी आप�� आई राहात होती. आता �तथे दा�चे �कान
पा�न मुके��ा फार वाईट वाट�ं.

म�ाचे नाव घेत�े, तरी ‘हर हर’ �हणणा�या कुटंुबात मुके� �हानाचा मोठा झा�ा
होता. �या�ा �तथे फारच घुसमट�यासारखे वाटू �ाग�े.

‘‘भाईसाब, या �कानाचे आधीचे मा�क कुठे आहेत?’’

‘‘का?’’

मुके��ा मोठा पेच पड�ा. खरे सांगणेही अवघड आ�ण खोटे सांगणेही अवघड
झा�े.

‘‘मी बंग�ोर�न आ�ोय. माझं नाव मुके� राव. माझी अ�मा सुमती आ�ण सु�र�दर
�स�ग यांची बायको ��प�दर कौर या दोघी मै��णी. मा�या अ�मानं �यांना भेटून ये �हणून
सां�गत�ंय.’’

‘‘ते आता इथं नाहीत. �या�याब��ची स�व�तर हक�गत मा�या आईकडं �मळे�. ही
घाईगद�ची वेळ. आमचं घर माडीवर आहे. तु�ही आई�ा जाऊन भेटा� का?
तुम�याबरोबर ब�चा�स�ग�ा पाठवून देतो.’’

हर�ीत अ�त�य सौज�याने बो�त होता. घर माडीवर अस�याने काहीच �ास न�हता.
मुके� माडीवर गे�ा.

ब�चा�स�ग आत गे�ा आ�ण �याने पंजाबीत काहीतरी सां�गत�े.

मुके� बस�ा. उकाडा चांग�ाच जाणवत होता. सगळे पंखे सु� के�े, तरी उ�हाची
का�ह�� कमी होत न�हती. �या�या अंगातून घामा�या धारा वाहत हो�या.

आप�ेच घर अस�यासारखा तो �या �दवाणखा�यात आरामात बस�ा.

‘‘भाई, चाय्.’’

पंजाबी माणसे फार उम�ा �वभावाची. आदरा�त�या�ा मागेपुढे पाहणारी नाहीत.
घरात�या नोकराने मुके�साठ� चहा, �ब��कटे, पाणी, फळे वगैरे आणून ठेव�े.
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एव�ात एक �हातारी �या�यासमोर येऊन बस��.

साधारण स�रीची असावी. सुख�:खा�या उ�या-आड�ा रेषांनी �तचा चेहरा
सुरकुत�े�ा होता. मुके��ा बघताच ती पंजाबी�म��त �ह�द�त �या�या�ी बो�ू �ाग��.

‘‘बेटा, द��णेकड�या �ोकांना हे ऊन मानवत नाही. नुस�या पं�यानं कमी �हायचा
उकाडा न�हे हा.’’

�तने नोकरा�ा ए.सी. सु� कराय�ा सां�गत�े. नोकराने ए.सी. सु� के�ा. थंड वारे
येऊ �ाग�े.

‘‘बेटा, तू आम�या ��प�दर�ा �ोधत आ�ास �हणे. �तची-माझी चांग�� ओळख
आहे. मी याआधी माग�या ग���तच राहात होते. आप�� सुख�:खं सांगाय�ा ती
यायची. आ�ही दोघी �मळूनच मं�दरात जात होतो.’’

मुके��ा चहा जाईना. आप�या आईची ओळख अस�े�� एक ��� इथं आहे. आई
कुठं आहे? �या�या मनात �वचारच� सु� झा�े.

काप�या आवाजात �याने �वचार�े, ‘‘��प�दर कुठं आहे?’’

‘‘ती एक मोठ� गो� आहे.’’

��प�दर अमृतसर�ा आ�यावर �यांचा उ�ोग थोडे �दवस चांग�ा चा��ा. फायदा
होऊ �ाग�ा आ�ण पै�ासाठ� भावा-भावांत भांडणं सु� झा��.

आपण अमे�रका-कॅनडात असताना पैसे पाठ�व�े होते �हणून आप�या�ा अ�धक
फायदा हवा असं सु�र�दरचं �हणणं होतं, तर आपण �या�यापे�ा अ�धक राबत
अस�यानं आप�या�ा अ�धक फायदा हवा, असं पर�व�दरचं �हणणं होतं.

दोघां�या भांडणात �कानाकडे संपूण� ���� होऊ �ाग�ं होतं; पण भांडणं कमी होत
न�हती.

दोघा भावां�या भांडणाचा फायदा घेऊन �कानात�या कारकुनाने ते �कान घ�ात
घात�े.

दा� �यायची सवय अस�े�ा सु�र�दर �या कारकुना�या सांग�या�माणे वाग ू�ाग�ा.
पर�व�दर�ा भांडणाची सवय होती. रोज क�ा ना क�ाव�न भांडणं असायची.
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�कान बंद पड�ं. ��प�दरची अव�था फार �व�च� झा��. घरात रोजची भांडणं
असायची. दा� �पऊन �पऊन ���हर�या खराबीमुळे सु�र�दर एक �दवस म�न गे�ा.

कारकुनाची �तरक� चा� ��ात आ�यावर रागीट पर�व�दरनं �या�ा बुक�ून काढ�ं
आ�ण तो तु�ंगात गे�ा. �याचा �ेवटही �तथंच झा�ा.

पर�व�दर�या बायकोने ते �कान �वक�े आ�ण ती आप�या माहेरी जा�ंदर�ा गे��.
��प�दरने कुठे जायचे? �त�ा �तचे असे कुणीच न�हते. इतक� वष� ती या घरासाठ�
राब�� आ�ण �तची अव�था एखा�ा मो�करणी�याही प��कडे झा��.

�तची �हातारी सासू म�न गे�� होती. �यानंतर ती मा�या घरी यायची. हर�ीतने हे
�कान �वकत घेत�े; पण मी �या�ा एक अट घात��, ‘‘तू दा� वीक �क�वा �वकू
नकोस; पण दा� �यायची नाही.’’

ग�ु�या दयेने सगळे काही �वा��थत चा��ंय.

��प�दरची एक गो� �व�ेष होती. कोण�याही कठ�ण प�र��थतीत अस��, तरी
बु�पौ�ण�मे�या �दव�ी हर-मं�दरात येऊन �त�ा जमे� तेवढं दान करायची.

एक �दवस सु�र�दर खूप �ास�ा होता. �या �दव�ी �यानं रागा�या भरात �त�या
डो�यात मार�ं, तर मोठ� जखम झा��; पण त�ाही प�र��थतीत ती हर-मं�दरात
द��ना�ा आ�� आ�ण �तनं ��य तेवढा दानधम� के�ा.

माग�या वष� ती बु�पौ�ण�मे�या �दव�ी इथं आ�� असताना मा�या घरी येऊन गे��.

मुके�ने थोडे थांबून �वचार�े, ‘‘��प�दर आता कुठं आहे?’’

‘‘इथून चाळ�स �क�ोमीटर �रवर अस�े�या हरपूरम�ये ग�ु�ीत नावाचा मोठा
जमीनदार आहे. �या�या घरी �वयंपाकासाठ� �हणून ती रा�ह�� आहे. ग�ु�ीत आम�या
ओळखीचा आहे. माणसं खूप चांग�� आहेत. मा�या ओळखीनंच ती �तथं कामा�ा
�ाग�� आहे.

आप�या�ा ज�म �द�े�या आईवर ही वेळ यावी? मुके� मनात�या मनात ��थत
झा�ा. �या�ा हजारो मुंगळे डस�यासारखे वाट�े. �यांचे बो�णे संपत आ�े. तेव�ात
जेवण तयार झा�े होते.
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‘‘बेटा, तू मा�या हर�ीतसारखाच आहेस. आमचा पा�णा आहेस. न जेवता जाऊ
नकोस. तु�ा ��प�दर भेट�� तर येऊन जाय�ा सांग.’’

हर�ीत�या आई�या त�डून आप�या आईब��ची हक�गत ऐकून मुके��ा वा�तवाची
जाणीव झा��.

आप�� आई आ�ण आप�ा भाऊ सुख�प अस�याब�� �या�ा बरे वाट�े.

या वयात ती क�ी राबत असे�? �तची आठवण होताच �या�या डो�यांत पाणी
आ�े. �या�ा आप�या आईने काढ�े�या �ासाब�� खूप वाईट वाट�े.

भ�या पहाटे टॅ�सी क�न मुके� �नघा�ा. र��या�या दो�ही बाजूंनी भाताची आ�ण
ग�हाची �ेते डो�त होती. पंजाब हे अ�यंत संप� रा�य. उ�म त�हेचा ग� आ�ण
बासमती तां�ळ यासाठ� ��स� अस�े�े रा�य.

एरवी मुके�ने पंजाब�या संप�तेवर एखादा काय��मच तयार के�ा असता; पण
आज �याची मन:��थती ठ�क न�हती.

आप�� आई �वयंपाक�ण �हणून काम करीत अस�याब�� �या�ा सारखे वाईट
वाटत होते.

हर�ीतने सां�गत�े�ा प�ा �ोधून काढणे कठ�ण न�हते. र��या�ा �ागनूच अस�े��
जमीन. �या�या बाजूने जाणारी छोट��ी पायवाट. आत�या बाजू�ा �चंड घर, एका
बाजू�ा कार, �ॅ�टर आ�ण मोटारसायक� या गा�ा उ�या हो�या. �ेजारी मोठे गोदाम
होते आ�ण मधोमध मोठे आ�ण ���त घर होते.

परसात�या बाजू�ा गोठा होता. �यात भरपूर �ह�ी हो�या.

मुके� आ�ा ते�हा घरात�� सगळ� माणसे नटूनथटून कुठेतरी चा��� होती.
भीतभीतच मुके� आत ��र�ा.

आप�� ओळख क�ी क�न �ावी, हा �या�ा �� पड�ा. खरे तर सांगायचे नाही.
�या�या �ख�ात अस�े�े ��ह�ज�ट�ग काड� �याने बाहेर काढ�े.

‘‘या भाईसाब, या.’’
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अनोळखी माणसाचे �वागत करीत �या�ा �तथ�या चौपायीवर बसाय�ा सां�गत�े
गे�े. कडु���बा�या साव��त गारवा जाणवत होता. टॅ�सी गेटबाहेर उभी के�� होती.

‘‘मी �ंडनमध�या बीबीसीत भारतीय सं�कृती �वभागाचा �मुख �हणून काम करतो.
माझं नाव मुके� राव. अमृतसरमध�या हर�ीतकडून मी आ�ोय.’’

‘‘ओ हो हो. खूप आनंद वाट�ा. इथं काय करता आपण?’’

‘‘पंजाब�या सं�कृतीब�� अ�यास कर�यासाठ� इथ�या �ोकां�या मु�ाखती
घे�यासाठ� आ�ोय. आधी कामगार, नोकरवग� आ�ण नंतर घरमा�क यां�या मु�ाखती
�याय�या आहेत.’’

घरात�या क�या� पु�षाने �याचे �वागत करीत �हट�े, ‘‘खूप आनंद झा�ा. हर�ीत
आमचाच मु�गा आहे; पण आ�ही आता एका ��ना�ा चा��ो आहोत. तु�ही भीड
वाटून घेऊ नका. घरात �वयंपाक�ण आ�ण नोकर आहेत. आ�ही सगळेजण सं�याकाळ�
परत येतो. इथंच राहा, जेवण करा. तुमचं काम संपवून �या.’’

मुके��ा खूप आनंद झा�ा. घरात�या �या क�या� पु�षानेसु�ा �या �वयंपा�कणीब��
चांग�े उ�ार काढ�े होते.

घरा�या अंगणात मुके� एकटाच उभा होता. समोर�या �वयंपाकघराचे दार उघडेच
होते. �तथे एक �हातारी पाठमोरी बसून चपा�या �ाटत होती. मुके� अगद� यां��कपणे
�त�याजवळ गे�ा. �या�या पाव�ां�या आवाजामुळे �तने मागे वळून ब�घत�े. घरात�ा
कता� पु�ष ग�ु�ीत�स�ग गेटाबाहेर उभा�न सांगत होता, ‘‘��प�दर, पा��यांकडं नीट
�� दे. आ�ही सं�याकाळ� येतो.’’

मुके�ने ��प�दरकडे पा�ह�े. �याची ज�मदाती आई �वयंपा�कणीचे काम करीत होती.
�तने जुना मळका पंजाबी �ेस घात�ा होता. काळा�या कचा�ात सापड�यामुळे �तचे
केस �पकून गे�े होते. पाठ वाक�� होती. जीवनात आ�े�या अनपे��त संकटांमुळे ती
अका�� वृ� �दसू �ाग�� होती. नुसती हाडे �दसत होती.

‘‘साब, तुम�यासाठ� ना��या�ा काय क�?’’

�या�या डो�यांत पाणी आ�े. �या�ा च�कर आ�यासारखे वाट�े. चौपाई�या
आधाराने तो �वत:�ा साव�न खा�� बस�ा.

��प�दर�ा काहीच कळेना.
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मुके�नेच �त�ा बस�यासाठ� खूण के��. ती �या चौपाई�या प��कडे संकोचून
बस��.

मुके��ा थोडेफार �ह�द� येत होते. �याने �त�ा मोड�यातोड�या �ह�द�त �वचार�े,

‘‘तु�ही जा��यात असताना द��ण भारतात�� सुमती नावाची तुमची मै�ीण होती,
ती आठवते का?’’

��प�दर�ा आ�या�चा ध�का बस�ा.

‘‘होय.’’ ती �हणा��.

‘‘मी �यांचा मु�गा– मु�ा.’’

�त�या चेह�यावर सं�म� भावनांचे जाळे पसर�े.

ती काहीच बो��� नाही.

मुके�च पुढे सांग ू�ाग�ा.

‘‘मी तु�हा�ा भेट�यासाठ� इथं आ�ोय.’’

��प�दरने अंदाज घेत �वचार�े, ‘‘बेटा, माझा �व�ासच बसत नाही.’’

‘‘परवा माझे वडी� वार�े, ते�हा म�ा कळ�ं, क� मी �यांचा मु�गा नाही. अ�मानं
म�ा खूप �ेमानं वाढव�ं. �तनं तु�हा�ा �द�े�ा ��द पाळ�ा. मी �तचा मु�गा नाही,
असं �तनं कधीही सां�गत�ं नाही.’’

��प�दर �या�याकडे बघतच बस��. चांग�ा ध�पु� झा�े�या आप�या मु�ा�ा
�नरखीत होती.

‘‘मी तु�हा�ा एक गो� �वचाराय�ा आ�ोय.’’

‘‘कस�� गो�?’’

‘‘आई-वडी� आप�या अप�यांना कोण�याही प�र��थतीत �स�यां�याकडं सोपवत
नाहीत. �कतीही ग�रबी अस��, तरी ते �यांचा सांभाळ करतात. मी मा�या अ�मा�ा

� ी � ो ो



खूपदा �वचार�ं. तु�ही म�ा �त�याकडं कसं सोपव�ंत? म�ा सोडून जायचं तु�हा�ा
धैय� कसं झा�ं?’’

‘‘सुमती काय �हणा��?’’

‘‘प�र��थतीच त�ी होती. तुम�यासमोर �सरा उपायच न�हता, असं �तनं सां�गत�ं.’’

‘‘सुमती तु�ा ‘मु�ा’ �हणून हाक मारते का?’’

‘‘अ�मा, बाबा, ताई सगळेच म�ा मु�ा �हणतात.’’

��प�दर�ा कस�� तरी आठवण झा��. ती �हणा��, ‘‘मीसु�ा मु�ाच �हणत होते.’’

‘‘मु�गा अव��णी अस�ा तरी, वाईट पायगणुाचा अस�ा तरी कोणतेही पा�क
आप�ा मु�गा �स�यांना देत नाहीत. मा�या व�ड�ांना आपण के�े�या चुक�ब�� कधी
प�ा�ाप वाट�ा नाही का? आप�या मु�ा�ा परत घेऊन यावं असं कधी वाट�ं नाही
का?’’

‘‘बेटा, म�ा हजारदा वाट�ं तसं. रा�ी झोप�े�� असताना आका�ात�या न��ांकडं
बघताना म�ा वाटायचं, क� माझा मु�ासु�ा याच न��ांकडं बघत असे�. आपण
एकमेकांना पु�हा भेटूच �कणार नाही, या क�पनेनं मी पूण� उद�्व�त झा�े. मु�ा, मी
अ����त आहे. मा�याकडं पैसा नाही. मी तर अ�ी पर�वाधीन. मग काय क� सांग?’’

‘‘तू व�ड�ांना आ�ह का के�ा नाहीस?’’

��प�दर ग�प बस��. मुके�ने पु�हा तोच �� �वचार�ा.

मान खा�� घा�ून पण �ांतपणे ��प�दर सांग ू�ाग��, ‘‘मु�ा, तू माझा आहेस. तू
�यांना �यांचा मु�गा वाटत न�हतास, हे खरं आहे. �यामुळं तु�ा सोडून राहणं �यांना
कठ�ण गे�ं नाही; पण माझं तसं झा�ं नाही.’’

मुके��ा अंगावर वीज कोसळ�यासारखं वाट�ं. �हणजे आपण ��प�दर-सु�र�दर या
जोड�या�ा झा�े�ा मु�गा न�हे? तर मग आप�ा बाप कोण? �याचे मन चडफडू
�ाग�े. �याने �वचार�े, ‘‘माझे वडी� कोण?’’



८

��प�दर ही भ�ट��ाजवळ�या एका खे�ात�� मु�गी. देखणी पण ग�रबीत
वाढ�े��. आप�या मो�ा भावाकडे �हानाची मोठ� झा��. अंगाने ध�पु�. �ेतकामात
फारच �षार. दोघ�ची कामे एकट� करायची.

��प�दर �या खे�ात�या सग�यांची �ाडक�. कुणा�या घरचे काय��म �त�या��वाय
होत नसत.

ती घरात�� सगळ� कामे करीत असे. व�हनी�ा �तने कधीच �ख�व�े न�हते.

–पण ग�रबीने गांज�े�या भावा�ा ती जड वाटू �ाग�� होती. �तची व�हनी सारखे
�हणायची, ‘‘�हचं ��न क�न �द�ं �हणजे आ�ही सुट�ो.

काही �दवसांनी व�हनी�या भावाने एक �थळ आण�े. पंजाबपासून �रवर अस�े�या
महारा�ात�या जा��यात राहणा�या सरदारज�चे घराणे होते.

संप� असा पंजाब �ांत सोडून अनोळखी अ�ा जा��यात जा�याची ��प�दरची
मान�सक तयारी न�हती.

–पण �हचे ऐकणार कोण? गो�ात�या �ह�ीजवळ उभा�न �तने आप�या अ�ूंना
वाट क�न �द��. आतून ती खूपच �खाव�� गे��.

व�हनीचा भाऊ �हणा�ा, ‘‘��प�दर, तू फार भा�यवान आहेस. या �थळाकडून होकार
आ�ा, तर तु�ा परदे�ी जा�याची संधी �मळे�.’’

�या�या बो��याचा �त�ा अथ�च कळ�ा नाही.

सु�र�दर जा��या�न आ�ा. �याने �त�ा पा�ह�े अन् होकार �द�ा. ते�हा ��प�दर
अवघी सतरा वषा�ची होती.

��न झा�े.

जा��यात�या एका एजंटाने सु�र�दर�ा गाठ�े. कॅनडा, अमे�रका यांसार�या दे�ात
�ेतमजुरांना पाठ�व�याचे �याने कं�ाट घेत�े होते. �याने सु�र�दर�या मनात कॅनडा�ा
जा�याचे भरव�े. �हणून तर �याने ��प�दर�ी ��न के�े. �या एजंटाने नवरा-बायको�या
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डो�यात कॅनडा-अमे�रकाब�� खूप काही भर�व�े. �तथे रा�न �ीमंत हो�याची �व�ेही
�याने �यां�या मनात उभी के��. पर�व�दरनेही असेच सां�गत�े होते.

��न झा�यावर सहा म�ह�यांत ती दोघे कॅनडा आ�ण कॅ��फो�न�या�या �वासा�ा
�नघा��.

ती दोघे �तथे खूप राब��. �ीख �ोकां�या वसाहतीतच ती दोघे राहत अस�यामुळे
�यांना �व�ेष �ास झा�ा नाही; पण �यामुळे सु�र�दर खेडवळच रा�ह�ा. �या�ा इतरांची
भाषा ��कणे जम�ेच नाही.

ती दोघे कॅ��फो�न�या�या सॅ�ेम�टम�ये रा� �ाग��. सात वष� ती भारतात आ��च
नाहीत. �यां�या इ�छा पूण� झा�या. सु�र�दरने �तथेच एक मोठे �ेत �वकत घेत�े.

अधुनमधून जा��या�ा पैसेही पाठवीत होता. �याने अमे�रकेचे नाग�रक�वही �वीकार�े
होते.

सु�र�दर आनंदात होता.

�ेतातच बांध�े�या छो�ा�ा टुमदार घरात ती दोघेच राहात होती. �यांनी �ेतात�या
कामासाठ� दोन नोकर माणसेही ठेव�� होती आ�ण हळूहळू �यांचा ��खांबरोबरचा
संपक�  कमी होत गे�ा.

सामा�यपणे अमे�रकेत काळे �क�वा गोरे मजुरीचे काम करीत नाहीत. अ�ा
कामांसाठ� रेड इं�डय�स उप��ध असतात. �न�या डो�यांची ती माणसे फार स�जन
असतात; पण इतर माणसांपे�ा फार चतुर असतात.

सु�र�दर�ा आप�या �ेतात काम कर�यासाठ� एक जोडपे �मळा�े. �ंटो �बगाट आ�ण
नेनी �बगाट या जोड�या�ा सहा वषा�चा एक मु�गा होता, �याचे नाव रॉबी �बगाट.

बद��या प�र��थती�ी ��प�दरने �वकरच जमवून घेत�े.

ती कधीच एकट� रा�ह�े�� न�हती. आता तर �त�ा माणसे हवीत असे वाटू �ाग�े
होते. अ��कडे तर �त�ा आप�या�ाही मु�े असती तर �कती बरे झा�े असते, असे
वाटू �ाग�े होते. ��ना�ा सात वष� होऊन गे�� होती. आपण वांझ तर नाही ना अ�ी
�त�ा भीती वाटू �ाग�� होती.

सु�र�दरचे जगच वेगळे होते.
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��प�दर जे राबायची �याचा सगळा पैसा नव�याकडे �ायची. �त�ा नुसते राबणे
एवढेच माहीत होते. मू� झा�े तर �त�ा काम करता येणार नाही �हणून सु�र�दरने
��प�दर�ा मातृसुखापासून वं�चत ठेव�े होते.

दोन-तीन वष� पीक भरपूर आ�े, क� मग जा��यात�या आप�या नातेवाईकांना �तथे
बो�ावून �यायचे आ�ण सग�यांनी �मळून �ेतात राबायचे. मग पै�ाचा पाऊस पडे�.

आणखी पाच-सहा �ेते �वकत घेता येती�, अ�ी �व�े पाहत सु�र�दर खूष होता.

या अंदाजानेच सु�र�दरने �ेतात कोबीची �ागवड के��. पीकही भरपूर आ�े. �या
पै�ातून �याने �ॅ�टर, दोन कार, एक जीप �वकत घेत��. अमे�रकेत ह��याह��याने
काहीही �वकत घे�याची सोय होती.

�याने पुढ�या खेपे�ा कॉ�� ��ॉवर �ाव�ा. अमे�रकेत तर या�ा फारच मागणी
असते. �याने �या�यासाठ�ची �ग�हाइकेही आधीच �ोधून ठेव�� होती.

��प�दरही आता आनंदात होती. �त�ा �दवस गे�े होते. नेनी�ाही �दवस गे�े होते;
पण या दोघ��या मातृ�वात एक म�ह�याचे अंतर होते.

��प�दर मजुरां�या बरोबर मोकळेपणाने ग�पा मारायची, ते सु�र�दर�ा आवडत न�हते;
पण एकाक� वाटत अस�यामुळे �त�ा ह��� नेनीची संगत हवीहवी�ी वाटू �ाग��.
नेनी ही खूप चांग�� बाई. �त�ाही �त�या ना�यात�े कुणीच न�हते. �यात ��प�दरचे
प�ह�े बाळंतपण. �यामुळे �या दोघी एकमेक�ना धीर देत राहात हो�या.

पोटात �खू �ाग�े ते�हा घरापासून जवळच अस�े�या ‘�झवे�ट वे�फेअर
हॉ��पट�’म�ये ��प�दर दाख� झा��. नेनी �त�याबरोबर येऊन रा�ह��.
क�टकना�कांचा फवारा मार�यासाठ� सु�र�दर आप�या �ेतात �नघून गे�ा.

�सूती�या वेळ� नेनी ��प�दरजवळच होती. �डस�बर�या एकतीस तारखे�ा
कडा�या�या थंडीत ��प�दरने मु�ा�ा ज�म �द�ा खरा; पण ते मू� मृत ज�म�े.

��प�दर�ा फार वाईट वाट�े.

�स�या �दव�ी सकाळ� नेनी आ��च नाही. आ��या अमे�रकेत नववषा�चा प�ह�ा
�दवस धुमधडा�यात साजरा के�ा जातो. ��प�दर मनातून फार �:खी झा�� होती.
मै�ीण न�हती आ�ण नातेवाईकही जवळ न�हते.

कुणीच आ�े नाही, त�ी ती फारच �:खी झा��. थो�ा वेळाने सु�र�दर आ�ा.
�या�याकडून कळ�े, क� नेनीचीही �सूती झा�� होती. �त�ा मु�गा झा�ा होता; पण
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तो अपु�या �दवसांचा ज�म�ा होता. ��प�दर�ा वाट�े, परमे�राने आप�या�ा �साद
�द�ा नाही; पण नेनी�ा तरी �द�ा, हे बरे झा�े.

सबंध रा� �या बाळाने रडून काढ��. ��प�दर�ा झोपच �ाग�� नाही.

�स�या �दव�ी आप�या बाळा�ा बघ�यासाठ� �ंटो आ�ा; पण �याचा चेहरा
पड�े�ा होता. तो ��प�दर�ा भेटाय�ा आ�ा होता.

‘‘मु�ा�ा �ध पा�हजे. या खेपे�ा का कुणास ठाऊक, �धच आ�े नाही. �बयर
पाजव�� क� �ध येतं �हणे. �त�ा भरपूर �बयर पाजव��; पण �ध आ�ं नाही.
आजुबाजूची सगळ� माणसं बाळा�या रड�यानं �चड�� आहेत.’’

�ंटोचे बो�णे ऐकून पुढार�े�या दे�ात�या �ोकां�या �ठकाणी सहन�ी�ता कमीच
असते क� काय कोण जाणे, असे ��प�दर�ा वाट�े.

��प�दर�ा तर �ध भरपूर येत होते. छाती सुजत होती. थोडा तापही आ�ा होता.
नस��ा �तने �वचार�े तर ती �हणा�� होती, ‘‘ही गोळ� �या आ�ण छाती�ा प�� बांधून
�या. दोन �दवसांत �ध आटून जाई�.’’

–आ�ण ती �नघून गे��.

��प�दर कु�ीवर वळ��. छाती जड झा�� होती. �त�ा आप�या खे�ात�� आठवण
झा��.

�या आई�ा �ध येत नसे, �या आईची मु�े गायी�या �क�वा �ह�ी�या आचळांना
�ुचायची, नाही तर �या आयांना �ध येत होते अ�ा आया अगद� वा�स�याने इतरां�या
मु�ांना �ध पाजाय�या. ��प�दर�या आईनेही असे के�े होते, ते �त�या ��ात होते.

‘परमे�राने मू� तर �द�े नाही. �नदान �याने �द�े�े �ध तरी आटू �ाय�ा नको.
आपण नेनी�या बाळा�ा �ध पाज�े तर?’ ��प�दर�या मनात �वचार येऊन गे�ा.

�त�या डो�यात सारखा तोच �वचार घोळत होता. सु�र�दर �त�ा भेटाय�ा आ�ा,
ते�हा �तने �या�ा हा �वचार बो�ून दाख�व�ा. सु�र�दर �हणा�ा, ‘‘ते नोकर आहेत.
��वाय, हा दे� आप�ा नाही. ते कुठ�े आहेत कोण जाणे. तू �ध पाजवू नकोस.’’

अमे�रकेत�या नस�ने तर ‘अगद�च �व�च� इ�छा’ असे �हणून �तची हेटाळणी के��
होती.
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��प�दर�ा राहव�े नाही. सु�र�दर नसताना ती �या बाळा�ा मांडीवर घेऊन अगद�
आनंदाने �या�ा भरपूर �ध पाजायची.

जसे मू� �ध पीत होते, तसे �ध जोरात येत होते. �तने �या मु�ा�ा �ेम �द�े,

वा�स�य �द�े.

�या मु�ा�ा छाती�ी घेऊन ती �वत:�या नकळतपणे आप�या भाषेत �या बाळा�ा
‘मु�ा’ �हणून हाका मा� �ाग��.

��प�दर�या सुरकुत�या चेह�यावर �त�या अ�ूंनी धार धर��. �स�या�या बाळा�ा
आप�े समजून �ध पाजव�े होते �तने.

‘‘मु�ा, मी तु�ा ज�म �द�ा नाही. पोटात नऊ म�हने वाढ�व�ं नाही; पण मी तु�ा
पोटभर �ध पाज�ंय.’’

मुके� काहीच बो��ा नाही.

�याची प�र��थती �या�या हाताबाहेर गे�� होती. आपण भारतीयही नाही. आतापय�त
�वत:�ा भारतीय �हणवत होतो. आता रेड इं�डयन �हणवून घेत आहोत, याब��
�या�ा उदास वाटू �ाग�े.

�या�या ज�माचे मूळ �ोधाय�ा जावे, �ततके ते खो�वर जात होते. �या�या जीवनाचे
एकेक रह�य उ�गडत जात होते. �या�ा वाटत होते, आपण सगळंच गमावून बस�ो
आहोत. आका�ात भरा�या मारणा�या प�याचे घरटेच उद�्व�त झा�यासारखे वाट�े
�या�ा.

आपण अनाथ आहोत!

आपण कोण? आप�े �ठकाण कोणते? आपण जीवन�वासात एखा�ा
फुटबॉ�सारखे इथे�तथे �ाथाड�े जात आहोत, असे मुके��ा वाट�े.

�या�ा बो�ताच येईना.

��प�दर�ा �याचे �:ख कळा�े नाही. ती आत गे��. हातात एक ताट�� घेऊन आ��.
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‘‘मु�ा, तू �हान असताना तु�ा परोठा खूप आवडायचा. मी सुमती�ासु�ा परोठा
कसा करायचा, ते ��क�व�ं होतं. अजूनही आवडतो का तु�ा?’’

मुके�ने होकाराथ� मान ह��व��.

आपण इथे कसे आ�ो? �या�या मनात पु�हा ��ांचे थैमान सु� झा�े.

��प�दर आ�ण नेनी घरी परत�या हो�या. घरात��, �ेतात�� कामे नेहमीसारखी सु�
झा��. मु�ा�ा ��प�दर�या घरी सोडून ती दोघे कामा�ा जात होती.

सु�र�दर�ा माहीत न होऊ देता ��प�दर बाळा�ा �ध पाजत होती. �ध �पऊन बाळ
आनंदात खेळत राहात होते.

तो मे म�हना होता. कॅ��फो�न�यात वसंतऋतू सु� झा�ा. आका� �व�छ होते. �ह��
का�गणने�माणे �या �दव�ी बु� पौ�ण�मा होती. बाहेर पीठ सांड�या�माणे चांदणे
पड�े होते. सु�र�दर खूप दा� पीत होता. ��प�दर �या�या �प�या�ा कंटाळ�� होती.
कुठेही जा�यासारखी प�र��थती न�हती. गे�या आठ वषा�त ती भारतात आ�� न�हती.
�त�ा आप�या गावात�या जु�या आठवणी येऊ �ाग�या.

मोहरी�या �पव�या रंगा�या फु�ांनी बहर�े�� �ेते, बाजूने अस�े�या आं�या�या
झाडां�या रांगा, का��ातून झुळझुळत वाहणारे पाणी, �वयंपाकघरासमोर�या अंगणात
सारखे चा�णारे खे�ात�या मु��चे वेगवेगळे खेळ, �यांची गाणी वगैरे. �यां�याबरोबर
खेळताना ती सग�यां�या पुढे पुढे असे. नुकतीच �मस�ड फुट�े�� मु�े �त�याकडे
चोर�ा नजरांनी बघायची. ते मु�पणाने बागड�याचे �दवस �त�ा आठवत होते. �त�या
�हानपण�या मै��णी �त�ा आठवत हो�या. �त�या मनात आठवण�चे प�ी �वहरत होते.

तेव�ात �बगाट कुटंुब आ�े. �ेजार�या खे�ात �यांचे �ोकनृ�य होते. �यांनी
अंगावर वेगवेगळ� आभूषणे चढ�व�े�� होती. �यां�या मु�ाने �ा�-�न�या रंगाचे कपडे
घात�े होते; पण �या बाळा�ा मा� साधेच कपडे घात�े�े होते.

‘‘��प�दर, तु�हीही येऊ �कता हं.’’ �बगाटने �त�ा सां�गत�े.

–पण सु�र�दरने परवानगी �द�� नाही. �या रेड इं�डयन �ोकांबरोबर �याचे कधीच
जम�े नाही. ��वाय, आता �या�या हातात पैसा खेळत होता. �यां�याबरोबर सु�र�दर,
��प�दरसारखा मोकळेपणाने वागत न�हता.
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‘‘आ�हा�ा तुमची जुनी कार देता? रा�ी जाऊन सकाळ� येतो. आज एक �दवस �ा
ना.’’

�बगाटने �वचार�े. सु�र�दर एरवी तयार झा�ा नसता; पण दा��या न�ेत �याने गाडी
दे�याचे कबू� के�े आ�ण गाडीची �क��� �द��.

ते सगळे �नघून गे�े. ��प�दर�ा रडू कोसळ�े. �त�ा आपण एकाक� आहोत, असे
वाटू �ाग�े.

म�यरा�ी पो��स ठा�यातून फोन आ�ा. �यां�या कार�ा अपघात झा�ा होता. ती
बातमी ऐकताच सु�र�दरची न�ा उतर��.

अवा��च ���ा देत तो पो��स ठा�यात आ�ा. �या रा�ी घरात एकट�नेच राह�या�या
भीतीने आ�ण �बगाट कुटंुबीयांनाही भेट�यासारखे होई� �हणून ��प�दरही �या�याबरोबर
�नघा��.

र��यातून जाताना अपघात झा�ा होता. कारचा चुराडा झा�ा होता. �ंटो र��यातच
मे�ा होता. नेनीसु�ा �ेवटचे �ण मोजत होती. आ�या�ची गो� ही, क� �या बाळा�ा
काहीही झा�े न�हते.

नेनीने ��प�दरचा हात हातात घेत�ा आ�ण ती काहीतरी पुटपुट��. झोप�े�या
बाळाकडे बोट दाखवीत ती पुन:पु�हा काहीतरी सांगत होती.

भाषा कुठ��ही अस�� �हणून काय झा�े? मरणा�या दारात अस�े�� आई आप�या
बाळाब�� काय सांगत होती, ते ��प�दर�ा समज�े. �तने �तचा हात हातात घेऊन
‘ठ�क आहे’ असे आ�ासन �द�यासारखी मान ह��व��.

थो�ाच वेळात नेनीने �ाण सोड�े. �यांचा सहा वषा�चा मु�गा, खूप �ोधा�ोध
क�नही सापड�ा नाही.

सु�र�दर�ा न �वचारताच नेनीने ��प�दरकडून आ�ासन घेत�े होते; कारण मृ�यूची
छाया पसर�े�� असताना �या आई�ा तो एकमेव आधार होता.

सु�र�दर पो��सां�या बरोबर इ��ुर�सब�� काहीतरी बो�त होता.

��प�दर पो��सांना �हणा��, ‘‘तु�ही यां�या नातेवाईकां�ी संपक�  साधा. तोपय�त मी
या बाळा�ा ठेवून घेते. आमचा प�ा आ�ण फोन �या.’’
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�तने आप�ा प�ा सां�गत�ा.

पो��सां�या भीतीने सु�र�दर काहीच बो��ा नाही.

मु�ा ��प�दर�या घरी आ�ा तो असा.

पुढ�या सहा म�ह�यांत नेनीचे कुठ�ेच नातेवाईक आ�े नाहीत, क� �यांनी साधी
�वचारपूसही के�� नाही. पो��सांनीच �या �बगाट दांप�याचा अं�यसं�कार के�ा. �यांचा
सहा वषा�चा मु�गा रॉबी �ेवटपय�त �मळा�ा नाही.

�या मु�ाचे काय करायचे, असा �यांना �� पड�ा.

मु�ा सु�र�दर�या घरात �यां�या मु�ा�माणे वाढत होता. ��प�दरनेही �वत:�या
मु�ासारखाच �याचा सांभाळ के�ा होता; पण सु�र�दर मा� अधूनमधून त�ार करीत
होता.

‘‘हे असं अजून �कती �दवस चा�ायचं?’’ �याने ��प�दर�ा �वचार�े.

��प�दर �हणा��, ‘‘बघूया, �याचे नातेवाईक आ�े, ओळख पट�� तर देऊ या.
परमे�राने आ�हा�ा मू� �द�ं नाही. हे मू� जेवढे �दवस राहतं, तेवढे �दवस रा� दे.’’

�पकं कापणी�ा आ��. सु�र�दर �या कामात गुंतून गे�ा. �द�वाने �या वष� �हणावा
तसा फायदा झा�ा नाही. �याचे कज� वाढत गे�े.

पुढ�या खेपे�ा सु�र�दरने को�ं�बया�या मजुरा�ा कामावर ठेव�े होते; पण आधी�या
मजुरासारखे यांचे �या�या�ी जम�े नाही.

सग�यांना वाटायचे, क� मु�ा हा सु�र�दरचाच मु�गा आहे. �याचा चेहराही
भारतीयां�यासारखा �दसत होता.

काही �दवसांनी पो��स आ�े आ�ण �हणा�े, ‘‘तु�ही या मु�ा�ा द�क तरी �या,
नाही तर अनाथा�मात तरी ठेवा.’’

�या मु�ा�ा अनाथा�मात ठेवाय�ा सु�र�दर एका पायावर तयार झा�ा.

��प�दर अनाथा�म बघून ये�यासाठ� �हणून �नघा��. मो�ा अंगणात वेगवेग�या
वयाची मु�े खेळत होती. �या मु�ांना सांभाळ�यासाठ� फ� दोघीच आया हो�या.
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��वाय, रा�पाळ�त काम करीत हो�या. �तथ�े सगळे काही चांग�े होते; पण �या
मु�ांना �ेम �मळत न�हते.

मु�ा�ा अनाथा�मात सोडून याय�ा ��प�दरचे मन तयारच होत न�हते. अ�ा
�ठकाणी वाढ�े�या मु�ांना घराची क�पनाच नसते. आई-व�ड�ांचे �ेम कसे असते,
हेही माहीत नसते.

��प�दरने �तथ�या वॉड�न�ा �वचार�े, ‘‘इथे मोठ� झा�े�� मु�े पुढे काय करतात?’’

‘‘आ�ही �यांना �यां�या वया�या अठरा�ा वषा�पय�त ठेवून घेतो. पुढचे �यांचे �यांनी
बघायचे.’’

ग�रबी अस�� तरी हरकत नाही; पण मु�े आई�या पदराखा��च वाढ�� पा�हजेत.
मु�ा�ा इथे ठेव�े तर �याचे काय होई� कोण जाणे? �या�या �ठकाणी कणखरपणा,
�व�ास या गो�ी येती� काय? या दे�ात कोण�याही वयात नोकरी �मळू �कते; पण
मना�ा �ांतता नको का? ��प�दर �वचार करीत होती.

��प�दर घरी परत�� आ�ण �तने आप�या आयु�यात प�ह�यांदा �वत: �नण�य घेत�ा.

सु�र�दर�ा ��प�दर�या या �नण�याचा राग आ�ा.

‘‘कुणा�या तरी र�ाचा, कुठ�या तरी दे�ाचा, पर�यांचा हा मु�गा आप�या�ा
क�ा�ा हवा? अनाथा�मात जाऊन �या�ा �तथं सोडून येऊया.’’

‘‘मी तुम�याबरोबर सात-आठ वष� गाढवासारखी राब�े. तुम�याकडं एकदाही मी
एखादा डॉ�रसु�ा मा�गत�ा नाही. म�ा तु�ही माझी मजुरी �द�� असती, तरी म�ा
भरपूर पैसा �मळा�ा असता; पण ही माझी एकच आ�ा आहे. या�ा कोण�याही
�कारचा �ास न देता मी याचा सांभाळ करेन. मु�ां�या बाबतीत मी �द�वीच ठर�े.

पुढंही मु�ं झा��च नाहीत तर हा एक मु�गा तरी असू दे.’’

��प�दर सु�र�दरवर रागाव��, �याचा थोडा प�रणाम झा�ा. �याने ��प�दरचे सांगणे
ऐक�े. ��प�दरने सु�र�दरकडे �यानंतर �सरे काहीच मा�गत�े नाही.

अ�ा रीतीने मु�ा हा �यांचा मु�गा झा�ा.
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��प�दरने पो��सांना मु�ा�या भावाचे वण�न क�न सां�गत�े होते. यदाकदा�चत तो
�यांना �मळा�ाच, तर �याचा भाऊ द�क गे�याचे �या�ा कळावे. एक ना एक �दवस हे
भाऊ एकमेकांना भेटती�, अ�ी वेडी आ�ा ��प�दर�ा होती.

�या�या डा�ा गा�ावर काळा तीळ अस�याचे आ�ण �या �दव�ी �याने घात�े�या
कप�ांचे वण�न �तने पो��सांना �द�े होते; पण �याचा काहीच प�ा �ाग�ा नाही.

मु�ा आता नऊ म�ह�यांचा झा�ा होता. तो हळूहळू चा�ू �ाग�ा; परंतु आता
सु�र�दर�या पाठ�मागे �याचे �द�व हात धुऊन �ाग�े. �या वष�चे सगळे पीक न� झा�े.

�कतीही �म घेत�े, तरी पीक आ�ेच नाही. उ�या �पका�ा क�ड �ाग�� होती.

सु�र�दर घाबर�ा. �पका�या भरव�ावर �याने भरपूर कज� क�न ठेव�े होते. आता
सगळे पीकच न� झा�े होते. कज� ग�या�ी आ�े आ�ण सु�र�दरचे �दवाळे �नघा�े.

घरात अस�े�े सगळे सामान, �याचे पैसे ह��याने दे�या�या बो��वर घेत�े होते.
सगळे काही ठ�क असे�, तर अमे�रका हा दे� एखा�ा सुंदर �व�ासारखा वाटतो; पण
एखा�ावर असे �ध�र �संग आ�े, �हणजे प�या�या डावा�माणे सगळ� �व�े उद�्व�त
होतात.

घर, �ेती सगळे �वकून सु�र�दरने आप�े कज� फेड�े.

आपण परत भारतात जावे, असे �या�ा वाटू �ाग�े. ��प�दर�ासु�ा �तथ�या
एकाक�पणाचा उबग आ�ा होता. �त�या मनातसु�ा भारतात परत�याची इ�छा होती.

आठ वषा�पूव� हे जोडपे अमे�रकेत जसे आ�े होते, तसेच �रका�या हातांनी ते
भारतात परत�े. �यां�या प�र��थ�तत एकच बद� झा�ा होता, तो �हणजे आता
�यां�याबरोबर मु�ा होता.

��प�दरने आप�या नव�यापासून एक गो� �पवून ठेव�� होती.

��प�दर�ा �दवस गे�े होते. �या गो�ी�ा दोन म�हने झा�े, तरी �तने ती गो�
सु�र�दर�ा सां�गत�े�� न�हती; कारण तो मु�ा�ा अनाथा�मात सोडून येई�, अ�ी
�त�ा भीती वाटत होती.

भारतात परत�यावर ��प�दरचे �वागत झा�े; पण �यात कौतुक न�हते, आनंद
न�हता. �रका�या हातांनी परत�यावर कोण कौतुक करणार?
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सु�र�दरची आई तर फारच �नरा� झा��. ते सगळेजण अमे�रके�ा जा�याची �व�े
पाहत होते. नेहमी �याच �वचारात असायचे आ�ण अचानकपणे �यांचे �व� असे
च�काचूर झा�े.

�यांचा राग ते आता छो�ा मु�ावर काढू �ाग�े. उज�ा पायावर काळा तीळ
अस�ा, क� तो वाईट पायगणुाचा असा �यां�यात समज होता. याच मु�ामुळे �यां�यावर
अ�ी वाईट वेळ आ��. तो अप�कुनी आहे, तो आप�या र�ाचा नाही, क� आम�या
दे�ाचा नाही, असे सांगनू �यांनी सु�र�दर�या डो�यात मु�ाब�� �वष �भनव�े.

सून गरोदर अस�याचे सासू�ा कळ�े. आप�ाच नातू ज�मा�ा येत असताना
�स�यांचा मु�गा क�ा�ा, असा �वचार �या सासूने के�ा.

�त�या अ�ा वाग�यामुळे ��प�दर�ा खूप �ास होऊ �ाग�ा. �या मु�ावर घरची
सगळ� माणसे खेकसायची. ते बघून �त�ा आपण या मु�ा�ा अमे�रकेतच सोडून आ�ो
असतो तर खूप बरे झा�े असते, असे वाटू �ाग�े. थो�ा �दवसांनी �त�ा मु�गा
झा�ा; पण �हणून काही �तचे मु�ावरचे �ेम कमी झा�े नाही.

‘मु�ा मा�या भा�याचा मु�गा आहे. �या�यामुळंच म�ा या खेपे�ा मु�गा झा�ा.’
असे ती सग�यांना सांगत होती.

घरात�� सगळ� माणसे मु�ाबरोबर वाईट वागत होती. �क�न– ��प�दरचा मु�गा.
�या�यावर �ेम करायचे आ�ण मु�ाचा �तर�कार करायचा, असे चा��े होते.

मु�ा�या सा�या उठ�या-बस�यातही �यांना चुका �दसू �ाग�या. �याने जेवण के�े,

तरी ते नुकसानीचे वाटू �ाग�े. तो घराचे नुकसान कराय�ाच आ�ा आहे, असे
काहीबाही �हणू �ाग�े.

मु�ा हा काय�ानुसार द�क मु�गा अस�याने पुढे-मागे �या�ाही संप�ीचा वाटा
�ावा �ागणार, या �वचाराने घरात�� माणसे ��त झा��.

अ�ा वातावरणात मु�ा कसा वाढे�? �या�ा कोण ��कवणार? पैसा कोण देणार?
मु�ा�ा मजुरी�या कामा�ा �ावती� क� काय, या भीतीने ��प�दर �हार��.

मु�ा घराबाहेर पडाय�ासु�ा घाब� �ाग�ा. �स�यां�ी बो�ाय�ा �ाजू �ाग�ा.

�याच दर�यान�या काळात ��प�दर�ा सुमती भेट��.
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सुमती आ�ण कृ�णराव हे जोडपे ��प�दर�ा खूप आवड�े. �यां�यात मै�ी वाढ��
आ�ण सुमती�या बो��यातून �त�ा यापुढे मु�े होणार नस�याचेही �त�ा कळ�े.

सुमती�ा मु�ा खूप आवड�ा, हे बघून �त�या डो�यात �वचार येऊन गे�ा. हा मु�गा
आप�या घरात रा�ह�ा, तर आज ना उ�ा �या�ा कुठेतरी मजुरी करावी �ागणार.
नाहीतर तो वाईट संगती�ा �ागणार. �यापे�ा सुमतीसार�यां�या घरात वाढ�ा, तर
�या�यावर चांग�े सं�कार होती�. आप�या घरात रा�ह�ा तर सासू, नवरा यां�या
�ासा�ा कंटाळून हा मु�गा पळूनही जाई�.

तेव�ात जा�ंधरमध�या अनाथा�माब�� कळ�े. ��प�दरने अंत:करणावर दगड
ठेव�ा आ�ण �तने मु�ा�ा सुमतीकडेच दे�याचे ठर�व�े.

–पण एक गो� �तने सुमतीपासून �पवून ठेव�� होती. ती �हणजे तो मूळचा रेड
इं�डयन आहे ही. सुमतीने बाहेरचे जग ब�घत�े�े न�हते, �यामुळे हा पंजाबी आहे असे
सां�गत�े क� �तचा �व�ास बसे� असे �त�ा वाट�े. ‘रेड इं�डयन’ �हट�यावर ती नकार
देई�, या भीतीने �तने हे सुमतीपासून �पवून ठेव�े होते; पण ते रह�य आज उ�गड�े.

��प�दरने सगळे सांगनू संप�व�े. ती मनाने पंचवीस वष� मागे गे�� होती.

मुके� तसाच बसून होता.

‘‘तुमचा �सरा मु�गा कुठं आहे?’’

‘‘बाळा, तो परसात �ह�ी धूत आहे. तूही मा�याबरोबरच असतास तर आणखी एक
�हैस धूत रा�ह�ा असतास.’’

‘‘तो असा का झा�ा?’’

‘‘आम�या घरात ���णाचे सं�कार न�हते. तसं वातावरणच न�हतं. रोज भांडणं
�हायची. �क�न�ा ���णाची आवड न�हती. �ेती, डेअरी यातच �याचं ��. सगळं
कज� �फट�यावर �ेती, गरुं घेणं ��य न�हतं. आता �या�ा मु�गी कोण देई�? मु�ा,
तुझं ��न झा�ं काय रे?’’

‘‘झा�ंय ना, मा�या बायकोचं नाव वासंती.’’

‘‘सुमतीनं फार मोठं काम के�ं बाबा. सुमती क�ी आहे रे?’’
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‘‘ठ�क आहे; पण हा हर�ीत कसा आहे?’’

‘‘अमृतसरचा हर�ीत खूप चांग�ा मु�गा. �या�या आईनंच हे काम देवव�ं. या घरची
माणसं पण चांग�� आहेत. म�ा जा�त काम �ावत नाहीत. फ� �वयंपाक तेवढाच
करायचा असतो. बेटा, म�ा फुकटचे पैसे नकोत. या वयात जेवढं ��य आहे, तेवढं
करते.’’

‘�हचं सांगणं अगद� बरोबर आहे,’ मुके� मनात �हणा�ा.

‘‘बेटा, हे स�य तू कुणापुढंही सांग ूनकोस. अगद� �क�न�ासु�ा! मी तु�ा �ेमानं
सांभाळ�ं; पण तु�याकडून काही फायदा �मळावा �हणून न�हे रे! आताचे �दवस वेगळे
आहेत. तुझी कहाणी ऐकताच मा�यासाठ� �ोक तु�याकडं पैसे मागती�.’’ ��प�दर
�हणा��.

आप�या अ�यंत गरीब प�र��थ�ततही ��प�दरने मुके��ा पैसे �वचार�े नाहीत.
��वाय, यु���या चार गो�ी सां�गत�या.

�यांचे बो�णे संपत आ�े. बराच वेळ झा�ा होता.

‘‘मी अमृतसर�ा जातो. उ�ा सकाळ� तू आ�ण �क�न, बस�टँडवर माझी वाट बघा.
हर�ीत�या आई�ा पण तु�हा�ा भेटायचंय �हणे. मी येतो आता.’’

��प�दर मुके��ा पोचव�यासाठ� फाटकापय�त आ��. ती �हणा��, ‘‘उ�ा न�क� ये
हं.’’

टॅ�सी बाहेर थांब�� होती. मुके�ने �पारचे जेवण के�े न�हते. ��प�दरनेही �वयंपाक
के�ा न�हता.

�ह�ी�ा आंघोळ घा�ून �क�न �ेताकडे गे�ा होता. आप�� आई एका अनोळखी
माणसाबरोबर बो�त अस�याचे �याने पा�ह�ेच न�हते.

मु�ाने टॅ�सीवा�या�ा �नघ�याची खूण के��. मु�ा काहीही बो��या�या
मन:��थतीतच न�हता.

टॅ�सी अमृतसर�या वाटेने �नघा��. मु�ा�या मनात काय चा��े होते, ते
टॅ�सीवा�या�ा कसे समजणार?

‘‘साहेब, कुठ�यातरी ढा�याजवळ टॅ�सी थांबवायची का?’’
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�वचारात गढून गे�े�ा मुके� भानावर आ�ा.

‘‘चा�े�.’’

रणरण�या उ�हात र��या�या बाजूने टॅ�सी थांब��.

मुके�ने आप�या�ा जेवण नको अस�याची खूण के��.

तो �द�मूढ झा�ा होता.

आधी �याचे घराणे, नंतर पळून गे�े�ा �याचा मोठा भाऊ, आप�या�ा �ध
पाज�वणारी ती �हातारी ��प�दर, हा �ूह �या�ा भेदता येईना.

�या�या डो�यांसमोर रोड हातापायांची, �पक�े�या पांढ�या�ु� केसांची ��प�दर
�दसत होती.

आप�या�ा �ध पाजवून �जने ‘मु�ा’ हे नाव ठेव�े, ती महामाता होय.

�त�या �हातारपणात तरी �त�ा सुख �मळा�े पा�हजे. �त�यासाठ� एक घर,
भावासाठ� एक �ेत, पाच-सहा �ह�ी घेऊन �द�यावर �तचे �हातारपण सुखा-
समाधानात जाई�.

�ीमंत रावसाहेबांचे आपण �ीमंत �चरंजीव होतो. आपण आई�ा काय वाटे� ते देऊ
�क�ो असतो.

–पण आजची प�र��थ�त वेगळ� आहे. आप�या पगारातून जी काय ����क रा�ह��
असे�, �यातूनच �ाय�ा हवे. वासंती�ाही �वचार�े पा�हजे.

�त�ा काय आ�ण कसे �वचारायचे?

तुझा नवरा रेड इं�डयन आहे, �या�ा �जने सांभाळ�े, ती पंजाबी. �जने पा�न-पोषण
के�े, ती कना�टकात�या �ा�ण कुटंुबात�� आहे आ�ण आता �जने आप�या�ा
सांभाळ�े, �या बाई�ा आधार �ाय�ा हवा.

हे सां�गत�े तर वासंती�ा काय वाटे�? हे सगळे सहन कर�याची �त�या �ठकाणी
ताकद असे� का? आ�ण तसे �प�पणे सांग�याचे धैय� आप�यात आहे का?

–पण �या आईचे ऋण फेड�या��वाय जगता येणे अ��य आहे.
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कृ�णराव आप�या�ा सांगायचे, ‘मु�ा, कृत�ता ही सग�यात मोठ� चीज आहे आ�ण
ती फारच थो�ा माणसांत असते.’

–आ�ण ते वाग�ेही तसेच. आपण �यांचा सांभाळ�े�ा मु�गा आहोत ना? मुके�
आप�याच �वचारात होता.

अमृतसर�ा पोच�यावर प�ह�यांदा �याने वासंती�ा फोन �ाव�ा.

‘‘काय हो, तुम�याकडून काहीच बातमी नाही.’’

‘‘मी अमृतसरम�ये आहे.’’

‘‘म�ा वाट�ं, गंगा आण�यासाठ� तु�ही ह�र�ार�ा गे�ात.’’

‘‘वासंती, तू ताबडतोब हर�ीत�या प�यावर टे���ाम �ा��फरने सहा हजार प�ड
पाठवून दे.’’

‘‘हा हर�ीत कोण?’’

‘‘ते सगळं मी आ�यावर सांगेन. आधी तू �याचा प�ा ���न घे.’’

‘‘काय हो, अमृतसरम�ये जागा वगैरे घेत आहात क� काय?’’

‘‘नाही गं. एका�ा �ायचे होते, ते रा�न गे�े होते. �गेच पाठव.’’

‘‘या खेपेची तुमची इं�डया ��प वेगळ�च वाटते. सगळंच असंब� बो�ताहात तु�ही.’’

‘‘तसं काही नाही. मी �ंडन�ा आ�यावर सगळं सांगेन.’’

मुके�ने फोन ठेव�ा आ�ण �द���त�या कारकुना�ा फोन �ाव�ा.

�या रा�ी मुके��ा झोप �ाग�� नाही. कुठून आ�ो? कुठे चा��ो आहोत? ही
अ�मा, वासंती, �तथं मृ�युमुखी पड�े�� आप�� आई. सगळेच �व�च�. मुके� पड�या
पड�या �वचार करीत होता.

�स�या �दव�ी मुके� ग�ु�ीत�स�ग�या घरी गे�ा.
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‘‘हे माझं काड�. मी आता पु�हा तीन म�ह�यांनी येईन. याय�या आधी प� ���न फोन
क�न येतो. नाही तर मा�या सहका�यांना पाठवून देतो. एक काय��म करायचा आहे.’’

एवढे सांगनू तो बस�टँडवर आ�ा.

��प�दर आ�ण �क�न दोघे �याची वाट पाहत होते.

मुके��ा बघताच �क�नने ‘स�ाम साब’ �हट�े. ��प�दर काहीच बो��� नाही.

‘‘इथं याय�ा तु�हा�ा काही �ास झा�ा काय?’’

‘‘सग�यांची मज� सांभाळणं फार कठ�ण असतं; पण �सरा इ�ाज नाही.’’

�तने काहीतरी आठव�यासारखे �वचार�े, ‘‘बेटा, सुमती बु�पौ�ण�मे�या �दव�ी तुझा
वाढ�दवस साजरा क�न दानधम� करते काय? मी �त�ा सां�गत�ं होतं, तो ग�ुकृपेचा
मु�गा आहे.’’

‘‘होय. दानधम� करते ना.’’

‘‘बेटा, सोनसाखळ� अजूनही आहे?’’

�क�न�ा �दसणार नाही, अ�ा रीतीने मुके�ने ग�यात�� सोनसाखळ� �त�ा
दाख�व��. ��प�दर समाधानाने हस��. ते सगळेजण हर�ीत�या घरी आ�े, ते�हा
�द���त�ा कारकूनही �तथे आ�ा होता.

सगळेजण �दवाणखा�यात बस�े होते. मुके� हर�ीत�ा �हणा�ा, ‘‘हर�ीत, तू �ीख
आहेस. वाहे ग�ु�ा सा�ा ठेवून तू म�ा एक मदत के�� पा�हजेस. माझे हे कारकून
तु�याबरोबर असती�. �या सहा हजार प�ड रकमेतून मांज�साठ� एक छानसं �ेत, दोन
�ह�ी आ�ण एक घर �वकत घे. तू याच गावचा आहेस. तु�ा सगळ� मा�हती असे�च.

पैसे कमी पड�े, तर मा�या प�यावर कळव. हे माझं काड�.’’

��प�दर घाब�न �हणा��, ‘‘मु�ा, हे सगळं काय चा��ंय? म�ा काहीही नको.
सुमती काय �हणे�?’’

‘‘मांजी, तु�ही ग�प बसा.’’ मुके� �हणा�ा.

हर�ीत�ा आ�य� वाटत होते; पण �याने काहीही �वचार�े नाही.
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‘‘मुन�ीजी, ही मा�या आईची इ�छा आहे. तु�ही सगळे �मळून �क�नबरोबर बसून
�वचार करा.’’

मुके�चे बो�णे ऐकून हर�ीत, कारकून आ�ण �क�न�स�ग हे सगळे ग�धळ�े. स�वा
चार �ाख �पये �हणजे ही र�कम �हान न�हती. तेही एका अनोळखी गहृ�थाकडून
यावेत �हणजे? मागची ओळख पट�यामुळे आई�या मै��णी�ा एवढ� मोठ� र�कम
�ायची �हणजे? हे चा��े आहे तरी काय?

मुके� पुढे �हणा�ा, ‘‘माझी अ�मा सुमती आ�ण ��प�दर या दोघी मै��णी आहेत.
माझी आई अडचणीत असताना ��प�दरने मा�या आई�ा खूप मदत के�� �हणे. �यांनी
के�े�या उपकाराची कृत�ता ��ात ठेवून मा�या आईनं हे पैसे �द�ेत. तु�ही नकार
�द�ात, तर �त�ा खूप वाईट वाटे�.’’

कारकुना�ा सुमतीचा दान�ूर �वभाव माहीत होता. �तने या कारकुना�या
कुटंुबीयांनासु�ा ब�याच वेळा मदत के�� होती. कारकुना�ा �द���त घर घे�यासाठ�,
�यां�या मु���या �ा�ासाठ� न मागता सुमतीने पैसे �द�े होते. �यामुळे �या�ा ते खरेच
वाट�े.

–पण हर�ीत�ा हे सगळं नवीन होतं. परवा आप�या घरी आ�े�ा हा अनोळखी
माणूस या �हातारी�ा मदत करायची �हणतो. हा फसवाफसवीचा �कार वाटत नाही.
��वाय, �या�याबरोबर �द���त�ा कारकून पण आहे. आप�याकडून मदत झा��, तर
आप�या आई�ाही आनंद वाटे�. ग�ु जे चांग�े तेच करतो. हर�ीत मनात�या मनात
�हणत होता.

हा �कार �क�न�ासु�ा नवा होता. हा अनोळखी गहृ�थ कोण? आप�या आईची
याची ओळख क�ी झा��? आप�या आईने या साहेबां�या आई�ा मदत के�� होती
�हणे. आता हे सगळे �ोक �ीमंत झा�े आहेत. माणसे चांग�� �हणून मागचे सगळे
��ात ठेवून आता ते मदती�ा धावून आ�े. असू दे. आई�या पु�याईमुळे आप�या�ा
घर, �ह�ी, �ेती वगैरे �वकत घेता येई�. �ेतजमीन गावापासून थो�ा �र अंतरावर
�मळे�. कुठ�� जागा, कस�� �हैस याबाबत स�व�तर चचा� के�� पा�हजे. या पै�ा�या
�वहारात मुके� आ�ण ��प�दर या दोघांना तसा रस न�हता. ते ��ात आ�याने
कारकुनाने हर�ीत आ�ण �क�न�स�ग�ा �ेजार�या खो��त जाय�ा सां�गत�े.

‘‘मांजी, आपण दम�ा असा�. मुके�बरोबर बो�ायचंय वाटतं तु�हा�ा.’’ असे �हणून
तो उठ�ा.
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�या खो��त मांजी आ�ण मुके� दोघेच होते. ग�धळ�े�� ��प�दर आ�ण मंद��मत
करीत अस�े�ा मुके�.

‘‘बेटा, हे काय के�ंस? एवढा पैसा? सुमती�ा �वचार�ंस का?’’

‘‘तु�ही कस�ाही �वचार क� नका. मी �वचार क�नच हा �नण�य घेत�ाय.’’

‘‘बेटा, मी तु�ा सांभाळ�ं ते या�यासाठ� न�हे. उ�ा तु�ा आ�ण म�ा कुणीतरी
काहीतरी �हट�ं तर?’’

��प�दर सा�ंक झा��.

‘‘मांजी, हे मी कमाव�े�ं आहे. हे म�ा कुणीही �द�े�ं नाही. तु�ही नाही �हणू नका.
तु�ही के�े�े उपकार काय कमी आहेत का? म�ा सांभाळ�ंत, �ध पाज�ंत, सु�र�दरचा
�वरोध प�क�नही तु�ही म�ा अनाथा�मात पाठ�व�ं नाही. अनाथा�मातच पाठ�व�ं
असतं, तर आज मी अमे�रकेत काय करीत रा�ह�ो असतो, कोण जाणे!’’

��प�दर आत�या आत रडत होती.

‘‘तु�ही गरोदर अस�याची गो� �पवून ठेव��त. अंत:करणावर दगड ठेवून म�ा
अ�माकडं सोपव�ंत. हे सगळं क�ासाठ�? कुणासाठ�? फ� मा�यासाठ� तु�ही एवढे
क� सोस�ेत. �कतीही संकटं आ�� तरी तु�ही �यांना भीक घात�� नाही. माझा हात
सोड�ा नाही. तुम�या �हातारपणी मी एवढंसु�ा क� नये काय?’’

मुके�ने ��प�दर�या हाडकु�या पायांवर डोके ठेव�े.

‘‘बेटा, सु�र�दरनं तु�ा कधीच आप�ा मु�गा मान�ं नाही; पण मी मा� तु�ा माझा
मु�गाच समजत होते. �या�ा तो ‘ग�ु’च सा� आहे. तू एव�ा कृत�तेनं हे सगळं
करतो आहेस, याव�न सुमतीनं तु�यावर चांग�े सं�कार के�ेत हे पटतं. बेटा, वाहे ग�ु
तुझं र�ण करो.’’

�त�या डो�यांती� अ�ूंनी मुके� �च�ब �भजून गे�ा. ते आनंदा�ू होते.

अनेक वष� �:ख भोगत आ�े�या �त�या जीवनात ग�ुकृपेने सुखाचे �दवस आ�े
होते.

‘‘पुढ�या खेपे�ा येताना सुमती, नी�, वासंती या सग�यांना घेऊन ये.’’
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आका�ा�या �द�ेने हात जोडत ��प�दरने ग�ु�ा नम�कार के�ा.

मुके� �द����ा परत�ा, ते�हा �या�ा खूप ह�के वाटू �ाग�े; पण �या�या मनात
थोडी काळजी होती.

‘आप�ा स�खा भाऊ असे� का? तो कुठं असे�? �या�ा �ोध�ं पा�हजे. आप��
सगळ� हक�गत �या�ा सां�गत�� पा�हजे. या एव�ा मो�ा जगात आपण दोघेच
एकमेकांना आधार देऊ �कू.’ �या�या डो�यात �वचार चा�ू होते.

�सरीकडे वासंती!

वासंती�ा ही सगळ� हक�गत सां�गत��च पा�हजे. ती हे सगळे कसे �वीकारते माहीत
नाही.

मुके� बंग�ोर�ा गे�ा नाही. �याने �द����नच �ंडन�ा जायचे ठर�व�े.

जा�याआधी �याने सुमती�ा फोन के�ा.

�या�या जीवनात�या सग�याच घटना �व�च� रीतीने घड�या हो�या. तीनच
�दवसांपूव� तो ��प�दर आ�ण सु�र�दर�स�ग यांचा मु�गा होता, पंजाबी होता, वीस
�दवसांपूव� सुमती आ�ण रावसाहेब यांचा एकु�ता एक मु�गा होता. भारतीय होता.
�ीमंत होता.

आता तो भारतीयच न�हता. या मातीत�ाच न�हता. या सं�कृतीत�ा न�हता. तो
अमे�रकन होता.

हे सुमती�ासु�ा माहीत न�हते. समजा, माहीत असते तर �तने मु�ा�ा आप�या
मु�ासारखे सांभाळ�े असते का? मुके��या मनात सारखे �वचार चा��े होते.

ब�तेक �तने असेच �ेम के�े असते. �तचे �ेम गंगेसारखे प�व�, सागरासारखे खो�
आ�ण �हमा�यासारखे उंच आहे.

हे सगळे फोनम�ये सांगणे मुके��ा ��यच न�हते. कुठून सु�वात करायची आ�ण
कुठे थांबायचे, याचा �वचार करीत होता. काहीच सुचेना.

याब�� आताच काहीही न सां�गत�े�े बरे. पु�हा एकदा भेटून �त�ा सगळे सांगावे.
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मुके� बंग�ोर�ा न येता �द����न थेट �ंडन�ा जाणार, हे ऐकून सुमतीने वेगळाच
अथ� �ाव�ा.

‘‘मु�ा, रागाव�यामुळे तू बंग�ोर�ा येणार नाहीस का?’’

‘‘नाही गं अ�मा, मी खरंच रागाव�े�ो नाही. अमे�रकेत माझं एक तातडीचं काम
आहे.’’

‘‘मु�ा, ��प�दर भेट�� होती का रे? क�ी आहे रे ती?’’

सुमती�ा काय सांगावे? ती माझी आईच नाही �हणून, आपण या दे�ाचेच न�हे
�हणून सांगायचे?

फोनवर काहीच सांग ूनये, ��य� भेट�तच सांगावे, हे चांग�े.

‘‘अ�मा, तुझी आठवण काढ�� �तनं. नी� क�ी आहे?’’

या ग�धळात नी�कडे कुणीच �� �द�े न�हते. �त�ाही वाईट वाटत होते. मुके��या
सहीचे कागद सती�ने घेत�े, ते�हा तर �त�ा मान खा�� घा�ावी �ाग�� होती.

‘‘नी��ा बरं नाही. �तनं फार �ास क�न घेत�ाय. तू �त�या�ी बो�ाय�ाच हवंस.’’

‘‘अ�मा, आणखी तीन-चार म�ह�यांनी येतो. आता चा��ोय. तू तु�या �कृतीची
काळजी घे.’’

‘‘मु�ा, चा��ोय �हणू नकोस. जाऊन येतो असं �हण.’’

अ�माने �या�ा हळूच उपदे� के�ा.
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�ंडन�या �ह�ो �वमानतळावर वासंती मुके�ची वाट बघत होती.

�त�ा बघताच मुके��ा अनेक युगे �ोटून गे�यासारखे वाट�े.

वासंती�ा काय सांगायचे, सांगाय�ा सु�वात क�ी करायची? या ��ां�या आवता�तच
�याने �वमानात�ा वेळ घा��व�ा होता; पण वासंती�ा समोर बघताच तो ते सगळे
�वस�न गे�ा.

कारम�ये मुके� ग�पच बस�ा होता. वासंतीनेच बो�ाय�ा सु�वात के��.

‘‘बाबा साठ वष� जग�े. कोणतीच जबाबदारी ����क रा�ह�� न�हती. मरणही
चांग�ं आ�ं �यांना. ‘अनायासेन मरणं, �वना दै�येन जीवनं’ हे दो�ही �यांना �ाभ�ं. तू
आता फार �ास क�न घेऊ नकोस.’’

‘‘अगं, �ास �याचा होत नाही. मा�यासमोर अस�े�े ��च वेगळे आहेत.’’ मुके�
�हणा�ा.

घर पूव�सारखे होते. वासंतीतही काही फरक झा�े�ा न�हता; पण मुके�म�ये खूपच
बद� झा�ा होता. गे�या दोन-तीन आठव�ांत �या�या मना�ा खूपच �ास झा�ा
होता. तो �याचा रा�ह�ाच नाही.

वासंती�ा मुके�बरोबर खूप काही बो�ायचे होते. रावसाहेब हे �तचे सासरे अस�े
तरी वासंती�या व�ड�ां�यापे�ाही अ�धक �ेमाने �त�ा �यांनी वाग�व�े होते. वासंती�या
व�ड�ांना मु�� �हणजे �तर�कार वाटायचा; पण रावसाहेब तसे न�हते.

ते �ंडन�ा यायचे ते�हा �क�वा वासंती भारतात यायची ते�हा रावसाहेब वासंती�ी
खूप आपु�क�ने, �ेमाने वागत. एखा�ा �म�ाने �ावा, तसा कधीकधी रावसाहेब
वासंती�ा स��ा �ायचे. ती सून अस��, तरी �यांनी �त�ा आप�या मु���माणेच
वाग�व�े.

सुमतीसु�ा वासंतीबरोबर त�ीच वागत होती. काहीही घेत�े तरी ती दोन-दोन व�तू
�यायची. नीरजा आ�ण वासंती या दोघ�वर �तने सारखेच �ेम के�े.

�हचे न�ीब बघून वासंती�या ब�हणी कधीकधी �ंका �याय�या. �तची मोठ� बहीण
एकदा �हणा��, ‘‘वासंती, �ेवट� �कतीही के�ं तरी सासू ही सासूच असते आ�ण सून
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ही सूनच. तू इथं क�ा�ा राहतेस? तुझी सासू आप�या मु���ाच सगळं देत असे�.’’

आप�या ब�हण�चे हे बो� ऐकून वासंती�ा खूप हसू आ�े होते.

‘‘ताई, माझे सासू-सासरे �हणजे ��य� पाव�ती-परमे�र आहेत. तु�या सासू-
सास�यांसारखं समजू नकोस �यांना. �यांनी म�ा कधीच सुनेसारखं वागव�ं नाही. ते
मा�यावर नी�ताईपे�ाही जा�त �ेम करतात.’’

असे सासरे आता नाहीत. वासंती मुके�चे समाधान करीत होती; पण मनात�या
मनात �त�ाही वाईट वाटतच होते. �तचा पाय मोड�ा होता �हणून �त�ा हॉ��पट�म�ये
राहावे �ाग�े. नाहीतर तीही �या वेळ� भारतात येणार होती. मुके� नुकताच आ�ा
होता. ती मनात �वचार करीत होती. आपण अ�मा�या सोबत थोडे �दवस राहाय�ा हवे.
भारतात कधी जायचे?

म�यंतरी�या काळात मुके�चे बरेच फोन आ�े होते; पण �याचे बो�णे अध�वटच
असायचे. घरात मृ�यु झा�े�ा असताना �याचे मनही �ठकाणावर नसणार. ��वाय
व�ड�ां�या मृ�यूचे �:ख मुके�ने खूपच �ावून घेत�े होते. �यामुळे �याने खूप �ास
क�न घेत�ा असावा, असे समजून वासंतीने �या�ा जा�त काहीच �वचार�े न�हते.

आता नवरा घरी परत�ा होता. रावसाहेबांना �ेवट� �ेवट� काही �ास झा�ा नाही
ना, अमृतसरची ��प क�ी झा��, सहा हजार प�ड क�ासाठ� खच� के�े वगैरे सगळे
�वचारावे, असे �त�ा वाट�े.

मुके� ग�प ग�प होता. �वयंपाकघरात�या कोप�यात अस�े�या देवा�दकां�या मूत�वर
�याची नजर �खळ�े�� होती.

�ु�वारचा �दवस. वासंतीने ��मीपूजन संपव�े�े होते. देवासमोर सुरेख रांगोळ�
काढ�े�� होती. वा�ह�े�� फु�े, अ�ता वगैरे देवासमोर �दसत होते.

�वयंपाकघरात�या �भ�तीवर पंचांग �टक�े होते.

ट�.�ही.�या वर�या बाजू�ा �तचा ��नात�ा फोटो होता. मुके��या मुंजीत�ाही एक
फोटो होता.

आपण कोण?

मुके� आप�याच मना�ा हा �� पुन:पु�हा �वचा� �ाग�ा.
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‘‘�वयंपाक झा�ाय. पानं घेता का?’’ वासंतीने मुके��ा �या�या ��सागरातून बाहेर
काढ�े.

तो गावात असे, ते�हाचे �याचे हे ठर�े�े काम. तो यां��कपणे उठ�ा आ�ण �याने
ताटे मांड��.

‘‘एवढा कस�ा �वचार करताय?’’ वासंतीच बो�ू �ाग��.

‘‘तसं काही नाही.’’

‘‘काय हो, तु�ही गावाकड�� काहीच बातमी सां�गत�� नाही.’’

‘‘....’’

‘‘कोण कोण आ�ं होतं? मा�या माहेरचं कोण आ�ं होतं? आईबाबा तेवढे आ�े
असती�. मा�या ब�हण��यापैक� कुणी आ�ं होतं का, हो?’’

‘‘सगळे आ�े होते.’’

‘‘नी�ता◌�इंनी फार �ास क�न घेत�ा असे� ना! मी �त�याबरोबर फोनव�न रोज
बो�त होते. तु�ही तर भेटतच न�हता.’’

‘‘होय.’’

‘‘बाबांचा फोटो ए��ाज� क�न घेऊन या�, असं वाट�ं होतं. का आण�ा नाहीत?’’

‘‘होय. ते �वस�न गे�ो. ते मा�या मनात भ�न रा�ह�े�े असताना �यांचा फोटो
क�ा�ा पा�हजे?’’

‘‘अ�मा क�ा आहेत? एव�ा मो�ा घरात �या एक�ा क�ा राहणार?’’

‘‘माहीत नाही.’’

‘‘अ�मा, नी�ता◌�इं�या घरी राहाय�ा जाणार नाहीत, हे मा� न�क�. �यांचा �वभाव
म�ा माहीत आहे. तु�ही �यांचे �चरंजीव आहात. ‘न�क� ये’ �हणून तु�ही �यांना
सांगाय�ा हवं होतं. अ�मा येऊ दे, म�ा कोणताच �ास होणार नाही. �या घरात
अस�या तर घरा�ा �ोभा येई�. तु�ही �यांना बो�ाव�ंत क� नाही?’’
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मुके� काहीच बो��ा नाही.

वासंती�ा काहीच सुचेना. मुके��ा झा�ंय तरी काय? �तचे मन धा�ताव�े.

मुके� हस�ा. हात धुवून तो सरळ झोपाय�या खो��त गे�ा. अंथ�णावर पडून
मुके� पु�तक चाळत होता. �याचे मन �र कुठेतरी भटकत होते.

वासंती आत आ��. मोहक हस��. मुके��या जवळ येत �तने �या�ा कु�ीत घेत�े
आ�ण �वचार�े, ‘‘कस�ा �वचार चा��ाय एवढा?’’

‘‘वासंती, मी तु�ा एक खरी बातमी सांगणार आहे. तू ती क�ी �वीकारतेस त�ी
�वीकार.’’

गे�या वीस �दवसांत घड�े�या �व�च� घटना �याने एकामागनू एक सां�गत�या.
वासंतीचा चेहरा उतर�ा. या गो�ीवर �व�ास ठेवणे �त�ा कठ�ण जात होते.

‘‘वासंती, मी तु�यापासून कोणतीही गो� �पवून ठेव�े�� नाही. आता तु�या
संसाराब��चा �नण�य तू कसाही घेत�ास तरी माझं काही �हणणं नाही. यात तुझा
काहीच दोष नाही. मी तर हा असा, परदे�ीय, वेग�या कुळात�ा, वेग�या जातीत�ा,
कु�गो� नस�े�ा रेड इं�डयन. मा�याबरोबर बायको �हणून राहावं, असं अजूनही वाटतं
तु�ा? का मा�यापासून घट�फोट �यावा असं वाटतं? तूच �वचार क�न काय ते ठरव.
बाबांची मा�म�ा आ�ण पैसा यांना मी हात �ाव�ा नाही. आतापय�तचे �ीमंतीचे
थाटमाट यापुढे चा�णार नाहीत. आता मी अगद� सामा�य माणूस आहे. मी कोण आहे,
हे म�ाच कळेनासं झा�ंय.’’

उ�ी आ�ण बेड�ीट घेऊन मुके� बाहेर�या खो��त �नघा�ा.

वासंती�ा एकट��ाच �वचार क� �ावा, आप�या संसाराब��चा �वचार आ�ण
�नण�य �त�ाच घेऊ �ावा �हणून तो बाहेर �नघून गे�ा.

वासंतीसु�ा ग�धळून गे��. काय करावे हेच �त�ा कळेना. आतापय�त �त�ा याब��
कस��च क�पना न�हती. तो �ा�ण नाही, पंजाबी नाही, तर च�क रेड इं�डयन आहे.
रेड इं�डयन �हट�याबरोबर डो�यावर �पसांचे �करीट घा�ून, त�डा�ा रंग �ावून
नाचणारी माणसे �त�या डो�यांसमोर आ��.

आप�ा नवरासु�ा �यां�यापैक� एक? �तचे अंग �हार�े. हा मांसाहारी आहे क�
काय? नरभ�क असावा काय? अ�ा माणसाबरोबर आप�े ��न झा�े? �त�ा घाम



फुट�ा.

�स�याच �णी �त�या डो�यांसमोर मुके�चे वेगळे �प उभे रा�ह�े. रे�मी सोवळे
नेसून सं�या क�न जप करणारा मुके�. यात �याचे कुठ�े �प खरे आ�ण कुठ�े
खोटे?

वासंती�या ��ीने हे ��न अगद� पारंप�रक प�तीने झा�े होते. रावसाहेबांची ��त�ा
पा�न वासंतीचे वडी� �भा�वत झा�े होते. �हचे न�ीब पा�न �त�या ब�हण�ना हेवा
वाटत होता.

रावसाहेबां�या सामा�जक ��त�ेब�� वासंती�ा अ�भमान वाट�ा होता. आता मुके�
रावसाहेबांची संप�ी नाकारत होता. �हणजे इत�या �दवसांची �ीमंती आता नसणार.
एवढ� संप�ी कुणा�ाच �मळवता आ�� नसती. मुके�ने नकार दे�याआधी आप�या�ा
एका ��दाने तरी �वचाराय�ा हवे होते. �त�ा �याचा थोडा रागही आ�ा.

जे�हा ती �या�या मनात ��र��, ते�हा �त�ा �याने घेत�े�ा �नण�य यो�य वाट�ा. हा
पैसा, ही संप�ी �याने आप�याकडेच ठेवून घेत�� असती, तर �या�ा सुख कधीच
�ाभ�े नसते. सबंध आयु�यभर �या�ा प�ा�ाप करीत बसावे �ाग�े असते, असे
�त�ा वाट�े.

मुके� आप�या व�ड�ांसारखाच �नघा�ा. �या�या व�ड�ांनी आप�� संप�ी मु�ा�या
नावाने ���न �द��; पण �यां�याब���या कृत�तेमुळे मुके�ने ती संप�ी �यां�या
मु���या नावाने ���न �द��. व�ड�ांचा वारसा पै�ातच मोजायचा असे� तर तो पैसाच
नको, असे �याने ठर�व�े. हा गणु �याने �या�या व�ड�ांकडूनच घेत�ा.

आपण काय करावे, याब�� वासंती मो�ा पेचात पड��. ती तट�थपणाने �वचार
क� �ाग��. गे�� दोन वष� नवरा आप�या कत��ा�ा चुक�ा नाही. �याने �ेम �द�े,

आपु�क� �द��. �याने कुठेही आ�ण कधीही फसवाफसवी के�� नाही. तो
�ामा�णकपणाने वागत होता. �या�या ज�माब�� �या�ा काहीच माहीत न�हते. माहीत
असते तर �याने �प�पणे तसे सां�गत�े असते. �याने आ�ा सगळे सां�गत�े तसे. तो
काहीही �पवून ठेवणारा न�हे. पती-प�न��याम�ये कोणताही आडपडदा नसावा, असे
�या�ा वाटत होते.

घरा�याचे मूळ �ोधाय�ा गे�ो तर कुठे जाऊन पोचू, कुणास ठाऊक! मोठ� माणसे
�हणतात ते खोटे नाही. ‘नद�चे मूळ आ�ण ऋषीचे कूळ �ोधू नये.’
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ते काही असो, ��ना�या वेळ� मुके� कसा होता, ते आप�या ��ीने मह�वाचे. �याचे
घराणे वगैरे न�हे. वासंतीने मुके�बरोबर राह�याचा �नण�य घेत�ा.

मुके� आधीच फार �खाव�ा गे�ा होता. �यामुळे या �वषयाब�� काहीच बो�ायचे
नाही, असे �तने ठर�व�े.

वासंती�ा के�हा झोप �ाग��, ते कळ�ेच नाही.

�स�या �दव�ी उठून बघते तर मुके� बाहेर�या खो��त�या सो�यावर झोप�ा होता.
�या�ा उठवीत �तने �ेमाने �या�या खां�ावर हात ठेवीत �हट�े, ‘‘तु�हा�ा आठवतं?
तुम�या सुख�:खात मी सहभागी होईन, असं मी तु�हा�ा ��नात वचन �द�ंय. तु�ही
कुणाचंही अप�य अस�ात तरी माझे पती आहात.’’

मुके�ने कृत�तेने �तचा हात दाब�ा.

तो ऑ�फसात गे�ा, ते�हा �या�या सग�या सहका�यांनी �या�या व�ड�ां�या
�नधनाब�� सहानुभूती �� के�� आ�ण ते आपाप�या जागी जाऊन बस�े.

मुके� आप�या बॉस�ा जाऊन भेट�ा. �याने �या�ा �वचार�े, ‘‘साहेब, म�ा �गेच
अमे�रके�ा एक असाइनम�ट आहे. �तथून भारतात जा�यासाठ� एखादं काम �मळे�?’’

‘‘अव�य, आ�ही एक काय��म करणार आहोत. भारतीय सॉ�टवेअर इं�ज�नअस�
सगळे अमे�रकेकडे वळत आहेत. �यां�या जीवनावर आधा�रत असा एक काय��म
तयार करायचा आहे. तु�ा हे काम अवघड जाणार नाही.’’

‘‘हो, अगद� न�क� करेन.’’

मुके�ने �या �दव�ी रा�ी वासंती�ा �हट�े, ‘‘वासंती, तूही ये. तू अमे�रका पा�ह��
नाहीस ना?’’

‘‘आता नको. तु�ही क�ासाठ� जात आहात, हे म�ा माहीत आहे. तु�ही �तथं तुम�या
भावा�ा �ोध�यासाठ� जात आहात. होय ना?’’

‘‘ते तु�ा कसं कळ�ं?’’
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‘‘��ना�ा दोन वष� झा�� �हट�ं; पण माझं ऐकणार असा�, तर एक सांग ूका?
तु�ही �याचा �ोध करायचं सोडून �ा. तु�ही �या�ा कधीही ब�घत�ं नाही. दोघं कधीही
एक� आ�ा नाहीत आ�ण तो तर अमे�रकेत वाढ�े�ा. �याचं आ�ण तुमचं कसं
पटणार?’’

‘‘तसं काही नाही. ��प�दर�ा बघून �कतीतरी वष� झा�� होती; पण �त�याकडं
बघताच म�ा अ�जबात तसं वाट�ं नाही. वासंती, तु�ा हे कळायचं नाही. म�ा मा�या
दादा�ा �ोध�ंच पा�हजे.’’

‘‘मी तरी येणार नाही. मी आ�े तर तुमचा खच� वाढणार नाही का?’’

आता खचा�चा �वचार दोघांनी �मळूनच के�ा पा�हजे, असेच वासंती�ा सुचवायचे
होते. पूव�ची प�र��थती वेगळ� होती. रावसाहेबांना एक फोन के�ा, क� सगळ� �व�था
होत होती.

बद��या प�र��थती�ी जमवून घे�यासाठ� थोडा वेळ �ागतो. ग�रबीतून �ीमंतीकडे
जाणे सोपे असते; पण उ�टा �वास फार �ासदायक असतो.

मुके�ने �वासाची सगळ� तयारी के��.

मुके� या�याही आधी अमे�रके�ा गे�ा होता; पण आ�ाचा हा दौरा एकाच
कारणासाठ� होता.

‘सॉ�टवेअर ए��पोट�’मुळे आ�ण संगणक-�ांतीमुळे अनेक भारतीय अमे�रकेत गे�े
होते.

याही आधी अमे�रकेत जाणा�या भारतीयांची सं�या कमी न�हती; पण सामा�य
दजा�ची कामे �मळव�यासाठ�, कामगार �हणून �क�वा �षार �व�ाथ� �हणून जाणारेच
अ�धक होते. आता अमे�रके�ा जाणारे �ोफे�न� होऊन जात होते. अनेक भारतीय,
अमे�रकेत जाऊन मोठे उ�ोगपती झा�याची उदाहरणेही होती.

‘बे ए�रया’ हा सॅन�ा��स�कोजवळ अस�े�ा भाग. हा भाग भारतात�या कुठ�याही
उपनगरासारखाच आहे. �तथ�या भारतीयां�या जीवनावर आधा�रत एक काय��म
कर�याची काम�गरी मुके��या बॉसने मुके�वर सोप�व�े�� होती.
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या खेपे�ा मुके�ची, अमे�रकेकडे बघ�याची ��ीच वेगळ� होती. हा दे� आप�ा,
आप�या पूव�जांचा. गो�या �ोकांनी आप�या �ोकां�यावर ग�ुाम�गरी �ाद�� आ�ण या
दे�ावर आप�ा अ�धकार गाजवाय�ा सु�वात के��.

‘हा एक अ�यंत समृ� असा दे�. इथं आप�या दादा�ा कसं आ�ण कुठं �ोधायचं?’

मुके��या मनात पु�हा ��ांचं मोहोळ उठ�ं.

कॅ��फो�न�या हा सुंदर �ांत आहे. �तथे नुक�याच सु� झा�े�या वसंतऋतूमुळे �या�या
स�दया�त अ�धकच भर पड�� होती. त�हेत�हेची फु�े आ�ण त�हेत�हे�या आकारात��
फळे पा�न डोळे तृ�त होत होते; पण मुके�चे मन �यात फार काळ रम�े नाही.

मुके�ने कुठेतरी वाच�े होते, ते �या�ा आठव�े, "Indians are intimate without

being friendly, westerners are friendly without being intimate."

आप�या कामाबरोबरच मुके�ने आणखी एक काम के�े. ते �हणजे, �याने
सॅ�ेम�ट�या जवळ अस�े�या सरकारी हॉ��पट�चा �ोध �ाव�ा.

संगणका�या सहा�याने �तथ�े जुने दाख�े �मळ�वणे सोपे होते. ��प�दरने
सां�गत�या�माणे एकतीस �डस�बर�ा �त�या पोट� मृत बा�क ज�म�याची न�द होती.

१ जानेवारी १९६८ या �दव�ी ��टो �बगाट आ�ण �याची बायको नेनी यांना मु�गा
झा�याची न�द होती. �या मु�ाचे नाव ‘एड्’ असे ���ह�े होते. या�याही आधी �यांना
सहा वषा�चा एक मु�गा होता.

�तथून जवळ�याच पो��स �टे�नम�ये जाऊन �याने ��टो आ�ण नेनी यां�या मृ�यूचे
दाख�े पा�ह�े आ�ण एड्�ा द�क �द�याब��चे कागदप�ही पा�ह�े.

तीन-चार �म�ानात जाऊन मुके�ने रॉबीचा �ोध घेत�ा; पण हाती काहीच �ाग�े
नाही.

�या अथ� रॉबी�या मृ�यूची न�द उप��ध नाही, �या अथ� तो �जवंत अस�ा पा�हजे.
तो �जवंत अस�ाच तर कुठ�यातरी अनाथा�मात दाख� झा�ा अस�ा पा�हजे; कारण
या दे�ात�या काय�ानुसार र��यावर सापड�े�या मु�ा�ा कुणा�ाही आप�या घरी
घेऊन जाता येत नाही, असे �या�ा सांग�यात आ�े होते.

�या �दे�ात दोन अनाथा�म होते. प�ह�या अनाथा�मात �या वेळची न�द न�हती;
पण �स�या अनाथा�मात �या अपघातानंतर थो�ा �दवसांनी एक मु�गा दाख�
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झा�याची न�द होती.

�याचा दाख�ा बघ�यासाठ� मुके� आ�ण �याचा �तथ�ा �म� हे �नघा�े. �या
दाख�यात �या मु�ाब��ची सगळ� मा�हती �द�� होती. �याचे नाव होते मा�ट�न.
र��या�या कडे�ा अस�े�या झाडात एक मू� बे�ु� होऊन पड�े होते. �या�ा
कुणीतरी पा�ह�े आ�ण �या�ा अनाथा�मात आणून दाख� के�े होते. ते मू�
अनाथा�मात आ�े, ते�हाचे �याचे कपडे, �या वेळचा �याचा फोटो हे सगळे �तथे
�चकटव�े�े होते.

मुके�चा सहा�ा वष� काढ�े�ा फोटो �या�यासारखाच �दसत होता. फरक होता, तो
�या�या गा�ाम�ये. �या�या गा�ावर काळा तीळ होता.

��प�दरने वण�न के�या�माणे �ा� चौक�ाचा �ट� �या�या अंगावर होता.

�याचे नाव �सरे अस�े तरी तो आप�ा भाऊच अस�याब�� मुके�ची खा�ी पट��.
पुढे �याचे काय झा�े? तो आता कुठे असे�?

�या अनाथा�माची वॉड�न माथा� आता म�यम वयाची �दसत होती. जुनी सगळ�
कागदप�े काढून बसताना �त�या माग�या आठवणी जा�या झा�या.

‘‘होय, मा�ट�न�या डो�या�ा मार �ाग�यामुळे �यानंतरचे सात-आठ म�हने �या�ा
मागचं काहीच आठवत न�हतं. �या�ा मनो�वकारत��ाकडे ने�यावर ते �हणा�े, क�
�याची �मृती सावका�पणे जागी होई�. �या�यासाठ� �या�यावर कोण�याही �कारचा
दबाव आणू नका. �यामुळे �या�ा आ�ही मा�ट�न �हणूनच हाक मा� �ाग�ो. पुढे तेच
नाव �ढ झा�े.

नंतर �याची �कृती ��थर �हाय�ा दोन वष� �ाग��. तो अ�यासात खूप मागे होता;
पण संगीत, �च�क�ा, खेळ याची �या�ा फार आवड होती.

‘‘इथं �कती वष� होता?’’

‘‘साधारण बारा वष� होता. तो कॉ�ेज�ा गे�ा नाही. �या वयात �या�ा इथं राहायचं
�हणजे कंटाळवाणं वाट�ं असणार. अठरा वषा�चा झा�यावर तो �नघून गे�ा.’’

‘‘�या�ा �या�या �हानपणीची आठवण होती का?’’
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‘‘असे�. इथं कुणा�ा माहीत असणार? ��येका�ा कुठ�� ना कुठ�� सम�या
असतेच. याचे कुणीतरी वारसदार असती� तर �यांनी येऊन भेटावं, असं इथ�या
पो��सांनी जाहीर के�ं होतं; पण कुणीही आ�ं नाही.’’

‘‘तो आता कुठं आहे?’’

‘‘इथून जो गे�ा, तो परत काही इथं आ�ा नाही. आप�ा प�ासु�ा �यानं कळव�ा
नाही. �यामुळे �याचा नेमका प�ा आ�हा�ा माहीत नाही; पण सहा म�ह�यांपूव� माक� ट
बा�केटजवळ ‘मॅ�सी फूड’म�ये �या�ा पा�ह�याचं कुणीतरी सांगत होतं.’’

आप�ा भाऊ रे�टॉरंटम�ये वेटरचं काम करतो, �या�यावर ���णाचे सं�कार झा�े
नाहीत. भारतात वाढ�े�या मुके��ा हे सगळे नवीन होते; पण अमे�रकेत�या मु�
�वचारसरणीत अस�या हळवेपणा�ा �थान न�हते.

मुके�ने टेडचे आभार मान�े आ�ण तो माक� ट बा�केटकडे �नघा�ा.

हा मुके�चा, आप�या भावा�ा �ोध�याचा अखेरचा �य�न होता.

‘मॅ�सी फूड’�या आत पाऊ� ठेवताच �या�या पोटात ढवळून �नघा�े. �तथ�या
मांसाहारी पदाथा��या वासाने �या�ा ��सारी आ��.

तो टेब�ाजवळ जाऊन बसताच एक वेटर आ�ा. मुके�ने वर ब�घत�े आ�ण �या�ा
ध�का बस�ा.

�बे�ब �याचीच ��तकृती असावी, असे �या�ा वाट�े. हाच आप�ा भाऊ. �या�या
गा�ावर काळा तीळ आहे. आणखी सहा वषा�नी आपणही कदा�चत असेच �दसू. मुके�
मनात�या मनात �वचार करीत होता.

‘‘तुमचं नाव मा�ट�न आहे काय?’’

‘‘होय, पण तु�हा�ा काय पा�हजे?’’

‘‘तुम�याजवळ थोडं खासगीत बो�ायचंय.’’

‘‘मग असं करा, अजून अ�या� तासानं माझं काम संपे�. तोपय�त तु�ही बाहेर थांबा.’’

�तथून कधी एकदा बाहेर पडू, असे मुके��ा वाटत होते. मांसाहारी पदाथा��या
वासाने �या�ा ��सारी आ�� होती.
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अ�या� तासानंतर मा�ट�न आ�ा. �याने �सगारेट पेट�व��.

‘‘मी मुके� राव.’’ मुके�ने �या�ा आप�� ओळख क�न �द��.

ते दोघे एकमेकां�यासमोर बस�े. एकाच र�ाचे, एकाच आई�या पोट� ज�म�े�े,

अगद� एकसारखे �दसत होते.

‘‘मा�याजवळ काय बो�ायचंय? मी तर तु�हा�ा आजपय�त कधीच पा�ह�ं नाही.’’

‘‘होय; पण तू तु�या �हानपणी सॅ�ेम�टोत अस�े�ं तु�ा आठवतंय?’’

‘‘थोडं थोडं!’’

‘‘तु�ा एड् नावाचा �हान भाऊ होता काय?’’

‘‘असे�.’’

‘‘तुझे आई-वडी� र�ता-अपघातात गे�े, हे माहीत आहे?’’

‘‘होय; पण मी अनाथा�मातच वाढ�यामुळे म�ा माग�या गो�ी नीट आठवत नाहीत;
पण हे सगळं तु�ा क�ा�ा पा�हजे?’’

‘‘मीच तो एड्.’’

मुके�ने आप�ा सगळा इ�तहास थोड�यात सां�गत�ा. सोबत आण�े�े पुरावेसु�ा
�याने �या�ा दाख�व�े.

मा�ट�न�ा आ�य� वाट�े.

‘‘तु�ा भेटून आनंद झा�ा.’’ �याने अगद� औपचा�रकपणे सां�गत�े.

‘‘तु�ा मु�ं वगैरे काही?’’

‘‘म�ा दोन मु�ं आहेत. तु�ा?’’

‘‘म�ा अजून �हायची आहेत. मी तुम�या घरी येऊ �कतो?’’

‘‘ये ना. �यात काय?’’
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पुढे �यां�या बो��याचा �वषय संप�ा. एकाच आई�या पोट� ज�मा�ा येऊनसु�ा
एक� न वाढ�यामुळे, एक� न खेळ�यामुळे ते एकमेकांना �य�थासारखे वाटत होते.
�या दोघां�यात कोण�याही �कारचे भाव�नक बंधन न�हते.

मा�ट�नचे घर जवळच होते. मा�ट�न आप�या घरी गे�ा. जाताना �याने मुके��ा पण
ने�े. घरात ��र�या ��र�या तो सरळ �वयंपाकघरात गे�ा आ�ण �याने एक पॅक
आण�े.

‘‘हे गाईचे मांस आहे. म�ा खूप आवडतं. आज से�म�ये गाईचं वास�च काप�ं
होतं. �याचेच तुकडे क�न हे असं पॅक करतात.’’ मा�ट�नने मा�हती �द��.

मुके��या डो�यांसमोर सुमती गाईची आ�ण गाई�या वासराची पूजा करीत अस�े�े
��य उभे रा�ह�े. सुमती पूजा करीत असताना नीरजा गाई�या पाव�ांची रांगोळ� काढत
होती आ�ण मुके� आई�या सांग�या�माणे पूजा करीत होता.

गोमांस, वासराचे मांस �हणजे �या�ा क�पनाच करवेना. गाय ही अ�यंत प�व�
असते. �या�या मनावर तसे सं�कार झा�े होते.

घरा�या दारावर थाप मारताच एका कृ�णवण�य बाईने दार उघड�े होते. दोन मु�े
ज�मनीवर खेळत होती. ती साधारण दोन आ�ण चार वषा�ची असावीत.

‘‘ही माझी बायको आ�ण ही माझी मु�ं जेन आ�ण जॉन.’’

घरात दा�चा वास येत होता. ग�रबी उठून �दसत होती. ही माणसे इथे क�ी राहत
असती�, याचे �या�ा ��यंतर येत होते.

‘‘हा माझा �हान भाऊ. हरव�ा होता. आता �ंडनम�ये असतो. म�ा भेटाय�ा
आ�ाय.’’

मा�ट�नने आप�या बायको�ा मुके�ची ओळख क�न �द��.

‘‘�याय�ा काहीतरी आणू काय?’’ �तने �वचार�े.

‘‘नको.’’

मुके�ने �तथे थोडा वेळ काढ�ा आ�ण जाताना �याने �या मु�ां�या हातावर �ंभर
�ंभर डॉ�स� ठेव�े.

े �



‘‘हे क�ासाठ�?’’

‘‘ही आ�हा भारतीयांची प�त आहे.’’

‘‘–पण एवढे पैसे? फार झा�े.’’

‘‘असू दे.’’

आता इथे थांब�यात अथ� नाही. ‘मा�ट�नचे जग वेगळे आ�ण आप�े जग वेगळे. फ�
आप�या र�ाचा नातेसंबंध आहे एवढेच.’ मुके� मनात �हणा�ा.

�या भावा�ा भेट�यासाठ� मुके�ने एवढा आटा�पटा के�ा, तो सगळा �थ�
गे�यासारखे �या�ा वाट�े. �याचा �म�नरास झा�ा.

भारतीय सं�कृतीत वाढ�े�या मुके��ा भाऊ-बहीण या ना�यांब�� एक भाव�नक
ओढ होती. �हणून तर �या�ा आप�या भावा�ा भेटावेसे वाटत होते; पण मा�ट�न�या
बाबतीत तसे न�हते.

�या�ा �गेच नीरजाची आठवण झा��. आप�याब�� जे जे घडत गे�े, ते सगळे
ऐकून ती रड��. आपण दोघांनी आप�े बा�पण एक� घा�व�े, राखी-पौ�ण�मे�या
�दव�ी नीरजाने राखी बांध�या��वाय आपण जेवण करीत न�हतो. आपण �हान
असताना अ�मा आ�हा दोघांना �मळून एकच रे�डओ आ�ण एकच टेब� वापराय�ा
सांगत होती. �यामुळे आप�यात�या भावना जा�त बळकट झा�या.

या भावा�ा भेट�यावर, तेही एकदाच भेट�यावर आप�े भावबंध कसे बळकट
होती�? �या�ा थोडा वेळ हवा ना?

मुके� उठून उभा रा�ह�ा. इथून �नघावे, पु�हा यांना भेट�यात काही अथ� नाही, असे
�या�ा वाट�े.

�याने आप�या �ख�ातून चेकबुक काढ�े.

‘‘मा�ट�न, तू तुझा �वत:चा उ�ोग सु� कराय�ा पा�हजे.’’

‘‘होय. ते खरं आहे; पण �या�ा पैसा नको का?’’

‘‘मी तु�ा मदत करतो.’’
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‘‘मी तु�ा �वचार�ं नाही. आम�या गावात बँका नाहीत क� काय?’’

‘‘मी तु�ा भेट �हणून देतो.’’

‘‘म�ा ते सगळं आवडत नाही. ��वाय, तुझी आ�ण माझी ओळख नाही. अ�ा
माणसाकडून मी भेट क�ी घेऊ?’’

�या�या �वा�भमानाचे मुके��ा कौतुक वाट�े.

मुके��ा �गेच सती�ची आठवण झा��. आप�� संप�ी हडप कर�यासाठ� तो
कसा ‘आ’ वासून बस�ा होता. नको-नको �हणत �याने सही के�े�� सगळ� कागदप�े
आप�या ता�यात घेत��. नी�नेही �या�ा ��तकार के�ा, तरी �याचा काहीच उपयोग
झा�ा नाही.

‘‘गडु बाय, मा�ट�न.’’

‘‘गडु बाय.’’

मुके� आप�या कारजवळ आ�ा. �याने आप�या भावा�ा पु�हा एकदा डोळे भ�न
बघून घेत�े. तो दारातच उभा होता.

कार सु� झा��.



१०

मुके�चा हा �ोध�वास-वृ�ांत ऐकून वासंती�ा हसू आ�े.

‘‘तुमचं रेड इं�डयनचं खूळ गे�ं ना डो�यातून?’’

ती दोघे भारतात परत�यासाठ� सामानाची बांधाबांध क� �ाग��. वासंती अ�मा�ा
भेट��च न�हती. रावसाहेबां�या मृ�यूनंतर ती अ�मा�ा प�ह�यांदाच भेटणार होती.
नीरजाचा सारखा फोन येत होता.

‘‘एकूण तुम�या कुळाचा, तुमचा �ोध संप�ा ना? एखा�ा �च�पटात �ोभावा असाच
�संग आहे.’’ वासंती �हणा��.

मुके��ा ऑ�फसचे काम होते खरे; पण वासंती�ा भारतात परतायचे होते, �हणून
ती खूप आनंदात होती.

�नघताना �तने मुके��ा बजाव�े, ‘‘हे पाहा, मैसूर�ा गे�यावर कोण�याही गो�ीची
चचा� करायची नाही. मा�ट�नचे �व� जसे वेगळे आहे, तसेच मैसूर�या अ�हारमध�े
�व�ही वेगळे आहे.’’

�वमानातून �वास करीत असताना मुके��या डो�यांसमो�न गे�या तीन म�ह�यांत
घड�े�या घटनांचा �च�पट सरकू �ाग�ा. जीवननौकेत बसून तो हे�कावे खात होता.

बाबांची त�येत बरी नस�याचे �न�म� होऊन तो भारतात आ�ा आ�ण अ�ा
अव�थे�त येऊन पोच�ा. हे सगळे �या�या क�पनेप��कडचे होते.

आता �या�या मनात उठ�े�े वादळ �ांत झा�े होते. नी� �वमानतळावर आ��
होती. वासंतीची भेट होताच �या दोघी उराउरी भेट�या.

सुमती घरा�या अंगणातच उभी होती.

ते सगळेजण गाडीतून उत�न चा�त जाऊ �ाग�े. सती� अगद� नाइ�ाजाने आ�ा
आ�ण त�ड दाखवून गे�ा. रा�ीची जेवणे आटोप�यावर मुके�ने अमृतसरपासून ते
सॅ�ोम�टपय�त�या आप�या �वासाची हक�गत सां�गत��. सुमती�ा खूप आ�य� वाट�े.

मुके� ��प�दरचा पण मु�गा न�हे, हे कळ�यावर तर ती थ�कच झा��.
े ी े े ी ी ी



मुके� सुमती�ा थ�ेने �हणा�ा, ‘‘अ�मा, आता मी पूजा करणार नाही; कारण मी
भारतीय नाही तर मी रेड इं�डयन आहे आ�ण मांसाहारी आईबापां�या पोट� ज�म
घेत�ाय.’’

सुमती गंभीर झा��.

‘‘मु�ा, तू कसाही अस�ास तरी तु�यावर जे सं�कार झा�ेत ते उ�म
मानवकुळात�ेच आहेत. तू तुझं कत�� के�ंस. ��प�दर�ा �त�या �हातारपणी सुखानं
जग�यासाठ� उ�म �व�था क�न �द��स. मा�ट�न�ासु�ा तू आपण�न मदत करणार
होतास, वासंती�ा �त�या जीवनाब��चा �नण�य �त�ाच घे�याचं �वातं�य �द�ंस.

देवपूजेसाठ� तु�याइतका �सरा यो�य कुणीच नाही.’’

नीरजाने थ�ा के��, ‘‘मु�ा, तु�या �ा�ात मी तुझीEast Meets West अ�ी थ�ा
के�� होती. आता West Meets East �हणते. तू पा��मा�य आहेस आ�ण वासंती
पौवा��य आहे.’’

नंतर �मायाचने�या �वरात नी� �हणा��, ‘‘मु�ा, खरंच म�ा संप�ी नको. सती��ा
पै�ाचा मोह आहे. ग�रबीतून आ�े�या माणसा�ा नेहमी पैसा साठवून ठेवावा, असं
वाटत असतं. �यांना नेहमी असुर��त वाटत असतं. सती��ा, आपण आप�या
बायकोपे�ा गरीब आहोत, हा �यूनगंड आहे. मी तुझी सगळ� संप�ी तु�या नावे ���न
देते. खरंच, म�ा संप�ी नको आहे. मी रावसाहेबांची मु�गी, होय क� नाही?’’

नी��या बो��याने मुके��ा वाईट वाट�े. तरीही �याने संप�ी घे�याचे नाकार�े.

‘‘नी�ताई, सती� हा �वहारा�ा फार प�का आहे. काय करायचे ते �या�ा क� दे.
म�ा काही हवं असे� तर म�ा तरी तु�या��वाय कोण आहे? म�ा गरज पडे� ते�हा
मी तु�याकडे मदत मागेन.’’

सुमतीकडे वळून मुके� �हणा�ा, ‘‘अ�मा, म�ा माझं �ॉकेट दे. �या�यात दोन फोटो
घात�े पा�हजेत.’’

नी� �हणा��, ‘‘�यात तुझा आ�ण वासंतीचा असे दोघांचे फोटो असू दे.’’

मुके� �हणा�ा, ‘‘मा�या ��ीनं देवासारखे अस�े�या आई-व�ड�ांचे फोटोच �तथे
असाय�ा हवेत. �यांचं संर�ण आ�ण ��प�दरची सोनसाखळ� अस��, क� म�ा
कस��च भीती वाटणार नाही.’’



मुके�चे सु��त�े काम संपत आ�े. म�यंतरी�या काळात �याने वासंती�ा अमृतसर�ा
नेऊन आण�े. �क�नचे आता सगळे �व��थत चा��े होते. �याचे �ु�नही ही ठर�े
होते. ��प�दरने �क�न�ा मुके�ब�� काहीच सां�गत�े न�हते. �या�ा सांगायचे नाही
असेच �तने ठर�व�े होते.

रावसाहेबांचे वष��ा� संप�े क� अमृतसर�ा जाऊन ��प�दर�ा भेटून यायचे, असे
सुमतीने ठर�व�े.

सुमती मुके��ा �हणा�� होती, ‘‘मु�ा, वासंतीची आ�ण ��प�दरची भेट घडवून
आण. �त�ा �त�या सुनेचं त�ड पा� दे. तू �द�े�या पै�ाचा �क�न�स�गने चांग�या
कामासाठ� उपयोग के�ाय क� नाही, हेही पाहता येई�. फुकटात पैसा �मळा�ा �हणून
�या �हातारी�ा �यानं �ास �ाय�ा नको.’’

सुमती�ा ��प�दरचे �:ख कळ�े होते. �हणून तर ती एव�ा का�ावधीनंतरही �तची
काळजी घेत होती.

मुके��या नकळत सुमतीने वासंती�या हातात ��प�दरसाठ� एक �ाख �पयांचा चेक
�द�ा.

सुमती वासंती�ा �हणा��, ‘‘हे बघ मु��, सगळं काही नव�या�ा सांगत बसायचं
नसतं. मु�ा�ा कळणार नाही अ�ा प�तीनं हे पैसे ��प�दर�ा दे. ही माझी भेट �हणून
सांग. �त�या �हातारपणात �त�या औषधपा�या�ा पैसे जवळ असावेत, �हणून सांग.
मु�ासाठ� �तनंही काही कमी सोस�ं नाही.’’

सुमतीचा हा उदारपणा पा�न वासंती�ा काय बो�ावे तेच कळेना.

पु�हा तोच �वास. बंग�ोर, �द���, अमृतसर; पण या खेपे�ा मनात कोण�याही
�कारचे �ं� न�हते. मुके�चे मन आता �ांत झा�े होते, एखा�ा धीरगंभीर
समु�ासारखे!

वासंती यापूव� �द����ा गे�� न�हती. �यामुळे �द���, आ�ा इथ�� मह�वाची
�ठकाणे पा�न झा�यावर ती दोघे अमृतसर�ा गे��. अमृतसरम�ये आता �हवा�या�ा
सु�वात झा�� होती. गे�या खेपेसारखा उकाडा न�हता.

ी � � े ो ी े � �



आधी ��खां�या प�व� देवा�यात जाऊन �या दोघांनी देवा�ा भ��पूव�क नम�कार
के�ा. �ेजार�या जा��यनवा�ा बागे�ाही भेट �द��.

सं�याकाळ� हर�ीत�या घरी गे�े. �तथे �यांचे खूप आगत�वागत झा�े आ�ण �या
�दव�ीचे रा�ीचे जेवण �यां�याच घरी झा�े.

‘‘बेटा, ��प�दर खूप आनंदात आहे. तुझा आ�ण तु�या आईचा �त�या�ी कोण�या
ज�मात�ा ॠणानुबंध आहे, कुणास ठाऊक? तु�ही के�े�या उपकारामुळे �तची
जीवन�ै��च बद�ून गे��.’’

वासंती आ�ण मुके� काहीच बो��े नाहीत. �स�या �दव�ी टॅ�सी क�न ती दोघे
अमृतसरजवळ अस�े�या एका खे�ात गे�े. ��प�दर�या घरी गे�े तर ��प�दर �यांची
वाटच बघत होती.

‘‘मु�ा, सुने�ा घेऊन आ�ास, बरं वाट�ं. सूनबाई चं�ासारखी आहे रे.’’

�पार�या जेवणा�या वेळ� मुके�ने आप�या अमे�रकाभेट�ची हक�गत स�व�तरपणे
�त�ा सां�गत��. ��प�दर�ा खूप आ�य� वाट�े. मा�ट�नब��ची हक�गत ऐकून �त�ाही
बरे वाट�े.

‘‘तो कुठंही असू दे. कसाही असू दे. �यानं कुणा�ीही ��न के�े�ं असू दे. �जवंत
आहे ना! ग�ु �याचं र�ण क� दे.’’

��प�दरमध�� आई जागी झा�� होती.

‘‘बेटा, �क�नसाठ� मु�गी ब�घत�� आहे. तु�ा सवड के�हा आहे सांग. �याच �दव�ी
आपण �ा�ाचा मु�त� ठरवू. तु�ही �द�े�ा पैसा मा�या नावावरच आहे. तो माझं ऐकतो.
बँकेकडून कज� घेऊन �यानं �ेती कराय�ा सु�वात के�� आहे. आ�ही आनंदात आहोत.
सगळ� ग�ुचीच कृपा.’’

��प�दर�या बो��यात कृत�ता �� होत होती.

‘‘तु�ही आम�यासाठ� ��न पुढे नेऊ नका. तुमचंही वय झा�ंय. सूनमुख बघाय�ा
नको का? ��न आटोपून �या.’’ वासंती ��प�दर�ा �हणा��.

सुमतीने ��प�दरसाठ� पाठ�व�े�ा �नरोप आ�ण पैसे बघताच ��प�दर�या डो�यांत
पाणी उभे रा�ह�े.
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‘‘सुमती खूप चांग�� बाई. ती पै�ा�या मागं कधीच धाव�� नाही. �हणूनच मा�या
मु�ा�या �पात �तचं न�ीब �त�याकडं धावून गे�ं. �त�ा �हणावं, �क�न�या �ा�ा�ा
न�क� याय�ा हवंस, नाही तर �तचे हे पैसे परत पाठवेन.’’

‘‘सूनबाई, तू मा�या घरी प�ह�यांदा येत आहेस. मी �हातारी तु�ा काय देऊ बाई?
आ�ीवा�द तेवढा देते. �क�न�या बायकोसाठ� �हणून दोन जोड कण�फु�ं आण�� होती.
�यात�ं तू एक घा�ून घे.’’

��प�दरने सो�याची कण�फु�े वासंती�ा �द��. �क�न �पारी आ�ा. �या�ा जसे
जम�े तसे �याने �यांचे �वागत के�े, ग�पा मार�या. तोही आनंदात होता.

वासंती आ�ण मुके� दोघे �नघा��, ते�हा �क�न आ�ण ��प�दर �यांना पोहोचवाय�ा
�यां�या कारपय�त गे�े.

‘‘बेटा, माझा आ�ीवा�द सदैव तु�या पाठ��ी आहे.’’

कार �दसेना�ी होईपय�त ��प�दर �या �द�ेने बघत उभी होती.

अमृतसर�न परत�यावर वासंती आ�ण मुके� गावा�ा जाय�या तयारी�ा �ाग�े.

‘‘अ�मा, तू अमृतसर�ा के�हा जाणार आहेस गं?’’

‘‘�क�न�या ��ना�या वेळ� जाईन.’’

‘‘अ�मा, ��प�दरनं �ेवटपय�त मी कोण हे �क�न�ा सां�गत�ंच नाही.’’

‘‘होय. जगात वागायचं कसं, हे �त�ा चांग�ं ठाऊक आहे. ती मनानं फार चांग��
आहे.’’

�दवस फार �वकर गे�यासारखे वाट�े. नीरजाने पूव�सारखाच आप�या भावाचा
आ�ण वासंतीचा पा�णचार के�ा. �यांना कापडचोपड �द�े.

सती�ने �यात �व�ेष �� घात�े नाही. ह��� �याचा बराच वेळ कप�ां�या
उ�ोगातच जात होता.

गावा�ा जा�याचा �दवस उजाड�ा.
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सुमती�या पायावर डोके ठेवून मुके� �हणा�ा, ‘‘अ�मा, कुठ�याही दे�ात, कुठ�याही
घरा�यात ज�म�ो �हणून काय झा�े? तू आ�ण बाबांनी �मळून मा�यावर �ाणांप��कडं
�ेम के�ंत. जीवनमू�यं �द��त. मूकपणानं अनेक क� सोस�ेत. यां�या मोबद�यात मी
काय देऊ? फ� अ�ूंनीच मी माझी कृत�ता �� क� �कतो. तू आ�ण
��प�दरसार�या भारतीय माता �कती मो�ा मना�या, हे म�ा आता कळतंय.’’

सुमती भाव�वव� झा��. �त�ा ब�तेक रावसाहेबांची आठवण झा�� असावी.
गा�ांव�न अ�ू ओघळ�े. सुमतीने ते पुस�े नाहीत.

‘‘अ�मा, हे जीवन केवढं �व�च� आहे पाहा. माझा पायगणु वाईट �हणून सु�र�दरनं
म�ा घराबाहेर काढ�ं. �याच मु�ा�ा बाबांनी चांग�या पायगणुाचा, भा�योदयाचा असं
�हट�ं. मा�या जीवनाचा �वास �कती �व�च� आहे ना?’’

सुमती आ�ण नी� काहीच बो��या नाहीत.

‘‘नीरजा, तु�ा ताई �हण�यात म�ा आता अ�धक अ�भमान वाटतो.’’ मुके�
�हणा�ा.

‘‘अ�मा, तू �ंडन�ा के�हा येणारेस?’’

‘‘मु�ा, तू बाबां�या वष��ा�ा�ा ये. मी तु�याबरोबर येईन. ते�हा तु�ा मदत
�ागे�च.’’

‘‘अ�मा, अजून फ� सहाच म�हने ना?’’

‘‘होय, मु�ा. म�ा आजी हो�यासाठ� अजून सात म�हने आहेत.’’

मुके�ने आ�या�ने आ�ण आनंदाने वासंतीकडे वळून पा�ह�े.

वासंतीने होकाराथ� मान ह��व�� आ�ण हसून ती �ाज��.

आप�या आग�यावेग�या �ेखन�ै��ने वाचकांना मोहवून
टाकणा�या सुधा मूत� यां�या कथा व कादंब�या
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�यां�या�माणेच ता�या आ�ण टवटवीत आहेत.
---------------------------------

महा�ेता

अनुवाद : उमा कु�कण�

ती अनुपम �ाव�यवती होती. गरीब �ाळामा�तरांची मु�गी. तो एक देखणा डॉ�टर
— घरंदाज, ��मीपु�. सवा��या मज��व�� �यानं �त�या�ी ��न के�ं. परंतु �दैवानं
काही म�ह�यांतच �त�या अंगावर कोडाचा पांढरा डाग उमट�ा आ�ण सा�या घरादारानं
�या अभ�ा�ा घाब�न, �कळसून �त�ा माहेरी हाक�ून �ाव�ं — कचराकंुडीत घाण
फेकावी, तसं!....

.... पुढे �तनंही आप�ं �वतं� अवका� उभार�ं.

मा� काही काळानं तो आत�या आत तडफडू �ाग�ा – ‘�त�याऐवजी आप�या�ा
कोड फुट�ं असतं, तर �तनं आप�या�ा असंच टाकून �द�ं असतं का?....’

काय असते या वा�तवात�� तडफड?...

काय असू �कतो अ�ा गो��चा �ेवट?....

क�ड सा�ह�याती� �े� �े�खका सुधा मूत� यांनी या कादंबरीत पारंप�रक
वातावरणातून आ�े�या व आयु�य उद�्व�त करणा�या संकटांनी घेर�े�या त�णी�ा
वा�तवाचं यथो�चत भान देऊन, �वत:�या आयु�या�ा समथ�पणे आकार दे�याइतकं
स�म के�ं आहे. �े�खकेचे �ग�भ �वचार व आधु�नक जीवना�ी सम�वय साधणारी
��ी, यामुळे या कादंबरी�ा गहनता �ा�त झा�� आहे.

अनेक भारतीय भाषांत अनुवा�दत झा�े�या या कादंबरीचा हा उ�कृ� मराठ� अनुवाद
वाचकांना चटका �ावे� व �वचारास �वृ� करे�.

गो�ी माणसां�या
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अनुवाद : ��ना सोहोनी

तुम�याच आजीनं तुम�याजवळ बसून सा�रतेचे धडे �गरव�याची इ�छा �� के��,
तर तु�ही काय करा�? �क�वा जर समजा, भारता�या रा�पत�नी �वासात तु�हा�ा
बरोबर घेऊन जायचं ठरव�ं तर...? �क�वा तुम�या ���कांनी तुम�या यो�यतेपे�ा जा�त
गणु तु�हा�ा �द�े अस�े, तर...?

सुधा मूत� यांनी ���ह�े�या, स�यघटनांवर आधा�रत अस�े�या या ह��याफु��या,
रोचक आ�ण मनोरंजक कथांमधून या व अ�ा अनेक ��ांची उ�रं तु�हा�ा सापडती�.

सुधा मूत�... �ा�या�पका, समाजसे�वका आ�ण �याचबरोबर आप�या आग�यावेग�या
कथा�ेखना�या �ै��ने वाचकांना मोहवून टाकणा�या �े�खका! या कथासं�हात �यां�या
एका ख�ाळ, खोडकर �व�ा�या�ची, वाचकांचं मन गुंतवून टाकणारी कथा आहे... एक
नवा �वसाय सु� कर�याचं आप�या पतीचं �व� पार पाड�यासाठ� घरखचा�तून
बाजू�ा काढून ठेव�े�� गंगाजळ� �यां�यापुढे आणून ठेवताना �े�खके�ा आप�या
आई�या उपदे�ाची आठवण क�ी होते, �याची कहाणी आहे... ‘मोठेपणी आप�या
खे�ाती� वाचना�या�ा पु�तकांची देणगी देऊन ते तू समृ� कर,’ असं वचन
आप�या नातीकडून घेणा�या, �े�खके�या �वत:�याच आजोबांची गो�सु�ा यात आहे.

या गो�ी हसवणा�या, खेळकर, ता�या आ�ण टवटवीत आहेत. जी गो� आप�या
त�वांना पट�� असे� आ�ण आ��या�ा भाव�� असे� तीच कर�याचं धाडस आ�ण
आप�� �व�े आपणच पूण��वा�ा ने�याचं साहस कसं करावं, हे याती� ��येक कथा
आप�या�ा ��कवते.

डॉ�र ब�

अनुवाद : उमा कु�कण�

‘फार �व�च� आहे हा दे�! ते एक रंगीबेरंगी को�याचं जाळं आहे. �तथं नोक�या
आहेत, यं�-तं� आहे. सुख संप�ी आहे, डॉ�स� आहेत. आप�� माणसं �यात�या
क�ा�ा तरी बळ� पडून �तथं येतात - पण माघारी जाय�ा जमत नाही. �तथून जावं
असा आप�ा दे�ही नाही. इथून बाहेर पड�यासाठ� �ेकडो �खड�या आहेत. पण आत
बो�ावणारा एकही दरवाजा नाही.
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�तथ�या जीवनाची तु�हा�ा क�पना नाही. से�म�ये खरेद� करायची आ�ण डॉ�र�ा
चाळ�सनं गणुायचं! असं जगणारी मंडळ� सुखी असतात काय? �तथं हजार डॉ�स�म�ये
सामा�य काम करत राहायचं आ�ण इथं चाळ�स हजार �पये पगार �मळतो असं सांगनू
भाव खायचा.

�तथं डॉ�र �मळ�व�यासाठ� आ�ही आप�� माणसं, घर-दार सगळं सोडून, �तथ�या
थंडी-वा�या�ा त�ड देत डॉ�स� �मळवतो ते�हा केवढ� �क�मत देत असतो, �तथं राहतो,
पण �तथ�या समाजाचा अ�वभा�य अंग होऊ �कत नाही. फारच महाग पडतो हा
डॉ�र! पण हे भारतात कुणा�ाही समजत नाही.

पै�ा�या द�द��त सापड�ोय आ�ही! आम�या �ायक�पे�ा फार उ�म नोकरी
�मळते �तथे. जाती, भाषा, यांचं राजकारण नाही �तथे. सुखानं आप�ं आपण काम
क� �कतो. �तथ�ं सगळं सोडून मी इथं आ�ो तर आणखी �:खी होईन.
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